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2017יוני26

ב'תמוזתשע"ז



לכבוד:____________

מיילבאמצעות,מכרזלהנרשמיםנשלחאלכל

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

 4מסמך הבהרות 

 

 

 ,ותשובותהרשותלשאלותאלו:הנרשמיםלמכרזלהלןשאלותשנשאלוע"י

האםניתןיהיהלהחילאתהמצבהרגולטוריהקייםבחנויותהדיוטיפרימבוקשלהבהיר,שאלה:  .א

לנוסעהפניםהמוצריםרכישתכיום,קריפטורמרישיונותיבואובריאותפרטניים,עבור

 ארצי?

הבקשהנדחית.תשובה:

האםניתןלהגדילאתהחנותבאולםהיוצאיםבקומתהקרקעע"חשטחמבוקשלהבהיר,שאלה:  .ב

 ?בקומההעליונהאולחלופיןלהחליףאתמיקומההחנות

הבקשהנדחית.תשובה: 

בחנותהקר שאלה: .ג החנותבאולםהציבורי אתמיקום להחליף ניתן האם ובהמבוקשלהבהיר,

 הכניסהלטרמינל?זורלא

  .נדחיתהבקשהתשובה:  

 .לטופסהזמנתההצעות1.2.2-1.2.4מבוקשלמחוקאתהסעיפים שאלה: .ד

 הבקשהנדחית.תשובה:  

שאלה: .ה סעיף לעניין להבהיר, עבור1.2.5מבוקש הרשות תעריפי מהם ההצעות, הזמנת לטופס

 ?17מחסןבמבנה

שבשדההתעופהע"שאילן17,למחסניםבמבנה(2017)לשנתלהלןתעריפיהרשותלמ"רתשובה:  

ואסףרמון:
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₪814דמישימוש

₪93דמימיזוגאוויר

₪174דמיאחזקה

היקףהשאלה: .ו מהו הנוסעיםבשדההתעופהעובדהלחודשיםממבוקשלהבהיר, כירותומספרי

 ,בהשוואהלתקופהמקבילהאשתקד?2017ינוארעדיוני

ינוארתשובה: לחודשים עובדה התעופה בשדה היוצאת הנוסעים תנועת -להלן לשנת 2017מאי

חודשיוניטרםהסתייםלאניתןמובהרבזאת,היותובהשוואהלתקופהמקבילהאשתקד.

.יהיהלהעבירפרטיםעלהיקףתנועתנוסעיםבגיןחודשיוני

 
20172016

13,27910,504ינואר

10,8767,658פברואר

12,5079,918מרס

8,0564,261אפריל

2,9193,718מאי

47,63736,059סה"כ

שלמפעילחנותהדיוטיפריכפישסופקולרשותעדכה,₪(המכירות)במטבענתונילהלן

בהשוואהלתקופהמקבילהאשתקד:2017אפריל–בשדההתעופהעובדהלחודשיםינואר

20172016

726,569523,290ינואר

495,096357,783פברואר

701,301579,909מרס

635,863383,442אפריל

2,558,8291,844,424סה"כ

פריבשדההתעופהעובדהשאלה: .ז מבוקשלהבהיר,מהוהיקףהמכירותשלמפעילחנותהדיוטי

 ינואר –לחודשים קבוצות2017יוני לפי בחלוקה אשתקד מקבילה לתקופה בהשוואה

 מוצרים?

שלחנותהדיוטי,בחלוקהלפיקבוצותמוצרים,מצטבר₪()במטבעהמכירותנתונילהלןתשובה:

ינואר לחודשים עובדה התעופה בשדה -פרי מקבילה2017אפריל לתקופה בהשוואה

 אשתקד.
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 2016 2017 

 1,142,942 867,694 אלכוהולוטבקתוצרתחוץ

 485,747 287,619 קוסמטיקהובשמיםתוצרתחוץ

 503,385 345,998 אלכוהול,טבק,קוסמטיקהובשמיםתוצרתהארץ

 24,605 24,919 אלקטרוניקה,חשמל,אופטיקה,ספורט,אופנהוצעצועים

 402,150 318,194 מכשירהכתיבה,צילוםוממתקים

 2,558,829 1,844,424 סה"כ

ז' לעיל, הינם לשם מידע בלבד, -יצוין כי הנתונים שהועברו ע"י הרשות בסעיפים ו' ו

בעת מתן הצעותיהן במכרז. ניתוח ואין בהם כדי לחייב את הרשות לשיקולי המציעים 

 המידע והסקת המסקנות הינם באחריותו הבלעדית של כל מציע ומציע.

לטופסהזמנתההצעות,האםניתןלהגבילאתהזמן3.2.2.2מבוקשלהבהיר,לענייןסעיףשאלה: .ח

 דחייה של במקרה החוזה לביצוע התקופה תחילת מועד יוארך הזמניםבו בלוחות

 המשנהשלתקופתההתקשרות?ובתקופות

וכןלטופסהזמנתההצעות3.2.2.3מובהרבזאתכיקייםמנגנוןמוסדרבענייןזהבסעיףתשובה:  

 לחוזהההרשאה.4.2.3בסעיף

כילטופסהזמנתההצעות,כיהרשותתשקולאתקביעתה3.2.2.2מבוקש,אףלענייןסעיף :בקשה .ט

שירותיםללאהגבלהשלזמן,הזוכהיהיהמנועככולשיוארךמועדתחילתתקופתמתןה

 מלטעוןכלטענהובכללזהלאיהיהזכאילשיפויאופיצויכלשהואומכלסוגשהוא!

