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  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

מרכז תכנון, הקמה ותחזוקה של אפיון, ללהתקשרות בחוזה  2015/070/0570/00מס'  פומבימכרז 
  מבקרים חוויתי, עבור רשות שדות התעופה

 טופס הזמנת הצעות ותנאי המכרז .1

המחזיקה, מנהלת ומפעילה את שדות ונמלי  ,")הרשותרשות שדות התעופה (להלן: " .1.1
ובכלל האמור מנהלת  ,1977- התעופה על פי חוק רשות שדות התעופה תשל"ז

מזמינה בזאת הצעות  "),נתב"גגוריון (להלן: "-ומפעילה את נמל התעופה בן
לאפיון, תכנון, הקמה ותחזוקה של להשתתפות במכרז פומבי להתקשרות בחוזה 

כי המכרז , והכול בכפוף להוראות הנקובות במסמרשותהעבור מרכז מבקרים חוויתי 
  ").המכרז" -ו "השירותים: "הובנספחיהם (להלן, בהתאמ

 Fixed-Price Turn-keyבמתכונתתיערך  ,ההתקשרות עם הספק שיזכה במכרז .1.2
Project האפיון, מלאה וכוללת לכל מרכיבי , כאשר במסגרתה, יקבל הספק אחריות

התכנון, הפיתוח וההפקה של כלל התכנים ויישומי המידע ואופני הנגשתם לקהל 
המבקרים, ביצוע עבודות בינוי כחלק מהתאמה בשטחי המבנה וכן התקנה והקמה 

ממשק ואינטגרציה מלאה לתשתיות פיסיות תוך  החוויהשל ציוד ומערכות 
, תיעוד, למרכז המבקריםהרצה ביצוע , הקיימות ברשות ומערכות מבנה וטכנולוגיות

לעבודות  ותחזוקה אחריותוכן מתן שירותי  לצוות הרשות הטמעהו הדרכה
, באופן ובתנאים המפורטים בחוזה המכרז ההתאמה לציוד ולמערכות התצוגה

  . ובנספחיו

  בניה כתנאי לאישור היתר  1היתכנות להכנת תכנית בינוי לטרמינל  –מכרז מותנה  .2

להבהיר, שביצועו ותוקפו של המכרז מותנים וכפופים להתקיימות הרשות מבקשת  .2.1
, מרכז 1לטרמינל המחודשת  בינויהתוכנית לאפשרות לכלול ב מתלה המתייחסתנאי 

 , כמפורט להלן: מבקרים

באולם מקבלי הפנים הישן שבטרמינל  להיות מוקדם עתידמרכז המבקרים  .2.1.1
לצד . בתשריט המצורף לחוזהלשם כך  תוגדרהמבגבול משבצת הקרקע  1

עבור המתחם הרלוונטי הקיים במוסדות התכנון היתר הבנייה האמור, 
, לרבות משבצת הקרקע המיועדת לתכנון ולהקמת מרכז 1בטרמינל 

המבקרים, מפרט שימושים וייעודים ספציפיים שאינם כוללים מרכז 
 מבקרים. 

 עדהולו) Pre Ruling( דמתמוק פנייה להגיש הרשות דתתמתעבשל האמור,  .2.1.2
על מנת שזו  ,")המחוזית הועדה"ג (להלן: "נתב לעניינימקומית - המחוזית

תבהיר האם די יהיה בעריכת היתר שינויים או שהועדה המחוזית, כתנאי 
 . 1בינוי מלאה לכל טרמינל  תוכניתלהנפקת היתר בנייה, תדרוש הכנת 

ת בקבלת חוות דעת הועדה יהגשת ההצעות במכרז מותננוכח האמור,  .2.1.3
 לצורך הקמת מרכז המבקריםהמחוזית לפיה די יהיה בקבלת היתר שינויים 

 . ")חוות הדעת להיתר שינויים(להלן: "

מועד האחרון לעובר  ה חוות דעת להיתר שינוייםבמידה וטרם התקבל .2.1.4
אזי מבלי לגרוע מהסמכות הכללית המוקנית לרשות , להגשת הצעות במכרז

להלן, תהיה הרשות רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי  4.2 על פי סעיף 
והמוחלט, לדחות מעת לעת, את המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, על 

חוות של  ההמציעים קודם למועד קבלתמנת שלא יוגשו ההצעות על ידי 
למועדים ובתקופה שתקבע לשם כך על ידי הרשות.  ל, והכוהדעת האמורה

ייבות של הרשות זה על מנת להוות התח 2.1.4 באמור בסעיף אין  מובהר, כי
 לדחיית מועדים אחרים הנקובים במסמכי המכרז.

במידה ותורה הועדה המחוזית, כי די בקבלת היתר שינויים, תודיע מובהר, כי  .2.2
הרשות למשתתפים, טרם הגשת ההצעות במכרז באם היתר השינויים ייערך 
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באמצעות הרשות או באמצעות הספק שיבחר כזוכה במכרז. במידה והרשות תורה 
כי היתר השינויים ייערך באמצעות הספק שיבחר כזוכה במכרז, תודיע הרשות 
למשתתפים, טרם הגשת ההצעות במכרז האם העלויות הכרוכות בהכנת ואישור 

  היתר הבניה יהוו חלק מהתמורה או שהרשות תשפה את הספק בגינם בנפרד.

תהיה  –אה במידה ותורה הועדה המחוזית, כי על הרשות לערוך תוכנית בינוי מל .2.3
הרשות רשאית לבטל את המכרז או לדחות את לוחות הזמנים לביצועו עד לעריכת 

 תוכנית הבינוי המלאה אשר תתבצע על ידי הרשות. 

המציעים, לא יהיו זכאים בשום מקרה, לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, מכל מין  .2.4
היו זכאים בשום לעיל וכן לא יזה וסוג שהם בגין דחיית המועדים הנקובה בסעיף 

מקרה, לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם בגין ביטול המכרז, 
להחזר תשלום דמי  -בנסיבות בהן בוטל המכרז (ובנסיבות אלה בלבד)  –למעט 

. למען הסר ספק (בערך נומינאלי, ללא הפרשי הצמדה או ריבית) ההשתתפות במכרז
י ההשתתפות, יהווה בכל מקרה פיצוי מלא, סופי מובהר בזאת, כי החזר תשלום דמ

ומוחלט, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או עלות מכל מין וסוג שהם שנגרמו 
למציעים ו/או שבהם נשאו המציעים בשל ביטול המכרז (לרבות בשל ביטולו לאחר 
דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז), וכי למעט החזר התשלום כאמור 
המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום ו/או החזר מכל מין וסוג 
שהם והם מוותרים בזאת באופן מלא, סופי ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים 

 מלהעלות כל דרישה, תביעה וטענה בגין האמור.

  מסמכי המכרז .3

 "):מסמכי המכרז" המסמכים דלהלן יהוו יחדיו את מסמכי המכרז (בטופס זה: .3.1

טופס הזמנת הצעות ותנאי מכרז זה, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד  .3.1.1
  הימנו.

חוזה שנוסחו מצ"ב, על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו (בטופס  .3.1.2
 ").החוזהזה, יחדיו: "

טופס (להלן: " , לרבות כל המסמכים הנדרים במסגרתוטופס ההצעה .3.1.3
 ").ההצעה

או תוספת למכרז שיוצא בכתב על ידי הרשות, במסגרת כל מסמך הבהרה  .3.1.4
 הליכי המכרז.

של הרשות,  לוגיסטיקה וכן באתר האינטרנטהיועמדו לעיון באגף  מסמכי המכרז .3.2
את מסמכי המכרז ניתן יהיה להדפיס באמצעות אתר  .להלן 5.1 כמפורט בסעיף 

לוגיסטיקה, כעותק צרוב במדיה מגנטית על גבי ההאינטרנט וכן בנוסף, לקבלם באגף 
כו תקליטור. מסמכי המכרז אשר יומצאו למשתתפים כאמור על גבי התקליטור, יער

 . PDFכקובצי 

להלן.  6  על המציע להגיש את הצעתו בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעיף .3.3
, במספר העתקים הנקוב לשם כך )Hard Copyההצעה תיערך ותוגש בפורמט כתוב (

 בהתאםכשכל המסמכים כוללים תצהיר, אימות וחתימות כנדרש  להלן 6.1 בסעיף 
  .להלן 6 ובסעיף  להוראות המפורטות במסמכי המכרז

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל  .3.4
שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו). 

המכרז, המופקד בתיבת המכרזים, עוד מובהר בזאת, כי העותק הכתוב של מסמכי 
הנו באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז זה. עותק המסמכים אותם 
הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של הרשות ו/או אשר נצרבו על גבי התקליטור 
וכן כל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על מנת 

בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב להוות תחליף ו/או לגבור 
 למסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים.  
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  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .4

  זמנים בהליך המכרזי: מצ"ב טבלה המרכזת מועדים ולוחות  .4.1

  מועד ביצוע    פעולה

  18/7/2016 -  להלן 8.2 כמפורט בסעיף מועד פרסום המכרז 

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף 
  להלן  21.3 

- 15/8/2016 

פתרונות חילופיים להמועד האחרון להגשת הצעות 
  11.4.1כמפורט בסעיף  Value Engineeringבמסגרת 

  להלן

- 5/9/2016  

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט בסעיף 
  להלן 6.10.2 

- 26/9/2016 

מועד מפגש וסיור משלמי דמי ההשתתפות כמפורט 
  להלן 7.1 בסעיף 

- 8/8/2016  

 30/4/2017 -  להלן  10  בסעיףמועד תוקף ההצעה כמפורט 

הרשות תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור,  .4.2
זה לעיל בתקופה קצובה נוספת, אחת או  4 לדחות את המועדים הנקובים בסעיף 

ות על דחייה כאמור תשלחנה לכל המציעים. על המועדים החדשים אשר יותר. הודע
ייקבעו על ידי הרשות, במידה ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים 
אשר קדמו להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח 

 מתן ארכה כלשהי.

מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על  .4.3
העומדת לרשות על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן 
סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

 זה.   4 בקשר עם מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם להוראות סעיף 

  עיון במסמכי המכרז ודמי השתתפות .5

 עיון במסמכי המכרז .5.1

כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי  .5.1.1
 המכרז, באופן ובמועדים המפורטים להלן:

, אגף לוגיסטיקה, חדר 2) קומה 1במשרדי הרשות (שבטרמינל  .5.1.1.1
209B " :וזאת עד ליום משרדי הרשות(בטופס הזמנה זה ,("

 . 12:00עד  09:00, בשעות: ה'-א', בימים 7/8/2016

(בטופס הזמנה  www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .5.1.1.2
 ").האינטרנטאתר זה: "

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק  .5.1.2
ובאתר האינטרנט,  במשרדי הרשותבלתי נפרד למסמכי המכרז המצויים 

באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה 
  ן האמור.ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיו
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  השתתפות במכרז .5.2

לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי המעוניין להשתתף במכרז, על כל מציע  .5.2.1
(כולל מע"מ), באופן המפורט ₪  5,000מטעמו דמי השתתפות בסך של 

 להלן.  5.2.2 בסעיף 

 תשלום דמי ההשתתפות יתבצע באופן ובמועדים המפורטים להלן:  .5.2.2

במשרדי הרשות, אגף התקבולים של הרשות הממוקם בקומת  .5.2.2.1
, 7/8/2016, וזאת לא יאוחר מיום הקרקע במשרד הראשי בנתב"ג

 . 09:00-12:00 :, בשעות'ה-'אבימים 

, 5/8/2016באמצעות אתר האינטרנט, וזאת לא יאוחר מיום  .5.2.2.2
 . 14:00בשעה: 

מובהר, כי על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את תשלום דמי  .5.2.2.3
ההשתתפות, להשלים את הליך התשלום האמור לא יאוחר 

לעיל, לפי העניין. משתתף אשר  5.2.2 מהמועדים הנקובים בסעיף 
לא ישלים את הליך התשלום עד למועדים כאמור לא יוכל לשלם 
דמי השתתפות ולהגיש הצעה למכרז וככל שיגיש, תיפסל הצעתו 

 על הסף.

