
  

M:\Tenders\for 
web\2017\Trade\nataly\tenders\2017_15_040_082_00\Mis_mo_idkon_01_2017_15_040_082_00.docx  

  

  
  2017אוקטובר  18 

      
  לכבוד

  משתתפי המכרז 
                    

  
  
  

למתן הרשאה להתאמה ניהול והפעלה  2017/15/040/082/00פומבי מס' מכרז 
אביזרי אופנה ו/או  של חנויות להחסנה ומכירת טובין שהם מוצרי אופנה ו

 שבנמל התעופה 3הנעלה, פטורי מיסים ומכס ו/או חבי מיסים ומכס בטרמינל 
   גוריוןבן 

  
  1סיכום סיור מציעים ומסמך הברות מס'                                       

  
  :סיור מציעים .1
  

 נערך סיור מציעים במסגרתו הוצגו עיקרי המכרז, נערך סיור במקומות 16.10.2017בתאריך 
  הבהרות., עליהם תינתן תשובה במסגרת שאלות אשר נרשמו על ידנושאלות והוצגו השירות, 

  
  

 שאלות שהוצגו: .2
  

  .האם ניתן לקבל את מחזורי הפעילות של שני הזכיינים היוצאים  מהחנויות נשוא המכרז :שאלה 2.1
  

  טבלה ובה פירוט המחזורים. - למסמך זה במצורף : תשובה
  

  
 בחוזה 12.2מבוקש לעדכן את טבלת תנועת הנוסעים היוצאים הנקובה בסעיף : שאלה 2.2

  .האחרונהלתנועת נוסעים של השנה 
  

   3מטרמינל הבסיסית היוצאים כמות הנוסעים יובהר כי ,. : הבקשה נדחיתתשובה     
    מכמות הנוסעים היוצאים  נמוכה מעטינה המיליון)  8( בחוזה  שנקבעה     
    ירידה  בחשבון הקחמאחר שנל.מיליון) 8.6( 2016בשנת  בפועל   3בטרמינל     
   . 1בשל מעבר נוסעים לטרמינל   בתנועה     

  
  האם לזוכה במכרז תינתן אפשרות לבצע שינויים בחנויות נשוא המכרז.שאלה:  2.3

  
  לזוכה תהיה אפשרות לבצע שינויים בחנויות בכפוף להצגת תוכניות ולקבלת אישור מאת  תשובה:    
  ובכתב.  הגורמים המוסמכים ברשות מראש    
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 אולם יוצאים - מיכל נגרין 

201520162017

 סכום 444,019.00 ינואר 524,971.00 ינואר

 471,318.00 ינואר 395,764.00 פברואר 457,588.00 פברואר

 449,112.00 פברואר 512,739.00 מרץ 569,622.00 מרץ

 510,957.00 מרץ 493,538.00 אפריל 588,876.00 אפריל

 696,350.00 אפריל 589,229.00 מאי 666,300.00 מאי

 589,237.00 מאי 555,824.00 יוני 611,353.00 יוני

 629,479.00 יוני 576,707.00 יולי 670,788.00 יולי

 626,408.00 יולי 543,217.00 אוגוסט 654,237.00 אוגוסט

 595,204.00 אוגוסט 579,629.00 ספטמבר 515,356.00 ספטמבר

 477,382.00 ספטמבר 509,926.00 אוקטובר 521,249.00 אוקטובר

 5,045,447.00 סכ"ה 559,281.00 נובמבר 500,843.00 נובמבר
 501,990.00 דצמבר 399,590.00 דצמבר

 6,261,863.00       סכ"ה  6,680,773.00    סכ"ה

  

 שחקים - מיכל נגרין 

20152016

 ינואר
          
51,302.00  

 ינואר
          
22,966.00  

 פברואר
          
38,162.00  

 פברואר
          
22,151.00  

 מרץ
          
53,822.00  

 מרץ
          
21,761.00  

 אפריל
          
62,616.00  

 אפריל
          
20,083.00  

 מאי
          
50,049.00  

 מאי
          
28,140.00  

 יוני
          
52,028.00  

 יוני
          
26,016.00  

 יולי
          
47,870.00  

 יולי
          
24,977.00  

 אוגוסט
          
57,602.00  

 אוגוסט
          
39,157.00  

 ספטמבר
          
32,171.00  

 ספטמבר
          
30,849.00  

 אוקטובר
          
54,413.00  

 אוקטובר
          
27,516.00  

 נובמבר
          
31,929.00  

 נובמבר
          
37,631.00  

 דצמבר
          
22,362.00  

 דצמבר
          
27,823.00  

 329,070.00  סכ"ה  554,326.00  סה"כ
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 54פקטורי  -אל שרד 

2015  2016  2017  

            
 2,996,032.00 ינואר 2,802,069.00 ינואר 2,969,320.00 ינואר

 2,620,097.00 פברואר 2,649,213.00 פברואר 2,218,631.00 פברואר

 2,954,661.00 מרץ 2,826,446.00 מרץ 1,865,744.00 מרץ

 3,387,404.00 אפריל 3,098,214.00 אפריל 3,113,064.00 אפריל

 3,450,214.00 מאי 3,468,391.00 מאי 3,836,060.00 מאי

 2,893,864.00 יוני 3,206,563.00 יוני 3,081,484.00 יוני

 2,917,885.00 יולי 3,488,316.00 יולי 3,242,904.00 יולי

 3,020,621.00 אוגוסט 3,373,837.00 אוגוסט 3,009,326.00 אוגוסט

 3,108,171.00 ספטמבר 3,571,374.00 ספטמבר 3,240,712.00 ספטמבר

  27,348,949.00       3,240,346.00 אוקטובר 3,159,271.00 אוקטובר
   סכ"ה 3,179,100.00 נובמבר 3,038,749.00 נובמבר
   2,968,576.00 דצמבר 3,021,114.00 דצמבר

   37,872,445.00     סכ"ה   35,796,379.00 סכ"ה
  
  
  
  
  

ממסמכי ההליך ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד 
 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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