לטופסהזמנתההצעותוכן3.2.2.3סעיףמובהרבזאתכיקייםמנגנוןמוסדרבענייןזהבתשובה:  

 לחוזהההרשאה.4.2.3בסעיף

2016יקףתנועתהמטוסיםהיוצאיםמשדההתעופהעובדהלשנתמבוקשלהבהיר,מהוה שאלה: .י

 יוני?–לחודשיםינואר2017וכןעבורשנת

 תשובה: לשנת עובדה התעופה היוצאיםמשדה המטוסים תנועת החודשים2016להלן עבור וכן

 –ינואר לשנת 2017מאי יהיה. ניתן לא הסתיים טרם יוני וחודש היות בזאת, מובהר

פרטיםעלהיקףתנועתהמטוסיםבגיןחודשיוני.להעביר

20172016

8978ינואר

7455פברואר

8167מרס

5129אפריל

3032מאי
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20172016

3יוני

3יולי

6אוגוסט

7ספטמבר

31אוקטובר

84נובמבר

86דצמבר



אתהרשותלשיקולייצויןכיהנתוניםלעיל,הינםלשםמידעבלבד,ואיןבהםכדילחייב

באחריותו הינם המסקנות והסקת המידע ניתוח במכרז. הצעותיהן מתן בעת המציעים

 הבלעדיתשלכלמציעומציע.

לחוזהההרשאה,ולקבועהאםבמצבשלסתירהביןהחוזה2.2וקשלמחוקאתסעיףמב שאלה: .יא

 ?לביןנספחיויחייבהחוזה)אוהנספח(

 .נדחיתהבקשהתשובה:  

מבוקשלהבהיר,האםקיימיםהסדריתחבורהציבוריתמהעיראילתלשדההתעופהרמון שאלה: .יב

וזאתחלףאו המאפשריםלשמשהסעתעובדיםלמשמרותבשדההתעופה, כאלו והפוך,

 ?בנוסףלהתקשרותעםספקשירותיםחיצוני

קוומתשובה:  לבצע התחבורה משרד בכוונת הרשות של ידיעתה למיטב כי שירותבהר

וחזרה לאילת רמון התעופה משדה באוטובוסים, . מאחר מובהר, בהפעלתשעוד מדובר

חנויותבשעותשבהןלאתהאבהכרחתחבורהציבורית,עלהזוכהבמכרזלהיערךלהסעות

שירותעובדיו. קו יהיה אכן כי  להתחייב, יכולה ואינה מתחייבת הרשות אין כן כמו

 ולכןעלהמפעיליהאלהיערךלהסעותעובדיו.האתדירותוובאםיהיהמהתבאוטובוסים

 בקשה: .יג סעיף לאחר18.1לעניין הסעיף, של השניה בפסקה להוסיף מבוקש ההרשאה, לחוזה

 המילים"מהשינויהחיובי"אתהמילים"אוהשלילי".

השנייהבפסקההמופיעים"החיובי"מהשינויהמיליםכי,מבהירההרשות הבקשהנענית,  תשובה:

 .יימחקו,לחוזה18.1סעיףשל

בקשה: .יד סעיף 18.3.3לעניין ההרשאה, לחוזה המשתנים הגדרת את לבחון כךPb-וPaמבוקש

 שבמקוםהמילים"פדיוןהמכירותהשנתי"יבואוהמילים"פדיוןהמכירותלנוסע".

 הבקשהנדחית.תשובה:
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ריםבסעיףהאמור,ואלבחוןכיבנתוניםהמתלחוזהההרשאה,מבוקש18.3.4לענייןסעיף בקשה: .טו

ההרשאהלשיעורשל תוגדלההפחתהבדמי כשיעור17%במקרהשלביטולהמע"מ, או

 המע"משבוטלבאותהעת,כלזאתבמקוםההפחתההאמורהבסעיף.

 הבקשהנדחית.תשובה:  

השירותיםמבוקשלהבהיר,מהןהוראותהמכסורשותהמיסיםאשרקיימותביחסלמתן שאלה: .טז

 והפעלתמקומותהשירותים?

מתן,מובהרתשובה: לעניין המיסים ורשות המכס הוראות כלל את לבחון המציע באחריות כי

 השירותיםוהפעלתמקומותהשירות.

