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  2017מאי  22 

  כ"ו אייר תשע"ז 

  

  לכבוד : ____________

  מיילבאמצעות  ,מכרזל הנרשמיםנשלח אל כל 

להתקשרות בחוזה לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה  2017/15/086/021/00מכרז פומבי מס' 

והפעלה של חנויות להחסנה ומכירת טובין מסוג משקאות אלכוהוליים ויינות, מסוג סיגריות 

ומוצרי טבק אחרים, מסוג בשמים ומוצרי קוסמטיקה, מסוג מוצרי שוקולד וממתקים, מסוג 

וניקה ועוד, בפטור המוצרים הנמכרים בחנויות דראגסטור לרבות תרופות, מסוג אלקטר

  ממכס וממיסים וחבי מכס ומיסים בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון

  10.05.2017מיום מציעים סיכום מפגש 

  

  משתתפים:

 .אודי בן שושן חיים אלימלך, דני טובל,נציגי הרשות:  -

  .המכרזמשתתפי הליך  -

 

הוצגו תנאי ההשתתפות למכרז, , במהלכו ההליך המכרזילמשתתפי נערך מפגש מציעים  10.05.2017ביום  .1

 מקומות השירות.הוצגו גשים על אופן הכנת המסמכים, כמו כן, ניתנו ד

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

 ?  17האם ניתן להגדיל את שטחי האחסנה במבנה  מבוקש להבהיר,שאלה:  .א

, ולפיכך, היה והזוכה 17למועד זה ישנם שטחי אחסנה פנויים במבנה נכון , מובהר כי תשובה:

  . במכרז יחפוץ להגדיל את שטחי האחסון, עליו להודיע מיד עם זכייתו לרשות

עפ"י סוג הנכס ואופי השימוש בו  בדמי שימוש עוד מובהר כי כל הקצאת שטח עורפי הינה

לחוזה  23בהתאם לאמור בסעיף והכל  ,בהתאם לתעריפי הרשות וזאת וכן בדמי שירותים

  .ההרשאה

שבשדה התעופה ע"ש אילן  17,  למחסנים במבנה )2017(לשנת  למ"ר לן תעריפי הרשותלה

  ואסף רמון:

  ₪ 814  דמי שימוש

  ₪ 93  דמי מיזוג אוויר

  ₪ 209  דמי שירותי ניקיון

  ₪ 174  דמי אחזקה
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בשטחי שדה התעופה ע"ש אילן ואסף  האם ניתן להקצות למפעיל משרדמבוקש להבהיר, שאלה:  .ב

 ? רמון

שדה התעופה ע"ש אילן ואסף משרד פנויים בשטחי  נכון למועד זה ישנם שטחי, כי מובהרתשובה: 

רמון, ולפיכך, היה והזוכה במכרז יחפוץ בשטחי משרד, עליו להודיע מיד עם זכייתו 

  לרשות.

י סוג הנכס ואופי השימוש בו עפ"עוד מובהר כי כל הקצאת שטח עורפי הינה בדמי שימוש 

והכל בהתאם  בהתאם לתעריפי הרשותוכן בדמי שירותים וזאת בהתאם לתעריפי הרשות 

  .לחוזה ההרשאה 23לאמור בסעיף 

בשדה התעופה ע"ש אילן  לשטחי משרד, )2017(נכון לשנת  להלן תעריפי הרשות למ"ר

  ואסף רמון:

  ₪ 1,140  מחוץ למבנה הטרמינל דמי שימוש

  ₪  1,243  שימוש בתוך מבנה הטרמינלדמי 

  ₪ 93  דמי מיזוג אוויר

  ₪ 209  דמי שירותי ניקיון

  ₪ 174  דמי אחזקה

  

  

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 –שפירא יורם 

  רא"ג מסחר –בן הרוש עמיאל מירי 

  מנהל שדות התעופה אילת ועובדה – חנן מוסקוביץ

  עו"ד בכירה – תמר טורג'מןעו"ד 

  ראש תחום מנהלת  מעבר –חיים אלימלך 

  אחראי בית הנתיבות בשדות התעופה אילת ועובדה –דני טובל 
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