
  

  

  

  
  

  2018מאי,  13 
  כ"ח 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 

  5הבהרה מספר 
  

חוזה באת המשתתפים אודות מספר עדכונים מבקשת ליידע  רשות שדות התעופה ("הרשות")
  כדלקמן:ההתקשרות, 

  
  חוזה ההתקשרות  .1
  

יעודכנו בהתאמה  3במסמך הבהרות מספר  –תקופת ההקמה  6.2.1סעיף בהמשך לעדכון  1.1
  : )מודגשים השינויים( לחוזה כדלקמן 11.2הוראות סעיף 

  

יהיו דמי ההרשאה  10.4.2020עד ליום לעיל,  11.1על אף האמור בסעיף   11.2
	המשולבים כדלקמן:

 210תום לפני במסעדה עבודות ההקמה ביצוען של את  השלים המפעיל  11.2.1
והרשות הורתה למפעיל להתחיל את ,  ממועד הודעת הזכייה ימי עבודה

תקופת השירותים באמצעות המסעדה, אזי ממועד תחילת תקופת 
, הודעת הזכייהימי עבודה ממועד  210לתום  ועדהשירותים האמורה 

הנקוב כאחוז מהפידיון לרשות דמי הרשאה משולבים  המפעיל ישלם
 . בתוספת מע"מ כדיןבלבד,  לעיל, 11.1.1.1בסעיף 

ישלם המפעיל לרשות דמי , 9.4.2019ועד ליום  10.3.2019מיום החל   11.2.2
מסכום דמי ההרשאה  75% –השווה ל  הרשאה משולבים בסך

כפי שהציע בהצעתו למכרז לאחר עדכונם בסעיף המשולבים הבסיסיים 
שיעור האחוז מפדיון המכירות ברוטו סכום השווה לב, או לחוזה 12

בתוספת מע"מ , הגבוה מבין השניים, לחוזה 11.1.1.1הנקוב בסעיף 
  להלן.  13ף הנקובים בסעיתשלום והתחשבנות התנאי , בהתאם לכדין

לרשות דמי ישלם המפעיל  ,9.4.2020ועד ליום   10.4.2019החל מיום   11.2.3
לעיל, אך באופן שבו  11.1.1הרשאה משולבים באופן המתואר בסעיף 

אותם הציע בהצעתו למכרז לאחר דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים 
 ,מסכום הצעתו 90% -יעמדו על סך השווה ל לחוזה,  12עדכונם בסעיף 

שיעור האחוז מפדיון המכירות ברוטו הנקוב בסעיף בסכום השווה לאו 
, בהתאם בתוספת מע"מ כדין, הגבוה מבין השניים, לחוזה 11.1.1.1

  .להלן 13ף הנקובים בסעיתשלום והתחשבנות התנאי ל

לרשות דמי הרשאה ישלם המפעיל אילך ו 10.4.2020החל מיום   11.2.4
באופן  -לעיל, ולמען הסר ספק  11.1.1משולבים באופן המתואר בסעיף 

 100% -יעמדו על סך השווה ל שבו דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים 
בתוספת  ,לחוזה 12הצעתו למכרז ועדכונם בהתאם לסעיף מהסכום 
 13ף הנקובים בסעיתשלום והתחשבנות התנאי , בהתאם למע"מ כדין

  .להלן



  

  

  

  

  מענה לשאלות הבהרה

מהנרשמים  מי ידי על שנשאלו הבהרה שאלות על לענות מבקשת"), הרשות(להלן: " התעופה שדות רשות
") ההזמנה טופס(להלן: " ההצעות הזמנת לטופס 4.3 סעיף להוראות המשתתפים לב תשומת. מכרזל

 במענה הנקוב המידע על וגם יחול אשר") החוזה(להלן: " ההרשאה לחוזה 5.6-5.7 סעיפים ולהוראות
  .זו בהבהרה המפורטות הבהרה לשאלות

  
  

  שאלות כלליות

מפת מקום השירות מתבקש לקבל את   . 1
   , לצורך תכנון.  Cנשוא המכרז בזרוע 

המפה מצורפת במסגרת נספח א' לחוזה ההרשאה 
נשוא המכרז ומצורפת בשנית כנספח א' להבהרה 

   זו. 

2.  
האם קיימות מגבלות ביטחוניות לכניסה 
לספקים לצורך הבאת סחורות לאולם 

  ?3היוצאים בטרמינל 

כן. תשומת לב הנרשמים למכרז להוראות סעיף 
לנספח הוראות הביטחון המצורף למסמכי  6.3

המכרז, אשר מפרט את כל הנדרש מהזוכה במכרז 
  .אל תחום הנמל או ממנולענין שינוע סחורות 

  
  
  

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

  

  

  

  

  

  בברכה,

  

  עינת אלירז

  מנהלת מסחרית
   



  

  

  

 
 
 

  

  

  א'נספח 

  3מפת של מקום השירות באולם היוצאים של טרמינל 

  (מצורף בקובץ נפרד)

  


		2018-05-13T15:42:40+0300
	Avraham Shalom ID_043138965




