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להתקשרות בהסכם מסגרת עם משרדי מהנדסים למתן שירותי  2016/070/0244/00מכרז מסגרת פומבי מס' 
נופי, תכנון ופיקוח עליון בנושאי: תכנון גאומטרי, תכנון תעופתי, ניקוז, תכן מבנה, תכנון תנועתי, תכנון 

 תשתיות חוץ, עבור רשות שדות התעופה-בטיחות אש ואינסטלציה

   שבנדון.מציעים להגיש הצעותיהם למכרז "), מזמינה בזאת הרשותפה (להלן "רשות שדות התעו
   :להלן יםהמפורט התנאים המקדמייםכל רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים באופן מצטבר 

  

1.  

תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה הינו מציע אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז 
 הרשום כדין בישראל.

  

1.1.    

מציע כנ"ל, אשר במהלך שבע השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז תכנן 
ההיקף הכספי המצטבר של עבודות הסלילה בפרויקטים השונים עבודות תכן גאומטרי בפרויקטים שונים, כאשר 

לפחות, במחירים שוטפים וללא מע"מ וכאשר בלפחות אחד מהפרויקטים ₪ מיליון  30האמורים עמד על סך של 
לפחות, במחירים ₪ מיליון  10השונים כאמור לעיל, ההיקף הכספי של עבודות הסלילה בפרויקט היה בסך של 

 .שוטפים וללא מע"מ
  

1.2.    

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, מעסיק שני מהנדסים לפחות, אשר כל אחד 
  :להלן ג'- א'משניהם עומד בתנאי 

  
לחוק המהנדסים והאדריכלים,  9מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיף   .א

 -וגם(להלן: "חוק המהנדסים והאדריכלים")  1958-תשי"ח
 

לחוק המהנדסים והאדריכלים, כשהתעודה האמורה  11בעל תעודת מהנדס רשוי בהתאם להוראות סעיף   .ב
 -וגםלהגשת ההצעות במכרז, תקפה על שמו נכון למועד האחרון שנקבע 

  
יימות במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הינו בעל ניסיון בתחום תהשנים האחרונות המס 7במהלך   .ג

 .  תכנון תכן גאומטרי
 

, כאשר שוניםבפרויקטים  תכן גאומטריבנוסף, לפחות אחד מתוך שני המהנדסים האמורים לעיל תכנן   .ד
₪ מיליון  30כאמור, עמד על סך של  השוניםבפרויקטים  הסלילהההיקף הכספי המצטבר של עבודות 
 לפחות, במחירים שוטפים וללא מע"מ.

  
  דלעיל:. 1.3ו  .1.2לצורך סעיף 

  
ככל שלא בוצעו או לא הושלמו הפרויקטים השונים, מתייחס ההיקף  -משמע" היקף כספי של פרויקטים שונים"

   התכנון המפורט.הכספי בגינם לאומדן המתכנן שניתן בשלב 
  

ומועסקים  משרד המציע המעסיק את שני המהנדסים כעובדים שכירים השייכים למצבת עובדיו -משמעו "מעסיק"
  .על ידו

  
  כל התשלומים אשר שולמו בפועל, למעט תשלומי מע"מ וריבית. -" משמעםמחירים שוטפים"
  

  משמעו בתוך התקופה הנקובה ולאו דווקא בכל התקופה. "במהלך"
  

  השלים תכנון מפורט.   :משמע "תכנן"
  
" משמען: ביצוע כל אלה במצטבר: עבודות מצעים וגם עפר וגם אגו"מ וגם אספלט. יובהר כי עבודות סלילה"

  עבודות מסילות ברזל אינן כלולות במסגרת הגדרת עבודות סלילה כאמור.
  

1.3.    

  מתקיימים בו התנאים הבאים, במצטבר:מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, 
 

 - מציע כנ"ל, שהוא וכן מנהלו הכללי, ובמידה והמציע הנו תאגיד גם כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע  .א
, 100: 1977 –לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז 

 –ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח  422-425, 383, 330 ,305, 300, 290-291, 237, 112
  שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן. )5( , ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש1957

1.4.  
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 )בעשרים וחמישה אחוזים( 25%- במחזיק מי שהינו  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"א' זה:  סעיף ךלצור
ערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות או יותר מה

  עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע.
   

