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  2017ביולי  31

  לכבוד
  המשתתפים במכרז

  א.ג.נ,

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

  5מספר  הבהרה

  ניהול והפעלת בית/בתי קפה –ניסיון רלוונטי 

הבהרה שנשאלו באמצעות מי מהמשתתפים במכרז, מבקשת רשות שדות התעופה  בעקבות שאלות
  כדלקמן: להבהיר  ,")הרשות("

הזמנת ההצעות, נדרש המציע להציג ניסיון  לטופס 8.1.1.1במסגרת התנאי המקדמי הנקוב בסעיף  .1
ועד למועד  1.1.2015בעלים של בית קפה אחד לפחות, אשר פעיל ברציפות, לכל הפחות, החל מיום כ

 . האחרון להגשת הצעות במכרז

כי במסגרת ולצורך הוכחת התנאי למען הסר כל ספק, בהקשר זה, מבקשת הרשות להבהיר,  .2
בית/בתי קפה  בניהול ובהפעלתניסיון שנצבר על ידו  גםג יוכל מציע להציהמקדמי האמור, 

ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, וזאת על אף  1.1.2015הפעילים ברציפות החל מיום 
 נו הבעלים של בית/בתי הקפה האמור/ים. ישהמציע א

מנת לטופס הז 8.1.1.2מובהר, כי בהתאם לאמור, לצורך הוכחת התנאי המקדמי הנקוב בסעיף  .3
ואשר אותם ההצעות, יציג המציע מחזור כספי רלוונטי שנצבר מבית/בתי הקפה אותם ניהל והפעיל 

 לטופס הזמנת ההצעות.  8.1.1.1הציג לצור הוכחת עמידתו בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

בית/בתי קפה בתקופה הרלוונטית, שנצבר על ידו בניהול והפעלת ביקש המציע להוכיח את ניסיון  .4
לשם כך את שמות בית/בתי הקפה אותם הפעיל וניהל וכן את המחזורים הכספיים  עהמציימלא 

לנספח א' לטופס ההצעה,  2הטבלה הרלוונטית שבסעיף ם, וזאת באמצעות ו/שנצברו באמצעות
לנספח א' לטופס ההצעה, מתייחס לניסיון שנצבר אצל המציע כבעלים  2.1הגם שלשונו של סעיף 

 בלבד. 

   שאלות הבהרה 

 לב תשומת. במכרז מהמשתתפים מי ידי על שנשאלו הבהרה שאלות על לענות מבקשת רשותה
 אשר ההרשאה לחוזה 5.2-5.3 סעיפים ולהוראות ההצעות הזמנת לטופס 3.3 סעיף להוראות המשתתפים

  :זו בהבהרה המפורטות הבהרה לשאלות במענה הנקוב המידע על וגם יחול

, לטופס הזמנת ההצעות 8.1.1סעיף לצורך הוכחת הניסיון הנדרש ב כימתבקש להבהיר, : שאלה .1
הממותגים בשם מסחרי מסוים, ולאחר יוכל מציע להציג ניסיון שצבר כבעלים של בית/בתי קפה 

מכן (במידה והצעתו תזכה במכרז), לנהל ולהפעיל את בתי קפה בנתב"ג, כשהם ממותגים בשם 
 מסחרי שונה. 

שמו המסחרי של בית הקפה לחוזה ההרשאה,  8.3תאם להוראות סעיף בההבקשה נדחית.  :תשובה
הוכחת  לצורךלשם הרשת ו/או בית הקפה שהוצג בהצעתו אותו ינהל ויפעיל המפעיל, יהיה זהה 

באמצעות שטחי  השירותים את יעניק המפעילכלומר, . במכרז המקדמיים בתנאים עמידהה
עליה הסתמך המציע , ו/או בית הקפה קפה בתיהמסחרי של רשת  שמה את הנושאיםהסעדה, 
של  סניפים, הקפה בתי ויהו, באופן שבו לצורך הוכחת עמידתו בתנאי המקדמי למכרז בהצעתו 

   .האמורה קפה בתירשת 
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בחלוקה לרוטנדה  –עד היום  1.1.2016מתבקש לפרט תנועת נוסעים חודשית לתקופה מיום : שאלה .2
 . Dולזרוע 

  . תנועת הנוסעים ברוטנדה ובזרועותנתונים מפולחים של אין הבקשה נדחית. בידי הרשות : תשובה

  , מפורטת להלן: 2016בשנת  ת הנוסעיםתנוע

 482,485 ינואר
 456,948 פברואר
 570,631 מרץ
 711,327 אפריל
 712,694 מאי
 776,787 יוני
 1,004,066 יולי

 1,050,018 אוגוסט
 905,754 ספטמבר
 802,084 אוקטובר
 616,902 נובמבר
 584,807 דצמבר

 8,674,503  ה"כס

  , מפורטת להלן: 2017בשנת  ת הנוסעיםתנוע

  

 

  

  

