
  

  

  כ"ח ניסן, תשע"ז 
  2017אפריל,  24 

  לכבוד
____________  
____________  

  
  מס':____________נשלח לפקס         למכרז) נרשם(משתתף במפגש ובסיור אשר 

                                                                                                                          
  

  2הבהרה מס' מסמך הנדון: 
  

ממכר אביזרי אופנה חנויות ל 2קבלת הרשאה לתכנון, הקמה והפעלה של ללהתקשרות בחוזה 
(בהרשאה דואלית), האחת באולם היוצאים והשנייה באולם הציבורי בשדה ומוצרי פופ 

    התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון

רשות שדות התעופה (להלן:  המשתתפים במכרז בצירוף תשובתעל ידי  והבהרה שנשאלת ולהלן מפורטת שאל
  .ה") לשאלהרשות"

 מענה לשאלות הבהרה

באולם הציבורי במסגרת המכרז, האם אפשר לוותר על האם חובה להפעיל את החנות   :שאלה .1
  הפעלתה?
הבקשה נדחית, החנות באולם הציבורי הנה חלק ממקומות השירות נשוא המכרז, לכן לא ניתן : תשובה

  לוותר על הפעלתה.

 
 27בשטח של עבור הפעלת החנות  בסיסיים שנתיים האם ניתן לשנות את גובה דמי ההרשאה  :שאלה .2

  ממחזור המכירות ברוטו? 8%- ל₪  60,000- , מהציבוריבאולם מ"ר 
  דחית.הבקשה נ: תשובה

  

לחוזה ההרשאה, מ  17.2כפי שמפורט בסעיף , האם ניתן לשנות את "מנגנוני החסם העליון"  :שאלה .3
  ?25%-ל 40%

  הבקשה נדחית.: תשובה
  

  האם ניתן לקבל חנות גדולה יותר באולם היוצאים?  :שאלה .4
החנות באולם שטח להגדיל את ניתן  חנות באולם היוצאים, אךהשטח את לא ניתן להגדיל : תשובה
התעריף עבור הוספת  .לחנות נשוא המכרז צמודההמ"ר,  28 -כבעל ידי צירוף שטח של חנות  ,הציבורי

   לחוזה ההרשאה. 22שטח מקום השירות מפורט בסעיף 
  

לאותם המוצרים, הרשאה, לעניין הצגת מחירים זהים לחוזה ה 6.4מבוקשת הבהרה לסעיף   :שאלה .5
המיועדים למכירה לנוסעים הפנים ארציים בכל אולמות הטרמינל (הן באולם היוצאים והן באולם 

" (להלן: אזור סחר חופשי אילת"הציבורי). כמו כן מבוקש להבהיר, אלו אולמות הטרמינל מוגדרים כ
  ם הפנים ארציים ללא מע"מ., בהם תותר מכירת המוצרים לנוסעי")סח"א"

  . סח"אאולם הציבורי הוגדר כאזור אך ורק , על פי הוראות רשות המסים: תשובה
לחוזה הרשאה,  6.4לפי הוראות בסעיף  –לנוסעים הפנים ארציים  לעניין הצגת מחירי המוצרים

המפעיל יציג מחירים זהים לנוסעים הפנים ארציים בכלל החנויות בטרמינל (הן באולם 
המכירה לנוסעים  עבור היוצאים והן באולם הציבורי), גובה המחיר יקבע על ידי המפעיל.

פדיון מ 8% ךהפנים ארציים באולם היוצאים, ישלם המפעיל לרשות דמי הרשאה על ס
  המכירות ברוטו המתקבל ממכירה לנוסעים הפנים ארציים באולם היוצאים בלבד.

  



  

  

מבוקש להבהיר מי יפעיל ומה צורת ההפעלה של השירות למסירת טובין בשערי יציאה   :שאלה .6
  למטוסים, אשר נקנו באולם היוצאים על ידי נוסעים הבין לאומיים.

