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  באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל 

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

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

  

    7הבהרה מספר 

 לב תשומת. במכרז מהמשתתפים מי ידי על שנשאלו בהרהה שאלות על לענות מבקשת רשותה
-5.2 סעיפים ולהוראות") ההזמנה טופס(להלן: " ההצעות הזמנת לטופס 3.10 סעיף להוראות המשתתפים

 המפורטות הבהרה לשאלות במענה הנקוב המידע על וגם יחול אשר") החוזה(להלן: " ההרשאה לחוזה 5.3
  :זו בהבהרה

 ההצעות תזמנטופס ה

 תשובה שאלה סעיף ס'מ

ההגדרות הבאות עלולות  להבהיר האם מתבקש  הגדרות  .1
להשתנות בין מועד הגשת ההצעות לבין מועד 

"דלפק מסירת  חתימת הרשות על החוזה:
הקניות", "החנויות ביוצאים", "החנויות 

", "החנות בשחקים", "מחסן 1בטרמינל 
המסירה", "מקומות השירות", "שטח מכירה", 

 . רפי", "שירותי מסירת הקניות""שטח עו

הרשות מבקשת להבהיר כי ההערה "יעודכן 
במועד החתימה" מתייחסת לקטגוריות הזכייה 
בה יזכו מי מהמשתתפים, באופן שבו ההגדרות 
הרלוונטיות יותאמו לקטגורית הזכייה 
 הרלוונטית לכל זוכה (ככל שיהיו מספר זוכים).

טית לא תכני ההגדרות עבור כל קטגוריה רלוונ
יתעדכנו לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות 

 במכרז. 

", יכול 1על פי ההגדרה, "החנויות בטרמינל   הגדרות  .2
ויכללו: "כל שטח מכירה נוסף אותו תקצה 
הרשות למפעיל כ"חנות"/"מחסן מיידי" בטרמינל 

ומיקומה הינן נתונים  1" שטח החנות בטרמינל 1
ההצעה  בסיסיים הנחוצים על מנת לשקלל את

במכרז. מתבקש להבהיר, מה יהיה גודלו של שטח 
המכירה הנוסף, מיקומו ומתי הוא יוקצה (אם 

  בכלל). 

על המציע לשקלל את ההצעה בהתאם 
למקומות השירות המוגדרים והידועים במועד 

י שהם האחרון להגשת ההצעות במכרז, כפ
 453 -חנות בגודל של ככלומר: נקובים במפרט, 
במידה  מ"ר. 35 -ד בגודל של כמ"ר ומחסן צמו

ויוקצו למפעיל שטחי מכירה נוספים בטרמינל 
, הרי שהם יכונו לצרכי החוזה "החנויות 1

" אך יחולו לגביהם כמובן 1בטרמינל 
המנגנונים המתייחסים להוספת שטחי מכירה, 

  לחוזה ההרשאה.  19כמפורט בסעיף 

מתבקש להבהיר מהו מספר  -" GA"טרמינל   הגדרות  .3
   .GAוסעים הצפוי לעבור בטרמינל הנ

  

  

בידי הרשות לא קיים מספר הנוסעים הצפוי 
(טרמינל לתעופה כללית).   GAלעבור בטרמינל 

נתוני נוסעים בטיסות התעופה  כנספח ב'מצ"ב 
  ת. הכללית בנתב"ג בשלוש השנים האחרונו

  הרשות מבקשת להבהיר בהקשר זה כדלהלן:

קבל לנוסעים בתעופה כללית, הרשאים ל .א
שירותי ליווי, אין חובה לעבור בטרמינל 

   המיועד לנוסעים אלו. 

בטרמינל לתעופה כללית יהיו רשאים  .ב
נוסעים בטיסות מסחריות גם לעבור 
  תשלום נוסף.בתמורה לרגילות, 



  

  

מתבקש להבהיר האם מחסן  –" מחסן המסירה"  הגדרות  .4
המסירה יוקצה למפעיל באולם הנכנסים ו/או 

א הכוונה היא שיוקצה מחסן , או שמ1בטרמינל 
מסירה באולם הנכנסים וכן תהא לרשות אופציה 

, ככל 1להקצות מחסן מסירה גם בטרמינל 
  שתבחר לעשות כן.

  הרשות מבקשת להבהיר כדלקמן:

באולם הנכנסים מופעל מחסן מסירה,  .1
אשר שירותי מסירת הקניות באמצעותו 
יוענקו על ידי המפעיל שייבחר כזוכה 

, וכן על ידי זכיין שירותי 2ו א 1בקטגוריה 
 מסירת הקניות הנוסף.

לרשות שמורה אופציה להקצות מחסן  .2
, אשר יופעל על ידי 1מסירה נוסף בטרמינל 

, לפי 3או  1המפעיל שזכה בקטגוריה 
 העניין.

