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  רשות שדות התעופה
   גוריון-נמל תעופה בן

מערכת  ה שלאספקה, התקנה ואחזקתכנון, אפיון, ל 2015/197/0040/00מס'  פומבימכרז 
  רשות שדות התעופה וציוד לניהול שליטה ובקרה על מערך חניוני

 המכרז ועיקריטופס הזמנת הצעות  .1

ומפעילה את שדות ונמלי  מנהלת, "), המחזיקההרשותבישראל (להלן: " רשות שדות התעופה
, ובכלל האמור מנהלת ומפעילה את נמל 1977- פי חוק רשות שדות התעופה, תשל"ז- התעופה על
"), מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז פומבי, להתקשרות נתב"גגוריון (להלן: "- התעופה בן

הול, שליטה וציוד לנילתכנון, אפיון, אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת  "Turn-Key"בחוזה 
הנקובים במסמכי  םיעדיבהתאם ל, ובאתרי הרשות השונים עבור הרשות ובקרה על מערך החניונים

  . ")המכרז" –" ו הפרויקט" או "המערכת(להלן, בהתאמה: "המכרז 

 מסמכי המכרז .2

 "):המכרז מסמכיהמסמכים דלהלן יהוו יחדיו את מסמכי המכרז (בטופס זה: " .2.1

, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו הזרז הזמנת הצעות ותנאי מכטופס  .2.1.1
  .ותנאי מתנאיו

וציוד לניהול, לתכנון, אפיון, אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת  "Turn-Key"חוזה  .2.1.2
 על כל נספחיו שנוסחו מצ"ב,שדות התעופה  רשות שליטה ובקרה על מערך חניוני

הטכני על כל נספחיו,  המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו, לרבות המפרט
המפרט " -" והחוזה: "ובהתאמה לחוזה האמור (להלן, יחדיו 'אהמצורף כנספח 

  .")הטכני

(להלן: , לרבות כתב הכמויות המצורף לו כנספח א' מכרזהכספית בטופס ההצעה  .2.1.3
והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו (להלן, יחדיו: ") כתב הכמויות"
 .")טופס ההצעה הכספית"

הליכי  סגרתבמבכתב על ידי הרשות, הבהרה או תוספת למכרז שיוצא  ,כל מסמך .2.1.4
 .המכרז

להלן.  4.1   וכן באתר האינטרנט כמפורט בסעיף אגף לוגיסטיקהמסמכי המכרז יועמדו לעיון ב .2.2
באגף  סמכי המכרז ניתן יהיה להדפיס באמצעות אתר האינטרנט וכן בנוסף, לקבלםאת מ

אשר יומצאו  המכרז, כעותק צרוב במדיה מגנטית על גבי תקליטור. מסמכי לוגיסטיקה
יומצא המפרט הטכני , כי מובהר. PDF כקובצי יערכו, התקליטור גבי על כאמור למשתתפים

   .Word ץכקוב גם, בלבד המציעים לנוחות, ךיערולמשתתפים על גבי התקליטור  

 ההצעה. להלן5   בסעיף כך לשם המפורטות להוראות בהתאם הצעתועל המציע להגיש את  .2.3
 5.1.1  בסעיפים כך לשם הנקובים העתקים במספר) Hard Copy( מודפס בפורמט ותוגש תיערך

 להוראות בהתאם כנדרש וחתימות אימות, תצהיר כוללים המסמכים כשכל, להלן 5.1.2   -  ו
 להלן.  5 במסמכי המכרז ובסעיף  המפורטות

 וב הפרטים כשכל, 1, באמצעות מעטפה מס' האיכות לציון מענהה יוגש, מסגרת האמורב
 Word  Office בפורמט הניתן לפתיחה באמצעות תמלילני תקליטורגם על גבי מולאו כנדרש, 

  .ומעלה 2007מגרסת 

ופן לבצע כל שינוי, למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה וא .2.4
מכל מין וסוג, במסמכי המכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו). עוד מובהר בזאת, כי 
העותק הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים, הנו באופן בלעדי ומוחלט, 
העותק המחייב לצורך מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט 

הכמויות  צרבו על גבי התקליטור ו/או הגשתם של המענה לציון האיכות ו/או כתבו/או אשר נ
וכן כל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם  יםבאמצעות תקליטור

על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב 
 המכרזים.  למסמכי המכרז, המופקד גם בתיבת 
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  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .3

  מצ"ב טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי:  .3.1

  מועד ביצוע   פעולה

  16.05.2016 -  מועד פרסום המכרז 

אגף התקבולים של המועד האחרון לתשלום דמי השתתפות ב
  להלן. 4.2.2.1  הרשות, כמפורט בסעיף

- 31.05.2016  

המועד האחרון לתשלום דמי השתתפות באמצעות אתר 
  להלן. 4.2.2.2  האינטרנט, כמפורט בסעיף

- 30.05.2016  

 22.1 משלמי דמי השתתפות כמפורט בסעיף וסיור מועד מפגש 
   להלן

- 01.06.2016 

  09.06.2016 - להלן  21.1 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף 

 5.10.2 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט בסעיף 
  להלן

- 25.07.2016 

מועד תוקף ההצעה ותוקף הערבות לקיום מכרז, כמפורט 
  להלן 7.8.1  - ו  9 בהתאמה בסעיפים 

- 28.02.2017 

את ובכלל האמור, לדחות  שנותלבכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,  תרשאיהרשות תהיה  .3.2
דחייה . הודעות על אחת או יותרנוספת, קצובה בתקופה  זה לעיל 3  הנקובים בסעיף  יםמועדה

, במידה הרשותל ידי ע ואשר ייקבעהמועדים החדשים כאמור תשלחנה לכל המציעים. על 
למען הסר ספק מובהר . הםל מואשר קד יםמועדהכל ההוראות אשר חלו על יחולו , וויקבע

 כלשהי.אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה בזאת, כי 

לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת  .3.3
או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן לרשות על פי מסמכי המכרז ו/

יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיה 
    זה. 3  סעיף של הרשות בהתאם להוראות 

  עיון במסמכי המכרז ודמי השתתפות .4

 עיון במסמכי המכרז .4.1

וזאת  ,כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז .4.1.1
 באופן ובמועדים המפורטים להלן:

אגף (בטופס הזמנה זה: " B- 209חדר  2, קומה )1טרמינל אגף לוגיסטיקה (ב .4.1.1.1
 . 0009:-12:00 , בשעות:ה'- א', בימים 01631.05.2"), וזאת עד ליום לוגיסטיקה

אתר (בטופס הזמנה זה: " www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .4.1.1.2
 ").טהאינטרנ

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד  .4.1.2
ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל  טיקהאגף לוגיסלמסמכי המכרז המצויים ב

אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ 
   במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור.

  במכרז השתתפות .4.2

₪  5,000על כל מציע לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו דמי השתתפות בסך של  .4.2.1
 להלן.  4.2.2  פורט בסעיף(כולל מע"מ), באופן המ

 תשלום דמי ההשתתפות יתבצע באופן ובמועדים המפורטים להלן:  .4.2.2
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אגף תקבולים הממוקם בקומת הקרקע שבמשרד הראשי בנתב"ג (בטופס ב .4.2.2.1
וזאת לא במזומן או באמצעות המחאה, , ")אגף תקבוליםהזמנה זה: "

  .0009:-12:00, בשעות: 'ה-'אבימים  ,1.05.20163יאוחר מיום 

וזאת לא יאוחר מיום באמצעות כרטיס אשראי, באתר האינטרנט,  .4.2.2.2
  .23:30בשעה:  ,30.05.2016

מובהר, כי על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את תשלום דמי ההשתתפות, להשלים  .4.2.3
לעיל, לפי  4.2.2 את הליך התשלום האמור לא יאוחר מהמועדים הנקובים בסעיף 

העניין. משתתף אשר לא ישלים את הליך התשלום עד למועדים כאמור לא יוכל 
 לשלם דמי השתתפות ולהגיש הצעה למכרז וככל שיגיש, תיפסל הצעתו על הסף.    

או באתר  אגף תקבוליםשתתפות, יימסרו לרשות, בבמסגרת תשלום דמי הה .4.2.4
האינטרנט, פרטי המשלם או פרטי המציע המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, 

 מספר טלפון, מספר פקס ודואר אלקטרוני. 

ת בגין לעיל, חשבוני 4.2.4 הרשות תשלח, לכתובת שנמסרה במסגרת הוראת סעיף  .4.2.5
 ., בשם הרשות, בידי נציג הרשותמתא מוחתי, כשהתשלום דמי ההשתתפות

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או  .4.2.6
הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו למציע ו/או לכל מי מטעמו, ו/או 

גה ו/או טעות ו/או השמטה, מכל שבהם נשא המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל מש
וכן  לעיל 4.2.4  בסעיף מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים הנקובים 

בשל כשל  נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום שנגרמו בנוסף, לכל
ו/או ליקוי ו/או אי זמינות באתר האינטרנט של הרשות, והמציע מוותר בזאת באופן 

  בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

דמי ההשתתפות לא יוחזרו למשתתפים בשום מקרה, למען הסר ספק מובהר, כי  .4.2.7
 הזמנה. הבמפורש בטופס אחרת ולמעט אם צוין וזאת 

 הוראות כלליות –הגשת ההצעה  אופן .5

ין להשתתף במכרז, ילהלן והמעונ 6 בסעיף  המפורטים יםהמקדמיתנאים העונה על כל ה מציע .5.1
על גבי טופס ההצעה  וכן במכרז האיכות ציון למתן המענה באמצעותיגיש את הצעתו 

 מצורפים/או ו/או כל המסמכים הנדרשים על פיהם, ממולאים ום , כשכל הפרטיףהמצור
 :כדלקמן מעטפות 3 באמצעות וזאתדבעי, כ

: הבא המשפט את וכן המכרז מספר ואת המלא שמו את המציע יציין גבה על מעטפה .5.1.1
מכל  אחד כתוב העתקבמעטפה זו יכניס המציע  –" מסמכי המכרז – 1' מס מעטפה"

 "):1' מס מעטפהיטב (להלן, יחדיו: "המסמכים הבאים, ויסגרה ה

להלן, הנדרשים לצורך הוכחת  7.1  -7.6המפורטים בסעיפים  המסמכים .5.1.1.1
 ; להלן 6 דמיים המפורטים בסעיף עמידתו של המציע בתנאים המק

  להלן; 7.8   בסעיףהמכרז, כמפורט  םלקיו ערבות .5.1.1.2

  להלן; 7.10 בסעיף המפורטים  המסמכים .5.1.1.3

 . האיכות לציוןנערך המענה המפרט הטכני במסגרתו  גביו שעל התקליטור .5.1.1.4

טבלת להמענה המפרט הטכני שעל גביו נערך ממודפסים  העתקיםשלושה  .5.1.1.5
 7.7בסעיף , כמפורט הדרישות הפונקציונאליות וכן קובץ המענה הטכני

 יםמציע כעותק "מקור", והעתקאחד יסומן על ידי ה עותק , כאשרלהלן
 םשאינ יםעותקהעל ידי המציע כ"עותק שאינו מקורי".  נויסומ נוספיםה

עותק ה"מקור"  .נאמן למקור" "העתקכ"ד עו ידי על ויאומת, יםמקורי
   .להלן 5.4ייחתם על ידי המציע בהתאם להוראות סעיף 

 את המשפט הבא: מעטפה על גבה יציין המציע את שמו המלא ואת מספר המכרז וכן .5.1.2
של  אחד העתק כתובבמעטפה זו יכניס המציע  -" צעה הכספיתהה – 2מעטפה מס' "

להלן ויסגרה היטב  7.9 הצעתו הכספית באופן הנדרש בטופס ההצעה, כמפורט בסעיף 
  ").2מעטפה מס' (להלן: "
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ציע את מספר המכרז (ללא שם) וכן את המשפט מעטפה חיצונית על גבה יציין המ .5.1.3
(להלן:  "2015/197/0040/00מס' פומבי מכרז  -הזמנה להציע הצעות " הבא:

ואת  1יכניס המציע את מעטפה מס'  החיצוניתבמעטפה "). המעטפה החיצונית"
 - ו 5.1.1  (לאחר שהכניס לתוכן את המסמכים המפורטים בסעיפים  2מעטפה מס' 

  , בהתאמה), ויסגרה היטב. לעיל 5.1.2  

כלשהם בקשר עם ההצעה נתונים כספיים  1מובהר בזאת, כי אין לכלול במעטפה מס'  .5.2
, 1הכספית, ובכלל האמור לצלם ו/או להעתיק את פרטי ההצעה הכספית לתוך מעטפה מס' 

למעט באופן האמור בטופס הזמנת הצעות זה, והרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לפסול 
על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש  לעל הסף כל מציע אשר יעשה כן, הכו

 החלטתה זו. לנמק

המענה לציון האיכות וכן ההצעה הכספית ימולאו, בין היתר, בשים לב להוראות ולדגשים  .5.3
 המפורטים במסגרתם. 

על ) המציע יגיש מענה iבאופן הבא: (המענה למתן ציון איכות ייערך על ידי המציע יודגש, כי 
. מודגש, כי )2.2.2-2.2.16(סעיפים  מפרט הטכניהדרישות הפונקציונאליות שב תאוטבלגבי 

הרשות  המציע לא יערוך מענה נוסף על גבי המפרט הטכני, וזאת גם במקומות בהם הותירה
ת הדרישות או) מלבד המענה שהגיש המציע במפרט הטכני על גבי טבלiiשורות להתייחסות; (

הפונקציונאליות המציע יערוך הצעה ומענה סדור ומלא בקשר עם המערכת וכל יתר הדרישות 
"). מובהר, כי במסגרת קובץ קובץ המענה הטכניקובות במפרט הטכני (בטופס זה: "הנ

ת אוהמענה הטכני, יכלול המציע הנמקות מפורטות לכל אי עמידה/עמידה חלקית שציין בטבל
סעיפי ול  Q -הסעיפים המסומנים בוכן התייחסות מפורטת לכלל  הדרישות הפונקציונאליות

מסומנות כי במקרים בהם  ,ות שורות להתייחסות. יצויןהמפרט הטכני בהם הותירה הרש
שורות להתייחסות תחת תת סעיף, נדרשת התייחסות ספציפית לתת סעיף זה בלבד, אך 

. קובץ המענה במקרים בהם מסומנות שורות בסוף סעיף, נדרשת התייחסות לסעיף כולו
מענה (המענה של הטכני, יכלול התייחסות מסודרת לסעיפי המפרט הטכני לגביהם ניתן 

ת הדרישות הפונקציונאליות וכן קובץ המענה הטכני, יחדיו יכונו: אוהמציע על גבי טבל
  .")המענה למתן ציון האיכות"

נוסף, יחתום המציע, בחותמת המציע, בכל עמוד. את  וכל אחד ממסמכי המכרז, יישא .5.4
המציע, של הרלוונטיים מורשי החתימה באמצעות חותמת המציע ובצירוף לחתימת 

  .במקומות המיועדים לשם כך במענה למתן ציון איכות ובטופס ההצעה

מובהר, כי הרשות לא תפצל את ההזמנה והחוזה לרבות ההתקשרות נשואם, בין מספר  .5.5
מציעים. לפיכך, על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית, יחולו 

 להלן.  14.1 לגביו ההוראות המפורטות בסעיף 

על אף האמור בסעיף זה לעיל, מובהר  ההצעות, על כל צרופותיהן, תערכנה בשפה העברית. .5.6
אותם  בזאת, כי המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש, בשפה האנגלית, את המפרטים הטכניים

 ובלבד), 1' מס טפה(מע רזבמכ האיכות ציון למתן המענהלצרף כחלק בלתי נפרד מ יידרש
התייחסות  - ציון האיכות ובכלל זאת  למתןהמציע בכתב בהתאם למענה  ערך אותה שההצעה

המציע לאופן שבו משקפת ההצעה פתרון אחד כולל לכל ההיבטים הנדרשים במפרט הטכני 
לצורך ביצוע מוצלח ושלם של הפרויקט ושאר התחייבויות המציע בחוזה, תערכנה בשפה 

  .תהעברי

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין  .5.7
בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם הנתונים ו/או 
המסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו 

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

לנמק  מובהר בזאת, כי הרשות תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש
ובאופן שבו, בכל מקרה,  לעיונם של המציעים האחרים ףחשיאשר י המידע החלטתה זו, מהו

הוכחת עמידתו בתנאים  ההצעה הכספית של המציע וכן כל מידע שמסר המציע לצורך
במפרט הטכני, לא יהיו  ותהחובה הנקוב דרישותובלהלן  6 המקדמיים הנקובים בסעיף 

  כך. שלזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בכל וחסויים, 

  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .5.8
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ים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף תוכן כל עמודי ההצעה הכרוכ .5.9
 עניינים מפורט.