שלם או פרטי במסגרת תשלום דמי ההשתתפות, יימסרו לרשות פרטי המ .5.2.3
המציע המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס 

 ודואר אלקטרוני. 

לעיל,  5.2.3 הרשות תשלח, לכתובת שנמסרה במסגרת הוראת סעיף  .5.2.4
ונית בגין תשלום דמי ההשתתפות, כשהיא מוחתמת, בשם הרשות, בידי חשב

 נציג הרשות.

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או  .5.2.5
אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו למציע ו/או 

משגה לכל מי מטעמו, ו/או שבהם נשא המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל 
ו/או טעות ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת 

לעיל, לרבות נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או  5.2.3 הפרטים הנקובים בסעיף 
הוצאה ו/או תשלום שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי ו/או אי זמינות באתר 
האינטרנט, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק 

 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 את דמי ההשתתפות שיבהרשות תלעיל,  2.4 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .5.2.6
למציעים אשר הצעתם  (בערך נומינאלי, ללא הפרשי הצמדה או ריבית),

 בלבד שהצעתם של המציעים האמוריםו כהצעה זוכה,לא הוכרזה במכרז 
 .נקודות 50 -מ  שאינו נמוךציון איכות קבלה 

 הוראות כלליות –אופן הגשת ההצעה  .6

להלן והמעוניין  7 מציע העונה על כל התנאים המקדמיים המפורטים בסעיף  .6.1
הפרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים על כשכל  יגיש את הצעתולהשתתף במכרז, 

על גבה יציין  מעטפה אחתכדבעי, וזאת באמצעות  פיםו/או מצור ים, ממולאופי
מכרז פומבי מס'  –הזמנה להציע הצעות " המציע את המשפט הבא:

מכל  שני עותקים(ללא שם המציע). במעטפה זו יכניס המציע  "2015/070/0570/00
 :בהמסמכים הבאים, ויסגרה היט

להלן, הנדרשים לצורך הוכחת  9.1 - 9.5 המסמכים המפורטים בסעיפים  .6.1.1
 להלן.  7 עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים המפורטים בסעיף 

לצורך מתן במסגרתו כל המידע והמסמכים, הנדרשים בצירוף  ההצעהטופס  .6.1.2
ומידע על צוות  עיצובי-(לרבות מסמך קונספט תכנוני ציון האיכות במכרז

 . להלן 9.6 רט בסעיף כמפו, )הפרויקט
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 להלן.  9.7 - 9.8  פיםבסעיהמסמכים המפורטים  .6.1.3

ן על ידי זה לעיל, יסומ 6.1  עותק אחד של כל אחד מהמסמכים המפורטים בסעיף .6.2
על ידי המציע כ"עותק שאינו מקורי". העותק הנוסף יסומן המציע כעותק "מקור", ו

  המסמכים שצורפו כעותק שאינו מקורי, יאומתו על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור".

שאו את חותמת המציע בצירוף לחתימת מורשי יכל אחד ממסמכי המכרז, י .6.3
  החתימה הרלוונטיים של המציע במקומות המיועדים לכך.

פצל את ההזמנה והחוזה לרבות ההתקשרות ל איננה מתעתדתמובהר, כי הרשות  .6.4
נשואם, בין מספר מציעים. לפיכך, על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר 
הגיש הצעה חלקית, עלולה הצעתו להיפסל וזאת, למען הסר ספק, מבלי לגרוע 

 להלן.  16 מזכויות הרשות בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 

 ההצעות, על כל צרופותיהן, תערכנה בשפה העברית.  .6.5

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע  .6.6
לציין בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם 
הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים 

מקצועי ואשר המציע האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד 
 מתנגד למסירתם לעיון כאמור. 

מובהר בזאת, כי הרשות תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי 
שתידרש לנמק החלטתה זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של 
המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל 

יע בתנאים המקדמיים כל מידע המתייחס להוכחת עמידתו של המצמקרה יובהר, כי 
הצעה  –כמו כן ובנוסף  .אינם חסויים -  ו/או שהם נדרשים לצורך מתן ציון האיכות

  (ככל שיוגש), לא תהיה חסויה.  B&F כספית אותה יגיש המציע במסגרת הליך

  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .6.7

ם יצורף כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליה .6.8
 תוכן עניינים מפורט.

 אחריות למידע .6.9

קודם להגשת הצעתו למכרז, ישא המציע באחריות המלאה והבלעדית  .6.9.1
לבדוק בעצמו בעיני בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי 

 השירותים ומאפייניהם. 

כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, ניתן על פי  .6.9.2
עתה של הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום מיטב ידי

המכרז. החובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע השירותים, מוטלים 
בכל מקרה, על המציע (ועליו בלבד) וכי לא יהיה במסירת המידע האמור על 
מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע 

 מכרז ובנספחיהם.היע הזוכה כמפורט במסמכי בהתחייבויות המצ

 מועד הגשת ההצעה .6.10

 6.1 כל המסמכים המפורטים בסעיף (כשהיא כוללת בתוכה את  המעטפה .6.10.1
תיבת המכרזים , ל08:30-15:00ה', בין השעות: -תוגש בימים א' ,לעיל)

בנתב"ג, בבניין המשרד הראשי, במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) הנמצאת 
סמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם ב(או  140חדר מס'  1קומה שב

 .מנחה שיוצב במקום) לשילוט

 10:00 עד  השעה 26/9/2016המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  .6.10.2
 ").המועד האחרון להגשת ההצעות(להלן: "
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יודגש, כי הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה  .6.10.3
שנקבעו לעיל לא תתקבלנה ולא תידונה, וזאת בהתאם להוראות תקנה 

 ם.(ב) לתקנות חובת המכרזי20

 רצ"ב מפה המתארת את מקום המשרד הראשי בנתב"ג. .6.10.4

  חובה מפגש וסיור .7

ביום  לכל  משלמי דמי ההשתתפות (ולהם בלבד),בנתב"ג  הרשות תקיים מפגש וסיור .7.1
  1בניין טרמינל בנמל התעופה בן גוריון, ב םהמפגש יתקיי ,10:00בשעה:  ,8/8/2016

 .")והסיורהמפגש להלן: " (B 236בנתב"ג , קומה ב' חדר 

ו/או . מציע או נציג מטעמו אשר לא ישתתף במפגש חובההינם , והסיור המפגש .7.2
הצעתו תפסל על  -כאמור לעיל, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז ואם עשה כן בסיור 
פרוטוקול המפגש והסיור יפורסם על ידי הרשות באמצעות מסמך הבהרה אשר הסף. 

ישקף את הנאמר במסגרתם. מסמך ההבהרה יועבר לכל משלמי דמי ההשתתפות 
 ויחייב כל גורם שיגיש הצעה למכרז. 

עניינים התייחס לרשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, ל במפגש ובסיור, תהא הרשות .7.3
, כאמורלא יהיה תוקף לכל התייחסות מכרז. מובהר, כי ה שונים הקשורים בהליך

זו, מצאה את ביטויה במסגרת הבהרה בכתב ובהתאם לתכניה של ההבהרה אלא אם 
 כאמור.

פצל את הרשות תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ל .7.4
, וספיםערוך, מפגש ו/או סיור נהמפגש והסיור למספר מפגשים ו/או סיורים ו/או ל

למשלמי דמי ההשתתפות (ולהם בלבד). הודעה על מועד המפגש ו/או הסיור הנוספים 
 האמורים תימסר בכתב ומראש למשלמי דמי ההשתתפות.

 תנאים מקדמיים .8

 התנאים המצטבריםכל רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים  .8.1
   : להלן יםהמפורט

הרשום כדין הינו תאגיד מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,  .8.1.1
 . בישראל

השנים האחרונות אשר קדמו למועד האחרון  6מציע כנ"ל, אשר במהלך  .8.1.2
להגשת ההצעות למכרז, אפיין, תכנן, התאים והקים לפחות שלושה 
פרויקטים של מרכזי מבקרים ו/או מוזיאונים ו/או תצוגות מורכבות, עבור 

"), ובאופן הפרויקטיםזה להלן: " 8.1.2 פחות שני לקוחות שונים (בסעיף ל
 שבו מתקיימים בפרויקטים האמורים, התנאים הבאים: 

 Turn-keyבלפחות שניים מהפרויקטים ביצע הספק, במתכונת של  .8.1.2.1
Project  :גיבוש גיבוש קונספט, לפחות את כל הפעולות הבאות

הקמה מלאה, כולל בינוי ומערכות,  תכנון ראשוני ומפורט,תכנים, 
הבניית מערכי כן תפאורה, גרפיקה, מערכות מולטימידיה ו

 ;הדרכה והפעלה

": פרויקט במסגרתו העניק תצוגה מורכבת" –זה  8.1.2.1 בסעיף 
הבאות: עיצוב, תכנון  תהמציע שירותים, לכל הפחות בדיסציפלינו

, תכנות AVוביצוע אדריכלי/תפאורתי, תכנון וביצוע מערכות 
אינטראקטיב ו/או תכנון וביצוע תכני וידאו, תכנון וביצוע וביצוע 

גרפיקות וטקסטים, ביצוע ו/או התממשקות למערכות מבנה 
   (מיזוג, חשמל, אינסטלציה, גילוי וכיבוי אש וכיו"ב).

לפחות עד מסירתו ללקוח (לא  1עלות התכנון והקמה של פרויקט  .8.1.2.2
לפרויקט לכל ₪,  3,500,000כולל מע"מ ועלויות תחזוקה), הנה 

פרויקטים נוספים עד  2הפחות, ואילו עלות התכנון והקמה של 
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למסירתן ללקוח (לא כולל מע"מ ועלויות תחזוקה), הנה 
 לכל הפחות, לכל פרויקט. ₪,  1,500,000

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו  .8.1.3
 :כל תנאים אלה במצטבר

 –כן מנהלו הכללי, ובמידה והמציע הנו תאגיד מציע כנ"ל, שהוא ו .8.1.3.1
גם כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל 
ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק 

, 305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977 –העונשין,  התשל"ז 
ירותים, ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים וש 422-425, 383, 330

, ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש 1957 –התשי"ח 
 .שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן

מחזיק בעשרים וחמישה ה –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"
אחוזים או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע 
 ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים

 . וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע

) עבירות לפי: 2הוא ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי ( .8.1.3.2
שכר  חוק; ו/או (ב) 1991- "אהתשנ(א) חוק עובדים זרים, 

) עבירות 2; ואם הורשעו ביותר משתי (1987-"זהתשממינימום, 
אחת ) 1( שנה החלפ ההצעות להגשת האחרון במועד יכ –כאמור 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

כמשמעותם  –" הורשע" - " וזיקה בעל: "לעיל 8.1.3.2  ףסעי לצורך
 חוק(להלן: " 1976- בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

  ").ציבוריים גופים עסקאות

 בתנאי עמד תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא הרשות
לעיל, וזאת בהתאם להחלטה  8.1.3.2 בסעיף  המקדמי הנקוב

 סעיףבהתאם להוראות  המכרזים ועדתשתתקבל לשם כך על ידי 
   .ציבוריים גופים עסקאות לחוק) 1ב(ב2

לחוק עסקאות  2הנדרשים לפי סעיף  מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים .8.1.4
 .1976- גופים ציבוריים, התשל"ו

 מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו שילמו את דמי ההשתתפות למכרז.  .8.1.5

משלמי דמי  מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או נציגו השתתף במפגש וסיור .8.1.6
 . ההשתתפות

 מגבלות להשתתפות במכרז .8.2

תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש למגבלות על השתתפות במכרז 
 המפורטות להלן: 

הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות  .8.2.1
המפורטות במסמכי המכרז צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם נקבע 

 אחרת במפורש במסמכי המכרז.

