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 08.05.2018  
  לכבוד

__________________  
__________________  

  

  באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל 

  

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

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

  4הבהרה מספר 

  במכרז לנרשמים יםוסיור יםסיכום מפגש .1

שני נתב"ג. בב 3טרמינל מפגש וסיור ב כו, נער6.5.2018וביום  29.4.2018ביום , 24.4.2018ביום 
אשר ונציגי החברות ") הרשותהשתתפו נציגי רשות שדות התעופה (" יםהאמור יםוהסיור יםמפגשה

 תמכרז. במהלך המפגש, הוצג רקע על פעילות רשות שדות התעופה, הפעילות הבינלאומינרשמו ל
וכן עקרונות המכרז, לרבות דגשים על אופן  3בנתב"ג, מבנה ופעילות אולם הדיוטי פרי בטרמינל 

 3אולם הנוסעים היוצאים בטרמינל יך המכרזי. כמו כן, נערך סיור בהגשת הצעות ומועדי ההל
  השירות נשוא המכרז. םמקובו

 מענה לשאלות הבהרה .2

שנשאלו במסגרת  מכרזמהנרשמים ל מי ידי על שנשאלו הבהרה שאלות על לענות מבקשת הרשות
 טופס(להלן: " ההצעות הזמנת לטופס 4.3 סעיף להוראות המשתתפים לב תשומת. יםהמפגש
 המידע על וגם יחול אשר") החוזה(להלן: " ההרשאה לחוזה 5.6-5.7 סעיפים ולהוראות") ההזמנה
  .זו בהבהרה המפורטות הבהרה לשאלות במענה הנקוב

  תשובה  שאלה מס'

  טופס הזמנת ההצעות

האם תנועת הנוסעים היוצאים אשר   .1
 ההזמנה פורסמה בנספח ב' לטופס

הינה עבור כל הפעילות הבינלאומית 
או רק בגין תנועת הנוסעים  ,בנתב"ג

  ? 3היוצאים  מטרמינל 

  

לשנים היוצאים הבינלאומית  הנוסעים תנועת
מפורטת בנספח ב' לטופס אשר   2013-2017
ינה תנועת הנוסעים היוצאים הההזמנה 

 3הבינלאומית מכלל נתב"ג קרי הן מטרמינל 
צוין כי תנועת הנוסעים  . עוד 1והן מטרמינל 

  2017בשנת  3היוצאים הבינלאומית מטרמינל 
מיליון נוסעים יוצאים  9.16 -הייתה של כ

ים ויתרת התנועה הייתה מטרמינל בינלאומי
, אשר נפתח לפעילות  במסלול מלא של נוסע 1

  .  19.6.2017ביום  2017יוצא בינלאומי  בשנת 

ם יבמסגרת התנאים המקדמי  .2
להשתתפות במכרז, האם רק רשת 

וכן  יכולה רשאית לגשת למכרז ?
לטופס  9.1.2סעיף התנאים הנקובים ב

האם מחזור המכירות  ההזמנה
 למקום הסעדה אחדהמבוקש מתייחס 

  או יותר.   

 9.1.1מובהר כי בהתאם להוראות תנאי 
לטופס הזמנת ההצעות  רשאי להגיש הצעה 

מתחם ות במכרז מציע אשר מנהל ומפעיל לפח
   ./בית בירה אחדהסעדה 

לטופס  9.1.2מחזור המכירות הנדרש בסעיף 
ו הזמנת ההצעות  הינו מחזור המכירות באות

/בית בירה בו נקב המציע מתחם הסעדה
לטופס  9.1.1לצורך הוכחת עמידתו בתנאי 
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הזמנת ההצעות בשנים הנדרשות. ככל 
במסעדה /בית שהמציע הינו רשת עליו לנקוב 

ד לפחות שמחזור המכירות שלו אח בירה 
בשנים הנדרשות עומד בתנאי הנדרש בסעיף 

 לטופס הזמנת ההצעות.  9.1.2

מה קורה במצב בו הזוכה במכרז רוצה   .3
נמכרים אשר אינם למכור מוצרים 

 ואותבמתחם ההסעדה/בית הבירה 
לצורך הוכחת עמידתו מפעיל הציג ה

, לדוגמת סוגי יםהמקדמי םתנאיב
סוגי נקניקיות מיוחדות, ואין בירה או 

מחירים להתבסס עליהם לצורך 
קביעת המחיר במכירה במסעדה נשוא 

  המכרז?

