
  

  

  

  
  

  2017ספטמבר,  5 
  י"ד אלול, תשע"ז 

  לכבוד
__________________  
__________________  

  
  באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל 

  

תכנון, הקמה, ניהול והפעלה של בית קפה ל הלקבלת הרשא 2017/15/040/120/00פומבי מס'  מכרז
  גוריון-נמל התעופה בן, שב3באולם הנוסעים היוצאים, בטרמינל   Eבזרוע

  

  2הבהרה מספר 

 מועד מפגש וסיור הקדמת

יום ל , הקבועהמכרז מושאהמפגש וסיור במקומות השירות כי רשות שדות התעופה מודיעה בזאת, 
  . 10:00לשעה  11:00משעה  ,הוקדם בשעה, 6.9.2017 -  רביעי ה

  
  יש להגיע לסיור בנעלים סגורות בלבד (ללא עקבים או סנדלים או כפכפים)

  
בשעה  , וזאת כאמורבדלפק המודיעין 3, קומה 3טרמינל בנמל התעופה בן גוריון, בהינה , נקודת המפגש

:0010.   
  

מומלץ להגיע בלוויית יועצים מקצועיים. פרוטוקול המפגש והסיור חובה.  אינם, והסיור המפגשיובהר כי 
יפורסם על ידי הרשות באמצעות מסמך הבהרה אחד אשר ישקף את הנאמר במפגש והסיור. מסמך 

ויחייב כל גורם שיגיע הצעה למכרז, בין אם השתתף במפגש המציעים שנרשמו למכרז ההבהרה יועבר לכל 
הרשות תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך, מפגש וסיור ובין אם לאו. 

נרשמים ו/או סיור נוספים. הודעה על מועד המפגש ו/או הסיור הנוספים האמורים תימסר בכתב ומראש ל
  .למכרז

  מענה לשאלות הבהרה

 מי ידי על שנשאלו הבהרה שאלות על לענות מבקשת"), הרשות(להלן: " התעופה שדות רשות
 טופס(להלן: " ההצעות הזמנת לטופס 4.2 סעיף להוראות המשתתפים לב תשומת. במכרז מהמשתתפים

 הנקוב המידע על וגם יחול אשר") החוזה(להלן: " ההרשאה לחוזה 5.6-5.7 סעיפים ולהוראות") ההזמנה
  .זו בהבהרה המפורטות הבהרה לשאלות במענה

  שאלות כלליות

בעל ההרשאה האם מתבקש להבהיר,   .1
בית קפה באולם היוצאים לניהול והפעלת 

יכול להשתתף ולהציע  ,3של טרמינל 
  במסגרת המכרז שבנדון. 

לניהול  ה, שקיבל מאת הרשות הרשאבעל הרשאה
והפעלה של שטח בית קפה באולם היוצאים 

") הרשאת בית קפה יוצאים(להלן: " 3בטרמינל 
 יהבתוקף ותה את בית הקפה יוצאים הינהוהרש

מועד תחילת מתן השירותים בתוקף גם לאחר 
"), לבית קפה יוצאים בעל ההרשאה(בסעיף זה: "

לא יהיה רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה 
כמציע יחיד וכמו כן לא יהיה רשאי להשתתף 
במכרז ולהגיש הצעה משותפת כמציע במשותף 

. תשומת )במסמכי המכרז(כהגדרת מונחים אלה 
לטופס  9.4להוראות סעיף  תילב המשתתפים מופנ

  הזמנת ההצעות.  



  

  

  

בשפה מתבקש לקבל את מסמכי המכרז   . 2
  האנגלית. 

הבקשה נדחית. תשומת לב המשתתפים להוראות 
  לטופס הזמנת ההצעות.  23 –ו  15.2סעיף 

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

  בברכה,

  עינת אלירז
  מנהלת מסחרית 
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