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  רשות שדות התעופה

למתן שירותי  עם משרדי מהנדסיםבהסכם מסגרת להתקשרות  00449/070/06201/ מס' מכרז מסגרת פומבי

   התעופהרשות שדות עבור  תיאום תכנוןוניהול פרויקטים, פיקוח הנדסי 

  

 טופס הזמנת הצעות .1

לי התעופה על פי חוק שדות ונמהמחזיקה, מנהלת ומפעילה את  ,")הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "

התעופה (הוראת  וכן את מסופי המעבר היבשתיים על פי חוק רשות שדות 1977-רשות שדות התעופה תשל"ז

משרדי  עםהסכם מסגרת במכרז להתקשרות במזמינה בזאת הצעות להשתתפות  ,1980-שעה), תש"ם

ל בכפוף להוראות ווהכרשות, עבור התאום תכנון וניהול פרויקטים, פיקוח הנדסי מהנדסים למתן שירותי 

  "). מכרזה" -ו  "העבודות" או "השירותים": , בהתאמהובנספחיו (להלןהנקובות במסמכי המכרז 

 אתרי ביצוע השירותים .2

 אתרי הרשות בהן יינתנו השירותים הינם כדלקמן:

לעיל והכוללים את כל אלה:  1כל שדות התעופה אותם מנהלת הרשות על פי החוק האמור בסעיף  .2.1

ו/או נתב"ג, הרצליה, עובדה, שדה דב, אילת, חיפה, ראש פינה וכל שדה תעופה אחר אשר יתווסף 

  במהלך תקופת ההתקשרות.ייגרע 

לעיל והכוללים את כל  1כל מסופי המעבר היבשתיים אותם מנהלת הרשות על פי החוק האמור בסעיף  .2.2

 ו/או ייגרע כל מסוף מעבר אשר יתווסף אלה: נהר הירדן, אלנבי, טאבה, ניצנה, יצחק רבין (ערבה) וכן 

  במהלך תקופת ההתקשרות.

  כל מתקני הבקרה והניווט של הרשות. .2.3

הרשות מבהירה, כי במהלך תקופת ההתקשרות, קיים צפי לסגירת נמל התעופה אילת ו/או שדה 

התעופה הרצליה ו/או שדה התעופה שדה דב. מאידך, קיים צפי לפתיחת נמל התעופה בתמנע. 

ם שייבחר/ו כזוכה/ים מתחייבים לספק את השירותים/ ו/או העבודות בכל אחד מאתרי הספק/י

וכן הינם מוותרים בזאת באופן ו/או שייגרע , הרשות המוגדרים לעיל וכן בכל אתר אחר שיתווסף 

בלתי חוזר וכן יהיה מנועים ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין גריעה 

פת אתרים כלפי הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה, ובכלל זה, לא יהיו זכאים הספקים לשיפוי ו/או הוס

  מכל סוג שהוא.ו/או פיצוי 

   - מהות ההתקשרות ותכולת השירותים .3

  ו/או מהמציעים מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  מהנרשמים למכרזכל אחד 

מציעים אשר  3תן שירותים מידיים אלא ביצירת התקשרות מסגרת עם עד אין מדובר במידוע לו כי כי  .3.1

להלן) לביצוע השירותים כפי שיידרשו ע"י  12זוכים במכרז (בהתאם להוראות סעיף יוכרזו כמציעים ה

 הרשות מעת לעת ובהתאם לצרכיה. 

וראות הליך כאמור, יבצעו המציעים הזוכים במכרז (בהתאם לה ביצוע השירותים כי במסגרת ולצורך .3.2

וכמפורט שירות הוגן  שייערך וייקבע ע"י הרשות טרם ביצוע כל ו חלוקת עבודה בהתאם לסבב מחזורי

ניהול פרויקטים, , מעת לעת, ובהתאם לצרכי הרשות בפועל ובכפוף להוראות החוזה, שירותי בחוזה)

נדסיים שונים ניהול ופיקוח בפרויקטים ה, בין היתר: אשר כולליםפיקוח הנדסי ותאום תכנון 

 המציע אחראי יהיה השירותים מתן במסגרתלעיל.  2באתרים שבאחריות הרשות וכמפורט בסעיף 
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 פיקוח, בנייה ניהול שירותי מתן, היתר בין, תכלול ועבודתו מקצועות אשכול על השירותים מבצע

שות ועל פי על פי דרישת הר תכנון ובקרת מכרז מסמכי עריכת, כמויות חישוב, תכנון תאום, הנדסי

בטבלת השירותים  הפרוגרמה שתימסר לכל פרויקט באשכול המקצועות המוזכר לעיל וכמפורט

החלקיים לכל מקצוע בקובץ תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במשהב"ט, על פי כללי המקצוע 

 וכן כל שירות אחר המצורף כנספח א' לחוזה הרלוונטיים וכן על פי המפורט בנספח תכולת השירותים

אשר . יובהר כי המהנדס נותן השירותים מטעם המציע ")שירותיםה: "הנקוב בחוזה על נספחיו (להלן

נותן יהיה ), להלן(או חליפו ככל שיהיה, לפי הוראות החוזה  8.1.3.4חלות בו הדרישות נשוא סעיף 

 השירותים מטעם המציע, הכול בהתאם להוראות החוזה כאמור. 

לעמוד בדרישות נותני השירותים כמפורט עים הזוכים במכרז יידרש כל אחד מהמצי -דרישה חוזית .3.3

 לחוזה. 1 'בנספח א

כל יתר ההתחייבויות יהיו כנקוב במסמכי המכרז ובהתאם לצרכי הרשות. לו"ז לביצוע אי אילו  .3.4

מהעבודות/השירותים וכן מפרט מיוחד לביצוע השירותים יוצגו בטרם ביצוע הליך חלוקת העבודה 

  העבודות/שירותים כאמור למי מהמציעים הזוכים. נשוא כל אחת 

צע את הרשות לביודגש ויובהר כי מדובר בהסכם מסגרת ואין באמור לעיל בכדי לחייב ו .3.5

לפי צרכיה ל ייקבע ופים כאלו או אחרים, אלא הכבהיקהזוכים  מציעיםבאמצעות העבודות/שירותים 

/או מתחייבת להיקף שירותים כלשהוא ובהתאם להוראות מסמכי המכרז וכי אין הרשות ומעת לעת, 

למועדי ביצוע אי אילו מהשירותים, אם בכלל, ולמציעים לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה 

 בקשר לכך.

 להלן. 20תקופת ההתקשרות הינה כמפורט בסעיף  .3.6

 זמסמכי המכר .4

 "):מסמכי המכרזהמסמכים דלהלן יהוו יחדיו את מסמכי המכרז (בטופס זה: " .4.1

  הזמנת הצעות זה, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. טופס .4.1.1

חוזה שנוסחו מצ"ב, על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן, יחדיו:  .4.1.2

 ").החוזה"

 ").ציון האיכותטופס : "מענה למתן ציון האיכות (להלןטופס ה .4.1.3

 למכרז. הכספיתטופס ההצעה  .4.1.4

 כתב על ידי הרשות, במסגרת המכרז.כל מסמך הבהרה או תוספת למכרז שיוצא ב .4.1.5

להלן, את  6.1.1ף וכן באתר האינטרנט כמפורט בסעי אגף לוגיסטיקהמסמכי המכרז יועמדו לעיון ב .4.2

לקבלם במשרדי הרשות, כעותק או  מסמכי המכרז, ניתן יהיה להדפיס באמצעות אתר האינטרנט

משתתפים על גבי התקליטור, צרוב במדיה מגנטית על גבי תקליטור. מסמכי המכרז אשר יומצאו ל

  .PDFיערכו כקובצי 

להלן. ההצעה תיערך  7בסעיף על המציע להגיש את הצעתו בהתאם להוראות המפורטות לשם כך  .4.3

 להלן, כשכל 7.1סעיף במספר העתקים הנקובים לשם כך ב )Hard Copy(ותוגש בפורמט כתוב 

ות המפורטות במסמכי המכרז המסמכים כוללים תצהיר, אימות וחתימות כנדרש בהתאם להורא

 להלן.  7ובסעיף 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל מין  .4.4
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וסוג שהוא, במסמכי המכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו). עוד מובהר בזאת, כי העותק 

בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז , הנו באופן ברשותהכתוב של מסמכי המכרז, המופקד 

זה. כל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או 

 .  ברשות לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב למסמכי המכרז, המופקד

  ריכוז מועדים ולוחות זמנים במכרז .5

  עדים ולוחות הזמנים במכרז:מצ"ב טבלה המרכזת מו .5.1

  מועד ביצוע    פעולה

  8.12.2016  -   מועד פרסום המכרז

לרישום למכרז, באגף לוגיסטיקה של הרשות, המועד האחרון 

  להלן  6.2.2.1כמפורט בסעיף 

-  22.12.2016  

לרישום למכרז, באמצעות אתר האינטרנט של האחרון המועד 

  להלן 6.2.2.2הרשות, כמפורט בסעיף 

-  1.12.20162  

 27.12.2016  -  להלן  25.3המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף 

 16.1.2017  -  להלן 7.12.2המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט בסעיף 

 ההצעה, כמפורטהערבות לקיום ההצעה ותוקף מועד תוקף 

  להלן  11-ו 9.6.1 פיםבסעי בהתאמה

-  1.10.2017 

  26.12.2016  -  להלן 26.2כמפורט בסעיף למכרז  יעים לנרשמיםמועד מפגש המצ

 

הרשות תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור, לדחות את המועדים  .5.2

לעיל בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר. הודעות על דחייה כאמור תשלחנה  5.1בסעיף הנקובים 

ים אשר ייקבעו על ידי הרשות, במידה ויקבעו, יחולו כל ההוראות לכל המציעים. על המועדים החדש

אשר חלו על המועדים אשר קדמו להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי 

 להבטיח מתן ארכה כלשהי.

לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת לרשות על  .5.3

מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק  פי

מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם להוראות 

 זה.   5 סעיף

  רישום למכרזעיון במסמכי המכרז ו .6

 עיון במסמכי המכרז .6.1

במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז באופן כל אדם המבקש להשתתף  .6.1.1

 ובמועדים המפורטים להלן:

אגף (בטופס הזמנה זה: " B-209חדר  2), קומה 1באגף לוגיסטיקה (טרמינל  .6.1.1.1

 . 12:00-09:00, בשעות: ה'- א'בימים  22.12.2016 "), וזאת עד ליוםלוגיסטיקה

אתר (בטופס הזמנה זה: " www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .6.1.1.2

  .")האינטרנט
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כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד  .6.1.2

למסמכי המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין 

ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה 

יודגש כי על כל משתתף פוטנציאלי חלה החובה לעקוב אחר כל שינוי  למועד העיון האמור.

 או הבהרה אשר יפורסמו באתר האינטרנט ו/או במשרדי הרשות בקשר למכרז זה.

  מכרזרישום ל .6.2

 להלן.  6.2.2המפורט בסעיף  באופןבעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו  הירשםעל כל מציע ל .6.2.1

 להלן: יםהמפורט יםיתבצע באופן ובמועד הרישום למכרז .6.2.2

(בטופס  209,חדר 2, קומה 1, טרמינל בנתב"גבמזכירות אגף לוגיסטיקה הממוקמת  .6.2.2.1

, ה'-'אבימים  22.12.2016 "),  וזאת לא יאוחר מיוםאגף לוגיסטיקההזמנה זה: "

 .09:00-12:00בשעות: 

 .23:30, בשעה:21.12.2016את לא יאוחר מיום , וזבאתר האינטרנט .6.2.2.2

טעמו המבצע את הרישום למכרז, להשלים את הליך מובהר, כי על המציע ו/או מי מ .6.2.3

 לעיל, לפי העניין. 6.2.2האמור לא יאוחר מהמועדים הנקובים בסעיף הרישום 

 ולהגיש הצעה למכרז נרשם עד למועדים כאמור, לא יוכל להירשם למכרז לא אשר משתתף

 .   וככל שיגיש, תיפסל הצעתו על הסף

במסגרת הליך הרישום למכרז, יימסרו לרשות, באגף לוגיסטיקה או באתר האינטרנט,  .6.2.4

או פרטי המציע המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר  פרטי הנרשם

 .פקס ודואר אלקטרוני

אישור בגין הרישום ל, לעי 6.2.4 הרשות תשלח, לכתובת שנמסרה במסגרת הוראת סעיף .6.2.5

 למכרז (במידה והרישום יתבצע באגף לוגיסטיקה, יימסר למציע אישור ידני). 

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה  .6.2.6

ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו למציע ו/או לכל מי מטעמו, ו/או שבהם נשא 

מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן,  המציע ו/או כל

לעיל, לרבות נזק ו/או תקלה ו/או  6.2.4שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים הנקובים בסעיף 

אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי ו/או אי זמינות באתר 

פן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק האינטרנט של הרשות, והמציע מוותר בזאת באו

 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 הוראות כלליות –אופן הגשת ההצעה  .7

יגיש  מכרז,ין להשתתף ביהמעונלהלן ו 8ים המפורטים בסעיף המקדמיתנאים העונה על כל ה מציע .7.1

המסמכים, הצעתו בהתאם לכל הוראות טופס הזמנת הצעות זה, כשכל הפרטים ו/או כל את 

 :מעטפות כדלקמן 3באמצעות ממולאים ו/או מצורפים כדבעי, וזאת 

מעטפה על גבה יציין המציע את שמו המלא, וכן ירשום  -  (מעטפה טכנית) 1מס' מעטפה   .7.1.1

מסמכי  – 1מעטפה מס'  – 2016/070/0449/00מכרז פומבי מס' עליה את המשפט הבא: "

שכל אחד מהם כולל  כרכים שני יכניס המציע" (ללא כל רישום נוסף). במעטפה זו המכרז

 הבאים: המסמכיםאת 
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 להלן. 9.1-9.5המסמכים המפורטים בסעיפים  .7.1.1.1

  להלן; 9.6לקיום המכרז כמפורט בסעיף  מקוריתערבות  .7.1.1.2

 להלן. 9.7טופס המענה למתן ציון האיכות כמפורט בסעיף  .7.1.1.3

 להלן. 9.9המסמכים המפורטים בסעיף  .7.1.1.4

  ד כ"העתק נאמן למקור".קורי, יאומתו ע"י עו"המסמכים שצורפו שעותק שאינו מ

מעטפה שעל גבה יציין המציע את שמו המלא, וכן ירשום  -(מעטפה כספית) 2מעטפה מס'  .7.1.2

הצעה  – 2מעטפה מס'  – 2016/070/0449/00מכרז פומבי מס' עליה את המשפט הבא: "

 כנדרש בסעיף הצעתו הכספית את" (ללא כל רישום נוסף). במעטפה זו יכניס המציע כספית

 על גבי טופס ההצעה הכספית. 9.8

מכרז פומבי מס' מעטפה שעל גבה ירשום המציע את המשפט הבא: " -3מעטפה מס'  .7.1.3

" (ללא שם וללא כל רישום נוסף). במעטפה זו הזמנה להציע הצעות – 2016/070/0449/00

 .2ואת מעטפה מס'  1יכניס המציע את מעטפה מס' 

הפרדה שבין ההצעה הכספית לשאר מסמכי המכרז, ובהתאם צורך בהמציע מופנית לתשומת לב  .7.2

נתונים כספיים כלשהם, לרבות לא העתקים או צילומים  1לכך מובהר כי אין לכלול במעטפה מס' 

של טופס ההצעה הכספית, או כל חלק ממנו. הרשות תהא רשאית לפסול על הסף כל מציע שלא 

 מילא אחר הוראות סעיף קטן זה באופן מלא.

