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  רשות שדות התעופה  

  גוריון-נמל תעופה בן
  

  2016/073/0042/00מס' פומבי  מכרז 
  

  ביצוע עבודות אחזקה ופיתוח במסלולים, כבישים ורחבות חנייה, למסגרת  התקשרות בחוזהבדבר: 
  רשות שדות התעופהבכל אתרי  עבור חטיבת אחזקה,

  
  טופס הזמנת הצעות ותנאיי המכרז 

  

  תנאיי המכרזטופס הזמנת ההצעות ו
 

פי חוק -"), המחזיקה, מנהלת ומפעילה את שדות התעופה, עלהרשותרשות שדות התעופה (להלן: "  .1
וכן המחזיקה, המפעילה והמנהלת, מכוח סמכויות שהוענקו לה  1977-רשות שדות התעופה, התשל"ז

על כל , את מסופי המעבר היבשתיים, 1980-בחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם
לביצוע עבודות מסגרת  מתקניהם,  מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז פומבי, להתקשרות בחוזה

אתרי הרשות, והכל בכל  אחזקה ופיתוח במסלולים, כבישים ורחבות חנייה, עבור חטיבת אחזקה,
ם בכפוף להוראות הנקובות במסמכי המכרז ובנספחיהם המפורטים להלן, לרבות לעניין זה במפרטי

  ", בהתאמה):השירותים" - " והמכרזהטכניים המצ"ב כנספח לחוזה (להלן: "
  

  תיאור כללי של השירותים
 
  כל אחד מהמציעים מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  .2

  
בהתאם להוראות  , לשם מתן השירותים, עד שני זוכיםעם הרשות מתכוונת להתקשר בחוזה   2.1  

עבודות עפר, סלילה ותשתית;   :רטות לשם כך במסמכי המכרז,  הכוללים בין היתרהמפו
מדרכות ושטחים סלולים; שיקום  –עבודות תיקון במסעות אספלט ובטון; עבודות פיתוח 

שולי יישור ברחבות החנייה למטוסים; עבודות הסדרת ניקוזים,  ,ו/או החלפת מסעות בטון
  דות הכנה לחורף., ניקוי מעברי מים ועבויםמסלול

  
לעיל, מהווה תיאור כללי של השירותים והיקפם  2.1מובהר בזאת, כי האמור בסעיף משנה   2.2  

מנת - ומובא לנוחות המציעים בלבד. עוד מובהר, כי לא יהיה באמור בסעיף זה לעיל, על
המכרז שבנדון,  מכל ההתחייבויות המוטלות על זוכי למצות או לגרוע בשום צורה ואופן,

זה  2התאמה בין האמור בסעיף -בקשר עם ביצוע השירותים, ובכל מקרה של סתירה ו/או אי
לעיל, לבין סעיפים אחרים בחוזה על כל נספחיו, יחולו על הזוכה ההוראות המחמירות 

  ניהן.ימב
  

 :, הינם כדלקמןאתרי הרשות בהם יסופקו השירותים, נשוא מכרז זה  2.3  
  

לעיל  1פי החוק האמור בסעיף -תם מנהלת הרשות, עלכל שדות התעופה או  2.3.1    
והכוללים את כל אלה: נתב"ג, הרצליה, עובדה, שדה דב, אילת, חיפה, ראש פינה 

  וכל שדה תעופה אחר אשר יתווסף אם וכאשר במהלך תקופת ההתקשרות.
  

 1פי החוק האמור בסעיף -כל מסופי המעבר היבשתיים אותם מנהלת הרשות, על  2.3.2    
יל והכוללים את כל אלה: נהר הירדן, אלנבי, טאבה, ניצנה, יצחק רבין (ערבה) לע

  וכן כל מסוף מעבר אשר יתווסף אם וכאשר במהלך תקופת ההתקשרות.
  

  כל מתקני הבקרה והניווט של הרשות.  2.3.3    
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הרשות מבהירה, כי במהלך תקופת ההתקשרות, קיים צפי לסגירת נמל התעופה   2.3.4    
ו/או שדה התעופה עובדה  –ו/או שדה התעופה הפנים ארצי אילת  –רצי הפנים א

שדה דב. מאידך, קיים  -הרצליה ו/או שדה התעופה הפנים ארצי  –הפנים ארצי 
 יםכזוכ ושייבחר יםבתמנע. המציע  ע"ש אילן ואסף רמון צפי לפתיחת נמל התעופה

הרשות המוגדרים לספק את השירותים ו/או העבודות בכל אחד מאתרי  יםמתחייב
בזאת, באופן בלתי חוזר וכן יהיו  יםמוותר םלעיל וכן בכל אתר שיתווסף וכן הינ

מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי, בגין גריעה  יםם ומושתקימנוע
כלפי הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה, ובכלל זה,  או מתקנים ו/או הוספת אתרים

  פיצוי מכל סוג שהוא. לשיפוי ו/או םזכאי ולא יהי
  

  מסמכי המכרז

 
  :")מסמכי המכרז(בטופס זה: " את מסמכי המכרז דלהלן, יהוו יחדיוהמסמכים .3

 
זה, על כל נספחיו, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי י מכרז יהזמנת הצעות ותנאטופס  3.1 

  .מתנאיו
 

, המהווים חלק בלתי על כל נספחיו  לביצוע העבודות עבור הרשות שנוסחו מצ"ב,החוזה  3.2 
  .")החוזה(להלן, יחדיו: " נפרד הימנו ותנאי מתנאיו

 
, המהווה  חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו על נספחיו למכרז זההכספית טופס ההצעה  3.3 

  .")טופס ההצעה הכספית(להלן ויחדיו: "
 

(כמשמען בסעיף ת ו/או הבהרות ידי הרשו-כל מסמך או תוספת למכרז, שיוצא בכתב על 3.4 
  להלן), שפורסמו במסגרת הליכי המכרז. 23.4משנה 

 
  5.1מסמכי המכרז  יועמדו לעיון במשרדי הרשות וכן באתר האינטרנט כמפורט בסעיף משנה   3.5 

להלן. את מסמכי המכרז ניתן יהיה להדפיס באמצעות אתר האינטרנט או לקבלם במשרדי 
יה מגנטית על גבי תקליטור. מסמכי המכרז אשר יומצאו הרשות, כעותק צרוב במד

  .PDF ילמשתתפים כאמור על גבי התקליטור, יערכו כקובצ
  

), כשכל המסמכים כוללים תצהירים, Hard Copyעל המציע להגיש את הצעתו בפורמט כתוב (  3.6 
אימותים וחתימות כנדרש, והכל בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז בכלל, 

 להלן בפרט.  8 -ו  7סעיפים וב

  
  מפת הגעה ותאור מקום משרדי הרשות בנתב"ג.  3.7 

  
המציע לא יהיה רשאי, בשום צורה ואופן, לבצע כל שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי   3.8 

המכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו) וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף משנה 
  להלן. 18.1

  
פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע שינויים ו/או תיקונים באיזה - רשאית, על הרשות תהא   

, 4.2ממסמכי המכרז, טרם סיום ההליך המכרזי ויחולו לעניין זה גם הוראות סעיפי משנה 
  להלן והכל מבלי שלמציע תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 23.4, 5.1.2

  
 מופקד שהוא כפי ,המכרז מסמכי של הכתוב העותק כי, בזאת מובהר ,ספק הסר למען   

 יעותק. זה מכרז לצורך המחייב העותק, ומוחלט בלעדי באופן הנו, המכרזים בתיבת
 וכן, האינטרנטאתר  באמצעות הופקו  אשר/או ו התקליטור גבי על נצרבו אשר המסמכים

 תחליף להוות מנת-על בהם יהיה לא, בעצמו לערוך למציע הרשות תאפשר אותו מסמך כל
 כפי, המכרז למסמכי הכתוב העותק של המחייב הנוסח על ,וצורה אופן בשום ,לגבור/או ו

  .המכרזים בתיבת מופקד שהוא
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  המכרזי ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך
 

  : המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך ,מצ"ב טבלה  4.1  .4
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  מועד ביצוע    פעולה

  5.9.2016 -  המכרזמועד פרסום 

המועד האחרון לעיון ולקבלת מסמכי המכרז במשרדי הרשות, 
  להלן 5.1.1.1כמפורט בסעיף משנה 

- 5.10.2016  

המועד האחרון לתשלום דמי השתתפות באגף התקבולים של 
  להלן 5.2.2.1הרשות, כמפורט בסעיף משנה 

- 6.10.2016  

ר המועד האחרון לתשלום דמי השתתפות באמצעות את
  להלן  5.2.2.2האינטרנט, כמפורט בסעיף משנה 

- 5.10.2016  

  כמפורט  ,המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה
  להלן 23.3משנה  בסעיף

- 25.10.2016  

  כמפורט  מכרז,המועד האחרון להגשת הצעות ב
  להלן 8.10.1משנה  בסעיף

- 7.11.2016  

 מועד תוקף הערבות לקיום המכרז ותוקף ההצעה, כמפורט
  להלן 10 -ו  7.1.9בהתאמה בסעיפים 

- 1.5.2017  

  למשלמי דמי ההשתתפות, כמפורט וסיור מועד מפגש  
  להלן 25.1בסעיף משנה 

- 10.10.2016  

  

פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור, לדחות את - הרשות תהא רשאית, בכל עת ועל 4.2 
קצובה נוספת, אחת או יותר. הודעות על לעיל, בתקופה  4.1המועדים הנקובים בסעיף משנה 

,  23.4דחייה כאמור, תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ויחולו עליהן הוראות סעיפי משנה 
  להלן.  23.5

 
ידי הרשות, במידה וייקבעו, יחולו כל ההוראות אשר -על המועדים החדשים אשר ייקבעו על   

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

  
מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת, העומדת -לא יהיה בשינוי ו/או בדחיית המועדים, על  4.3 

פי כל דין, והמציע מוותר בזאת, באופן סופי ובלתי חוזר -פי מסמכי המכרז ו/או על- לרשות על
, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, בקשר עם מימוש וכן יהיה מנוע ומושתק

  לעיל. 4.2זכויותיה של הרשות, בהתאם להוראות סעיף משנה 
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  עיון במסמכי המכרז ודמי השתתפות
 

  עיון במסמכי המכרז  5.1  .5
  

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

  
 מחלקת, A.R-870, חדר מספר 2, קומה 3במשרדי הרשות שבטרמינל  5.1.1.1      

) (בטופס הזמנת מתחם חטיבת אחזקה, (אגף לוגיסטיקה – התקשרויות
, ה'-א', בימים: 05.10.2016") וזאת עד ליום משרדי הרשותהצעות זה: "

  .08:30-11:30בשעות: 
  

, (בטופס WWW.IAA.GOV.ILינטרנט של הרשות, שכתובתו: באתר הא 5.1.1.2      
  ")אתר האינטרנטהזמנת הצעות זה: "

  
כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופצו במסגרת המכרז, יצורפו גם כחלק בלתי   5.1.2    

באופן שבו יוכל  נפרד למסמכי המכרז, המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט,
שיופצו  ,כל אדם, לעיין בכל עת במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון

  במסגרת המכרז, נכון למועד העיון האמור.

  
 ,יודגש, כי על כל משתתף פוטנציאלי, חלה החובה לעקוב אחר כל שינוי או הבהרה      

  שר למכרז זה.אשר יפורסמו באתר האינטרנט ו/או במשרדי הרשות, בק

  דמי השתתפות במכרז ודרכי התקשרות עם המציע  5.2  
  

, דמי על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז, לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו  5.2.1    
  להלן. 5.2.2(כולל מע"מ), באופן המפורט בסעיף משנה  ₪ 2,500השתתפות בסך של 

  
  :ובמועדים המפורטים להלןתשלום דמי ההשתתפות, יתבצע באופן   5.2.2    

  

 –באגף התקבולים של הרשות, הנמצא במשרד הראשי של הרשות בנתב"ג  5.2.2.1      
 , בשעות: ה'-א', בימים: 06.10.2016קומת קרקע, וזאת עד ליום 

  ).לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי. (09:00-12:00
  

, בשעה: 05.10.2016ליום באמצעות אתר האינטרנט של הרשות, וזאת עד  5.2.2.2      
. מובהר, כי על המציע להשלים את הליך תשלום דמי ההשתתפות, 23:30

  לעיל.   5.2.2.1קודם למועד הנקוב בסעיף משנה 
  

במסגרת תשלום דמי ההשתתפות, יימסרו לרשות במשרדי הרשות או באתר   5.2.3    
בות שם מלא, האינטרנט של הרשות, פרטי המשלם או פרטי המציע המעודכנים, לר

  כתובת, מספר טלפון, מספר פקס ודוא"ל.
  

