
  

  

  2017אפריל  02 
  ' ניסן תשע"זו 

  

לקבלת הרשאה למתן שירותים של  2017/15/040/014/00מכרז פומבי מס' 
ניהול והפעלת מערך כולל של הסעת נוסעים במוניות, בנסיעות מיוחדות, 

מנתב"ג אל כל חלקי הארץ ומתן שירותים של  פיקוח ואכיפה כולל על 
  המוניות הפועלות בנמל התעופה בן גוריון  

  
  
  

  1מסמך הבהרה מספר 
  
  

 זמנת ההצעותטופס ה .1
 

  –ומו יבוא בטופס הזמנת ההצעות ימחק ובמק  2.2.1סעיף  1.1
   

(להלן: "תחילת תקופת  תקופת ההתקשרות תחל ביום חתימת הרשות על החוזה
או בתום ותסתיים בתום חמש שנים ממועד תחילת תקופת מתן השירותים ההתקשרות") 

תקופת ההארכה האחרונה, אם וככל שתקופת ההתקשרות תוארך על ידי הרשות בתקופת 
  (להלן "תקופת ההתקשרות").הארכה נוספת או בתקופות הארכה נוספות 

  
  28.5.2022 ביוםותסתיים בתום חמש שנים  29.5.2017תקופת מתן השירותים תחל ביום 

שתקופת ההתקשרות תוארך על ידי הרשות או בתום תקופת ההארכה האחרונה, אם וככל 
בתקופת הארכה נוספת או בתקופות הארכה נוספות (להלן: "תקופת מתן השירותים" או 

  "תקופת השירותים").
  
  

  -בטופס הזמנת ההצעות ימחק ובמקומו יבוא  5.1סעיף  1.2
  

  מועד ביצוע    פעולה

  29.3.2017 -  מועד פרסום המכרז 

דמי ההשתתפות למכרז  מפגש וסיור למשלמי
  להלן 10כמפורט בסעיף 

- 6.4.2017  

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט 
  להלן 15.1בסעיף 

- 19.4.2017 

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט 
 5.2להלן ובכפוף להוראות סעיף  13.12.1 בסעיף
  להלן

- 30.4.2017 

מועד תוקף ההצעה ותוקף הערבות לקיום 
 –ו  10ההצעה, כמפורט, בהתאמה, בסעיפים 

  להלן. 12.1

- 30.7.2017 

  



  

  

  
ליום עד בטופס הזמנת ההצעות יתוקן המועד האחרון להגשת ההצעות  13.12.1בסעיף  1.3

 .10:00בשעה  30.4.2017
 

ליום עד בטופס הזמנת ההצעות יתוקן המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  15.1בסעיף   1.4
 .12:00בשעה  19.4.2017

  
 נתונים 1.5

 2016-2013מיוחדת בשנים בנסיעה במוניות מנתב"ג כמות הנסיעות פילוח 

 שנה

נסיעות 
מיוחדות 

בחברת 
 הדר לוד

נסיעות 
מיוחדות 
במוניות 

 מזדמנות 
   לוד הדר

 ומזדמנות

 מיוחדות נסיעות
  במוניות 

 מראש מוזמנות
  סה"כ נסיעות במוניות

 מיוחדותבנסיעות  

2013712,105 22,293 734,398 464,737 1,199,135 

2014753,242 15,758 769,000 487,258 1,256,258 

2015824,944 31,842 856,786 507,225 1,364,011 

2016859,856 41,913 901,769 523,638 1,425,407 
 באחוזים

 100% 37% 63% 3% 60% 2016לשנת 
 

  
  
  
  
  פילוח כמות מוניות בנסיעה מיוחדת לפי הזמנה מראש 

  

 איחוד ראשון סימול קסטל מוזמנות שנה
סה"כ 
 מוזמנות

2013351,931 86,054 9,025 17,727 464,737 

2014356,655 96,604 14,495 19,504 487,258 

2015367,265 108,23410,857 20,869 507,225 

2016363,685 123,70712,235 24,011 523,638 

 באחוזים
 100% 5% 2% 24% 69% 2016לשנת  

  
  
