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   רשות שדות התעופה

   גוריון-נמל תעופה בן

לעובדי רשות שדות התעופה למתן שירותי הסעות להתקשרות בחוזה  0054/042016/070/מס' פומבי מכרז 
  ואחרים המורשים מטעמה בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון

 טופס הזמנת הצעות ותנאי המכרז .1

") המחזיקה, מנהלת ומפעילה את שדות ונמלי התעופה על פי חוק הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
ובכלל זה את שדה התעופה על שם אילן ואסף רמון, על כל מתקניו,  ,1977-תשל"זרשות שדות התעופה 

מזמינה בזאת  "),שדה התעופה רמון" (להלן: 2017שצפוי להיפתח לתקופת הרצה/אכלוס במהלך שנת 
עובדי רשות שדות התעופה ל למתן שירותי הסעותהצעות להשתתפות במכרז פומבי להתקשרות בחוזה 

והכל בכפוף להוראות הנקובות במסמכי  שדה התעופה על שם אילן ואסף רמוןבואחרים המורשים מטעמה 
 )."השירותים" –ו  "המכרזהמכרז ובנספחיהם (להלן, בהתאמה: "

 כללימידע  .2

להלן מובא בתמצית מידע כללית אודות השירותים שיינתנו על ידי המציע הזוכה מכוח מכרז זה. אין 
 באמור בסעיף זה, כדי להחליף כל הוראה ו/או נספח הנקובים במכרז זה.

 שירותי ביצועהשירותים שיידרש המציע הזוכה להעניק במסגרת מכרז זה, כוללים בין היתר,  .2.1
אילת העיר בתחום ממעונותיהם  ואחרים המורשים מטעם הרשות, עובדי הרשותשל הסעות 

נספח בו , הכל כמפורט בחוזהלמעונותיהם ובחזרה יישובי חבל אילות לשדה התעופה רמוןמו
  . התפעולי

בעלי שבע מקומות  יםזעיר יםאוטובוס) 3) כלי רכב: שלושה (6שישה ( השירותים יסופקו באמצעות  .2.2
כולל  לא( ישיבה מקומות 4 בעלי /מוניתהסעה יכב) ר3ובנוסף, שלושה ( , לפחות) כולל נהג לא(ישיבה 

 בכל הדרישות המפורטות במכרז זה.  יםאשר עומד, ) לפחותנהג

במהלך כל ימות השנה, לרבות  לחוזה בנספח התפעוליות שעות המפורטבובצירים  נויינת יםהשירות .2.3
 פי צרכיה התפעוליים.- על תוהכל בהתאם לדרישות הרשו , וחגיםשבתות 

פי תוכנית עבודה אשר תמסור הרשות למציע הזוכה מעת לעת, והכל כמפורט -עלהשירותים יינתנו  .2.4
 לי. ופעיבנספח הת

ואולם,  .הינה כמפורט בטופס ההצעה הכספיתלביצוע השירותים  כמות הצירים השנתית המשוערת .2.5
כמות לצרכי שקלול ההצעה בלבד ואין הרשות מתחייבת להיקף ינה הזו כמות  כי בזאת, מובהר

להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול  הא עלולי, וכי התאו מקסימאלי תמינימאלי צירים שנתית
 ה התפעוליים.ידעתה הבלעדי של הרשות ובהתאם לצרכ

פורטות בחוזה הרשות מפנה את תשומת לב המציעים לכל יתר תנאי ודרישות ההתקשרות המ .2.6
 לי. ולהוראות הנספח התפעובנספחיו, ובפרט 

 מסמכי המכרז .3

 "):מסמכי המכרזהמסמכים דלהלן יהוו יחדיו את מסמכי המכרז (בטופס זה: " .3.1

ופס הזמנת הצעות ותנאי מכרז זה, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי ט .3.1.1
  מתנאיו.

חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו (להלן, חוזה שנוסחו מצ"ב, על כל נספחיו המהווים  .3.1.2
 "). חוזההיחדיו: "

ופס ההצעה הכספית במכרז, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו ט .3.1.3
 ").  ופס ההצעה הכספיתט(להלן: "
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 ל מסמך, הבהרה או תוספת למכרז שיוצא בכתב על ידי הרשות, במסגרת הליכי המכרז.כ .3.1.4

את מסמכי המכרז  .לוגיסטיקה וכן באתר האינטרנטהאגף משרדי יועמדו לעיון ב מסמכי המכרז .3.2
לוגיסטיקה, כעותק צרוב הניתן יהיה להדפיס באמצעות אתר האינטרנט וכן בנוסף, לקבלם באגף 

במדיה מגנטית על גבי תקליטור. מסמכי המכרז אשר יומצאו למשתתפים כאמור על גבי התקליטור, 
 . PDFיערכו כקובצי 

להלן. ההצעה  5.2.1  על המציע להגיש את הצעתו בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעיף .3.3
) כשכל המסמכים כוללים תצהיר, אימות וחתימות כנדרש Hard Copyתיערך ותוגש בפורמט כתוב (

 להוראות המפורטות במסמכי המכרז.  בהתאם

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל מין  .3.4
וסוג שהוא, במסמכי המכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו). עוד מובהר בזאת, כי העותק 
הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים, הנו באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב 
לצורך מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של הרשות ו/או אשר 
נצרבו על גבי התקליטור וכן כל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על 

ליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב למסמכי מנת להוות תח
 המכרז, המופקד בתיבת המכרזים.  

  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .4

  : מצ"ב טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי .4.1

  מועד ביצוע    פעולה

  7.11.2016  -  מועד פרסום המכרז 

 22.3 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף 
  להלן

-  24.11.2016  

 6.10.2 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט בסעיף 
  להלן

-  19.12.2016  

ומועד תוקף  להלן 10  ףבסעי , כמפורטמועד תוקף ההצעה
  .להלן 8.7.1 בסעיף כמפורט הערבות לקיום המכרז, 

-  30.4.2017 

ת, המועד האחרון לרישום למכרז, באגף לוגיסטיקה של הרשו
  להלן.  5.2.1.1כמפורט בסעיף 

-  14.12.2016  

של  המועד האחרון לרישום למכרז, באמצעות אתר האינטרנט
  להלן.  5.2.1.2, כמפורט בסעיף הרשות

  13.12.2016  

את ובכלל האמור, לדחות  שנותלבכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,  תרשאיהרשות תהיה  .4.2
כאמור דחייה . הודעות על אחת או יותרנוספת, קצובה בתקופה  לעיל 4.1 הנקובים בסעיף  יםמועדה

, הכול בכפוף להוראות נרשמו למכרזאשר  תשלחנה לכל המציעיםתפורסמנה באתר האינטרנט וכן 
כל יחולו , ו, במידה ויקבעהרשותעל ידי  ואשר ייקבעהמועדים החדשים . על להלן 22.4 סעיף 

אין באמור למען הסר ספק מובהר בזאת, כי . הםל מואשר קד יםמועדהההוראות אשר חלו על 
 כלשהי.בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה 
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לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת לרשות על  .4.3
פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע 
ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם 

  זה.   4 להוראות סעיף 

  ורישום למכרזעיון במסמכי המכרז  .5

 עיון במסמכי המכרז .5.1

באופן  ,כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז .5.1.1
 ובמועדים המפורטים להלן:

(בטופס B 209, אגף לוגיסטיקה, חדר 2) קומה 1במשרדי הרשות (שבטרמינל  .5.1.1.1
, בשעות: ה'-א', בימים 14.12.2016"), וזאת עד ליום משרדי הרשותהזמנה זה: "

 . 12:00עד  09:00

אתר (בטופס הזמנה זה: " www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .5.1.1.2
  .")טהאינטרנ

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד  .5.1.2
באופן שבו יוכל כל אדם לעיין  ,במשרדי הרשות ובאתר האינטרנטלמסמכי המכרז המצויים 

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

  השתתפות במכרז .5.2

באופן על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז להירשם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו,  .5.2.1
  להלן.  5.2.1 המפורט בסעיף 

קומה  1טרמינל  לוגיסטיקה הממוקמת בנמל התעופה בן גוריון,הבמזכירות אגף  .5.2.1.1
 ,14.12.2016, וזאת לא יאוחר מיום ")לוגיסטיקהאגף (להלן: "  209חדרר  2

  או; 09:00-12:00, בין השעות: ה'-א'בימים 

 . 23:30בשעה  ,13.12.2016יום לא יאוחר מבאמצעות אתר האינטרנט,  .5.2.1.2

את הליך הרישום  להשליםמובהר, כי על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את הרישום, 
  זה לעיל (לפי העניין).  5.2.1  כאמור לא יאוחר מהמועדים  הנקובים בסעיף

משתתף אשר לא נרשם כאמור, לא יוכל עוד להירשם ולא יוכל להגיש הצעה למכרז. ככל 
 תיפסל הצעתו על הסף. - שיגיש

או באתר האינטרנט,  לוגיסטיקהאגף ה, יימסרו לרשות, בהליך הרישום למכרזבמסגרת  .5.2.2
 , לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס ודואר אלקטרוני.הנרשםפרטי 

בגין אישור , עילל 5.2.2 סעיף שנמסרה במסגרת הוראת הדוא"ל הרשות תשלח, לכתובת  .5.2.3
 , יימסר למציע אישור ידני.לוגיסטיקהלמכרז. במידה והרישום יתבצע באגף ה הרישום

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה  .5.2.4
ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו למציע ו/או לכל מי מטעמו, ו/או שבהם נשא 

כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן, המציע ו/או 
ות נזק ו/או תקלה ו/או לעיל, לרב 5.2.2 סעיף שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים הנקובים ב

בדן ו/או הוצאה ו/או תשלום שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי ו/או אי זמינות באתר או
האינטרנט של הרשות, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק 

 .מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך
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 הוראות כלליות –אופן הגשת ההצעה  .6

להלן והמעוניין להשתתף במכרז, יגיש  7  בסעיף מציע העונה על כל התנאים המקדמיים המפורטים .6.1
כדבעי, וזאת  פיםו/או מצור ים, מלאוכשכל הפרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים על פי את הצעתו
מכרז פומבי  –הזמנה להציע הצעות " על גבה יציין המציע את המשפט הבא: מעטפה אחתבאמצעות 

מכל המסמכים  עותק אחד (ללא שם המציע). במעטפה זו יכניס המציע 004542016/070/0/מס' 
 הבאים, ויסגרה היטב: 

 ; להלן 8.1 - 8.6 המסמכים המפורטים בסעיפים  .6.1.1

 להלן; 8.7 ערבות לקיום המכרז, כמפורט בסעיף  .6.1.2

 ;להלן 8.8ף הצעתו הכספית באופן הנדרש בטופס ההצעה הכספית כמפורט בסעי .6.1.3

 להלן;  8.9בסעיף הנקובים המסמכים יתר  .6.1.4

 ,את חותמת המציע אייש, אשר המציע יצרף להצעתו, כולל מסמכי הצעתו כל אחד ממסמכי המכרז .6.2
 . בכל עמוד ועמוד

בנוסף לכך, יחתום המציע באמצעות חותמת המציע ובצרוף חתימתם של מורשי החתימה  .6.3
לעשות כן בגוף מסמכי  המוסמכים של המציע על אותם מסמכי המכרז אשר בהם יידרש במפורש 

 המכרז ובמקומות המיועדים לכך.

