
  

 

   ח' תשרי תשע"ח 
  2017ספטמבר,  28 

  
  

  לכבוד: ___________________
  
  

  דואר אלקטרונימכרז באמצעות ל הנרשמיםהועבר לכל 
  
  

 שתי מסעדותשל  , 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 
  

  4מסמך הבהרה מס' 

 עיקרי המכרזסקירת הסיור כלל , 18.9.2017 נערך ביום ,לנרשמי המכרז שבנדון ,נוסףם סיור המציעי .1
 .יור במקומות השירות המוצעים במכרזסו

 3רשות מבקשת להודיע בזאת כי עדכנה את הגבלת ההשתתפות במכרז לבעלי הרשאות הסעדה בטרמינל  .2
 , כמפורט: 3לטופס הזמנת הצעות ומסמך הבהרה  8.4בנתב"ג, כפי שמפורטת בסעיף 

אשר  3בטרמינל הסעדה  ותהרשא  3–למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בעל הרשאה שהנו בעל פחות מ 
, יוכל הוא או מי מהמוגבלים הנוספים להשתתף במכרז. עם זאת, 1.1.2018 יום בתוקף גם לאחר יהיו

במידה ובמהלך ההליך המכרזי, הוכרז בעל ההרשאה כאמור כזוכה במכרז/ים אחרים באופן שבו יוענקו 
תיפסל הצעתו או הצעת מי  ,1.1.2018 בתוקף גם לאחר יום יהיו ראש ,3טרמינל הסעדה ב ותהרשא 3לו 

הצעתם הכספית במכרז זה גם בנסיבות בהן  -מהמוגבלים הנוספים במכרז זה, וזאת למען הסר ספק 
 הייתה הגבוהה ביותר. 

 

ת רשות שדות התעופה ועל ידי המשתתפים במכרז בצירוף תשוב ות הבהרה שנשאלות שאלולהלן מפורט .3
 :ותשאלל

בור החנות הצמודה למסעדה הקיימת באולם שחקים כיום מחייב מתבקש להבהיר, באם חי: שאלה 3.1
  תשלום בגין השטחים המסופחים?

התשלום עבור התאמה ניהול והפעלת המסעדה באולם שחקים הנו תשלום קבוע עבור שטח : תשובה
כל זאת שטח המסעדה הקיימת ושטח החנות הצמודה, בתוכו מ"ר, אשר כולל  131הכולל בסך 

  לחוזה ההרשאה.  13-ו 12עיפים הוראות סל בהתאם

 .2016של שנת  םהמסעדות לעובדי 2מבוקש לקבל מחזור המכירות של : שאלה 3.2

  הבקשה נדחית.: תשובה

 על פי התפלגות חודשית. 2017מבוקש לקבל את שמונת החודשים הראשונים של שנת : שאלה 3.3

, 2017של שנת ם החודשי 8-להיוצאים  תנועת הנוסעים תפלגותה : השאלה אינה ברורה,תשובה
  הינה:

תנועת נוסעים יוצאים לחודשים 
 2017אוגוסט לשנת  -ינואר 
 562,310 ינואר
 519,486 פברואר
 692,502 מרץ
 850,802 אפריל
 812,563 מאי
 930,285 יוני
 1,127,837 יולי

 1,247,765 אוגוסט



  

 

 מבוקש להבהיר האם פתיחת הריצוף מחייבת איטום חדש?: להשא 3.4

דרש טיפול במערכת האיטום יי במקומות השירות, של הריצוף החלפה מלאהביצוע של : תשובה
  .הקיימת

האם מספיק שיכלול  -ערבות בנקאית – 1מתבקש להבהיר את אופן ההגשה של נספח ד': שאלה 3.5
 העתק נאמן למקור בחותמת עו"ד? –טופס ערבות בנקאית שהוא מקורי והנוסף 

לטופס הזמנת הצעות. על העתק שאינו מקורי  14.3ת הסעיף וזאת בהתאם להוראו כמבוקש: תשובה
  להיות מאומת ע"י עו"ד כ"העתק נאמן למקור".

