
  

  

  י"ב אייר, תשע"ז 
  2017מאי,  8 

  לכבוד
____________  
____________  

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

                                                                                                                          
  

  3הבהרה מס' מסמך הנדון: 
  

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

    התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון

רשות שדות התעופה (להלן:  המשתתפים במכרז בצירוף תשובתעל ידי  והבהרה שנשאלת ות שאלולהלן מפורט
  :ות") לשאלהרשות"

 27בשטח של עבור הפעלת החנות  בסיסיים שנתיים את גובה דמי ההרשאה להפחיתהאם ניתן   :שאלה .1
  ?₪ 60,000-מ הציבוריבאולם מ"ר 

באולם ש מקומות השירות עבור הבסיסיים משולביםה הרשאהה דמי הרשות מעדכנת כי :תשובה
מקומות השירות עבור  בסיסייםמשולבים ההרשאה  דמיהגדרת " .₪ 35,000על סך של  יעמדוהציבורי 

  תתעדכן בהתאם. לחוזה 2.4" שבסעיף שבאולם הציבורי

  אין שינוי ביתר התשלומים לרשות.

לאותם הרשאה, לעניין הצגת מחירים זהים לחוזה ה 6.4לסעיף נוספת מבוקשת הבהרה   :שאלה .2
המוצרים, המיועדים למכירה לנוסעים הפנים ארציים בכל אולמות הטרמינל (הן באולם היוצאים והן 

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

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

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

המתקבל (ללא דמי מינימום), פדיון המכירות ברוטו מ 8% בגובהישלם המפעיל לרשות דמי הרשאה 
  ממכירה לנוסעים הפנים ארציים באולם היוצאים בלבד.

כי למציע הזוכה תינתן אופציה להגדיל את שטח החנות באולם הציבורי, על ידי צירוף  הרשות מעדכנת .3
השנתית בגין החנות "). התמורה נוספתהחנות המ"ר, (להלן: " 28 -שטח של חנות צמודה בגודל של כ

ככל שהמציע הזוכה ₪.  36,500הנוספת (היה והמציע הזוכה יבחר לממש את האופציה לגביה) תהיה 
 72יהיה מעוניין במימוש האופציה לגבי החנות הנוספת, יהיה עליו להודיע על כך לרשות בכתב, תוך 

  שעות מהמועד בו קיבל את ההודעה על זכייתו במכרז.

  

להירשם למכרז כפי  ניתן .10:00בשעה  5.201724.שת הצעות למכרז נדחה ליום הגהאחרון למועד ה .4
או  ,במשרדי הרשות 10:00בשעה  24.5.2017לטופס הזמנת הצעות, לא יאוחר מיום  6.2ף ישמפורט בסע

   לא חל שינוי ביתר המועדים. באמצעות אתר האינטרנט. 23:30בשעה  23.5.2017עד ליום 

  

  

  

  

  



  

  

  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
  לרא"ג מסחר 

  למזכיר/ת ועדת המכרזים
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