על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית, יחולו לגביו ההוראות המפורטות  .6.4
 להלן.  16 בסעיף 

  , תערכנה בשפה העברית.ופותיהןרצההצעות, על כל  .6.5

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו,  .6.6
בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם הנתונים ו/או המסמכים 
הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד 

 ד מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. מסחרי ו/או סו

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

הר בזאת כי מידע ומסמכים הנדרשים עוד מובשלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 
לצורך בדיקת עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים וכן בהצעתו הכספית של המציע לא יהיו 

  חסויים.

 עה אחת בלבד.צכל מציע רשאי להגיש ה .6.7

כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף תוכן עניינים  .6.8
 מפורט.

  אחריות למידע .6.9

קודם להגשת הצעתו למכרז, ישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו בעיני  .6.9.1
 בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי השירותים ומאפייניהם. 

כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, לרבות ומבלי לגרוע, כמפורט  .6.9.2
על פי מיטב ידיעתה של הרשות ועל פי הנתונים , ניתן בנספח תכולת העבודה/השירותים

הקיימים בידה במועד פרסום המכרז. החובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע השירותים, 
מוטלים בכל מקרה, על המציע (ועליו בלבד) וכי לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת 

התחייבויות המציע הזוכה להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע ב
 מכרז ובנספחיהם.הכמפורט במסמכי 
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 מועד הגשת ההצעה .6.10

תוגש בימים להלן),  8 המעטפה (כשהיא כוללת בתוכה את כל המסמכים המפורטים בסעיף  .6.10.1
בנתב"ג, בבניין המשרד תיבת המכרזים הנמצאת ל ,08:30-15:00, בין השעות: ה'-א'

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

המועד (להלן: " 10:00 עד  השעה 19.12.2016המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  .6.10.2
 ").האחרון להגשת ההצעות

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

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

 תנאים מקדמיים .7

 :להלן יםהמפורט התנאים המצטבריםכל בהם מתקיימים רשאים להגיש הצעות רק מציעים  .7.1

נכון או עוסק מורשה הרשום כדי בישראל,  הרשום כדין בישראלמציע אשר הינו תאגיד  .7.1.1
  . האחרון להגשת הצעות במכרזמועד ל

חודשים  24לכל הפחות במשך תקופה של , שירותי הסעות סיפק בעצמואשר מציע כנ"ל,  .7.1.2
 .רצופים שסיומה במועד האחרון להגשת הצעות במכרז

הינו בעל רישיון בתוקף להפעלת משרד  נכון למועד האחרון להגשת הצעות, אשרמציע כנ"ל,  .7.1.3
מצרכים ושירותים הפיקוח על מאת המפקח על התעבורה בהתאם להוראות צו  להסעות

 . 1985-הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) תשמ"ה (

הינו בעל רישיון להסעה מיוחדת  נכון למועד האחרון להגשת הצעות, אשרמציע כנ"ל,  .7.1.4
לצו  5שניתן לו על ידי המפקח על התעבורה במשרד התחבורה, על פי סעיף  זעיר באוטובוס
 .1985-סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) תשמ"ה על מצרכים ושירותים (הסעת  הפיקוח

כלי  3מציע כנ"ל, אשר בבעלותו, נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז לפחות  .7.1.5
   זעיר.  רכב מסוג אוטובוס

  :7.1.8 –ו  7.1.4-7.1.5לצורך סעיפים         

  .")התעבורהתקנות (להלן: " 1961- כהגדרתו בתקנות התעבורה, תשכ"א -" זעיר אוטובוס"

  : 7.1.5עיף לצורך ס

לרבות כלי רכב המצוי בהחזקתו ובשימושו הבלעדי של המציע מכוח חוזה  –" בבעלותו"
  ליסינג (תפעולי או מימוני) עליו חתום המציע עם חברת ליסינג. 

שאינו נמוך בתחום שירותי הסעות,  ,במחירים שוטפיםמציע כנ"ל, שהינו בעל מחזור כספי  .7.1.6
וזאת בכל אחת (לא כולל מע"מ), ₪)  2,000,000שקלים חדשים (שני מיליון מסך של 
 , בנפרד. 2015 -ו 2014מהשנים 

  סך הכנסות המציע, למעט תשלומי מע"מ. – "מחירים שוטפים"במכרז זה 

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, מעסיק קצין בטיחות בתעבורה  .7.1.7
  .1961 –תשכ"א  (א) לתקנות התעבורה585בהתאם להוראות תקנה 

נהגים  6 , מעסיק לכל הפחותהאחרון להגשת ההצעותמציע כנ"ל, אשר נכון למועד  .7.1.8
 באוטובוס, התקף לנהיגה מרשות הרישוי במשרד התחבורההמחזיקים על שמם רישיון 

 .זעיר
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אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים כל אלה מציע כנ"ל,  .7.1.9
  :במצטבר

גם כל בעל  –מציע כנ"ל, שהוא וכן מנהלו הכללי, ובמידה והמציע הנו תאגיד  .7.1.9.1
אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי 

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

, ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור ")חוק הפיקוח(להלן: " 1957 –התשי"ח 
  חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.

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

  שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע. 

זה, מתייחס  7.1.9.1 הרשות מבקשת להבהיר כי התנאי המקדמי הנקוב בסעיף 
טעונות הוכחת מחשבה , העפ"י חוק הפיקוחאך ורק להרשעה בעבירות פליליות 

פלילית או רשלנות. דהיינו, עבירות מסוג "אחריות קפידה" לפי חוק הפיקוח, 
   .האמור יכללו בהרשעות מכוח החוקלא 

) עבירות לפי: (א) חוק עובדים 2הוא ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי ( .7.1.9.2
; ו/או (ג) 1987- ; ו/או (ב) חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991- זרים, התשנ"א

עבירות המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, 
י במועד האחרון כ –ת כאמור ) עבירו2; ואם הורשעו ביותר משתי (2011- תשע"ב

  לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  )1(שנה אחת  הלהגשת ההצעות חלפ

כמשמעותם בחוק  –" הורשע" -" ובעל זיקהלעיל: " 7.1.9.2  לצורך סעיף 
  ").חוק עסקאות גופים ציבוריים(להלן: " 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

הרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התנאי המקדמי הנקוב בסעיף 
לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים  7.1.9.2   

   .) לחוק עסקאות גופים ציבוריים1ב(ב2בהתאם להוראות סעיף 

פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק ערך מוסף, המנהל עסקיו כדין על מציע כנ"ל,  .7.1.10
לחוק עסקאות גופים  2שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף , ו1975 -תשל"ו

  .ציבוריים

 . 5.2.1 נרשם למכרז כאמור בסעיף ש מציע כנ"ל, שהוא ו/או מי מטעמו .7.1.11

  סייגים ומגבלות על השתתפות במכרז .7.2

התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז צריכים להתקיים במציע  .7.2.1
עצמו, אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש בתנאים המקדמיים ו/או ביתר הדרישות 

  המכרז.המפורטות במסמכי 

לעיל,  7.1.6- ו 7.1.2למען הסר ספק, לצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים  .7.2.2
שנצבר על ידי עוסק/ים מורשה/ים  /היקף כספייהיה המציע רשאי להסתמך על הניסיון

שאינו/ם המציע (להלן, יחדיו: "העוסק המורשה"), אשר נכון למועד האחרון להגשת 
הקודמת למועד ייסודו של המציע על ידי העוסק המורשה, ההצעות וכן במהלך התקופה 

  הנו בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע.

יהיה  לעיל 7.1.6- ו 7.1.2סעיפים במובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי המקדמי הנקוב  .7.2.3
שנצבר על ידי ישות משפטית ממנה רכש  /היקף כספיהמציע רשאי להסתמך על הניסיון

ת, וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי על פי הוראות ו/או קיבל המציע פעילו
וכן לרבות בדרך של עסקת נכסים/פעילות (להלן: "התאגיד  1999 -חוק החברות, תשנ"ט 

  הנרכש").  
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ידי הרשות עקב אי עמידת -מציע אשר סיפק טובין/שירות לרשות והחוזה עימו בוטל על .7.2.4
וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו לפרסום  המציע בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה,

המכרז, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה, היה והגיש הצעה הצעתו תפסל על הסף ולא 
  תידון. 

מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך תחרותי אחר, לאחר שהוכרז כזוכה  .7.2.5
המכרז בעורמה ועדת המכרזים מידע מטעה או שנהג במהלך ובאותו הליך או שמסר ל

וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז, תהא לרשות שיקול דעת 
  במסגרת בדיקת ההצעות לפסול הצעתו.

בנוסף, הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון, לפסול  .7.2.6
יש עימו ניסיון הצעה ו/או השתתפות בהליך, של משתתף ו/או מציע אשר לרשות היה ו/או 

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

  ע מסוג השירותים או העבודות מושא ההליך.מצי

  ".המתקשרהגורם שצבר את אותו ניסיון שלילי/רע/כושל יקרא להלן: "
) ישות משפטית שהינה iהמגבלה האמורה תחול (א) גם ביחס למשתתף/מציע שהינו: (

) ישות משפטית אשר המתקשר הינו בעל iiבעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין במתקשר; (
) ישות משפטית אשר המתקשר מצוי עמה באחזקה iiiבה, במישרין או בעקיפין; (אחזקות 

משותפת, במישרין או בעקיפין, וכן (ב) גם אם חל שינוי באחזקות המתקשר/במתקשר, בין 
  המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לבין המועד בו נצבר אותו ניסיון שלילי/רע/כושל.

