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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

  10הבהרה מספר 

  הפעלה באמצעות זכיין

וכן להבהרה בנוגע להפעלה באמצעות זכיין שניתנה  5בהבהרה מס'  7 –ו  6בהמשך למענה לשאלות 
  להבהיר כדלקמן: "), הרשותרשות שדות התעופה (", מבקשת 6במסגרת הבהרה מס' 

המציע אינו נדרש לאשר את הזכיין , 5בהבהרה מס'  6כפי שהובהר במסגרת המענה לשאלה מס'  .1
  באמצעותו הוא מתעתד לנהל ולהפעיל את בתי הקפה כבר במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

המציע יהיה רשאי להציג כבר במועד האחרון להגשת ההצעות וכחלק מההצעה, זכיין באמצעותו  .2
לעמוד בעצמו בתנאים המוצע על הזכיין צע את השירותים במידה ויזכה במכרז. הוא מתעתד לב

לטופס הזמנת ההצעות, וזאת באמצעות ניסיון שצבר בניהול  8.1המקדמים הנקובים בסעיף 
.  את הזכיין ניתן להציג באמצעות והפעלת בית/בתי קפה שאינם בהכרח מרשת הסניפים של המציע

 ותצהירים המעידים על עמידתו בתנאים המקדמיים במכרז. מכתב מלווה בצירוף מסמכים 

מכל מקום, הצגת הזכיין המוצע במועד האחרון להגשת ההצעות, אינה גורעת מחובתו של המציע  .3
לטופס הזמנת ההצעות וביתר תנאי  8.1לעמוד בעצמו בכל התנאים המקדמיים הנקובים בסעיף 

  המכרז.  

ו של הזכיין בתנאים המקדמיים טרם בחינת ההצעות הרשות לא תהא מחויבת לבחון את עמידת .4
כמו כן, הרשות לא תהא חייבת לאשר את הזכיין ואת של המציעים וההכרזה על הזוכה במכרז. 

ביצוע השירותים באמצעותו, גם בנסיבות בהן המציע שביקש את ההפעלה באמצעות הזכיין, אכן 
את עמידתו של הזכיין בתנאים  לרשות שמורה הזכות לדרוש במועד בו תבחןזכה במכרז. 

 המקדמיים, מידע ופרטים נוספים בהתאם להוראות נספח ה לחוזה ההרשאה. 

רק לאחר אישור הזכיין על ידי הרשות, יחתום הזכיין וינפיק לרשות את כל המסמכים הנקובים  .5
  לחוזה ההרשאה.    'לנספח ה 1.3בסעיף 

  אישור רואה חשבון

(בעברית ובאנגלית), נוסח מעודכן  8להבהרה מס'  צורףפניות של מי מהמשתתפים במכרז, בעקבות  .1
חלופה נוספת לאישורים שפורסמו , וזאת כרואה חשבון) לטופס ההצעה (אישור 1של נספח א'

הרשות תקבל את כל אחד מנוסחי האישורים . במסגרת מסמכי המכרז ובהבהרות קודמות
 . בלבד האמורים

לטופס ההצעה (או  1כי החתימה על נוסח אישורי רואה החשבון שצורפו כנספח א' הרשות מאשרת .2
כל נוסח מעודכן שלהם שאושר במסגרת המענה לשאלות ההבהרה), יחתמו על ידי רואה החשבון 

  הפנימי של המציע ו/או באמצעות סמנכ"ל הכספים של המציע. 

נוסחי האישורים שהגשתם אושרה הרשות לא תקבל דוחות כספיים של המציע, כחלופה לאיזה מ .3
 על ידי הרשות. 

 



  

  

  אישור ניהול ספרים

לצורך עמידה בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף הרשות להבהיר, כי לבקשת מי מהמשתתפים במכרז, מבקשת 
לטופס הזמנת  11.2לטופס הזמנת ההצעות ובהתאם לדרישת המצאת המסמכים הנקובה בסעיף  8.1.2

מדינה/ות בה/ן הוא רשום ו/או מנהל את מהאישורים עדכניים על מציע שהנו תאגיד זר להגיש ההצעות 
המעיד כי המציע (ובמקרה של הצעה משותפת, של כל אחד מהמציעים במשותף), מנהל עסקיו  ,עסקיו
יוכל להגיש דוח ממשל תאגידי מאושר האמצעות רואה חשבון של תאגיד זר מציע שהנו כחלופה, . כדין
  מציע. ה

  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

התקפה ממועד המוקדם למועד האחרון : האם ניתן להגיש את הערבות לקיום ההצעה שאלה .4
 להגשת ההצעות במכרז.

תחילת תוקף הערבות לקיום הצעה יכול להיות מוקדם למועד האחרון להגשת ההצעות  : כןתשובה
 יש להקפיד שהערבות תעמוד בתוקפה עד למועד שנקבע לשם כך במסמכי המכרז.  .במכרז

ובמידה והתשובה לכך האם הזוכה במכרז יהיה רשאי למכור אלכוהול, בקש להבהיר מת: שאלה .5
 איזה סוג ובאיזו דרך.חיובי, 

בירה מכל מין משקאות אלכוהוליים, וזאת למעט יהיה רשאי למכור לא : הזוכה במכרז תשובה
רק במידה ובמקום השירות הותקנו תשתיות . בלבד וסוג שהוא תוצרת הארץ ותוצרת חוץ

. לא הותקנו תשתיות מתאימות במקומות בירה מחביתאימות, יהיה רשאי הזוכה למכור גם מת
השירות, תהיה הרשות רשאית (אך לא חייבת), לאפשר למפעיל להתקין על אחריותו ועל חשבונו 

התקנת  .ומבלי שהדבר יפגע במתן השירותים, תשתיות מתאימות לצורך מכירת בירה מחבית
סוג התשתית ולאופני התקנתה על ידי הרשות, מראש ישור שיינתן להתשתיות תתבצע לאחר א

   במסמכי המכרז. והוראות מתאימות נוספות יעודכנוהגדרת המונח "המוצרים" ובכתב (אם בכלל). 

הצעה לנוסח הערבות הבנקאית למכרז ( 3 שורה 1ה בסעיף : מתבקש להבהיר כי ההפנישאלה .6
 ) הינה טעות סופר. יחידה

 שמוגש במסגרת הצעה שאינה: הרשות מבקשת להבהיר כי בנוסח הערבות הבנקאית תשובה
שורה שלוש מופיעה הפנייה  1טעות סופר כאשר בסעיף  נפלה ד' לטופס ההצעה נספחמשותפת, 

. עוד מובהר כי הרשות תקבל את נוסח הערבות שיוגש לה במסגרת ההצעה במכרז עם 2לסעיף קטן 
  מלבד טעות סופר זו נוסח הערבות נשאר בעינו.  טעות סופר זו ובלעדיה. 

 
  

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

  

  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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