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  לכבוד
  המשתתפים במכרז

  א.ג.נ,
שני בתי קפה של  , ניהול והפעלההתאמהל לקבלת הרשאה 2017/15/040/076/00פומבי מס' מכרז 

     נמל התעופה של  3של אולם היוצאים שבטרמינל   Dחלביים, האחד במרכז הרוטנדה והשני בזרוע
  גוריון-בן

  

  7 הבהרה מספר

  

והוא ימולא ע"י ועדת המשנה שתתמנה ע"י ועדת : מפ"ל האיכות הינו "מסמך פנימי לבדיקה" הבהרה
 המכרזים של רשות שדות התעופה.

  

  :שאלות הבהרה

היממה בהם מתקיימת שעות שעות הפעילות של מתחמי השירות יהיו  –לחוזה  8.4: עפ"י סעיף שאלה .1
 מכניסת השבת ועד צאתה.שבת האם הזוכה במכרז יוכל שלא לפעול ב –פעילות תעופתית 

  :  שלילי. שעות הפעילות יהיו כמפורט בחוזה.תשובה

   Dבזרוע: האם ניתן יהיה להרחיב את שטחי המטבח על חשבון שטחי השירות בבית הקפה שאלה .2

   .הבקשה נידחת; תשובה

 האם הכוונה לשרטוט אדריכלי. –בוקש בתוכנית ההדמיה מה מ: מבוקש להגדיר שאלה .3

על המציע להיוועץ בגורמים מקצועיים להבנת המבוקש אין הכוונה לשרטוט אדריכלי.  תשובה:
   בתוכנית הדמיה.

 מהפרמטרים המפורטים.האם בתוכנית התפעולית יש להתייחס לכל אחד  שאלה: .4

  .: כן תשובה

לטופס הזמנת ההצעות וגם לצרף את  15.2.2.9האם על המציע למלא את המבוקש בסעיף שאלה:  .5
 רשימת המוצרים . -נספח ה' לחוזה 

  כן.: תשובה

  רלוונטית. 2האם ההפניה בחוזה לנספח א'  שאלה: .6

  .14תשובה לשאלה מס' ב 5במסמך הבהרות מס'  גם  מענה ראו רלוונטית הפנייה זו אינה : תשובה

והאם ברשימת המוצרים בנספח  -רשימת המוצרים –לאיזה מעטפה יש להכניס את נספח ה'  שאלה: .7
 ה' יש לנקוב במחירו של כל מוצר.

כמוכן, יש  1את רשימת המוצרים יש להכניס למעטפה מס'  - 3כמפורט במסמך הבהרות מס' : תשובה
  לציין את מחירי המוצר, אופיו וגודלו. 
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 במפ"ל האיכות. איכות המציע: האם על המציע להתייחס לפרק שאלה .8

 : לא .תשובה

 .באיזה ערכים –האם על המציע להציג השקעה למ"ר : שאלה .9

  בערכים ריאליים נכון למועד ההגשה. -התוכנית התפעוליתהצגת כן, במסגרת  :תשובה

 לחוזה "דמי שירותים נוספים" בתקופת ההתארגנות. 16.3יחול התשלום הנקוב בסעיף מדוע  :שאלה .10

לחוזה  7.6לא יחול תשלום של דמי שירותים נוספים בתקופת ההתארגנות בהתאמה סעיף  : תשובה
  מבוטל.

אין מגבלת המחירים בסף המוצרים הבסיסי לחוזה ההרשאה, צויין כי  8.6.4: בסיפא של סעיף שאלה .11
,כדי לחייב את הרשות במחירים ו/או מוצרים הנקובים בסל המוצרים הבסיסי, בקשר עם הרשאות 
עתידיות בתחום ההסעדה אותן תפרסם הרשות, ככל שתפרסם במסוף ו/או בכל שדה תעופה ו/או 

 מעברי גבול אותם היא מנהלת ומפעילה.  האם הכוונה לכל שדה תעופה או טרמינל .

שאלה. הכוונה לכל שדה תעופה ו/או מעבר גבול  ו/או מסוף אותו הרשות התשובה בגוף ה :תשובה
 מנהלת ומפעילה. 

  

  

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 
  
  

  
  
  
  

  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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