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  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

  , עבור רשות שדות התעופה מתן שירותי הדברה במסוף אלנביל 2016/070/0376/00' מכרז פומבי מס

 

 טופס הזמנת הצעות ותנאי המכרז .1

המחזיקה, מנהלת ומפעילה את שדות ונמלי התעופה על פי  ")הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
גוריון -ובכלל האמור מנהלת ומפעילה את נמל התעופה בן ,1977-חוק רשות שדות התעופה תשל"ז

למתן שירותי מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז פומבי להתקשרות בחוזה  "),נתב"ג(להלן: "
כי המכרז ובנספחיהם וף להוראות הנקובות במסמ, והכול בכפרשותהעבור  הדברה במסוף אלנבי

  ").המכרז" -ו "השירותים: "ה(להלן, בהתאמ

 מסמכי המכרז .2

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

  טופס הזמנת הצעות ותנאי מכרז זה, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .2.1.1

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

טופס ההצעה הכספית למכרז זה, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן,  .2.1.3
 ").טופס ההצעה הכספיתיחדיו: "

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

של הרשות, כמפורט  לוגיסטיקה וכן באתר האינטרנטהו לעיון באגף יועמד מסמכי המכרז .2.2
את מסמכי המכרז ניתן יהיה להדפיס באמצעות אתר האינטרנט וכן בנוסף,  .להלן 4.1בסעיף 

לוגיסטיקה, כעותק צרוב במדיה מגנטית על גבי תקליטור. מסמכי המכרז אשר הלקבלם באגף 
 . PDFיערכו כקובצי  יומצאו למשתתפים כאמור על גבי התקליטור,

להלן. ההצעה  5  על המציע להגיש את הצעתו בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעיף .2.3
 להלן 5.1, במספר העתקים הנקוב לשם כך בסעיף )Hard Copyתיערך ותוגש בפורמט כתוב (

להוראות המפורטות  בהתאםכשכל המסמכים כוללים תצהיר, אימות וחתימות כנדרש 
 .להלן 5 ובסעיף  במסמכי המכרז

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל  .2.4
הר בזאת, כי מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו). עוד מוב

העותק הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים, הנו באופן בלעדי ומוחלט, העותק 
המחייב לצורך מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של הרשות 
ו/או אשר נצרבו על גבי התקליטור וכן כל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו, לא 

הם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק יהיה ב
 הכתוב למסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים.  

  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .3

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

  מועד ביצוע  פעולה

  22.08.2016  מועד פרסום המכרז 

   09.201608.  3.4  מועד מפגש משלמי דמי ההשתתפות, כמפורט בסעיף

המועד האחרון לעיון במסמכי המכרז במשרדי הרשות, כמפורט 
  .4.1.1.1 בסעיף

.09.201607  
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המועד האחרון לתשלום דמי השתתפות באגף התקבולים של 
  .4.2.2.1 סעיף הרשות, כמפורט ב

.09.201607  

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

.09.201606  

 09.201608.  להלן  21.3 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף 

 26.09.2016  להלן 5.9.2 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט בסעיף 

 28.02.2017  להלן  8  כמפורט בסעיףמועד תוקף ההצעה 

הרשות תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור, לדחות את  .3.2
ות על דחייה זה לעיל בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר. הודע 3 המועדים הנקובים בסעיף 

כאמור תשלחנה לכל המציעים. על המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי הרשות, במידה 
ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים אשר קדמו להם. למען הסר ספק מובהר 

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

מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על  .3.3
לרשות על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן 
יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיה של 

 זה.   3 הרשות בהתאם להוראות סעיף 

  וסיור משלמי דמי ההשתתפותמפגש  .3.4

הרשות תקיים מפגש וסיור, לכל משלמי דמי ההשתתפות (ולהם בלבד). התכנסות  3.4.1
במשרדי מסוף  12:00בשעה  ,09.201608.יום שלישי, במפגש וסיור, תיערך לצורך 
  .אלנבי

המפגש והסיור, הינם חובה. פרוטוקול המפגש והסיור יפורסם על ידי הרשות כחלק  3.4.2
  מההבהרות למכרז. 

במפגש וסיור, תהא הרשות רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס לעניינים  3.4.3
שונים הקשורים בהליך המכרז. מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות כאמור, אלא 

במסגרת הבהרה בכתב ובהתאם לתכניה של ההבהרה אם זו, מצאה את ביטויה 
  כאמור.

הרשות תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך, מפגש ו/או  3.4.4
סיור נוספים למשלמי דמי ההשתתפות (ולהם בלבד). הודעה על מועד המפגש ו/או 

  הסיור הנוספים האמורים תימסר בכתב ומראש למשלמי דמי ההשתתפות.

יע ו/או נציג מטעמו, אשר לא ישתתף במפגש משלמי דמי ההשתתפות ובסיור ו/או מצ 3.4.5
 - לא יירשם בפרוטוקול שייערך בהם, לא יוכל להגיש את הצעתו למכרז ואם יעשה כן 

 הצעתו תיפסל על הסף.

  עיון במסמכי המכרז ודמי השתתפות .4

 עיון במסמכי המכרז .4.1

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

 B -209, אגף לוגיסטיקה, חדר 2) קומה 1במשרדי הרשות (שבטרמינל  .4.1.1.1
  בימים ,09.201607."), וזאת עד ליום משרדי הרשות(בטופס הזמנה זה: "

 . 12:00עד  09:00, בשעות: ה'-א'

אתר (בטופס הזמנה זה: " www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .4.1.1.2
 ").האינטרנט
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כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד  .4.1.2
ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם  במשרדי הרשותלמסמכי המכרז המצויים 

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

  השתתפות במכרז .4.2

לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו דמי המעוניין להשתתף במכרז, על כל מציע  .4.2.1
 להלן.   4.2.2(כולל מע"מ), באופן המפורט בסעיף   ₪ 300השתתפות בסך של 

 תשלום דמי ההשתתפות יתבצע באופן ובמועדים המפורטים להלן: .4.2.2

ת הקרקע במשרדי הרשות, אגף התקבולים של הרשות הממוקם בקומ .4.2.2.1
, 'ה- 'אבימים  ,09.201607., וזאת לא יאוחר מיום במשרד הראשי בנתב"ג

 . 09:00-12:00 :בשעות

בשעה:  ,09.201606.באמצעות אתר האינטרנט, וזאת לא יאוחר מיום  .4.2.2.2
23:30 . 

מובהר, כי על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את תשלום דמי ההשתתפות,  .4.2.2.3
 יאוחר מהמועדים הנקובים בסעיף להשלים את הליך התשלום האמור לא

לעיל, לפי העניין. משתתף אשר לא ישלים את הליך התשלום עד  4.2.2 
וככל  למועדים כאמור לא יוכל לשלם דמי השתתפות ולהגיש הצעה למכרז

 שיגיש, תיפסל הצעתו על הסף.

במסגרת תשלום דמי ההשתתפות, יימסרו לרשות פרטי המשלם או פרטי המציע  .4.2.3
 המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס ודואר אלקטרוני.

לעיל, חשבונית בגין  4.2.3 הרשות תשלח, לכתובת שנמסרה במסגרת הוראת סעיף  .4.2.4
 תשלום דמי ההשתתפות, כשהיא מוחתמת, בשם הרשות, בידי נציג הרשות.

