
  

  

 
 03.08.2017  

  לכבוד
__________________  
__________________  

  באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל 

להחסנה ומכירת חנויות של  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
ל התעופה של נמ 1ו/או בטרמינל  3בפטור ממכס וממיסים וחבי מכס ומיסים, בטרמינל תרופות, 

  גוריון-הבינלאומי בן

    9הבהרה מספר 

  1עירוב נוסעים בטרמינל  .1

  מבקשת לעדכן את המשתתפים במכרז, כדלקמן:  "),הרשות(להלן: " התעופה שדות רשות

בשל אילוצים תפעוליים, שומרת הרשות לעצמה את הזכות לבטל את אולם היוצאים הפנים  .1.1
להעביר את הפעילות המתבצעת באולם (בקומת הקרקע), ובהתאם  1ארצי בטרמינל 

היוצאים האמור (לרבות הנוסעים היוצאים העוברים בו), לאולם הנוסעים היוצאים 
באולם היוצאים הבינ"ל, הן  האמור, ישהו/יעבורבאופן  .1הבינלאומי החדש של טרמינל 

וב עיר: ", בהתאמההנוסעים היוצאים הבינ"ל והן הנוסעים היוצאים הפנים ארציים (להלן
 )."אולם היוצאים המשותף" –ו  "הנוסעים

בכפוף לאישור מוקדם של רשות המכס ולתנאים אזי בנסיבות בהן יתאפשר עירוב הנוסעים,  .1.2
(הרשאה לניהול והפעלת החנויות  1, ייתכן שהמפעיל אשר זכה בקטגוריה אשר יוצבו על ידה

 1(הרשאה לניהול ולהפעלת החנויות בטרמינל  3) או בקטגוריה 1ובטרמינל  3בטרמינל 
באולם היוצאים ש 1ת בטרמינל החנובלבד), יהיו רשאים למכור את המוצרים באמצעות 

נוסעים היוצאים הבינ"ל והן ליוצאים היוצאים (הן לנוסעים ה, לכלל הנוסעים המשותף
 . )פנים ארצייםה

את הפנים ארציים יוכלו לרכוש היוצאים הנוסעים מתכונת המכירה תיערך באופן שבו  .1.3
היוצאים הנוסעים אילו , ו)מיסיםהמוצרים בחנות היוצאים במחירם המלא (כולל 

 רשות המכס). ירכשו את המוצרים בפטור ממכס ומיסים (בהתאם להוראות הבינלאומיים 

בשערי העלייה הנוסעים היוצאים הבינלאומיים יקבלו את המוצרים שרכשו, מהמפעיל,  .1.4
מתבקש להבהיר, בשטח ייעודי שיוגדר לשם כך על ידי הרשות ובאישור רשות המכס.  למטוס

, יעודכן המפרט המצורף כנספח א' למסירת המוצאים כי במידה ויוקצה למפעיל שטח ייעודי
שטחים ייעודיים גדרות הרלוונטיות בחוזה המתייחסות למקומות השירות. לחוזה וכן הה

כאמור יוגדרו כ"שטחי מכירה" והקצאתם לא תחשב כהקצאת שטח מכירה נוסף המחייב 
 את המפעיל בשלום נוסף של דמי הרשאה משולבים. 

, בהתאם, ובמידה ורשויות המכס יאפשרו עירוב נוסעים במתכונת המתוארת בסעיף זה לעיל .1.5
 יבצעו בחוזה העדכונים הבאים: 

החסנת המוצרים, כשהם פטורי ו/או לחוזה, כדלקמן: " 8.1.2.1עדכון הוראת סעיף  .1.5.1
וכן  ומכירתם לנוסעים היוצאים מישראל 1חבי מיסים, בשטח המכירה בטרמינל 

לנוסעים הפנים ארציים. המפעיל יידרש במסגרת מכירת המוצרים מלקוחותיו, 
היה הלקוח בקופות, להציג את כרטיס העלייה למטוס.  במועד ביצוע התשלום

נוסע פנים ארצי, יגבה המפעיל בגין המוצרים תשלום הכולל חבות מכס ומיסים 
על פי דין. היה הלקוח נוסע יוצא בינ"ל, יגבה המפעיל בגין המוצרים תשלום 
בפטור ממכרז ומיסים על פי דין. המפעיל יישא באחריות, כחלק בלתי נפרד 