  הפרת תנאי המכרז  .7.3

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

ידי הרשות עקב אי עמידתו בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה, הרשות תהא רשאית למנוע -החוזה על
וזאת לפרק זמן של עד  ים עתידיים של הרשות ו/או בכל הליך התקשרות אחר,ממנו להשתתף במכרז

שנים מיום החלטת הרשות שניתנה בעניינו של המציע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט  3
של הרשות, ומבלי שיהא בכך לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של הרשות לתבוע מהמציע כל נזק 

פי כל דין ו/או על פי מסמכי המכרז לרבות -וט כנגד המציע בהליך כלשהו עלאחר ו/או נוסף ו/או לנק
עפ"י סעיף תנאי הסף לעיל, בהתקיים מי מנסיבותיו, ולרבות חלוט הערבות, (ככל שקיימת) בקשר 

  למימוש זכויותיה כאמור.

יך כך למציע בכתב ותקיים עימו הל-היה והרשות תפעיל את זכותה מכוח סעיף זה היא תודיע על
  בירור, בטרם מתן החלטתה.

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

מציע מצוי עמה באחזקה  ) ישות משפטית אשר אותוiiiבעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; (
משותפת, במישרין או בעקיפין. בנוסף, הרשות תהא רשאית למנוע השתתפות כאמור, גם במקרה בו 
חל שינוי בגורמים בעלי האחזקות באותו מציע / באחזקות אותו מציע בעצמו, בין המועד האחרון 

  להגשת הצעות במכרז לבין המועד בו אירע איזה מהאירועים הנקובים לעיל.

  המסמכים שיש לצרף להצעה .8

  המסמכים המפורטים להלן:את כל לעיל  6.1  בתוך המעטפה האמורה בסעיף על המציע לצרף להצעתו

נספח ומאושר על ידי עו"ד בנוסח  תצהיר בדבר פרטי תאגיד, חתום על ידי המנהל הכללי של המציע .8.1
כ"העתק מאושר על ידי עו"ד , של התאגידלטופס הזמנת ההצעות וכן העתק של תעודת רישום  'א

 לעיל.  7.1.1 נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 
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בדבר פרטי מציע שהנו עוסק מורשה, חתום על ידי המציע  תצהיר –היה והמציע הינו עוסק מורשה 
לטופס הזמנת ההצעות וכן העתק תעודת עוסק מורשה של  1נספח א'ומאושר על ידי עו"ד בנוסח 

המציע, מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי 
 לעיל.   7.1.1   המקדמי הנקוב בסעיף

' לטופס הזמנת ההצעות, נספח בהמציע, בנוסח המורשה לשם כך מטעם תצהיר, חתום על ידי  .8.2
לנספח  לעיל. 7.1.8  - 7.1.2 פים בסעי יםהנקוב יםהמקדמי םלצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי

ב' יצורפו העתקי המסמכים הנקובים במסגרתו, לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאים 
 המקדמיים האמורים, כשהם  מאומתים על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור".

לטופס הזמנת  נספח ג', בנוסח של המציע חיצוניחשבון  חתום על ידי רואהמקורי בכתב אישור  .8.3
  .לעיל 7.1.6 לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף ההצעות, 

לטופס הזמנת  'דנספח , בנוסח ומאומת על ידי עו"ד הכללי של המציע תצהיר, חתום על ידי המנהל .8.4
 לעיל. 7.1.9  ההצעות, לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

והמנהל הכללי של המציע אינו יכול להצהיר והמציע הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד, או היה היה 
יגיש המציע תצהיר  –/ בעלי הזיקה למציע  של המציעבעלי השליטה המשמעותיים  בשםאת הנדרש 

 בעלי השליטהכל אחד מחתום של העוסק המורשה, ו/או (לפי העניין) תצהירים נפרדים של 
בשינויים המחויבים, לטופס הזמנת ההצעות,  1נספח ג', בנוסח בעלי הזיקה בתאגידהמשמעותיים / 

, לצורך הוכחת עמידתם של הנ"ל בתנאי כשכל אחד מהתצהירים כאמור מאושר על ידי עו"ד
  לעיל. 7.1.9 המקדמי הנקוב בסעיף 

, כשכל אחד 1976 –העתק האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .8.5
מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, וזאת 

 לעיל. 7.1.10 בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף  לצורך הוכחת עמידתו של המציע

, וזאת לצורך הוכחת העתק אישור רישום למכרז כפי שנשלח בדוא"ל ע"י הרשות או נמסר למציע .8.6
 .7.1.11המקדמי הנקוב בסעיף עמידתו של המציע בתנאי 

 ערבות לקיום המכרז .8.7

שקלים חדשים) (להלן:  אלףחמישים ₪ ( 50,000ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, בסך של  .8.7.1
"), להבטחת מלוא התחייבויותיו של המציע על פי טופס הזמנת ערבות לקיום המכרז"

אלא אם כן  ,30.4.2017ההצעות. תקופת תוקף הערבות לקיום המכרז תהיה עד ליום 
  להלן. 9.2  הוארכה כמפורט בסעיף

הערבות תוצא מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות  .8.7.2
במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע  התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון

להגשת ההצעות למכרז, כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי 
וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א  1985-ביטוח (ענפי ביטוח), תשמ"ה

  .עצמו. הנערב/המבקש הרשום בכתב הערבות לקיום ההצעה חייב להיות המציע 1981 –

עוד יודגש, כי במקרה שהערבות לקיום המכרז תוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב  .8.7.3
הערבות והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא באמצעות סוכנות 

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

  לטופס הזמנת ההצעות. 'הנספח פי הנוסח המצורף כ- הערבות תהיה על .8.7.4

טופס ההצעה הכספית, כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש בצירוף כל המסמכים הנדרשים  .8.8
 במסגרתו.

כל מסמך הבהרה ו/או פרוטוקול אותם תוציא לעיל, לרבות  3.1 מסמכי המכרז המפורטים בסעיף  .8.9
 הרשות במסגרת המכרז, ככל שתוציא, כשהם חתומים על ידי המציע.
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אינו תקף  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל בדבר אישור עורך דין כ"העתק נאמן למקור",
פי -זה משמעם תצהירים מקוריים בלבד, ערוכים על 8 פי סעיף - לגבי תצהירים, ולפיכך תצהירים על
וחתומים באופן אישי ע"י האדם המצהיר ללא צירוף חותמת  1971-פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א

 התאגיד המציע.

  ערבות לקיום המכרז .9

לעיל, תשמש כערובה להבטחת מלוא התחייבויות המציע  8.7 יף הערבות לקיום המכרז כאמור בסע .9.1
ב לתקנות חובת 16על פי טופס הזמנת ההצעות, בהתאם להוראות כל דין, לרבות על פי תקנה 

וכה במכרז ובין אם , לרבות בין אם חזר בו מהצעתו טרם ההכרזה על הז1993-המכרזים, תשנ"ג
 זוכה והמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו ו/או סרב לחתום על החוזה.כהוכרז 

לא הודיעה הרשות למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על פי תנאי המכרז  .9.2
ו/או חל עיכוב בהשלמת הליך בדיקת ההצעות למכרז או האריכה הרשות את המועד האחרון להגשת 

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

 נקובה בערבות בהתאם לדרישת הרשות.הערבות מעבר לתקופה ה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ומציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף הערבות  .9.3
ימים מיום שנדרש לכך על ידי הרשות ו/או לא הפקיד  10לקיום המכרז ו/או לא חתם על החוזה תוך 

להלן, תהא רשאית הרשות לחלט את מלוא סכום הערבות לקיום המכרז,  9.5 ערבות כמפורט בסעיף 
מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט 

פי כל - ע נזקים ו/או לנקוט נגד המציע כאמור בהליכים עלהאמור על מנת לפגוע בזכות הרשות לתבו
  דין. 

כמו כן, במקרה של אי קיום התחייבויות המציע על פי האמור במסמכי המכרז, לרבות הפרת איזו  .9.4
מהתחייבויותיו, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמת המציע ומבלי לנקוט בהליכים 

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

 בהליך כלשהו למימוש זכויותיה כאמור.

יפקיד כבטחון לקיום התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, וכתנאי לשחרור הערבות לקיום המכרז,  .9.5
   הזוכה בידי הרשות ערבות בנקאית, כמפורט בחוזה.