 ההצעה הגשת מועד .5.10

תוגש להלן),  7 (כשהיא כוללת בתוכה את כל המסמכים המפורטים בסעיף  מעטפהה .5.10.1
בנתב"ג, בבניין את תיבת המכרזים הנמצ, ל08:30-15:00ה', בין השעות: - בימים א'

(או  140חדר מס'  1קומה המשרד הראשי, במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) שב
 .סמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום)ב

(להלן:  10:00שעה עד ה 25.07.2016האחרון להגשת הצעות הינו יום  המועד .5.10.2
  .")המועד האחרון להגשת ההצעות"

אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון להגשת  יודגש, כי הצעות .5.10.3
(ב) לתקנות חובת 20ההצעות לא יתקבלו ולא ידונו, וזאת בהתאם להוראות תקנה 

 המכרזים.

 רצ"ב מפה המתארת את מקום המשרד הראשי בנתב"ג. .5.10.4

 מקדמיים תנאים .6

  :הלןל יםהמפורט המצטבריםהתנאים כל רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים  .6.1

מועד המסתיימות בהשנים  3 , במהלךנו תאגיד הרשום כדין בישראליהשמציע  .6.1.1
  ., לכל הפחותהאחרון להגשת ההצעות למכרז

מועד האחרון להגשת ההצעות ב המסתיימותהשנים  3 מהלךמציע כנ"ל, אשר ב .6.1.2
בעל הסמכה בתוקף מטעם או או המפיץ/משווק המורשה  היצרןלמכרז, הינו 

חניונים,  תשליטה ובקר ,לניהולבתוכנה  ,כאמור מורשה/משווק/מפיץ יצרן
המאפשרת שליטה ובקרה על כלל יחידות הקצה שיכללו במערכת האמורה, לרבות 

 License Plate( LPRומצלמות ) POF )Pay on Foot אוטומטיותמכונות תשלום 
Recognition( ,מערכת של  הקוותחז הקמהן, ואפיפיתוח, צורך לשמש תאשר ו

 ככל שהצעתו תזכה במכרז ,הרשותניהול, שליטה ובקרה על מערך חניוני לת ממוחשב
 .)"תוכנה לניהול שליטה ובקרת חניונים"להלן: זה,  6.1 בסעיף (

מועד האחרון להגשת ההצעות ב ותהמסתייממציע כנ"ל, אשר במהלך חמש השנים  .6.1.3
בין בעצמו , שוניםעבור שלושה לקוחות  לכל הפחות ,התקין, הקים ואפייןבמכרז 

ניהול, שליטה ובקרת ל מערכות )3שלוש (, לפחות ובין באמצעות קבלני משנה מטעמו
ת ניהול שליטה ומערכ(יחדיו להלן: " כל התנאים הבאים ותמתקיימבהן  ,חניונים

 : ")ובקרת חניונים

 ,קוחל שלמשמשת לניהול ותפעול של חניון/ים כאמור כל אחת מהמערכות  .6.1.3.1
 מקומות חניה; 500לפחות  /יםהמכיל

נמסרה ללקוח נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, כל אחת מהמערכות  .6.1.3.2
חודשים רצופים, לכל  12פרק זמן של לופעילה בסביבת הייצור הרלוונטי 

  הפחות;

תוכנה לניהול אופיינה, פותחה והוקמה על גבי כאמור כל אחת מהמערכות  .6.1.3.3
נקב המציע במסגרת המענה לתנאי המקדמי  האותשליטה ובקרת חניונים 

  ;לעיל 6.1.2  הנקוב בסעיף

(לא  POFמכונות תשלום אוטומטיות כל אחת מהמערכות כאמור, כללה  .6.1.3.4
 . LPRמצלמות כולל מדחנים) ו

התקין ומתחזק  הגשת ההצעות למכרזהאחרון שנקבע ללמועד נכון  מציע כנ"ל, אשר .6.1.4
 30  לפחות(לא כולל מדחנים) ו POFמכונות תשלום אוטומטיות  30לפחות  בישראל

  .LPRמצלמות 
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מוקד שרותי תמיכה ותחזוקה הכולל  ,מערך שירות ,בישראלמציע כנ"ל, אשר מפעיל  .6.1.5
 , בו מתקיימיםלעיל 6.1.3 ניהול שליטה ובקרת חניונים המתוארות בסעיף  תולמערכ
  לה, במצטבר:כל א

פעיל נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, האמור מוקד השירות  .6.1.5.1
 חודשים, לפחות; 24וזאת במשך תקופה רציפה של 

 6.1.5.1 , במשך כל התקופה הנקובה בסעיף פעילהאמור מוקד השירות  .6.1.5.2
 .ט יום הכיפורים)(למע שעות ביממה 24ימים בשבוע,  7לפחות במשך  לעיל,

בתחום ₪  5,000,000מציע כנ"ל, שהנו בעל מחזור כספי במחירים שוטפים של לפחות  .6.1.6
, 2012שנות המס במצטבר ב, וזאת אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות חניונים

  . 2014 - ו 2013

כספיים אשר שולמו סך התשלומים ה -" שוטפים מחיריםזה: " 6.1.6  לצורך סעיף
  בפועל למציע, למעט תשלומי מע"מ וריבית.

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו כל  .6.1.7
 תנאים אלה במצטבר:

הוא, מנהלו הכללי, וכן כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא  .6.1.7.1
פ"י הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מהסעיפים הבאים ע

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

, ואם הורשעו באיזו מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום 1975
 תום ריצוי העונש בגינן.

מי שהנו מחזיק  –" בעל אמצעי שליטה משמעותיזה, " 6.1.7.1 לצורך סעיף 
בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק 
של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים 

  וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע.

 חוק: (א) לפי עבירות) 2( משתי ביותר הורשעו לא אליו הזיקה ובעל הוא .6.1.7.2
; 1987-"זהתשמ, מינימום שכר חוק/או (ב) ו; 1991- "אהתשנ, זרים עובדים

 להגשת האחרון במועדכי  –) עבירות כאמור 2ואם הורשעו ביותר משתי (
  .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנים) 3( שלוש חלפו ההצעות

כמשמעותם בחוק  –" הורשע" -" וזיקה בעל: "לעיל 6.1.7.2 ף סעי לצורך
 גופים עסקאות חוק(להלן: " 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

  ").ציבוריים

תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיימו בו איזה  הרשות
התאם , וזאת בלעיל 6.1.7.2 ף סעיבמהתנאים המקדמיים הנקובים 

בהתאם להוראות  המכרזים ועדתלהחלטה שתתקבל לשם כך על ידי 
 .ציבוריים גופים עסקאות לחוק) 1ב(ב2 סעיף

לחוק עסקאות גופים  2מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף  .6.1.8
  .1976-ציבוריים, התשל"ו

 ות. משלמי דמי השתתפמציע כנ"ל, אשר הוא ו/או נציגו השתתף במפגש וסיור  .6.1.9

 .מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו, שילמו את דמי ההשתתפות למכרז .6.1.10

 במכרז להשתתפות מגבלות .6.2

 לניהול והפעלת מגרשי חניה חוזה  -התקשרות צולבת  .6.2.1

למתן בעל ההרשאה מטעם הרשות במפורש, כי מבקשת להבהיר הרשות  .6.2.1.1
ולקבלת הרשאה למתן שירותים שירותים של ניהול והפעלת מגרשי חניה 

(להלן:  ולמתן שירותי חנייה נלווים בנתב"גשירותי דרך ל גרירת רכבים וש
למען הסר  –וזאת "), לא יוכל להשתתף במכרז, מפעיל מגרשי החנייה"
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מכרז, בעלי תפקידים לב במסגרת הצעתו ונקיגם בנסיבות בהן  -ספק 
ההרשאה מאלה אותם הוא מעסיק בקשר עם מתן השירותים מושא  שונים

 .שי חניהלהפעלת מגר

לעיל,  6.2.1.1 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המגבלה הנקובה בסעיף  .6.2.1.2
) ישות משפטית המחזיקה במפעיל מגרשי החניה, iתחול על כל אלה: (

) ישות משפטית המוחזקת על ידי מפעיל מגרשי iiבמישרין או בעקיפין; (
) ישות משפטית המצויה באחזקה iii( החנייה, במישרין או בעקיפין; וכן

  משותפת עם מפעיל מגרשי החניה, במישרין או בעקיפין.   

ות ורטכי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפ ,הרשות מדגישה ומבהירה בזה .6.2.2
, אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש להתקיים במציע עצמו יםבמסמכי המכרז צריכ

  . המפורטות במסמכי המכרזבתנאים המקדמיים ו/או ביתר הדרישות 

, במשותף מציעים שני על ידי המוגשת אחת הצעה דהיינו, במשותף הצעות להגיש אין .6.2.3
כמו כן מובהר, כי מציע לא יוכל לשמש כקבלן משנה של מציע אחר במכרז. . יותר או

לצד האמור מובהר, כי קבלן משנה של מציע במכרז יוכל לשמש גם כקבלן משנה של 
 מציע אחר. 

 עקב הרשותידי -על בוטל עימו והחוזה לרשות/שירות טובין סיפק אשרכנ"ל,  עמצי .6.2.4
 האחרונות השנים בשלוש וזאת, החוזה והפרת ההתקשרות בתנאי המציע עמידת אי

 הצעתו הצעה והגיש היה, זה למכרז הצעתו להגיש יוכל לא, המכרז לפרסום שקדמו
  . תידון ולא הסף על תפסל

 שהוכרז לאחר, אחר תחרותי בהליך מהצעתו או במכרז מהצעתו בו חזר אשר מציע .6.2.5
 המכרז במהלך שנהג או מטעה מידע המכרזים עדתולו שמסר או הליך באותו כזוכה

 לרשות תהא, המכרז פרסום למועד שקדמו האחרונות השנים בשלוש וזאת בעורמה
 .הצעתו לפסול ההצעות בדיקת במסגרת דעת שיקול

יקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון בנוסף, הרשות תהא רשאית, לפי ש .6.2.6
מו למשתתף, לפסול הצעה ו/או השתתפות של משתתף בהליך, אשר לרשות היה ע

, לרבות חוסר אמון, העדר שביעות רצון ניכרת מביצוע ניסיון שלילי, רע ו/או כושל
הפרת עבודות על ידיו ו/או מי מטעמו, ו/או מתן שירותים על ידו לרשות ו/או 

פי חוזה ההתקשרות עימו, ביטול חוזה ההתקשרות - בויות כלפי הרשות עלהתחיי
"ב, וזאת דו וכיוות בלתי הגונה וראויה מצהתנהלידי המציע, - מחמת הפרתו על

במסגרת התקשרות קודמת, אחת או יותר, בין הרשות ובין אותו מציע מסוג 
  ההליך.השירותים או העבודות מושא 

  ".המתקשרלילי/רע/כושל יקרא להלן: "הגורם שצבר את אותו ניסיון ש

) ישות משפטית iהמגבלה האמורה תחול (א) גם ביחס למשתתף/מציע שהינו: (
) ישות משפטית אשר iiשהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין במתקשר; (
) ישות משפטית אשר iiiהמתקשר הינו בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; (

קה משותפת, במישרין או בעקיפין, וכן (ב) גם אם חל שינוי המתקשר מצוי עמה באחז
באחזקות המתקשר/במתקשר, בין המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לבין המועד 

  בו נצבר אותו ניסיון שלילי/רע/כושל.

מציע אשר (א) ימסור לוועדת המכרזים מידע מטעה ו/או (ב) ינהג במהלך המכרז  .6.2.7
עתו במכרז זה, לאחר שהוכרז כזוכה ו/או (ד) לאחר בעורמה ו/או (ג) יחזור בו מהצ

ידי הרשות עקב אי עמידתו בתנאי - התקשרות עימו בחוזה, בוטל החוזה על
ההתקשרות והפרת החוזה, הרשות תהא רשאית למנוע ממנו להשתתף במכרזים 

שנים  3עתידיים של הרשות ו/או בכל הליך התקשרות אחר, וזאת לפרק זמן של עד 
הרשות שניתנה בעניינו של המציע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מיום החלטת 

והמוחלט של הרשות, ומבלי שיהא בכך לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של הרשות 
פי -לתבוע מהמציע כל נזק אחר ו/או נוסף ו/או לנקוט כנגד המציע בהליך כלשהו על

ף לעיל, בהתקיים מי כל דין ו/או על פי מסמכי המכרז לרבות עפ"י סעיף תנאי הס
  ולרבות חלוט הערבות בקשר למימוש זכויותיה כאמור. מנסיבותיו,
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כך למציע בכתב - תודיע עלהיה והרשות תפעיל את זכותה מכוח סעיף זה היא 
מו הליך בירור, בטרם מתן החלטתה. הרשות תהא רשאית למנוע ותקיים ע

ת משפטית שהינה בעלת ) ישוiההשתתפות כאמור, לא רק מאותו מציע, אלא גם מ: (
) ישות משפטית אשר אותו מציע הינו iiאחזקות, במישרין או בעקיפין באותו מציע; (

) ישות משפטית אשר אותו מציע מצוי iiiבעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; (
עמה באחזקה משותפת, במישרין או בעקיפין. בנוסף, הרשות תהא רשאית למנוע 

רה בו חל שינוי בגורמים בעלי האחזקות באותו מציע / השתתפות כאמור, גם במק
באחזקות אותו מציע בעצמו, בין המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לבין המועד 

  בו אירע איזה מהאירועים הנקובים לעיל.

כי לצורך עמידה בתנאים , מובהר בזאת במפורש לעיל, 6.2 בסעיף חרף המגבלות הנקובות  .6.3
יהיה המציע רשאי להסתמך על ניסיון ו/או לעיל  6.1.2 -6.1.6  המקדמיים הנקובים בסעיפים

/או קיבל המציע פעילות, מחזור כספי, לפי העניין, שנצברו על ידי ישות משפטית ממנה רכש ו
 1999 -וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט 

 ").  התאגיד הנרכשוכן לרבות בדרך של עסקת נכסים/פעילות (להלן: "

ביקש מציע להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי שנצבר על ידי תאגיד נרכש, יצרף המציע 
מידע ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את כל  להצעה, גם

המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון ו/או המחזור 
   הכספי שנצברו על ידי התאגיד הנרכש במהלך התקופה הרלוונטית.

