
  

  

  

  
  

  2017ספטמבר,  26 
  ו' תשרי, תשע"ח 

  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

  

  7הבהרה מספר 

  

  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

  

  חוזה

  תשובה  שאלה  סעיף מס'

1.  5.9  

יתוקן כך מבוקש כי סעיף זה 
שהאחריות תהיה אחריות על פי דין 

ולא אחריות מלאה ובלעדית לכל 
  הוראות דין.

  הבקשה נידחת.

2.  5.11  

מבוקש להוסיף ולהבהיר ללשון 
הסעיף: "על אף האמור לעיל, מקום 

בו נדרש לבצע עבודה ו/או תיקון 
בתשתית הנכס ו/או היתר הדורש 

פעולה ו/או חתימה של הרשות ו/או 
שירות הכרוך בביצוע פעולה מתן 

ו/או הימנעות מפעולה של הרשות, 
וע האמור יחול צאזי האחריות לבי

  . "על הרשות

  .הבקשה נידחת

3 .  5.15  
מבוקש לעדכן את הוראות הסעיף, 

וכי הכניסה למקומות השירות  
 ייעשה בתיאום מראש עם המפעיל.  

מאושרת. נוסח הסעיף יעודכן הבקשה 
  בהתאם.

4 .  
 - ו 8.1.2
8.1.3   

מבוקש למחוק את המילים  
" המלאה והבלעדית"ומבקריו" ו"

והמפעיל לא יכול להיות היות 
  אחראי למבקרי נמל התעופה.

כי אין מדובר במבקרי  ,יובהר הבקשה נידחת.
נמל התעופה אלא במבקרי המפעיל, קרי 

צדדים שלישיים שמגיעים במיוחד למקומות 
השירות על מנת לבצע פעולות כאלו או 

  אחרות. 



  

  

  

5.  8.2.2  

מבוקש לבטל את הסעיף. כמו כן, 
להוסיף לסעיף: "למען הסר ספק, 

התוכניות ו/או לוגו ו/או סימן 
יהוי מסחר ו/או שם ו/או סימני ז

של המפעיל יוותרו בכל עת בבעלות 
מלאה ובלעדית של המפעיל ואין 

בדבר האמור בחוזה זה בכדי 
 להקנות לרשות זכות כלשהי בהם". 

. יחד עם ין ביטול הסעיףיהבקשה נידחת לענ
זאת תוסיף הרשות את האמור בסיפא 

 סימן/או ו הלוגולפסקה: למען הסר ספק, 
 המפעיל של זיהוי סימני/או ו שם/או ו מסחר

יוותרו בכל עת בבעלות מלאה ובלעדית של 
המפעיל ואין בדבר האמור בחוזה זה בכדי 

  להקנות לרשות זכות כלשהי בהם.

  

6.  19  

מבוקש להוסיף סעיף האומר כי 
ימי  14"איחור בתשלום של עד 

עסקים מקבלת התראה בכתב לא 
תהווה תקופת פיגור הנושאת ריבית 

  פיגורים".

  הבקשה נידחת. 

7 .  29.1  

מבוקש להוסיף כי "האמור לעיל 
כפוף לכך שהרשות נתנה למפעיל 

אפשרות למלא פעולה ו/או תשלום 
ימי עסקים מקבלת הודעה  7בתוף 

  על כך בכתב מהרשות". 

הבקשה מאושרת, נוסח הסעיף יעודכן 
  בהתאם. 

   הבקשה נידחת.   מבוקש להוסיף את המילה "כדין"   32.5  .8

9.  33  
למחוק:" או על פי כל חוזה מבוקש 

  אחר שנחתם בין הרשות למפעיל".
  הבקשה נידחת. 

  טופס הזמנת הצעות

10.  3.2.1.1  

מבוקש להוסיף כי במידה ויש תלות 
בגורמים כלשהם שהם באחריות 

הרשות או תלות בהסכמה/חתימה 
על טפסים מצד הרשות. בשביל 
להשיג היתרים, יתקיים שיתוף 

  פעולה מצד הצדדים. 

   הבקשה נידחת. 

11.  16.6  

המשפט בסוף מבוקש למחוק את 
וכל זאת מבלי שלזוכה הסעיף: "

המקורי תהיה כל טענה ו/או תביעה 
מכל מין וסוג בקשר לכך, לרבות 
טענות ותביעות כאמור שמקורן 

  ."בהשקעות שביצע

  הבקשה נידחת.

  עבודות התאמה  –נספח ב' 

12.  
2.4.9 ,

 -ו 2.4.10
3.5   

והכל להוסיף בסיפא: "מבוקש 
אחריות  –בכפוף לאמור בנספח יב' 

  בנזיקין". 