עם מסמכי המכרז להגשה, לציין את שם הרשת  2-ו 1מתבקש להבהיר באם על המעטפות : שאלה 3.6
 שתהא מוצעת לצרכנים או שמא את שם המציע המוביל המקצועי (ככל וההצעה משותפת)?

לציין את שמות המלאים של כל המציעים במשותף ואת שאר הפרטים בהתאם להוראות יש : תשובה
  .  14.11-14.1.2הסעיפים 

"נאמן  –האחד מקור והעתק נוסף  –העתקים מקוריים  2מתבקש להבהיר באם ניתן להגיש : שאלה 3.7
 למקור" מטעם עו"ד?

לטופס הזמנת הצעות:  14.3הרשות מפנה את תשומת ליבם של המציעים להוראות סעיף : תשובה
העתקים, כאשר עותק אחד יסומן כ"מקור" והעתק הנוסף יסומן על ידי  2-את ההצעה יש להגיש ב

  המציע כ"העתק שאינו מקורי" בו כל המסמכים יאומתו על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור".

 מבוקש להבהיר באם ניתן לכלול בתפריט המסעדות ארוחות בוקר בסגנון איטלקי.: שאלה 3.8

מסעדות נשוא המכרז, ימכרו מוצרים על פי הגדרתם בסעיף בהרשות מבקשת להבהיר כי  : תשובה
  .לטופס הזמנת הצעות "המוצרים" 1.2.5

 מבוקש לפרט איזה ציוד כלול במטבח לשימוש הזוכה במכרז ומה מצבו.: שאלה 3.9

  המטבח אינו כולל ציוד כלל.: תשובה

 המסעדה בשחקים. מבוקש להבהיר מהן שעות הפעילות של: שאלה 3.10

  לחוזה ההרשאה. 8.4שעות הפעילות שתי המסעדות בהתאם להוראות הסעיף : תשובה

מבוקש להבהיר כי ציון" שיעור הנחה על הסל הבסיסי" כחלק מהציון הסופי המשוקלל, : שאלה 3.11
 להזמנת הצעות, הנו טעות סופר. 15.4בסעיף 

  המעודכן:לטופס הזמנת הצעות  15.4, להלן סעיף כמבוקש : תשובה

") FS" –"התחרות במכרז תהא על הצעה בעלת הציון הסופי המשוקלל (איכות המציע והצעה כספית 
הגבוה ביותר. מציע אשר הצעתו תהיה בעלת הציון הסופי המשוקלל הגבוה ביותר, יבחר כזוכה 

  .פי כל דין ועל פי טופס הזמנה זה" לבמכרז, וזאת בכפוף לסמכויותיה של הרשות ע

את המטבח ואת המסעדה ביוצאים, זאת בכדי לראות את  תבוקש לפרסם מפה הכוללמ: שאלה 3.12
 מיקום המטבח ביחס למסעדה ביוצאים.

הבקשה נדחית, הרשות מפנה את תשומת ליבם של המשתתפים במכרז לנספחי הנכס אשר : תשובה
מקומות  במסגרת סיורי המציעים הוצגו לנוכחים כלצורפו לחוזה ההרשאה כחלק ממסמכי המכרז. 

  השירות והגישה אליהם.

מבוקש להבהיר באם התשלומים המשולמים לרשות ביחס להיקף השימוש במטבח, כפי : שאלה 3.13
 שצוינו במפרט הנכסים שפורסם, הינם תשלומים שנתיים או חודשיים.

התעריפים עבור השימוש במטבח, כפי שמפורטים המפרט הנכס, הנם תשלומים שנתיים : תשובה
  טח.מ"ר ש 1עבור 

 מבוקש לציין מהו אחוז המכירות פר שעה פר יום ביום רגיל לכל מסעדה.: שאלה 3.14

אשר פורסמו  ,הבקשה נדחית, הרשות מפנה את תשומת לב המשתתפות לנתונים הפעילות: תשובה
  כנספח א' לטופס הזמנת הצעות.

