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  מרכז מבקרים חוויתי, עבור רשות שדות התעופהתכנון, הקמה ותחזוקה של אפיון, ל 2015/070/0570/00מכרז מס' 

תכנון, הקמה ותחזוקה אפיון, ל מציעים להגיש הצעותיהם למכרז רשות שדות התעופה (להלן "הרשות"), מזמינה בזאת
 . הכל כמפורט במסמכי המכרז ,מרכז מבקרים חוויתי, עבור רשות שדות התעופהשל 

  :רשאי להשתתף במכרז רק מציע בו מתקיימים כל התנאים המקדמיים המצטברים המפורטים להלן .1

 אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, הינו תאגיד הרשום כדין בישראל .מציע  .1.1

השנים האחרונות אשר קדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, אפיין, תכנן,  6אשר במהלך כנ"ל, מציע  .1.2
התאים והקים לפחות שלושה פרויקטים של מרכזי מבקרים ו/או מוזיאונים ו/או תצוגות מורכבות, עבור 

ים האמורים, "), ובאופן שבו מתקיימים בפרויקטהפרויקטיםזה להלן: " 1.2 לפחות שני לקוחות שונים (בסעיף
 : התנאים הבאים

לפחות את כל הפעולות  Turn-key Projectשניים מהפרויקטים ביצע הספק, במתכונת של  בלפחות  1.2.1
הקמה מלאה, כולל בינוי ומערכות,  תכנון ראשוני ומפורט,גיבוש תכנים, גיבוש קונספט, הבאות: 

  ; הדרכה והפעלההבניית מערכי כן תפאורה, גרפיקה, מערכות מולטימידיה ו

": פרויקט במסגרתו העניק המציע שירותים, לכל הפחות תצוגה מורכבת" –זה  1.2.1 בסעיף
 , תכנותAVהבאות: עיצוב, תכנון וביצוע אדריכלי/תפאורתי, תכנון וביצוע מערכות  תבדיסציפלינו

ם, ביצוע ו/או וביצוע אינטראקטיב ו/או תכנון וביצוע תכני וידאו, תכנון וביצוע גרפיקות וטקסטי
  התממשקות למערכות מבנה (מיזוג, חשמל, אינסטלציה, גילוי וכיבוי אש וכיו"ב).  

לפחות עד מסירתו ללקוח (לא כולל מע"מ ועלויות תחזוקה), הנה  1עלות התכנון והקמה של פרויקט   1.2.2
נוספים עד למסירתן פרויקטים  2לפרויקט לכל הפחות, ואילו עלות התכנון והקמה של ₪,  3,500,000

  ;לכל הפחות, לכל פרויקט₪,  1,500,000ללקוח (לא כולל מע"מ ועלויות תחזוקה), הנה 

   :מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו כל תנאים אלה במצטבר .1.3

אמצעי שליטה משמעותי  גם כל בעל –מציע כנ"ל, שהוא וכן מנהלו הכללי, ובמידה והמציע הנו תאגיד   1.3.1
במציע, לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין,  

הפיקוח על  ו/או עפ"י חוק 422-425, 383, 330, 305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977 –התשל"ז 
, ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה 1957 – מצרכים ושירותים, התשי"ח
  .מיום תום ריצוי העונש בגינן

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

   .או יותר מהדירקטורים במציע אחוזים

; 1991-"אהתשנ) עבירות לפי: (א) חוק עובדים זרים, 2הוא ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי (  1.3.2
 במועד יכ  –) עבירות כאמור 2; ואם הורשעו ביותר משתי (1987-"זהתשמשכר מינימום,  חוקו/או (ב) 
  . לפחות ממועד ההרשעה האחרונהאחת ) 1( שנה החלפ ההצעות להגשת האחרון

כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  –" הורשע" -" וזיקה בעל: "לעיל 1.3.2 ףסעי לצורך
  ").ציבוריים גופים עסקאות חוק(להלן: " 1976-תשל"ו