לאור האמור, הגדרת המונח "מחסן  .3
מתחם מבונה מסירה" תתוקן כדלקמן: "

 (שהנו מחסן מסירה לחוזרים לישראל),
אותו תקצה הרשות ”) Pick -Up“(מחסן 

 1בטרמינל ו ו/או למפעיל באולם הנכנסים 
(ככל שתקצה הרשות מחסן מסירה 

, כמפורט במפרט, ואשר בו )1בטרמינל 
יאחסן המפעיל את המוצרים שרוכשים 
היוצאים הנוסעים מישראל לצורך הענקת 
שירותי מסירת מוצרים לנוסעים כאמור, 

ול בכפוף להוראות עם חזרתם לישראל, הכ
המכס ובהתאם לשאר התנאים הנקובים 

  ". בחוזה

מתבקש להבהיר האם יש  –"מחסן המסירה"   הגדרות   .5
, 1בכוונת הרשות להקצות מחסן מסירה בטרמינל 

ואם כן מה יהיה גודלו ומה תהיה העלות אותו 
  יידרש המפעיל לשלם בגין מחסן כאמור.

זה אין הרשות מבקשת להבהיר, כי נכון למועד 
בידה לקבוע האם יוקצה מחסן מסירה 

או לאו, ולכן אופציה זו שמורה  1בטרמינל 
לרשות לכשיתקבל מידע רלוונטי לעניין זה, 

  לחוזה ההרשאה.  8.6.6בהתאם להוראות סעיף 

לחוזה ההרשאה, תתוקן ההפנייה  8.6בסעיף 
  לחוזה ההרשאה.  8.6לסעיף  8.5מסעיף 

זוכים,  2במקרה של  מתבקש להבהיר האם  3.7.1.2  .6
  GA, חנות בטרמינל3 בקטגוריהו 2בקטגוריה 

של זוכה  שירותתיחשב כחלק ממקומות ה
  .3או בקטגוריה  2בקטגוריה 

 GAכי חנות בטרמינל ,הרשות מבקשת להבהיר
ועל כן, ככל  1תיחשב כחלק מחנויות טרמינל 

(כל מקומות  1שלא ייבחר זוכה קטגוריה 
תיחשב כחלק   GAהשירות), חנות בטרמינל

 3ממקומות השירות של קטגוריה מס' 
  ).1(מקומות השירות בטרמינל 

לאור האמור, תתוקן טעות הסופר בסעיף 
בהקשר זה, מתעתדת "... כדלקמן: 3.7.1.2

הרשות (מבלי שתהיה מחויבת לעשות כן וכפוף 
או  1לנסיבות), להקצות עבור הזוכה בקטגוריה 

באמצעותה מ"ר,  40 –, חנות בשטח של כ 3 2
יעניק המפעיל הרלוונטי את שירותי מכירה 

  ". GAליוצאים מישראל בטרמינל 

מתבקש להבהיר האם הסעיף רלוונטי לחנות   3.7.1.4  .7
שכן כותרת הסעיף מציינת   Dהממוקמת בזרוע

  חנות זו, אך אין לה אזכור בתוכנו.

הרשות מבקשת להבהיר כי הוראות סעיף 
חלות גם על לטופס הזמנת ההצעות  3.7.1.4

. מבלי לגרוע מהוראות הסעיף Dהחנות בזרוע 
האמור, הרשות מפנה את תשומת לב 
המשתתפים ליתר ההוראות הקבועות בחוזה 

  לעניין הרחבת החנויות בזרועות.

  יעודכן כדלקמן: 3.7.1.4סעיף 

הרשות תהא רשאית להקצות למפעיל (אשר "
 E), שטח מכירה בזרוע 2או  1זכה בקטגוריה 

מחסן מכירה ליוצאים מישראל) כחלק  (שהנו
ממקומות השירות ובהתאם לתשריט מקומות 
השירות וכן תהיה רשאית להקצות למפעיל 
שטח מכירה נוסף (שהנו מחסן מכירה ליוצאים 
מישראל) שהנו סמוך לחנויות הממוקמות 



  

  

, בהיקף הנקוב לשם כך D - ו B, Cבזרועות 
במפרט או כפי שתחליט הרשות במועד 

ה כאמור, וזאת לצורך הרחבת שטחי ההקצא
  ..."המכירה של החנויות האמורות בזרועות

 -ו  9.2  .8
20.1  

מתבקש לעדכן כי במקרה של הצעה משותפת 
ימים  30(המצריכה הקמת תאגיד משותף תוך 

 30מהודעת הזכייה), תינתן תקופה של לפחות 
ימים לחתימת החוזה על ידי המפעיל (התאגיד 

  המשותף).

ה את המציעים להוראות סעיף הרשות מפנ
אשר קובע כי חתימה על החוזה תתבצע  20.1

 בתוך או ולחתימת שהועבר מיוםימים  10
 מבין המאוחר לפי, הרשות שתיקבע המועד
במידה והוקם תאגיד משותף, תיערך . השניים

לאחר המועד שהוגש החוזה  ימים 10החתימה 
לחתימת התאגיד המשותף (לאחר הקמתו 

   .כמובן)

 - ו  11.2  .9
14.2  

לטופס  14.2מתבקש לעדכן את הוראות סעיף 
הזמנת ההצעות, באופן שבו מציע שהינו תאגיד 
זר, יהיה רשאי להגיש את האישורים הנדרשים 

לטופס הזמנת ההצעות בשפה  11.2לפי סעיף 
  האנגלית.

