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  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

  
  2016/070/0370/00 מס'פומבי מכרז 

לשדה ונתב"ג עובדה שדות התעופה אילת מתן שירותי הובלת ציוד משרדים ומחסנים מל
  רשות שדות התעופה עבוררמון על שם אילן ואסף התעופה 

  
  

 טופס הזמנת הצעות ותנאי המכרז .1

פי חוק - מנהלת ומפעילה את שדות ונמלי התעופה על, ) המחזיקה"הרשות(להלן: " רשות שדות התעופה
, וכן את מסופי המעבר היבשתיים על פי חוק רשות שדות התעופה 1977-התעופה תשל"ז רשות שדות

למתן להתקשרות בחוזה פומבי מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז  ,1980-(הוראת שעה), תש"ם
משדות התעופה אילת עובדה ונתב"ג לשדה התעופה על שם אילן הובלת ציוד משרדים ומחסנים שירותי 

הנקובות  הוראותל בכפוףהכל ו עבור רשות שדות התעופה,") שדה התעופה רמון(להלן: " ואסף רמון
(להלן:  לחוזה א' כנספח ףהמצורנספח התפעולי ב לעניין זה, ,, לרבותבמסמכי המכרז ובנספחיהם

  . )"השירותים" - ו "המכרז"

  המכרזמסמכי  .2

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

  ., על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיוהזהזמנת הצעות טופס  .2.1.1

המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו (להלן,  על כל נספחיו שנוסחו מצ"ב, חוזה .2.1.2
 .")החוזהיחדיו: "

, , על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיומכרזכספית בהטופס ההצעה  .2.1.3
טופס : "(להלןובהתאם להוראותיו  לטופס הזמנת הצעות זה ה' כנספחבנוסח המצורף 
 ").ההצעה הכספית

 24.4  משמען בסעיףו/או הבהרות (כ בכתב על ידי הרשותצא כל מסמך תוספת למכרז שיּו .2.1.4
 הליכי המכרז. סגרתבמ, להלן) שפורסמו

להלן. את  4.1 מסמכי המכרז יועמדו לעיון במשרדי הרשות וכן באתר האינטרנט כמפורט בסעיף  .2.2
כעותק  לקבלם במשרדי הרשות,או מסמכי המכרז ניתן יהיה להדפיס באמצעות אתר האינטרנט, 

צרוב במדיה מגנטית על גבי תקליטור. מסמכי המכרז אשר יומצאו למשתתפים על גבי התקליטור, 
 . PDF ייערכו כקובצ

, ים), כשכל המסמכים כוללים תצהירHard Copyעל המציע להגיש את הצעתו בפורמט כתוב ( .2.3
 - ו 6  ובסעיפיםבכלל בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז , והכל וחתימות כנדרש יםאימות

 . בפרט להלן 7 

המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז  .2.4
 . להלן 18.1 ור בסעיף , וזאת מבלי לגרוע מהאמ(לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו)

הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע שינויים ו/או תיקונים באיזה ממסמכי 
, והכל 24.4 -ו 4.1.2 , 3.2 המכרז, טרם סיום ההליך המכרזי, ויחולו לעניין זה גם הוראות סעיפים 

  מבלי שלמציע תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

באופן בלעדי ומוחלט, הינו  כי העותק הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים, מובהר
, ואף מסמך לא יהווה תחליף לגביו ושום נוסח לא יגבר עליו, לרבות ייב לצורך מכרז זההעותק המח

עותק המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של הרשות ו/או הגשתם של טופס 
  ., ככל שתאפשר זאתההצעה הכספית וכן כל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו
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  הליך המכרזיריכוז מועדים ולוחות זמנים ב .3

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

 תאריך  פעולה

  28.7.2016  -  מועד פרסום המכרז.

מסמכי המכרז במשרדי הרשות, כמפורט בהמועד האחרון לעיון 
  .4.1.1.1 בסעיף 

-  18.08.2016  

אגף התקבולים של ום דמי השתתפות בהמועד האחרון לתשל
  .4.2.1.1 הרשות, כמפורט בסעיף 

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

-  

  

- 

18.08.2016  

  

17.08.2016 

  18.08.2016  -  .24.3 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, כמפורט בסעיף 

  23.08.2016  -  .25  , כמפורט בסעיףמפגש וסיור חובהמועד 

  08.09.2016  -  .7.12.2  המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, כמפורט בסעיף

  31.1.2017  -  .6.7.4 מועד תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

  31.1.2017  -  .10 מועד תוקף ההצעה, כמפורט בסעיף 

את  ,ובכלל האמור לדחות שנותלבכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,  תרשאירשות תהיה ה .3.2
כאמור דחייה . הודעות על אחת או יותר קצובהבתקופה  לעיל 3.1 הנקובים בסעיף  יםמועדה
 . להלן 24.5 - ו 24.4  פיםהוראות סעיויחולו עליהן באתר האינטרנט,  מופורסי

כל ההוראות אשר חלו על יחולו , וקבעי, במידה ויהרשותעל ידי  ואשר ייקבעהמועדים החדשים על 
בסעיף זה כדי להבטיח מתן  אין באמורלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי . הםל מואשר קד יםמועדה

 כלשהי.ארכה 

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

קשר עם מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ב
  . לעיל 3.2 קטן להוראות סעיף 

  עיון במסמכי המכרז ודמי השתתפות .4

 וקבלתם עיון במסמכי המכרז .4.1

מסמכי המכרז באופן ולקבל לידיו את כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין  .4.1.1
 הלן:ובמועדים המפורטים ל

טופס (ב B-209חדר אגף הלוגיסטיקה, , 2 , קומה1בטרמינל במשרדי הרשות ש .4.1.1.1
, ה'-א'בימים  18.08.2016"), וזאת עד ליום משרדי הרשותזה: " הזמנת הצעות

 .09:00-12:00 בשעות:

לטופס ' כנספח דמפת הגעה ותאור מקום משרדי הרשות בנתב"ג, מצורפת 
 .הזמנת ההצעות

זה:  טופס הזמנת הצעותב( www.iaa.gov.ilות: באתר האינטרנט של הרש .4.1.1.2
 ").טאתר האינטרנ"

גם כחלק בלתי נפרד  צו במסגרת המכרז, יצורפוכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופ .4.1.2
למסמכי המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם 

במסגרת  בהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופצועת, במסמכי המכרז וכן בכל הלעיין בכל 
  המכרז נכון למועד העיון האמור.
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  ודרכי התקשרות עם המציע השתתפות במכרזדמי  .4.2

על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו דמי  .4.2.1
  :במועדים המפורטים להלןבאופן ו(סכום זה כולל מע"מ) ₪  300השתתפות בסך של 

משרד הראשי של הרשות אגף התקבולים של רשות שדות התעופה הנמצאים בב .4.2.1.1
, בשעות: ה'-א', בימים 18.08.2016 וזאת לא יאוחר מיוםבנתב"ג, קומת קרקע, 

09:00-12:00. 

 . 23:30, בשעה: 08.201617.באמצעות אתר האינטרנט, עד ליום  .4.2.1.2

לום דמי ההשתתפות קודם למועדים מובהר, כי יש להשלים את הליך תש .4.2.1.3
הנקובים לעיל. 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 האינטרנט,  הרשותמשרדי במסגרת תשלום דמי ההשתתפות, ימסרו לרשות, ב .4.2.2
ודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס ודואר פרטי המשלם המע

 אלקטרוני. 

, חשבונית בגין זה 4.2.2 לכתובת שנמסרה במסגרת הוראת סעיף למציע, הרשות תשלח 
 .בידי נציג הרשותבשם הרשות,  מתא מוחתיכשה, תשלום דמי ההשתתפות

ו/או אובדן ו/או הפסד תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה הרשות לא 
ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו למציע ו/או לכל מי מטעמו, ו/או 
שבהם נשא המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות ו/או השמטה, מכל מין 

, לרבות נזק ו/או זה 4.2.2  ם הנקובים בסעיףוסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטי
ו/או הוצאה ו/או תשלום שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי ו/או ו/או אובדן ו/או הפסד תקלה 

אי זמינות באתר האינטרנט של הרשות, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה 
 להעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. מנוע ומושתק מ

דמי ההשתתפות לא יוחזרו למציע בשום אופן ובשום תנאי, לרבות במקרה של מציע אשר  .4.2.3
שילם את דמי ההשתתפות ובחר שלא להגיש הצעתו למכרז, ולמעט אך ורק בנסיבות 

 .להלן 20.2 האמורות בסעיף 

 ותנאים נוספים להשתתפות במכרז ים מקדמייםתנא .5

 התנאים המקדמייםכל רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים באופן מצטבר  .5.1
   :להלן יםהמפורט

תאגיד הרשום כדין בישראל, הינו  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז מציע אשר .5.1.1
 .שאינו תאגיד רשום כדין בישראל עוסק מורשהאו 

תכולת משרדים ו/או תכולת סיפק ברציפות שירותי הובלת טובין ו/או  אשר, למציע כנ" .5.1.2
מועד השנים האחרונות המסתיימות ב(לפחות) מחסנים ו/או תכולת דירות, וזאת בשלוש 

 במכרז. האחרון להגשת ההצעות

₪  2,000,000ר המחזור הכספי שלו במתן שירותי הובלה עומד על לפחות שמציע כנ"ל, א .5.1.3
 .2015 -ו 2014, 2013טפים בכל אחת מהשנים במחירים שו

משמעם, סך התשלומים הכספיים אשר שולמו  –" מחירים שוטפים" 5.1.3 לצורך סעיף 
  בפועל למציע, למעט תשלומי מע"מ וריבית.

הובלה וסבלות, התשנ"ז מציע כנ"ל, אשר הינו בעל רישיון הובלה (מוביל) לפי חוק שירותי  .5.1.4
 , כשהוא תקף על שמו של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.1997 –

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז מחזיק בבעלותו ו/או  .5.1.5
משאיות  5הכולל לפחות לצורך מתן שירותי הובלה, , צי של כלי רכב )ליסינג( כירהבח

 .טון(לפחות)  12בעלת יכולת העמסה של עד מהן הינה , כשכל אחת הובלה
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אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו התנאים מציע כנ"ל,  .5.1.6
 הבאים, במצטבר:

גם כל בעל אמצעי  ,תאגידהינו  ובמידה והמציע - וכן מנהלו הכללי המציע .5.1.6.1
ל פי איזה לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה ע -  שליטה משמעותי במציע

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

שנים ומעלה ) 5(חלפו חמש  ,, ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור1957-התשי"ח
 .מיום תום ריצוי העונש בגינן

נו ימי שה –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"זה:  5.1.6.1 טן לצורך סעיף ק
או יותר מן הערך הנקוב של הון  )בעשרים וחמישה אחוזים( 25%- במחזיק 

נו רשאי למנות יהמניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שה
  .ר מהדירקטורים במציעעשרים וחמישה אחוזים או יות

) עבירות לפי חוק 2זיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי (/או בעל ו המציע .5.1.6.2
 1991-עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

) עבירות 2, ואם הורשעו ביותר משתי (1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז/או ו
) לפחות ממועד 1חלפה שנה אחת ( במועד האחרון להגשת ההצעות –כאמור 

 ההרשעה האחרונה.