 תקיימו בו איזה מהתנאים המקדמייםמובהר, כי הרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא ה
 זה, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים בהתאם 1.3.2 הנקובים בסעיף 

  .) לחוק עסקאות גופים ציבוריים1ב(ב2להוראות סעיף 

  .מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או נציגו השתתף במפגש וסיור משלמי דמי ההשתתפות .1.4

 .מי מטעמובמכרז בעצמו ו/או באמצעות  מציע כנ"ל אשר שילם דמי השתתפות .1.5

תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת למגבלות נוספות על השתתפות במכרז, כפי שהן נקובות בטופס הזמנת 
  ההצעות.
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 :מכרז מותנה .2

הרשות מבקשת להפנות את תשומת הלב לכך שביצועו ותוקפו של המכרז מותנה וכפוף לקבלת היתר בניה לפרויקט, 
  .לשם כך על ידי הגורמים המוסמכים, הכול כמפורט במסמכי המכרז שינתן

 עיון במסמכי המכרז: .3

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

 .")ט"אתר האינטרנ(להלן:  www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  3.1

(להלן: "משרדי הרשות"), וזאת עד ליום  209, קומה ב' חדר 1במשרדי אגף הלוגיסטיקה בנתב"ג, טרמינל מס'  3.2
  .0009:-12:00 , בין השעות'ה- 'אבימים , 7.8.2016

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי המכרז המצויים  3.3
במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה 
ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור. יודגש, כי על מציע אשר הוריד את 

הרה אשר יפורסמו באתר מסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט, חלה החובה לעקוב אחר כל שינוי או הב
 האינטרנט בקשר למכרז זה.

  השתתפות במכרז: .4

שלא יוחזרו, התשלום  (כולל מע"מ)₪  5,000תנאי מקדמי להשתתפות במכרז הנו תשלום דמי השתתפות בסך של 
  .הינו בעבור ההשתתפות במכרז בלבד ואינו מקנה למשלם כל זכות אחרת לגבי המכרז

  
ל לשלם את דמי ההשתתפות באופן ובמועדים המפורטים להלן. יודגש, כי לא מציע המבקש להשתתף במכרז יוכ

   וכי עמידה בהם מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז: ניתן יהיה לשלם עבור ההשתתפות במכרז לאחר מועדים אלו

  .14:00 בשעה:, 5.8.2016 בכרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט, עד ליום 4.1

, 7.8.2016באגף התקבולים של הרשות הנמצא במשרד הראשי בנתב"ג, קומת הכניסה, וזאת לא יאוחר מיום  4.2
  .(לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי) 0009:-12:00 :, בין השעות'ה-'אבמהלך הימים 

התשלום  סיוםלתשומת לב המציעים, כי קיים הבדל בין מועד סיום התשלום באמצעות אתר האינטרנט לבין מועד 
  באמצעות משרדי הרשות.

, לתיבת המכרזים אשר נמצאת בנתב"ג, בבניין 08:30-15:00, בין השעות: ה'- א'הגשת ההצעות למכרז תהא בימים  .5
(או בסמוך למדור רשומות ותיעוד,  140חדר מס'  1המשרד הראשי, במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) שבקומה 

  בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום).

"), הצעות המועד האחרון להגשת ההצעות( להלן: " 10:00 השעה עד 26.9.2016להגשת ההצעות הינו  מועד אחרון
שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה הנקובים בסעיף זה, לא יתקבלו ולא יידונו. לרשות זכות לדחות את 

     המועד האחרון למועד אחר, הכול כמפורט במסמכי המכרז.
  

, גב' ורד אגוזיןנציג הרשות אליו ניתן להפנות שאלות ובירורים בהקשר למודעת מכרז זה, הינו נציג  אגף לוגיסטיקה  .6
. יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, vereda@iaa.gov.ilוכתובת דוא"ל  9711296-03באמצעות פקס שמספרו 
  .03-9750584/581ו  באמצעות טלפון שמספר

מודגש ומוצהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור  במודעה שלעיל, יגברו תנאי  .7
  מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות.
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