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

  6מסמך הבהרות מס'     

 לשאלות הבהרהמענה  .1

להבהיר האם על מציעים במשותף לצרף להצעתם במכרז   מבוקש  שאלה  1.1
  .את הסכם השותפות ביניהם

  התשובה שלילית.  תשובה  

על המציעים במשותף להצהיר במסגרת הצעתם במכרז אודות 
חלקו העתידי של כל אחד מהמציעים בתאגיד שעליהם להקים, 

  במידה והצעתם הוכרזה על ידי הרשות כהצעה הזוכה במכרז. הכל

במהלך תקופת ההתקשרות יהיה רשאי מי כי להבהיר  מבוקש  שאלה  1.2
מהמציעים במשותף למכור את אחזקותיו בתאגיד המשותף שיוקם 

  .לצורך מתן השירותים לצד שלישי

 הרשות מבקשת להפנות את תשומת לב המציעיםהבקשה נידחת,   תשובה  
  לחוזה ההרשאה. 38להוראות סעיף 

להבהיר האם ניתן להגיש הצעה במשותף של יותר משני  מבוקש  שאלה  1.3
  מציעים.

 לטופס הזמנת ההצעות 10התשובה חיובית, בהתאם לאמור בסעיף   תשובה  
  .ולתנאים שנקבעו בו

להבהיר האם על הזוכה במכרז לשלם לרשות סכום מצטבר  מבוקש  שאלה  1.4
לחוזה, או  12.1.2 -  12.1.1של שני הסכומים המפורטים בסעיפים 

  את הגבוה מביניהם.  

הזוכה במכרז ישלם לרשות את הגבוה מבין שני הסכומים   תשובה  
  המפורטים בסעיפים שלעיל.

  

  

  

  

  

  



 
  

  

 הבהרות הרשות .2

 עדכון תנאי הסף למכרז .2.1

 9.1.1מבקשת להודיע למציעים על עדכון תנאי הסף האמור בסעיף הרשות  .2.1.1
  לטופס הזמנת ההצעות כך שיאפשר השתתפות במכרז גם לעוסק מורשה.

לטופס הזמנת ההצעות יעודכן כדלקמן: "המציע הנו עוסק  9.1.1.1.1סעיף  .2.1.2
  מורשה או תאגיד הרשום בישראל כדין"

כרז מעודכן בהתאם מצ"ב כנספח א' למסמך הבהרה זה טופס הצעה למ .2.1.3
  להשתתפות במכרז גם של עוסק מורשה.

מובהר בזאת בנוסף, כי עוסק מורשה שעומד בכל תנאי המכרז רשאי להציע  .2.1.4
 הצעה משותפת עם תאגיד נוסף.

 אופציה להרחבת משבצת הקרקע .2.2

לאור פניית המשתתפים בבקשה לשקול את האפשרות לאפשר לזוכה במכרז  .2.2.1
יוקם הפנסיון, הוחלט לאפשר לזוכה את להגדיל את משבצת הקרקע עליה 

 האמור בהתאם למפורט להלן:

המפעיל יהיה רשאי, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, לפנות  .2.2.1.1
בשטחים המפורטים  לרשות בבקשה להרחבת משבצת הקרקע

 :להלן

מ"ר נוספים מערבית למשבצת הקרקע  500-הקצאת כ .2.2.1.1.1
 הקיימת.

שטח ההרחבה האמור יתווסף לשטח המשבצת 
ורית והמפעיל יהיה רשאי לתכנן עליה את כל המק

הפונקציות הרלבנטיות במסגרת תכנון הפנסיון בהתאם 
  למפורט במסמכי המכרז.

אישרה הרשות למפעיל את הרחבת משבצת הקרקע 
, ישלם המפעיל לרשות בגין כל מ"ר שיוקצה לו כאמור

 שיתווספולמ"ר לשנה, ₪  X של במסגרת ההרחבה סך
לסך דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים אותם הציע 
במסגרת הליך המכרז ויחושבו בהתאם לנוסחה האמורה 

  להלן:

  
Xמ"ר נוסףכל ל = תוספת שנתית לדמי ההרשאה  

P הצעת המציע לדמי הרשאה משולבים שנתיים =    
עד למועד מימוש  לאחר עדכונים והצמדות

 ההרחבה

 

בחלקה המערבי של מ"ר נוספים,  2,100- הקצאת כ .2.2.1.1.2
 הקיימת. משבצת הקרקע

במסגרת תכנית האב מיועד , זהשטח יובהר בזאת כי 
עתידי לכביש גישה לפיתוח המזרחי של נתב"ג, 

בשטח זה השימושים האפשריים , על כן 1לטרמינל 
, במסגרת הליך התכנון לפונקציות זמניות בלבד ויוגבל
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כלומר שטחי חנייה,  שאינן מחייבות בינוי או תשתיות
 בלבד. חצר שחרור/פעילות וכדומה

בנוסף לאמור לעיל, תהא רשאית הרשות להורות 
למפעיל, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ובכפוף 

חודשים, לפנות שטח  12למתן הודעה מראש ובכתב של 
 זה.

אישרה הרשות למפעיל את הרחבת משבצת הקרקע על 
ישלם המפעיל לרשות , זה לעילגבי השטח האמור בסעיף 

     בגין כל מ"ר שיוקצה לו במסגרת ההרחבה סך של
לסך דמי ההרשאה  שיתווספולמ"ר לשנה, ₪  83.3

 המשולבים הבסיסיים אותם הציע במסגרת הליך המכרז
  .ויעודכנו מעת לעת בהתאם להוראות החוזה

הרחבת משבצת הקרקע על פי סעיף בכל מקרה לא תתאפשר מובהר בזאת כי  .2.2.2
האופציה להרחבת משבצת הקרקע על , בטרם נוצלה במלואה לעיל 2.2.1.1.2
 .2.2.1.1.1פי סעיף 

  דחיית מועדים

הרשות מבקשת להודיע לנרשמים למכרז על דחיית מועדי המכרז האמורים בטופס הזמנת 
 ההצעות כמפורט להלן:

  6.1, בטבלה שבסעיף 3.3המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, כפי שהוא נקוב בסעיף 
  .10:00עד השעה , 14/06/2017יעודכן ליום ד', לטופס הזמנת ההצעות,  15.11.1ובסעיף 

 6.1בטבלה שבסעיף  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, כפי שהוא נקוב בסעיף 
 .15:00, עד השעה 01/06/2017', הודכן ליום יעלטופס הזמנת ההצעות,  17.1ובסעיף 

  אין שינוי ביתר מועדי המכרז 

  

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:
  ופיתוח עסקיסמנכ"ל למסחר  - מר יורם שפירא
  רא"ג פיתוח עסקי -מר גדי רפאלי
 לשכה משפטית -עו"ד ענת סתיו
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