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ניקיון שמשות וקירות מסך בשדה התעופה על שם למתן שירותי  0702016//000259/מכרז פומבי מס' 
  עבור רשות שדות התעופהאילן ואסף רמון, 

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

 המפורטים להלן: כל התנאים המקדמיים המצטבריםרשאי להשתתף במכרז רק מציע בו מתקיימים 
  

  .א

מציע שהינו תאגיד או עוסק מורשה (שאינו תאגיד) הרשום כדין בישראל, אשר מספק שירותי ניקיון, 
מועד האחרון נכון לצופים ר) חודשים 36כהגדרתם להלן, וזאת במשך תקופה של שלושים וששה (

  להגשת ההצעות.
גרוע מכלליות האמור, שירותי ניקיון לסוגיהם השונים, לרבות ומבלי ל -" שירותי ניקיון" בטופס זה:

שירותי ניקיון, ניקיון שמשות, עבודות פוליש, ווקס, ניקיון שוטף ויסודי, לרבות ניקיונות תקופתיים 
ולרבות אספקה שוטפת וקבועה של כל חומרי הניקיון הנדרשים לשירותים מסוג השירותים נשוא 

  מכרז זה.
	

1.    

שוטפים ללא מע"מ, בתחום שירותי ניקיון, שאינו נמוך מציע כנ"ל, שהינו בעל מחזור כספי, במחירים 
 בנפרד.  2015 -ו 2014, 2013וזאת בכל אחת מהשנים ₪),  1,000,000מסך של מיליון שקלים חדשים (

  
סך התשלומים הכספיים אשר שולמו בפועל למציע, למעט תשלומי  –" מחירים שוטפיםבטופס זה: "

 מע"מ וריבית. 
  

2.    

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, הוא בעל רישיון תקף על שמו של המציע לעסוק מציע כנ"ל, אשר 
 .1996-כקבלן שירות בתחום הניקיון, כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

	

3.    

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

הוא, מנהלו הכללי, וכן כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל ערכאה שהיא   .א
, 291, 290, 237, 112, 100: 1977-בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים על פי חוק העונשין, תשל"ז

, ואם 1957-ו/או על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח 422-425, 383, 330, 305, 300
 ) שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן. 5ורשעו באיזו מהעבירות כאמור חלפו חמש (ה

  

  זה:  )(א)4א( לצורך סעיף
) או יותר מן הערך 25%מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים ( –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"

נו רשאי למנות עשרים הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שה
  ) או יותר מהדירקטורים במציע.25%וחמישה אחוזים (

  

- ) עבירות לפי: (א) חוק עובדים זרים, התשנ"א2הוא ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי (  .ב
השניה או ; ו/או (ג) עבירות המנויות בתוספת 1987-; ו/או (ב) חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991

) 2; ואם הורשעו ביותר משתי (2011- להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"בהשלישית לחוק 
) שנים לפחות ממועד ההרשעה 3כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפו שלוש ( –עבירות כאמור 

 האחרונה.
 

) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות לא הוטלו על עליו או על בעל זיקה 3בשלוש (  .ג
) הפרות המהוות עבירה לפי: (א) חוק עובדים זרים, 6יים בשל יותר משש (אליו עיצומים כספ

; ו/או (ג) עבירות המנויות בתוספת 1987-; ו/או (ב) חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991- התשנ"א
 .2011-השנייה או השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

  

לעיל, יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור  )(ג)4א(לעניין סעיף 
מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד 

 אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.
  

כמשמעותם בחוק עסקאות גופים  –" הורשע" - " ובעל זיקהלעיל: " )(ג)4א(-)(ב)4א(לצורך סעיפים 
  ").חוק עסקאות גופים ציבוריים(להלן: " 1976-ציבוריים, תשל"ו

  

הרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיימו בו איזה מהתנאים המקדמיים הנקובים 
לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים  )(ג)4א( - )(ב) ו4א(בסעיפים 
  ) לחוק עסקאות גופים ציבוריים.1ב(ב2להוראות סעיף  בהתאם

  

4.    
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-מציע כנ"ל, המנהל עסקיו כדין על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו
-, ושהינו בעל כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו1975
1976.  

  

5.    

חודשים רצופים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,  36תקופה של מציע כנ"ל אשר במהלך 
  התקיימו בו כל אלה:

  
 המציע לא הורשע בהפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזו מהוראות דיני העבודה.  .א

 
בעל הזיקה למציע לא הורשע בהפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזו מהוראות   .ב

 דיני העבודה.
  