הזוכה במכרז יהיה רשאי להגיש לאישור 
הרשות בקשה למכירת סוגי בירה ו/או 

ים מאלו שנמכרים במתחם נקניקיות שונ
ההסעדה /בית בירה  ו/או בנספח המוצרים 

שות על פי והר םלרבות מחיריה המאושר 
שיקול דעתה הבלעדי תשקול האם לאשר את 

   אלו ואף לדרוש שינוי המחירים המוצעים.

האם ניתן לצמצם את הדרישה   . 4
לפחות שיש להפעיל במסגרת המכרז 

חמישה ברזי בירה מסוגים שונים, 
  תוצרת ישראל ותוצרת חוץ. 

ראה הבהרה בעניין במסמך  –כמבוקש 
   למכרז.  3הבהרות מס' 

משותפת  הצעהבמסגרת הגשת   . 5
למכרז, האם על כל המציעים במסגרת 
ההצעה המשותפת להרשם למכרז, או 
רק על המוביל המקצועי או יכול גם 
מציע אחר במסגרת ההצעה אשר אינו 

   ?המוביל המקצועי

במסגרת הגשת הצעה משותפת למכרז יכולים  
  להרשם למכרז אחד מבין המציעים במשותף. 

  

  כלליותשאלות 

תנועת  פירוט שלהמתבקש לקבל את   .6
תוך  3הנוסעים היוצאים בטרמינל 

  . B‐Dבין הזרועות  פיצול

התפלגות תנועת הנוסעים  כמבוקש. פירוט 
לשנים  3היוצאים בין הזרועות בטרמינל 

   למסמך זה. כנספח א'מצ"ב  2011-2017

גז לחיבור יש אפשרות להאם   .7
  ?במסעדה

  לגז את המסעדה.  לחיבורלא קיימת אפשרות 

האם יש צורך בתעודת כשרות על   .8
  מוצרי הבשר שימכרו? 

על לחוזה,  7.6.2בהתאם להוראות סעיף 
מבוססים על מוצרים אשר השירותים להיות 

יהיו מחומרי גלם איכותיים, טריים, מטיב 
   .מעולה ועל טהרת הכשרות

שעות הפעילות נבקש כי תבהירו מה   .9
האם קיימת  השירותים?מתן של 

  אפשרות לסגור את המסעדה בשבת?

הרשות מתכבדת להפנות את המשתתפים 
 ישא המפעיל, שלפיהם 7.4להוראות סעיף 

 ,במלואם ,השירותים את להעניק באחריות
 בהם היממה שעות ובכל השנה ימות בכל

   בנמל. תעופתית פעילות מתקיימת

הדלפקים מה התשלום בגין הפעלה של   .10
 בזרועות ?

הרשות מתכבדת להפנות את המשתתפים 
לפיו בנסיבות , שלחוזה 18.1.1להוראות סעיף 

 את להעניק למפעיל הרשות תאפשר בהן
 ישלם ,דלפק/ים בזרועות באמצעות השירותים
 ברוטו המכירות מפדיון  18%המפעיל 
סך או  כדין מ"מע בתוספת מהדלפק המתקבל

השווה לתעריף דמי הרשאה משולבים 
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"ר למ ₪ 10,000בסיסיים בשטח הסעדה נפרד, 
בסעיף כהגדרתם , "מ)מע(בתוספת  לשנה

, במכפלת היקף שטח ההסעדה לחוזה 18.1.1.1
הנפרד (במ"ר), לאחר עדכונו בהתאם 

, מע"מבתוספת  לחוזה, 18.4 להוראות סעיף
  הגבוה מבין השניים.

