
  

  

  2017 אוגוסט 10

  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

  11הבהרה מספר 

  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

   - נספח יד' לחוזה ההרשאה (נספח אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש)

  שעניינו אחריות. 1.1מבוקש כי סעיף זה יימחק היות וסעיף זה חורג מהוראות סעיף  -  1.2סעיף  .1

 : הבקשה נידחת תשובה

לנספח ויוחלף בנוסח  1.1מבוקש כי סעיף זה יימחק הואיל והסעיף חורג מהוראות האחריות כאמור בסעיף  -  1.4סעיף  .2
כדלהלן: "המפעיל ישפה את הרשות במלוא הסכומים בגינם חויבה הרשות לשלם על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו בעקבות 

לעיל, ובלבד שהרשות מתחייבת להודיע למפעיל בהקדם  1.1תביעה בגין נזק ו/או אבדן שבאחריות המפעיל כמפורט בסעיף 
לעיל, לאפשר למפעיל להתגונן מפניה ולשתף עמו פעולה  1.1אודות קבלת כל דרישה ו/או תביעה בגין האמור בסעיף 

  בהתגוננות".

 : כמבוקש.תשובה

   - נספח יד' לחוזה ההרשאה (נספח ביטוח)

"אם לדעת המפעיל יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי  מבוקש כי הסעיף ינוסח כדלהלן: -  2.1.6סעיף  .3
) מתחייב המפעיל לערוך ולקיים את הביטוח המשלים כאמור. 2המפעיל כמפורט באישור עריכת ביטוחי המפעיל (נספח יד' 

ים מטעמה, אולם בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים כאמור יכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף לטובת הרשות והפועל
 הוויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון".

 : הבקשה נידחת .תשובה

  מבוקש כי בשורה החמישית יימחקו המילים "בגין נזק לרכושו ו/או רכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן". - 2.1.8סעיף  .4

 : הבקשה נידחת .תשובה

פי הביטוחים הנערכים בהתאם לאישור עריכת ביטוח עבודות המפעיל ובאישור עריכת -מבוקש כי המילים "על -  2.18סעיף  .5
) באישור עריכת 1פי הביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף (- לעיל" יוחלפו במילים "על 2.1.6ביטוחי המפעיל וכאמור בסעיף 

 . כת ביטוחי המפעיל) באישור ערי4(-)ו1ביטוח עבודות המפעיל ובהתאם לסעיפים (

) באישור עריכת ביטוח עבודות המפעיל 1פי הביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף (כמבוקש יערך השינוי הבא: "על  : תשובה
 לעיל". 2.1.6ו/או כל ביטוח רכוש אחר הנערך בהתאם לסעיף  ) באישור עריכת ביטוחי המפעיל4(-)ו1ובהתאם לסעיפים (

 זה יימחק היות ופעילות המפעיל ידועה לרשות ואינה כרוכה בסיכון מיוחד.  מבוקש כי סעיף - 2.1.14סעיף  .6
  תשובה; הבקשה נדחית.

7.  
המפעיל מבקש כי גבול האחריות  –איה ₪".  500,000יוחלפו במילים "₪"  1,000,000מבוקש כי המילים " - 2.3סעיף  .8

 .₪  500,000במסגרת פוליסת צד שלישי כלי רכב תוקטן לסך של 
 תשובה: כמבוקש. 

 בנספח יד'.  1.1מבוקש כי סעיף זה יימחק. נושא אחריות מוסדר בסעיף  - ) (מופע שני 2.5סעיף  .9

 הבקשה נידחת . תשובה: 

 ידי הרשות התחייבות לעריכת ביטוח רכוש ומתן פטור לטובת המפעיל כדלהלן:- מבוקש כי תצורף על .10
  הרשות עורכת ביטוח בגין מבנה הטרמינל ומערכותיו (לרבות מתחם הרוטנדה) וכל רכוש נוסף של הרשות הנמצא

בטרמינל ובסביבתו וכן אבדן רווח גולמי מפני הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב. כמו כן, הביטוחים כאמור 
ם הוויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם כוללים ויתור על זכות התחלוף לטובת המפעיל והפועלים מטעמו, אול



  

  

    לנזק בזדון. 
על אף האמור לעיל, בכפוף לסעיף הפטור כמפורט להלן, הרשות תהא רשאית שלא לערוך ביטוח אבדן רווח גולמי 

 כאמור.
 כים הרשות פוטרת את המפעיל והפועלים מטעמו מאחריות בגין נזק שהיא זכאית לשיפוי בגינו בגין הביטוחים הנער

בהתאם לאמור לעיל (או שהייתה זכאית לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות), אולם 
  הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.

 : הבקשה נידחת.תשובה

   

   - לחוזה ההרשאה (אישור עריכת ביטוח עבודות המפעיל) 1נספח יד'

 כי לאחר המילים "הנגרם לציוד" תתווסף המילה "קל". מבוקש  - 1סעיף  .11

 : כמבוקש .תשובה

  מבוקש כי בשורה הרביעית המילה "בביטוחיהם" תוחלף במילים "בביטוחי רכושם". - 1סעיף  .12

  : כמבוקשתשובה

מילים "למעט מבוקש כי לאחר המילים "רכוש הרשות והבאים מטעמה ייחשבו לצד ג' לצורך פוליסה זו" יתווספו ה - 2סעיף  .13
  רכוש בו מבוצעת עבודה במישרין".

  לעיל". 1: הבקשה נידחת , יחד עם זאת . מוסכם כי יצוין: "למעט רכוש המבוטח בפרק תשובה 

 מבוקש כי בשורה השנייה תמחק המילה "כל".  - 3סעיף  .14

 : הבקשה נידחת.תשובה

מבוקש כי סעיף זה יימחק. עניין זה מוסדר באופן ספציפי  -  סעיף ב -הביטוח לעיל יהיה כפוף להוראות הבאות  -כללי  .15
 לאישור הביטוח.  1בסעיף 

 : הבקשה נידחת.תשובה

   – נספח טו לחוזה ההרשאה (אישור עריכת ביטוחי המפעיל)

 מבוקש כי בשורה השביעית המילה "בביטוחיהם" תוחלף במילים "בביטוחי רכושם".  - 1סעיף  .16

 : כמבוקש.תשובה

 מבוקש כי המילים "לכל הגבלה" יוחלפו במילה "להגבלה".  - 2סעיף  .17

 : כמבוקש.תשובה

  מבוקש כי לאחר המילים "בגין חבות המפעיל כלפי כל" תתווסף המילה "עובדיו". - 3סעיף  .18

 : כמבוקש.תשובה

 מבוקש כי בשורה השנייה תמחק המילה "כל".  - 3סעיף  .19

 : כמבוקש.תשובה

 ) לעיל" יתווספו המילים "(למעט פריצה)". 1פי סעיף (- לים "עלמבוקש כי לאחר המי - 4סעיף  .20

 : כמבוקש.תשובה

 מבוקש כי בשורה הרביעית המילה "בביטוחיהם" תוחלף במילים "בביטוחי אובדן תוצאתי שלהם".  - 4סעיף  .21

 : כמבוקש.תשובה

לאישור  4- ו 1ופן ספציפי בסעיפים עניין זה מוסדר בא - 1סעיף  -ביטוחי המפעיל יהיו כפופים להוראות הבאות  -כללי  .22
 הביטוח. 

 : כמבוקש.תשובה

  
  
  

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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