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  2018פברואר  15 
  ' שבט תשע"חל 

  
  לכבוד

______________  
                        

  /דוא"לבאמצעות פקס

לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של בית מלון בנמל התעופה  2017/15/040/074/00מכרז פומבי מס' 
  עבור רשות שדות התעופה בן גוריון

  13הבהרה מס' 

"), רשות שדות התעופה (להלן: טופס ההזמנהס הזמנת ההצעות במכרז (להלן: "לטופ 19.4להוראות סעיף בהתאם 
  אשר נשאלו בקשר עם המכרז שבנדון:הבהרה, לשאלות להשיב  בקשתמ ,")הרשות"

 מס'  סעיף  שאלה  תשובה

 טופס ההזמנה

לטופס  6עיף את ס לעדכן מבקשתהרשות 
  ההצעה, כדלקמן:

  מסמכי המכרז. 6"

ווים את מסמכי המסמכים הבאים מה. 6.1
  המכרז:

  א. טופס ההזמנה

ב. טופס ההצעה על נספחיו, המהווים חלק בלתי 
  נפרד הימנו ותנאי מתנאיו:

תצהיר להוכחת תנאי הניסיון של  -נספח א' . 1
  המציע

אישור רואה חשבון מבקר עבור  – 1נספח א'. 2
  בעל השליטה

 עבור מבקר אישור רואה חשבון – 2. נספח א'3
  חברת הניהול

תצהיר הוכחת ניסיון באמצעות  –נספח ב' . 4
  חברת ניהול

  בעל שליטה צהרתה – 1ב' . נספח5

  בדבר העדר הרשעה בפליליםתצהיר  –נספח ג' . 6

  טופס הצעה כספית -נספח ד' . 7

  נוסח ערבות לקיום הצעה - נספח ה' . 8

  נוסח ערבות לקיום הצעה משותפת – 1. נספח ה'9

  ."תףמציעים במשו –נספח ו' . 10

 17.2 - ו 16 סעיפים האמור לעיל, יתוקנולאור 
  לטופס ההזמנה, באופן הבא:

  ;"'נספח ה" יכונה –"נספח ו'" 

  ."'נספח ויכונה " –" 1"נספח ו'

מתבקש להבהיר מהם הנספחים אותם על 
  המשתתפים למלא ולצרף לטופס ההזמנה.

 –כללי 
  נספחים

1.
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 14.2הרשות מבהירה כי חלה טעות בנוסח סעיף 
  לטופס ההזמנה.

  בנוסח כדלקמן: יתוקןהסעיף 

אישור רואה חשבון מבקר חתום על ידי רואה "
 לטופס ההצעה 1נספח א'בנוסח , החשבון

על ידי  –(בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת 
לטופס  2נספח א'המוביל הפיננסי), ובנוסח 

 –בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת ( ההצעה 
 , וזאת לצורךותף)על ידי יתר המציעים במש

 10.1.7הוכחת התנאי המקדמי הנקוב בסעיף 
  ".לעיל

תשומת לב המשתתפים להוראות המופיעות 
לטופס ההזמנה,  2א'-ו 1בשולי הנספחים א'

  בקשר עם הצעה משותפת.

יהיה חתום על ידי  1בסעיף מצוין כי נספח א'
מורשה חתימה של החברה ומאומת על ידי 

המצורף למסמכי  1'עורך דין. עם זאת, נספח א
ההצעה אמור להיחתם על ידי רואה חשבון, 

  ולא כולל אישור עורך דין. אנא הבהירו.  

14.2  2.

 סעיףנוסח הכי לא חלה טעות ב ,ויודגש יובהר
 רק על מציעים במשותףכי ו וההפניה האמורה,

לטופס  'ו-ו 1ה'הנספחים את  ,בין היתר ,להגיש
  .ההצעה

נספח ו' לטופס כי ההפניה ל ,מתבקש להבהיר
  ההצעה מתייחסת למעשה לנספח ה'.

14.10  3.