מבוקשלהבהיר,האםהמפעילנדרשלהציגמוצריםזהיםבמדפיהחנותבאולםהיוצאים שאלה: .יז

 .שולםמסלמוצריםהפטוריםממכסתוךהפרדהביןהמוצריםבגינם

מכסתשובה: להפרידבמלאיםובהצגתהמוצריםשהינםחבי המציע בהתאםלהנחיותהמכסעל

באולםהיוצאים ומיסיםבחנויותאשר מכס ופטורי ומיסים כן. הספק,כמו הסר למען

מתן,מובהר לעניין המיסים ורשות המכס הוראות כלל את לבחון המציע באחריות כי

 שירותיםוהפעלתמקומותהשירות.ה

המס( שאלה: .יח השלמתתשלום עניין )לרבות מאחריות פטור יהיה האםהזוכה מבוקשלהבהיר,

ו/או מעשה בגין וזאת ההרשאה לתנאי בניגוד המפעיל מחזקת יצא מוצר שבו במקרה

 עבירהשלצדשלישי?

 הבקשהנדחית.תשובה:

מגבלותלגביהיקףהמכירההכספיו/אוהכמותיללקוחבודדמבוקשלהבהיר,האםחלות שאלה: .יט

 ?במקומותהשירותבשדההתעופהרמון

מובהרכיעלכלמציעהרשותאיננהמגבילהאתהיקףהמכירה)כספיאוכמותי(.עםזאת,תשובה:

בפרטבענייןזההמכסעלפיכלדיןבכללועלפיהוראותלבחוןאתכללהחוקיםוהנחיות

ו/אוההיקףהכספייתכמותההמגבלמנתשיוכלליידעאתהרוכשיםככלשישומהיהעל

 .פטורממסקבלתלצורך

במסגרתרשימתהמוצריםהמוצעיםשאלה: .כ לכלול רשאי במכרז האםהמציע מבוקשלהבהיר,

 בסעיף האמורים המוצרים מסוגי ו/או הקטגוריות מן חלק רק לטופס1.2.5למכירה

 הזמנתההצעות?

 .כמבוקשתשובה:

 ?מבוקשלהבהיר,האםניתןיהיהלהעבירתשריטיםממוקדיםשלמקומותהשירות שאלה: .כא

  מפרטהנכסים.–מפנהלנספחא'לחוזההרשותתשובה:

מבוקשלהבהיר,במידהומדידתשטחיהשירותהעלתהכיישנופערביןתוצאותהמדידהשאלה: .כב

 ,האםישנומנגנוןלעדכוןדמיההרשאה?5%העולהעללביןהשטחיםאשרפורסמובמכרז

 בים.לחוזה,בשינוייםהמחוי22.1הרשותמבהירהכיבמקרהשכזהיחולוהוראותסעיף  תשובה:
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אשר שאלה: .כג השירות מקומות כל את לקחת שלא רשאי במכרז הזוכה האם להבהיר, מבוקש

 ?הוצעובמסגרתהמכרז

תשובה: שלילית. השירותמקומותכלבגיןהינההמכרזנשואההרשאהכי,מובהרהתשובה

 .מהםאיזהעללוותראפשרותתינתןלאהזוכהולמציע,המכרזבמסמכיהמפורטים

אלוסעדיםיעמדולרשותהזוכהבמכרזבמידהויחולובמהלךתקופתההתקשרותשינוייםשאלה: .כד

הפטורשיינתן ו/או אופן סוג בקשרלמכירתמוצריםביחסלאישוררשותהמיסיםלגבי

 במקומותהשירותביחסלמצבהקייםבמועדהמכרז?

 לחוזה.18.3הרשותמפנהלהוראותסעיףתשובה:

 מבוקשלהבהיר,מהםלוחותהזמניםלסגירתשדותהתעופהבעובדהואילת? שאלה: .כה

מובהרכילוחהזמניםלסגירתשדותהתעופהעובדהואילתהואעםפתיחתשדההתעופהתשובה:

 לילה.–רמון בין כן, רמוןכמו ואסף אילן ע"ש התעופה שדה לפתיחת משוער תאריך

לפעילותתעופתיתכמוגםסגירתשדותהתעופהעובדהואילת,נכוןלמועדהנקובבראשית

 .15.11.2017מסמךהבהרותזה,הינו

תהתעופהאילתועובדהיופסקוהחלממועדפתיחתמבוקשלהבהיר,האםהטיסותמשדו שאלה: .כו

 שדההתעופהרמון?

מובהרבזאתכיעםהעברתהפעילותהתעופתיתאלשדההתעופהרמוןתופסקהפעילותתשובה:

 מסחריות טיסות ועובדה.של אילת התעופה התעופהבשדות שדה לפתיחת משוער זמן

 .2017אילןואסףרמוןנכוןלמועדפרסוםמסמךזההינואמצעחודשנובמברע"ש

שאלה: .כז והפעילותהתעופתיתאמבוקשלהבהיר, במידה במכרז הזוכה לרשות יעמדו סעדים ילו

 בשדותהתעופהאילתועובדהלאתופסקלאחרהמעברלשדההתעופהרמון?

