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 13.09.2017  
  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

  4הבהרה מספר 

  למכרז שאלות הבהרה לדחיית המועד האחרון והגשת הצעות ל האחרון מועדהדחיית  .1

לאור בקשת מי מהמשתתפים במכרז לדחות את מועד הגשת ההצעות למכרז, ידחה מועד הגשת 
. בהתאמה, המועד האחרון לרישום למכרז 10:00עד השעה  24.9.2017ההצעות למכרז ליום 

לטופס הזמנת ההצעות יהיה: במשרדי הרשות, אגף המסחר  7.2.2.2, 7.2.2.1כמפורט בסעיפים 
 23.9.2017ר מיום חלא יאו –ובאמצעות אתר האינטרנט  10:00השעה עד  21.9.2017עד ליום 

  . 23:30בשעה 

מועד , יידחה ה10:00עד השעה  24.9.2017יום לאור דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ל
שעה  ,19.9.2017 ליוםלטופס הזמנת הצעות  17.1כמפורט בסעיף  שאלות הבהרהלהגשת האחרון 

13:00 .  

 ללא שינוי. יוותרו מכרז מסמכי המפורטים ביתר המועדים 

 מענה לשאלות הבהרה .2

 מי ידי על שנשאלו הבהרה שאלות על לענות מבקשת"), הרשות(להלן: " התעופה שדות רשות
 להוראות המשתתפים לב תשומת. , לרבות שאלות שנשאלו במסגרת המפגשבמכרז מהמשתתפים

 לחוזה 5.6-5.7 סעיפים ולהוראות") ההזמנה טופס(להלן: " ההצעות הזמנת לטופס 4.2 סעיף
 המפורטות הבהרה לשאלות במענה הנקוב המידע על וגם יחול אשר") החוזה(להלן: " ההרשאה
  .זו בהבהרה

  תשובה  שאלה מס'

  שאלות כלליות   

 asמבוקש לקבל תכניות   .1 made 
של מקומות השירות  ותוכניות אוטוקד

נשוא המכרז, לשם ביצוע ההדמיות 
-16.2.2.8הנדרשות כנקוב בסעיפים 

  . ההזמנהלטופס  16.2.2.9

למכרז זה, לצורך  1כמפורט במסמך הבהרה 
 asתכניות קבלת תכניות, לרבות  made 

יש לחתום על המסמך , ותוכניות אוטוקד
כותרתו ש 1הבהרה למסמך  'ב כנספח שצורף

וש בנתונים ספרתיים או אחרים "הסכם לשימ
מצורף ה  (לרבות מפות, צילומים ואחרים)"

למסמך  'ב כנספח המשתתפיםלנוחות  בשנית
  זה.

את המסמך החתום יש להעביר לח"מ בדוא"ל 
 . einatel@iaa.gov.ilלכתובת : 

 יועברולאחר קבלת המסמך החתום, 
  ת למציעים אשר חתמו על הטופס.והתוכני
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מה הם סכומי החיוב של המפעיל   .2
בגין  2016לשנת  B-Cהנוכחי בזרועות 

שירותי אחזקת תשתית, שירותי מיזוג 
אויר, שירותי פינוי אשפה, שירותי 
אספקת מים, שירותי ניקיון, שירותי 
ניקיון בשטח הציבורי ושירותי 

  אספקת תקשורת. 

אחזקה ומיזוג (שירותים השימוש והדמי 
ללא מע"מ של המפעיל  בשקלים חדשיםאויר) 

 על ועמד 2016לשנת  B-Cהנוכחי לזרועות 
141,924 ₪ .  

סכומים האמורים אינם כוללים תשלומים ה 
בגין שירותי ניקיון במתחמי השירות, היות 

 ידי המפעיל עצמו. - והם מבוצעים על

עמד על   2016בשנת תשלום בגין צריכת מים ה
3,184 ₪.  

בגין שירותי תקשורת (קו  והתשלום חיובה
באמצעות  ותקשורת נתונים או שירות) נעש

ספקי התקשורת המורשים לפעול ע"י הרשות 
  .בנתב"ג (כגון: בזק, סלקום ופרטנר)

בהמשך לנתונים אשר פורסמו בנספח   .3
לקבל  מבוקש, 3ב' במסמך הבהרות 

 פידיון המכירות של המפעיל גם את
 (יחד), לשנים  B‐Cהנוכחי בזרועות 

 –החודשים ינואר בגין ו 2013-2016
  . 2017של שנת  יולי

פדיון המכירות בשקלים חדשים כמבוקש. 
 B‐Cלזרועות  של המפעיל הנוכחי ללא מע"מ

ובגין החודשים  2013-2016בין השנים (יחד), 
 'אכנספח  מצ"ב ,2017יולי של שנת –ינואר 
  זה. למסמך

המינימום של מבוקש לקבל את דמי   .4
  . B-Cהנוכחי בזרועות  להמפעי

   הבקשה נדחית.

