
  

 

   כ' אלול תשע"ז 
  2017ספטמבר,  11 

  
  

  לכבוד: ___________________
  
  

  דואר אלקטרונימכרז באמצעות ל הנרשמיםהועבר לכל 
  
  
  
  

שתי מסעדות של  , ניהול והפעלההתאמהל לקבלת הרשאה 2017/15/040/023/00פומבי מס' מכרז הנדון: 
, והשנייה במרכז שחקים שבבניין 3בשירות מהיר, האחת באולם הנוסעים היוצאים שבבניין האווירי בטרמינל 

  של נמל התעופה הבינלאומי בן גוריון 3הקרקעי בטרמינל 
  

  2מסמך הבהרה מס' 

סיור במקומות ו עיקרי המכרזסקירת הסיור כלל   ,7.9.2017 לנרשמי המכרז שבנדון נערך ביוםם סיור המציעי .1
 .השירות המוצעים במכרז

 
, בהתאם 11:00בשעה  18.9.2017ביום  ,ולהם בלבד לנרשמים במכרז נוסףמציעים ומפגש הרשות תקיים סיור  .2

 לטופס הזמנת הצעות. 7להוראות סעיף 
  

' המעודכנים, וזאת לאור "טעות סופר", אשר אותרה בסעיף 1נספח א' ונספח א למסמך הבהרה זה מצורפים .3
' לטופס הצעה. לתשומת לב המציעים, עם הגשת ההצעה למכרז, יש להגיש את 1בנספח א' ונוסח נספח א 2.4

 הנספחים המעודכנים המצ"ב למסמכי המכרז. 
  

רשות שדות התעופה  בצירוף תשובתהמשתתפים במכרז על ידי  הבהרה שנשאלות להלן מפורטת שאלו .4
  ות:שאלל

השתתפות לטופס הזמנת הצעות, בדבר  8.4כפי שמפורטת בסעיף  ,לבטל את המגבלהמתבקש   :שאלה .4.1
  .3אחת לפחות באולם היוצאים ובטרמינל  ת הסעדהבמכרז לבעלי הרשא

  הבקשה נדחית.: תשובה

  .לדחות מועד להגשת שאלות הבהרה מתבקש: שאלה .4.2

בשעה  24.9.2017הגשה שאלות הבהרה נדחה ליום אחרון למועד מבקשת לעדכן כי ההרשות : תשובה
  לטופס הזמנת הצעות. 16שאלות בהתאם להוראות הסעיף  רהעביל, ניתן 12:00

  

  

  

  בברכה,
  

  דניאל קלוגמן משה      
  אחראית מסחר        

  

  : העתק
  לרא"ג מסחר 

  למזכיר/ת ועדת המכרזים
  באינטרנטאחראי פרסום המכרזים 

  

  

  



  

 

  פרסום המסמך

  .הרשות של האינטרנט באתר םיפורס זה הבהרה מסמך
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז 

  בעת הגשת ההצעה

  



  

 

 נספח א' לטופס ההצעה
  לטופס הזמנת ההצעות 11.1תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי אם לא       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
  אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

[*יש לנקוב בתפקידו של המצהיר במציע שהנו מורשה חתימה במציע ובמקרה של הצעה הנני משמש כ____________  .1
ב ____________, מ.ת.  מוביל המקצועי שהנו מורשה חתימה במוביל המקצועי]תפקידו של המצהיר ב - משותפת 

[*יש לנקוב בשמו המלא של המציע או המוביל המקצועי, לפי העניין, כפי שהוא  ")המציע_______________ (להלן: "
מבי ואני עושה תצהירי זה בשם המציע ובמסגרת הצעת המציע למסמכי מכרז פו מופיע בתעודת ההתאגדות]

לקבלת הרשאה להתאמה, ניהול והפעלה של שתי מסעדות בשירות מהיר, האחת  2017/15/040/023/00מס' 
, והשנייה במרכז שחקים שבבניין הקרקעי בטרמינל 3באולם הנוסעים היוצאים שבבניין האווירי בטרמינל 