; 1991-) עבירות לפי: (א) חוק עובדים זרים, התשנ"א2לא הורשעו ביותר משתי ( ,בעל זיקה אליוהמציע ו/או   .ב
; ו/או (ג) עבירות המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת 1987-ו/או (ב) חוק שכר מינימום, התשמ"ז

כי במועד האחרון  –) עבירות כאמור 2; ואם הורשעו ביותר משתי (2011- האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  )1(שנה אחת  הגשת ההצעות חלפלה

  
 1976-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" הורשע" - " ובעל זיקה: "זהב'  סעיף לצורך

  ").חוק עסקאות גופים ציבוריים(להלן: "
  

, וזאת בהתאם לעילב' בסעיף  התנאי המקדמי הנקובהתקיים בו הרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא 
לחוק עסקאות גופים  )1()1(ב'ב2להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים בהתאם להוראות סעיף 

  ציבוריים.
 

  

, ושהינו 1975 -הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-ודת מסקהמנהל עסקיו כדין עפ"י פמציע כנ"ל, 
  .1976 -בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

  

1.5.    

  מכרז. כמפורט במסמכי המציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו שילמו את דמי ההשתתפות 
  

1.6.    

    .1.7  מציע כנ"ל אשר הוא ו/או מי מטעמו השתתף במפגש משלמי דמי ההשתתפות.
  

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

  :תקופה
  

2.  

  . חודשים 36למשך תקופת המסגרת להתקשרות הרשות עם הספק תהא 
  

2.1    

או לתקופות ההתקשרות לתקופה תקופת ך את להארי ,שיקול דעתה הבלעדי ל פיע ,תהא רשאיתבלבד הרשות 
  . חודשים, בכל תמהיל 24של  נוספות שלא יעלו יחדיו על תקופת הארכה כוללת

  

2.2  
  

  

  :עיון במסמכי המכרז
  

3.1  3.  

  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: 
  

3.1.1      

(להלן: "משרדי הרשות"),  209B, קומה ב' חדר 1במשרדי אגף הלוגיסטיקה בנתב"ג, טרמינל מס' 
  .0009:-12:00 בין השעות: ,ה'-א'בימים  16.8.2016 וזאת עד ליום

  

3.1.2      

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

שתתף פוטנציאלי חלה החובה לעקוב אחר כל שינוי או הבהרה אשר יפורסמו באתר האינטרנט כל מ
  ו/או במשרדי הרשות בקשר למכרז זה.

  

3.1.3      

  :השתתפות במכרז
  

3.2    

כולל מע"מ). שלא יוחזרו. התשלום ( ₪ 005תנאי מקדמי להשתתפות במכרז הנו תשלום דמי השתתפות בסך של 
  במכרז בלבד ואינו מקנה למשלם כל זכות אחרת לגבי המכרז. הינו בעבור ההשתתפות

  

    

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

  

3.3    

      3.3.1       .23:30בשעה:  15.8.2016 בכרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט, עד ליום
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  ב  ב  ר  כ  ה,  

     
  שלומי יזרעאל    

  , אגף הלוגיסטיקהקניין      
 רשות שדות התעופה      

באגף התקבולים של הרשות הנמצא במשרד הראשי בנתב"ג, קומת הכניסה, וזאת לא יאוחר מיום 
  (לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי).. 12:00-09:00, בין השעות: ה'-א'במהלך הימים  16.8.2016

  

3.3.2      

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

  
בבניין המשרד הראשי, בנתב"ג, תיבת המכרזים הנמצאת ל, 08:30-15:00 :שעותבין ה, ה'-א'ההצעות, תוגשנה בימים 

סמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב ב(או  140חדר  1במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) שבקומה 
בבוקר ("המועד האחרון להגשת ההצעות"). הצעות שיגיעו לתיבת המכרזים  10:00 בשעה 5.9.2016 ליום עדבמקום), 

לרשות זכות לדחות את המועד האחרון למועד אחר, הכול  יתקבלו ולא יידונו.לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא 
  .כמפורט במסמכי המכרז

  

4.  

, שלומי יזרעאל מרלוגיסטיקה הנציג אגף  וניתן להפנות שאלות ובירורים בהקשר למודעת מכרז זה, הינ ונציג הרשות אלי
לוודא קבלת הפנייה ברשות,  יש .shlomiiz@iaa.gov.il: או באמצעות מייל 9711296-03באמצעות פקס  שמספרו 
   .03-9750659 באמצעות טלפון שמספרו

5.  

  

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

6.  
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