על ידי המסים נרכשו ללא אשר  למסור את הטובין על המפעילעל פי הוראות רשות המסים, : תשובה
בצמוד לשער עליה למטוס. לצורך לדלפק מסירה אשר יהא  באולם היוצאים, הנוסעים הבין לאומיים

  וד לשער יציאה למטוס.ממתן שירות זה, יוקצה למפעיל על ידי הרשות מקום המיועד לכך בצ
  

  במכרז. מתבקש פירוט התשלומים לרשות על ידי הזוכה  :שאלה .7
  סכומים: 3התשלום לרשות מורכב מ : תשובה

  : Iסכום   
  :עבור מכירה לנוסעים הבין לאומיים במקומות השירות באולם היוצאים, הגבוה מבין השניים

 מפדיון המכירות ברוטו בגין המכירה לנוסעים הבין לאומיים 8% )1
  - או-

מ  ואשר לא יפתח, לפי הצעת המציע במכרז שנתיים םדמי ההרשאה משולבים בסיסיי )2
 בהתאם לתקופת הפעילות הרלוונטית:וזאת  ₪, 40,000

 עבור  בסיסייםהמשולבים ההרשאה הדמי מ 75%: הראשונה הפעילות תקופת מהלך
 (בגין מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בלבד); מקומות השירות שבאולם היוצאים

 עבור  בסיסייםהמשולבים ההרשאה ה דמימ 85%: השנייה הפעילות תקופת במהלך
 ;(בגין מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בלבד) מקומות השירות שבאולם היוצאים

 בסיסייםהמשולבים ההרשאה ה דמי :החל מתחילת תקופת הפעילות השלישית ואילך 
(בגין מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות  מקומות השירות שבאולם היוצאיםעבור 
 .בלבד)

(בגין  מקומות השירות שבאולם היוצאיםעבור  שנתיים בסיסייםהמשולבים ההרשאה הדמי כש
לחוזה  18מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בלבד) מעודכנים בהתאם להוראות סעיף 

  ההרשאה.
  

  : IIסכום   
מפדיון המכירות ברוטו המתקבל  8% –המכירה לנוסעים הפנים ארציים באולם היוצאים  עבור  

  בלבד. באולם היוצאים ממכירה לנוסעים הפנים ארציים
  

  : IIIסכום   
הגבוה  ,באולם הציבוריעבור הפעלת חנות באולם הציבורי ומכירה לכלל הנוסעים והעוברים   

  :מבין השניים

 גין המכירה לנוסעים הבין לאומייםמפדיון המכירות ברוטו ב 8% )1
  - או-

בהתאם לתקופת הפעילות ₪   60,000ההרשאה משולבים בסיסיים שנתיים על סך דמי  )2
 הרלוונטית:

 דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים עבור מ 75%: הראשונה הפעילות תקופת במהלך
 הציבורי;מקומות השירות שבאולם 

 דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים עבור מ 85%: השנייה הפעילות תקופת במהלך
  הציבורי;מקומות השירות שבאולם 

 דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים  :החל מתחילת תקופת הפעילות השלישית ואילך
 הציבורי.עבור מקומות השירות שבאולם 

הציבורי עבור מקומות השירות שבאולם  שנתיים ההרשאה המשולבים הבסיסיים כשדמי
  לחוזה ההרשאה. 18.1הוראות סעיף מעודכנים בהתאם ל

  



  

  

  = מקומות השירות נושא המכרזההרשאה בלבד עבור הפעילות בסה"כ תשלום שנתי לרשות בגין 

  III+ סכום  II+ סכום Iסכום  
  

לרשות בגין מתן שהמציע הזוכה יחויב לשלם לתשלומים ביחס מובהר כי המנגנון המפורט לעיל הינו 
הנ"ל המציע הזוכה יהיה מחויב בתשלומים נוספים (שאינם בגין ההרשאה בלבד, ובנוסף לתשלום 

  מתן ההרשאה), והכל בהתאם להוראות החוזה.
  

  :לחוזה 2.4 שבסעיףהמחליפה את זו ", ברוטו המכירות"פדיון  למונח עדכנית הגדרה להלן .8
"כל ההכנסות, בכסף, או בשווה כסף להן יהיה זכאי המפעיל, בקשר ישיר 

, בשדהו/או בקשר לפעילות נוספת אותה הוא מקיים  הרשאהו/או עקיף ל
(ובלבד שאינה  בהרשאה הכלולהוזאת אף אם אינה מסוג הפעילות 

פעילות המתבצעת במישרין מכוח הרשאה אחרת שהעניקה הרשות 
בניכוי מס ערך מוסף בלבד (ככל שהוא מוטל ובשיעורו  הכללמפעיל), ו