ידי - רשות והחוזה עימו בוטל עלמציע אשר סיפק שירותים ו/או טובין ל .8.2.2
ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת  הרשות עקב אי עמידת המציע בתנאי

) האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז, לא יוכל להגיש 3בשלוש שנים (
 הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון. - הצעתו למכרז זה. היה והגיש הצעה

תחרותי אחר  מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך .8.2.3
שפרסמה הרשות, לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך, או שמסר לוועדת 
המכרזים מידע מטעה, או שנהג במהלך המכרז בעורמה, וזאת בשלוש 
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) האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז תהא לרשות שקול דעת 3השנים (
  במסגרת בדיקת ההצעות לפסול את הצעתו.

תה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דע .8.2.4
למציע, לפסול הצעה ו/או השתתפות של מציע בהליך, אשר לרשות היה 
עימו ניסיון שלילי, רע ו/או כושל עימו, לרבות חוסר אמון, העדר שביעות 

ידיו ו/או מי מטעמו, ו/או מתן השירותים -רצון ניכרת מביצוע עבודות על
פי חוזה ההתקשרות -כלפי הרשות עלידו לרשות, הפרת התחייבויות - על

ידי המציע, התנהלות בלתי - עימו, ביטול חוזה ההתקשרות מחמת הפרתו על
הגונה וראויה מצידו וכיו"ב, וזאת במסגרת התקשרות קודמת, אחת או 
יותר, בין הרשות ובין אותו מציע מסוג השירותים או העבודות מושא 

 ההליך.

  ".המתקשררע/כושל יקרא להלן: "הגורם שצבר את אותו ניסיון שלילי/

) ישות iהמגבלה האמורה תחול (א) גם ביחס למשתתף/מציע שהינו: (
) ישות iiמשפטית שהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין במתקשר; (

) iiiמשפטית אשר המתקשר הינו בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; (
ותפת, במישרין או ישות משפטית אשר המתקשר מצוי עמה באחזקה מש

בעקיפין, וכן (ב) גם אם חל שינוי באחזקות המתקשר/במתקשר, בין המועד 
האחרון להגשת הצעות במכרז לבין המועד בו נצבר אותו ניסיון 

  שלילי/רע/כושל.

היום בו פורסמה בעיתונות,  -"מועד פרסום המכרזבטופס הזמנה זה: "
 לראשונה, הזמנת ההצעות למכרז.

ות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על ידי שני מציעים אין להגיש הצע .8.2.5
  במשותף, או יותר.

 לעיל, מובהר בזאת במפורש, כדלקמן: 8.2.1  בסעיף ההנקוב חרף המגבלה .8.3

וכן לצורך  לעיל 8.1.2  בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיף לצורך עמידה .8.3.1
, יהיה המציע רשאי להסתמך על הצגת ניסיון קודם במסגרת ציון האיכות

העוסק ניסיון שנצבר על ידי עוסק מורשה (שאינו תאגיד) (להלן: "
ידי  "), במהלך התקופה הקודמת למועד ייסודו של המציע עלהמורשה

העוסק המורשה, כאשר במהלך התקופה שממועד ייסודו של המציע ועד 
מאמצעי  51%למועד האחרון להגשת ההצעות, העוסק המורשה הוא בעל 

  השליטה במציע, לכל הפחות. 

  .1999- כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט -" אמצעי שליטה"

ה, יצרף המציע ביקש מציע להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי העוסק המורש
להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על ייסודו של המציע על ידי העוסק 
המורשה ועל אמצעי השליטה של העוסק המורשה במציע לאחר ייסודו של 
המציע וכן את כל המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות 
בקשר עם הניסיון שנצבר על ידי העוסק המורשה במהלך התקופה 

  הרלוונטית. 

 לעיל 8.1.2  ףהמקדמי הנקוב בסעי נאיבתעוד מובהר בזאת, כי לצורך עמידה  .8.3.2
, יהיה המציע רשאי וכן לצורך הצגת ניסיון קודם במסגרת ציון האיכות

להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי ישות משפטית ממנה רכש ו/או קיבל 
פי המציע פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי על 

וכן לרבות בדרך של עסקת  1999 - הוראות חוק החברות, תשנ"ט 
 ").  התאגיד הנרכשנכסים/פעילות (להלן: "

ביקש מציע להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי תאגיד נרכש, יצרף המציע 
להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש 

ל פי טופס הזמנת ההצעות בקשר וכן את כל המסמכים והמידע הדרושים ע
  עם הניסיון שנצבר על ידי התאגיד הנרכש במהלך התקופה הרלוונטית.
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  המסמכים שיש לצרף להצעה .9

  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

בדבר פרטי תאגיד, חתום על ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על  תצהיר .9.1
לטופס הזמנת ההצעות וכן העתק של תעודת רישום של  'נספח אידי עו"ד בנוסח 

התאגיד, מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו של 
 לעיל. 8.1.1 המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

 'נספח בהמציע, מאושר על ידי עו"ד בנוסח  מנהל הכללי שלחתום על ידי ה תצהיר .9.2
, בצירוף לכל המסמכים הנדרשים במסגרתו, לצורך הוכחת לטופס הזמנת ההצעות

  לעיל. 8.1.2  ףבסעיעמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב 

 'גנספח , בנוסח ומאושר על ידי עו"ד תצהיר חתום על ידי המנהל הכללי של המציע .9.3
, לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב לטופס הזמנת ההצעות

 לעיל. 8.1.3  בסעיף

בעלי השליטה  בשםוהמנהל הכללי של המציע אינו יכול להצהיר את הנדרש היה 
כל יגיש המציע תצהירים נפרדים של  –/בעלי הזיקה למציע של המציעהמשמעותיים 

לטופס  1נספח ג'בנוסח  ,המשמעותיים/בעלי הזיקה בתאגיד בעלי השליטהאחד מ
, לצורך הוכחת הזמנת ההצעות, כשכל אחד מהתצהירים כאמור מאושר על ידי עו"ד

  לעיל. 8.1.3  עמידתם של הנ"ל בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

, 1976 –העתק האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .9.4
כשכל אחד מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע נכון למועד האחרון 
להגשת ההצעות במכרז, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי 

 לעיל  8.1.4  הנקוב בסעיף

העתק החשבונית שמסרה הרשות למציע או למי מטעמו כנגד תשלום דמי  .9.5
השתתפות, כשהוא מוחתם, בשם הרשות, בידי נציג הרשות שמסר את מסמכי 

שהונפק  המכרז, או אישור בדבר תשלום דמי השתתפות, בסכום האמור, כפי
באמצעות אתר האינטרנט, וכל זאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי 

 לעיל. 8.1.5 המקדמי הנקוב בסעיף 

כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש בצירוף כל המסמכים ההצעה טופס  .9.6
 אליו יצורפו כל אלה: הנדרשים במסגרתו, 

כל היקף ב, פרויקטיםהמציע יציג  .תכנון וניהול פרויקטים (ניסיון עבר) .9.6.1
אפיין, תכנן, התאים והקים מרכזי מבקרים ו/או במסגרתם שהוא, 

לעיל),  8.1.2.1 נח זה בסעיף (כהגדרת מו מוזיאונים ו/או תצוגות מורכבות
או בכל מתכונת אחרת, ואשר במסגרתם ביצע  Turn-key Projectבמתכונת של 

תכנון ראשוני גיבוש תכנים, גיבוש קונספט, הפעולות הבאות: בין היתר, את 
הקמה מלאה, כולל בינוי ומערכות, תפאורה, גרפיקה, מערכות  ומפורט,

 . הבניית מערכי הדרכה והפעלהכן מולטימידיה ו

המציע יהיה רשאי להציג פרויקטים זהים לאלה שהוצגו לצורך עמידה 
לצד האמור, על המציע להציג בתנאים המקדמיים וכן פרויקטים נוספים. 

לצורך קבלת ציון איכות, על פי  נוסף מידעלגבי כל אחד מהפרויקטים, 
שבמפ"ל האיכות המצורף כנספח  1אמות המידה המתייחסות לפרמטר מס' 

אקטיב (ממשקים -איכות אינטר; איכות עיצובצעות (הפס הזמנת הוד' לט
התייחסות ; חדשנות; איכות תכנים (עוצמה, חוויה); ותצורת שימוש)

היקף ו הלקוח מה לצרכיגמישות והתא, לפרמטרים של: התאמה לקהלים
  .  כספי הפרויקט

על חשבונו, תוכנית . המציע יערוך כחלק מהצעתו ועיצובי- קונספט תכנוני .9.6.2
עיצובי אותו - המתייחסת לקונספט התכנונימפורטת, מלאה וברת ביצוע, 

  .")עיצובי-קונספט תכנוני(להלן: " הוא מייעד עבור מרכז המבקרים בנתב"ג
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מדיה באמצעות עיצובי יוגש כחלק מההצעה למכרז, - הקונספט התכנוני
  .   מגנטית

המידע, מסמך הפרוגרמה ויערך על בסיס  עיצובי- הקונספט תכנוני
עקרונות כנספח א' וכנספח ב', בהתאמה, והמשקפים לחוזה המצורפים 

מנחים המתייחסים להקמת מרכז המבקרים, תכולתו ולעיצוב תפיסת 
ם תכניהבהקשר זה מובהר, כי  .")ומסמך המידע פרוגרמההן: "(להלהתוכן 

מוצע בלבד, וכי  כללימשקפים מתווה  ,פרוגרמה ומסמך המידעבהמפורטים 
בהתאם להבנתו ולניסיונו  והתאמותהמציע יהיה רשאי ליזום שינויים 

- כמו כן, מובהר כי הקונספט התכנוני. ובכפוף לאישור הרשות המקצועיים
עיצובי, יוצג גם במסגרת מפגש שייערך לשם כך על ידי הרשות וינוקד כחלק 

שבמפ"ל  4על פי אמות המידה המתייחסות לפרמטר מס' מציון האיכות 
   האיכות המצורף כנספח ד' לטפס הזמנת הצעות זה.

