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  לכבוד

__________________  
__________________  

  באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל     

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

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

    5הבהרה מספר 

  מענה לשאלות הבהרה

 מי ידי על שנשאלו הבהרה שאלות על לענות מבקשת"), הרשות(להלן: " התעופה תשדו רשות
 טופס(להלן: " ההצעות הזמנת לטופס 3.10 סעיף להוראות המשתתפים לב תשומת. במכרז מהמשתתפים

 הנקוב המידע על וגם יחול אשר") החוזה(להלן: " ההרשאה לחוזה 5.2-5.3 סעיפים ולהוראות") ההזמנה
 .זו בהבהרה המפורטות הבהרה תלשאלו במענה

  תשובה  שאלה  סעיף מס'

  טופס הזמנת הצעות

א. מתבקש להבהיר האם לצורך   8.2  .1
עמידה בתנאים המקדמים הנקובים 

 8.1.3.2 –ו  8.1.2.2, 8.1.1.2בסעיפים 
(דרישת המחזור  לטופס הזמנת הצעות

הכספי), יוכל מציע להסתמך על מחזור 
  אם.כספי שנצבר באמצעות חברת 

ב. מתבקש להבהיר האם לצורך עמידה 
בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים 

לטופס הזמנת ההצעות,  8.1.1-8.1.3
יוכל מציע להסתמך על ניסיון 
ומחזורים כספיים שנצברו באמצעות 
מספר חברות בנות המוחזקות 

  באמצעות המציע. 

לטופס הזמנת ההצעות יוכל  8.2א. בהתאם להוראות סעיף 
סתמך על מחזור כספי שנצבר באמצעות חברת אם מציע לה

לצורך עמידה בתנאים המקדמים הנקובים (אחת בלבד), 
 ,לטופס הזמנת הצעות 8.1.3.2 –ו  8.1.2.2, 8.1.1.2בסעיפים 

  .50% –מחזיקה במציע בשיעור שאינו נמוך מ ובלבד שזו 

לצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים ב. 
ופס הזמנת ההצעות, יוכל מציע להסתמך על לט 8.1.1-8.1.3

ניסיון ומחזורים כספיים שנצברו באמצעות חברת בת אחת 
 –בשיעור שאינו נמוך מ בלבד המוחזקת באמצעות המציע 

50% .  

כמות א. מתבקש להבהיר, האם   נספח א  .2
של  בסך 2016הנוסעים היוצאים בשנת 

למספר הנוסעים  תמתייחס, 8,670,248
לאומיות בלבד, או לסך בטיסות בינ

   בנמל.  תנועת הנוסעים

 נוסעיםההאם כל ב. מתבקש להבהיר 
בצע רכישות רשאים ל היוצאים
  . דיוטי פריהבחנויות 

תחזית לפיצול מספר ג. מתבקש לקבל 
 1לטרמינל  3הנוסעים בין טרמינל 

  ). 2018למשך שנה אחת (

רשימה של חברות  ד. מתבקש לקבל
) אשר low-costבעלות נמוכה (תעופה 

. בהקשר זה, 1עוברות בטרמינל 
את המעמד של מתבקש להבהיר 

  . , לעניין זהחברות ארקיע וישראייר

ה. מתבקש לקבל צפי של תנועת 
נוסעים לכל אחד מהטרמינלים למשך 

   כל תקופת החוזה.

א. הכמות הנקובה בנספח א' לטופס הזמנת ההצעות 
אים כמות הנוסעים היוצ ) משקפת את8,670,248(
  .2016שנת בינלאומית בלבד אשר יצאה מנתב"ג במהלך ה

הנקובה בנספח א' לטופס הזמנת היוצאים כמות הנוסעים ב. 
עברה באולם הנוסעים היוצאים של ), 8,670,248ההצעות (

ת יומוצרים בחנולרכוש ממילא הייתה זכאית ו 3טרמינל 
  . )דיוטי פרי( היוצאים

מנתב"ג  2018ית לשנת הצפי לתנועת הנוסעים הבינלאומג. 
מיליון נוסעים יוצאים  10 – כ .מיליון 20 -הינה כ

מיליון  1.5 –צפויים לצאת כ  1מטרמינל  כאשרבינלאומיים, 
מטרמינל אילו יתר הנוסעים צפויים לצאת נוסעים יוצאים ו

3 .  

