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 12.09.2017  
  לכבוד

__________________  
__________________  

  

  באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל 

  

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

  3הבהרה מספר 

  במכרז משתתפיםלסיכום מפגש וסיור  .1

נתב"ג. במפגש והסיור האמור השתתפו נציגי רשות ב 3טרמינל , נערך מפגש וסיור ב6.9.2017ביום 
ונציגי החברות המשתתפות   CPMחברת  Eנציגי חברת הבינוי של זרוע  "),הרשותשדות התעופה ("

בנתב"ג,  תבמכרז. במהלך המפגש, הוצג רקע על פעילות רשות שדות התעופה, הפעילות הבינלאומי
וכן עקרונות המכרז, לרבות דגשים על אופן הגשת  3מבנה ופעילות אולם הדיוטי פרי בטרמינל 

מקומות ו 3אולם הנוסעים היוצאים בטרמינל הצעות ומועדי ההליך המכרזי. כמו כן, נערך סיור ב
  .Eבזרוע  השירות נשוא המכרז

פורטות של הזרוע ומקומות השירות תשומת לב המתעניינים, כי צורפו למסמכי המכרז תוכניות מ
לצורך קבלת התוכניות יש לפעול בהתאם להנחיות לקבלת התוכניות כאמור במסמך  . נשוא המכרז

  . 1הבהרות מספר 

 מענה לשאלות הבהרה .2

, לרבות שאלות במכרז מהמשתתפים מי ידי על שנשאלו הבהרה שאלות על לענות מבקשת הרשות
 ההצעות הזמנת לטופס 4.2 סעיף להוראות המשתתפים לב תשומת. שנשאלו במסגרת המפגש

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

  תשובה  שאלה מס'

  טופס הזמנת ההצעות

האם תנועת הנוסעים היוצאים אשר   .1
 ההזמנה פורסמה בנספח ב' לטופס

הינה עבור כל הפעילות הבינלאומית 
או רק בגין תנועת הנוסעים  ,בנתב"ג

  ? 3היוצאים  מטרמינל 

  

נפתח לפעילות בינלאומית  1טרמינל מכיוון ש
 ,19.6.2017 -במסלול נוסע יוצא מלא רק ב

לשנים היוצאים הבינלאומית  הנוסעים תנועת
מפורטת בנספח ב' לטופס אשר   2012-2016

  בלבד.  3טרמינל ל היא ביחסההזמנה 

במסגרת התנאים המקדמים הנקובים   .2
האם  ההזמנהלטופס  9.1.1.2.בסעיף 

מחזור המכירות המבוקש מתייחס 
  לבית קפה אחד או יותר.   

  סעיףב הנקוב המקדמי התנאי במסגרת
 להציג המציע נדרש, ההזמנה לטופס 9.1.1.2

 אחד קפה בית של מכירות מצטברמחזור 
 החל, הפחות לכל ,ברציפות פעיל אשרלפחות, 
 להגשת האחרון למועד ועד 1.1.2015 מיום

 .במכרז צעותה

   בסעיף הנקוב המקדמי התנאי הוכחת לצורך
את  המציע יציג, ההזמנה לטופס  9.1.1.2

 בתי /ת מבי שנצבר רלוונטיה כספיה מחזורה
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 הציג אותם ואשר והפעיל ניהל אותם הקפה
 הנקוב המקדמי בתנאי עמידתו הוכחת ךלצור
 .ההזמנה לטופס 9.1.1.1 בסעיף

 ידו על שנצבר ניסיון את להוכיח המציע ביקש
 בתקופה קפה בתי/בית והפעלת בניהול

 שמות את כך לשם המציע ימלא ,הרלוונטית
 את וכן וניהל הפעיל אותם הקפה בתי/בית

, ם/באמצעותו שנצברו הכספיים המחזורים
 2 שבסעיף הרלוונטית הטבלה באמצעות וזאת
 .ההצעה לטופס 'א לנספח

  שאלות כלליות

תנועת  פירוט שלהמתבקש לקבל את   .3
לשנים  3הנוסעים היוצאים בטרמינל 

‐Bבין הזרועות  , תוך פיצול2012-2016
D .  

