
  

 

   כ"ז אלול תשע"ז 
  2017ספטמבר,  18 

  
  

  לכבוד: ___________________
  
  

  דוא"למכרז באמצעות ל הנרשמיםלכל  נשלח
  

של חנות  , ניהול והפעלההתאמהל לקבלת הרשאה 2017/15/040/027/00פומבי מס' מכרז 
ובין שהם תכשיטי יוקרה ואבני חן בפטור ממיסים באולם הנוסעים ודלפק להחסנה ומכירת ט

   גוריון-נמל התעופה בן, שב3היוצאים ולחנות במרכז "שחקים" בטרמינל 

  4מסמך הבהרות 

  

 מענה לשאלות הבהרה

 מי מהמשתתפים ידי על שנשאלו הבהרה שאלות על לענות מבקשת, ): "הרשות"(להלן התעופה  שדות רשות
  .במכרז

  

  מענה הרשות  שאלת ההבהרה  סעיף מס'

  כללי

מבוקש להבהיר, מהו הציוד הקבוע אשר יוותר   כללי  1
  לשימושו של הזוכה במכרז?

מפרט הציוד הקבוע אשר יוותר 
לשימושו של הזוכה במכרז, 
מצ"ב כנספח א' למסמך הבהרות 

  .זה

מבוקש להבהיר, האם על המציע לחתום על   כללי  2
, גם אילו חיהכל נספטופס ההצעה, לרבות 

  שאינם רלוונטיים להצעתו ?

מובהר בזאת, כי על המציע 
לחתום על כל מסמכי ההצעה 
  .והנספחים הרלוונטיים להצעתו

העתק הרישיון למחסן מבוקש להבהיר, כי   כללי  3
רישוי פרטי לא יהיה העותק המקורי אלא 
עותק מאושר על ידי עו"ד כהעתק נאמן 

  למקור.

הרשות  מובהר כמבוקש, כמו כן,
מבקשת להפנות את הנרשמים 

שבנספח א'  2למכרז אל סעיף 
  לטופס ההצעה.

מבוקש להבהיר, האם בכוונת הרשות לפרסם   כללי  4
מכרז/ים נוספים בהם יימכרו שעונים ו/או 

  תכשיטים בשטח הדיוטי פרי ?

מבוקש להבהיר כי הרשות 
 מכרז  14.09.2017פרסמה ביום 

לקבלת הרשאה להפעלת חנות 
כר טובין הפטורים ממיסים לממ

שהם תכשיטים, אביזרי נוי 
ואביזרי אופנה מעוצבים באולם 

של נמל  3היוצאים בטרמינל 
  .התעופה בן גוריון

מבוקש להבהיר, האם מחזור המכירות של   כללי  5
המפעיל הנוכחי אשר צוין על גבי מסמכי 
המכרז כולל מוצרים שלא ניתן יהיה למכור 

  דון ? אותם בתנאי המכרז שבנ

מובהר כי פדיון המכירות אשר 
 פורסם במסמכי המכרז הינו 
פדיון שהתקבל בגין החוזה 

הנוכחי של ה. שטרן לממכר  
תכשיטי יוקרה, יהלומים ואבני 



  

 

  חן 

6  

  

מבוקש להבהיר, מהי תנועת הנוסעים   כללי
  ?2026לשנת  הצפויההבינלאומית  היוצאים

תחזית תנועת הנוסעים לשנת 
 –ל  26הינה בין  של הרשות 2026

  מיליון נוסעים . 28

הנתון לעיל, הוא כי מובהר בזאת 
מידע בלבד, ואין לראות בו לשם 

הרשות משום התחייבות של 
לתנועת הנוסעים הצפויה לשנת 

, וכי שימוש בנתון זה לצורך 2026
שקלול הצעתו במכרז הינה על 

  אחריותו הבלעדית של המציע.

וני פדיון המכירות מבוקש להבהיר, האם נת  כללי  8
כמצוין בטופס הזמנת ההצעות למכרז, כוללים 
מכירות שבוצעו רק בחנויות המוצעות במכרז 

בחנויות החדש, או שהוא מכיל מכירות שנעשו 
  נוספות שאינן כלולות בו

מובהר כי פדיון המכירות  הנקוב 
בטופס הזמנת ההצעות למכרז 
שבנדון, הינו בגין כלל מקומות 

בגין  פעיל הנוכחיהשירות של המ
החנויות המוצעות במכרז זה 
  ובגין אותו תמהיל של מכרז זה

מבוקש להבהיר, בטופס הזמנת ההצעות,   כללי  9
נרשם בהגדרת "החנויות ביוצאים" כי החנויות 
ביוצאים הינן הדלפק היוצאים ושני מתחמים 
מבונים (שהינם מחסן למכירה ליוצאים 
מישראל), ואילו בהסכם ההרשאה ובנספח 
הנכסים שצורף לו מופיע כי באולם היוצאים 

  יש דלפק אחד ומתחם מבונה אחד.

