
  

 

  
   כ"ג אלול תשע"ז 

  2017ספטמבר,  14 
  
  

  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 
  

  3מסמך הבהרה מס' 

לחוזה  31לטופס הזמנת ההצעות וכן בסעיף  8.4ליידע את המציעים כי נפלה טעות סופר בסעיף הרשות מבקשת 
 ההרשאה.

  הסעיפים האמורים יוחלפו בסעיפים המפורטים להלן:

 לטופס הזמנת ההצעות 8.4סעיף 

ואולם  אולם שחקים, בכל אחד מהאולמות הבאים: אולם יוצאים ה, שקיבל מאת הרשות הרשאבעל הרשאה
") קפה/הפעלת בית ת הסעדהוהרשא(להלן: " הפעלת בית קפה /, לניהול והפעלה בתחום ההסעדהי הפניםמקבל
 בעל ההרשאה(בסעיף זה: "  1.1.2018 יוםלאחר בתוקף גם  ינהבתוקף ותה ןהינ /בתי קפה ת ההסעדהווהרשא

יחיד וכמו כן לא יהיה כמציע למכרז "), לא יהיה רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה קפה/הפעלת בית להסעדה
  .רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה משותפת כמציע במשותף (כהגדרת מונחים אלה להלן)

) ישות משפטית שהינה בעלת אחזקות, iזה לעיל תחול גם ביחס ל: ( מובהר בזאת כי ההגבלה המפורטת בסעיף
) ישות משפטית שבעל iiשאה; (במישרין או בעקיפין, בשיעור העולה על עשרים וחמישה אחוזים בבעל ההר

) ישות iii; (ההרשאה הינו בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין, בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים או יותר
, במישרין או בשיעור העולה על עשרים וחמישה אחוזיםמשפטית המצויה באחזקה משותפת עם בעל ההרשאה, 

  .")המוגבלים הנוספיםבעקיפין (להלן, יחדיו: "

  לחוזה ההרשאה 31סעיף 

או שלא  בתמורה, ןאו חלק ןהסב לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי החוזה, כולל, העביררשאי ל אינו המפעיל
/או ובתמורה, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור או להמחות או לשעבד לאחר כל זכות או חובה לפי החוזה 

בכתב ומראש ועל פי התנאים  רשותזכות שיש לו על פי החוזה, אלא בהסכמת ה איזולעשות עסקה כלשהי ב
כאמור על פי שיקול  מפעיללסרב לבקשת ה תהא רשאית רשותוהמגבלות אותם נקבה לשם כך בכתב. יובהר, כי ה

מוותר על כל טענה ו/או דרישה  מפעילוה הלנמק את סיבת סירוב תהא חייבתהמוחלט והבלעדי מבלי ש הדעת
או תביעה בקשר לכך. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל הסבה ו/או העברה ו/או מסירה ו/או המחאה ו/או ו/

שעבוד אותה בצע המפעיל ו/או כל מי מטעמו שלא על פי הוראות החוזה, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה 
זה לעיל, על  31איזה מהוראות סעיף  הפרתלהן כל תוקף אלא אם ניתן לשם כך אישור מפורש של הרשות, בכתב. 

  ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה.

  

  בברכה,
  

  דניאל קלוגמן משה      
  אחראית מסחר        

  : העתק
  לרא"ג מסחר 

  למזכיר/ת ועדת המכרזים
  אחראי פרסום המכרזים באינטרנט

  



  

 

  

  

  

  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

  

  

  

זו, ולאישור ולראייה הננו חותמים בזאת בשם החברה המציעה ע"י  3הננו מאשרים קבלת הבהרה מס' 

  מורשי החתימה שלה ובתוספת חותמת החברה.

  

  

  

  

  

  

______________________  

  חתימה וחותמת החברה המציעה
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