  כמבוקש. 

מתבקש להבהיר מהו סכום דמי ההשתתפות שיש   11.4  .10
ים אינו תואם את הסכום לשלם, שכן הסכום במיל

  במספרים.

הרשות מבקשת להבהיר כי סכום דמי 
יעודכן  11.4סעיף ₪.  5,000ההשתתפות הינו 

  כדלקמן:

חמישה (₪  5,000 סך העתק החשבונית על"
  ..."שקלים חדשים) חמשת אלפים עשר אלף

לטופס  11.5מתבקש להבהיר האם ההפניה בסעיף   11.5  .11
נכונה, או שמא  15.2.1הזמנת ההצעות לסעיף 

  .15.2.2הכוונה לסעיף 

הרשות מבקשת להבהיר כי ההפניה הנכונה 
לטופס הזמנת ההצעות, היא  11.5בסעיף 
לטופס הזמנת ההצעות. הסעיף  15.2.2לסעיף 

  יתוקן בהתאם.

לטופס  11.7מתבקש לעדכן את הוראות סעיף   11.7  .12
במקרה של הצעה הזמנת ההצעות, באופן שבו 

יכול ויוגש רק על ידי צעה טופס ההמשותפת, 
המוביל המקצועי בשם המציעים במשותף 
האחרים, באופן שהמוביל המקצועי בלבד יחתום 
על התצהיר, ובלבד שהמציעים במשותף יחתמו על 
ייפוי כוח לטובת המוביל המקצועי בנוסח המצורף 

  .כנספח ז' לטופס הזמנה זה

  כמבוקש. 

 - ו  11.8  .13
14.7  

ת הסעיפים יחדיו מתבקש להבהיר את תחול
  במקרה של הגשת הצעה משותפת.

בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת, ניתן על 
לטופס הזמנת ההצעות,  11.8פי הוראות סעיף 

טופס הזמנת ההצעות והחוזה על את לצרף 
נספחיהם, וכן כל הבהרה שתימסר למציעים 
בכתב עד מועד הגשת ההצעות, או העתקיהם, 

י הוראת סעיף (על פ כנדרש כשהם חתומים
רק להצעת המוביל המקצועי בשם , )14.7

רק  כך שבפועלהמציעים במשותף האחרים, 
הללו. המוביל המקצועי יחתום על המסמכים 

שהמציעים במשותף  זאת מתאפשר בכפוף לכך
יחתמו על ייפוי כוח לטובת המוביל המקצועי 

  .בנוסח המצורף כנספח ז' לטופס ההצעה

ם במקרה של הצעה משותפת, מתבקש להבהיר הא  11.9  .14
על רשימת המוצרים המצורפת כנספח ה' לטופס 
ההצעה, להיחתם על ידי כל אחד מהמציעים 

  במשותף או רק על ידי המוביל המקצועי.

תשומת לה המשתתפים להוראת הפסקה 
לטופס הזמנת ההצעות  11.9השלישית בסעיף 

במקרה של הצעה הקובעת באופן מפורש, כי "
זה יכול ויוגש רק על ידי  משותפת, נספח

המוביל המקצועי בשם המציעים במשותף 
האחרים, באופן שהמוביל המקצועי בלבד 
יחתום על רשימת המוצרים המוצעת, ובלבד 
שהמציעים במשותף יחתמו על ייפוי כוח 
לטובת המוביל המקצועי בנוסח המצורף 

  ".כנספח ז' לטופס הזמנה זה



  

  

15.  14.1.6 
ונספח ז' 
לטופס 
  ההצעה

. מתבקש להבהיר האם במקרה של הצעה 1
משותפת המוגשת בסופו של דבר במעטפה אחת, 
ניתן לחתום על ייפוי הכוח עבור המוביל המקצועי 
באופן שבו המסמכים שניתנה לגביהם האפשרות, 

  ייחתמו על ידי המוביל המקצועי בלבד. 

. מתבקש לעדכן כי במקרה של הצעה משותפת, 2
יפוי הכוח בשפה ניתן יהיה להמציא את י

  האנגלית.

  . חיובי. 1

. חיובי. הנוסח בעברית ישקף את הנוסח 2
המחייב. על כן על התרגום לשקף במדויק את 
התכנים של ייפוי הכוח בנוסח שבשפה 

  העברית. 

מתבקש להבהיר שבמקרה של הצעה משותפת, גם   14.2  .16
מציג במשותף זר יוכל להגיש את המסמכים 

לטופס הזמנת ההצעות  14.2המפורטים בסעיף 
  בשפה האנגלית.