רותים ומבלי שיגבה לשם כך תשלום נוסף מהלקוח, למסור ללקוח שהנו מהשי
נוסע יוצא בינ"ל את המוצרים שרכש בשערי העלייה למטוס, בשטח, במיקום 

 ".   ובהתאם לתנאים אותם יגדירו לשם כך הרשות ורשות המיסים



  

  

המפעיל יישא באחריות לסמן בצורה לחוזה, כדלקמן: " 8.4תתווסף פסקה לסעיף  .1.5.2
ברורה ובאופן שיוגדר לשם כך על ידי רשות המכס והרשות, על גבי מוצרים 

, את מחיר המוצר עבור נוסע יוצא 1שנמכרים בשטח המכירה שבטרמינל 
בינלאומי בפטור ממכס ומיסים על פי דין וכן בנוסף, את מחיר המוצר עבור נוסע 

תנאים, למגבלות בכפוף לבנוסף, ומיסים על פי דין. פנים ארצי כשהוא כולל מכס ו
עבור קופות נפרדות ו לנהל מלאים נפרדים המפעילהוראות רשויות המכס, על ול

הכול בהתאם להנחיות רשויות , 1מוצרים הנמכרים בשטח המכירה בטרמינל 
 . המכס

גין (ב מפדיון המכירות ברוטו 43%לחוזה, יעודכן באופן הבא: " 11.1.1.1.1סעיף  .1.5.3
(לרבות  1מכירות לנוסעים יוצאים בינ"ל בחנויות בטרמינל  ובגיןהחנויות ביוצאים 

והחנות  GAבגין שירותי מכירה לחברות תעופה, אך למעט בגין החנות בטרמינל 
  "., בתוספת מע"מ כדיןבשחקים)

בגין מפדיון המכירות ברוטו,  33%לחוזה, יעודכן באופן הבא: " 11.1.1.3.1סעיף  .1.5.4
(לרבות בגין שירותי מכירה  1מכירות לנוסעים יוצאים בינ"ל בחנויות בטרמינל 

 ".בתוספת מע"מ כדין), GAלחברות תעופה אך למעט החנות בטרמינל 

מפדיון  25% -לחוזה כדלקמן: "וגם  11.1.1.3.5 –ו  11.1.1.1.7יתווספו סעיפים  .1.5.5
בתוספת , 1חנויות בטרמינל בגין מכירות לנוסעים פנים ארציים בהמכירות ברוטו, 

 . מע"מ כדין

יעודכנו הסעיפים הרלוונטיים בחוזה המפנים לסעיפי התמורה מפדיון המכירות  .1.5.6
 ברוטו. 

ההוראות המתייחסות למכירת המוצרים לחוזה יתווסף סעיף במסגרתו יובהר, כי " .1.5.7
, לרבות כל ההסדרים המפורטים במסגרתן, ובפרט 1בחנויות היוצאים שבטרמינל 

דרים האדמיניסטרטיביים, המשפטיים, המנהלתיים והכלכליים אותם ההס
עיגנה הרשות בחוזה, כפופים ומותנים באישור רשויות המכס. רשויות המכס יהיו 
רשאיות לעדכן, ו/או לשנות, כל הוראה או הסדר כאמור ו/או להתנות אותו 

מתוארת אים, וכל זאת כתנאי לעירוב הנוסעים ולמתן השירותים במתכונת הבתנ
בחוזה. המפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית להישמע להוראות רשויות 

הכול על אחריותו המלאה המכס ולהתאים את פעילותו בהתאם להנחיותיהם, 
ומבלי שיהיה באמור על מנת לפגוע ו/או לגרוע והבלעדית ועל חשבונו, 

בהתחייבויותיו על פי החוזה כמו גם מבלי שיהיה זכאי לכל פיצוי, תשלום ו/או 
והוא מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ודרישה, מכל מין וסוג, שיפוי בקשר לכך, 

    ".  בקשר לכך

  הסתמכות על תאגידים קשורים -עמידה בתנאים מקדמיים  .2

בהמשך לבקשת מי מהמשתתפים במכרז, מבקשת הרשות להודיע את המציעים על עדכון 
  לטופס הזמנת ההצעות, כדלקמן: 8.2הפסקאות השנייה והשלישית לסעיף 

