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

  3' מסמך הבהרות מס    

 מענה לשאלות הבהרה .1

 להלן מענה הרשות לשאלות הבהרה שנשאלו במהלך המכרז:

מבוקש לבטל את זכותה של הרשות לבטל את חוזה ההרשאה, במידה שאלה .1

ולא הנפיק המפעיל היתר בנייה עד לתום תקופת היתר הבניה המוגדרת 

 לטופס הזמנת ההצעות. 3.4.2בסעיף 

 
הבקשה נדחית.תשובה

מבוקש להבהיר מול איזו וועדה על הזוכה במכרז להתנהל במהלך השאל .2

תקופת התכנון והבנייה של תחנת הדלק, הוועדה המחוזית או הוועדה 

 לוח הזמנים לקבלת היתר הבנייה. והמקומית וכן מה

 
הוועדה המוסמכת לטפל בפרויקט נשוא המכרז הינה הוועדה תשובה

  המקומית אילת. 

"וועדה באופן שבו בכל מקום בו מצוין בו המונח חוזה ההרשאה יתוקן 

  ."וועדה מקומית אילת"יתוקן למונח  מחוזית"

יצוין כי לוח הזמנים לקבלת היתר הבנייה תלוי בתהליך האישור על ידי 

לאילוציה ועל כן אינו ידוע לדרישותיה והוועדה המקומית אילת וכפוף 

 לרשות.

בנושא העסקת/כניסת עובדים  מבוקש להבהיר האם קיימת הגבלהשאלה .3

 לאתר.

בעניין זה להוראות נספח  הרשות מבקשת להפנות את המציעיםתשובה 

 הביטחון המצורף לחוזה ההרשאה.

מבוקש להבהיר כי הזוכה במכרז יהיה רשאי לתכנן את תחנת הדלק שאלה .4

 .באופן מודולרי ולהרחיבה עם הגדלת הביקוש

.הבקשה נדחיתתשובה 



 

  

מבוקש להבהיר כי המערכות והציוד שיותקנו בתחנה יהיה בהתאם השאל .5

 לשיקול דעת המציע.

כמבוקש, בכפוף לעמידה בכל החוקים והתקנות הרלבנטיים ובכל תשובה 

מקרה לכל הפחות שווה ערך למוגדר בהנחיות הנקובות בחוזה 

   .ההרשאה ונספחיו

ת החלוקה הפנימית ואופי מבוקש להבהיר כי תכנון מבנה התחנה לרבושאלה .6

 השימוש יבוצע בהתאם לשיקול דעתו של הזוכה במכרז.

תחנה משטח הכמבוקש. יובהר כי בכל מקרה לא יפחת שטחו של מבנה תשובה 

המבנה המקסימאלי המותר להקים בתחנת תדלוק מדרגה ב' על פי 

 . 18לתמ"א  4הוראות תיקון 

ת להקמת תחנת הדלק, שכן מבוקש לבטל את הדרישה לבקר איכושאלה .7

 החברה ממנה לצורך כל מפקח.

 כמבוקש, המפקח יוכל למלא גם את תפקיד בקר האיכות הנדרש.תשובה 

לנספח הנחיות התכנון והבינוי  00.23מבוקש לבטל את הדרישה בסעיף שאלה .8

 קבלני משנה לכל אחת מהעבודות  3המחייב הצגת 

 בלבד,  קבלנים רשומים בפנקס הקבלנים כמבוקש, על המפעיל להעסיקתשובה 

והדין עפ"י התקנים  ועליו לוודא כי כל עבודות ההקמה יבוצעו

 .הרלבנטיים

 12מבוקש להבהיר האם קיימת דרישה להקצאה של חדר בשטח של שאלה .9

 מ"ר במבנה התחנה לצורך מנהל מטעם הרשות.

 התשובה שלילית.תשובה 

מבוקש להבהיר האם קיימות תשתיות תת קרקעיות במשבצת הקרקע שאלה .10

 המוקצית לתחנה, ובמידה וכן מי אחראי להעתקתן.

  משבצת הקרקע נקייה מתשתיות תת קרקעיות.ככל הידוע לרשות תשובה 

במידה ותמצאנה בכל זאת תשתיות תת קרקעיות מובהר בזאת, כי 

 תהאלהעתקתן  האחריות, בשטח משבצת הקרקעהמחייבות העתקה 

  של הרשות.

 .לעיל לחוזה ההרשאה יתוקנו בהתאם לאמור 9.5הוראות סעיף 



 

  

מבוקש להבהיר כי ניתן יהיה לתכנן ולהקים סככה לניקוי משלים לכלי שאלה .11

  .רכב במסגרת מתן שירותי השטיפה

צוין כי הקמת הסככה מחייבת אישורה של הוועדה יכמבוקש. תשובה 

  ליך קבלת היתר הבנייה.ית במסגרת ההמקומ

מבוקש להבהיר כי בתחנה יתוכננו וייבנו שני תאי שירותים בלבד, שאלה .12

 .האחד לאנשים בעלי מוגבלויות והאחר ליתר האוכלוסייה

בכל לתכנן את חדרי השירותים בתחנת הדלק תוך עמידה על המפעיל תשובה 

 .לפונקציה זו החוקים והתקנות הרלבנטיים

מבוקש להבהיר איזו רשות כבאות אחראית למתן אישור לתחנה, שאלה .13

 רש"ת או כבאות אילת  

 .כבאות אילת והינ למתן אישור לתחנת הדלק האחראיהגורם תשובה 

מבוקש להבהיר מהו סטאטוס אחוזי הבנייה במשבצת הקרקע שאלה .14

המיועדת להקמת תחנת הדלק והאם ניתן יהיה להקים בעתיד תוספת 

 ה.בניי

כחלק  , על פי התב"ע,שטחי הבנייה האפשריים בתחנת הדלק נקבעיםתשובה 

גדול יותר בו עתידים תכנוני המותרים להקמה במגרש בנייה משטחי 

  לקום פרויקטים נוספים.

במידה והמפעיל יבקש להקים תוספת בנייה בתחנת הדלק, יהא זאת 

ם בכפוף לאישורה של הרשות ובהתאם לשטחי הבנייה הנותרי

  .באותה עת באותו מגרש תכנוני הקבוע בתב"עוהמתוכננים 

הרשות מבקשת להפנות את תשומת לב המציעים בהקשר זה להוראות 

 לחוזה ההרשאה. 18סעיף 

מבוקש לקבל את כל התכניות והמפרטים לפיהן נדרש המציע לפעול שאלה .15

 .כפי שמצוין בנספח הנחיות התכנון והבינוי

והמפרטים המבוקשים מופיעים בנספח הנחיות התכנון  כל התכניותתשובה 

 .ובמסמכי ההבהרה הקודמים והבינוי



 

  

מבוקש להבהיר מי הגורם שעתיד לשאת בעלות סקר הקרקע המקדים שאלה .16

 .הנדרש בטרם התחלת הבנייה

  סקר הקרקע המקדים יבוצע על ידי המפעיל ועל חשבונו.תשובה 

לטיפול בהם תהיה של הרשות, כפי במידה ויתגלו ממצאים, האחריות 

 .1במסמך הבהרה מס'  8שמצוין בתשובה לשאלת הבהרה מס' 

  

סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם מ
 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
 לשכה משפטית -עו"ד ענת סתיו
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