 טופס ההצעה הכספית ימולא, בין היתר, בשים לב להוראות ולדגשים המפורטים במסגרתו.    .7.3

המצורף לטופס הזמנת  הכספית ההצעה לטופס' א מנספח נפרד בלתי חלק תהא הריכוז טבלת .7.4

ההצעות והמפורסם באתר האינטרנט. המציעים נדרשים למלא את טבלת הריכוז בהתאם להוראות 

 טופס ההצעה הכספית. והדגשים המפורטים ב

זה, כדי לפגוע או לגרוע מההוראות והדגשים האחרים ו/או הנוספים למילוי שאר  באמור בסעיףאין  .7.5

 מסמכי המכרז, אשר מפורטים במסגרת אותם שאר מסמכים.

של הרלוונטיים מורשי החתימה חותמת המציע בצירוף לחתימת את  ושאכל אחד ממסמכי המכרז, יי .7.6

 .ועדים לכךהמציע במקומות המי

, יחולו לגביו ההוראות המפורטות חלקית הצעה הגישעל הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר  .7.7

  להלן.  17בסעיף 

 ההצעות, על כל צרופותיהן, תערכנה בשפה העברית.  .7.8

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו, בצורה  .7.9

ולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם הנתונים ו/או המסמכים הכלולים מפורשת וב

בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או 

 סוד מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. 

והמוחלט ומבלי שתידרש לנמק החלטתה  מובהר בזאת, כי הרשות תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי

זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע 

תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, כי ההצעה הכספית של המציע וכן נתונים 

  נם חסויים.אי –אותם מסר המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים 

  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .7.10
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 , ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף תוכן עניינים מפורט.ךכרכל כל עמודי ההצעה הכרוכים ב .7.11

 מועד הגשת ההצעה .7.12

הגיש, יש ללהלן),  9(כשהיא כוללת בתוכה את כל המסמכים המפורטים בסעיף  מעטפההאת  .7.12.1

משרד בניין הבבנתב"ג, תיבת המכרזים הנמצאת ל 08:30-15:00, בין השעות: ה'-א'בימים 

(או בסמוך  140חדר מס' , 1קומה במדור רשומות ותיעוד (חדר הארכיב) הראשי של הרשות 

 למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום).

חרון המועד הא(להלן: " 10:00השעה: עד  16.1.2017המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  .7.12.2

 ").להגשת ההצעות

(או  יודגש, כי הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות .7.12.3

לעיל), לא תתקבלנה ולא תידונה וזאת  5.2סעיף  להוראותלכל מועד מוארך שלו בהתאם 

 (ב) לתקנות חובת המכרזים.20בהתאם להוראות תקנה 

  אחריות למידע .7.13

שא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו בעיני יקודם להגשת הצעתו למכרז, י .7.13.1

, העבודות ומאפייניהםהפרויקט ובעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי 

 בחוזה), בו יבוצעו העבודות או כל חלק מהם. לעיל והרשות (כהגדרת מונח זה  יבאתר

ל פי מיטב ידיעתה של כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת המכרז, ניתן ע .7.13.2

הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז. החובה לבחינת המידע 

בכל מקרה, על המציע (ועליו ת לצורך ביצוע העבודות, מוטלבקשר עם הפרויקט והאמור 

וכי לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או בלבד) 

 ע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיהם.על מנת לגרו

 תנאים מקדמיים .8

  רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים כל התנאים המצטברים המפורטים להלן: .8.1

תאגיד הרשום כדין הינו מציע אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז  .8.1.1

 ום כדין בישראל.הרש בישראל או עוסק מורשה

כנ"ל, אשר במהלך שבע השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת  מציע .8.1.2

 , ניהל במצטבר:ההצעות במכרז

ביצוע, כאשר ן בשלב ההתכנון וה הן בשלב ,המציע ניהל פרויקטים ציבוריים .8.1.2.1
לפחות ₪  מיליון 100ההיקף הכספי המצטבר של הפרויקטים כאמור עמד על סך 

לצורך עמידה בתנאי המקדמי המפורט  הבהרה: רים שוטפים וללא מע"מ.במחי
 וגםבשלב התכנון  גםבסעיף זה לעיל יידרש המציע להציג פרויקטים שאותם ניהל 

 בשלב הביצוע. 

 מיליון 50אחד מתוך הפרויקטים הציבוריים האמורים לעיל היה בהיקף כספי של  .8.1.2.2
 לפחות במחירים שוטפים וללא מע"מ.₪ 

 (שלושה) 3ההצעות במכרז, מעסיק נ"ל, אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת מציע כ .8.1.3

 :להלן 8.1.3.3 -8.1.3.1אי בתנבמצטבר עומד  הםאשר כל אחד מלפחות,  מהנדסים

לחוק  9רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיף  מהנדס .8.1.3.1

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

 11בהתאם להוראות סעיף הבניה,  במדור ניהולרשוי אזרחי  מהנדסבעל תעודת  .8.1.3.2

עודה האמורה תקפה על שמו נכון למועד תלחוק המהנדסים והאדריכלים, כשה

 - וגםהאחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, 

ת במכרז במועד האחרון להגשת ההצעו תיימותסהמהשנים האחרונות  7במהלך   . 8.1.3.3

   בניהול פרויקטים ציבוריים.ינו בעל ניסיון ה

 השנים 7במהלך ניהל האמורים לעיל  המהנדסים לפחות אחד מתוך שלושת ,בנוסף   8.1.3.4

, פרויקטים המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרזהאחרונות 

המצטבר של ציבוריים, הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע, כאשר ההיקף הכספי 

לפחות במחירים שוטפים וללא ₪  מיליון 100הפרויקטים כאמור עמד על סך של 

לצורך עמידה בתנאי המקדמי המפורט בסעיף זה לעיל נדרש להציג  הבהרה:מע"מ. 

 בשלב הביצוע. וגםבשלב התכנון  גםפרויקטים שאותם ניהל המהנדס 

  דלעיל:  8.1.3 -ו 8.1.2לצורך סעיף 

תיאום הנדסי הכולל בין היתר מעקב לוח זמנים, עמידה בתקציב,  – משמעו" ניהול פרויקט"

  תיאום תכנון יועצים ותיאום ביצוע בפועל בשלבי התכנון והביצוע של הפרויקט.

משמע פרויקטים אשר בוצעו בישראל  ואינם משמשים  -משמע ""פרויקטים ציבוריים

ילות ברזל (כמוגדר להלן) אינם למגורים. יובהר כי פרויקטים בתחום הסלילה ובתחום מס

   נכללים תחת הגדרת פרויקטים ציבוריים ולא יילקחו בחשבון.

כעובדים שכירים השייכים  המהנדסים את שלושת רד המציע המעסיקשמ -" משמעומעסיק"

  .ומועסקים על ידו למצבת עובדיו

  הכנסות הקבלן המבצע מהפרויקט לא כולל מע"מ. סך  -" משמעםמחירים שוטפים"

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

שלב תכנון ראשוני ,שלב תכנון סופי ושלב תכנון מפורט כפי שמוגדרים : " משמעשלב התכנון"

  .)("הספר הצהוב" טחוןיבספר "תעריפים  ונהלים לעבודות תכנון במערכת הב

אגו"מ וגם הכוללים עבודות מצעים, עפר,  " משמעם: פרויקטיםסלילהה פרויקטים בתחום"

  אספלט. 

 " משמעם: פרויקטי הקמת תשתיות עבור מסילות רכבת. פרויקטים בתחום מסילות ברזל"

אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו כל אלה מציע כנ"ל,  .8.1.4

 במצטבר:

בעל אמצעי שליטה גם כל  - הוא, מנהלו הכללי ובמידה והמציע הינו תאגיד .8.1.4.1

לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים  משמעותי במציע,

, 305, 300, 290-291, 237, 100,112: 1977 –הבאים עפ"י חוק העונשין,  התשל"ז 

, 1957 –ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח  422-425, 383, 330

שנים ומעלה מיום תום ריצוי  )5חמש (ור חלפו ואם הורשעו במי מהעבירות כאמ

  העונש בגינן.

מי שהנו מחזיק  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"זה:  8.1.4.1לצורך סעיף 

אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק  )25%( בעשרים וחמישה
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 של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה

  אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע.  )25%(

) עבירות לפי חוק עובדים זרים 2הוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי ( .8.1.4.2

וחוק שכר  1991- (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

כי במועד  -) עבירות כאמור2, ואם הורשעו ביותר משתי (1987-מינימום, התשמ"ז

  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת ( האחרון

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  -"זיקה בעלזה: " 8.1.4.2לצורך סעיף 

  .1976 -תשל"ו

מובהר כי הרשות תהא רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיימו בו התנאים 

תאם להחלטה שתתקבל זה לעיל, וזאת בה 8.1.4.2המקדמיים הנקובים בסעיף 

) לחוק 1)(1ב' (ב'2לשם כך על ידי ועדת המכרזים, בהתאם להוראות סעיף 

  .1976 -עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

(להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .8.1.4.3

לחוק  9"חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המציע או לחילופין, שהוראות סעיף 

 100 –שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ 

עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם 

) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים iכדלקמן: (

וויון זכויות ובמידת לחוק ש 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

) כי פנה בעבר  למנהל iiלשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין ( –הצורך 

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

) זה לעיל, קיבל iiלחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף ( 9חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.  ממנו הנחיות בעניין ופעל

  כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. –" מעסיקזה:  "  סעיףלצורך 

מציע כנ"ל, אשר הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .8.1.5

-והמנהל עסקיו כדין ע"פ פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף התשל"ו 1976-התשל"ו

1975. 

 .לעיל כמפורט במסמכי המכרז ם למכרזר הוא ו/או מי מטעמו נרשמציע כנ"ל, אש .8.1.6

 המציעים לנרשמים למכרז. מציע כנ"ל אשר הוא ו/או נציג מטעמו השתתף במפגש  .8.1.7

  הגבלות להשתתפות במכרז:

מובהר בזאת כי מציע כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהא רשאי להגיש הצעתו למכרז באם  .8.1.8

 נתקיימו בו לפחות אחד משני התנאים כדלקמן: 

אמצעי השליטה בו הינו עובד רשות שדות התעופה לשעבר אשר מציע אשר בעל  .8.1.8.1

פי -פרש מעבודתו ברשות שדות התעופה וזאת טרם הגעתו לגיל פרישה חובה על

 ., וזאת בתנאים מיטיבים וייחודים שהוענקו לו2004-חוק גיל פרישה, תשס"ד

ובלבד שפרישתו נכנסה לתוקף במהלך חמש השנים האחרונות המסתיימות במועד 

  אחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.ה
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   - או-

מציע המעסיק נותן שירות באמצעותו מתעתד המציע לספק את השירותים נשוא  .8.1.8.2

המכרז, הינו עובד רשות שדות התעופה לשעבר אשר פרש מעבודתו ברשות שדות 

, 2004-פי חוק גיל פרישה, תשס"ד- התעופה וזאת טרם הגעתו לגיל פרישה חובה על

ובלבד שפרישתו נכנסה לתוקף  .  טיבים וייחודים שהוענקו לווזאת בתנאים מי

במהלך חמש השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת 

 ההצעות במכרז.

ידי הרשות עקב אי עמידת -מציע אשר סיפק טובין/שירות לרשות והחוזה עמו בוטל על .8.1.9

חרונות שקדמו לפרסום ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש שנים הא  המציע בתנאי

הצעתו תיפסל על הסף ולא  -המכרז, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה. היה והגיש הצעה

  תידון. 

לאחר שהוכרז כזוכה או מהצעתו בהליך תחרותי אחר, מכרז בחזר בו מהצעתו מציע אשר  .8.1.10

נהג במהלך המכרז בעורמה, ועדת המכרזים מידע מטעה, או שואותו הליך, או שמסר לב

ת בשלוש השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז תהא לרשות שקול דעת במסגרת וזא

  .ההצעות לפסול את הצעתובדיקת 

הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון, לפסול בנוסף,  .8.1.11

הצעה ו/או השתתפות בהליך, של משתתף ו/או מציע אשר לרשות היה ו/או יש עימו ניסיון 

, רע ו/או כושל, לרבות חוסר אמון, העדר שביעות רצון ניכרת מביצוע עבודות / מתן שלילי

שירותים על ידיו ו/או מי 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 

  העבודות מושא ההליך. מציע מסוג השירותים או

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

) ישות משפטית שהינה בעלת אחזקות, iהמגבלה האמורה תחול (א) גם ביחס למשתתף/מציע שהינו: (

) ישות משפטית אשר המתקשר הינו בעל אחזקות בה, במישרין או iiבמישרין או בעקיפין במתקשר; (

) ישות משפטית אשר המתקשר מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או בעקיפין, וכן iiiיפין; (בעק

(ב) גם אם חל שינוי באחזקות המתקשר/במתקשר, בין המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לבין 

   .המועד בו נצבר אותו ניסיון שלילי/רע/כושל

, בעיתונות הכתובהלמציעים, לראשונה  היום בו פנתה הרשות - ": במכרז זה מועד פרסום המכרז"

  להציע הצעות במכרז. 

הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי דרישות התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המופיעות במסמכי  .8.2

אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש בתנאים המקדמיים ו/או  המכרז צריכות להתקיים במציע עצמו

, דהיינו הצעה משותפותלהגיש הצעות גם אין אם, בהת ביתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז

 אחת המוגשת על ידי שני מציעים במשותף, או יותר.

 לעיל, מובהר בזאת במפורש, כדלקמן: 8.2חרף המגבלות הנקובות בסעיף  .8.3

לעיל, יהיה המציע רשאי  8.1.2-8.1.3לצורך עמידה בתנאי המקדמיים הנקובים בסעיפים  .8.3.1

כספי, לפי העניין, שנצבר על ידי עוסק מורשה (שאינו יקף הלהסתמך גם על ניסיון ו/או 
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"), במהלך התקופה הקודמת למועד ייסודו של המציע על העוסק המורשהתאגיד) (להלן: "

ידי העוסק המורשה, כאשר במהלך התקופה שממועד ייסודו של המציע ועד למועד האחרון 

וח ההצבעה במציע, לכל מהאחזקות ומכ 51%להגשת ההצעות, היה העוסק המורשה בעל 

 הפחות.

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

ביקש מציע להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי שנצבר ע"י העוסק המורשה, יצרף המציע 

להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על ייסודו של המציע ע"י העוסק המורשה ועל אמצעי 

מורשה במציע לאחר ייסודו של המציע וכן את כל המסמכים והמידע השליטה של העוסק ה

הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון ו/או המחזור הכספי שנצברו על ידי 

  העוסק המורשה לתקופה הרלוונטית.

