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    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

  4מס'  ההבהר    

  הרות הרשותהב

 הרשות מבקשת להודיע לנרשמים למכרז על דחיית מועדי המכרז, כמפורט להלן: .1

ובסעיף  6.1המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, כפי שהוא נקוב בטבלה שבסעיף  .1.1

 .10:00עד השעה , 15.04.2018', איעודכן ליום לטופס הזמנת ההצעות,  14.12.1

לטופס הזמנת ההצעות,  7.2נקוב בסעיף  המועד האחרון לרישום למכרז, כפי שהוא .1.2

 יעודכן כמפורט להלן:

במזכירות חטיבת מסחר ופיתוח עסקי, הממוקמת בנמל התעופה בן גוריון, משרד  .1.2.1

(בטופס הזמנה זה: "חטיבת מסחר ופיתוח עסקי") לא יאוחר מיום  1ראשי קומה 

 .09:00-12:00ה', בין השעות - , בימים א'20.03.2018

 .23:30בשעה:   19.03.2018ינטרנט, לא יאוחר מיום באמצעות אתר הא .1.2.2

 6.1בטבלה שבסעיף  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, כפי שהוא נקוב בסעיף .1.3

 .15:00, עד השעה 25.03.2018', איעודכן ליום לטופס הזמנת ההצעות,  16.1ובסעיף 

בטבלה  לקיום הצעת המציע כפי שהם נקוביםערבות מועד תוקף ההצעה ומועד תוקף ה .1.4

, יעודכנו ליום לטופס הזמנת ההצעות 13.1ובסעיף  12.1וכן בסעיף  6.1שבסעיף 

16.07.2018. 

 מפגש מציעים סיכום 

 .נרשמים למכרז, נערך מפגש וסיור ל07.02.2018ביום  .2

 במפגש והסיור השתתפו כל אלה:   .3

 מטעם הרשות:  .3.1

  מנהל מסחרי -אבירם סידי

 ציגי הנרשמים למכרזנ   .3.2



 
  

  

במפגש והסיור, הוצגו עיקרי המכרז, לרבות רקע ומידע כללי, תכולת  - וסיור עיקרי המפגש .4

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

 אופן בדיקת ההצעות במכרז וכן אופן הגשת ההצעה.

מבקשת הרשות להלן מענה לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי המשתתפים במהלך הסיור,  .5

כי להדגיש כי במהלך הסיור נשאלו שאלות נוספות עליהן תשיב הרשות במסגרת מסמ

  .הבאיםהבהרה ה

מבוקש להבהיר האם עלולה פתיחת נמל התעופה להתעכב לאור אי   שאלה  .1

  .הקמת תחנת כיבוי האש המתוכננת בסמוך לכניסה

ת רשות שדות התעופה השלימה את הקמת תחנת הכיבוי התעופתי  תשובה  

  שהינה תנאי לפתיחתו של נמל התעופה.

הקמתה והפעלתה של תחנת הכיבוי הציבורית הינה באחריות רשות 

 הכיבוי ובכל מקרה אין בה בכדי לעכב את פתיחתו של נמל התעופה

  .לפעילות

מבוקש להבהיר האם המפעיל יהיה רשאי להקטין את שטחו של הגג   שאלה  .2

  המתוכנן בתחנת הדלק.

יל יהיה רשאי לעדכן בתקופת התכנון את התכניות של תחנת המפע  תשובה  

הדלק, הכל בכפוף לעמידה בכל החוקים, התקנות והצווים הרלבנטיים 

  וכן לקבלת אישורה של הרשות לשינויים המבוקשים.

על אף האמור לעיל יובהר כי במסגרת השינויים שיערוך המפעיל הוא 

ית של התחנה, כפי לא יהיה רשאי לערוך שינויים בשפה האדריכל

  תוכננה על ידי אדריכל נמל התעופה.ש

   .בהפעלת התחנהמבוקש כי למפעיל תינתן בלעדיות   שאלה  .3

  כמבוקש, בהתאם למנגנון שיפורט להלן:  תשובה  

למפעיל תובטח בלעדיות במתן השירותים בנמל התעופה רמון  .1

  תקופת ההפעלה.חודשים רצופים שממועד תחילת  108במשך 

תקופת ההפעלה ועד ואילך במהלך  109 –החודש ה החל מ .2

, תפוג הבלעדיות האמורה והרשות תקופת ההתקשרותלתום 

תהא רשאית להקים תחנת/ות דלק נוספות בשטח נמל 



 
  

  

