
 
  
 

  

 

 2017פברואר,  28 
  , תשע"זאדר 'ב 

    לכבוד
___________________________  
___________________________ 

  באמצעות פקס______________

  

  רשות שדות התעופה

הקמה והפעלה של פנסיון לחיות בית בנמל לתכנון,  2017/15/040/012/00מכרז פומבי מס' 
   גוריון- התעופה הבינלאומי בן

  1 מס' ההבהרמסמך 

  כדלקמן:, ודיע את המשתתפים במכרזלהמבקשת "), הרשות"להלן: ( רשות שדות התעופה

למתן הרשאה  2017/15/040/012/00מכרז פומבי מס' , פרסמה הרשות את 16.02.2017ביום  .1
 . גוריון- פנסיון לחיות בית בנמל התעופה הבינלאומי בןלתכנון, הקמה והפעלה של 

על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז לטופס הזמנת ההצעות,  7.2על פי הוראות סעיף  .2
 .(כולל מע"מ)₪  500לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו דמי השתתפות בסך של 

באופן ההצעות, לטופס הזמנת  7.2עדכן את הוראות סעיף בהקשר זה, מבקשת הרשות ל .3
שהשתתפות במכרז תהיה חייבת רישום של המציע בלבד תוך ביטול הצורך בתשלום דמי 

 9.1.4ונוסח סעיף  לטופס הזמנת ההצעות  7.2נוסח סעיף נו השתתפות. לאור האמור יעודכ
 כדלקמן:לטופס הזמנת ההצעות 

 השתתפות במכרז 7.2

ו/או באמצעות מי מטעמו, על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז להירשם בעצמו  7.2.1
  להלן.  7.2.2 באופן המפורט בסעיף

 הרישום למכרז יתבצע באופן ובמועדים המפורטים להלן:  7.2.2

במזכירות אגף פיתוח עסקי, הממוקמת בנמל התעופה בן גוריון, משרד ראשי  7.2.2.1
ולא  13.02.2017(בטופס הזמנה זה: "אגף פיתוח עסקי"), החל מיום  2קומה 

  ;  09:00-12:00ה', בין השעות - בימים א' 24.04.2017 יאוחר מיום

ולא יאוחר מיום  12.01.2017אמצעות אתר האינטרנט, החל מיום ב 7.2.2.1
 . 23:30בשעה:  23.04.2017

מובהר, כי על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את הרישום, להשלים את הליך  7.2.3
 העניין). זה לעיל (לפי  7.2.2 הרישום כאמור לא יאוחר מהמועדים  הנקובים בסעיף 

רשם ימציע אשר לא ישלים את הליך הרישום עד למועד האמור, לא יוכל עוד לה 7.2.4
 למכרז ולא יוכל עוד להגיש הצעה למכרז וככל שהגיש, הצעתו תיפסל על הסף.

במסגרת הליך הרישום למכרז ימסרו לרשות, באגף פיתוח עסקי או באתר  7.2.5
ובת, מספר טלפון, מספר האינטרנט, פרטי הנרשם המעודכנים, לרבות שם מלא, כת

 פקס ודואר אלקטרוני. 



 
  
 

  

 

לעיל, אישור  7.2.3 הרשות תשלח, לכתובת הדוא"ל שנמסרה במסגרת הוראת סעיף  7.2.6
בגין הרישום למכרז. במידה והרישום יתבצע באגף פיתוח עסקי, יימסר למציע 

 אישור ידני.

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או  7.2.7
הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו למציע ו/או לכל מי מטעמו, ו/או 
שבהם נשא המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות ו/או השמטה, מכל 

לעיל,  7.2.3 הנקובים בסעיף  מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים
לרבות נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום שנגרמו בשל כשל ו/או 
ליקוי ו/או אי זמינות באתר האינטרנט של הרשות, והמציע מוותר בזאת באופן 

  .בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך

  לטופס הזמנת ההצעות יתוקן כדלקמן:  9.1.4נוסח סעיף 

לטופס  7השלימו את הליך הרישום כמפורט בסעיף  מציע כנ"ל, שהוא ו/או מי מטעמו 9.1.4

 הזמנת ההצעות. 

    

חלק מסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי  המהוו, זההבהרה  מסמך
 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
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