  . כמבוקש

מתבקש להבהיר שהרשות לא תמכור מוצרים   23.3  .17
דומים/ זהים/ תחליפיים למוצרים שבבלעדיות, 

  .1ולא בטרמינל  3לא בטרמינל 

הרשות מבהירה כי חלה טעות סופר בסעיף 
לטופס הזמנת ההצעות באופן שבו  23.3

זהים/ התחייבות הרשות שלא למכור מוצרים 
דומים/ תחליפיים למוצרים שבבלעדיות תחול 

, 1והן ביחס לטרמינל  3הן ביחס לטרמינל 
  לחוזה. 37.2בהתאם לנוסח הקבוע בסעיף 

  יתוקן כדלקמן: 23.3לאור האמור, סעיף 

 23.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  ..."
זה לעיל, מובהר בזאת במפורש, כי במהלך כל 

תקופות ההארכה, תקופת ההתקשרות ו/או 
ככל שתחולנה, הרשות תהיה רשאית, למכור 
בעצמה ו/או ליתן הרשאה לצדדים שלישיים 

או דומים ו/זהים מכור בשטחי הנמל, מוצרים ל
ו/או תחליפיים למוצרים אשר לגביהם ניתנה 

 3בלעדיות, וזאת למעט בטרמינל  ישלמפעיל 
 יחולו הוראות סעיף  שלגביהם ,1ובטרמינל 

  ..."לעיל 23.1

מתבקש להבהיר האם במסגרת המחזורים   נספח א'  .18
הכספיים שפורסמו בנספח א' לטופס הזמנת 
ההצעות, נכללו מחזורים בגין מכירת מוצרים 
לחברות תעופה. ככל שכן, מתבקש להבהיר מהו 
היקף המכירות לחברות תעופה מתוך המחזורים 

  שפורסמו.

של מכירות  יםכוללשהוצגו, המחזורים 
. תשומת לב חברות תעופהמוצרים ל

המשתתפים במכרז כי נספח א' לטופס עודכן 
  .4 -ו3במסגרת מסמך הבהרות 

  

   טופס ההצעה

 -ו  2.3  .19
נספח ב' 
לטופס 
  ההצעה

לטופס  2.4שהוראות סעיף מתבקש להבהיר 
ההצעה יחולו על מציע שהינו תאגיד ישראלי 
בלבד, גם במקרה שמדובר בהצעה משותפת שבה 

  .ים הינו תאגיד זראחד מהתאגיד

הרשות מפנה את המשתתפים לרישא כמבוקש. 
לתאגידים הסעיף המבהיר כי רלוונטי 

  .ישראליים בלבד

מתבקש להבהיר גם במסגרת טופס ההצעה,   2.5  .20
שקיימים מסמכים אשר יכולים להיחתם על ידי 
המוביל המקצועי בלבד, בכפוף לחתימה על ייפוי 

  כוח לטובתו.

לטופס ההצעה בנוסח  2.13יתווסף סעיף 
  כדלקמן:

מסמכים במקרה של הצעה משותפת וביחס ל"
אשר צוין לגביהם במפורש בטופס הזמנת 
ההצעות, יכולים להיות מוגשים רק על ידי 
המוביל המקצועי בשם המציעים במשותף 
האחרים, באופן שהמוביל המקצועי בלבד 
יחתום על המסמכים האמורים, ובלבד 

ו על ייפוי כוח שהמציעים במשותף יחתמ
לטובת המוביל המקצועי בנוסח המצורף 

  לטופס הצעה זה".נספח ז' כ

  

  

  



  

  

 –נספח א'   .21
 3.4סעיף 

)ii(  

מתבקש לעדכן שמחזור המכירות המבוקש 
במסגרת סעיף זה, צריך להתייחס רק למוצרים 
הרלוונטיים למכרז הנמכרים ברשת החנויות 

  (כגון: בשמים, קוסמטיקה, מוצרי פארם)

  

הרשות מבקשת להבהיר כי כוונתה קש. כמבו
) לטופס ההצעה הנה ii(3.4של הוראת סעיף 

מחזור המכירות במצטבר עבור כלל פירוט 
הסניפים שציין המציע במסגרת המענה לסעיף 

, באופן שבו יידרש המציע לטופס ההצעה 3.2
להראות כי סך מחזור המכירות המצטבר 

 של ממכירת בשמים, קוסמטיקה ומוצרי פארם
, 2015-2016, לשנים  יחדיוכל הסניפים שציין, 
(שש מאות ₪  600,000,000אינו נמוך  מסך של 

מיליון שקלים חדשים) במחירים שוטפים (לא 
  . כולל מע"מ)]

  

מתבקש לתקן את טעות הסופר בכותרת הנספח,   נספח ב'  .22
לטופס הזמנת  11.3כך שההפניה תהיה לסעיף 

  .11.2ההצעות ולא לסעיף 

  .כמבוקש

  

נספח ג'   .23
  ונספח ה'

מתבקש לתקן את טעות הסופר באישור עורך הדין 
למציע יחיד, באופן שבו חסרה הפסקה השנייה של 

  ההצהרה.

לא יחול שינוי בנוסח הנספחים. על המציעים 
להגיש את הנספחים במתכונת שצורפה 

  למסמכי המכרז. 