על חשבונו של  תבצע כחלק מהליך המכרז,ת עיצובי- הקונספט תכנוניעריכת 
  .כךהמציע. המציע לא יהיה זכאי לכל החזר, תשלום, פיצוי, שיפוי בגין 

תכנון והקמת הרשות מבקשת ליידע את המשתתפים במכרז, כי לצורך 
לרבות , לרבות כל השירותים הכלולים במסגרתו וכן מרכז המבקרים

, אושר תקציב של בגין השירותים כאמור התמורה שתשולם לזוכה במכרז
הקונספט רוך את לע המשתתפים על). "ממע כולל לא( ₪ 7,500,000עד 

, עד לסך התקציב הנקוב בסעיף זה לעיל בלבד ,בהתאםעיצובי -תכנוני
, המתואר )Best & Final(הליך בהתחשב בין היתר, בהליך התחרותי הנוסף 

השירותים יהיה על מלוא מובהר בזאת במפורש, כי במתן . להלן 11.5 בסעיף 
ללא , )B&F –(לאחר ההליך התחרותי הנוסף  יבתקצה במגבלת ודהזוכה לעמ

   חריגה. כל 

במכרז בהכרזה על הזוכה אין ולא יהיה הרשות מבקשת להבהיר, כי 
וכי בכל  עיצובי- הקונספט התכנוניכשלעצמה, על מנת להוות אישור של 

עוד ידוע  .וובכתב מהרשות ליישומאישור מפורש הזוכה לקבל דרש יימקרה 
מחייב את הרשות  ואינלמציעים, כי הקונספט שהוגש במסגרת המכרז 

והרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לאשר לבקשת הזוכה ו/או לדרוש 
-עדכון הקונספט תכנונימהזוכה, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, את 

, וזאת מבלי שיהיה הזוכה זכאי לשם כך לכל תמורה וו/או תיקונעיצובי 
 ו/או תשלום.

במסגרת הצעתו, יידרש המציע  מטעם המציע. /התכנוןהפרויקט צוות .9.6.3
 את הממלאיםהתפקידים הראשיים המוצעים מטעמו  בעלילהציג את 
: (להלן מעצב/תוכן, הקריאטיבהפרויקט, מנהל  מנהל :הבאות הפונקציות

 יוכל לא הפרויקט בצוותאחד  אדם"). מובהר בזאת, כי הפרויקט צוות"
  שני תפקידים ויותר מבין התפקידים המפורטים לעיל.  מלאל

תוך פירוט הנתונים הנדרשים  הפרויקטהמציע יצרף להצעתו קו"ח של צוות 
 הפרויקטחברי צוות  עבור כל אחד מחברי הצוות המוצעים.במפ"ל האיכות 

עבור המספקים שירותים  "פרי לאנסרים"עובדי המציע ו/או שיהיו רשאים 
  מציע. ה

 ההנחיות לבינוי, המצורףנספח , מבקשת הרשות להבהיר, כי בבהקשר זה
אותם יידרש  נוספיםבעלי תפקידים קבעו דרישות חובה עבור נ ,לחוזה

 הגשת ההצעהבמועד . לצד האמור, להעמיד לצורך מתן השירותיםזוכה ה
המנויים על צוות , יידרש המציע להציג אך ורק את בעלי התפקידים למכרז

  . לגבי בעלי תפקידים אלה בלבד יוענק למציע ציון איכות. הפרויקט

חובה ואשר, כאמור,  דרישותלגביהם נקבעו בעלי תפקידים נוספים אשר 
ה בלבד, הרשות על ידי הזוכ יובאו לאישורלא יוצגו כחלק מהצעת המציע, 

  רק לאחר חתימת החוזה, תוך תקופה אותה תקצוב הרשות לשם כך.

(שם, פרטי התקשרות במסגרת ההצעה, המציע יצרף  המציע. עבור המלצות .9.6.4
אנשי קשר מטעם כל דוא"ל, מספרי טלפון נייח ונייד), המתייחסים ל
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לקוחות עבורם ביצוע המציע את הפרויקטים אותם נקב לצורך הוכחת 
לעיל או לצורך מתן ציון  8.1.2 י המקדמי הנקוב בסעיף עמידתו בתנא

' לטופס נספח דשבמפ"ל האיכות המצורף כ 1האיכות בהתאם לפרמטר מס' 
 . הזמנת ההצעות

שאלון אחיד שיערך לשם כך מראש ציון האיכות בפרמטר זה יוענק על בסיס 
 3שיוצג בפני אנשי הקשר מטעם הלקוחות האמורים ( הרשות,על ידי 
 לאמות המידה, ובהתייחס המציע) אותם ציין , על פי בחירת הרשותלקוחות
איכות הביצוע, עמידה בלוחות זמנים, מכל פרויקט, עוצמת החוויה  הבאות:

, , תקשורת בין אישית עם גורמים מעורביםהלקוח מישות והתאמה לצרכיג
   .ה/התחזוקהתנהלות במהלך תקופת האחריות, מענה לבריף, יצירתיות

כשהם חתומים בכל עמוד, על , הצעות והחוזה, לרבות כל נספחיהםטופס הזמנת ה .9.7
 ידי המציע.  

המכרז, ככל הרשות במסגרת כל מסמך הבהרה ו/או פרוטוקול אותם תוציא  .9.8
   כשהם חתומים על ידי המציע. שתוציא

מקוריים זה משמעם תצהירים  9 פי סעיף -למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תצהירים על
  יות. פי פקודת הרא- , ערוכים עלבלבד

  תוקף  ההצעה .10

. הרשות תהיה רשאית להאריך 30/4/2017הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, עד ליום 
 ה, וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתות קצובותאת תוקף הצעתו של המציע לתקופ

  .הבלעדי

  בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .11

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות שהוגשו, ואשר התקיימו לגביהן  .11.1
תהיינה , להלן 11.2.1  התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים כמפורט בסעיף כל

(לצורך סיווג המציעים  איכות ההצעה של המציע –מהמשקל  100%כדלקמן: 
, עבור מציעים ולאחר מכן, להלן) 11.5 המפורט בסעיף  F&Bהליך שישתתפו 
ים של המציעהכספית ההצעה  –מהמשקל  100% - האמור בהליךשישתתפו 
 .האמורים

בדיקת ההצעות תתבצע על ידי הרשות, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), להיעזר  .11.2
 שלבים ובאופן המפורט להלן:   בשלושהביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה, וזאת 

        תנאים מקדמיים ותנאים נוספים  –שלב א'  .11.2.1

במסגרת השלב הראשון תכריע הרשות בדבר עמידתו של המציע  .11.2.1.1
לעיל (כמפורט, בין  8.1 טים בסעיף בתנאים מקדמיים המפור

לעיל), ובדבר עמידתו ביתר התנאים  9.1 -9.5 היתר, בסעיפים 
"). התנאים הנוספיםלעיל (להלן: " 9.6 -9.8 המפורטים בסעיפים 

לצורך האמור, תבדוק הרשות את המסמכים אשר הוגשו על ידי 
      .  לעיל 7 סעיף המציע בהתאם להוראות 

בדיקת התנאים המקדמיים ויתר התנאים הנוספים תתבצע,  .11.2.1.2
ולא תנוקד. עוד יודגש, כי  "Go-No Go"בשלב הראשון, על בסיס 

מציע אשר לא עמד בתנאים המקדמיים ו/או בשאר התנאים 
מבלי לגרוע  –למען הסר ספק  –הנוספים, הצעתו תפסל, והכול 

להלן.  16.2 מהזכות המוקנית לרשות בהתאם להוראות סעיף 
הרשות תמשיך לבחון אך ורק את הצעותיהם של מציעים אשר 

 עמדו בתנאים המקדמיים ובתנאים הנוספים.

  ציון איכות – שלב ב' .11.2.2

במסגרת השלב השני תבחן הרשות את איכות הצעתם של מציעים  .11.2.2.1
כמפורט  והתנאים הנוספיםאשר עמדו בכל התנאים המקדמיים 
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לעיל, בהתאם להוראות המפורטות בטופס הזמנת  11.2.1 בסעיף 
במסגרת בחינת איכות ההצעה תבחן הרשות את כל  הצעות זה.

טופס הזמנת ל 9.6 הוראות סעיף לבהתאם המידע שסיפק המציע 
  .הצעההטופס ול הצעות זה

הציון שיוענק לאיכות ההצעה של המציעים כאמור, יהיה בין אפס 
) נקודות, כשהוא מחושב בהתאם למנגנוני 100) לבין מאה (0(

האיכות המצורף כנספח ד' לטופס הזמנת שקלול שינקבו במפ"ל 
   הנקובים במסגרתו.אמות המידה לפרמטרים וההצעות ובהתאם 

במסגרת בחינת האיכות ולצורך מתן ציון האיכות, תבחן הרשות  .11.2.2.2
את ניסיונו של המציע (מעבר לניסיון שהוצג בתנאים המקדמיים), 

: מנהל הפרויקט; כאמור (שהנם הפרויקטחברי צוות את ניסיון 
כות ), וכן את אייםוכן המעצב המוצע אטיב/תוכןיקרהמנהל 

עיצובי המוצע על - ההצעה של המציעים בנוגע לקונספט התכנוני
והתאמתו לתכני המסגרת שהוגדרו מראש  למרכז המבקרים ידו

תכנוני, תבחן -במסגרת בחינת הקונספט העיצובי על ידי הרשות.
הרשות את איכות החוויה ואיכות הקונספט המוצע כמפורט 

 . להלןבהרחבה 

 ובעלי התפקידים הראשיים עיצובי- קונספט תכנוניהצגת  .11.2.2.3

כחלק בלתי נפרד משקלול הצעתו של המציע, תערוך  .11.2.2.3.1
התכנון הרשות מפגש בין נציגי הרשות לבין צוותי 

הצעותיהם עמדו שהמציעים כל אחד משל המוצעים 
, והתנאים הנוספים בכל התנאים המקדמיים

במסגרתו יידרש המציע להציג בפני נציגי הרשות 
פרזנטציה המשקפת את הצעתו לתכנון והעיצוב 

-(המבוססת על הקונספט תכנונימרכז המבקרים 
וצוות  וכן אתעיצובי שהגיש במסגרת הצעתו) 

, הכול במיקום, במועד, באופן, בתנאים הפרויקט
ובאמצעים אשר ידרשו לשם כך על ידי הרשות, 

וצוות  הקונספטהצגת מראש ובכתב (להלן: "
הסר ספק מובהר בזאת, כי כל  "). למעןהפרויקט

המציעים אשר הצעותיהם עמדו בתנאים המקדמיים 
 יהיו מחויבים להשתתף במפגש. 

מובהר בזאת, כי הרשות תהא רשאית לפסול את  .11.2.2.3.2
הצעתו של מציע אשר לא התארגן כהלכה להצגת 

במיקום, במועד, באופן,  וצוות הפרויקט הקונספט
ידי  בתנאים ובאמצעים אשר ידרשו לשם כך על

 הרשות. 

וצוות  הקונספטכל העלויות הכרוכות בהצגת  .11.2.2.3.3
, יחולו על המציע וישולמו על ידו מבלי הפרויקט

שיהיה זכאי בשום מקרה לכל שיפוי ו/או פיצוי בשל 
 כך. 

ו/או  וצוות הפרויקט במהלך הצגת הקונספט .11.2.2.3.4
לאחריה, שומרת הרשות לעצמה את הזכות לפנות 

פי שיקול דעתה למי מהמציעים, בכל עת, הכול על 
המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע 
השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין 

 14.2 וסוג שהם, הקשורים בהצעה, כמפורט בסעיף 
 להלן. 
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 הקונספטמובהר בזאת, כי הזמנת המציע להצגת  .11.2.2.3.5
אינה מהווה הצהרה של הרשות  וצוות הפרויקט

 באשר לכשירות הצעתו. 

