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 2017/15/040/026/00מכרז פומבי מס'  בסיכום סיור ומפגש  מציעים לנרשמים  להשתתפות 
ת פריקת אוטובוסים ולמתן שירותי סבלות והובלה של עגלות כבודמתן שירותי קבלת הרשאה לל

 עבור רשות שדות התעופה בנמל התעופה בן גוריון, 3ובטרמינל  1נוסעים בטרמינל 

 2מס'  הבהרה

 

 משתתפים

 :  רשות שדות התעופה 

 מנהלת בית נתיבות -נעמי קליימן

 מפקח קבלני שרות, בית נתיבות -גבי סעדון

 מנהלת מסחרית -אורלי פרץ שטראוס

 פות במכרזהשתתהנרשמים ל

 
 עיקרי המפגש וסיור .1

הצגת עיקרי המכרז לרבות תכולת השירותים, תנאים להשתתפות במכרז, פרמטרים לתחרות ומשקלות, 

 וסיור בשטחי השירות בנתב"ג. ,  דגשים להגשת ההצעהיהליך המכרזבלו"ז 

 מתן מענה לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים במכרז כדלקמן: .2

 קבל את נתוני פדיון המכירות בשנים האחרונות.: מבוקש לשאלה .2.1
 להלן טבלת הנתונים :: תשובה 

 פריקת אוטובוסים ועגלות -לא כולל מע"מ נתונים כספיים 

 
2013 2014 2015 2016 

₪   דיווח מחזורים 608,536   ₪ 531,364   ₪ 441,296 ₪ 463,320 

 
 ?לחוזה 19מה גובה הערבות לקיום החוזה עפ"י סעיף שאלה:  .2.2

מגובה ההצעה השנתית  40%לחוזה, הערבות לקיום החוזה תהא בשיעור  19כמפורט בסעיף תשובה: 
של המפעיל לדמי הרשאה משולבים שנתיים, לאחר הצמדתם למדד )מהמדד הבסיסי ועד למועד 

 .הידוע ביום שנקבע להנפקת הערבות הבנקאית(, הכול בתוספת מע"מ
 

 ?בדלפק למעט שרותי סבלותהאם אפשר לתת שירותים נוספים  שאלה: .2.2



 

 

שא באחריות י" : המפעיל י השימוש במקומות השירות לחוזה " 9.1כמפורט בסעיף  . :  שליליתשובה
להפעלת מקומות השירות, על חשבונו, על מנת להעניק בהם ובאמצעותם את השירותים בהתאם 

ההוראות המפורטות  ובכפוף להוראות כל דין ויתר ,מגבלותיה וייעודיה,  ובכפוף לתנאי ההרשאה
 לשם כך בחוזה.

 

או שהשובר שהוא קונה פתוח ולא מוגבל   האם אפשר להגביל את קונה השרות ליום ושעה:  שאלה  .2.4
 ליום ושעה ?

את השוברים הינם סוכני שקונים בדרך כלל מי . לא ניתן להגביל את קונה השרות ליום ושעה: תשובה
נוסעים מזדמנים מתן השירותים. כמו כן, שעות לפני  24 -כשירות המבוקש הנסיעות והם יודעים על ה

עם פונים לדלפק השרות לצורך קבלת השרות , קטנה/עגלה גדולההזקוקים לשירותי סבלות בשימוש ב
 נחיתתם בנתב"ג .

 
: הרשות מבקשת להבהיר את הכותרת בנספח א' לחוזה מפרט הנכסים  " מכרז קבלן עגלות שאלה .2.2

 .שירות עצמי" 
: בכותרת הנספח נפלה טעות סופר. הכותרת תתוקן ותהא "מכרז פריקת אוטובוסים ושירותי תשובה

 סבלות" . 
 

 שינויים בטופס החוזה כדלקמן:ודיע על עריכת הרשות מבקשת לה .2

עגלות הובלת כבודה, בכמות ובחלוקה המפורטת   – "העגלות": לחוזה תתוסף ההגדרה 2.4לסעיף  .2.1
 תעמיד הרשות לרשות המפעיל על חשבונה לצורך מתן השירותים"    להלן,  ש 8.16בסעיף 

הרשות תעמיד לשימוש המפעיל ולצורך ": לחוזה יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא 8.15נוסח סעיף  .2.2
המפעיל יהיה ועגלות גדולות לצורך מתן השירותים  12-קטנות ו עגלות 20, על חשבונה מתן השירותים

 . "לתחזק את העגלות על חשבונו חייב

בנוסח הבא: " מובהר בזאת כי אין בכמות העגלות כהגדרתן  8.1.7לנוסח החוזה יתווסף סעיף נוסף  .2.2
תן את השירותים באופן ובדרך ילעיל , כדי לגרוע מאחריות המפעיל ל 8.16לחוזה וסעיף  2.4בסעיף 

 שנקבעו בנספח השירות והתפעול.
בתום תקופת ההרשאה ישיב המפעיל לידי : " בנוסח הבא 8.1.8ף נוסף לנוסח החוזה יתווסף סעי .2.4

הרשות את העגלות כהגדרתן לידי הרשות כשהן שמישות ובמצב המאפשר מתן שירותי הובלת כבודה 
 באמצעותן"

 יתעדכן ועגלות הובלת הכבודה יוסרו ממנו. קבוע" ציוד " –לחוזה  ד' נוסח נספח   .4
  

 רד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שארמסמך זה מהווה חלק בלתי נפ
 מסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

 

 בכבוד רב,            

 אורלי פרץ שטראוס     

 מנהלת מסחרית       

 

 העתקים

 סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי -  יורם שפירא
 רא"ג פיתוח עסקי -  גדי רפאלי

 עורכת דין בכירה - עו"ד ענת סתיו 
 אחראי תקבולים מסחריים - איציק דהן
 משתתפים
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