  נכון להיום הינן:  1הפועלות מטרמינל תעופה החברות ד. 

  UPטיסות מסוג  –אל על  .1.1

1.2. WIZZAIR   

1.3. EASYJET   

1.4. PEGASUS AIRLINES  



  

  

1.5.RYAN AIR  

1.6. BLUE BIRD AIRWAYS 

1.7. TUS AIRWAYS 
וישראייר יוצאות באופן החברות ארקיע  .1.8

מטרמינל  גםוכן טסות  1חלקי מטרמינל 
מפעילות גם  ישראייר וארקיעהחברות .3

  .1מטרמינל  טיסות פנים ארציות

רשות שדות התעופה צופה (בערכים זהירים) גידול של ה.  
 2024, כך שבשנת לשנה 3בתנועת הנוסעים בטרמינל  5%

 2.5 - ועד כ 3מיליון נוסעים מטרמינל  26-28תהא התנועה בין 
  .   1מיליון נוסעים מטרמינל 

  

  חוזה ההרשאה

א. מתבקש להבהיר האם בנסיבות בהן   6.3  .3
תעכב הרשות את תחילת תקופת 
ההתקשרות או את תחילת תקופת 

תוקפן ההצעה השירותים, תעמודנה ב
למכרז והערבות לקיום הצעה שהוגשה 

  במסגרתו. 

ב. מתבקש להבהיר, האם בנסיבות בהן 
תעכב הרשות את תחילת תקופת 

מועד  יוותרהשירותים, ההתקשרות או 
יום  -על כנו  השירותיםתקופת סיום 

  . 24:00בשעה  31.12.2024

הרשות את תחילת תקופת  תעכבא. בנסיבות בהן 
את תחילת תקופת השירותים, תעמודנה ההתקשרות או 

בתוקפן ההצעה למכרז והערבות לקיום הצעה שהוגשה 
מובהר כי ההחלטות באם לעכב את  לצד האמור, במסגרתו.

תקופת ההתקשרות או תקופת השירותים תיערך מטעמים 
סבירים, בהתאם לנסיבות רלוונטיות ובהתאם להחלטה 

    רשות. שתתקבל לשם כך במוסדותיה המוסמכים של ה

ב. חיובי, בכפוף לזכות הרשות להאריך את תקופת 
 6.4השירותים לתקופות הארכה נוספות, כמפורט בסעיף 

  לחוזה.  

מתבקש להבהיר, האם הארכת תקופת   6.4  .4
השירותים לתקופות הארכה נוספות 

 כפופה להסכמת המפעיל. 

, הארכת תקופת לחוזה 6.4בהתאם להוראות סעיף 
ות הארכה נוספות, נערכת על פי שיקול השירותים לתקופ

דעת הרשות ואינה כפופה להסכמת המפעיל, וזאת מבלי 
  לחוזה.  28.3לגרוע מזכויות המפעיל על פי סעיף 

א. מתבקש להבהיר את הוראת סעיף   7.4  .5
קובעת כי תקופת לחוזה, ה 7.4

ההתאמה שבמהלכה תורה הרשות 
למפעיל, בכתב, להפסיק את הענקת 

רותים בכל מקומות מלוא השי
השירות, לא תיכלל במניין תקופת 

  .השירותים

שטח מתבקש, כי בנסיבות בהן יגרע ב. 
בשל הקמת היוצאים מחנות מכירה 

, יגרע סכום דמי ההרשאה A זרוע
המשולבים חרף ההוראה הנקובה 

אין לחוזה לפיה  7.4לסעיף  3בפסקה 
  שירותים.המתן את לעכב להפסיק או 

לחוזה  7.4להבהיר, כי הוראת סעיף א. הרשות מבקשת 
קובעת שבמידה והרשות תורה על הפסקת ביצוע השירותים 
באיזה ממקומות השירות, אזי המפעיל לא ישלם בגין 