הבקשה נידחת, יובהר כי נספח האחריות 
בנזיקין חל על כל תקופות החוזה לרבות 

תקופת ההתאמה ותקופת השירותים מכאן 
שלא ניתן לסייג את האחריות בתקופת 

  ההקמה. 

  אחריות בנזיקין –נספח יב' 

13.  1.4   
מבוקש להוסיף בסיפא: "ובלבד 
שהרשות הודיעה למפעיל על כל 

תביעה או תלונה באופן שתאפשר 

הרשות תעדכן את הסעיף  –הבקשה נידחת 
כדלקמן:  ובלבד שהרשות הודיעה למפעיל על 

על כל תביעה או תלונה באופן שתאפשר למפ



  

  

  

נן. ותתפשר עם צד למפעל להתגו
מראש של שלישי רק לאחר הסכמה 

  המפעיל". 

  להתגונן.

14.  2.2.3  
לא מבוקש למחוק את המילים: "

  תפחת".
  הבקשה נידחת.

15.  2.2.2  

מבוקש להוסיף בסיפא: " הרשות 
מתחייבת לערוך ביטוח רכוש 

למבנה ולתכולה למבנה ולמערכותיו 
ולצמודותיו. ופוטרת את המפעיל 

מאחריות לנזק לרכוש כאמור מעבר 
  דולר".  1,000,000לסכום של 

  נידחת. הבקשה

16.  2.2.4  

מבוקש להחליף את המילים 
ברישא: "תמורת ביטוח זה" 
במילים "תמורות הביטוחים 

  לעיל". 2.2.2כאמור בסעיף 

  הבקשה נידחת.

  
  

  נספח ז' לטופס הצעה 

" לטופס ההצעה אשר לא צורף, יפוי כח להצעה משותפתי , נוסח נספח ז' "כנספח א'מצורף להבהרה זו, 
   מקובץ הנספחים לטופס ההצעה.המצ"ב כחלק הנספח על המציעים לצרף את 

פוי כוח זה חתום על ידם ועל ידי יהיה ומוגשת הצעה משותפת אזי המציעים במשותף נדרשים להגיש י
  עו"ד. 

  

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

  

  

  

  בברכה,

  עינת אלירז
  מנהלת מסחרית

   



  

  

  

  
  

  
  
  'אנספח 
  

  נוסח ייפוי כוח במקרה של הגשת הצעה משותפת במספר מעטפות - נספח ז' 
  

  ייפוי כוח

") [*יש להשלים את שמו של המציע במשותף החברה(להלן: "        אנו הח"מ, 
___________ המוסמכים לחתום בשמה ובמקומה של  - הרלוונטי], באמצעות ____________ ו 

המוביל החברה, מייפים בזאת באופן, מלא ובלתי חוזר את _________________ (להלן: "
")[*יש להשלים את שמו של המציע במשותף], להגיש בשמה ובמקומה של החברה הצעה (לרבות המקצועי

 2017/15/040/120/00פומבי מס'  מכרז ללטופס הזמנת ההצעות)  12.1מסמכי ההצעה כמפורט בסעיף 
באולם הנוסעים היוצאים, בטרמינל   Eתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של בית קפה בזרועל הלקבלת הרשא

 רשות שדות התעופהותנאי שלמדנו את דרישות  ולאחר") המכרז(להלן: " גוריון-נמל התעופה בן, שב3
"), ובכלל זאת להגיש ו/או לחתום בשמה ובמקומה של החברה על מסמכי ההצעה ועל כל הרשות(להלן: "

מסמך, אישור, הצהרה או תצהיר, מכל מין וסוג, ככל הדרוש לצורך הגשת ההצעה במכרז, באופן שבו 
הגשת ההצעה ו/או כל מסמך ממסמכי ההצעה ו/או חתימת המוביל המקצועי בשמה ובמקומה של 

  החברה לכל דבר ועניין בקשר עם הגשת ההצעה למכרז.  החברה, תחייב את

  ולראיה באנו על החתום:

  
חתימת וחותמת 

  המציע במשותף
  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע במשותף 
הינם מורשי חתימה מטעמו, 
ורשאים לחייב אותו למטרות 

  המכרז.

כי הריני מאשר בחתימתי, 
החתומים בשם המציע במשותף 
הוזהרו על ידי להצהיר את האמת 
וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים 
בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני 

  על ייפוי כוח זה.

  תאריך  

  
 * במידה והוראות הדין החלות על המאמת/ מאשר אינן מאפשרות לו לאשר את החתימה בנוסח האמור,
ניתן יהיה למחוק הוראה זו מהאישור/אימות, ולציין בצידה כי אימות החתימה ו/או אישור המסמך נעשו 

  בהתאם להוראות הדין החל על המאשר/מאמת.
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