
  

  

  
  

  ' אב תשע"זד 
  2017יולי  27 

  מס'...............
  

                        
  
  

  לכבוד
__________________  
__________________  

  
  

  נרשמי המכרז
      

  באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל 

  

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

  גוריון

    4מסמך הבהרות  מספר 

  

  

  שאלות הבהרה  

 מי ידי על שנשאלו הבהרה שאלות על לענות מבקשת"), הרשות(להלן: " התעופה שדות רשות
   . במכרז מהמשתתפים

  

 :  האם יש צורך לנקוב אף במחיר המוצר ברשימת המוצרים שיש לצרף להצעת המציע .שאלה .1

  .לכל מוצר יש לנקוב במחיר–= חיובית -  תשובה  

  

של מקומות השירות נשוא המכרז, לשם ביצוע ההדמיות   as made: מבוקש לקבל תכניות שאלה .2
 לטופס הזמנת ההצעות.  15.2.2.9  - 15.2.2.8פים הנדרשות כנקוב  בסעי

   תשובה:   

(תכניות העדות) רק לאחר שמי מהמציעים אשר                     as made -הרשות תוכל למסור את תכניות ה  
שכותרתו " הסכם לשימוש בנתונים ספרתיים או אחרים ת המסמך המצורף אמעוניין בהם, יצרף   
את המסמך החתום יש להעביר  חתום על ידי המציע. א(לרבות מפות, צילומים ואחרים) כשהו  
 . natalyy@iaa.gov.ulבדוא"ל לכתובת :   

  מציעים אשר חתמו על הטופס.תועבר התוכנית ל ע"י המציע,חתום הלאחר קבלת המסמך   

  

  

  

  



  

  

  

, 2016,  2015,  2014לשנים  3: מבוקש לקבל את נתוני תנועת הנוסעים היוצאים בטרמינל שאלה .3
 ברמה החודשית. 2017

    להלן הפירוט ברמה השנתית, אין הרשות נוהגת לפרט את הרמה החודשית, ניתן להיעזר  :תשובה  

 .בטיוטת החוזה  13.2.1.1בסעיף  המפורטים  ,התנועהתפלגות הבנתונים המתארים את       
  

2014    – 7,144,907  
2015 – 7,845,986  
2016 – 8,674,503  

  .4,368408 – 2017יוני - ינואר      

 
: מבוקש לפרט את סכומי החיוב של המפעיל הנוכחי בגין שירותי אחזקה, שירותי מיזוג שאלה .4

 . 2016לשנת  –מים, ניקיון, תקשורת וגז  ,אויר, פינוי אשפה

  : להלן הפירוט כמבוקש:תשובה  
 ₪. 145,692 – 2016דמי שימוש ושירותים (אחזקה, מיזוג אוויר) לשנת   
  ₪  126,129 – 2016צריכת חשמל   
  ₪. 7,514 - 2016צריכת מים   
לא ניתנו שירותי ניקיון במתחמי השירות (באחריות המפעיל) למעט השטח הציבורי שבו הרשות   
  ניקיון.   סיפקה שירותי   
  תשלום בגינו נעשה דרך ספק הגז.החיוב בגין הגז ו  

  
  

ם יחויב הזוכה כאשר יפתח מקום ההאם יש בכוונת הרשות להקטין את דמי הרשאה שב שאלה: .5
 .  Eשירות (בית קפה) בזרוע 

  : שלילי .תשובה
  

  .  Dולזרוע  : מבוקש לקבל פילוח של פדיון המכירות ברוטו בחלוקה לרוטנדהשאלה .6
     

  : תשובה  
 :2016פדיון מכירות   
  ₪  20,184,147 –רוטנדה   
  ₪ . D – 4,776,327זרוע   

  
  כוללים מע"מ.הסכומים אינם כל             

 
 

  

  

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

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  ב ב ר כ ה ,
  
  נטלי יצחקי

  מנהלת מסחרית 
  
  
  
  
  
  

  
  

  צילומים ואחרים). לוט: טופס הסכם לשימוש בנתונים ספרתיים או אחרים (לרבות מפות,
  
  
  
