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לתכנון, אפיון, אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת וציוד  2015/197/0040/00מכרז פומבי מס' 
  לניהול שליטה ובקרה על מערך חניוני רשות שדות התעופה

  
   שבנדון.מציעים להגיש הצעותיהם למכרז "), מזמינה בזאת הרשותפה (להלן "רשות שדות התעו

 המפורטים להלן: ל התנאים המקדמיים המצטבריםכרשאי להשתתף במכרז רק מציע בו מתקיימים 
  

  .א

השנים המסתיימות במועד האחרון להגשת  3מציע שהינו תאגיד הרשום כדין בישראל, במהלך 
 ההצעות למכרז, לכל הפחות. 

 

1.    

היצרן או השנים המסתיימות במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, הינו  3מציע כנ"ל, אשר במהלך 
המורשה או בעל הסמכה בתוקף מטעם יצרן/משווק/מפיץ מורשה כאמור, בתוכנה המפיץ/משווק 

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

Recognition(ממוחשבת לניהול, מערכת צורך פיתוח, אפיון, הקמה ותחזוקה של , ואשר תשמש ל
תוכנה לניהול שליטה ובקרה על מערך חניוני הרשות, ככל שהצעתו תזכה במכרז (בסעיף זה, להלן: "

 ").שליטה ובקרת חניונים
  

2.    

מציע כנ"ל, אשר במהלך חמש השנים המסתיימות במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז אפיין, 
ם והתקין, לכל הפחות עבור שלושה לקוחות שונים, בין בעצמו ובין באמצעות קבלני משנה הקי

) מערכות לניהול, שליטה ובקרת חניונים, בהן מתקיימות כל התנאים הבאים 3מטעמו, לפחות שלוש (
  "):מערכות ניהול שליטה ובקרת חניונים(יחדיו להלן: "

  
 500עול של חניון/ים של לקוח, המכיל/ים לפחות כל אחת מהמערכות כאמור משמשת לניהול ותפ  .א

 מקומות חניה;
 

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, כל אחת מהמערכות נמסרה ללקוח הרלוונטי ופעילה   .ב
 חודשים רצופים, לכל הפחות;  12בסביבת הייצור לפרק זמן של 

  
ליטה ובקרת כל אחת מהמערכות כאמור אופיינה, פותחה והוקמה על גבי תוכנה לניהול ש  .ג

 לעיל;  )2א(חניונים אותה נקב המציע במסגרת המענה לתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 
  

מצלמות (לא כולל מדחנים) ו POFמכונות תשלום אוטומטיות כל אחת מהמערכות כאמור, כללה   .ד
LPR . 

  

3.    

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

4.    

מציע כנ"ל, אשר מפעיל בישראל, מערך שירות, הכולל מוקד שרותי תמיכה ותחזוקה למערכות ניהול 
  לעיל, בו מתקיימים כל אלה, במצטבר: )3א(שליטה ובקרת חניונים המתוארות בסעיף 

  
אמור פעיל נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, וזאת במשך תקופה מוקד השירות ה  .א

 חודשים, לפחות; 24רציפה של 
 

 7לעיל, לפחות במשך  )(א)5א(מוקד השירות האמור פעיל, במשך כל התקופה הנקובה בסעיף   .ב
 שעות ביממה (למעט יום הכיפורים). 24ימים בשבוע, 

  

5.    

בתחום אספקה, התקנה ₪  5,000,000מחירים שוטפים של לפחות מציע כנ"ל, שהנו בעל מחזור כספי ב
 .  2014 -ו 2013, 2012ותחזוקה של מערכות חניונים, וזאת במצטבר בשנות המס 

  
סך התשלומים הכספיים אשר שולמו בפועל למציע, למעט  - " שוטפים מחיריםלצורך סעיף זה: "

  תשלומי מע"מ וריבית.
  

6.    
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  עד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו כל תנאים אלה במצטבר:מציע כנ"ל, אשר נכון למו
 
הוא, מנהלו הכללי, וכן כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל ערכאה שהיא   .א

, 290, 237, 112, 100: 1977- בעבירה על פי איזה מהסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז
, 1975-ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח 422-425, 383, 330, 305, 300, 291

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

מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה  –" בעל אמצעי שליטה משמעותיזה, " )(א)7א(לצורך סעיף 
המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון 

  ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע.
  