  
  
  



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 חוזה ההרשאה ונספחיו .2
 

 המיליםיתווספו מנהל התפעול ימצא בנתב"ג בחוזה ההרשאה לאחר המילים  3.2.2בסעיף  2.1
 .,בימי העבודה ובשעות העבודה המקובלים במשק, 

   
  –בחוזה ימחק ובמקומו יבוא  6.1סעיף  2.2

  
תקופת ההתקשרות תחל ביום חתימת הרשות על החוזה (להלן: "תחילת תקופת 

שנים ממועד תחילת תקופת מתן השירותים או בתום ההתקשרות") ותסתיים בתום חמש 
תקופת ההארכה האחרונה, אם וככל שתקופת ההתקשרות תוארך על ידי הרשות בתקופת 

, אשר במהלכה הארכה נוספת או בתקופות הארכה נוספות (להלן "תקופת ההתקשרות")
  .יעניק המפעיל את השירותים באופן ובתנאים הנקובים להלן

  
או   28.5.2022ותסתיים בתום חמש שנים ביום  29.5.2017ותים תחל ביום תקופת מתן השיר

בתום תקופת ההארכה האחרונה, אם וככל שתקופת ההתקשרות תוארך על ידי הרשות 
בתקופת הארכה נוספת או בתקופות הארכה נוספות (להלן: "תקופת מתן השירותים" או 

  "תקופת השירותים").
  

  –מו יבוא בחוזה ימחק ובמקו 8.2.1סעיף  2.3

ההארכה, ככל שתחולנה, יעניק המפעיל שירותים  במהלך כל תקופת השירותים ותקופות
של ניהול הפעלה והסדרה של מערך הסעת נוסעים במוניות מהנמל, באמצעות עובדיו  
ובאמצעות אפליקציית השירות, מהנמל לכל חלקי הארץ, אך ורק באמצעות נהגים ומוניות 

שירות נספח הנציג הרשות וההוראות המפורטות לשם כך בהעומדים בכל דרישות 
, לרבות גיוס והצבת כוח האדם הדרוש לצורך מתן השירותים במלואם ובמועדם, והתפעול

ניהול והפעלה שוטפת של מערך המוניות בנסיעות מיוחדות, רישום המוניות בכניסה לחניון 
ל תור המוניות בחניון מאגר מאגר המוניות, בדיקת המוניות, הסדרה ושמירה על הסדר ש

 בהתאם להוראות נציג הרשות 3ובטרמינל  1המוניות וברציפי העלאת הנוסעים בטרמינל 
, גביית דמי יציאה ודמי וההוראות המפורטות לשם כך בחוזה ובנספח השירות והתפעול

אישור וכיו"ב והכול בהתאם להוראות נציג הרשות, נספח השירות והתפעול, ובכפוף לשאר 
את  העניקל חייביהיה המפעיל כי ספק, כל למען הסר וראות הדין והחוזה. מובהר בזאת, ה

תאגיד השייכים ו/או המופעלים על ידי מוניות נהגי מוניות ו/או באמצעות גם  השירותים
המפורטות . בהתאם להוראות נציג הרשות ולהוראות המפעילשל  םתחנת מוניות שאינואו 

  פעול.נספח השירות והתלשם כך ב

 בחוזה ימחק. 8.3.4סעיף   2.4

 שנה
  סה"כ מוניות
 בקווי שירות

2013 27,843 

2014 26,921 

2015 26,606 

2016 25,902 



  

  

 
 בחוזה יתוקן באופן הבא:  8.7.1סעיף  2.5

  -  ובמקומן יבוא(למעט מוניות בקווי שירות ומוניות הסעות לעובדים), ימחקו המילים 
  .(למעט מוניות בקווי שירות ומוניות בנסיעה מיוחדת לפי הזמנה מראש)

 
  - ימחק ובמקומו יבוא בחוזה  8.7.7סעיף  2.6

ספק מובהר במפורש כי המפעיל ואו נהגי המוניות לא יהיו רשאים לגבות למען הסר 
  מהנוסעים כל תשלום ואו עמלה נוספים, מעבר לתשלומים הנקובים במפורש בחוזה זה.