סעיף הוראות בהתייחס ל, וזאת הציבוריהתעריף למ"ר ניקיון בשטח מהו  מתבקש להבהיר: שאלה .3
 .ההרשאה לחוזה 11.1.7

בתוספת מע"מ  ,למ"ר לשנה₪  305הינו  3טרמינל שטח ציבורי בקיון ביתעריף שירותי הנ :תשובה
  ת.ורשהתעריפי הרשות מתעדכנים מעת לעת בהתאם להחלטת מוסדות  .כדין

בסעיפים  ,ה באמצעות זכיין""ביצוע הרשא -נספח ה' לחוזה הרשאה מתבקש לתקן את : שאלה .4
 לאופנת ילדים/צעצועים.המתייחסים 

הרשות תערוך עבור הזוכה במכרז, נספח ה מעודכן במסגרתו יתוקנו טעויות  .כמבוקש :תשובה
 הסופר האמורות. 

מתבקש להבהיר, האם המציע נדרש לאשר את הזכיין באמצעותו הוא מתעתד לנהל : שאלה .5
 ולהפעיל את בתי הקפה כבר במועד הגשת ההצעות למכרז. 

המציע אינו נדרש לאשר את הזכיין באמצעותו הוא מתעתד לנהל ולהפעיל את בתי הקפה  :תשובה
יתבצע לאחר מועד הזכייה במכרז כבר במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. אישור הזכיין יכול ו

 לנספח ה' לטופס הזמנת ההצעות.  1.2בהתאם להוראות סעיף 

האם זכיין אשר נכון למועד , מתבקש להבהיר ""ביצוע הרשאה באמצעות זכיין - נספח ה'  :שאלה .6
סניף של המציע, אלא של רשת אחרת, לרבות רשת של מסעדות, יכול הגשת ההצעות אינו מפעיל 

 ינואר 484,971

 פברואר 443,093

 מרץ 599,897

 אפריל 734,571

 מאי 689,109

 יוני 799,063

 סה"כ 3,750,704
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לעמוד באופן אישי עליו , או שלאשרו כזכיין לצורך הפעלת בתי הקפה בנתב"ג להגיש בקשה
 לטופס הזמנת ההצעות. 8בתנאים המקדמיים המפורטים בסעיף 

מציע שזכה במכרז, יוכל לנהל ולהפעיל את בתי הקפה באמצעות זכיין מטעמו בכפוף  :תשובה
הזמנת ההצעות. לשם כך, על הזכיין לנספח ה' לטופס  1.2למנגנון האישור המתואר בהוראות סעיף 

, וזאת באמצעות לטופס הזמנת ההצעות 8.1לעמוד בעצמו בתנאים המקדמים הנקובים בסעיף 
    ניסיון שצבר בניהול והפעלת בית/בתי קפה שאינם בהכרח מרשת הסניפים של המציע.

נת ההצעות, לטופס הזמ 15.2.2במסגרת בחינת האיכות על פי סעיף האם מתבקש להבהיר, : שאלה .7
מתעד צוות המשנה לערוך ביקור בסניף/פי בית/בתי קפה של מציע שהנו תאגיד זר ואשר בתי הקפה 

 שצוינו בהצעתו ממוקמים בחו"ל. 

של בית/בתי הקפה שציין מציע שהנו תאגיד זר  1בסניף הרשות תערוך ביקור מתואם : תשובה
ת לצורך מתן ציון האיכות בהתאם , וזאבהצעתו למכרז, הגם שבית הקפה האמור ממוקם בחו"ל

    .    לפרמטרים הרלוונטיים הנקובים לשם כך במפ"ל האיכות המצורף למסמכי המכרז

רשאי יהיה למכור מוצרים אשר אינם שהנו תאגיד זר יהיה האם מציע מתבקש להבהיר : שאלה .8
 בית/בתי הקפה אותם מפעיל ומנהל המציע האמור בחו"ל. ב מכריםנ

בית/בתי הקפה אותם מפעיל ומנהל ב מכריםרשאי יהיה למכור מוצרים אשר אינם נמציע  :תשובה
. על המציע להציג עבור הרשות רשימת מוצרים לאישור הרשות בהתאם להוראות סעיף המציע

על רשימת המוצרים המוצעת להתאים במלואה לקטגוריות המוצרים לטופס הזמנת ההצעות.  11.9
 ס(ראו הגדרת המונח "המוצרים" בטופ ולמגבלות הנקובות במסגרתןהנקובות במסמכי המכרז 

כמו כן, על רשימת המוצרים לכלול את כל המוצרים הנקובים ב"סל המוצרים  .הזמנת ההצעות)
  הבסיסי".  