התפלגות תנועת הנוסעים  כמבוקש. פירוט 
לשנים  3היוצאים בין הזרועות בטרמינל 

   למסמך זה. כנספח א'מצ"ב  2011-2016

פדיון ל קבל נתונים ביחסלמתבקש   .4
 הנוכחיםמכירות של המפעילים 

  . B-Dבזרועות 

  

פדיון המכירות בשקלים חדשים כמבוקש. 
בין  של המפעילים הנוכחיים ללא מע"מ

 למסמך 'בכנספח  מצ"ב 2013-2016השנים 
  זה.

 ככל  לא קיים חיבור גז בבית הקפה.בשלב זה   ?האם יש חיבור גז בבית הקפה  .5
שיהיה לבסוף חיבור גז ויסופקו שירותי גז, 
תשלום דמי השירותים הנוספים בגין אספקת 

   לחוזה. 15.4גז, יעשה בהתאם להוראות סעיף 

החיוב של  ביחס מתבקש להבהיר  .6
ושירותים  בגין שירותיםהזוכה במכרז 

  . נוספים

הרשות מתכבדת להפנות את המשתתפים 
, לפיהם הזוכה לחוזה 10להוראות סעיף 

במכרז יחויב בגין השירותים הבאים: 
 מיזוג שירותי"; "תשתיות אחזקת שירותי"

; "הציבורי בשטח ניקיון שירותי"; "אויר
 אספקת שירותי"; "אשפה פינוי שירותי"

 שירותי"; "חשמל אספקת שירותי"; "מים
  ;  ; " אספקת שירותי גז""תקשורת  אספקת

לעניין שירותי ניקיון במקומות השירות, ככל 
יחולו הוראות סעיף  ידי הרשות,- על שיינתנו
  לחוזה  10.1.9

  

לעדכן את טעויות  מתכבדת בנוסף, הרשות
 15סעיף בשהקולמוס שנפלו בהפניות 

השירותים והשירותים התשלום בגין (
יעודכן  כך שהסעיף  ,לחוזה )הנוספים
  כדלקמן:

תשלום בגין שירותים ושירותים  .15

 נוספים

שירותים בגין אספקת  דמי .15.1
 פיםבסעי נקוביםהשירותים ה
 שירותי"( לעיל 10.1.1-10.1.3
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 שירותי"; "תשתיות אחזקת
 ניקיון שירותי"; "אויר מיזוג
יהיו כלולים   );"הציבורי בשטח

 .  המשולביםבדמי ההרשאה 

שירותים בגין אספקת  דמי .15.2
 פיםבסעי נקוביםהשירותים ה

 שירותי"( לעיל 10.1.3 – 10.1.1
 שירותי"; "תשתיות אחזקת
 ניקיון שירותי"; "אויר מיזוג
יהיו  לא ), "הציבורי בשטח

 שישולמו השימוש בדמיכלולים 
והם  עורפיים שטחים עבור

ישולמו לרשות, בנפרד לא יאוחר 
ממועד הפקת  15 - מהיום ה 

החיוב על ידי הרשות. מובהר, כי 
יקבעו  כאמורסך דמי השירותים 

בהתאם לתעריפי הרשות לכל 
שירות, כפי שאלה יתעדכנו מעת 
לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 של הרשות.

דמי שירותים נוספים בגין  .15.3
 הנקוביםאספקת השירותים 

 לעיל 10.1.7 – 10.1.4 םעיפיבס
 שירותי"; "אשפה פינוי שירותי"(

 אספקת שירותי"; "מים אספקת
, לא יהיו כלולים בדמי )"חשמל

 ובדמי משולביםההרשאה ה
 שטחים עבור שישולמו השימוש
והם ישולמו לרשות,  עורפיים

 15 -בנפרד לא יאוחר מהיום ה 
ממועד הפקת החיוב על ידי 

דמי  סךהרשות. מובהר, כי 
 יקבעכאמור  הנוספיםהשירותים 

בהתאם לתעריפי הרשות לכל 
שירות נוסף, כפי שאלה יתעדכנו 
מעת לעת, על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי של הרשות. 