בו פורסמה לראשונה  היום –" מועד פרסום המכרזזה ובכל מסמכי המכרז, " 6 לצורך סעיף  .6.4
  בעיתונות מודעת הזמנת ההצעות למכרז.

  להצעה לצרף שיש המסמכים .7

  המסמכים המפורטים להלן:את כל  על המציע לצרף להצעתו

, בדבר פרטי תאגיד, חתום על ידי המנהל הכללי של 1אשר יצורף למעטפה מס' תצהיר,  .7.1
צעות וכן העתק תעודת רישום ' לטופס הזמנת ההא נספחומאושר על ידי עו"ד בנוסח  המציע

כ"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו של המציע מאושר על ידי עו"ד , של התאגיד
 לעיל. 6.1.1  בסעיף בתנאי המקדמי הנקוב 

ושר המציע ומא מי שמוסמך להצהיר בשםעל ידי , חתום 1מס' אשר יצורף למעטפה תצהיר,  .7.2
, לצורך הוכחת עמידתו של המציע ' לטופס הזמנת ההצעותב נספחעל ידי עו"ד בנוסח 

 לעיל.  6.1.5  עד 6.1.2  פיםבסעי יםהנקוב יםהמקדמי םבתנאי

, (במחירים שוטפים, לא כולל מע"מ) בדבר המחזור הכספי השנתי של המציע מקוריאישור  .7.3
' ג נספחשל המציע, בנוסח חיצוני , חתום על ידי רואה החשבון 1אשר יצורף למעטפה מס' 

 6.1.6 הנקוב בסעיף ת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי לטופס הזמנת ההצעות, לצורך הוכח
 לעיל.

, חתום על ידי המנהל הכללי של המציע ומאושר על ידי 1אשר יצורף למעטפה מס' תצהיר,  .7.4
לטופס הזמנת ההצעות, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי  'דנספח עו"ד בנוסח 

 .לעיל 6.1.7 בסעיף המקדמי הנקוב 

בשם בעלי לעיל  6.1.7  בסעיףיע, אינו יכול להצהיר את הנדרש היה והמנהל הכללי של המצ
אמצעי השליטה במציע, יחתמו כל אחד מבעלי אמצעי השליטה האמורים על תצהירים 

, בשינויים המחויבים, כשכל אחד לטופס הזמנת ההצעות 1'דנספח בנוסח נפרדים, 
  מור מאושר על ידי עו"ד.מהתצהירים כא

אשר יצורפו , 1976 –העתק האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .7.5
, כשכל אחד מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע נכון למועד 1למעטפה מס' 

האחרון להגשת ההצעות במכרז, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי 
 לעיל. 6.1.8  יף הנקוב בסע

דמי ההשתתפות או אישור בדבר שמסרה הרשות כנגד התשלום עבור החשבונית העתק  .7.6
העתק החשבונית האמורה או  תשלום דמי השתתפות, כפי שהונפק באמצעות אתר האינטרנט.

ורך הוכחת , וזאת לצ1יצורפו למעטפה מס' העתק האישור בדבר תשלום דמי השתתפות, 
 . יללע 6.1.10  יףעמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסע
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המענה למתן ציון האיכות במכרז בצירוף כל המידע והמסמכים הנדרשים במסגרתו, לרבות  .7.7
כשהם , 1 אשר יצורפו למעטפה מס', שעל גביו נערך המענה למתן ציון האיכות התקליטור

  .על ידי המציע כנדרשוחתומים ערוכים 

 ערבות לקיום המכרז .7.8

אלף שקלים  שש מאות₪ ( 600,000בסך של בלתי מותנית, אוטונומית וערבות  .7.8.1
על התחייבויותיו של המציע מלוא  "), להבטחתערבות לקיום המכרזחדשים) (להלן: "

יה עד ליום לקיום המכרז תה. תקופת תוקף הערבות פי טופס הזמנת ההצעות
  להלן.  8.1 ף, אלא אם כן הוארכה כמפורט בסעי28.02.2017

הערבות תוצא מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות  .7.8.2
התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון 

ההצעות למכרז, כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת  שנקבע להגשת
וחוק הפיקוח על שירותים  1985- הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), תשמ"ה

. הנערב/המבקש הרשום בכתב הערבות לקיום 1981 –פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 
 ההצעה חייב להיות המציע עצמו. 

מכרז תוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת יודגש, כי במקרה שהערבות לקיום ה עוד .7.8.3
כתב הערבות והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא באמצעות 

ידי סוכנות -סוכנות ביטוח מטעמה. ערבות לקיום המכרז אשר תיערך ותיחתם על
 הצעת גם וכך ותיפסלידי חברת ביטוח, תחשב כערבות פגומה, - ביטוח, ולא על

  .המציע

' המהווה חלק בלתי נפרד מטופס הזמנת ההצעות הנספח  פי נוסח-תהיה עלהערבות  .7.8.4
  .למכרז ומתנאי המכרז

, כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע כנדרש, אשר כתב הכמויותטופס ההצעה, בצירוף  .7.9
אישור רואה חשבון בדבר שיעור ככל שרלוונטי, המציע יצרף להצעה . 2למעטפה מס' יצורפו 

, לצורך קבלת העדפת תוצרת הארץ, בהתאם לי במחיר ההצעהמחיר המרכיב הישרא
 להלן. 11.4 להוראות סעיף 

הבהרה ו/או פרוטוקול אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז, ככל שתוציא, כשהם  ,כל מסמך .7.10
 בצרוף חתימתם של מורשי החתימה המוסמכים של המציע ,המציעבחותמת חתומים 
 בחותמת המציע חתומיםכשהם לרבות החוזה וטופס הזמנת ההצעות ת הרלוונטיים, במקומו

   .על גבי כל עמוד

ם מקוריימשמעם תצהירים לעיל זה  7   פי סעיף-למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תצהירים על
וחתומים באופן אישי ע"י האדם המצהיר ללא צירוף חותמת  פי פקודת הראיות- , ערוכים עלבלבד

 . התאגיד המציע

  המכרז לקיום ערבות .8

על התחייבויות המציע מלוא  הבטחתתשמש ל, לעיל 7.8 בסעיף לקיום המכרז כאמור הערבות  .8.1
בין אם חזר בו מהצעתו טרם ההכרזה על הזוכה במכרז ובין וזאת ההצעות, פי טופס הזמנת 

הרשות  .הפר איזה מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרזזוכה ולאחר מכן המציע כאם הוכרז 
תוקף הערבות את  להאריךהמציעים, לפי העניין, יתר או מכל ו/מהזוכה  רשאית לדרושתהא 

תוקף הצעתו של המציע ידחה לאותו  .על ידהשיקבעו  ות קצובות נוספותלתקופלקיום המכרז 
  .בהתאמהקף הערבות לקיום המכרז ושעד אליו הוארך תמועד 

ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי  לעיל 8.1 בסעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור  .8.2
רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות  דין, מובהר בזאת, כי הרשות תהיה

האריך את חזר בו המציע מהצעתו ו/או סרב ללקיום המכרז (כולה או חלקה), בכל מקרה שבו 
במועד אותו קצבה הרשות לשם כך  ו/או סרב לחתום על החוזה לקיום המכרזתוקף הערבות 

מבלי וכל זאת  ,להלן 8.3 ט בסעיף ו/או לא הפקיד ערבות כמפור(במידה והצעתו זכתה במכרז) 
לפגוע בזכות הרשות שתידרש לנמק את החלטתה. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת 

              לכל סעד נוסף העומד לזכותה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין.

על פי החוזה, וכתנאי לשחרור הערבות לקיום  זוכההת התחייבויו קיומן של כל להבטחת .8.3
    בחוזה. בהיקף ובאופן המפורטים , יצועב ערבותהמכרז, יפקיד הזוכה בידי הרשות 
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  תוקף  ההצעה .9

 ף, אלא אם כן הוארכה בהתאם להוראות סעי28.02.2017עד ליום בתוקפה,  תעמודהצעת המציע 
  לעיל.  8.1 

  אחריות למידע .10

קודם להגשת הצעתו למכרז, ישא המציע באחריות המלאה והבלעדית, לבדוק בעיני בעל מקצוע, 
בעצמו ועל חשבונו, את כל היבטי השירותים ומאפייניהם, ואת ההוראות הרלוונטיות למכרז, לרבות 

  הכללים והתנאים המחייבים כאמור במסמכי המכרז.

ניתן אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, מידע בהר בזאת, כי כל למען הסר ספק מו
; כי בכל מקרה מכרזהפרסום בידה במועד פי הנתונים הקיימים ל פי מיטב ידיעתה של הרשות ועל ע

על  ת, מוטללהוראות החוזההחובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע והשלמת הפרויקט בהתאם 
); כי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת להטיל על הרשות המציע (ועליו בלבד

  . אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה כמפורט במסמכי מכרז

 הזוכה ההצעה לבחירת המידה ואמות ההצעות בדיקת .11

מו לגביהן כל המידה לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות שהוגשו, ואשר התקיי אמות .11.1
 )ii( להלן; 11.2.1 בסעיף עמדו בכל התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים כמפורט  )i(אלה: 

 11.2.2.1  בסעיףכמפורט  בשלב המשנה הראשון לבחינת האיכות, עמדו בכל דרישות החובה,
, בשלב המשנה השני לבחינת נקודות 80 –מ  שאינו נמוךציון איכות  הצעתם קבלה )iii(; להלן

 85 –מ  שאינו נמוךציון איכות  הצעתם קבלה) iv(; להלן 11.2.2.2  בסעיףכמפורט  האיכות,
, להלן 11.2.2.4  בסעיףכמפורט  ,)POC( תלבחינת האיכוהשלישי , בשלב המשנה נקודות
 : כדלקמן תהיינה

 להלן). 11.2.2  איכות ההצעה של המציע (כמפורט בסעיף  –מהמשקל  50% .11.1.1

  להלן). 11.2.3 מחיר ההצעה של המציע (כמפורט בסעיף  –מהמשקל  50% .11.1.2

בדיקת ההצעות תתבצע על ידי הרשות, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), להיעזר ביועצים  .11.2
 לבים ובאופן המפורט להלן:  שלושה שאמצעות ובמומחים חיצוניים מטעמה, וזאת ב

        תנאים מקדמיים ותנאים נוספים  –שלב א'  .11.2.1

תכריע הרשות בדבר עמידתו של המציע בתנאים  ,א'שלב במסגרת  .11.2.1.1
לעיל וביתר התנאים המפורטים  6.1 בסעיף  המפורטיםהמקדמיים 

"). במסגרת הנוספים התנאים: "זה בטופס( לעיל 7.7  - 7.10  בסעיפים
האמור, תבדוק הרשות את המסמכים אשר הוגשו על ידי המציע בהתאם 

      .לעיל 7  להוראות סעיף 

, על א'בדיקת התנאים המקדמיים ויתר התנאים הנוספים תתבצע, בשלב  .11.2.1.2
ולא תנוקד. עוד יודגש, כי מציע אשר לא עמד בתנאים  "Go-No Go"בסיס 

למען  –המקדמיים ו/או בשאר התנאים הנוספים, הצעתו תפסל, והכול 
 קנית לרשות בהתאם להוראות סעיףמבלי לגרוע מהזכות המו –הסר ספק 

להלן. הרשות תמשיך לבחון אך ורק את הצעותיהם של מציעים אשר  14.2 
 עמדו בתנאים המקדמיים ובתנאים הנוספים.

  ציון איכות –שלב ב'  .11.2.2

בכל תבחן הרשות את איכות הצעתם של מציעים אשר עמדו  ,ב'במסגרת שלב 
לעיל, בהתאם  11.2.1  התנאים המקדמיים והתנאים והנוספים כמפורט בסעיף 

  להוראות המפורטות בטופס הזמנת הצעות זה.

  שלבי משנה: בשלושהאיכות הצעתו של המציע, תיבחן 

האם תבחן הרשות  - לבדיקת איכות ההצעה הראשון המשנה בשלב .11.2.2.1
דרישות החובה המפורטות כל להכלול בהצעתו של כל מציע עונה המענה 
 ").החובה דרישות: "יחדיו(להלן,  הטכניבמפרט 
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וברמת ההצהרה מקדמי משמעותה של בדיקה זו הנה לוודא כבר באופן 
ה פתרון לכל כי המענה הטכני של המציע כולל התייחסות ומהוו ,בלבד

עם זאת, יודגש כי אין אחת מדרישות החובה המפורטות במפרט הטכני. 
באמור על מנת לגרוע ו/או לפגוע בחבותו של המציע ליתן התייחסות 
מפורטת ומלאה לכל אחד מדרישות החובה ו/או לכל דרישה אחרת, 

צעות, לרבות במפרט הטכני כמפורט ביתר הוראות טופס הזמנת הה
   .ציון איכות למתןמענה וב

הנוספות הנקובות במפרט מדרישות החובה למען הסר ספק, ומבלי לגרוע 
כי ) בחוזה הנו, Mלהדגיש, כי תנאי מנדטורי (הרשות הטכני, מבקשת 

חיצוני  Hostingהפתרון המוצע למערכת אינו מושתת על תצורת ענן או 
  .לאתר

לבדיקת  , בשלב הראשוןורכעיידרישות החובה  מושאבדיקת ההצהרות 
. הרשות תפסול את ינוקדוולא  "Go-No Go"איכות ההצעה, על בסיס 

למען  –הצעתו של מציע אשר אינו עומד באיזו מדרישות החובה והכול 
מבלי לגרוע מהזכות המוקנית לרשות בהתאם להוראות סעיף  –הסר ספק 

  להלן.  14.2 

ספק מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול למען הסר 
דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול כל הצעה אשר לגביה הסתבר במהלך 

לבדיקת איכות ההצעה, כי זו אינה עומדת והשלישי המשנה השני  ישלב
באיזו מדרישות החובה, וזאת חרף הצהרות המציע שניתנו במסגרת סעיף 

  זה לעיל.     11.2.2.1  

תבחן הרשות רק את המענה  - לבדיקת איכות ההצעה בשלב המשנה השני .11.2.2.2
, (על בסיס הצהרה בלבד)הטכני של מציעים אשר הצעותיהם עמדו לכאורה 

רשות את כל במסגרת בחינת איכות ההצעה תבחן ה בדרישות החובה.
המידע שסיפק המציע בהתאם להוראות טופס ההזמנה והמענה למתן ציון 
האיכות. כמו כן, כחלק מציון האיכות, יינתן משקל להתרשמות אישית של 

וכן בעלי תפקידים נוספים מנהל הפרויקט המוצע מטעמו מהמציע, הרשות 
לבחון כבר במסגרת הגשת ההצעה למכרז ואשר  הרשותאותם תדרוש 

בין היתר במסגרת  זאתווע השירותים, מייעד המציע לצורך ביצ םותא
  .להלן 11.2.2.3 סעיף להוראות  מפגש אותו תערוך לשם כך בהתאם

(בין היתר,  הרשות מבקשת להבהיר, כי לצורך בחינת ציון האיכות
, תהיה הרשות )מטעמו יםהמוצע יםבעלי התפקידלבהתייחס למציע ו

(לרבות  ללקוחות אותם ציין המציע במסגרת המענה למכרז רשאית לפנות
חוות , בבקשה לקבלת לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאים המקדמיים)