  של נמל התעופה הבינלאומי בן גוריון. 3

  ]בהתאם לתנאי המקדמי עליו הוא מבקש להיסמך בהצעתוהמציע יבחר את החלופה הרלוונטית [

 הנני מצהיר, כי:  .2

  יסומן ב]-   לטופס הזמנת ההצעות] 8.1.1במידה והמציע מבקש להיסמך על התנאי המקדמי הנקוב בסעיף  

  המציע הנו תאגיד הרשום בישראל כדין. .2.1

 * מצ"ב לתצהירי זה: תעודת הרישום של המציע. 

2.2.   המציע מפעיל ומנהל מסעדה המגישה ללקוחותיה מזון איטלקי, אשר פעילה ברציפות, לכל
  ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 1.1.2015הפחות, החל מיום 

 לטופס הזמנת ההצעות] 8.1.1.1במידה והמציע מבקש להיסמך על התנאי המקדמי הנקוב בסעיף   - [יסומן ב 

  - או-

2.3.  של רשת מסעדות איטלקיות אשר מפעיל ומנהל בעצמו לפחות סניף אחד של  המציע הינו זכיין
ועד למועד האחרון להגשת הצעות  1.1.2015אותה רשת, וזאת ברציפות לכל הפחות, החל מיום 

 במכרז. 

 סניפים הממותגים תחת אותו שם מסחרי. 2": לפחות רשת מסעדותזה, " 3.3 בסעיף 

  לטופס הזמנת ההצעות] 8.1.1.2במידה והמציע מבקש להיסמך על התנאי המקדמי הנקוב בסעיף   - [יסומן ב 

, של המציע של המציע או של הזכיין, מהמסעדה ו/או , במחירים שוטפיםהמצטברמחזור המכירות  .2.4
או  8.1.1.1סניף/פי המסעדה בהם נקב המציע במסגרת המענה לתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

(חמישה מיליון וחמש ₪  5,500,000, לא פחת מסך של 2015-2016, לפי העניין, במהלך השנים 8.1.1.2
  מאות אלף שקלים חדשים), לא כולל מע"מ.

" משמעם: סך התשלומים הכספיים אשר שולמו בפועל למציע, מחירים שוטפיםהצעה זה " בטופס
 למעט תשלומי מע"מ וריבית.

. אישור מקורי בכתב, חתום על ידי רואה החשבון המבקר המוסמך של המציע בנוסח 1* מצ"ב לתצהירי זה: 
. העתק  רישיון עסק למסעדה, התקף על שם המציע, נכון למועד האחרון 2לטופס הצעה זה;  1נספח א'

  להגשת ההצעות, כשהוא מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור".

  נתונים להוכחת ההצהרה: 

פרטי המסעדה/ סניף/פי רשת 
  המסעדות, לפי העניין

 (שם וכתובת)

תקופת ניהול והפעלת 
ת המסעדה/ סניף/פי רש
  המסעדות, לפי העניין

 (חודש, ושנה)

 מחזור המכירות המצטבר ניהול והפעלת
מסעדה/ סניף/פי רשת המסעדות , לפי 

  2015-2016העניין, לשנים 

 (במחירים שוטפים, ללא מע"מ) 

   

   

   



  

 

  * מספר השורות הנו להמחשה בלבד.           

במקרה שבו נתוני פירוט מחזור המכירות המצטבר, כפי . בשקלים חדשים[פירוט מחזור המכירות, יהיה נקוב 
יתורגם מחזור המכירות ויצוין באישור הרואה ₪), שהם מופיעים בספרי המציע, נקובים במטבע זר (שאינו 

חשבון בשקלים חדשים, לפי שער החליפין הממוצע השנתי, של אותו מטבע זר ביחס לשקל חדש (כפי שהוא 
 בכל אחת מהשנים המדווחות]מתפרסם על ידי בנק ישראל) 

  

  הנני מצהיר, כי: .3

  יסומן ב]-   לטופס הזמנת ההצעות] 8.1.2במידה והמציע מבקש להיסמך על התנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

  .כדין במדינה בה התאגד ו/או במדינה בה הוא מנהל את עסקיוהמציע הנו תאגיד הרשום  .3.1

 * מצ"ב לתצהירי זה: תעודת הרישום של המציע. 