, לרבות כל מסמך וצוות הפרויקט הקונספטהצגת  .11.2.2.3.6
עמו, שהוצג ו/או שנערך במסגרתו ו/או בקשר  כתוב

לרבות מצגת אותה יערוך המציע לשם כך ו/או 
וצוות  הקונספטהצגת פרוטוקול שיערך בקשר עם 

על ידי הרשות ו/או שאלות הבהרה  הפרויקט
ומעניהם, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע 
וישוקללו במסגרת מתן ציון האיכות להצעה. עם 

זה לעיל,  11.2.2.3.6 זאת, ועל אף האמור בסעיף 
וצוות  הקונספטהצגת מובהר בזאת, כי במסגרת 

, לא יהיה המציע רשאי לגרוע בשום צורה הפרויקט
הוראות מסמכי המכרז או מההצעה שהוגשה ואופן מ

 . המכרזעל ידי המציע במסגרת 

אשר יהיה  וצוות הפרויקט הקונספטכל חלק בהצגת 
בו על מנת לגרוע ו/או לפגוע באיזה אופן מחובותיו 

בקונספט ויותיו של המציע הנקובות והתחייב
ו/או במסמכי המכרז, יהיו בטלות  עיצובי- התכנוני

ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה להן כל תוקף והן לא 
פן. לא יהיה יחייבו את הרשות בשום צורה ואו

על מנת להטיל על  וצוות הפרויקט קונספטההצגת ב
הרשות כל התחייבות מעבר לאלה הנקובות במפורש 

  במסגרת החוזה. 

נטל  וצוות הפרויקט הקונספטהצגת במידה במסגרת 
המציע על עצמו התחייבויות נוספות מעבר לאלה 

ו/או מעבר לאלה  הצעתו למכרזהנקובות במסגרת 
יהוו התחייבויות אלה חלק בלתי  הנקובות בחוזה,

נפרד מהצעתו למכרז לכל דבר ועניין, וזאת מבלי 
שהזוכה יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום 

  מכל מין וסוג. 

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי המפגש (לרבות 
), ישמשו את וצוות הפרויקט הקונספטהצגת 

אחד  הרשות גם לצורך קביעת ציון האיכות עבור כל
 –מהפרמטרים הנקובים במפ"ל האיכות, וזאת 

אף שלא נקבע פרמטר ייעודי  –למען הסר כל ספק 
המתייחס באופן ספציפי להתרשמות הרשות 

 מהמציע ומהצעתו במסגרת המפגש האמור.

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם 
מודעים לזכויות הרשות על פי סעיף זה לעיל, ובכלל 

נתונה בבדיקת ההצעות בשלב זאת לגמישות ה
  המפגש, בהיקפיו ובתכניו עבור כל מציע ומציע.

 עם המציעיםמשא ומתן  .11.3

אשר עמדו בכל התנאים המקדמיים טרם מתן ציון האיכות למציעים  .11.3.1
הרשות שומרת לעצמה את , לעיל 11.2.1 יף כמפורט בסע והתנאים הנוספים

בכל הקשור להיבטים טכניים הזכות לנהל מו"מ עם מציע ו/או מציעים 
, וזאת מכוח תקנה ע על ידםוצעיצובי המ -  קונספט התכנוניהמתייחסים ל

תקנות חובת (להלן: " 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג )7(א)(7
 . ")מכרזים

ניהול משא ומתן עם כל אחד מהמציעים יתועד על ידי הרשות בפרוטוקול  .11.3.2
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 (ג) לתקנות חובת מכרזים.7ויתנהל בהתאם להוראות תקנה 

מציע ו/או מציעים כאמור רשאית להחליט שלא לנהל משא ומתן עם  הרשות .11.3.3
  אחד מאלה: בהתקייםוזאת , לעיל 11.3.1 בסעיף 

  החלו בניהול משא ומתן עם מי מהמציעים; טרם .11.3.3.1

 אם כל המציעים הסכימו לוותר על ניהול משא ומתן. .11.3.3.2

  Value Engineering–עדכון בתכנון וביצוע  .11.4

יתבסס במלואו על המגבלות ההנדסיות  מרכז המבקריםתכנון מובהר, כי  .11.4.1
. עם זאת, המשתתפים במכרז רשאים, לחוזה הבינויבנספח  המפורטות

להציע פתרונות , 10:00בשעה  5/9/2016ועד ליום בשלב הליך המכרז, 
מיועד לתכנון , במגבלות ובמתאר הValue Engineeringחילופיים במסגרת 

  .ז המבקריםולהקמת מרכ

, תהיה הרשות רשאית, כאמור "פתרונות חילופיים"הוגשו על ידי מציעים  .11.4.2
אך לא חייבת, לפרסם במסגרת הבהרה שתוצא לשם כך, תכנון חילופי 
ועדכני לתכנון הקיים או אישור לביצוע של תכנון כאמור, אשר יאפשר 
למציעים במכרז להגיש את הצעתם בהתאם לתכנון המקורי או בהתאם 

  חת החלופות שאושרו לביצוע. לא

כל שינוי כאמור, הכרוך בעבודות הקמה, יבוצע על ידי הרשות, באמצעות  .11.4.3
קבלן ביצוע מטעמה, יתומחר על ידה ויקוזז מסך התמורה בגין מרכז 

(בתוספת מע"מ כדין), בניכוי אחוז ₪  7,500,000כלומר, מסך של  המבקרים.
 11.5 הנקוב בסעיף  Best & Finalסף שינקוב המציע הזוכה בהליך ההנחה הנו

 להלן. 

 Best & Final הליך -שלב שלישי .11.5

שעמדו בכל  ,לעיל 11.2.2 האיכות למציעים כמפורט בסעיף לאחר מתן ציוני  .11.5.1
הרשות , לעיל 11.2.1 בתנאים הנוספים כמפורט בסעיף המקדמיים ו התנאים

מציע בעל ציון האיכות ל תפנה הרשותנוסף, במסגרתו תחרותי תערוך הליך 
") וכן לכל יתר המציעים אשר המציע האיכותי ביותרביותר (להלן: "הגבוה 

בין ציון האיכות שהוענק עבורם לבין ציון האיכות שהוענק עבור המציע 
לחילופין, במידה ולא קיימים . נקודות 7 עדקיים פער של האיכותי ביותר 

שבין ציון האיכות שהוענק עבורם לבין ציון האיכות של המציע  מציעים
למציע האיכותי תפנה הרשות  –נקודות  7האיכותי ביותר קיים פער של עד 

בבקשה וזאת  ,ביותר ולמציע בעל ציון האיכות העוקב הגבוה ביותר בלבד
(לרבות התמורה לה  כספיות עבור עלות ביצוע השירותיםלהגשת הצעות 

בסך כאשר על ההצעה הכספית להיות , ע בשל מתן השירותים)זכאי המצי
: בטופס הזמנת ההצעות(בתוספת מע"מ כדין , 7,500,000₪ - הנמוך מ

"Best & Final(".   

, יוכרז כזוכה במכרז מי שנקב בהצעה Best & Finalשל הליך  יומובס .11.5.2
 . מבין המציעים שהשתתפו בהליך התחרותי האמור, הכספית הנמוכה ביותר

מצהיר ומתחייב בזאת, כי בעצם הגשת הצעתו למכרז, הוא נותן את  המציע .11.5.3
במסגרת המכרז, ובנסיבות  Best & Finalהסכמתו לביצוע הליך של 

 לעיל. 11.5.1  המפורטות בסעיף

 ההצעה הזוכה .11.6

הגבוה ביותר שהתקיימו בה  ציון האיכותההצעה בעלת ההצעה הזוכה במכרז תהא 
 כל אלה:

 לעיל; 8.1  ףעמדה בכל התנאים המקדמיים הנקובים בסעי .11.6.1
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 לעיל;  9.6  -9.8 פים בסעי כמפורטתנאים הנוספים בעמדה  .11.6.2

בסעיף בהתאם למנגנון הנקוב  Best & Finalהמציע נבחר להשתתף בהליך  .11.6.3
והצעתו הכספית הייתה ההצעה הנמוכה ביותר מבין יתר , לעיל 11.5 

 המציעים שהשתתפו בהליך האמור. 

 הודעה בדבר זכייה .11.7

הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא  .11.7.1
במכרז, ו/או אי הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למציע אך ורק על ידי 

 מזכיר ועדות המכרזים.

סר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל הודעה אשר תימ .11.7.2
אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול  -כל גורם שאיננו מזכיר הועדה 

להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה 
 יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –אחרת 

  התמורה .12

על פי החוזה, במלואן ובמועדן, תשלם  תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הזוכה .12.1
את סך ההצעה , בהתאם לאבני הדרך לתשלום כפי שמפורטות בחוזה, הרשות לזוכה

לעיל  11.5 כמפורט בסעיף Best & Final הכספית שננקבה על ידו במסגרת הליך 
"). למען הסר ספק מובהר כי התמורה בגין התמורה בגין מרכז המבקרים(להלן: "

, אחזקה, אשר תשלום בנפרד שירותיאת התמורה בגין  כוללתלא מרכז המבקרים 
 בהתאם להוראות החוזה.  והכל

הינה מלאה, סופית בגין מרכז המבקרים  י התמורה למען הסר ספק מובהר, כ .12.2
(למעט  וכוללת, וזאת בגין ביצוע השירותים וכל יתר התחייבויות הספק על פי החוזה

ל ו, לרבות כל ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן השירותים, הכשירותי האחזקה)
 כמפורט במסמכי המכרז. 

   ההתקשרותתקופת לוחות זמנים ו .13

להלן פרקי הזמן העקרוניים לביצוע כל ההתחייבות מכוח מכרז זה, לרבות תקופת 
  חוזה: ההתחזוקה. פירוט נרחב אודות שלבי הביצוע ולוחות זמנים כלול במסגרת 

ימים ממועד  30 –עיצובי תכנוני קונספט תוכנית עבודה, לוח זמנים, ואישור הגשת  .13.1
 . חתימת החוזה

 חודשים.  2–) , כולל סינופסיסיםראשונים ותכניםתכנון ראשוני (תוכניות העמדה  .13.2

(תוכניות מפורטות לביצוע, כתבי כמויות, תסריטים ותרחישים,  מפורט תכנון .13.3
  חודשים. 4 –מוצגים ואינטראקטיב) 

 10– ותפאורה והשלמת אינטגרציה) AV(לרבות התקנת מערכות  ההקמה עבודות .13.4
  . חודשים

 . שבועות 6 רךאההרצה, תתקופת  – הרצההתקופת  .13.5

מערכות לציוד וחודשים  24 - חודשים לתשתיות המבנה ו  12 – אחריותתקופת  .13.6
  ולאחר תום תקופת ההרצה.    הקבלהממועד , החוויה

  חובת חתימה על החוזה  .14

על הזוכה לחתום על החוזה ונספחיו עם הרשות, בנוסח שהעתקו מצורף, לרבות כל תיקון 
ימים מהמועד  7ע הרשות בחוזה (ככל שתבצע), במסגרת הליך המכרז, וזאת תוך אותו תבצ

שהתבקש לכך על ידי הרשות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החוזה על כל נספחיו מהווה 
  . חלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה
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  שמירת דינים והוראות .15

קיומם של הוראות לא תתקבל הצעה אשר המחיר הנקוב בה אינו תואם, לדעת הרשות את 
  הדין וכן את כל התחייבויות הזוכה על פי החוזה.

  שינויים ופנייה להשלמות .16

כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז על ידי המציע או כל הסתייגויות שלו  .16.1
לגביהם, בין על ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת 

ל בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי עלולים להביא לפסילת ההצעה, והכו
 והמוחלט של הרשות.