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או  .4.2.5
שהם, שנגרמו למציע ו/או לכל מי מטעמו, ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג 

שבהם נשא המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות ו/או השמטה, מכל 
לרבות  לעיל, 4.2.3 בסעיף מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים הנקובים 

נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי ו/או 
אי זמינות באתר האינטרנט, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע 

 ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 וראות כלליותה –אופן הגשת ההצעה  .5

להלן והמעוניין להשתתף במכרז,  6  מציע העונה על כל התנאים המקדמיים המפורטים בסעיף .5.1
 פיםו/או מצור ים, ממולאוכשכל הפרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים על פי יגיש את הצעתו

הזמנה להציע " על גבה יציין המציע את המשפט הבא: מעטפה אחתכדבעי, וזאת באמצעות 
(ללא שם המציע). במעטפה זו יכניס המציע  "2016/070/0376/00מכרז פומבי מס'  –הצעות 

 :עותק אחד מכל המסמכים הבאים, ויסגרה היטב

להלן, הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו של  7.6  -  7.1 בסעיפים המסמכים המפורטים  .5.1.1
 להלן.  6 המציע בתנאים המקדמיים המפורטים בסעיף 

 ;להלן 7.7 הצעתו הכספית באופן הנדרש בטופס ההצעה הכספית כמפורט בסעיף  .5.1.2

 להלן.  7.9  - 7.9   פיםהמסמכים המפורטים בסעי .5.1.3

שאו את חותמת המציע בצירוף לחתימת מורשי החתימה יכל אחד ממסמכי המכרז, י .5.2
 הרלוונטיים של המציע במקומות המיועדים לכך.

מספר מובהר, כי הרשות לא תפצל את ההזמנה והחוזה לרבות ההתקשרות נשואם, בין  .5.3
מציעים. לפיכך, על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית, עלולה 
הצעתו להיפסל וזאת, למען הסר ספק, מבלי לגרוע מזכויות הרשות בהתאם להוראות 

 להלן.  13  המפורטות בסעיף
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 ההצעות, על כל צרופותיהן, תערכנה בשפה העברית.  .5.4

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו,  .5.5
בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם הנתונים ו/או המסמכים 

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

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

מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, כי ההצעה הכספית 
וכן כל מידע המתייחס להוכחת עמידתו של של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית 

  .אינם חסויים -המציע בתנאים המקדמיים 

  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .5.6

ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף תוכן עניינים כל עמודי  .5.7
 מפורט.

 אחריות למידע .5.8

קודם להגשת הצעתו למכרז, ישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו  .5.8.1
 בעיני בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי השירותים ומאפייניהם. 

כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, ניתן על פי מיטב ידיעתה  .5.8.2
של הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז. החובה לבחינת 
המידע האמור לצורך ביצוע השירותים, מוטלים בכל מקרה, על המציע (ועליו בלבד) 

להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על וכי לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת 
מכרז המנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה כמפורט במסמכי 

 ובנספחיהם.

 מועד הגשת ההצעה .5.9

תוגש לעיל),  5.1 כמפורט בסעיף כל המסמכים (כשהיא כוללת בתוכה את  המעטפה .5.9.1
בנתב"ג, בבניין תיבת המכרזים הנמצאת , ל08:30-15:00, בין השעות: ה'-א'בימים 

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

המועד (להלן: " 10:00 עד השעה 26.09.2016האחרון להגשת הצעות הינו יום המועד  .5.9.2
 ").האחרון להגשת ההצעות

יודגש, כי הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה שנקבעו לעיל לא  .5.9.3
 (ב) לתקנות חובת המכרזים.20תתקבלנה ולא תידונה, וזאת בהתאם להוראות תקנה 

 המשרד הראשי בנתב"ג. רצ"ב מפה המתארת את מקום .5.9.4

 תנאים מקדמיים .6

 :להלן יםהמפורט התנאים המצטבריםכל רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים  .6.1

הרשום כדין הינו תאגיד , מכרזב מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות .6.1.1
 .בישראל בישראל או עוסק מורשה כדין

 ,מכרזבהגשת ההצעות האחרון לשלוש השנים שקדמו למועד  הלךבמ אשר ,מציע כנ"ל .6.1.2
 1500 מצטבר של לפחות הדברה ללקוחות שונים, בשטחמתן שירותי בסיון יהינו בעל נ

 .מ"ר

הינו בעל היתר תקף על , מכרזבלמועד האחרון להגשת הצעות  נכוןאשר  ,מציע כנ"ל .6.1.3
 ,מטעם המשרד להגנת הסביבה ,1993-לחוק חומרים מסוכנים, תשנ"ג 3שמו לפי סעיף 

  .לשימוש ברעלים למטרות הדברה

 לפחות עובד אחדמכרז, הוא או בנכון למועד האחרון להגשת הצעות  אשר ,מציע כנ"ל .6.1.4
ההיתרים הבאים מאת המשרד לאיכות  הינו מדביר מוסמך בעל ,המועסק על ידו
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היתר קטילת  : (א)1975-לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל"ה, הסביבה
 כשהם תקפים על שמו של העובד. ,חרקים, (ב) היתר קטילת מכרסמים

  .המציעל ש עובד השייך למצבת עובדיו –" עובד"לצורך סעיף זה: 

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו כל תנאים  .6.1.5
 :אלה במצטבר

גם כל בעל  –מציע כנ"ל, שהוא וכן מנהלו הכללי, ובמידה והמציע הנו תאגיד  .6.1.5.1
אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על 

 ,112 ,100: 1977 –פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז 
וח על ו/או עפ"י חוק הפיק 422-425, 383, 330, 305, 300, 290-291, 237

, ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור 1957 –מצרכים ושירותים, התשי"ח 
 .חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן

מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או ה –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"
יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה 

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

עבירות לפי: (א) חוק עובדים  הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתיהוא ובעל  .6.1.5.2
; ואם 1987- "זהתשמשכר מינימום,  חוק; ו/או (ב) 1991- "אהתשנזרים, 

 ההצעות להגשת האחרון במועד יכ –הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור 
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.אחת  שנה החלפבמכרז 

כמשמעותם בחוק  –" הורשע" - " וזיקה בעל: "לעיל 6.1.5.2 ףסעי לצורך
 גופים עסקאות חוק(להלן: " 1976- עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

  )."ציבוריים

המקדמי  בתנאי עמד תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא הרשות
לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על  6.1.5.2בסעיף  הנקוב

 גופים עסקאות לחוק) 1ב(ב2 סעיףבהתאם להוראות  המכרזים ועדתידי 
  .ציבוריים

לחוק עסקאות גופים  2מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף  .6.1.6
 .ציבוריים

 מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו שילמו את דמי ההשתתפות למכרז. .6.1.7

משלמי דמי ההשתתפות  וסיור מציע כנ"ל אשר הוא ו/או מי מטעמו השתתפו במפגש .6.1.8
 מקומות השירות.ב

 מגבלות להשתתפות במכרז .6.2

 תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש למגבלות על השתתפות במכרז המפורטות להלן: 

הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפורטות  .6.2.1
כי המכרז צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם נקבע אחרת במפורש במסמ

 במסמכי המכרז.

לעיל,  6.1.2  בסעיף המקדמי הנקוב על אף האמור בסעיף זה לעיל, לצורך עמידה בתנאי .6.2.2
יהיה המציע רשאי להסתמך על הניסיון שנצבר על ידי עוסק מורשה (שאינו תאגיד) 

"), במהלך התקופה הקודמת למועד ייסודו של המציע על ידי העוסק המורשה(להלן: "
יסודו של המציע ועד למועד העוסק המורשה, כאשר במהלך התקופה שממועד י

מהאחזקות ומכוח ההצבעה  51%האחרון להגשת ההצעות, היה העוסק המורשה בעל 
  במציע, לכל הפחות.