אתבוזמניתגםאילתוו/אועובדהשדההתעופהכיאיןבכוונתהרשותלהפעילאתמובהרתשובה:

 ואסף רמוןשדההתעופהע"שאילן . ש"תרמון אתנועד שדותהתעופהעובדהלהחליף

בשלאילוציםתפעוליים,תיחדעםזאשמתקיימותבהם.טיסותהמסחריותואילתבנוגעל

 להיות, שעשויים הומקצועיים, כאין חפיפה תהיה לא כי מתחייבת לשרשות בעתותהי

 .סעדיםלמפעילנתנויילאמקרהבכל.קצרותמועד

 שאלה: .כח יוני לתקופה המשוערת הנוסעים תנועת תחזית מהי להבהיר, לחודש2017מבוקש ועד

הפעילותבשדה–2018דצמבר בגין הפעילותבשדותהתעופהאילתועובדהוהן בגין הן

 התעופהרמון?

איןבידיהרשותתחזיתתנועתנוסעיםלשדההתעופהרמון.תשובה:

בשדותהתעופהאילתועובדההינה:2017כמוכן,תחזיתתנועתהנוסעיםלשנת

נוסעיםבטיסותבינלאומיות.150,000–עובדה

נוסעיםבטיסותפניםארציות.1,400,000–אילת
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ואיןבהםכדילחייבאתהרשותלשיקולייצויןכיהנתוניםלעיל,הינםלשםמידעבלבד,

באחריותו הינם המסקנות והסקת המידע ניתוח במכרז. הצעותיהן מתן בעת המציעים

 הבלעדיתשלכלמציעומציע.

כפוףלטופסהזמנתההצעותלמכרז,כיוויתורושלהמציע3להבהיר,לענייןסעיףמבוקש:בקשה .כט

 .בלבדהמכרזבמסגרתלזוכהשהוצגלמידעקשרבחל,כןכמו.דיןלפיפעלהשהרשותלכך

 הבקשהנדחית.תשובה:

לנוסעיםשאלה: .ל בחנויות שנרכשו מוצרים של המסירה מחסן ממוקם היכן להבהיר, מבוקש

 יוצאיםבינלאומיים?

מטרתושלמחסן.רותפטורושמורילמועדזהאיןאישורמכסלשוןנככי,מובהרבזאתתשובה:

למצבהרשותהקצתהמחסןיובהר,כיעםזאת.ורקלמוצריפטורושמורמסירההינהאך

ש בו הפעלת יאשר ושמורהמכס פטור מחסן ה. מחסן באולםבקומממוקם הקרקע ת

הנכנסים הבינלאומי מ"ר31-כשלבשטח . להשתמש יחפוץ והמפעיל זה,היה במחסן

ירותיםלנכס.בתשלוםדמישימושודמישהדבריתאפשרןלכלדברועניןחסכמ

מור מובהר למען הסר ספק כי אין הרשות מתחייבת כי יתקיים שירות של פטור וש

 וכי שירות זה הינו תלוי אישור המכס.  במסגרת הרשאה נשוא מכרז זה, 

האםלרשותהזוכהבמכרזתשאלה:  .לא נתןהאפשרותלהקצאתמחסניםנוספיםימבוקשלהבהיר,

 ?וכן,מהןהעלויותשיחולובהקשרלכךאולהרחבתמחסןהמסירה,במידה

'ראהתשובהלשאלהכטתשובה: ניתןיהאלהקצותשטחיאחסנהנוספיםבהתאםלעיל.כמוכן,

 הנכסים למצאי המפעילהפנויים ולבקשת הרשות בכפוףשל תיעשה נכסים הקצאת .

.שלדמישימושודמישירותיםלנכסתשלוםל

מבוקשלהבהיר,אילומעבריםמחבריםביןמחסןהמסירהלחנויותבאולםהיוצאיםו/או :שאלה .לב

 אחר בקשרשללשימושושיוקצומחסן שיחולו הנהלים מהם כן, כמו במכרז? הזוכה

 להעברתואבטחתסחורותבמעברביןמקומותהשירות?

מובהר:  תשובה השירותמקומותביןהטרמינלמבנהבתוךהסחורותואבטחתהעברתנושאכי,

עלאחראייאהגוףשהרהמעבמנהלת"יע,במכרזהזוכהקליטתבמסגרתויתודרךיועבר

 התעופהע"שאילןואסףרמון.שדהבשיפעלוהזכייניםקליטת

 שאלה: .לג גםבחנויותמבוקשלהבהיר, לשמשלאיסוףמוצריםשנרכשו המסירהיכול האםמחסן

,כדוגמתהחנותבאולםהציבוריו/אולמוצריםשמופעלותעלידימפעיליםאחריםאחרות

 לנוסעיםהטסיםבטיסותפניםארציות?,שנמכרובחנויותבאולםהיוצאים

כלששירותפטורושמוריקבלאםוככרגעהשאלהאיננהרלבנטיתכיווןשאיןאישורמכס.תשובה:

.הרשותאתאופןההפעלהתבחןרמכסאישו
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 מבוקשלהבהיראתנושאהפעלתמחסןהמסירה?שאלה: .לד

תשובה: מתןנכוןלמועדכתיבתמסמךהבהרותזהאיןאישורשלשלטונותהמכסלכאמורלעיל,

 אזישירותי בעתיד זמן נקודת בכל יתקבל המכס שאישור וככל אם מוצרים. מסירת

 המכסוהוראותהרשות.כפוףלהנחיותב,המפעיליהאחייבלהפעילאתמחסןהמסירה

 מבוקשלהבהיר,האםיחולחיובכלשהואעלשטחמחסןהמסירה?שאלה: .לה

 .ראהתשובהלשאלהכט' תשובה:

בשאלה: .לו מסירה מחסן שירות לתת במכרז לזוכה מניעה ישנה האם להבהיר, שלוםתמבוקש

 לזכייניםאחריםבשדה?