הרשות שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתה  .16.2
צוע השלמת מסמכים ו/או פרטים יהמלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לב

התנאים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם 
המקדמיים ו/או התנאים הנוספים ו/או בקשר עם המענה למתן ציון האיכות ו/או 
ההצעה הכספית ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה 
ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא 

ת בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או שנתגלעו באיזה מהמענים האמורים (לרבו
לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות 

 מענה למתן ציון איכות ובהתאם לשאר הוראות הדין.ללרשות בהתאם 

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות  .16.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא  16 ות סעיף כפי שהן נקובות בהורא

ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, 
בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה  מכל מין וסוג שהן,

  מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.    

  אין חובת קבלת ההצעה הזולה ביותר .17

למרות כל האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות אינה מתחייבת לקבל 
  את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה מההצעות שיוגשו במכרז.

  או ביטול החוזה ביטול המכרז .18

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .18.1

על אף האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות שומרת לעצמה את 
ו/או לבטל את זכייתו של זוכה במכרז ו/או לבטל את המכרז בכל עת, הזכות לבטל 

את החוזה עם זוכה במכרז, כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לה על פי טופס 
הצעות זה ו/או על פי יתר הוראות הדין. הנסיבות בגינן בוטלו המכרז, הזמנת 

  הזכייה או החוזה, ימסרו למציעים, או לזוכה, לפי העניין.

  החזר דמי השתתפות –המכרז  ביטול .18.2

בלבד להחזר  שהוכרז בו זוכה, יהיו זכאים כל אחד מהמציעים לפניבוטל המכרז 
תשלום דמי ההשתתפות. מובהר, כי משתתפים במכרז, כלומר, גורמים ששלמו את 
דמי ההשתתפות, אך לא הגישו הצעה למכרז, לא יהיו זכאים להחזר תשלום דמי 

  ההשתתפות בנסיבות האמורות. 

איזה מהוראות טופס בוטל המכרז לאחר שהוכרז בו זוכה, וזאת שלא בשל הפרת 
, בלבד הזוכה, יהיה הזוכהו/או הפרת איזה מהוראות כל דין על ידי הזמנת ההצעות 

 מוסכם בזה, כי ההחזר הנקוב בסעיף זכאי אך ורק להחזר תשלום דמי השתתפות.
מכרז, בין ביטול הווה סילוק סופי ומלא, בכל עניין הקשור ללעיל, יהזה  18.2 

  . במישרין ובין בעקיפין

 הביטול תוצאות .18.3

לעיל,  18.1 שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניבוטל המכרז  .18.3.1
תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או 
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פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא -לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על
ה ,(ככל שנקבעערבות לקיום המכרזשבה למציעים הוהמכרז, וזאת בין אם 

 .ובין אם לאובמכרז חובת המצאת ערבות) 

שהוכרז זוכה במסגרתו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה של  לאחרבוטל המכרז  .18.3.2
זוכה במכרז ו/או לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות 

לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  18.1  המתוארות בסעיף 
רשות רשאית, לפי שיקול דעתה תהיה הלעיל, ובנסיבות המתאימות,  18.1 

הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו (אשר הצעתו הנה בעלת הציון הסופי 
תנאים כל המבין שאר ההצעות אשר עמדו ב, המשוקלל הגבוה ביותר

של המציע/ים אשר  /ם(מלבד הצעתו בטופס הזמנת ההצעות המפורטים
זכייתו/ם בוטלה כאמור) ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך 

 פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז- אחרת שהיא על

  העדר בלעדיות .19

קבלת הצעת הזוכה במכרז וחתימת חוזה עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע 
דעתה המוחלט, להתקשר אם אחר ו/או  השירותים והרשות רשאית בכל עת, ועל פי שקול
 אחרים לביצוע השירותים ו/או שירותים דומים. 

  עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .20

רק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים ובמסמכי 
בת המכרזים, (ו) לתקנות חו21 - (ה) ו 21ההצעות הזוכות בהתאם לאמור בתקנות משנה 

 500, לאחר תאום עם מזכיר/ת ועדת המכרזים, וכל זאת תמורת תשלום בסך 1993-תשנ"ג
 כולל מע"מ. ₪, 

  הבהרות ושאלות הבהרה .21

נציג הרשות האחראי למכרז זה, אליו יש להפנות בכתב את כל השאלות והבירורים  .21.1
או  70100נתב"ג מ.  7, אגף לוגיסטיקה, שדות התעופה ת.ד. גב' ורד אגוזין והנ

או על ידי שליח, למזכירות אגף לוגיסטיקה,  03-9711296באמצעות פקס שמספרו: 
  .209, חדר 2קומה  1רשות שדות התעופה, נמל תעופה בן גוריון, טרמינל 

  ,03-9750581יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו:  .21.2
 הדואר באמצעות גם יוגשו הנדרשים והבירורים השאלות כל .03-9750584
  .vereda@iaa.gov.il :מייל לכתובת האלקטרוני

על הפונים לציין בעת פנייתם את מספר  15.8.2016פניות לבירורים תעשנה עד ליום  .21.3
הפקסימיליה ומס' הטלפון לבירורים. לאחר מועד זה תהא הרשות רשאית שלא 

  לענות לשאלות מציעים. 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי הרשות  .21.4
בין היתר  בקשר עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז,

"), יפורסמו באתר ההבהרותלעיל (להלן, יחדיו בסעיף זה: " 16.2 כמפורט בסעיף 
 האינטרנט של הרשות. פרסום ההבהרות באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר
ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים, גם בנסיבות בהן, מכל סיבה 
שהיא, לא הפיצה הרשות בעצמה את ההבהרות (כולן או חלקן) בהתאם להוראות 

להלן, ובכל מקרה על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית,  21.5 סעיף 
להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן, 
ולצרפן להצעה לאחר ששקללו את האמור בהן והמציעים יהיו מנועים ומושתקים, 

 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך.

לעיל, הרשות תפיץ במישרין  21.4 וסף ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על פי סעיף בנ .21.5
את ההבהרות לכל מי ששילמו דמי השתתפות במכרז, וזאת באופן ובאמצעים אשר 

 נכון בקשר עם כל אחת מההבהרות. תמצא ל

למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של הרשות, אלא אם פורסמה  .21.6
 לעיל. 21.4  כאמור בסעיף
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  איסור הסבה .22

כל אחד מהמציעים, לרבות הזוכה, מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות  .22.1
ו/או לבצע כל דיספוזיציה אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, במישרין ו/או 

יו לפי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת בעקיפין, בקשר עם זכות מזכויות
ההצעות ו/או החוזה שייחתם עמו (ככל שיחתם)) ולא להוסיף או לצרף שום שותף או 
ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז (לרבות לפי 
טופס הזמנת ההצעות ו/או החוזה שייחתם עמו (ככל שיחתם)), אלא לאחר שקיבל 

 שם כך את הסכמתה מראש ובכתב של הרשות.ל

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או  .22.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה  22.1 הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף 

ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה אחרת כאמור שלא תקבל את אישורה בכתב של 
 הרשות, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף.

  בעלות על מסמכי המכרז .23

שהוא במסמכי המכרז  זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוגהבעלות ו
אינם רשאים  במכרז המציעים. של רשות בלבד ו, לרבות מענה המציעים, תהיינהובנספחי

יוחזרו  המכרזמסמכי  שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשת ההצעה.כל  ןלעשות בה
  . לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות משרדי הרשותלבמלואם 

  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .24

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין  –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .24.1
הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי 

  המכרז, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה.

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע  .24.2
, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה ממסמכי המכרז

כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלה 
 אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

  

  בכבוד רב,    

  ורד אגוזין , קניינית     
   גף לוגיסטיקהא    
  רשות שדות התעופה    
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  מפת הגעה למשרד הראשי בנתב"ג
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  נספח א' לטופס הזמנת ההצעות
  לטופס הזמנת ההצעות 9.1 תצהיר פרטי מציע, בהתאם להוראות סעיף 

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב 

  כדלקמן:

"), ונותן תצהירי זה התאגידב____________ (להלן: "הנני משמש כ ___________  .1
בשמו, מכוח הכרתי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו 

  בשם התאגיד.

 שם התאגיד: ____________________________________________ .1.1

 כתובת רשומה:     _________________________________________ .1.2

 תעודת הרישום של התאגיד: _____________________________מספר  .1.3

שמות חברי התאגיד ובעלי המניות, מעניהם, מספרי תעודות הזיהוי שלהם, ופירוט  .1.4
  מספר המניות בידי כל חבר בתאגיד:

  ______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

  

 שמות מנהלי התאגיד (לא דירקטורים), מעניהם ומספרי תעודות הזיהוי שלהם:  .1.5

  המנהל הכללי: ____________________________________ 

  מנהלים נוספים בפועל בתאגיד:

__________________________________________________     ______  

__________________________________________________   ______  

__________________________________________________    ______  

שמות מורשי החתימה של התאגיד: _____________, _____________,  .1.6
      .______________ 

  אמת. אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי .2

 מצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" של תעודת רישום התאגיד. .3

                      
                                ___________________  

  חתימת המצהיר                                                                      

/___/____ הופיע בפני,   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ המוכר/ת לי     במשרדי ב_____________ מר/גב' 

באופן אישי, ושהנו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם התאגיד, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם 
  בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל. לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים

                             __________________  
  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                 
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  נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות 
  לטופס הזמנת ההצעות 9.2 תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
ר בזה בכתב לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהי

  כדלקמן:

[*יש לנקוב בשמו  ")המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ (להלן: " .1
 2015/070/0570/00מס' , מכרז פומבי כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות] -המלא של התאגיד 

להתקשרות בחוזה לאפיון, תכנון, הקמה ותחזוקה של מרכז מבקרים חוויתי, עבור רשות 
  .ות התעופהשד

השנים האחרונות אשר קדמו למועד האחרון להגשת  6במהלך  אני מצהיר בזאת, כי .2
אפיין, תכנן, התאים והקים לפחות שלושה פרויקטים של מרכזי המציע ההצעות למכרז, 

 2.1מבקרים ו/או מוזיאונים ו/או תצוגות מורכבות, עבור לפחות שני לקוחות שונים (בסעיף 
 "), ובאופן שבו מתקיימים בפרויקטים האמורים, התנאים הבאים: הפרויקטיםזה להלן: "

": פרויקט במסגרתו העניק המציע שירותים, לכל הפחות תצוגה מורכבת" –זה  2.1בסעיף 
, AVהבאות: עיצוב, תכנון וביצוע אדריכלי/תפאורתי, תכנון וביצוע מערכות  תבדיסציפלינו

נון וביצוע תכני וידאו, תכנון וביצוע גרפיקות תכנות וביצוע אינטראקטיב ו/או תכ
וטקסטים, ביצוע ו/או התממשקות למערכות מבנה (מיזוג, חשמל, אינסטלציה, גילוי וכיבוי 

 אש וכיו"ב).  

