
  

  

  

  
  

  2018מאי,  8 
  כ"ג אייר, תשע"ח 

  לכבוד
__________________  
__________________  

  
  באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל     

  
תכנון, הקמה, ניהול והפעלה של ל הלקבלת הרשאפומבי  מכרז 15/0407201//00113/מס'  :מס' המכרז

  גוריון- נמל התעופה בן, שב3מסעדה לממכר נקניקיות ובירה באולם הנוסעים היוצאים, בטרמינל 

  3הבהרה מספר 
  

  

את המשתתפים אודות מספר עדכונים מבקשת ליידע  רשות שדות התעופה ("הרשות")
  חוזה ההתקשרות, כדלקמן:ההצעות ובהזמנת בטופס 

  
  

  טופס הזמנת ההצעות  .1
  

סעיף הוראות על עדכון הגדרת "בית בירה" ולפיכך רשות שדות התעופה מודיעה בזאת   1.1
  : תהייה  - "בית בירה" -  הגדרת לטופס הזמנת ההצעות יעודכנו באופן שבו  9.1.1

  
סוגי בירה,  3הפעלה, לפחות והפאב/מסעדה המוכרת במהלך תקופת הניהול   -"בית בירה"

  תוצרת חו"ל ו/או תוצרת הארץ.  -סוגי בירות מהחבית  2לפחות מתוכן 
  
  

הוראות . לפיכך, ברזי בירה 3 - ברזי בירה ל 5 -כמו כן, במתן השירותים תשתנה הדרישה מ  1.2 
  : (השינוי מודגש) לטופס הזמנת ההצעות יעודכנו באופן הבא 3.1.1הסיפא לסעיף 

  

ברזי בירה   שלושהסעדה להיות מעוצבת בסגנון "בית בירה" ובמסגרתה יופעלו לפחות על המ
מסוגים שונים, תוצרת ישראל ותוצרת חוץ. מובהר, כי המפעיל יהיה רשאי למכור במסעדה 

 רשאיאך ורק את המוצרים כפי שאושרו על ידי הרשות. למען הסר כל ספק, המפעיל לא יהיה 
להפעיל את המסעדה כ"מסעדת המבורגר" ו/או למכור במסגרתה המבורגרים ו/או 

 .כמו כן, לא יוכל המפעיל למכור במסעדה משקאות אלכוהוליים לעובדי הרשות .שווארמה

  
  : (השינוי מודגש) לטופס הזמנת ההצעות יעודכנו כדלקמן 12.8הוראות סעיף וכן,   1.3

  

 יצרף המציע ,לצורך מתן ציון האיכותו במסגרת –יה תוכנית תפעולית ותוכנית הדמ  12.8
הן לניסיונו של המציע במתן  ,אשר תכלול התייחסות הדמיה תיתוכנ להצעתו

, בשים לב לכך )"תוהתוכני: ", יחדיו(להלן המסעדה פעלתהשירותים והן לתפיסת ה
 לפחות שלושה ברזי בירהשעל המסעדה להיות מעוצבת בסגנון "בית בירה" ולהפעיל 

וכן כי המפעיל לא יהיה רשאי להפעיל את  , תוצרת ישראל ותוצרת חוץמסוגים שונים
	."שווארמהו/או "מסעדת  המסעדה כ"מסעדת המבורגר"

  
  



  

  

  

  
  
  
  

. לפיכך, הוראות ימי עבודה 210 -ימי עבודה ל 176 –בהגדרת תקופת ההקמה עודכנה מ   1.2
  לטופס הזמנת ההצעות יעודכנו באופן הבא (השינוי מודגש):  3.1.1.1הסיפא לסעיף 

  

ימי עבודה  210בתום לכל המאוחר וסיומה  ההודעה על הזכייה במועד  שתחילתה תקופה
, או במועד שבו אישרה הרשות לזוכה את השלמתם של עבודות ההודעה על הזכייה ממועד 

  "). ההקמהתקופת קדם (להלן: "ההקמה, לפי המו

  
  
