
 
  

  

 2017מאי,  16 
  ' אייר, תשע"זכ 

    לכבוד
___________________________  
___________________________ 

  באמצעות פקס______________

  

לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של תחנת דלק בשדה  2016/15/086/057/00מכרז פומבי מס' 
  התעופה הבינלאומי רמון ע"ש אילן ואסף רמון

  1 מסמך הבהרות מס'    

  מפגש וסיור משתתפים

 , נערך מפגש וסיור למשלמי דמי ההשתתפות.03.05.2017ביום  .1

 במפגש והסיור השתתפו כל אלה:   .2

 מטעם הרשות:  .2.1

  רא"ג פיתוח עסקי -גדי רפאלי

  ראש תחום מנהלת מעבר נ"ת רמון -לךיים אלימח

  רא"ג תפעול -אבי חובר

  מנהלת ההקמה - רוני נתנזון

  מנהל מסחרי -אבירם סידי

 ציגי הנרשמים למכרזנ   .2.2

במפגש והסיור, הוצגו עיקרי המכרז, לרבות רקע ומידע כללי, תכולת  - עיקרי המפגש וסיור .3

השירותים, מקומות השירות, תנאים להשתתפות במכרז, תשלומים לרשות, התחרות במכרז, 

 אופן בדיקת ההצעות במכרז וכן אופן הגשת ההצעה.

ידי המשתתפים במהלך הסיור, הרשות מבקשת  להלן מענה לשאלות הבהרה שנשאלו על .4

להדגיש כי במהלך הסיור נשאלו שאלות נוספות עליהן תשיב הרשות במסגרת מסמך הבהרה 

  נפרד.



 
  

  

מבקש להוסיף לתכולת השירותים את האפשרות לספק תדלוק   שאלה  .1

  .באמצעות מיכל אוריאהלמשאיות 

לספק את השירות  הזוכה במכרז יהיה רשאי לפנות לרשות בבקשה   תשובה  

לחוזה  5.2המפורטת בסעיף  המבוקש, הכל במסגרת האופציה

  ההרשאה.

בהפעלת חנות נוחות באזור למפעיל בלעדיות כי הרשות תבטיח מבקש   שאלה  .2

  תחנת הדלק, בדגש על המרכז המסחרי המתוכנן בסמוך לתחנה.

  הבקשה נדחית.  תשובה  

ירותי פינוי אשפה בנמל מבקש להבהיר מיהו הגורם שמספק ש  שאלה  .3

  .התעופה

שירותי פינוי האשפה בנמל התעופה רמון יסופקו על ידי מועצה   תשובה  

מקומית חבל אילות. התשלום בגין שירותים אלה ישולם ישירות 

  למועצה המקומית, על פי תעריפיה, במסגרת תשלום הארנונה.

לנושא פינוי האשפה יתוקנו המתייחסות הוראות חוזה ההרשאה 

  בהתאם.

מבקש להבהיר האם פדיון המכירות ברוטו של חנות הנוחות כולל פדיון   שאלה  .4

  .המתקבל ממכירת סיגריות ומוצרי טבק

  התשובה חיובית.  תשובה  

מבקש לדחות את מועד הגשת ההצעות במכרז באופן שתעמוד לרשות    שאלה  .5

ת המציעים תקופה של לפחות חודש בין המועד האחרון להגשת שאלו

  הבהרה לבין מועד הגשת ההצעות. 

  כמבוקש.   תשובה  

  .21.06.2017- המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יידחה ליום ה

   .ביתר מועדי המכרזלמען הסר ספק לא יחולו שינויים 

חוזה ההרשאה במידה  זכותה של הרשות לבטל את  מבקש לבטל את  שאלה  .6

  .חודשים 7והזוכה במכרז לא קיבל היתר בנייה תוך 



 
  

  

