
  

  

  כ"ח ניסן, תשע"ז 
  2017אפריל,  24 

  לכבוד
____________  
____________  

  
  מס':____________נשלח לפקס         למכרז) נרשם(משתתף במפגש ובסיור אשר 

                                                                                                                          
  

  2הבהרה מס' מסמך הנדון: 
  

חנויות לממכר ספרים, כתבי עת, דיסקים  2של קבלת הרשאה לתכנון, הקמה והפעלה ל חוזה
וצעצועים (בהרשאה דואלית), האחת באולם היוצאים והשנייה באולם הציבורי 
המשותף, והפעלת מתחם ג'ימבורי ומשחקייה באולם היוצאים בשדה התעופה 

  הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון

  
רשות שדות התעופה (להלן:  המשתתפים במכרז בצירוף תשובתעל ידי  והבהרה שנשאלת ולהלן מפורטת שאל

  .ה") לשאלהרשות"

 :מענה לשאלות הבהרה

  הזוכה במכרז יהא מחויב להקים ג'ימבורי?האם   :שאלה .1
הזוכה במכרז אינו מחויב להקים מתחם הג'ימבורי, כל עוד במתחם החנות יופעלו פינות : תשובה

משחקים לילדים. במידה והמפעיל יחליט לוותר על הקיר המפריד בין החנות לבין המתחם המתוכנן 
  יעשה זאת על חשבונו ועל אחריותו, ובכפוף לאישור גורמי הרשות. כג'ימבורי,

 
אשר יהיו פעילים בחנויות, אינם נכללים במונח  "מסחריים מבצעים" כי לוודא מבוקש  :שאלה .2

 הסר"למען  - " ברוטו המכירות"פדיון כ 2.4 סעיף, ההרשאהבהגדרות בחוזה  שהוגדר כפי" "מבצעים
אותם העניק המפעיל ללא  מבצעיםו תשורות, הנחות וכן עמלות...., אחר תשלום כל ניכוי ללא ספק

 .אישור הרשות בכתב עפ"י הוראות החוזה"
  :לחוזה 2.4 בסעיףשהמחליפה את זו  ",ברוטו המכירות"פדיון  מונחל עדכנית הגדרה להלן: תשובה

ו/או "כל ההכנסות, בכסף, או בשווה כסף להן יהיה זכאי המפעיל, בקשר ישיר 
, וזאת אף בשדהו/או בקשר לפעילות נוספת אותה הוא מקיים  הרשאהעקיף ל

(ובלבד שאינה פעילות המתבצעת  בהרשאה הכלולהאם אינה מסוג הפעילות 
בניכוי מס ערך  הכלבמישרין מכוח הרשאה אחרת שהעניקה הרשות למפעיל), ו

הסר  ולמעןמוסף בלבד (ככל שהוא מוטל ובשיעורו במועד ביצוע כל תשלום), 
ללא ניכוי כל תשלום אחר מכל מין וסוג בו נדרש המפעיל לשאת בקשר  –ספק 

עם ההרשאה, כגון: דמי הרשאה משולבים, דמי השימוש, דמי השירותים, דמי 
  ."תשורותוהשירותים הנוספים, מיסים, היטלים, אגרות, עמלות וכן הנחות 

  

, וסעיף 1.2 בסעיף שמופיע כפי המוצרים סוג את ההצעה לטופס' ח בנספח לפרט מספיק האם  :שאלה .3
 .ומחירו ופריט פריט כל לפרט הכוונה או, הצעות הזמנת לטופס 1.2.5

, אשר מותאמת לקטגוריות מחירים כולל לאלהגיש את רשימת המוצרים המוצעת,  יש: תשובה
   לחוזה ההרשאה. 2.4בסעיף  למונח "המוצרים", בהגדרההמצוינות 

  , אותו יצרף המציע להצעת.המתוקן ההצעה לטופס' ח נספח"ב מצ

  

 מבוקש לקבל נתוני פדיון המכירות שנתי בחנות דומה בנתב"ג.  :שאלה .4
  הבקשה נדחית.: תשובה

  



  

  

אשר  יםהמחייב כיםהמסמ ם, אשר נכון למועד פרסום ההבהרה הינכיםהמסמ פיםלהבהרה זו מצור .5
במסמכי המכרז) בקשר להיבטי ת מונח זה ראצל הרשות מאת הרשויות המוסמכות (כהגד והתקבל

  :המכס והמע"מ הקשורים להרשאה ולהפעלת מקומות השירות

  עקרונות הפעלת חנות דיוטי פרי בשדה התעופה תמנע; - 2.4.2017מכתב מיום  

  אופן הפעלת המיזמים המסחריים בשדה תעופה רמון. -  28.6.2016מכתב מיום  

בידי  ושנכון למועד פרסום הבהרה זו התקבל כיםמסמ םהינ המצ"ב מובהר כי המסמכים .5.1
ואין לראות באמור בהם מיצוי של ההוראות, החובות  המכס והמע"מהרשות מאת הרשויות 

  במכרז. העל המציע הזוכשיחולו וההתחייבויות 

כים עדכניים למועד פרסום ההבהרה, וההוראות מאת הרשויות המוסמכות מובהר כי המסמ .5.2
 לעת.- עשויות להשתנות מעת

הבהרה זו לגרוע מאחריות המציעים ו/או המציע הזוכה שבהתאם ל המצ"ב כיםאין במסמ .5.3
האחריות למילוי הוראות כל דין . מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי למסמכי המכרז

ההוראות בקשר להיבטי המכס והמע"מ כנ"ל בפרט בכלל ות מונח זה במסמכי המכרז) ר(כהגד
  תחול על המציע הזוכה בלבד.

  

להירשם למכרז כפי  ניתן, 10:00בשעה  17.5.2017נדחה ליום  ,מועד הגשת הצעות למכרז זה שבנדון .6
במשרדי הרשות או עד  10:00בשעה  17.5.2017לטופס הזמנת הצעות, לא יאוחר מיום  6.2ף ישמפורט בסע

  לא חל שינוי ביתר המועדים.באמצעות אתר האינטרנט.  23:30בשעה  16.5.2017ליום 
  
  
  

  פרסום המסמך

  .הרשות של האינטרנט באתר םיפורס זה הבהרה מסמך
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז 

  בעת הגשת ההצעה

  
  בברכה,

  
  דניאל קלוגמן משה      

  אחראית מסחר        
  

  : העתק
  לרא"ג מסחר 

  למזכיר/ת ועדת המכרזים
  אחראי פרסום המכרזים באינטרנט

    



  

  

  לטופס ההצעה 'ח נספח

  לטופס הזמנת ההצעות 9.8רשימת מוצרים מוצעת, בהתאם להוראות סעיף 

  המציע מגיש בזאת את רשימת המוצרים המוצעת על ידו לצרכן, כדלקמן: 

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

  

  חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימת וחותמת המציע

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע הינם מורשי 

חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 
 למטרות המכרז.

  תאריך 

 

  במקרה של הצעה משותפת:

  

  

  

חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  בפני על הצעה זו. שהזהרתי אותם כאמור, חתמו

  תאריך  
  

  

  
חתימת וחותמת מציע 

  במשותף
  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  
  

  

  
חתימת וחותמת מציע 

  במשותף
  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  
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