כי מציעים שיהיו מעוניינים בכך  ,מבוקש  . הבקשה נדחית
יוכלו להגיש לאישור הרשות את נוסח הערבות 

ימי עסקים לפני המועד  14- וזאת החל מ
ימי  7-האחרון להגשת ההצעות במכרז ועד ל

עסקים לפני המועד האחרון להגשתו, וכי 
ר הרשות ו/או הערותיה לנוסח הערבות, אישו

ימי  3-לפי העניין, תתקבלנה עד ולא יאוחר מ
עסקים לפני המועד האחרון להגשת הצעות 

  במכרז.

16  4.

  חוזה ההתקשרות

כי בהתאם להגדרת  ,הבקשה נדחית. תשומת הלב
המונח, בנסיבות בהן המפעיל אינו רשאי על פי 

ומי דין להזדכות כלפי רשויות המס בגין סכ
המע"מ ששילם, ייחשבו סכומי המע"מ ששילם, 

כמו כן, בפסקה השנייה להגדרה,  ישירה. עלותכ
", יבוא כהוצאות ישירותבמקום המילים: "

  ". כעלויות ישירות"

"העלויות  :הגדרת המונחאת  לתקןמתבקש 
, באופן שבו יכלול גם את אלה: הישירות"

מע"מ, סכומים בגין נזקים עקיפים וכן עלויות 
  . 10%תקורה העולות על 

2.6  

סעיף 
 ההגדרות

5.

 :תתווסף פסקה שלישית ,לחוזה 8.1.2.1סעיף ל
בנסיבות בהן נבצר מהמפעיל מובהר, כי "
היתר בנייה עד לתום תקופת היתר  אתהנפיק ל

, שלא בשל מעשה ו/או מחדל של הבניה
המפעיל, תאריך הרשות את תקופת היתר 

 אמצעותהשיקבע ב יםהבנייה לפרקי זמן קצוב
בהתאם לנסיבות העיכוב ולפרק הזמן הצפוי 

, לא ייחשב בנסיבות האמורותלהנפקת ההיתר. 
כהפרת (או ביטול החוזה בגינו), העיכוב האמור 

   ". חוזה מטעם המפעיל

נכון למועד זה, לרשות לא ידוע על מגבלה 
קונקרטית להנפקת היתר הבנייה, וזאת מבלי 

יל בקשר לכך.  לגרוע מהחובות המוטלות על המפע

לתקן את הסעיף כך שבמידה  מבוקש
שהמפעיל הגיש את הבקשה להיתר בניה 
לוועדה המחוזית לתכנון ובניה לא יאוחר 
מהמועד הנקוב להגשת הבקשה בנספח לוח 
הזמנים, וכן שעד לתום תקופת היתר הבניה 
(כהגדרתה בחוזה) לא הושג ההיתר האמור 

רשות שלא בשל מחדל של המפעיל, תאריך ה
את לוחות הזמנים בהתאם, מבלי שהדבר 

הפרה של ייחשב לעיכוב מצד המפעיל ו/או 
  איזה מהתחייבויותיו.

רשות לא ידוע כי ל מתבקש להבהירכמו כן, 
  .על כל מגבלה קיימת להוצאת היתר הבניה

8.1.2.1  6.
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באופן (פסקה שנייה), יעודכן  לחוזה 9.4.4סעיף 
פעיל בנסיבות האמורות, יידרש המ" הבא:

לפעול בממשק מלא ולשתף פעולה עם הרשות 
ו/או גורמים אחרים הפועלים ביתרת שטחי 
המגרש הסטטוטורי לצורך עריכת כל העדכונים 
הנדרשים בתוכנית הבינוי בהתאם להוראותיה 
(לרבות תשריט משבצת הקרקע) וכן לצורך 
עריכת והגשת המסמכים ההנדסיים, 

תאם התכנוניים, ההיתרים והרישיונות בה
להוראות החוזה (לרבות באמצעות הגשת תוכנית 
בינוי אחידה והיתר בנייה עבור המפעיל ויתר 
עבודות הרשות יחדיו) ומבלי שיהיה באמור על 