-8.1.1 לעיל, לצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיפיםזה  8.2 על אף האמור בסעיף"
המוביל המקצועי) רשאי להסתמך על  - ותפת , יהיה המציע (ובמקרה של הצעה משלעיל 8.1.3

מחזורים כספיים, כנדרש, שנצברו על ידי תאגיד ממנו רכש המציע או המוביל /או הניסיון ו
המקצועי, לפי העניין, פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, 

ו/או על  הנרכש")ולרבות בדרך של עסקת נכסים (להלן: "התאגיד  1999 - תשנ"ט 
) חברת/ות בת/נות של המציע iשנצברו על ידי מי מאלה: ( מחזורים כספיים, כנדרש,/הניסיון

) חברת אם ii(להלן: "חברת בת"); או ( 50% –המוחזקת/ות על ידי המציע בשיעור שאינו נמוך מ 
 (להלן: "חברת אם"); 50% –(אחת בלבד), של המציע המחזיקה במציע בשיעור שאינו נמוך מ 

)iii חברה/ות המצויות באחזקה משותפת עם המציע באמצעות אותה חברת אם, וזאת בשיעור (
   .(להלן: "חברה אחות") 50% –שאינו נמוך מ 

ו/או של חברת בת או חברת אם או  ביקש מציע להסתמך על ניסיון ומחזור כספי של תאגיד נרכש
גם מידע ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד , יצרף המציע להצעה, חברה אחות

כל מבנה האחזקות של התאגידים עליהם מבקש המציע להסתמך בצירוף הנרכש וכן את 
המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון והמחזור הכספי 



  

  

לתקופה ברה אחות, ו/או חברת הבת או חברת האם או החשנצברו על ידי התאגיד הנרכש 
  .", לפי הענייןהרלוונטית

לנספח א' לטופס ההצעה, כאילו עודכן באופן הבא (אין צורך לעדכן את  5בהתאם, יראו את סעיף 
מובהר, כי במידה ולצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים "המלל בנספח א' לטופס ההצעה): 

מך על ניסיון ומחזור כספי של תאגיד סתממציע לטופס הזמנת ההצעות,  8.1.1-8.1.3בסעיפים 
צרף להצעה, גם מידע ומסמכים על המציע ל, או חברה אחות ו/או של חברת בת או חברת אם נרכש

מבנה האחזקות של התאגידים עליהם המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את 
כל המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות מבקש המציע להסתמך בצירוף 

ו/או חברת הבת או חברת האם בקשר עם הניסיון והמחזור הכספי שנצברו על ידי התאגיד הנרכש 
  ". , לפי הענייןלתקופה הרלוונטיתאו החברה אחות, 

  ערבות לקיום הצעה .3

בנסיבות בהן מוגשת  לבקשת מי מהמשתתפים במכרז, מבקשת הרשות להודיע את המציעים, כי
 2או בנסיבות בהן יבקש מציע לפצל את הערבות לקיום ההצעה ולהגישה באמצעות  הצעה משותפת
כולם או ( במשותף, תאפשר הרשות הגשת ערבויות נפרדות באמצעות המציעים מוסדות שונים

הערבויות סך כל , אך באופן שבו מוסדות שונים 2או ערבויות נפרדות של המציע באמצעות , )חלקם
, לא יפחת מסכום או המציע (באמצעות המוסדות השונים) שיוגשו על ידי כל המציעים במשותף

על  -בנסיבות של הצעה משותפת הערבות לקיום הצעה הנדרש בקטגוריה הרלוונטית. כמו כן, 
  התחייבויותיו של כל אחד מהמציעים במשותף, ביחד ולחוד. הערבויות להיות מוגשות להבטחת 

סחי הערבויות לקיום הצעה ונשבכל אחד מ 4 –ו  2תשומת לב המשתתפים להערות השוליים 
 לטופס ההצעה.  1כנספח ד'המצורפים 

 הבהרות לעניין נוסחת העדכון לתנועת הנוסעים .4

תנועת הנוסעים התקופתית  תמגבללבקשת מי מהמשתתפים במכרז, מבקשת הרשות להבהיר, כי 
הנקובות בסעיפים בשנת החוזה הקודמת), ת הנוסעים היוצאים משיעור הגידול של תנוע 10%(