, עילל 8.1.2-8.1.3 בסעיףעוד מובהר בזאת, כי לצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים  .8.3.2

ו על ידי ישות שנצברלפי העניין, , כספיהיקף ו/או  ניסיון על להסתמך רשאי יעהמצ יהיה

משפטית ממנה רכש ו/או קיבל המציע פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג 

וכן לרבות בדרך של עסקת  1999 -סטטוטורי, על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט 

 ").התאגיד הנרכשנכסים/פעילות (להלן: "

ביקש מציע להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי שנצבר ע"י תאגיד נרכש, יצרף המציע 

להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את כל 

המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון ו/או המחזור 

  לתקופה הרלוונטית.הכספי שנצברו על ידי התאגיד הנרכש 

   תנאי המכרז הפרת   .א 8

 במהלך ינהג) ב( או/ו מטעה מידע המכרזים לוועדת ימסור) א( אשר מציע האמור לכל בנוסף

 לאחר) ד( או/ו כזוכה שהוכרז לאחר, זה במכרז מהצעתו בו יחזור) ג( או/ו בעורמה המכרז

 והפרת ההתקשרות בתנאי עמידתו אי עקב הרשות ידי-על החוזה בוטל, בחוזה עימו התקשרות

 הליך בכל/או ו הרשות של עתידיים במכרזים להשתתף ממנו למנוע רשאית תהא הרשות, החוזה

, המציע של בעניינו שניתנה הרשות החלטת מיום שנים 3 עד של זמן לפרק וזאת, אחר התקשרות

 זכות בכל ועלפג או/ו לגרוע בכך שיהא ומבלי, הרשות של והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם

 כלשהו בהליך המציע כנגד לנקוט או/ו נוסף או/ו אחר נזק כל מהמציע לתבוע הרשות של אחרת

, מנסיבותיו מי בהתקיים, לעיל הסף תנאי סעיף"י עפ לרבות המכרז מסמכי פי על או/ו דין כל פי- על

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

הליך  עימוותקיים  בכתב למציע כך-על תודיע היא זה סעיף מכוח זכותה את תפעיל והרשות היה

  בירור בטרם מתן החלטתה.

 משפטית ישות) i: (מ גם אלא, מציע מאותו רק לא, כאמור ההשתתפות למנוע רשאית תהא הרשות

 הינו עמצי אותו אשר משפטית ישות) ii; (מציע באותו בעקיפין או במישרין, אחזקות בעלת שהינה

 באחזקה עמה מצוי מציע אותו אשר משפטית ישות) iii; (בעקיפין או במישרין, בה אחזקות בעל

 במקרה גם, כאמור השתתפות למנוע רשאית תהא הרשות, בנוסף. בעקיפין או במישרין, משותפת

 המועד בין, בעצמו מציע אותו באחזקות/  מציע באותו האחזקות בעלי בגורמים שינוי חל בו

  .לעיל הנקובים מהאירועים איזה אירע בו המועד לבין במכרז הצעות להגשת וןהאחר
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  המסמכים שיש לצרף להצעה .9

  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

' נספח אתצהיר בדבר פרטי תאגיד, חתום על ידי המנהל הכללי של המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח  .9.1

כ"העתק נאמן מאושר על ידי עו"ד , של התאגידתק תעודת רישום לטופס הזמנת ההצעות וכן הע

 לעיל. 8.1.1למקור", לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

תצהיר בדבר פרטי מציע שהוא עוסק מורשה, חתום על ידי המציע  –היה המציע עוסק מורשה 

צעות, וכן העתק תעודת עוסק מורשה של לטופס הזמנת הה 1'נספח אומאושר על ידי עו"ד בנוסח 

המציע, מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי 

 לעיל.   8.1.1הנקוב בסעיף 

' לטופס הזמנת ההצעות, לצורך הוכחת נספח בתצהיר, חתום על ידי המנהל הכללי של המציע, בנוסח  .9.2

ובצירוף כל המסמכים  לעיל 8.1.2-8.1.3פים בסעי יםהנקוב יםהמקדמי םעמידתו של המציע בתנאי

 .הנדרשים במסגרת התצהיר

' לטופס הזמנת גנספח תצהיר, חתום על ידי המנהל הכללי של המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח  .9.3

 לעיל. 8.1.4ף בסעי בתנאי המקדמי הנקוביםההצעות, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע 

והמנהל הכללי של המציע אינו יכול להצהיר את מציע הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד, או היה וההיה 

תצהיר חתום של העוסק  –/ בעלי הזיקה למציע  של המציעבעלי השליטה המשמעותיים  בשםהנדרש 

המשמעותיים / בעלי הזיקה  בעלי השליטהכל אחד מהמורשה, ו/או (לפי העניין) תצהירים נפרדים של 

כשכל אחד מהתצהירים בשינויים המחויבים, לטופס הזמנת ההצעות,  1נספח ג', בנוסח אגידבת

 8.1.4 , לצורך הוכחת עמידתם של הנ"ל בתנאי המקדמי הנקוב בסעיףכאמור מאושר על ידי עו"ד

  .לעיל

מיועץ מס מרואה חשבון או  הל המכס ומע"מ אוניד שומה או מקפים מעדכני יםהעתק אישור .9.4

 ת מס הכנסהי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקוד, כיםהמעיד

ו ולדווח יהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותונוכן כי המציע , 1975-וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

, כשכל אחד מהאישורים האמורים תקף למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע  על שמו של המציע

 יל.לע 8.1.5ף בתנאי המקדמי הנקוב בסעי

, וזאת לצורך אישור רישום למכרז כפי שנשלח בדוא"ל למציע ע"י הרשות או נמסר למציעהעתק  .9.5

 לעיל. 8.1.6 הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

 קיום המכרזערבות ל .9.6

אלף שקלים חדשים)  (עשרים וחמישה₪  25,000בסך של בלתי מותנית, אוטונומית וערבות  .9.6.1

על פי טופס התחייבויותיו של המציע "), להבטחת מלוא ערבות לקיום המכרז(להלן: "

אלא אם  1.10.2017לקיום המכרז תהיה עד לתאריך . תקופת תוקף הערבות הזמנת ההצעות

 להלן. 10סעיף כן הוארכה כמפורט ב

מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות הערבות תוצא מאת בנק ישראלי או  .9.6.2

התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע 

להגשת ההצעות למכרז, כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי 

וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),  1985-ביטוח (ענפי ביטוח), תשמ"ה
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הנערב/המבקש הרשום בכתב הערבות לקיום ההצעה חייב להיות המציע . 1981 –התשמ"א 

    עצמו.

עוד יודגש, כי במקרה שהערבות לקיום המכרז תוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב  .9.6.3

א באמצעות סוכנות ביטוח הערבות והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ול

ידי -ידי סוכנות ביטוח, ולא על-מטעמה. ערבות לקיום המכרז אשר תיערך ותיחתם על

  .ותיפסל וכך גם הצעת המציעחברת ביטוח, תחשב כערבות פגומה, 

המהווה חלק בלתי נפרד מטופס הזמנת  'דכנספח פי הנוסח המצ"ב -הערבות תהיה על .9.6.4

  ההצעות למכרז ומתנאי המכרז.  

וכשכל הפרטים על ידי המציע כנדרש ממולא וחתום מודפס, , כשהוא מענה למתן ציון איכותופס הט .9.7

מולאו במסגרות כנדרש, וכן כל המידע והמסמכים, הנדרשים לצורך מתן ציון האיכות במכרז, הכול 

ומהווה חלק בלתי נפרד מטופס הזמנת  'ה כנספחכמפורט בטופס המענה למתן ציון האיכות המצ"ב 

 צעות למכרז. הה

וכשכל הפרטים על ידי המציע כנדרש ממולא וחתום מודפס, כשהוא טופס ההצעה הכספית למכרז  .9.8

 ומהווה חלק בלתי נפרד מטופס הזמנת ההצעות למכרז. 'ו כנספחמולאו במסגרות כנדרש המצ"ב 

ע, כולל מסמכי הצעתו, יישא את חותמת המצי כל אחד ממסמכי המכרז אשר המציע יצרף להצעתו , .9.9

 בכל עמוד ועמוד. 

בנוסף לכך, יחתום המציע באמצעות חותמת המציע ובצרוף חתימתם של מורשי החתימה המוסמכים 

לעשות כן בגוף מסמכי המכרז של המציע על אותם מסמכי המכרז אשר בהם יידרש במפורש 

  ובמקומות המיועדים לכך.

"העתק נאמן למקור", אינו -דין כלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל בדבר אישור עורך  .9.10

פי סעיף זה משמעם תצהירים מקוריים בלבד, ערוכים - תקף לגבי תצהירים, ולפיכך תצהירים על

וחתומים באופן אישי ע"י האדם המצהיר ללא  1971- פי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א- על

  צירוף חותמת התאגיד המציע.

   הערבות לקיום ההצעה למכרז וערבויות לחוז .10

לעיל, תשמש כערובה להבטחת מלוא התחייבויות המציע על  9.6הערבות לקיום המכרז כאמור בסעיף  .10.1

ב' לתקנות חובת המכרזים,  16פי טופס הזמנת ההצעות, בהתאם להוראות כל דין, לרבות עפ"י תקנה 

חזר בו  לרבות בין אם חזר בו מהצעתו טרם ההכרזה על הזוכה במכרז ובין אם הוכרז על זוכה והמציע

 לאחר מכן מהצעתו ו/או סרב לחתום על החוזה. 

לא הודיעה הרשות למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על פי תנאי המכרז  .10.2

ו/או חל עיכוב בהשלמת הליך בדיקת ההצעות למכרז או האריכה הרשות את המועד האחרון להגשת 

כל דין, תהא הרשות רשאית לדרוש מכל אחד מהמציעים, ההצעות במכרז, אזי מבלי לגרוע מהוראות 

לפי העניין, הארכת תוקף הערבות לקיום המכרז לתקופה שתקבע על ידה, ואף תוקף תקופת הצעתו 

של המציע תידחה לאותו מועד בהתאמה, והמציע כאמור מתחייב להאריך את תוקף הערבות מעבר 

 לתקופה הנקובה בערבות בהתאם לדרישת הרשות. 

בלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ומציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף הערבות מ .10.3

ימים מיום שנדרש לכך על ידי הרשות ו/או לא הפקיד  7לקיום המכרז ו/או לא חתם על החוזה תוך 

להלן, תהא רשאית הרשות לחלט את מלוא סכום הערבות לקיום המכרז,  10.5ערבות כמפורט בסעיף 
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תידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט מבלי ש

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.      

כמו כן, במקרה של אי קיום התחייבויות המציע עפ"י האמור במסמכי המכרז, לרבות הפרת מי  .10.4

מהתחייבויותיו, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמת המציע ומבלי לנקוט בהליכים 

משפטיים, לגבות את מלוא סכום הערבות לקיום המכרז או את חלקו, וזאת מבלי שיהיה באמור על 

וע ו/או לפגוע בזכות הרשות לתבוע מהמציע כל נזק אחר ו/או נוסף ו/או לנקוט כנגד המציע מנת לגר

  בהליך כלשהו למימוש זכויותיה כאמור.

כבטחון לקיום התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, וכתנאי לשחרור הערבות לקיום המכרז, יפקיד  .10.5

   הזוכה בידי הרשות ערבות, כמפורט בחוזה.

ב' (ב) לתקנות חובת המכרזים תיתן הרשות הזדמנות למציע  16ים בגדרה של תקנה במקרים הנופל .10.6

 להשמיע טענותיו בקשר עם החלוט, בטרם חלוט הערבות. 

  תוקף  ההצעה .11

בהתאם להוראות טופס ך תקפה אלא אם כן הואר 1.10.2017הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, עד ליום 

  הזמנת ההצעות. 

 המידה לבחירת ההצעות הזוכותבדיקת ההצעות ואמות  .12

  (שלושה) זוכים, הכול בהתאם ובכפוף למפורט להלן: 3בתחרות במכרז זה, ייבחרו עד  .12.1

ות, מבין ההצעות שהוגשו, ואשר עמדו בכל התנאים המקדמיים הזוכ ותהמידה לבחירת ההצעאמות  .12.2

המוצע ע"י אחוז ההנחה  –מהמשקל  20%והתנאים הנוספים (כהגדרתם להלן), תהיינה כדלקמן: 

 -מהמשקל 80% -ו הכספית ההצעה לטופס' א כנספחהמציעים, כפי  שנקבו בטבלת הריכוז המצורפת 

 להלן. 12.4ציון האיכות בהתאם להוראות סעיף 

בדיקת ההצעות תתבצע על ידי הרשות, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), להיעזר ביועצים ובמומחים 

  :כדלקמן בשלושה שלביםחיצוניים מטעמה, וזאת 

 ותנאים נוספים תנאים מקדמיים - שלב א'  .12.3

 8.1ף בתנאים מקדמיים המפורטים בסעי יםשל המציע םבמסגרת שלב א' תכריע הרשות בדבר עמידת

 9ף וכן בהגשת המסמכים האמורים בסעי 8 וכן בשאר התנאים והדרישות האמורים בסעיף לעיל

האמור, תבדוק הרשות בין היתר את "). במסגרת התנאים הנוספיםלעיל (להלן: " 9.8למעט 

  .לעיל 9.8למעט  סעיף  יללע  9ף המסמכים אשר הוגשו על ידי המציע בהתאם להוראות סעי

ולא תנוקד. מציע  "Go / No-Go"והתנאים הנוספים תתבצע, על בסיס  בדיקת התנאים המקדמיים

 - למען הסר ספק  - ול אשר לא עמד בתנאים המקדמיים ו/או בתנאים הנוספים, הצעתו תיפסל, והכ

  להלן.  17 מבלי לגרוע מהזכות המוקנית לרשות בהתאם להוראות סעיף

ג' להלן, תבחן הרשות אך ורק את הצעתם של מציעים אשר עמדו בכל - למען הסר ספק, בשלבים ב' ו

לעיל, בהתאם להוראות המפורטות בטופס  זה התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים כמפורט בסעיף

  צעות זה, לרבות טופס ההצעה הכספית וטופס המענה למתן ציון האיכות.הזמנת ה

 ציון איכות - שלב ב'  .12.4

המסמכים והנתונים אותם צירף המציע במסגרת בחינת האיכות תבחן הרשות את כל המידע  .12.4.1
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 - ' לטופס זה), והכול הבהתאם לדרישות הנקובות בטופס המענה למתן ציון האיכות (נספח 

 להלן. 17י לגרוע מהזכות המוקנית לרשות בהתאם להוראות סעיף מבל - למען הסר ספק 

", או בנוסחאות ציון האיכותהציון שיוענק לאיכות ההצעה של המציעים כאמור (להלן: " .12.4.2

 :כדלקמן) נקודות, והוא יחושב 100) לבין מאה (0"), יהיה בין אפס (Qלהלן: "

, אשר אמות המידה והמשקולות ")האיכותציון (להלן: " טבלת האיכותיינתן ציון בהתאם ל

שבו, לרבות הניקוד המרבי עבור כל אמת מידה כאמור, ומבחני המשנה השונים לפיהם נבחנת 

שבטופס המענה למתן ציון  איכותבטבלת האותה אמת מידה וניתן הניקוד הנ"ל מפורטים 

 .ההצעות)' לטופס הזמנת האיכות (נספח 

 ) נקודות, הצעתו תפסל.80( מוניםשלו נמוך מש טבלת האיכותמציע אשר ציון 

/ השוואתי יחסי באופן ולאהצעה  לכלבאופן אבסולוטי  יינתן אשרמשקלו של ציון האיכות 

)"Q" מהציון הסופי. 80%) מהווה   

) 80תנאי לבחינת הצעתו הכספית של מציע הינה קבלת ציון איכות שאינו נמוך משמונים (

מציעים אשר הצעותיהם קיבלו ציון איכות השל עביר רק את ההצעות נקודות. הרשות ת

  .  לשלב ג' שאינו נמוך משמונים נקודות

 בדיקת ההצעה הכספית המשוקללת - שלב ג'  .12.5

) של 2בשלב ג' תבחן הרשות אך ורק את הצעתם הכספית (שהוגשה באמצעות מעטפה מס'  .12.5.1

יבלה שק האיכותמציעים אשר עמדו בכל התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים וכן שציון 