ביקש מציע להסתמך על ניסיון של העוסק המורשה, יצרף המציע להצעה, גם מידע  .6.2.3
ומסמכים המעידים על ייסודו של העוסק המורשה ועל אמצעי השליטה של המציע 

מורשה טרם ייסודו וכן את כל המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס בעוסק ה
  על ידי העוסק המורשה לתקופה הרלוונטית.  שנצברהזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון 
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לעיל, יהיה המציע רשאי  6.1.2  בסעיף המקדמי הנקוב בנוסף, לצורך עמידה בתנאי .6.2.4
להסתמך על ניסיון, לפי העניין, שנצברו על ידי ישות משפטית ממנה רכש ו/או קיבל 
המציע פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי על פי הוראות חוק 

התאגיד נכסים/פעילות (להלן: "וכן לרבות בדרך של עסקת  1999 -ת, תשנ"ט החברו
  ").  הנרכש

ביקש מציע להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי תאגיד נרכש, יצרף המציע להצעה, גם  .6.2.5
מידע ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את כל המסמכים 

 על ידי התאגיד ניסיון שנצברוהמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם ה
  הנרכש במהלך התקופה הרלוונטית.

מציע אשר סיפק טובין ו/או שירותים לרשות והחוזה עימו בוטל על ידי הרשות עקב אי  .6.2.6
עמידת המציע בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש השנים האחרונות 
 – שקדמו למועד פרסום מכרז זה, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה. היה והגיש הצעה

  תיפסל על הסף ולא תידון.הצעתו 

מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך תחרותי אחר, לאחר  שהוכרז  .6.2.7
כזוכה באותו הליך או שמסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או שנהג במהלך המכרז 
בעורמה וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז, תהא לרשות 

  הצעות לפסול הצעתו.שיקול דעת במסגרת בדיקת ה

הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון למציע, לפסול  .6.2.8
הצעה ו/או השתתפות של מציע בהליך, אשר לרשות היה עימו ניסיון שלילי, רע ו/או 

ידיו ו/או -כושל עימו, לרבות חוסר אמון, העדר שביעות רצון ניכרת מביצוע עבודות על
פי -ידו לרשות, הפרת התחייבויות כלפי הרשות על-ו/או מתן השירותים עלמי מטעמו, 

ידי המציע, - חוזה ההתקשרות עימו, ביטול חוזה ההתקשרות מחמת הפרתו על
התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו וכיו"ב, וזאת במסגרת התקשרות קודמת, אחת 

  דות מושא ההליך.או יותר, בין הרשות ובין אותו מציע מסוג השירותים או העבו

  ".המתקשרהגורם שצבר את אותו ניסיון שלילי/רע/כושל יקרא להלן: "

) ישות משפטית שהינה iהמגבלה האמורה תחול (א) גם ביחס למשתתף/מציע שהינו: ( .6.2.9
) ישות משפטית אשר המתקשר הינו iiבעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין במתקשר; (

) ישות משפטית אשר המתקשר מצוי עמה iii( בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין;
באחזקה משותפת, במישרין או 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.

 הפרת תנאי המכרז  .6.2.10

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

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

שנים  3עתידיים של הרשות ו/או בכל הליך התקשרות אחר, וזאת לפרק זמן של עד 
מיום החלטת הרשות שניתנה בעניינו של המציע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט של הרשות, ומבלי שיהא בכך לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של הרשות 

פי כל - נוסף ו/או לנקוט כנגד המציע בהליך כלשהו עללתבוע מהמציע כל נזק אחר ו/או 
דין ו/או על פי מסמכי המכרז לרבות עפ"י סעיף תנאי הסף לעיל, בהתקיים מי 

  מנסיבותיו, ולרבות חלוט הערבות, (ככל שקיימת) בקשר למימוש זכויותיה כאמור.

תקיים כך למציע בכתב ו- היה והרשות תפעיל את זכותה מכוח סעיף זה היא תודיע על
  עימו הליך בירור, בטרם מתן החלטתה.

) iהרשות תהא רשאית למנוע ההשתתפות כאמור, לא רק מאותו מציע, אלא גם מ: (
) ישות iiישות משפטית שהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין באותו מציע; (
) ישות iiiמשפטית אשר אותו מציע הינו בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; (

פטית אשר אותו מציע מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או בעקיפין. בנוסף, מש
הרשות תהא רשאית למנוע השתתפות כאמור, גם במקרה בו חל שינוי בגורמים בעלי 
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האחזקות באותו מציע / באחזקות אותו מציע בעצמו, בין המועד האחרון להגשת 
  הנקובים לעיל.הצעות במכרז לבין המועד בו אירע איזה מהאירועים 

אין להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על ידי שני מציעים במשותף,  .6.2.11
 או יותר.

היום בו פורסמה,   -" מועד פרסום המכרז" לעיל, על כל תתי סעיפיו: 6.2 ף סעילצורך  .6.2.12
 .לראשונה בעיתונות, הזמנת הצעות למכרז

  המסמכים שיש לצרף להצעה .7

  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

תצהיר בדבר פרטי תאגיד, חתום על ידי המורשה לשם כך מטעם  – תאגידהיה והמציע הינו  .7.1
לטופס הזמנת ההצעות וכן העתק של תעודת  נספח א'המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח 

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

בדבר פרטי מציע שהנו עוסק מורשה, חתום על ידי  תצהיר –היה והמציע הינו עוסק מורשה 
לטופס הזמנת ההצעות וכן העתק תעודת עוסק  1נספח א'המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח 

מורשה של המציע, מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו של 
 לעיל. 6.1.1 נקוב בסעיףהמציע בתנאי המקדמי ה

לטופס  'נספח בהמציע, מאושר על ידי עו"ד בנוסח  מנהל הכללי שלחתום על ידי ה תצהיר .7.2
כל המסמכים הנדרשים במסגרתו, לצורך הוכחת עמידתו של המציע , בצירוף הזמנת ההצעות

 לעיל. 6.1.4 -6.1.2 בסעיפיםבתנאים המקדמיים הנקובים 

לטופס  'גנספח , בנוסח ומאושר על ידי עו"ד הכללי של המציעתצהיר חתום על ידי המנהל  .7.3
 לעיל. 6.1.5   בסעיף, לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב הזמנת ההצעות

והמנהל הכללי של המציע אינו יכול והמציע הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד, או היה היה  .7.4
יגיש  –/ בעלי הזיקה למציע של המציעבעלי השליטה המשמעותיים  בשםלהצהיר את הנדרש 

כל אחד המציע תצהיר חתום של העוסק המורשה, ו/או (לפי העניין) תצהירים נפרדים של 
ההצעות,  לטופס הזמנת 1נספח ג', בנוסח / בעלי הזיקה בתאגידהמשמעותיים בעלי השליטהמ

, לצורך הוכחת כשכל אחד מהתצהירים כאמור מאושר על ידי עו"דבשינויים המחויבים, 
  יל.לע 6.1.5  בסעיףעמידתם של הנ"ל בתנאי המקדמי הנקוב 

, כשכל אחד 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו  ים הנדרשים לפי חוק עסקאותהעתק האישור .7.5
מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, 

 .לעיל 6.1.6  בסעיףוזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב 

העתק החשבונית שמסרה הרשות למציע או למי מטעמו כנגד תשלום דמי השתתפות, כשהוא  .7.6
מוחתם, בשם הרשות, בידי נציג הרשות שמסר את מסמכי המכרז, או אישור בדבר תשלום דמי 

ק באמצעות אתר האינטרנט, וכל זאת לצורך הוכחת השתתפות, בסכום האמור, כפי שהונפ
 לעיל. 6.1.7 עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

כנדרש בצירוף כל המסמכים  טופס ההצעה הכספית, כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע .7.7
 הנדרשים במסגרתו.

