
 

  

 2017אוגוסט,  2 
  ' אב, תשע"זי 

    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

  9 מסמך הבהרות מס'    

  

  רשות שדות התעופה מבקשת להוסיף להוראות החוזה את הסעיף הבא להלן:  

  

 אישור על פי דין -התקשרות מותנית .1

") ו/או מהמציעים מצהיר ומתחייב בזאת המשתתפים(להלן: " מהנרשמים למכרזכל אחד 
  "): התנאים המתלים להתקשרותבאופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן (להלן, יחדיו: "

ידוע להם שביצועה ותוקפה של ההתקשרות עם הזוכה במכרז, מותנים וכפופים  כי .1.1
 לכל אלה: 

מאת מהצורך בקבלת אישור בית הדין להגבלים עסקיים קבלת פטור  .1.1.1
עם הגורם הממונה על הגבלים עסקיים בנסיבות בה תקופת ההתקשרות 

או אישור מאת רשות  יחייבו זאת הספציפי שיבחר כזוכה במכרז
העסקיים, כי בנסיבות העניין לא נדרש פטור מהצורך בקבלת  ההגבלים

 ;אישור בית הדין להגבלים עסקיים

הממונה על כי הרשות תפעל על מנת להשלים את ההליכים הדרושים לקבלת אישור  .1.2
ימים לאחר ההכרזה על הזוכה במכרז (להלן:  60, לא יאוחר מתום הגבלים עסקיים

, תקופת ההקמה ותקופת תחיל תקופת התכנוןאשר רק לאחריו ת ")המועד הקובע"
מותנית גם אישור הממונה על הגבלים עסקיים קבלת מובהר כי ההפעלה לפי העניין. 

בהתנהלותם ובנכונותם של הרשויות המוסמכות, באופן שאינו מצוי בשליטתה 
 הבלעדית של הרשות. 

מבלי לגרוע  כי במידה ולא יתמלא איזה מהתנאים המתלים עד למועד הקובע, אזי .1.3
הרשות רשאית, על  , תהיהלהלן 1.2 סעיףעל פי מהסמכות הכללית המוקנית לרשות 
לדחות מעת לעת, להלן,  1.7בכפוף לאמור בסעיף  פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

מועד תוקף ההצעה ומועד תוקף הערבות לקיום ההצעה את המועד הקובע וכן את 
ועד בו חתמה על החוזה עם הזוכה במכרז ובין אם (כולם או חלקם), (בין אם לפני המ

והכול למועדים ובתקופה שתקבע לשם כך  לאחר חתימת החוזה עם הזוכה במכרז),
זה על מנת להוות  1.3על ידי הרשות. מובהר במפורש, כי אין באמור בסעיף 

התחייבות של הרשות לדחיית איזה מהמועדים הנקובים במסמכי המכרז (לרבות 
 ת החוזה עם הזוכה במכרז).לאחר חתימ

כי דחיית המועד הקובע, עשויה לגרום גם לדחיית תחילת תקופת התכנון ו/או  .1.4
 תקופת ההקמה ו/או לדחיית תקופת ההפעלה, לפי העניין. 

, לפי העניין, לא יהיו זכאים המשתתפים ו/או המציעים (לרבות הזוכה במכרז)כי  .1.5
בשום מקרה, לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, מכל מין וסוג בגין דחיית המועדים 

לעיל וכן לא יהיו זכאים בשום  1.31.3 ו/או בגין אי דחיית מועדים, כמפורט בסעיף 



 

  

לום, מכל מין וסוג שהם בגין ביטול המכרז מקרה, לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תש
 .זה לעיל 1או בגין מימוש כל זכות אחרת העומדת לרשות על פי סעיף  ו/או החוזה, 

זה והפעלתן מהווים זכות מוקנית של  1כי ידוע להם שכל הסמכויות הנקובות בסעיף  .1.6
הרשות והם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כאמור; כי בעצם השתתפותם 

או הגשת הצעתם למכרז, שיקללו המשתתפים ו/או המציעים את הנסיבות ו/
זה לעיל ולהלן, זכויות וסמכויות הרשות על פיהן, ההוצאות  1 המתוארות בסעיף 

והעלויות בהן ידרשו לשאת במידה ולא יתקיימו איזה מהתנאים המתלים ו/או 
ידחו, מעת לעת, מועדי ההליך המכרזי (לרבות בקשר עם הארכת תוקף  בנסיבות בהן

הערכות לקיום הצעה), וכן לרבות כל הסיכונים הכלכליים, התפעוליים והמסחריים 
ושאר ההשלכות הכרוכות בכך, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר 

/או דרישה מכל מין וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו
טענות שמקורן בהסתמכותם על  - למען הסר ספק  - וסוג שהם בקשר לכך, לרבות 

ניהולו ו/או אי ניהולו של ההליך המכרזי עד תומו ו/או בהתקשרות עם זוכה במכרז 
ו/או טענות שמקורן בהשקעות ו/או בהתקשרויות אותן ביצעו לצורך ו/או במסגרת 

  השתתפותם במכרז.

ימים  180תוך בת כי במידה ולא יתקבל אישור הרשות להגבלים עסקיים מובהר בזא .1.7
ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז, אזי יהיה רשאי כל אחד מהצדדים לבטל את חוזה 

 לעיל. 1.6ויחולו כל הוראות סעיף  ההרשאה

מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי שאר  על מנת לגרועלעיל זה  1 אין באמור בסעיף  .2
 .הוראות מסמכי המכרז

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:
  יתוח עסקיסמנכ"ל למסחר ופ - מר יורם שפירא
  רא"ג פיתוח עסקי -מר גדי רפאלי
 לשכה משפטית -עו"ד ענת סתיו
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