דמי ההרשאה המשולבים, דמי מקומות השירות האמורים 
ם, וזאת בהתאם למנגנון הנקוב לשם השימוש ודמי השירותי

 7.4אליהם מפנה סעיף  לחוזה, 27.3 –ו  27.2כך בסעיפים 
  לחוזה. 

, כי הפסקת ביצוע השירותים לא תשהה את מובהר במפורש
תקופת השירותים וכן בהתאם לא לגרום להארכת תקופת 

, יעודכן באופן הבא: )3(פסקה  לחוזה 7.4השירותים. סעיף 
תקופת ההתאמה שבמהלכה תורה  במהלךמובהר, כי "

מלוא  הרשות למפעיל, בכתב, להפסיק את הענקת
תיכלל במניין תקופת לא השירותים בכל מקומות השירות, 

בגין מקומות השירות  לא ישלם המפעילהשירותים, 
דמי ההרשאה המשולבים, דמי השימוש ודמי האמורים 
ויחולו בעניין זה שאר ההוראות המפורטות  השירותים
  להלן, בשינויים המחויבים.  27.2-27.3 בסעיפים

הסר כל ספק, כי כל העבודות  בהקשר זה מובהר, למען
ו/או בהקמת  C -ו  D ,B הכרוכות בהרחבת החנויות בזרועות 

ו/או בתכנון והקמת החנות  Eו/או בזרוע  Aחנויות בזרוע 
ו/או בתכנון והקמת דלפק הקונספט ו/או  GAבטרמינל 

 9.3.2.1 האוטומטים (ככל שיוקצו למפעיל), כמפורט בסעיף
להלן ו/או בגריעת איזה משטחן של החנויות ביוצאים 

להלן, לא  9.3.2.2 , כמפורט בסעיףAכתוצאה מהקמת זרוע 
ולא יחולו  יהוו עילה להפסקת או לעיכוב במתן השירותים

  . "להלן 27.3-27.2בגינן הוראות סעיפים 

במידה ותחליט הרשות על גריעת שטחי מכירה מהחנות  .ב
 9.3.2.3סעיף יחולו הוראות A  עבשל הקמת זרוביוצאים 

  .לחוזה



  

  

 7.6סעיף מתבקש להבהיר, כי הוראות   7.6  .6
העדר זכות רק לאך ותייחס תלחוזה 

החזר השקעה ולא של המפעיל לקבל 
כל פיצוי, שיפוי או העדר זכות לקבל ל

  תשלום מכל סוג.

כוונת הסעיף היא לשלול הרשות מבקשת להבהיר, כי 
ר החזר השקעה או מהמפעיל טענה לזכות בדב

פיצויים/שיפויים נוספים שמקורן בעבודות התאמה/הקמה 
שנדרש לבצע הן בקשר עם הוספת שטחים והן בקשר עם 
גריעת שטחים. הסעיף כמובן אינו שולל או גורע מהסדרים 

הנקובים בחוזה. בהתאם, בסיפא של סעיף מפורשים אחרים 
 7.6בסעיף אין באמור לחוזה, יתווספו המילים הבאות: " 7.6

 19ומהוראות סעיף  9.3זה, על מנת לגרוע מהוראות סעיף 
   ". לחוזה

 8.3מתבקש להכפיף את הוראת סעיף   8.3  .7
  לחוזה.  27להוראת סעיף לחוזה 

לחוזה מתייחסת  27הוראת סעיף  לא יחול שינוי בסעיף.
להשהיה יזומה של החוזה באמצעות הרשות ולא 

   תעופתית בנמל. לשינוי/עדכון מועדי הפעילות ה

א. מתבקש להבהיר האם המציע   8.6  .8
שיבחר כזוכה במכרז יעניק שירותי 

  מסירת קניות. 