תשובה: אישורמאת לשםכך שיתקבל שירותיםשלככל ליתן שלטונותהמכסלאתהיהמניעה

 מסירהשלמוצריםשנמכרועלידימפעיליםאחרים,בתשלום.

לטופסהזמנתההצעות,מבוקשלהבהיר,מהומנגנוןמימושהאופציה3.1.5לענייןסעיףשאלה: .לז

בהינתן זה שירות להפעיל ניתן האם כן, כמו מראש? הזמנה שירות הפעלת עם בקשר

 האישוריםהנדרשיםבכלעתבמהלךתקופתהחוזה?

תשובה: האופציההינהשלהמפעילותופעלבכפוףלשיקולדעתובלבדבכלמהלךתקופתהחוזה,

 משלטונותהמכס.יםעלפיכלדין,ובכללזהבכפוףלקבלתאישורוהכל

מוכןהאםניתןמבוקשלהבהיר,היכןיתבצעאיסוףהמוצריםשיירכשובהזמנהמראש?כשאלה: .לח

 ?יהיהלאוספםבמחסןהמסירה

למסורהמפעילבחנויותהמפעיל,לפיכךעלייעשהמוצריםשמוזמניםמראשתשלוםבגיןתשובה:

מחנויותיו במי אלה מוצרים ואופן השירות מתן כי כאן, גם יובהר חייב. ים,השירות

 אתאישורשלטונותהמכסוהמע"מ.כאמור,

מכרזלהציעהזמנהמקוונתשלמוצריםמהחנותבהאםיתאפשרלזוכהמבוקשלהבהיר,שאלה: .לט

 באולםהציבוריבפטורממע"מ?

 בכפוףלקבלתאישורשלשלטונותהמכס.והכלחיובי,תשובה:

מבוקשלהבהיר,כיצדתתאפשרהתאמהשלמקומותהשירותע"יהעתקהאוהרחבהשלשאלה: .מ

 למקומותהשירותאינועומדבתקנותהמכס?מקומותהשירותהקיימיםאםיתבררכיגוד

 .,כפישידועיםכעתלרשותמובהרבזאתכישטחהחנויותעומדבדרישותשלטונותהמכסתשובה:

הציבורי בקשה: .מא באולם והן היוצאים באולם הן המחירים הצגת נושא את להבהיר מבוקש

 ולהפרשימחירכוללמע"מ/בלימע"מ,במקומותההרשאה.

כדלקמן:מבהירההרשות תשובה:

הוראותעפ"י-באולםהיוצאיםותפניםארציבטיסותלנוסעיםהמוצריםמחירילגבי -

הרשאהלחוזה6.4סעיף מעהכוללהפריטכמחירשיוצגוניתן, שהזכייןבתנאי"מ,

עלהפריטניתנההנחהבגובהכיבהתאםבחנותישלהציגשילוט.אתהנוסעיםיידע
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וזאתעל(17%להיום)נכוןהעתבאותהכפישיהאקבוע"מהמעמגובהפחתאשרלאי

אשרההנחהגובהואת"ממעהכוללהמלאהפריטמחירעיניולנגדיראההנוסעמנתש

.תלוניתנ

פניםארצייםבאולםהיוצאים,ישלםהמפעיללרשותבטיסותלנוסעיםבגיןהמכירה -

  לחוזה.17.1.2כמפורטבסעיףדמיהרשאה

טופסהזמנתההצעות,מבוקשלהבהיר,כיוויתורושלהמציעהזוכהל3.2.2.2לענייןסעיף:בקשה .מב

סביר הינו המפעיל של שנזקו לכך בכפוף ו/או דין כל לפי פעלה הרשות לכך כפוף הינו

 ומידתיבנסיבותהעניין.

 הבקשהנדחית.תשובה:

להפשאלה: .מג רשאי יהיה במכרז הזוכה האם להבהיר, השירותמבוקש ממקומות חלק רק עיל

את לסגור במכרז הזוכה רשאי יהיה האם כן כמו השדה? של הפעילות מועדי במהלך

 ?מקומותהשירותבמהלךשבתותוחגים

תשובה: שבתוחג לסגוראתמקומותהשירותבימי לאיהארשאי המפעיל היההבקשהנדחית.

ותהיהפעילותתעופתיתבשדההתעופה באופןובהיקףהשירותתיעשהמקומותהפעלת.

 מנהלהנמל.עלידישיקבע

בקשה: .מד סעיף יחול3.7לעניין לא בסעיף האמור כי להבהיר מבוקש ההצעות, הזמנת לטופס

 במקרהבוהרשותפעלהשלאעלפידיןו/אוהרשותפעלהבאופןשאינוסבירו/אומידתי.

