
  

  

  כיסוח ואחזקת שטחי בור, ,בחוזה לביצוע עבודות הדברת עשבי ברהתקשרות 
 רשות שדות התעופה בכל אתרי

  
  0736201//003200/מכרז פומבי מס' 

  
  

"המכרז")  (להלן: 2016/073/0032/00רשות שדות התעופה (להלן "הרשות"), מזמינה בזאת, במסגרת מכרז פומבי מס' 
  התקשרות בחוזה לביצוע עבודות הדברת עשבי בר, כיסוח ואחזקת שטחי בור, פומבי מציעים להגיש הצעתם למכרז
  .בכל אתרי רשות שדות התעופה

 :המפורטים להלן כל התנאים המקדמיים המצטבריםרשאי להשתתף במכרז רק מציע בו מתקיימים  .1

מציע, שהינו תאגיד הרשום כדין בישראל  או עוסק מורשה (שאינו תאגיד) הרשום כדין בישראל, נכון ליום  1.1
 האחרון, שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה.

ההצעות במכרז זה, הינו בעל רישיון לניהול עסק, התקף על  מציע כנ"ל, אשר נכון ליום האחרון שנקבע להגשת 1.2
     .1995-שמו של המציע, בהתאם להוראות צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה

מציע כנ"ל, אשר נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, הינו בעל היתר רעלים, מטעם המשרד  1.3
מסוכנים, התקף על שמו של המציע, בהתאם להוראות חוק החומרים הענף לחומרים  –להגנת הסביבה 

   .1993-המסוכנים, התשנ"ג

מציע כנ"ל, אשר נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, הוא ו/או  עובד מטעמו של המציע,  1.4
מזיקים, אגף לחימה ב –בעל/י היתר הדברה לביצוע פעולות הדברה, מטעם המשרד להגנת הסביבה  הינו/ם 

התקף על שמו של המציע ו/או על שם העובד מטעמו, בהתאם להוראות תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), 
 .1975- התשל"ה

משמעו: עובד שכיר במציע, השייך למצבת עובדיו ומועסק על ידו בדרך קבע ולא  - "עובד מטעמו", זהלסעיף 
ומקבל תמורה על עבודתו, כנגד הוצאת חשבוניות מס כדין,  מועסק על ידו באמצעות התקשרות למתן שירותים,

  כגון: "פרילאנסר".

מציע כנ"ל, אשר הינו בעל ניסיון בביצוע של עבודות הדברה באמצעים ממוכנים בשטחים פתוחים, בהיקפים  1.5
  , בנפרד.2015 - ו 2014, 2013דונם, וזאת בכל אחת מהשנים  4,000 - שלא פחתו מ

 -מציע כנ"ל, אשר הינו בעל ניסיון בביצוע של עבודות  דיסקוס ו/או חריש ו/או קילטור, בהיקפים שלא פחתו מ 1.6
  , בנפרד.2015 - ו 2014, 2013דונם, וזאת בכל אחת מהשנים  1,500

(חמש מאות אלף)  500,000 - מציע כנ"ל, אשר ביצע רכישות של חומרים להדברת עשבים, בסכומים שלא פחתו מ 1.7
  , בנפרד.2015 -ו 2014, 2013זאת בכל אחת מהשנים  ו₪, 

-באחד בינואר ומסתיימת בשנה קלנדארית המתחילה   - " משמעה כל אחת מהשנים, "1.5. – 1.7. לסעיפי משנה
  .שלאחריו בדצמבר 31

  במצטבר:מציע כנ"ל, אשר נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, מתקיימים כל אלה,  1.8

 לא גם כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע,  –מנהלו הכללי, ובמידה והמציע הינו תאגיד הוא ו 1.8.1
: 1977- הורשע/ו, בכל ערכאה שהיא, בעבירה עפ"י איזה מהסעיפים הבאים, עפ"י חוק העונשין, התשל"ז

ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים  425 – 422, 383, 330, 305, 300, 291 – 290, 237, 112, 100
 (חמש) שנים ומעלה, מיום תום 5, ואם הורשע/ו במי מהעבירות כאמור, חלפו 1957-ושירותים, התשי"ח

  ריצוי העונש בגינן.
  