  

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

  

  

  

  בברכה,

  עינת אלירז

  מנהלת מסחרית 

  חתימת המציע 

_______________       
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  א'נספח 

  :2017יולי  –לחודשים ינואר ו 2016-2013לשנים  B-Cל בתי הקפה בזרועות שפידיון המכירות  סך

  

 פידיון מכירות בש"ח (לא כולל מע"מ)  שנה

2013 14,900,157.21 

2014 15,536,097.30 

2015 17,681,225.66 

2016 18,949,388.29 

 11,436,731.00 2017יולי  - ינואר 
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  ספרתיים או אחרים (לרבות מפות, צילומים ואחרים) םשימוש בנתוניהסכם ל -נספח ב' 

  
  לאחר שהמשתמש קרא את תנאי הסכם זה ואישר בחתימה את הסכמתו.יעשה המפורטים להלן ם שימוש בנתוני

  
    נמל תעופה בן גוריון  כתובת   שדות התעופהרשות   שם:  בין :

  עינת אלירז   153-50-9752622  פקס:  03-9752622  טלפון :  

  להלן "רש"ת"  מצד אחד  v.ilo@iaa.gEinatel  דוא"ל :  

            
               כתובת               שם:  לבין :

                פקס:              טלפון :  

  להלן "המשתמש" מצד שני              דוא"ל   

 הנתונים: הנתונים שנמסרו למשתמש כוללים :  רתיאו .1
  לרבות תוכניות חשמל, אינסטלציה ומיזוג אוויר   Eזרוע ת הקפה בישל ב תוכניות 

            
            
 המשתמש מתחייב שהנתונים ישמשו אותו למטרת : מטרת השימוש :  

   Eבית הקפה בזרוע תכנון 

            

מוסכם על הצדדים כי כל זכויות הקניין, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה זכויות הקניין הרוחני :  זכויות יוצרים .2
וכל יתר  , צילומי האוויר, תצלומי אורתופוטובכל התוכניות, התרשימים, המסמכים, החישובים, השרטוטים

לא יעשה מצהיר כי הוא  המשתמשו ,רש"תרכושה וקניינה של  ן, הינאשר יקבל המשתמש מידי רש"תהמסמכים 
  שיש לרש"ת, כאמור.כל פעולה המפרה את זכויות היוצרים 

לצורך ביצוע  המשתמשל בהנתונים אותם קיכי בתום ביצוע העבודה  לדרוששמורת לעצמה את הזכות רש"ת   

  השאיר בידיו עותק. שהמשתמשהעבודה יוחזרו לידיה, מבלי 

המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שכל ידיעה ומסמך אשר הועברו לו או נוצרו על ידו בהקשר  :איסור מסירה .3
, לעבודה זו, הינם סודיים והוא מתחייב שלא להעבירם לצד ג' או לעשות בהם שימוש שלא לצורך עבודה זו

פרסומם והצגתם בכל צורה ואופן. כמו כן המשתמש מתחייב כי עובדיו המועסקים בביצוע השירות  לרבות
 ישמרו בסוד על כל ידיעה המגיעה אליהם בהקשר לעבודה זו ולא יעבירוה לצד ג'.

של היתר בכתב ומראש  ללאהמשתמש מתחייב לא לעדכן ו/או לשנות את הנתונים או חלק מהם  :איסור עדכון .4
  .רש"ת

, לרבות ולא היר כי בדק את הנתונים אשר קיבל מרש"ת ומצאם עונים לדרישותצהמשתמש מ :אחריות לתוצאות .5
  .בתוכניות שאינן חתומות כדיןשיעשה המשתמש שימוש למעט 
  .שגויים באחריות לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש בנתונים לא תשארש"ת 

תקנה לרש"ת הזכות לתבוע מהתנאים הרשומים לעיל, תנאי ידוע למשתמש כי הפרת  :ההסכםתנאי הפרת  .6
 .כתוצאה מהפרת התחייבות זאת להמהמשתמש פיצויים בגין נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם 

  על פי דין. אחרת אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של רש"ת לקבל כל סעד או תרופה        

, ובכפוף להודעה בכתב שניתנה ללא התראה מוקדמתרש"ת על ידי  זה ניתן לביטול  הסכם:  הסכםביטול  .7

 למשתמש.

  ______________________  עינת אלירז 
  משתמש  רש"ת
    

30.8.2017   ______________________  
  תאריך  ךארית
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