
  

  

  

  
  

  2018מאי,  2 
  י"ז 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 

  

  2הבהרה 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  6.5.2018 - לכל המציעים שנרשמו למכרז (ולהם בלבד), ביום א' הנשוא 
10:00.   

  . 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 
  . , ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות בולמכרז הרשמיםוהסיור. מסמך ההבהרה יועבר לכל 

  

 עדכון מועדים נוספים: .2

  המכרז במשרדי חטיבת המסחר ופיתוח עסקישינוי מועד האחרון לעיון במסמכי  2.1

לעיון ") מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון הרשות" רשות שדות התעופה (להלן:
בחטיבת מסחר ופיתוח עסקי שבבניין רשות שדות התעופה, כמפורט בסעיף  במסמכי המכרז

  . 09:00בשעה  6.5.2018ליום  7.1.1.1

, אשר 6.5.2018מקורו בטעות סופר ובמקומו יבוא  9.5.2018, 7.1.1.1בסעיף התאריך הנקוב 
  זהו תאריך הסיור הנוסף שנקבע למכרז. 

   האחרון לרישום למכרז במשרדי הרשות שינוי המועד  2.2

כרז באגף מסחר של הרשות, מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון לרישום למ הרשות
  . 09:00בשעה  6.5.2018ליום  7.2.2.1כמפורט בסעיף 

    .6.5.2018ליום  24.4.2018יעודכן מיום  7.2.2.1ובסעיף  6.1 סעיףטבלה בהתאריך הנקוב ב

  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

   האחרון לרישום למכרז באמצעות אתר האינטרנט של הרשות שינוי המועד  2.3

כרז באמצעות אתר האינטרנט רשות מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון לרישום למה
  . 09:00בשעה  6.5.2018ליום  7.2.2.2של הרשות, כמפורט בסעיף 

    .6.5.2018ליום  24.4.2018יעודכן מיום  7.2.2.2ובסעיף  6.1 סעיףטבלה בהתאריך הנקוב ב

  

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

  
  

  
 

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

  

  

  

  

  

  

  בברכה,

  

  עינת אלירז

  מנהלת מסחרית
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