  חוזה הרשאה (נוסח מתוקן)

) כך ii(4.1עיף לתקן טעות סופר בסמתבקש   4.1  .24
  שהמילה "או" תתוקן ל"ו".

  ) יתוקן כדלקמן:ii(4.1כמבוקש. סעיף 

)"ii שימוש במקומות השירות במהלך תקופת (
תקופות ההארכה, ככל ו אוהשירותים (

  שתחולנה)"

לחוזה באופן שבו  5.13מתבקש לתקן את סעיף   5.13  .25
תושמט הדרישה להביא לידיעת הרשות פרטי 

ינית, שכן דרישה זו הינה תלונה על הטרדה מ
  בניגוד לדין. 

יפעל  "כי כדלקמן: יעודכןלחוזה  5.13סעיף 
בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה 

(להלן,  והתקנות מכוחו 1998-מינית, תשנ"ח
, ובכלל זה, יביא יחדיו: "חוק הטרדה מינית")

 לידיעת עובדיו את האיסור על הטרדה מינית
והתנכלות על פי החוק, ינקוט בכל האמצעים 
הנדרשים כדי למנוע הטרדה מינית או 
התנכלות, יקבע ויפרסם תקנון למניעת הטרדה 

, יקבע דרך יעילה להגשת מועסקיומינית בין 
תלונה ובירורה, וימנה אחראי מטעמו למניעת 

חוק הטרדה הטרדה מינית בהתאם להוראות 
להביא , פעילהממתחייב מצהיר ו. עוד מינית

באופן מידי לידיעת הרשות, באמצעות האחראי 
מטעמו, כל תלונה בגין הטרדה מינית בקשר 
למי מעובדיו המוצבים ברשות במסגרת החוזה, 

כי ככל אופן הטיפול בה והמסקנות בעקבותיה, 
שתלונה כאמור תגיע לפתחה של הרשות וככל 

ישתף פעולה שהרשות תפנה אליו בעניין, הוא 
 ,בכפוף לכל דין, ת ו/או מי מטעמהעם הרשו

מובהר בזה, כי בקשר לבירור התלונה כאמור. 
להטיל על הרשות אחריות אין באמור כדי 

כלשהי אשר תוטל במלואה על המפעיל ובנוסף, 
לגרוע מסמכותה של אין באמור על מנת 

הרשות לטפל בבירור התלונה כאמור, בהתאם 
מתחייב  והמפעיללשיקול דעתה הבלעדי, 

  " .שתף עמה פעולה באופן מלאל

  

לתקן טעות סופר ולמחוק את ההפניה מתבקש   34.2 -ו 6.2  .26
  ., אשר אינה רלוונטית28.2לסעיף 

תבוטל בסעיף  28.2כמבוקש. ההפניה לסעיף 
  .14.4ובסעיף  6.2

מתבקש להוסיף בסיפא של הסעיף הוראה לפיה   6.2  .27
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המפעיל 

  לחוזה. 28.3התאם להוראות סעיף ב

לחוזה תתוקן  6.2הפסקה הראשונה בסעיף 
  כדלקמן:

תקופת השירותים שבמהלכה יעניק המפעיל "



  

  

להלן, תחל  8את השירותים כמפורט בסעיף 
 7בתום תסתיים , ו00:01בשעה  1.1.2018ביום 

מועד , מה24:00בשעה  31.12.2024שנים, ביום 
תחילת  האמור (להלן, בהתאמה: "מועד

, "תקופת השירותים") –תקופת השירותים" ו 
וכל זאת מבלי לגרוע מזכותה של הרשות לבטל 
את החוזה קודם לתום תקופת השירותים 

להלן  28.2וסעיף   28.1בהתאם להוראות סעיף 
הוראות מ וכן מבלי לגרוע הםוובכפוף לתנאי

להלן  28.2הוראות סעיף  להלן 28.3סעיף 
ינויים רגולטוריים המתייחס לקיומם של ש

(רפורמות) בשיעורם של מכסים ו/או מיסי 
קנייה וכן כתוצאה מקיומם של שינויים 
אקסוגניים אחרים, ככל שיחולו במהלך תקופת 

  ".  השירותים, ובכפוף לתנאיו

מתבקש להבהיר האם לא קיים מנגנון החזר   7.6  .28
השקעה כלשהו ביחס לעבודות התאמה שיבוצעו 

הגם שיבוצעו לקראת סוף במקומות השירות, 
תקופת ההתקשות ו/או בתקופות ההארכה, ככל 

  שתחולנה.

