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  גוריון- התעופה הבינלאומי בן

  5מסמך הבהרות מס'     

 מפגש וסיור משתתפים  .1

 .נרשמים למכרז, נערך מפגש וסיור ל25.04.2017ביום  .1.1

 במפגש והסיור השתתפו כל אלה:   .1.2

 מטעם הרשות  .1.2.1

 אגף תכנון -גלית זדה .1.2.1.1
 מנהל מסחרי -אבירם סידי .1.2.1.2

 
 נרשמים למכרז .1.2.2

כללי, במפגש והסיור, הוצגו עיקרי המכרז, לרבות רקע ומידע  - 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

על הזוכה במכרז יהיה להיצמד להנחיות מבקש להבהיר האם  - שאלה .1.4.1

 סמכי המכרז.התכנון המפורטות במ

, לרבות הפרוגראמה הנחיות התכנון המפורטות במסמכי המכרז -תשובה

בהתאם לחוקים שנקבעו, בין היתר, הינן הנחיות מינימאליות  המצורפת,

ותקנות רלבנטיים בתחום. הזוכה במכרז יהיה רשאי לתכנן פנסיון 

 מהנחיות אלה, כולן או חלקן.  גבוהיםבסטנדרטים 

כי במידה וסיים המפעיל את הקמת הפנסיון מבקש להבהיר  - שאלה .1.4.2

לרבות קבלת כל האישורים, יהיה רשאי להפעילו אף בטרם תום תקופת 

 התכנון וההקמה הקצובה לשם כך בחוזה ההרשאה.

כי במקרה הרשות מבקשת להבהיר למען הסר ספק, . כמבוקש -תשובה

במסמכי דנן, לא יחול שינוי בתקופת מתן השירותים, כפי שזו מוגדרת 

  חודשים ממועד תחילת תקופת ההקמה. 11- שנים ו 24המכרז, קרי 



 
  

  

האם המפעיל יהיה רשאי להתחיל להפעיל את מבקש להבהיר  - שאלה .1.4.3

רם הוקמו כל הפונקציות המתוכננות במסגרת הבקשה הפנסיון אף בט

במקביל להפעלת הפנסיון ימשיך בעבודות כש, לקבלת היתר הבנייה

 להקמת פונקציות אלה.

על ידי רשות שדות  ,טרם הנפקת צו תחילת הפעלה לפנסיון -תשובה

על כל הפונקציות  התעופה, יהא על המפעיל להשלים את הקמת הפנסיון

המתוכננות בו הכלולות במסגרת היתר הבנייה שיתקבל. בנוסף, בטרם 

כל האישורים יהא על הזוכה לקבל את  ,הנפקת צו תחילת הפעלה כאמור

מכלל הגורמים של הפנסיון, זאת ים לשם הפעלתו והרישיונות הנדרש

  הרלבנטיים על פי כל דין. 

השלמת , לא תתאפשר הפעלת הפנסיון בטרם ולמען הסר ספק ככלל

  קבלת כלל האישורים האמורים.ההקמה ו

יהיה רשאי לשווק את הפנסיון תחת מבקש להבהיר האם המפעיל  - שאלה .1.4.4

 שמו המסחרי.

  .כמבוקש -תשובה

יהיה רשאי להציע שירותים נוספים מבקש להבהיר האם המפעיל  - שאלה .1.4.5

 על אלה המפורטים במסמכי המכרז.

כל שירות הזוכה במכרז יהיה רשאי לפנות לרשות בבקשה לספק  -תשובה

ועל  לאישורה מראש ובכתב של הרשותבשטח הפנסיון, הכל בכפוף  נוסף

השירות , להוראות נספח ההנחיות, נספח פי שיקול דעתה הבלעדי

  .והתפעול וליתר הוראות כל דין

הרשות תפרסם נוסח חוזה מעודכן על פי מבקש להבהיר האם  - שאלה .1.4.6

 השינויים שפורסמו במסגרת מסמכי ההבהרה.

חוזה ההרשאה שיישלח לחתימת הזוכה במכרז יעודכן בהתאם  -תשובה

  לכלל השינויים שפורסמו במסגרת מסמכי ההבהרה.

לחוזה ההרשאה, סעיף היעדר  40.5מבקש לבטל את סעיף  - שאלה .1.4.7

 הבלעדיות.

  הבקשה נדחית. -תשובה

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