
  

 

  

  2017נובמבר  13 
  "ד חשון תשע"חכ 

  לכבוד:
 ___________________________  
 ___________________________  
 ___________________________  

  
  
  

  09.11.2017מיום  נרשמים למכרזנוסף סיכום מפגש וסיור 
  

של בית לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה  15/0407201//00074/מכרז פומבי מס' 
  מלון בנמל התעופה בן גוריון

  

  7מסמך הבהרות מס' 
 

 משתתפים: .1
 רש"ת: .1.1

  מתכננת ערים בכירה -ארזה פינצ'וק

  מרכז תחום פיתוח עסקי -זיו ברייטברט

 
 נרשמי המכרז .1.2

  
 :עיקרי המפגש וסיור .2

להשתתפות לרבות רקע ומידע כללי, תכולת השירותים, תנאים  - הצגת עיקרי המכרז על ידי זיו ברייטברט

 .במכרז, תשלומים לרשות, התחרות במכרז, בדיקת ההצעות במכרז וכן אופן הגשת ההצעה

האופן בו רשאים המציעים לפנות אל הרשות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם הוסבר למשתתפי הסיור  .3

 .מסמכי המכרז

 במשבצת הקרקע המיועדת להקמת בית המלון.נערך סיור  .4

  
   :במהלך המפגש מענה לשאלות הבהרה שנשאלו .5
 

. לאור בקשה 06.12.2017מבוקש לדחות את מועד הגשת ההצעות למכרז אשר נקבע ליום  שאלה: .5.1

 .שהוגשה אל הרשות על ידי מי ממשתתפי המכרז

  :: לאור הבקשה שלעיל, החליטה הרשות לעדכן את מועדי המכרז כדלקמןתשובה

 עד השעה  20.12.2017הבהרה ידחה ליום המועד האחרון להגשת שאלות  -שאלות הבהרה

14:00 

 10:00בשעה   03.01.2018 ידחה ליום - המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 

 01.05.2018יידחו ליום  -מועדי תוקף ההצעה ותוקף הערבות להצעה  
 



  

 

  

 בצת הקרקע עליה מתוכנן בית המלון.מדידה של משתוכנית : מבוקש לקבל שאלה .5.2

פניה אל הח"מ  על ידי התכנית המבוקשתשל   PDFקבצים בפורמטהניתן לקבל את  :תשובה

קבצים אלה אינם מחייבים ונועדו לצרכי מובהר בזאת כי . zivbr@iaa.gov.ilבאמצעות הדוא"ל 

הרשות יותר. בנוסף,  מדידה עדכנית י הרשותואין ביד 2009משנת הינה המדידה  תכניתהמחשה בלבד. 

מבקשת להפנות תשומת ליבם של נרשמי המכרז לעובדה כי על הזוכה במכרז יהא לעדכן את תכנית 

   וכמפורט בטופס הזמנת ההצעות.הבינוי כנדרש 

 

  
 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי

 . המכרז בעת הגשת ההצעה
  
  
  
  
  

  כבוד רבב
  

  ,זיו ברייטברט
  .מרכז תחום פיתוח עסקי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  העתקים:
  סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי. - יורם שפירא

  סגן בכיר ליועמ"ש. -עו"ד ענת סתיו
  .אחראי תקבולים מסחריים - איציק דהן

 משתתפי הסיור
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