
 
  

  

 2018מרץ,  5 
  אדר, תשע"ח ח"י 

    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

  5מסמך הבהרות מס'     

  

  ות הבהרה שנשאלו על ידי המשתתפים:להלן מענה לשאל

דמי ההרשאה לליטר האם תחול הצמדה חלופית של מבוקש להבהיר   שאלה  .1

  דלק, במידה ותתקבל החלטה להסיר את צו הפיקוח על מחירי הבנזין.

 לאחר עדכונם עד ליוםבמקרה דנן יוצמדו דמי ההרשאה לליטר דלק   תשובה  

יעור השינוי במדד המחירים לצרכן זאת ביחס הסרת צו הפיקוח, לש

  למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הסרת צו הפיקוח.

מבוקש להגדיל את הסכום המקסימאלי של החזר ההשקעה לזוכה   שאלה  .2

  במכרז

  הבקשה נדחית.  תשובה  

  

  שאלה  .3
לא קיימת תעודת  -לטופס ההצעה 2.1.3לצורך עמידה בדרישות סעיף 

  פי הרשומים כחברות דלק במנהל הדלק.רישום של גו

  

 -לעניין רישום חברות דלק במנהל הדלק  2.1.3הדרישה בסעיף   תשובה  

  . מבוטלת

  

מבוקש לבטל את ההוראה החוזית לפיה המפעיל מחויב להפעיל את   שאלה  .4

  תחנת הדלק אף טרם פתיחתו של נמל התעופה.

ראות החוזה יעודכנו והו 3.2.4.3כמבוקש. פסקה שנייה לסעיף   תשובה  

   בהתאמה.



 
  

  

מבוקש לפרט את תוצאות המכרז למתן שירותי השכרת רכב בנמל   שאלה  .5

התעופה רמון, כמות וזהות החברות הזוכות, כמות החניות המוקצות 

  לכל חברה, מה הסטטוס הנוכחי של ההתקשרות.

חברות  4במכרז למתן שירותי השכרת רכב בנמל התעופה רמון זכו    תשובה  

אוטו, באדג'ט ושלמה -בהרשאה למתן השירותים והן: אלבר, קל

  סיקסט.

החוזים מול החברות נחתמו זה מכבר ובשלב זה החברות פועלות 

בשטח הנמל להסדרת כניסתן למתחמים שהוקצו להן לשם מתן 

  השירותים.

לכל אחת מהחברות הוקצה בשטח החניון משרד למתן שירות 

  ב בהיקף המפורט להלן:ללקוחות וכן שטח לחניית כלי רכ

  

 מקומות חנייה  חברה

  30  אלבר

  30  קל אוטו

  37  באדג'ט

  34  שלמה סיקסט

  

  3.4.2.1סעיף  -טופס הזמנת הצעות  שאלה  .6

מבוקש לבטל את זכותה של הרשות לבטל את החוזה היה והזוכה 

  במכרז פעל ככל הנדרש והעיכוב לא נבע מהתנהלותה.

את המציעים בהקשר זה לתשובתה לשאלה הרשות מבקשת להפנות   תשובה  

  .3במסמך הבהרה מס'  2מס' 

החודשים האמורים, לא  7במידה ועם תום רק אם  - למען הסר ספק

מסיבות הנובעות ישלים המפעיל את הליך קבלת היתר הבנייה, 

, לבטל את רשאית אך לא חייבת, תהא הרשות מהתנהלותו של המפעיל

ך את תקופת הוצאת היתר הבנייה, חוזה ההרשאה או לחילופין להארי

  .הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והסופי של הרשות



 
  

  

מבוקש להבהיר האם קיימות מגבלות לעניין העסקת עובדים וכניסת   שאלה  .7

  עובדים לאתר.

 מבחינתה של הרשות לא קיימות מגבלות לעניין העסקת עובדים באתר  תשובה  

  .הדיןובלבד שהעסקה זו עומדת בכל דרישות 

מבוקש להבהיר כי המפעיל יהיה רשאי לעדכן את התכניות שצורפו   שאלה  .8

, לרבות לעניין החלוקה הפנימית של מבנה למכרז בשלב התכנון

  .התחנה

  מובהר כמבוקש.  תשובה  

וכן עמידה עוד יובהר כי כל שינוי בתכניות יחייב את אישור הרשות 

  בהוראות כל דין.

רה לא ניתן יהיה לשנות את השפה בכל מקכי  כמו כן יודגש 

  האדריכלית של התכנון המקורי.

  מבוקש להקים את התחנה בשלבים בהתאם להתפתחות הביקוש.  שאלה  .9

  הבקשה נדחית.  תשובה  

  .התחנה תוכננה בהתאם לנפח הפעילות הצפוי בשדה

מבוקש להבהיר האם המפעיל יתחיל לשלם את דמי ההרשאה לרשות   שאלה  .10

ד פתיחתה לציבור ולאחר פתיחת נמל התעופה והשלמת החל ממוע

  סלילת הכביש.

