
  

  

  

  
  

  2018אפריל,  30 
  ט"ו אייר, תשע"ח 

  לכבוד
__________________  
__________________  

  
  באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל     

  
  2017/15/040/113/00מס'  :מס' המכרז

תכנון, הקמה, ניהול והפעלה של מסעדה לממכר נקניקיות ובירה באולם ל הלקבלת הרשאפומבי  מכרז
  גוריון-נמל התעופה בן, שב3הנוסעים היוצאים, בטרמינל 

  

  1הבהרה מספר 

  

 הודעה על מועד סיור נוסף .1
  הזמנת ההצעות למכרז:לטופס  8.5בהתאם להוראות סעיף 

במקומות השירות נוסף מפגש וסיור על מועד רשות שדות התעופה מודיעה בזאת, 
בשעה  29.4.2018 - לכל המציעים שנרשמו למכרז (ולהם בלבד), ביום א' הנשוא 
11:00.   

  . בדלפק המודיעין 3, קומה 3טרמינל בנמל התעופה בן גוריון, בנקודת המפגש הינה 
מומלץ להגיע בלוויית יועצים מקצועיים. פרוטוקול המפגש חובה.  ינםה, והסיור המפגשיובהר כי 

והסיור יפורסם על ידי הרשות באמצעות מסמך הבהרה אחד אשר ישקף את הנאמר במפגש 
  . המציעים שנרשמו למכרזוהסיור. מסמך ההבהרה יועבר לכל 

  

  עדכון מועדים נוספים: .2

   ות האחרון לרישום למכרז באגף מסחר של הרששינוי המועד  2.1

לרישום ") מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון הרשות" רשות שדות התעופה (להלן:
  . 10:00בשעה  29.4.2018ליום  7.1.1.1כרז באגף מסחר של הרשות, כמפורט בסעיף למ

   האחרון לרישום למכרז באמצעות אתר האינטרנט של הרשות שינוי המועד  2.2

כרז באמצעות אתר האינטרנט האחרון לרישום למרשות מודיעה בזאת על דחיית המועד ה
  . 10:00בשעה  29.4.2018ליום  7.2.2.2של הרשות, כמפורט בסעיף 

  למען הסר ספק יודגש כי יתר המועדים המצוינים במסמכי המכרז נותרים בעינם, ללא שינוי. 

  

י הרשות מבקשת בזאת להפנות את תשומת לב המשתתפים למספר עדכונים והתאמות במסמכ .3
 המכרז, לרבות בשל טעויות סופר שנתגלעו במסגרתם, כדלקמן:

 טופס הזמנה לקבלת הצעות 3.1

לטופס הזמנת ההצעות, ימחקו המילים: "במסגרת ולצורך שקלול  3.4בסעיף  3.1.1
  הצעתם הכספית במכרז." 

" מועד תוקף ההצעה ותוקף הערבות לקיום ההצעהבשורה " 6.1בטבלה בסעיף  3.1.2
  .31.12.2018יבוא  1.11.2018במקום 

  



  

  

  

  

  1נספח ד' ונספח ד' טופס ההצעה  3.2

   .31.12.2018 יבוא 1.11.2018במקום מועד תוקף הערבות   - לנוסח הערבות  3בסעיף 
  

  .כנספח א' פים מצור לטופס ההצעה  2ד' -ו 1נספח ד' –י ערבויות  מעודכנים נוסח
  

מבקשת להסב את שימת לב המשתתפים במכרז לחשיבות  הרשות
    למכרזובמועדים הנקובים הערבות שתוגש  בדיוק בנוסח הערבות 

  

 8.3.3 -ו 2.4סעיפים  חוזהבו 3.2 -ו 2.5סעיפים הצעות טופס הזמנה לקבלת  3.3

  Dו/או  Bאופציות להקצאת שטחי הסעדה נוספים בזרועותאשר מוזכרת ה"בכל מקום 
  .  Eלצורך הקמת דלפקים" תתווסף גם זרוע 

  
 ההרשאה חוזה במסגרת יעודכנו, ההרשאה חוזה במסגרת שבוצעו וההתאמות העדכונים כל

  .במכרז הזוכה לחתימת שישלח
 

 

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר 
 למכרזמסמכי המכרז במועד הגשת ההצעה 

  

  

  

  

  

  

  בברכה,

  

  עינת אלירז

  מנהלת מסחרית
   



  

  

  

  נספח א'

  

  לטופס ההצעה 'ד נספח

  נוסח ערבות 

  ]הצעה שאינה משותפת[מוגש במסגרת 

   

  לכבוד
  .__.__2018תאריך:               רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן            

  ג.א.נ.,

  ערבות מס' _______________  הנדון:

(להלן: "החייב"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  1__________________ לבקשת .1
, 2")הערבות סכום(שישים אלף שקלים חדשים בלבד)  (להלן: "₪  60,000 סכום עד לסך כולל של

לקבלת הרשאה לתכנון,  2017/15/040/113/00מכרז פומבי מס' לאשר תדרשו מאת החייב בקשר 
, 3של מסעדה לממכר נקניקיות ובירה באולם הנוסעים היוצאים, בטרמינל  הקמה, ניהול והפעלה

  .גוריון-שבנמל התעופה בן

 על בכתב דרישתכם קבלת לאחר עסקים ימי מחמישה יאוחר ולא, בכתב הראשונה דרישתכם לפי .1
 סכום כל לכם נשלם אנו, הסניף פעילות שעות במהלך, 2_________________ ב שתימסר ידינו
") ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו הדרישה סכום(להלן: " בדרישה הנקוב

חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה 
את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת 

בות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הגנה כל שהיא, לר
 הדרישה.