לעיל, חשבונית  5.2.3הרשות תשלח לכתובת שנמסרה, במסגרת הוראת סעיף משנה   5.2.4    
  בגין תשלום דמי ההשתתפות, כשהיא מוחתמת בשם הרשות, בידי נציג הרשות.

  
לה ו/או אובדן ו/או הרשות לא תהא אחראית, בשום צורה ואופן, לכל נזק ו/או תק  5.2.5    

הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו ו/או שייגרמו למשתתף ו/או לכל מי 
מטעמו ו/או שבהם נשא המשתתף ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות ו/או 
השמטה, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים, הנקובים בסעיף 

נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום,  לעיל, לרבות 5.2.3משנה 
זמינות באתר האינטרנט של -שנגרמו ו/או שייגרמו, בשל כשל ו/או ליקוי ו/או אי

הרשות והמשתתף מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק, מלהעלות 
  כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
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א יוחזרו למציע, בשום אופן ובשום תנאי, לרבות במקרה יובהר, כי דמי ההשתתפות ל  5.2.6    
אשר שילם את דמי ההשתתפות ובחר שלא להגיש הצעתו למכרז ולמעט,  ,של מציע

  להלן. 20.2אך ורק בנסיבות האמורות בסעיף משנה 
  

  דרישות מקדמיות מהמציעים
 

התנאים המקדמיים,  בהם מתקיימים באופן מצטבר, כל ,רשאים להגיש הצעות רק מציעים  6.6.1
  המפורטים להלן:

  
מציע, שהינו תאגיד הרשום כדין בישראל  או עוסק מורשה (שאינו תאגיד) הרשום כדין  6.1.1    

  שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה.  ,בישראל, נכון ליום האחרון
  

ן שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, הינו קבל ,מציע כנ"ל, אשר  נכון ליום האחרון 6.1.2    
בהתאם להוראות חוק רישום , לפחות 2ובסיווג ג' 200 בענףרשום בפנקס הקבלנים, 

והוראות תקנות רישום קבלנים  1969 –קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 
  . 1988- לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח

  
ל,  מביצוע של עבודות  עפר ו/או מציע כנ"ל, אשר סך היקף הכנסותיו הכספיות הכול 6.1.3    

 2014, 2013פיתוח ו/או סלילה ו/או עבודות בטון, בגופים ציבוריים, בכל אחת מהשנים 
  נומינאלי (לא כולל מע"מ).) ₪,   מיליון ששה( 6,000,000  - בנפרד, לא פחת  מ 2015 -ו

  
 צעות ותנאיי המכרז,זה  לעיל, ובכל מקום אחר  בטופס הזמנת הה 6.1.3לצורכי סעיף  משנה     

משרדי ממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית  :", משמעוגופים ציבורייםהמונח "
  .פי דין-וגוף אחר הממלא תפקידים ציבוריים על

  
בנוסף, הרשות מבקשת להבהיר בזאת,  כי בשל ייחודם של השירותים,  נשוא מכרז זה, שהינם     

גופים ציבוריים אחרים הדומים באופיים ובמהותם בעלי מאפיינים ייחודיים, בכך, שאף 
בהתאם במהותם לשירותים נשוא מכרז זה כאמור,  ותהזהלרשות, מבצעים עבודות 

לקריטריונים המפורטים והקבועים במפרט הטכני הבין משרדי, הוטמע בתנאי המקדמי 
, הכוללהמציע, שהיקף הכנסותיו הכספיות מזה  לעיל, דרישה  6.1.3הנקוב בסעיף משנה 

גופים במביצוע של עבודות  עפר ו/או פיתוח ו/או סלילה ו/או עבודות בטון, הינו אך ורק 
     .ציבוריים

  
מציע כנ"ל, אשר נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, מתקיימים בו  6.1.4    

  כל התנאים הבאים, במצטבר:
  

גם כל בעל אמצעי  –ינו תאגיד הוא, מנהלו הכללי, ובמידה והמציע ה  6.1.4.1      
פי - שליטה משמעותי במציע, לא הורשע/ו, בכל ערכאה שהיא, בעבירה על

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

ם הורשע/ו במי מהעבירות כאמור, , וא1957-מצרכים ושירותים, התשי"ח
  (חמש) שנים ומעלה, מיום תום ריצוי העונש בגינן. 5חלפו 

  
 25% -משמעו: מי שהינו מחזיק ב –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"        

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

  (עשרים וחמישה אחוזים) או יותר, מהדירקטורים במציע.
  

ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו כלל ובכל מקרה לא הורשעו ביותר  הוא  6.1.4.2      
לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת  - משתי  עבירות 

, ואם 1987- וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים), התשנ"א
כי במועד האחרון שנקבע להגשת  –הורשעו ביותר משתי  עבירות כאמור 

ההצעות במכרז זה, חלפה שנה אחת לפחות, מתום מועד ההרשעה 
 האחרונה.
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  .1976- כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו –" בעל זיקה"        
  

לא התקיים בו  מובהר, כי הרשות תהא רשאית, שלא לפסול מציע אשר        
לעיל, וזאת בהתאם  6.1.4.2התנאים המקדמיים הנקובים בסעיף משנה 

ידי ועדת המכרזים, בהתאם להוראות -להחלטה, שתתקבל לשם כך על
 .1976-) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו1)(1ב. (ב2סעיף משנה 

  
[נוסח חדש] וחוק מס ערך  פי פקודת מס הכנסה- עלמציע כנ"ל, אשר מנהל עסקיו כדין,  6.1.5    

, ושהינו בעל האישורים הנדרשים, לפי חוק עסקאות גופים 1975- מוסף, התשל"ו
 .1976-ציבוריים, התשל"ו

  
משלמי דמי ובסיור   מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו, השתתף במפגש 6.1.6    

  להלן. 25.1, במועד ובמקום הנקוב בסעיף משנה ובסיור ההשתתפות
  

מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו, שילמו את דמי ההשתתפות למכרז, בהתאם  6.1.7    
  .להוראות טופס הזמנת הצעות זה

  
  מגבלות להשתתפות במכרז  6.2  

  
תשומת לב המציעים, מופנית בזאת במפורש, למגבלות על השתתפות במכרז, המפורטות     

  להלן:
  

התנאים המקדמיים ויתר הדרישות  הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי דרישת 6.2.1    
, אלא אם נקבע אחרת במציע עצמוהמפורטות  במסמכי המכרז, צריכות להתקיים 

 .במפורש במסמכי המכרז
  

ידי הרשות, עקב -מציע אשר סיפק שירותים/טובין לרשות והחוזה עימו בוטל, על 6.2.2    
ים וזאת בשלוש השנ עמידת המציע בתנאיי ההתקשרות והפרת החוזה-אי

האחרונות, שקדמו ליום פרסום המכרז, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה. היה והגיש 
  הצעתו תפסל על הסף ולא תדון. –הצעה 

  
, שפרסמה הרשות מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך תחרותי אחר 6.2.3    

שנהג  לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך או שמסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או
במהלך המכרז בעורמה וזאת בשלוש השנים האחרונות, שקדמו ליום פרסום המכרז, 

  תהא לרשות שיקול דעת, במסגרת בדיקת ההצעות, לפסול את הצעתו.
  

, ה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעוןבנוסף, הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעת 6.2.4    
ו/או  אשר לרשות היה/או מציע של משתתף ולפסול הצעה ו/או השתתפות  בהליך, 

 ,ניסיון שלילי, רע ו/או כושל עימו, לרבות חוסר אמון, העדר שביעות רצון ניכרת יש
ו/או התנהלות בלתי הגונה  ו ו/או מי מטעמוידי- על/ מתן שירותים מביצוע עבודות 
, אחת או יותר, ו/או קיימת וכיוצ"ב, וזאת במסגרת התקשרות קודמת וראויה מצידו

  מציע מסוג השירותים או העבודות מושא ההליך.משתתף ו/או הרשות ובין אותו בין 
  

  הגורם שצבר את אותו ניסיון שלילי, רע ו/או כושל, ייקרא להלן: "המתקשר". 6.2.5    
  

) ישות משפטית iשהינו: ( ,המגבלה האמורה תחול (א) גם ביחס למשתתף/מציע      
) ישות משפטית אשר iiן במתקשר; (שהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפי

) ישות משפטית אשר iiiהמתקשר הינו בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; (
המתקשר מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או בעקיפין, וכן (ב) גם אם חל 

 להגשת הצעות במכרזשנקבע האחרון  היוםשינוי באחזקות המתקשר/במתקשר, בין 
  .כושלו/או  צבר אותו ניסיון שלילי/רעלבין המועד בו נ זה,

  
 יודגש, כי לא תתקבלנה הצעות שהוגשו במשותף, דהיינו, הצעה אחת המוגשת  6.2.6    

 .ידי שני מציעים במשותף או יותר- על
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  :לעיל, מובהר בזאת במפורש, כדלקמן 6.2.1חרף המגבלות הנקובות בסעיף משנה   6.3 
  

לעיל, יהיה המציע רשאי   6.1.3משנה  ףדמי, הנקוב בסעילצורך עמידה בתנאי המק  6.3.1   
ידי עוסק מורשה -להסתמך על ניסיון ו/או על מחזור כספי, לפי העניין, שנצבר על

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

 51%ועד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, העוסק המורשה הינו בעל 
  מאמצעי השליטה במציע, לכל הפחות.

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

  
ידי העוסק -שנצבר עללפי העניין, ביקש מציע להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי,      

- המורשה, יצרף המציע להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על ייסודו של המציע על
ידי העוסק המורשה ועל אמצעי השליטה של העוסק המורשה במציע לאחר ייסודו של 

פי טופס הזמנת ההצעות ותנאיי -המציע וכן את כל המסמכים והמידע הדרושים על
ידי העוסק המורשה, -נצברו עלהמכרז, בקשר עם הניסיון ו/או המחזור הכספי, ש

  נטית.וובמהלך התקופה הרל
  

לעיל,   6.1.3משנה  ףעוד מובהר בזאת, כי לצורך עמידה בתנאי המקדמי הנקוב בסעי  6.3.2   
ידי -יהיה המציע רשאי להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי, לפי העניין, שנצברו על

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

  ").התאגיד הנרכשעסקת נכסים/פעילות (להלן: "
  

ידי תאגיד -שנצבר על לפי העניין, ביקש מציע להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי,     
סמכים המעידים על רכישת הפעילות נרכש, יצרף המציע להצעה, גם מידע ומ

פי טופס הזמנת ההצעות - מהתאגיד הנרכש וכן את כל המסמכים והמידע הדרושים על
ידי התאגיד -ותנאיי המכרז, בקשר עם הניסיון ו/או המחזור הכספי, שנצברו על

  נטית.ווהנרכש, במהלך התקופה הרל
  

הוא היום בו  פורסמה  - " המכרז יום  פרסוםזה ובכל מסמכי המכרז, " 6לעניין סעיף  6.4 
  בעיתונות לראשונה הזמנת הצעות למכרז זה.

 
  הפרת תנאיי המכרז

  
  א.6

 
מציע אשר (א) ימסור לוועדת המכרזים מידע מטעה ו/או (ב) ינהג במהלך ההליך המכרזי בעורמה ו/או 

תקשרות עמו בחוזה, בוטל החוזה (ג) יחזור בו מהצעתו במכרז זה, לאחר שהוכרז כזוכה ו/או (ד) לאחר ה
עמידתו בתנאיי ההתקשרות והפרת החוזה, הרשות תהא רשאית למנוע ממנו, -ידי הרשות, עקב אי- על

 3מלהשתתף במכרזים עתידיים של הרשות ו/או בכל הליך התקשרות אחר וזאת לפרק זמן של עד 
התאם לשיקול דעתה הבלעדי (שלוש) שנים, מיום החלטת הרשות, שניתנה בעניינו של המציע, הכל ב

והמוחלט של הרשות, ומבלי שיהיה בכך לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של הרשות, לתבוע מהמציע 
פי מסמכי המכרז, - פי כל דין ו/או על-כל נזק אחר ו/או נוסף ו/או לנקוט כנגד המציע בהליך כלשהו, על

ותיו ולרבות חילוט הערבות (ככל שנקבעה פי סעיף תנאי המקדמי לעיל, בהתקיים מי מנסיב-לרבות על
  במכרז חובת המצאת ערבות), בקשר למימוש זכויותיה כאמור.

  
א. זה לעיל, היא תודיע על כך למציע בכתב ותקיים עמו 6היה והרשות תפעיל את זכותה מכוח סעיף   

  הליך בירור, טרם מתן החלטתה.
  

