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  2017נובמבר  30 

  י"ב כסלו תשע"ח 

  

  לכבוד : ____________

  מיילבאמצעות  ,מכרזל הנרשמיםנשלח אל כל 

לקבלת הרשאה למתן שירותי ליווי אח"מ והפעלת  2017/15/602/090/00מכרז פומבי מס' 

  חדרי אח"מ במסופי הגבול גשר אלנבי ונהר הירדן

  4מסמך הבהרות מס' 

  

 

 , ותשובות הרשות לשאלות אלו : הנרשמים למכרזלהלן שאלות שנשאלו ע"י  .1

מבוקש לפרט את מחזורי הפעילות של המפעיל הקיים בחלוקה בהתאם למקומות השירות  שאלה: .א

 הגבול אלנבי ומסוף הגבול נהר הירדן) .(מסוף 

מצ"ב מחזורי הפעילות של המפעיל הנוכחי בחלוקה בהתאם למקומות השירות וזאת עבור  תשובה:

  *2013-2017השנים 

  מסוף הגבול נהר הירדן  מסוף הגבול גשר אלנבי  שנה

2013  4,995,990 ₪  445,237 ₪  

2014  4,967,114 ₪  434,718 ₪  

2015  5,131,530 ₪  337,911 ₪  

2016  11,911,809 ₪  394,181 ₪  

2017*  15,201,886 ₪  357,706  ₪  

  אוקטובר. –הינם לתקופה מצטברת ינואר  2017מחזורי הפעילות במסופי הגבול אלנבי ונהר הירדן לשנת  *

יצוין כי הנתונים לעיל, הינם לשם מידע בלבד, ואין בהם כדי לחייב את הרשות לשיקולי 

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

 הבלעדית של כל מציע ומציע.

  

מבוקש להבהיר, האם הרשות תעמיד למפעיל בטוחה להבטחת תשלומי הספקים (הירדני  שאלה: .ב

במסגרת מתן השירותים נשוא המכרז שבנדון, או לחלופין תפצה את המפעיל, והפלסטיני) 

הקיים בו הספקים אינם מעבירים למפעיל את חלקו בתשלומים באופן  זאת לנוכח המצב

 סדיר ?
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התקשרות המפעיל עם הספקים הנ"ל הנה על בסיס מסחרי/עסקי, שבמסגרתה יובהר כי,  תשובה: 

על הצדדים לקיים מנגנוני בטוחות, אשר יצמצמו את סיכוניהם ויבטיחו את המשך 

  א תעמיד בטוחה לקיומה.הפעילות. הרשות אינה צד להתקשרות זו ול

  

מבוקש להבהיר האם הרשות תתן למפעיל בטוחה למצב בו הספקים (הירדני והפלסטיני) שאלה:  .ג

 ?יבקשו להוריד את מחירי השירות המועברים למפעיל באופן חד צדדי 

  לעיל' בתשובה לשאלה  /יראהתשובה: 

  

והפלסטיני) יבצעו העלאת מחירים חד מבוקש להבהיר, האם במקרה בו הספקים (הירדני  שאלה : .ד

  צדדיים, הרשות תאפשר למפעיל להעלות את המחירים בהתאם ?

יובהר, כי העלאת מחירי השירותים הינה כפופה לאישור הרשות, וגם במקרה האמור לעיל  : תשובה

יפנה הזוכה אל הרשות בה יפרט את בקשתו להעלות את מחירי השירותים והרשות 

  בהתאם לנסיבות העניין.תשקול את בקשתו 

  

מבוקש להבהיר, האם לאור עליית תשומות העסקת העובדים בשל שינוי שכר המינימום  שאלה: .ה

ותנאי העסקה ע"פ חוק ו/או הקושי בגיוס עובדים בשל המיקום הגיאוגרפי הדורש מתן 

 תמריצים כספיים, הרשות תאפשר למפעיל לעדכן את מחירי המקסימום ?

  לעיל.' דתשובה לשאלה  /י ראהתשובה: 

  

 24להעביר את פעילות מסוף הגבול אלנבי לפעילות של מבוקש להבהיר, לאור תכנון הרשות  שאלה:  .ו

 שעות, האם הרשות תספק למפעיל מנגנון הגנה לאור העלויות הצפויות למפעיל ממהלך זה?