 .מבוקש לציין מהו אחוז הנוסעים היוצאים בכל שעה ביום: שאלה 3.15

  ת. הבקשה נדחי: תשובה



  

 

שנים  7במהלך  )1בלבד (ללא טרמינל  3: מבוקש לציין מהו מספר הנוסעים המשוער בטרמינל שאלה 3.16
  הבאות.

  הבקשה נידחת: תשובה

מתבקש לאפשר להגיש את נוסח אישור רו"ח, בשפה האנגלית, החתום על ידי רו"ח של : שאלה 3.17
  של החברה.  CFO -החברה או על ידי ה

  מתורגם לאנגלית.  2מצ"ב להבהרה זו נוסח נספח א' ,כמבוקש: תשובה

של החברה.  CFO -כמו כן ניתן להעביר אישור רואה חשבון חתום ע"י רו"ח של החברה או על ידי ה
  לטופס הזמנת ההצעות.  22למען הסר ספק מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 

לטופס הזמנת הצעות, להציג ניסיון  8.1.2סעיף : מבוקש לקבוע כי ניתן לצורך עמידה בתנאי שאלה 3.18
המתבסס על מסעדה מסוימת העונה לדרישות, ולהציע מסעדה הפועלת במותג אחר או כסניף של 

, המגישה ללקוחות מזון איטלקי, ולהפעילה בנתב"ג, 8.1.2רשת אחרת מזו שהוצגה לצורך סעיף 
 כלל זה על פי מפ"ל האיכות.ולהתייחס אליה בכל נתון שיידרש לצורך ציון האיכות וב

   הבקשה נידחת: תשובה

: מבוקש לאשר כי המציע אשר יזכה במכרז, יוכל להסב את זכותו על פי מסמכי המכרז שאלה 3.19
 בת, הנמצאת בשליטה המלאה או בשליטתה מלאה של חברת האם.- לחברת

שהנו חברה תאגיד ייעודי, מציע שזכה במכרז יוכל להקים יחד עם זאת . הבקשה נידחת: תשובה
 - תהייה שלו ויוחזק על ידו בהבעלות בו בעירבון מוגבל בלבד, לצורך מתן השירותים על פי החוזה, ש

יכללו החלטה לחתום על .  מסמכי ההתאגדות של התאגיד הייעודי , שירשם כדין בישראל100%
 החוזה בתנאים המפורטים בו. 

, במהלך כל תקופת ההתקשרות, את יעודיייצהיר ויתחייב בכתב, להעמיד לרשות התאגיד ההמציע   
כל הידע, הכישורים, המשאבים, האמצעים, הכלים, כוח האדם המקצועי והניהולי והניסיון 

  המקצועי, ככל הדרוש לצורך מתן השירותים במלואם ובמועדם ובהתאם לכל הוראות החוזה. 

עשות שימוש במותג : מבוקש כי עד להשלמת השיפוץ וההתארגנות במסעדות, ניתן יהיה לשאלה 3.20
מסעדות זמני. זאת, בכדי שמותג מסעדות לא יאלץ לשאת את שמו על גבי מסעדה שאינה מתאימה 

 למיתוג ולעיצוב של מותג המסעדות.

  הבקשה נידחת.: תשובה

 : מבוקש למכור אלכוהול כשר.שאלה 3.21

שינוי ביתר (הן תוצרת הארץ והן תוצרת חוץ), אין  בירהניתן להוסיף לתמהיל המוצרים : תשובה
  לטופס הזמנת הצעות "המוצרים". 1.2.5המוצרים בתמהיל המוצרים, לפי הפירוט בהגדרתם בסעיף 

: מבוקש להתחיל בעבודות השיפוץ באולם היוצאים במועד תחילת ההתקשרות ואת עבודות שאלה 3.22
 , וזאת על מנת להתאים את מקומות השירות באולם2018השיפוץ באולם שחקים להתחיל בנובמבר 

  היוצאים לקונספט של המציע.

