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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 בןשל  3של אולם היוצאים שבטרמינל   Dחלביים, האחד במרכז הרוטנדה והשני בזרוע

  גוריון

  8מספר  ותבהרמסמך ה

  

  

  אישור רואה חשבון

לטופס ההצעה  1פניות של מי מהמשתתפים במכרז, מצורף בזאת נוסח מעודכן של נספח א'בעקבות 
במסגרת מובהר במפורש, כי אישור זה מהווה חלופה נוספת לאישורים שפורסמו (אישור רואה חשבון). 

. אישור מסמכי המכרז ובהבהרות קודמות וכי הרשות תקבל את כל אחד מנוסחי האישורים האמורים
  ' להבהרה זו.נספח ברואה החשבון המעודכן (נוסח בעברית ונוסח באנגלית), מצורף כ

  

  

  

  

     

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

  

  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 



  

  

  'אנספח 

  לטופס ההצעה 1א' נספח

  (מעודכן)

  אישור רואה חשבון

  

  תאריך: ___________

  

, ולצרכי הגשת אישור זה על ידי המציע בקשר ")המציע______ (להלן: "___כרואי החשבון של ______
לקבלת הרשאה להתאמה, ניהול והפעלה של שני בתי קפה  2017/15/040/076/00מכרז פומבי מס' עם 

- של נמל התעופה בן 3של אולם היוצאים שבטרמינל  D חלביים, האחד במרכז הרוטנדה והשני בזרוע
 31כי בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לימים  , הרינו לאשרולצורך זה בלבד גוריון
, במחירים שוטפים, מבית/בתי הקפה המצטברמחזור המכירות , 2016בדצמבר  31 –ו  2015בר בדצמ

לטופס הזמנת ההצעות בשנים  8.1.1.1 שנקב המציע במסגרת המענה לתנאי המקדמי הנקוב בסעיף
המכירות [רואה החשבון ישלים את החלופה הרלוונטית בהתאם למטבע הרלוונטי למחזור : של מסך פחת לאהאמורות, 

  של המציע]

  ;מ"מע כולל לא, ₪ 4,800,000

  לא כולל מע"מ;דולר (ארה"ב) , 1,250,000

  כולל מע"מ; אירו, לא 1,187,000

  פאונד, לא כולל מע"מ.  1,040,000

________ _________  

  חתימת רואה החשבון

  

  

חותמת וחתימה [יש לערוך את נוסח האישור על דף פירמה מקורי של משרד רואה החשבון ולהטביע 
  מקוריים]

   



  

  

Appendix A1 to the Bid Form 

(Update) 

Accountant’s Confirmation 
 
 

Date: _______________ 
 

 
As the accountants for ________________________ (hereinafter: “the Bidder”) and for the purpose 
of  submitting  the  confirmation  in  question  by  the  Bidder  as  part  of  public  tender  No. 
2017/15/040/076/00 for obtaining authorization for suitability, management and operation of two 
dairy  coffee  shops,  the  first  located  in  the  center  of  the  Rotunda  and  the  second  located  in 
concourse D  in the departure hall of terminal 3 at Ben Gurion Airport, and for this purpose alone, 
we hereby confirm that  in accordance with the company's audited financial reports for December 
31st, 2015 and December 31st, 2016, the Bidder's cumulative sales turnover at current prices from 
the  coffee  shop/s  specified by  the Bidder  in  its  response  to  the preconditions  set out  in  section 
8.1.1.1 of the Request for Proposals in said years, was no less than [the accountant shall complete the 
relevant alternative in accordance with the currency applicable to the Bidder's sales turnover]   

4,800,000 NIS, not including VAT; 

1,250,000 USD, not including VAT; 

1,187,000 Euro, not including VAT; 

1,040,000 Pound, not including VAT. 

 
 

Accountant’s Signature 
 

[The confirmation shall be printed on the accounting firm's official letterhead, bearing the firm's original stamp and 
accountant's signature] 
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