  ההצעה  תוקף .10

אלא אם כן הוארכה בהודעה לעיל  8.7.1הנקוב בסעיף ליום עד בתוקפה,  תעמודהצעת המציע 
   על ידי הרשות, בכתב, ולתקופה אשר אותה תנקוב הרשות בהודעה כאמור. שניתנה לשם כך

 ההצעה הזוכהבדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת  .11

, מבין ההצעות שהוגשו, ואשר עמדו בכל התנאים המקדמיים ההצעות הזוכותת המידה לבחירת אמ .11.1
 100% התהי ")ההצעות הכשרות(להלן, יחדיו: " להלן 11.2.1 והתנאים הנוספים כמפורט בסעיף 

 .המציעשל המשוקללת  השנתית ההצעה הכספית – מהמשקל

  כדלקמן: ,שלבי משנהשני שלב אחד הכולל ב תיעשה במכרזבדיקת הצעות המציעים  .11.2

   ההצעה הכספית .11.2.1

תבחן הרשות  זהבמסגרת שלב הרשות את הצעתם הכספית של המציעים. תחילה תבחן 
  של המציעים. המשוקללת  הצעתם הכספית  את

איסוף ופיזור עובדים ל פרמטרים שנימורכבת מ השנתית המשוקללת ההצעה הכספית
) 1( :רמון ובחזרה דה התעופהממעונות העובדים בתחום העיר אילת ויישובי חבל אילות לש
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הצעה ) 2( מקומות לא כולל נהג 7באוטובוס זעיר של לפחות  ציר נסיעהת ליכספהצעה 
  ג.כולל נה לא מקומות 4הסעה של עד ברכב כספית לציר נסיעה 

  קדמיים ובתנאים נוספיםעמידה בתנאים מ .11.2.2

הנמוכה  השנתית המשוקללת הרשות תבחן את עמידתו של המציע בעל ההצעה הכספית
לעיל וביתר התנאים המפורטים בסעיפים  7.1 בסעיף ביותר בתנאים המקדמיים המפורטים 

"). במסגרת האמור, תבדוק הרשות את התנאים הנוספיםלעיל (להלן: " 8.9  -  8.7 
  . לעיל 8 המסמכים אשר הוגשו על ידי המציע בהתאם להוראות סעיף 

ולא  "Go-No Go"בדיקת התנאים המקדמיים ויתר התנאים הנוספים תתבצע, על בסיס 
תנוקד. עוד יודגש, כי מציע אשר לא עמד בתנאים המקדמיים ו/או בשאר התנאים 

מבלי לגרוע מהזכות המוקנית לרשות  –למען הסר ספק  –הנוספים, הצעתו תפסל, והכול 
 להלן.  16.2 בהתאם להוראות סעיף 

הנמוכה ביותר, תמשיך  השנתית המשוקללת נפסלה הצעתו של המציע בעל ההצעה הכספית
 הרשות לבחון את עמידתו בתנאים המקדמיים של המציע העוקב אשר הצעתו הכספית

הינה הנמוכה ביותר (מלבד המציע שהצעתו נפסלה). נפסלה הצעתו של  השנתית המשוקללת
המציע העוקב תמשיך הרשות לבחון את הצעותיהן העוקבות של מציעים נוספים באופן 

  לעיל. המתואר בסעיף זה 

זה לעיל, על מנת  11.2.2  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין במנגנון המתואר בסעיף
קדמיים לגרוע מזכותה של הרשות לבחון את עמידתן של הצעות נוספות בתנאים המ
השנתית  ובתנאים נוספים במקביל לבחינת הצעתו של המציע בעל ההצעה הכספית

הנמוכה ביותר ואף לפנות למציעים כאמור בבקשה לקבלת הבהרות בהתאם  המשוקללת
, הכול בהיקף ובאופן שייקבע על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה להלן 16.2  להוראות סעיף

  הבלעדי והמוחלט.

התחרות במכרז תהא על ההצעה הכספית המשוקללת הנמוכה ביותר. מציע אשר עמד בתנאים  .11.3
טופס ההצעה בכמפורט המשוקללת,  השנתית כספיתהמקדמיים ובתנאים הנוספים ואשר הצעתו ה

  להלן.  17 סעיף הכספית, תהיה הנמוכה ביותר, ייבחר כזוכה, וזאת בכפוף להוראות 

במידה ששני מציעים או יותר, אשר עמדו בתנאי המקדמיים, נקבו בערך זהה של הצעה כספית,  .11.4
"), תפעל בעלי ההצעות הזהותהנמוכה ביותר (להלן: " השנתית המשוקללת שהינה ההצעה הכספית
 כה באופן המפורט להלן: הרשות לצורך בחירת הזו

בעלי ההצעה השנתית המשוקללת  הנמוכה  הרשות תפנה, בכתב, אל בעלי ההצעות הזהות .11.4.1
בדרישה להגשת הצעות כספיות משופרות. בעלי ההצעות הזהות יגישו את  ביותר

שעות ממועד קבלת דרישת הרשות בכתב, או במועד  48הצעותיהם המשופרות, בכתב, תוך 
 ").Best & Finalהליך רשות בפנייתה (להלן: "אחר אותו תנקוב ה

, ייבחר הזוכה בהתאם להוראות המפורטות לשם כך Best & Finalעם סיומו של הליך  .11.4.2
 לעיל. 11.3  בסעיף

, לא יהיה רשאי מי מבעלי Best & Finalלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי במסגרת הליך  .11.4.3
 ההצעות הזהות להגיש הצעה גבוהה יותר מהצעתו הקודמת.

הצעה נמוכה יותר , או הגיש Best & Finalלא השתתף מי מבעלי ההצעות הזהות בהליך  .11.4.4
 להצעתו הקודמת, תיחשב הצעתו המקורית כהצעתו הכספית. 

 הודעה בדבר זכייה  .11.5

הודעה בדבר זכייה, ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא בהליך, ו/או אי  .11.5.1
 הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למציע אך ורק על ידי מזכיר ועדות המכרזים.
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כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם  .11.5.2
אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך עליה בשום  -שאיננו מזכיר הועדה 

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

 התמורה .12

ן ובמועדן, תשלם הרשות לזוכה יבויותיו של הזוכה על פי החוזה, במלואתמורת ביצוע כל התחי .12.1
הקבועים ובתנאים  , בסייגיםבאופן אשר תחושב בהתאם להצעתו הכספית של המציע והכלתמורה 
  בחוזה.  לכך ומפורטים בקשר

ידי -שנקבע על מועדהוזאת החל מ ,לכל שעת המתנה₪  80בגין המתנת ההסעה ישולם לספק סך של  .12.2
  דקות לא תיחשב לצורך התשלום כאמור. 30הזמנת ההסעה. יובהר כי המתנה של עד הרשות ב

 .יום כנגד חשבונית מס ערוכה כדין 30התמורה תשולם שוטף +  .12.3

גין ביצוע השירותים וכל יתר במלאה, סופית וכוללת,  תהא למען הסר ספק מובהר, כי התמורה .12.4
התחייבויות הספק על פי החוזה, לרבות כל ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן השירותים, הכל 

 כמפורט במסמכי המכרז. 

 בגין שעת שירות ושעת תגבור הנקובים בהצעת התעריפיםמבלי לגרוע מהוראות החוזה,  -הצמדה  .12.5
של  29מפורט בלוח ים כסוחירי תשומה באוטובלשינויים במדד הכללי של מ צמודים המציע יהיו

של כל שנה לחודש יולי בראשון וחודש ינואר ל ראשוןב ויעודכנוהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
 . קלנדארית לתקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) כאמור

הראשון יבוצע הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, כאשר עדכון הצמדה מדד  יהאמדד הבסיס 
  .01.01.2018בתאריך 

נכון ליום חתימת החוזה רשום כעוסק תושב איזור אילת הזוכה במכרז הספק  שבמידה  - מע"מ .12.6
 –לצורך מע"מ, בהתאם לתקנות איזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממיסים) התשמ"ה 

 זה יהווה נספח לחוזה.עליו לצרף אישור עדכני מאת רשויות מע"מ, המעיד על כך ואשור  1985
לו האפשרות להמציא אישור  ןנתיבמידה ואין לספק אישור כאמור, נכון ליום חתימת החוזה, ת

יום מיום חתימת החוזה. במידה ולא ייפתח תיק עוסק  30מ. סניף אילת, בתוך "משלטונות מע
רה שחדל מכל סיבה שהיא ובתוך המועד שנקבע לעיל ו/או במק –מורשה תושב אילת ע"ש הספק 

הרי מכל תשלום אשר מגיע לספק מאת  –להיות עוסק מורשה אילת במהלך תקופת ההתקשרות 
ינוכה ע"י הרשות שווי שעור המע"מ, שכן הרשות, בכל הנוגע לפעילותה באזור אילת   - הרשות

  רשומה כעוסק מורשה תושב אילת ואינה יכולה לקבל החזר מס תשומות בגין  שירות זה.

 ותההתקשרתקופת  .13

החל מהמועד , ) חודשים36שלושים ושישה ( למשךתהא  הרשות עם המציע הזוכההתקשרות  תקופת .13.1
הודעת חוזה (להלן: "ל 6.1 סעיף נקוב בהודעת מנהל החוזה לספק בהתאם להוראת  אשר יהיה
(זכויות  זהחול6.4, ובכלל האמור סעיף יתר הוראות החוזה לעניין זהמבלי לגרוע מוהכל ) "התחילה

 .  הרשות בקשר עם עיכובים בתחילת תקופת ההתקשרות)

לתקופה או  ההתקשרותהרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת  .13.2
) חודשים 36( שלושים ושישהתקופות נוספות, בכל תמהיל שתבחר, שלא יעלו יחדיו במצטבר על 

 . ההתקשרותימים טרם תום  30וזאת בהודעה מוקדמת בכתב, של 

, וכי בלבד ההתקשרות, היא זכות המוקנית לרשות או הפסקת/ביטול החוזה ו מובהר בזאת, כי
מוותר בזאת מציע הזוכה , הכמפורט בחוזה סעיף סיום החוזהאלו מהעילות המנויות ב בקרות

 לרבות טענה בדבר הסתמכותו באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך,
ובפרט  ,או הסתמכותו להעניק את השירותים/ההתקשרות ו להעניק את שירותים במשך כל תקופת

 בקשר עם היתכנותם. /אובקשר עם השירותים ו  מציע הזוכההשקעות אותן השקיע ה טענות שעניינן
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   זכויות הרשות בקשר עם עיכובים בתחילת תקופת ההתקשרות .13.3

הספק, מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי  פי החוזה,-מבלי לגרוע מזכויות הרשות על
  חוזר:

כי הקמה ובהליכי עבודות  כי ידוע לו שנכון למועד פרסום המכרז, מצוי שדה התעופה רמון .13.3.1
בכל מקרה, תקופת ההתקשרות, תחל על פי הודעת הרשות כאמור בחוזה, רק לאחר השלמת 

 עבודות ההקמה של שדה התעופה רמון.

הרשות, עבודות ההקמה של שדה התעופה רמון עתידות להסתיים במהלך שנת על פי הערכת  .13.3.2
(להלן: "מועד ההשלמה המשוער"). לצד האמור, הצפי להשלמת עבודות ההקמה של  2017

שדה התעופה רמון ובהתאם, הצפי לתחילת תקופת ההתקשרות, אינה וודאית והיא משקפת 
 ואופן.  הערכה בלבד שאיננה מחייבת את הרשות בשום צורה

 נוכח כל האמור לעיל, מוקנות בזאת לרשות, כל אחת מהזכויות הבאות:  .13.3.3

תחילת תקופת ההתקשרות, תחול לאחר השלמת עבודות ההקמה בשדה התעופה  .13.3.3.1
רמון ורק במועד אותו תקבע הרשות לשם כך, בהודעה מראש שתימסר לשם כך 

"תחילת  –ימים מראש (להלן, בהתאמה: "הודעת תחילה" ו  90לספק, בכתב, 
 תקופת מתן השירותים"). 