בזאת, כי דמי למען הסר ספק מובהר 
ההרשאה המשולבים הבסיסיים לדלפק נפרד 
לא יתווספו לדמי ההרשאה המשולבים 
הבסיסיים, והם ישולמו בנוסף ובנפרד (ובכלל 
האמור, בנוסף ובנפרד לדמי ההרשאה 

  לחוזה). 11 המשולבים הנקובים בסעיף

  

יש אפשרות להקצות לזוכה האם   .11
  ? נוסף עורפי בטרמינל  מחסןבמכרז 

הרשות . יחד עם זאת אפשרות כרגעלא קיימת 
עדין בוחנת את הבקשה, במידה ויחול שינוי 

   האמור יובא לעדכון המשתתפים במכרז. 

האם  –ן הנידוף ימבוקש הבהרה לעני  .12
קיימת אפשרות התחברות ובאחריות 

  מי. 

ושחרור עשן  יניקה, ביצוע תעלות נידוף
ועד למחוץ למבנה, מכרז הנשוא  מהמסעדה

לרבות פתחים בקירות ובתקרות עבורם, 
הרשות יבוצעו על ידי איטום ו/או איטומי אש 

המפוחים הנדרשים. באחריות המפעיל לרבות 
לבצע במסגרת עבודות ההקמה של המסעדה 
נשוא המכרז  לבצע את מערכות הנידוף, יניקה 

  .המסעדהבתוך  ושחרור עשן

מיזוג כיום האם קיימות יחידות   .13
  מקום השירות נשוא המכרז.  – בחנות

 יח' המיזוג אויר נמצאות כיום בחנות
, באחריות המיועדת למסעדה נשוא המכרז

להתאימם לצורך מתן שירותי הסעדה הזוכה 
  .על ידו או להחליפו

את תריס  לבטלקיימת אפשרות האם   .14
  בכניסה לחנות כיום ? הגלילה

שיוצג על ידי הזוכה במידה ועל פי התכנון כן. 
במכרז ויאושר על ידי הרשות יידרש להוריד 
את תריס הגלילה הנמצא בכניסה מסעדה 

. ככל שיאושר לבטל את תריס הגלילה כיום
פרוק זהיר של אזי  המפעיל יהיה אחראי ל

התריס והעברתו למחסני הרשות בתחום 
  .בהתאם להנחיות הרשות בעניין נתב"ג

האם קיימת אפשרות לפתיחה של   .15
כניסה נוספת לצורך הכנסה של מזון 
ולא באמצעות הפתח הראשי לחנות 

  כיום. 

כן. יובהר כי כיום קיימת דלת נוספת לכניסה 
למתחם מלבד הכניסה הראשית וכן קיימת 
חלופה נוספת לאופן פתיחת הכניסה הנוספת, 
בסמוך לחנות סטימצקי הצמודה וזאת לאחר 

 12ס הגלילה כאמור במענה לשאלה תרי ביטול
התאמת לעיל. באחריות הזוכה במכרז 

המסעדה בהתאם להנחיות משרד הבריאות 
(לצורך קבלת רישיון עסק למסעדה), לרבות 
התאמת המסעדה לשתי כניסות נפרדות, 

  . יה לכניסת מזוןיהאחת לקהל והשנ

מה אופן החיבור לתשתיות כגון מים,   .16
  חשמל, ביוב וכו'? 

לצורך התחברות לתשתיות קבועות כגון מים, 
ביוב, דלוחין, כבוי אש, גלוי חשמל, תקשורת, 

על ידי יסופקו תשתיות  "ראש קצה" , אש
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, למסעדה נשוא המכרזעד לכניסה הרשות 
מיקום סופי יקבע מול הזוכה במכרז ובהתאם 

ביצוע כל הנדרש להתחברות לתכנון. 
חות כולל לו במסעדה, לתשתיות "ראש קצה"

 .ועל חשבונו הזוכה במכרזמישנה יבוצעו ע"י 
לנושא הביוב יש לפנות לנספח ההתאמה פרק 

4.4.  