  
   

 השירות והתפעול –נספח ג'  2.7
 

 ... 29.5.2017יתווסף התאריך  בין לילה, וכבר ביוםלאחר המילים   - .א 6סעיף ב.ב 2.7.1
  
  

  –ימחק ובמקומו יבוא  2סעיף ו. 2.7.2
  

על מנת לעמוד בדרישות התפעול, השירות ומדדי השירות על המפעיל להציב, על 

מטעמו בעמדות שירות המוניות  ומפקחים סדרנים ,אחריותו ועל חשבונו, משלחים

שעות ביממה בהתאם לצפי הנוסעים ונפח הפעילות ועפ"י כמויות המינימום  24

 שלהלן:

סופי בו )14:00ועד ליום שישי בשעה  20:00(משבת/חג בשעה  במשמרת יום חול  .א

ועד למוצ"ש/מוצאי החג בשעה  14:00(משישי/ערב חג בשעה  שבוע/מועדים מיוחדים

 סדרן אחד.מ במשמרת פחת כמות הסדרניםתלא ) 20:00

 עשרה משלחים.מ משלחים במשמרתפחת כמות התבמשמרת יום חול לא   .ב

תשעה מ משלחים במשמרתפחת כמות התלא  סופי שבוע/מועדים מיוחדיםב  .ג

 משלחים.

המפעיל יישא באחריות להעסיק ג. לעיל,   - בנוסף לאמור בסעיפים קטנים א.   .ד

), נציגועל ידי מנהל הנמל ואו  ך(שימונו לשם כ מפקח/ים מטעמו בנמל ולהפעיל

נציג  ידרשו בהתאם לנסיבות, כפי שיהיו מעת לעת, באישורש שעות בכמות ובהיקף

מניעת תופעות של שידול  פיקוח על פעילות מוניות השירות ולשם ות, לשםהרש

 נוסעים לנסיעה במונית והסעת נוסעים במוניות מנתב"ג ללא היתר.

המוניות  .מטעמו מי או/ו הסדרן ידי על יתבצע מזדמנותה מוניותה וקליטת שילוב

שיקבע בהתאם לשיקול דעת  בתור מיקומם פי על המשלח לעמדת ישלחוהמזדמנות 

  . נציג הרשות או מי מטעמו

 .לחוזה 8.7בסעיף  – ובמקומן יבואלחוזה  8.6 בסעיףימחקו המילים  12בסעיף ו. 2.7.3
 

הוראות   -ובמקומן יבוא  לחוזה 9.3.2הוראות סעיף ימחקו המילים .ה 18בסעיף ו. 2.7.4
 לחוזה. 9.3סעיף 

  



  

  

רציף נוסף ובמקומה יבוא בייגלה , תבוטל המילה כמות כח אדםבפרק ו. בטבלת  2.7.5
 .במקביל

  
  

 נספח האחזקה 2.8
  

  ילכל.    1

לשם מפעיל ההאמור בנספח זה נוגע להפעלה ותחזוקה של השטחים, התשתיות והציוד המשמשים את 
  תפעול ומתן שירות להסעת נוסעים במוניות 

  הוראות נספח אחזקה זה יתייחסו לכל מקומות השירות, כהגדרתם בחוזה.