 הבקשהנדחית.תשובה:

כ שאלה: .מה להבהיר מבוקש סעיפים רק מתקיימים לגביו מציע 7.1.2.1י גם7.1.2.2ו יוכפף לא

 ?7.1.2.3לדרישותהמפורטותבסעיף

 .מובהרכמבוקש  תשובה:

שאלה: .מו סעיף לעניין האםפירוטהמוצריםצריך9.8.1מבוקשלהבהיר, לטופסהזמנתההצעות,

 ?צראתמחירוכמוכן,האםנדרשלצייןלגביכלמו?להיותברמתקטגוריותמוצר

קטגוריותתשובה: ברמת שיהא יכול המוצרים פירוט או. המוצרים במחירי לנקוב חובה אין

 לפרטם.

מבוקשלהבהירלענייןהערבותלמכרז,כיהערבותלאתשמשכערובהבמקרהבוהמציעבקשה: .מז

 חזרבומהצעתוטרםההכרזהעלהזוכהבמכרז.

 הבקשהנדחית.תשובה:

שאלה: .מח השבתהערבותלמכרזלידימציעשלאהוכרזלמבוקשלהבהיר,מהםהמועדיםוהמנגנון

 ?כזוכהבמכרז

הזוכהתשובה: כהצעה הוכרזה לא למציעיםשהצעתם תשיב ברשות המכרזים וועדות מזכירות

 במכרז למכרזאת הזוכההערבות ההצעה על ההכרזה לאחר אומיד ביד במסירה ,

 .וםעםהמציעאיבתובאמצעותדואררשום



 

10 
 

סעיףבקשה: .מט לעניין להבהיר, ש13מבוקש ככל כי ההצעות, הזמנת תסתייעלטופס הרשות

ביועציםובמומחיםמטעמהיעשההדברתוךתאוםעםהמציעיםוהעברתשמותהמומחים

 במציע.והיועציםלמציעעלמנתלקבלאתאישורםכיהיועציםוהמומחיםאינםמתחרים

 הבקשהנדחית.תשובה:

לטופסהזמנתההצעותסותרותאתהוראות18מבוקשלהבהירהאםאיןהוראותסעיףבקשה: .נ

 לטופסהזמנתההצעותבדברהכרזהעלהזוכהבעלההצעההגבוההביותר?13.3.1סעיף

13.3.1לטופסהזמנתההצעותאינןסותרותאתהוראותסעיף18ובהרכיהוראותסעיףמתשובה:

 פסהזמנתההצעות.לטו

ערבותלקיוםהמבוקשלהבהיר,כיבמקרהשלביטולהמכרזטרםהודעהעלזוכה,תושבבקשה: .נא

 המכרזלידיהמציעים.

מתקבלתהבקשה  תשובה: המכרזתנאימהפרתכתוצאהנעשהאינו)בכפוףלכךשביטולהמכרז

 ידיהמציע(.-על

 מבוקשלהגדיר"מנהלהשדה". בקשה: .נב

 .,ו/אומימטעמוע"שאילןואסףרמוןהבינלאומיההתעופשדהמנהלהוא"מנהלהשדה"תשובה:  

שאלה: .נג סעיף לעניין להבהיר, נימוקים4.3מבוקש אותם הם מה למכרז, ההרשאה לחוזה

פעלה?"אחרים" שהרשות לכך בכפוף הינו בסעיף האמור כי להבהיר מבוקש כן, כמו

 באופןמידתיוסביר.

:תשובה הרשות בהיותה, מחוייבתלפעול מכוחחוק, הפועל ציבורי וגוף דין באופןבהתאםלכל

 מידתי.

לחוזהההרשאה,כיסיוםההתקשרותע"יהרשותבשל4.4.1מבוקשלהבהיר,לענייןסעיףבקשה: .נד

שהיא מאלו נמוכים הינם הנוכחי המפעיל ע"י לה המשולמים ההרשאה דמי כי דעתה

 התקשרותחדשה,אינםמהוויםסיבהסבירהלסיוםההתקשרות.עשויהלהשיגבאמצעות

 הבקשהנדחית.תשובה:

בקשה: .נה סעיף לעניין להבהיר, חוב5.1.8מבוקש כי ההרשאה, עלתלחוזה לבצע המפעיל של ו

בדרישת מקורו הפגםבתכנון לאתחולבמקרהשבו פגםבתכנון, התאמותבשל חשבונו

 בירה.הרשותו/אודרישתהרשותאינהס

 הבקשהנדחית.תשובה:

בקשה: .נו סעיף לעניין להבהיר, לגרוע5.1.9מבוקש בכדי בסעיף באמור אין כי ההרשאה, לחוזה

 מחובותו/אואחריותהרשותעלפיכלדין.

נדחית תשובה: ציבוריהבקשה כגוף הרשות, כי מובהר, זאת עם ה-. לדין הכפוף פועלתמינהלי,

לפעולתוך דעתעותמשיך הפעלתשיקול בשיםלב ומקצועי, שחלנייני דין להוראותכל

בענייןולהוראותמסמכיהמכרז.
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בקשה: .נז סעיף לעניין להבהיר, הרשות5.2.3מבוקש של הקבלה בדיקות כי ההרשאה, לחוזה

 תהיינהמוגבלותותערכנהבהתאםלהוראותנספחעבודותההקמה.

