
 
  
  

  

  

 2017יוני,  27 
  ' תמוז, תשע"זג 

    לכבוד
___________________________  
___________________________ 

  באמצעות פקס______________

  רשות שדות התעופה

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

  8הבהרה מס' מסמך 

  מענה לשאלות הבהרה

הפנסיון המתוכנן מופיע בתכנית הבינוי הקיימת האם מבוקש להבהיר   שאלה  .1

  .הרלבנטית למשבצת הקרקע המיועדת

את תכנית הבינוי  הכיןהזוכה יוטל ל, ועל הפרויקט אינו מופיע בתכנית בינוי  תשובה  

  .מחוזית- להנחיות רש"ת וועדה מקומית בהתאם

טרם פרסום המכרז פנתה הרשות בנושא לוועדה המחוזית יובהר כי 

וייעודי הקרקע מאפשרים מאחר אין מניעה להמשיך בתהליך כי  הבהירהש

  .את השימוש המבוקש על פניו

מבוקש להאריך את התקופה הנקובה בחוזה להוצאת היתר הבנייה, שהרי אי   שאלה  .2

  עמידה בתקופה הנקובה מהווה מבחינת הרשות הפרה יסודית של החוזה. 

  הבקשה נדחית.  תשובה  

חודשים מיום הגשת  7על המפעיל להשלים את קבלת היתר הבנייה תוך 

  הבקשה לוועדה. 

חודשים לא קיבל  7במידה ובתום  הרשות מבקשת להדגיש בפני המציעים כי

לבטל את חוזה  רשאית אך לא חייבת המפעיל את היתר הבנייה הרשות תהיה

  .ההרשאה

מבוקש להגדיל את כמות מקומות החנייה המתוכננים בפנסיון, שאמורים   שאלה  .3

  לשמש הן את עובדי הפנסיון והן את הלקוחות.

זוכה במכרז, בהתאם להנחיות תכנון הפנסיון יבוצע על ידי הככלל,   תשובה  

  .הפרוגראמה המצורפת למסמכי המכרז

עדכן את הוראות לזוכה במכרז במידה ויבקש העל אף האמור לעיל 

תכנן חניון בשטח גדול יותר, יהיה רשאי לעשות כן, הכל בכפוף הפרוגראמה ול

  תכנון האמור.עדכון הפרוגראמה וללאישורה של הרשות ל



 
  
  

  

  

יות חניון הפנסיון לא תתאפשר הקצאת חנבהרשות מבקשת להדגיש כי 

  .או לעובדיו לטווח ארוך ללקוחות הפנסיון

כמו כן, מובהר כי החניון שיתוכנן בשטח הפנסיון מיועד בראש ובראשונה 

  ללקוחות הפנסיון, ורק במידת האפשר גם לעובדים. 

 5כי במסגרת ההרשאה יהיה זכאי המפעיל להקצאה של עד  ,יובהרעוד 

   מנויי חנייה בחניונים הסמוכים למשבצת הקרקע, ללא עלות נוספת.

  מבוקש להבהיר אילו עבודות פיתוח סביבתי יוטלו לביצוע על ידי הזכיין.  שאלה  .4

ית עבודות פיתוח סביבתי יבוצעו על ידי הזכיין בשטח משבצת הקרקע המוקצ  תשובה  

  לצורך הפרויקט בלבד ובהתאם לתכנון ולדרישות הוועדה המחוזית.

  בכל מקרה על הזכיין יהא להתחבר לכבישים הקיימים סביב המשבצת.

  מבוקש להבהיר מהי מגבלת הגובה לבנייה במשבצת הקרקע המיועדת.  שאלה  .5

  מטר מעל גובה קרקע קיים. 37מגבלת הגובה במשבצת הקרקע הינה   תשובה  

   .בפנסיוןהתאים מבוקש להבהיר האם קיימת מגבלה של כמות   שאלה  .6

הרשות מבקשת להפנות את תשומת לב המציעים בעניין זה להוראות סעיף   תשובה  

  לחוזה ההרשאה.  8.2

  .תאמבוקש להבהיר האם קיימת מגבלה על שטחו של כל   שאלה  .7

תכנון הפנסיון והתאים בפרט יבוצע בהתאם להוראות כל התקנים והחוקים   תשובה  

  לחוזה ההרשאה.  8.4הרלבנטיים, בהתאם לאמור בסעיף 

הנחיות מינימאליות לתכנון כל תא מפורטות בפרוגראמה שצורפה למסמכי 

  המכרז. 