. ידי הרשות- יבוצעו עלר שא, שלהלן 1לא ישלם בגין ביצוע עבודות אחזקה המפורטות בטבלה מס' המפעיל 
  השירותים בנכס כהגדרתם בחוזה האמורות נכללת בדמיעלות ביצוע העבודות 

(שאינן מפורטות בטבלה מס'  המפעיל ישלם בנפרד עבור ביצוע עבודות אחזקה חריגות ,למרות האמור לעיל
), או במערכות תשתית חוזה(כהגדרתם בחוזה בתשתיות הנכס ב שימוש בלתי סביר בעקהנדרשות  )1

  . מרכזיות ומשותפות לכלל המשתמשים בשטחים הציבוריים

, פי המקובל ברשות- על/ מערכת תשתית ותכיפותן יהיו  רמת וביצוע הפעולות הנדרשות בכל סוג פריט
  .להלן 2ובטבלה מס'  1וכמפורט בטבלה מס' 

  בין המפעיל ורשות הבין  האחזקההגדרת חלוקת מטלות ביצוע עבודות  -  1 טבלה מס'
  

  'מס  המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה
  רשות ה  המפעיל

כל האחזקה הנדרשת 
לרכיבים בתוך המבנה אשר 

ידי המפעיל -הותקנו על
ולרבות צביעה פנימית כנדרש, 
 תיקון אריחי קרמיקה וכדומה

למבנה  כל האחזקה הנדרשת
- אשר הותקנו על ,ולרכיביו

ובלבד שלא  ,ידי הרשות
-ניזוקו באופן בלתי סביר על

   ידי המפעיל

חלקי מבנה, צבע,  - מבנה
חיפויי דפנות, חיפויי רצפה 
למיניהם, דלתות וחלונות, 

פרזול, גג עליון, גגונים 
וכיסויים, תקרות 

  דקורטיביות

1.   

כל האחזקה הנדרשת 
ידי - עללרכיבים אשר הותקנו 

המפעיל לרבות החלפת חלקים 
או \פגועים ולרבות תיקונים ו

או צביעה \החלפת קטעים ו
  לפי הצורך

לרבות  בחנות  מבנה הדלפק  
  חלקי מתכת, עץ וחומרי בניה

2.   

 כל הציוד הקבוע והנייד
ידי המפעיל -שהותקן על

כדוגמת שולחנות עבודה, 
  מדפים,וכד

- על ציוד קבוע ונייד שיותקן  
ו/או יימצא  ידי המפעיל

   .3  במקומות השירות

 במבנה כל מערכת החשמל
 הקבוע ו/או הנייד בתוך הציוד 

לוח החשמל הראשי, לרבות 
לוחות חשמל מישניים, 
 המפסקים השייכים לציוד

  .הקבוע ו/או הנייד
כל המעגלים הסופיים ונקודות 

הקצה כולל תקינות 
  ההארקות.

תהא אחראית למתן  תורשה
הזנת החשמל הראשית עד 
  ללוח הראשי של המפעיל

  מערכת חשמל כוח

4.   



  

  

  'מס  המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה
  רשות ה  המפעיל

כל מערכות התאורה השייכות 
-מתקן ואשר לא הותקנו עלל

ידי הרשות, כולל גופי 
 התאורה וכל ציוד נוסף 

  ה מיוחדים כדוגמת תאור
  

ת תאורהתאורה וגופי כל 
 תקשורתה וקווי החירום  

אליהם ובלבד 
ידי -על /הותקנושבוצעו
  הרשות

ותאורת  מערכות תאורה
  חירום

5.   

כריזה של המפעיל והותקן ע"י 
המפעיל לצורך כריזה מקומית 

  לנהגים

אחזקת כל ציוד גילוי אש, 
 כיבוי אוטומטי וכריזה

לרבות גלאי אש,  ציבורית ,
כיבוי אוטומטי בגז, 

ספרינקלרים, מטפים 
אוטומטיים וידניים, 

  מהזרנוקים, רמקולים וכדו

מערכות גילוי אש, כיבוי 
  אוטומטי וכריזה

6.   

מערכת מיזוג מקומית   
  מפוצלת

  ויר ואוורורומערכות מיזוג א
7.   