לפחות את  Turn-key Projectלפחות שניים מהפרויקטים ביצע הספק, במתכונת של  .2.1
הקמה  תכנון ראשוני ומפורט,גיבוש תכנים, גיבוש קונספט, כל הפעולות הבאות: 

הבניית כן מלאה, כולל בינוי ומערכות, תפאורה, גרפיקה, מערכות מולטימידיה ו
 ;מערכי הדרכה והפעלה

לפחות עד מסירתו ללקוח (לא כולל מע"מ  1עלות התכנון והקמה של פרויקט  .2.2
לפרויקט לכל הפחות, ואילו עלות התכנון ₪,  3,500,000ועלויות תחזוקה), הנה 

פרויקטים נוספים עד למסירתן ללקוח (לא כולל מע"מ ועלויות  2קמה של וה
 לכל הפחות, לכל פרויקט. ₪,  1,500,000תחזוקה), הנה 

  :נתונים להוכחת ההצהרה

  3פרויקט מס'   2פרויקט מס'   1פרויקט מס'   הפרויקט

  פרויקט ונושא שם

[יש לציין האם הפרויקט הינו 
מרכז מבקרים ו/או מוזיאון 

  ]תצוגה מורכבת ו/או

      

  תיאור פרויקט

[יש לציין שני פרויקטים 
   ]Turn-Keyבמתכונת 

      

  תיאור השירותים

(יש לתאר בפירוט את 
השירותים שבוצעו על ידי 

המציע, ולכל הפחות לכלול 
את כל השירותים והפעולות 

  )לעיל 2.1המפורטות בסעיף 

      

תקופת ביצוע הפרויקט 
  והשירותים  

  וסיום: חודש ושנה)(תחילה 

      

עלות התכנון וההקמה 
של הפרויקט (לא כולל 
   מע"מ ועלויות אחזקה)
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, ללא במחירים שוטפים(
  מע"מ)

שם הלקוח ופרטי איש 
  קשר

  )Email -(שם, טלפון, פקס ו 

      

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

          ___________________  
  חתימת המצהיר                                                                        

  

/___/____   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'     הופיע בפני, במשרדי ב_____________ מר/גב' 

אישי, שהנו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ואחרי __________ והמוכר/ת לי באופן 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

  הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

              
                     __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                        

המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלאות נפרדת וכן להוסיף לטבלאות כאמור מסמכים  *
להוכחת הנתונים אותם ציין בתצהירו, ובלבד שהטבלאות האמורות, תיערכנה באופן זהה לטבלאות דלעיל, וכשלכל 

  בה ו/או במסמכים המצורפים אליה, יאומתו באמצעות תצהיר כמפורט בנספח זה להלן.  הנתונים המפורטים

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק של נספח ב' המופקד בתיבת המכרזים הנו, באופן בלעדי ומוחלט, העותק 
ף ו/או לגבור בשום המחייב לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחלי

  אופן וצורה על  הנוסח המחייב של נספח ב', כפי הופקד בתיבת המכרזים.       
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  לטופס הזמנת ההצעות' גנספח 
  לטופס הזמנת ההצעות 9.3 תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב 

  כדלקמן:

________ (להלן: _______________הצעת _____אני עושה תצהירי זה במסגרת  .1
מכרז פומבי מס' ל, [*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות] ")המציע"

להתקשרות בחוזה לאפיון, תכנון, הקמה ותחזוקה של מרכז מבקרים  2015/070/0570/00
  .חוויתי, עבור רשות שדות התעופה

  .המציע מטעם להצהיר ומוסמך במציעאני משמש כמנהל כללי  .1

, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי .2
  במכרז מתקיימים כל אלה, במצטבר:

התאגיד המציע, אני ואף לא אחד מבעלי אמצעי השליטה המשמעותיים האחרים  .2.1
_________; נם: _____________, ת.ז./ח.פ_____יבתאגיד המציע שה

_______________ ת.ז./ח.פ. _____________; ___________, ת.ז./ח.פ. 
_____________ לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים 

, 330, 305, 300, 291, 290, 237, 112, 100: 1977-חוק העונשין, תשל"ז פי עלהבאים 
, ואם 1957-צרכים ושירותים, תשי"חחוק הפיקוח על מ פי עלו/או  422-425, 383

  הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.

מי שהנו מחזיק בעשרים  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"זה:  3.1לצורך סעיף 
או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ) 25%(וחמישה אחוזים 

) 25%(ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים ו/או מכוח 
  .או יותר מהדירקטורים במציע

  ]הרלוונטי במקום  [המציע יסמן  -ובעל הזיקה אליו  המציע .2.2

  ,חוק עובדים זרים(להלן: " 1991- התשנ"אלא הורשעו לפי חוק עובדים זרים ;("
  "); חוק שכר מינימום"(להלן:  1987-ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 ) (להלן:  1991- ) עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א2לא הורשעו ביותר משתי
 שכר חוק(להלן: " 1987-"); ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"זזרים עובדים חוק"

  ).מינימום

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר 2הורשעו ביותר משתי (
) שנים לפחות ממועד 3מינימום, אך במועד האחרון להגשת ההצעות חלפו שלוש (

  ההרשעה האחרונה. 

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר 2הורשעו ביותר משתי (
למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפו מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון 

  :) שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה3שלוש (

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.      

2.      

3.      

4.      

כמשמעותם בחוק עסקאות גופים  –" בעל זיקה" - " והורשעזה: " 2.2לצורך סעיף 
  .1976-ציבוריים, תשל"ו
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  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

                
          ___________________  

  חתימת המצהיר                                                         
  
  

/___/____   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' ,     הופיע בפני, במשרדי ב_____________ מר/גב' 

__________ והמוכר/ת לי באופן אישי, שהנו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם התאגיד המציע, 
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה 

  לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

              
                     __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                       
  

  

והמנהל הכללי של המציע אינו יכול להצהיר את הנדרש והמציע הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד, או היה היה 
תצהיר חתום של העוסק  יגיש המציע –/ בעלי הזיקה למציע  של המציעבעלי השליטה המשמעותיים  בשם

המשמעותיים / בעלי הזיקה  בעלי השליטהכל אחד מהמורשה, ו/או (לפי העניין) תצהירים נפרדים של 
כשכל אחד מהתצהירים כאמור יבים, בשינויים המחולטופס הזמנת ההצעות,  1נספח ג', בנוסח בתאגיד

  .לעיל 8.1.3  חת עמידתם של הנ"ל בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף, לצורך הוכמאושר על ידי עו"ד
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  לטופס הזמנת ההצעות 1נספח ג'
  לטופס הזמנת ההצעות 9.3 תצהיר פרטי מציע, בהתאם להוראות סעיף 

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
מצהיר בזה בכתב לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

  כדלקמן:

[*יש לנקוב בשמו  ")המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ (להלן: " .1

להתקשרות בחוזה לאפיון, תכנון,  2015/070/0570/00מכרז פומבי מס' ל, המלא של המציע]
  .הקמה ותחזוקה של מרכז מבקרים חוויתי, עבור רשות שדות התעופה

  .מציעל זיקה בעל/ במציע משמעותי שליטה אמצעי בעלמנהל במציע / משמש כהנני  .2

[יש להקיף בעיגול את המציע / אני   –אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  .3
על בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים  /תילא הורשע החלופה הרלוונטית]

ו/או  422-425, 383, 330, 305, 300, 291, 290 ,237 ,112 ,100: 1977-חוק העונשין, תשל"ז פי
תי במי המציע/ הורשע ע, ואם הורש1957-חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח על פי

  .מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן

או ) 25%(מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"
יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או 

  .או יותר מהדירקטורים במציע) 25%(שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים 

  להלן ימולא רק במקרה ונספח זה מוגש על ידי עוסק מורשה ו/או על ידי בעל זיקה] 4[סעיף 

  במקום הרלוונטי]  [יש לסמן  -אני מצהיר בזאת, כי אני  .4

חוק עובדים (להלן: " 1991- עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"אבלא הורשעתי  
  "). חוק שכר מינימום(להלן: " 1987-") וחוק שכר מינימום, התשמ"זזרים

 ) 1991- ) עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א2לא הורשעתי ביותר משתי 
(להלן:  1987- "); ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים(להלן: "

  ").חוק שכר מינימום"

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר 2הורשעתי ביותר משתי (
) שנים לפחות ממועד 3הגשת ההצעות חלפו שלוש (מינימום, אך במועד האחרון ל

  ההרשעה האחרונה. 

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר 2הורשעתי ביותר משתי (
מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפו 

  ) שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה:3שלוש (

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.      

2.      

3.      

4.      

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

  

              
     ___________________  

  חתימת המצהיר                                                                           
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/___/____   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     מ.ר. ,       אני הח"מ, עו"ד 
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'     הופיע בפני, במשרדי ב_____________ מר/גב' 

__________ והמוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם 
  תם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, ח

              
                   __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                         

* במידה והמציע והמנהל הכללי הינם אנשים שונים יצורפו שני תצהירים, אחד ייחתם ע"י 
בתצהיר יסומן על ידי החותם  2ע"י המנהל הכללי אצל המציע וסעיף המציע והאחר ייחתם 

  בהתאמה למעמדו אצל המציע.
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  לטופס הזמנת ההצעות ד'נספח 
  לטופס הזמנת ההצעות 9.6 האיכות בהתאם להוראות סעיף מפ"ל 

  אמות מידה  פרמטר

  

  ציון איכות (אחוזים)

  30%  המציע

ניסיון קודם בפרויקטים   .1
(כהגדרתם בתנאי המקדמי הנקוב 

לעיל (למעט לעניין היקף  8.1.2 
  הכספי).

המציע יוכל להציג פרויקטים 
בתנאים שהוצגו לצורך עמידה 

   .המקדמיים

במסגרת ולצורך מתן ציון האיכות בפרמטר זה, יבחנו אמות 
 איכות אינטראקטיב; איכות עיצובהמידה הבאות: 

; איכות תכנים (עוצמה, חוויה); (ממשקים ותצורת שימוש)
, התייחסות לפרמטרים של: התאמה לקהלים; חדשנות

  הלקוח, היקף כספי הפרויקט.  גמישות והתאמה לצרכי

50%  

 3המציע, באמצעות  עבורהמלצות   .2
, (על פי בחירת הרשות) ממליצים

מבין הלקוחות עבורם ביצע 
המציע את הפרויקטים שנקב 
בתנאים המקדמיים  או לצורך 

  לעיל) 1מתן ציון האיכות (פרמטר 

תוענקנה באמצעות פנייה טלפונית של גורמי  ההמלצות
, ובהתייחס לשאלון אחיד שיערך לשם כך מראש על הרשות

עוצמת  הרשות, הכולל את כל אמור המידה הבאות:ידי 
איכות הביצוע, עמידה בלוחות זמנים, מכל פרויקט,  החוויה

, תקשורת בין אישית עם הלקוח גמישות והתאמה לצרכי
התנהלות במהלך , מענה לבריף, יצירתיות, גורמים מעורבים
ציון האיכות ישקף את ממוצע /התחזוקה. תקופת האחריות

  ממליצים. ההציונים של כל 

50%  

  

  40%  עיצובי-קונספט תכנוני

במסגרת ולצורך מתן ציון האיכות בפרמטר זה, יבחנו אמות   איכות החוויה  .3
אור דרכי יתסריט ביקור וניהול קהל, כולל תהמידה הבאות: 

הגעת הקהל, פיזורו וניהולו במתחם, כמויות קהל בזמן נתון 
מידת ההזדהות והחוויה  ;במתחם כולו ובחללים עצמם

המסרים מענה על התכנים, ; הרגשית שהביקור מעורר
מגוון, ; אופן העברת והמשגת המסרים והתכנים; והחזון

התאמה לקהלי ; חודיות וחדשנות אמצעי ההמחשה/חוויהיי
אפשרויות ; אור החוויהית; איכות העיצוב; היעד השונים
  . שדרוג/הרחבה