ישות משפטית שהינה  )i(ותו מציע, אלא גם מ: הרשות תהא רשאית למנוע השתתפות כאמור, לא רק מא  
ישות משפטית אשר אותו מציע הינו בעל אחזקות  )ii(בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין באותו מציע; 

ישות משפטית אשר אותו מציע מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין  )iii(בה, במישרין או בעקיפין; 
למנוע השתתפות כאמור, גם במקרה בו חל שינוי בגורמים בעלי או בעקיפין. בנוסף, הרשות תהא רשאית 

האחזקות באותו מציע / באחזקות אותו מציע בעצמו, בין המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות 
  במכרז זה, לבין המועד בו אירע איזה מהאירועים הנקובים לעיל.
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  המסמכים שיש לצרף להצעה
  
  המסמכים המפורטים להלן:את כל  ,עתועל המציע לצרף להצ 7.7.1

 
ידי המנהל הכללי - תצהיר בדבר פרטי התאגיד, חתום על  –היה והמציע הינו תאגיד  7.1.1  

, לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי נספח א'ידי עו"ד, כמופיע ב-של המציע ומאושר על
ן ידי עו"ד כ"העתק נאמ- המכרז, וכן העתק תעודת רישום של התאגיד, מאושר על

  לעיל.  6.1.1למקור", לצורך הוכחת עמידתו בדרישה המקדמית, הנקובה בסעיף משנה 
  

תצהיר בדבר פרטי המציע שהינו   –(שאינו תאגיד) היה והמציע הינו עוסק מורשה 
, לטופס 1'נספח אידי עו"ד, כמופיע ב-ידי המציע ומאושר על- עוסק מורשה, חתום על

 ק תעודת עוסק מורשה של המציע, מאושר הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז וכן העת
ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו בדרישה המקדמית, - על

  לעיל.  6.1.1הנקובה בסעיף משנה 
 

תצהיר חתום מאת המציע (היה והמציע עוסק מורשה שאינו תאגיד) או מאת מנהלה   7.1.2  
הוכחת ידי עו"ד, בדבר - דין עלהכללי של המציע (היה והמציע תאגיד), מאומת כ

לעיל. התצהיר יהיה ערוך,   6.1.2משנה  ףבסעי ההמקדמית הנקוב העמידתו, בדריש
  . נספח ב'פי הנוסח המצ"ב לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז, ומסומן כ- על
  

יצורף העתק רישיון קבלן בפנקס הקבלנים, התקף על שם המציע,  נכון  נספח ב'ל    
ידי עו"ד - מאושר עלשנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, בסיווג הנדרש,  ליום האחרון

 6.1.2כ"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו בדרישה המקדמית, בסעיף משנה 
   לעיל. 

  
רואה חשבון המבקר המוסמך של המציע, על גבי  מאתחתום  ,אישור עדכני ומקורי  7.1.3  

ון האמור, להוכחת הנדרש בסעיף משנה נייר פירמה מקורי של משרד רואה החשב
י י, לטופס הזמנת ההצעות ותנאג'נספח ומסומן  ,בהתאם לנוסח המצ"ב, לעיל 6.1.3
  .המכרז

  
 ידי מנהלה הכללי של המציע (המופיע -תצהיר חתום על -היה והמציע הינו תאגיד   7.1.4  

המצ"ב ומסומן , בהתאם לנוסח ידי עו"ד- מאומת כדין עלכמנהלה הכללי),  נספח א'ב
, בדבר עמידתו בדרישה המקדמית, לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז, 'דנספח 

  לעיל. 6.1.4הנקובה בסעיף משנה 
  

היה והמציע הינו עוסק מורשה (שאינו תאגיד) או היה והמנהל הכללי של המציע, אינו 
או יכול להצהיר את הנדרש בשם כל בעלי אמצעי השליטה המשמעותיים של המציע 

תצהיר חתום בידי העוסק המורשה ו/או (לפי  -בשם בעלי הזיקה במציע (לפי העניין) 
כל אחד מבעלי אמצעי השליטה המשמעותיים בתאגיד  העניין) תצהירים נפרדים של

לטופס הזמנת  ,1'דנספח או בעלי הזיקה במציע, בהתאם לנוסח המצ"ב ומסומן 
כשכל אחד מהתצהירים כאמור, , בשינויים המחויבים, ההצעות ותנאיי המכרז

ידי עו"ד, לצורך הוכחת עמידתם בדרישה המקדמית, הנקובה בסעיף - מאומת כדין על
  לעיל.    6.1.4משנה 

  
או  משלטונות מס הכנסה ומע"מ, המעיד,  כי מרואה חשבון עדכני ישור העתק א 7.1.5  

ך מוסף, פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ער-המציע מנהל כדין, על
, בצרוף העתק האישורים הנדרשים, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 1975-התשל"ו
ליום , כשכל אחד מהאישורים האמורים, תקף על שמו של המציע, נכון 1976-התשל"ו

, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע, האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה
  לעיל.   6.1.5בדרישה המקדמית הנקובה בסעיף משנה 
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העתק החשבונית שמסרה הרשות למציע ו/או מי מטעמו, כנגד התשלום עבור דמי   7.1.6  
ההשתתפות, התקפה על שמו של המציע או אישור בדבר תשלום דמי ההשתתפות, 
התקף על שמו של המציע, בקשר עם המכרז הרלוונטי, כפי שהונפק למציע באמצעות 

, לצורך הוכחת עמידתו של המציע, בתנאי המקדמי אתר האינטרנט של הרשות, וזאת
  לעיל. 6.1.7הנקוב בסעיף משנה 

  
ידי המציע כנדרש, בצרוף כל -מילוי טופס ההצעה הכספית, כשהוא ממולא וחתום על  7.1.7  

המידע הדרוש וכל המסמכים הנדרשים במסגרתו [היה ויידרשו], באופן מלא, שלם 
 ת הטופס עצמו. ומדויק, ככל שניתן, בהתאם להוראו

  
כל אחד ממסמכי המכרז אשר המציע יצרף להצעתו, כולל מסמכי הצעתו, יישא את   7.1.8  

  חותמת המציע, בכל עמוד ועמוד.
  

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

  לעשות כן, בגוף מסמכי המכרז ובמקומות המיועדים לכך.
  

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי האמור לעיל, בדבר אישור עורך דין כ"העתק נאמן     
זה, משמעם,  7פי סעיף -למקור", אינו תקף לגבי תצהירים, ולפיכך, תצהירים על

 וסח חדש], פי פקודת הראיות [נ- , ערוכים עלמקוריים בלבדתצהירים 
ללא צירוף חותמת ידי האדם המצהיר, - וחתומים באופן אישי על 1971- התשל"א

  .התאגיד המציע
  

  ערבות לקיום המכרז  7.1.9  
  

ערבות לקיום (להלן: " ₪) אלף שלוש מאות( 300,000 בסכום של, בלתי מותניתערבות     
פי טופס הזמנת -על ,התחייבויותיו של המציעמלוא וזאת כערובה לקיום ") המכרז

ליום לקיום המכרז, תהא תקפה עד . תקופת תוקף הערבות ההצעות ותנאיי המכרז
, שהוא גם יום פקיעת ההצעה, אלא אם דרשה הרשות את הארכתה ו/או 01.05.2017

את הארכת תוקף הצעת המציע (ואז המציע יהיה מחויב להאריך במקביל את תוקף 
  ור בטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז זה.הערבות לקיום המכרז), בהתאם לאמ

הערבות לקיום המכרז תוצא מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית, 
המופיעה ברשומות התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, נכון 
ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, כבעלת הרשאה למתן ערבויות, 

וחוק הפיקוח  1985-הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"הכאמור בהודעת 
. הנערב/המבקש הרשום בכתב 1981 -על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א

  הערבות לקיום המכרז, חייב להיות המציע עצמו אשר מציע את ההצעה למכרז. 

וה חלק , המהו'הנספח פי הנוסח המצ"ב, ומסומן כ-הערבות לקיום המכרז תהא על
  בלתי נפרד, מטופס הזמנת ההצעות למכרז ותנאיי המכרז.  

הוצאת  -ידי חברת ביטוח - עוד יודגש, כי במקרה, שהערבות לקיום המכרז תוצא על
ידי חברת הביטוח ולא באמצעות - כתב הערבות והחתימה עליו, תיעשה אך ורק על

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

  .המציע
  

הוראות כלליות –אופן הגשת ההצעה 

 ,ין להשתתף במכרזיהמעונלעיל,  6כמפורט בסעיף  ,העונה על כל הדרישות המקדמיות מציע  8.8.1
הדרושים הפרטים  כשכל הכספית המצ"ב,  בהתאם לאמור בטופס ההצעהיגיש את הצעתו 

מורשי החתימה  -המציע, היה והמציע תאגיד ההצעה תישא את חתימת  דבעי.כ ,לאים בומ
 מכל המסמכים, עותק מקורי אחד . להצעה יש לצרףחותמת התאגיד בצרוףשל התאגיד ו

 8.7 עיל וזאת באמצעות מעטפה אטומה, כמפורט בסעיף משנהל 7מצוין בסעיף  ם טשפירו
  להלן.
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  טופס ההצעה הכספית ימולא, בין היתר, בשים לב להוראות ולדגשים המפורטים במסגרתו. 8.2 
  

מובהר, כי  על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית,  – הצעה חלקית  8.3 
לגביו  תוכל הרשות להחשיב את הצעתו כפסולה, ולחילופין, לפי שיקול דעתה המוחלט, להחיל

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

 מלא ושלם.
  

השפה השפה המחייבת בקשר עם הליך המכרז, על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו, היא   8.4 
מבלי לגרוע מכלליות האמור, ההצעות על כל נספחיהן וצרופותיהן, ההודעות  .העברית

  .בשפה העבריתוהבקשות הנוגעות למכרז, תהיינה 
  

פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין -מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על  8.5 
הנתונים ו/או בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת, במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם 

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

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

מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר ייחשפו לעיונם של המציעים האחרים וזאת  החלטתה זו,
  מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

  
בכל מקרה יובהר, כי  נתונים שמסר לצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים, הנקובים    

  לעיל, אינם חסויים.  6.1והמפורטים בסעיף משנה 
  

הרשות לא תמסור לכל אחד מן המציעים הזוכים במכרז זה, אשר נמנים על  כייובהר,  עוד   
קבוצת הקבלנים הזוכים, את שמות יתר המציעים הזוכים ואת אחוזי ההנחה ו/או את 
המחירים אשר הציעו יתר הזוכים אשר יתקיימו בעתיד בין כל המציעים הזוכים, לאחר 

  חתימת החוזה.
מיקומו במכרז מתוך כלל ההצעות הכשרות. היה ויבקש מציע אשר הפסיד במכרז יימסר לו 

לעיין בהצעות הזוכות ובסכומיהן, מתחייב המציע לשמור על סודיות המידע ולא למוסרו 
מנת להבטיח את יעילותם וכשרותם של -לצדדים שלישיים, לרבות מי מהזוכים, וזאת על

חר חתימת החוזה. העיון הליכי התיחור, אשר יתקיימו בעתיד בין כל המציעים הזוכים, לא
  להלן. 20ייערך לאחר חתימתו על כתב סודיות וכנגד תשלום דמי העיון המפורטים בסעיף 

  
  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  8.6 

  
 יש לשים בתוך מעטפה לעיל,  7וכן את כל המסמכים המנויים בסעיף את מסמכי המכרז   8.7 

 מכרז פומבי מס'  –להציע הצעות  הזמנהאטומה, אשר תישא את הכיתוב: "
  היטב.ה ולסוגר ", 2016/073/0042/00

  
יודגש, כי על המעטפה האטומה, ירשום המציע את הכיתוב הנ"ל בלבד ואין להוסיף מעבר 

  לכך, כל רישום נוסף.
  

כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף תוכן   8.8 
  ט.עניינים מפור

  
  מידע כללי בדבר ההתקשרות למתן השירותים ותנאים מיוחדים   8.9  

  
תשומת לב המציעים מופנית בזאת, במיוחד ובמפורש למידע הכללי, להתחייבויות הבאות    

  המוטלות על המציע, כדלקמן:
  

קודם להגשת הצעתו למכרז, יישא המציע באחריות המלאה והבלעדית, לבדוק   8.9.1   
י בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי ההתקשרות בעצמו בעינ

 ומאפייניה או כל חלק מהם.
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למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע, במסגרת   8.9.2   
פי הנתונים הקיימים בידה, - פי מיטב ידיעתה של הרשות ועל-הליך המכרז, ניתן על

י בכל מקרה, החובה לבחינת המידע האמור, לצורך  במועד פרסום המכרז; כ
אספקת השירותים, מוטלים על המציע (ועליו בלבד); כי בכל מקרה, לא יהיה 

מנת -מנת להטיל על הרשות, אחריות כלשהי ו/או על-במסירת המידע האמור, על
  לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה, כמפורט במסמכי מכרז.