  המפעיל יתחיל לשלם לרשות לפי המוקדם מבין שני המועדים הבאים:  תשובה  

 מועד תחילת תקופת ההפעלה כהגדרתה במסמכי המכרז.  .1

 או;

תום התקופה שנקבע למפעיל לצורך תכנון, הקמה והשגת  .2

בהתאם להארכת האישורים הנדרשים להפעלת התחנה, 

  מועדים אלה על ידי הרשות כפי שמפורט במסמכי המכרז.

מבוקש להבהיר כי המערכות והציוד שיותקנו על ידי המפעיל יהיו   שאלה  .11

  בהתאם לשיקול דעת המפעיל.



 
  

  

על המפעיל להתקין מערכות וציוד בהתאם להוראות כל דין, חוק,   תשובה  

וכן על פי לק על פי דין להפעלת תחנת דתקנה, צו ותקן רלבנטיים 

  ההנחיות הרלבנטיות עבור כל סוג ציוד שנקבעו במסמכי המכרז.

  שאלה  .12
מבוקש להבהיר כי במידה ויחול היטל השבחה על משבצת הקרקע אזי 

  .הרשות תישא בתשלומו

רק בעל נכס וחוכר לדורות צריכים כי בהתאם לחוק מובהר  ,כמבוקש  תשובה  

 10.17עניין זה גם את הוראות סעיף ראה ל, לשלם היטל השבחה

  לחוזה ההרשאה.

מבוקש להבהיר האם נדרש מהמפעיל להוציא היתר בנייה להקמת   שאלה  .13

  התחנה ומהו לוח הזמנים שהוקצב למפעיל לצורך כך.

על המפעיל חלה החובה להוציא היתר בנייה על פי כל דין וזאת כתנאי   תשובה  

  לק.לתחילת תקופת ההקמה של תחנת הד

לעניין לוח הזמנים המוקצה למפעיל לצורך כך מבקשת הרשות להפנות 

את המציעים לנספח לוחות הזמנים לתכנון ולהקמה וכן לתשובתנו 

  . 3במסמך הבהרה מס'  2לשאלה מס' 

מבוקש לבטל את הדרישה להקצאת חדר במבנה התחנה לצורך מנהל   שאלה  .14

  מטעם הרשות.

  כמבוקש.  תשובה  

מבוקש להבהיר כי הזוכה במכרז יהיה רשאי לקבוע את הסדרי   שאלה  .15

  התנועה והפיתוח במתחם התחנה לרבות שינוי הכניסה והיציאה.

הזוכה במכרז יהיה רשאי לתכנן את התנועה בתוך משבצת הקרקע   תשובה  

ואת הפיתוח במתחם התחנה הכל בכפוף לאישורה של הרשות 

הבנייה שיתקבל ולהוראות ובהתאם לתכנית הבינוי המאושרת, היתר 

  כל דין.

מערכת הכבישים סביב משבצת הקרקע תוכננה ונסללה זה מכבר, 

  בכניסה וביציאה מהתחנה.  יםואיננה מאפשרת ביצוע שינוי

  מבוקש להבהיר מהי התקופה שנקבעה לצורך הקמת תחנת הדלק.  שאלה  .16



 
  

  

  .ימים 300התקופה שנקבעה לצורך הקמת תחנת הדלק הינה   תשובה  

  לנספח לוחות הזמנים לתכנון ולהקמה יעודכן בהתאם. 4.3.1.2סעיף 

מבוקש לבטל את הדרישה מהמפעיל להציב בתחנה גנרטור לשעת   שאלה  .17

  חירום.

  הבקשה נדחית.  תשובה  

מבוקש להבהיר מי רשות הכיבוי האחראית למתן האישורים הנדרשים   שאלה  .18

  לתחנת הדלק.

  כבאות אילת.  תשובה  

מבוקש להבהיר כי הקמת מכונת הרחיצה תהיה נתונה לשיקול דעתו   שאלה  .19

  של המפעיל.

  הבקשה נדחית.  תשובה  

מכונת הרחיצה נדרשת לצורך מתן שירות תפעולי לחברות השכרת 

  הרכב ועל כן הקמתה והפעלתה הינם חובה.

  -א' 8נספח האחזקה סעיף   שאלה  .20

ביר לרשות פירוט חודשי של מבוקש להבהיר כי המפעיל לא יחויב להע

  עבודות האחזקה ופעילות מונעת.

  הסעיף האמור יעודכן כדלקמן:  תשובה  

מערכת ניהול התחזוקה האינטרנטית הממוחשבת וניהול מלאי חלפים 

לעיין בנתונים וכן  בתאום עם הגורם המפעילתאפשר לנציגי הרשות 

  להפיק דו"חות בכל עת.

לרשות דו"ח חודשי  בו יצוינו  בקשה ע"פלמרות האמור, המפעיל יעביר 

  עבודות האחזקה המונעת שבוצעו ותקלות שתוקנו.

הדו"חות לרשות יכללו כל פרטי העבודות וכנדרש לעיל בדרישות 

  לסגירת עבודה.

