
  

 

   ג' חשון תשע"ח 
  2017אוקטובר,  23 

  
  

  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 
  

  5מסמך הבהרה מס' 
  

 כמפורט: לחוזה ההרשאה,  8.7.2 -ו 8.7.1 פים סעירשות מבקשת להודיע בזאת כי עדכנה 

   םמחירי המוצרי

המפעיל ימכור באמצעות המסעדה את המוצרים בתמורה למחירים הנקובים בנספח המוצרים בלבד.   8.7.1
במסגרת ולצורך אישורו של נספח המוצרים וכתנאי לתחילת תקופת השירותים, תהיה הרשות רשאית, 

גדרתה להורות על ביצועם של הפחתה במחיריהם של המוצרים הנקובים ברשימת המוצרים המוצעת (כה
בטופס הזמנת ההצעות) אותם נקב המפעיל במסגרת הצעתו למכרז, ככל ואיזה מהמחירים אותם נקב 

אותה מפעיל ומנהל המפעיל,  של אותו מוצר במסעדה   על מחירו המוצע 10%המפעיל עולה בשיעור של 
 8.1.1ף הנקוב בסעיבהתאם לתנאי המקדמי עליו ביקש המציע להיסמך לצורך עמידתו בתנאי המקדמי 

 לטופס הזמנת ההצעות במכרז. 8.1.2או 

המפעיל יישא באחריות להמציא לרשות, על חשבונו, את כל המסמכים, האסמכתאות והאישורים בקשר   
 עם מחירי המוצרים האמורים, הכל כפי שיתבקש לכך על ידי הרשות.

המוצרים, לא יחול  ונקיבתם במסגרת נספחלמען הסר ספק מובהר, כי לאחר אישור מחירי המוצרים   
שינוי במחיר המוצרים כתוצאה מכל שינוי שיחול (ככל ויחול) במהלך תקופת השירותים ו/או תקופות 

מוצר במסעדה אותו מפעיל ומנהל המפעיל, בהתאם לתנאי    הארכה (ככל ותחולנה) במחירו המוצע של
לטופס   8.1.2או  8.1.1עיף המקדמי עליו ביקש המציע להיסמך לצורך עמידתו בתנאי המקדמי הנקוב בס
 .לחוזה 8.7.3יף הזמנת ההצעות במכרז, ויחולו לעניין עדכון המחירים ההוראות המפורטות בסע

, יקבע מחירים של לחוזה 8.7.1כמפורט בסעיףאישרה הרשות את הוספתם של מוצרים לנספח המוצרים   8.7.2
ל בכפוף לכך שמחירו של כל מוצר המוצרים בתיאום עם הרשות ובכפוף לאישורה מראש ובכתב, והכ

אותה מפעיל ומנהל המפעיל, בהתאם  ממחירו של אותו מוצר במסעדה  10%שנוסף כאמור לא יעלה על 
  8.1.2או  8.1.1בסעיף לתנאי המקדמי עליו ביקש המציע להיסמך לצורך עמידתו בתנאי המקדמי הנקוב 

לטופס הזמנת ההצעות במכרז. המפעיל יישא באחריות להמציא לרשות, על חשבונו, את כל המסמכים, 
 האסמכתאות והאישורים בקשר עם מחירי המוצרים האמורים, הכל כפי שיתבקש לכך על ידי הרשות.

 
  בברכה,

  
  דניאל קלוגמן משה      

  אחראית מסחר        
  

  : העתק
  לרא"ג מסחר 

  המכרזים למזכיר/ת ועדת
  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

    



  

 

ננו חותמים בזאת בשם החברה המציעה ע"י זו, ולאישור ולראייה ה 5הננו 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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