: הבקשה נדחית, המפעיל יחל את השיפוץ האולם שחקים ביום תחילת ההתקשרות, כפי תשובה
  לחוזה ההרשאה 6.2שמפורט בסעיף 

: מבוקש להבהיר אלו אביזרים. מתקנים, פרזול וציוד קבוע יועברו לידי הזוכה במכרז באולם שאלה 3.23
 היוצאים?

  קבוע במסעדה באולם יוצאים:להלן רשימת ציוד   : תשובה

  יחידות; 5 –תעלות ניקוז ריצפה בגדלים שונים, עם רשת עליונה וסל נשלף 
 ;ברזי מים תעשייתי חמים/קרים 
  בויילר; –דוד מים חמים 
 ;מערכת גילוי אש 
 ;מערכת כיבוי אש במנדפים 
 ;לוח חשמל ראשי 
 ;מערכת כיבוי אש בלוח חשמל 
 ;גלאי גז 



  

 

 שונים; מערכת מנדפים ותעלות פח 
 ;אשנב פלב"מ 
 ;משקופי פלב"מ בגדלים שונים 
  מהרצפה לתקרה; 10הגנה גבוהה על קיר 
  מעלות.  90הגנה אנכית על פינה  

  

  

הרשות מבקשת להודיע למשתתפי מכרז, כי משרדי הרשות יהיו סגורים במהלך חול המועד סוכות בין  .4
 .14.10.17 – 4.10.17התאריכים 

, כמו כן מועד האחרון לרישום למכרז נדחה 10:00עד השעה  9.10.20172מועד הגשת הצעות נדחה ליום  .5
לנרשמים במשרדי הרשות, ומועד האחרון לרישום למכרז  10:00עד השעה  29.10.2017אף הוא ליום 

  .ביתר המועדים יאין שינו, 23:30בשעה  28.10.2017לנרשמים דרך אתר האינטרנט של הרשות הנו 

 

  

  בברכה,
  

  וגמן משהדניאל קל      
  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 

  גשת ההצעהבעת ה

    



  

 

זו, ולאישור ולראייה הננו חותמים בזאת בשם החברה המציעה ע"י  4הננו מאשרים קבלת הבהרה מס' 

  מורשי החתימה שלה ובתוספת חותמת החברה.

  

  

  

  

  

  

______________________  

  חתימה וחותמת החברה המציעה



  

 

Appendix A2 to the Bid Form 

Accountant’s Confirmation 
 
 

Date: _______________ 
 

 
As the accountant for ________________________ (henceforth: “the bidder”) I hereby confirm that the 
comprehensive sales volume of the bidder, at current prices from the management and operation of the 
restaurant and / or the restaurant branch mentioned in the framework of the response to the preconditions set 
out in section 8.1.2.1 or 8.1.2.2   of the Invitation for Proposal Form during the years 2015-2016 was not  
less than $ 1,490,000  ( One Million four hundred ninety  thousand USD)  ( according to exchange rate of 
3.69 NIS to the USD ) or 1,361,000 Euro ( One million tree hundred sixty one thousand Euro)  ( according to 
exchange rate of 4.04 NIS to the Euro ). 

We also confirm that if the details of the cumulative sales turnover are stated in the bidder's books in foreign 
currency (other than NIS), the sales turnover has been translated into the NIS according to the average 
annual exchange rate of that foreign currency in relation to NIS (as published by the Bank of Israel) in each 
of the reported years. 

 
 

Accountant’s Signature 
 

[The text of the confirmation (in its language) must be printed on the original company stationery of the 
accountant's office and stamped with original the stamp and signature.] 
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