3.2.   המציע מפעיל ומנהל מסעדה המגישה ללקוחותיה מזון איטלקי, אשר פעילה ברציפות, לכל
  ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 1.1.2015הפחות, החל מיום 

  לטופס הזמנת    ההצעות] 8.1.2.1במידה והמציע מבקש להיסמך על התנאי המקדמי הנקוב בסעיף   - [יסומן ב 

  - או-

3.3.  כיין של רשת מסעדות איטלקיות אשר מפעיל ומנהל בעצמו לפחות סניף אחד של המציע הינו ז
ועד למועד האחרון להגשת הצעות  1.1.2015אותה רשת, וזאת ברציפות לכל הפחות, החל מיום 

 במכרז. 

  לטופס הזמנת ההצעות] 8.1.2.2במידה והמציע מבקש להיסמך על התנאי המקדמי הנקוב בסעיף   - [יסומן ב 

    סניפים הממותגים תחת אותו שם מסחרי. 2": לפחות רשת מסעדותזה, " 3.3  בסעיף

, במחירים שוטפים, של המציע או של הזכיין, מניהול והפעלת המסעדה המצטברמחזור המכירות  .3.4
 8.1.2.2או  8.1.2.1המקדמי הנקוב בסעיף ו/או סניף/פי המסעדה בהם נקב במסגרת המענה לתנאי 

דולר ארה"ב   1,532,460, לא פחת מסך של 2015-2016לטופס הזמנת ההצעות, לפי העניין, לשנים 
לאירו) ₪   4.215אירו (לפי שע"ח של   1,304,864לדולר) או לא פחת מסך של ₪   3.589(לפי שע"ח של 

 3ל הדולר או האירו לפי העניין, כפי שיהיה במחירים שוטפים. הסכום יתעדכן בהתאם לשע"ח ש
  ימים לפני פרסום המכרז.

 

. אישור מקורי בכתב, חתום על ידי רואה החשבון המבקר המוסמך של המציע בנוסח 1מצ"ב לתצהירי זה: 
. העתק  רישיון עסק למסעדה, התקף על שם המציע, נכון למועד האחרון 2לטופס הצעה זה;  2נספח א'

   להגשת ההצעות, כשהוא מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור".

  נתונים להוכחת ההצהרה: 

פרטי המסעדה/ סניף/פי רשת 
  המסעדות, לפי העניין

 (שם וכתובת)

תקופת ניהול והפעלת המסעדה/ 
  ת המסעדות, לפי הענייןסניף/פי רש

 (חודש, ושנה)

מחזור המכירות המצטבר מניהול 
והפעלת המסעדה/ סניף/פי רשת 

-2015המסעדות , לפי העניין, לשנים 
2016  

 (במחירים שוטפים, ללא מע"מ) 

   

   

   

  * מספר השורות הנו להמחשה בלבד.            

)]i במקרה שבו נתוני פירוט מחזור המכירות ארה"ב או אירובדולר ) פירוט מחזור המכירות, יהיה נקוב .
המצטבר, כפי שהם מופיעים בספרי המציע, נקובים במטבע זר (שאינו $ ארה"ב או אירו), יתורגם מחזור 
המכירות ויצוין באישור רואה החשבון בדולר ארה"ב, לפי שער החליפין הממוצע השנתי, של אותו מטבע זר 

) לצורך בדיקת iiתפרסם על ידי בנק ישראל) בכל אחת מהשנים המדווחות; (ביחס לשקל (כפי שהוא מ



  

 

