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  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

  14הבהרה מס' 

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

 מס'  סעיף  שאלה  תשובה

  חוזה

  כמבוקש. 

הורתה כדלקמן: " 11.3.5לחוזה יתווסף סעיף 
בשל הנחיות הגוף  הרשות על ביצוע שינויים

, לאחר תום ביטחון ברשותהמנחה ו/או אחראי ה
כנסיבות יראו בהוראה זו  תקופת התכנון

כל הוראות יחולו ו המצדיקות החזר השקעה
 להלן  17.7-ו 17.3פים הוראות סעיהחוזה לרבות 

  ". בשינויים המחויבים

שיידרשו שינויים  כי ככל ,מבוקש להבהיר
בעבודות התכנון ו/או ההקמה לאחר אישורן 

וזאת  ,תקופת ההקמהעל ידי הרשות ותחילת 
בשל הנחיות הגוף המנחה ו/או אחראי 
הביטחון ברשות, אזי לא יוטלו עלויות ביצוע 

  השינויים כאמור על המפעיל.

11.3.3  1.

   .כמבוקש

הרשות  באופן שבו יעודכנו 19.3.4.1הוראות סעיף 
תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול 

   :שרות, בכל שלב במהלך תקופת ההתקכדלקמן

את שטחי ומתקני  להשיב למפעיללהורות 
טרם אירוע הכוח העליון,  םלמצב השירות

כפי שאושרה על יישום תוכנית שיקום באמצעות 
על אחריותו  ,הוראותיהידי הרשות ובהתאם ל

המלאה והבלעדית ועל חשבונו בהתאם לתקבולי 
מבנה בית יכסו את ערך כינון שהביטוח ובלבד 

כנדרש בנספח  י השירותשטחי ומתקנ ,המלון
    הביטוח לחוזה. 

יתוקן כך שזכות הרשות מבוקש כי סעיף זה 
להורות למפעיל להשיב את שטחי ומתקני 
השירות למצבם טרם התקיימות אירוע כח 
עליון תהיה מוגבלת עד גובה תקבולי הביטוח 

  בלבד.

19.3.4.1  2.

יעודכן  באופן שבו המפעיל לא יידרש  15.3סעיף 
לשלם דמי הרשאה לרשות בחודשי התפוסה 

בהינתן שני תנאים  ,הנמוכים כהגדרתם להלן
מצטברים  והם:  במידה ועל פי מדד התפוסה 
במחוז תל אביב, ימצא כי בשנת ההפעלה מושא 
חישוב תשלום דמי ההרשאה המשולבים, ירד 

, 52% -ור הנמוך ממדד התפוסה החודשי לשיע
חודשים קלנדאריים  3וזאת לפרק זמן של 

רצופים ומלאים ומעלה (בכל אחד מאותם 
בתנאי שבתקופה זו ובכל אותם  וגם ,חודשים)

בבית החודשי החודשים ירד גם שיעור התפוסה 
"חודשי (להלן:  52% -המלון בנמל מתחת ל

  :)התפוסה הנמוכים"

 

ממוצע לתקן את הסעיף, כך שאם ירד  מבוקש
במשך  55%-התפוסה החודשי לשיעור הנמוך מ

שלושה חודשים רצופים ומלאים, אזי במהלך 
חודשי התפוסה הנמוכים לא יידרש המפעיל לשלם 
את דמי ההרשאה המשולבים. זאת, לאור העובדה 
כי על פי נוסחת ההנחה הקבועה כעת בחוזה 
ההרשאה, יגרמו למפעיל הפסדים כספיים 

  .עלות ההשקעה בפרויקט משמעותיים טרם החזר

15.3.2  3.
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-על מהא חתויכשה הבהרה זוגיש לה המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
  .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז

  

  

  בברכה,

  זיו ברייטברט
  רשות שדות התעופה

  

  

  מציע החתימת 

  

_____________________  
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