
  

 

   כ"ח אלול תשע"ז 
  2017ספטמבר,  19 

  
  

  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 

   5וקובץ הבהרות מס'  18.09.2017מציעים מיום  סיורסיכום 

  
  משתתפים

 ואודי בן שושןליאת ליברמנש  – הרשותנציגי 

  נציגי הנרשמים למכרז.

 למשתתפים במכרז ש וסיורמפג סיכום .1

  .נשוא המכרז במקומות השירות מכרזלנרשמים ל סיורנערך 

 מענה לשאלות הבהרה .2

 מי מהמשתתפים ידי על שנשאלו הבהרה שאלות על לענות מבקשת, ): "הרשות"(להלן התעופה  שדות רשות
הזמנת  לטופס 3.3להוראות סעיף תשומת לב המשתתפים  .הסיור במסגרת שנשאלו שאלות לרבות במכרז,
אשר יחולו "), החוזהההרשאה (להלן: " לחוזה 5.2-5.3סעיפים ולהוראות  ")טופס ההזמנה(להלן: " ההצעות

  גם על המידע הנקוב במענה לשאלות הבהרה המפורטות בהבהרה זו.

  

  מענה הרשות  שאלת ההבהרה  סעיף מס'

  כללי

מבוקש להבהיר, האם המפעיל יהיה רשאי   כללי  1
  רסום בפתח החנות ? להציג שלטי פ

הרשות מפנה בזאת את 
הנרשמים למכרז אל הוראות 

לחוזה ההרשאה  21סעיף 
  ").פרסומת ופרסום("

מבוקש להבהיר, האם הזוכה במכרז יהיה   כללי  2
רשאי להפעיל אחד או יותר מהחנויות נשוא 

  המכרז שבנדון, תחת מיתוג שונה?

  הבקשה נדחית.

  GAהתכשיטים ב  מבוקש לא לכלול את חנות  כללי  3
במסגרת המכרז, או לחלופין כי הקמת החנות 

  תהא נתונה אף לשיקול דעת המפעיל.

הבקשה נדחית לעניין הרישא 
  לבקשה זו.

מובהר כי, הפעלת חנות 
, הינה GAהתכשיטים בטרמינל 

אופציונאלית, והינה לשיקול 
דעת המפעיל ובכפוף לאישור 

  הרשות.  

מובהר בזאת, כי הרשות אינה על ההרשאה הנוכחי האם ב ,מבוקש להבהיר  כללי  4
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  בברכה,
  
  

  גדי פרל 
  אחראי מסחר

המעניק את השירותים נשוא המכרז שבנדון 
  אף הוא מתמודד במכרז ? 

מפרסמת את רשימת הנרשמים 
  למכרז.

מבוקש לציין את תשלומי דמי ההרשאה של   כללי  5
בעל ההרשאה הנוכחי המעניק את השירותים 

  נשוא המכרז שבנדון.

  הבקשה נדחית

6  

  

בוקש לפרסם את פדיון המכירות של בעל מ  כללי
ההרשאה הנוכחי המעניק את השירותים נשוא 

  המכרז שבנדון, ברמה חודשית.

מצ"ב כנספח א' למסמך הבהרות 
זה פדיון המכירות של בעל 
ההרשאה המעניק את השירותים 
נשוא המכרז שבנדון לשנים 

בחלוקה חודשית, וכן  2016-2014
  עד לחודש אוגוסט. 2017לשנת 

מבוקש לעדכן כלפי מטה את דמי המינימום   כללי  7
 למכרז וכן שיעור התשלום כאחוז מהמחזור
אשר נדרש המפעיל לשלם לרשות במהלך חיי 

  החוזה.

  הבקשה נדחית.

מבוקש לפרסם, כיצד הרשות קבעה את דמי   כללי  8
  המינימום למכרז ?

הרשות ערכה עבודות וכן 
תחשיבים כלכליים על פיהם 

בקביעת התנאים  התבססה
למכרז ובכללם דמי המינימום 

  למכרז. 

מבוקש לעיין במסמכי ההצעה הזוכה של   כללי  9
המפעיל הנוכחי אשר מעניק את השירותים 

  נשוא ההרשאה שבנדון.

  הבקשה נדחית.

, האם נוסעי מחלקה ראשונה מבוקש להבהיר  כללי  10
  ?3עוברים בדיוטי פרי של טרמינל 

המחלקה מובהר, כי אף נוסעי 
הראשונה עוברים באולם הדיוטי 

שבנמל התעופה  3פרי שבטרמינל 
  הבינלאומי בנתב"ג.

מבוקש להבהיר האם נדרש תשלום עבור מכון   כללי  11
תקנים גם עבור תכשיטים הנמכרים באולם 

  ?הדיוטי פרי 

רשות שדות התעופה אינה 
מחזיקה בידה את המידע לעניין 
תשלומים נלווים לעניין 

הנמכרות באולם  הסחורות
  הדיוטי הפרי.

כמו כן, מובהר בזאת כי על  
המפעיל מוטלת האחריות לבדוק 
באפן עצמאי וכבעל מקצוע את 
מהותם של כל הרישיונות , 
ההיתרים, האישורים, והתקנים 
בהם יידרש המפעיל לעמוד ו/או 
שאותם יידרש המפעיל לקבל , 
לצורך ביצוע התחייבות על פי 

  החוזה.



  

 

  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 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  נספח א'
  

  ₪)שבנדון (במטבע פדיון המכירות של בעל ההרשאה למתן השירותים נשוא ההרשאה 
  
  
  
  

  2014 2015 2016 2017 
 2,865,2103,018,707 3,659,539 4,905,818 ינואר

 3,794,3793,427,013 4,087,099 4,107,212 פברואר
 3,223,9243,712,014 5,101,456 4,838,067 מרס
 4,785,5064,058,781 5,562,160 6,113,626 אפריל

 4,911,4805,042,945 6,390,547 7,435,136 מאי 
 4,332,2473,533,062 5,494,477 5,719,535 יוני
 4,718,5863,290,634 4,576,876 4,065,849 יולי

 4,177,2993,308,857 5,517,127 3,774,025 אוגוסט
4,867,747 5,081,905 4,702,336 ספטמבר
4,141,914 4,642,775 5,715,461 אוקטובר
4,425,372 4,276,847 3,315,085 נובמבר
3,236,529 3,599,223 3,784,398 דצמבר
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