"זכיין ב. מתבקש להבהיר, מיהו 
כמו כן, ". שירותי המסירה הנוסף

מתבקש להבהיר היכן ממוקם זכיין 
שירותי המסירה הנוסף ומהו היקף 

  שירותי המסירה אותם הוא מעניק. 

בהיר האם המפעיל יהיה ג. מתבקש לה
מחויב להעניק שירותי מסירת קניות 
ללקוחות של בעלי הרשאה אחרים. 
במידה והתשובה לכך חיובית, מתבקש 
להבהיר כי שירותים כאמור עבור 
לקוחות של בעלי ההרשאה האחרים 
יהיה כפוף לתשלום עבור המפעיל 

  .מטעם אותם בעלי הרשאה

מתן השירותים ( 1יה א. המציע שיבחר כזוכה במכרז בקטגור
 )1והן בטרמינל  3בכל מקומות השירות בנמל (הן בטרמינל 

(מתן שירותים במקומות השירות שבטרמינל  2או בקטגוריה 
), יעניק שירותי מסירת קניות באופן ובתנאים הנקובים 3

  לחוזה.  8.6בסעיף 

 2.4ב. זכיין שירותי מכירת הקניות הנוסף מוגדר בסעיף 
ון למועד חתימת החוזה: בעל ההרשאה מכוח נכלחוזה, והנו 

 בעל מוצרי אלקטרוניקה באולם היוצאיםלממכר חוזה 
 3בטרמינל הממוקמים חנויות לממכר מוצרי אלקטרוניקה 

זכיין שירותי מכירת  שלדלפק מסירת הקניות . 1ובטרמינל 
ממוקם באולם הנכנסים בסמוך לדלפק הקניות הנוסף 

  מסירת הקניות נשוא מכרז זה.

זכיין שירותי מכירת קף שירותי מסירת הקניות של הי
אלף חבילות לאותה  106 -כהנו:  2016לשנת , הקניות הנוסף

יוני  -לחודשים ינואר 2017שנה. נתוני מסירת חבילות לשנת 
   .אלף חבילות 57עומדים על סך של 

כי בנוסף לשירותי מסירת לחוזה, נקבע  8.6.5ג. בהוראות 
(שזכה עיל ללקוחותיו, יעניק המפעיל הקניות שיעניק המפ

לבעלי הרשאה ), 3בהרשאה להענקת שירותים בטרמינל 
נוספים מטעם הרשות, המעניקים שירותים באולם היוצאים, 

, 1וכן לבעל ההרשאה שזכה בהפעלת החנויות בטרמינל 
וזאת בכפוף להסדרים ונהלים שירותי מסירת קניות, 

עיל לבין בעלי תפעוליים ומסחריים שיקבעו בין המפ
, שיאושרו מראש ובכתב על 1ההרשאה ביוצאים ובטרמינל 

. כלומר, המפעיל יעניק את השירותים ללקוחות ידי הרשות
 8.6.5של בעלי הרשאה אחרים בהתאם להוראות סעיף 

יהיה רשאי להכפיף את השירותים  –לחוזה, ובהתאם 
האמורים להסדרים מסחריים ותפעוליים עם בעלי ההרשאה 

רים (לרבות בדרך של גביית תשלום), וזאת בכפוף האח
   לאישור ההסדר אצל הרשות, מראש ובכתב. 