אחזקת מערכת הניקוז והביוב  
בכל הכיורים ויחידות הציוד 

בשטח המפעיל ועד החיבור 
  לקו הביוב של הרשות

אחזקת מערכת הביוב עד 
לנקודת הכניסה והחיבור 
 לקווים ולציוד שבשטח

  (במידה שיש)המפעיל

  מערכת ניקוז וביוב
  (במידה ויותקן)

8.   

אחזקת מערכת הניקוז והביוב  
בשטחי המפעיל כול צנרת 
ואביזריה כולל השירותים 

  והמטבחונים

עד  מיםאחזקת מערכת ה
לנקודת הכניסה והחיבור 
   לקווים שבשטח המפעיל

  מערכות המים
  (במידה ויותקן)

9.   

אחזקה מלאה של מערכות 
ידי - שהותקנה על תקשורת
  המפעיל

  מערכות תקשורת   
  10.   

טיפול ואחזקה מלאים של 
  המפעיל 

  

ידי - כל ציוד אחר  שסופק על   
   .11  המפעיל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  מונעת ופעולות אחזקה תכיפות ביצוע פעולות אחזקה  -  2טבלה מס' 
  

  פי המפורט להלן:-שלעיל יפעל על 1מס'  הגוף האחראי לביצוע התחזוקה כאמור בטבלה
  

תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

המערכת 
  המתוחזקת

  מס

תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך אך לא פחות 
  פי קריאה-ועל מפעמיים בשנה

  המבנה ורכיביו  צבע

1.   
חיפויי ריצפה,   פי קריאה-לעו לפי הצורך

  דפנות ותקרות
כיוון צירים ופרזול לפחות אחת  ,טיפול שימון

  לחצי שנה. צביעה של מתכת צבועה אחת לשנה
דלתות, חלונות, 

  סורגים
  גגונים וכיסויים  תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך

  הדלפק ורכיביו  צבע  תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך

2.   

חיפויי ריצפה   פי קריאה-לעו לפי הצורך
  ודפנות

כיוון צירים ופרזול לפחות אחת  ,טיפול שימון
  לחצי שנה

  דלתות וחלונות

  גגות וכיסויים  תיקונים וטיפול  יסודי לפי הצורך
פי סוגי החומרים והוראות - לתיקונים וטיפול ע

  יצרןה
  מבנה הדלפק

   .3  ריהוט פנימי  כל חלקי הריהוט  לפי הוראות יצרן
   .4  מערכת חשמל   מערכות כוח  בדיקה שנתית, תיקון לפי קריאה

  מערכת תאורה  תאורה רגילה  בדיקה שנתית, החלפת נורות ותיקון לפי הצורך
  תאורת חרום  בדיקה תלת חודשית, תיקון לפי הצורך   .5

כיורים וניקוזי   –טיפול מונע אחת לשלושה חודשים 
 ציוד

מערכת ניקוז 
   .6 וביוב

 .1928ביצוע אחזקה בהתאם לת.י. 
   לפי קריאה –אחזקת שבר 

מערכות גילוי אש 
 וכיבוי אוטומטי

גילוי, כיבוי אש 
 וכריזה

עמדות כיבוי   בהתאם להנחיית רמ"ח הצלה וכיבוי אש   .7
  ומטפים

  ספרינקלרים  בדיקה תלת חודשית
מערכות מיזוג   בדיקה וטיפול תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי

  אויר
  מיזוג אויר 

8.   

   .9  ציוד כללי  ציוד כללי  לפי הוראות יצרן
  
  
  הטרמינל, הנכס ותשתיות הנכס, ציבורייםה םשטחיההתחייבויות הרשות לאחזקת   .2

  
. של הטרמינל בשטחים הציבוריים הנדרשים הרשות תבצע את כל האחזקה, והשירותים  .א

המרכזיות המזינות את המערכות התשתית האחזקה תתבצע בכל השטחים לרבות מערכות 
שהרשות מחייבת מערכות ומתקנים אחזקה של אותן את השל המפעיל ו השירות בשטח

המרכזיות התשתית . אחזקת מערכות 2 - ו 1בטבלאות מס'  לעיל בביצוע אחזקתם, כמפורט
יקבלו הזנות  שמקומות השירותתתבצע באופן  במקומות השירות והמערכות והמתקנים

ידי הרשות. המפרטים -פי כללים ומפרטים שיוכנו על-רצופות ותקינות. התחזוקה תתבצע על
  יסתמכו על הוראות היצרנים והקבלנים לגבי מכלולי מערכות וציוד.