בחוק  םכמשמעות –" בעל זיקה"-" והורשע"זה:  5.1.6.2 לצורך סעיף קטן 
  .1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 המקדמי ם בו התנאיהרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיי
זה לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי  5.1.6.2 בסעיף  ובהנק

) לחוק עסקאות גופים 1)(1ב(ב2ועדת המכרזים בהתאם להוראות סעיף 
  .1976-ציבוריים, תשל"ו

מס ערך מוסף,  מציע כנ"ל, המנהל עסקיו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק .5.1.7
, ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 1975-התשל"ו
 .1976-התשל"ו

 .25 מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו השתתף במפגש המציעים ובסיור, כאמור בסעיף  .5.1.8

טופס בהתאם להוראות  ,ו שילמו את דמי ההשתתפותאשר הוא ו/או מי מטעמ ,מציע כנ"ל .5.1.9
 . זה הזמנת הצעות

ידי הרשות עקב אי עמידת המציע -מציע אשר סיפק טובין/שירות לרשות, והחוזה עימו בוטל על .5.2
, זה בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום מכרז

 .ולא תידון פסל על הסףיהצעתו ת -ה והגיש הצעה הי .לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה

שפרסמה  או מהצעתו בהליך תחרותי אחרשפרסמה הרשות מכרז בחזר בו מהצעתו מציע אשר  .5.3
נהג עדת המכרזים מידע מטעה, או שואותו הליך, או שמסר לולאחר שהוכרז כזוכה ב, הרשות

הא לרשות י ,זה פרסום מכרזד מועוזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו לבמהלך המכרז בעורמה, 
 .קול דעת במסגרת בדיקת ההצעות לפסול את הצעתויש

בנוסף, הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון, לפסול הצעה ו/או  .5.4
השתתפות בהליך, של משתתף ו/או מציע אשר לרשות היה ו/או יש עימו ניסיון שלילי, רע ו/או כושל, 

ידיו ו/או מי  מביצוע עבודות / מתן שירותים על סר אמון, העדר שביעות רצון ניכרתלרבות חו
מטעמו, ו/או התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו וכיוצ"ב, וזאת במסגרת התקשרות קודמת ו/או 
קיימת, אחת או יותר, בין הרשות ובין אותו משתתף ו/או מציע מסוג השירותים או העבודות מושא 

 ."המתקשררם שצבר את אותו ניסיון שלילי/רע/כושל יקרא להלן: "הגו .ההליך

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

אשר המתקשר מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או ) ישות משפטית iiiבמישרין או בעקיפין; (
בעקיפין, וכן (ב) גם אם חל שינוי באחזקות המתקשר/במתקשר, בין המועד האחרון להגשת הצעות 

 .במכרז לבין המועד בו נצבר אותו ניסיון שלילי/רע/כושל
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המכרז ות במסמכי ורטכי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפ ,הרשות מדגישה ומבהירה בזה .5.5
 בגורםובמקרה בו נאמר מפורשות אחרת,  - ולא בגוף משפטי אחר להתקיים במציע עצמו יםצריכ

בתנאים המקדמיים ו/או ביתר  אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש - שלגביו מתייחסות הדרישות 
  .הדרישות המפורטות במסמכי המכרז

גוף  ,המציע, לרבות ולא למעטכל גוף משפטי שאיננו  -" גוף משפטי אחרלצורך סעיף קטן זה "
 (לרבות קשר שנוצר במסגרת הליך מיזוג חברות, משפטי הקשור בקשר משפטי כלשהו עם המציע

, חברה הקשורה לניהוחזקה, חברת אקשר של חברות אחיות, חברות  קשר בין חברת אם לחברת בת,
  ."בצבקשרי "שרשור משפטי" ישיר או עקיף) וכיו

 5.1.3  - 5.1.2 ים פהמקדמים הנקובים בסעי םזה לעיל, לצורך עמידה בתנאי 5.5 על אף האמור בסעיף 
 עוסק ידי-על שנצבר/ו לפי העניין,פי, לעיל, יהיה המציע רשאי להסתמך על הניסיון ו על מחזור כס

במהלך התקופה הקודמת למועד ייסודו  ,")העוסק המורשה(להלן, יחדיו: " ה (שאינו תאגיד)מורש
של המציע על ידי העוסק המורשה, כאשר במהלך התקופה שממועד ייסודו של המציע ועד למועד 

  .במציע, לכל הפחות ליטהאמצעי השמ 51% בעלהאחרון להגשת ההצעות, היה העוסק המורשה 

  .1999- כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט –" אמצעי שליטה"

גם מידע  , יצרף המציע להצעהביקש מציע להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי של העוסק המורשה
עוסק של ההשליטה ועל אמצעי  ,עוסק המורשהידי ה- מציע עלומסמכים המעידים על ייסודו של ה

הדרושים על פי טופס הזמנת והמידע מסמכים ה כן את כלושל המציע ייסודו  לאחריע במצהמורשה 
תקופה ה במהלך ו על ידי העוסק המורשה/המחזור הכספי שנצבר/או ההצעות בקשר עם הניסיון ו

  הרלוונטית.

 5.1.2 עמידה בתנאים המקדמים הנקובים בסעיפים  לצורך ,זה לעיל 5.5 בנוסף ועל אף האמור בסעיף 
-, יהיה המציע רשאי להסתמך על הניסיון ו/או על מחזור כספי, לפי העניין, שנצברו עללעיל 5.1.3  -

מיזוג  קיבל המציע פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/אוידי ישות משפטית ממנה רכש ו/או 
בדרך של עסקת נכסים/פעילות  וכן לרבות 1999- החברות, תשנ"ט סטטוטורי על פי הוראות חוק

  ").התאגיד הנרכש(להלן: "

גם י תאגיד נרכש, יצרף המציע להצעה ביקש מציע להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי שנצבר על יד
וכן את כל המסמכים והמידע  ,מכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכשמידע ומס

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

שפטית חדשה, לא למען הסר ספק ועל אף כל האמור לעיל (א) מציע שהוקם כתאגיד חדש / ישות מ
יהיה רשאי להסתמך על ניסיון של שותפים ו/או שכירים בו אשר לא השתייכו למציע בטרם הקמתו 
כאמור, (ב) ניוד שכירים ו/או התקשרות להעסקת שכירים (כמו גם כל גורם שיועסק על ידי המציע 

  ר לפני כן.בכל דרך), שהינם בעלי ניסיון כנדרש, לא יאפשר למציע להסתמך על נסיונם שנצב

 ידי שני מציעים במשותף, או יותר.- אין להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על .5.6

היום בו פורסמה לראשונה  –" מועד פרסום המכרז"ובכל מסמכי המכרז, זה  5  לצורך סעיף .5.7
 .הצעות למכרזההזמנת מודעת בעיתונות 

  הוראות במקרה של הפרת תנאי המכרז  א.5 

 יחזור) ג( או/ו בעורמה; המכרז במהלך ינהג) ב( או/ו מטעה; מידע המכרזים לוועדת ימסור) א( אשר מציע
 ידי- על החוזה בוטל, בחוזה עימו התקשרות לאחר) ד( או/ו כזוכה; שהוכרז לאחר, זה במכרז מהצעתו בו

 להשתתף ממנו למנוע רשאית תהא הרשות, החוזה והפרת ההתקשרות בתנאי עמידתו אי עקב הרשות
שנים מיום החלטת  3 עד של זמן לפרק התקשרות אחר, וזאת הליך הרשות ו/או בכל של עתידיים במכרזים

 לגרוע בכך שיהא ומבלי, הרשות של והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול הרשות בעניינו של המציע, בהתאם
 המציע כנגד לנקוט או/ו נוסף או/ו אחר נזק כל מהמציע לתבוע הרשות של אחרת זכות בכל לפגוע או/ו

לעיל, בהתקיים איזו  5 המכרז, לרבות עפ"י הוראות סעיף  מסמכי פי על או/ו דין כל פי-על כלשהו בהליך
  כאמור. זכויות הרשות למימוש ת חילוט הערבות, (ככל שקיימת) בקשרמנסיבותיו, ולרבו

בכתב, ובכפוף למתן זכות  כך-על זה לאחר שתמסור למציע הודעה סעיף מכוח זכותה את תפעיל הרשות
  טיעון.

 שהינה משפטית ישות) i: (הרשות תהא רשאית למנוע ההשתתפות כאמור, לא רק מאותו מציע, אלא גם מ
 אחזקות בעל אותו מציע הינו אשר משפטית ישות) ii; (באותו מציע בעקיפין או במישרין, אחזקות בעלת
 או במישרין, משותפת באחזקה עמה אותו מציע מצוי אשר משפטית ישות) iii; (בעקיפין או במישרין, בה
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בגורמים בעלי  שינוי בעקיפין. בנוסף, הרשות תהא רשאית למנוע השתתפות כאמור, גם במקרה בו חל
במכרז שלגביו  הצעות להגשת האחרון המועד בין, האחזקות באותו מציע / באחזקות אותו מציע בעצמו

  אירע איזה מהאירועים הנקובים לעיל. בו המועד לבין תחול המניעות,

  המסמכים שיש לצרף להצעה .6

סעיף כמפורט בוזאת במעטפת הצעתו למכרז, , המסמכים המפורטים להלןאת כל  על המציע לצרף להצעתו
   :להלן 7.1 

 תאגיד, חתום על ידי המנהל הכללי של המציעמציע שהינו תצהיר פרטי  –היה והמציע הינו תאגיד  .6.1
של  ההתאגדותוכן העתק של תעודת  לטופס הזמנת ההצעות' נספח אומאושר על ידי עו"ד בנוסח 

"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו של המציע -כעו"ד מאושר על ידי כשהוא  התאגיד
 לעיל. 5.1.1  בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

עוסק מורשה, חתום על ידי הינו תצהיר פרטי מציע ש – שאינו תאגיד היה והמציע הינו עוסק מורשה
עוסק תעודת וכן העתק  לטופס הזמנת ההצעות 1'ספח אנומאושר על ידי עו"ד בנוסח  המציע

"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו של המציע -כמאושר על ידי עו"ד מורשה של המציע, 
 לעיל. 5.1.1  בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

ה), או המנהל הכללי של המציע (במקרה של במקרה של עוסק מורש(תצהיר חתום על ידי המציע  .6.2
, לצורך הוכחת עמידתו של לטופס הזמנת ההצעות 'נספח במאושר על ידי עו"ד בנוסח ו) תאגיד

 .לעיל 5.1.5  - 5.1.2  פיםבסעי יםהנקוב םיהמקדמי םהמציע בתנאי

חתום על ידי המנהל הכללי של המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח תצהיר  –תאגיד היה והמציע הינו  .6.3
 , לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיףלטופס הזמנת ההצעות' נספח ג

 לעיל. 5.1.6 

או היה והמנהל הכללי של המציע אינו יכול להצהיר  ,שאינו תאגיד עוסק מורשה הינוהמציע ו היה
תצהיר חתום בידי  – / בעלי הזיקה למציעבעלי השליטה המשמעותיים של המציע  בשםאת הנדרש 

המשמעותיים /  בעלי השליטהכל אחד מ(לפי העניין) תצהירים נפרדים של ו/או  ,העוסק המורשה
, בשינויים המחויבים, כשכל אחד לטופס הזמנת ההצעות 1'גנספח נוסח , בבעלי הזיקה בתאגיד

בתנאי המקדמי הנקוב  הנ"לשל  עמידתם, לצורך הוכחת מהתצהירים כאמור מאושר על ידי עו"ד
  .לעיל 5.1.6  בסעיף

כי המציע מנהל עסקיו  ,המעידומע"מ  או משלטונות מס הכנסהאישור עדכני מרואה חשבון העתק  .6.4
, בצירוף העתק 1975-תשל"והוחוק מס ערך מוסף,  [נוסח חדש] כדין עפ"י פקודת מס הכנסה

, כשכל אחד מהאישורים 1976-האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
ז, וזאת לצורך הוכחת האמורים תקף על שמו של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכר

 לעיל. 5.1.7  עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

דמי ההשתתפות, או העתק האישור בדבר שמסרה הרשות כנגד התשלום עבור החשבונית העתק  .6.5
רנט, וזאת לצורך המכרז כפי שהונפק באמצעות אתר האינטתשלום דמי השתתפות בקשר עם 

  .לעיל 5.1.8 הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

כל כל המידע הדרוש ובצירוף  ,טופס ההצעה הכספית, כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש .6.6
שניתן, בהתאם להוראות הטופס יק, ככל ומדובאופן מלא, שלם  המסמכים הנדרשים במסגרתו

 .ולטבלת השיקלול המצורפת במסגרתו עצמו

 :ערבות לקיום המכרז .6.7

אלף שקלים חדשים) (להלן:  שלושים₪ ( 30,000בסך של בלתי מותנית, אוטונומית וערבות  .6.7.1
על פי טופס הזמנת התחייבויותיו של המציע מלוא  "), להבטחתערבות לקיום המכרז"

 .ההצעות

מאת בנק ישראלי או  -  לטובת הרשותו מציעלבקשת ה -מכרז תּוצא הערבות לקיום ה .6.7.2
המופיעה ברשומות התקפות של אגף שוק ההון ביטוח מאת חברת ביטוח ישראלית 

וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, כבעלת 
- יטוח), תשמ"ההרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ב

. הנערב/המבקש 1981- הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"אוחוק  1985
 הרשום בכתב הערבות לקיום המכרז חייב להיות המציע עצמו.



