
  

  

  
  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

  3הבהרה מספר 

  

 מפגש וסיור/תשלום דמי השתתפות

  ה של מי מהמשתתפים בהליך, מבקשת הרשות להבהיר כדלקמן: נוכח פניי

לטופס  7.1 -ו  6.2.4, 5.1. סעיפים בתשלום דמי ההשתתפותאינה מותנית השתתפות במפגש והסיור 
 הזמנת ההצעות, יעודכנו בהתאם.  

  

  ערבות לקיום הצעה

הזמנת ההצעות, לטופס  13.3הרשות מבקשת להפנות את תשומת לב המשתתפים, גם להוראת סעיף 
בעל או מבנק מאת בנק ישראלי להגיש ערבות לקיום הצעה, בין היתר, כי מציע יוכל  ,במסגרתה הובהר
   .ישראל שניתן לשם כך על ידי בנק  ,רישיון בנק חוץ

  

 בקובץ הנספחים למכרז  –"נספח עבודות ההתאמה"  –ספח ב' לחוזה נ

  כמפורט להלן: –בריאות לנספח את דרישות משרד ה 9להוסיף לסעיף מבוקש 

  דרישות משרד הבריאות כללי לכל אזורי האחסון

ציפוי לרצפה ותקרות תותב חלקים, ניתנים לניקוי בנקל  יש לתת פתרון ולבצע בכל מקום קירות, .1
 ובמקומות בהם נדרש.

 18בכל מקום שבו מאוחסן שוקולד יש לבצע מערכת מיזוג אוויר השומרת על טמפרטורה של  .2
  יוס מעלות צלז

יש לבצע הפרדות בין אחסון של מזון ללא מזון על ידי קירות קשיחים מבטון ו/או בלוק ו/או גבס  .3
  ו/או פנלים מבודדים עם מילוי צמר סלעים דחוס.

  

  הנספח יעודכן בהתאם.

  

  



  

  

  

 נתונים בדבר פידיון המכירות של בעל ההרשאה הנוכחי 

הנוכחי לשנים בעל ההרשאה דיון המכירות של נוכח פנייה של מי מהמשתתפים בהליך, להלן נתוני פי
, במטבע דולר אמריקאי, לרבות תנועת הנוסעים 2017ולחמשת החודשים הראשונים של שנת  2012-2016

  היוצאים לתקופה המבוקשת: 

  

  בדולר: 2016-2012לשנים   LTPCCDפידיון מכירות חוזה 

 2016 2015 2014 2013 2012 שנה

 134,929,150 142,297,479 148,229,381153,858,043 139,364,588 תוצרת חוץ -אלכוהול וטבק 

אלכוהול טבק קוסמטיקה 
 תוצרת הארץ -ובשמים 

28,742,545 27,271,222 24,920,534 24,291,019 51,003,499 

הכל (למעט תרופות מרשם) 
 שחקיםבחנות ב

1,990,964 2,024,767 2,595,090 2,461,775 2,877,694 

מוצרי פארם (למעט תרופות 
 אולם יוצאים -מרשם) 

11,680,855 12,662,350 12,637,159 10,401,984 12,690,371 

תוצרת  -קוסמטיקה ובשמים 
 חוץ

125,650,399 138,245,762145,554,992 139,244,622 139,427,266 

 43,257,758 40,383,470 42,342,360 39,185,680 34,081,089 שוקולד באולם יוצאים

 941,603 669,114 854,255 1,464,816 1,210,536 תרופות מרשם

 385,127,341 359,749,463 369,083,978382,762,433 342,720,976 סה"כ

  . הזמנת ההצעות הנתונים הנ"ל מחליפים את הנתונים בנספח א' לטופס

  :2016-2012לשנים  תנועת נוסעים יוצאים 

 2016 2015 2014 2013 2012 שנה

 8,670,248 7,845,962 7,144,898 6,731,404 6,207,960 תנועת נוסעים יוצאים

  

  

  

  

  



  

  

  בדולר: 2017מאי  –חודשים ינואר ל  LTPCCDפידיון מכירות חוזה 

 שנה
2017 

מאי  –לחודשים ינואר 

 49,142,642 תוצרת חוץ -אלכוהול וטבק 

 18,230,608 רת הארץתוצ -אלכוהול טבק קוסמטיקה ובשמים 

 591,618 הכל (למעט תרופות מרשם) במרכז שחקים

 5,116,543 אולם יוצאים -מוצרי פארם (למעט תרופות מרשם) 

 56,213,926 תוצרת חוץ -קוסמטיקה ובשמים 

 16,307,170 שוקולד באולם יוצאים

 318,799 תרופות מרשם

 145,921,306 סה"כ

  

  :2017מאי  –שים ינואר חודל תנועת נוסעים יוצאים 

 שנה
2017 

מאי –לחודשים ינואר   

 3,437,849 תנועת נוסעים יוצאים

  

  

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

  

  בברכה,

  עינת אלירז

  מנהלת מסחרית 

  חתימת המציע 

_______________       
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