סעיף זה נועד להקנות לרשות זכות ביטול לחוזה במקרה בו המפעיל   תשובה  

  .אינו פועל באופן סביר לקבלת ההיתר, ועל כן הבקשה נדחית

הינו מספר הימים המוקצב להקמת תחנת הדלק להבהיר האם מבקש   שאלה  .7

כפי , או ימים 180קרי  ,לוחות הזמניםלנספח  4.3.1.2בסעיף כפי שנקוב 

  .ימים 300, קרי לאותו נספח 4.1שנקוב בסעיף 

לנספח לוחות הזמנים,  4.3.1.2סעיף הוראות את הרשות מבקשת לתקן   תשובה  

ימים  300מספר הימים המוקצב להקמת תחנת הדלק הינו  באופן שבו

  לנספח לוחות הזמנים. 4.1כפי שמצוין בסעיף 

זיהום קרקע במשבצת מבקש להבהיר מי הגורם שאחראי לטפל ב  שאלה  .8

על ידי הזוכה במכרז, כאמור ביצוע סקר קרקע מקדים לאחר הקרקע 

  .לנספח איכות הסביבה 5.3בסעיף 

 ,להעביר כל מידע בנוגע לביצוע סקר הקרקע המקדיםוכה במכרז על הז  תשובה  

  לרשות. לרבות החברה המבצעת ותוצאות ממצאי החקירה שתבוצע

תחילת טרם  ,בשטח התחנה המתוכנןבמידה וימצא זיהום מובהר כי 

לטיפול הרשות תהיה הגורם האחראי , עבודות ההקמה בלבד

מהמשרד להגנת הסביבה.  NFAבממצאים עד לסיום וקבלת אישור 

רצוי לציין כי בכל זיהום אשר יבוצע החל משלב הבינוי וכלה בשלבי 

האישור וההפעלה תחול על המפעיל החובה בטיפול על לסיום פעולות 

  .יקוםהש

מבקש להבהיר האם ניתן יהיה להתחיל בהפעלת התחנה לאחר הגשת   שאלה  .9

  .הבקשה לקבלת רישיון עסק אך בטרם קבלתו

הפעלת תחנת הדלק תתאפשר אך ורק לאחר שהמפעיל  .הבקשה נדחית  תשובה  

  קיבל רישיון עסק קבוע או זמני מהגורמים המוסמכים לכך.

שירותים כך שהקמת מתקן השטיפה תהא מבקש לעדכן את תכולת ה  שאלה  .10

  .אופציה של המפעיל ולא חובה

  .הבקשה נדחית  תשובה  

לנספח האחזקה, באופן שעל הזוכה  8מבקש לעדכן את ההנחיה בסעיף   שאלה  .11

במכרז יוטל לבצע דו"חות אחזקה אחת לשנה ולא אחת לחודש כפי 

  שמצוין כעת.



 
  

  

  כמבוקש.   תשובה  

בהתאם לחוקים, התקנות וההוראות קה יש לבצע את דוחות האחז

תחנות מים) ( (מניעת זיהום תקנות המיםהוראות הרלבנטיים, לרבות 

    , על עדכונן מעת לעת.1997-) התשנ"זדלק

לנספח איכות הסביבה, המחייב  2.3.4מבקש לעדכן את ההנחיה בסעיף   שאלה  .12

את הזוכה במכרז לבצע בדיקות תלת חודשיות למערכת ההגנה 

  תודית, באופן שבדיקה זו תבוצע אחת לשנה.הק

  כמבוקש.  תשובה  

בהתאם לחוקים, התקנות וההוראות  בדיקות התקינותיש לבצע את 

תחנות מים) ( (מניעת זיהום תקנות המיםהוראות הרלבנטיים, לרבות 

    , על עדכונן מעת לעת.1997-) התשנ"זדלק

 

המציעים להחזירו חתום יחד עם  סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועלמ
 שאר מסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

  בברכה,

  אבירם סידי
  מנהל מסחרי

  רשות שדות התעופה
  
  

  העתק:
  סמנכ"ל למסחר ופיתוח עסקי - מר יורם שפירא
  רא"ג פיתוח עסקי -מר גדי רפאלי

  רא"ג שירותי קרקע -מר אמיר שמעוני
 לשכה משפטית -עו"ד ענת סתיו
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