  .דוח חודשי למלאי החלפים ע"פ בקשההמפעיל יעביר 

דוחות נוספים, ברמות פרוט שונות,  10הרשות תהיה רשאית לדרוש עד 



 
  

  

בר לדוחות הקבועים הקיימים בתוכנת ניהול התחזוקה. הרשות מע

  תאפיין את הדוחות והמפעיל יכין את הדוחות על חשבונו.

מבוקש להבהיר כי המועדים הנקובים בנספח לוחות הזמנים לתכנון   שאלה  .21

  ולהקמה נקובים בימי עבודה ולא בימים קלנדריים.

  הבקשה נדחית.  תשובה  

נספח לוחות הזמנים לתכנון ולהקמה נקובים המועדים הנקובים ב

  בימים קלנדריים.

  10.6סעיף  -חוזה הרשאה  שאלה  .22

מבוקש להבהיר כי הרשות לא תהיה רשאית להתערב במחירי 

  המוצרים לצרכן הסופי.

  מובהר כמבוקש.  תשובה  

  6.7סעיף  -חוזה הרשאה  שאלה  .23

כי הרשות פטורה מבוקש לבטל או לסייג את האמור בסעיף זה לעניין 

מכל אחריות לכל מצג שהוצג במכרז, שהרי המציעים מסתמכים על 

  המידע המסופק על ידי הרשות במסגרת הצעתם למכרז. 

  הבקשה נדחית.  תשובה  

  נספח אחריות וביטוח -נספח י'

  1.3סעיף   שאלה  .24

מבוקש להחליף את המילים "לבדו יהיה אחראי" במילים "יהיה 

  "אחראי על פי דין

  כמבוקש.  תשובה  

  1.4סעיף   שאלה  .25

  מבוקש להחליף את המילה "יפצה" במילה "ישפה"

  כמבוקש.  תשובה  



 
  

  

  2.1.12סעיף   שאלה  .26

  מבוקש למחוק את הסעיף.

  הבקשה נדחית.  תשובה  

  2.2.3סעיף   שאלה  .27

$" במילים "לא תעלה 5000-מבוקש להחליף את המילים "לא תפחת מ

  $".10,000על 

  הבקשה נדחית.  בהתשו  

  מבוקש להוסיף סעיף נוסף לנספח בנוסח הבא:  שאלה  .28

"מובהר ומוסכם בזאת, כי אחריותו הכוללת והמצטברת של הספק 

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

וכי הרשות פוטרת את המפעיל ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על 

  גובה סכום זה".

  הבקשה נדחית.  תשובה  

  אישור עריכת ביטוח עבודות המפעיל - 1נספח יא' 

  פרק א' ביטוח כל הסיכונים:   שאלה  .29

בשורה הרביעית. במקום המילים "רכוש קיים" מבוקש כי יירשם 

  "רכוש עליו עובדים". 

  כמבוקש.  תשובה  

  פרק א' ביטוח כל הסיכונים:  שאלה  .30

למקרה ₪  600,000בול אחריות של מבוקש כי הכיסוי יהיה בג

  .ולתקופה

  הבקשה נדחית.  תשובה  

פרק ב' אחריות צד ג': בשורה השלישית לאחר המילה "המפעיל"   שאלה  .31

  יירשם ולא ייחשב כעובד המפעיל". 

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



 
  

  

  "ויברציה והחלשת משען"

  כמבוקש.  תשובה  

פרק ג' חבות מעבידים: מבוקש כי במקום המילים "חבות על פי כל   שאלה  .32

דין" יירשמו המילים "חבות על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות 

  למוצרים פגומים"

  כמבוקש.  תשובה  

  בפרק ביטוחי המפעיל:   שאלה  .33

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

  לים "כפוף להסכמת המבטח".הסעיף המי

  הבקשה נדחית.  תשובה  

  בפרק ביטוחי המפעיל:   שאלה  .34

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

  ביטול הפוליסה".

  כמבוקש.  תשובה  

  בפרק ביטוחי המפעיל:  שאלה  .35

  "ספו המילים "כפוף להסכמת המפעיל: מבוקש כי בסופו יתוו6סעיף 

  הבקשה נדחית.  תשובה  

  בפרק ביטוחי המפעיל:  שאלה  .36

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

  . 2013מבוקש לאשר כי המדובר על נוסח ביט 

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

  כמבוקש.  תשובה  

  המפעיל אישור עריכת ביטוחי - 2נספח יא' 

  : 1סעיף   שאלה  .37



 
  

  

חתום יחד עם  סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירומ
 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

 

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

  "אש מורחב". 

בשורה השלישית במקום המילה "המקובלים" תירשם המילה 

  "המפורטים".

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

  בסיס נזק ראשון".

  כמבוקש.  תשובה  

  המילים "שאינה נופלת"למחוק את בשורה השנייה מבוקש  4בסעיף   השאל  .38

  כמבוקש.  תשובה  

מבוקש כי חלף הסעיף יירשם "תנאי הפוליסות המפורטות לעיל  6סעיף   שאלה  .39

  ".2013הינם עפ"י תנאי פוליסת ביט 

  כמבוקש.  תשובה  
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