מובהר, כי חרף האמור בסעיף זה לעיל, הרשות תהיה רשאית להנפיק עבור הספק 
את הודעת התחילה במועד ההשלמה המשוער או לאחריו, ללא מגבלת זמן, וזאת 
בין היתר, בשל עיכובים שיגרעו בהשלמת עבודות ההקמה או בכל חלק מהן, מכל 

  סיבה שהיא.

ר, מובהר במפורש, כי בנסיבות בהן לא הנפיקה הרשות לספק הודעת לצד האמו
חודשים ממועד חתימת החוזה (להלן: "תקופת  12 -תחילה עד לא יאוחר מ

הביניים"), יהיה הספק רשאי להודיע לרשות, בכתב, החל מתום תקופת הביניים 
קופת "ת - ימים מהמועד האמור (להלן, בהתאמה: "הודעת ביטול" ו  30ועד לתום 

הביטול"), על ביטול החוזה עם הרשות, וזאת מבלי שהודעת הביטול האמורה 
תחשב כהפרת החוזה על ידי מי מהצדדים ומבלי שלמי מהצדדים תעמוד כלפי 
משנהו, כל טענה, תביעה ודרישה בקשר לכך. לא הנפיק הספק לרשות הודעת 

לא מגבלת זמן ביטול בכתב תוך תקופת הביטול, ימשיך החוזה לעמוד בתוקפו ל
(לרבות זכותה של הרשות להנפיק במהלך התקופה האמורה, ללא מגבלת זמן, 
הודעת תחילה), וזאת למעט בנסיבות בהן תקבע הרשות אחרת, באמצעות 
הגורמים המוסמכים ברשות. למען הסר ספק, לספק לא תעמוד כל זכות לביטול 

 ול, מכל סיבה שהיא.       החוזה במידה ולא הנפיק הודעת ביטול במהלך תקופת הביט

, תהיה הרשות רשאית לעכב את תחילת הנפיקה הרשות לספק הודעת תחילה .13.3.3.2
תקופת מתן השירותים, מעבר למועד הנקוב בהודעת התחילה הרשות, וזאת 

 30לפרקי זמן קצובים אותם תקבע הרשות מעת לעת, בהודעה מוקדמת לספק של 
 "תקופת העיכוב"). –" ו ימים מראש (להלן, בהתאמה: "הודעות עיכוב

הנפיקה הרשות לספק הודעת עיכוב, תידחה תחילת תקופת מתן השירותים  .13.3.3.3
למועד הנקוב בהודעת העיכוב מבלי שהדבר ייחשב כהפרת החוזה על ידי הרשות 

מבלי שלספק תעמוד כל זכות לביטול החוזה. לצד האמור, בגין  –ולמען הסר ספק 
ירותים הנקובה בהודעת התחילה ועד התקופה שממועד תחילת תקופת מתן הש

למועד תקופת מתן השירותים בפועל או עד למועד בו תחליט הרשות על ביטול 
החוזה (ככל שתחליט ולפי המוקדם), יהיה הספק זכאי, כסעד יחיד, מלא, בלעדי 

(בתוספת מע"מ כדין, ככל שיחול) ₪  10,000וסופי בגין האמור, לתשלום בסך של 
חודשי בגין עיכוב"), לכל חודש קלנדארי מלא במהלך תקופת (להלן: "התשלום ה
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העיכוב. בגין תקופת עיכוב המשקפת חלק מחודש קלנדארי, יהיה הספק זכאי 
  לחלק היחסי של התשלום החודשי בגין עיכוב.      

למען הסר ספק מובהר, בזאת, כי אין באמור בסעיף זה לעיל ובזכויות הצדדים על פיו, על  .13.3.4
מנת לגרוע מזכותה של הרשות לבטל את החוזה, בכל עת על פי הוראותיו ו/או לגרוע מכל 

 זכות אחרת העומדת לרשות על פי החוזה ו/או על פי דין.  

פעלתן מהוות זכות מוקנית של הרשות ידוע לספק, כי כל הסמכויות הנקובות בסעיף זה וה .13.3.5
והם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כאמור; כי בעצם הגשת הצעתם למכרז, שיקלל 
הספק את הנסיבות המתוארות בסעיף זה לעיל ולהלן, זכויות וסמכויות הרשות על פיהן, 

נים ההוצאות והעלויות בהן ידרשו לשאת בהתקיימן של נסיבות כאמור, לרבות כל הסיכו
הכלכליים, התפעוליים והמסחריים ושאר ההשלכות הכרוכות בכך. עוד ידוע לספק, כי 
ההסדרים הנקובים בסעיף זה לעיל, כמו גם סעדים המוקנים במסגרתו לספק, הנם סופיים, 
יחידים, מלאים ובלעדיים עבור הספק, והספק לא יהיה זכאי בשום מקרה, לכל פיצוי ו/או 

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

  חובת חתימה על החוזה  .14

ורף לרבות כל מצ שהעתקו , בנוסחונספחיו עם הרשות חוזההעל המציע שהצעתו זכתה במכרז לחתום על 
מועד הימים מ 10תוך  תבצע הרשות בחוזה (ככל שתבצע), במסגרת הליך המכרז, וזאתתיקון אותו 

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

  והוראות שמירת דינים .15

התחייבויות  וכן את כל הדין הוראות את קיומם שלסותרת או מפרה  הרשות לדעת, א תתקבל הצעה אשרל
  י החוזה.ל פע הזוכה

  שינויים ופנייה להשלמות .16

, בין על ידי שלו לגביהם המציע או כל הסתייגויות ל ידיכל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז ע   .16.1
, במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעהו/או  ,תוספת בתנאי המכרז

 בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.והכול 

הרשות שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי,    .16.2
צוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, יבבקשה לקבלת הבהרות ו/או לב

התנאים המקדמיים ו/או התנאים הנוספים ובכלל הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם 
האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי 
ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלו באיזה מהמענים האמורים (לרבות 

וונת של המציע), והכל מבלי לגרוע בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכ
ובהתאם  ההצעה הכספיתמשאר הזכויות המוקנות לרשות בהתאם להוראות הנקובות בטופס 

 לשאר הוראות הדין.

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן    .16.3
זה, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיו מנועים  16 נקובות בהוראות סעיף 

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

   העדר חובה לקבלת ההצעה הזולה ביותר .17

למרות כל האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות אינה מתחייבת לקבל את  .17.1
  ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה מההצעות שיוגשו במכרז.
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  חריגה מאומדן .18

שווי ההתקשרות במכרז המציע מצהיר בזאת, כי הודע לו שהרשות מתעתדת לערוך אומדן של  .18.1
 ").האומדן(להלן: "

ו/או על פי דין, תהיה הרשות  מבלי לגרוע מכל זכות נוספת העומדת לרשות על פי מסמכי המכרז .18.2
רשאית לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ואף בנסיבות בהן התגלה פער 

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

על פי סדר שיקבע על ידה להלן, במצטבר או לחילופין, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ו
 (אם בכלל): 

לבצע בדיקה בקשר עם קיומו של הפער המשמעותי בין האומדן לבין ההצעות הכספיות  .18.2.1
(כולן או חלקן), וזאת בין בדרך של עריכת שימוע פרונטאלי, בין בדרך של עריכת שימוע 
 בכתב ובין בדרך של בחינה חוזרת של האומדן וההצעה הכספית, באמצעות גורמים

 מקצועיים מטעם הרשות; 

על פי  –לפסול כל הצעה שבינה לבין האומדן קיים פער משמעותי, ובנסיבות האמורות  .18.2.2
 לבחון את ההצעה של המציע בעל ההצעה הכשרה העוקבת;  –שיקול דעתה הבלעדי 

 לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף קיומו של הפער המשמעותי;   .18.2.3

 להלן. 19 לבטל את המכרז, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף  .18.2.4

לדרוש מהמציעים הגשת הצעות כספיות מיטביות לרשות, בהליך תחרותי אותו תערוך  .18.2.5
  הרשות לשם כך; 

להורות על ביצועה החלקי של ההתקשרות מושא המכרז ו/או להורות על פיצול ההתקשרות  .18.2.6
אף לדרוש מכל אחד  –על פי שיקול דעת הרשות  –בין מספר מציעים במכרז, ולשם כך 

מהמציעים בעלי הצעות כספיות כשרות, להגיש הצעות כספיות חלופיות התואמות את 
 ").    ות חלופיותהצעהמכרז במתכונתו העדכנית (להלן: "

 זה:  18 לצורך סעיף  .18.3

שיעור החריגה מהאומדן [באחוזים] (חיובי ו/או שלילי,  –" שיעורי חריגה מקסימאליים" .18.3.1
  לפי העניין), שנקבע על ידי ועדת המכרזים במסגרת עריכת האומדן. 

