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 מפגש וסיור משתתפים  .1

 .לנרשמים למכרז, נערך מפגש וסיור 22.03.2017ביום  .1.1

 במפגש והסיור השתתפו כל אלה:   .1.2

 מטעם הרשות  .1.2.1

 רא"ג פיתוח עסקי -גדי רפאלי .1.2.1.1
 מהנדס בכיר למבנים ותשתיות -ברוך קליינר .1.2.1.2
 אגף תכנון -גלית זדה .1.2.1.3
 מנהל מסחרי -אבירם סידי .1.2.1.4

 
 נציגי הנרשמים למכרז .1.2.2

במפגש והסיור, הוצגו עיקרי המכרז, לרבות רקע ומידע כללי,  - עיקרי המפגש וסיור .1.3

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

 התחרות במכרז, אופן בדיקת ההצעות במכרז וכן אופן הגשת ההצעה.

 :לשאלות שנשאלו במסגרת הסיורלהלן התייחסות הרשות  .1.4

הצעת המציעים בפרמטר שיעור מפדיון מבקש להבהיר האם  - שאלה .1.4.1

 ההכנסות כוללת מע"מ.

הצעת המציעים בפרמטר שיעור מפדיון ההכנסות אינה כוללת  -תשובה

  מע"מ.

יחויב בתשלום ארנונה בגין מקומות המפעיל האם מבקש להבהיר  - שאלה .1.4.2

  השירות.

החוזה לא מוטלת  נכון למועד חתימתהרשות מבקשת להבהיר כי  -תשובה

ארנונה בגין מקומות השירות. עם זאת, ככל שתוטל ע"י הרשויות 

תשלום ארנונה או כל תשלום אחר שיבוא במקומו, יחולו  מכותהמוס

התשלומים כאמור במלואם על המפעיל וישולמו על ידו במועד הקבוע 

לתשלומם על פי הוראות כל דין, וזאת מבלי שלמפעיל תהא כל תביעה, 



 
  

  

או טענה כנגד הרשות, בשל כך ומבלי שהמפעיל יהיה זכאי לכל  דרישה

 15.5לנוסח החוזה יתווסף סעיף  .פיצוי, שיפוי ו/או תשלום בקשר לכך

  בנוסח הבא: 

 תשלומים לצדדים שלישיים בגין החזקה במקומות השירות

כל המסים, ההיטלים, האגרות וכן כל תשלום אחר החל על מחזיק 
ם או חוכר לדורות), בקשר עם מקומות השירות במקרקעין (שאינו בעלי

(ככל שיחולו), וזאת במהלך כל תקופת השירותים או עד למועד שבו יפנה 
המפעיל את מקומות השירות בפועל, לפי המאוחר, יחולו על המפעיל 

  וישולמו על ידו במועד הקבוע לשם כך בהוראות כל דין.

וזה לא מוטלת ארנונה למען הסר ספק מובהר, כי נכון למועד חתימת הח
בגין מקומות השירות. עם זאת, ככל שתוטל על ידי רשות מוסמכת, תשלום 
ארנונה או כל תשלום אחר שיבוא במקומו, יחולו התשלומים כאמור 
במלואם על המפעיל וישולמו על ידו במועד הקבוע לתשלומם על פי הוראות 

טענה כנגד הרשות, כל דין, וזאת מבלי שלמפעיל תהא כל תביעה, דרישה או 
בשל כך ומבלי שהמפעיל יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או תשלום בקשר 

 לכך.

לבחון את האפשרות להגדלת משבצת הקרקע שהוקצתה מבקש  - אלהש .1.4.3

 לצורך הקמת הפרויקט.

הרשות תבחן את הבקשה ואת המשמעויות שלה ותשיב למציעים  -תשובה

  במסגרת מסמכי ההבהרה הבאים.

הרשות תספק לקצה משבצת הקרקע את כל בקש להבהיר האם מ - שאלה .1.4.4

 התשתיות הנדרשות לצורך הקמת הפרויקט.

  כמבוקש. -תשובה

  

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:
  סמנכ"ל למסחר ופיתוח עסקי - מר יורם שפירא
  רא"ג פיתוח עסקי -מר גדי רפאלי

  רא"ג שירותי קרקע -מר אמיר שמעוני
 לשכה משפטית -עו"ד ענת סתיו
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