תחנות התעופה, בין אם תחנות דלק ציבוריות ובין אם 

(להלן:  עמדות תדלוק ו/או שטיפה לרכבי השכרת הרכבדלק/

 .")תחנות הדלק הנוספות"

החליטה הרשות להקים תחנות דלק נוספות בנמל התעופה  .3

רמון, כאמור לעיל, יהיה רשאי המפעיל, להודיע לרשות על 

חודשים  12של הודעה חוזה בכל עת, בהכוונתו לבטל את 

תחנות של  ןהפעלת ההחלובכתב, וזאת רק לאחר שמראש 

 .")הודעת ביטול(להלן: " הנוספותהדלק 

ביטול בשל הנסיבות המתוארות  שלח המפעיל לרשות הודעת .4

המפעיל לא יהיה זכאי לכל תשלום, פיצוי ו/או שיפוי , לעיל

(לרבות החזר השקעה עלות ההשקעה נוספים מכל מין וסוג 

 15ששולמה עבורו עד לאותו מועד בהתאם להוראות סעיף 

יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, דרישה כן ולחוזה) 

  ותביעה בקשר לכך. 

ותוגבל תקופת החוזה על דין ההתקשרות במידה מבוקש להבהיר מה   להשא  .4

(בין אם  במהלך תקופת ההפעלהידי הרשות להגבלים עסקיים 

אם לא), זאת ללא קשר לתהליך שתבצע הרשות  רטרואקטיבית ובין

  מול הרשות להגבלים עסקיים טרם תחילת תקופת התכנון.

ת ייקבע בעת פניית הרשות של ההתקשרו מעמדהידרש אזי יככל ש  תשובה  

לרשות להגבלים עסקיים לאישור ההתקשרות בטרם תחילת תקופת 

    .התכנון

הרשות במידה וההסכם יבוטל בשל החלטה שתינתן לשם כך באמצעות 

, שמקורה במעשה ו/או מחדל של המפעיל, יחולו להגבלים עסקיים

  לחוזה.  15.2.1הוראות סעיף 

שתינתן לשם כך באמצעות הרשות  במידה וההסכם יבוטל בשל החלטה

שמקורה אינו בשל מעשה ו/או מחדל של המפעיל, להגבלים עסקיים 

    לחוזה. 15.2.3סעיף יחולו הוראות 

מבוקש כי במידה והמפעיל לא יקבל היתר בנייה וכתוצאה מכך יבוטל   שאלה  .5

  החוזה, תשפה הרשות את המפעיל בגין השקעתו בהליך התכנון.

תקופת התכנון, כפי מהלך דנן יחול מנגנון ביטול החוזה ב במקרה  תשובה  



 
  

  

לחוזה ובהתאם לנסיבות הביטול המפורטות  15.2שמפורט בסעיף 

   .מסגרתוב

לעניין  בנספח לוח הזמניםמבוקש להאריך את לוחות הזמנים הנקובים   שאלה  .6

  .ימים) 30ימים) וקבלת רישיון עסק ( 30( 4קבלת טופס 

  הבא: הזמנים יעודכן באופן נספח לוחות  תשובה  

 60תעודכן ותעמוד על  ת הדלקתקופת קבלת אישור האכלוס לתחנ

  ימים.

  ימים. 60תקופת קבלת רישיון העסק תעודכן ותעמוד על 

בנוסף יעודכן נספח לוח הזמנים כך שהרשות תהיה רשאית להאריך 

במידה והעיכוב שהביא לאי העמידה בהם לא נבע מועדים אלה 

  של המפעיל.מחדל  ממעשה ו/או

מבוקש להבהיר כי במידה ותהיה מחלוקת בין הצדדים לעניין מהו   שאלה  .7

ציוד קבוע ומהו ציוד נתיק, ייקבע בחוזה ההרשאה כי הנושא יוכרע על 

  ידי פנייה לבורר מוסכם בין הצדדים.

  . תיחהבקשה נד  תשובה  

טות זהות הציוד הקבוע והציוד הנתיק תקבע בהתאם להגדרות המפור

בחוזה, וזאת במסגרת אישור תוצרי התכנון הסופיים ובהתאם ליתר 

  לחוזה.  8.7הוראות סעיף 

אות עיקריות לכל אחד מסוגי יפורטו להלן דוגמ צורך ההמחשה בלבדל

להמחיש את הקווים שינחו את הרשות  הציוד. המפורט בטבלה בא

  בקביעת אופי הציוד בהתאם למפורט בחוזה ההרשאה:

  ציוד קבוע  ציוד נייד

ריהוט וציוד משרדי, זיווד חנות 

הנוחות (מקררים, מדפים 

וכדומה), מדפים ומקררים 

  שיוצבו בשטחי האחסנה. 