  חוזה ההתקשרות  .2
  

ממועד הודעת  ימי עבודה 210 -יעודכן למשך תקופת ההקמה  –תקופת ההקמה  6.2.1סעיף  2.1
 .הזכייה 
  יעודכן באופן הבא:  – 6.2.11לסעיף  הסיפא

  
ימי  210תקופה שתחילתה במועד תחילת תקופת ההתקשרות וסיומה לכל המאוחר בתום 

, או במועד שבו אישרה הרשות לזוכה את השלמתם של עבודות הודעת הזכייה עבודה ממועד 
  ההקמה, לפי המוקדם (להלן: "תקופת ההקמה").  

  

לפיו תנועת הנוסעים  לחוזה יעודכנו בהתאם לעדכון  12.2.3.1 -ו 12.2.1.1הוראות סעיפים  2.2
 :כדלקמן, 10,000,000תהייה  3ומית בטרמינל היוצאים הבינלא

  

לחודש העוקב לחודש בגינו מתבצע העדכון, יחושב השינוי  15 - עד יום ה    12.2.1.1
בחודש בגינו מבוצע החיוב  3הבינ"ל בטרמינל  היוצאיםהנוסעים בתנועת 

") ביחס לתנועת נוסעים חודשית תנועת הנוסעים החודשית(להלן: "
זה להלן (להלן:  12.2.1.1 0 בסיסית, כמפורט בטבלה הנקובה בסעיף 

  "). תנועת הנוסעים הבסיסית החודשית"

  

  החודשית סיתבסיהנוסעים התנועת  חודש

  600,000 ינואר

 500,000 פברואר

  700,000 מרץ

  800,000  אפריל

  800,000 מאי

  900,000 יוני

 1,100,000 יולי



  

  

  

  1,300,000 אוגוסט

 1,000,000 ספטמבר

 900,000 אוקטובר

 700,000 נובמבר

 700,000 דצמבר

  10,000,000  "כסה

  

  

העוקבת לשנת החוזה שבגינה מבוצע  החוזה תשל שנ 28.2עד ליום   12.2.3.1
"ל הבינהשנתית  היוצאיםהעדכון, יחושב השינוי בתנועת הנוסעים 

תנועת העדכון (להלן: " מתבצעבגינה ש החוזה ת, בשנ3בטרמינל 
 10,000,000שנתית של תנועת נוסעים ל") ביחס הנוסעים השנתית

, כן כמו"). תנועת הנוסעים הבסיסית השנתיתבחוזה: "( 3בטרמינל 
 הקודמת החוזה שנת במהלך שנצברה השנתית  הנוסעים תנועת תחושב
  .העדכון מתבצע שבגינה לשנה

  

 נספח עבודות התאמה  .3
  

   .נספח עבודות התאמה –לחוזה  'נספח בלמסמך הבהרות זה,  כנספח א'מצורף  3.1

 
 לנספח עבודותא) ( 9להוראות סעיף הרשות מבקשת להפנות את תשומת לב המציעים  3.2

במהלך תקופת ההקמה ההתאמה בו מפורט לוח הזמנים בתקופת ההקמה לרבות אבני דרך 
 כדלקמן: 

  

על המפעיל לסיים את כל עבודות התאמה לרבות תכנון ביצוע וקבלת כל האישורים  .א
וש ליחולקו לשאשר  ימי עבודה 210הנדרשים להפעלת המתחם (כולל רישיון עסק) תוך 

 אבני דרך כדלקמן: 
ימי   14להגיש ולקבל את אישור הרשות לתוכנית העמדה ותפעול תוך   על המפעיל )1(

 עבודה מקבלת אישור הודעת זכיה. 
ימי עבודה   45על המפעיל להגיש ולקבל את אישור הרשות לתכנון המפורט תוך   )2(

 מקבלת אישור הרשות לתוכנית ההעמדה והתפעול שהגיש. 
וקבלת כל האישורים הנדרשים על המפעיל לסיים את ביצוע  כל עבודות התאמה  )3(

