
  
  

  

  ז' סיון, תשע"ז 
  2017יוני,  1 

  לכבוד
____________  
____________  

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

                                                                                                                          
  

  5הבהרה מס' מסמך הנדון: 
  

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

    הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון

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

לאותם המוצרים, הרשאה, לעניין הצגת מחירים זהים לחוזה ה 6.4לסעיף נוספת מבוקשת הבהרה  :שאלה .1
 המיועדים למכירה לנוסעים הפנים ארציים בכל אולמות הטרמינל (הן באולם היוצאים והן באולם הציבורי). 

לפי הוראות  , כיבאולם היוצאיםלנוסעים הפנים ארציים  מחירי המוצריםלגבי הרשות מבהירה : תשובה
 את אותם הנוסעים,יוצגו כמחיר הפריט הכולל מע"מ, בתנאי שהזכיין יידע ניתן שלחוזה הרשאה,  6.4בסעיף 

פחת מגובה המע"מ באותה העת (נכון יבכל דרך אשר ימצא לנכון, כי על הפריט ניתנה הנחה בגובה אשר לא 
הנחה אשר ניתנה הואת גובה  ט המלא הכולל מע"מיעיניו מחיר הפר). בכך הנוסע יראה לנגד 17%להיום 

 נוסעים הפנים ארציים באולם היוצאים בש"ת רמון.ל

מפדיון  8% בגובהעבור המכירה לנוסעים הפנים ארציים באולם היוצאים, ישלם המפעיל לרשות דמי הרשאה 
  המתקבל ממכירה לנוסעים הפנים ארציים באולם היוצאים בלבד.(ללא דמי מינימום), המכירות ברוטו 

 נוסף לחנות באולם היוצאים?האם ניתן להוסיף שטח צמוד  :שאלה .2

למציע הזוכה תינתן אופציה להגדיל את שטח החנות באולם היוצאים, על ידי צירוף שטח של חנות : תשובה
תמורה השנתית בגין התוספת ל"). באולם היוצאים נוספתהחנות ה(להלן: " מ"ר 51 - צמודה בגודל של כ

חושב לפי הצעתו של לממש את האופציה לגביה) ת החנות הנוספת באולם היוצאים (היה והמציע הזוכה יבחר
 החנות הנוספת(במ"ר) במכפלת שטח נשוא המכרז, באולם היוצאים החנות (במ"ר) הזוכה במכרז חלקי שטח 

 תשלום זה יתווסף לדמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים אותם ישלם הזוכהמובהר כי . באולם היוצאים
  באולם היוצאים. אומיותלבמכרז עבור המכירה לנוסעים בטיסות בינ

ככל שהמציע הזוכה יהיה מעוניין במימוש האופציה לגבי החנות הנוספת באולם היוצאים, יהיה עליו להודיע 
  .שעות מהמועד בו קיבל את ההודעה על זכייתו במכרז 72על כך לרשות בכתב, תוך 

כך  ,לחוזה 2.4 סעיף" שבהגדרת "מקומות השירותתתוקן  המציע הזוכהבחוזה שייחתם עם במקרה שכזה, 
  מ"ר. 103-שגודל החנות בקומת המרתף שבאולם היוצאים יהיה כ

(בגין  מקומות השירות שבאולם היוצאיםעבור  בסיסייםמשולבים ההרשאה  דמי' " ההגדרה וחלףת ,כמו כן
  :הבאה, בהגדרה לחוזה 2.4" שבסעיף ' הכספית ההצעהו/או ' 'מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בלבד)

אותו נקב המפעיל בטופס ההצעה הכספית (מצורף כחלק מהצעת המפעיל, נספח ₪ "סך של _____ 
) כדמי הרשאה משולבים בסיסיים עבור ההרשאה למתן השירותים במקומות השירות לחוזה' יט

 12שבאולם היוצאים (בגין מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בלבד), בגין שנת חוזה מלאה בת 
, ואשר לא פחת מדמי ההרשאה המינימאליים עבור מקומות השירות שבאולם קלנדארייםם חודשי

, במכרז ההצעות להגשת הרשות שקבעההיוצאים (בגין מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בלבד) 
שלגביו הוגשה הצעתו הכספית של  במפרט 090-010-010-010-330נכס מס' במ"ר של שטח ( 52חלקי 

  ."שטח מקומות השירות שבאולם היוצאים, במכפלת סה"כ )המפעיל במכרז

בשינויים המחויבים  באולם הציבורי הנוספתהחנות יחול גם לגבי האמור לעיל כי  מעדכנתלכך, הרשות  בנוסף
 .3 יודיע על מימוש האופציה לגבי החנות הנוספת באולם הציבורי, כמפורט בהבהרה מס'(ככל שהמציע הזוכה 

בחוזה שייחתם בגדר האמור, ככל שהמציע הזוכה יממש את האופציה לגבי החנות הנוספת באולם הציבורי, 
מקומות השירות שבאולם עבור  דמי הרשאה משולבים בסיסיים"תוחלף ההגדרה עם המציע הזוכה 

  לחוזה, בהגדרה הבאה: 2.4" שבסעיף הציבורי



  
  

  

השירותים במקומות השירות שבאולם דמי הרשאה משולבים בסיסיים עבור ההרשאה למתן 
למועד חתימת החוזה עומדים  נכון, אשר קלנדארייםחודשים  12, בגין שנת חוזה מלאה בת הציבורי

  ."18.1בהתאם להוראות סעיף  יעודכנוואשר ₪,  71,500על סך של 

  

  .מכרזבהתחרות /או למען הסר ספק מובהר כי אין שינוי בהצעה הכספית ו

  

  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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