פרויקטים , בגין מטעמו יםהמוצע יםבעלי התפקידודעת אודות המציע, 
אם שמם  ללקוחות האמורים, וזאת אף וושירותים שהעניק ואותם ביצע

טופס כ"ממליצים" בשל הלקוחות האמורים לא ננקב על ידי המציע 
תשוקלל, על לקוחות כאמור,  ציון האיכות. חוות דעתם שלמענה למתן ה

, לצורך בחינת המציע והצעתו למכרז, שיקול דעתה הבלעדי של הרשות
 חובה ומתן ציון האיכות. ה דרישותלרבות במסגרת בחינת 

ת ההצעה של המציעים כאמור, יהיה אבסולוטי (ללא הציון שיוענק לאיכו
) נקודות 100) לבין מאה (0תלות במענה של מציעים נוספים), בין אפס (

שבו,  והמשקולות המידה אמות אשר האיכות, בהתאם למפ"לוהוא יחושב 
כאמור, ומבחני המשנה השונים  מידה אמת כל המירבי עבור לרבות הניקוד

בטבלת  מפורטים ,ידה וניתן הניקוד הנ"ללפיהם נבחנת אותה אמת מ
  .' לטופס הזמנת ההצעותונספח המצורפת כ האיכות מפ"ל

בשלב המשנה השלישי לבחינת יודגש, תנאי לבחינת הצעתו של מציע 
הנו קבלת ציון איכות שאינו נמוך איכות ההצעה (הליך הוכחת יכולת), 

. ההצעה בשלב המשנה השני לבחינת איכות ) נקודות80משמונים (
בלו יאת הצעתם של מציעים אשר הצעותיהם קרק הרשות תמשיך לבחון 

  ) נקודות. 80ציון איכות שאינו נמוך משמונים (
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 ,  ")Qa("שיקבל המציע בשלב המשנה השני משקלו של ציון האיכות 
    .הסופיהאיכות מהציון  40%מהווה 

ית, על פי למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאעוד מודגש, 
ציון שהוענק לכל הצעה, השיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לעדכן את 

לגביה ו במידהבמסגרת שלב המשנה השני לבדיקת איכות ההצעה, 
("הליך  הסתבר במהלך שלב המשנה השלישי לבדיקת איכות ההצעה

/נתונים , כי זו אינה עומדת באיזו מדרישותהוכחת היכולת")
 המענה הטכני שהגישידי המציע במסגרת  פונקציונאליים שהוצגו על

במידה וציון ופסילת מציע הליך הוכחת היכולת לרבות הפסקת  ,למכרז
    האיכות שעודכן עבורו נמוך מציון האיכות המינימאלי. 

 התרשמות אישית ומפגש  .11.2.2.3

בשלב  כחלק בלתי נפרד משקלול איכות הצעתו של המציע .11.2.2.3.1
 11.2.2.2  בסעיףכמפורט  המשנה השני לבחינת איכות ההצעה,

(אחד או יותר, לפי ערוך מפגש תהא הרשות רשאית ל, לעיל
בין נציגי הרשות לבין נציגי המציעים אשר שיקול דעתה) 

הצעותיהם עמדו בכל התנאים המקדמיים, התנאים הנוספים 
 "). המפגש(להלן: " החובה דרישותוביתר 

מנהל הפרויקט את למפגש באחריות לזמן יישא המציע  .11.2.2.3.2
המענה למתן ציון במסגרת המציע נקב  םאותהמנהל הטכני ו

 אותו תזמן הרשות עלמטעם המציע איכות וכן כל גורם אחר 
 פי שיקול דעתה.

(לרבות באמצעות יידרש המציע להציג המפגש, במסגרת  .11.2.2.3.3
 )i(מצגת, ככל שתדרוש הרשות את עריכתה), את כל אלה: 

 עמידתולצורך הוכחת  עם הניסיון שהוצג על ידו בקשר ידעמ
וכן מידע  החובה דרישותוב המקדמיים בתנאים המציע של

הדרוש לצורך הענקת ציון איכות למציע, לרבות בעניין זה, 
ולמנהל  מידע המתייחס למציע ולניסיונו, למנהל הפרויקט

 ) כל מידע נוסף אותוiiולהצעה הטכנית; ( יםהמוצעהטכני 
אותו תשלח לשם כך למציע,  לתסקירתדרוש הרשות בהתאם 

הכול במיקום, במועד ובאופן שיקבע על ידי מראש ובכתב, 
  הרשות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

יהיו מחויבים למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל המציעים  .11.2.2.3.4
להשתתף במפגש. הרשות תהא רשאית לפסול את הצעתו של 

 לאהאיכות של הצעתו במידה ו ו/או לגרוע מציוןמציע 
במיקום, במועד, באופן, בתנאים מפגש ל כהלכה ארגןהת

 ובאמצעים אשר ידרשו לשם כך על ידי הרשות. 

מובהר, כי הרשות תהא רשאית להורות על המצאתם  .11.2.2.3.5
, בקשר עם עניינים נוספים על ובחינתם של מידע ומסמכים

ו/או לוותר על  לעיל 11.2.2.3.3 אלה הנקובים בסעיף 
בקשר עם עניינים מידע ומסמכים של  םהמצאתם ובחינת

המציעים או חלקם, על פי אחד מכאמור, והכול עבור כל 
 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

מצגת, יחולו על מפגש, לרבות עריכת כל העלויות הכרוכות ב .11.2.2.3.6
זכאי בשום מקרה לכל המציע וישולמו על ידו מבלי שיהיה 

 שיפוי ו/או פיצוי בשל כך. 

, שומרת הרשות לעצמה את וו/או לאחריהמפגש במסגרת  .11.2.2.3.7
, בכל עת, הכול על פי (כולם או חלקם) הזכות לפנות למציעים

שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או 
לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג 

 14.2 , כמפורט בסעיף תוהצעמציע ו/או בקשורים בשהם, ה
 להלן. 
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אינה מהווה הצהרה  מפגשמובהר בזאת, כי הזמנת המציע ל .11.2.2.3.8
 של הרשות באשר לכשירות הצעתו. 

ו/או  המפגש כל מסמך כתוב שהוצג ו/או שנערך במסגרת .11.2.2.3.9
ם פרוטוקול שיערך בקשר עהמצגת וכן , לרבות ובקשר עמ

על ידי הרשות ו/או שאלות הבהרה ומעניהם אשר  פגשהמ
, יהוו חלק ")תוצרי המפגש(להלן: " מפגשיערכו בקשר עם ה

בלתי נפרד מהצעת המציע וישוקללו במסגרת מתן ציון 
לעיל, זה  האיכות להצעה. עם זאת, ועל אף האמור בסעיף

, לא יהיה המציע רשאי המפגשמובהר בזאת, כי במסגרת 
ם צורה ואופן מחובותיו והתחייבויותיו כפי שהוצגו לגרוע בשו

במסגרת הצעתו למכרז ו/או מיתר חובותיו ו/או 
 התחייבויותיו הנקובות במסמכי המכרז. 

אשר יהיה בו על מנת לגרוע ו/או  פגשמתוצרי הכל חלק ב
לפגוע באיזה אופן מחובותיו והתחייבויותיו של המציע 

 המסמכי המכרז, יהיהנקובות בהצעת המציע למכרז ו/או ב
לא כמו גם שהוא כל תוקף  בוולא יהיה  ובטל ומבוטל מעיקר

יחייב את הרשות בשום צורה ואופן, וזאת מבלי לגרוע 
הרלוונטי המציע הצעת מסמכותה של הרשות לפסול את 

 פגשממפגש ובתוצרי הלא יהיה בכמו כן, מובהר כי בשל כך. 
לאלה  הרשות כל התחייבות מעברעל על מנת להטיל 

  הנקובות במפורש במסגרת החוזה. 

נטל המציע (לרבות תוצרי המפגש)  פגשבמסגרת המובמידה 
על עצמו התחייבויות נוספות מעבר לאלה הנקובות במסגרת 
הצעתו למכרז ו/או מעבר לאלה הנקובות בחוזה, יהוו 
התחייבויות אלה חלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז לכל דבר 

כה יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ועניין, וזאת מבלי שהזו
  . , מעבר לנקוב בהצעתו הכספיתו/או תשלום מכל מין וסוג

בכל מקרה שבו נתגלעה סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו 
לבין איזה מהוראות מסמכי תוצרי המפגש משמעות בין 

המכרז, תחול על המציע ההוראה המחמירה ביותר על המציע 
  בכתב אחרת.  , אלא אם כן קבעה הרשות מבינן

המפגש (לרבות תוצרי מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי  .11.2.2.3.10
ישמשו את הרשות גם לצורך בחינת עמידת המציע המפגש), 

החובה וכן לצורך קביעת ציון האיכות עבור כל אחד  דרישותב
למען הסר כל  –מהפרמטרים הנקובים במפ"ל האיכות, וזאת 

באופן ספציפי  המתייחסייעודי נקבע פרמטר  אף שלא –ספק 
 . מהמציע ומהצעתו במסגרת המפגשלהתרשמות הרשות 

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים לזכויות  .11.2.2.3.11
זה לעיל, ובכלל זאת לגמישות  11.2.2.3 הרשות על פי סעיף 

 וניובתכ יו, בהיקפהמפגשהנתונה בבדיקת ההצעות בשלב 
עבור כל מציע ומציע, והם מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים 
ומושתקים מלהעלות כל טענה, דרישה ותביעה בקשר לכך, 
לרבות טענות, תביעות ודרישות שעניינן העדר שיווין בין 

  המציעים.

תערוך הרשות הליך  – השלישי לבדיקת איכות ההצעההמשנה בשלב  .11.2.2.4
 ינת איכותה),  לצורך בח”POC  - “Proof of Conceptהוכחת יכולת (הליך 

, בהתאם לביצועים תהמוצע התוכנה לניהול שליטה ובקרת חניוניםשל 
כמותיים, אשר ינקבו - מעשיים וביחס לתכונות ופרמטרים פונקציונאליים

לטופס הזמנת  'זנספח כבדיקה המצורף ואירועי  םבמפרט תרחישי
הלן, בהתאמה: (ל , ובהתאם ליתר ההוראות המפורטות להלןההצעות

  :")הליך הוכחת יכולת" –" ו מפרט תרחישי הבדיקה"
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כל אחד הוכחת היכולת, ל הליך, לצורך עריכת תפנה הרשות .11.2.2.4.1
ים, אשר הצעתם עמדה בכל התנאים המקדמיים מציעמה

הצעתם עמדה בכל דרישות החובה כפי והתנאים הנוספים; 
שנבחנו במסגרת השלב הראשון לבדיקת איכות ההצעה וכן 

נקודות  80 –צעתם קיבלה ציון איכות שאינו נמוך מ שה
   השני לבחינת איכות ההצעה. המשנה שלב במסגרת 

פעם  הליך הוכחת היכולתהרשות תהיה רשאית לבצע את  .11.2.2.4.2
למציע אחד ו/או למספר מציעים, אחת ו/או מספר פעמים, 

הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט והמציע מוותר 
זר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל בזאת באופן בלתי חו

  טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

והכל , נתב"גבתקיים בנוכחות המציע י הליך הוכחת היכולת .11.2.2.4.3
  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות. 

כל מסמך כתוב שהוצג ו/או שנערך במסגרת הבדיקה ו/או  .11.2.2.4.4
שיערך  מסמך סיכום תוצאות הבדיקהבקשר עמה, לרבות 

ר עם הבדיקה על ידי הרשות, יהוו חלק בלתי נפרד בקש
 .מהצעת המציע

- 11.2.2.3.11 , יחולו הוראות סעיפים הליך הוכחת היכולתעל  .11.2.2.4.5
  , בשינויים המחויבים. לעיל 11.2.2.3.4 

המרבי  לרבות הניקוד ,הוכחת היכולתלהליך ציון האיכות  .11.2.2.4.6
כאמור ומבחני המשנה השונים לפיהם  מידה אמת כל עבור

בטבלת  מפורטים ,נבחנת אותה אמת מידה וניתן הניקוד הנ"ל
לטופס ' זנספח , המצורף כהוכחת היכולת אופן ניקוד הליך
   .הזמנת ההצעות

של מציע, הנו קבלת הכספית יודגש, תנאי לבחינת הצעתו 
) נקודות בשלב 85( וחמש נמוך משמוניםציון איכות שאינו 

לבחינת איכות ההצעה. הרשות תמשיך  לישיהמשנה הש
של מציעים אשר הצעותיהם הכספית לבחון את הצעתם 

  ) נקודות. 85( וחמש קבלו ציון איכות שאינו נמוך משמונים

משקלו של ציון האיכות שיקבל המציע בשלב המשנה 
  איכות הסופי.  מהציון ה 60%מהווה  ,")Qb(" השלישי

בהיערכות ובביצוע הליך הוכחת היכולת כל העלויות הכרוכות  .11.2.2.4.7
, יחולו על המציע וישולמו על ידו מבלי שיהיה מצד המציע

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

יש לציין כי בשל מורכבות שלב זה ולוחות הזמנים לתהליך  .11.2.2.4.8
יוד הנדרש בחירת הזוכה, על המציע להיערך עם כלל הצ

יום מהמועד  60להליך, בזמינות שתאפשר התקנתו, לפחות 
האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז או במועד מאוחר 

  יותר עליו תודיע הרשות. 

הרשות רשאית לקבוע כי אי מוכנות בלוחות הזמנים שנקבעו  .11.2.2.4.9
בשל אי זמינות הציוד, תפסיק את הליך השתתפותו של 

  .את הצעתו במכרז ובהתאם, תפסול המציע בתהליך

 ציון האיכות הסופי .11.2.2.5

בכל אחד משלבי הציון שיוענק לאיכות ההצעה של המציעים כאמור, 
יהיה אבסולוטי (ללא תלות במענה של מציעים נוספים), בין אפס המשנה, 

  ) נקודות. 100) לבין מאה (0(
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זה  11.2  , בהתאם לשלבים המפורטים בסעיף ההצעהאיכות  לאחר בחינת
של כל אחת הסופי המשוקלל האיכות לעיל, תקבע הרשות את ציון 

  לפי הנוסחה הבאה: מההצעות הרלוונטיות, 

FQ=Qb*60%  +Qa*40%  

  כאשר: 

 FQ =  הציון האיכות הסופי

 Qa =  חינת איכות ההצעהציון האיכות לשלב המשנה השני לב

ציון האיכות לשלב המשנה השלישי לבחינת איכות ההצעה, 
  בהליך הוכחת היכולת

= Qb

    המשוקלל ציון הסופימה 50%מהווה  ,הסופימשקלו של ציון האיכות 

  ציון המחיר  - שלב ג' .11.2.3

תבחן הרשות את הצעתם הכספית (אשר הוגשה  ,ג'שלב במסגרת  .11.2.3.1
מציעים שעמדו בכל התנאים המקדמיים  ), של2באמצעות מעטפה מס' 

את  ועברלעיל; וכן שהצעותיהם  11.2.1 והתנאים הנוספים כמפורט בסעיף 
למען הסר כל ספק מובהר, כי כל רכיבי כתב הכמויות, . שלב האיכות

תשומה לרבות עצי המוצר הכלולים במסגרתו, יכללו כל עלות ו/או 
הדרושים לצורך שילובם במערכת, לרבות אפיון, תכנון, התאמה, 
קונפיגורציה, שינוע, אחריות וביטוח, התקנה, תקשורת ייעודית, 

  וכיו"ב. , הטמעהאינטגרציה

ציון המחיר שיוענק להצעה הכספית של המציעים כאמור, יקבע באופן  .11.2.3.2
הכספיות  יחסי להצעה הכספית המשוקללת הנמוכה ביותר מבין ההצעות

המשוקללות של המציעים אשר הצעותיהם הכספיות נבחנו במסגרת השלב 
  השלישי. 