  
 

  
  

 

7

במקרה שהערבות לקיום המכרז תּוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב הערבות 
אמצעות סוכנות ביטוח והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא ב

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

  טופס הזמנת הצעות.ל ו'כנספח תהיה בנוסח המצורף לקיום המכרז הערבות  .6.7.3

אלא אם דרשה הרשות את  201731.1. לקיום המכרז תהא תקפה עד ליום ערבותה .6.7.4
הארכתה ו/או את הארכת תוקף הצעת המציע (ואז המציע יהיה מחויב להאריך במקביל 

 את תוקף הערבות לקיום המכרז), בהתאם לאמור בטופס הזמנת הצעות זה.

, נוסח החוזה וכן כל מסמך הבהרה טופס הזמנת הצעות זהכל מסמכי המכרז על נספחיהם, לרבות  .6.8
אחד ממסמכי המכרז אשר קול אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז, ככל שתוציא. כל ו/או פרוטו

בנוסף לכך, . המציע יצרף להצעתו, כולל מסמכי הצעתו, יישא את חותמת המציע, בכל עמוד ועמוד
יחתום המציע באמצעות חותמת המציע ובצרוף חתימתם של מורשי החתימה המוסמכים של המציע 

לעשות כן בגוף מסמכי המכרז ובמקומות  אשר בהם יידרש במפורש על אותם מסמכי המכרז 
 .המיועדים לכך

"העתק נאמן למקור", אינו תקף -עורך דין כ שורהאמור לעיל בדבר אילמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
פי - , ערוכים עלמקוריים בלבדתצהירים  זה משמעם 6  פי סעיף-תצהירים על , ולפיכךלגבי תצהירים
וחתומים באופן אישי ע"י האדם המצהיר ללא צירוף חותמת  1971-[נוסח חדש], תשל"א פקודת הראיות
  . התאגיד המציע

 הוראות כלליות –אופן הגשת ההצעה  .7

הצעתו יגיש את  ,ין להשתתף במכרזיהמעונלעיל ו 5  תנאים המפורטים בסעיףהעונה על כל ה מציע .7.1
מכרז יציין המציע את שמו המלא, וכן ירשום עליה את המשפט הבא: "באמצעות מעטפה שעל גבה 

 " (ללא כל רישום נוסף). מסמכי המכרז – 2016/070/0370/00פומבי מס' 

  .לעיל 6.8  - 6.1  סטים מכל המסמכים המפורטים בסעיפים  2במעטפה זו יכניס המציע 

"מקור", והעתק הנוסף יאושר על ידי עו"ד -עותק אחד מהשניים יהיה מקורי ויסומן על ידי המציע כ
 "עותק שאינו מקורי".- על ידי המציע כ ן"העתק נאמן למקור" ויסומ-כ

), כשכל המסמכים כוללים תצהיר, אימות וחתימות Hard Copyתיערך ותוגש בפורמט כתוב ( ההצעה .7.2
 כנדרש בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז ובסעיף זה להלן.

ספים למילוי זה, כדי לפגוע או לגרוע מההוראות והדגשים האחרים ו/או הנו 7 אין באמור בסעיף  .7.3
 שאר מסמכי המכרז, אשר מפורטים במסגרת אותם שאר מסמכים.

  "העתק נאמן למקור".- מסמכים שיצורפו כעותק שאינו מקורי, יאושרו על ידי עו"ד כ .7.4

חותמת ו/או חתימת המציע, בהתאם לאמור בסעיף שא את כל עמוד של כל אחד ממסמכי המכרז יי .7.5
 6.8. 

על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית, תוכל הרשות  - הצעה חלקית .7.6
להחשיב את הצעתו כפסולה, ולחלופין, לפי שיקול דעתה המוחלט, להחיל לגביו את ההוראות 

כללית זו, כדי לגרוע מהוראות ספציפיות אחרות במסמכי להלן. אין בהוראה  18 המפורטות בסעיף 
 המכרז, שעניינן הגשת מסמך זה או אחר ממסמכי המכרז באופן מלא ושלם.

 ההצעות, על כל צרופותיהן, תערכנה בשפה העברית בלבד.  .7.7

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו,  .7.8
לטופס ההצעה הכספית),  6 רשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז (סעיף בצורה מפו

מהם הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, 
 מתנגד למסירתם לעיון כאמור.  לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ואשר המציע

מובהר בזאת, כי הרשות תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לנמק 
החלטתה זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי 

ספית של המציע, שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. מובהר כי בכל מקרה ההצעה הכ
בו יוכרזו יותר עם זאת, במקרה של מכרז מסגרת,  אינה חסויה. - כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית 
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 מנת-לזאת עו ,לידיעת הזוכה/ים האחר/יםזוכה בהצעתו  בהם נקב םמחיריהמזוכה אחד לא ייחשפו 
  שיתקיימו במסגרת ההתקשרות נשוא המכרז.להשיא את הליכי התיחור הכספי 

  יע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.כל מצ .7.9

 כל עמודי ההצעה יכרכו בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים ואליהם יצורף תוכן עניינים מפורט.  .7.10

  אחריות למידע .7.11

קודם להגשת הצעתו למכרז, ישא המציע באחריות המלאה והבלעדית, לבדוק בעיני בעל  .7.11.1
 ניהם. מקצוע, בעצמו ועל חשבונו, את כל היבטי השירותים ומאפיי

פי מיטב ידיעתה ל ניתן עאשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, מידע כל  .7.11.2
. החובה לבחינת המידע מכרזהפרסום בידה במועד פי הנתונים הקיימים ל של הרשות וע

האמור לצורך ביצוע השירותים, מוטלת בכל מקרה, על המציע (ועליו בלבד) ולא יהיה 
נת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או במסירת המידע האמור על מ

 לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיהם.

 מועד ומיקום הגשת ההצעה .7.12

, הגישליש לעיל),  7.1 ת המכרז (כשהיא כוללת בתוכה את כל המפורט בסעיף את מעטפ .7.12.1
בניין בבנתב"ג, תיבת המכרזים הנמצאת ל 08:30-15:00, בין השעות: ה'- א'בימים 

 140חדר מס'  1קומה במדור רשומות ותיעוד (חדר הארכיב) משרד הראשי של הרשות ה
 .(או בסמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום)

המועד (להלן: " 10:00שעה ד הע 201609.08.האחרון להגשת הצעות הינו יום  המועד .7.12.2
 .")האחרון להגשת ההצעות

(או  הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה שנקבעו לעיליודגש, כי  .7.12.3
, וזאת , לא תתקבלנה ולא תידונהלעיל) 3.2 לאחר מועד מוארך בהתאם להוראות סעיף 

(להלן:  1993-, תשנ"גלתקנות חובת המכרזים(ב) 20תקנת משנה  בהתאם להוראות
 ").התקנות"

  מכרז וערבות לקיום החוזהקיום הערבות ל .8

התחייבויות המציע מלוא  הבטחתתשמש כערובה ללעיל,  6.7 לקיום המכרז כאמור בסעיף הערבות  .8.1
בין לרבות ב' לתקנות, 16לרבות עפ"י תקנה בהתאם להוראות כל דין,  על פי טופס הזמנת ההצעות,

חזר בו לאחר  מציעאם חזר בו מהצעתו טרם ההכרזה על הזוכה במכרז ובין אם הוכרז על זוכה וה
  .רב לחתום על החוזהימכן מהצעתו ו/או ס

פי תנאי המכרז הודיעה הרשות למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על לא  .8.2
האריכה הרשות את המועד האחרון  אוו/ו/או חל עיכוב בהשלמת הליך בדיקת ההצעות למכרז 

אחד להגשת ההצעות במכרז, אזי מבלי לגרוע מהוראות כל דין, תהא הרשות רשאית לדרוש מכל 
 קבע על ידה, ואף תוקףיהמציעים, לפי העניין, הארכת תוקף הערבות לקיום המכרז לתקופה שתמ

, והמציע כאמור מתחייב להאריך את תוקף בהתאמה לאותו מועד תידחהתקופת הצעתו של המציע 
  .בהתאם לדרישת הרשות הערבות מעבר לתקופה הנקובה בערבות

מציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף הערבות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ו .8.3
מיום שנדרש לכך על ידי הרשות ו/או לא הפקיד ימים  7לקיום המכרז ו/או לא חתם על החוזה תוך 

, , תהא רשאית הרשות לחלט את מלוא סכום הערבות לקיום המכרזלעיל 6.7 בסעיף ערבות כמפורט 
חילוט מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה ב
פי כל - האמור על מנת לפגוע בזכות הרשות לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד המציע כאמור בהליכים על

דין. במקרה בו הוארכה הערבות לקיום המכרז, תוארך תקופת תוקף ההצעה, בהתאמה לאותו 
 . מועד

 מיכמו כן, במקרה של אי קיום התחייבויות המציע עפ"י האמור במסמכי המכרז, לרבות הפרת  .8.4
מהתחייבויותיו, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמת המציע ומבלי לנקוט בהליכים 

, וזאת מבלי שיהיה באמור על או את חלקו משפטיים, לגבות את מלוא סכום הערבות לקיום המכרז
מנת לגרוע ו/או לפגוע בזכות הרשות לתבוע מהמציע כל נזק אחר ו/או נוסף ו/או לנקוט כנגד המציע 

 .יך כלשהו למימוש זכויותיה כאמורבהל
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כבטחון לקיום התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, וכתנאי לשחרור הערבות לקיום המכרז, יפקיד  .8.5
 .הזוכה בידי הרשות ערבות, כמפורט בחוזה

ב'(ב) לתקנות תיתן הרשות הזדמנות למציע להשמיע טענותיו 16במקרים הנופלים בגדרה של תקנה  .8.6
  ., בטרם חילוט הערבותבקשר עם החילוט

  מידע כללי ותנאים מיוחדים .9

תשומת לב המציעים מופנית בזאת, במיוחד ובמפורש למידע הכללי, להתחייבויות הבאות המוטלות על 
  כדלקמן: ,(ו/או על המציע הזוכה)המציע 

להעתקת הפעילות התעופתית והמבצעית משדות התעופה אילת ועובדה לשדה הרשות מתארגנת  .9.1
 ון.התעופה רמ

 מבנים וכיוצ"ב מחסנים, ,לשדה התעופה רמון ציוד ותכולה של  משרדיםהעביר לבכוונת הרשות  .9.2
והכל בהתאם לנקוב ולמפורט בחוזה ובנספח , אילת ועובדהבן גוריון, המצויים בשדות התעופה 

 התפעולי המצורף כנספח א' לחוזה.