פערים חיוביים ו/או שליליים, לפי העניין, בין ההצעה הכספית הנמוכה  –" פער משמעותי" .18.3.2
ת הכשרות ביותר לבין שיעורי החריגה המקסימאליים מהאומדן (מבין ההצעות הכספיו

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

הצעה כספית של מציע, אשר על פי מסמכי המכרז, עמדה בכל תנאי  –" הצעה כשרה" .18.3.3
 .   המכרז עד לשלב בדיקת ההצעה הכספית

 –) ו 1(א21זה, על מנת לגרוע בשום צורה ואופן בהוראות תקנות  18 מובהר, כי אין בהוראת סעיף  .18.4
ומזכויות הרשות על פיהן, באופן שבו תהיה הרשות  1993 –(א) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג 23

רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לדרוש ממציע/ים שהגיש/ו הצעה/ות כספית/ות 
כשרה/ות, הצעה/ות כספיות חוזרות ומשופרות או הצעה כספית מיטבית, וזאת בכל מקרה שבו 

  ין ההצעה הכספית הכשרה לבין האומדן.התגלה פער כלשהו (חיובי או שלילי, לפי העניין), ב

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות  .18.5
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים  18 סעיף 

מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות 
  ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.
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  ביטול המכרז או ביטול החוזה .19

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .19.1

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

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

 הביטול תוצאות .19.2

לעיל, תהיה הרשות  19.1 שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניהמכרז  בוטל .19.2.1
רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא 

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

שהוכרז זוכה במסגרתו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה של זוכה במכרז  לאחרהמכרז  בוטל .19.2.2
לעיל,  19.1 ו/או לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות המתוארות בסעיף  

תהיה לעיל, ובנסיבות המתאימות,  19.1 אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף 
הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו (אשר הצעתו הנה 

/הצעתו הכספית הנה הנמוכה ביותר לפי הגבוה ביותר ]המשוקלל[בעלת הציון הסופי 
 בטופס הזמנת ההצעות תנאים המפורטיםכל הר ההצעות אשר עמדו במבין שאהעניין, 

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

  וזכות ברירה אופציה לשינויים בהיקף ההתקשרות  .20

, השירותיםשמורה האופציה להרחיב ו/או לצמצם את היקף בלבד לרשות מהוראות החוזה, מבלי לגרוע 
והכול באופן, בתנאים ובהתאם , מעת לעת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, ובהתאם לצרכיה

  .  ו/או בנהלי הרשות למנגנונים הנקובים לשם כך בחוזה

לרבות שינוי בתשומות ( בתכולת ההתקשרות כזכות ברירהלבצע שינויים  במסגרת האמור, תהא לרשות
ללא שינוי בתקופת ההתקשרות וללא שינוי מהות  ,ידי הספק)–המצריכות גיוס כוח אדם נוסף על 

הרשות תהא רשאית להוסיף, מעת לעת בהתאם לצרכי בכלל האמור,  ההתקשרות, בהתאם לנוהלי הרשות.
. המחיר לביצוע השירות, בצירי ההסעה החדשים נוספים לי רכבכו/או  י הסעה נוספים חדשיםהרשות, ציר

  הנוספים כאמור, אם יהיו, יסוכמו בין הצדדים מראש טרם ביצועם.

  החלטות הרשות ובהצעה הזוכהעיון ב .21

רק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעות  .21.1
, לאחר 1993-(ו) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג21 - (ה) ו 21הזוכות בהתאם לאמור בתקנות משנה 

 לאמורכולל מע"מ, ובכפוף ₪,  500תאום עם מזכיר/ת ועדת המכרזים, וכל זאת תמורת תשלום בסך 
 ופס ההצעה הכספית.טב

שקול דעת מלא  היהיכי לרשות מסכים המציע  -היה ומציע ציין מסמכים כלשהם על ידו כחסויים  .21.2
ועצמאי כדי להחליט בסוגיה זו ולהחליט אם להיעתר לבקשתו לאי גילוי מי ממסמכי הצעתו שסומנו 

 על ידו כחסויים.

  הבהרה שאלות .22

מר בני הנו  והבירורים השאלות כל את בכתב להפנות יש ואלי, זה למכרז האחראי הרשות נציג   .22.1
הנמצאים  אגף הלוגיסטיקה, למשרדי שליח ידי על או 03-9711296: שמספרו פקס באמצעות, צלח
 .B 240 חדרב'  קומה 1שדות התעופה, נמל תעופה בן גוריון, טרמינל  רשותב

 השאלות כל. 03-9750581/588יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו:    .22.2
  .bennyz@iaa.gov.il :מייל לכתובת האלקטרוני הדואר באמצעות גם יוגשו הנדרשים והבירורים
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על הפונים לציין בעת פנייתם את מספר  12:00בשעה  24.11.2016פניות לבירורים תעשנה עד ליום    .22.3
רשאית שלא לענות לשאלות הפקסימיליה ומס' הטלפון לבירורים. לאחר מועד זה תהא הרשות 

  מציעים.

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי הרשות בקשר עם    .22.4
לעיל  16.2 המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, בין היתר כמפורט בסעיף 

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

שות בעצמה את ההבהרות (כולן או חלקן) בהתאם בנסיבות בהן, מכל סיבה שהיא, לא הפיצה הר
להלן, ובכל מקרה על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית,  22.5 להוראות סעיף 

להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן, ולצרפן להצעה 
ים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, לאחר ששקללו את האמור בהן והמציעים יהיו מנועים ומושתק

 מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך.

לעיל, הרשות תהא רשאית, אך לא  22.4 פי סעיף משנה -בנוסף, ומבלי לגרוע מאחריות המציעים, על .22.5
חייבת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפיץ במישרין את ההבהרות, לכל מי שנרשם 

 למכרז, וזאת באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון, בקשר עם כל אחת מההבהרות.

בסעיף  כאמורפורסמה אלא אם  הרשות,של  הבהרהלמען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל   .22.6
 לעיל. 22.4 

  איסור הסבה .23

, בשום לאחר ו/או להסב ו/או להמחות מתחייב שלא להעביר כל אחד מהמציעים, לרבות הזוכה,   .23.1
מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס כל זכות מזכויותיו לפי  צורה ו/אופן, במישרין ו/או בעקיפין,

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

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

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה ו/או    .23.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור שלא תקבל את  23.1 המחאה כאמור בסעיף 

  אישורה בכתב של הרשות, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף. 

  בעלות על מסמכי המכרז .24
ובנספחיו, לרבות שהוא במסמכי המכרז  מין וסוגזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל הבעלות ו

שימוש כלשהו אלא כל  ןאינם רשאים לעשות בה במכרז המציעים. של רשות בלבד מענה המציעים, תהיינה
לא יאוחר מהמועד האחרון  משרדי הרשותלבמלואם יוחזרו  המכרזמסמכי  רק לצורך הגשת ההצעה.

  . להגשת ההצעות

  המכרזסמכות השיפוט והדין החל על  .25

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או  –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .25.1
הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה 

  במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה.

עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל  .25.2
, בלבד כפוף לדיני מדינת ישראליהיה  ,זה טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה
אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים  בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלה

 .לתחולת דין זר

  ,בכבוד רב     
  בני צלח      

   לוגיסטיקה אגףרפרנט רכש בכיר,                        
  רשות שדות התעופה             
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  פת הגעה למשרד הראשי בנתב"גמ
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  לטופס הזמנת ההצעות 'א נספח

  ]ההצעותהזמנת  לטופס 8.1  סעיף להוראותבהתאם  תצהיר פרטי מציע,[

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

"), ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח תפקידי כמנהל התאגיד____________ (להלן: "הנני מנהל הכללי של  .1
  הכללי של התאגיד, והכרתי את העובדות נשוא התצהיר.

 : ____________________________________________התאגיד שם .1.1
 ______________________________רשומה:     _______________ת ובכת .1.2
 _____________________________ :התאגידעודת הרישום של ת פרמס .1.3
בעל אחזקות בידי כל  האחזקות, מעניהם, מספרי תעודות הזיהוי שלהם, ופירוט בעלי האחזקות .1.4

 :בתאגיד
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  

 (לא דירקטורים), מעניהם ומספרי תעודות הזיהוי שלהם:  התאגידנהלי מ ותמש .1.5
   ___________________________________________________________המנהל הכללי: 

  :בתאגידמנהלים נוספים בפועל 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________     _  
  התאגיד:י החתימה של שורמות שמ .1.6

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________     _______________________________________________  
  יר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת.אני מצה .2
 של תעודת רישום התאגיד. מאומת על ידי עו"ד מצ"ב לתצהירי זה העתק "נאמן למקור" .3

          
                                                                                         

  חתימת המצהיר

  

  חתימת וחותמת עו"ד  תאריך 

הריני מאשר בחתימתי, כי 
המצהיר מוסמך לחתום 
בשם המציע ולחייבו לצורך 

  המכרז. 

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

  בפני על תצהיר זה.

  תאריך 

 



19  

 
 
 

 

 

  לטופס הזמנת ההצעות 1'נספח א

  לטופס הזמנת ההצעות 8.1תצהיר פרטי מציע שהנו עוסק מורשה, בהתאם להוראות סעיף 

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

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

 שם המציע: ____________________________________________ .1.1

 ___כתובת רשומה: _______________________________________ .1.2

 _מספר עוסק מורשה של המציע: _____________________________ .1.3

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

 מצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" של תעודת עוסק מורשה. .2

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

 

  חתימת וחותמת עו"ד  תאריך   חתימת המצהיר

הריני מאשר בחתימתי, כי 
המצהיר מוסמך לחתום 
בשם המציע ולחייבו לצורך 

  המכרז. 

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

  בפני על תצהיר זה.

  תאריך 
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  ב' לטופס הזמנת ההצעות נספח

  ]ההצעותהזמנת  לטופס 8.2  סעיף להוראותבהתאם  [תצהיר,

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

[*יש לנקוב בשמו  __________ (להלן: "המציע")___________ הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
 2016/070/0454/00מס'  פומבימכרז ל ,המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

להתקשרות בחוזה למתן שירותי הסעות לעובדי רשות שדות התעופה ואחרים המורשים מטעמה בשדה 
 התעופה על שם אילן ואסף רמון 

 :מצהיר בזאת_, אשר מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע, __________משמש כ_______ אני .2

חודשים רצופים שסיומה  24, לכל הפחות במשך תקופה של שירותי הסעות המציע סיפק בעצמו .2.1
  .במועד האחרון להגשת הצעות במכרז

  נתונים להוכחת ההצהרה:

  שם הלקוח ופרטי התקשרות

  תקופת מתן השירותים ללקוח

  [יום, חודש ושנה]

(יש לציין את מועד תחילת ההתקשרות ומועד 
  סיומה)

    

    

    

    

 *השורות להמחשה בלבד

ניתן לו על ידי אשר שרד להסעות מיוחדות מציע בעל רישיון להפעלת מנכון למועד הגשת הצעות, ה .2.2
(הסעות  לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים 5המפקח על התעבורה במשרד התחבורה על פי סעיף 

 שמו.כשהוא תקף על , 1985- וחדות והשכרת רכב), התשמ"הסיור, הסעות מי

של הרישיון התקף להפעלת משרד להסעות מיוחדות בהתאם מצ"ב לתצהירי זה העתק צילומי 
הסעות סיור, הסעות מיוחדות והשכרת רכב), לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים  5לסעיף 