ללא ניכוי כל תשלום אחר  –הסר ספק  ולמעןבמועד ביצוע כל תשלום), 
מכל מין וסוג בו נדרש המפעיל לשאת בקשר עם ההרשאה, כגון: דמי 
הרשאה משולבים, דמי השימוש, דמי השירותים, דמי השירותים 

  ."תשורותוהנוספים, מיסים, היטלים, אגרות, עמלות וכן הנחות 

 
המחייב אשר התקבל אצל  ךהמסמ ו, אשר נכון למועד פרסום ההבהרה הינךהמסמ ףלהבהרה זו מצור .9

ת מונח זה במסמכי המכרז) בקשר להיבטי המכס והמע"מ רהרשות מאת הרשויות המוסמכות (כהגד
  :הקשורים להרשאה ולהפעלת מקומות השירות

  דיוטי פרי בשדה התעופה תמנע.עקרונות הפעלת חנות  - 2.4.2017מכתב מיום  

שנכון למועד פרסום הבהרה זו התקבל בידי הרשות מאת  ךמסמ והינ המצ"ב מובהר כי המסמך .9.1
מיצוי של ההוראות, החובות וההתחייבויות  וואין לראות באמור ב המכס והמע"מהרשויות 

  במכרז. העל המציע הזוכשיחולו 

ך עדכני למועד פרסום ההבהרה, וההוראות מאת הרשויות המוסמכות עשויות מובהר כי המסמ .9.2
 לעת.- להשתנות מעת

הבהרה זו לגרוע מאחריות המציעים ו/או המציע הזוכה שבהתאם ל המצ"ב ךמסמאין ב .9.3
האחריות למילוי הוראות כל דין . מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי למסמכי המכרז

ההוראות בקשר להיבטי המכס והמע"מ כנ"ל בפרט בכלל ות מונח זה במסמכי המכרז) ר(כהגד
  תחול על המציע הזוכה בלבד.

  

לחוזה ההרשאה, יתווסף מוצר "הלבשה תחתונה", להלן  2.4המוצרים, כפי שהוגדרה בסעיף  לרשימת .10
 ההגדרה העדכנית לקטגוריה הרלוונטית:

, אביזרי אופנה (צעיפים, כובעים, הלבשה תחתונהפרטי לבוש, מוצרי הנעלה (מעט הלבשת והנעלת ספורט), 
  תיקים, ארנקים, תכשיטים וכיו"ב).

  
 הקטגוריות. אין שינוי ביתר

 
להירשם למכרז כפי  ניתן, 10:00בשעה  17.5.2017נדחה ליום  ,מועד הגשת הצעות למכרז זה שבנדון .11

במשרדי הרשות או עד  10:00בשעה  17.5.2017לטופס הזמנת הצעות, לא יאוחר מיום  6.2ף ישמפורט בסע
   לא חל שינוי ביתר המועדים. באמצעות אתר האינטרנט. 23:30בשעה  16.5.2017ליום 
  



  

  

  פרסום המסמך

  .הרשות של האינטרנט באתר םיפורס זה הבהרה מסמך

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז 

  בעת הגשת ההצעה

  
  בברכה,

  
  דניאל קלוגמן משה      

  אחראית מסחר        
  

  : העתק
  מסחר  לרא"ג

  למזכיר/ת ועדת המכרזים
  אחראי פרסום המכרזים באינטרנט

    



  

  

  לטופס ההצעה 'ח נספח

  לטופס הזמנת ההצעות 9.8רשימת מוצרים מוצעת, בהתאם להוראות סעיף 

  המציע מגיש בזאת את רשימת המוצרים המוצעת על ידו לצרכן, כדלקמן: 

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

  

  חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימת וחותמת המציע

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע הינם מורשי 

חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 
 למטרות המכרז.

  תאריך 

 

  במקרה של הצעה משותפת:

  

  

  

חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי 
  חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר 
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 

  רתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.שהזה

  תאריך  
  

  

  
חתימת וחותמת מציע 

  במשותף
  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי 
  חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

ידי להצהיר הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על 
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  
  

  

  
חתימת וחותמת מציע 

  במשותף
  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

 הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי
  חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר 
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  
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