זאת ( מנת להוות עילה להארכת לוח הזמנים
למעט בנסיבות בהן, עיכובים בגין האמור יגרמו 
שלא בשל מעשה ו/או מחדל של המפעיל, שאז 

וכן  )3לעיל (פסקה  8.1.2.1ות סעיף יחולו הורא
מבלי שיהיה באמור על מנת לזכות להטיל על 
הרשות אחריות כלשהי או לזכות את המפעיל 

  ". בפיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג

הוראות הסעיף הנקוב קובעות, בין היתר, כי 
בשל קיומם של אספקטים תכנוניים משותפים 
 בין משבצת הקרקע ליתרת שטחי המגרש
הסטטוטורי, ייתכן ועריכת ו/או הגשת 
המסמכים ההנדסיים, התכנוניים, 
הסטטוטוריים, ההיתרים ותכנית הבינוי 
יצטרכו להתבצע באופן המתייחס לכל המגרש 
הסטטוטורי כחלק מתכנית אחת. בנסיבות 
אלה, יפעל המפעיל בממשק מלא וישתף 
פעולה עם הרשות ו/או גורמים אחרים לצורך 

  ים הנדרשים.עריכת העדכונ

מבוקש שיובהר, כי בנסיבות שלא נגרמו בשל 
מעשה או מחדל של המפעיל, תאריך הרשות 
את  לוחות הזמנים בהתאם, מבלי שהדבר 
ייחשב לעיכוב מצד המפעיל ו/או הפרה של 

  איזה מהתחייבויותיו. 

9.4.4  7.

כמו כן, לחוזה, יעודכן באופן הבא: " 9.5.3סעיף 
מת לב המציעים מבקשת הרשות להסב את תשו

לפער שקיים נכון למועד פרסום המכרז, בין 
בין הוראות תוכנית המתאר לבין תוכנית הבינוי, 

באופן שבו תוכנית הבינוי הקיימת נכון היתר, 
למועד פרסום המכרז מאפשרת הקמה של בית 

קומות חדרים ובנוסף קומת  6( קומות 7בן  מלון
 כניסה), בעוד שתוכנית המתאר מאפשר הקמה

הגשת במסגרת קומות בלבד.  6של בית מלון בין 
הבקשה להיתר בנייה, יערוך המפעיל ויגיש גם 

מוסדות תיאום עם ב תוכנית הבינוי, לעדכון את ה
  התכנון ובכפוף להנחיותיהן". 

לחוזה, יעודכן באופן הבא: "מבלי  9.5.4סעיף 
אחריות לבחון לגרוע מכל האמור, יישא המפעיל ב

בעיני בעל מקצוע את תוכנית  הבינוי, בהתייחס 
לעדכונים ולשינויים הנדרשים במסגרתה, לרבות 
אך מבלי לגרוע בקשר עם כל העניינים הנקובים 

זה לעיל, ובמסגרת האמור לעדכן את  9.5בסעיף 
, בהתייחס בין היתר, גם לנקודות תוכנית הבינוי
אם ליתר ו/או בהת הרשותעבודות הממשק עם 

ריותו ל על אחוהוראות הרשויות המוסמכות, הכ
ומבלי שיהיה  המלאה והבלעדית ועל חשבונו

באמור על מנת להוות עילה להארכת לוח הזמנים 
זאת למעט בנסיבות בהן, עיכובים בגין האמור (

יגרמו שלא בשל מעשה ו/או מחדל של המפעיל, 
 )3לעיל (פסקה  8.1.2.1שאז יחולו הוראות סעיף 

כן מבלי שיהיה באמור על מנת לזכות להטיל על ו
מפעיל ההרשות אחריות כלשהי או לזכות את 

  ". בפיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג

כי בנסיבות שבהן יידרש  ,מבוקש להבהיר
עדכון תוכנית הבינוי כאמור בסעיף הנקוב, 
תאריך הרשות את לוחות הזמנים בהתאם, 

עיל ו/או מבלי שהדבר ייחשב לעיכוב מצד המפ
  הפרה של איזה מהתחייבויותיו.