  
  צאת שטחים לצורך מתן השירותים הק  8.9.3   

  
במכרז זה,  יםהזוכ ים בהתאם להוראות המפורטות בחוזה, הרשות תקצה למציע     

ו/או  העמדת כלים וציודכעזר [כמחסן ל םשטחים במתחם נתב"ג, שישמשו אות
 -  םבמסגרת מתן השירותים, שיסופקו על יד םכמשרד], וזאת אך ורק  לצורך שימוש

מים,  אשר ו ם הנקוב להלן], לרבות ההוצאות  הכרוכות בשימוש בחשמל[בסכו כולל תמורה
  הזוכה, הכל כמפורט בחוזה ובנספחיו. יחולו במלואן על 

  
,  בגין שנתייםנכס, ישלם המציע הזוכה לרשות, דמי שימוש בגין ההרשאה לשימוש ב

, כל אחד מהם, ₪ 117,000 -ככל מטר רבוע של כל אחד מהנכסים, על סך כולל של 
  כמפורט להלן:

  
  למ"ר.₪/ X  234מ"ר 499.08

  
  למ"ר.₪/ X  234מ"ר 499.92

  
יובהר, כי העלות הסופית המדויקת, תיקבע לאחר בחירת השטחים, שיוקצו לכל 

  אחד מן הזוכים.
  

  מועד ומיקום הגשת ההצעה    8.10 
  

 8.1נה האטומה (כשהיא כוללת בתוכה את כל המפורט בסעיף משאת המעטפה   8.10.1   
 , בין השעותה'- א'קרי, בימים  - יש לשים בשעות העבודה המקובלות לעיל),

ברשות שדות התעופה, בנמל התעופה בן  בתיבת המכרזים הנמצאת, 08:30-15:00
חדר  , בקומה א' )ארכיבגוריון, בבניין המשרד הראשי, במדור רשומות ותיעוד (

 ,ם לשילוט מנחה שיוצב במקום)(או בסמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתא 140מס' 
המועד האחרון בבוקר, (להלן: " 10:00 :שעה ,07.11.2016 :וזאת עד לתאריך
  .")להגשת ההצעות

  
יודגש, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים, לאחר המועד והשעה, אשר נקבעו   8.10.2   

חובת לתקנות (ב) 20זאת, בהתאם להוראות תקנה לעיל, לא יתקבלו ולא יידונו. 
 ").התקנות(להלן: " 1993-המכרזים, התשנ"ג

  
  וערבות בדק החוזה קיום המכרז, ערבות לקיוםערבות  ל

 
  ערבות לקיום המכרז  9.1  .9

  
מלוא  הבטחתתשמש כערובה ללעיל,  7לקיום המכרז כאמור בסעיף  הערבות   9.1.1    

התאם להוראות פי טופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז, ב- עלהתחייבויות המציע 
ב. לתקנות, לרבות בין אם חזר בו מהצעתו טרם 16פי תקנה -כל דין, לרבות על
והמציע חזר בו לאחר מכן  יםהוכרז על זוכבמכרז ובין אם  יםההכרזה על הזוכ

  מהצעתו ו/או סבר לחתום על החוזה.
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- לצעתו עהודיעה הרשות למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הלא   9.1.2    
או האריכה  מכרזבדיקת ההצעות להליך  חל עיכוב בהשלמת אומכרז ו/הי יפי תנא

הרשות את המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אזי מבלי לגרוע מהוראות כל 
תוקף מכל אחד מהמציעים, לפי העניין, הארכת  תהא הרשות רשאית לדרושדין, 

ף תוקף תקופת הצעתו של ואקבע על ידה ילתקופה שתלקיום המכרז הערבות 
מתחייב להאריך את תוקף כאמור והמציע המציע תידחה לאותו מועד בהתאמה 

מעבר לתקופה הנקובה בערבות לקיום המכרז, בהתאם  ,לקיום המכרז הערבות
   .לדרישת הרשות

את  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ומציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך  9.1.3    
(ארבעה עשר) ימים,  14 ו/או לא חתם על החוזה תוך לקיום המכרז תוקף הערבות

כמפורט  ,ו/או לא הפקיד ערבות לקיום החוזה י הרשותיד-לשנדרש לכך עמיום 
לקיום  סכום הערבותמלוא את  לחלטרשאית הרשות תהא , להלן 9.2בסעיף משנה  

שות כן. מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לע ,המכרז
לפגוע בזכות הרשות לתבוע נזקים ו/או מנת -מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור, על

במקרה בו הוארכה הערבות לקיום  פי כל דין.-להליכים עבלנקוט נגד המציע כאמור 
  המכרז, תוארך תקופת תוקף ההצעה, בהתאמה לאותו מועד. 

פי האמור במסמכי המכרז, -על התחייבויות המציעקיום -כמו כן, במקרה של אי  9.1.4    
, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמת יומהתחייבויות מיבות הפרת לר

, לגבות את מלוא סכום הערבות לקיום לנקוט בהליכים משפטייםהמציע ומבלי 
מנת לגרוע ו/או לפגוע בזכות -, וזאת מבלי שיהיה באמור עלאו את חלקו המכרז

בהליך  ציעחר ו/או נוסף ו/או לנקוט כנגד המכל נזק א מהמציעהרשות לתבוע 
  כלשהו למימוש זכויותיה כאמור. 

  ערבות לקיום החוזה  9.2  

וכתנאי לשחרור , בתקופת ההתקשרות יםהזוכ יםשל המציע הםכבטחון לקיום התחייבויותי    
על החוזה, ערבות בנקאית  ם, במועד חתימתיםהזוכ יםהמציע והערבות לקיום המכרז, ימציא

או ערבות מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות של אגף שוק  מודה ובלתי מותניתצ
ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, 
כבעלת הרשאה למתן ערבויות, כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), 

ידי הרשות. -בנוסח  מוכתב על  ,1981- עסקי ביטוח, התשמ"אוחוק הפיקוח על  1985-התשמ"ה
והכל באופן ובהתאם ) ₪, אלף שלוש מאות( 300,000על סך של הערבות לקיום החוזה, תהא 

  למפורט בחוזה.
  

  ערבות בדק  9.3  
  

במועד  ,יםהזוכ יםהמציע ו, יפקידיםהזוכ יםשל המציע הםכבטחון לקיום התחייבויותי    
 מאת חברת ביטוחערבות או צמודה ובלתי מותנית ערבות בנקאית , על החוזה םחתימת

ישראלית המופיעה ברשומות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, נכון ליום 
האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, כבעלת הרשאה למתן ערבויות, כאמור בהודעת 

וחוק הפיקוח על עסקי ביטוח,  1985-הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה
 50,000על סך של ערבות הבדק, תהא  . ידי הרשות- , בנוסח  מוכתב על1981-התשמ"א

  .מפורט בחוזהוהכל באופן ובהתאם ל) ₪ אלף חמישים(
  

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

  
  תוקף ההצעה

, אלא אם כן, דרשה הרשות 01.05.2017עד ליום   ,על כל פרטיה ,הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה  .10
  לעיל. 9.1.2  -ו  4.2משנה  פיאת הארכת תוקף ההצעה, וזאת בהתאם להוראות סעי

, עד לאחר חתימת יםזוכ םותבמכרז, תוארך מאליה תוקף ההצעה של א יםהכריזה הרשות על הזוכ
בהתאם, גם  יםזוכ םאות כופי החוזה. בנסיבות האמורות, יארי-החוזה והמצאת הערבויות הנדרשות על

 את תוקף הערבות לקיום המכרז.
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  ההצעות הזוכות לבחירת המידה אמותבדיקת ההצעות ו
  

  :מפורט להלן, בהתאם ובכפוף לזוכים שני עד ייקבעובתחרות במכרז זה,   .11
  

מבין ההצעות אשר עמדו בכל התנאים המקדמיים  ות,הזוכ ותהצעהאמות המידה לבחירת   11.1 
  כדלקמן: יהיו להלן,  11.2.2והתנאים הנוספים, כמפורט בסעיף משנה 

  
אשר  שני המציעים . של המציע מחיר ההצעה הכספית  –(מאה אחוזים) מהמשקל  100%
להלן (להלן:  11.2.2.1בתנאים הנוספים, כמפורט בסעיף משנה בכל התנאים המקדמיים ו ועמד

בהתאם למתן [הזולה ביותר,  ההצעה הכספית  יבעל ים"), באופן שהמציעההצעה הכשרה"
ידם, לכל אחת מקבוצת הפרקים המפורטים והנקובים  בטבלת -שיעור אחוז הנחה, שיינתן על

ההצעה (להלן: "  ]נספח א'ההצעה הכספית, המצ"ב לטופס ההצעה הכספית ומסומן כ
  להלן.  20 ,19, 18להוראות סעיפים במכרז, וזאת בכפוף  ויזכ – ")הכספית  הזולה ביותר

  
כתב כמויות אשר מחירי היחידה הנקובים בו, הינם מחירי  –לעניין  זה משמעו  –" המחירון"   

 נספח א'כמן ידי הרשות, המצורף לחוזה ומסו-מקסימום עבור כל רכיב ומוכתבים מראש על
  ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

  
יודגש, כי לצורך מתן  ההנחה שעל המציע לנקוב, על המציע לנקוב שיעור אחוז הנחה    

אחת, שאינה אפס, אחרי הנקודה. מציע, שיציין  בספרות בלבד ולא יותר מספרה עשרונית
מכילה רק את הרשות תראה בהצעתו הכספית ככזו, ה - יותר  מספרה עשרונית  אחת

(לדוגמא: מציע אשר ינקוב  .הספרה העשרונית הראשונה, שצוינה על ידו אחרי הנקודה
כאילו נקב המציע בשיעור  ,הרי שהרשות תראה ותחשיב הצעתו - 11.85%בשיעור הנחה של 

  ).11.8%הנחה של 
  

רור עם עוד יובהר ויודגש, כי הרשות תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לערוך בי   
כל מציע, אשר הצעתו הכספית, שהוגשה במסגרת מכרז זה, נחזית בעיניה כנמוכה ומעלה 
חשש, כי אין ביכולתו של המציע, לעמוד בכל התחייבויותיו החוזיות, הנקובות במסמכי 

   .המכרז, ככל ויזכה במכרז זה
  

ים ובמומחים ידי הרשות, אשר תהא רשאית להיעזר ביועצ-בדיקת ההצעות תבוצע על  11.2  
  :וזאת בשלב אחד כדלקמן, שיתבצע בשני שלבי משנה, באופן המפורט להלן חיצוניים מטעמה

  
   ההצעה הכספית  –שלב א'   11.2.1   

  
 מן אחד כל של הכספית הצעתם את תבחן הרשות, הראשון השלב במסגרת     

 הסכום יהיה, המציע של הכספית כהצעתו הרשות תבחן אותו הסכום. המציעים
לכל אחת מקבוצת הפרקים  ידו על שהוצע, נחההה אחוז לשיעור בהתאם, המתקבל

לטופס  נספח א', המצ"ב כהמפורטים והנקובים  בטבלת ריכוז ההצעה הכספית
  .ההצעה הכספית

  
  תנאים מקדמיים ותנאים נוספים –שלב ב'   11.2.2   

  
ל המציעים, בתנאים , הרשות תבחן את עמידתם שבמסגרת השלב השני  11.2.2.1     

וכן בשאר התנאים לעיל,  6.1המקדמיים המפורטים בסעיף משנה 
 וכן בהגשת המסמכים האמורים עילל 6והדרישות האמורים בסעיף 

"). במסגרת הנוספים התנאים(להלן:  לעיל 7.1.6 – 7.1.8 בסעיפי משנה
ידי המציע, - האמור, תבדוק הרשות את המסמכים אשר הוגשו על

  .לעיל 7ף סעיאות בהתאם להור
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 בדיקת התנאים המקדמיים ויתר התנאים הנוספים תתבצע, על בסיס  11.2.2.2     
 "Go-No Go" עוד יודגש, כי מציע אשר לא עמד בתנאים ולא תנוקד .