  
, המפעיל יודיע מקומות השירותהיה והמפעיל יבקש מהרשות לתחזק ציוד ורכיבים בתוך   .ב

לרשות על צרכים מיוחדים של ציוד וחומרים שאותם התקין ואשר בהם הוא עושה שימוש 
או בטמפרטורה /הספקים חריגים ומת הנדרשים לו לשם מתן השירותים, דוגאו אמצעים /ו

או /או להגנה על מכשור מסוים ו/מסוימים ו פריטים על כנדרש לשמירת ,שונה מהמקובל



  

  

או חום חריגים הנובעים מתפעול מכשירים צורכי \לעמידה בדרישות עומס חשמל ודרישה 
  חשמל, תאורה מוגברת, חיבורים מיוחדים לניקוז וביוב וכדומה.  

   
ידי אחרים - ידי עובדי הרשות ו/או על-שבאחריות הרשות יתבצעו עלעבודות האחזקה     .ג

  ., והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשותמטעמה
  
תפעיל מוקד לניהול הטיפול בתקלות. המפעיל יוכל לפנות למוקד בהודעות הנוגעות  הרשות  .ד

כדי לברר את י הרשות. המפעיל יוכל לפנות למוקד גם יד- ללתקלות במערכות המתוחזקות ע
  .הטיפול בהודעות שמסר למוקד מצב

 
 ידי הרשות-מפעיל מתחייב לסייע, ככל שיידרש, בביצוע עבודות האחזקה המבוצעות עלה  .ה

  .בתוך מקומות השירות
 
המפעיל  ידי- מתן השירותים עלהרשות תבצע את העבודות שבאחריותה כך שההפרעה ל   .ו

ם של מקומות תחזיר הרשות את מצב . בסיום ביצוע העבודותנה ככל האפשרתהיה קט
  .בהקדם האפשרי ם,לקדמות השירות

  
  התחייבות המפעיל  .3
  

  המפעיל מתחייב:  
  

בציוד התחזוקה במערכות ופי מפרטים שתאשר הרשות, את כל הוראות - לבצע, במלואן, על  .א
 - ו  1כמפורט בטבלאות מס'  ,האחזקהאת פעולות  אחריותו לבצע בהםהקבוע ו/או הנייד, ש

2.  
   
באופן שההפרעות לציבור יהיו קטנות ככל האחזקה שהוא מחויב לבצען לבצע את עבודות   .ב

  האפשר. 
  
 
 ודותב, לשם ביצוע עותרישקום האפשר לרשות ולבאים מכוחה ומטעמה להיכנס למל  .ג

  ידי המפעיל.-ים עלוכמו כן לאפשר ביקורת על מצב הציוד ורכיבי המבנה המתוחזק ,האחזקה
      
(דוגמת מפגעים  הרשותהתערבות להודיע לרשות בהקדם האפשרי על כל פעולה המחייבת את   .ד

  .בטיחותיים)
  
. י הרשותיד- לע , מראש,חזקה באמצעות קבלני משנה שלא אושרואלא לבצע כל פעולות   .ה

 םלרישוהרשות לא תאשר את ביצוע עבודות האחזקה באמצעות קבלן שאינו מורשה, בהתאם 
לבצע את עבודת האחזקה הרלבנטית ו/או באמצעות קבלן שלא אושר בפנקס הקבלנים, 

  לחוזה). נספח ז'בהתאם להוראות הביטחון המפורטות בנספח הוראות הביטחון (
  

  כללי - אספקת חומרים וחלקים   .4
  

 אחריותוכל גוף בתחום  יפעלו הרשות והמפעיל,האחזקה נשוא נספח זה במסגרת ביצוע עבודות 
  כדלהלן: ,לעיל) 1(כמפורט בטבלה מס' 