שטחים בנויים וסלולים בתחנה 

(משטחי בטון, אספלט ומבנים 

על כל המערכות, קרי, חשמל, 

, גדרות מים, תקשורת וביוב)

  וחומות

מפריד שמנים, ( מערכות הדלקמנפקות עיליות וכל ציוד קצה 



 
  

  

  .כב עליהןאחר שיור

מדחס למילוי אוויר לרבות ציוד 

   הקצה.

צנרת פיאזומטר, מערכות מישוב 

) לרבות מכלים תת אדי דלק

קרקעיים וצנרת דלק תת 

קרקעית, מערכת ניקוז תשטיפי 

  דלק ונגר עילי

ציוד קצה טכנולוגי, קרי, 

מערכת בקרת דליפות  מחשבים,

חכמות, קופות  וניהול מלאי,

מכשירי טלפון נייח, מכשירי 

  פקסימיליה וכדומה 

גגות וסככות שיוקמו באזור 

התדלוק, מכונת השטיפה ואזור 

  הניקוי המשלים  

ציוד לניקוי משלים, קרי, שואבי 

אבק, ארונות ציוד, חומרי ניקוי, 

אמצעי ניקוי וכל ציוד אחר 

שיוצב במתחם הניקוי המשלים 

  לצורך ניקוי כלי הרכב. 

לרבות כונת השטיפה, מ

 התשתיות של מכונת השטיפה

(צנרת, מערכות ניקוז, מערכות 

   מחזור מים וכדומה)

    גנרטור חירום

    

מבוקש להבהיר כי המפעיל יהיה רשאי להפעיל את תחנת הדלק גם   שאלה  .8

וכן בשעות בהן יוחלט כי השדה לא יהיה  בימי המנוחה, קרי שבת וחג

  .פתוח לקהל הרחב

 24שבעה ימים בשבוע, המפעיל יהיה רשאי להפעיל את תחנת הדלק   בהתשו  

, הכל בכפוף להוראות חוקי עזר עירוניים ותקנות שיקבעו שעות ביממה

, וזאת על אחריותו בנושא הממשלה, משרד הפנים ועיריית אילת

המלאה והבלעדית ומבלי שיהיה באמור על מנת להטיל על הרשות 

   .אחריות מכל מין וסוג

בצת הקרקע של תחנת הדלק נמצאת לפני שערי הכניסה לנמל מש

את תחנת הדלק גם בשעות להפעיל התעופה, כך שהמפעיל יהיה רשאי 

  בהן נמל התעופה יהיה סגור לפעילות תעופתית. 

המפעיל יהיה רשאי להפעיל את תחנת הדלק בטרם כי מבוקש להבהיר   שאלה  .9



 
  

  

קבלת רישיון העסק, שכן חלק מתנאי קבלת רישיון העסק מחייבים 

  הפעלת התחנה להרצת מערכות.

  הבקשה נדחית.  תשובה  

על אף האמור יהיה רשאי המפעיל לערוך בדיקת מערכות והרצתן 

 .לצורך קבלת רישיון העסק בטרם פתיחתה של התחנה לציבור הרחב

בגדר הפעלת התחנה לא תחשבנה הרצה והפעלת מערכות יובהר כי 

  .תחנת הדלק לציבור, ועל המפעיל לפעול בהתאם להוראות כל דין

מבוקש לאפשר לזוכה במכרז להפעיל את תחנת הדלק באמצעות חברת   שאלה  .10

, ובאופן שבו תעמוד חברת הבת בהתקשרות בת של הזוכה במכרז

  . האמורישירה עם הרשות לצורך 

הזוכה במכרז יהיה רשאי להפעיל את תחנת הדלק באמצעות חברת בת   תשובה  

  ). 100%(תהיה באחזקתו המלאה של הזוכה אשר 

לשם כך, יחתמו הזוכה וחברת הבת כלפי הרשות, על כתב התחייבות 

' להבהרה זו, לפיה תקבל חברת הבת על נספח אבנוסח המצורף כ

הזוכה, כלפי הרשות, בקשר עם  עצמה את כל חובות והתחייבויות

ניהול והפעלת תחנת הדלק במהלך תקופת ההפעלה, במתכונת של "גב 

אל גב", לרבות הנפקת ערבות חוזה ואישורי ביטוח מתאימים, אך זאת 

מבלי לפגוע מאחריותו של הזוכה כלפי הרשות לקיום כל התחייבויות 

 חברת הבת כלפי הרשות. 

