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  "ו תמוז תשע"זכ 
 24.07.2017  

  מס'...................
  לכבוד

__________________  
__________________  

  
  

  נרשמי המכרז
  באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל     

שני בתי של  , ניהול והפעלההתאמהל לקבלת הרשאה 2017/15/040/076/00פומבי מס' מכרז 
נמל של  3של אולם היוצאים שבטרמינל   Dקפה חלביים, האחד במרכז הרוטנדה והשני בזרוע
  גוריון-התעופה בן

    3 מספר ות בהרמסמך ה

  

  

  אלות הבהרה  ש

 מי ידי על שנשאלו הבהרה שאלות על לענות מבקשת"), הרשות(להלן: " התעופה שדות רשות
 טופס(להלן: " ההצעות הזמנת לטופס 3.10 סעיף להוראות המשתתפים לב תשומת. במכרז מהמשתתפים

 הנקוב המידע על גם יחול אשר") החוזה(להלן: " ההרשאה לחוזה 5.2-5.3 סעיפים ולהוראות") ההזמנה
   .זו בהבהרה המפורטות הבהרה לשאלות במענה

לטופס ההצעה (אישור רואה חשבון), בשפה האנגלית,  1נספח א' מתבקש לקבל נוסח של :שאלה .1
 .אותו ניתן יהיה להגיש כחלק ממסמכי ההצעה למכרז

לטופס ההצעה בשפה  1', נוסח של נספח א'נספח א. במצורף להבהרה זו ככמבוקש :התשוב
 כל לטופס הזמנת ההצעות. בנוסף מובהר, כי  22תשומת לב המשתתפים להוראת סעיף  האנגלית.

 חתימה לאמת או ד"עו ידי על מאושרת העתקתו שנכונות מסמך העתק למסור נדרש שמציע מקום
 הדין להוראות בהתאם ערוך תצהיר להגיש או) אחרת חתימה כל ובין המציע חתימת בין(

 או/ו ד"עו רישיון בעל ד"עו כאמור מאשר/המאמת יהיה, ד"עו ידי על מאושרת גביו על כשהחתימה
, אשר יפעלו לפי הדין החל עליהם במדינה בה קיבלו את הרישיון העניין לפי, נוטריון או/ו קונסול
   . לפעול

לאיזו מעטפה יש לצרף את רשימת המוצרים -כמו כן מבקשת הרשות לתקן את תשובתה לשאלה .2
 .2שניתנה במסמך הבהרות מס'  (נספח ה') אשר בטופס הזמנת ההצעות 11.9הנקובה בסעיף 

ביחד עם יתר מסמכי  1את רשימת המוצרים יש להגיש באמצעות מעטפה מס' :  מעודכנת תשובה
  (למעט ההצעה הכספית).  המכרז

  : מתבקש למסור פדיון מכירות של המפעיל הקיים כיום.שאלה .3

  ש"ח  24,960,476 -הסתכם פדיון המכירות ברוטו של המפעיל הנוכחי ב 2016בשנת  תשובה:          

  ₪. ₪11,902,355   -הסתכם הפדיון ב 2017יוני  -ובחודשים ינואר         

  

  

  

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר 
 מסמכי המכרז במועד הגשת ההצעה למכרז
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  בברכה,

  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 

  

  

  

  זוהריני לאשר האמור בהבהרה 

  חתימת המציע
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  נספח א'

Appendix A1 to the Bid Form 

Accountant’s Confirmation 
 
 

Date: _______________ 
 

 
As  the  accountant  for  ________________________  (henceforth:  “the  bidder”)  I  hereby  confirm 
that  the  comprehensive  sales volume of  the bidder, at current prices  from  the management and 
operation of coffee house   mentioned  in  the  framework of  the response  to  the preconditions set 
out  in section 8.1.1.2 of the  Invitation for Proposal Form during the years 2015‐2016 was not  less 
than NIS 4, 800,000  (fore million and eight hundred  NIS), excluding VAT. 

We also confirm that if the details of the cumulative sales turnover are stated in the bidder's books 
in foreign currency (other than NIS), the sales turnover has been translated into the NIS according to 
the average annual exchange  rate of  that  foreign currency  in  relation  to NIS  (as published by  the 
Bank of Israel) in each of the reported years. 
 
 

Accountant’s Signature 
 

[The text of the confirmation (in its language) must be printed on the original company stationery of the accountant's 
office and stamped with original the stamp and signature.] 
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