  
ידי הרשות, יסופקו -עלעבודות האחזקה המבוצעות חומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל   .א

  ידי הרשות ועל חשבונה.- על
   
ידי המפעיל, יסופקו -על עבודות האחזקה המבוצעותחומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל ה  .ב

  ידי המפעיל ועל חשבונו.- על
  
ידי הרשות או המפעיל כאמור לעיל -כל הציוד, החלקים, האביזרים והחומרים שיסופקו על   .ג

אפשרות להשיג  בהעדריהיו חדשים ויהיו זהים לחלקים, לאביזרים ולחומרים המקוריים. 
, חלקים, לפי הענייןחלקים, אביזרים וחומרים הזהים למקוריים, יספקו הרשות או המפעיל, 



  

  

ן הישראלי מים. החלקים והחומרים התואמים יתאימו לדרישות התקאביזרים וחומרים תוא
ויבטיחו את פעולתו התקינה של הרכוש המתוחזק. המפעיל יהיה  או כל תקן רלבנטי אחר

חייב לקבל את אישור הרשות לכל חלק, אביזר או חומר שאינו זהה לקיים ואשר ברצונו 
  הנמצאת בתחום אחריותו. חזקהת אאו לעשות בו שימוש כנדרש לביצוע עבוד/להתקין ו

  
שוטף ותקין  תפעולהמפעיל יספק ויחליף, ככל הנדרש, את החומרים המתכלים כנדרש לצורך   .ד

חומרים מתכלים לחדרי שירותים פרטיים של המפעיל, כן ו הציוד הקבוע ושל הציוד הניידשל 
לניקוי חלקי כל חומרי הניקיון כנדרש ושקיות ניילון לכל פחי האשפה הפנימיים לסוגיהם 

  .המבנה והציוד הפנימיים
  
  

  כלי עבודה  .5
  

בכל כלי העבודה  ,לצורך מתן השירותים, יספקו וישתמשו הרשות והמפעיל, כל אחד בנפרד  
. לא יעשה שימוש בכלים המתוחזק הנדרשים לביצוע העבודות. כלי העבודה יתאימו לציוד

לרבות  ,רום להרס חלקי מבנה ומערכותושעלולים לג המתוחזק מתכווננים שאינם מותאמים לציוד
צירים, רצועות, אטמים, ברגים וחלקים אחרים ובמיוחד בציוד ומערכות בטיחותיים. כלי העבודה 

  יכללו כלי עבודה ידניים וחשמליים כנדרש לביצוע.
  
  
  האחזקה זמינות שירותי  .6

  
לתיקון תקלה דקות מעת קבלת הודעה.  60התגובה תוך  -תיקון תקלה בטיחותית   א.

בטיחותית, ברכיב או ציוד שהינו באחריות המפעיל, יהיה המזמין רשאי לפנות למוקד 
יהיה זמני, וזאת אך ורק  התקלות של הרשות ולהזמין עובד הרשות לצורך התיקון. התיקון 

פי שיקול הטכנאי) רשאית הרשות לנתק  את -למנוע נזק. במקרה של תקלה מורכבת (על
  ידי המפעיל .   -נה עלהמערכת עד לתיקו

  
בטרמינל או בחנויות או במקומות השירות  תיקון תקלות המפריעות למהלך העבודה הסדירה  ב.

. ממועד קבלת ההודעה שש שעות עד שעתיים, ותוך פי חומרת ההפרעה- יבוצע על - האחרים 
קריסת מערכת כדוגמת מיזוג אויר, תאורה וכדומה, מערכת שאין לה תחליף, תחשב 

  כחמורה.
  
שעות. כתקלה רגילה תחשב כל תקלה שאינה גורמת  48יבוצע תוך  - תיקון תקלות רגילות   ג.