ימי עבודה ממועד ישיבת התנעה  151להפעלת המתחם (כולל רישיון עסק) תוך 
 .שתקיים הרשות לאחר אישור התכנון המפורט שהגיש המפעיל 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 במסמכי והתאמות עדכונים למספר המשתתפים לב תשומת את להפנות בזאת מבקשת הרשות .4
 :כדלקמן, במסגרתם שנתגלעו סופר טעויות בשל לרבות, המכרז

  
  

  ההצעות הזמנת טופס 4.1
לטופס הזמנת ההצעות, נפלה טעות סופר, במקום  2.5ה"שירותים" בסעיף  בהגדרת 4.1.1

 לחוזה".  7.1לחוזה" יבוא "בסעיף  8.1"בסעיף 
לטופס הזמנת ההצעות, נפלה טעות סופר,  2.5ה"שירותים הבסיסיים" בסעיף  בהגדרת 4.1.2

 לחוזה".  10.1.1-10.1.2לחוזה" יבוא "בסעיף  11.1.1-11.1.2במקום "בסעיף 
לטופס הזמנת ההצעות, נפלה טעות סופר,  2.5ה"שירותים הנוספים" בסעיף  בהגדרת 4.1.3

 לחוזה".  10.1.3-10.1.7לחוזה" יבוא "בסעיף  11.1.3-11.1.9במקום "בסעיף 
  C -ו  Bבכל מקום שכתוב זרוע  – 3.2בסעיף ו 2.5מקומות השירות בסעיף  הגדרת 4.1.4

 . Eזרוע יתווסף גם 
   3/א'2ימחק א' –) 2(ב)( 5.1 סעיף 4.1.5
   3/א'2ימחק א'  –  12.1 סעיף 4.1.6
   3/א'2ימחק א' –  15.2  סעיף 4.1.7
וטעויות סופר מובאת בזאת  2 - ו 1עקבות העדכונים במועדים במסגרת מסמך הבהרות ב 4.1.8

 – המכרזיבהליך הבאים  טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים

  
  

  ביצוע מועד   פעולה

האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט  המועד
  .להלן 17.1בסעיף 

- 13.5.2018 

 האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט  המועד
 6.1 סעיף להוראות ובכפוף להלן 15.12.1 סעיףב

  לטופס הזמנת ההצעות.

- 16.5.2018 

תוקף ההצעה ותוקף הערבות לקיום  מועד
 14.1- ו 13.1 ההצעה, כמפורט, בהתאמה, בסעיפים

  .לטופס הזמנת ההצעות

- 31.12.2018  

  
  
  

  ההתקשרות חוזה 4.2
  C -ו  Bבכל מקום שכתוב זרוע  – 2.4הדלפק והגדרת מקומות השירות בסעיף  הגדרת 4.2.1

 . Eזרוע תתווסף 
 . Eזרוע תתווסף   C -ו  Bבכל מקום שכתוב זרוע  -  8.3.3 סעיף ב 4.2.2
 ימחק.  –"סל מוצרים בסיסי"  -לחוזה  2.4 בסעיף 4.2.3
 ". לעיל 5.6" יבוא "בסעיף לעיל 5.1במקום "בסעיף עדכון הפניה.  – 5.7 בסעיף 4.2.4
" יבוא להלן 18.20במקום "בסעיף עדכון הפניה בסוף הפסקה השניה.  – 8.3.1 סעיף 4.2.5

 ". להלן 18.2"בסעיף 
  .12.2ההפניה צריכה להיות לסעיף  -   12.2.4 סעיף 4.2.6
  . 21.1לסעיף ההפניה צריכה להיות  -    21.2 סעיף 4.2.7



  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

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

  

  

  

  

  

  

  בברכה,

  

  עינת אלירז

  מנהלת מסחרית
   



  

  

  

  

  

  א'נספח 

  נספח עבודות ההתאמה וההקמה  - ב' נספח 

  (מצורף בקובץ נפרד)
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