
  

1 
  

  
  "ו תמוז תשע"זכ 

  2017יולי  20 
  מס'...................

  
                        

  
  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
  
  

   19.7.2017סיכום סיור מציעים שנערך ביום     
  

                        
  2מסמך הבהרות מס'                                     

  
  

  . 19.7.2017סיור המציעים לנרשמי המכרז שבנדון נערך ביום  
  

  הסיור כלל  מצגת אשר סקרה את עיקרי המכרז,
  

  סיור במקומות השירות המוצעים במכרז,
  

  שאלות שנשאלו על ידי המתמודדים נרשמי המכרז.
  
  

  שנשאלו/הועברו, ומתן מענה רש"ת:להלן השאלות 
  
  

 ? 3מטרמינל     LOW COSTהאם מתוכננות טיסות  .1
  

  ותצאנה גם בעתיד. 3יוצאות גם כיום מטרמינל  Low Costטיסות :  תשובה
  

 לחוזה 6.2.1.1.2.3הנקוב בסעיף    Dזרוע במהו המועד להגשת תוכניות לבית הקפה  .2
  . 1.6.2018האם הכוונה ל 

  
  . Dיגיש הזוכה לרשות את תוכניות העבודה לשיפוץ בית הקפה בזרוע  1.6.2018עד ליום  –: חיובית  תשובה

  ). 1.6.19טת החוזה ו(ולא כפי שנרשם בטעות בטי
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 האם בתקופות השיפוץ יהיה ניתן לעבודה בימי שישי . .3
  

  באישור מראש ועד שעתיים לפני כניסת השבת. –חיובי  :תשובה
  

 .  Dבית הקפה ברוטנדה ובית הקפה בזרוע  –האם נדרשת תוכנית הדמיה לשני מקומות השירות  .4
  

  : כן .  תשובה
  

 מדוע  מחירי סל המוצרים הבסיסי השתנו מהמכרז הקודם?  .5
  

  מחירי סל המוצרים הבסיסי עודכנו בהתאן למדיניות הרשות. :תשובה
  

הנקובה  5%והאם עלייה של  ,הנמכרים בבתי הקפה נשוא המכרזמתי תתאפשר עליית מחירי המוצרים  .6
  .אחוז מצטבר מיום תחילת השירות, או עליה שנתית הבחוזה הינ

  
  לטיוטת החוזה. 8.7.3כמפורט בסעיף  :תשובה

  
 לבסיס התנועה הקיימת בפועל? 8,000,000 -האם ניתן לשנות את בסיס הצמדה לתנועת הנוסעים מ .7

  
  ). 3(שאלה  1נמסרה תשובתו לשאלה זו גם במסמך הבהרות מס'  –שלילי  :תשובה

      
 .האם ניתן לשפץ את שתי נקודות השירות במקביל .8

  
  : לא ניתן.תשובה

  
 . 1האם קיים צפי לגידול בתנועת הנוסעים בטרמינל  .9

  
מיליון נוסעים .(בהמשך לתשובה שנמסרה במסמך  1.5צפויים לצאת מטרמינל  2018בשנת  :תשובה

  .) 1הבהרות מס' 
  

 .2018פברואר -האם ניתן יהיה לבצע את השיפוץ של בית הקופה ברוטנדה בחודשים מינואר .10
  

  לא ניתן.תשובה: 
  

האם מבוקש כי אימות המסמכים ע"י רו"ח צריך שיעשה בשפה במקרה של מציע שהוא תאגיד זר,  .11
 לטופס ההצעה). 1האנגלית? (מדובר בנספח א

  
  באנגלית, עליו יחתום רו"ח יועבר במסמך הבהרות הבא. 1נוסח נספח א'  –: כמבוקש תשובה

  
 15.2.2.9 – 15.2.2.8התוכנית התפעולית (הנדרשת לשלב האיכות) המנויה בסעיפים את האם ניתן להגיש  .12

 בשפה האנגלית?  -לטופס הזמנת ההצעות 
                
  יש את התוכנית התפעולית באנגלית.ניתן להג –כמבוקש  :תשובה              

  
 (נספח ה') אשר בטופס הזמנת ההצעות. 11.9לאיזו מעטפה יש לצרף את רשימת המוצרים הנקובה בסעיף  .13

  
  למעטפה הכספית. תשובה:

  
האם יספיק לכתוב את המוצר ומחירו, או  מתבקשת הבהרה לרמת הפירוט הנדרשת ברשימת המוצרים. .14

  ט .ושנדרש פיר
  

  :*לדוגמה  -  לפרט את שם המוצר גודלו ואופיויש  תשובה:
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  קפוצי'נו קטן/בינוני/גדול  –קפה הפוך  
  קצר/ארוך/כפול –אספרסו  
  מ"ל 350-קטן/בינוני/גדול –משקאות אייס  
  מ"ל 750מ"ל/  500בקבוק מים מינרליים  
  פרוסות לחם/רטבים/שמן זית זית/לימון/טחינה 2דוגמה +  –תכולת סלטים וציון תוספות במנות  
  כריך אישי/חציכריך/כריך מלא/כריך כפול –סוג וגודל לחמים  –כריכים  
        סוגים, ממרחים, כגון טונה,ריבה מאפים + שתיה - ביצים/גבינות 2אומלט, –פירוט  –ארוחת בוקר  

  חמה/קרה + מנת לחם
  מ"ל  350גדול  1מ"ל 250מ"ל/בינוני  150קטן  –דלים ג –מוזלי/יוגורט עם תוספות  
  ליטר + מנת לחם ורטבים  1מ"ל/גדול  750בינוני  –סלט בהרכבה  

  
  (*הרשימה מהווה דוגמה בלבד).

  
 לחוזה נרשם .... ( *יעודכן בהתאם לקטגוריית הזכייה)....נדרשת הבהרה. 13.2.1.1בסיפא לסעיף  .15

  
  תימחק בנוסח החוזה לחתימת הזוכה. –: הערה לא רלוונטית תשובה

  
 מתבקשת הבהרה לעניין בדיקת ההצעה של התוכנית התפעולית (בשלב האיכות). .16

  
  : התוכנית התפעולית אשר תיבדק בשלב האיכות ע"י ועדת משנה שתתמנה ע"י ועדת המכרזים. תשובה

  שנקבעו כחלק  מתוכנית הבדיקה.ים מפורטים רתנוקד עפ"י פרמט
  
  
  
  
  
  
מסמכי יתר ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם  המכרז   ה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכימסמך ז

  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

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

  אחראי תקבולים מסחריים –איציק דהן 
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