לה, פריקה, הרכבה והצבה של מבלי לגרוע מהאמור, השירות המבוקש הינו פירוק, אריזה, הוב
רמון, לרבות  שדה התעופההתעופה אילת עובדה ובן גוריון לות הנמצאים בשדוהתכולה הציוד 

שיקול דעתה הבלעדי של  פי-להציוד במשרדים, באולמות הנוסעים, במחסנים וכל ציוד אחר ע
  הרשות.

גם לפרק, הזוכה  כי במסגרת השירותים, יצטרך המציעהרשות מפנה את תשומת לב המציעים  .9.3
  להוביל ולהרכיב מטוס משדה התעופה אילת לשדה התעופה רמון. 

למשתתפים  ויוצג וכן המטוס כאמור לעיל הציוד במשרדים השונים ובמחסנים בשדה התעופה אילת .9.4
 במהלך סיור במסגרת מפגש המציעים.

הקמה. נוכח זאת,  נכון למועד פרסום מכרז זה, מצוי שדה התעופה רמון בהליכי עבודותמובהר כי  .9.5
תחול רק לאחר השלמת עבודות ההקמה של שדה התעופה תקופת התקשרות עם המציע הזוכה, 

להלן ובהתאם להוראות  14 רמון ורק במועד אותו תקבע הרשות לשם כך, הכל כמפורט בסעיף 
 .החוזה

  ההצעה תוקף .10

דרשה הרשות את אם כן  , אלאלעיל 6.7.4 בסעיף הנקוב  למועדעד דת בתוקפה, הצעת המציע תחשב כעומ
  .ללעי 8.2 - ו 3.2  פיםוזאת בהתאם לסעיהארכת תוקף ההצעה, 

תוקף ההצעה של אותם זוכה/ים, עד לאחר חתימת  ווארך מאלייהכריזה הרשות על הזוכה/ים במכרז, 
נדרשות על פי החוזה. בנסיבות האמורות, יאריך אותו זוכה/ים בהתאם, גם ההחוזה והמצאת הערבויות 

  את תוקף הערבות לקיום המכרז.

  בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .11

ייבחר זוכה אחד למתן השירותים, ובמסגרת מכרז זה הרשות לא תפצל את מתן השירותים, וזאת במכרז 
  .16 בלי לפגוע באמור בסעיף 

בדיקת ההצעות תתבצע על ידי הרשות, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), להיעזר ביועצים ובמומחים 
  .כדלקמן משנה שלבי וזאת בשלב אחד שיתבצע בשני חיצוניים מטעמה,

: תחילה תבחן הרשות את הצעת הכספית של כל אחד מהמציעים, ותמצא את ההצעה הכספית .11.1
 ההצעה הכספית אשר הסך הכולל הנקוב בה הינו הנמוך ביותר.

: הרשות תבחן את עמידתו של המציע בעל ההצעה עמידה בתנאים מקדמיים ובתנאים נוספים .11.2
, וכן בשאר התנאים והדרישות לעיל 5.1  המפורטים בסעיףת הנמוכה ביותר בתנאים הכספי

התנאים לעיל (להלן: " 6.8  -  6.1 וכן בהגשת המסמכים האמורים בסעיפים  5 האמורים בסעיף 
"). במסגרת האמור, תבדוק הרשות את המסמכים אשר הוגשו על ידי המציע בהתאם הנוספים

 לעיל. 6.8  -  6.1 להוראות סעיפים 

ולא תנוקד.  "Go / No-Go"תתבצע, על בסיס והתנאים הנוספים בדיקת התנאים המקדמיים 
למען הסר  -והכול , פסליהצעתו ת ו/או בתנאים הנוספים, מציע אשר לא עמד בתנאים המקדמיים

  להלן.  18.2  מבלי לגרוע מהזכות המוקנית לרשות בהתאם להוראות סעיף - ספק 
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נפסלה ההצעה הכספית הנמוכה ביותר, תמשיך הרשות לבחון את עמידתו בתנאים המקדמיים 
ובתנאים הנוספים של המציע העוקב אשר הצעתו הכספית הנה הנמוכה ביותר (מלבד המציע 

את הצעותיהם העוקבות  שהצעתו נפסלה). נפסלה הצעתו של המציע העוקב תמשיך הרשות לבחון
  .של מציעים נוספים באופן המתואר בסעיף זה לעיל

, על מנת לגרוע מזכותה לעילמנגנון המתואר בסעיף קטן זה ין באלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
 מקבילבבחון את עמידתם של הצעות נוספות בתנאים המקדמיים ובתנאים נוספים הרשות לשל 

ההצעה הכספית הנמוכה ביותר ואף לפנות למציעים כאמור בבקשה  לבחינת הצעתו של המציע בעל
על פי לקבלת הבהרות בהתאם להוראות מסמכי המכרז הכול בהיקף ובאופן שיקבע על ידי הרשות ו

  .והמוחלט שקול דעתה הבלעדי

 במכרז הבחירת הזוכ .11.3

מחיר. הרשות תבחר מבין ההצעות  100% -אמת המידה לבחירת הזוכה במכרז תהיה  .11.3.1
 שרות, זוכה אחד אשר הצעתו הכספית הכוללת הינה הנמוכה ביותר.הכ

במידה ולא הוגשה יותר מהצעה כשרה רשאית שלא לבחור אף זוכה במכרז  אהרשות תה .11.3.2
אחת, או שלא נותרה יותר מהצעה כשרה אחת עם תום הליך בדיקת ההצעות, והכל מבלי 

 להלן. 20  - 19  סעיפיםלפגוע ובכפוף לזכויות הרשות על פי 

הצעה/ות אשר עמדה/ו בתנאים  -" הצעות כשרות" או "הצעה כשרהבטופס הזמנת הצעות זה "
 המקדמיים ובתנאים נוספים.

 הודעה בדבר זכייה .11.4

מציע לשלב הבא בבדיקת ההצעות למכרז הודעה בדבר זכייה או פסילה או אי מעבר הצעת  .11.4.1
 זכייה, תישלח למציע אך ורק על ידי מזכירת ועדת המכרזים.- או הודעה בדבר אי

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושאים כאמור לעיל בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל  .11.4.2
גורם שאיננו מזכירת ועדת המכרזים, אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול 

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

  חובת חתימה על החוזה  .12

ורף לרבות כל מצ שהעתקו , בנוסחונספחיו עם הרשות חוזההעל המציע שהצעתו זכתה במכרז לחתום על 
מועד המימים  7תוך  , וזאתתיקון אותו תבצע הרשות בחוזה (ככל שתבצע), במסגרת הליך המכרז

ה חלק בלתי ומהולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי החוזה על כל נספחיו  הרשות. שהתבקש לכך על ידי
  . תנאי מכרז זהנפרד מ

וכן בכל אופן  להלן) 24.4 במקרה של שינויים שייעשו בהוראות החוזה, במסגרת ההבהרות (כאמור בסעיף 
אחר בהתאם למסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, החוזה אשר ייחתם עם המציע הזוכה יותאם לשינויים 

  האמורים.

 התמורה .13

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, במלואן ובמועדן, תשלם הרשות לזוכה עבור  .13.1
תאם למחירים שנקב בהצעתו הכספית, ידו בפועל, תמורה המחושבת בה- עללה השירותים שיסופקו 

  והכול באופן ובתנאים ובכפוף לשאר ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה.

למען הסר ספק יצוין, כי התמורה כאמור לעיל הינה מלאה, סופית וכוללת בגין ביצוע השירותים וכל  .13.2
שרין ו/או יתר התחייבויות הזוכה על פי החוזה, לרבות כל ההוצאות והעלויות הכרוכות, במי

  .בעקיפין, במתן השירותים

  תקופת ההתקשרות .14

שישה חודשים, החל מהמועד אשר יהיה נקוב  נההילביצוע השירותים המשוערת  ההתקשרותתקופת  .14.1
תקופת " :הלן (להלןל 14.2.2.1  בהודעת מנהל החוזה למציע הזוכה, בהתאם להוראת סעיף

  ").התקשרותה

זכות המוקנית לרשות,  היאכי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות, מוסכם ומוצהר בזה 
מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה  המציע הזוכהבהפעלתה ו

שירותים במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הבשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו להעניק את 
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בקשר  המציע הזוכהובפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיע  ,מכותו להעניק את השירותיםהסת
 עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.

 :, כדלקמןבזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר מוסכם ומוצהרבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .14.2

בהליכי עבודות  ופה רמון, מצוי שדה התעזה שנכון למועד פרסום מכרז למציעיםכי ידוע  .14.2.1
כי בכל מקרה, תקופת ההתקשרות, תחל על פי הודעת הרשות כאמור בסעיף הקמה ו
 להלן, רק לאחר השלמת עבודות ההקמה של שדה התעופה רמון. 14.2.2.1 

ת להסתיים במהלך על פי הערכת הרשות, עבודות ההקמה של שדה התעופה רמון עתידו
"). לצד האמור, הצפי להשלמת עבודות מועד ההשלמה המשוער(להלן: " 2017שנת 

 םההקמה של שדה התעופה רמון ובהתאם, הצפי לתחילת תקופת ההתקשרות, אינ
 שאיננה מחייבת את הרשות בשום צורה ואופן. הערכה בלבד  יםמשקפ םוה יםוודאי

 שות, כל אחת מהזכויות הבאות: נוכח כל האמור לעיל, מוקנות בזאת לר .14.2.2

תחילת תקופת ההתקשרות, תחול לאחר השלמת עבודות ההקמה בשדה  .14.2.2.1
בהודעה מראש שתימסר  התעופה רמון ורק במועד אותו תקבע הרשות לשם כך

טרם מועד תחילת ביצוע  ימים מראש 60 לפחות , בכתב,למציע הזוכהלשם כך 
 –" ו הודעת תחילה: "(להלן, בהתאמההנקוב בהודעה  השירותים בפועל

 "). תחילת תקופת ההתקשרות"

לעיל, הרשות תהיה רשאית להנפיק  14.2.2.1 מובהר, כי חרף האמור בסעיף 
השלמת עבודות ההקמה את הודעת התחילה במועד  המציע הזוכהעבור 

היתר, בשל עיכובים בהשלמת  בין או לאחריו, ללא מגבלת זמן, וזאתהמשוער 
  עבודות ההקמה או בכל חלק מהן, מכל סיבה שהיא.

  
 למציע הזוכהלצד האמור, מובהר במפורש, כי בנסיבות בהן לא הנפיקה הרשות 

חודשים ממועד חתימת החוזה (להלן:  12- הודעת תחילה עד לא יאוחר מ
תב, החל רשאי להודיע לרשות, בכ המציע הזוכה"), יהיה תקופת הביניים"

ימים מהמועד האמור (להלן, בהתאמה:  30מתום תקופת הביניים ועד לתום 
"), על ביטול החוזה עם הרשות, וזאת מבלי תקופת הביטול"- ו   "הודעת ביטול"

שהודעת הביטול האמורה תחשב כהפרת החוזה על ידי מי מהצדדים ומבלי 
בקשר לכך. לא  שלמי מהצדדים תעמוד כלפי משנהו, כל טענה, תביעה ודרישה

לרשות הודעת ביטול בכתב תוך תקופת הביטול, ימשיך  המציע הזוכההנפיק 
החוזה לעמוד בתוקפו ללא מגבלת זמן (לרבות זכותה של הרשות להנפיק במהלך 
התקופה האמורה, ללא מגבלת זמן, הודעת תחילה), וזאת למעט בנסיבות בהן 

רשות. למען הסר ספק, תקבע הרשות אחרת, באמצעות הגורמים המוסמכים ב
לא תעמוד כל זכות לביטול החוזה במידה ולא הנפיק הודעת למציע הזוכה 

  ביטול במהלך תקופת הביטול, מכל סיבה שהיא.       
 