 באמצעות, תחושב זה סעיף לצורך -" המשוקללת הכספית ההצעה"
  : כסכום של כל אלה, הרשות בלבד במסגרת שלב בחינת ההצעה הכספית

סך  - בכתב הכמויות (עלויות ההקמה והאופציות)  4 - ו 1טבלאות מס' (א) 
 .PV1, PV4 - כסכום בערך מהוון  , יחשובבטבלאות אלוהכספית  הההצע

) PV23PV ,הרשות תבצע היוון ( -שבכתב הכמויות  3 -  ו 2מס'  אותטבל(ב) 
של כל המחירים/תשלומים/תעריפים הנקובים בהן, בהתאם לשיעור היוון 

 תקופות בנות 18 -תחולק ל, בחשבון שתילקחההיוון תקופת לשנה.  5%של 
 :דלהלן נוסחת ההיווןכל אחת, בהתאם לחצי שנה, 

 

  כאשר:

i –  ריבית חצי שנתית–   

n –  ,תקופות. 18מספר תקופות להיוון  

P2,3 – " ,סיכום עלות התחזוקה סכום ההצעה הכספית החצי שנתית, קרי
  .2לשנה מחולק ב  ו"סיכום עלויות התפעול" 2-מחולק ב לשנה"

  לפי הנוסחה הבאה:  המחיר של כל הצעה יחושב ציון .11.2.3.3

2
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Pmin/Px*100 = P  

  כאשר: 

 P =  ציון המחיר

 Pmin =  ההצעה הכספית המשוקללת הנמוכה ביותר  

Px =  ההצעה הכספית המשוקללת של כל אחד מהמציעים  

     המשוקלל מהציון הסופי 50%) מהווה "P"משקלו של ציון המחיר (

 הציון הסופי המשוקלל .11.2.4

יע וההצעה הטכנית וכן לאחר בחינת הצעתו הכספית האיכות של המצ לאחר בחינת
זה לעיל, תקבע הרשות את  11.2  , בהתאם לשלבים המפורטים בסעיף של המציע

  הציון הסופי המשוקלל של כל אחת מההצעות הרלוונטיות.   

  הציון הסופי המשוקלל של כל הצעה יחושב לפי הנוסחה הבאה: 

FS=P*50%  +FQ*50%  

  כאשר: 

 FS  =  הציון הסופי

 FQ  =  ציון האיכות

 P  =  ציון המחיר

ציון איכות וציון התחרות במכרז תהא על ההצעה בעלת הציון הסופי המשוקלל ( .11.2.5
 ) הגבוה ביותר שהתקיימו בה כל אלה:"FS" –מחיר 

 לעיל; 6  בסעיף תנאים המקדמיים הנקובים עמדה בכל ה .11.2.5.1

 לעיל;  7.7  -  7.10  עמדה בתנאים הנוספים המפורטים בסעיפים  .11.2.5.2

, במסגרת בחינת שלב המשנה הראשון לבחינת החובה דרישותעמדה בכל  .11.2.5.3
 ; לעיל 11.2.2.1 כמפורט בסעיף  איכות ההצעה,

בחינת איכות ההצעה, במסגרת שלב המשנה השני לציון האיכות שקיבלה  .11.2.5.4
 ; לעיל 11.2.2.2  ) נקודות, כמפורט בסעיף 80אינה נמוכה משמונים (

לבחינת איכות לישי במסגרת שלב המשנה השציון האיכות שקיבלה  .11.2.5.5
 11.2.2.4 ) נקודות, כמפורט בסעיף 85( משוח אינה נמוכה משמוניםההצעה, 

 . לעיל

 הודעה בדבר זכייה .11.3

בבדיקת ההצעות או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא הודעה בדבר זכייה או פסילה  .11.3.1
ת ת ועדזכייה, תישלח למציע אך ורק על ידי מזכיר-או הודעה בדבר אילמכרז 

 המכרזים.

בעל פה ו/או בכתב באמצעות לעיל אמור ים כר למציע בנושאכל הודעה אשר תימס .11.3.2
, אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא ת ועדת המכרזיםכל גורם שאיננו מזכיר

יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה 
 אחרת, יהיה הדבר על אחריותו בלבד.
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 העדפת תוצרת הארץ  .11.4

(להלן בסעיף  1995-תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"הבהתאם ל .11.4.1
ובכפוף  ככל שיהיה הדבר רלוונטי"), תינתן במסגרת שקלול ההצעה, התקנותזה: "

 ותהעדפה במסגרת אמת המידה של המחיר להצע להוראות התקנות וכל דין,
שת טובין לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכי

  .15%מיובאים בתוספת של 

תנאי לקבלת ההעדפה כאמור הוא צירוף אישור רואה מבלי לגרוע מכלליות האמור,  .11.4.2
 חשבון להצעה בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.

 התמורה .12

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, במלואן ובמועדן, תשלם הרשות לזוכה 
מחושבת בהתאם לסכומים שנקב בהצעתו הכספית, והכול באופן ובתנאים ובכפוף לשאר תמורה ה

  הוראות המפורטות לשם כך בחוזה.

  חובת חתימה על החוזה  .13

ורף מצ שהעתקו , בנוסחונספחיו עם הרשות חוזההעל המציע שהצעתו זכתה במכרז לחתום על 
ימים  10תוך  גרת הליך המכרז, וזאתבמס תו תבצע הרשות בחוזה (ככל שתבצע)לרבות כל תיקון או

 הרשות. שהתבקש לכך על ידימועד המ

  שינויים ופנייה להשלמות .14

, בין על מהםשלו  המציע או כל הסתייגויות ל ידיכל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז ע .14.1
עלולים להביא לפסילת  ,ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת

 כול בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות., והההצעה

הרשות שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי,  .14.2
בבקשה להסרת הסתייגויות ו/או לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים 

בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או  ו/או מידע, מכל מין וסוג, הקשורים בהצעתם, לרבות
  התנאים הנוספים ו/או בקשר עם המענה לדרישות החובה ולמתן ציון האיכות ו/או ההצעה

הכספית ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או 
מהמענים  שנתגלעו באיזה ,שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג ומכל סיבה שהיא

האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של 
המציע), והכול מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות בהתאם להוראות הנקובות 

 בטופס ההצעה, המענה למתן ציון איכות ובהתאם לשאר הוראות הדין. 

ם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי ה .14.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן  14 סעיף נקובות בהוראות 

יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בקשר עם 
סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור, לרבות הפעלת 

  טענות, תביעות ודרישות שעניינן העדר שוויון ו/או תמרון פסול במכרז.    

  הזולה ביותר קבלת ההצעהה לחובהעדר  .15

ביותר או כל הצעה  רשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולההמובהר בזאת במפורש, כי 
 ת שיוגשו במכרז.מההצעו

   מאומדן חריגה .16

המציע מצהיר בזאת, כי הודע לו שהרשות מתעתדת לערוך אומדן של שווי ההתקשרות  .16.1
 ").האומדןבמכרז (להלן: "

ו/או על פי דין, תהיה  מבלי לגרוע מכל זכות נוספת העומדת לרשות על פי מסמכי המכרז .16.2
ס לאומדן ואף בנסיבות בהן הרשות רשאית לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביח

התגלה פער משמעותי, בין ההצעה הכספית הכשרה הנמוכה ביותר לבין האומדן (מבין 
ההצעות הכספיות הכשרות הגבוהות מהאומדן) ו/או בין ההצעה הכספית הכשרה הגבוהה 
ביותר לבין האומדן (מבין ההצעות הכספיות הכשרות הנמוכות מהאומדן), לפי העניין, לנקוט 

ל אחת מהפעולות המפורטות להלן, במצטבר או לחילופין, הכול על פי שיקול דעתה בכ
 הבלעדי והמוחלט ועל פי סדר שיקבע על ידה (אם בכלל): 
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לבצע בדיקה בקשר עם קיומו של הפער המשמעותי בין האומדן לבין ההצעות  .16.2.1
דרך של הכספיות (כולן או חלקן), וזאת בין בדרך של עריכת שימוע פרונטאלי, בין ב

עריכת שימוע בכתב ובין בדרך של בחינה חוזרת של האומדן וההצעה הכספית, 
 באמצעות גורמים מקצועיים מטעם הרשות; 

על  –לפסול כל הצעה שבינה לבין האומדן קיים פער משמעותי, ובנסיבות האמורות  .16.2.2
לבחון את ההצעה של המציע בעל ההצעה הכשרה  –פי שיקול דעתה הבלעדי 

 העוקבת; 

 בחור את ההצעה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף קיומו של הפער המשמעותי;  ל .16.2.3

 להלן.  17  לבטל את המכרז, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף .16.2.4

לדרוש לדרוש מהמציעים הגשת הצעות כספיות מיטביות לרשות, בהליך אותו תערוך  .16.2.5
הצעות כספיות מיטביות לרשות, בהליך תחרותי אותו תערוך מהמציעים הגשת 

  הרשות לשם כך; 

להורות על ביצועה החלקי של ההתקשרות מושא המכרז ו/או להורות על פיצול  .16.2.6
אף  –על פי שיקול דעת הרשות  –ההתקשרות בין מספר מציעים במכרז, ולשם כך 

הצעות כספיות  לדרוש מכל אחד מהמציעים בעלי הצעות כספיות כשרות, להגיש
 ").    הצעות חלופיותחלופיות התואמות את המכרז במתכונתו העדכנית (להלן: "

 זה:  16 לצורך סעיף  .16.3

שיעור החריגה מהאומדן [באחוזים] (חיובי ו/או  –" שיעורי חריגה מקסימאליים" .16.3.1
  ת עריכת האומדן. שלילי, לפי העניין), שנקבע על ידי ועדת המכרזים במסגר

פערים חיוביים ו/או שליליים, לפי העניין, בין ההצעה הכספית  –" פער משמעותי" .16.3.2
הנמוכה ביותר לבין שיעורי החריגה המקסימאליים מהאומדן (מבין ההצעות 
הכספיות הכשרות הגבוהות מהאומדן) או לחילופין, בין ההצעה הכספית הכשרה 

מקסימאליים מהאומדן (מבין ההצעות הגבוהה ביותר לבין שיעורי החריגה ה
 הכספיות הנמוכות מהאומדן).

הצעה כספית של מציע, אשר על פי מסמכי המכרז, עמדה בכל  –" הצעה כשרה" .16.3.3
 תנאי המכרז עד לשלב בדיקת ההצעה הכספית.   

) 1(א21ן בהוראות תקנות , על מנת לגרוע בשום צורה ואופזה 16 סעיף מובהר, כי אין בהוראת  .16.4
ומזכויות הרשות על פיהן, באופן שבו תהיה  1993 –(א) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג 23 –ו 

הרשות רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לדרוש ממציע/ים שהגיש/ו הצעה/ות 
כספית/ות כשרה/ות, הצעה/ות כספיות חוזרות ומשופרות או הצעה כספית מיטבית, וזאת 
בכל מקרה שבו התגלה פער כלשהו (חיובי או שלילי, לפי העניין), בין ההצעה הכספית הכשרה 

  לבין האומדן.

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן  .16.5
את באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים לעיל, והם מוותרים בז זה 16 סעיף נקובות 

ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בקשר עם הפעלת 
 .סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור

  ביטול המכרז או ביטול החוזה .17

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .17.1

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

זוכה במכרז, כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לה על פי טופס הזמנת הצעות זה ו/או על 
ז, הזכייה או החוזה, ימסרו למציעים, או פי יתר הוראות הדין. הנסיבות בגינן בוטלו המכר

  לזוכה, לפי העניין.

  החזר דמי השתתפות –המכרז  ביטול .17.2

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

  למכרז, לא יהיו זכאים להחזר תשלום דמי ההשתתפות בנסיבות האמורות.  לא הגישו הצעה
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איזה מהוראות טופס הזמנת בוטל המכרז לאחר שהוכרז בו זוכה, וזאת שלא בשל הפרת 
, זכאי אך ורק בלבד הזוכה, יהיה הזוכהההצעות ו/או הפרת איזה מהוראות כל דין על ידי 

לעיל, יהווה זה  17.2  י ההחזר הנקוב בסעיףמוסכם בזה, כ להחזר תשלום דמי השתתפות.
  . מכרז, בין במישרין ובין בעקיפיןביטול הסילוק סופי ומלא, בכל עניין הקשור ל

 הביטול תוצאות .17.3

לעיל, תהיה  17.1 שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניהמכרז  בוטל .17.3.1
הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך 

פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז, וזאת בין אם - אחרת שהיא על
,(ככל שנקבעה במכרז חובת המצאת ערבות) ערבות לקיום המכרזשבה למציעים הו

 .ובין אם לאו

שהוכרז זוכה במסגרתו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה של זוכה  לאחרהמכרז  טלבו .17.3.2
במכרז ו/או לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות המתוארות 

לעיל, ובנסיבות  17.1 לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  17.1  בסעיף 
תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע הבא המתאימות, 

מבין שאר , אשר הצעתו הנה בעלת הציון הסופי המשוקלל הגבוה ביותר, אחריו
(מלבד  בטופס הזמנת ההצעות תנאים המפורטיםכל הההצעות אשר עמדו ב

של המציע/ים אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור) ו/או לצאת למכרז חדש ו/או  /םהצעתו
 פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז-לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על

  העדר בלעדיות .18

לביצוע מלוא לא תקנה לו בלעדיות כלשהי  ,וחתימת חוזה עמוהזוכה במכרז קבלת הצעת המציע 
והרשות רשאית בכל עת, , מערכתל בקשר עם שירותי התחזוקההעבודות הכלולות בפרויקט לרבות 

  ם. אם אחר ו/או אחרים לביצוע י שקול דעתה המוחלט, להתקשרל פוע

  שמירת דינים והוראות .19

וכן  הדין הוראות של ןאת קיומ הרשות, א תתקבל הצעה אשר המחיר הנקוב בה אינו תואם, לדעתל
 את כלהצעה הכספית, אינה תואמת לדעת הרשות אם מכל סיבה שהיא, ההצעה בכללותה, לרבות ה

 .י החוזהל פע הזוכההתחייבויות 

 עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה .20
החלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעות מציע רשאי לעיין ברק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה 

לאחר  ,1993-, תשנ"גרזיםתקנות חובת המכל )ו(21 -ו  )ה(21 ות משנהתקנלאמור בבהתאם הזוכות 
, כולל מע"מ ₪,(חמש מאות)  500תשלום בסך תמורת , וכל זאת ת ועדת המכרזים/תאום עם מזכיר

  . לטופס ההצעה 6ובכפוף להוראות סעיף 

  שאלות הבהרה .21

 לקבלת בבקשה הרשות אל לפנות המציעים רשאים 14:00 בשעה 09.06.2016 ליום עד .21.1
ר מועד זה תהא הרשות רשאית שלא לענות לשאלות לאח. המכרז מסמכי עם בקשר הבהרות
על המציעים לציין בפנייתם את הסעיף במסמכי המכרז, אליו מכוונת שאלת  .מציעים
 .ההבהרה

 נמל – התעופה שדות רשות ,פלג מצויינים למר, בלבד בכתב להפנות יש הבהרה שאלות את .21.2
: מיילמצעות וכן בנוסף, בא 03-9711296: פקס באמצעות, גוריון בן התעופה

PelegMe@iaa.gov.il. 