  
  
  
  

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

  מנח"ט של"ן –שי ירדני 
  מסחר רא"ג –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 
  
  
  



  

  

  ספרתיים או אחרים (לרבות מפות, צילומים ואחרים) םשימוש בנתוניהסכם ל

  
  לאחר שהמשתמש קרא את תנאי הסכם זה ואישר בחתימה את הסכמתו.יעשה המפורטים להלן ם שימוש בנתוני

  

    נמל תעופה בן גוריון  כתובת   רשות שדות התעופה  שם:  בין :

  עמיר יוסף  153-50-9752622  פקס:  03-9752622  טלפון :  

  להלן "רש"ת"  מצד אחד amiryo@iaa.gov.il  דוא"ל :  

            
               כתובת               שם:  לבין :

                פקס:              טלפון :  

  להלן "המשתמש" מצד שני              דוא"ל   

 תאור הנתונים: הנתונים שנמסרו למשתמש כוללים :  .1

  לרבות תוכניות חשמל, אינסטלציה ומיזוג אוויר  Dתוכניות עדות של בתי הקפה ברוטונדה ובזרוע 
            
            
 המשתמש מתחייב שהנתונים ישמשו אותו למטרת : מטרת השימוש :  

  תכנון דלפק הצורפים

            

מוסכם על הצדדים כי כל זכויות הקניין, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה זכויות הקניין הרוחני בכל :  זכויות יוצרים .2

המסמכים וכל יתר  , צילומי האוויר, תצלומי אורתופוטוהתוכניות, התרשימים, המסמכים, החישובים, השרטוטים

לא יעשה כל פעולה מצהיר כי הוא  המשתמשו ,רש"תרכושה וקניינה של  ן, הינאשר יקבל המשתמש מידי רש"ת

  שיש לרש"ת, כאמור.המפרה את זכויות היוצרים 

לצורך ביצוע העבודה  המשתמשל בהנתונים אותם קיכי בתום ביצוע העבודה  לדרוששמורת לעצמה את הזכות רש"ת   

  השאיר בידיו עותק. שהמשתמשיוחזרו לידיה, מבלי 

המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שכל ידיעה ומסמך אשר הועברו לו או נוצרו על ידו בהקשר לעבודה  :איסור מסירה .3

פרסומם  , לרבותזו, הינם סודיים והוא מתחייב שלא להעבירם לצד ג' או לעשות בהם שימוש שלא לצורך עבודה זו

והצגתם בכל צורה ואופן. כמו כן המשתמש מתחייב כי עובדיו המועסקים בביצוע השירות ישמרו בסוד על כל ידיעה 

 המגיעה אליהם בהקשר לעבודה זו ולא יעבירוה לצד ג'.

  .רש"תשל היתר בכתב ומראש  ללאהמשתמש מתחייב לא לעדכן ו/או לשנות את הנתונים או חלק מהם  :איסור עדכון .4

, לרבות ולא היר כי בדק את הנתונים אשר קיבל מרש"ת ומצאם עונים לדרישותצהמשתמש מ :אחריות לתוצאות .5

  .בתוכניות שאינן חתומות כדיןשיעשה המשתמש שימוש למעט 

  .שגויים באחריות לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש בנתונים לא תשארש"ת 

תקנה לרש"ת הזכות לתבוע מהמשתמש מהתנאים הרשומים לעיל, תנאי ידוע למשתמש כי הפרת  :ההסכםתנאי הפרת  .6

 .כתוצאה מהפרת התחייבות זאת להפיצויים בגין נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם 

  על פי דין. אחרת אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של רש"ת לקבל כל סעד או תרופה        

 , ובכפוף להודעה בכתב שניתנה למשתמש.ללא התראה מוקדמתרש"ת על ידי  זה ניתן לביטול  הסכם:  הסכםביטול  .7

 

  ______________________  עמיר יוסף
  משתמש  רש"ת
    

27.7.2017  ______________________  
  תאריך  תאריך
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