 הבקשהנדחית.תשובה:

בקשה: .נח סעיף לעניין להבהיר ההרשאהלחוזה5.3מבוקש מקומותשטחיויעודכנובמידהכי,

שמשפיעאחרשינויכלאו5%מעלשלבשינוייחוללאזיהאמורבסעיףקטן)ב(אהשירות

רשותכל/אווהרשותמדרישותשנובעיםמשינוייםשנובעבשינוי,או,המפעילתוכניותעל

 הרשאההמשולביםבהתאם.הדמייעודכנואזשכן,אחרתמוסמכת

 בהבהרהזו.לעיל'כבלשאלההרשותמפנהלתשובתהתשובה:

הההרשאה,כיגריעתשטחיםממקומותהשירותלחוז7.2.2סעיףלעניין,להבהירמבוקש:בקשה .נט

שטחיםעורפייםמכל מנימוקיםבסיבהו/או תהיה המפעיל טחונייםאויוללאהסכמת

עלכן,מבוקשלהבהירכיבמקרהשלגריעתשטחיםבהיקףמהותיבטיחותייםבלבד.כמו

ידיהרשותמכלסיבהשהיא,תעמודלמפעילהזכותלהפחיתאתדמיההרשאהאולבטל

 אתהחוזהאולקבלפיצויכספיבגיןנזקיו.

נדחית.תשובה: הבקשה סעיף להוראות מפנה ההרשאה22הרשות בדמי השינוי לגבי לחוזה

 נוייםבגודלמקומותהשירות.בעקבותשי

בקשה: .ס סעיף לעניין להקנות7.3מבוקשלהבהיר, בכדי בסעיף באמור אין כי לחוזהההרשאה,

שארובבעלותילרשותכלזכותו/אועילהבקניינוהרוחניו/אוהמסחרישלהמפעיל,אלהי

מקומותמלאהובלעדיתשלהמפעיל.כמוכן,מבוקשלהבהירכיהאמורבסעיףמתייחסל

 השירותעצמםוזאתבניגודלפעילותהמתבצעתבהם.

 .הינןביחסלמקומותהשירותעצמם7.3מובהרכיהוראותסעיףתשובה:

בקשה: .סא סעיף לעניין זכותהרשותלכניסהלמקומות7.3.3מבוקשלהבהיר, כי לחוזהההרשאה,

 במתן לפגוע כדי בכך יהיה שלא לכך בכפוף הינה המפעילהשירות, ידי על השירותים

 ובכפוףלתיאוםעםהמפעיל.

 הבקשהנדחית.  תשובה:

לחוזהההרשאה,כיההצהרהבנוגעלפגם,חוסרו/אואי8.2מבוקשלהבהיר,לענייןסעיףבקשה: .סב

התאמהלרבותשלמקומותהשירותהיאבהתבססעלהאומדניםהנוכחייםולאכוללים

כיהאמורבסעיףאינושינוייםעתידייםעוברלמועד מבוקשלהבהיר, כן, כמו החתימה.

 כוללפגםנסתרו/אופגםשהיהבידיעתהרשותאושהיהעליהלדעת,ולאגילתהלמפעיל.

 הבקשהנדחית.תשובה:

:שאלה .סג סעיף לעניין להבהיר הנספחים8.4מבוקש מתוך ההוראות מהן ההרשאה, לחוזה

 לעדכןאולשנותמיוזמתה?תהמפורטיםבסעיףזהאותןרשאיתהרשו

תשובה: החוזהמובהר נספחי הוראהמהוראות כל לשנות ו/או לעדכן הרשותתהארשאית ,כי

רכיםהתפעוליים/המבצעיים/הבטחונייםוהוראותכלדיןאחר,כפישיהיהבהתאםלצ

 באותההעת.
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הינובכפוףלכךשהרשותלחוזה8.8מבוקשלהבהיר,כיוויתורושלהמפעילכאמורבסעיף בקשה: .סד

 פעלהבסבירותובמידתיותועלפיכלדין.

 בהבהרהזו.לעיל'נועםזאת,הרשותמפנהלתשובתהלשאלההבקשהנדחית.תשובה:

להבהיר,כיחובתהמפעיללהחזיקבכלההיתריםעלשמובלבדכפופהלהוראותמבוקשבקשה: .סה

 הדין.

כילמיטבידיעתהרשותאיןכלסתירהביןדרישות,מובהר.עםזאתאינהברורההשאלה:תשובה

פנותהשלדעתמיממשתתפיהמכרזישנהסתירהישלככלמסמכיהמכרזלהוראותהדין.