50%  

במסגרת ולצורך מתן ציון האיכות  -אמצעי מולטימידיה   איכות הקונספט המוצע  .4
פרוט אמצעי  יבחנו אמות המידה הבאות: בפרמטר זה,
  . תחזוקהתפעול והערכת משמעויות ; המולטימידיה

10%  

במסגרת ולצורך מתן ציון האיכות  - עיצוב וחומריות
בפרמטר זה, יבחנו אמות המידה הבאות: חומרי הגמר 

  . דותיהערכת עמ; הערכת קלות ביצוע; המוצעים

10%  

במסגרת ולצורך מתן ציון האיכות  -  והטמעה הדרכה
בפרמטר זה, יבחנו אמות המידה הבאות: תכולת ופרוט 

תכני ותצורת המציע; מערך ההדרכה הנדרש עפ"י תפיסת 
  ציע. ההדרכה עפ"י תפישת המ

10%  

במסגרת ולצורך מתן ציון האיכות בפרמטר  - תהליך הביצוע
תהליך אור מפורט של יזה, יבחנו אמות המידה הבאות: ת

; התראות על כשלים אפשריים בתהליך; ביצוע הפרויקט
  . זיהוי נקודות התממשקות עם המזמין

10%  

במסגרת ולצורך מתן ציון האיכות  - תפעול שוטף ותחזוקה
אור מפורט של יבפרמטר זה, יבחנו אמות המידה הבאות: ת

תפעול ולשירותי התחזוקה; האמצעים הפיזיים הנדרשים ל
ולשירותי אור מפורט ומלא של כוח האדם הנדרש לתפעול ית

בחתכים שונים  מרכז המבקריםאור הפעלת ית; התחזוקה
(זמנים, סוגי אירועים) לרבות התייחסות לכוח אדם נדרש, 

   ותצורת הפעלה.

10%  

  30%   ומצגת , ריאיוןמפגש
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התרשמות מהמציע, ובעלי   .5
התפקידים הראשיים (מנהל 

הקריאטיב/תוכן, הפרויקט, מנהל 
מעצב, על סמך מפגש ראיון שיערך 
במשרדי הרשות באמצעות צוות 

  בדיקה. 

במסגרת ולצורך מתן ציון האיכות בפרמטר זה, יבחנו אמות 
  המידה הבאות: 

קו"ח כללי, יש להציג מספר שנים  –ניסיון בתחום  –המציע 
בתחום, מספר פרוייקטים, היקפי עבודה, תצורת עבודה 

   ת מעורבות בפרויקט)שוטפת (מיד

שנות קו"ח כללי,  –ניסיון אישי בתחום   –מנהל פרוייקט 
קטים, היקפי עבודה, תצורת עבודה מספר פרויותק בתחום, 

  . שוטפת, מידת מעורבות בשטח ובתכנים

קו"ח כללי,  –ניסיון אישי בתחום   –מנהל קריאטיב/תוכן 
ורת מספר פרויקטים, היקפי עבודה, תצשנות ותק בתחום, 

דגש על , עבודה שוטפת, מידת מעורבות בשטח ובתכנים
בבימוי, ניסיון בכל פרוייקט שיוצג, שביצע תפקידים בפועל 

  תן פתרונות. עיצוב, עריכה, כתיבה וגיבוש חוויה, מ

קו"ח כללי, שנות ותק  –ניסיון אישי בתחום   –מעצב 
בתחום, מספר פרויקטים, היקפי עבודה, תצורת עבודה 

תוכנות תלת ניסיון בשוטפת, מידת מעורבות בשטח ובתכנים, 
מימד והדמיות, רמת מעורבות ויכולת לייצר או לבקר 

  )shop drawingשרטוטי יצור (

חלוקת הניקוד תתבצע באופן 
  הבא: 

  25% –מציע 

  15% –מנהל הפרויקט 

  30% –מנהל הקריאטיב/תוכן 

  30% –מעצב 

  100  סה"כ
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  תאריך:______________

  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל תעופה בן

  א.ג.נ.,

תכנון, אפיון, ללהתקשרות בחוזה  2015/070/0570/00מס'  פומבימכרז לצעה הטופס : הנדון
   עבור רשות שדות התעופהמרכז מבקרים חוויתי, הקמה ותחזוקה של 

אנו הח"מ, לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושקללנו את  .1
כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז, לרבות תנאי החוזה ונספחיו, מכלול ההיבטים 
הכרוכים בביצוע השירותים וכל מידע אחר נשוא המכרז, וכן כל נתון משפטי, תכנוני, 

מתכבדים להגיש בזאת את הצעה למכרז, באופן ובתנאים י, תפעולי או עסקי, ביצוע
 הנקובים במסגרתו. 

 מענה לציון האיכות .2

  כחלק בלתי נפרד מהצעתנו, מצורפים בזאת מידע ומסמכים המתייחסים לכל אלה: 

ניסיון קודם בפרויקטים (כהגדרתם בתנאי  - פרויקטים שבוצעו על ידי המציע .2.1
, ובהתאם להוראות סעיף לעיל (למעט לעניין היקף הכספי) 8.1.2 המקדמי הנקוב 

  לטופס הזמנת ההצעות.  9.6.1 

תוכנית מפורטת, מלאה וברת ביצוע, המתייחסת  - י מוצעעיצוב -קונספט תכנוני .2.2
, בהתאם עיצובי אותו הוא מייעד עבור מרכז המבקרים בנתב"ג- לקונספט התכנוני

 לטופס הזמנת ההצעות. 9.6.2 להוראות סעיף 

בעלי התפקידים הראשיים המוצעים מטעם המציע לצורך הצגת  – ת הפרויקטצוו .2.3
מנהל הפרויקט, מנהל  הפונקציות הבאות:הענקת השירותים, עבור 

סעיף , לרבות קורות חיים רלוונטיים, בהתאם להוראות הקריאטיב/תוכן, מעצב
 . לטופס הזמנת ההצעות 9.6.3 

הלקוחות עבורם פרטי ההתקשרות של כל הצגת  – המלצות מטעם לקוחות המציע .2.4
 8.1.2  ויקטים הנקובים לצורך הוכחת התנאי המקדמי שבסעיףביצע המציע את הפר

, וזאת )במפ"ל האיכות 1לצורך מתן ציון האיכות (פרמטר ו לטופס הזמנת ההצעות
   . לטופס הזמנת ההצעות 9.6.4  בהתאם להוראות סעיף

מבלי לגרוע משאר הוראות טופס הזמנת הצעות זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על פיו,  .3
אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כי לצורך ובמסגרת הצעתנו, 
בחנו בקפידה ובעיני בעל מקצוע וכן שקללנו את כל ההשלכות, התנאים, ההיבטים 

בהתאם מכרז והתמורה לה נהיה זכאים בגינם (לרבות והיישומים של הוראות מסמכי ה
הצעות), קיבלנו מהרשות כל מידע נוסף הטופס הזמנת ל 11.5 למנגנון המתואר בסעיף 

רותים על פיהם והתמורה המשולמת שנדרש על ידנו בקשר עם מסמכי המכרז, ומתן השי
בגינם, וכי לאחר ששקללנו את כל האמור, וכל מידע אחר שמצאנו לנכון לשקול, אנו 

 מגישים את הצעתנו. 

תכלול כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג  ידוע לנו שהתמורה בגין השירותים .4
על פי החוזה,  וחייבויותינשהן, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע והשלמת הת

עלויות הקמה ורכישה, תכנון ואפיון, עריכת דוחות לרבות ומבלי לגרוע, הוצאות נסיעה, 
, כוח אדם, ציוד, פגישות, דוחות, אחריות, ביטוח וכיו"ב, הכול על מנת לבצע ומסמכים

על פי החוזה, במלואן ובמועדן כמפורט בהוראות החוזה  וולהשלים את התחייבויותינ
 ובנספחיו. 

כל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת המכרז בכלל וטופס הזמנת ההצעות בפרט, נועד  .5
לצרכי המחשה בלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד הרשות, לכל 
דבר ועניין, וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על 

 כלשהי ו/או על מנת לגרוע מהתחייבויותינו המפורטות במסמכי המכרז.    הרשות אחריות
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היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד וכי  החוזה,לנו תנאי ברורים  .6
בלתי המהווה חלק (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי),  , על חוזהי הרשותיד שיקבע על

. ידוע לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן חוזה ממסמכי המכרזנפרד 
חילת ת ולנספחיו לכל דבר ועניין (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי). ידוע לנו, כי

 ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת חוזה לרבות נספחיו ע"י הרשות עם המציע הזוכה.

ת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות כי ידוע לנו, שאין באמור בטופס זה לעיל על מנ .7
 המוטלות עלינו בחוזה ו/או בנספחיו.

ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב  .8
אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול  -באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר הועדה 

יהיה  –ם מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשו
 הדבר על אחריותו בלבד.

 בטופס הזמנת ההצעות.נקוב כ תוקפה של הצעתנו זו היא .9

___________ לא  -____________ ו - אנו מבקשים, כי מסמכים: ___________  ו  .10
 יימסרו לעיון, וזאת מן הנימוקים להלן:

  מסמך נפרד, מנומק  ומפורט)  10(הערה: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף 

 _____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

להחליט דעת הבלעדי והמוחלט השיקול לוועדת המכרזים מוקנה  ידוע לנו, כי על פי דין .11
מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי 

כל מידע המתייחס , כי כמו כן ידוע לנושלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 
ו/או שהם נדרשים לצורך מתן ציון נאים המקדמיים להוכחת עמידתו של המציע בת

ידוע לנו שההצעה כספית אותה נגיש במסגרת  –כמו כן ובנוסף  .אינם חסויים - האיכות
  (ככל שנגיש), לא תהיה חסויה.  F&Bהליך 

מבלי לגרוע מהצהרותינו כמפורט בטופס הזמנת ההצעות, אנו הח"מ, מצהירים בזאת  .12
 :כדלקמן

מי מטעמנו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל כי אנו ו/או כל  .12.1
טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, 
על הליך המכרז ו/או הליך קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות כל החלטה של המציע 

  ו בעניינו של הליך זה.ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמ

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם  .12.2
נושאי משרה אצל המציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת 

 לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך זה. 

לה, במישרין ו/או בעקיפין, עם כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או שיתפנו פעו .12.3
נושאי משרה ברשות שדות התעופה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר 
במטרה לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים להליך זה בצורה מלאכותית ו/או 

 בצורה לא תחרותית.

תהיה כי ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל  .12.4
הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו 
למכרז, והח"מ מוותרים על כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה 

 פסילת הצעתנו על ידי הרשות. 

ידוע לנו ואנו מקבלים על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה, ו/או פסילה, ו/או אי מעבר  .12.5
לשלב הבא במכרז, ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למשתתפים הצעת מציע 

 במכרז אך ורק על ידי מזכיר ועדת המכרזים של הרשות.
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ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים באיזה מהנושאים  .12.6
המפורטים לעיל בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר ועדת 

אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך עליה  -  המכרזים של הרשות
יהיה הדבר על  –בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 

 אחריותו בלבד.

  : להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה .13

  חתימה וחותמת: __________________ .13.1

  :_____________המציע: ____________________; ח.פ. שם .13.2

        שם איש קשר לעניין מכרז זה: _____________________ .13.3

 כתובת, טלפון ופקס:__________________ .13.4
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