  

  

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

  בברכה,

  אבירם סידי
  מנהל מסחרי

  רשות שדות התעופה
  
  

  העתק:
  סמנכ"ל למסחר ופיתוח עסקי - מר יורם שפירא
  לשכה משפטית -עו"ד ענת סתיו

משתתפים מטעם רש"ת



 
  

  

  תאריך :________ 

  מספר _______

  לכבוד

  שות שדות התעופהר

לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של תחנת חוזה מס' ____________  -כתב התחייבויות  הנדון:

  דלק בשדה התעופה הבינלאומי רמון ע"ש אילן ואסף רמון

"), ____________ ח.פ המפעילאנו הח"מ _____________ ח.פ. _________ (להלן: "

, שתינו באמצעות המוסמכים לחתום בשמם של ")מפעיל המשנה______________ (להלן: "

  , באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:ביחד ולחודהמפעיל ומפעיל המשנה, מצהירים בזאת 

 100% –רה בת של המפעיל, באופן שבו מחזיק המפעיל ב חבכי מפעיל המשנה הנו  .1

ת מכוח ההצבעה ומהזכו 100% –מהון המניות המונפק של מפעיל המשנה וכן ב 

"). המפעיל אמצעי שליטה מלאיםלמנות נושאי משרה במפעיל המשנה (להלן: "

מתחייב כי במהלך כל תקופת ההתקשרות עם מפעיל המשנה (כהגדרת מונח זה 

להלן), לא יחול שינוי כלשהו באמצעי השליטה המלאים של המפעיל במפעיל 

לתנאי המשנה, למעט אם ניתן לשם כך אישור הרשות, מראש ובכתב ובכפוף 

 האישור האמור. 

כי מבלי לגרוע משאר חובות והתחייבויות המפעיל ומפעיל המשנה על פי כתב הצהרות  .2

המועד (להלן: " ________"), החל מיום כתב ההתחייבותוהתחייבויות זה (להלן: "

"), יישא מפעיל המשנה באחריות להעניק עבור רשות שדות התעופה (להלן: הקובע

באופן ובתנאים הנקובים לשם כך  ל __________________שירותים ש"), הרשות"

") וכן החוזה(להלן בהתאמה: " _______בסעיף __ לחוזה שנחתם בין הרשות לספק ביום 

באופן ובתנאים הנקובים בשאר הוראות החוזה ונספחיו המתייחסים במישרין ו/או 

שירותים ה, במלואם ובמועדם (להלן: "לשירותי _________________בעקיפין 

  "). המועברים

כי מפעיל המשנה בחן וקרא בעיון רב כבעל מקצוע וכן הבין את החוזה וכתב ההתחייבות  .3

על כל תנאיהם, לרבות זכויות הרשות על פיהם וכי הוא מסכים ומקבל על עצמו באופן 

מלא, מוחלט ובלתי חוזר את החיובים הנקובים בתנאי ובהוראות החוזה במלואם ובמועדם 

ם השירותים המועברים ובכלל האמור מצהיר ומתחייב בזאת מפעיל המשנה, כלפי בקשר ע

__ לחוזה וכן מקבל - הרשות את כל ההצהרות וההתחייבויות המפורטות בסעיפים __

מפעיל המשנה על עצמו את כל חובות והתחייבויות המפעיל ("גב אל גב"), ללא כל סייג 

ים. מובהר, כי ביצוע התחייבויות ואחריות ולכל דבר ועניין בקשר עם השירותים המועבר

מפעיל המשנה על פי כתב ההתחייבות ועל פי החוזה, כלפי הרשות, הנן נפרדות ובלתי 

תלויות בביצוע התחייבויות המפעיל על פי החוזה, למעט נקבע אחרת ובמפורש בכתב 

  ההתחייבות.

את כל זכויותיו על אף האמור בכל דין, המפעיל ממחה ומעביר בזאת למפעיל המשנה  .4

(בלבד), על פי החוזה באופן שבו יכנס מפעיל המשנה בנעליו של המפעיל לכל דבר ועניין 



 
  

  

בקשר עם הזכויות שהוקנו למפעיל על פי החוזה ובאופן שבו לאחר ההמחאה האמורה לא 

יעמדו למפעיל זכויות כלפי הרשות בקשר עם החוזה. המפעיל מצהיר ומחייב, כי הוא מודע 

משמעותו והשלכותיו של ויתור כאמור ומצהיר שלא יפעל למימושה של כל זכות  ומבין את

  כאמור, גם אם יקבע שזכות כזו עומדת לו על פי דין. 