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

  .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנים) 3( שלוש חלפו ההצעות להגשת האחרון במועדכי  –
  

כמשמעותם בחוק עסקאות גופים  –" הורשע" -" וזיקה בעל: "לעיל )(ב)7א(ף סעי לצורך
  ").ציבוריים גופים עסקאות חוק(להלן: " 1976-ציבוריים, תשל"ו

  
אית שלא לפסול מציע אשר לא התקיימו בו איזה מהתנאים המקדמיים הנקובים תהיה רש הרשות

בהתאם  המכרזים ועדת, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי לעיל )(ב)7א(ף סעיב
 .ציבוריים גופים עסקאות לחוק) 1ב(ב2 סעיףלהוראות 

  

7.    

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

  

8.    

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

9.    

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

10.    

ומבהירה בזה, כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז צריכים הרשות מדגישה 
, אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש בתנאים המקדמיים ו/או ולא בגוף משפטי אחר להתקיים במציע עצמו

  ביתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
  

  ב.

פות במכרז, כפי שהן נקובות בטופס תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת למגבלות נוספות על השתת
  הזמנת ההצעות.  

  

  .ג

ה, תקופת האחריות תקופת ההקמה, תקופת ההרצתהא למשך  הזוכההמציע עם  ההתקשרותתקופת 
  .כמפורט במסמכי המכרז תקופת התחזוקהו
     

  .ד  .1

ת להאריך את תקופת התחזוקה בתקופוהרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 
  .חודשים, בכל תמהיל שבו תבחר הרשות 60נוספות, שאורכן הכולל לא יעלה על 

  

2.  
  

  

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

 

  "). טאתר האינטרנ(להלן: " www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:   .א
 

 31.05.2016בנתב"ג קומה ב' משרדי אגף לוגיסטיקה, וזאת עד ליום  1ינל במשרדי הרשות שבטרמ  .ב
 .09:00-12:00 , בשעות:ה'-א'בימים 

  

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי   .ג
בכל עת,  המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין

 במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון

  .ה  .1
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  ב ר כ ה, ב  
  

   פלג מצויינים  
  עורך התקשרויות בכיר  

 גיסטיקהאגף לו   

כי על כל משתתף פוטנציאלי חלה החובה לעקוב אחר כל שינוי או הבהרה אשר האמור. יודגש, 
 יפורסמו באתר האינטרנט ו/או במשרדי הרשות בקשר למכרז זה.

  
(כולל מע"מ), שלא  ₪ 000,5 ת במכרז הנו תשלום דמי השתתפות בסך שלתנאי מקדמי להשתתפו

  יוחזרו.
   

מציע המבקש להשתתף במכרז יוכל לשלם את דמי ההשתתפות באופן ובמועדים המפורטים להלן. 
וכי עמידה בהם מהווה  יודגש, כי לא ניתן יהיה לשלם עבור ההשתתפות במכרז לאחר מועדים אלו

  :רזתנאי סף להשתתפות במכ
  

  .30:23בשעה:  30.05.2016בכרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט, עד ליום   .א
  

באגף התקבולים של הרשות הנמצא במשרד הראשי בנתב"ג, קומת הכניסה, וזאת לא יאוחר   .ב
(לא ניתן לשלם באמצעות  0009:-12:00 , בין השעות:'ה-'אבמהלך הימים  31.05.2016מיום 

	כרטיס אשראי).
  

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

  

2.    

ואינו מקנה לרוכש כל זכות אחרת לגבי  יודגש כי התשלום הינו בעבור ההשתתפות במכרז בלבד
  המכרז.

  

3.    

נמצאת  אשר תיבת המכרזים, ל08:30-15:00ות: , בין השעה'-א'גשת ההצעות למכרז תהא בימים ה
סמוך ב(או  140חדר מס'  1קומה שב"ג, בבניין המשרד הראשי, במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) בנתב

  למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום). 
  

חרון להגשת המועד הא"להלן: ( 10:00 השעה עד 25.07.2016 להגשת ההצעות הינו אחרון מועד
הצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה הנקובים בסעיף זה, לא יתקבלו ולא  ,")ההצעות

     לרשות זכות לדחות את המועד האחרון למועד אחר, הכול כמפורט במסמכי המכרז. יידונו.

  

4.    

 פלגמר יג אגף לוגיסטיקה נציג הרשות אליו ניתן להפנות שאלות ובירורים בהקשר למודעת מכרז זה, הינו נצ
. יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו 03-9711296, באמצעות פקס שמספרו מצויינים

03-9750661/581 .  
  

  .ו

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים ויתר הפרטים 
הם כמפורט במסמכי המכרז בהם ניתן לעיין באופן ובמועדים המחייבים ביחס להליך המכרז ולתנאיו 

לעיל. מודגש ומוצהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז ' ה המפורטים בסעיף
  המכרז.  לאמור במודעה שלעיל, יגברו תנאי מסמכי

  

  .ז
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