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  לכבוד

__________________  
__________________  

  

  באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל 

  

  

להחסנה ומכירת  חנויותשל  ולהפעלה תאמהלמתן הרשאה לה 2017/15/040/066/00פומבי מס' מכרז 
טובין מסוג משקאות אלכוהוליים ויינות, מסוג סיגריות ומוצרי טבק אחרים, מסוג בשמים ומוצרי 

דראגסטור, לרבות  קוסמטיקה ומסוג מוצרי שוקולד וממתקים ומסוג המוצרים הנמכרים בחנויות
מל התעופה של נ 1ו/או בטרמינל  3בפטור ממכס וממיסים וחבי מכס ומיסים, בטרמינל תרופות, 

  גוריון-הבינלאומי בן

  

  4הבהרה מספר 

  

  

 סעיף הבלעדיות לחוזה .1

פומבי הינה מתעתדת לפרסם בתקופה הקרובה מכרז רשות שדות התעופה מבקשת להודיעה, כי 

שתי חנות למכירה של של  , ניהול והפעלההתאמהל לקבלת הרשאה 2017/15/040/044/00מס' 

" Buy & Byeהאחת בפטור ממיסים במרכז דיוטי פרי " הלבשה תחתונה, הלבשת שינה ובגדי ים,

, גוריון-נמל התעופה בן, שב3שבאולם הנוסעים היוצאים והשנייה במרכז "שחקים" בטרמינל 

, למעט מוצרי קוסמטיקה בחנויות נשוא המכרז,הלבשה תחתונה לסוגיה מכירת אשר מאפשר 

ר מוצרי טואלטיקה (קרמים, מייצר ומוכאשר אלא אם המתמודד במכרז מחזיק במותג שלו, 

  .בשמים, איפור) תחת המותג שלו, ואז יוכל למוכרם בחנויות

  סעיף הבלעדיות לחוזה יעודכן בהתאם. 

   

  

 תונים בדבר פידיון המכירות של בעל ההרשאה הנוכחי נ .2

  

 :נוכח פנייה של מי מהמשתתפים בהליך, להלן

, במטבע דולר מעודכנים 2016לשנת הנוכחי בעל ההרשאה נתוני פידיון המכירות של   .1
  אמריקאי: 

  

  



  

  

  בדולר: 2016לשנת   LTPCCDפידיון מכירות חוזה 

 2016 שנה

 136,497,211 תוצרת חוץ -אלכוהול וטבק 

 51,485,163 תוצרת הארץ -אלכוהול טבק קוסמטיקה ובשמים 

 2,314,719 שחקיםבחנות בהכל (למעט תרופות מרשם) 

 13,717,776 אולם יוצאים -מרשם) מוצרי פארם (למעט תרופות 

 140,713,238 תוצרת חוץ -קוסמטיקה ובשמים 

 43,671,812 שוקולד באולם יוצאים

 748,225 תרופות מרשם

 389,148,144 סה"כ

  

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

  . למכרז 3במסמך הבהרה  2016

, להלן התפלגות 2015בהתאם לנתונים הנמצאים אצל הרשות בגין פידיון המכירות לשנת  .2
 פידיון המכירות של המוצרים נשוא המכרז. 

 

  תמהיל
התפלגות פידיון המכירות 

  באחוזים
 24% מוצרי טבק

 18% מוצרי אלכוהול

 26% בשמים

 17% קוסמטיקה

 2% מוצרי דראגסטור

 11% ממתקים

 1% שחקיםחנות 



  

  

  אישור קבלת תשלום   .3

  האם יש צורך בחשבונית מקורית לצורך הגשת ההצעות למכרז ?  שאלה:

העתק החשבונית שמסרה הרשות למציע או למי  לטופס קובעות, כי 11.4הוראות סעיף תשובה: 

מטעמו כנגד התשלום עבור דמי ההשתתפות או אישור בדבר תשלום דמי השתתפות, כפי שהונפק 

למי מטעמו באמצעות אתר האינטרנט, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי למציע או 

 .לטופס 8.1.6 המקדמי הנקוב בסעיף

   בו הוראות כלליות לתשלומים באופן -לחוזה  17 עדכון סעיף  הרשות מבקשת להודיע על .4
 תווסף תת סעיף שנוסחו הוא:י

המפעיל מסכים בזאת לקבל מהרשות לתיבת הדואר האלקטרונית שלו חיובים באמצעות 

חשבוניות מקור דיגיטליות הכוללות חתימה אלקטרונית וזאת בהתאם לכללים למשלוח 

. היה והמפעיל יבקש לבטל הסכמה זו יודיע 2003 -) תשס"ג  3מסמכים ממוחשבים הוראות ( מס 

  על כך לרשות בכתב. 

  

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

  

  

  

  בברכה,

  עינת אלירז

  מנהלת מסחרית 

  חתימת המציע 

_______________       
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