לבצע הפרדת  הזוכהעוד יובהר, כי באחריות 
אש לרבות קירות אש, אטומי אש, מדפי אש, 
ציפוי כבלים נגד אש וכל הנדרש הן בקירות 
מעטפת המתחם והן בקירות הפרדה על פי 
 תוכנת הבטיחות שתוגש על ידי המפעיל

  .ותאושר על ידי הרשות

להקים את המפריד יש צורך האם   .17
 שומנים?

  

מתחת הרשות תגיע עם תשתית ביוב עד לא. 
החיבור לתשתית יהיה סעדה אופן לרצפת המ

נספח ל 4.4סעיף כמפורט בבהתאם להנחיות 
 .הקמה וההתאמה למכרז

  

האם קיים אישור להצבת כיסאות   .18
ושולחנות לצורך ישיבת הסועדים 
מחוץ לחנות כיום , ז"א בזרוע , אפילו 

  לשטח מוגבל קטן. 

ניתן לתכנן הצבת שולחנות  הבקשה נידחת.
  וכיסאות במתחם ההסעדה עצמו. 

האם קיים אישור להציב שילוט על גבי   .19
  עמודים הצמודים לחנות ?

יש להגיד תוכנית שילוט במסגרת תכנון מקום 
השירות, התוכנית המוצעת תוגש לאישור 

  הרשות. 

יש אישור למכור במסגרת תמהיל   .20
 –המוצרים המאושרים למכירה 

  שניצל, טוסט נקניק. 

  של טוסט נקניק.גם יש אישור למכירה 

  אין אישור למכירה של שניצלים. 

  

מבוקש לדעת תחת מי כפופה הרשות   .21
  לצורך קבלת רישיון עסק. 

  במשרד הפנים ברמלה.  הרישוירשות 

לתחום לנוסע מבוקש פידיון המכירות   .22
באולם הנוסעים היוצאים המזון 

  . 3בטרמינל 

פידיון המכירות לנוסע לתחום המזון באולם 
 - (בלבד) הינו כ 3הנוסעים היוצאים בטרמינל 

  , כולל מע"מ.  2017לנוסע בשנת ₪  19.7

האם הרשות מתערבת / מפקחת על   .23
  שכר עובדים ?

המפעיל לחוזה  32בהתאם להוראות סעיף 
כקבלן עצמאי במתן השירותים מתחייב לפעול 

מפעיל לקיים את על הבנוסף , פי החוזה- על
והוראות הדין  לחוזה 5.17 הוראות סעיף

  . בנושא

איך מפקחים על מכירת אלכוהול   .24
  לעובדים? 

לא תתאפשר מכירת אלכוהול לעובדים 
  באמצעות כרטיס חכם. 

, האם ספקים הנהלים לגבי חניהמה   .25
  משלמים על חניה?

בהתאם לנהלי הרשות לענין הקצאת חניה, 
יהיה זכאי למספר מקומות חניה ללא הזוכה 

עלות וכן יש אפשרות לרכוש כרטיסי חניה 
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   מוזלים. 

לענין הספקים אשר מביאים סחורה למקומות 
השירות, לצורך פריקת סחורה בלבד,  אינם 

משלמים עבור חניה, כאשר פורקים במקומות  
הוראות בעניין היעודים לכך והכל בהתאם ל

ספקים המפורטות בנספח השירות והתפעול 
  לחוזה. 

האם ניתן לעשות פעילות שיווקית   .28
עצמאית, על ידי אחד העובדים גם לא 

  בתחומי המסעדה.  

לחוזה  21יש לפעול בהתאם להוראות סעיף 
  פרסומת ופרסום.לענין 

האם ניתן שהדוכנים בזרועות יהיו   .29
  ניידים? 