  .עו"ד כ"העתק נאמן למקור" על ידי כשהוא מאושר 1985- התשמ"ה

ניתן לו על ידי אשר בעל רישיון להסעה מיוחדת באוטובוס זעיר, מציע נכון למועד הגשת הצעות, ה .2.3
על מצרכים ושירותים (הסעת  הפיקוחלצו  5המפקח על התעבורה במשרד התחבורה, על פי סעיף 

 ,1985-סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) תשמ"ה 

הסעה מיוחדות באוטובוס זעיר של הרישיון התקף אשר מאפשר מצ"ב לתצהירי זה העתק צילומי 
הסעות סיור, הסעות מיוחדות והשכרת רכב), לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים  5בהתאם לסעיף 

  .על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" כשהוא מאושר 1985- התשמ"ה

כלי רכב מסוג  (שלושה) 3לפחות של  הינו הבעליםנכון למועד הגשת ההצעות במכרז, המציע  .2.4
  תקף.בעלי רישיון זעיר  אוטובוס
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  :נתונים להוכחת ההצהרה

בבעלות  כלי הרכב 
מצוי בשימושו המציע או 

מכוח חוזה  המציעשל 
   ליסינג

ככל שמצוי מכוח חוזה [ 
על המציע לצרף ליסינג 

  את חוזה הליסינג]

(יש לבחור בחלופה 
 המתאימה)

 רשימת כלי הרכב מסוג אוטובוס רישוימס' 
 זעיר

  כלי הרכב בבעלות
  ;המציע

  כלי הרכב מצוי
בשימוש המציע מכוח 

  חוזה ליסינג

  

 

  

  כלי הרכב בבעלות
  ;המציע

  כלי הרכב מצוי
בשימוש המציע מכוח 

  חוזה ליסינג

 

  

  כלי הרכב בבעלות
  המציע;

  כלי הרכב מצוי
בשימוש המציע מכוח 

  ליסינגחוזה 

 

  

  

 *השורות להמחשה בלבד

מצ"ב לתצהירי זה העתק צילומי רישיונות כלי הרכב מטעם רשות הרישוי במשרד התחבורה, המעידים 
פרסום המכרז  למועדנכון , על עמידת כל כלי הרכב בתנאי הרישוי של רשות הרישוי במשרד התחבורה

  .כשהם מאושרים על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור"

מצ"ב לתצהירי זה ם בידי המציע מכוח חוזה ליסניג (תפעולי או מימוני) יהמצוי  לכלי הרכב, ביחס כמו כן
העתקים מאושרים על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של חוזי ליסינג חתומים, בגין כלי הרכב 

 מכוח חוזי הליסינג האמורים המציעהמפורטים בסעיף  זה לעיל, המצויים בהחזקתו ובשימושו של 
  (תפעולי או מימוני), בהם נקשר עם חברת/ות ליסינג.
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הוראות מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בהתאם ל המציע נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, .2.5
  .(א) לתקנות התעבורה585תקנה 

  .______________________ת"ז__________________ שם קצין הבטיחות:

מצ"ב לתצהירי זה העתק תעודת הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה על פי תקנות התעבורה, 
, הכוללת את שמו, פרטיו האישיים והסמכתו של קצין הבטיחות בתעבורה המועסק 1961 - תשכ"א
למועד האחרון להגשת  , כשהיא תקפהלמועד האחרון להגשת הצעות במכרזנכון  המציעעל ידי 

  א מאושרת על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור"., וכשהיהצעות במכרז

נהגים המחזיקים על שמם רישיון  6מעסיק לכל הפחות המציע , האחרון להגשת ההצעותנכון למועד  .2.6
   . זעיר באוטובוס, התקף לנהיגה מרשות הרישוי במשרד התחבורה

  : נתונים להוכחת ההצהרה

   שם הנהג מספר רישיון סוג רישיון

   1.  

   2.  

   3.  

   4.  

   5.  

   6.  

 *השורות להמחשה בלבד

מצ"ב לתצהירי זה, העתק צילומי רישיונותיהם של הנהגים האמורים המעידים על כך שהנם בעלי 
  .מאושרים על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור"הנדרש בתוקף, כשהם רישיון נהיגה 

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

  חתימת וחותמת עו"ד  תאריך   חתימת המצהיר

הריני מאשר בחתימתי, כי 
המצהיר מוסמך לחתום 
בשם המציע ולחייבו לצורך 

  המכרז. 

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

  זה.בפני על תצהיר 

  תאריך 
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    לטופס הזמנת ההצעות 'ג נספח

  

  לטופס הזמנת ההצעות] 8.3 [אישור בהתאם להוראות סעיף 

  תאריך: ___________

  

המחזור הכספי כי לאשר,  והרינ ,")המציע(להלן: " ___________________כרואי החשבון של ______
שקלים חדשים מיליון  שנימ, אינו נמוך בלבד שירותי הסעות, בתחום של המציע )ללא מע"מ( ב"מחירים שוטפים"

  .בנפרד 2015 -ו 2014וזאת בכל אחת מהשנים (לא כולל מע"מ), ₪)  2,000,000(

  סך הכנסות המציע, למעט תשלומי מע"מ – "מחירים שוטפים"

 ______________  

  חתימת רואה החשבון

  [חותמת וחתימה ידנית]

  

  

  

  

  

   רו"ח חיצוני של המציעע"י  מקורי וחתוםשור להיות יהערה: על הא
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   לטופס הזמנת ההצעות 'ד נספח

  ]ההצעותהזמנת  לטופס 8.4  סעיף להוראותבהתאם  תצהיר,[

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

________ (להלן: "המציע") [*יש לנקוב _______________הצעת _____ושה תצהירי זה במסגרת אני ע .1
למכרז פומבי מס' במסגרת בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות], 

להתקשרות בחוזה למתן שירותי הסעות לעובדי רשות שדות התעופה ואחרים  2016/070/0454/00
  אסף רמון המורשים מטעמה בשדה התעופה על שם אילן ו

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

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

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

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

, ואם 1957-חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח פי עלו/או  422-425, 383, 330, 305, 300
  הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.

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

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

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

  ,שכר "); ו/או חוק חוק עובדים זרים(להלן: " 1991- התשנ"אלא הורשעו לפי חוק עובדים זרים
  "); חוק שכר מינימום(להלן: " 1987-מינימום, התשמ"ז

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

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום, אך במועד 2הורשעו ביותר משתי (
  לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. שנה אחת האחרון להגשת ההצעות חלפו 

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום, על פי הפירוט 2הורשעו ביותר משתי (
לפחות ממועד ההרשעה  חלפה שנה אחתהאחרון להגשת ההצעות טרם דלהלן, ונכון למועד 

  :האחרונה

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.      

2.      

3.      

4.      

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד
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עסקאות גופים ב לחוק 2" היא כהגדרתם בסעיף הורשע" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעות המונחים " .4
  . אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.1976-ציבוריים, התשל"ו

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

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך    חתימת המצהיר

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר 
מוסמך לחתום בשם המציע 

  ולחייבו לצורך המכרז. 

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

  בפני על תצהיר זה.

  

  

 בשםוהמנהל הכללי של המציע אינו יכול להצהיר את הנדרש והמציע הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד, או היה היה 
יגיש המציע תצהיר חתום של העוסק המורשה,  –/ בעלי הזיקה למציע  של המציעבעלי השליטה המשמעותיים 

נספח , בנוסח בעלי הזיקה בתאגידהמשמעותיים /  בעלי השליטהכל אחד מו/או (לפי העניין) תצהירים נפרדים של 
, לצורך כשכל אחד מהתצהירים כאמור מאושר על ידי עו"דבשינויים המחויבים, לטופס הזמנת ההצעות,  1ד'

  לעיל. 7.1.9 הוכחת עמידתם של הנ"ל בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 
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  לטופס הזמנת ההצעות 1'ד נספח

  ]ההצעותהזמנת  לטופס 8.4  סעיף להוראותבהתאם  תצהיר,[

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

להתקשרות בחוזה למתן שירותי  2016/070/0454/00למכרז פומבי מס'  במסגרתעושה תצהירי זה  אני .1

  הסעות לעובדי רשות שדות התעופה ואחרים המורשים מטעמה בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון 

 ./ בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע / בעל זיקה במציע המנהל הכללי במציע /הנני המציע  .2

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

 –בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז  תיהורשעלא  .3.1
ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים  422-425, 383, 330, 305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977
מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום  איזוב תי, ואם הורשע1957-ותים, התשי"חושיר

 .תום ריצוי העונש בגינן

  במקום הרלוונטי]  [יש לסמן   -אני מצהיר בזאת, כי אני  .3.2

") וחוק חוק עובדים זרים(להלן: " 1991-לא הורשעתי בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א 
  "). חוק שכר מינימום(להלן: " 1987-שכר מינימום, התשמ"ז

חוק עובדים (להלן: " 1991- ) עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א2לא הורשעתי ביותר משתי ( 
  "). חוק שכר מינימום(להלן: " 1987-") וחוק שכר מינימום, התשמ"זזרים

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

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

  האחרונה.

 מס"ד
  פירוט העבירה 

  ושם חוק][מספר סעיף   

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.      

2.      

3.      

4.      

  .  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

 

ב לחוק עסקאות גופים 2" היא כהגדרתם בסעיף הורשע" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעות המונחים " .4
  אני מבין/ה אותם.. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי 1976-ציבוריים, התשל"ו

  .אמת זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל .5
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  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך    חתימת המצהיר

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר 
מוסמך לחתום בשם המציע 

  ולחייבו לצורך המכרז. 

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי 
המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את 

צפוי לעונשים האמת וכי יהיה 
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 
ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם 

  בפני על תצהיר זה.
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  לטופס הזמנת ההצעות ה'  נספח

  נוסח ערבות לקיום מכרז 

  לכבוד

                      רשות שדות התעופה

  תאריך: ________

  ג.א.נ.,

  ערבות מס' _______________הנדון: 

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד החייב(להלן: " 1לבקשת __________________ .1
"), אשר תדרשו סכום הערבותשקלים חדשים) (להלן: " אלףחמישים (ובמילים: ₪  50,000 לסך כולל של

להתקשרות בחוזה למתן שירותי הסעות לעובדי  2016/070/0454/00מס' פומבי מכרז למאת החייב בקשר 
 . ")המכרז(להלן: " רשות שדות התעופה ואחרים המורשים מטעמה בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון 

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

") ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח הדרישה
את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו 

י שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד מהחייב וכן מבל
 לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

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

 ._________ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה עד ליום  .4

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

 אלה.