נשוא המכרז שבנדון, שעות מתן השירותים  2בהתאם לאמור בסעיף ד למסמך הבהרות  תשובה:

ה' ובין - בימים א' 08:00-22:30שעות הינה בין השעות  24לאחר מעבר המסוף לפעילות בת 

בימים ו' וערבי חג, שהן שעות הפעילות הנוכחיים כיום ואי לכך לא  08:00-13:30השעות 

ות יותר משמען צפויות למפעיל עלויות נוספות ממהלך זה, מה גם ששעות פעילות רחב

  פוטנציאל הכנסות גבוה יותר.

מובהר בזאת כי הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להודיע למפעיל מראש ובכתב 

ימי עבודה  30עד  וכי שעות מתן שירותי אח"מ יורחבו מעבר לאמור לעיל,   למפעיל יינתנ

שבנדון, בהתאם מיום הודעת הרשות על מנת להיערך להענקת השירותים נשוא המכרז 

  להודעת הרשות.
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מבוקש להבהיר, האם הרשות תספק הגנה למפעיל במקרה של ירידה בביקוש לשירותי  שאלה: .ז

הליווי עקב שינוי ברמת השירותים במעברים או הקמת תשתיות שיפחיתו את הצורך 

  בשירות אח"מ במעברים ?

  להבהיר, כי הרשות לא תספק הדבר אינו צפוי, אך ככל ויתרחש כמתואר לעיל, מבוקש  תשובה:

  .הגנה למפעיל 

  

מבוקש להבהיר, האם הרשות תשתתף בהשקעות הנדרשות לצורך התאמת מקומות  שאלה:  .ח

 השירות במסופי הגבול ?

עבודות לחוזה ההרשאה (" 7הרשות מפנה בזאת את הנרשמים למכרז אל הוראות סעיף  תשובה:

  ").ההתאמה

  

תחת שיקול מבוקש להבהיר, האם ניתן כי הפעלת השירות במסוף הגבול נהר הירדן תהא  שאלה: .ט

 פעיל ובהתאם להחלטתו ?מדעתו של ה

  הבקשה נדחית. תשובה:

  

מבוקש להבהיר, היות וישנה דרישה להעסקת עובדים פלסטינאים, כיצד יתבצע  תהליך  שאלה: .י

 העסקתם ?

  .ובהתאם לנהלי הרשות תהא בהתאם לכל דיןיובהר כי העסקת עובדים פלסטינאים  תשובה:

מבוקש להבהיר, כי בהתאם לנהלי הרשות עובד המפעיל שהינו פלסטינאי לא יורשה להיכנס 

  עם רכב בעל מס' רישוי פלסטינאי לשטח המסוף.

  

מבוקש להבהיר, האם הרשות תשא יחד עם המפעיל באחריות הנובעת מהעסקתם שאלה:  .יא

 שלעובדים פלסטינאים ?

  לא. :תשובה

  

, האם מדובר זמן יש לייחס את דמי ההרשאה המשולבים  מבוקש להבהיר,  לאיזו תקופת   שאלה:  .יב

 ? לדמי הרשאה עבור כל תקופת החוזה

יובהר, כי דמי ההרשאה המשולבים אשר בהם יחויב המפעיל במסגרת מתן השירותים תשובה: 

לחוזה ההרשאה, הינם דמי הרשאה משולבים  11נשוא המכרז שבנדון, כמפורט בסעיף 

  .שנתיים
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במקרה בו המנהל האזרחי או כל רשות מבוקש להבהיר, האם הרשות תספק הגנה למפעיל שאלה:  .יג

 אשר יש בידה כדי לפגוע בהכנסות המפעיל ?מוסמכת אחרת תוציא הוראה 

  יובהר כי הדבר אינו צפוי, אך ככל ויתרחש, הרשות תפעל על פי שיקול דעתה הבלעדי.תשובה: 

  

מבוקש להבהיר, כיצד הרשות תפצה את המפעיל, במידה והרשות תחליט לבטל את השירות שאלה:  .יד

  עיל ?או לחלופין לשנות את תכולתו ובכך יגרם נזק להכנסות המפ

לחוזה ההרשאה ("ביטול  26.2הרשות מפנה בזאת את הנרשמים למכרז אל הוראות סעיף  תשובה:

  החוזה על ידי הרשות").

כי אין בכוונת הרשות לבטל את השירותים נשוא המכרז שבנדון או  בזאת, כמו כן, מובהר

לבטל את , אך יחד עם זאת הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכולתםלחלופין 

  השירותים נשוא המכרז שבנדון או לחלופין לשנות את תכולתם במידה והיא תדרש לכך.