  .כמבוקש 

  

בהתאם במקום: "כאשר הרשות מבקש לתקן טעות סופר שנפלה בנוסח נספח ג' לטופס ההצעה  .3
הזמנת  לטופס 12.5 סעיף להוראותבהתאם " יבוא: "ההצעותהזמנת  לטופס 12.9 סעיף להוראות
 ".ההצעות

  . מתוקןנוסח נספח ג' לטופס ההצעה  , כנספח ב' למסמך זה , בזהבהתאמה רצוף 

  

  

מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמך הבהרה זה 

  .מסמכי המכרז במועד הגשת ההצעה למכרז

  

  בברכה,

  

  עינת אלירז

  מנהלת מסחרית 

  חתימת המציע 

  _______________     
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  נספח א'

   3בין הזרועות בטרמינל  2017-2011בבן גוריון לשנים התפלגות תנועת הנוסעים היוצאים הבינלאומית 

  Dזרוע   Cזרוע   Bזרוע  שנה

2011 37% 36% 27% 

2012 36% 38% 26% 

2013 39% 35% 26% 

2014 36% 36% 28% 

2015 39% 35% 26% 

2016 39% 36% 25% 

2017 40% 37% 23% 
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  'נספח ב

  מתוקן -לטופס ההצעה  'ג נספח

   ההצעותהזמנת  לטופס 12.5 סעיף להוראותבהתאם  טופס הצעה כספית,

  לטופס הזמנת ההצעות, מגיש המציע את הצעתו הכספית למכרז כדלקמן:  12.5בהתאם להוראות סעיף 

הנה  במסעדהעבור מתן השירותים הצעת המציע לדמי הרשאה משולבים בסיסיים  .1
 (ובמילים: __________________________________ שקלים חדשים_____________ ₪ 

  (בתוספת מע"מ). 

 16ף לעניין התחרות במכרז, כאמור בסעי הננו מצהירים בזאת, כי קראנו והבנו את דרך החישוב .2
  , והננו מסכימים לה.לטופס הזמנת ההצעות

  מלאה. תקלנדארימחושבים על בסיס שנתי, לשנה המשולבים הבסיסיים ידוע לנו כי דמי הרשאה  .3

 ש"ח 600,000 - הרשאה המשולבים הבסיסיים בסך הנמוך מ שבמסגרתה ינקבו דמיידוע לנו כי הצעה  .4
  , תיפסל ולא תידון(לא כולל מע"מ) לשנה

  יגבר הסכום הנקוב במילים.  –* במקרה של אי התאמה בין הסכום הנקוב במספרים לבין הסכום הנקוב במילים 

  * לסכום ההצעה הנקוב לעיל יתווסף מע"מ בשיעור על פי הדין, כמפורט בחוזה. 

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   תימת וחותמת המציעח

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע הינם מורשי 
חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

  למטרות המכרז.

  תאריך 

 

  :במקרה של הצעה משותפת

  

  

חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע במשותף הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים 

  לחייב אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע 
במשותף הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו 
צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 

  תם כאמור, חתמו בפני על נספח זה.שהזהרתי או

  תאריך  

 

חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע במשותף הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים 

  לחייב אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע 
הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו במשותף 

צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 
  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על נספח זה.

  תאריך  

 

חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
חתימה מטעמו, ורשאים  המציע במשותף הינם מורשי
  לחייב אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע 
במשותף הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו 
צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על נספח זה.

  תאריך  
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חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים 
בשם המציע במשותף הינם מורשי חתימה 

  מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע במשותף הוזהרו על ידי להצהיר את 

בחוק האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים 
אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, 

  חתמו בפני על נספח זה.

  תאריך 

 

  

חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים 
בשם המציע במשותף הינם מורשי חתימה 

  מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

בחתימתי, כי החתומים בשם הריני מאשר 
המציע במשותף הוזהרו על ידי להצהיר את 
האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק 
אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, 

  חתמו בפני על נספח זה.

  תאריך 
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