








רשות שדות התעופה בישראל

ניהול והפעלה של תחנת , הקמה, לתכנון 2016/15/086/057/00' מכרז פומבי מס

ש אילן ואסף רמון"דלק בשדה התעופה הבינלאומי רמון ע



תכולת השירותים

  ניהול ,הקמה ,לתכנון הרשאה למתן הינו המכרז•

  ומתקן הנוחות חנות לרבות( דלק תחנת של והפעלה

 הקרקע במשבצת ,רמון התעופה בנמל )השטיפה

.במכרז לזוכה כך לשם הרשות שתקצה

  ,הדלק תחנת את ויקים שיתכנן לאחר ,במכרז הזוכה•

  הקבועים המבנים יתר ואת אותה ויתחזק יתפעל

  הכל השירותים מתן תקופת במהלך ,הקרקע במשבצת

.ההרשאה בחוזה הנקובים ובתנאים באופן



משבצת הקרקע



תקופת ההתקשרות

 על הרשות חתמה בו במועד תחל ההתקשרות תקופת•

  תקופת תחילת ממועד שנים 15 בתום ותסתיים החוזה

.ההפעלה



תכולת השירותים

  תקופת במהלך ,למפעיל לאפשר רשאית תהיה הרשות•

  אנרגיה מקורות של אספקתם את ,ההתקשרות

 גז( הדלק מוצרי מלבד ,רכב כלי להנעת נוספים

)חשמל או/ו טבעי גז ,)מ"גפ( מעובה פחממני

  התמורה לרבות ,האמורה האופציה של מימושה אופן•

  המוצרים של אספקתם בגין לרשות שתשולם

  למפעיל הרשות בין בכתב בהסכמה תיקבע ,הנוספים



תכולת השירותים

  ,הרשות של מראש לאישורה בכפוף ,רשאי יהיה המפעיל•

  שונים שירותים למתן אוטומטיים הדלק בתחנת להציב

  ,מזון ,שתייה מכונות :כגון נלווים מוצרים ולרכישת

  באופן אם בין ,ב"וכיו דואר מסירת תיבות ,כספומט

. שלישיים צדדים עם התקשרות באמצעות או עצמאי

  משולבים הרשאה דמי המפעיל ישלם ההרשאה בגין•

  הכולל ברוטו הכנסות/מכירות מפדיון 3% של בשיעור

.בנפרד מהאוטומטים אחד כל של



תכולת השירותים

  הנוחות בחנות הרשות לעובדי למכור רשאי יהיה המפעיל•

  קטגוריות לרשימת בהתאם ,בתלושים תשלום באמצעות

.המכרז במסמכי המפורטת סגורה

  מפדיון חלק יהיה האמורה מההרשאה ההכנסות פדיון•

  הרשאה דמי ישלם והמפעיל הנוחות חנות של ההכנסות

.ההרשאה בחוזה הנקוב בשיעור



תקופת ההתקשרות

:משנה תקופות לשלוש תחולק ההתקשרות תקופת•

  מועד :מבין המוקדם במועד תחילתה אשר

  היה העסקיים ההגבלים על הממונה אישור או פטור קבלת

  על בכתב למפעיל הרשות הודיעה בו המועד או ויידרש

  הרשות הנפיקה בו במועד וסיומה התכנון תקופת תחילת

.הקמה תחילת צו למפעיל

  וסיומה התכנון תקופת בתום תחילתה אשר

.הפעלה תחילת צו למפעיל הרשות הנפיקה בו במועד

  ההקמה תקופת בתום תחילתה אשר

.ההפעלה תקופת תחילת ממועד שנים 15 בתום וסיומה



תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז

  במצטבר בו שמתקיימים מציע במכרז להשתתף רשאי

:הבאים התנאים



תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז

  במצטבר בו שמתקיימים מציע במכרז להשתתף רשאי

:הבאים התנאים



תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז

  במצטבר בו שמתקיימים מציע במכרז להשתתף רשאי

:הבאים התנאים



תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז

  במצטבר בו שמתקיימים מציע במכרז להשתתף רשאי

:הבאים התנאים



תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז

  במצטבר בו שמתקיימים מציע במכרז להשתתף רשאי

:הבאים התנאים



תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז

  במצטבר בו שמתקיימים מציע במכרז להשתתף רשאי

:הבאים התנאים



תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז

  במצטבר בו שמתקיימים מציע במכרז להשתתף רשאי

:הבאים התנאים



תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז

  במצטבר בו שמתקיימים מציע במכרז להשתתף רשאי

:הבאים התנאים



תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז

  במצטבר בו שמתקיימים מציע במכרז להשתתף רשאי

:הבאים התנאים



הצעה משותפת

  ,מציעים מספר ידי על במשותף שתוגש יכול למכרז ההצעה

:להלן למפורט בהתאם

  במכרז להשתתפות המקדמיים מהתנאים אחד כל על•

  לפחות ,במישרין יחזיק אשר ,המקצועי במוביל להתקיים

  בתאגיד השליטה אמצעי ומיתר מהמניות 25%-ב

  הראשונים החודשים 36- ב לפחות וזאת ,המשותף

.השירותים לתקופת



הצעה משותפת

  ,מציעים מספר ידי על במשותף שתוגש יכול למכרז ההצעה

:להלן למפורט בהתאם

  חייבים יהיו ,במכרז זכתה שהצעתם ,במשותף המציעים•

 פי על השירותים מתן לצורך ,ייעודי תאגיד בהקמת

  והתחייבויות להצהרות בהתאם תהיה בו שהבעלות ,החוזה

  ברישומו וכן ,ההצעה בטופס כמפורט במשותף המציעים

  מיום ימים 30 תוך וזאת ,בישראל כדין האמור התאגיד של

.במכרז זכייתם על הרשות להם שהודיעה



התחרות במכרז

  הצעה כל של המשוקלל הציון על תהיה במכרז התחרות

  משני אחד בכל הצעה כל של לציונה בהתאם שיקבע

:הבאים הפרמטרים

סך התשלום לליטר מוצרי דלק דמי הרשאה משולבים בסיסיים



התחרות במכרז

  הצעה כל של המשוקלל הציון על תהיה במכרז התחרות

  משני אחד בכל הצעה כל של לציונה בהתאם שיקבע

:הבאים הפרמטרים

סך התשלום לליטר מוצרי דלק 

  משולבים הרשאה לדמי התשלום סך ינקב שבמסגרתה כספית הצעה

  תיפסל ,)מ"מע כולל לא( ₪  475,000 של מסך הנמוך שנתיים בסיסיים

.)60% –הפרמטר משקל( תידון ולא



התחרות במכרז

  הצעה כל של המשוקלל הציון על תהיה במכרז התחרות

  משני אחד בכל הצעה כל של לציונה בהתאם שיקבע

:הבאים הפרמטרים

דמי הרשאה משולבים 
בסיסיים

 ₪ 0.1300-מ נמוך יהיה דלק מוצרי לליטר התשלום סך בה כספית הצעה

.)40% –הפרמטר משקל( תידון ולא תיפסל ,)מ"מע כולל לא(



התחרות במכרז

  הציון את הרשות תקבע ,הכספיות ההצעות בחינת לאחר

  .הרלוונטיות מההצעות אחת כל של המשוקלל הסופי

  הנוסחה לפי יחושב הצעה כל של המשוקלל הסופי הציון

:הבאה

� � 60%	 � �	 � 40% 
 ��

P  =ציון בגין פרמטר דמי הרשאה בסיסיים

R  = דלקסך התשלום לליטר מוצרי ציון בגין פרמטר

FS- ציון סופי משוקלל



ערבות לקיום הצעה  

 ,מותנית בלתי אוטונומית ערבות להצעתו לצרף המציע על•

 ,100,000₪ של בסך ,המכרז למסמכי המצורף בנוסח

  ליום עד הפחות ולכל ההצעה הגשת ממועד בתוקף כשהיא

  המציע לבקשת תינתן ההצעה לקיום הערבות .05.06.2018

.הרשות ולטובת



דמי הרשאה–תשלומים לרשות 

  המפעיל ישלם ,השירותים למתן ההרשאה לקבלת בתמורה

:מבין הגבוה לפי משולבים הרשאה דמי ,לרשות

  המפעיל נקב אותם בסיסיים משולבים הרשאה דמי•

  ,החוזה להוראות בהתאם שיעודכנו כפי ,במכרז בהצעתו

.כדין מ"מע בתוספת

 



