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  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

  4' מסמך הבהרות מס    

 מענה לשאלות הבהרה .1

 להלן מענה הרשות לשאלות הבהרה שנשאלו במהלך המכרז:

 נספח ביטוח

מבקש להחליף את המילים: "לבדו יהיה אחראי",  -1.3נספח י' סעיף שאלה .1

 במילים: "יהיה אחראי על פי דין".

ת.ידחהבקשה נתשובה 

פצה" במילה: מבוקש להחליף את המילה: "י - 1.4נספח י' סעיף שאלה .2

 "ישפה"

.כמבוקשתשובה 

 מבוקש למחוק את סעיף -2.1.12נספח י' סעיף שאלה .3

ת. ידחהבקשה נתשובה 

- מבוקש להחליף את המילים: "לא תפחת מ -2.2.3נספח י' סעיף שאלה .4

 $"$10,000", במילים: "לא תעלה על 5,000

כמבוקש.תשובה 

 וקש לבטל את דרישת ההשתתפותמב - 2.2.4נספח י' סעיף שאלה .5

הבקשה נדחית.תשובה 



 

  

  : 2.9מבקש להוסיף סעיף  -נספח י'שאלה .6

"מובהר ומוסכם בזאת, כי אחריותו הכוללת והמצטברת של הספק 

למקרה ₪  2,000,000בגין כל נזק, מעשה או מחדל לא תעלה על סך של 

ולה על וכי הרשות פוטרת את הספק ומוותרת בזאת על כל תשלום הע

 גובה סכום זה"

הבקשה נדחית.תשובה 

  -, פרק א' ביטוח כל הסיכונים, שורה רביעית1נספח יא' שאלה .7

למקרה ₪  600,000מבוקש כי הכיסוי יהיה בגבול אחריות של 

 ולתקופה. 

הבקשה נדחית.תשובה 

  -, פרק א' ביטוח כל הסיכונים, שורה רביעית1נספח יא'   שאלה .8

 מקום המילים "רכוש קיים" יירשם "רכוש עליו עובדים".מבוקש כי ב

כמבוקש.  תשובה 

  -, פרק ב' אחריות צד ג', שורה שלישית1נספח יא' שאלה .9

מבוקש כי לאחר המילה "המפעיל" יירשם "ולא ייחשב כעובד 

  המפעיל". 

בעמוד הבא שורה שניה לאחר המילה "ל"רעידות" יירשמו המילים 

 שען"."ויברציה והחלשת מ

.כמבוקשתשובה 

  - , פרק ג' חבות מעבידים1נספח יא' שאלה .10

מבוקש כי במקום המילים "חבות על פי כל דין" יירשמו המילים 

 "חבות על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים".

כמבוקשתשובה 

  -, פרק ביטוחי המפעיל1נספח יא' שאלה .11

מבוקש כי יימחקו המילים "וכן לרשות" וכן יתווספו בסוף  1בסעיף 

 הסעיף המילים "כפוף להסכמת המבטח".

.הבקשה נדחיתתשובה 



 

  

  -, פרק ביטוחי המפעיל1נספח יא' שאלה .12

מבוקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "כפוף לתנאי סעיף  5בסעיף 

 ביטול הפוליסה".

.הבקשה נדחיתתשובה 

  -, פרק ביטוחי המפעיל1נספח יא' שאלה .13

 מבוקש כי בסופו יתווספו המילים "כפוף להסכמת המפעיל". 6בסעיף 

.הבקשה נדחיתתשובה 

  -, פרק ביטוחי המפעיל1נספח יא' שאלה .14

  במקום המילים "לא יפחתו" מבוקש כי יירשם "הינם עפ"י". 9בסעיף 

  . 2013מבוקש לאשר כי המדובר על נוסח ביט 

 מבוקש כי יימחקו המילים "ו/או פסגה" (כולל) ועד סוף הסעיף.

.כמבוקשתשובה 

  1, סעיף 2נספח יא' שאלה .15

לאחר המילה "ביטוח" (בתחילת הסעיף) מבוקש כי יתווספו המילים 

 "אש מורחב".

.כמבוקשתשובה 

  1, סעיף 2נספח יא' שאלה .16

" תירשם המילה בשורה השלישית במקום המילה "המקובלים

 "המפורטים".

.כמבוקשתשובה 

  1, סעיף 2נספח יא' שאלה .17

בשורה השישית לאחר המילים "וכן פריצה" יתווספו המילים "על 

 בסיס נזק ראשון".

.כמבוקשתשובה 

  4, סעיף 2נספח יא' שאלה .18

 בשורה השנייה מבוקש כי המילים "שאינה נופלת" יימחקו.

.כמבוקשתשובה 



 

  

  6, סעיף 2נספח יא' שאלה .19

מבוקש כי חלף הסעיף יירשם "תנאי הפוליסות המפורטות לעיל הינם 

 ".2013עפ"י תנאי פוליסת ביט 

 
.כמבוקשתשובה

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

  בברכה,

  אבירם סידי
  נהל מסחרימ

  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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