  . 03-9750661/581יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו:  .21.3

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי הרשות בקשר  .21.4
 14.2 ות משתתפים במכרז, בין היתר כמפורט בסעיףעם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאל

"), יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות. ההבהרות, יחדיו: "בטופס הזמנת ההצעותלעיל (
פרסום ההבהרות באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של 

הרשות בעצמה את  כל אחד מהמציעים, גם בנסיבות בהן, מכל סיבה שהיא, לא הפיצה
, ובכל מקרה על המציעים להלן 21.5  סעיףההבהרות (כולן או חלקן) בהתאם להוראות 

מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן 
ללו את האמור בהן והמציעים יהיו של ההבהרות, להדפיסן, ולצרפן להצעה לאחר ששק

 מנועים ומושתקים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך.
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לעיל, הרשות תפיץ במישרין את  21.4  סעיףבנוסף ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על פי  .21.5
תתפות במכרז, וזאת באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון ההבהרות לכל מי ששילמו דמי הש

 בקשר עם כל אחת מההבהרות. 

 כאמורפורסמה אלא אם  הרשות,של  הבהרהלמען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל  .21.6
 .ללעי 21.4  בסעיף 

  משלמי דמי השתתפות  וסיורמפגש  .22

רביעי, ביום לכל משלמי דמי ההשתתפות (ולהם בלבד), וסיור הרשות תקיים מפגש  .22.1
בנתב"ג  1חדר ישיבות בית נתיבות, טרמינל בהמפגש יתקיים  .10:00בשעה:  01.06.2016

 . (כניסה מהדלפקים מול בית הקפה)

 פרוטוקול .קדמיים להשתתפות במכרזומהווה אחד התנאים המ חובה הינווהסיור המפגש  .22.2
 יפורסם על ידי הרשות ויחייב כל גורם שיגיש הצעה למכרז.   מפגשה

עניינים שונים הקשורים התייחס לרשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, ל במפגש, תהא הרשות .22.3
זו, מצאה את , אלא אם כאמורלא יהיה תוקף לכל התייחסות המכרז. מובהר, כי  בהליך

 סגרת הבהרה בכתב ובהתאם לתכניה של ההבהרה כאמור.ביטויה במ

 /יםהרשות תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך, מפגש .22.4
ים ף/הנוס /יםים למשלמי דמי ההשתתפות (ולהם בלבד). הודעה על מועד המפגשף/נוס

 ים תימסר בכתב ומראש למשלמי דמי ההשתתפות./האמור

  איסור הסבה .23

, לאחר ו/או להסב ו/או להמחות מתחייב שלא להעביר ד מהמציעים, לרבות הזוכה,כל אח .23.1
המוקנית לו ו/או המוטלת  ו/או חובהכל זכות  בשום צורה ו/אופן, במישרין ו/או בעקיפין,

ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור מסמכי המכרז בהתאם להוראות  עליו, לפי העניין,
כות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז, אלא לאחר שקיבל לשם כך כל זקבלת  תאגיד אחר לשם

 את הסכמתה מראש ובכתב של הרשות.

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה  .23.2
הסבה ו/או המחאה כאמור שלא . כל העברה ו/או לעיל 23.1  בסעיףו/או המחאה כאמור 

  תקבל את אישורה בכתב של הרשות, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף. 

  אישור גורמי ביטחון .24

יודגש, כי העסקת עובדי המציע הזוכה כפופה לאישור גורמי הביטחון, מראש ובכתב. לא אושרה 
יהיה חייב המציע הזוכה להעמיד תחתיו  - העסקתו של מי מעובדי המציע הזוכה ע"י גורמי הביטחון 

לא יהווה  -עובד אחר. מובהר, כי אי מתן אישור למי מעובדיו של המציע הזוכה ע"י גורמי הביטחון 
 כל עילה מצד המציע הזוכה לדחייה ו/או עיכוב ו/או לאי ביצוע העבודה נשוא המכרז.

  בעלות על מסמכי המכרז .25

, ותוכנםבמסמכי המכרז  ,מכל מין וסוגניין רוחני אחרת, קזכויות היוצרים וכל זכות הבעלות ו
שימוש אלא רק לצורך כל  ןאינם רשאים לעשות בה במכרז המציעים. של הרשות בלבד תהיינה

לא יאוחר מהמועד האחרון  משרדי הרשותלבמלואם יוחזרו  המכרזמסמכי  הגשת ההצעה.
  . להגשת ההצעות

  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .26

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור  –המשפט המוסמך בתל אביב  לבית .26.1
טרם אם ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין 

  זוכה. במסגרתוזוכה במכרז ובין לאחר שנקבע במסגרתו נקבע 

ו כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/א .26.2
כפוף לדיני מדינת יהיה  המכרז, בין טרם הוכרז זוכה במכרז ובין לאחר שהוכרז בו זוכה,

אשר יגברו על כל כללי ברירת  , בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלהבלבד ישראל
 .דין המפנים לתחולת דין זר

  ,בכבוד רב    

   פלג מצויינים    
     התקשרויות בכיר עורך    
   גף לוגיסטיקהא    
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  מפת הגעה למשרד הראשי בנתב"ג
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  לטופס הזמנת ההצעות 'א נספח
  ההצעותהזמנת  לטופס 7.1  סעיף להוראותבהתאם  תצהיר פרטי מציע,

  ]1[יש להכניס למעטפה מס' 

  

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

[*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא ") התאגידהנני מנהלה הכללי של ____________ (להלן: " .1
תפקידי כמנהל הכללי של התאגיד, והכרתי  , ונותן תצהירי זה בשמו, מכוחמופיע בתעודת ההתאגדות]

  את העובדות נשוא התצהיר.

 גיד: ____________________________________________תאה שם .1.1

 רשומה:     _________________________________________ת ובכת .1.2

 _____________________________ :עודת הרישום של התאגידת פרמס .1.3

 רלי המניות, מעניהם, מספרי תעודות הזיהוי שלהם, ופירוט מספברי התאגיד ובעח ותשמ .1.4
  ות בידי כל חבר בתאגיד:מניה

    ______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 נהלי התאגיד, מעניהם ומספרי תעודות הזיהוי שלהם: מ ותמש .1.5

  המנהל הכללי: ____________________________________ 

  מנהלים נוספים בפועל בתאגיד:

_________________________________________     ______  

   _______________________________________________  

    _______________________________________________  

י החתימה של התאגיד: _____________, _____________, שורמות שמ .1.6
      .______________ 

 אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. .2
  תק "נאמן למקור" של תעודת רישום התאגיד.מצ"ב לתצהירי זה: הע* 

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך    חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר 
מוסמך לחתום בשם התאגיד ולחייבו לצורך 

  המכרז. 

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר 
הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה 

בחוק אם לא יעשה צפוי לעונשים הקבועים 
כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על 

  תצהיר זה.

  תאריך  
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   לטופס הזמנת ההצעות 'ב נספח
  ההצעותהזמנת  לטופס 7.2  סעיף  להוראותבהתאם  תצהיר,

  ]1עטפה מס' [יש להכניס למ

  

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

מס'  פומבימכרז ל "),המציע_____________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
וציוד לניהול, שליטה ן, אפיון, אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת לתכנו 2015/197/0040/00

  .רשות שדות התעופה חניוניובקרה על מערך 

הנני משמש כ____________ במציע, ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו מכוח תפקידי ומכוח  .2
  תי את העובדות נשוא תצהירי. וכריה

היצרן או המציע הינו , מכרזל מועד האחרון להגשות ההצעותהמסתיימות בבשלוש השנים  .3
כאמור, בתוכנה  /משווק/מפיץ מורשההמפיץ/משווק המורשה או בעל הסמכה בתוקף מטעם יצרן

המאפשרת שליטה ובקרה על כלל יחידות הקצה שיכללו במערכת חניונים,  תשליטה ובקר ,לניהול
 License Plate( LPRומצלמות ) POF )Pay on Foot אוטומטיותמכונות תשלום האמורה, לרבות 

Recognition( ,ניהול, לממוחשבת מערכת של  הקוותחז הקמהן, ואפילצורך פיתוח, שמש תאשר ו
תוכנה לניהול "להלן: בסעיף זה, ( ככל שהצעתו תזכה במכרז ,הרשותשליטה ובקרה על מערך חניוני 

 .)"שליטה ובקרת חניונים

יע במסגרת מכרז זה:  על ידי המצ תהמוצע התוכנה לניהול שליטה ובקרת חניונים
__________________  

  במקום הרלוונטי]   [המציע יסמןהמציע הנו: 

 יצרן התוכנה. ☐

  .____ שהינו יצרן התוכנה_______מטעם ______המפיץ/המשווק המורשה של התוכנה  ☐

[*יש למחוק את  /משווק/מפיץ מורשהיצרן_________ שהינו ______בעל הסמכה בתוקף מטעם  ☐
  .של התוכנה תר]המיו

, הקים אפייןהמציע  מועד האחרון להגשת ההצעות במכרזב המסתיימותבמהלך חמש השנים  .4
שלושה לקוחות שונים, בין בעצמו ובין באמצעות קבלני משנה מטעמו,  עבורלכל הפחות  תקין,וה

יחדיו ( כל התנאים הבאים ותמתקיימבהן  לניהול, שליטה ובקרת חניונים ) מערכות3שלוש (לפחות 
 : ")ת ניהול שליטה ובקרת חניוניםומערכלהלן: "

לפחות  המכיל/יםמשמשת לניהול ותפעול של חניון/ים של לקוח, כאמור כל אחת מהמערכות  .4.1
 מקומות חניה. 500

לה יופענמסרה ללקוח הרלוונטי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, כל אחת מהמערכות  .4.2
 . רצופים, לכל הפחות חודשים 12לפרק זמן של  בסביבת הייצור

תוכנה לניהול שליטה ובקרת  גביאופיינה, פותחה והוקמה על כאמור כל אחת מהמערכות  .4.3
 לעיל.  3נקב המציע במסגרת המענה לתנאי המקדמי הנקוב בסעיף  האותחניונים 

(לא כולל מדחנים)  POFמכונות תשלום אוטומטיות כל אחת מהמערכות כאמור, כללה  .4.4
 . LPRמצלמות ו

  נים להוכחת ההצהרה:נתו

  1  2  3  

פרויקט להקמת  שם
המציע עליו מבקש המערכת 

להסתמך לצורך הוכחת 
התנאי המקדמי הנקוב 

לטופס הזמנת  6.1.2 בסעיף 
  ההצעות
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  תיאור הפרויקט 

(יש לתאר בפירוט את הפרויקט, 
  )השירותים שהוענקו במסגרתו

      

 מועד המסירה ללקוח
  (חודש/שנה)

      

המערכת  משך התקופה בה
  פעילה בסביבת הייצור 

      

אופיינה, פותחה  המערכת
התוכנה והוקמה על גבי 

לניהול שליטה ובקרת 
אותה נקב המציע ים חניונ

במסגרת המענה לתנאי 
 3המקדמי הנקוב בסעיף 

    (כן/לא) לעיל

      

מקומות החנייה מספר 
  ידי המערכת המנוהלים על 

      

מכונות  המערכת כוללת
 POFתשלום אוטומטיות 
מצלמות (לא כולל מדחנים) ו

LPR (כן/לא)  

      

  שם הלקוח ופרטי איש קשר

  )Email -(שם, טלפון, פקס ו 

      

 30התקין ומתחזק בישראל לפחות המציע  הגשת ההצעות למכרזהאחרון שנקבע ללמועד נכון  .5
   .LPRמצלמות  30 לפחות(לא כולל מדחנים) ו POFמכונות תשלום אוטומטיות 

  נתונים להוכחת ההצהרה:

  1  2  3  

        מיקום/מתחם

מכונות תשלום מספר 
(לא  POFאוטומטיות 
  כולל מדחנים)

      

        LPRמצלמות מספר 

שם הלקוח ופרטי איש 
  קשר

  )Email -(שם, טלפון, פקס ו 

      

ניהול שליטה  תושרותי תמיכה ותחזוקה למערכמוקד מערך שירות, הכולל  בישראל,מציע מפעיל ה .6
 , במצטבר: כל אלה, במצטבר , בו מתקיימיםלעיל 4 ובקרת חניונים המתוארות בסעיף 

פעיל נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, וזאת במשך תקופה האמור מוקד השירות  .6.1
 חודשים, לפחות; 24רציפה של 

ימים  7לפחות במשך  לעיל, 6.1 , במשך כל התקופה הנקובה בסעיף פעילהאמור רות מוקד השי .6.2
 .(למעט יום הכיפורים) שעות ביממה 24בשבוע, 
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  . אמתדלעיל שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  זה .7

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך    חתימת המצהיר

י המצהיר הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כ
מוסמך לחתום בשם התאגיד ולחייבו לצורך 

  המכרז. 

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר 
הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה 
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה 
כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על 

  תצהיר זה.

  תאריך  

 

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

  המפורטים בה ו/או במסמכים המצורפים אליה, יאומתו באמצעות התצהיר המפורט בנספח זה. 

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

  הנוסח המחייב של נספח ב', כפי הופקד בתיבת המכרזים.   
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  ' לטופס הזמנת ההצעותגנספח 
  לטופס הזמנת ההצעות 7.3  סעיף , בהתאם להוראות נוסח אישור רואה חשבון

  ]1[יש להכניס למעטפה מס' 

  

  

  תאריך: ______________. 

  לכבוד
  הרשות שדות התעופ

  

  

, כי המציע המציע , הריני לאשר בזה לבקשת")המציע______________   (להלן:  "כרואה החשבון של 
אספקה, התקנה ותחזוקה של בתחום ₪  5,000,000לפחות של  במחירים שוטפים נו בעל מחזור כספייה

   .2014 -ו  2013, 2012שנות המס במצטבר בוזאת , מערכות חניונים

 תשלומי למעט, למציע בפועל שולמו אשר הכספיים התשלומיםסך  -  "שוטפים חיריםמ, "זה תצהיר לצורך
 .וריבית"מ מע

  

  

  

  

  על החתום: __________________________  
  ) חותמתשל רו"ח + וחתימה (שם            

  

  * הערה: על האישור הנ"ל להיות מקורי. 
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  לטופס הזמנת ההצעות 'ד נספח
  ההצעותהזמנת  לטופס 7.4  יף סע להוראותבהתאם  תצהיר,

  ]1[יש להכניס למעטפה מס' 
  

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

מס'  פומבימכרז ל "),המציע_____________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני
וציוד לניהול, שליטה ובקרה על לתכנון, אפיון, אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת  2015/197/0040/00

  .מערך חניוני רשות שדות התעופה

מכוח תפקידי ומכוח הכרתי את  ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו (*) אני משמש כמנהל כללי בתאגיד .1
  .העובדות נשוא תצהירי

אף לא אחד מבעלי אמצעי כן ו ,המציע, אני–אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  .2
השליטה המשמעותיים האחרים בתאגיד המציע לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה 

, 383, 330, 305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977-עפ"י חוק העונשין, תשל"זמסעיפים הבאים 
מהעבירות  באיזו, ואם הורשעו 1957-ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח 422-425

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

  –זה  2לצורך סעיף 

מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך  –" תיבעל אמצעי שליטה משמעו"
הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים 

  .וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע

 ] הרלוונטי במקום [המציע יסמן   -ובעל הזיקה אליו  המציע .3
    זרים עובדים חוק(להלן: " 1991-התשנ"אעבירות לפי חוק עובדים זרים, ב כלללא הורשעו ;("

  ").מינימום שכר חוק(להלן: " 1987-ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"ז

   ) ו/או חוק שכר מינימום ) עבירות לפי חוק עובדים זרים2לא הורשעו ביותר משתי.  