 הרשות תשומת שימת לגביה הסעיפיםקונקרטיתהבהרהבשאלתלאלתר ציון תוך

 .)הפנייתהמקום(

בקשה: .סו סעיף לעניין בוטלהיתרהמפעיל11.5מבוקשלהבהיר, במקרהשבו לחוזהההרשאהכי

יינתןלמפעילזמןסבירלהשגת/קבלתהיתרמחודשטרםנקיטתכל מכלסיבהשהיא,

 .הליךע"יהרשות

לחוזה11.5בסעיףכאמור  תשובה: הבלעדי,רשאיתתהאהרשות, דעתה בהתאםלשיקול ליתן,

 יובהר, כי ארכה תהא מוגבלת לזמן סביר. .שבוטלהיתרלקבלתארכהלמפעיל

ההרשאהלחוזה13.4.3סעיףלענייןלהבהירמבוקש :בקשה .סז מקרהבכלכי, נהלמהדרישות,

 .דיןלכלכפופותתהינה

  .נדחיתהבקשה:תשובה

כילהנחתדעתהרשותאיןבאמור13.4.4מבוקשלהבהירלענייןסעיףבקשה: .סח לחוזהההרשאה,

כדילעמודבסתירהלחקיקתהמגןשלדיניעבודה,שכןאחרתפיטורימועסקללאנימוק

 לאורהוראתהרשותעלוליםלעלותלכדיפיטוריםשלאכדין.

שללחוזה13.4.4כיהתחייבותהמפעילשבסעיףמובהר  תשובה: עובדהינהלאסורכניסתו של/

המפעיל ידיו על מועסק ביחסיבלבדהשירותמקומותלו/או מתערבת אינה הרשות .

 ./מועסקיוהעבודהשביןהמפעיללעובדיו

 ?לחוזהההרשאה,מהםהתעריפיםהנהוגיםברשות19.1מבוקשלהבהיר,לענייןסעיף שאלה: .סט

 לחוזהההרשאה.16.2הוראותסעיףלהרשותמפנהבזאתאתהנרשמיםלמכרזתשובה:

 נוספיםהתעריפיםהנהוגיםברשותעבורשירותיםעםזאתיובאלידיעתהמשתתפיםכי

:בהתאםלמפורטלהלן

;(בהתאםלתעריפיחברתהחשמל)תעריפיתעו"ז–חשמל -

;בהתאםלתעריפירשותהמים–מים -

 י.בהתאםלבקשתהמפעיללפישירותספציפ–תקשורת -
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 לחוזהההרשאה,מידעלגביעלויותהנפקתרישיונותכניסה.19.2מבוקש,לענייןסעיף בקשה: .ע

כניסהלשטחיםמוגבליםבשדההתעופהתחידושרישיונוו/אולהלןעלויותלענייןהנפקת  תשובה:

:2017ע"שאילןואסףרמון,נכוןלשנת

 ₪210-כניסההנפקתאישור

 ₪31.5–חידושאישורכניסה

 ₪262.5–הנפקתרישיוןכניסהלרכב

 ₪52.5–חידושרישיוןכניסהלרכב

בהתאםלמדיניות,התעריפיםמוצמדיםלמדדכמוכן,.יובהר,כיהתעריפיםכולליםמע"מ

 הרשותוזאתבתחילתכלשנהקלנדרית.

סעיפיםבקשה: .עא לעניין כתוצאה25.4-25.3מבוקשלהבהיר, נזקיםשייגרמו כי לחוזהההרשאה,

 ממעשהאומחדלשלהרשותלאיהיובאחריותהמפעיל.

 .כמבוקשמובהרתשובה:

 בקשה: .עב סעיף לעניין להבהיר, כל25.4מבוקש בהוצאות ישא המפעיל כי ההרשאה, לחוזה

 ההוצאותהסבירותשהרשותעמדהבהן.

 .נדחיתהבקשהתשובה:

לחוזהההרשאה,כיחילוטהערבותעלפישיקולדעתה27.7מבוקשלהבהיר,לענייןסעיף בקשה: .עג

נתנההרשותלמפעילהזדמנותלהסביראתאיקיוםהבלעדישלהרשותלאיהיהבטרם

 ההתחייבותעלפיהחוזהכוללזמןסבירלתיקוןההפרה.

 .נדחיתהבקשהתשובה:

 לחוזהההרשאה,מדועלאניתןלבקשסעדאכיפה?36מבוקשלהבהיר,לענייןסעיףשאלה: .עד

לחוזה36בסעיףכאמור תשובה: מחלוקתשלבמקרה, -אי/ יהיהאותוהיחידהסעדהסכמה,

 .ממוניסעדהינולדרושהמפעילהזכאי

 

נוספות הביחס לשאלות בזאת, כי הבהרה נוספת ונפרדת תישלח למשתתפים הרשות מבהירה 

 .התייחסות בהבהרה זו קיבלו מענה ו/אושהועברו לרשות ולא 

חתום כשהוא המציעים להחזירו כן על ועל  המכרז הליךמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

 בעת הגשת ההצעה. מכרז היחד עם שאר מסמכי 



בברכה,

אודיבןשושן

אחראימסחר
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העתקים:

סמנכ"למסחרופיתוחעסקי–יורםשפירא

רא"גמסחר–בןהרושעמיאלמירי

מנהלשדותהתעופהאילתועובדה–חנןמוסקוביץ

עו"דבכירה–תמרטורג'מןעו"ד

ראשתחוםמנהלתמעבר–חייםאלימלך

אחראיביתהנתיבותבשדותהתעופהאילתועובדה–דניטובל
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