 הזמנת ההצעות והחוזה, לרבות כל נספחיהם, כשהם חתומים בכל עמוד, על ידי המציעטופס  .7.8
בנוסף לכך, יחתום המציע באמצעות חותמת המציע ובצרוף חתימתם של  .בחותמת המציע

החתימה המוסמכים של המציע על אותם מסמכי המכרז אשר בהם יידרש במפורש  מורשי
 .  לעשות כן בגוף מסמכי המכרז ובמקומות המיועדים לכך

אשר כל מסמך הבהרה ו/או פרוטוקול אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז, ככל שתוציא,  .7.9
   כשהם חתומים על ידי המציע. יצורפו למעטפה,

, מקוריים בלבדזה משמעם תצהירים  7 פי סעיף - את, כי תצהירים עללמען הסר ספק מובהר בז
  פי פקודת הראיות. - ערוכים על
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  תוקף  ההצעה .8

הרשות תהיה רשאית להאריך את תוקף  .28.02.2017הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, עד ליום 
  .הבלעדי ה, וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתות קצובותהצעתו של המציע לתקופ

 בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .9

, מבין ההצעות שהוגשו, ואשר עמדו בכל התנאים ההצעות הזוכותאמת המידה לבחירת  .9.1
 ")ההצעות הכשרות(להלן, יחדיו: " להלן 9.2.1  ט בסעיףהמקדמיים והתנאים הנוספים כמפור

בטופס ההצעה להלן ובהתאם למפורט  ההצעה הכספית של המציע –מהמשקל 100% תהיה
 הכספית.

בדיקת ההצעות תתבצע על ידי הרשות, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), להיעזר ביועצים  .9.2
 ובאופן המפורט להלן: בשני שלבי משנהובמומחים חיצוניים מטעמה, וזאת 

        תנאים מקדמיים ותנאים נוספים –שלב א'  .9.2.1

הראשון תכריע הרשות בדבר עמידתו של המציע  שלב המשנהבמסגרת  .9.2.1.1
 לעיל (כמפורט, בין היתר, בסעיפים 6 בתנאים מקדמיים המפורטים בסעיף 

 7.9  - 7.8  לעיל), ובדבר עמידתו ביתר התנאים המפורטים בסעיפים 7.6  -  7.1 
"). לצורך האמור, תבדוק הרשות את התנאים הנוספיםלעיל (להלן: "

    .לעיל 7 סעיף המסמכים אשר הוגשו על ידי המציע בהתאם להוראות 

אשון, בדיקת התנאים המקדמיים ויתר התנאים הנוספים תתבצע, בשלב הר .9.2.1.2
ולא תנוקד. עוד יודגש, כי מציע אשר לא עמד בתנאים  "Go-No Go"על בסיס 

למען הסר  –המקדמיים ו/או בשאר התנאים הנוספים, הצעתו תפסל, והכול 
 13.2 סעיף מבלי לגרוע מהזכות המוקנית לרשות בהתאם להוראות  –ספק 

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

  ההצעה הכספית - 'בשלב  .9.2.2

תבחן הרשות את הצעתם הכספית של מציעים  במסגרת שלב המשנה השני .9.2.2.1
 9.2.1 המקדמיים והתנאים הנוספים כמפורט בסעיף  שעמדו בכל התנאים

 .לעיל

התחרות במכרז תהא על המחיר (בש"ח לא כולל מע"מ) אשר יוצע לרשות  .9.2.2.2
 ההצעה הכספית.בהתאם למפורט בטופס " טיפול"עבור 

המחיר אותו מציע אשר עמד בתנאים המקדמיים ובתנאים הנוספים ואשר  .9.2.2.3
הינו הנמוך עבור "טיפול", כאמור בטופס ההצעה הכספית, הציע לרשות 

 להלן. 14 , וזאת בכפוף להוראות סעיף במכרז, יבחר כזוכה ביותר

מובהר בזאת, כי במידה ששני מציעים או יותר, אשר עמדו בתנאי  .9.2.2.4
, הנמוך ביותר, שהינו "מחיר מוצע לטיפול"המקדמיים, נקבו בערך זהה של 

אזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי טופס הזמנת הצעות זה 
הרשות רשאית (אך לא חייבת), על פי שיקול דעתה ו/או על פי דין, תהיה 

הבלעדי, לפנות למציעים האמורים, בבקשה להגשת הצעות מתוקנות 
 ").Best & Finalבהתאם להנחיית ועדת המכרזים של הרשות (להלן: "

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי בעצם הגשת הצעתו למכרז, הוא נותן את  .9.2.2.5
במסגרת המכרז, ובנסיבות  Best & Finalהסכמתו לביצוע הליך של 

 לעיל. 9.2.2.4 המפורטות בסעיף 

 הודעה בדבר זכייה .9.3

י הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז, ו/או א .9.3.1
 הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למציע אך ורק על ידי מזכיר ועדות המכרזים.

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם  .9.3.2
אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול להסתמך עליה  - שאיננו מזכיר הועדה 
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יהיה הדבר על  –אשר יעשה אחרת בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע 
 אחריותו בלבד.

 התמורה .10

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, במלואן ובמועדן, תשלם הרשות לזוכה  .10.1
באופן ובתנאים ובכפוף  אשר תחושב בהתאם להצעתו הכספית של המציע והכלאת התמורה 

 ובחוזה. בטופס ההצעה הכספית הוראות המפורטות לשם כך הלשאר 

למען הסר ספק מובהר, כי התמורה כאמור לעיל הינה מלאה, סופית וכוללת, וזאת בגין ביצוע  .10.2
השירותים וכל יתר התחייבויות הספק על פי החוזה, לרבות כל ההוצאות והעלויות הכרוכות 

 במתן השירותים, הכל כמפורט במסמכי המכרז. 

  חובת חתימה על החוזה .11

ונספחיו עם הרשות, בנוסח שהעתקו מצורף, לרבות כל תיקון אותו תבצע על הזוכה לחתום על החוזה 
ימים מהמועד שהתבקש לכך על ידי  7הרשות בחוזה (ככל שתבצע), במסגרת הליך המכרז, וזאת תוך 

הרשות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החוזה על כל נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי מכרז 
  . זה

  תשמירת דינים והוראו .12

לא תתקבל הצעה אשר המחיר הנקוב בה אינו תואם, לדעת הרשות את קיומם של הוראות הדין וכן 
  את כל התחייבויות הזוכה על פי החוזה.

  שינויים ופנייה להשלמות .13

כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז על ידי המציע או כל הסתייגויות שלו לגביהם, בין על  .13.1
במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה,  ידי תוספת בתנאי המכרז ובין

 והכול בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

הרשות שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתה המלא  .13.2
מידע, מכל צוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או יוהבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לב

מין וסוג שהם, הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או התנאים 
הנוספים ו/או ההצעה הכספית 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 

זה מהמענים האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, שנתגלעו באי
בידיעתו המכוונת של המציע), והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות בהתאם 

 להוראות הנקובות בטופס ההצעה הכספית, ובהתאם לשאר הוראות הדין.

ים לסמכויות הרשות כפי שהן המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימ .13.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו  13 נקובות בהוראות סעיף 

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

  אין חובת קבלת ההצעה הזולה ביותר .14

למרות כל האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה 
  הזולה ביותר או כל הצעה מההצעות שיוגשו במכרז.