   ) אך במועד  ים ו/או לפי חוק שכר מינימום,) עבירות לפי חוק עובדים זר2הורשעו ביותר משתי
   ) שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.3האחרון להגשת ההצעות חלפו שלוש (

   ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום, על פי 2הורשעו ביותר משתי (
ים לפחות ממועד ) שנ3שלוש (הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפו 

  :ההרשעה האחרונה

  [חודש ושנה]תאריך ההרשעה   [מספר סעיף ושם חוק]פירוט העבירה   

1.      

2.      

3.      

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

ב לחוק עסקאות 2" היא כהגדרתם בסעיף הורשע" - " ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעות המונחים " .4
ר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני . אני מאש1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

  מבין/ה אותם.

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

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך    חתימת המצהיר
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר 
מוסמך לחתום בשם התאגיד ולחייבו לצורך 

  המכרז. 

היר כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצ
הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה 
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה 
כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על 

  תצהיר זה.

  תאריך  

 

* היה והמנהל הכללי לא יוכל להצהיר בשם המציע ו/או בעלי אמצעי השליטה המשמעותיים במציע, יחויב המנהל הכללי, המציע 
  להלן, בשינויים המחויבים.  1עי שליטה משמעותי במציע למסור תצהיר בשם עצמו כמפורט בנספח ד'וכל בעל אמצ
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  לטופס הזמנת ההצעות 1'ד נספח

  ההצעותהזמנת  לטופס 7.4סעיף  להוראותבהתאם  תצהיר,
  ]1[יש להכניס למעטפה מס'  

  

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

מס'  פומבימכרז ל "),המציע_____________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
וציוד לניהול, שליטה לתכנון, אפיון, אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת  2015/197/0040/00

  .י רשות שדות התעופהובקרה על מערך חניונ

[*יש למחוק את המיותר בהתאם לעורך /בעל אמצעי שליטה במציע המנהל הכללי במציע/הנני המציע .2
  .התצהיר]

לא הורשעתי בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי  –אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  .3
, 330, 305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977- איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, תשל"ז

 באיזו תי, ואם הורשע1957-ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח 422-425, 383
  .מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן

  –זה  3לצורך סעיף 

ם או יותר מן הערך מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזי –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"
הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות 

  .עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע

  במקום הרלוונטי]  [יש לסמן   -אני מצהיר בזאת, כי אני  .4
") חוק עובדים זרים(להלן: " 1991-זרים, תשנ"א עבירות לפי חוק עובדיםכלל בלא הורשעתי    

   ").חוק שכר מינימום(להלן: " 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז

  וחוק שכר מינימום.  1991- ) עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א2לא הורשעתי ביותר משתי (   

י חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד ) עבירות לפ2הורשעתי ביותר משתי (   
  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט 2הורשעתי ביותר משתי (   
) לפחות ממועד ההרשעה 1ם חלפה שנה אחת (דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טר

  האחרונה.

  [חודש ושנה]תאריך ההרשעה   [מספר סעיף ושם חוק]פירוט העבירה   

1.      

2.      

3.      

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

ב לחוק עסקאות 2" היא כהגדרתם בסעיף הורשע" - " ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעות המונחים " .5
. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני 1976-"וגופים ציבוריים, התשל

  מבין/ה אותם.

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך    חתימת המצהיר
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר 
מוסמך לחתום בשם התאגיד ולחייבו לצורך 

  המכרז. 

בחתימתי, כי המצהיר  כמו כן, הנני מאשר
הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה 
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה 
כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על 

  תצהיר זה.

  תאריך  

 

  



29  

  
 

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750661:  טלפון – 7015001ון גורי- , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

 נספח ה' לטופס הזמנת ההצעות
  נוסח ערבות לקיום מכרז  

  ] 1[יש להכניס למעטפה מספר    
  

  ___________ערבות מס' ____הנדון: 

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפי רשות שדות החייב(להלן: " 1לבקשת __________________ .1
אלף  ש מאותש(ובמילים: ₪  600,000") לסילוק כל סכום עד לסך כולל של "תרשהתעופה (להלן: "

מס'  פומבימכרז "), אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם הערבות סכוםשקלים חדשים) (להלן: "
וציוד לניהול, שליטה לתכנון, אפיון, אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת  2015/197/0040/00

 .רשות שדות התעופה חניוניובקרה על מערך 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על  .2
ת פעילות הסניף, אנו נשלם "), במהלך שעוהסניף(להלן: "2ידינו שתימסר ב _________________

") ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, הדרישה סכוםלרש"ת כל סכום הנקוב בדרישה (להלן: "
וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות 

ילוק הסכום האמור טענה שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם וכן מבלי שנדרוש תחילה את ס
 מאת החייב.

לעיל הן מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה רשאים  2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
 להלן. 4לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

  .28.02.2017ליום  ועד הערבות התחייבויותינו לעיל יעמדו בתוקפן מיום הוצאת .4

אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם  .5
 ערבות זו.  

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות בנקאית זו יידונו באופן בלעדי בהתאם  .6
יה מסורה סמכות השיפוט יפו תה- אביב-להוראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 הבלעדית לדון בעניינים אלה.

 שדות רשות שאינו לגוףו/או להסבה  להעברה ניתנת ואינהערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין  .7
 .התעופה

  

  בכבוד רב,

  

  חתימה  תאריך  כתובת שם בנק/חברת ביטוח

  
  ת. של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדו שמו המלאיש להשלים את   1
  יש להשלים את כתובת הבנק/חברת ביטוח. .2
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  לטופס הזמנת ההצעות 'נספח ו

  (מצורף בקובץ נפרד)מפ"ל איכות מפורט 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



31  

  
 

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750661:  טלפון – 7015001ון גורי- , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

  ' לטופס הזמנת ההצעותנספח ז

  (מצורף בקובץ נפרד) הוכחת יכולת ומפרט תרחישים ואירועי בדיקה הליך
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  לכבוד
  פהרשות שדות התעו

  גוריון-נמל תעופה בן
  תאריך:______________

  נ.,ג.א.

לתכנון, אפיון, אספקה, התקנה  2015/197/0040/00מס'  פומבימכרז ל הצעהטופס  הנדון:
  וציוד לניהול, שליטה ובקרה על מערך חניוני רשות שדות התעופהואחזקה של מערכת 

  ] 2[יש להכניס למעטפה מספר 

  

כל את ושקללנו  הבנו ,ת מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנובלנו איאנו הח"מ, לאחר שק .1
החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים תנאי  ההוראות המפורטות במסמכי המכרז, לרבות

בטופס ההצעה  ובמפרט הטכני ומכלול ההיבטים הכרוכים בביצוע והשלמת הפרויקט ובכלל 
כן כל נתון משפטי, תכנוני, וף כנספח א' לחוזה, האמור: הדרישות המפורטות במפרט הטכני המצור

של והשלמתן מציעים לרשות שדות התעופה את ביצוען ביצועי, תפעולי או עסקי אחר, 
, במלואן ובמועדן, ובכלל האמור הענקת האחריות ושירותי התחזוקה התחייבויותינו בחוזה

המפורטת בנספח עתנו הכספית תמורת הצו על פי המענה הטכני לביצוע הפרויקט (כהגדרתם בחוזה)
טופס הצעה בכפוף לשאר ההוראות המפורטות בהכול ו "),כתב הכמויות(להלן: " הא' לטופס הצעה ז

  . להלן ולשאר הוראות החוזה זה

  ציון האיכותמתן דגשים כלליים למילוי המענה ל .2

בקשר עם  תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף זה להלן
 ציון האיכות:מתן המענה ל

   .על ההצעה להיות מוגשת בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז .2.1

על הצעתו של המציע להיות מלאה. לצורך שקלול איכות ההצעה, על המציע לפרט במסגרת  .2.2
, את כל המידע הדרוש וכן לספק את כל המסמכים ההצעההמענה ובהתאם להוראות טופס 

תו באופן שלם, מלא ומדויק, לצורך ביצוע הפרויקט ככזה המשקף את המתבקשים במסגר
 הפתרון הטכנולוגי המוצע על ידו, ככל הדרוש לביצוע והשלמת הפרויקט. 

לעיל, על המציע לתן התייחסות ספציפית  במסגרת המענה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור .2.3
 . ומפורטת ביותר לדרישות החובה והאחרות הנקובות במפרט הטכני

תשקף פתרון כולל לכל ההיבטים הנדרשים במפרט  מענהמסגרת הבהתייחסות המציע  .2.4
הטכני, ובכלל האמור פתרון המשקף בצורה מפורטת את הצעת המציע לביצוע מוצלח ושלם 
של הפרויקט, ככזה הנותן מענה לכל דרישות היישום, הטכנולוגיה והתשתית והמימוש ושאר 

ה האמורה, מוטלת על המציע גם בנסיבות בהן נעדר טופס התחייבויות המציע בחוזה. החוב
התייחסות מפורשת ו/או משתמעת לאותם פרמטרים ו/או מאפיינים הדרושים לצורך  ההצעה

השלמת הפרויקט במלואו ובמועדו ולצורך עמידה ביעדים הנקובים לשם כך בחוזה (לרבות 
 במפרט הטכני).

במסגרת המענה תשקף את כל הרכיבים ו/או מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התייחסות המציע 
לתשתיות הרשות (כהגדרת מונח זה  המערכתהפעולות הדרושות על מנת להתאים את 

בחוזה), ובכלל האמור על מנת לבצע אינטגרציה וממשק מלאים לתשתיות הרשות לגביהם 
לכל על מנת לתן מענה המשקף התייחסות  וכן בנוסףדרושים ממשק ו/או אינטגרציה כאמור 

מערכת ו/או תוכנות תשתית ו/או תשתיות חומרה, שבמסגרת ביצוע הפרויקט, נידרש המציע 
להתחשב בקיומם ולבצע את כל הדרוש על מנת שלא לגרוע מתפקודם ו/או מהאחריות שנתנה 
לגביהם (אף שהמערכת לא אמורה להתממשק אליהם ו/או לבצע לגביהם אינטגרציה מלאה 

 או חלקית).

כי בנסיבות בהן יסתבר, כי התייחסות המציע, לרבות הפתרון המוצע על ידו מובהר בזאת,  .2.5
הנו כזה שאינו מהווה מענה הולם לכל דרישות החוזה, לרבות היעדים וכל דרישה אחרת אותן 
נקבה הרשות בחוזה (לרבות במפרט הטכני), ישא המציע באחריות הבלעדית והמלאה לבצע 

וש על מנת להשלים את הפרויקט בהתאם ליעדים ו/או לספק, על חשבוננו, את כל הדר
 ולדרישות האמורות. 



33  

  
 

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750661:  טלפון – 7015001ון גורי- , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

המציע משקפת פתרון מוצע אחד בלבד להשלמת הפרויקט בהתאם ליעדים ולדרישות  הצעת .2.6
הנקובות בחוזה (לרבות המפרט הטכני) ולצורך ביצוע שאר התחייבויותיו על פי החוזה. 

והפרמטרים הטכנולוגיים ו/או  בהתאם, תכלול התייחסות המציע אך ורק את האמצעים
ההנדסיים (לרבות הרכיבים ו/או החומרים ו/או הציוד ו/או את ביצוע הפעילויות הנדרשות, 
בהתאם לארכיטקטורה הנקובה במפרט הטכני במודל שנקבע על ידי הרשות), ככל הדרוש 

 להשגת אותו פתרון מוצע ויחידי בלבד. 

תכלול ההצעה מספר פתרונות חלופיים, אזי  בנסיבות בהן על פי שיקול דעתה של הרשות .2.7
תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את ההצעה כאמור ו/או לבחור את 
איזה מהפתרונות המוצעים ו/או לנקוט בכל אחת מהאפשרויות הנקובות בטופס ההצעה, 

 בשינויים המחויבים. 

תייחס לכל הרכיבים, הפרמטרים במסגרת המענה, וכחלק מהפתרון המוצע על המציע לה .2.8
 והפעולות הנקובים בטופס ההצעה. 

 דגשים הכלליים למילוי ההצעה הכספית .3

זה להלן בקשר  2 תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף 
ת הרשות בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או עם ההצעה הכספית, ובכלל האמור לסמכויו

או  ה, כולבהצעה/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלעו והשמטה 
  :החלק

על הצעתו של המציע להיות מלאה. על המציע לנקוב בכל אחת מהעמודות והשורות שהוקצו  .3.1
מויות, ללא יוצא מן הכלל, את כל המחירים לשם כך בטבלאות המצורפות לשם כך בכתב הכ

(לרבות כאחוז ממחיר) ו/או הפרטים האחרים, כנדרש, בין היתר, בהוראות המפורטות לשם 
כך בכתב הכמויות ובשאר הוראות טופס הזמנת הצעות. המציע לא יהיה רשאי להשמיט ו/או 

טבלאות להתעלם מאיזה מהעמודות או השורות שהוקצו לשם הגשת הצעות המחיר ב
 המצורפות בכתב הכמויות. 

 לשם כך ולצורך שקלול הצעתו הכספית, ינקוב המציע בכתב הכמויות את כל הנ"ל:

המחירים המוצעים על ידו (ללא מע"מ) וכן במקומות המיועדים לשם כך והמסומנים  .3.1.1
כ"אחר" גם את פירוט כל הרכיבים ו/או הפעולות וכמותם, ככל הדרוש לביצוע מלוא 

אספקת, התקנת  על מנת לאפשר את לתיו על פי מסמכי המכרז, הכוהתחייבויו
בכל הדרישות כמפורט בחוזה, וביצוע כל יתר  תא עומדימערכת, כשההותחזוקת 

 . ההתחייבויות הזוכה בקשר אלי

לא ננקבו כמויות, באיזה מהעמודות ו/או השורות בכתב הכמויות, ינקוב המציע את 
ה כולל ומלא למערכת העומדת בכל הדרישות הכמויות הנדרשות לצורך מתן מענ

  כאמור ובשאר הוראות מסמכי המכרז.

באופן המתואר  הצעת המחיר לתחזוקה שנתית (באחוזים), לצורך שקלולה (בלבד) .3.1.2
 בטופס הזמנת ההצעות. 

על ההצעה הכספית לשקף, בכל מקרה, את כל  סר כל ספק מובהר בזאת במפורש, כילמען ה
המבטאים כמכלול, פתרון כולל יחיד לכל ההיבטים הנדרשים במפרט  הרכיבים ו/או הפעולות

מענה לציון האיכות, כפי שהוצעו על ידי המציע בהטכני ובשאר מסמכי המכרז, בין היתר, 
 והכול באופן שבו תמחר המציע כנדרש ובכל מקרה את כל אלה:  

 את כל הרכיבים והפעולות הנקובים במפורש בכתב הכמויות; ובנוסף .3.1.2.1

"), ככל הדרוש לביצוע מוצלח ושלם של אחרבים ופעולות נוספים (מסומן כ"רכי .3.1.2.2
ולכל יתר מערכת ניהול המסמכים הפרויקט, ככזה הנותן מענה לכל דרישות 

התחייבויות הזוכה על פי החוזה. ידוע למציע, כי החובה כאמור מוטלת עליו גם 
עת לאותם בנסיבות בהן נעדר כתב הכמויות התייחסות מפורשת ו/או משתמ

רכיבים ו/או פעולות הדרושים לצורך תמחורו וביצועו המלא והמושלם של 
הפרויקט במלואו ובמועדו ולצורך עמידה ביעדים הנקובים לשם כך בחוזה (לרבות 

 במפרט הטכני).