9.5.4  8.
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לחוזה, תתווסף פסקה שלישית  9.8.4לסעיף 
מובהר, כי אחריותו של המפעיל תחול כדלקמן: "

על תכנון והקמה של החיבור למעבר המקורה 
בתוך משבצת הקרקע ובנקודות הממשק עם 
המעבר המקורה אותו תקים הרשות מחוץ 

בנסיבות בהן כי  למשבצת הקרקע. עוד מובהר,
עבירה למפעיל תוכניות או הנחיות הלא הרשות 
עבור הממשק למעבר המקורה שמחוץ תכנון 

למשבת הקרקע במהלך תקופת התכנון, אזי 
תכנון והקמת המעבר המקורה מחוץ למשבת 

בית המלון תוך התחשבות בהקרקע, ייערך 
ת צוביתר התשתיות והמתקנים שבתוך משב

פק מובהר בזאת, כי אין הקרקע. למען הסר כל ס
זה לעיל על מנת  9.8.4ולא יהיה באמור בסעיף 

להוות הצהרה או התחייבות של הרשות לתכנון 
ו/או להקמת המעבר המקורה או כל פתרון גישה 

  . "אחר למשבת הקרקע

כי בנסיבות שבהן יידרש  ,מבוקש להבהיר
 במשבצת והקמה תכנון עבודות לבצעהמפעיל 
 המעבר עם שקלהתממ מנת על הקרקע
, אזי אחריותו של המפעיל תהיה המקורה

בקשר עם הממשק עם המעבר המקורה תהיה 
  מראש משבצת הקרקע בלבד.

מתווה הרשות מתבקש להבהיר כי  עוד 
לתכנון המעבר המקורה יהיה תוך התחשבות 
בתכנון מטעם המפעיל ו/או במצבו התכנוני 

  של המלון (ככל שכבר הוקם).

9.8.4  9.

ככל שישכיר המפעיל כי  ,מבוקש להבהיר  ית. הבקשה נדח
שטחים במשבצת הקרקע לצדדים שלישיים 
(שאינם גוף קשור) במסגרת פעילות מסחרית 
נוספת שתאושר על ידי הרשות, ייחשבו דמי 
השכירות בלבד של השטחים האמורים כחלק 

  מפדיון המכירות ברוטו.

11.8.3  10.

הוראות פסקה השנייה בתשומת לב המשתתפים ל
  לחוזה.  11.14סעיף 

כי משבצת הקרקע נמצאת  ,מבוקש להבהיר
טריטוריאלי של נמל - בתוך המתחם האקס

התעופה בן גוריון, ועל כן לא חל על השטח 
  חיוב ארנונה.

11.14  11.

הרשות מבהירה כי הוראות  הבקשה נדחית.
הסעיף חלות במצב בו ביטול החוזה על ידי 

 מפעיל.הרשות נעשה עקב הפרת החוזה על ידי ה
בהקשר זה, תשומת לב המשתתפים לתיקון סעיף 

  כאמור לעיל. לחוזה  9.4.4

כי במקרה שבו התעכב  ,מבוקש להבהיר
המפעיל בתחילת מתן השירותים לפרק זמן 

חודשים מהמועד הנקוב בחוזה  7העולה על 
ההרשאה, והחוזה בוטל, אזי בנוסף להחזר 
עלות ההשקעה יהא המפעיל זכאי גם להחזר 

רווחים אשר נגרמו לו בשל ביטול החוזה  אבדן
  ביחס לתקופה האמורה

12.2.3.2  12.

לתקן את כל סעיפי המשנה של סעיף  מתבקש   הבקשה נדחית.
כך שבכל הנסיבות המתוארות  17.1.1.1

בסעיפי משנה אלה, יהיה המפעיל זכאי להחזר 
מסך עלות  100%עלות השקעה בשיעור של 

  ההשקעה.

17.1.1.1  13.