לטופס הזמנת ההצעות, יפורט מחזור המכירות  8.1.2.2עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 
במצטבר עבור כלל סניפי המסעדות שציין המציע במסגרת המענה האמור (ככל שציין יותר ממסעדה אחת), 

, יחדיוידרש המציע להראות כי סך מחזור המכירות המצטבר של כל סניפי המסעדות שציין, באופן שבו י
אירו במחירים    1,304,864דולר ארה"ב או אינו נמוך מסך של  1,532,460, אינו נמוך של 2015-2016לשנים  

 שוטפים (לא כולל מע"מ)]

לטופס הזמנת  8.1.1-8.1.2בסעיפים מובהר, כי במידה ולצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים  .4
ההצעות, מציע מסתמך על ניסיון ומחזור כספי של תאגיד נרכש ו/או של חברת בת, על המציע לצרף 
להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את כל המסמכים והמידע 

חזור הכספי שנצברו על ידי התאגיד הנרכש הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון והמ
  ו/או חברת הבת, לתקופה הרלוונטית, לפי העניין.

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

  חתימת וחותמת עו"ד תאריךחתימת המצהיר
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 

המצהיר מוסמך לחתום בשם החברה 
  ולחייבה לצורך המכרז. 

הנני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי כמו כן, 
המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת 
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 
אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו 

 כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך

 

  :במקרה של הצעה משותפת

חתימת וחותמת מציע 
 במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד תאריך
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 

החתומים בשם המציע במשותף הינם 
מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 

  אותו למטרות המכרז.
הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע במשותף הוזהרו על ידי להצהיר 
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 

תם כאמור, חתמו בפני על שהזהרתי או
 הזמנה זו.

  תאריך

  
חתימת וחותמת מציע 

 במשותף
  חתימת וחותמת עו"ד תאריך

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע במשותף הינם 
מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 

  אותו למטרות המכרז.
הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 

הוזהרו על ידי להצהיר המציע במשותף 
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על 

 הזמנה זו.

  תאריך

  
חתימת וחותמת מציע 

 במשותף
  חתימת וחותמת עו"ד תאריך

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע במשותף הינם 

חתימה מטעמו, ורשאים לחייב  מורשי
  אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע במשותף הוזהרו על ידי להצהיר 
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על 

 הזמנה זו.

  תאריך



  

 

  לטופס ההצעה 1נספח א'
  אישור רואה חשבון

  

  תאריך: ___________

  

, המצטברמחזור המכירות ") הרינו לאשר, המציעכרואי החשבון של _________________________ (להלן: "
במחירים שוטפים, של המציע או של הזכיין, מניהול והפעלת המסעדה ו/או סניף/פי המסעדה בהם נקב המציע 

, לא 2015-2016לפי העניין, במהלך השנים  ,8.1.1.2או   8.1.1.1פים בסעיבמסגרת המענה לתנאי המקדמי הנקוב 
  (חמישה מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים), לא כולל מע"מ₪  5,500,000פחת מסך של 

כמו כן הרינו לאשר כי במידה ונתוני פירוט מחזור המכירות המצטבר, נקובים בספרי המציע במטבע זר (שאינו 
מחזור המכירות וניתן אישור זה לעיל בשקלים חדשים, לפי שער החליפין הממוצע השנתי, של אותו תורגם ₪), 

  מטבע זר ביחס לשקל חדש (כפי שהוא מתפרסם על ידי בנק ישראל) בכל אחת מהשנים המדווחות.

 _________________  
  חתימת רואה החשבון

  של משרד רואה החשבון ולהטביע חותמת וחתימה מקוריים] [יש לערוך את נוסח האישור (כלשונו) על דף פירמה מקורי
 



  

 

זו, ולאישור ולראייה הננו חותמים בזאת בשם החברה המציעה ע"י  1הננו מאשרים קבלת הבהרה מס' 

  מורשי החתימה שלה ובתוספת חותמת החברה.

  

  

  

  

  

  

______________________  

  חתימה וחותמת החברה המציעה
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