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

  להלן.  18סעיף 
  

זהות של שני  מובהר בזאת, כי בכל מקרה, שבו תתקבלנה בהליך המכרז, הצעות כספיות   11.3  
הזולות ביותר, (מבין כל ההצעות הכשרות,  מציעים (או יותר), שהינן בעלות ההצעות הכספיות 

כמספר  –וזאת רק כאשר הם בעלי ההצעות הממוקמות שתיהן , שהוגשו בהליך המכרז)
פי טופס - "), אזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות, עלההצעות  הזולות(להלן: " שתיים

פי - פי דין, תהא הרשות רשאית (אך לא חייבת), על- הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז ו/או על
מציעי ההצעות  הזולות, בבקשה להגשת הצעות משופרות שני שיקול דעתה הבלעדי, לפנות ל

"), לשם בחירת Best & Final(להלן: "ם להנחיית ועדת המכרזים של הרשות תאבה וסופיות,
  .שני המציעים הזוכים

  
האמור,  התחרות הינה רק בין שני המשתתפים על המקום  Best & Final -מובהר, כי בהליך ה     

  השני  ולא יהא בתוצאות התחרות ביניהם, כדי להשפיע על מעמדו של המציע הראשון האחר. 

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי בעצם הגשת הצעתו למכרז זה, הוא נותן את הסכמתו   11.4  
  , במסגרת המכרז ובנסיבות המפורטות בסעיף זה.Best & Finalלביצוע הליך של  

  
הרשות מפנה בזאת, את תשומת לב המציעים, למנגנון הליך התיחור אשר יתבצע בין  שני   11.5  

שם ביצוע כל הזמנת עבודה, ככל שתדרוש זאת הרשות,  כמפורט הזוכים במכרז כאמור, ל
 11.6 בהתקיים כל אחת מהנסיבות המפורטות בסעיף משנה(למעט  לחוזה 6.1בסעיף משנה 

אשר הוגדרו כעבודות ובהתאם לשיקול דעתה המלא והמוחלט, לחוזה,  6.8 להלן וסעיף משנה
אחוזי  לצרכי התיחור  הווי ,הקובעיםאחוזי ההנחה ללא תיחור). בהקשר זה יש לציין, כי 

לא כולל תיחור, הליך אשר יחייבו את הזוכים בהצעותיהם במסגרת כל  ההנחה המינימאליים
לרבות מקדמי אתר והיקף, המפורטים ידי הרשות בחוזה, -הנחות נוספות המוכתבות על

  לחוזה. 14.5, 14.4להלן, ובסעיפי משנה  13.4, 13.3בסעיפי משנה 

לחוזה, תהא הרשות רשאית, בהתקיים כל  6לעיל ובסעיף  11.5אף האמור בסעיף משנה  על  11.6  
אחת מהנסיבות המפורטות להלן, לפנות לכל אחד מהמציעים הזוכים וזאת בהתאם לשיקול 
דעתה המוחלט והבלעדי, לצורך ביצוע של עבודות,  שבגינן לא יבוצע הליך תיחור:  (א) בכל 

וכן לצורך רום ו/או עבודה בטיחותית, הנדרשת לביצוע מידי; (ב) עבודת חי  מקרה של ביצוע
מתן שירותים שאספקתם נדרשת, במסגרת ו/או לצורך השלמה ו/או כתוספת, שינוי או 
התאמה לשירותים (זהים ו/או דומים ו/או נוספים), שסופקו זה מכבר ו/או שהנם מסופקים 

ל שירותים כאמור,  מצאו את ביטוין ידי קבלן מסוים, וזאת  בנסיבות בהן אספקתם ש- על
בהליך התיחור ו/או בהזמנת העבודה הרלוונטית לשירותים המקוריים, ובתנאי שאלו יבוצעו 

לא (ג) וכן, בכל מקרה של ביצוע  עבודות קטנות, שהיקפן הכולל  ברצף ובאותו מתחם עבודה;
שירות של תיקון תקלות, וכן בגין ביצוע נומינאלי;  (ד) ₪, (חמישים אלף)  50,000על  יעלה

ידי הקבלן -המצויים במסגרת אחריותו של קבלן רלוונטי; וכן (ה) בגין אספקת שירותים על
כאמור לחוזה; והכל  7.4.5ידי צד שלישי, בנסיבות המתוארות בסעיף משנה -הנוסף ו/או על

   .")תיחור עבודות ללאלחוזה (להלן ובכל מסמכי המכרז: " 6.8.1 – 6.8.5ומפורט בסעיפי משנה 
  

בכל מקרה הבחירה למי מהמציעים הזוכים תימסר ביצוע של עבודה ללא ביצוע הליך תיחור [    
הינה  -לחוזה]  6.8.2, 6.8.1בו התקיימה אך ורק כל אחת מהנסיבות המפורטות בסעיפי משנה 

  . בהתאם להוראות המפורטות לשם כך  בחוזה
  

רים, והם מוותרים בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר המציעים מודעים ומסכימים למנגנונים האמו  
מציע אשר  וכן יהיו מנועים ומושתקים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.

  יראו את הצעתו כהצעה מותנית והרשות תהא רשאית לפסול אותה.  -יסתייג מהוראה זו 
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י זוכים במכרז זה, הרי במידה ולא הוגשו שתי הצעות ו/או למרות האמור לעיל, לפיו ייבחרו שנ  11.7  
לא נותרו לדיון שתי הצעות כשרות או שלא נותרה יותר מהצעה כשרה אחת, בתום בדיקת 

פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור את כמות הזוכים הכשרים - ההצעות, תהא הרשות רשאית, על
לפגוע ובכפוף לזכויות הרשות, על פי  הקיימים ו/או  שלא להכריז על זכייה כלל,  והכל מבלי

  להלן.   20, 16סעיפים 
  

ידי הרשות זוכה אחד בלבד, בהתאם לאמור -למען הסר ספק, מובהר, כי במקרה ובו ייבחר על    
להלן, ייחתם עם הזוכה   12זה לעיל, אזי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   11.7בסעיף משנה 

חיד, קרי, חוזה אשר יהיה זהה לחוזה המצורף חוזה, אשר יותאם לנסיבות היותו זוכה י
למסמכי מכרז זה, אולם, ללא הוראות בדבר תיחור (אשר אינו רלוונטי במקרה של זוכה יחידי) 
ו/או כל הוראה אחרת אשר אינה מתאימה/רלוונטית, והתמורה אשר תשולם לזוכה, תהא 

ידי -ועה אשר נקבעה על, ולאחר שנוכתה הנחה קבבו זכה מחירוןבהתאם למחירים הנקובים ב
  . ), על המחירים הנקובים במחירון בו זכהחמישה אחוזים( 5%הרשות, בשיעור של  

  הודעה בדבר זכייה  11.8  

  
מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז ו/או -הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה ו/או אי  11.8.1    

  יר/ת ועדות המכרזים.ידי מזכ-זכייה, תישלח למציע, אך ורק על-הודעה בדבר אי

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור, בעל פה ו/או בכתב, באמצעות כל גורם   11.8.2    
שאיננו מזכיר/ת הועדה, אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך 
עליה, בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת, יהיה 

  לבד.הדבר על אחריותו ב

  חובת חתימה על החוזה
  

זכתה במכרז, לחתום על החוזה ונספחיו עם הרשות, בנוסח שהעתקו מצורף,  םשהצעת יםעל המציע  .12
(ארבעה  14לרבות כל תיקון אותו תבצע הרשות בחוזה (ככל שתבצע), במסגרת הליך המכרז, וזאת תוך 

סר ספק, מובהר בזאת, כי החוזה על כל ידי הרשות. למען ה-לכך על ועשר) ימים, מהמועד שהתבקש
  . נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאיי מכרז זה

 23.4מובהר, כי במקרה של שינויים שייעשו בהוראות החוזה, במסגרת ההבהרות (כאמור בסעיף משנה   
 םיפי כל דין, החוזה אשר ייחתם עם המציע-להלן) וכן בכל אופן אחר, בהתאם למסמכי המכרז ו/או על

  , יותאם לשינויים האמורים.יםהזוכ

הזוכה, היה  מציעהרשות, לא יהיה רשאי ה ידי- על, כי בכל מקרה, עד למועד חתימת החוזה יודגש  
, מכוח החוזה, ה אחרמול זוכ הוטרם נחתם חוזה התקשרות עימו, להשתתף בהליכי תיחור, ככל שנעש

/או ו טענה כל מלטעון ,ומושתק נועמ יהיה והוא ,הרשות עםאת הליכי ההתקשרות  םאשר השלי
  .לכך בקשר, שהוא וסוג מין מכל, תביעה/או ו דרישה

  

  התמורה
 

  התמורה בגין מתן שירותים אשר יינתנו בהליך תיחור  13.13.1
 

פי החוזה, במלואן - ים הזוכים במכרז זה עלשל המציע הםהתחייבויותי ביצוע כל תמורת    
ים, עבור השירותים שסופקו על ידם בפועל, תמורה זוכעים המציל הרשותתשלם ובמועדן, 

לחוזה, ככל שהוא נדרש, על  6המחושבת בהתאם  לביצוע הליך תיחור, הנקוב ומפורט בסעיף 
, אשר יבוצע בין המציעים הזוכים, והכל באופן ובתנאים ובכפוף מחירוןהמחירים הנקובים ב

  ").התמורהיחדיו: "לשאר ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה (להלן, 
  

  



  

16 

 

  התמורה בגין  ביצוע עבודות ללא תיחור   13.2  
  

פי החוזה, במלואן - ים הזוכים במכרז זה עלשל המציע הםהתחייבויותי ביצוע כל תמורת    
ים, עבור איזה מביצוע של העבודות, אשר יבוצעו ללא זוכמציעים הל הרשותתשלם ובמועדן, 

 6.8.2 -ו 6.8.1תים הנדרשים, המפורטים בסעיפי משנה של מי מהשירו ביצוע הליך תיחור,
בסעיף משנה למעט בהתקיים הנסיבה האמורה שסופקו על ידם בפועל, ככל שסופקו, [, חוזהל

אשר בגינה תשולם למציע הזוכה, שביצע עבודה זו, את הסכומים המגיעים לו,  –לחוזה  6.8.3
בסעיף משנה  ו, כמשמעהקבלן"של  מחיר ההצעה הפרטנית"בבהתאם למחירים הנקובים 

אשר בגינה לא  –לחוזה  6.8.4בסעיף משנה לחוזה; וכן בהתקיים הנסיבה האמורה  3.6.1
תשולם  כל תמורה שהיא, וביצוע השירות יחול במקרה זה על חשבון מי מהמציעים הזוכים, 

, ע], תמורה המחושבת, בהתאם למחירים הנקובים במחירון הקובאשר ביצע שירות נדרש זה
  , והכל באופן ובתנאים ובכפוף לשאר ההוראות, המפורטות לשם כך בחוזה.כמשמעו להלן

  
 של, בכל מקרה תיחורלצורך ביצוע של עבודות ללא ובחירת שני הזוכים כאמור,  מסגרתב    

ביצוע עבודת חירום ו/או עבודה בטיחותית, הנדרשת לביצוע מידי; וכן בכל מקרה של ביצוע 
, כאמור נומינאלי, ₪) ףאל חמישים( 50,000על  לא יעלההיקפן הכולל עבודות קטנות, ש

כלל הרכיבים  שלתרכיב הרשות רשימת פריטים לחוזה,  6.8.2 -ו 6.8.1ומפורט בסעיפי משנה 
, לכל קבוצת פרקים. מחירון של שני הזוכים מוצע, וזאת בהתאם לממחירוןב הנקובים

ידי -תינתן הנחה קבועה נוספת  אשר נקבעה על הרשות כפי  שיתקבל, ידי- עללממוצע המחושב 
  ").הקובע המחירון" :להלן ובכל מסמכי המכרז( )חמישה אחוזים( 5%של   עוריבשהרשות, 

  
  תוספת תשלום בגין מקדם אתר  13.3  

  
מחירון ו/או להלן, מובהר בזאת, כי המחירים הנקובים ב 13.5בנוסף על האמור בסעיף משנה     

, בכל אחד הזוכיםידי - כוללים את כל ביצוע של מתן השירותים, שיינתנו על ,המחירון הקובע
מאתרי הרשות, כהגדרתם בחוזה, למעט ביצוע של מתן שירותים, אשר יינתנו באתרי הרשות, 

, אשר בגינם 'יבנספח בהתאם למפורט במפת החלוקה לאזורים, המצ"ב לחוזה ומסומנת כ
והכל כמפורט בסעיף  המהווים תוספת "מקדם אתר",תוספת תשלום,  יםהזוכ יםהמציע ויקבל

 ,לחוזה 14.4ובסעיף משנה  המצ"ב לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו למפרט הטכני 00.20
  ").מקדם אתר(להלן בכל מסמכי המכרז: "

  
  מתן הנחה בגין מקדם היקף  13.4  

  
מהמציעים הזוכים [בכל לעיל, במידה ובהזמנת העבודה אשר תונפק למי בנוסף על האמור     

איננה דורשת הליך תיחור, או בכל מקרה ובו נדרשת עבודה מקרה בו נדרשת עבודה, אשר 
אחזקה ופיתוח הדורשת הליך תיחור], סך העבודות למתן שירות אחד, בביצוע של עבודות 