"). מובהר כי מציע אשר לא צירף ההצעות הכשרותנקודות (להלן: " 80- הצעתם אינו נמוך מ

לטופס הצעתו הכספית את המסמכים, המידע והנתונים הדרושים במסגרת טופס ההצעה 

 הכספית, הרשות תהא רשאית לפסול את הצעתו, או לפעול לפי זכות הרשות בהתאם לסעיף

 , הצעתו לא תיחשב במסגרת ההצעות הכשרות.להלן, ובמקרה של פסילה 17

 אחוז ההנחהעוד לפני בחינת ההצעה הכספית וקביעת ציון המחיר, תמצא הרשות את חציון  .12.5.2

 ").החציוןשל ההצעות הכספיות מתוך ההצעות הכשרות (להלן: "

(הן כלפי מעלה והן כלפי מהחציון  15%- מ יותר שלה חורג ב אחוז ההנחההצעה כספית ש

וכי בהליך הצעות  5סל, ובלבד שמספר ההצעות הכשרות בשלב ג' הינן לפחות תיפמטה) 

הפסילה המתואר לא יפסלו מחצית (או יותר) מההצעות הכשרות, והכל בכפוף להוראות 

יובהר כי מאחר וההצעה למכרז הינה אחוז הנחה  .חובת המכרזים ) לתקנות2א(ג)(5תקנה 

ובהתאם  100כיחס מספרי מתוך  -ההנחה האמור אחוזלאחר מתן ביטוי יחושב החציון אחיד, 

 הנחה מתעריף/ תעריפים 16%למשל:   מציע אשר נתן   לדוגמא הבאה לצורך המחשה בלבד: 

). לפיכך, X100=84)1-16%דהיינו:   100תחושב ביחס ל  , הצעתו לצורך בצוע החציוןהנדרשים

 בהתאםההנחה עצמו אלא רק  לא יבוצע על אחוזהאמור לעיל חישוב החציון יודגש בשנית כי 

 אמור לעיל.ל

לצורך קביעת ציון המחיר תקבע הרשות, את סך הצעת המחיר של כל מציע, וזאת כסכום  .12.5.3

לבין אחוז ההנחה המוצע אותו נקבע המציע ביחס  1השווה למכפלת ההפרש העשרוני שבין 

, הכול לשיעור שכר החוזה מהשירותים הנקובים בטבלה המצורפת לטופס ההצעה הכספית

 "): הצעת המחיר, על פי הנוסחה הבאה (להלן: "100במכפלת המספר 
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 (1-Pre)*100 = PM  

  כאשר: 

גובה הצעת המחיר של כל מציע לצורך קביעת ציון 

  המחיר

=  PM 

 Pre  =  אחוז ההנחה (כשבר עשרוני) אותו נקב המציע

 

ר מבין הצעות המחיר ר הנמוכה ביותהרשות תקבע את ציון המחיר באופן יחסי להצעת המחי .12.5.4

  לעיל.  12.5.2הכשרות שלא נפסלו בהתאם להוראות סעיף 

 ציון המחיר של כל הצעה יחושב לפי הנוסחה הבאה:  .12.5.5

(Pmin/PM)*100 = P 

  כאשר: 

P=  היחסי ציון המחיר

(אחוז ההנחה הגבוה הצעת המחיר הנמוכה ביותר  

  ביותר)

= Pmin 

PM  =  הצעת המחיר של כל אחד מהמציעים  

  מהציון הסופי.  20%) מהווה "P"משקלו של ציון המחיר (

  

 בכפוף לתנאי התחרות במכרז להלן בחירת הזוכים במכרז .12.6

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות הכשרות, תהיינה הציון הסופי המשוקלל  .12.6.1

 הגבוה ביותר, והוא יורכב כדלקמן:

  ות.ציון האיכ –ממשקל הציון הסופי המשוקלל  80%  -

  ציון המחיר. –ממשקל הציון הסופי המשוקלל  20%  -

  

  לצורך הבהרה, מתוארים הדברים להלן בצורת נוסחה:

P 20%  Q 80%  FS   

  ציון סופי משוקלל.   =   FS  כאשר: 

  P   =  .ציון המחיר  

  Q    =  .ציון האיכות  

  התחרות במכרז: .12.7

 בכפוף לתנאים הבאים:בתחרות במכרז זה, ייקבעו כאמור, עד שלושה זוכים,  .12.7.1

תדרג הרשות את שלוש ההצעות הכשרות אשר הינן בעלות הציון הסופי  ראשית, .12.7.1.1

המשוקלל (כמפורט לעיל) הגבוה ביותר. אחוז ההנחה הקובע (שעל בסיסו יבוצעו 

העבודות ע"י המציעים הזוכים בהתאם להליך חלוקת עבודה בסבב מחזורי והוגן) 

קלל הגבוה הינו האחוז הממוצע של שלוש ההצעות בעלות הציון הסופי המשו
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 3ביותר כאמור לעיל (להלן: "אחוז ההנחה הקובע"). בשלב זה לא יוכרזו עדיין 

 ההצעות כאמור כהצעות הזוכות.

רק למציעים אשר נתנו אחוז הנחה נמוך מאחוז ההנחה  לאחר מכן, תפנה הרשות  .12.7.1.2

בדרישה להשוואת אחוז ההנחה המוצע בהצעתם הכספית לאחוז ההנחה  הקובע 

 הקובע. 

יסרבו  מציעים אליהם פנתה הרשות להשוואת אחוז ההנחה מי מבין ההיה ו .12.7.1.3

להשוות את אחוז ההנחה שהגישו בהצעתם הכספית לאחוז ההנחה הקובע (ממוצע 

נן ושלושת ההצעות) תפנה הרשות להצעות הבאות בתור (לפי סדר דירוג צי

זה לעיל) עד אשר תתקבל הסכמה של  12המשוקלל כפי שנקבע במסגרת סעיף 

 ושה מציעים סך הכול להשוות את אחוז ההנחה בהצעתם לאחוז ההנחה הקובע. של

לצורך הדוגמא בלבד ולנוחות המציעים, להלן דוגמא מספרית לאופן ביצוע ההליך 

המפורט לעיל: שלושת ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר הציעו בהצעה 

למציע  18%, 1ע מס' למצי 16%הכספית שלהן למכרז הנחה אחידה בשיעור של: 

 16%אחוז ההנחה הקובע למכרז ייקבע על  -. לפיכך3למציע מס'  14% - ו 2מס' 

(ממוצע שלוש ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר). בשלב זה, תפנה 

בהצעה להשוות את אחוז ההנחה לאחוז הקובע (מאחר ומציע  3הרשות למציע מס' 

מתייתר הצורך לפנות יוטב מצבו,  2מס'  ולמציעעומד על הממוצע עצמו  1מס' 

יסרב להגדיל (ובכך להשוות) את אחוז ההנחה שהציע  3). ככל שמציע מס' הםאלי

 (קרי, המדורג הרביעי 4לאחוז ההנחה הקובע, תפנה הרשות, בשלב זה, למציע מס' 

בציון הסופי המשוקלל) ותציע לו להשוות את אחוז הצעתו לאחוז ההנחה הקובע 

 ך הלאה.) וכ16%(

בהליך המכרז, ציונים משוקללים זהים של שני  יתקבלוכי בכל מקרה שבו  מובהר בזאת, .12.7.2

מציעים לפחות אשר נמצאו עומדים בתנאים המקדמיים והנוספים וכן בשלב האיכות, 

 כמספר שלוש -הממוקמות, שתיהן לפחותכמפורט לעיל  וזאת רק כאשר  הם בעלי ההצעות 

בו ישנן יותר משלוש הצעות שהן בעלות ציון משוקלל זהה הגבוה בציון המשוקלל  או במקרה 

"), אזי מבלי לגרוע מכל זכות ההצעות הזהותביותר כאשר לפחות שתיים מהן זהות (להלן: "

העומדת לרשות, עפ"י טופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז ו/או עפ"י דין, תהא הרשות 

ו יותר) מציעי ההצעות  הזהות, בבקשה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לשני (א

") לשם בחירת שלושת Best & Finalלהגשת הצעות כספיות משופרות וסופיות (להלן: "

 המציעים הזוכים.

האמור,  התחרות הינה רק בין שני המשתתפים (או יותר)  Best & Final -מובהר,  כי בהליך ה 

, כדי להשפיע על מעמדן של שני על המקום השלישי,  ולא יהא בתוצאות התחרות ביניהם

אלא אם כן, גם ההצעות  -ולא על אחוז ההנחה הקובע 2-ו 1המציעים המדורגים כמספר 

המדורגות כמספר ראשון ו/או שני הינן הצעות זהות לשתי (או יותר) הצעות אחרות. 

ך (לדוגמא: במידה וציון ההצעה השנייה הינו זהה לציון ההצעות השלישית והרביעית, ייער

גם אם במסגרת  - דוגמא לעניין אחוז ההנחה הקובעעבור שלושתן).  Best & Final -הליך ה

יינתנו אחוזי הנחה גבוהים יותר מאחוז ההנחה הקובע האמור לעיל,   Best & Final -הליך ה 
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לעיל), הרי שאחוזי הנחה אלו הינם רק על מנת לדרג את יתר ההצעות  12.7.1(כמוגדר בסעיף 

  רות במכרז זה אך לא כדי לשנות את אחוז ההנחה הקובע. במסגרת התח

תבחן הרשות המפורט לעיל,  BEST&FINAL - במקרה של ביצוע הליך ה גםיובהר ויודגש כי  .12.7.3

את ההצעות שהוגשו במסגרת ההליך ותבדוק האם יש הצעות החורגות מחציון אחוז ההנחה 

יפסלו  - גו מהשיעור האמור לעיללעיל. הצעות אשר יחר 10.5.2בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 

 על הסף. 

ומתחייב בזאת, כי בעצם הגשת הצעתו למכרז זה, הוא נותן את הסכמתו המציע מצהיר  .12.7.4

  .Best & Finalלביצוע הליך של  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול עוד יובהר ויודגש כי  .12.7.5

ות באופן משמעותי מיתר ההצעות ובהתאם הצעות בעלות תוצאות קיצוניות אשר חורג

 .1993-לבדיקותיה ובכפוף למתן זכות טיעון בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג

למרות האמור לעיל, לפיו ייבחרו עד שלושה זוכים במכרז זה, הרי במידה ולא הוגשו שלוש הצעות או  .12.8

ר משתי הצעות כשרות, וכן במקרה יותר ו/או לא נותרו לדיון שלוש הצעות כשרות או שלא נותרו יות

בו לא נותרה יותר מהצעה אחת לאחר ביצוע ההליך המפורט לעיל, הרי שבתום בדיקת ההצעות, תהא 

אך לא פחות פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור את כמות הזוכים הכשרים הקיימים -הרשות רשאית, על

,  והכול והמכרז יבוטל זכייה כללז לא תוכר - משני זוכים. במקרה בו הוגשה או נותרה רק הצעה אחת

  להלן. 18-19מבלי לפגוע ובכפוף לזכויות הרשות, על פי סעיפים 

 הודעה בדבר זכייה .12.9

הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז, ו/או אי  .12.9.1

 הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למציע אך ורק על ידי מזכיר ועדות המכרזים.

ל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו כ .12.9.2

אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול להסתמך עליה בשום צורה  -מזכיר הועדה 

 יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 

 התמורה .13

כפוף לביצוע שאר התחייבויותיו של המציע הזוכה על פי החוזה, במלואן מתן השירותים ובתמורת  .13.1

ובמועדן, תשלם הרשות למציע הזוכה מבצע הפרויקט (בהתאם להליך חלוקת העבודה) עבור כל שעת 

בהתאם לתשלום  לחודש(מאה שמונים) שעות עבודה  180להיקף שלא יעלה על  עבודה בפועל, עד

ג' תעריף למתאמי תכנון ( מתאמים לפי  2.21ופרק פקחים לפי ש"ע ב' תעריף מ 2.21המפורט בפרק 

תעריפים" ,לפי עמודת תעריף  – 2בספר "תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק ש"ע) 

בתוספת  ,המתעדכן מעת לעת") תעריף משהב"ט(להלן: ") C  80%התקשרויות נמשכות  (עמודה 

  לעיל.   12.7הקובע כאמור בסעיף  מע"מ, ולאחר ניכוי אחוז ההנחה

התמורה האמורה לעיל הינה סופית וכוללת את כל ההוצאות והעליות הכרוכות במתן השירותים,  .13.2

  הכול באופן ובתנאים ובכפוף לשאר ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה (על נספחיו). 

  בקשר לתעריפי משרד הביטחון: .13.3

פי התעריפים והסכומים הנקובים -ך ורק עלתיקבע א(וההנחה שתינתן ביחס אליה) התמורה   )א(

 1,3,4, וכן יחולו ההגדרות וההוראות שבסעיפים לתעריפי משרד הביטחון הנ"ל 2בטבלה שבסעיף 
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 5-13שבסעיף לתעריפי משרד הביטחון הנ"ל. למען הסר ספק הקריטריונים, ההנחיות והנהלים 

  עניין.שבתעריפי משרד הביטחון אינם מחייבים את הרשות לכל דבר ו

והרשות מדגישה  1.1.16תעריפי משרד הביטחון הינם בתוקף מיום  פרסום מכרז זהנכון למועד   )ב(

  לעת.-כי הכוונה לתעריפים כפי שיתעדכנו מעת

האמור לעיל הינו באופן ובתנאים ובכפוף לשאר ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה (להלן, 

  "). התמורהיחדיו: "

בהסכם מסגרת ואין בו בכדי לחייב את הרשות לכמות או דרישה  מבהירה כי מדוברחוזרת והרשות  .13.4

כל התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, במלואן ובמועדן, בפועל של מסוימת וכי תמורת ביצוע 

תשלם הרשות לזוכה תמורה המחושבת באופן ובתנאים ובכפוף לשאר הוראות המפורטות לשם כך 

  בהוראות החוזה.

 וכל השירותים ביצוע בגין וכוללת סופית, מלאה הינה לעיל כאמור התמורה כי, למען הסר ספק יצוין .13.5

, בעקיפין/או ו במישרין, הכרוכות והעלויות ההוצאות כל לרבות, החוזה פי על הזוכה התחייבויות יתר

 .השירותים במתן
 

הוראות נספח מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מופנית תשומת לב המציעים לעיון ב - נסיעות ושירותי צילום .13.6

החזר הנסיעות (לשם בחינת החזר, ככל שקיים במקרים ספציפיים ובאישור הרשות בלבד, עבור 

 הוצאות נסיעה) וכן בהוראות נספח שירותי העתקות וצילומים. 

לגרוע משאר ההצהרות וההתחייבויות של המציעים על פי מסמכי המכרז, המציעים מצהירים מבלי  .13.7

זה לעיל, הבינו ושיקללו את מלוא ההשלכות והעלויות  וראות סעיףבזאת, כי עיינו בקפידה בה

הכרוכות במסגרתם וכי הם מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או 

 .תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך

  הסכם מסגרת והוראות הליך חלוקת עבודה .14

וע העבודות (כמוגדר במסמכי המכרז) מובהר בזאת, כי המכרז הוא מכרז להתקשרות מסגרת, לביצ .14.1

באתרי הרשות (כמוגדר במסמכי המכרז). היקף העבודות, מועדן ומאפייניהן (אם בכלל), ייקבעו מעת 

סבב מחזורי  - לעת, עפ"י צרכי הרשות ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לביצוע הליך חלוקת עבודה

נכון ליום הוצאת ₪  ליוןימ 18ת לא יעלה על הכולל של ההתקשרו סךה .והוגן בין המציעים הזוכים

  .המכרז

הוראות הליך העבודה (סבב מחזורי והוגן) אשר יבוצע בין המציעים הזוכים לכל אורך תקופת  .14.2

חלוקת העבודה. אי עמידת המציעים הזוכים  בהתחייבויות הליך  הליך -חוזהבההתקשרות, מפורטות 

 ם.ושל ההתקשרות עימ חלוקת העבודה תהווה הפרה יסודית של החוזה

מובהר, כי הרשות אינה מתחייבת להזמין מהמציעים הזוכים, איזה מהשירותים/או העבודות,   .14.3

בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל, ו/או להורות למציעים הזוכים על הפסקת ביצועם, 

וזאת מבלי  בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ו/או במהלך תקופות ההארכה (ככל שתמומשנה),

  שהמציעים הזוכים יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.