לכמויות תנועת  )2018בשנת החוזה הראשונה (שנת  מתייחסתלחוזה,  13.2.3.2 –ו  13.2.2.2
   לחוזה.  13.2.1.1בטבלה שבסעיף הנוסעים הבסיסיות המפורטות 

, בהתאמה, X3, הפרמטר זהלחו 13.2.3.2 –ו  13.2.2.2בסעיפים בהתאם, יעודכן בנוסחאות הנקובות 
  באופן הבא: 

 לחוזה 13.2.2.2סעיף 

בתנועת הנוסעים התקופתית בפועל בתקופת הביניים המקבילה של שנת החוזה  1.1המכפלה של 
בתנועת  1.1המכפלה של  )2018(שנת החוזה הראשונה ב .הקודמת לשנה שלגביה מתבצע העדכון

 13.2.1.1שבסעיף טבלה נקובה ב , כפי שהיאהנוסעים התקופתית בפועל בתקופת הביניים המקבילה
  לחוזה. 

- X3

 לחוזה 13.2.3.2סעיף 

  . לגביה מתבצע העדכוןת החוזה הקודמת לשנה ששנבפועל לתנועת הנוסעים ב 1.1המכפלה של 

תנועת הנוסעים המצטברת בתקופה של שנת  -  2xבשנת חוזה שאינה שנה קלנדארית מלאה, יהיה  *
 מפורטת בסעיףהיהיה תנועת הנוסעים הבסיסית המצטברת ( 1xהחוזה שלגביה מתבצע העדכון, ואילו 

 3X -ו לעיל.  13.2.1.1 בסעיףעל פי הטבלה  לעיל),  בתקופה המקבילה שלגביה מתבצע העדכון 13.2.3.1
. 1.1יהיה תנועת הנוסעים המצטברת בשנת החוזה הקודמת לשנת החוזה לגביה מתבצע העדכון כפול 

בתקופת הבסיסית בתנועת הנוסעים  1.1המכפלה של את  X3), ישקף 2018בשנת החוזה הראשונה (
  לחוזה 13.2.1.1נקובה בטבלה שבסעיף הרלוונטית ה

- X3

 מענה לשאלות הבהרה .5

, לרבות שאלות במכרז מהמשתתפים מי ידי על שנשאלו הבהרה שאלות על לענות מבקשתהרשות 
 ההצעות הזמנת לטופס 3.10 סעיף להוראות המשתתפים לב תשומת. שנשאלו במסגרת המפגש

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

 



  

  

  מס'

  

  תשובה  שאלה

מתבקש להבהיר, מהי עמדת הרשות בנוגע   .1
לממכר המוצרים  חנות להפעלת אפשרותל

  . walk through נשוא המכרז בשיטת

 הפעלתאפשר תהרשות מבקשת להבהיר, כי לא ת
 walk לממכר המוצרים נשוא המכרז בשיטת חנות

through .   

נתוני פדיון מכירות של את  לקבלמתבקש   .2
  1המפעיל הנוכחי בטרמינל 

ן המכירות של המפעיל הנוכחי בטרמינל יונתוני פד
   להבהרה זו.  'נספח אמצורפים כ 1

 ם הפיסי שלמצבמתבקש להבהיר את   .3
המחסנים, לרבות הצורך לבצע במסגרתם 

 עבודות התאמה. 

  

מוכנים מבחינת הרשות  1המחסנים בטרמינל 
ובתמך  3למסירה ולשימוש. המחסנים בטרמינל 

המזרחי, זקוקים לעבודות התאמה, כאשר חלוקת 
  האחריות בעניין תקבע על ידי הרשות. 

מתבקש להבהיר האם קיימות דרישות   .4
מינימאליות מצד הרשות לתוצרי 

שעל המפעיל להתקין. כמו   CRMמערכת
כן מתבקש להבהיר האם המפעיל יהיה 
זכאי לקבלת פיצוי/זיכוי בגין הקמת 

  המערכת האמורה.