  שיעור חריגה מהאומדן .15

אומדן של שווי ההתקשרות במכרז המציע מצהיר בזאת, כי הודע לו שהרשות מתעתדת לערוך  .15.1
 ").האומדן(להלן: "

ו/או על פי דין, תהיה  מבלי לגרוע מכל זכות נוספת העומדת לרשות על פי מסמכי המכרז .15.2
הרשות רשאית לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ואף בנסיבות בהן 

לבין האומדן (מבין ההצעות  התגלה פער משמעותי, בין ההצעה הכספית הכשרה הנמוכה ביותר
הכספיות הכשרות הגבוהות מהאומדן) ו/או בין ההצעה הכספית הכשרה הגבוהה ביותר לבין 
האומדן (מבין ההצעות הכספיות הכשרות הנמוכות מהאומדן), לפי העניין, לנקוט בכל אחת 
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והמוחלט מהפעולות המפורטות להלן, במצטבר או לחילופין, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי 
 ועל פי סדר שיקבע על ידה (אם בכלל): 

לבצע בדיקה בקשר עם קיומו של הפער המשמעותי בין האומדן לבין ההצעות הכספיות  .15.2.1
(כולן או חלקן), וזאת בין בדרך של עריכת שימוע פרונטאלי, בין בדרך של עריכת שימוע 

ות גורמים בכתב ובין בדרך של בחינה חוזרת של האומדן וההצעה הכספית, באמצע
 מקצועיים מטעם הרשות; 

על פי  –לפסול כל הצעה שבינה לבין האומדן קיים פער משמעותי, ובנסיבות האמורות  .15.2.2
 לבחון את ההצעה של המציע בעל ההצעה הכשרה העוקבת;  –שיקול דעתה הבלעדי 

    לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף קיומו של הפער המשמעותי; .15.2.3

 להלן. 16 לבטל את המכרז, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף  .15.2.4

לדרוש מהמציעים הגשת הצעות כספיות מיטביות לרשות, בהליך תחרותי אותו תערוך  .15.2.5
 הרשות לשם כך; 

על ביצועה החלקי של ההתקשרות מושא המכרז ו/או להורות על פיצול  להורות .15.2.6
אף  –על פי שיקול דעת הרשות  –ההתקשרות בין מספר מציעים במכרז, ולשם כך 

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

 זה: 15 15 לצורך סעיף  .15.3

שיעור החריגה מהאומדן [באחוזים] (חיובי ו/או  –" י חריגה מקסימאלייםשיעור"  .15.3.1
 שלילי, לפי העניין), שנקבע על ידי ועדת המכרזים במסגרת עריכת האומדן. 

פערים חיוביים ו/או שליליים, לפי העניין, בין ההצעה הכספית  –" פער משמעותי" .15.3.2
מהאומדן (מבין ההצעות הכספיות הנמוכה ביותר לבין שיעורי החריגה המקסימאליים 

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" .15.3.3
    עד לשלב בדיקת ההצעה הכספית. המכרז

) ו 1(א21זה, על מנת לגרוע בשום צורה ואופן בהוראות תקנות  15 מובהר, כי אין בהוראת סעיף  .15.4
ומזכויות הרשות על פיהן, באופן שבו תהיה  1993 –(א) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג 23 –

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

 האומדן.

 שות כפי שהןהמציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הר .15.5
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים  15סעיף בנקובות 

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

  ול החוזהביטול המכרז או ביט .16

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .16.1

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

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

  לזוכה, לפי העניין.



11  

  
 

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750591:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

  החזר דמי השתתפות –המכרז  ביטול .16.2

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

  לא הגישו הצעה למכרז, לא יהיו זכאים להחזר תשלום דמי ההשתתפות בנסיבות האמורות. 

איזה מהוראות טופס הזמנת בוטל המכרז לאחר שהוכרז בו זוכה, וזאת שלא בשל הפרת 
, זכאי אך ורק דבלב הזוכה, יהיה הזוכהההצעות ו/או הפרת איזה מהוראות כל דין על ידי 

לעיל, יהווה זה  16.2  מוסכם בזה, כי ההחזר הנקוב בסעיף להחזר תשלום דמי השתתפות.
  .מכרז, בין במישרין ובין בעקיפיןביטול הסילוק סופי ומלא, בכל עניין הקשור ל

 הביטול תוצאות .16.3

לעיל, תהיה  16.1 בוטל המכרז לפני שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  .16.3.1
הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך 

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

 לאו.

בוטל המכרז לאחר שהוכרז זוכה במסגרתו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה של זוכה  .16.3.2
במכרז ו/או לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות המתוארות בסעיף 

עיל, ובנסיבות ל 16.1 לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  16.1 
המתאימות, תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו 
(אשר הצעתו הנה בעלת הציון הסופי המשוקלל הגבוה ביותר, מבין שאר ההצעות אשר 
עמדו בכל התנאים המפורטים בטופס הזמנת ההצעות (מלבד הצעתו/ם של המציע/ים 

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

  ההתקשרותתקופת  .17

ועד  1.1.2017 מיום החלחודשים,  36למשך תהא  הרשות עם המציע הזוכההתקשרות  תקופת .17.1
 תקופת חילתת מועד" -ו" ההתקשרות תקופת: "בהתאמה(להלן,  31.12.2019 -ל

 .עניין זהל, והכל בכפוף ליתר הוראות החוזה ")ההתקשרות

 ההתקשרותתקופת ך את להארי ,שיקול דעתה הבלעדי ל פיע ,תהא רשאיתבלבד הרשות  .17.2
חודשים במצטבר (בחוזה זה:  36תקופה נוספת אחת או במספר תקופות נוספות של עד ב
ימים  30ת, בכתב, של "), בכל תמהיל שתקבע הרשות, וזאת בהודעה מוקדמתקופות ההארכה"

 טרם תום תקופת התקשרות או תום איזה מתקופות ההארכה אותם קצבה הרשות, לפי העניין.

  העדר בלעדיות .18

קבלת הצעת הזוכה במכרז וחתימת חוזה עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים 
והרשות רשאית בכל עת, ועל פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר אם אחר ו/או אחרים לביצוע 

 השירותים ו/או שירותים דומים. 

  עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .19

רק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעות 
, לאחר 1993-(ו) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג21 - (ה) ו 21הזוכות בהתאם לאמור בתקנות משנה 

כולל מע"מ, ובכפוף ₪,  500תאום עם מזכיר/ת ועדת המכרזים, וכל זאת תמורת תשלום בסך 
  ופס ההצעה הכספית. לט 6 סעיףלהוראות 

  אישור גורמי ביטחון .20

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

לא יהווה כל  -ובדיו של המציע הזוכה ע"י גורמי הביטחון ובהר, כי אי מתן אישור למי מעמעובד אחר. 
  .לדחייה ו/או עיכוב ו/או לאי ביצוע העבודה נשוא המכרז  עילה מצד המציע הזוכה
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  הבהרות ושאלות הבהרה .21

מר  ונציג הרשות האחראי למכרז זה, אליו יש להפנות בכתב את כל השאלות והבירורים הנ .21.1
או על ידי שליח, למזכירות  03-9711296, אגף לוגיסטיקה, באמצעות פקס שמספרו: אילן כהן

 .B -209 , חדר2קומה  1אגף לוגיסטיקה, רשות שדות התעופה, נמל תעופה בן גוריון, טרמינל 

 השאלות כל 03-9750591/581יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו:  .21.2
  מייל: לכתובת האלקטרוני הדואר באמצעות גם יוגשו הנדרשים והבירורים

ilanco@iaa.gov.il.  