 ולא, חוזרות ובלתי מותנות בלתי, מוחלטותאוטונומיות,  הן לעיל 2 -  ו 1 בסעיפים התחייבויותינו .2
 כמפורט, הערבות תוקף פקיעת מועד לפני שהיא סיבה מכל לבטלן או מהן בנו לחזור רשאים נהיה
 .להלן 4 בסעיף

 .31.12.2018 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .3

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות בנקאית זו יידונו באופן בלעדי בהתאם  .4
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט - אביב-להוראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 נים אלה. הבלעדית לדון בעניי

אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם  .5
 ערבות זו.

 ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין. .6

  

  בכבוד רב,                                                       

  

    הכתובת  שם הבנק/חברת הביטוח

    חתימה  תאריך

  
  של המציע, כפי שמופיע בתעודת ההתאגדות.  שמו המלאיש להשלים את  1
  השלם את כתובת הבנק/חברת הביטוח. .2



  

  

  

  לטופס ההצעה 1'ד נספח

  נוסח ערבות 

  בלבד] הצעה משותפת[מוגש  במסגרת 

  

  לכבוד
  .__.__2018תאריך:               רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן            

  ג.א.נ.,

  ערבות  מס' _______________  הנדון:

אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך כולל  1לבקשת __________________ .1
(להלן: "סכום הערבות"), אשר  4(שישים אלף שקלים חדשים בלבד)    ₪  60,000של וזאת בסך של 

(להלן, יחדיו: "החייבים"), בקשר , ביחד ולחוד 2תדרשו מאת ______________________
לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של  2017/15/040/113/00מכרז פומבי מס' ל

-, שבנמל התעופה בן3מסעדה לממכר נקניקיות ובירה באולם הנוסעים היוצאים, בטרמינל 
 ..גוריון

דרישתכם בכתב על  לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר קבלת .2
, במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל סכום 3ידינו שתימסר ב _________________

הנקוב בדרישה (להלן: "סכום הדרישה") ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו 
תחילה חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש 

את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת 
הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום 

 הדרישה.

 ולא, ותחוזר ובלתי מותנות בלתי, מוחלטותאוטונומיות,  הן לעיל 2 - ו 1 בסעיפים התחייבויותינו .3
 כמפורט, הערבות תוקף פקיעת מועד לפני שהיא סיבה מכל לבטלן או מהן בנו לחזור רשאים נהיה
 .להלן 4 בסעיף

 .31.12.2018 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות בנקאית זו יידונו באופן בלעדי בהתאם  .5
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט - אביב-להוראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 הבלעדית לדון בעניינים אלה. 

ייבויותינו בקשר עם אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתח .6
 ערבות זו.

 ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין. .7

  בכבוד רב,                                                       

    הכתובת  שם הבנק

      

    חתימה  תאריך

  של המציע המשותף שלבקשתו ניתנה הערבות.  שמו המלאיש להשלים את  .1
  של כל אחד מהמציעים במשותף. שמו המלאיש להשלים את  .2
  השלם את כתובת הבנק/חברת הביטוח . .3
בלבד) "במידה והערבות מוגשת על ידי ₪ (שישים אלף ₪  60,000את הערבות  יצוינו המילים:" 1בנסיבות בהן מגיש מציע משותף  .4

שיוגשו על ידי כל המציעים במשותף לא  כל מציע משותף בנפרד יצוין סכום הערבות הרלוונטי לכל מציע ובלבד שסך כל הערבויות
  ₪ . 60,000יפחת מסך של  



  

  

  

   

Appendix D2           

Bank Guarantee Form 
 [submitted in the framework of a bid by a foreign bank] 

 
To Date: ___.___.2018 

Israel Airports Authority 
Ben-Gurion International Airport 
Dear Sir/Madam, 
 

Regarding: Bank guarantee no.______________________ 
 

1.  Per the request of ________________1 (hereinafter: the “Debtor”), we the  
undersigned, hereby guarantee towards you settlement of any amount up to a total of 

60,000  ₪  NIS (Sixty Thousands New Israeli Shekels), which you may demand from 
the Debtor in connection with public tender no. 2017/15/040/113/00 for obtaining 
authorization for planning, constructing, management and operation of a restaurant 
specializing in the sale of beer and sausages, located in the departure hall of terminal 
3 at Ben Gurion Airport. 

2.  At your first written request, and no later than five business days following our 
receipt of your written request that shall be delivered by______________2,during 
activity hours of the branch, we shall pay to you any amount specified inthe demand 
(hereinafter: “Demand Amount”) provided it does not exceed the Guarantee 
Amount, and this without being required to explain, specify, reason or prove your 
demand and/or the Demand Amount and/or first demand settlement of the Demand 
Amount or any part thereof from the Debtor and without us being entitled to bring 
any defense argument against you, including any argument that the Debtor may have 
against you in connection with your demand and/or the Demand Amount. 

3. Our undertakings in Sections 1 and 2 above are autonomous, absolute, unconditional 
and irrevocable, and we shall not be entitled to revoke them or cancel them for any 
reason prior to the guarantee expiration date, as set forth in Section 4 hereunder 

4. This guarantee shall come into effect on the date set forth above and shall remain in 
effect until 31/12/2018.  

5. Any disputes or disagreements deriving or connected with this bank guarantee shall 
be discussed exclusively in accordance with the provisions of Israeli law, and the 
competent court in Tel Aviv-Yafo shall have exclusive jurisdiction to discuss such 
matters. 

6. We confirm that changes in the conditions of the Tender, from time to time, shall not 
diminish from our undertakings in connection with this guarantee. 

7. This guarantee may be realized in installments. 
 

Sincerely, 
 

Bank name  Address    

      

Date  Signature    



  

  

  

 
1 Complete the full name of the Bidder, as set forth in the incorporation certificate. 

2 Complete the address of the Bank Israeli Branch bank.  
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