
  

 

   ג' אב תשע"ז 
  2017יולי,  26 

  
  

  לכבוד: ___________________
  
  

  דוא"למכרז באמצעות ל הנרשמיםהועבר לכל 
  

  יםעמוד 3מסמך זה כולל 
  

דלפק מכירה של  והפעלה התאמהל הרשאהלמתן  2017/15/040/073/00פומבי מס' מכרז 
  ר ממיסים של משקפי שמש (משקפי ראייה ו/או עדשות), באולם היוצאים בפטו

   גוריון- בנמל התעופה בןש 1בטרמינל 

  

  17.07.2017סיכום מפגש מציעים מיום  – 1הבהרה מס' 

  
  משתתפים

 והח"מ. נורית דהן  –") הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "

  מכרז. הנרשמים לנציגי 

  תמצית מפגש וסיור

מכרז, במהלכו הוצגו עקרונות המכרז, ניתנו דגשים על אופן הגשת ההצעות נרשמים לרך מפגש וסיור לנע

  השירות. םומועדי ההליך המכרזי ונערך סיור במקו

  

 מענה לשאלות הבהרה

להלן מפורטות שאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים במכרז בצירוף מעני הרשות לשאלות 

לטופס הזמנת ההצעות ולהוראות סעיפים  3.4ת לב המשתתפים להוראות סעיף ההבהרה האמורות. תשומ

  .לחוזה אשר יחולו גם על המידע הנקוב במענה לשאלות הבהרה המפורטות בהבהרה זו 5.2-5.3

 .1איזה סוג משקפיים יכול למכור הזכיין המפעיל את חנות הספורט בטרמינל מתבקש להבהיר : שאלה .1

  .רשאי למכור משקפי שמש 1זכיין חנות הספורט בטרמינל היר, כי : הרשות מבקשת להבתשובה

 2016 תלשנ 3להעביר את סך הפדיון השנתי של המפעיל של דוכן המשקפיים בטרמינל מתבקש : שאלה .2

 .2017 ושנת

  ₪. 4,471,462 – 2017יוני  - פדיון מכירות ינואר ₪.  8,632,465 – 2016פדיון מכירות : תשובה

 . נוסעיםליון ימ 1.5 -בחוזה לאת תנועת הנוסעים הבסיסית  ןלעדכמתבקש : שאלה .3

  מיליון נוסעים. 1.3עומד על  2018צפי תנועת הנוסעים היוצאים לשנת  .הבקשה נדחית: תשובה

 .ומועד שעת סגירתם 1חת החנויות בטרמינל ישעות פת מה הןמתבקש להבהיר : שאלה .4



  

 

לנוסח החוזה לפיהן  8.3ם להוראות סעיף הרשות מבקשת להפנות את תשומת לב המשתתפי :תשובה

בכל ימות השנה ובכל שעות היממה בהם  , במלואם,השירותיםהמפעיל יישא באחריות להעניק את 

   . , כפי שיהיו מעת לעתהרשותלהוראות ובכפוף בהתאם  לוהכו, 1בטרמינל מתקיימת פעילות תעופתית 

 הינן: 1בטרמינל התעופתית שעות הפעילות נכון להיום 

  פתיחת  -  בבוקר 06:00המראה ראשונה בשעהC/I  בבוקר. 03:00בשעה 

  תתכן גמישות תפעולית לעניין הקדמת  23:00המראה אחרונה עד השעה)C/I. 

  הינם:  1נכון להיום מועדי מתן השירותים בטרמינל 

 מועד פתיחת החנויות הוא שלוש שעות לפני המראה ראשונה. 

  09:00 מתוכננת לשעהבשבת המראה ראשונה.   

  22:00בורדינג בשעה עם סיום הסגירת החנויות.  

שעות הפעילות התעופתית ומועדי מתן השירותים המפורטים לעיל הינן שעות הפעילות כי  ,מובהר

התעופתית ומועדי מתן השירותים נכון להיום והרשות רשאית לערוך שינויים בשעות הפעילות ובמועדי 

יקול דעתה המלא ו/או מכוח מגבלות אחרות שיוטלו על הנמל בהתאם לש 1מתן השירותים בטרמינל 

  לנוסח החוזה במלואן. 8.3לו על שינוי שכזה כל הוראות סעיף ומעת לעת וכאמור יח 1ו/או טרמינל 

 .מתן השירותיםלמדד הידוע בעת תחילת ", הבסיסי המדד" הגדרתלשנות את מתבקש : שאלה .5

  .הבקשה נדחית: תשובה

על ידי  למפעיל לערוך ביטוח בעצמו על ידי מבטח המפעיל ולא להיות מחויבלאפשר מתבקש : שאלה .6

 .פרומיל מסך התשלומים 6.25בעלות בשיעור הרשות 

  .הבקשה נדחית: תשובה

 .1לבטל את הקצאת המחסן בטרמינל מתבקש : שאלה .7

תעריפי  היה והזוכה יבחר לעשות שימוש במחסן, יחויב הוא בדמי שימוש על פי .הבקשה נדחית: תשובה

  הרשות.

  

הוראות כלליות לתשלומים באופן שבו  - לחוזה ההרשאה 17 עדכון סעיף  הרשות מבקשת להודיע על

                           יתווסף תת סעיף שנוסחו הוא: 

  

המפעיל מסכים בזאת לקבל מהרשות לתיבת הדואר האלקטרונית שלו חיובים באמצעות חשבוניות "

לות חתימה אלקטרונית וזאת בהתאם לכללים למשלוח מסמכים ממוחשבים מקור דיגיטליות הכול

   ".. היה והמפעיל יבקש לבטל הסכמה זו יודיע על כך לרשות בכתב2003- ) תשס"ג 3הוראות (מס 

  
  
  

                                                                               
  



  

 

  
  
  
  

  בברכה,
  
  

  גדי פרל                                                                                                                  
  אחראי מסחר

  
  
  
  

זו, ולאישור ולראייה הננו חותמים בזאת בשם החברה המציעה ע"י  1הננו מאשרים קבלת הבהרה מס' 

  מורשי החתימה שלה ובתוספת חותמת החברה.

  

_______________________  

  חתימה וחותמת החברה המציעה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  העתקים: 
  סמנכ"ל למסחר ופיתוח עסקי –יורם שפירא 

  מנח"ט של"ן – שי ירדני
  רא"ג מסחר –מירי עמיאל בן הרוש 

  1טרמינל  תמנהל – גולן-אמיר גרסון
  ליועמ"ש בכירה סגנית –עו"ד ענת סתיו 
  אחראית זכיינים –אליזבט אביב 

  אחראית זכיינים –נורית דהן 
 מזכירת ועדת המכרזים –אריאלה קעטבי 
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