במידה ויבקש הזוכה במכרז לעדכן את הוראות הפרוגראמה יהיה רשאי 

בכפוף לאישורה של הרשות לעדכון הפרוגראמה ולתכנון  לעשות כן, הכל

  האמור.

  מבוקש להבהיר כיצד יתבצע פינוי השפכים מהמתחם.  שאלה  .8

תובא על ידי להתחבר למערכת הביוב הקיימת של הרשות שיהא על המפעיל   תשובה  

תוך עמידה בדרישות איכות הכל קצה תחום משבצת הקרקע, הרשות ל

  גורם רלבנטי אחר לעניין זה.כל ות וכן הסביבה, משרד הבריא

מבוקש להבהיר כיצד יתבצע פינוי הפסולת מהמתחם ומה העלויות שיוטלו על   שאלה  .9

  הזכיין לצורך קבלת שירות זה.

   -לחוזה ההרשאה 10.9.2.2- ו 10.9.1.2בהתאם לאמור בסעיפים   תשובה  



 
  
  

  

  

שתוצב בשטח הרשות תעמיד לרשות המפעיל מכולה לצורך פינוי אשפה, 

  ייעודי שיתוכנן לשם כך במשבצת הקרקע.

על ידי הרשות יחויב המפעיל בתעריף  פסולתה בגין הצבת המכולה ופינוי

  ₪.  8,810בסך של  01/04/2017 -, נכון ללפני מע"מחודשי 

י מבוקש להבהיר האם ניתן יהיה להשתמש בשטח ההרחבה שאושר על יד  שאלה .10

  לפעילות של חצר שחרור. 6הבהרה מס' מסמך ל 2.2סעיף בהרשות, 

  .ובהתאם לתכנון שיאושר ובהתאם להוראות כל דין כמבוקש  תשובה  

הרשות להפנות את תשומת לב המציעים להוראות סעיף בהקשר זה מבקשת 

  .6למסמך הבהרה מס'  2.2.2

  מבוקש להבהיר האם ניתן לאכלס יותר מכלב אחד בכל תא.  שאלה .11

בהתאם  הפנסיוןעל הזוכה במכרז לנהל את  מבקשת להבהיר כיהרשות   תשובה  

להוראות כל החוקים, התקנות והתקנים הרלבנטיים, בהתאם לאמור בסעיף 

  לחוזה ההרשאה. 8.4

של בעלי החיים בפנסיון נתון לשיקול דעתו המקצועית של  םניהול אכלוס

  יין זה.  המפעיל, תוך עמידה בכל החוקים, התקנות והתקנים הרלבנטיים לענ

מבוקש להבהיר האם על הזוכה במכרז לתכנן את הפנסיון בהתאם לטבלת   שאלה .12

  לנספח הפרוגראמה. 1.10השטחים שבסעיף 

תכנון הפנסיון יבוצע על ידי הזוכה במכרז, בהתאם להנחיות הפרוגראמה   תשובה  

  המצורפת למסמכי המכרז.

לעדכן את הוראות על אף האמור לעיל במידה ויבקש הזוכה במכרז 

הפרוגראמה לרבות טבלת השטחים האמורה, יהיה רשאי לעשות כן, הכל 

  בכפוף לאישורה של הרשות לעדכון הפרוגראמה ולתכנון האמור.

  .מבוקש להאריך את תקופת ההקמה  שאלה .13

  הבקשה נדחית.  תשובה  

ההתקשרות, מבוקש להבהיר האם במסגרת האופציה של המפעיל לסיים את   שאלה .14

לחוזה ההרשאה, יהיה רשאי המפעיל להסב את החוזה לצד  7.2כאמור בסעיף 

   .שלישי

לחוזה  38להוראות סעיף  ,בהקשר זה ,הרשות מבקשת להפנות את המציעים  תשובה  

  ההרשאה.

  



 
  
  

  

  

סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מ
  הגשת ההצעה מסמכי המכרז בעת

  

  בברכה,

  אבירם סידי
  מנהל מסחרי

  רשות שדות התעופה
  עתק:ה

  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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