יהיה להגיש במסגרת ההצעה למכרז, את אישור רואה החשבון ניתן האם מתבקש להבהיר : שאלה .9
שני בתי קפה חלביים, האחד המציע במכרז קודם לניהול ולהפעלת  ), אשר הוגש על ידי1נספח א(

 .3של אולם היוצאים שבטרמינל   Dבמרכז הרוטנדה והשני בזרוע

), אשר 1נספח איהיה להגיש במסגרת ההצעה למכרז, את אישור רואה החשבון ( לא ניתן: תשובה
ים, האחד במרכז הרוטנדה שני בתי קפה חלביהוגש על ידי המציע במכרז קודם לניהול ולהפעלת 

שצורף  . על המציע להגיש אישור מעודכן בנוסח3של אולם היוצאים שבטרמינל   Dוהשני בזרוע
לטופס ההצעה,  1בנוסף לחלופות הנקובות בנספח א'מובהר במפורש, כי למסמכי המכרז שבנדון. 

(בהתאם  בשקלים חדשים או בדולר או באירובמסגרתן ראשי המציע להציג מחזור מכירות 
שבו נתוני פירוט מחזור המכירות כפי שהם לסכומים הנקובים בנספח האמור), אזי במידה 

יהיה רשאי המציע להציג את  מופיעים בספרי המציע, נקובים במטבע שאינו ש"ח  או $ או אירו,
להבהרה זו, ' אנספח אישור רואה חשבון המתייחס למחזור מכירות בפאונד בנוסח המצורף כ

  נוספת.  כחלופה 

האם ניתן להגיש "העתק נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות חתום ע"י מתבקש להבהיר : שאלה .10
 עו"ד מחו"ל, או ע"י עורך דין ישראלי בחו"ל.

  . 3בהבהרה מס'  1ראו גם מענה לשאלה מס' : כמבוקש. תשובה

לטופס ההצעה,  1: מתבקש להבהיר כי ניתן לעדכן את נוסח האישור המצורף כנספח א'שאלה .11
 בהתאם למקובל אצל רואה החשבון של המציע. 

 1: הבקשה נדחית, על המציע להגיש את אישור רואה החשבון בנוסח המצורף כנספח א'תשובה
ראו גם מענה לית. לטופס ההצעה. מציע שהנו תאגיד זר, יוכל להגיש את האישור בשפה האנג

 .3בהבהרה מס'  1לשאלה מס' 

האם הרשות תאריך את תקופת עבודות ההתאמה בנסיבות בהן יחולו מתבקש להבהיר, : שאלה .12
 .המוסמכות רשויותמטעם הם היתריעיכובים במתן 

עבודות ההתאמה, לרבות השגת כל האישורים וההיתרים הדרושים לשם ביצוען וכן  :תשובה
בהקשר זה, הרשות מבקשת לת בתי הקפה מצויים באחריותו של המפעיל. לצורך ניהול והפע

להבהיר כי פרקי הזמן שנקצבו לביצוע עבודות ההתאמה בנספח עבודות ההתאמה המצורף לחוזה, 
אינם רלוונטיים. לוחות הזמנים לביצוע עבודות ההתאמה יהיו אלה הנקובים לשם כך בסעיף 
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ורש, כי אין באמור על מנת לגרוע מיתר ההוראות הנקובות לחוזה ההרשאה. מובהר במפ 6.2.1.1.2
   בנספח עבודות ההתאמה אשר יחייבו את המפעיל במלואם בכל הקשור לעבודות ההתאמה.    

לטופס ההצעה, אליו מכוון  2: מתבקש להבהיר האם מסמכי המכרז כוללים את נספח א'שאלה .13
 לטופס הזמנת ההצעות. 4.1סעיף 

   מדובר בטעות סופר. .הלטופס ההצע 2את נספח א' כוללים אינםמסמכי המכרז : תשובה

ים האם הרשות יכולה למסור הערכה ביחס למחזורי הפעילות הצפוימתבקש להבהיר : שאלה .14
 .1ל נמטרמי    LOW COSTלהתקבל בעקבות המעבר של טיסות

להתקבל בעקבות המעבר ים הצפוימחזורי פעילות הערכה המתייחסת להרשות  אין בידי :תשובה
   .1מטרמינל     LOW COSTשל טיסות

  : התבקשנו ע"י מי מהמציעים במכרז לדחות את מועד הגשת ההצעות בשבוע ימים.שאלה .15

בהתאמה, המועד . 10:00עד השעה  16.8.2017מועד הגשת ההצעות ידחה ליום : כמבוקש. תשובה
לטופס הזמנת ההצעות יהיה: במשרדי  6.2.2.2, 6.2.2.1כמפורט בסעיפים האחרון לרישום למכרז 

לא יאוחר  - אתר האינטרנט ובאמצעות  10:00עד השעה  16.8.2017 הרשות, אגף המסחר עד ליום
  . 23:30בשעה  15.8.2017 -מיום ה

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם 
 גשת ההצעה למכרזשאר מסמכי המכרז במועד ה

  

  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 
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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 
1,040,000 Pound, 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.] 

  

  

 

 

    

               


		2017-07-31T15:19:40+0300
	Michaeli Moshe ID_037521341