דמי שירותים נוספים בגין  .15.4
 הנקוביםאספקת השירותים 

 לעיל 10.1.8-10.1.9  ףבסעי
; "תקשורת  אספקת שירותי("
, לא יהיו )"גזאספקת  שירותי"

כלולים בדמי ההרשאה 
 השימוש ובדמי משולביםה

 עורפיים שטחים עבור שישולמו
לספק הגז  במישריןוהם ישולמו 

"ר הנס לספקו מטעם הרשות
 להוראות בהתאם הרשות מטעם

, התקשרות נספח נספח הגז
 . בהתאמה

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .15.5
בכל מקרה, לא יחול כל שינוי 
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 המשולביםבדמי ההרשאה 
הבסיסיים ו/או בדמי ההרשאה 

ובדמי השימוש  המשולבים
שישולמו עבור שטחים עורפיים, 
במקרה שבו לא יוענקו איזה 
מהשירותים ו/או איזה 
מהשירותים הנוספים (כולם או 

השירות (כולם  במקומותחלקם), 
 או חלקם).

הסר ספק מובהר בזאת, כי  למען .15.6
כל יתר השירותים הנדרשים 

קת מקומות לצורך תפעול ותחזו
, לא יסופקו על ידי השירות

הרשות והם יבוצעו באחריותו 
המלאה והבלעדית של המפעיל 
ועל חשבונו, ומבלי שיהיה זכאי 

 שיפוי/או ו פיצוי לכל כךלשם 
 .וסוג מין מכל תשלום/או ו

 איזה מהוראות סעיפים הפרת .15.7
על ידי  לעיל, 15.4 - .15.1

המפעיל, תהווה הפרה יסודית 
  של החוזה.

  

שעות הפעילות נבקש כי תבהירו מה   .7
   מתן השירותים?של 

הרשות מתכבדת להפנות את המשתתפים 
 ישא המפעיל, שלפיהם 7.4להוראות סעיף 

 ,במלואם ,השירותים את להעניק באחריות
 בהם היממה שעות ובכל השנה ימות בכל

   בנמל. תעופתית פעילות מתקיימת

מה התשלום בגין הפעלה של עגלה   .8
 זמנית?

הרשות מתכבדת להפנות את המשתתפים 
 לפיו בנסיבות בהן, ש11.2להוראות סעיף 

 את להעניק למפעיל הרשות תאפשר
 זמנית, שירות עגלת באמצעות השירותים

 ברוטו המכירות מפדיון  18%המפעיל  ישלם
 מ"מע בתוספת הזמנית מהעגלה המתקבל

בכל מקרה של הימשכות יחד עם זאת,  . כדין
חודשים ממועד  4- ההקמה מעבר ל עבודות

 לטיסותנפתחה  Eרוע וז תחילת ההתקשרות,
 הרשאה דמיהמפעיל את    שלםי ,בינלאומיות
ידי -, גם כאשר השירותים ניתנים עלהמלאים

  .עגלה זמנית

האם חובה להשתמש במחסן בגודל   .9
  מ"ר הנוסף ?  16.5של 

לא קיימת חובה. יחד עם זאת יש לפעול 
בהתאם להוראות והנחיות לקבלת רישיון 

  עסק להפעלת מקומות השירות. 

  לא קיימת פינת עישון בסוף הזרוע.   האם קיימת פינת עישון בסוף הזרוע?  . 10

מתבקש לדחות את המועד האחרון   .11
  להגשת ההצעות במכרז. 

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

  

  

  

  בברכה,

  עינת אלירז

  מנהלת מסחרית 

  חתימת המציע 

_______________       
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  נספח א'

   3בין הזרועות בטרמינל  2016-2011בבן גוריון לשנים התפלגות תנועת הנוסעים היוצאים הבינלאומית 

 שנה
  
  Bזרוע 

  Dזרוע   Cזרוע 

2011 37% 36% 27% 

2012 36% 38% 26% 

2013 39% 35% 26% 

2014 36% 36% 28% 

2015 39% 35% 26% 

2016 39% 36% 25% 
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  'נספח ב

 :2016-2013ל בתי הקפה בזרועות בלבד לשנים שפירוט פידיון המכירות 

  

  זרוע

  פידיון מכירות בש"ח

2013 2014 2015 2016 

D 4,075,338 4,591,767 4,296,472 4,776,328 

בית קפה בזורע אחת 

 B/Cבלבד 
7,450,079 7,768,049 8,840,613 9,474,694 
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