  חובת חתימה על החוזה .15

הזוכה לחתום על החוזה ונספחיו עם הרשות, בנוסח שהעתקו מצורף לרבות כל תיקון אותו תבצע המציע על 

מועד שהתבקש לכך על ידי הרשות. למען ימים מה 7הרשות בחוזה (ככל שתבצע), במסגרת המכרז, וזאת תוך 



  

19  

  03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 - 9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת
port, Phone: 972 3 9750569/581, Fax: 972 3 9721723Gurion International Air-Address: P.O.Box 7, Ben  

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

שלושת הזוכים במכרז כאמור, ייחתם עם כל אחד מהם חוזה מסגרת, כאשר עד לאחר שייבחרו  כי  יצוין

ביניהם, כמפורט  חלוקת עבודהליך לשם ביצוע כל הזמנת עבודה, ככל שתדרוש זאת הרשות, יתבצע ה

  . ין הזוכיםב חלוקת העבודההליך  - חוזהב

הזוכה, היה וטרם נחתם  מציעכי בכל מקרה, עד למועד חתימת החוזה ע"י הרשות, לא יהיה רשאי היודגש 

, מכוח החוזה, אשר עם יתר הזוכים ה, ככל שנעשך חלוקת העבודהחוזה התקשרות עימו, להשתתף בהלי

/או ו דרישה/או ו טענה כל מלטעון ומושתק מנוע יהיה והוא ,הרשות עםהליכי ההתקשרות  את מוהשלי

  .לכך בקשר, שהוא וסוג מין מכל, תביעה

  שמירת דינים והוראות .16

לא תתקבל הצעה אשר המחיר הנקוב בה אינו תואם, לדעת הרשות את קיומם של הוראות הדין וכן את כל 

  התחייבויות הזוכה על פי החוזה.

 נויים ופנייה להשלמותשי .17

מכרז על ידי המציע או כל הסתייגויות שלו לגביהם, בין על ידי תוספת הכל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי 

בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה, והכול בהתאם ובכפוף 

 לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

ל על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, ועל זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכ הרשות שומרת .17.1

בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, 

הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או התנאים הנוספים ו/או בקשר 

ו/או ההצעה ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות ו/או השמטה ו/או תוספת  תלטופס ההצעה הכספי

ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים 

ל והאמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), והכ

 הזכויות המוקנות לרשות ובהתאם לשאר הוראות הדין.מבלי לגרוע משאר 

ל על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, והרשות שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכ .17.2

בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, 

ם המקדמיים ו/או התנאים הנוספים ו/או בקשר הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם התנאי

ו/או ההצעה ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות ו/או השמטה ו/או תוספת  לטופס ההצעה הכספית

ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים 

ל וחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), והכהאמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או ל

 מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות ובהתאם לשאר הוראות הדין.

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות 

וכן יהיו מנועים זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר,  בהוראות סעיף

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.   

  העדר חובה לקבלת איזה מההצעות .18

ייבת לקבל כל הצעה למרות כל האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות אינה מתח

  מכרז.מסגרת המההצעות שיוגשו ב
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  ביטול המכרז או ביטול החוזה .19

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .19.1

בכל על אף האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל 

מכרז, כל זאת ו/או לבטל את זכייתו של זוכה במכרז ו/או לבטל את החוזה עם זוכה באת המכרז עת, 

  בהתאם לסמכויות המוקנות לה על פי טופס הזמנת הצעות זה ו/או על פי יתר הוראות הדין.

 הביטול תוצאות .19.2

לעיל, תהיה הרשות  19.1שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניבוטל המכרז  .19.2.1

היא לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שרשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

ערבות שבה למציעים הופי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז, וזאת בין אם - על

 .ובין אם לאו, לקיום המכרז

שהוכרז זוכה במסגרתו או לחילופין, בוטלה זכייה של זוכה במכרז או  לאחרבוטל המכרז  .19.2.2

בות , בנסי(לרבות במהלך ביצוע החוזה על ידו) לחילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז

לעיל,  19.2.1לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  19.1המתוארות בסעיף 

אשר הצעתו לפנות למציע הבא אחריו (תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

/הצעתו הכספית הנה הזולה  ביותר לפי הגבוה ביותר ]המשוקלל[הנה בעלת הציון הסופי 

 בטופס הזמנת ההצעות תנאים המפורטיםכל הת אשר עמדו במבין שאר ההצעו ,העניין

 .של המציע/ים אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור) /ם(מלבד הצעתו

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות  .19.3

שה, מכל מין וסוג, כל טענה ו/או תביעה ו/או דריעל בהוראות סעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת 

 בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

  תקופת ההתקשרות .20

(שלושים ושישה) חודשים  36 –תהא ל תקופת המסגרת להתקשרות הרשות עם המציעים הזוכים,  .20.1

החל מיום החתימה על החוזה עם הרשות. מועדי תחילת וסיום ההתקשרות ימולאו ע"י הרשות 

 ").תקופת ההתקשרותויימסרו למציעים הזוכים ביום חתימת החוזה כאמור (להלן: "

יודגש, כי בכל מקרה, ובו  טרם נחתם חוזה התקשרות עם מי מהמציעים הזוכים, בהתאמה לפי 

ד למועד חתימת החוזה ע"י הרשות, אזי יחולו ההוראות הנקובות לשם כך העניין, מכל סיבה שהיא, ע

  .סיפא לעיל (לעניין השתתפות בהליכי חלוקת עבודה) 15בסעיף 

יך את תקופת ההתקשרות, רלהא תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה המלא והבלעדי,הרשות בלבד,  .20.2

בכל תמהיל "), תקופות ההארכה: "(עשרים וארבעה) חודשים,  (להלן 24בתקופה/ות נוספת/ות של עד 

 י(שישים) ימים, לפנ 60ובלבד שתודיע על כוונתה זו למציעים הזוכים בכתב, לפחות , שתקבע הרשות

 ההתקשרות או תום איזה מתקופות ההארכה, אותם קצבה הרשות, לפי העניין. ת ופתקסיום 

על דחיית תחילתה של תקופת הרשות תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לזוכה בכתב,  .20.3

ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. הודיעה הרשות על דחיית 

תחילתה של תקופת ההתקשרות כאמור ו/או במידה ויחולו עיכובים כלשהם, במועד תחילת תקופת 

וספת שהיא, ידחה ו/או ההתקשרות, כתוצאה מצו של בית משפט מוסמך ובין מכל סיבה אחרת ו/או נ

יוארך מועד תחילת התקופה האמורה, למועד אותו תקבע הרשות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והזוכה 

מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר וכן יהיו מנוע ומושתק, מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה 
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ה זכאי הזוכה לשיפוי ו/או כלשהי בגין כך, כלפי הרשות ו/או כלפי מי מטעמה, ובכלל זה, לא יהי

לפיצוי מכל סוג שהוא. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף משנה זה, על מנת לגרוע 

 להלן. 20.4מזכותה של הרשות לביטול החוזה, בהתאם להוראות סעיף משנה 

פסיק עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, לבטל את החוזה ו/או לההרשות תהא רשאית,  .20.4

את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרות או במהלך תקופת 

(שלושים) ימים  30ההתקשרות  או במהלך כל אחת מתקופות ההארכה, וזאת בהודעה מוקדמת של 

בכתב. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין באמור סעיף משנה זה, על מנת לגרוע מזכותה של 

, לבטל את החוזה, בהתאם לשאר התנאים המפורטים בחוזה ו/או כדי לגרוע מזכותה לפי הרשות

 לעיל. 19סעיף 

מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות, המציע הזוכה,  .20.5

לתי הינה זכות המוקנית לרשות, וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים, הוא מוותר בזאת, באופן ב

חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק, מלטעון כל טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו, לביצוע 

שירותים, במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו להיקף הזמנות עבודה מינימאלי כלשהו, 

ובפרט טענות שעניינן השקעות, אותן השקיע המציע הזוכה, בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם 

 תם.היתכנו

בנוסף, יובהר ויודגש כי במקרה בו תגיש הרשות הזמנת עבודה (במסגרת הליך חלוקת העבודה) למי  .20.6

מהמציעים הזוכים, כאשר לוח הזמנים לביצוע העבודה נשוא ההזמנה ולהשלמתה נקבע למועד שהינו 

לאחר סיום תקופת ההתקשרות המוגדרת לעיל, הרי שהמציע הזוכה יהא מחויב לבצע את הזמנת 

עבודה האמורה בשלמותה, כאשר כל הוראות החוזה יחולו על עבודה זו בהתאמה, לרבות לעניין ה

 ביטוח וערבות, לכל דבר ועניין עם ביצוע העבודה כאמור.

  מועדי ביצוע השירותים .21

מציע שהצעתו זכתה במכרז, יהא מחויב להתחיל במתן השירותים כאמור בחוזה ובהתאם למועדים 

אשר יונפק בנפרד, לכל  ),חוזהב"(ולאחר ביצוע הליך חלוקת עבודה כמפורט ת עבודההזמנהנקובים בטופס "

והכול בכפוף  עבודה ועבודה, זאת בהתאם לצרכי הרשות, ובהתחשב בכך, כי המדובר בחוזה מסגרת בלבד,

     לתנאי החוזה, על נספחיו.

  שינויים בהיקף ההתקשרות  .22

את היקף העבודות/שירותים, מעת לעת, קבוע הזכות ללמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי לרשות שמורה 

וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, ובהתאם לצרכיה, והכול באופן, להרחיבם או לצמצמם 

  בתנאים ובהתאם למנגנונים הנקובים לשם כך בחוזה.

  העדר בלעדיות .23

והרשות  שירותיםיצוע הקבלת הצעת הזוכה במכרז וחתימת חוזה עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לב

 שירותיםרשאית בכל עת, ועל פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר אם אחר ו/או אחרים לביצוע העבודות ו/או 

  דומים. 

  ובהצעה הזוכה  הרשות עיון בהחלטות .24

, ותהזוכ ותובמסמכי ההצע הרשותרק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות 

לאחר תאום עם , 1993-(ו) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג21 -(ה) ו 21ת משנה בהתאם לאמור בתקנו

 6ף ובכפוף להוראות סעי, כולל מע"מ) ₪, חמש מאות(₪  500וכל זאת תמורת תשלום בסך  מזכירת הועדות
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 ווכן נתונים אותם מסרים הזוכים בכל מקרה יובהר, כי ההצעה הכספית של המציע לטופס ההצעה הכספית.

  אינם חסויים. –בתנאים המקדמיים  םהוכחת עמידת לצורך

  הבהרות ושאלות הבהרה .25

ו מר שלומי נייש להפנות בכתב את כל השאלות והבירורים ה ונציג הרשות האחראי למכרז זה, אלי .25.1

או על ידי  9721723-03 או באמצעות פקס שמספרו: shlomiiz@iaa.gov.ilלכתובת דוא"ל יזרעאל 

 , חדר2קומה  1גיסטיקה, רשות שדות התעופה, נמל תעופה בן גוריון, טרמינל שליח, למזכירות אגף לו

209. 

   .03-03/ 9750581-9750659יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו:  .25.2

 .27.12.2016 פניות לבירורים תעשנה עד ליום .25.3

. לאחר מועד זה תהא על הפונים לציין בעת פנייתם את מספר הפקסימיליה ומס' הטלפון לבירורים .25.4

 הרשות רשאית שלא לענות לשאלות מציעים.

הרשות תפיץ במישרין את ההבהרות לכל המציעים, וזאת באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון בקשר  .25.5

 עם כל אחת מההבהרות.

 למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של הרשות, אלא אם פורסמה כאמור בסעיף .25.6

 לעיל. 25.5

  משלמי דמי ההשתתפות מפגש .26

לקבל הסברים והבהרות על מנת למפגש  מוזמנים המציעים אשר שילמו דמי השתתפות למכרז זה,  .26.1

  נשוא מכרז זה.

  .10:00בשעה  26.12.2016 בתאריך םויתקיי ךהמפגש, שהינו חובה, יער .26.2

  ב"ג.נת 3קומה  1בחדר ישיבות טרמינל  ,לעיל יםהנקוב הייפגשו במועד ובשעבמפגש המשתתפים  .26.3

אם עשה לא יוכל להגיש הצעתו למכרז ומפגש כאמור לעיל, ב לא ישתתף או נציג מטעמו אשר מציע  .26.4

 .תפסל על הסף והצעת - כן 

הרשות תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך, מפגשים נוספים למשלמי  .26.5

עד המפגשים הנוספים האמורים . הודעה על מואם תסבור זאת כנחוץ דמי ההשתתפות (ולהם בלבד)

  .והיא תהיה רשות בלבד תימסר בכתב ומראש למשלמי דמי ההשתתפות

  אישור גורמי ביטחון .27

מראש רש"ת לקבל את אישורם של נציגי בטחון כי במידת הצורך הוא יצטרך הזוכה מתחייב, המציע  .27.1

להנחיית מנהל החוזה  הכול בהתאם, במתן השירותים ובכתב לכל אחד מן העובדים שיועסקו על ידו 

 . מטעם הרשות

, להעמיד ההזוכהמציע יהיה חייב  -לא אושרה העסקתו של מי מעובדי הזוכה, על ידי גורמי הביטחון  .27.2

המציע אחר אשר יאושר על ידי הרשות. יובהר, כי אי מתן אישור, למי מעובדיו של  עובד תחתיו 

 .מתן השירותיםכוב ו/או לאי הזוכה לא יהווה כל עילה, מצד הזוכה, לדחייה ו/או עי

סעיף זה לעיל, מופנית בזאת תשומת לב המציעים לכך שעבור עבודות/שירותים נשוא מכרז זה לעניין  .27.3

לא תותר האמורים להתבצע בשטחים המוגדרים כמוגבלים לכניסה מסיבות ביטחוניות בנתב"ג, 

  העסקת עובדים פלסטיניים, אשר אינם אזרחי ישראל.



  

23  

  03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 - 9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת
port, Phone: 972 3 9750569/581, Fax: 972 3 9721723Gurion International Air-Address: P.O.Box 7, Ben  

  איסור הסבה .28

שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לבצע כל דיספוזיציה  יםמתחייבאחד מהמציעים, כל  .28.1

כמציע אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר עם זכות מזכויותיו 

לפי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור 

 . אגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ות

 .חל גם איסור הסבת זכויות וחובות הזוכים , הכל בהתאם להוראות החוזה

  בעלות על מסמכי המכרז .29

תהיינה של הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז ובנספחיו, 

רשות בלבד. המציעים במכרז אינם רשאים לעשות בהן כל שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשת ההצעה. ה

  לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.ע"י המציעים מסמכי המכרז יוחזרו במלואם למשרדי הרשות 

  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .30

מכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או יפו, תהא ס –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .30.1

הנובע ממכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין 

  לאחר שנקבע בו זוכה.

