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  תמוז תשע"ז ד"כ 

  2017יולי  18 
  
  

  לכבוד
  

 ------------  
  

 ------------  
  
  
  

  נרשמי המכרז
  
  
  
  

לקבלת הרשאה להתאמה, ניהול והפעלה של שני בתי קפה  2017/15/040/076/00מכרז פומבי מס' 
של נמל  3של אולם היוצאים שבטרמינל   Dחלביים, האחד במרכז הרוטנדה והשני בזרוע  

 גוריון-התעופה בן
  
  

  1מסמך הבהרות מס'           
  
  

  להלן מועברים לנרשמי המכרז שבנדון, שאלות הבהרה למכרז ותשובות רש"ת 
  
 נשוא המכרז מה היה סכום החיוב בגין צריכת החשמל של המפעיל הנוכחי בשתי נקודות השירות .1

  .2016לשנת 
  

  .לפני מע"מ₪  126,129  - הסתכם ב  2016החיוב לשנת  :תשובה
  

 .10%ל  40%מבוקש להוריד את שיעור ההצמדה לתנועת הנוסעים מ .2

  הבקשה נדחית.תשובה: 

לתנועת נוסעים של  בחוזה 13.2מבוקש לעדכן את טבלת תנועת הנוסעים היוצאים הנקובה בסעיף  .3
 השנה האחרונה.

 נמוכה מעט  מיליון)  8כמות הנוסעים הבסיסית שנקבעה למכרז ( יובהר כי , .תשובה : הבקשה נדחית
בשל מעבר נוסעים   בתנועה   ירידה  בחשבון הקחמאחר שנלמיליון)  8.6( 2016בשנת  מהתנועה בפועל

  . 1לטרמינל 

 ימי עבודה לצורך התארגנות הזוכה, בתקופת ההתאמה. 14ינתנו יהתבקש כי  .4
  

ויוותרו על  –לחוזה  6.2.1.1.2.1בסעיף  יםעבודות ההתאמה והשיפוץ מפורטלוחות הזמנים ל: תשובה
  כנם.

  
 התבקש לצרף רשימת ציוד  קבוע שתיוותר ע"י המפעיל הנוכחי.  .5

 
  (נספח א') –במקומות השירות  יוותר תמצורפת רשימת הציוד ש: תשובה 
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, 3יולי ) בחלוקה לטרמינל  -( חודשים ינואר – 2017ט תנועת הנוסעים היוצאים לשנת ותבקש פירמ .6
 . Dוזרוע  1טרמינל 

 
  תשובה: להלן הפירוט:

  
, מתוכם יוצאים  מיליון נוסעים 4.7 -כ  2017יולי  –חודשים ינואר  3סה"כ נוסעים יוצאים מטרמינל 

  . Dמזרוע יוצאים מיליון נוסעים  1.045
  

  נוסעים יוצאים. 770,000 –סה"כ  כ  1מטרמינל 
  

 בתקופת שיפוץ שני המתחמים. מתבקש להבהיר את מנגנון התשלומים  .7

  חוזה מפרטים בהרחבה את מנגנוני התשלום בתקופת השיפוצים.    12.3 -ו 12.2סעיפים תשובה:        

 
  
  

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

  בעת הגשת ההצעה.המכרז 

  
  
 
  
  

  ב ב ר כ ה ,
  
  נטלי יצחקי

 מנהלת מסחרית 
  
  
  
  

  העתק:
  מנהל נתב"ג –שמואל זכאי 
  סמנכ"ל למסחר ופיתוח עסקי –יורם שפירא 

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

  תקבולים רא"ג –מיכאל רבין 
  הלשכה המשפטית –עו"ד ענת סתיו 
  מפקחת על בעלי זיכיון –אליזבט אביב 

  לים מסחרייםואחראי תקב –איציק דהן 
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