
  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  1209750:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

  ום כוונה להתקשרות עם ספק יחידפרס
  

, ")תקנות חובת המכרזים(להלן: " 1993 - )(ב) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג1((א)א3בהתאם להוראות תקנה 
מרכז ) להודיע את הציבור, על כוונתה להתקשר עם "הרשות"מתכבדת בזאת רשות שדות התעופה (להלן: 

התקשרות בכספק יחיד בהליך פטור ממכרז,  ,)520022229: ספק 'מס( הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ
) לתקנות (להלן: 29(3וזאת בהתאם להוראות תקנה  לביצוע פיילוט להקמת אתר טרום טיסה מחוץ לנתב"ג

  ).ההתקשרות""
    

  :הנן כדלקמןעיקרי ההתקשרות 
לנוסעים היוצאים  בו יתאפשרש "גלביצוע פיילוט להקמת אתר טרום טיסה מחוץ לנתבהתקשרות : מהות השירות

  לחו"ל לבצע בידוק ורישום מוקדם לטיסתם.
  בכל תמהיל.  חודשים נוספים 12 - ציה להארכה בובנוסף אופ חודשים 12עד  :תקופת ההתקשרות

 14מ"ר (ביתן  560- כולל השכרת שטח של כ  ,(לא כולל מע"מ) לחודש₪  70,000 -כ :צפוי של ההתקשרותהיקף 
  .שעות מידי יום 8ימים בשבוע  6 ) והפעלתובמרכז הירידים בתל אביב

 
"), יהיה רשאי ספק המוצעכל אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את נשוא ההתקשרות (להלן: "

מען נתב"ג (להלן: ", 209B אגף לוגיסטיקה, קומה שנייה חדר, 1טרמינל , כהן- יניב ברוןלמר להודיע על כך 
לא "), וזאת ההודעה(להלן: " IL @IAA.GOVYANIVBA.או במייל:  9711296-03"), באמצעות פקס: הרשות

  ).המועד האחרון"(להלן: " 2018.25.02 יאוחר מיום
  

להגיש השגה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות, אחר מוצע הסבור, כי קיים ספק לחילופין, יוכל כל אדם 
, הכול באופן ובתנאים "), וכל זאת לא יאוחר מהמועד האחרוןאתר הרשות(להלן: " www.iaa.gov.ilבכתובת: 

  . הנקובים במסגרתו
  

הבאים: א. שם,  /המסמכיםכל הפרטיםיצורפו (הודעה למען הרשות או השגה באמצעות אתר הרשות), לפנייה 
מען ופרטי התקשרות של הפונה; ב. שם, מען ופרטי התקשרות של הספק המוצע; ג. פירוט בדבר ניסיונו של הספק 
המוצע בנשוא ההתקשרות, לרבות כל אלה: תקופת הניסיון הרלוונטית, פרויקטים ו/או התקשרויות דומים/ות 

ספק המוצע את הפרויקטים האמורים ו/או שעמם אותם ביצע הספק המוצע, שמם של הלקוחות עבורם ביצע ה
  סטטוס ההתאגדות של הספק המוצע;  .ד נקשר בהתקשרויות האמורות ופרטי ההתקשרות;

  
פנייה אשר תתקבל במען הרשות לאחר המועד האחרון ו/או פנייה אשר תהיה חסרה איזה מהפרטים הנקובים 

עצם קבלת ההודעה במען הרשות ו/או קליטת ההשגה י מובהר בזאת במפורש, כ .לא תיבחן על ידי הרשותלעיל, 
באתר הרשות ו/או קבלת כל אישור מטעם הרשות בקשר לכך, לא יהוו בשום מקרה, הסכמה או אישור מטעם 
הרשות באשר לתוכנן של ההודעה/ההשגה ו/או בקשר עם נכונותן, לרבות בקשר עם קיומו של ספק מוצע חילופי 

ורו של ספק חילופי, לרבות בחינת פרטי ותכני ההודעה/ההשגה מסורים וכפופים ו/או נוסף. קיומו ו/או איש
  להחלטתן של מוסדות הרשות המוסמכים בלבד, בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים.  

  
הרשות תהיה רשאית, אך בשום מקרה לא חייבת, לפנות לפונה ו/או במישרין לספק המוצע, בכל עת, בבקשה 

לבצע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, הקשורים בפנייה, הכול לקבלת הבהרות ו/או 
  על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה חייבת לנמק את החלטותיה.

  
הפונה ו/או הספק המוצע מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן 

מלהעלות כל  הם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים נקובות בהודעה זו,
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה 

  מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.
  

  ועית ברשות.מצורף להודעה זו העתק חוות הדעת מטעם בעל הסמכות המקצ
  

  מובהר בזאת, כי אין בהודעה זו על מנת להוות הסכם לטובת צד שלישי.
  

                           
  בברכה,

                  
  כהן-יניב ברון

  קניין
  אגף לוגיסטיקה

  רשות שדות התעופה
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