 

 לחוזה ההרשאה, מה כוונת המונח "סך כל החיובים"? 21.1מבוקש להבהיר, לעניין סעיף שאלה:  .טו

, הינה כל לחוזה ההרשאה ב"סך כל החיובים"  21.1מובהר בזאת כי כוונת האמור בסעיף  תשובה:

במהלך שנת חוזה כדוגמת דמי הרשאה, דמי שימוש, דמי החיובים בהם יחויב המפעיל 

  שירותים, חשמל, מים וכדו'.

  

לתת הצעה לדמי הרשאה משולבים באחוזים המציע בטופס ההצעה נדרש  הבהיר,מבוקש לשאלה :  .טז

בסך  מדובר על אחוזים או לחילופין דמי הרשאה  לחוזה ההרשאה 11בסעיף ואילו 

 מדוע אם כך, בטופס ההצעה מופיעים רק אחוזים?₪.  5,000,000

דמי  (%) כי במסגרת המכרז שבנדון התחרות למכרז הינה על גובה שיעור מובהר בזאת,תשובה: 

, על כן בלבד בגין הפעילות במסוף הגבול גשר אלנבי ברוטו ההרשאה מפדיון המכירות

תשלום  (%) את שיעוראשר יהווה את הצעתו למכרז בטופס ההצעה נדרש המציע לתת 

  דמי ההרשאה מתוך מחזור המכירות ברוטו בגין הפעילות במסוף הגבול אלנבי בלבד.

מדבר על דמי ההרשאה בהם יחויב המפעיל במהלך לחוזה ההרשאה  11האמור בסעיף 

במסוף  הן בגין הפעילות במסוף הגבול אלנבי והן בגין הפעילות תקופת מתן השירותים

  . הגבול נהר הירדן

  

 40% בשיעור שלישנה דרישה כי הערבות של המפעיל תהיה  21.1בסעיף מבוקש להבהיר, שאלה:  .יז

מדמי ההרשאה המשולבים. האם ניתן להסיק מכך שהערבות לאחר הזכייה תהיה בהכרח 

  ₪?  500,000גבוהה מערבות ההצעה ע"ס 

לחוזה ההרשאה, על הזוכה במכרז להעמיד ערבות  21.1מובהר כי בהתאם להוראות סעיף תשובה: 

(שליש) מסך כל החיובים בתוספת מע"מ אשר הופקו  1/3לקיום החוזה בסכום השווה ל 
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מדמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים  40%בשנת החוזה שחלפה אך לא פחות מסך של 

זה ההרשאה לאחר הצמדתם למדד ובתוספת לחו 11.1.2.2-ו 11.1.1.2כמפורט בסעיפים 

  מע"מ.

דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים לשנת חוזה יעמדו על סך של היה ולשם הדוגמה 

המפעיל להעמיד תהיה על סך  שהרי שסכום הערבות לקיום ההצעה אשר יידר₪  5,000,000

  בתוספת הצמדה ומע"מ.₪  2,000,000 - יפחת מ אשל

  

לנספח א' לטופס ההצעה יבוטל ובמקומו יבוא  2.2כי נוסח סעיף  הרשות מבקשת לעדכןהבהרה:  .יח

 הנוסח הבא :

ועד ליום הגשת ההצעות  1.1.2015המציע הינו בעל ניסיון מוכח ורציף, החל מיום   .2.2

   באחד או יותר מהתחומים הבאים:

ניהול והפעלה של שירותי קרקע ו/או ליווי נוסעים ( בשדות תעופה ו/או מעברי  2.2.1

  בול) ו/או לאח"מ ו/או לקבוצות.ג

  ניהול והפעלה ל שירותי אירוח לאח"מ ו/או לקבוצות   2.2.2

ניהול והפעלה של כנסים ו/או תערוכות ו/או הפקת אירועים ו/או מרכזי   2.2.3

  מבקרים.

  ניהול והפעלה של בית מלון. 2.2.4

  

  

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
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  העתקים : 

  סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי –יורם שפירא 

  מנהל מסוף הגבול גשר אלנבי –יוני דותן 

  רא"ג מסחר –בן הרוש עמיאל מירי 

  הירדן מנהל מסוף הגבול נהר - זוהר אגמון 

  סגנית בכירה ליועמ"ש –עו"ד ענת סתיו 

  אחראי תפעול מסוף הגבול גשר אלנבי – אלכס חן

  אחראי תפעול מסוף הגבול נהר הירדן –אבי גורדון 

  מנהל התחום המסחרי במטה מסופים ושתפ"א – אורון רונן
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