הרשות מבקשת להבהיר כי בהתאם לאמור 
המפעיל לא יהיה זכאי בשום לחוזה,  7.6בסעיף 

מקרה להחזר השקעה ו/או לכל פיצוי, שיפוי 
ותשלום, מכל מין וסוג, בקשר עם עבודות 

שירים ההתאמה או כל תשומה ועלות נוספים, י
או עקיפים, שנשא בקשר עם ההרשאה 
ותכולתה, וזאת בין השקעות, תשלומים 
ועלויות בהן נדרש המפעיל לשאת בטרם 
תקופת השירותים ובין השקעות, תשלומים 
ועלויות בהן נדרש לשאת בכל עת במהלכה של 
תקופת השירותים (לרבות תקופות ההארכה 
ככל שתחולנה), לרבות בקשר עם מימוש 

ה לגריעה ו/או להוספת שטחים האופצי
  לחוזה. 9.3 כמפורט בסעיף

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרשות מפנה את 
במסמך  6המשתתפים לתשובת הרשות לשאלה 

 23.7.2017שפורסם ביום  5הבהרות מס' 
  ").5מסמך הבהרות מס' (להלן: "

הסעיף מתייחס לאופציה של הרשות להקצות   8.1.1.9  .29
פעיל ומזכיר באופן שטחי מכירה נוספים למ

, אך Aמפורש את החנות האופציונאלית בזרוע 
לא מזכיר במפורש את החנות האופציונאלית 

לחוזה.  9.3.2.1, בהתאם להוראות סעיף Eבזרוע 
  אנא הבהרתכם.

לא יחול שינוי בסעיף. תשומת לב המשתתפים 
לכך שלרשות אומנם מוקנית הזכות להקצות 

אות סעיף למפעיל שטחי מכירה בהתאם להור
לחוזה, אך הקצאת שטח מכירה בזרוע  9.3.2.1

E "וכי  לא תחשב כ"הקצאת שטח מכירה נוסף
לא מידה והרשות תקצה שטח מכירה כאמור, ב

יחול שינוי בדמי ההרשאה המשולבים 
הבסיסיים, בקשר עם הקצאתה של החנות 

לחוזה  9.3.2.1.1בסעיף  2(פסקה  Eבזרוע 
 ההרשאה). 

את הסעיף כך שהמילה "או"  לתקןמתבקש   10.1  .30
  תתוקן ל"ו".

לחוזה יתוקן כדלקמן:  10.1כמבוקש. סעיף 
תקופות ו או השירותיםתקופת מהלך ב"

בכל , יסופקו למפעיל, ההארכה (ככל שתחולנה)
על פי שיקול דעת מקומות השירות או בחלקם, 

הרשות ובהתאם לנסיבות, השירותים הבאים, 
יקבעו לשם והכול באופן, בתנאים ובמועדים 

כך על ידי הרשות, ובכפוף לשאר הוראות חוזה 
  ".זה

מתבקש לתקן טעות סופר בסעיף, כך שבמקום   11.1.1.2  .31
, תהיה ההפניה לסעיף 11.1.1.1.2הפניה לסעיף 

11.1.1.2.2.  

ן כדלקמן: קוית 11.1.1.2כמבוקש. סעיף 
 3עבור שטחי מכירה בטרמינל  – 2"קטגוריה 

שנתיים בסך  דמי הרשאה משולבים בלבד
 –ו  11.1.1.2.1ים הגבוה מבין הסכומים בסעיפ

להלן, בתוספת הסכומים  11.1.1.2.2 11.1.1.1.2
להלן,  11.1.1.2.3-11.1.1.2.5הנקובים בסעיפים 

  כדלקמן".

הרשות מפנה את המציעים לנוסח החוזה   בטבלה. 2ובחלק  1מתבקש לתקן הפניות בחלק   12.4  .32
הבהרות מס'  המתוקן שפורסם במסגרת מסמך



  

  

במסגרתו תוקנו  אשר 21.6.2017ביום  1
  לחוזה. 12.4ההפניות בסעיף 

מתבקש להבהיר, האם על פי הנוסח הקבוע   13.2.3.2  .33
במקרה של גידול קיצוני בתנועת נוסעים  בסעיף
המגבלה המתוארת בקשר מסוימת,  ת חוזהבשנ

עם דמי ההרשאה הבסיסיים בשיעור המשקף לכל 
 10%עת נוסעים שאינו עולה על היותר גידול בתנו

, היא חד פעמית מתנועת הנוסעים בשנה הקודמת
  העוקבת בלבד.  ת החוזהותחול בשנ

שערוך דמי ההרשאה הבסיסיים, בכל שנת 
חוזה, כפופים על פי הנוסחה המתוארת בסעיף 

(בשנת החוזה תנועת נוסעים שנתית  למגבלת
 10%על  שלגביה מתבצע העדכון), שאינה עולה

  . שנצברה בשנת החוזה הקודמת מזו

, 14.1.2ההפניה לסעיף תוקן ת 14.1.3.2סעיף ב  מתבקש לתקן הפניות בסעיף.  14.1.3.2  .34
 14.1.3כך שבמקומה תבוא הפנייה לסעיף 

מעבר לאמור, לא יחול שינוי בסעיף היות והוא 
מתייחס לשיעורים מפדיון המכירות ברוטו 

 11.1.1.1-11.1.1.3הכלולים בתתי הסעיפים 
  חוזה ההרשאה. ל

, 14.12ההפניה לסעיף תוקן ת 14.2.2.1סעיף ב  מתבקש לתקן הפניות בסעיף.  14.2.2.1  .35
 14.1.3כך שבמקומה תבוא הפנייה לסעיף 

מעבר לאמור, לא יחול שינוי בסעיף היות והוא 
מתייחס לשיעורים מפדיון המכירות ברוטו 

 11.1.1.1-11.1.1.3הכלולים בתתי הסעיפים 
  ההרשאה. חוזה ל

 - ו  16.1  .36
16.2  

מתבקש להבהיר האם דמי השירותים בגין 
שירותי אחזקת תשתיות ומיזוג אוויר כלולים 

כמו כן,  בדמי ההרשאה המשולבים או לאו.
מתבקש להבהיר על פי מה יתעדכנו דמי 
השירותים הנוספים מעת לעת ועל פי שיקול 

  דעתה של הרשות.