כל עניין הקשור ו/או הנובע ממכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם  .30.2

רז ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת נקבע זוכה במכ

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

  

  

  בכבוד רב,

  שלומי יזרעאל

  אגף לוגיסטיקהקניין, 

  רשות שדות התעופה
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  תב"גמפת הגעה למשרד הראשי בנ
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  לטופס הזמנת ההצעות 'א נספח

  ההצעותהזמנת  לטופס 9.1סעיף  להוראותבהתאם תצהיר פרטי מציע, שהנו תאגיד, 

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 

  אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

"), ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח תפקידי כמנהל התאגידלה הכללי של ____________ (להלן: "הנני מנה .1

  הכללי של התאגיד, והכרתי את העובדות נשוא התצהיר.

 גיד:  ____________________________________________תאה שם .1.1

 רשומה: ___________________________________________ת ובכת .1.2

 _____________________________ :הרישום של התאגידעודת ת פרמס .1.3

ברי התאגיד/בעלי המניות, מעניהם, מספרי תעודות הזיהוי שלהם, ופירוט האחזקות בידי כל ח ותשמ .1.4

  חבר בתאגיד:

______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

                   _______________________________________________________________________  

                   _______________________________________________________________________  

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

  המנהל הכללי: ____________________________________ 

  מנהלים נוספים בפועל בתאגיד:

     _______________________________________________  

   _______________________________________________  

____________________________________________    ___  

 י החתימה של התאגיד: _____________, _____________, ______________.      שורמות שמ .1.6

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

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

            ___________________  

  שם וחתימת המצהיר (ללא חותמת המציע)                                                                         

/___/____ הופיע בפני,   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 

, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ והמוכר/ת     במשרדי ב_____________ מר/גב' 

י עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כ

  לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

  

  

                       __________________  

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

  ההצעותהזמנת  לטופס 9.1 סעיף להוראותבהתאם , שאינו תאגידשהנו עוסק מורשה  תצהיר פרטי מציע,

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 

  ם הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשי

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

  התצהיר.

 המציע: ____________________________________________ שם .1.1

 רשומה:     _________________________________________ת ובכת .1.2

 _____________________________ :עוסק מורשה של המציע פרמס .1.3

 י החתימה של המציע: _____________, _____________, ______________.      שורמות שמ .1.4

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

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

  

  

            ___________________  

  שם וחתימת המצהיר (ללא חותמת המציע)                                                                        

  

/___/____ הופיע בפני,   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 

____ והמוכר/ת , שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' ______    במשרדי ב_____________ מר/גב' 

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                                                                            
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  נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות

  

  הזמנת ההצעות לטופס 9.2תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

  

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 

  זה בכתב כדלקמן:אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר ב

יש לנקוב בשמו ") [*המציע_________ (להלן: "_______________ הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1

בהסכם מסגרת עם משרדי מהנדסים להתקשרות  2016/070/0449/00פומבי מס' מכרז ], להמלא של המציע

  .התעופהדות רשות שלמתן שירותי ניהול פרויקטים, פיקוח הנדסי ותיאום תכנון, עבור 

 הנני משמש כמנהל כללי במציע. .2

אשר במהלך שבע השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת כי אני מצהיר בזאת,  .3

 , ניהל המציע במצטבר:ההצעות במכרז

ביצוע, כאשר ההיקף הכספי המצטבר ן בשלב ההתכנון וה הן בשלב ,המציע ניהל פרויקטים ציבוריים .3.1

 הבהרה: לפחות במחירים שוטפים וללא מע"מ.₪  מיליון 100אמור עמד על סך של הפרויקטים כ

לצורך עמידה בתנאי המקדמי המפורט בסעיף זה לעיל יידרש המציע להציג פרויקטים שאותם ניהל 

 בשלב הביצוע. וגםבשלב התכנון  גם

לפחות במחירים ₪  מיליון 50אחד מתוך הפרויקטים הציבוריים האמורים לעיל היה בהיקף כספי של  .3.2

 שוטפים וללא מע"מ.

 לעיל: 3ן נוספים לצורך הוכחת ההצהרה בסעיף להל

ומיקומו  תיאור הפרויקט   

הניהול בוצע הן  פרויקט בו 

עבור שלב התכנון והן עבור 

  שלב הביצוע)

הפרויקט   ניהולמועדי 

   )וסיום תחילה( 

  

פרויקט היקף כספי של ה

  במחירים שוטפים וללא מע"מ

י הלקוח כולל איש קשר שם ופרט

ופרטי מס' סלולארי זמין 

  להתקשרות

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

 

סיק המציע שלושה ההצעות במכרז, מע בנוסף, אני מצהיר בזאת כי נכון למועד האחרון שנקבע להגשת .4

 :להלן 4.1-4.3סעיפים  עומד בתנאי שלושתםאשר כל אחד מלפחות,  מהנדסים

לחוק המהנדסים  9רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיף  מהנדס .4.1

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

 -וגם
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לחוק המהנדסים  11בהתאם להוראות סעיף הבניה  יהולבמדור נ שויר בעל תעודת מהנדס .4.2

 רה תקפה על שמו נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, עודה האמותוהאדריכלים, כשה

 -וגם

ל ניסיון ינו בעיימות במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז התהשנים האחרונות המס 7במהלך  .4.3

 .בניהול פרויקטים ציבוריים

האחרונות  השנים 7במהלך ניהל האמורים לעיל  לפחות אחד מתוך שלושת המהנדסיםבנוסף,  .4.4

, פרויקטים ציבוריים, הן בשלב התכנון מות במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרזהמסתיי

₪  מיליון 100והן בשלב הביצוע, כאשר ההיקף הכספי המצטבר של הפרויקטים כאמור עמד על סך של 

לצורך עמידה בתנאי המקדמי המפורט בסעיף זה לעיל  הבהרה:לפחות במחירים שוטפים וללא מע"מ. 

 בשלב הביצוע. וגםבשלב התכנון  גםיג פרויקטים שאותם ניהל המהנדס נדרש להצ

  דלעיל: נספח זהלצורך 

תיאום הנדסי הכולל בין היתר מעקב לוח זמנים, עמידה בתקציב, תיאום  –" משמעו ניהול פרויקט"

  תכנון יועצים ותיאום ביצוע בפועל בשלבי התכנון והביצוע של הפרויקט.

משמע פרויקטים אשר בוצעו בישראל  ואינם משמשים למגורים.  -מע" מש"פרויקטים ציבוריים

יובהר כי פרויקטים בתחום הסלילה ובתחום מסילות ברזל (כמוגדר להלן) אינם נכללים תחת הגדרת 

   פרויקטים ציבוריים ולא יילקחו בחשבון.

למצבת כעובדים שכירים השייכים  את שלושת המהנדסים משרד המציע המעסיק -" משמעומעסיק"

  .ומועסקים על ידו עובדיו

  סך הכנסות הקבלן המבצע מהפרויקט לא כולל מע"מ.  -" משמעםמחירים שוטפים"

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

שלב תכנון ראשוני, שלב תכנון סופי ושלב תכנון מפורט כפי שמוגדרים בספר : " משמעשלב התכנון"

  .)"הספר הצהוב"טחון" (יים לעבודות תכנון במערכת הב"תעריפים  ונהל

  " משמעם: פרויקטים הכוללים עבודות מצעים, עפר, אגו"מ וגם אספלט. סלילהה פרויקטים בתחום"

  הקמת תשתיות עבור מסילות רכבת.  יפרוייקט" משמעם: פרויקטים בתחום מסילות ברזל"

  :לעיל 4ף בסעי האמורה  להלן נתונים נוספים להוכחת ההצהרה .4.5

  . _________________   )ת"זמלא + (שם לעיל  4.1 -4.4תנאי סעיף   םמתקיימיבו  פרטי המהנדס

מלא+ ת.ז)   (שםלעיל  4.1-4.3 מתקיימים תנאי סעיף בהם נוספיםה יםהמהנדסשני פרטי 

  ____________________________      -____________________________     ו

  :לעיל 4.4בסעיף עבור המהנדס בו מתקיים גם התנאי שוספים לצורך הוכחת ההצהרה להלן נתונים נ

 ומיקומותיאור הפרויקט   

הניהול בוצע הן  (פרויקט בו 

עבור שלב התכנון והן עבור 

  שלב הביצוע)

הפרויקט   ניהולמועדי 

  ) וסיום תחילה( 

פרויקט ההיקף כספי של 

  במחירים שוטפים וללא מע"מ

ח כולל איש קשר שם ופרטי הלקו

ופרטי מס' סלולארי זמין 

  להתקשרות

1.          

2.          

3.          
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4.          

5.          

 *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

 

* לתצהיר מצורף העתק מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור", של אישור התקף על שם המציע נכון למועד האחרון להגשת 

  ההצעות, כדלקמן: 

האמורים לעיל בפנקס המהנדסים והאדריכלים כנדרש בסעיף  המהנדסים אחד משלושת כל וםהעתק ריש

  לעיל. 4.1

האמורים  המהנדסים במכרז, של כל אחד משלושת העתק רישיון תקף, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות

  לעיל. 4.2כנדרש בסעיף לעיל 

  

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

  

  

            ___________________  

  חתימת המצהיר                                                                                 

  

/___/____ הופיע בפני,   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 

והמוכר/ת  , שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________    במשרדי ב_____________ מר/גב' 

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.

  

  

                  __________________  

  תימה וחותמת עוה"דח                                                                            

  

המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלה נפרדת וכן להוסיף לטבלה מסמכים להוכחת הנתונים אותם ציין ) *(

בתצהירו, ובלבד שהטבלה האמורה, תיערך באופן זהה לטבלה דלעיל, ושלכל הנתונים המפורטים בה ו/או במסמכים המצורפים אליה, 

   אמצעות תצהיר כמפורט בנספח זה להלן.יאומתו גם הם ב

  

(*)למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק הכתוב של נספח ב' כפי שיימסר למציע הנו, באופן בלעדי ומוחלט, העותק 

המחייב לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן 

  נוסח המחייב של העותק הכתוב לנספח ב', כפי שנמסר למציע.       וצורה על  ה



  

30  

  03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 - 9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת
port, Phone: 972 3 9750569/581, Fax: 972 3 9721723Gurion International Air-Address: P.O.Box 7, Ben  

  ' לטופס הזמנת ההצעותגנספח 

  לטופס הזמנת ההצעות 9.3תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 

  , מצהיר בזה בכתב כדלקמן:אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק

פומבי מס' מכרז , ל")התאגיד המציע_____________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1

בהסכם מסגרת עם משרדי מהנדסים למתן שירותי ניהול פרויקטים, פיקוח להתקשרות  2016/070/0449/00

  .התעופהרשות שדות הנדסי ותיאום תכנון, עבור 

  כללי בתאגיד. אני משמש כמנהל .2

אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  .3

  מתקיימים כל אלה במצטבר:

האחרים בתאגיד המציע המציע, מנהלו הכללי וכן כל אחד מבעלי השליטה המשמעותיים  .3.1

_ שהנם:_____________, ת.ז./ח.פ______________; ______________

ת.ז./ח.פ._____________; ___________, ת.ז./ח.פ. _____________ לא הורשעו בכל ערכאה 

-290, 237 ,112 ,100: 1977 –שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז 

, 1957 –ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח  422-425, 383, 330, 305, 300, 291

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

מי שהינו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים  -"בעל אמצעי שליטה משמעותיזה: " 3.1לצורך סעיף 

מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או ) או יותר 25%(

  .או יותר מהדירקטורים במציע) 25%(שאי למנות עשרים וחמישה אחוזים שהנו ר

  במקום הרלוונטי)X(המציע יסמן  - המציע ובעל הזיקה אליו .3.2

) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה 2לא הורשעו כלל ו/או לא הורשעו ביותר משתי (

וחוק שכר מינימום,  1991- התשנ"א שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (להלן: "חוק עובדים זרים"),

  "). חוק שכר מינימום(להלן: " 1987- התשמ"ז

) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון 2הורשעו ביותר משתי (

  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

) עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן,) עבירות לפי חוק 2הורשעו 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.     

4.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

  .1976- כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –זה: "בעל זיקה"  3.2 לצורך סעיף
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 במקום הרלוונטי] √[המציע יסמן נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .3.3

  חוק שוויון "(להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף
  על המציע.  לא חלות) "זכויות

 ובמידה והוא מעסיק על המציע והוא מקיים אותן,  חלותלחוק שוויון זכויות  9אות סעיף הור
המציע מצהיר ומתחייב, גם  עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, 100 –יותר מ 

) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת iכדלקמן: (
; לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך  לחוק שוויון זכויות 9סעיף  יישום חובותיו לפי

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם כי פנה בעבר   )ii(או לחילופין 
לעיל, קיבל ממנו  )ii(לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 בעניין ופעל ליישומן. הנחיות 
 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה:  " 3.3סעיף לצורך 

זה לעיל, למנכ"ל משרד  3.3המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 
  ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.   30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

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

          

      

                             __________________

  חתימת המצהיר

  

/___/____ הופיע בפני,   /ת בזאת, כי ביום , מאשר    , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 

, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ והמוכר/ת     במשרדי ב_____________ מר/גב' 

לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה 

  ו/ה דלעיל.לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרת

_____________   

  חתימה וחותמת עוה"ד

(*) היה והמנהל הכללי לא יוכל להצהיר בשם מי מבעלי השליטה המשמעותיים / מבעלי הזיקה למציע, יחויב 

(בנוסף להגשת תצהיר ג' זה) כל בעל אמצעי שליטה משמעותי / בעל זיקה כאמור למסור תצהיר בשם עצמו 

  לן, בשינויים המחויבים.לה 1כמפורט בנספח ג'
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  לטופס הזמנת ההצעות 1'ג נספח

  ההצעותהזמנת  לטופס 9.3 סעיף להוראותבהתאם  תצהיר פרטי מציע,

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 

  כדלקמן: אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב

פומבי מס' מכרז _____________ (להלן: "המציע"), ל הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1

בהסכם מסגרת עם משרדי מהנדסים למתן שירותי ניהול פרויקטים, פיקוח להתקשרות  2016/070/0449/00

  .התעופהרשות שדות הנדסי ותיאום תכנון, עבור 

  המנהל הכללי במציע./הנני המציע .2

יר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אני מצה .3

  מתקיימים כל אלה, במצטבר:

בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה  /תילא הורשע [יש להקיף בעיגול את החלופה הרלוונטית]המציע / אני   .3.1

, 383, 330, 305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977-מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז

/ הורשעתי  המציע , ואם הורשע1957-ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח 422-425

 .שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן) 5(מהעבירות כאמור חלפו חמש  איזוב

מקרה ונספח זה מוגש על ידי להלן ימולא רק ב 3.2[סעיף  -במקום הרלוונטי)X(המציע יסמן  -המציע .3.2

  ידי בעל זיקה] עוסק מורשה ו/או על

) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא 2לא הורשע ככל ו/או לא הורשע ביותר משתי (

וחוק שכר מינימום,  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים) (להלן: "חוק עובדים זרים"), התשנ"א

  מינימום").  (להלן: "חוק שכר 1987- התשמ"ז

) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון 2הורשע ביותר משתי (

  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט 2הורשע ביותר משתי (

) לפחות ממועד ההרשעה 1האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת ( דלהלן,ונכון למועד

  האחרונה.

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.     

2.     

3.     