על הפונים לציין בעת פנייתם את  .16:00בשעה  09.201680.פניות לבירורים תעשנה עד ליום  .21.3
נות מספר הפקסימיליה ומס' הטלפון לבירורים. לאחר מועד זה תהא הרשות רשאית שלא לע

  .לשאלות מציעים

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי הרשות בקשר עם  .21.4
לעיל  13.2 המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, בין היתר כמפורט בסעיף 

"), יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות. פרסום ההבהרות ההבהרות(להלן, יחדיו בסעיף זה: "
באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים, 

שהיא, לא הפיצה הרשות בעצמה את ההבהרות (כולן או חלקן)  גם בנסיבות בהן, מכל סיבה
להלן, ובכל מקרה על המציעים מוטלת האחריות המלאה  21.5 בהתאם להוראות סעיף 

עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן, והבלעדית, להתעדכן בכל 
ולצרפן להצעה לאחר ששקללו את האמור בהן והמציעים יהיו מנועים ומושתקים, מלהעלות כל 

 טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך.

לעיל, הרשות תפיץ במישרין את  21.4 בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על פי סעיף  .21.5
ההבהרות לכל מי ששילמו דמי השתתפות במכרז, וזאת באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון 

 בקשר עם כל אחת מההבהרות.

הרה של הרשות, אלא אם פורסמה כאמור למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הב .21.6
 לעיל. 21.4  בסעיף

  איסור הסבה .22

ו/או לבצע  כל אחד מהמציעים, לרבות הזוכה, מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות .22.1
כל דיספוזיציה אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר עם 

/או החוזה שייחתם עמו זכות מזכויותיו לפי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו
) ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או (ככל שיחתם

/או החוזה שייחתם עמו (ככל חובה על פי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו
 ), אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של הרשות.שיחתם

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה  .22.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה  22.1 ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף 

ו/או דיספוזיציה אחרת כאמור שלא תקבל את אישורה בכתב של הרשות, תהיה בטלה 
 ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף.

  בעלות על מסמכי המכרז .23

ובנספחיו, לרבות שהוא במסמכי המכרז  זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוגהבעלות ו
שימוש כל ם אינם רשאים לעשות בה במכרז המציעים. רשות בלבדהשל  מענה המציעים, תהיינה

לא יאוחר  הרשותמשרדי לבמלואם יוחזרו  המכרזמסמכי  כלשהו אלא רק לצורך הגשת ההצעה.
   .מהמועד האחרון להגשת ההצעות

  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .24

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור  –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .24.1
ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע 

  לאחר שנקבע בו זוכה.זוכה במכרז ובין 

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז,  .24.2
בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, 
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רירת דין המפנים בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו על כל כללי ב
 לתחולת דין זר.

      

  בכבוד רב,    

  אילן כהן    
  גף לוגיסטיקהא    
  רשות שדות התעופה    
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  מפת הגעה למשרד הראשי בנתב"ג
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  נספח א' לטופס הזמנת ההצעות

  לטופס הזמנת ההצעות 7.1 תצהיר פרטי מציע, בהתאם להוראות סעיף 

  

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

"), ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח התאגידב____________ (להלן: "הנני משמש כ ___________  .1
  הכרתי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם התאגיד.

 שם התאגיד: ____________________________________________ .1.1

 כתובת רשומה:     _________________________________________ .1.2

 תעודת הרישום של התאגיד: _____________________________מספר  .1.3

שמות חברי התאגיד ובעלי המניות, מעניהם, מספרי תעודות הזיהוי שלהם, ופירוט מספר  .1.4
 המניות בידי כל חבר בתאגיד:

__________________________________________________________________
____________________________________________________  

 שמות מנהלי התאגיד (לא דירקטורים), מעניהם ומספרי תעודות הזיהוי שלהם:  .1.5

  המנהל הכללי: ____________________________________ 

  מנהלים נוספים בפועל בתאגיד:

___________________________________________________     _____  
__________________________________________________   ______  
__________________________________________________    ______  

שמות מורשי החתימה של התאגיד: _____________, _____________,  .1.6
      .______________ 

  אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. .2

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

                        
                ___________________  
  חתימת המצהיר                                               

/___/____ הופיע בפני, במשרדי   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
יג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ המוכר/ת לי באופן אישי, ושהנו , שהצ    ב_____________ מר/גב' 

מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם התאגיד, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה 
  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

                 __________________  
  חתימה וחותמת עוה"ד                 
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  לטופס הזמנת ההצעות 1'נספח א

  לטופס הזמנת ההצעות 7.1 תצהיר פרטי מציע שהנו עוסק מורשה, בהתאם להוראות סעיף 

  

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

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

 שם המציע: ____________________________________________ .1.1

 כתובת רשומה:     _________________________________________ .1.2

 מספר עוסק מורשה של המציע: _____________________________ .1.3

שמות מורשי החתימה של המציע: _____________, _____________,  .1.4
      .______________ 

  אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. .2

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

              
    ___________________  

  חתימת המצהיר                                   
  

/___/____ הופיע   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       הח"מ, עו"ד  אני
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________     בפני, במשרדי ב_____________ מר/גב' 

והמוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן 
  ם הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשי

                
       __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                                 
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  נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות

  לטופס הזמנת ההצעות 7.2 תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 
  

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

המלא של [*יש לנקוב בשמו  ")המציעהצעת _____________ (להלן: "אני עושה תצהירי זה במסגרת  .1
למתן שירותי הדברה  2016/070/0376/00 מכרז פומבי מס'ל ]כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות -התאגיד 

  ., עבור רשות שדות התעופהבמסוף אלנבי

הינו המציע  ,מכרזבהגשת ההצעות האחרון לשלוש השנים שקדמו למועד  הלךבמ אני מצהיר בזאת, כי .2
 .מ"ר 1500 מתן שירותי הדברה ללקוחות שונים, בשטח מצטבר של לפחותבסיון יבעל נ

  :נתונים להוכחת ההצהרה

תקופת ביצוע השירותים על ידי 
  [חודש ושנה]המציע 

תיאור השירותים אותם 
  העניק המציע 

השטח בו ניתנו גודל 
  השירותים (במ"ר)

המציע סיפק פרטי הלקוח לו 
  שירותי הדברה

  [שם, נייד ודוא"ל]

        

        

        

  *מספר השורות הינו לשם המחשה בלבד.

הינו בעל היתר תקף על שמו , המציע מכרזבלמועד האחרון להגשת הצעות  נכוןאני מצהיר בזאת כי  .3
לשימוש ברעלים  ,מטעם המשרד להגנת הסביבה ,1993-לחוק חומרים מסוכנים, תשנ"ג 3לפי סעיף 

  .למטרות הדברה

להגנת מטעם המשרד  ,1993-לחוק חומרים מסוכנים, תשנ"ג 3לפי סעיף שם המציע היתר תקף על רצ"ב לתצהירי זה *
  .לשימוש ברעלים למטרות הדברה ,הסביבה

או לפחות עובד אחד המועסק המציע מכרז, בנכון למועד האחרון להגשת הצעות כי  אני מצהיר בזאת .4
לפי תקנות רישוי , ידו, הינו מדביר מוסמך בעל ההיתרים הבאים מאת המשרד לאיכות הסביבהעל 

 ,: (א) היתר קטילת חרקים, (ב) היתר קטילת מכרסמים1975-עסקים (הדברת מזיקים), תשל"ה
 כשהם תקפים על שמו של העובד.

  .עובד השייך למצבת עובדיו של המציע –" עובדלצורך סעיף זה: "

  :הוכחת ההצהרהנתונים ל

  שם העובד 

  

  

  

ההיתרים הבאים מאת המשרד לאיכות הסביבה, לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), רצ"ב לתצהירי זה *
  .המוצג : (א) היתר קטילת חרקים, (ב) היתר קטילת מכרסמים, כשהם תקפים על שמו של העובד1975-תשל"ה

  *מספר השורות הינו לשם המחשה בלבד.

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

        ___________________  
  חתימת המצהיר                                                          
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/___/____ הופיע   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ , שהציג/ה     בפני, במשרדי ב_____________ מר/גב' 

והמוכר/ת לי באופן אישי, שהנו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר 
את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה 

  דלעיל.