 150,000על    העולהבמסלולים, כבישים ורחבות חנייה עבור חטיבת אחזקה, יסתכמו לסכום 
ידי המציע הזוכה, אשר יתן את השירות -, הרשות תהא זכאית להנחה נוספת, שתינתן על₪

למפרט  00.20הנדרש, בשיעור אחוז הנחה, בהתאם להיקפים הנקובים והמפורטים בסעיף 
  ").  תעריף מקדם היקףבכל מסמכי המכרז: " לחוזה (להלן 14.5ובסעיף משנה  הטכני,

  
ההנחה  אחוז שיעורזה לעיל, מובהר בזה, כי  13.4, בסעיף משנה לפגוע מכלליות האמור מבלי    

הזוכים, אשר יספק את השירות הנדרש כאמור,  מהמציעיםידי מי - הנוספת, אשר תינתן על
  .הנדרשת העבודהנשוא  מביצועהסופי אשר יתקבל   מהחשבון ייגזר

  
  כך בחוזה.ועדכונה, יהיו באופן ובתנאים המפורטים לשם  הצמדת התמורה   13.5  

  
 הנקובים בטופס ההצעה הכספית האומדניםמובהר בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי   13.6  

שנתי], נועדו לצרכי שקלול ו/או על בסיס הערכה ו/או לצרכי  עבודותצפי מחיר ל  -[עמודה ג' 
השוואה בלבד ואין הן מהוות הצהרה, באשר להיקפם של השירותים הנדרשים ו/או של 

  עבודות הכלולות במסגרתם ו/או של איזה מרכיביהן, אותו יידרש המציע הזוכה לבצע בפועל.ה
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למען הסר ספק, יצוין, כי התמורה כאמור לעיל, הינה מלאה, סופית וכוללת בגין ביצוע   13.7  
פי החוזה, לרבות כל ההוצאות והעלויות -על יםהזוכ יםהשירותים וכל יתר התחייבויות המציע

  , במישרין ו/או בעקיפין, במתן השירותים.הכרוכות
  
  תקופת ההתקשרות

 
, חודשים  (שלושים וששה) 36 - , היא לעם המציעים הזוכים תקופת תוקפו של חוזה המסגרת  14.1  .14

מהמועד הנקוב בסעיף  , ובכל מקרה תסתיים לא יאוחרידי הרשות-חתימת עלהחל מיום 
  "). שרותתקופת ההתקלחוזה (להלן: " 5.1משנה 

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

ידי הרשות, אזי יחולו ההוראות -לפי העניין, מכל סיבה שהיא, עד למועד חתימת החוזה על
סיפא לעיל (לעניין השתתפות בהליכי תיחור) או כמפורט בסעיף  12הנקובות לשם כך בסעיף  

  לחוזה. 5.2משנה 
  

- ממועד סיום ביצוע העבודות הנדרשות, נשוא מכרז זה, המפורטות במפרט הטכני, תינתן על  14.2  
, אחריות מלאה אשר תחל מהמועד הנקוב בתעודת הקבלה, המצ"ב לחוזה  (לאחר יםידי הזוכ

תקופת ) חודשים לאחר מכן (להלן: "שנים עשר( 12בדיקת קבלה שנערכה בגינם) ותסתיים 
"), אלא אם כן, נקבעו במפרט הטכני, תקופות אחריות שונות לרכיבים ו/או לחלקים ריותהאח

ו/או לציוד ו/או למתקנים ו/או לחומרים, כי אז תותאמנה תקופת האחריות, בקשר עם אותם 
הרכיבים ו/או החלקים ו/או הציוד ו/או המתקנים ו/או החומרים כאמור, לפרק הזמן הנקוב 

  י.לשם כך, במפרט הטכנ
  

יך את תקופת ההתקשרות, רלהא פי שיקול דעתה המלא והבלעדי,-ת, עלאירשא תהת שוהר  14.3  
) עשרים וארבעה( 24בתקופה/ות נוספת/ות שלא יעלו יחדיו על תקופת הארכה כוללת של 

ובלבד שתודיע , שתקבע הרשותתקופתי בכל תמהיל "), תקופות ההארכה,  (להלן: "חודשים
ת ופתקסיום  י(שלושים) ימים, לפנ 30בכתב, לפחות  יםהזוכ יםעל כוונתה זו למציע

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

בכתב, על דחיית תחילתה  יםפי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לזוכ-הרשות תהא רשאית, על  14.4  
פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. -של תקופת ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא ועל

הודיעה הרשות על דחיית תחילתה של תקופת ההתקשרות כאמור ו/או במידה ויחולו עיכובים 
כלשהם, במועד תחילת תקופת ההתקשרות, כתוצאה מצו של בית משפט מוסמך ובין מכל 

ת ו/או נוספת שהיא, ידחה ו/או יוארך מועד תחילת התקופה האמורה, למועד אותו סיבה אחר
בזאת, באופן בלתי חוזר וכן יהיו  יםמוותר יםפי שיקול דעתה הבלעדי והזוכ-תקבע הרשות, על

, מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כלפי הרשות יםומושתק יםמנוע
לשיפוי ו/או לפיצוי מכל סוג שהוא.  יםהזוכ םבכלל זה, לא יהיה זכאיו/או כלפי מי מטעמה, ו

מנת לגרוע מזכותה של - זה, על 14.4למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף משנה 
  להלן. 14.5הרשות לביטול החוזה, בהתאם להוראות סעיף משנה 

  
יבה שהיא, לבטל את החוזה ו/או פי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל ס-הרשות תהא רשאית, על  14.5  

להפסיק את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרות או 
(שלושים) ימים. למען הסר ספק,  30במהלך תקופת ההתקשרות וזאת בהודעה מוקדמת של 

לבטל את מנת לגרוע מזכותה של הרשות, -זה, על 14.5מובהר בזאת, כי אין באמור סעיף משנה 
  להלן. 15החוזה, בהתאם לשאר התנאים המפורטים בחוזה ו/או כדי לגרוע מזכותה לפי סעיף 

  
בזאת, באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או  יםומתחייב ים, מצהיריםהזוכ יםהמציע  14.6  

 םהפסקת ההתקשרות, הינה זכות המוקנית לרשות, וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים, ה
, מלטעון כל טענה בשל כך, יםומושתק יםמנוע ובזאת, באופן בלתי חוזר וכן יהי יםמוותר

לביצוע שירותים, במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או  םלרבות טענה בדבר הסתמכות
להיקף הזמנות עבודה מינימאלי כלשהו, ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן  םהסתמכות
  ו/או בקשר עם היתכנותם. , בקשר עם השירותיםיםהזוכ יםהמציע והשקיע
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  ללא התחייבות או מצג ביחס להיקף ההתקשרותמסגרת התקשרות 
 

לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח  ,להתקשרות מסגרת דנן הוא מכרז פומביהמכרז מובהר בזאת, כי   .15
נו . היקף השירותים שיוזמבמסלולים, כבישים ורחבות חנייה, עבור חטיבת אחזקה, בכל אתרי הרשות

, מועדם בכל תקופת ההתקשרותהשירותים בודדת והן בהתייחס לסה"כ היקף פעם הן בויסופקו בפועל, 
, בהתאם פי שיקול דעתה הבלעדי-פי צורכי הרשות, ועל-ומאפייניהם (אם בכלל), ייקבעו מעת לעת על
 יםמציעמה הזמיןל תמתחייב האינ . מובהר, כי הרשותלהזמנת עבודה, אשר תונפק לכל שירות נדרש

 יםו/או להורות למציע איזה מהשירותים בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל יםהזוכ
, על הפסקת ביצועם בכל עת, במהלך תקופת ההתקשרות ו/או במהלך איזה מתקופות ההארכה יםהזוכ

וסוג שהם  לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין םזכאי ויהי יםהזוכ ים, וזאת מבלי שהמציע(ככל ותחולנה)
  בקשר לכך. 

  העדר בלעדיות
 

בלעדיות כלשהי  הם, לא תקנה לםבמכרז וחתימת חוזה עמ יםהזוכ יםהמציע קבלת הצעותיהן של   .16
פי שיקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים - לביצוע השירותים והרשות רשאית בכל עת ועל

  לביצוע השירותים.
 

  והוראותשמירת דינים 
 

לא תתקבל הצעה אשר המחיר הנקוב בה, אינו תואם לדעת הרשות את קיומם של הוראות הדין וכן אם   .17
מכל סיבה שהיא, ההצעה בכללותה לרבות ההצעה הכספית, אינה תואמת לדעת הרשות, את כל 

  פי החוזה.-התחייבויות הזוכה על
  

  שינויים ופנייה להשלמות
 

שלו לגביהם,  המציע או כל הסתייגויות  ידי-לע ,י המכרזישייעשו בתנא ,נוי או תוספתכל שי 18.18.1
עלולים להביא  ,י המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרתיידי תוספת בתנא- בין על

והכל בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות. אין  לפסילת ההצעה
  להלן. 23ת בשאלות ובירורים לרשות, בהתאם לאמור בסעיף באמור, לפגוע בזכות המציע לפנו

 
פי שיקול דעתה המלא -הרשות שומרת על זכותה, לפנות למי מן המציעים, בכל עת, הכל על  18.2  

והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לביצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל 
ות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או התנאים מין וסוג שהם, הקשורים בהצעה שהגישו, לרב

הנוספים ו/או בקשר עם ההצעה הכספית, ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או 
אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל 

רמה, בשל רשלנות או סיבה שהיא, שנתגלו באיזה מהמענים האמורים (לרבות בנסיבות בהן נג
לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע) והכל מבלי לגרוע, משאר הזכויות המוקנות לרשות, 

  בהתאם להוראות הנקובות, בטופס ההצעה הכספית ובהתאם לשאר הוראות הדין.
  

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות, כפי שהן   18.3  
זה לעיל, והם מוותרים בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן  18בות, בהוראות סעיף נקו

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

  כאמור.
  

  עה כלשהיהעדר חובה לקבלת הצ
 

למרות כל האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה   .19
  הזולה ביותר או כל הצעה מההצעות שיוגשו למכרז.
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  ביטול המכרז או ביטול החוזה
 

  הזכות לבטל מכרז או חוזה 20.20.1
 

פס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז הזה, הרשות על אף האמור לעיל בכל מקום אחר בטו   
שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת את המכרז ו/או לבטל את זכייתו של זוכה במכרז 

פי טופס - ו/או לבטל את החוזה עם זוכה במכרז, כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לה על
בות בגינן בוטלו פי יתר הוראות הדין. הנסי-הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז הזה ו/או על

  , לפי העניין.יםהזוכ יםהמכרז, הזכייה או החוזה יימסרו למציעים או למציע
  

  החזר דמי השתתפות –ביטול המכרז   20.2  
  

, יהיו זכאים כל אחד מהמציעים בלבד להחזר דמי ו בו זוכיםשהוכרז לפניבוטל המכרז     
ששילמו את דמי ההשתתפות, אך ההשתתפות. מובהר, כי משתתפים במכרז, כלומר, גורמים 

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

ת נ, וזאת שלא בשל הפרת איזה מהוראות טופס הזמיםבו זוכ ושהוכרז לאחרבוטל המכרז     
 ויהי ,יםהזוכ יםידי המציע-ההצעות ותנאיי המכרז ו/או הפרת איזה מהוראות כל דין על

אך ורק להחזר תשלום דמי ההשתתפות. מוסכם בזה, כי  םבלבד, זכאי יםהזוכ יםהמציע
זה לעיל, יהווה סילוק סופי ומלא, בכל עניין הקשור לביטול  20.2ההחזר הנקוב בסעיף משנה 

  המכרז, בין במישרין ובין בעקיפין.
  