אות הרשות מבקשת להבהיר כי בהתאם להור
, דמי השירותים בגין אחזקת 16.1סעיף 

בדמי ההרשאה  כלוליםתשתיות ומיזוג אוויר 
המשולבים, באופן שהמפעיל לא צריך לשלם 

בשטחי תשלום נוסף עבור שירותים אלו 
בשטחים . ואולם, ביחס לשירותים אלו מכירה
, שירותים שטחי מכירהאשר אינם  עורפיים

בים, ה המשולאשבדמי ההר לא נכלליםאלו 
וישולמו לרשות בנפרד, באופן המפורט בסעיף 

   לחוזה. 16.2

מובהר כי דמי שירותים נוספים יעודכנו מעת 
  לעת בהתאם לתעריפים הנהוגים ברשות.

בהקשר זה, הרשות מבקשת לעדכן את הוראות 
לחוזה ההרשאה, כך  16.3 –ו  16.2סעיפים 

לחוזה  16.2שההפניות בהוראות סעיף 
ואילו  10.1.1-10.1.2יפים ההרשאה יהיו לסע

לחוזה ההרשאה יהיו  16.3ההפניות בסעיף 
   . 10.1.3-10.1.5לסעיפים 

מתבקש להבהיר האם קיימת אופציה להרחבת   19.1.1  .37
, ואם כן מה העלות 1שטחי המכירה בטרמינל 

למ"ר הרחבה. כמו כן מתבקש לדעת מה יהיה 
  .1גודלה המקסימלי של החנות בטרמינל 

את המשתתפים לטבלה הרשות מפנה 
לחוזה ההרשאה, אשר  19.1.1המפורטת בסעיף 

נוקטת באופן מפורש תעריף הרחבה (במ"ר) 
(לרבות שטח  1לחנות ביוצאים בטרמינל 

  מכירה, דלפק או אוטומט).

להלן מובאת בשנית הטבלה המצורפת במסגרת 
  19.1.1סעיף 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

מיקום שטח 
  המכירה הנפרד

תעריף דמי הרשאה 
בים בסיסיים משול

בשטח מכירה נפרד 
  (למ"ר)

 –אולם היוצאים 
(שטח  3טרמינל 

מכירה, לרבות 
  דלפק/אוטומט) 

$ (ארה"ב) למ"ר  15,000
לשנה קלנדארית 

  (בתוספת מע"מ)

אולם שחקים/אולם 
 3טרמינל  –הנכנסים 

(שטח מכירה, לרבות 
  דלפק/אוטומט)

$ (ארה"ב) למ"ר  7,500
לשנה קלנדארית 

  )(בתוספת מע"מ

 - אולם יוצאים 
(שטח  1טרמינל 

מכירה, לרבות 
  דלפק/אוטומט)

$ (ארה"ב) למ"ר  15,000
לשנה קלנדארית 

  (בתוספת מע"מ)

 -אולם הנכנסים 
(שטח  1טרמינל 

מכירה, לרבות 
  דלפק/אוטומט) 

$ (ארה"ב) למ"ר  3,500
לשנה קלנדארית 

  (בתוספת מע"מ)

הרשות מבקשת להבהיר שאין בידה נכון למועד 
, נתונים אודות שטח החנות המקסימלי זה

, ואלו יועברו לזוכה הרלוונטי 1בטרמינל 
(בהתאם לקטגוריות הזכייה) לכשיהיו 

  רלוונטיים. 

מתבקש להבהיר מהם התשלומים בהם יישא   19.1.2.2  .38
 המפעיל בנסיבות בהן התווסף שטח מכירה צמוד. 

במקרה של הוספת שטח מכירה צמוד, על 
סך השווה את כל אלה:  המפעיל יהא לשלם,

להיקף שטח המכירה הצמוד (במ"ר) במכפלת 
תעריף דמי הרשאה משולבים בסיסיים בשטח 

, וזאת בתוספת של הגבוה מבין מכירה צמוד
אלה: סך דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים 
בגין שטח המכירה אליו התווסף שטח המכירה 

פדיון המכירות ברוטו שנצבר בגין  אוהצמוד 
בשטח המכירה ובשטח המכירה  הפעילות

    שהוצמד לו, יחדיו.  