                
                  ________ __________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                 

  

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

  במסמכים המצורפים אליה, יאומתו באמצעות תצהיר כמפורט בנספח זה להלן. 

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

  המחייב של נספח ב', כפי הופקד בתיבת המכרזים.       
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  לטופס הזמנת ההצעות' גנספח 

  לטופס הזמנת ההצעות 7.3 תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 
  

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

יש ") [*המציע________ (להלן: "_______________הצעת _____אני עושה תצהירי זה במסגרת  .1
 2016/070/0376/00 מכרז פומבי מס'ל], לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות

  ., עבור רשות שדות התעופהלמתן שירותי הדברה במסוף אלנבי

  .המציע מטעם להצהיר ומוסמך אני משמש כמנהל כללי במציע .2

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

התאגיד המציע, אני ואף לא אחד מבעלי אמצעי השליטה המשמעותיים האחרים בתאגיד  .3.1
נם: _____________, ת.ז./ח.פ______________; _______________ יהמציע שה

. _____________; ___________, ת.ז./ח.פ. _____________ לא הורשעו בכל ת.ז./ח.פ
, 112, 100: 1977- חוק העונשין, תשל"ז עלפיערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים 

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,  עלפיו/או  422-425, 383, 330, 305, 300, 291, 290, 237
ו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי , ואם הורשע1957-תשי"ח

  העונש בגינן.

מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"זה:  3.1לצורך סעיף 
או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה ) 25%(אחוזים 

  .או יותר מהדירקטורים במציע) 25%(ים וחמישה אחוזים במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשר

 ]הרלוונטי במקום [המציע יסמן  -ובעל הזיקה אליו  המציע .3.2

 ) חוק(להלן: " 1991- ) עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א2לא הורשעו ביותר משתי 
  ).מינימום שכר חוק(להלן: " 1987- "); ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"זזרים עובדים

 ) ך ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום, א2הורשעו ביותר משתי
  לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. נה אחת ש במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום, על פי 2הורשעו ביותר משתי (
לפחות ממועד  ועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחתהפירוט דלהלן, ונכון למ

  :ההרשעה האחרונה

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

1.      

2.      

3.      

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

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

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

                  
        ___________________  
  חתימת המצהיר          

  
  
  
  



20  

  
 

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750591:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

/___/____ הופיע   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ ,     בפני, במשרדי ב_____________ מר/גב' 

והמוכר/ת לי באופן אישי, שהנו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם התאגיד המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 
עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על 

  הצהרתו/ה דלעיל.

                
                     __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                        
  

בעלי  בשםוהמנהל הכללי של המציע אינו יכול להצהיר את הנדרש והמציע הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד, או היה יה ה
תצהיר חתום של העוסק המורשה, ו/או (לפי  יגיש המציע –/ בעלי הזיקה למציע  של המציעהשליטה המשמעותיים 

לטופס  1נספח ג', בנוסח המשמעותיים / בעלי הזיקה בתאגיד בעלי השליטהכל אחד מהעניין) תצהירים נפרדים של 
, לצורך הוכחת עמידתם של כשכל אחד מהתצהירים כאמור מאושר על ידי עו"דיבים, בשינויים המחוהזמנת ההצעות, 

  .לעיל 6.1.5  נקוב בסעיףהנ"ל בתנאי המקדמי ה
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  לטופס הזמנת ההצעות 1נספח ג'

  לטופס הזמנת ההצעות 7.3 סעיף תצהיר פרטי מציע, בהתאם להוראות 

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

[*יש לנקוב בשמו המלא של ") המציעת _____________ (להלן: "אני עושה תצהירי זה במסגרת הצע .1
, עבור רשות שדות למתן שירותי הדברה במסוף אלנבי 2016/070/0376/00מכרז פומבי מס' ל, המציע]

  .התעופה

  .מציעל זיקה בעל/ במציע משמעותי שליטה אמצעי בעלמנהל במציע/משמש כהנני  .2

[יש להקיף בעיגול את החלופה המציע / אני   –אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  .3
חוק העונשין,  על פיבכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים  /תילא הורשע הרלוונטית]
חוק הפיקוח על  על פיו/או  422-425, 383, 330, 305, 300, 291, 290 ,100,112,237: 1977-תשל"ז

תי במי מהעבירות כאמור חלפו חמש המציע/ הורשע ע, ואם הורש1957-מצרכים ושירותים, תשי"ח
  .שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן

או יותר מן הערך ) 25%(מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"
ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים  הנקוב של הון המניות המונפק של המציע

  .או יותר מהדירקטורים במציע) 25%(וחמישה אחוזים 

  להלן ימולא רק במקרה ונספח זה מוגש על ידי עוסק מורשה ו/או על ידי בעל זיקה] 4[סעיף 

 במקום הרלוונטי] [יש לסמן  -אני מצהיר בזאת, כי אני  .4

 ) חוק (להלן: " 1991-) עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א2לא הורשעתי ביותר משתי
  ").חוק שכר מינימום(להלן: " 1987- "); ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"זעובדים זרים

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום, אך 2הורשעתי ביותר משתי (
  ) שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 3במועד האחרון להגשת ההצעות חלפו שלוש (

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום, על פי 2הורשעתי ביותר משתי (
) שנים לפחות 3ן למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפו שלוש (הפירוט דלהלן, ונכו

  ממועד ההרשעה האחרונה:

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

1.      

2.      

3.      

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

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

         ___________________  
  חתימת המצהיר      

  

/___/____ הופיע   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________     בפני, במשרדי ב_____________ מר/גב' 

והמוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן 
  יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

                          __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                 

  
* במידה והמציע והמנהל הכללי הינם אנשים שונים יצורפו שני תצהירים, אחד ייחתם ע"י המציע והאחר ייחתם 

  בתצהיר יסומן על ידי החותם בהתאמה למעמדו אצל המציע. 2המציע וסעיף ע"י המנהל הכללי אצל 
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  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל תעופה בן
  תאריך:______________

  א.ג.נ.,

למתן שירותי הדברה במסוף  2016/070/0376/00מכרז פומבי מס' להצעה כספית הנדון: 
  אלנבי, לרשות שדות התעופה

שקבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושקללנו את כל ההוראות אנו הח"מ, לאחר  .1
המפורטות במסמכי המכרז, לרבות תנאי החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים בטופס ההצעה 
הכספית, מכלול ההיבטים הכרוכים בביצוע השירותים וכל מידע אחר נשוא המכרז, וכן כל נתון משפטי, 

ביצועי, תפעולי או עסקי, מציעים לרשות שדות התעופה את ביצוען של התחייבויותינו בחוזה, תכנוני, 
 במלואן ובמועדן, תמורת הצעתנו הכספית המפורטת כדלקמן:

מוצע   מחיר  טיפול
(בש"ח  לטיפול

 לא כולל מע"מ)

יחידות  כמות
טיפול שנתיות 
 לצורך שקלול

  בלבד

הצעה כספית משוקללת עבור 
עמודת  מכפלת – השירותאספקת 

לטיפול" בעמודת מחיר מוצע "
 יחידות טיפול שנתית כמות"

יש להציג מחיר (" לצורך שקלול
  )בש"ח לא כולל מע"מ

כלל הטיפולים הנדרשים בכל פעם 
השירות נספח ל 1כמפורט בסעיף 

, המצורף לחוזה והתפעול
  ההתקשרות

__________  64  _______________  

המשוקללת למתן השירותים (בש"ח לא השנתית  סה"כ הצעת המחיר
  כולל מע"מ)

_______________  

שקלול צורך הינן רק להנקובות בטבלה היחידות השנתיות לטיפול  כמות*הרשות מבקשת להביא לידיעת המציעים כי 
על למציע הזוכה יבוצע והתשלום כמות הנקובה בטבלה ו/או למכסת/מגבלת כמות כלשהי אינה מתחייבת ל הרשות ההצעה.