  תוצאות הביטול  20.3  
  

לעיל,  20.1, בנסיבות האמורות בסעיף משנה יםבו זוכ ושהוכרז לפניבוטל המכרז   20.3.1    
פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט - תהא הרשות רשאית על
פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז, וזאת בין -בכל דרך אחרת שהיא על

אם הושבה למציעים ערבות לקיום המכרז (ככל שנקבעה במכרז חובת המצאת 
  ) ובין אם לאו.ערבות

  
במסגרתו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה של זוכה  יםזוכ ושהוכרז לאחרבוטל המכרז   20.3.2    

במכרז ו/או לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות המתוארות 
 20.3.1פי סעיף משנה -לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על 20.1בסעיף משנה 
ת המתאימות, תהא הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעיל, ובנסיבו

לפנות למציע הבא אחריו (אשר הצעתו הינה בעלת הציון הסופי [המשוקלל] הגבוה 
ביותר / הצעתו הכספית הינה הזולה ביותר, לפי העניין, מבין שאר ההצעות אשר 
 עמדו בכל התנאים המפורטים בטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז (מלבד
הצעתו/ם של המציע/ים אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור) ו/או לצאת למכרז חדש 

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

  
   ותהזוכ ותעיון בהחלטות ועדת המכרזים ובפרטי ההצע

 
ת ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה בהחלטומציע יהיה רשאי לעיין במכרז,  יםרק לאחר בחירת הזוכ.21

 - ת ועדת המכרזים/לאחר תאום עם מזכיר ,תקנותל  )ו(+)ה(21 ות משנהתקנלאמור בבהתאם  הזוכה,
לעיל ו/או סעיף  8.5, ובכפוף להוראות סעיף משנה כולל מע"מ ₪, )חמש מאות( 500תשלום בסך  תמורת 

   .לטופס ההצעה הכספית להלן 8
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  הביטחון אישור גורמי
  

, כפופה לאישור גורמי הביטחון, מראש ובכתב. לא אושרה יםהזוכ יםיודגש, כי העסקת עובדי המציע.22
, יםהזוכ יםהמציע יםחייב ויהי - ידי גורמי הביטחון -, עליםהזוכ יםהעסקתו של מי מעובדי המציע

ידי -, עליםהזוכ יםמציעמי מהמתן אישור, למי מעובדיו של -להעמיד תחתיו עובד אחר. יובהר, כי אי
ביצוע העבודה, -,  לדחייה ו/או עיכוב ו/או לאייםהזוכ יםלא יהווה כל עילה מצד המציע - גורמי הביטחון 

  נשוא המכרז.
 

, מוגדר כמוגבל כניסה מסיבות בנתב"גלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הואיל והשטח האווירי   
 .אשר אינם אזרחי מדינת ישראל ביטחוניות, לא תותר העסקת עובדים פלסטינים,

  
  שאלות הבהרה

  
ו נציג יח' הינ ,בהקשר למכרז זה ,הבירוריםו אליו יש להפנות את השאלותהרשות נציג   23.1  .23

 ,די שליחי- עלאו  03-9752608 פקס שמספרו:באמצעות  ,נחום אורגדמר תקשרויות, ה
. A.R-870מספר  -  2, קומה 3יון, טרמינל גור-נמל התעופה בן רשות שדות התעופה, :לכתובת
  ). הממוקם במתחם חטיבת אחזקה( אגף לוגיסטיקה, - התקשרויות מחלקת

ושם איש הקשר ליה ומס' הטלפון ימיאת מספר הפקסבכתב, נייתם גוף פעל הפונים לציין ב
  מטעמם, לעניין זה.   

  
  03-9752611, 03 – 9752609 יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו:  23.2  

  
. על הפונים לציין בעת פנייתם, את מספר 25.10.2016פניות לברורים תעשנה עד ליום   23.3  

הפקסימיליה ומספר הטלפון לברורים. לאחר מועד זה, תהא הרשות רשאית שלא לענות 
  לשאלות מציעים.

  
ידי הרשות, בקשר -פת, אשר ייערכו עלכל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוס  23.4  

עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, לרבות כמפורט בסעיף משנה 
"), יהיו חלק ממסמכי המכרז, לכל דבר ההבהרותלעיל (במסמכי המכרז ייקראו יחדיו: " 18.2

אחרת,  ועניין. ההבהרות יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, למעט אם קבעה הרשות
בנסיבות העניין. פרסום ההבהרות באמצעות אתר האינטרנט, ייחשב לכל דבר ועניין, כאילו 
הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים, גם בנסיבות בהן, מכל סיבה שהיא, לא הפיצה הרשות 

  להלן. 23.5בעצמה את ההבהרות (כולן או חלקן), בהתאם להוראות סעיף משנה 
  

על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת  בכל מקרה מודגש, כי    
בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן ולצרפן להצעה, לאחר ששקללו 
את האמור בהן, והמציעים יהיו מנועים ומושתקים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין 

  וסוג שהן, בקשר לכך.
  

לעיל, הרשות תהא רשאית,   23.4פי סעיף משנה - לגרוע מאחריות המציעים, על בנוסף, ומבלי  23.5  
אך לא חייבת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפיץ במישרין את ההבהרות, לכל מי 
ששילמו דמי השתתפות במכרז, וזאת באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון, בקשר עם כל אחת 

  מההבהרות.
  

ק, מובהר, כי לא יהיה תוקף להבהרות, אלא אם פורסמו, כאמור בסעיף משנה למען הסר ספ  23.6  
  לעיל. 23.4
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  איסור הסבה
 

ו/או להסב ו/או להמחות  מתחייב שלא להעביר ,יםהזוכ יםכל אחד מהמציעים, לרבות המציע 24.24.1
מכי המכרז מסלפי  ,זכות מזכויותיו לאחר, בשום צורה ואופן, במישרין ו/או בעקיפין, כל
ולא (ככל שיחתם)]  מושייחתם ע, חוזה[לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז ו/או ה

פי - כל זכות ו/או חובה, עלקבלת  לשם ,שום שותף או ליצור תאגיד אחר ,להוסיף או לצרף
שייחתם עמו , חוזהמסמכי המכרז [לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז ו/או ה

  תם)], אלא לאחר שקיבל לשם כך, את הסכמתה מראש ובכתב של הרשות.(ככל שיח
 

פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה - הרשות תהא רשאית, על  24.2  
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור,  24.1ו/או המחאה, כאמור בסעיף משנה 

א בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום שלא תקבל את אישורה בכתב של הרשות, תה
תוקף כלפי הרשות, ומבלי לפגוע בבטלות הפעולה, תיחשב הפרה יסודית של הוראות החוזה 

 (ככל שייחתם).
  

  מפגש  משלמי דמי השתתפות
 

, 10:30, בשעה: 10.10.2016הרשות תקיים מפגש וסיור, לכל משלמי דמי ההשתתפות, ביום:  25.25.1
אגף  – התקשרויות מחלקת, A.R-870, חדר מספר 2, קומה 3בטרמינל יתקיים  שהמפג

ההשתתפות "). מפגש משלמי דמי השתתפות(להלן: ") מתחם חטיבת אחזקה, (לוגיסטיקה
  .במפגש משלמי דמי השתתפות ובסיור הינם חובה

 
משלמי דמי  מפגשנציג מטעמו, אשר לא ישתתף ב או/ומציע   25.2  

לא ההשתתפות ובסיור ו/או לא יירשם בפרוטוקול שייערך בהם, 
 הצעתו תפסל על הסף. -יעשה כן  אםלמכרז והצעתו  אתיוכל להגיש 

  
  בעלות על מסמכי המכרז ובמסמכי הצעת המציע

 
ובנספחיו, במסמכי המכרז  ן,שה מכל מין וסוג קניין האחרות,זכויות היוצרים וכל זכויות ועלות הב.26

של  הרשות  לרבות במענה המציעים ובמסמכים, אותם תציג הרשות בפני המשתתפים במכרז, תהיינה
בלבד, באופן שבו תהא הרשות, בין היתר, רשאית לבצע בהם כל שימוש והמציע מוותר בזאת, באופן 
סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר 

 ך הגשת ההצעה.אלא רק לצור ,אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו, . המשתתפים במכרזלכך
מסמכי המכרז יוחזרו במלואם למשרדי הרשות, לא יאוחר מהמועד האחרון, שנקבע להגשת ההצעות 

  במכרז זה.
 

  סמכות שיפוט והדין החל על המכרז
 

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית, לדון בכל עניין הקשור ו/או –לבית המשפט המוסמך בת"א  27.1  .27
 וזה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע הנובע מהליכי מכרז

  .יםבו זוכ ובמכרז  ובין לאחר שנקבע יםזוכ
  

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז,   27.2  
כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, , יהיה יםבו זוכ ובמכרז ובין לאחר שנקבע יםזוכ ובין טרם נקבע

פי חוקים אלה, אשר יגברו על כללי ברירת הדין, המפנים -בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על
  לתחולת דין זר.

        
                            
    בכבוד רב,                       

                                                                                                                                                  
  נחום אורגד                                                        

  רפרנט רכש בכיר                                                                                               
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        נספח א'  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז 

  
  ,  6.1.1, להוכחת דרישת  סעיף משנה והמציע הינו תאגידתצהיר מנהל התאגיד, היה 

  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז
  

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

 
[יש לנקוב בשמו המלא של "), התאגידהנני מנהלה הכללי של ____________________________ (להלן: " .1

פקידי כמנהל הכללי של התאגיד, ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח ת] התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות
  והכרתי את העובדות נשוא התצהיר.

  שם התאגיד: ____________________________________________ 1.1

 כתובת רשומה: __________________________________________ 1.2

 מספר תעודת הרישום של התאגיד: _____________________________ 1.3

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  :    מספר השורות בטבלה, הינו להמחשה בלבד.  הערה
  

  י תעודות הזיהוי שלהם: שמות מנהלי התאגיד (לא דירקטורים), מעניהם ומספר 1.5

 : ____________________________________ המנהל הכללי

  :מנהלים נוספים בפועל בתאגיד

_______________________________________________  

_______________________________________________  

  

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

  

  

  

  

 מספר המניות מען מספר זיהוי שם בעל המניות
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 נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, התאגיד הינו תאגיד הרשום כדין בישראל. .2

 . של תעודת ההתאגדות של התאגיד ידי עו"ד,-, מאושר עלמצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" .3

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

         ___________________  
  חתימת המצהיר                                                   

  ידי האדם המצהיר, -[יש לחתום   באופן אישי על                                  
 ]ללא צירוף חותמת התאגיד המציע                                       

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

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 עו"ד                                                                   
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  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז 1'נספח א

  
  להוכחת דרישת   עוסק מורשה (שאינו תאגיד),תצהיר המציע, היה והמציע הינו 

  ,  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז6.1.1 סעיף משנה
  

     
, 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:
 

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

   שם המציע: ____________________________________________ 1.1

   כתובת רשומה: _________________________________________ 1.2

 מספר עוסק מורשה של המציע: _____________________________ 1.3

 ציע: _____________, _____________, ______________. שמות מורשי החתימה של המ 1.4

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

 .של תעודת עוסק מורשה ידי עו"ד,- , מאושר עלמצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור".  3

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

                                       
___________________  

  חתימת המצהיר   

  , ]ידי האדם המצהיר-[יש לחתום באופן אישי על                    

                          
  

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

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

      
              

                                                                     __________________  
  חתימה וחותמת עו"ד                                              

    



  

25 

 

  נספח ב'  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז
  

ה והמציע הינו  תאגיד) או תצהיר המציע (היה והמציע הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד), להוכחת תצהיר מנהל המציע (הי
  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז ,6.1.2משנה  ףדרישת סעי

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

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

[יש לנקוב בשמו  ")המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________________ (להלן: " .1
למכרז , .]המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות או בשמו המלא של העוסק מורשה כפי שהוא מופיע בתעודת ע.מ

עבודות אחזקה ופיתוח במסלולים, כבישים לביצוע מסגרת התקשרות בחוזה  -  2016/073/0042/00פומבי מס' 
  .רשות שדות התעופה אתריבכל  ורחבות חנייה, עבור חטיבת אחזקה,

הנני משמש כמנהל כללי במציע, ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו, מכוח תפקידי ומכוח הכרתי את העובדות נשוא  .2
 . תצהירי

כי המציע, נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, הינו קבלן רשום בפנקס  אני מצהיר בזאת, .3
- , בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"אלפחות 2ובסיווג ג' 200ענף בהקבלנים,  

 .1988-"חוהוראות תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ 1969
 

  מצ"ב לתצהירי זה, העתק מאושר ידי עו"ד, כ"העתק נאמן למקור" של הרישיון הנדרש, בהתאם לסיווג הנדרש, בהתאמה, לפי העניין. 
  
  

       , זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל, אמת.שמיזה  .4
  
  

                                                                                                                   
                                              ________________  
  חתימת המצהיר                                          

  ידי האדם המצהיר, -[יש לחתום באופן אישי על                             
  ]חותמת התאגיד המציע ללא צירוף                                         

 
  

/ת בזאת כי ביום ____/__/__ הופיע בפני, במשרדי מאשר__________, מ.ר. __________,  ד, עו"מהח" אני
_____________/המוכר/ת לי ___ב_______________, מר/גב' ___________, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' 

/ה לעונשים צפוייהיה/תהיה  ,מר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לואישיבאופן 
  הקבועים בחוק, חתם/מה על הצהרתו/ה דלעיל.