כי כל ההליכים, הסעדים והתרופות שעומדים לרשות כנגד המפעיל או כנגד מפעיל המשנה  .5

המפעיל, בהתאמה, על פי החוזה ו/או על פי דין, יעמדו לרשות גם כנגד מפעיל המשנה ו

ביחד ולחוד וכי לא יהיה בביצוע השירותים המועברים על ידי מפעיל המשנה על מנת לגרוע 

ו/או לפגוע באחריות המפעיל ו/או בזכויות הרשות כלפי המפעיל על פי החוזה ו/או על פי 

 כתב ההתחייבות ו/או על פי דין (לרבות בקשר עם אספקת השירותים המועברים). 

פעיל המשנה יפצו ו/או ישפו את הרשות ו/או את כל מי מטעמה, לפי העניין המפעיל ומ .6

ומייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין 

וסוג שהם, אשר יגרמו לרשות ו/או שבהן תידרש הרשות לשאת, לפי העניין, בשל כל מעשה 

, ביחד ולחוד, בקשר עם החוזה ו/או כתב ו/או מחדל של המפעיל ומפעיל המשנה

 ההתחייבות. 

כי זכויות וחובות מפעיל המשנה על פי כתב התחייבויות זה יחלו במועד הקובע ויסתיימו  .7

"). תקופת ההתקשרות עם מפעיל המשנהבמועד ביטול כתב התחייבות זה (להלן: "

קפה ולמועדיה של מובהר, כי התקשרות הרשות עם מפעיל המשנה, כפופה בכל מקרה, לתו

התקשרות הרשות עם המפעיל כמפורט בחוזה. הרשות בלבד תהיה רשאית, בכל עת ועל פי 

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את החוזה (בהתאם להוראותיו) ו/או לבטל את כתב 

התחייבות זה, ובנסיבות האמורות יהיו זכויות המפעיל ומפעיל המשנה על פי כתב 

למען הסר ספק מובהר  בוטלות מעיקרן ולא יהיה בהן שום תוקף.ההתחייבות בטלות ומ

בזאת, כי ביטול ההתקשרות עם מפעיל המשנה בלבד, לא תגרע בשום צורה ואופן מאחריות 

המפעיל לספק לרשות בעצמו, את מלא השירותים על פי החוזה (לרבות השירותים 

 המועברים). 

החל מהמועד הקובע ועד לתום תקופת  כי בגין ביצועם בפועל של השירותים המועברים, .8

ההתקשרות עם מפעיל המשנה, ישלם מפעיל המשנה במישרין לרשות את דמי ההרשאה 

המשולבים וכן כל תשלום נוסף שחובת תשלומו היה מוטל על המפעיל בהתאם להוראות 

 החוזה. 

פן, כי החל מהמועד הקובע ואילך, יעמיד מפעיל המשנה את הערבות לתקופת הפעלה, באו .9

 לחוזה.  29בתנאים ובהתאם לסכומים הנקובים לשם כך בסעיף 

כי אישורי הביטוח נשוא החוזה בהם מחויב המפעיל יתעדכנו באופן שיכסו גם את פעילות  .10

 מפעיל המשנה וזאת החל מהמועד הקובע. 

כי המפעיל ומפעיל המשנה  מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות  .11

תחייבות, ומוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים בהוראות כתב הה

ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם 



 
  

  

הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור, ובכלל 

 י מהרשות בשל כך. האמור, לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפו

כי אין באמור בכתב ההתחייבות ו/או באיזה מהוראותיו, על מנת להוות חוזה לטובת  .12

 המפעיל. 

כי למונחים המופיעים בכתב ההתחייבות תהא אותה משמעות שיש להם בחוזה אלא אם  .13

  הקשר הדברים ו/או הדבקם מחייב אחרת.

  :____________  ולראיה באנו על החתום, היום 

  

  

_______________  באמצעות _________________  ________________ בע"מ___

  המוסמכים לחתום בשמה.

__________________________  

  __________________ בע"מ

, _____________, ______________ באמצעות:בע"מ  ____________________

  המוסמכים לחתום בשמה. 

  

_____________________  

______________  

  אישור הרשות 

, __________________ באמצעות:") הרשותאנו הח"מ רשות שדות התעופה (להלן: "

, המוסמכים לחתום בשמה ובמקומה של הרשות, מסכימים ומאשרים __________________

  את האמור בכתב ההתחייבות.  

  רשות שדות התעופה

  תאריך: _______________ 

 


		2018-02-19T12:07:31+0200
	Kimhi Rafi ID_038815452