הודעת תחילה (לרבות בנסיבות המתוארות בסעיף  למציע הזוכההנפיקה הרשות  .14.2.2.2
 קשרותלעיל), תהיה הרשות רשאית לעכב את תחילת תקופת ההת 14.3.3.1

מעבר למועד הנקוב בהודעת התחילה, וזאת לפרקי זמן קצובים אותם תקבע 
 בהודעה מוקדמת שללמציע הזוכה והרשות תודיע על כך הרשות מעת לעת, 

(להלן, בהתאמה:  טרם המועד שננקב בהודעת התחילהימים מראש  30 לפחות
 ").תקופת העיכוב" –" ו הודעות עיכוב"

הודעת עיכוב, תידחה תחילת תקופת ההתקשרות  הלמציע הזוכהנפיקה הרשות  .14.2.2.3
מבלי שהדבר ייחשב כהפרת החוזה על ידי  ,למועד הנקוב בהודעת העיכוב

תעמוד כל זכות לביטול החוזה.  למציע הזוכהמבלי ש –הרשות ולמען הסר ספק 
לצד האמור, בגין התקופה שממועד תחילת תקופת ההתקשרות הנקובה בהודעת 

או עד למועד בו תחליט  חילת תקופת ההתקשרות בפועלהתחילה ועד למועד ת
 המציע הזוכההרשות על ביטול החוזה (ככל שתחליט ולפי המוקדם), יהיה 

₪  10,000זכאי, כסעד יחיד, מלא, בלעדי וסופי בגין האמור, לתשלום בסך של 
"), לכל התשלום החודשי בגין עיכוב(בתוספת מע"מ כדין, ככל שיחול) (להלן: "

לנדארי מלא במהלך תקופת העיכוב. בגין תקופת עיכוב המשקפת חלק חודש ק
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זכאי לחלק היחסי של התשלום החודשי  המציע הזוכהמחודש קלנדארי, יהיה 
  בגין עיכוב.      

נית של והפעלתן מהוות זכות מוק 14 , כי כל הסמכויות הנקובות בסעיף למציעיםידוע  .14.2.3
הרשות והם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כאמור; כי בעצם הגשת הצעתם 

זה לעיל ולהלן, זכויות  14 את הנסיבות המתוארות בסעיף  יםהמציע ולמכרז, שיקלל
ן של נסיבות וסמכויות הרשות על פיהן, ההוצאות והעלויות בהן ידרשו לשאת בהתקיימ

כאמור, לרבות כל הסיכונים הכלכליים, התפעוליים והמסחריים ושאר ההשלכות 
, כי ההסדרים הנקובים בסעיף זה לעיל, כמו גם סעדים למציעיםהכרוכות בכך. עוד ידוע 

המציע , הנם סופיים, יחידים, מלאים ובלעדיים עבור למציע הזוכההמוקנים במסגרתו 
יהיה זכאי בשום מקרה, לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום ו/או לא  המציע הזוכה, והזוכה

זה  14 החזר ו/או כל סעד מכל מין וסוג בגין התקיימות איזה מנסיבות המתוארות בסעיף 
 לעיל ו/או בגין מימוש ו/או אי מימוש זכויות הרשות על פיו.

זה  14  בסעיףבמסמכי המכרז (לרבות החוזה) בכלל, ולאמור כי למרות האמור מוסכם ומוצהר בזה,  .14.3
, רשאית הרשות להפסיק את תוקפו של החוזה הלןל 15 לגרוע מהוראות סעיף בפרט, ומבלי  לעיל

ה הבלעדי, באמצעות ההתקשרות, לפי העניין, ולבטלו בכל עת, על פי שיקול דעתלפני תום תקופת 
ולמציע לא תהא כל טענה ו/או  יום מראש, 30הודעה מוקדמת, בכתב, שתימסר למציע הזוכה 

   .תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך

  התקשרות ללא התחייבות או מצג ביחס להיקף ההתקשרות .15

הציוד . היקף וכיוצ"ב מבניםמחסנים,  ,משרדים ה שלבלת ציוד ותכוללהולהתקשרות הינו  המכרז
בודדת והן בהתייחס לסה"כ פעם הן ב, כמו גם היקף ימי ההובלה וכמות השעות בכל יום הובלה והתכולה

, מועדם ומאפייניהם (אם בכלל), ייקבעו בכל תקופת ההתקשרותומתן השירותים  הציוד והתכולההיקף 
בהתאם לתכנון המפורט שיוכן כאמור בחוזה  כי הרשות, ועל פי שיקול דעתה הבלעדימעת לעת על פי צור

 הזמיןל תמתחייב האינ . מובהר, כי הרשותלעת בהתאם לחוזה-ובהתאם להוראות הרשות שיינתנו מעת
שהמציע מהמציע הזוכה איזה מהשירותים בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל, וזאת מבלי 

  זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.  היהי הזוכה

מכרז הינו מסמכי ההמובא בו/או היקפים המידע בדבר כמויות (א)  מבלי לפגוע בכלליות האמור, מובהר כי
(ב) מנהל החוזה יהא רשאי באמצעות הודעה למציע  .בלבדוהערכה בלתי מחייב, שנעשה לצרכי שיקלול צפי 

מהכמות המשוערת הנקובה במסמכי המכרז,  ו/או להקטין את כמות ההובלות הנדרשותהזוכה, להגדיל 
  וזאת בהתאם לצורכי הרשות ובתיאום עם המציע הזוכה.

  העדר בלעדיות .16

לביצוע בלעדיות כלשהי  הםלא תקנה ל ם,וחתימת חוזה עמהזוכים במכרז  יםקבלת הצעת המציע
 ם אחר ו/או אחרים לביצועע דעתה המוחלט, להתקשר קוליי של פוהרשות רשאית בכל עת, ועהשירותים 
 השירותים. 

  שמירת דינים והוראות .17

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

 .י החוזהל פע כההזוהתחייבויות 

  שינויים ופנייה להשלמות .18

 של או כל הסתייגויות ,המציע ל ידיעאו במסמכי המכרז כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז  .18.1
לגביהם, בין על ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים  המציע

אין  עתה הבלעדי והמוחלט של הרשות., והכול בהתאם ובכפוף לשיקול דלהביא לפסילת ההצעה
 להלן. 24 באמור לפגוע בזכות המציע לפנות בשאלות ובירורים לרשות, בהתאם לאמור בסעיף 

הרשות שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי,  .18.2
בהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, בבקשה לקבלת ה

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

לופין, בידיעתו המכוונת של נגרמה בשל רשלנות או לח בות בנסיבות בהןמהמענים האמורים (לר
במסמכי המציע), והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות בהתאם להוראות הנקובות 
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מובהר שכל מענה לפניית הרשות, יהיה חלק בלתי  ובהתאם לשאר הוראות הדין. השונים המכרז
 נפרד מהצעתו הכתובה של המציע.

ציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות המ .18.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים  18 בהוראות סעיף 

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

  כלשהיא צעההקבלת ה לחובהעדר  .19

רשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה זה, ה בטופס הזמנת הצעותלמרות כל האמור בכל מקום אחר 
  .ביותר או כל הצעה מההצעות שיוגשו במכרז הזולה

  או ביטול החוזה ביטול המכרז .20

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .20.1

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

טופס הזמנת הצעות זה ו/או על פי יתר הוראות הדין. כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לה על פי 
  הנסיבות בגינן בוטלו המכרז, הזכייה או החוזה, יימסרו למציעים, או לזוכה, לפי העניין.

  החזר דמי השתתפות –המכרז  ביטול .20.2

שהוכרז בו זוכה, יהיה זכאי כל אחד מהמציעים בלבד להחזר תשלום דמי  לפניבוטל המכרז 
כי משתתפים במכרז, כלומר, גורמים ששילמו את דמי ההשתתפות, אך לא  ההשתתפות. מובהר,

בוטל הגישו הצעה למכרז, לא יהיו זכאים להחזר תשלום דמי ההשתתפות בנסיבות האמורות. 
ו/או  טופס הזמנת ההצעותאיזה מהוראות שהוכרז בו זוכה, וזאת שלא בשל הפרת  לאחרהמכרז 

, זכאי אך ורק להחזר תשלום דמי בלבד זוכה, יהיה הזוכהההפרת איזה מהוראות כל דין על ידי 
לעיל, יהווה סילוק סופי ומלא, בכל עניין זה  20.2 מוסכם בזה, כי ההחזר הנקוב בסעיף  השתתפות.ה

  . מכרז, בין במישרין ובין בעקיפיןביטול ההקשור ל

 הביטול תוצאות .20.3

לעיל, תהיה הרשות  20.1 שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניז בוטל המכר .20.3.1
רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא 

ערבות עים שבה למציהופי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז, וזאת בין אם - על
 .ובין אם לאו), (ככל שנקבעה במכרז חובת המצאת ערבות לקיום המכרז

שהוכרז זוכה במסגרתו ו/או לחלופין, בוטלה זכייה של זוכה במכרז  לאחרבוטל המכרז  .20.3.2
לעיל,  20.2 ו/או לחלופי חלופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות המתוארות בסעיף 

תהיה לעיל, ובנסיבות המתאימות,  20.3.1 אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף 
הצעתו הכספית (אשר הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו 

בטופס  תנאים המפורטיםכל הדו במבין שאר ההצעות אשר עמנה הנמוכה ביותר יה
ו/או לצאת  )של המציע/ים אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור) /ם(מלבד הצעתו הזמנת ההצעות

פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא -למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על
  המכרז.

  חריגה מאומדן .21

של שווי ההתקשרות במכרז המציע מצהיר בזאת, כי הודע לו שהרשות מתעתדת לערוך אומדן  .21.1
 ").האומדן(להלן: "

ו/או על פי דין, תהיה הרשות  מבלי לגרוע מכל זכות נוספת העומדת לרשות על פי מסמכי המכרז .21.2
רשאית לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ואף בנסיבות בהן התגלה פער 

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

ט ועל פי סדר שיקבע על ידה להלן, במצטבר או לחילופין, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחל
 (אם בכלל).
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לבצע בדיקה בקשר עם קיומו של הפער המשמעותי בין האומדן לבין ההצעות הכספיות  .21.2.1
(כולן או חלקן), וזאת בין בדרך של עריכת שימוע פרונטאלי, בין בדרך של עריכת שימוע 
ים בכתב ובין בדרך של בחינה חוזרת של האומדן וההצעה הכספית, באמצעות גורמ

 מקצועיים מטעם הרשות;

על פי  –לפסול כל הצעה שבינה לבין האומדן קיים פער משמעותי, ובנסיבות האמורות  .21.2.2
 לבחון את ההצעה של המציע בעל ההצעה הכשרה העוקבת; –שיקול דעתה הבלעדי 

 לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף קיומו של הפער המשמעותי; .21.2.3

 לעיל. 20 לו בעניין זה הוראות סעיף לבטל את המכרז, ויחו .21.2.4

לדרוש מהמציעים הגשת הצעות כספיות מיטביות לרשות, בהליך תחרותי אותו תערוך  .21.2.5
 הרשות לשם כך;

להורות על ביצועה החלקי של ההתקשרות מושא המכרז ו/או להורות על פיצול  .21.2.6
אף לדרוש  –על פי שיקול דעת הרשות  –ם במכרז, ולשם כך ההתקשרות בין מספר מציעי

מכל אחד מהמציעים בעלי הצעות כספיות כשרות, להגיש הצעות כספיות חלופיות 
 "). הצעות חלופיותהתואמות את המכרז במתכונתו העדכנית (להלן: "

 -זה  21 לצורך סעיף  .21.3

שיעור החריגה מהאומדן [באחוזים] (חיובי ו/או שלילי,  –" יגה מקסימאלייםשיעורי חר" .21.3.1
  לפי העניין), שנקבע על ידי ועדת המכרזים במסגרת עריכת האומדן.