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

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

  

  בכבוד רב,

  

  חתימה  תאריך  כתובת שם הבנק/חברת ביטוח

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

  רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל תעופה בן

  תאריך:______________

  א.ג.נ.,

להתקשרות בחוזה למתן שירותי הסעות  2016/070/0454/00מס'  פומבימכרז ל כספית הנדון: טופס הצעה
   רשות שדות התעופה ואחרים המורשים מטעמה בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמוןלעובדי 

אנו הח"מ, לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושקללנו את כל ההוראות  .1
המפורטות במסמכי המכרז, לרבות תנאי החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים בטופס ההצעה 

להלן הכספית ש ההצעהכל נתון משפטי, ביצועי ותפעולי, מציעים לרשות שדות התעופה את הכספית וכן 
להתקשרות בחוזה למתן שירותי הסעות לעובדי רשות שדות  2016/070/0454/00מס' פומבי מכרז בגין 

, והכול בכפוף לשאר ההוראות התעופה ואחרים המורשים מטעמה בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון
  רטות בטופס הצעה כספית זה להלן ולשאר הוראות החוזה. המפו

, אנו מתחייבים בזאת במכרז ככל שהצעתנו תזכהובמסגרת הצעתנו הכספית וכחלק בלתי נפרד ממנה  .2
התמורה המפורט  יולבצע את כל יתר ההתחייבויות כמפורט במסמכי המכרז, במחיר יםרותילבצע את הש

  ה:ובכפוף לשאר ההוראות המפורטות בחוז לכל ציר נסיעה,להלן 

1  2  3  4  5  6  

צפי כמות   סוג הרכב  ציר  #

צירים 

  שנתית

הצעת המציע 

לכוון לציר 

לא כולל  אחד

  מע"מ

סך הצעת 

המציע 

מכפלת 

 4עמודה 

   5בעמודה 

1  

איסוף ופיזור עובדים 

ממעונות העובדים בתחום 

העיר אילת ויישובי חבל 

רמון  שדה התעופהאילות ל

  ובחזרה

אוטובוס זעיר של 

מקומות  7לפחות 

  לא כולל נהג

3,170      

 4 של לפחותרכב 

מקומות לא כולל 

  נהג

2,500      

  
סך הצעת המציע לא כולל 

  מע"מ לשנה
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 :הערות

על המציע להגיש את הצעתו הכספית בהתאם לצירים ולכמויות הצירים הצפויות הרשומות לעיל. כמות   .א
הצירים הנקובה הינה כמות משוערת בלבד, וכי כמות הצירים בפועל תבוצע בהתאם לדרישות הרשות, 

 פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.  - על

צירי הסעה נוספים חדשים שאינם  ת,, מעת לעת בהתאם לצרכי הרשוהרשות תהא רשאית להוסיף  .ב
בטבלאות לעיל, בכלי רכב שאינם מנויים בטבלאות לעיל וכן צירי נסיעה נוספים במקומות מנויים 

יהיו, יסוכמו בין ככל ו ,נוספיםהחדשים ההסעה ה. המחיר לביצוע השירות, בצירי המנויים בטבלה לעיל
 .הצדדים מראש טרם ביצועם

ידי -שנקבע על מועדהוזאת החל מ ,לכל שעת המתנה₪  80לספק סך של בגין המתנת ההסעה ישולם   .ג
  דקות לא תיחשב לצורך התשלום כאמור. 30הזמנת ההסעה. יובהר כי המתנה של עד הרשות ב

 הרשות את לחייב כדי, צרי הנסיעה השנתיים האמורים בטבלה לעילבמספר  איןכאמור בסעיף א' לעיל,   .ד
האמורים מובאים לצורך התרשמות ואומדן היקף ההתקשרות בלבד  הנתונים. להיקף צירים מינימאלי

את היקף  הרשות תהא רשאית להפחית/ להגדילועשויים להשתנות מעת לעת לפי צרכי הרשות ושיקולה. 
 על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה מעת לעת, הכל כמפורט בחוזה.  הצירים

 דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה הכספית .3

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

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

 המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה ו/או מכל רכיב מרכיביהם. .3.1

נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע, הסתייגות, טעות ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או  .3.2
ליקוי ו/או פגם ו/או הצעה כספית חלקית, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא (לרבות בנסיבות 

גרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה הרשות רשאית, על פי בהן נ
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר 

 ו/או באופן חליפי:

 לפסול הצעה כאמור על הסף. .3.2.1

ות ו/או השמטה ו/או תוספת לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טע .3.2.2
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.

להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי  .3.2.3
 פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.    ו/או

זה, על מנת לגרוע ו/או  3למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות על פי סעיף  .3.3
לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לרשות על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל 

ינוי ו/או ליקוי ו/או פגם שנתגלעה בהצעתו הסתייגות, טעות ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או ש
הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

 הרשות.

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות  .3.4
זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחילופין, פעם אחת ו/או  3 המוקנות לה על פי סעיף 

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

בחתימתם על טופס ההצעה הכספית, המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי  .3.5
זה, והם  3 חוזר, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 

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

יף זה ו/או בזכויות הרשות על פי על מנת לגרוע למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסע .3.6
 לטופס הזמנת ההצעות. 16 ו/או לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

  הצהרות כלליות בקשר עם ההצעה הכספית .4

מבלי לגרוע משאר הוראות טופס הזמנת הצעות זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על פיו, אנו  .4.1
לצורך ובמסגרת הצעתנו הכספית, הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כי 

בחנו בקפידה ובעיני בעל מקצוע וכן שקללנו את כל ההשלכות, התנאים, ההיבטים והיישומים של 
הוראות מסמכי המכרז והתמורה לה נהיה זכאים בגינם (לרבות כמפורט בטופס הזמנת הצעות זה), 

ז, ומתן השירותים על פיהם קיבלנו מהרשות כל מידע נוסף שנדרש על ידנו בקשר עם מסמכי המכר
והתמורה המשולמת בגינם, וכי לאחר ששקללנו את כל האמור, וכל מידע אחר שמצאנו לנכון 
לשקול, אנו מגישים את הצעתנו הכספית ואנו מוותרים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על 

 כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור. 

כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן, הכרוכות, במישרין הצעתינו הכספית תכלול  .4.2
על פי החוזה, לרבות ומבלי לגרוע, הוצאות נסיעה,  וו/או בעקיפין, בביצוע והשלמת התחייבויותינ

משלוחי דוא"ל ומכתבים, כוח אדם, ציוד, פגישות, דוחות, אחריות, ביטוח וכיו"ב, הכול על מנת 
על פי החוזה, במלואן ובמועדן כמפורט בהוראות החוזה  והתחייבויותינלבצע ולהשלים את 

 ובנספחיו. 

ידוע לנו כי הרשות רשאית להרחיב ו/או לצמצם את היקף השירותים, מפעם לפעם, וזאת על פי  .4.3
 שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, ובהתאם לצרכיה.

כל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת המכרז בכלל וטופס הזמנת ההצעות בפרט, נועד לצרכי  .4.4
המחשה בלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד הרשות, לכל דבר ועניין, וכי 
בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי 

 על מנת לגרוע מהתחייבויותינו המפורטות במסמכי המכרז.    ו/או

י יד היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד שיקבע עלוכי  החוזה,לנו תנאי ברורים  .4.5
. ממסמכי המכרזבלתי נפרד המהווה חלק (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי),  , על חוזההרשות

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

 לרבות נספחיו ע"י הרשות עם המציע הזוכה.

בויות המוטלות כי ידוע לנו, שאין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחיי .4.6
 עלינו בחוזה ו/או בנספחיו.

ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב באמצעות  .4.7
אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול להסתמך עליה בשום  -כל גורם שאיננו מזכיר הועדה 

 יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –ה אחרת צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעש

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

בחתימתם על טופס ההצעה הכספית, המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי  .6
לעיל, והם מוותרים  4  -ו 3 הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיפים 

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

  סמכות כאמור.

לטופס הזמנת ההצעות כשהם חתומים על ידנו. ידוע לנו שבמידה  7מצ"ב כל המסמכים המנויים בסעיף  .7
  ולא יוגשו כל המסמכים הנ"ל עלולה הצעתנו זו להיפסל.
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___________ לא יימסרו לעיון, וזאת  -____________ ו -אנו מבקשים, כי מסמכים: ___________ ו .8
 להלן: מן הנימוקים

  מסמך נפרד, מנומק  ומפורט)   7(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 לנו, כי 
כל פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו מידע ומסמכים הנדרשים לצורך הוכחת התנאים המקדמיים וכן 

  חסויים. 

 :כמפורט בטופס הזמנת ההצעות, אנו הח"מ, מצהירים בזאת כדלקמןמבלי לגרוע מהצהרותינו  .9

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או  .9.1
כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על הליך המכרז ו/או הליך 

העניין, לרבות כל החלטה של המציע ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או קבלת ההצעות, לפי 
  מי מטעמו בעניינו של הליך זה.

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה אצל  .9.2
חסוי/סודי הקשור להליך המציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע 

 זה. 

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה  .9.3
ברשות שדות התעופה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או 

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

כי ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה הרשות רשאית,  .9.4
לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז, והח"מ מוותרים על כל תביעה 

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

נו מקבלים על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה, ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב ידוע לנו וא .9.5
הבא במכרז, ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למשתתפים במכרז אך ורק על ידי מזכיר ועדת 

 המכרזים של הרשות.

ם בסעיף ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים באיזה מהנושאים המפורטי .9.6
אין ולא  -לעיל בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר ועדת המכרזים של הרשות  9.5 

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

  : להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה .10

  חתימה וחותמת: __________________ .10.1

  :_____________;המציע: ____________________; ח.פ. שם .10.2

    תאריך: ___________________

            _____________________שם איש קשר לעניין מכרז זה:  .10.3

 כתובת, טלפון ופקס:__________________ .10.4
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