4.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

  .1976- ל"וכמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תש –זה: "בעל זיקה"  3.2לצורך סעיף 
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 במקום הרלוונטי] √[המציע יסמן נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .3.3

  חוק שוויון "(להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף
  על המציע.  לא חלות) "זכויות

  ובמידה והוא מעסיק תן, על המציע והוא מקיים או חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף
המציע מצהיר ומתחייב, גם  עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, 100 –יותר מ 

) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת iכדלקמן: (
; בקשר ליישומן לשם קבלת הנחיות –ובמידת הצורך  לחוק שוויון זכויות 9יישום חובותיו לפי סעיף 

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם כי פנה בעבר   )ii(או לחילופין 
לעיל, קיבל ממנו  )ii(לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 הנחיות בעניין ופעל ליישומן. 
 ותו בחוק שיווין זכויות. כמשמע –" מעסיקזה:  " 3.3סעיף לצורך 

זה לעיל, למנכ"ל משרד  3.3המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 
  ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.   30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

  

  

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

    

  

  _________________                                

  חתימת המצהיר

  

/___/____ הופיע בפני,   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 

, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ והמוכר/ת     במשרדי ב_____________ מר/גב' 

י שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לי באופן אישי, ואחר

  לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

                    __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                       

  

"ל הינם אנשים שונים יצורפו שני תצהירים, אחד ייחתם ע"י המציע והאחר ייחתם ע"י (*) במידה והמציע והמנכ

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

  נוסח ערבות לקיום מכרז  

  לכבוד

                      רשות שדות התעופה

  ___________ תאריך:

  ג.א.נ.,

  ערבות מס' _______________הנדון: 

לסילוק כל סכום עד  כםכלפי בזה ערבים"מ, הח אנו"), החייב(להלן: " 1__________________ לבקשת .1

"), אשר הערבות סכום) (להלן: "חדשים שקלים אלף עשרים וחמישה(ובמילים:  ₪ 25,000לסך כולל של 

בהסכם מסגרת עם משרדי להתקשרות  2016/070/0449/00מס' פומבי רז תדרשו מאת החייב בקשר עם מכ

: (להלן התעופהרשות שדות מהנדסים למתן שירותי ניהול פרויקטים, פיקוח הנדסי ותיאום תכנון, עבור 

 . ")המכרז"

 על ידינו עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב ימי מחמישהדרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר  לפי .2

 בדרישה הנקוב סכום כל כםל נשלם אנו, , במהלך שעות פעילות2_________________ שתימסר ב

וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") הדרישה סכום(להלן: "

לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או 

ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה כל חלק 

 .שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה

 נהיה ולא, חוזרות ובלתי מותנות בלתי, מוחלטותאוטונומיות,  הן לעיל 2 -  ו 1 בסעיפים התחייבויותינו .3

 4 בסעיף כמפורט, הערבות תוקף פקיעת מועד לפני שהיא סיבה מכל בטלןל או מהן בנו לחזור רשאים

 .להלן

 .1.10.2017 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין  .5

יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים - אביב-כים בתלבישראל, ולבתי המשפט המוסמ

 אלה.

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

 ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין ואינה ניתנת להעברה או להסבה לאחר. .7

 

  בכבוד רב,

   חתימה    תאריך    כתובת    וחשם בנק/חברת ביט
  של המציע.  שמו המלאיש להשלים את   1
  יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח. .2
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  -נספח ה' לטופס הזמנת ההצעות

  טופס המענה למתן ציון האיכות

 

  לטופס הזמנת ההצעות 12.4שלב בדיקת איכות ההצעה, כמפורט בסעיף 

הלן לצורך הוכחת איכות הצעתו של המציע ובכפוף לפרמטרים הנדרשים בטבלת על מציע למלא את הטבלאות של

  האיכות המפורטת להלן.

: יש להציג את פרויקטים/הסמכות אשר מפורטות לאחר טופס האיכות  דגש להצגת הנתונים ומילוי הטבלאות

ע, הספקים, בהתאם לדרישות המינימליות המפורטות בכל אחד מהפרמטרים בטבלת האיכות (מועדי ביצו

  היקפים וכד').

  : המענה לציון האיכותהלן פרטינו וחתימתנו על הצעתנו והתחייבויותינו במסגרת טופס ל

  חתימה וחותמת: __________________

  ________________;_____________שם המציע: ____

  ______________________________או ת.ז ככל שהוא עוסק מורשה ח.פ. 

    _______________תאריך: ____

    שם איש קשר לעניין מכרז זה: _____________________
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  טבלת האיכות

  

  

  

  

  

  

פירוט ציון      מרכיבמס"ד
 נקודות - איכות 

 ציון נקודות מרבי

   ניסינו של המציע המציע

בניהול פרויקטים  ניסיון  המשרד המציע1
 ציבוריים.

 15 12  (כולל) 7עד שנים
 13 (כולל) 8-10שנים
 15 ומעלה  11שנים

מספר הפרויקטים  הציבוריים אותם ניהל 2
המשרד המציע בשלבי התכנון והביצוע  

התייחסות -השנים האחרונות  7  מהלךב
לפרויקטים בהם היקף העבודות הינו 

 מש"ח  לכל פרויקט. 50לפחות 

 25 20 1פרויקטים 

  2-4 22 

 25 ומעלה 5  

ציבוריים  םקטיפרוימצטבר של כספי  היקף3
בהם ניהל המשרד מציע את שלב התכנון 

  והביצוע
 .האחרונותהשנים  7 מהלךב

    

 100-250"חמש 
  (כולל)

20 25 

 251-350מש"ח 
 (כולל)

22 

 25ומעלה  351מש"ח 

  במשרד םמספר המועסקים המקצועיי 

שרד מס' המועסקים המקצועיים במ4
 (מהנדסים, הנדסאים ושרטטים)

 15 12 2 8-עובדים
 13 9-15עובדים
 15 ומעלה 16עובדים

ניסינו של המהנדס  המוצע (בתנאי המקדמי בסעיף מהנדס
  לפנייה לעיל) בניהול   בפרויקטים ציבוריים . 3.3.4

 

 7עד  שנים ניסיון  מקצועי 5
  (כולל)

3 5 

 4 8-15שנים
 5 15ומעלה שנים

מספר הפרויקטים הציבוריים שאותם ניהל   6
במהלך שבע השנים המהנדס המוצע 

מקצועית שכללו תקשורת האחרונות, 
(עם מי  בנושאים הנדסיים כתובה

מהגורמים המעורבים בפרויקט) בשפה 
  האנגלית.

 5 3 (כולל) 1-3  קטיםפרוי

 4 (כולל) 4-10  קטיםפרוי

 5 ומעלה 11  יקטיםפרו

היקף כספי מצטבר של פרויקטים ציבוריים 7
אותם ניהל המהנדס בשלב התכנון והביצוע 

 השנים האחרונות.  7ב 

 100-200מש"ח
 (כולל)

8 10 

 201-300מש"ח
 (כולל)

9 

 10ומעלה  301מש"ח

  סה"כ:         
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  איכותטבלאות / מענים למילוי המציע לצורך מענה על הפרמטרים בטבלת ה

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

 

  : ניסיון המשרד המציע -שבטבלת האיכות 1למס"ד  

  בניהול פרויקטים ציבוריים.ם) שנות ניסיון המשרד המציע הינו בעל ______ (על המציע למלא את מספר השני

  

  מספר פרויקטים שביצע המשרד המציע:  -שבטבלת האיכות 2למס"ד  

אשר ההיקף הכספי המינימאלי ו(בשלב התכנון והביצוע) המשרד המציע  ניהלאותם הציבוריים פרויקטים מספר ה

למועד הגשת  השנים האחרונות שקדמו 7ך במהלוזאת  מש"ח לפחות לכל פרויקט 50של העבודות בפרויקט עמד על 

  כדלהלן: ההצעות במכרז זה הינו

  

  ותיאורו הפרויקט שם

 ניהול מועד

(חודש  הפרויקט

של תחילה  ושנה

  )וסיום

 הפרויקט הכספי של  ההיקף

ובמחירים  מ"מע ללא"ח בש

  שוטפים*    

  המזמין  שם

 שם[יש לציין 

 ופרטי קשר איש

  ]התקשרות

        

        

        

   

  

   המציע משרד שתכנן הפרויקטים שבטבלת האיכות: ההיקף הכספי המצטבר של  3למס"ד 

השנים  7, במהלך המציע המשרד ניהלאותם הציבוריים  פרויקטיםהכספי המצטבר של ה ההיקףפירוט 

  האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז זה הינה כדלהלן: 

 

 הפרויקט שם  

 ותיאורו

 ניהול מועד

חודש ( הפרויקט

של תחילה  ושנה

 )וסיום

הכספי של  ההיקף

הפרויקט אשר נוהל ע"י 

המציע בש"ח ללא 

מע"מ ובמחירים 

 *    שוטפים

 

  המזמין  שם

 איש שם לציין[יש 

 ]התקשרות ופרטי קשר

1    

2    

3      

  

  מספר השורות להמחשה בלבד . 
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  הצוות המקצועי לטבלת האיכות:   4מס"ד 
מהנדסים או  הנדסאים או שרטטים , נכון  ליום האחרון שנקבע  כירים במשרד שהם כמות העובדים הש

  :להגשת ההצעות למכרז

  עובדים כנ"ל. סך הכל: ______________ 

  : העובדים כנ"ל להלן פירוט

  

( הקף בעגול מהנדס/   הנדסאי/  שרטט שם: ________________________ ת.ז _________________ 

  את המתאים)

(הקף בעגול מהנדס/ הנדסאי/  שרטט ם: ________________________ ת.ז _________________ ש

  את המתאים)

( הקף בעגול מהנדס/   הנדסאי/  שרטט שם: ________________________ ת.ז _________________ 

  את המתאים)

( הקף בעגול / שרטט מהנדס/   הנדסאישם: ________________________ ת.ז _________________ 

  את המתאים)

( הקף בעגול מהנדס/   הנדסאי/ שרטט שם: ________________________ ת.ז _________________ 

  את המתאים)

  ות:הער

 לצורך הוכחת האמור לעיל, יש לצרף אישור רו"ח של המציע למצבת כוח האדם המפורטת לעיל.  .1

  "ב יימנה רק פעם אחת. וכיוצדסאי מהנדס שהינו גם הנדסאי או שרטט שהינו גם הנ .2

  מספר השורות הינן להמחשה בלבד.  .3
  

  ניסיון המהנדס המוצע:  -שבטבלת האיכות 5למס"ד  

ת מספר הינו בעל ______ (על המציע למלא א לטופס הזמנת ההצעות למכרז 8.1.3.4המהנדס המוצע בסעיף 

  השנים) שנות ניסיון בניהול פרויקטים ציבוריים.

  

השנים האחרונות ואשר  7ציבוריים במהלך פרויקטים ניהול המהנדס המוצע ב ןניסיו - בלת האיכות בט 6מס"ד 

  .הפרויקטיםפי מספר  ל. עכתובה (עם גורמי הפרויקט) בשפה אנגליתמקצועית כללו תקשורת 

 הפרויקט שם  

(לרבות  ותיאורו

 פירוט, תיאור

 בדבר והרחבה

 בשפה העבודה

 )האנגלית

קט  ( ניהול הפרוי מועדי

 תחילהושנה של  חודש

 ) וסיום

  המזמין  שם

 איש שם[יש לציין 

 ]התקשרות ופרטי קשר

1   

2   

3     

  

  . מספר השורות להמחשה בלבד
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   המהנדס המוצע שתכנן הפרויקטים שבטבלת האיכות: ההיקף הכספי המצטבר של  7למס"ד 

השנים האחרונות  7, במהלך מהנדס המוצעה ניהלאותם הציבוריים פרויקטים הכספי המצטבר של ה ההיקף

 שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז זה הינה כדלהלן: 

 הפרויקט שם  

 ותיאורו

 של הכספי ההיקף

 אשר הפרויקט

 המהנדס"י ע נוהל

 מטעם המוצע

 ללא"ח בש המציע

 ובמחירים"מ מע

     שוטפים

 

 ניהול ביצוע מועדי

 ושנה חודש(  הפרויקט

 )וסיום תחילה של

  המזמין  שם

 איש שם לציין[יש 

 ]התקשרות ופרטי קשר

1    

2    

3      

  

  

טים העומדים בדרישות ושצוינו לעיל ע"י ק. הציון יינתן על כמות הפרויהשורות להמחשה בלבדמספר הערה: 

  המציע. 

  

שניתנו  מתכנןהערה: ככל שלא בוצעו או לא הושלמו הפרויקטים או חלקם יתייחס ההיקף הכספי בגינם לאומדני ה

  . בשלב התכנון המפורט

 

  , זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.שמיזה 

     ___________________  

  חתימת המצהיר                                                                     

  

  

  

  

פני, /___/____ הופיע ב  , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 

, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ והמוכר/ת     במשרדי ב_____________ מר/גב' 

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                                                                     
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  בודלכ
  רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל תעופה בן
  7015001, מיקוד 7ת.ד 

  תאריך:______________

  א.ג.נ.,

  

עם משרדי מהנדסים בהסכם מסגרת רות להתקש 00449/070/06201/ למכרז פומבי מס' ההצעה הכספיתהנדון: 

  התעופה רשות שדות עבור ניהול פרויקטים, פיקוח הנדסי ותיאום תכנון, למתן שירותי 

לאחר שקיבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושקללנו את כל ההוראות הח"מ, ו אנ .1

גשים והתנאים הנקובים, בטופס ההצעה המפורטת במסמכי המכרז, לרבות תנאי החוזה, על כל נספחיו, הד

הכספית ומכלול ההיבטים הכרוכים בביצוע השירותים, כמפורט במפרט הטכני/תכולת העבודה ויתר 

הנספחים המצ"ב לחוזה וכל מידע אחר נשוא מכרז זה, לרבות כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או 

ו בחוזה, במלואן ובמועדן, תמורת הצעתנו הכספית עסקי, מציעים לרשות את ביצוען של התחייבויותינ

לטופס ההצעה הכספית ומסומן כנספח א',  והכול בכפוף לשאר  המפורטת בטופס "טבלת הריכוז", המצ"ב

 .ההוראות המפורטות, בטופס ההצעה הכספית להלן, ולשאר הוראות החוזה

 דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה הכספית

המענה  זה להלן בקשר עם 2 ית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף תשומת לב המציעים מופנ .2

לטופס ההצעה הכספית ונספחיו, ובכלל האמור לסמכויות הרשות בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת 

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

  או חלקו:

טרם מילוי הצעתם הכספית, מופנים המציעים לעיין בהוראות סעיף התמורה בחוזה וכן בהוראות  .2.1

 לטופס הזמנת ההצעות לעיל. 13סעיף התמורה המוגדרות בסעיף 

שר לא ימלא את על המציעים למלא את הצעתם הכספית בטבלת הריכוז המצורפת להלן. מציע א .2.2

 עלולה הצעתו להיפסל על הסף. -הצעתו הכספית באופן מלא וכנדרש

 אופן הגשת ההצעה הכספית:   .2.3

המציע יציע את הצעתו הכספית בטבלת הריכוז המצורפת כנספח א' לטופס ההצעה הכספית. על  .2.4

יעור אשר יהווה ש אחד ויחידהמציע למלא את העמודה הרלוונטית של הטבלה ולהציע אחוז הנחה 

הכול כמפורט  -  לטופס הזמנת ההצעות) 13.1בסעיף  תוך תעריף משהב"ט (כהגדרתוהנחה אחיד מ

לטופס הזמנת ההצעות,  12.7להלן. התחרות לקביעת הזוכים במכרז תהא בהתאם להוראות סעיף 

כאשר התמורה אשר תשולם במסגרת החוזה למציעים שיוכרזו כזוכים במכרז תחושב בהתאם לאחוז 

על פי אחוז ההנחה הקובע מתוך ערך ות) לטופס הזמנת ההצע 12הקובע (כמוגדר בסעיף ההנחה 

 הפרויקט כדלקמן:  

לתעריף משהב"ט הרלוונטי התמורה שתשולם למציע הזוכה מבצע העבודה תהא בהתאם  .2.4.1

, , בהתאם לביצוע שעות העבודה בפועללטופס הזמנת ההצעות) 13.1בסעיף  ו(כהגדרת

 הקובע כאמור.בניכוי אחוז ההנחה ו

  יפי משרד הביטחון, ידוע לנו כי: בקשר לתער .2.4.2

פי התעריפים והסכומים הנקובים -תיקבע אך ורק על(וההנחה שתינתן ביחס אליה) התמורה   )א(
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 1,3,4, וכן יחולו ההגדרות וההוראות שבסעיפים לתעריפי משרד הביטחון הנ"ל 2בטבלה שבסעיף 

 5-13שבסעיף הקריטריונים, ההנחיות והנהלים לתעריפי משרד הביטחון הנ"ל. למען הסר ספק 

  שבתעריפי משרד הביטחון אינם מחייבים את הרשות לכל דבר ועניין.