פערים חיוביים ו/או שליליים, לפי העניין, בין ההצעה הכספית  –" פער משמעותי" .21.3.2
ין ההצעות הכספיות הנמוכה ביותר לבין שיעורי החריגה המקסימאליים מהאומדן (מב

הכשרות הגבוהות מהאומדן) או לחילופין, בין ההצעה הכספית הכשרה הגבוהה ביותר 
לבין שיעורי החריגה המקסימאליים מהאומדן (מבין ההצעות הכספיות הנמוכות 

 מהאומדן).

הצעה כספית של מציע, אשר על פי מסמכי המכרז, עמדה בכל תנאי  –" הצעה כשרה" .21.3.3
 יקת ההצעה הכספית.המכרז עד לשלב בד

 –) ו 1(א21על מנת לגרוע בשום צורה ואופן בהוראות תקנות  זה 21 מובהר, כי אין בהוראת סעיף  .21.4
ומזכויות הרשות על פיהן, באופן שבו תהיה הרשות  1993 –(א) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג 23

הבלעדי והמוחלט לדרוש ממציע/ים שהגיש/ו הצעה/ות כספית/ות  רשאית על פי שיקול דעתה
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.

מוָדעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם  .21.5
בסעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים 
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות 

 אמור.ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כ

  עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה .22

החלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה מציע רשאי לעיין ברק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה 
, וכל זאת לאחר תאום עם מזכירת ועדת המכרזים ,תקנותל )ו(21-ו )ה(21 ות משנהתקנלאמור בבהתאם 
לעיל ו/או  7.8 ), ובכפוף להוראות סעיף כולל מע"מסכום זה ( ₪(חמש מאות)  500תשלום בסך תמורת 
  .לטופס ההצעה הכספית של הזוכה 6 בסעיף 

  אישור גורמי ביטחון .23

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

לא יהווה כל עילה מצד  -ובהר, כי אי מתן אישור למי מעובדיו של המציע הזוכה ע"י גורמי הביטחון מ
  .ביצוע העבודה נשוא המכרזלדחייה ו/או עיכוב ו/או לאי  המציע הזוכה

מוגדר  בשדות התעופה אילת ורמוןתשומת לב המציעים מופנית בזאת לכך שהואיל והשטח האווירי 
טחוניות, לא תותר העסקת עובדים פלסטיניים, אשר אינם אזרחי ישראל. על יכמוגבל לכניסה מסיבות ב

  .ים להיערך בהתאם במסגרת הגשת הצעתם למכרזציעהמ
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  שאלות הבהרה .24

מר בני  ויש להפנות בכתב את כל השאלות והבירורים הינ אליונציג הרשות האחראי למכרז זה,  .24.1
, רשות שדות משרדי אגף לוגיסטיקהאו על ידי שליח, ל 03-9711296 באמצעות פקס שמספרו:, צלח

יש להגיש את כל השאלות והבירורים . B240, חדר 2קומה  1, טרמינל התעופה, נמל תעופה בן גוריון
  .BennyTz@iaa.gov.il נדרשים גם באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת מייל:ה

  .03-9750581/8יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו:  .24.2

מספר על הפונים לציין בעת פנייתם את  .14:00בשעה  18.08.2016פניות לבירורים תיעשנה עד ליום  .24.3
הפקסימיליה ומס' הטלפון לבירורים. לאחר מועד זה תהא הרשות רשאית שלא לענות לשאלות 

  . מציעים. על המציעים לציין בפנייתם את הסעיף במסמכי המכרז אליו מכוונת שאלת ההבהרה

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי הרשות בקשר עם  .24.4
לעיל  18.2 כמפורט בסעיף לרבות מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז,  המכרז,

 יהיו חלק ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין."), ההבהרותיחדיו: "במסמכי המכרז יקראו (

  רת בנסיבות העניין. יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, למעט אם קבעה הרשות אחההבהרות 

פרסום ההבהרות באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד 
מהמציעים, גם בנסיבות בהן, מכל סיבה שהיא, לא הפיצה הרשות בעצמה את ההבהרות (כולן או 

  .להלן 24.5 חלקן) בהתאם להוראות סעיף 

על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם מודגש כי בכל מקרה 
ובאופן יזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן, ולצרפן להצעה לאחר ששקללו את האמור בהן 

 קשר לכך.והמציעים יהיו מנועים ומושתקים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, ב

תהיה רשאית, אך לא חייבת, לעיל, הרשות  24.4 בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על פי סעיף  .24.5
במישרין את ההבהרות לכל מי ששילמו דמי  הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפיץ

 שר תמצא לנכון בקשר עם כל אחת מההבהרות. השתתפות במכרז, וזאת באופן ובאמצעים א

 לעיל. 24.4 בסעיף  כאמור ופורסמאלא אם  ,להבהרותלמען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף  .24.6

  מפגש וסיור חובה למשלמי דמי ההשתתפות .25

, על בסיור בשדה התעופה אילת ףמציעים, אשר שלמו את דמי ההשתתפות במכרז, יידרשו להשתת .25.1
לחוזה ולציוד נשוא ההתקשרות, וכמובן כדי לבחון  ,שירותיםל ,מנת לקבל הסברים והבהרות למכרז

 את הציוד, את הנדרש לפינויו וכיו"ב כל דבר הנוגע או הנובע למכרז, לחוזה ולביצועו.

משרדי (נק' מפגש  1:001בשעה  ,08.201623., ביום שדה התעופה באילתב כוייערוהסיור המפגש  .25.2
 ).הנהלת השדה

כאמור  במפגש ובסיור(הוא או מי מטעמו) לא ישתתף אשר מציע הינם חובה, ו המפגש והסיור .25.3
 והצעת - אם עשה כן לא יוכל להגיש הצעתו למכרז ולעיל ו/או לא יירשם בפרוטוקול שייערך בהם, 

 .תפסל על הסף

  איסור הסבה .26

, בשום לאחר ו/או להסב ו/או להמחות חייב שלא להעבירמת כל אחד מהמציעים, לרבות הזוכה, .26.1
טופס מסמכי המכרז (לרבות לפי כל זכות מזכויותיו לפי  אופן, במישרין ו/או בעקיפין,או צורה ו/

ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור חתם)) י(ככל שישייחתם עמו  חוזהו/או ה הזמנת ההצעות
 טופס הזמנת ההצעותובה על פי מסמכי המכרז (לרבות לפי כל זכות ו/או חקבלת  תאגיד אחר לשם

חתם)), אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב י(ככל שישייחתם עמו  חוזהו/או ה
 של הרשות.

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה ו/או  .26.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור שלא תקבל את  26.1  המחאה כאמור בסעיף

, כלפי הרשות, אישורה בכתב של הרשות, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף
  . (ככל שייחתם) החוזההוראות כהפרה יסודית של גם ומבלי לפגוע בבטלות הפעולה, תיחשב 
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  הצעת המציעבמסמכי בעלות על מסמכי המכרז ו .27

ובנספחיו, במסמכי המכרז  ן,שה מכל מין וסוגקניין הרוחני האחרות, זכויות היוצרים וכל זכויות הבעלות ו
רשות בלבד ה של לרבות במענה המציעים ובמסמכים אותם תציג הרשות בפני המשתתפים במכרז, תהיינה

והמציע מוותר בזאת באופן סופי, מלא  באופן שבו תהיה הרשות, בין היתר, רשאית לבצע בהם כל שימוש
וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר על זכויותיו ובלתי חוזר 

מסמכי  שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשת ההצעה.כל  ןאינם רשאים לעשות בה במכרז המציעים. לכך
  .מהמועד האחרון להגשת ההצעות לא יאוחר משרדי הרשותלבמלואם יוחזרו  המכרז

  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .28

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או  -בתל אביב  י המשפט המוסמכיםתלב .28.1
הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה 

  זוכה. במכרז ובין לאחר שנקבע בו

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין  .28.2
, בנוסחם בלבד כפוף לדיני מדינת ישראליהיה  טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה,ב

 .לתחולת דין זר אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלה

  

  ,בכבוד רב

  רפרנט רכש בכיר, בני צלח
  אגף לוגיסטיקה

  רשות שדות התעופה
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  לטופס הזמנת ההצעות 'א נספח
  

  ההצעותהזמנת  לטופס 6.1   סעיף להוראותבהתאם תאגיד, הינו ש תצהיר פרטי מציע,

  

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

פיע [*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מו "),התאגידהכללי של ____________ (להלן: " הנני מנהלו .1
ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח תפקידי כמנהל הכללי של התאגיד, והכרתי את העובדות  בתעודת ההתאגדות]

  נשוא התצהיר.

 גיד: ____________________________________________תאה שם .1.1

 _________________________________________רשומה: ת ובכת .1.2

 _____________________________ :עודת הרישום של התאגידת פרמס .1.3

ות בידי כל מניה ר, מעניהם, מספרי תעודות הזיהוי שלהם, ופירוט מספבתאגיד בעלי המניות ותשמ .1.4
  :אחד מהם

    ______________________________________________________________  
______________________________________________________________  

______________________________________________________________  
______________________________________________________________  

 נהלי התאגיד (לא דירקטורים), מעניהם ומספרי תעודות הזיהוי שלהם: מ ותמש .1.5

  המנהל הכללי: ____________________________________ 

  בתאגיד:מנהלים נוספים בפועל 

_______________________________________________   
_______________________________________________   

 ____________, ______________.י החתימה של התאגיד: _____________, _שורמות שמ .1.6

 .נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, התאגיד הינו תאגיד הרשום כדין בישראל .2

  .התאגידההתאגדות של מצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" של תעודת  .3

  אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. .4

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע 
  ולחייבו לצורך המכרז. 

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

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  
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  לטופס הזמנת ההצעות 1'א נספח
  

  ההצעותהזמנת  לטופס 6.1   סעיף להוראותבהתאם , שאינו תאגיד עוסק מורשההינו ש תצהיר פרטי מציע,

  

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

"), ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח היכרותי את העובדות המציע_________ (להלן: "הנני בעליו של ___ .1
  נשוא התצהיר.

 המציע: ____________________________________________ שם .1.1

 _________________________________________רשומה: ת ובכת .1.2

 _____________________________ :עוסק מורשה של המציע פרמס .1.3

  _____________, ______________. י החתימה של המציע: _____________,שורמ ותשמ .1.4

 .שאינו תאגיד נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע הינו עוסק מורשה כדין בישראל .2

 מצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" של תעודת עוסק מורשה. .3

  אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. .4

  

  
  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   ימת המצהירחת

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע 
  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 

  תם בפני על תצהיר זה.כאמור, ח

  תאריך  
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  לטופס הזמנת ההצעות 'ב נספח
  

  ההצעותהזמנת  לטופס 6.2  ףסעי להוראותבהתאם  תצהיר,
  

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

[*יש לנקוב  ")המציע___________________________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
י שהוא מופיע בתעודת כפאו בשמו המלא של העוסק מורשה  בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות

הובלת ציוד משרדים ומחסנים משדות התעופה למתן שירותי  2016/070/0370/00מס' פומבי מכרז ל ,]ע.מ.
 .")המכרזעבור רשות שדות התעופה (להלן: " אילת עובדה ונתב"ג לשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון

מכוח תפקידי ומכוח הכרתי  , ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמומשמש כ________________ במציעהנני  .2
  . תצהיריאת העובדות נשוא 

 :אני מצהיר בזאת, כי .3

הובלת טובין ו/או תכולת משרדים ו/או תכולת מחסנים ו/או תכולת סיפק ברציפות שירותי המציע  .3.1
 .במכרז מועד האחרון להגשת ההצעותדירות, וזאת בשלוש (לפחות) השנים האחרונות המסתיימות ב

במחירים שוטפים ₪  2,000,000במתן שירותי ההובלה עומד על לפחות  של המציעהכספי המחזור  .3.2
 .2015 -ו 2014, 2013בכל אחת מהשנים 

משמעם, סך התשלומים הכספיים אשר שולמו בפועל  –" מחירים שוטפים" ,3.2  לצורך סעיף
  למציע, למעט תשלומי מע"מ וריבית.