  להלן: )7א( - זה ו )6א(לצורך סעיף 
  כמשמעותם בחוק עסקאות גופיים ציבוריים.  –" הורשע" -ו "בעל זיקה"

, 1969-כל החיקוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט –" דיני העבודה"
  כפי שיהיו מעת לעת, לרבות כל אחד מאלה: 

; פקודת הבטיחות 1945תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), ; פקודת 1943פקודת מחלקת העבודה, 
; חוק שעות 1949-; חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט1970- בעבודה [נוסח חדש], תש"ל

; חוק 1954-; חוק חמרי נפץ, תשי"ד1951- ; חוק חופשה שנתית, תשי"א1951-עבודה ומנוחה, תשי"א
; חוק עבודת 1953- ; חוק שירות לאומי, תשי"ג1953- וער, תשי"ג; חוק עבודת הנ1953-החניכות, תשי"ג
; 1958- ; חוק הגנת השכר, תשי"ח1954- ; חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד1954-נשים, תשי"ד

; חוק שירות עבודה 1959-; חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט
; תקנות המלאכות 1995-הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה; חוק 1967-חירום, תשכ"ז-בשעת

- ; חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז1973- ; חוק מס מקביל, תשל"ג1934והתעשיות (הסדרתן) (נפט), 
; חוק עובדים 1988-; חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח1987-; חוק שכר מינימום, תשמ"ז1957

; סימן א' לפרק ו' חוק יישום ההסכם 1994-תשנ"ד-יאות ממלכתי; חוק ביטוח בר1991- זרים, תשנ"א
; חוק 1994-בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה

; פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם 1996-העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו
; חוק הסכמים קיבוציים, 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8; סעיף 1998- מוגבלות, תשנ"ח

לחוק מידע גנטי,  29; סעיף 2001-; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א1957- תשי"ז
; חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), 2000-תשס"א
א לחוק הגנה על עובדים 5; סעיף 2006- בשעת חירום, תשס"ו ; חוק הגנה על עובדים2002-תשס"ב

 - ו 36, 33, 32, 31, 24, סעיפים 1997- (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז
, חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 37

חבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע בקשר עם השירותים , וכן כל צווי ההר2012-התשע"ב
 נשוא המכרז. 

  

6.    

חודשים רצופים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,  12מציע כנ"ל, אשר במהלך תקופה של 
  התקיימו בו כל אלה: 

  

- לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו 5המציע לא נקנס על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף   .א
) קנסות בגין הפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזה מהוראות 2, ביותר משני (1985

 דיני העבודה. 
 

 5סעיף ) קנסות, על ידי מפקח עבודה שמונה לפי 2בעל הזיקה למציע לא נקנס, בלמעלה משני (  .ב
, בגין הפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח 1985- לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו

 איזה מהוראות דיני העבודה.
  

הרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיימו בו איזה מהתנאים המקדמיים הנקובים 
לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים  )7א( -ו )6א(בסעיפים 

  .1993-א(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג6בהתאם להוראות תקנה 
  

7.    

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

8.    

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

9.    
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הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז צריכים 
להתקיים במציע עצמו, אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש בתנאים המקדמיים ו/או ביתר הדרישות 

 המפורטות במסמכי המכרז.
  

  ב.

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

  

  .ג

   : ההתקשרותתקופת 
) חודשים, החל מהמועד עליו תודיע 36היא לשלושים ושישה (הזוכה, המציע עם  ההתקשרותתקופת 

 .ימים מראש  90הרשות למציע הזוכה שתימסר למציע הזוכה לפחות 
  

  .ד  .1

הרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה או 
  .חודשים 24ל תקופות נוספות, בכל תמהיל שתבחר, שלא יעלו יחדיו במצטבר ע

   

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
 

 28.7.2016בנתב"ג קומה ב' משרדי אגף לוגיסטיקה, וזאת עד ליום  1במשרדי הרשות שבטרמינל   .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
המכרז 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 

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

  

  .ה  .1

  (כולל מע"מ), שלא יוחזרו. ₪ 300 תנאי מקדמי להשתתפות במכרז הנו תשלום דמי השתתפות בסך של
   

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

  :תנאי סף להשתתפות במכרז
  

  .30:23בשעה:  27.7.2016בכרטיס 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  28.7.2016מיום 

	כרטיס אשראי).
  

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

  

2.    

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

3.    

נמצאת  אשר תיבת המכרזים, ל08:30-15:00, בין השעות: ה'-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). 
  

המועד האחרון להגשת "להלן: ( 10:00 השעה עד 22.8.2016 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.    

בני מר נציג הרשות אליו ניתן להפנות שאלות ובירורים בהקשר למודעת מכרז זה, הינו נציג אגף לוגיסטיקה 
 . יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו03-9711296, באמצעות פקס שמספרו צלח

יש להגיש את כל השאלות והבירורים הנדרשים גם באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת . 03-9750588/581
  .bennyz@iaa.gov.ilמייל: 

  .ו
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  ב ר כ ה, ב  
  

   רפרנט רכש בכיר,  בני צלח  
 אגף לוגיסטיקה   

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

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