  

  

(עשרים וחמישה אחוזים) או  25% - משמעו: מי שהינו מחזיק ב –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"
יותר, מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או מי שהינו 

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

לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא  - עבירות  ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי  הוא 1.8.2
, ואם הורשעו ביותר 1987-"זוחוק שכר מינימום, התשמ 1991-והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"אכדין 

כי במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, חלפה שנה אחת  לפחות,  –עבירות כאמור משתי 
 מועד ההרשעה האחרונה.מתום 

  .1976- כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו –" בעל זיקה"

מובהר, כי הרשות תהא רשאית, שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאים המקדמיים הנקובים 
לעיל, וזאת בהתאם להחלטה, שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים, בהתאם  1.8.2בסעיף משנה 

	.1976-) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו1)(1ב. (ב2להוראות סעיף משנה 

ושהינו בעל , 1975-וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו, מציע כנ"ל, אשר מנהל עסקיו כדין, עפ"י פקודת מס הכנסה 1.9
 .1976-ים, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והאישורים הנדרש

  כמפורט במסמכי המכרז. ,משלמי דמי ההשתתפות השתתף במפגשאשר הוא ו/או מי מטעמו, כנ"ל, מציע  1.10

  , כמפורט במסמכי המכרז.שילמו את דמי ההשתתפות למכרזמציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו,  1.11

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

 :תקופת ההתקשרות .2

  .חודשים, בכל תמהיל שתקבע הרשות 36ובנוסף תקופת אופציה של עד חודשים  36

  עיון במסמכי המכרז:  א.  .3

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

      .")ט(להלן: "אתר האינטרנ www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .1

  נתב"ג, ב )(במתחם חטיבת האחזקה אגף לוגיסטיקה -  אחזקהמחלקת התקשרויות במשרדי  .2
  ,'ה-'א, בימים 07.08.2016 וזאת עד ליום  R.A-870חדר  ,, קומה ב'3טרמינל מס' 
   .  08:30-11:30 בין השעות:

 כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי המכרז .3
המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן 

כי על כל בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור. יודגש, 
ו/או  , חלה החובה לעקוב אחר כל שינוי או הבהרה אשר יפורסמו באתר האינטרנטפוטנציאלי משתתף
 בקשר למכרז זה. הרשות במשרדי



  

  

  השתתפות במכרז:  ב.  

    .שלא יוחזרו, (כולל מע"מ) ₪ 2,500  פות במכרז הנו תשלום דמי השתתפות בסך שלתנאי מקדמי להשתת
   המכרז. ואינו מקנה למשלם כל זכות אחרת לגבי הינו בעבור ההשתתפות במכרז בלבד התשלום

  :ות באופן ובמועדים המפורטים להלןמציע המבקש להשתתף במכרז יוכל לשלם את דמי ההשתתפ

  .30:23 :הבשע ,07.08.2016 באמצעות אתר האינטרנט, עד ליוםבכרטיס אשראי  .1

מיום ב"ג, קומת הכניסה, וזאת לא יאוחר באגף התקבולים של הרשות הנמצא במשרד הראשי בנת .2
  .אשראי) כרטיס (לא ניתן לשלם באמצעות 00:09 -0012: , בין השעות:'ה-'אבמהלך הימים  ,08.08.2016

 סיום  מועדלבין  לב המציעים, כי קיים הבדל בין מועד התשלום באמצעות אתר האינטרנטלתשומת  .3
  התשלום באמצעות משרדי הרשות.

יודגש, כי לא ניתן יהיה לשלם עבור ההשתתפות במכרז לאחר מועדים אלו וכי עמידה בהם מהווה תנאי סף  .4
  להשתתפות במכרז.

, לתיבת המכרזים הנמצאת בנתב"ג, בבניין המשרד 08:30-15:00, בין השעות: ה'-א'ההצעות, תוגשנה בימים   .ג
סמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט ב(או  140חדר  1הראשי, במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) שבקומה 

הצעות  חרון להגשת ההצעות").("המועד האבבוקר  10:00 שעהב 29.08.2016 , עד ליוםמנחה שיוצב במקום)
לרשות זכות לדחות את  , לא יתקבלו ולא יידונו.לעילשיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה הנקובים 

 המועד האחרון למועד אחר, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

    יקהגיסטונציג הרשות אליו ניתן להפנות שאלות ובירורים בהקשר למודעת מכרז זה, הינו נציג אגף ל  .ד
בלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון . יש לוודא ק03-9752608 :שמספרו, באמצעות פקס אורגדנחום  מר

  .03-9752611או  03-9752609 :שמספרו

במודעה שלעיל, יגברו תנאי לאמור מודגש ומוצהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז  .4
 הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות. מסמכי המכרז
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