מתבקש להבהיר לאיזה מדד על הערבות להיות   23.1  .39
צמודה. האם למדד כהגדרתו בחוזה וכאמור 

) או למדד המחירים CPI - (שהינו ה  23.1בסעיף 
  לצרכן כאמור בנוסח הערבות המצורף למכרז.

הרשות מבקשת להבהיר שהערבות תהא 
 All חירים לצרכן האמריקאי (המצמודה למדד 

Urban Consumers- Consumer Price Index(  .  

מצורף מתוקן נוסח ערבות  -נספח יא לחוזה 
   כנספח א'

מתבקש לאפשר להגיש ערבות חוזה באותו אופן   23.3  .40
הניתן לגבי ערבות לקיום ההצעה, כך שככל 
שמדובר בתאגיד משותף, המציעים במשותף, 

יו רשאים להגיש את הערבות כולם או חלקם, יה
  לקיום ההתחייבויות בחוזה.

הבקשה נדחית. ערבות לקיום התחייבויות 
המפעיל בחוזה, תוגש ותיחתם על ידי המפעיל 
עצמו, גם אם הינו תאגיד משותף שהוקם על 

  ידי מספר מציעים במשותף. 

א. מתבקש לאפשר למפעיל לפנות בשנית לרשות   28.3.7  .41
  אם לסעיף זה. ולממש את זכותו בהת

ב. כמו כן, מתבקש להוסיף בסעיף זה את הסיפא 
  לחוזה. 28.3.13הנקובה בסעיף 

א. לא יחול שינוי בסעיף. תשומת לב 
המשתתפים לכך שבהתאם להוראות סעיף 

לחוזה ההרשאה המציע יוכל לפנות  28.3.1
לרשות בחודש העוקב ובהתאם ליתר התנאים 

  הנקובים בסעיף האמור. 

  שינוי בסעיף.  ב. לא יחול

  



  

  

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

  

  בברכה,

  עינת אלירז
  מנהלת מסחרית 

  

  חתימת המציע 

_______________       

  
  

  

  

    



  

  

  

  נספח א'

  15/040/066/002017/פומבי מס' מכרז  -מעודכן  'אנספח י

  הבנקאית ערבותנספח 

  .__.__20xxתאריך: 

  לכבוד

                רשות שדות התעופה

  גוריו-נמל התעופה הבינלאומי בן

  ג.א.נ.,

  ערבות בנקאית מס' _______________  הנדון:

(להלן: "החייב") שחשבונו מנוהל בסניפנו, אנו הח"מ, ערבים  1לבקשת __________________ .1
(ובמילים:  $לוק כל סכום עד לסך כולל של ___________ בזה כלפיכם, לסי

"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד הקרן סכום) (להלן: "דולר ארה"ב ________________ 
של  ולהפעלה תאמהלמתן הרשאה לה כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם חוזה

ת, מסוג סיגריות ומוצרי טבק חנויות להחסנה ומכירת טובין מסוג משקאות אלכוהוליים ויינו
אחרים, מסוג בשמים ומוצרי קוסמטיקה ומסוג מוצרי שוקולד וממתקים ומסוג המוצרים 

דראגסטור, לרבות תרופות, בפטור ממכס וממיסים וחבי מכס ומיסים, בטרמינל  הנמכרים בחנויות
  גוריון (להלן: "החוזה"). - של נמל התעופה הבינלאומי בן 1ו/או בטרמינל  3

פי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ל .2
"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו הסניף(להלן: " 2ידינו שתימסר ב _________________

 על יעלה שלא ובלבד") הדרישה סכוםנשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "
בלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את וזאת מ, הערבות סכום

סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי 
שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם 

  ישה.בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדר

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא  2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
נהיה רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט 

 להלן. 4בסעיף 
 . _________ ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4
לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי ערבות זו,  .5

יהיה המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות 
  זו: "סכום הערבות".



  

  

ד הבסיס בסכום שבין המדד החדש למד סכום השווה למכפלת ההפרש -" הפרשי ההצמדה למדד"
  הקרן המחולק למדד הבסיס. 

 All Urban Consumers- Consumer Price המחירים לצרכן האמריקאי (מדד  -" המדד"
Index(.   

 .1.1.2018המדד הידוע ביום  -" הבסיס מדד"
המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר לא  - " החדש המדד"

  רה ממדד הבסיס.יפחת בכל מק

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות  .6
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית -אביב- הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 לדון בעניינים אלה.
וע מהתחייבויותינו בקשר עם אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגר .7

 ערבות זו.  
  נת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה.ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה נית .8

  כבוד רב,ב

   חתימה    תאריך    כתובת    שם הבנק

  של המפעיל.  שמו המלאיש להשלים את   1

  יש להשלים את כתובת סניף הבנק.       2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 
 

  'ב נספח

  2016-2014לשנים נתוני נוסעים בטיסות התעופה הכללית בנתב"ג להלן 

 
 נוסעים  שנה

 נכנסים
 נוסעים 
 יוצאים

 סה"כ 
 נוסעים

2014 8,305 8,179 16,484 

2015 8,268 8,187 16,455 

2016 8,795 8,421 17,216 
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