להלן כי במקום הגדרת  מובהר
"החנויות ביוצאים" בטופס 

תבוא ההגדרה הזמנת ההצעות 
  : הבאה

כל אלה:  –" יםהחנויות ביוצא"
מתחם מבונה  ; הדלפק ביוצאים

(שהנם מחסן מכירה ליוצאים 
הרשות  המישראל) אותם תקצ

למפעיל באולם היוצאים בנתב"ג 
אשר באמצעותם יעניק המפעיל 
וף את השירותים, הכול בכפ

להוראות המכס ובהתאם לשאר 
  התנאים הנקובים בחוזה.

מבוקש להבהיר, האם יש מחויבות לפתיחת   כללי  10
  מקומות השירות בשבתות וחגים?

מובהר, כי באחריות המפעיל 
להעניק את השירותים באמצעות 
מקומות השירות בכל ימות 
השנה ובכל שעות היממה בהם 
מתקיימת פעילות תעופתית 

בהתאם לאמור  בנמל, והכל
  לחוזה ההרשאה 8.3בסעיף 

לגות המכירות בין מבוקש להבהיר, מה ההתפ  כללי  11
אולם היוצאים לבין מקומות השירות שב

  מקומות השירות באולם שחקים ? 

י התפלגות פדיון מובהר כ
וללא (בש"ח  המכירות ברוטו

בין מקומות  2016לשנת  מע"מ)
השירות שבאולם היוצאים לבין 

שירות שבאולם מקומות ה
  שחקים הינה כדלקמן :

מקומות השירות שבאולם 
  ₪. 48,965,742 –היוצאים 

מקומות השירות שבאולם 
  ₪. 514,451 –שחקים 



  

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  בברכה,
  

  גדי פרל 
  אי מסחראחר

  
  
  

  

  

  

  
  העתקים: 

  סמנכ"ל למסחר ופיתוח עסקי –יורם שפירא 
  מנח"ט של"ן – שי ירדני

  רא"ג מסחר –מירי עמיאל בן הרוש 
  מנהלת בית הנתיבות –נעמי קליימן 

  ליועמ"ש בכירה סגנית –עו"ד ענת סתיו 
  אחראית זכיינים –אליזבט אביב 

  מזכירת ועדת המכרזים –אריאלה קעטבי 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מבוקש להבהיר, מהו שיעור הפדיון הממוצע   כללי  12
  בשבתות לעומת יתר ימות השבוע ? 

  הנתון אינו נמצא בידי הרשות.



  

 

  נספח א'
  

  רשימת הציוד הקבוע אשר יעמוד לשימושו של הזוכה במכרז
  
  

  
  :חנות באולם היוצאים

 .ויטרינות שקועות בקיר 

 קיר עץ בגב החנות, כולל עמדת מחשב 

 .דלפק קופה המחובר לתשתיות חשמל ותקשורת 

 .תקרה דקורטיבית ואקוסטית 

  במחסן.תאורה כללית כולל גופי תאורה בתקרה בארונות וכן 

 .ארונות חשמל ותקשורת 

 .מערכת ספרינקלרים 

 .מערכת מיזוג אויר 

 מערכת גלאי עשן 

 .סורג בכניסה לחנות 

  

  דלפק באולם היוצאים:

 .דלפק חיצוני כולל מגירות 

 .דלפק פנימי כולל מגירות 

 .עמוד עם שילוט 

 . תאורה כללית כולל גופי תאורה 

 .ארונות חשמל ותקשורת 
  
  

  :חנות אולם שחקים

 נות המחוברים לקיר.ארו 

 .תקרה דקורטיבית ואקוסטית 

 .תאורה כללית כולל גופי תאורה בתקרה 

 .ארונות חשמל ותקשורת 

 .מערכת ספרינקלרים 



  

 

 .מערכת מיזוג אויר 

 מערכת גלאי עשן 

 .ויטרינת תצוגה לאולם 

  

  מחסנים אולם שחקים: 2

 .ארונות המחוברים לקיר 

 .תקרה דקורטיבית ואקוסטית 

 ל גופי תאורה בתקרה.תאורה כללית כול 

 .ארונות חשמל ותקשורת 

 .מערכת ספרינקלרים 

 .מערכת מיזוג אויר 

 מערכת גלאי עשן 
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