 CRMעל המפעיל לנהל ולהפעיל מערכת 
במסגרתה יתקבלו תוצרים אשר באמצעותם יוכל 
המציע לעמוד בהתחייבויותיו לניתוח ולפילוח 

יהיה המפעיל לא המידע הנדרש על פי החוזה. 
או תשלום אחר בגין  זכאי לקבלת פיצוי/שיפוי
  . הקמת המערכת האמורה

מבוקש להבהיר האם המפעיל יהיה רשאי   .5
להשתמש במקומות השירות אשר מוקצים 

 3כיום עבור בעל ההרשאה בטרמינל 
לממכר מוצרי ספורט לצורך מתן שירותי 
המסירה לנוסעים יוצאים או שאלה יוותרו 

  הרשאה האמור. בשימוש של בעל ה

המפעיל יהיה רשאי לעשות שימוש במקומות 
השטחים השירות המפורטים בנספח הנכס בלבד. 

של זכיין הספורט הנוכחיים יישארו בידיו גם 
לאחר הכרזה על זוכה במכרז נשוא פנייה זו, ואף 
יהוו בסיס למכרז הספורט הבא. לזכיין הספורט 
 הנוכחי קיימת היתכנות להפעיל שרותי פטור

מובהר, שככל שמסיבות של יעילות  . ושמור
מקומות תפעולית קיים בפועל שימוש מעורב ב

לממכר מוצרי  בעל ההרשאהשהוקצו ל השירות
שימוש מעורב זה ולבעל ההרשאה הקיים, וספורט 

עומד בהוראות כל דין ומאושר ע"י הגורמים 
המוסמכים, לרבות ע"י רשות המיסים, אין 

התנגדות להסדר זה, תוך הדגשה שנשמרת  לרשות
האבחנה החוזית בין השטחים על כל המשמעויות 

  ב. "אחריות, תשלומים וכיו –שלה 

הקיימת,  העמלהמבוקש להבהיר האם   .6
 5%לחברת הסעות עובדים, בשיעור של 

האם וכן  3וטרמינל  1תיושם על טרמינל 
   . הרשות מתכננת לשנות את גובה העמלה

עבור , הן ימת והיא לא צפויה להשתנותהעמלה קי
עובדים בטרמינל עבור הוהן  1עובדים בטרמינל ה
3 .  

מתבקש להבהיר האם הרשות תשתתף   .7
משקאות בעלות הכשרת המחסן עבור 

  הוראות כל דין. ע"פ  אלכוהוליים

הרשות לא תשתתף בעלות הכשרת המחסן עבור 
כל  משקאות אלכוהוליים ע"פ הוראות כל דין.

הינה על אחריות הזוכה במכרז כאמור הכשרה 
  ועל חשבונו.

הרשות תשקול הקלות בדמי  מתבקש, כי  .8
המשולבים במידה ויחולו שאה רהה

  קניות. בנוגע לשירותי מסירתשינויים 

עדכון דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים בגין 
 יחול רק בהתאם להוראות שינויים רגולאטוריים

לנסיבות המתוארות לחוזה ו 14.4.1סעיף 
  במסגרתו. 

ן ההתחשבנות פאנא הבהירו מה יהיה או  .9
רוכשים נוסעים יוצאים  נסיבות בהןב

בטרמינל מסוים ושבים ארצה מן מוצר 
  האחר.

פדיון המכירות לצרכי תשלום דמי ההרשאה 
המשולבים יחושב בהתאם לטרמינל בו נרכשו 

היוצאים  המוצרים באמצעות ציבור הנוסעים
  . הבינלאומיים בכל טרמינל



  

  

  

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 

_______________       

  

  

  

    



  

  

  

  נספח א'

  : 2017יולי  -המכירות של המפעיל הנוכחי לנתוני פידיון להלן 

 לפי קטגוריות החוזה

   USDב סכום מכירות קטגורית מוצרים מס'

1,859,752         $תוצרת חוץ-אלכוהול ומוצרי טבק1

1,778,425         $תוצרת חוץ-קוסמטיקה ובשמים2

3 
תוצרת-אלכוהול ,טבק וקוסמטיקה

 הארץ
$            463,634 

773,724            $ שוקולד4

135,775            $מוצרי פארם ואחרים5

 5,011,310  $ 1סה"כ טרמינל 

  

  נוסעים יוצאים.  152,367בלבד לחודש יולי היתה  1תנועת הנוסעים היוצאים הבינלאומית מטרמינל 
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