 הנסיבותמה הן  ונא הבהירא  9.3.1  .9
תהא התפעוליות שבגינן הרשות 

העברת מיקום רשאית להורות על 
הסכמת קבלת שטחי השירות ללא 

  ., בהתאם להוראות הסעיףהמפעיל

ך את מלוא הנסיבות הרשות איננה יכולה כרגע להערי
התפעוליות בעטיין תהא רשאית להורות על העתקת מקומות 

והשלכותיהן לצד האמור, קיומן  .השירות (כולם או חלקם)
במוסדות המוסמכים של  תישקלנהשל נסיבות כאמור, 

טרם קבלת החלטה בנוגע להעתקת מקומות  הרשות
   השירותים, או איזה מהן.  

 28.2וראת סעיף מתבקש לבטל את ה  28.2  .10
לחוזה או להאריך את פרק הזמן 
שנקצב למתן הודעה מוקדמת לביטול 

ימים, וזאת רק לאחר  180 –החוזה ל 
מספר שנות חוזה ממועד תחילת 
תקופת השירותים. כמו כן, מתבקש כי 
תנאי לביטול בהתאם להוראות סעיף 

את רשות לפצות החייב את לזה, יהיה 
 מופחת שללא הסכום המפעיל ב
רך סך ע , כאשר)CAPEX( הוצאות הון

צריך להיות  )CAPEX( הוצאות ההון
החוזה לאחר ממוסכם ולהיות חלק 

כך שינוי הסתיימו, העבודות תום 

פרק הזמן הקבוע להודעה מוקדמת לביטול החוזה בהתאם 
מעבר  ימים. 180 –לחוזה, יעודכן ל  28.2להוראות סעיף 

  לאמור, לא יחול כל שינוי בהוראות הסעיף. 



  

  

תקופת משך לתיקבע פחת התקופת ש
  . ההתקשרות

מתבקש לאפשר הרשאת משנה באיזה   31  .11
   ממקומות השירות. 

לא תתאפשר העמדת מקומות השירות ת. יהבקשה נדח
  לצדדים שלישיים. 

מתבקש להבהיר, האם מוטלת על   33  .12
החובה גייס את צוות הזוכה במכרז 

  . המועסקים של בעל ההרשאה הנוכחי

הרשות אינה מחייבת לגייס את צוות המועסקים של בעל 
ההרשאה הנוכחי. המפעיל יתנהל בהתאם לשיקול דעתו 

  .ולהוראות כל דין בנושא

  נספח א  .13

  

תצוגות/תרשימים  לצרף א. מתבקש
 1ושל טרמינל  3של טרמינל  כוללים

המתארים את מקומות השירות, 
  סימון זרימת תנועת הנוסעים. בצירוף 

שטח האם להבהיר,  . מתבקשב
 R-Code 8030היחיד הוא המכירה 
יתר מקומות כל ו מ"ר 453 בהיקף של

   עורפיים. שטחים השירות הם 

במסגרת מסמכי המכרז  יםנכסים מופיעה תרשימי .1
  כצרופה לנספחי הנכס.

ישלחו עבור המשתתפים במסגרת אחד תרשימי תנועה  .2
 ממסמכי ההבהרות העוקבים. 

שטח ופיע בנספח הנכס הינו אכן המ R‐8030נכס  .3
 יתר מקומות השירות. 1היחיד בטרמינל המכירה 

כפי  - מחסניםשטחים עורפיים (הנכסים הינם במפרט 
  שמוגדר בנספח הנכס).

  נספח א  .14

  

המשמעות של  אתר יהבהל מתבקש
 אחוז תוספת לשימוש תעריפי"

תשלומים". הציגו בבקשה דוגמא 
  . 2.5%או  5%ליישום של 

קף הנכסים המוצע במכרז הינו מעל הסף, ולכן המקדם לא הי
   יופעל בחוזה זה.

  שאלות כלליות

15.  In order to better forecast Sales in each T3 
and T1 individually, we ask IAA to share 
Sales and SPP (spend per passenger) 
parameters by airline for 2016. 

  את המידע הנדרש. אין תעופה בידי רשות שדות ה

  

  

  

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

  הריני לאשר האמור בהבהרה זו

_____________________  
   חתימת המציע            
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