ו"ח אודות סכום המחזורים הכספיים השנתיים, מצורף אישור רזה  3.2סעיף בלאימות הנתונים ש
  לטופס הזמנת ההצעות. 1ועל היותם נובעים ישירות מהתחום הנדרש, בנוסח המצורף כנספח ב'

, כשהוא 1997 –הינו בעל רישיון הובלה (מוביל) לפי חוק שירותי הובלה וסבלות, התשנ"ז  המציע .3.3
 ות במכרז.תקף על שמו של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצע

ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של רישיון ההובלה כאמור בסעיף -העתק מאושר על ףלתצהיר מצור
 .זה לעיל

ה (ליסינג), צי של ירמחזיק בבעלותו ו/או בחכ ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע .3.4
חת מהן הינה בעלת משאיות הובלה, כשכל א 5כלי רכב לצורך מתן שירותי הובלה, הכולל לפחות 

  .(לפחות) טון 12יכולת העמסה של עד 

  , יש למלא את הטבלה הבאה (*):לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הנ"ל

 סוג המשאית  המשאיתהרישוי של מספר 
  סוג ההחזקה

 (בעלות/ליסינג)

    

    

    

    

    

    



  
 

  
  

 

20

 סוג המשאית  המשאיתהרישוי של מספר 
  סוג ההחזקה

 (בעלות/ליסינג)

    

    

 

ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של -על שריםלתצהיר העתקים מאובנוסף לטבלה לעיל, מצורפים 
  .המשאיות רישיונות

  . אמתדלעיל שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  זה .4

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע 
  ולחייבו לצורך המכרז. 

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

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  

 

  

מסמכים להוכחת הנתונים אותם ציין  הנפרדת וכן להוסיף לטבל ההמציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבל )*( 
כל הנתונים המפורטים בה ו/או במסמכים המצורפים אליה, דלעיל, וש הבאופן זהה לטבל ך, תיערההאמור הבלבתצהירו, ובלבד שהט

  יאומתו באמצעות תצהיר כמפורט בנספח זה להלן. 

  

נו, באופן ילמען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק של נספח ב' המופקד בתיבת המכרזים ה
ה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז ז

המחייב של נספח ב', כפי  עותקעל מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על ה וב
  הופקד בתיבת המכרזים.ש
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  לטופס הזמנת ההצעות 1'ב נספח

 לנספח ב' לטופס הזמנת ההצעות 3.2  נוסח אישור רואה חשבון, בהתאם להוראות סעיף

 ] מקורית וחותמת חתום בחתימה כשהוא ת המכרז[טופס זה יש להכניס למעטפ

  

  תאריך: ___________

 

של המציע  כספיה המחזור כיהריני לאשר בזה "), המציעהחשבון של ______________ (להלן: " הכרוא

, 2013וזאת בכל אחת מהשנים ₪  2,000,000ו פחות מסך של בתחום שירותי ההובלה אינ (*) במחירים שוטפים

  .2015 - ו 2014

  .סך התשלומים הכספיים אשר שולמו בפועל למציע, למעט תשלומי מע"מ וריבית –" מחירים שוטפים"(*) 

  

  ום: __________________________על החת

  ] ידנית + חתימה תתמו[ח              
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  לטופס הזמנת ההצעות 'ג נספח

  ההצעותהזמנת  לטופס 6.3 סעיף  להוראותבהתאם למציע שהינו תאגיד,  תצהיר

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

[*יש  ")המציעהתאגיד ___________________________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1

  .")המכרז(להלן: " עבור רשות שדות התעופה מכרזל ,)לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות

מכוח תפקידי ומכוח הכרתי  , ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו)*(המציע  אני משמש כמנהל כללי בתאגיד .2
  .את העובדות נשוא תצהירי

, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי .3
  כל אלה, במצטבר:במציע מתקיימים 

התאגיד המציע, אני ואף לא אחד מבעלי אמצעי השליטה המשמעותיים האחרים בתאגיד המציע  .3.1
 ______________; _______________ ת.ז./ח.פ. _______, ת.ז./ח.פ______ שהנם:

_____________; ___________, ת.ז./ח.פ. _____________ לא הורשעו בכל ערכאה שהיא 
, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977- בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז

, ואם 1957-עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח ו/או 422-425, 383, 330, 305, 300
  .שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן) 5(מהעבירות כאמור חלפו חמש  איזוהורשעו ב

  -זה  3.1 לצורך סעיף 

אחוזים או יותר מן הערך  מחזיק בעשרים וחמישההינו מי ש - " בעל אמצעי שליטה משמעותי"
רשאי למנות הינו הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או ש

  .עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע

 במקום הרלוונטי]  Xסמן ל יש[ -זיקה אליו /או בעל מציע ותאגיד הה .3.2
 ) עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת ) עבירות לפי חוק 2לא הורשעו ביותר משתי

 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז") חוק עובדים זרים(להלן: " 1991-תנאים הוגנים), התשנ"א
  "). חוק שכר מינימום(להלן: "

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד 2הורשעו ביותר משתי (
  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1לפה שנה אחת (האחרון להגשת ההצעות ח

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

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  הרשעה תאריך ה

  [חודש ושנה]
1.     
2.     
3.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

  .1976-כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקה: "זה 3.2 לצורך סעיף 

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע 
  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 

  זה.כאמור, חתם בפני על תצהיר 

  תאריך  
 

(בנוסף להגשת תצהיר ג' זה) לא יוכל להצהיר בשם מי מבעלי השליטה המשמעותיים / מבעלי הזיקה למציע, יחויב היה והמנהל הכללי  )*(
  . להלן, בשינויים המחויבים 1כל בעל אמצעי שליטה משמעותי / בעל זיקה כאמור, למסור תצהיר בשם עצמו כמפורט בנספח ג'
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  פס הזמנת ההצעותלטו 1'ג נספח
  

בהתאם  למציע שהינו עוסק מורשה שאינו תאגיד וכן לבעל שליטה משמעותי בתאגיד / בעל זיקה, תצהיר
  ההצעותהזמנת  לטופס 6.3 סעיף  להוראות

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

עבור  מכרזל ,)"המציע___________________________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
  ").המכרז(להלן: " רשות שדות התעופה

  .)*(_____________ הנני  .2

, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז שביצעתיאני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה  .3
  :כל אלה, במצטברבמציע מתקיימים 

בעבירה על פי בכל ערכאה שהיא  /תילא הורשע [יש להקיף בעיגול את החלופה הרלוונטית]המציע / אני  .3.1
, 330, 305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977- מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"זאיזה 

ע המציע / ואם הורש, 1957- ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח 422-425, 383
 .שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן) 5(כאמור חלפו חמש מהעבירות  איזובהורשעתי 

  ידי בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע]-נספח זה מוגש עללהלן, במקרה ו 3.2 [אין צורך למלא את סעיף 

 ]במקום הרלוונטי X[יש לסמן  -המציע ו/או בעל זיקה אליו  .3.2

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2לא הורשעו ביותר משתי (
 1987-ם, התשמ"זוחוק שכר מינימו") חוק עובדים זרים(להלן: " 1991-תנאים הוגנים), התשנ"א

  "). חוק שכר מינימום(להלן: "

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד 2הורשעו ביותר משתי (
  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

 ) ום, על פי הפירוט דלהלן,) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימ2הורשעו ביותר משתי 
  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]
1.     
2.     
3.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

  .1976-כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקהזה: " 3.2 לצורך סעיף 

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע 
  ולחייבו לצורך המכרז. 

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

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  

 

  יש למלא האם המצהיר הינו עוסק מורשה, או שהינו בעל אמצעי שליטה משמעותי/בעל זיקה  במציע.  )*( 
אצל  כ"לוהמציע והמנכ"ל הינם אנשים שונים יצורפו שני תצהירים, אחד ייחתם ע"י המציע והאחר ייחתם ע"י המנ במידה

  החותם בהתאמה למעמדו אצל המציע.בתצהיר יסומן על ידי  2המציע וסעיף 
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  לטופס הזמנת ההצעות 'ד נספח
  

  מפת הגעה ותאור מקום משרדי הרשות בנתב"ג
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  ת ההצעותלטופס הזמנ 'ה נספח
  

  הצעה כספית טופס
  

  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל תעופה בן
  תאריך:______________

  נ.,ג.א.
  

להתקשרות בחוזה מתן  2016/070/0370/00 מס' פומבי מכרזלהצעה כספית   הנדון: 
הובלת ציוד משרדים ומחסנים משדות התעופה אילת עובדה ונתב"ג לשדה התעופה על שירותי 
  עבור רשות שדות התעופה ן ואסף רמוןשם איל

  
כל ההוראות את ושקללנו  הבנו ,אנו הח"מ, לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו

וכן  החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים בטופס ההצעה הכספיתתנאי  המפורטות במסמכי המכרז, לרבות
מציעים לרשות שדות התעופה את ביצוען של התחייבויותינו או עסקי,  כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי

בכפוף לשאר ההוראות המפורטות הכול ו המפורטת להלן,תמורת הצעתנו הכספית , במלואן ובמועדן, בחוזה
   .טופס הזמנת ההצעותהוראות להלן ולשאר  טופס הצעה כספית זהב

  להלן הצעתנו: .1

  מהות מס"ד
   / סוג כלי הרכב

  שרותמהות ה
 יח' תמחור

מחיר 
מוצע 

ליחידת 
תמחור 

(לא כולל 
  מע"מ)

  כמות
 לשקלול

סה"כ מחיר 
מוצע ליח' 

תמחור 
במכפלת 

כמות 
  לשקלול

1  
יום הובלה מש"ת אילת 

  לש"ת רמון
  טון  12משאית עד 

  כולל נהג ושני סבלים.
  יום הובלה

  14    

2  
יום הובלה מש"ת עובדה 

  לש"ת רמון
  טון  12משאית עד 

  ושני סבלים.כולל נהג 
 יום הובלה

  8    

3  
יום הובלה מנתב"ג לש"ת 

  רמון.
  טון  12משאית עד 

  כולל נהג ושני סבלים
  יום הובלה

  5    

4  
יום הובלה מש"ת אילת 

  לש"ת רמון
  עם  מנוף טון  12משאית עד 

  כולל נהג ושני סבלים.
 יום הובלה

  14    

5  
יום הובלה מש"ת עובדה 

  לש"ת רמון
   מנוף עם טון  12משאית עד 

 כולל נהג ושני סבלים.
  יום הובלה

  5    

6  
יום הובלה מנתב"ג לש"ת 

  רמון
   עם  מנוףטון  12משאית עד 

 כולל נהג ושני סבלים.
 יום הובלה

  4    

7  
יום הובלה מש"ת אילת 

  לש"ת רמון
  סמי טריילר 

  כולל נהג ושני סבלים
  יום הובלה

 10  

8  
יום הובלה מש"ת עובדה 

  לש"ת רמון
  ר סמי טרייל

 כולל נהג ושני סבלים
  יום הובלה

  5    

9  
יום הובלה מנתב"ג לש"ת 

  רמון
  סמי טריילר 

 כולל נהג ושני סבלים
 יום הובלה

  10    

10  

סמיטריילר להובלת 
המטוס כמפורט בנספח 

התפעולי כולל פירוק 
  והרכבה וליווי משטרה

  סמי טריילר 
  כולל ליווי משטרה וכ"א נדרש

פירוק הרכבה 
והובלה בכל 

מות שעות כ
  נדרשת לביצוע

  
1  

  
  

    הצעתינו למכרז בש"ח ללא מע"מ סה"כ  11
  

 
 "שעות.  10" בטבלה לעיל משמעו יום עבודה בן יום הובלה 
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בות מצד יכדי להוות התחיבלתי מחייב, ואין בו הינו צפי  טבלה לעילהמובא בו/או היקפים המידע בדבר כמויות 
 תמהילבכל או שהוא או בכל היקף זה, תמהיל הנקובים בטופס בו הרשות כי בפועל יבוצעו השירותים בהיקף

שהוא. מבלי לפגוע בכלליות האמור אין במידע זה לפגוע בזכויות הרשות שבמסמכי המכרז, לרבות לא בקשר 
ְלֵהיות החוזה הסכם מסגרת, זכות הרשות לביטול החוזה ולהפסקת ההתקשרות בתנאים המפורטים במסמכי 

  המכרז וכיו"ב.