  .להפסקת עבודה של ציוד חיוני או ציוד שאין לו תחליף
  

, אפשרות לתקן לפי ההקשר תיקון, הרשות או המפעילעל הבכל מקרה בו אין לגוף האחראי   ד.
לרבות העמדת ציוד  פעולה נדרשת,לבצע כל האחראי  את התקלה במועד, מתחייב הגוף 

  חליפי לתקופת הזמן שתידרש.
  

  ולא יאוחר משבוע ימים מהמועד המתוכנן. ,עבודות תקופתיות יבוצעו במועדן  ה.
  

  תיעוד שינויים / עבודות  .  7

ו, אם לחוזה) א 2.3בסיום ביצוע עבודות אחזקה ו/או שינויים במעטפת הנכס (כהגדרתה בסעיף משנה   
תדרוש זאת הרשות לפי שיקול דעתה, בסיום ביצוע עבודות אחזקה אחרות במי ממקומות השירות, 
ימסור המפעיל לרשות את כל הפרטים הרלבנטיים אודות העבודות שבוצעו על ידו כאמור. הפרטים 
ע ימסרו במדיה מגנטית, והשרטוטים שימסרו במסגרתם יהיו בתוכנת שרטוט בוורסיה אחידה, שתיקב

  ידי הרשות, במדיה מגנטית.- על

  

  
  



  

  

  מתן השירותיםהערכות למסירה מקומות השירות בתום תקופת   .8

ואשר הועמדו לשימוש  ,ידי הרשות-האמור להלן נוגע אך ורק לחלקי מבנה, תשתיות וציוד שהותקנו על  
   המפעיל בתקופת החוזה.

. בסיור בכל מקומות השירות, יתקיים סיור ההרשאה למתן השירותיםיום לפני תום תקופת  90  .א
 ,ידי הרשות-") אשר הותקנו עלהרכוש" :(להלן הציוד הקבועמצב המבנה, המערכות ו יבדקו

סייע לנציגי יהועמדו לשימוש המפעיל. בסיור ישתתפו נציגי הרשות והמפעיל. המפעיל אשר ו
  הרשות לסקור את כל הנדרש ביסודיות.

, בין לוכלתבו עשה המפעיל שימוש כאמור. בחינת הרשות  הרשות תבחן ביסודיות את כל הרכוש  .ב
  :היתר

ובין היתר יבחן מצב ריצוף וחיפויי קירות ותקרות, גופי תאורה, לוחות  ,מצב פיזי של הרכוש  
חשמל, יחידות מיזוג אוויר, מערכת מנדפים, מערכת גילוי אש, מערכת כריזה, ריהוט קבוע 

  וכדומה.

הרשות תגיש למפעיל את הסתייגויותיה ממצב הרכוש. האמורות תום ביצוע הבדיקות ב  .ג
  או משימוש בלתי סביר. \כל כשל ברכוש שנגרם כתוצאה מנזק במזיד ו נהלוכלתיות וההסתייג

וזאת באמצעות כח אדם והשקעה  ,לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה שידרוהמפעיל   .ד
 ידרש.ישל חלקים וחומרים ככל ש

אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות לבצע והמפעיל לא ימלא  היה  .ה
ידי עובדיה או קבלן אחר מטעמה או בכל דרך אחרת. ההוצאות -את העבודה האמורה על

והרשות תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות  ,האמורות יחולו על המפעיל
לחלט ו/או שיגיע למפעיל בכל זמן שהוא, (שייחשבו כהוצאות תקורה) מכל סכום  15%בתוספת 

לגבותן פי החוזה ו/או -הבנקאית שמסר המפעיל להבטחת קיום התחייבויותיו על את הערבות
  מהמפעיל בכל דרך אחרת.

 הליקוייםאת תקן לההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על המפעיל   .ו
לא יוכלו לשמש עילה למפעיל לדרוש תמורה כספית  ,לאחר תום תקופת ההרשאה למתן השירותים

  כלשהי.
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