  בהתאם לכמות הטיפולים שיבצע בפועל. פי מחיר מוצע  לטיפול

 דגשים הכלליים למילוי טופס ההצעה  .2

תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף זה להלן בקשר עם 
בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת  רשותונספחיו, ובכלל האמור לסמכויות ההמענה לטופס ההצעה 

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

במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהוא בטופס ההצעה הכספית, הדבר עלול  מודגש כיומובהר  2.1
 לגרום לפסילת ההצעה.

סכום המתקבל מהכפלת הכמויות, יתוקן ל לטיפולמוצע ה מחירה בין במקרה של אי התאמה 2.2
 . המחיר המוצע לטיפולהסה"כ לפי 

מודגש כי המציע אינו רשאי להציע מחיר שלילי או מחיר אפס וכי הדבר עלול לגרום לפסילת  2.3
 ההצעה. 

 מס ערך מוסף. וללא יכל לעילבטבלה ינקוב המציע  םאותמחירים ה 2.4

 להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה ו/או מכל רכיב מרכיביו.המציע לא יהיה רשאי  2.5

נתגלה בהצעתו הכספית של מציע, הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או  2.6
תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא (לרבות בנסיבות 

רשאית, על פי  רשותבידיעתו המכוונת של המציע), תהיה הבשל רשלנות או לחילופין,  בהן נגרמה
, כולן או חלקן, במצטבר הבאותדעתה הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה  שיקול
 באופן חליפי: ו/או
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 פסול הצעה כאמור על הסף. ל 2.6.1

לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת ו/או  2.6.2
טה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או השמ

לדחות את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי 
 .רשותוהמוחלט של ה

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

, על מנת לגרוע ו/או זה על פי סעיףרשות למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית ל 2.7
על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל  רשותלפגוע בכל זכות אחרת המוקנית ל

ה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמט
ועל פי שיקול דעתה רשות שנתגלעה בהצעתו הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי ה

 הבלעדי והמוחלט.

  הצהרות כלליות בקשר עם ההצעה הכספית .3

אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כי לצורך ובמסגרת הצעתנו, בחנו  3.1
בקפידה ובעיני בעל מקצוע וכן שקללנו את כל ההשלכות, התנאים, ההיבטים והיישומים של 
הוראות מסמכי ההליך, תנאי השירותים והתמורה לה נהיה זכאים בגינם, קיבלנו מהחברה כל 

ידנו בקשר עם מסמכי ההליך, מתן השירותים על פיהם והתמורה המשולמת  מידע שנדרש על
בגינם, לרבות, וכי לאחר ששקללנו את כל האמור, וכל מידע אחר שמצאנו לנכון לשקול, אנו 
מגישים את הצעתנו הכספית, ואנו מוותרים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה 

 ם האמור. ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר ע

הצעתנו הכספית כוללת כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה ו/או פעולה, מכל מין וסוג שהן,  3.2
הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע והשלמת השירותים, לרבות משלוחי דוא"ל ודואר, כוח 
ול האדם, ציוד ואמצעים טכנולוגיים, הפקת דוחות, צילומים, העתקות אור, הדפסות וכיו"ב והכ

למעט זכות מפורשת לשיפוי בגין הוצאות ו/או עלויות של הזוכה, אשר מצאה את ביטויה 
 המפורש בחוזה.

בדקנו והבאנו  ,הצעתנו עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי ההליך על כל נספחיהם 3.3
בחשבון את כל המידע שהתקבל (לרבות מידע שהחברה המציאה למציעים לאחר הוצאת ההליך, 
כגון מסמכי הבהרות וכיו"ב), וכן כל מידע רלוונטי הנדרש לנו לצורך הגשת הצעתנו זו על פי תנאי 

כאמור. לעיל, ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למידע  1בסעיף ההליך, לרבות כמפורט 
בנוסף אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי בחנו את המידע האמור וערכנו את כל הבדיקות 
המקצועיות הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית של הצעתנו הכספית, וכי בכל מקרה, אנו 
מוותרים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם 

 האמור.

ינו מכרז מסגרת וכי היקף ההזמנות, מועדן ומאפייניהן (אם בכלל), ייקבעו ה המכרזלנו כי  ידוע 3.4
 האינ מעת לעת על פי צורכי הרשות, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, וידוע לנו, כי הרשות

מהמציע הזוכה איזה מהשירותים בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם  הזמיןל תמתחייב
ו להורות לזוכה על הפסקת אספקתם בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופות בכלל ו/א

 ההארכה, וזאת מבלי שהזוכה יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.

, ך בכלל וטופס הזמנת ההצעות בפרט ידוע לנו שכל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת ההלי 3.5
בלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד החברה, לכל נועד לצרכי המחשה 

דבר ועניין, וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על 
 החברה אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע מהתחייבויותינו המפורטות במסמכי ההליך.   

הדרישות המפורטות במידע הנוסף), וכי היה והצעתנו זו ברורים לנו תנאי מסמכי ההליך (לרבות  3.6
תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד שיקבע על ידי החברה, על חוזה (כפי שיעודכן במסגרת 
ההליך), המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך. ידוע לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה 

ידוע לנו, כי (כפי שיעודכן במסגרת ההליך).  ללא סייג לתוכן חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין
תחילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת חוזה ע"י החברה עם המציע הזוכה ומתן צו תחילת 

 עבודה לביצוע השירותים.

, שאין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות המוטלות ידוע לנו 3.7
 עלינו בחוזה ו/או בנספחיו.
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ידוע לנו שבמידה  ., כשהם חתומים על ידנולטופס הזמנת ההצעות 7 מצ"ב כל המסמכים המנויים בסעיף .4
 .ולא יוגשו כל המסמכים הנ"ל עלולה הצעתנו זו להיפסל

 בטופס הזמנת ההצעות.נקוב כ תוקפה של הצעתנו זו היא .5

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

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

_____________________________________________________________    

_____________________________________________________________  

הדין, שיקול הדעת הוא של ועדת המכרזים של הרשות. למרות האמור לעיל ידוע לנו, ידוע לנו, כי עפ"י 
כי כל פרטי הצעתנו הכספית וכן מידע הדרוש לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים 

  ו/או לצורך מתן ציון האיכות, לא יהיו חסויים.

אותו כמסכים לכך שאותם סעיפים  מציע שציין סעיפים בהצעתו כסעיפים חסויים, יראומובהר כי 
בהצעותיהם של המציעים האחרים יהיו חסויים בפניו, במקרה שהוא יבקש לעיין בהצעות של מציעים 

 .אחרת הקבע הרשותאחרים, אלא אם 

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

ו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה כי אנו ו/או כל מי מטעמנ  .7.1
ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על הליך המכרז ו/או 
הליך קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות כל החלטה של המציע ו/או נושאי המשרה שלו ו/או 

  ו של הליך זה.עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינ

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה   .7.2
אצל המציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי/סודי 

 הקשור להליך זה. 

פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או שיתפנו   .7.3
משרה ברשות שדות התעופה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע 

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

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

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

  להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה:  .8

  :__________________חתימה וחותמת  .8.1

 ____________/מס' עוסק מורשה:__________; ח.פ./שם העוסקגידשם התא  .8.2

    תאריך: ___________________  .8.3

        _____________________ שם איש קשר לעניין מכרז זה:  .8.4

 __________________כתובת, טלפון ופקס:  .8.5
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