  שים כלליים למילוי טופס ההצעה הכספיתדג .2

זה להלן בקשר עם  2תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף 
המענה לטופס ההצעה הכספית ונספחיו, ובכלל האמור לסמכויות הרשות בקשר עם כל טעות חישובית או 

ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלעו במענה  אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי
  האמור, כולו או חלקו:

מהעמודות והשורות  בכל אחתלהיות מלאה. על המציע לנקוב של המציע הכספית ל הצעתו ע .2.1
 בטבלה.ומפורט  שהוקצו לשם כך בטבלה לעיל, את כל המחירים, כנדרש

ו השורות שהוקצו לשם הגשת להשמיט ו/או להתעלם מאיזה מהעמודות אהמציע לא יהיה רשאי  .2.2
 שלעיל.  הבטבלהצעות המחיר 

  /או מכל רכיב מרכיביו.המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה הכספית ו .2.3

 בלבד. שקלים חדשיםהמחירים המוצעים ינקבו ב .2.4

 מס ערך מוסף. לא יכללוהמחירים המוצעים  .2.5

טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת הסתייגות, נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע,  .2.6
יבות בהן נגרמה (לרבות בנס מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיאו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, 

לופין, בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה בשל רשלנות או לח
ולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן מדרכי הפע תהבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אח

 פי: חלו

 לפסול הצעה כאמור על הסף.   .2.6.1

מכל טעות חישובית או אחרת ו/או לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין,  .2.6.2
אמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות כ השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם

ות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של את ההבהרה ו/או ההסתייג
 הרשות.

טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או להתעלם מקיומם של כל הסתייגות,  .2.6.3
 בהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.כאמור, ו שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם

 2ית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף לא נקב המציע כלל מחיר, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופ .2.7
זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את השירותים לגביהם לא נקב המציע מחיר, כאילו 
נקב עבורם המציע מחיר "אפס", וזאת מבלי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה לספק 

 נקובים במסמכי המכרז. , באופן ובתנאים היםהאמור השירותיםלרשות, ללא תמורה, את 

זה, על מנת לגרוע ו/או  2למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות על פי סעיף  .2.8
לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לרשות על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל 

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

 הבלעדי והמוחלט של הרשות.

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות  .2.9
ן, פעם אחת או , במצטבר או לחלופיכולן או חלקן זה ו/או על פי דין, 2המוקנות לה על פי סעיף 

 דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות. מספר פעמים ואף לשלב ביניהן, הכל על פי שיקול

בחתימתם על טופס ההצעה הכספית, המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי  .2.10
זה, והם  2 חוזר, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיף

מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או 
תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה 

 מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

ו/או בזכויות הרשות על פיו על מנת לעיל ה למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף ז .2.11
 . לטופס הזמנת ההצעות 20  -  18  לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי סעיפים
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  הצהרות ומידע כללי בקשר עם ההצעה הכספית .3

לעיל, כוללת כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה,  1ידוע לנו כי ההצעה הכספית אותה נקבנו בסעיף  .3.1
מכל מין וסוג שהן, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע השירותים, כמפורט בין היתר 
בנספחים לחוזה, וכן כל פעולה אותה נידרש לבצע לצורך מתן השירותים, לרבות ומבלי לגרוע, 

ים, העמדת כוח האדם הנדרש שידרשו למתן השירות , החומרים והציודלי העבודהקת כל כאספ
  אחריות, ביטוח וכיו"ב. לצורך מתן השירותים,

 את השירותים נשוא המכרז.  ייבחר מציע אחד לספקבמסגרת הליך המכרז, כי  ידוע לנו .3.2

בלתי מחייב, ואין בו צפי  הינו במסמכי המכרזהמובא היקפי ההתקשרות המידע בדבר ידוע לנו כי  .3.3
שהוא.  תמהילבכל או שהוא בות מצד הרשות כי בפועל יבוצעו שירותים בכל היקף יכדי להוות התחי

מבלי לפגוע בכלליות האמור אין במידע זה לפגוע בזכויות הרשות שבמסמכי המכרז, לרבות לא 
ההתקשרות בתנאים בקשר ְלֵהיות החוזה הסכם מסגרת, זכות הרשות לביטול החוזה ולהפסקת 

 המפורטים במסמכי המכרז וכיו"ב.

היה ותתגלה טעות בחישוב הצעתנו בטבלה דלעיל, ייערך תחשיב מחודש ע"י הרשות כאשר מחיר בו  .3.4
    יהווה את הבסיס לחישוב הצעתנו. ליחידהנקבנו 

 הצהרות כלליות .4

נו על פיו, אנו הח"מ זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותי טופס הזמנת הצעותמבלי לגרוע משאר הוראות 
  מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 

הצעתנו עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם, וכי הבאנו בחשבון  .4.1
את כל המידע שהתקבל (לרבות מידע שהרשות המציאה למציעים לאחר הוצאת המכרז, כגון מסמכי 

, וכן כל מידע רלוונטי הנדרש לנו לצורך הגשת הצעתנו זו על פי תנאי המכרז, ואנו הבהרות וכיו"ב)
 כדלקמן: ,מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למידע כאמור, לרבות ומבלי לגרוע

טופס במכרז בכלל וה לבחון את המידע המסופק במסגרת הידוע לנו, כי מוטלת עלינו החוב .4.1.1
ות המקצועיות הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית הזמנה זה בפרט ולערוך את כל הבדיק

של הצעתנו הכספית, וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת מידע על ידי הרשות על מנת להטיל 
ו/או על מנת לגרוע לרבות התחייבות ו/או מצג מצד הרשות, על הרשות אחריות כלשהי 

תהא לנו כל טענה ולא  מכרז ובנספחיהםהו/או לפגוע בהתחייבויותינו כמפורט במסמכי 
 .ו/או תביעה בקשר לכך

ידוע לנו כי אין להגיש הצעה חלקית אלא הצעה כוללת ומלאה בלבד. מציע אשר יגיש  .4.1.2
 עלולה להיפסל הצעתו על הסף. - הצעה חלקית

י יד קבע עליהיה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד שיוכי  החוזה,לנו תנאי ברורים  .4.2
. ממסמכי המכרזבלתי נפרד המהווה חלק כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי), ( , על חוזההרשות

חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין (כפי הידוע לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן 
חילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת חוזה ת ידוע לנו, כישיעודכן במסגרת ההליך המכרזי). 

 מציע הזוכה.ע"י הרשות עם ה

באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות המוטלות עלינו  כי אין ידוע לנו .4.3
 .(כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי) בחוזה ו/או בנספחיו

מעבר הצעת מציע לשלב -על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה או פסילה או איידוע לנו ואנו מקבלים  .4.4
ועדת  ת, תישלח למשתתפים במכרז אך ורק על ידי מזכירזכייה- דעה בדבר איז או הוהבא במכר

 המכרזים של הרשות.

ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים באיזה מהנושאים המפורטים בסעיף  .4.5
אין  -ועדת המכרזים של הרשות  תאיננו מזכירלעיל בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם ש 4.4 

ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. 
 יהיה הדבר על אחריותו בלבד. -מציע אשר יעשה אחרת 

 .בטופס הזמנת ההצעותנקוב כ תוקפה של הצעתנו זו היא .5

___________ לא יימסרו לעיון, וזאת  -____________ ו -_ ואנו מבקשים, כי מסמכים: __________ .6
 מן הנימוקים להלן:

  מסמך נפרד, מנומק ומפורט)  6 (הערה: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף 

_________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________  

ידוע לנו, כי עפ"י הדין, שיקול הדעת הוא של ועדת המכרזים של הרשות. למרות האמור לעיל ידוע לנו, כי 
מקדמיים, לא וכן כל פרט שננקב בקשר ו/או לצורך הוכחת עמידתנו בתנאים הכל פרטי הצעתנו הכספית 

כמו כן ידוע לנו כי היה והמכרז הנ"ל הינו מכרז מסגרת בו יוכרזו יותר מזוכה אחד והצעתנו . יהיו חסויים
זאת ע"מ להשיא ו ,בהם נקבנו לידיעת הזוכה/ים האחר/ים םמחיריהלא ייחשפו  - תהא אחת מן הזוכות

  .את הליכי התיחור הכספי בינינו

 , אנו הח"מ, מצהירים בזאת כדלקמן:בטופס הזמנת ההצעותמבלי לגרוע מהצהרותינו כמפורט  .7

אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע ו/או יציע ו/או נתן ו/או יתן ו/או קיבל ו/או יקבל, במישרין ו/או  .7.1
בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על 

לת ההצעות, לפי העניין, לרבות השפעה על כל החלטה של הרשות ו/או הליך המכרז ו/או הליך קב
  נושאי המשרה בה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בעניינו של הליך זה.

אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או ישדל ו/או שיתף פעולה ו/או ישתף פעולה, במישרין ו/או  .7.2
ו מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, על מנת בעקיפין, עם נושאי משרה אצל הרשות ו/או עובדיה ו/א

 לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך זה. 

אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או נשדל ו/או שיתפנו פעולה ו/או נשתף פעולה, במישרין ו/או  .7.3
בעקיפין, עם נושאי משרה ברשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע 

 או תשלומים רלבנטיים להליך זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.מחירים ו/

ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה הרשות רשאית, לפי  .7.4
שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז, והח"מ מוותרים על כל תביעה 

  . לעניין זה עקיפה, שעניינה פסילת הצעתנו על ידי הרשותו/או דרישה, ישירה או 

 .לטופס הזמנת ההצעות 6.6 מצורפים כל המסמכים הנדרשים בסעיף  ההצעה הכספית הזהלטופס  .8

  להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה:  .9

  __________________ :חתימה וחותמת

  ___________________; ח.פ./ע.מ._________________ :שם התאגיד

    תאריך: ___________________

, : ____________________כתובת, _____________________ שם איש קשר לעניין מכרז זה:

  _____________ופקס: : _____________________טלפון
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  לטופס הזמנת ההצעות ו' נספח

  לקיום המכרזנוסח ערבות 

  כבודל
  רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  הנדון: ערבות מס' _______________

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד החייב(להלן: " 1לבקשת _________________ .1
"), אשר תדרשו הערבותסכום שקלים חדשים) (להלן: " אלף שלושים(ובמילים: ₪  30,000לסך כולל של 

הובלת ציוד משרדים ומחסנים משדות למתן שירותי  2016/070/0370/00ייב בקשר עם מכרז מס' מאת הח
(להלן:  עבור רשות שדות התעופה התעופה אילת עובדה ונתב"ג לשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון

 "). המכרז"

שתימסר ב  ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב .2
, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב הסניף , במהלך שעות פעילות")הסניף(להלן: " 2________________

וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישה(להלן: " הבדריש
את סילוק סכום לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה 

הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי, לרבות כל 
  טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

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

 . 31.1.2017 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

הדין  כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות .5
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים - אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 אלה.

 אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.  .6

 .אחרל, ואינה ניתנת להעברה או להסבה ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין .7
  

  בכבוד רב,

  

    חתימה    תאריך    כתובת    שם בנק/חברת ביטוח

  

  

                                                      

 .של המציע שמו המלאיש להשלים את  1
  .יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח 2
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