, יציין בכתב הכמויותלשם כך, בנוסף לתמחורם המלא של כל הרכיבים הנקובים 
, בכל אחד מהתחומים הרלוונטיים תב הכמויותבכהמציע במקומות המיועדים לכך 

(המסומנים כ"אחר"), את כל אותם רכיבים ו/או פעולות אשר אזכורם מתבקש 
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לצורך הצגת תמחור מלא ככל הדרוש לביצוע המלא והמושלם של הפרויקט העומד 
  בכל היעדים הנקובים לשם כך בחוזה (לרבות במפרט הטכני).

מלואה ועל כל פרטיה וסעיפיה וכן תכלול כל תשומה ההצעה הכספית של המציע תמולא ב .3.2
ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע והשלמת 
הפרויקט באיזה מאתרי הרשות, לרבות ומבלי לגרוע, אפיון, התאמה ופיתוח, אספקה, 

ות, הרצה, בדיקות התקנה, התאמה, הדרכה, הטמעה, אינטגרציה וממשק למערכות הרש
, וכל פעולה אותה הו/או בקשר אלי מערכתהתפעוליות ובדיקות קבלה, אחריות ותחזוקה של 

 יש לבצע לצורך השלמת הפרויקט במלואו ובמועדו כמפורט בהוראות החוזה ובנספחיו. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תמחור כל פעילות ו/או רכיב המצוין ו/או שיצוין על ידי  .3.3
בביצוע  לביצוע ולהשלמת כל הכרוך, יהווה מחיר כולל מלא ומושלם, הצעה הכספיתב המציע

והשלמת הרכיב ו/או הפעולה הרלוונטיים, לרבות אספקת החומרים ו/או הציוד ו/או ביצוע 
העבודה וכיו"ב כל פעולה אחרת הדרושה לצורך השלמת הפעולה ו/או הרכיב הרלוונטי 

 והפעלתו התקינה. 

ה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מההצעה הכספית ו/או מכל רכיב מרכיביו המציע לא יהי .3.4
 ).   בכתב הכמויות(בין היתר, מאלה הנקובים 

 שליליים.  /אחוזיםאין למלא באיזה מהטבלאות מחירים .3.5

לצורך  ומרווי בלבד רואיבדולר ארה"ב או בינקבו המחירים המוצעים במסגרת כתב הכמויות  .3.6
הידוע במועד היציג של מטבע ההצעה  בהתאם לשער החליפין ,לש"חשקלול ההצעה הכספית 

  .האחרון להגשת ההצעות במכרז

 המחירים המוצעים במסגרת כתב הכמויות לא יכללו מס ערך מוסף. .3.7

נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע, הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או  .3.8
מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא (לרבות בנסיבות  תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם,

בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה הרשות רשאית, על 
פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחת מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, 

 במצטבר או באופן חליפי: 

  לפסול הצעה כאמור על הסף. .3.8.1

לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת  .3.8.2
ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור 
לקבל או לדחות את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול 

 דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או להתעלם מקיומם  .3.8.3
תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של 

 המציע (לאחר משלוח הודעה על כך למציע או אף ללא משלוח הודעה כאמור).   

 /אחוזיםנקב המציע באיזה מהטבלאות המצורפות בכתב הכמויות, מחירים
זה  2  ליים, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיףשלי

ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את הרכיבים לגביהם נקב המציע 
שליליים כאמור, כאילו נקב עבורם המציע מחיר "אפס", וזאת  /אחוזיםמחירים
והבלעדית של הזוכה לספק לרשות, ללא תמורה, את  לגרוע מאחריותו המלאה מבלי

השירותים/מוצרים/פעולות הכלולים ברכיבים האמורים, באופן ובתנאים הנקובים 
 במסמכי המכרז.  

מציע אשר הצעתו הכספית לא תכלול תמחור מלא המשקף את כל הרכיבים   .3.8.4
בכל הדרישות  תא עומדיכשה מערכתההנדרשים לצורך ביצוע, השלמת ותחזוקת 

כמפורט במסמכי המכרז (לרבות הכמות הנדרשת לכל אחד מהרכיבים האמורים), 
תהיה הרשות רשאית לראות בהצעה הכספית כאמור את הסכום הסופי, המלא 
והמוחלט לו יהיה זכאי המציע בגין ביצוע והשלמת כל התחייבויותיו על פי מסמכי 

וין בהצעה הכספית, ובמסגרת האמור יישא המכרז, אף שאלו לא מצאו את ביט
המציע באחריות הבלעדית והמלאה, על חשבונו, לבצע כל פעולה ו/או לספק כל רכיב, 
הדרושים לצורך השלמת ותחזוקת הפרויקט כשהוא עומד בכל דרישות הרשות, 

 וזאת מבלי שיהיה זכאי לכל תוספת תמורה על כך. 
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עיל, בנסיבות בהן לא נקב המציע באיזה מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה ל
מהטבלאות המצורפות בכתב הכמויות, מחיר (לרבות מחיר ו/או שיעור הנחה 
לפריטים אותם היה על המציע לנקוב במסגרת ההצעה הכספית (כ"אחר")), אזי מבלי 

זה ו/או על פי דין,  2 לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 
תהיה הרשות רשאית לראות את הרכיבים לגביהם לא נקב המציע מחיר, כאילו נקב 
עבורם המציע מחיר "אפס", וזאת מבלי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של 
הזוכה לספק לרשות, ללא תמורה, את השירותים/מוצרים/פעולות הכלולים ברכיבים 

זה לעיל, יחולו גם  2.8.5 ן ובתנאים הנקובים בחוזה. הוראות סעיף האמורים, באופ
בנסיבות בהן השמיט המציע שורות או עמודות או פעולות או רכיבים, מכל מין וסוג 

  שהם באיזה מהטבלאות המצורפות לכתב הכמויות.

מאלה הנקובים בטבלאות המצורפות לכתב נקב המציע מחירים לרכיבים חלופיים  .3.8.5
זה  2הכמויות, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות במחירים האמורים כאילו ננקבו עבור 
 הרכיבים בגינם לא נקב המציע מחיר.

ופרמטרים המשקפים את הפתרון על המציע לנקוב ולתמחר בהצעה הכספית רכיבים  .3.8.6
, בין היתר, כפי שאפיין המציע במענה לציון האיכות ככזה הדרוש היחידהמוצע 

להשלמת הפרויקט במלואו בהתאם ליעדים ולדרישות הפונקציונאליות והאחרות 
הנקובות בחוזה (לרבות המפרט הטכני), ולצורך ביצוע שאר התחייבויותיו על פי 

המציע מחיר למספר פתרונות חלופיים, אזי מבלי לגרוע מכל החוזה. ציין ו/או נקב 
זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות  2זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

רשאית, על פי שיקול דעת הבלעדי, לבחור את הרכיבים אשר תימחורם ישוקלל 
בהתאם  לצורך בחירת ההצעה הזוכה וכן לחייב את הזוכה לבצע את התחייבויותיו

  לבחירת הרשות האמורה. 

נקב המציע מחיר עבור רכיב מסוים בעמודה/שורה לא נכונה, אזי מבלי לגרוע מכל  .3.8.7
זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות  2זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

רשאית לראות את המחיר כאילו ננקב עבור אותו רכיב מסוים רלוונטי אף שננקב 
 אחרת. בעמודה/שורה 

נקב המציע מחיר אחד עבור מספר רכיבים, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת  .3.8.8
זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את  2העומדת לרשות על פי סעיף 

המחיר הנקוב ככזה המתייחס, בנפרד, לכל אחד מהרכיבים או לחילופין, כאילו 
 יחדיו. המחיר הנקוב ככזה המתייחס לכל הרכיבים

נקב המציע מספר מחירים עבור אותו רכיב, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת  .3.8.9
זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את  2העומדת לרשות על פי סעיף 

המחיר הנמוך מביניהם כמחיר הרלוונטי לרכיב האמור, לצורך שקלול הצעתו וכן 
ככל שהצעות תזכה במכרז). הוראות סעיף לצורך קביעת התמורה לה יהיה זכאי (

 זה לעיל, יחולו גם בנסיבות בהן פיצל המציע רכיב אחד למספר רכיבי משנה. 2.8.10 

נקב המציע מחיר שאינו תואם את אמות המידה הכמותיות אותן נקבה הרשות לגבי  .3.8.10
מידה כמותיות של משקל, מידה, זמן, מספר, כמות הרכיב הרלוונטי (לדוגמא: אמות 

זה  2וכיו"ב), אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 
ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את המחיר הנקוב כאילו הוא מתייחס 

 לאמת המידה הכמותית אותה נקבה הרשות לגבי הרכיב הרלוונטי. 

מחיר שאינו תואם את מאפייני השירות/פעילות אותם נקבה הרשות לגבי נקב המציע  .3.8.11
הרכיב הרלוונטי, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי 

זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את המחיר הנקוב כאילו הוא  2 סעיף 
 יחס וכולל את מאפייני השירות אותם נקבה הרשות לגבי הרכיב הרלוונטי. מתי

ככל שהתוצאות המתמטיות של סה"כ עלויות הנקובות בכל אחת מהטבלאות שבכתב  .3.9
הכמויות, לא תהיינה תואמות את המחירים/כמויות/אחוזים אותם נקב המציע בשורות 

בצע תחשיב מחדש, כאשר ובעמודות של הטבלאות הרלוונטיות, תהא הרשות רשאית ל
, הן שיהוו בסיס בכתב הכמויותהמחירים/אחוזים אותם נקב המציע בעמודות הרלוונטיות 

 ועניין.  .לתחשיב הנכון ועל פיו תחושב הצעתו הכספית של המציע לכל צורך
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זה, על מנת לגרוע  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות על פי סעיף .3.10
בכל זכות אחרת המוקנית לרשות על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול  ו/או לפגוע

בכל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי 
ו/או פגם שנתגלעה בהצעתו הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי הרשות ועל פי 

 הרשות.שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת  .3.11
זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחילופין,  2 מהזכויות המוקנות לה על פי סעיף 

על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  לפעם אחת ו/או מספר פעמים ואף לשלב ביניהן, הכו
 הרשות.    

בחתימתם על טופס ההצעה, המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי  .3.12
, והם בטופס ההצעהחוזר, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות 
קים מלהעלות כל טענה מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושת

ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או 
כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור לרבות טענות, תביעות ודרישות שעניינן 

 העדר שוויון או תמרון פסול במכרז.

כויות הרשות על פיו על מנת למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה ו/או בז .3.13
לטופס הזמנת  17  - ו  15 לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי סעיפים 

  ההצעות. 

  הצהרות ומידע כללי בקשר עם ההצעה הכספית .4

זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על פיו, אנו הח"מ  הצעה מבלי לגרוע משאר הוראות טופס .4.1
 מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 

כי לצורך ובמסגרת הצעתנו הכספית, בחנו בקפידה ובעיני בעל מקצוע וכן שקללנו  .4.1.1
את כל ההשלכות, התנאים, ההיבטים והיישומים של הוראות מסמכי המכרז 

יה זכאים בגינם, קיבלנו מהרשות כל מידע נוסף שנדרש על ידנו והתמורה לה נה
בקשר עם מסמכי המכרז, מתן השירותים על פיהם והתמורה המשולמת בגינם, וכי 
לאחר ששקללנו את כל האמור, וכל מידע אחר שמצאנו לנכון לשקול, אנו מגישים 

ן מלא, את הצעתנו הכספית כמפורט בכתב הכמויות, ואנו מוותרים בזאת באופ
 מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור. 

אופני השקלול של הרכיבים השונים בהצעה הכספית, במסגרתם כי ידועים לנו  .4.1.2
לחלק מהרכיבים ו/או הפעולות הנקובים בתחומים השונים  משקולות שונותקיימים 

 .כתב הכמויותשב

הנקובים בכתב הכמויות המצורף לטופס ההצעה,  כי הכמויות ו/או היקפי הפעילות .4.1.3
מהווים אומדן בלבד והם נועדו אך ורק לשם שקלול הצעות המציעים ולקביעת 

 מערכתההיקפו של הפרויקט. לפיכך, המציע יישא באחריות לספק לרשות את 
בכל דרישות הרשות, ללא תלות בכמויות  תא עומד, כשהי"Turn-Key"במתכונת 

ם, הכול על אחריותו ועל חשבונו של הזוכה, והזוכה מוותר בזאת וההיקפים האמורי
באופן מלא, סופי ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 

 תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

כי ידוע לנו שכל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת המכרז בכלל וטופס הזמנת  .4.1.4
רכי המחשה בלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג ההצעות בפרט, נועד לצ

כלשהו מצד הרשות, לכל דבר ועניין, וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור 
ו/או בתוכנו על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע 

 מהתחייבויותינו המפורטות במסמכי המכרז.   

היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום וכי  החוזה,לנו תנאי כי ברורים  .4.1.5
(כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי),  , על חוזהי הרשותיד במועד שיקבע על

. ידוע לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ממסמכי המכרזבלתי נפרד המהווה חלק 
ליך ללא סייג לתוכן חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין (כפי שיעודכן במסגרת הה

חילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת חוזה ע"י ת ידוע לנו, כיהמכרזי). כמו כן, 
 הרשות עם המציע הזוכה.
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כי ידוע לנו, שאין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות  .4.1.6
 המוטלות עלינו בחוזה ו/או בנספחיו.

, כשהם לקיום המכרזערבות הכולל  לטופס הזמנת ההצעות 7   מצ"ב כל המסמכים המנויים בסעיף .5
 .ידוע לנו שבמידה ולא יוגשו כל המסמכים הנ"ל עלולה הצעתנו זו להיפסל .חתומים על ידנו

 עות.בטופס הזמנת ההצנקוב כ תוקפה של הצעתנו זו היא .6

___________ לא יימסרו  -____________ ו  -אנו מבקשים, כי מסמכים: ___________ ו  .7
 לעיון, וזאת מן הנימוקים להלן:

  מסמך נפרד, מנומק  ומפורט)  7 (הערה: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף

_____________________________________________________________       

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

ידוע לנו, כי עפ"י הדין, שיקול הדעת הוא של ועדת המכרזים של הרשות. למרות האמור לעיל ידוע 
לטופס  6 נאים המקדמיים הנקובים בסעיף כל מידע שמסר המציע לצורך הוכחת עמידתו בתלנו, כי 

, לא יהיו חסויים, תוכן ההצעה הכספי ובדרישות החובה הנקובות במפרט הטכני הזמנת ההצעות
  . וכל זאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בשל כך

 ת ההצעות, אנו הח"מ, מצהירים בזאת כדלקמן:מבלי לגרוע מהצהרותינו כמפורט בטופס הזמנ .8

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת  .8.1
הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על הליך 

ה של המציע ו/או נושאי המכרז ו/או הליך קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות כל החלט
  המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של הליך זה.

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי  .8.2
משרה אצל המציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע 

 זה.  חסוי/סודי הקשור להליך

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי  .8.3
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.

שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה הרשות  כי ידוע לנו .8.4
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז, ואנו מוותרים 

 על כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת הצעתנו על ידי הרשות. 
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