כי מסעיף זה יוחרגו שינויים  ,מבוקש להבהיר  ת. הבקשה נדחי
אשר בוצעו בהסכמה משותפת של המפעיל 
והרשות, כך שביחס אליהם יהיה המפעיל 
זכאי להחזר השקעה, וזאת על מנת למנוע 
טענות עתידיות של חוסר סמכות הרשות 

  לאשר שינויים שכאלה.

17.7.8  14.
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 מס'  סעיף  שאלה  תשובה

) 1(פרקי הזמן הקבועים בסעיף יתוקנו כדלקמן: 
 120) 2יום מצטברים בתקופת התכנון; או ( 120

) 3יום מצטברים במהלך תקופת ההקמה; או (
חודשים רצופים  12יום מצטברים במהלך  120

  במהלך תקופת ההפעלה

פרקי הזמן הקבועים  מבוקש להבהיר כי
יום מצטברים  90) 1( בסעיף יתוקנו כדלקמן:
יום מצטברים  90) 2בתקופת התכנון; או (

יום  90) 3קופת ההקמה; או (במהלך ת
חודשים רצופים במהלך  12מצטברים במהלך 
  .תקופת ההפעלה

18.2.3  15.

עבודה בשטחי הרשות מחייבת הבקשה נדחית. 
   ממילא אישורי כניסה וביטחון ייעודיים.

כך שרק זהותם של מבוקש לתקן את הסעיף 
קבלני משנה שההתקשרות עמם עולה על 

תהיה כפופה  ש"ח לחודש 400,000היקף של 
  לאישור הרשות.

22.5.1  16.

לתקן את הסעיף כך שיובהר שחידוש  מבוקש  הבקשה נדחית. 
הערבות כאמור בסעיף זה יהיה מוגבל לסך 

פעמים סכום הערבות  3- כולל השווה ל
המקורי במהלך כל תקופת החוזה, כמקובל 

  במכרזים דומים בארץ.

30.4  17.

מפעיל הלחוזה, יעודכן באופן הבא: " 36.1סעיף 
, כי במהלך כל תקופת מתחייבמצהיר ו

בעלי בזהות ההתקשרות, לא יחולו שינויים 
השליטה במפעיל (כהגדרת המונח "שליטה" 

במישרין ו/או , )1968-בחוק ניירות ערך, תשכ"ח
בעקיפין, וזאת למעט אם התקבל לשם כך אישור 

 " .הרשות מראש ובכתב ובהתאם לתנאי האישור

כך שהוראת הסעיף  את הסעיף מבוקש לתקן
שינוי בזהות בעל השליטה בהתייחס ל תחול

במפעיל (כהגדרת המונח "שליטה" בחוק 
  ., בלבד)1968-ניירות ערך, תשכ"ח

36.1  18.

  הנחיות בינוי (תכנון וביצוע) –נספח ג' לחוזה 

כמבוקש. יחד עם זאת, הרשות מבקשת להבהיר כי על 
ן המפעיל להגיש כתב כמויות מפורט בשלב התכנו

  המפורט לאישור הרשות.

מבוקש לתקן את הסעיף כך שתימחק 
  .להגיש כתב כמויות מפורטהדרישה 

.19  ה'00.08

את הסעיף כך שבמקום  מבוקש לתקן  כמבוקש
ומשרדים"  מלון בתי מבני "הקמת :המילים
או  מלון בתי מבני המילים "הקמת תבואנה

  משרדים".

.20 2ב'00.21

הבהרה נוספות אשר טרם קבלו מענה במסגרת הבהרה זו. מענה אלות שבמכרז, נשאלו כי  ,הרשות מבהירה
לשאלות אלה, נדון אצל הגורמים המוסמכים ברשות ולאחר קבלת החלטה בעניין, תפרסם הרשות הבהרה נוספת 

  לשם כך. 

-לע מהא חתויכשה הבהרה זוגיש לה המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
  .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז

  בברכה,

__________  
  רשות שדות התעופה

  חתימת מציע 

  

_____________  
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