והרשות מדגישה  1.1.16תעריפי משרד הביטחון הינם בתוקף מיום  פרסום מכרז זהנכון למועד   )ב(

  לעת.-כי הכוונה לתעריפים כפי שיתעדכנו מעת

כפוף לשאר ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה (להלן, יחדיו: האמור לעיל הינו באופן ובתנאים וב

  "). התמורה"

 -דגשים כללים 

במכרז תהא בהתאם להוראות טופס לרבות כמות הזוכים, אם בכלל, התחרות לקביעת הזוכים  .2.5

 , הזמנת ההצעות

נקוב בלבד או ל חיובימובהר, כי במקום המיועד לכך והמרכיב את טבלת הריכוז יש למלא אחוז הנחה  .2.6

 (קרי ללא הנחה). 0אחוז 

המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטבלת הריכוז אשר מצורפת כנספח א' לטופס  .2.7

יהיה רשאי להשמיט ו/או להתעלם המציע לא ההצעה הכספית ו/או מכל רכיב מרכיביו.  כמו כן, 

 ז.מאיזה מהעמודות או השורות שהוקצו לשם הגשת הצעת המחיר בטבלה הריכו

 המחירים הנקובים בתעריף משהב"ט לש"ע נקובים בשקלים חדשים בלבד. .2.8

 המחירים הנקובים בתעריף משהב"ט אינם כוללים מס ערך מוסף. .2.9

נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע, הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת  .2.10

סיבה שהיא (לרבות בנסיבות בהן נגרמה ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל 

בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן חליפי:

 לפסול הצעה כאמור על הסף.  .2.10.1

או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת ו/או לקבל מהמציע הבהרה ו/ .2.10.2

השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות 

את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

 הרשות.

ישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות ח .2.10.3

 שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.   

נקב המציע בטבלת ההצעה, באחוזים שלילים ו/או לא נקב המציע כלל שיעור אחוזי, אזי  .2.10.4

זה ו/או על פי דין, תהיה  2 מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף

הרשות רשאית לראות את כל הסעיפים כאילו נקב עבורם המציע אחוז הנחה "אפס",  או 

 מחיר "אפס" לפי העניין. 

נקב המציע שיעור הנחה לרכיבים חלופיים מאלה הנקובים בכתב הכמויות, אזי מבלי לגרוע  .2.10.5

זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות  2 העומדת לרשות על פי סעיף  מכל זכות חלופית אחרת

 רשאית לראות בשיעורים האמורים כאילו ננקבו עבור הרכיבים בגינם לא נקב המציע מחיר.

מכל נקב המציע שיעור הנחה עבור רכיב מסוים בעמודה/שורה לא נכונה, אזי מבלי לגרוע  .2.10.6
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זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית  2 זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

לראות את השיעור כאילו ננקב עבור אותו רכיב מסוים רלוונטי אף שננקב בעמודה/שורה 

 אחרת. 

אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת נקב המציע שיעור הנחה אחד עבור מספר רכיבים,  .2.10.7

זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את שיעור  2 העומדת לרשות על פי סעיף

ההנחה הנקוב ככזה המתייחס, בנפרד, לכל אחד מהרכיבים או לחילופין, כאילו השיעור 

 הרכיבים יחדיו. הנקוב ככזה המתייחס לכל

נקב המציע מספר שיעורי הנחה עבור אותו רכיב, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת  .2.10.8

זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את שיעור  2 העומדת לרשות על פי סעיף 

יב האמור, לצורך שקלול הצעתו וכן לצורך ההנחה הנמוך מביניהם כמחיר הרלוונטי לרכ

קביעת התמורה לה יהיה זכאי (ככל שהצעתו תזכה במכרז). הוראות סעיף זה לעיל, יחולו גם 

 בנסיבות בהן פיצל המציע רכיב אחד למספר רכיבי משנה.

נקב המציע שיעור הנחה שאינו תואם את אמות המידה הכמותיות אותן נקבה הרשות לגבי  .2.10.9

נטי (לדוגמא: אמות מידה כמותיות של משקל, מידה, זמן, מספר, כמות וכיו"ב), הרכיב הרלוו

זה ו/או על פי דין,  2 אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

חס לאמת המידה תהיה הרשות רשאית לראות את שיעור ההנחה הנקוב כאילו הוא מתיי

 הכמותית אותה נקבה הרשות לגבי הרכיב הרלוונטי. 

נקב המציע שיעור הנחה שאינו תואם את מאפייני השירות/פעילות אותם נקבה הרשות לגבי  .2.10.10

זה  2 הרכיב הרלוונטי, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את המחיר הנקוב כאילו הוא מתייחס וכולל את 

 מאפייני השירות אותם נקבה הרשות לגבי הרכיב הרלוונטי.

על מנת לגרוע ו/או זה,  2 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות על פי סעיף  .2.11

לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לרשות על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל 

הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם 

דעתה הבלעדי שנתגלעה בהצעתו הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי הרשות ועל פי שיקול 

 והמוחלט של הרשות.

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות  .2.12

זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחילופין, פעם אחת ו/או  2 המוקנות לה על פי סעיף 

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

בחתימתו על טופס ההצעה הכספית, המציע מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי הינו  .2.13

זה, והוא מוותר בזאת באופן סופי,  2 מודע ומסכים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 

מלא ובלתי חוזר, וכן יהא מנוע ומושתק 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 בזכויות הרשות על פיו על מנת לגרוע ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה ו/א .2.14

  לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי יתר הוראות טופס הזמנת ההצעות. 

  :הכספית ההצעה עם בקשר כללי ומידע הצהרות

מבלי לגרוע משאר הוראות טופס הזמנת הצעות זה ומהצהרותיי ומהתחייבויותיי על פיו, אני הח"מ  .2.15
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באופן מלא ובלתי חוזר, כי לצורך ובמסגרת הצעתי הכספית, בחנתי בקפידה מצהיר ומתחייב בזאת 

ובעיני בעל מקצוע וכן שקללתי את כל ההשלכות, התנאים, ההיבטים והיישומים של הוראות מסמכי 

המכרז והתמורה לה אהיה זכאי בגינם (לרבות כמפורט בטופס הזמנת הצעות זה), קיבלתי מהרשות 

ידי בקשר עם מסמכי המכרז, ביצעתי התחייבויותיו על פיהם והתמורה  כל מידע נוסף שנדרש על

המשולמת בגינם, וכי לאחר ששקללתי את כל האמור, וכל מידע אחר שמצאנו לנכון לשקול, אני מגיש 

את הצעתי הכספית, ואני מוותר בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או 

 ר. דרישה בקשר עם האמו

מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור בסעיף לעיל, אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי שקללתי  .2.16

 ותמחרתי במסגרת הצעתי הכספית את כל הפרטים והמידע הנקובים להלן: 

ההצעה הכספית תכלול כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן, הכרוכות,  .2.16.1

צוע והשלמת התחייבויותיי על פי החוזה, , הכול על מנת לבצע במישרין ו/או בעקיפין, בבי

על פי החוזה, במלואן ובמועדן כמפורט בהוראות החוזה  וולהשלים את התחייבויותינ

 ובנספחיו. 

שכל הליכי חלוקת  הרי, זה במכרז כזוכה תוכרזהכספית  והצעתי במידהכי  ויודגש יובהר .2.16.2

 - לחוזה 1ושוויוני בהתאם להוראות נספח א'  העבודה העתידיים יהיו בסבב מחזורי הוגן

 הליך חלוקת עבודה בין קבלנים וכפי שתקבע הרשות. 

 הצהרות כלליות .3

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: ימבלי לגרוע משאר ההוראות המפורטות בטופס הזמנת ההצעות הרינ

דקתי והבאתי הצעתי עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם; ב .3.1

בחשבון את כל המידע שהתקבל (לרבות מידע שהרשות המציאה למציעים לאחר הוצאת המכרז, כגון 

מסמכי הבהרות וכיו"ב), וכן כל מידע רלוונטי הנדרש לי לצורך הגשת הצעתי זו על פי תנאי המכרז, 

לעיל ולהלן, ואני מסכים ומתחייב לפעול בהתאם למידע כאמור. בנוסף  3 -2 לרבות כמפורט בסעיפים 

אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי בחנתי את המידע האמור וערכתי את כל הבדיקות המקצועיות 

ר בזאת באופן מלא, הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית של הצעתי הכספית, וכי בכל מקרה, אני מוות

 מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.

כי כל מידע שסופק ו/או שיסופק לי במסגרת המכרז בכלל וטופס הזמנת ההצעות בפרט, נועד לצרכי  .3.2

כל המחשה בלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד הרשות, לכל דבר ועניין, וכי ב

מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על 

 מנת לגרוע מהתחייבויותיי המפורטות במסמכי המכרז.   

חתום א הרי שכלל שאדרש לכך, אם בכלל,זו תתקבל,  יהיה והצעתוכי  החוזה,תנאי  ילכי ברורים  .3.3

בלתי נפרד המהווה חלק (כפי שיעודכן במסגרת המכרז),  זה, על חוי הרשותיד במועד שיקבע על

מכרז ועל כל מסמך נלווה הדרושים לצורך מתן העבודות. ידוע לי, כי התחייבותי זו מהווה ממסמכי ה

 הסכמה ללא סייג לתוכן חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין (כפי שיעודכן במסגרת המכרז). 

על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות המוטלות עליי  כי ידוע לי, שאין באמור בטופס זה לעיל .3.4

 בחוזה ו/או בנספחיו.

ידוע לי ואני מקבל על עצמי כי הודעה בדבר זכייה, ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא  .3.5

 במכרז, ו/או אי הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למשתתפים אך ורק על ידי מזכיר ועדות המכרזים.
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לי ואני מקבל כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב באמצעות  ידוע .3.6

אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך עליה בשום  -כל גורם שאיננו מזכיר הועדה 

 יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 

רוע מהאמור לעיל, שקללתי במסגרת הצעתי את כל הוראות החוזה וטופס הזמנת ההצעות, מבלי לג .3.7

לרבות זכויות הרשות וחובות הקבלן שיוכרז כזוכה במכרז על פיהן, ויחולו בעניין זה יתר הוראות 

 הויתור המפורטות בסעיפי טופס הזמנת ההצעות והחוזה, בשינויים המחויבים.  

שבמידה ולא  י. ידוע ליטופס הזמנת ההצעות, כשהם חתומים על ידל 8 ם בסעיףמצ"ב כל המסמכים המנויי .4

 זו להיפסל. ייוגשו כל המסמכים הנ"ל עלולה הצעת

 זו היא כנקוב בטופס הזמנת ההצעות. יתוקפה של הצעת .5

___________ לא יימסרו לעיון, וזאת מן  -____________ ו -מבקש, כי מסמכים: ___________ ו יאנ .6

 קים להלן:הנימו

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

_____________________________________________________________    

_____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

ידוע לנו, כי עפ"י הדין, שיקול הדעת הוא של ועדת המכרזים של הרשות. למרות האמור לעיל ידוע לי, כי כל 

פרטי הצעתי הכספית וכן נתונים שנדרשים לצורך הוכחת עמידתי באיזה מהתנאים המקדמיים, לא יהיו 

  .חסויים

 הח"מ, מצהיר בזאת כדלקמן: יכמפורט בטופס הזמנת ההצעות, אנ ימבלי לגרוע מהצהרותי .7

לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או  יו/או כל מי מטעמ יכי אנ .7.1

המכרז ו/או הליך קבלת הליך כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על 

נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי ההצעות, לפי העניין, לרבות כל החלטה של המציע ו/או 

  מטעמו בעניינו של מכרז זה.

לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה אצל  יו/או כל מי מטעמ יכי אנ .7.2

המציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור למכרז 

 זה. 

לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה  יכל מי מטעמ ו/או יכי אנ .7.3

ברשות שדות התעופה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או 

 תשלומים רלבנטיים למכרז זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

דלעיל תהיה הרשות רשאית, לפי  יההתחייבויות הכלולות בהצהרותיפר התחייבות מאשאם  יכי ידוע ל .7.4

למכרז, והח"מ מוותר על כל תביעה ו/או  ישיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעת

  על ידי הרשות.  ידרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת הצעת

  על ההצעה: יוחתימת ילהלן פרטי .8

  _____חתימה וחותמת: _____________ .8.1

 שם התאגיד: __________; ח.פ.____________ .8.2

  שם עוסק: __________; מספר עוסק: ___________ .8.3
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    תאריך: ___________________ .8.4

            שם איש קשר לעניין מכרז זה: _____________________ .8.5

 כתובת, טלפון ופקס:__________________ .8.6
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  נספח א' לטופס ההצעה הכספית

  

   טבלת הריכוז

  

 האחיד על התשלומים שישולמו בהתאם לתעריף  אחוז ההנחה

 ,לטופס הזמנת ההצעות) 13.1בסעיף  ו(כהגדרתמשהב"ט 

בהתאם למנגנונים המפורטים בסעיף , עבור השירותים

הכל בהתאם למפורט במסמכי ו לטופס ההצעה הכספית 2.4

  המכרז :

  

%_______  

  ובמילים______________________ 

  

  הוראות למילוי הטבלאות לעיל: (*) דגשים ו 

לטופס  12סעיף טופס הזמנת ההצעות לרבות התחרות וקביעת הזוכים במכרז תהא בהתאם להוראות  .1

 הזמנת ההצעות.

 . אחד ויחידעל כל מציע למלא אחוז הנחה  .2

 תעשרוני הלא יותר מספרו בלבד בספרותשיעור אחוז הנחה  לנקוב יודגש, כי לצורך מתן  ההנחה, על המציע .3

בהצעתו  תראה הרשות - אחתעשרונית   מספרהיותר   שיציין ,מציענקודה. ה אחרי ,אפס שאינהאחת, 

(לדוגמא: מציע  .על ידו אחרי הנקודה שצוינה ,הראשונה העשרונית הספרה את רקהמכילה  ,הכספית ככזו

יע בשיעור הרי שהרשות תראה ותחשיב הצעתו כאילו נקב המצ -  14.85%אשר ינקוב בשיעור הנחה של 

 ).14.8%הנחה של 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


		2016-12-07T15:21:01+0200
	Kimhi Rafi ID_038815452