דמי הרשאה–תשלומים לרשות 

:אלה כל של מ"מע בתוספת המצטבר הסך

  )ליטר( המפעיל מכר אותם הדלק מוצרי כמות מכפלת•

 .דלק מוצרי לליטר התשלום בסך הפעלה שנת במהלך

 .נוחות מוצרי בגין ברוטו המכירות מפדיון 6% •

 .נלווים מוצרים בגין ברוטו המכירות מפדיון 6%•

 .ניקוי שירותי בגין ברוטו המכירות מפדיון 15%•

  מהאוטומטיים אחד כל בגין ברוטו המכירות מפדיון 3%•

.)שיוצבו ככל( הדלק בתחנת שיוצבו



דמי שירותים -תשלומים לרשות

  שירותים אספקת בגין המפעיל על שיוטלו נוספים תשלומים

: להלן כמפורט

  אילת לעיריית ישולמו -

.תעריפיהן פי ועל בהתאמה אילות חבל מקומית ומועצה

.הרשות לתעריפי ובהתאם צריכה פי על -

.הרשות לתעריפי ובהתאם צריכה פי על -

  ובהתאם צריכה פי על - 

.הרשות לתעריפי



הצמדות -תשלומים לרשות

  הבסיסיים המשולבים ההרשאה לדמי מדד עדכון•

  הראשון ביום יעודכנו ,הבסיסיים המשולבים ההרשאה דמי

  שנת של בינואר מהראשון החל ,הפעלה שנת לכל

  באותו הידוע במדד השינוי בשיעור ,הראשונה ההפעלה

.הבסיסי למדד ביחס מועד



הצמדות -תשלומים לרשות

  דלק מוצרי לליטר התשלום עדכון•

  ,הפעלה שנת מידי יעודכן ,דלק מוצרי לליטר התשלום

  שנת לכל הראשון ביום ,הראשונה ההפעלה משנת החל

  השיווק הוצאות בסל השינוי לשיעור בהתאם ,הפעלה

.הבסיסי השיווק הוצאות לסל ביחס



החזר השקעה

  השקיע אותן הישירות העלויות להחזר זכאי יהיה המפעיל•

  הנמוך בסכום הדלק תחנת של וההקמה התכנון במסגרת

:אלה מבין

 .בפועל המפעיל נשא בה והכוללת המלאה העלות•

7,000,000₪ -ל השווה בסך מקסימאלית עלות•

  השקעה בעלות ההשתתפות לתשלום זכאי יהיה המפעיל•

  מסוף ימים 90 תוך ,החוזה להוראות בהתאם שתאושר

  הכל ,ההשקעה עלות את הרשות אישרה בו החודש

.ההרשאה לחוזה 15.4 סעיף להוראות בהתאם



ערבות

  ,הרשות ידי על לחתימתו וכתנאי החוזה חתימת במועד•

  ,וההקמה התכנון לתקופת ערבות לרשות המפעיל ימציא

 ,מותנית ובלתי הדירה בלתי ,למדד צמודה ,אוטונומית

.500,000₪של בסך



ערבות

  החוזה פי על המפעיל של התחייבויותיו כל קיום להבטחת•

  כל ומדי החוזה חתימת עם ,הרשות בידי המפעיל יפקיד

  ,אוטונומית ,בישראל מבנק בנקאית ערבות ,חוזה שנת

  הגבוה לסכום השווה בסכום למדד וצמודה מותנית בלתי

:מבין

  אשר )מ"מע בתוספת( התשלומים כל מסך )שליש( 1/3•

 .שחלפה החוזה בשנת הופקו

  שנקב כפי הבסיסיים המשולבים ההרשאה מדמי 40%•

 בתוספת הכול ,למדד הצמדתם ולאחר בהצעתו המציע

 .מ"מע



ריכוז מועדי המכרז

21.02.2018מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

07.03.2018הצעות   מועד אחרון להגשת

05.06.2018  מועד תוקף ההצעה ותוקף הערבות



דגשים להגשת ההצעה

  בהתאם התצהירים הגשת על להקפיד יש 

.ההצעה בטופס המופיעים לנוסחים

  המסמכים ואישור אימות על להקפיד יש -מסמכים אימות•

  אישור ,"למקור נאמן העתק" חותמת לרבות( כנדרש

.)וכדומה ח"רו אישור ,ד"עו

  את ההצעה מסמכי במסגרת לצרף יש

  ההצעה טופס ,החוזה טיוטת ,ההצעות הזמנת טופס טיוטת

  כשהם המכרז במהלך שפורסמו ההבהרה מסמכי וכל

.כלשהן ותוספות שינויים ללא עמוד על בשולי חתומים

  למסמכי המצורף לנוסח בהתאם ערבות לצרף יש 

.ההצעה את פוסל בערבות פגם -המכרז



כללי

 יחייב אשר מסכם פרוטוקול יופץ מציעים מפגש כל לאחר•

.המכרז ממסמכי חלק ויהווה המכרז משתתפי כל את

  במהלך שנאמרה התייחסות לכל תוקף יהיה לא כי מובהר•

  במסגרת ביטויה את מצאה זו אם אלא ,המפגש

.לעיל האמור הפרוטוקול

  המכרז עיקרי הוצגו המציעים במפגש -ספק הסר למען•

  לקריאתם תחליף מהווה אינו זה מפגש מקרה ובכל בלבד

.המכרז מסמכי של והבנתם
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