
  

  

  
  
  

  2017, יוני 22             
  לכבוד

__________________  
__________________  

  באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל 

חנויות להחסנה ומכירת של  ולהפעלה תאמהלמתן הרשאה לה 2017/15/040/066/00פומבי מס' מכרז 
מסוג בשמים ומוצרי טובין מסוג משקאות אלכוהוליים ויינות, מסוג סיגריות ומוצרי טבק אחרים, 
דראגסטור, לרבות  קוסמטיקה ומסוג מוצרי שוקולד וממתקים ומסוג המוצרים הנמכרים בחנויות

של נמל התעופה  1ו/או בטרמינל  3בפטור ממכס וממיסים וחבי מכס ומיסים, בטרמינל תרופות, 
  גוריון-הבינלאומי בן

  2הבהרה מספר 

  מפגש וסיור/תשלום דמי השתתפות

  של מי מהמשתתפים בהליך, מבקשת הרשות להבהיר כדלקמן: נוכח פנייה 

הנקוב בסעיף רשות שדות התעופה מודיעה בזאת, המפגש וסיור במקומות השירות נשוא המכרז  .1
  .13.7.2017 -ליום ה 27.6.2017 -נדחה מיום ה לטופס הזמנת ההצעות 5.1

של רשות מזכותה גורע  האמור אינולטופס הזמנת ההצעות, מובהר בזאת כי  7.1אמור בסעיף כ .2
 לערוך סיורים נוספים, ככל שיידרש.שדות התעופה 

  

  נוסח הגשת ההצעה למכרז

לטופס הזמנת ההצעות,  14.2הרשות מבקשת להפנות את תשומת לב המשתתפים, להוראות סעיף 
להגיש את טופס ההצעה, וכן את יוכל המציע האמור תאגיד זר, הנו המציע במסגרתו הובהר כי במידה ו

ו' לטופס ההצעה ונוסח הערבות המצורף כנספחים  -, לפי העניין, נספחים ה' ו 3א'- 1נספח א', נספחים א'
, בנוסח השפה האנגלית, כשהם חתומים כנדרש ובמקומות בלבד(ככל שהוגשה על ידי בנק חוץ)  1ד'/ד'

  . המיועדים לשם כך

במסגרתו לטופס הזמנת ההצעות,  22ן זה, מופנית גם להוראת סעיף תשומת לב נוספת ומיוחדת בעניי
כי הנוסח היחיד שיחייב את הרשות הוא הנוסח העברי של מסמכי המכרז, והחוזים שייחתמו עם הובהר 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות, בין ש , כךהזוכה במכרז יהיו בשפה העברית
ית לבין הוראות מסמכי המכרז שתורגמו לאנגלית (ככל שתורגמו), יחייבו הוראות מסמכי המכרז בעבר

גם בהתייחס  -למען הסר ספק  –הוראות מסמכי המכרז שניתנו בשפה העברית, לכל דבר ועניין, וזאת 
  . למסמכי מכרז אותם אפשרה הרשות למציע להגיש כשהם ערוכים וחתומים בשפה האנגלית

  

תי נפרד ממסמכי ההליך ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמך הבהרה זה מהווה חלק בל
 מסמכי המכרז במועד הגשת ההצעה למכרז

  

  בברכה,

  עינת אלירז

  מנהלת מסחרית 

  חתימת המציע 

_______________       
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