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  2017אפריל  04 

  ח' ניסן תשע"ז 

  

  לכבוד : ____________

  מיילבאמצעות  ,מכרזל הנרשמיםנשלח אל כל 

למתן שירותי החסנה ומכירה של לקבלת הרשאה  2017/15/080/020/00מכרז פומבי מס' 

טובין (פטורי ו/או חייבי מכס ו/או מיסים אחרים) מסוג קוסמטיקה, בשמים, טבק, 

  אלקטרוניקה, ספורט ועוד, לנוסעים היוצאים לחו"ל בשדה התעופה חיפה

  29.03.2017מיום מציעים סיכום מפגש 

  

  משתתפים:

 אורון רונן, אודי בן שושן בני מליניצקי, מאיר כהן,נציגי הרשות:  -

  .הסיורמשתתפי  -

 

 מקומות השירות., במהלכו הוצגו ההליך המכרזילמשתתפי נערך מפגש מציעים  29.03.2017ביום  .1

 להלן שאלות שנשאלו ע"י המשתתפים במהלך המפגש, ותשובות הרשות לשאלות אלו :  .2

, כמו כן מהו תעריף השירותלהבהיר, על מי חל תשלום הארנונה בגין מקומות מבוקש   שאלה:  .א

 ?הארנונה עבור חנות הדיוטי פרי בשדה התעופה חיפה

המפעיל יידרש לשלם גם את כל המיסים, הארנונה, ההיטלים ותשלומי כי בזאת מובהר    תשובה:

או עד למועד שבו  - חובה אחרים החלים, אם חלים, ו/או שיחולו בתקופת ההתקשרות 

, בקשר למקומות השירות על המאוחר בפועל, לפייפנה המפעיל את מקומות השירות 

בהקשר זה הרשות מפנה גם להוראות  .מחזיק במקרקעין (שאינו בעלים או חוכר לדורות)

  לחוזה. 24סעיף 

עוד מובהר, כי הגוף האמון על קביעת תעריפי הארנונה בשדה התעופה חיפה הינו עיריית 

  חיפה.

 ן החזר השקעה, בגין ההשקעה במקומות השירות?מבוקש להבהיר, האם ניתן לשלב מנגנו  שאלה: .ב

  הבקשה נדחית.  תשובה:

תתקיים פעילות תעופתית בשדה התעופה חיפה ביום השבת, האם שמבוקש להבהיר, ככל   שאלה: .ג

 ?בשבת תחול על המפעיל החובה להפעיל את מקומות השירות

השירותים יינתנו בכל ימות השנה ובכל שעות היממה בהם מתקיימת פעילות  ,מובהר כי  תשובה:

  תעופתית בשדה, והכל בהתאם ובכפוף להוראות המנהל, כפי שיהיו מעת לעת.
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נתן בלעדיות למפעיל באספקת מוצרי הדיוטי פרי לחברות יהאם תמבוקש להבהיר,   שאלה:  .ד

 התעופה לשם מכירת לנוסעים בטיסות בינלאומיות?

אספקת טובין כוללת הרשאה לאספקת שירותים של למפעיל ההרשאה שתינתן  ,מובהר כי   תשובה:

פטורי או חייבי מכס ו/או מיסים אחרים לחברות התעופה לשם מכירתם לנוסעים בטיסות 

לצרוך שירותים אינן מחויבות חברות התעופה  פי דין-עלעם זאת מובהר, כי  הבינלאומיות.

   .ולכן למפעיל לא תהא בלעדיות באספקת שירותים אלו, אלו דווקא מהמפעיל

  

ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי  ההליךמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

  בעת הגשת ההצעה. ההליך

  

  בברכה,

  אודי בן שושן

  אחראי מסחר

  

  העתקים : 

  סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי –יורם שפירא 

  רא"ג מסחר –בן הרוש עמיאל מירי 

  חיפה וראש פינהמנהל שדות התעופה  – בני מליניצקי

  עו"ד בכירה – תמר טורג'מןעו"ד 

  וראש פינה עופה חיפההת אחראי תפעול שדות – מאיר כהן

  מנהל התחום המסחרי במטה מסופים ושתפ"א –אורון רונן 
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