  
  

         _____________________                
  ד"עווחותמת  חתימה                          
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  נספח ג'  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז

  
   

  ,  3.6.1 של  המציע, להוכחת דרישת סעיף משנה המבקר המוסמךחשבון  אישור רואה
  י המכרזילטופס הזמנת ההצעות ותנא

  
  

  
  

  
 : ____________________ מספר רישום:כרואה החשבון המבקר של המציע ולבקשתו, שהינו

פיע בתעודת [יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מו, ")המציע___________________, (להלן: "
 שכתובתו: .]ההתאגדות או בשמו המלא של העוסק מורשה כפי שהוא מופיע בתעודת ע.מ

, וליום 31/12/2013, הריני לאשר, כי  נכון  ליום _____________________________________
ת עפר סך היקף הכנסותיו הכספיות הכולל של המציע, מביצוע של עבודו,  31/12/2015, וליום 31/12/2014

, ₪ )ששה מיליון( 6,000,000 - טון, בגופים ציבוריים, לא פחת מבו/או פיתוח ו/או סלילה ו/או עבודות 
  , בנפרד.2015 -ו 2014, 2013וזאת בכל אחת משנות המס נומינאלי (לא כולל מע"מ), 

  
  

ות משרדי ממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רש -", משמעו גופים ציבורייםהמונח " ,לצורך האמור
  .פי דין-מקומית וגוף אחר הממלא תפקידים ציבוריים על

  
    

  
  ____________________________ _______           על החתום: 

  (שם ברור ומלא + חתימה + חותמת רו"ח)                            
  
  

  ___________________________________                       כתובת:
  

  
  ______________                    תאריך:     

  
  

 .), על נייר פירמה מקורי של משרד רואה החשבון,  ולהטביע חותמת וחתימה מקורייםכלשונויש לערוך את נוסח האישור (: הערה
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  '  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרזדנספח 

  
  ,  4.6.1שנה , להוכחת דרישת  סעיף מוהמציע הינו תאגידתצהיר מנהל התאגיד, היה 

  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז
  

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

  
  
בשמו המלא של  לנקוב[יש ") המציע_______________ (להלן: "אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ____________ .1

לביצוע מסגרת התקשרות בחוזה  - 2016/073/0042/00למכרז פומבי מס' ), התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות
 .עבודות אחזקה ופיתוח במסלולים, כבישים ורחבות חנייה, עבור חטיבת אחזקה, בכל אתרי רשות שדות התעופה

  
  ני משמש כמנהל כללי במציע (*).א  .2
  
אני מצהיר בזאת, כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז זה,  .3

  מתקיימים כל אלו, במצטבר:
  

  בעבירה /ו, בכל ערכאה שהיא, הורשעלא   -המציע, מנהלו הכללי וכן כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע  3.1
, 383, 330, 305, 300, 291 – 290, 237, 112, 100: 1977- פי חוק העונשין, התשל"ז- ה מסעיפים הבאים, עלפי איז- על

, ואם הורשע/ו במי מהעבירות כאמור, 1957-פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח- ו/או על 425 – 422
  (חמש) שנים ומעלה, מיום תום ריצוי העונש בגינן. 5חלפו 

 
(עשרים וחמישה  25% - זה, משמעו: מי שהינו מחזיק ב 3.1בסעיף משנה  –" שליטה משמעותי בעל אמצעי"

אחוזים) או 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 

  
  ]במשבצת הרלוונטית  x[המציע יסמן    -אליו  זיקהההמציע ובעל  3.2

 

  לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא  -לא הורשעו כלל ובכל מקרה לא הורשעו ביותר משתי  עבירות
- "), וחוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים(להלן: " 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים),  התשנ"א

"), אך נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, חלפה שנה נימוםחוק שכר מי(להלן: " 1987
  אחת לפחות, מתום מועד ההרשעה האחרונה.

  לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון שנקבע  - הורשעו ביותר משתי  עבירות
  ה האחרונה.להגשת ההצעות במכרז זה, חלפה שנה אחת לפחות, מתום מועד ההרשע

  הפירוט דלהלן, ונכון למועד  פי- עללפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום,  -הורשעו ביותר משתי  עבירות
  האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה,  טרם חלפה שנה אחת לפחות, מתום מועד ההרשעה האחרונה.
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  פירוט העבירה 

  [שם חוק ומספר סעיף]

  תאריך ההרשעה 

  ][חודש ושנה

1.     

2.     

3.     

4.     

  מספר השורות הנו להמחשה בלבד*

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

  
  
  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

_______________________  
  חתימת המצהיר                      

  ידי האדם המצהיר, -שי על[יש לחתום באופן אי                             
 ]ללא צירוף חותמת התאגיד המציע                                  

  
  

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

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/מה על הצהרתו/ה דלעיל.

  
              _______________________  
  חתימה וחותמת עו"ד                  

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

  
  
  
  
  

יחויב (בנוסף הזיקה במציע, לפי העניין,  יבעלמבעלי אמצעי השליטה המשמעותיים ו/או מי מהיה והמנהל הכללי, לא יוכל להצהיר בשם  (*) 
נספח כמפורט ב , לפי העניין, למסור תצהיר בשם עצמו,זה) כל בעל אמצעי שליטה משמעותי ו/או בעל זיקה במציע כאמור 'דתצהיר להגשת 

  להלן, בשינויים המחויבים. 1'ד
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  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז  1'דנספח 
  

  ,  4.6.1להוכחת דרישת  סעיף משנה  עוסק מורשה (שאינו תאגיד),והינו תצהיר המציע, היה 
  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז

  
  

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

  
יש לנקוב בשמו המלא [") המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________________ (להלן: " .1

מסגרת התקשרות בחוזה  - 2016/073/0042/00למכרז פומבי מס' ), יע כפי שהוא מופיע בתעודת הזהות/ההתאגדותשל המצ
לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח במסלולים, כבישים ורחבות חנייה, עבור חטיבת אחזקה, בכל אתרי רשות שדות 

 .התעופה
  

  ].[יש להקיף בעיגול את האפשרות המתאימהזיקה במציע אני מנהל  במציע / בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע / בעל   .2
      

כי נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה,  ,אני מצהיר בזאת, כי לאחר בירור ובדיקה שערכתי .3
 מתקיימים במציע כל אלה, במצטבר:

 
  בעבירהיא, תי בכל ערכאה שה/לא הורשע )[יש להקיף בעיגול את החלופה הרלוונטיתהמציע / אני   3.1

, 305, 300, 291 – 290, 237, 112, 100: 1977-פי חוק העונשין, התשל"ז- פי איזה מסעיפים הבאים, על- על 
הורשע המציע / , ואם 1957-פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-ו/או על 425 – 422, 383, 330

  יום תום ריצוי העונש בגינן.(חמש) שנים ומעלה, מ 5מהעבירות כאמור, חלפו  איזו הורשעתי ב
  

  ]ידי בעל זיקה- ידי עוסק מורשה ו/או על- להלן, ימולא רק במקרה ונספח זה מוגש על 3.2סעיף משנה [
 

   ]במשבצת הרלוונטית  xסמן יש ל[   - המציע ו/או בעל זיקה אליו  3.2

 ים (איסור העסקה שלא לפי חוק עובדים זר - ביותר משתי  עבירות  וכלל ובכל מקרה לא הורשע ולא הורשע
-"), וחוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים(להלן: " 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים),  התשנ"א

"), אך נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, חלפה שנה חוק שכר מינימום(להלן: " 1987
  אחת לפחות, מתום מועד ההרשעה האחרונה.

 לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון שנקבע  -י  עבירות ביותר משת והורשע
  להגשת ההצעות במכרז זה, חלפה שנה אחת לפחות, מתום מועד ההרשעה האחרונה.

 הפירוט דלהלן, ונכון למועד  פי-עללפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום,  - ביותר משתי  עבירות  והורשע
  להגשת ההצעות במכרז זה,  טרם חלפה שנה אחת לפחות, מתום מועד ההרשעה האחרונה. האחרון שנקבע
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  פירוט העבירה 

  [שם חוק ומספר סעיף]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.     

2.     

3.     

4.     

  מספר השורות הנו להמחשה בלבד*

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

  

  
  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4
  

_______________________  
  חתימת המצהיר                      

   ]ידי האדם המצהיר-[יש לחתום באופן אישי על                             

                                    
  
  

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

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

  
  

              _______________________  
  חתימה וחותמת עו"ד                  

  הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך 
  לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז 
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  '  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרזהנספח 

  
  נוסח ערבות לקיום מכרז 

  
  לכבוד

                      התעופה רשות שדות
  תאריך: ___________

  ג.א.נ.,

   '  ____________________________ערבות מס הנדון:

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל החייב(להלן: " 1לבקשת __________________.1
ם סכו) (להלן: "אלף שקלים חדשים שלוש מאות (ובמילים:₪  300,000סכום עד לסך כולל של  

התקשרות  -  2016/073/0042/00 בקשר עם מכרז פומבי מס'  ,"), אשר תדרשו מאת החייבהערבות
לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח במסלולים, כבישים ורחבות חנייה, עבור חטיבת מסגרת בחוזה 

  ").המכרז(להלן: " .אחזקה, בכל אתרי רשות שדות התעופה
 

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

"), ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת סכום הדרישהלכם, כל סכום הנקוב בדרישה (להלן: "
דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את 

לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון 
כלפיכם טענת הגנה כלשהי, לרבות כל טענה, שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם, בקשר לדרישתכם ו/או 

 לסכום הדרישה.
  

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

 להלן. 4בסעיף 
  

 . 01.05.2017ערבות זו תיכנס לתוקף, בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה, עד ליום   .4
  

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

 לדון בעניינים אלה.
  

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

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

  
    

  בכבוד רב,

 

שם בנק/חברת 
 ביטוח

 חתימה  תאריך   כתובת 

  של המציע.  שמו המלאיש להשלים את   1
  יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח. .2
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  ת התמצאותמפ
  זים משרד ראשי רש"תמיקום תיבת מכר

  
  
  
  



  

33 

 

                                                                                                 
  _____________ תאריך: 

  
  

          0042/073/006201/הצעה כספית למכרז פומבי מס'  טופס
  

  לכבוד
  התעופה בישראל  שדות רשות

  גוריון-נמל התעופה בן
  7.ד. ת

    7015001לוד, 
  
  

עבודות אחזקה ופיתוח במסלולים, מסגרת לביצוע התקשרות בחוזה  -  מ כ ר ז לצ ע ה  ה    :הנדון
  כבישים ורחבות חנייה, עבור חטיבת אחזקה, בכל אתרי רשות שדות התעופה

  

ת כל ההוראות המפורטת אנו הח"מ, לאחר שקיבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושקללנו א  .1
במסמכי המכרז, לרבות תנאיי החוזה על כל נספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים בטופס ההצעה הכספית ומכלול 
ההיבטים הכרוכים בביצוע העבודות, כמפורט במפרט הטכני המצ"ב לחוזה, וכל מידע אחר נשוא מכרז זה, לרבות כל 

קי, מציעים לרשות את ביצוען של התחייבויותינו בחוזה, במלואן ובמועדן, נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עס
 המצ"ב לטופס ההצעה הכספית ומסומן  ,הריכוז  המסכמת טבלת בוזאת תמורת הצעתנו הכספית המפורטת 

 .והכל בכפוף לשאר ההוראות המפורטות בטופס ההצעה הכספית להלן, ולשאר הוראות החוזה ,כנספח א'
 

                 יים למילוי טופס ההצעה הכספיתדגשים כלל
  
זה להלן, בקשר עם המענה לטופס  2תשומת לב המציעים, מופנית בזאת במפורש, לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף .2

ההצעה הכספית ונספחיו, ובכלל האמור, לסמכויות הרשות בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או 
  או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלעו במענה האמור, כולו או חלקו:תוספת ו/

 
כתב כמויות אשר מחירי היחידה הנקובים בו, הינם מחירי מקסימום עבור  –לעניין  זה משמעו  –" המחירון"  2.1  

  חלק בלתי נפרד הימנו.  ומהווה נספח א'כידי הרשות, המצורף לחוזה ומסומן -כל רכיב ומוכתבים מראש על
  

טבלת ההצעה בכל אחת מהעמודות והשורות, שהוקצו לשם כך ב ,]בשקלים חדשים בלבד[על המציע לנקוב   2.2  
  כל המחירים ו/או הפרטים האחרים כנדרש. אחוזי ההנחה ואת , ללא יוצא מן הכלל, את הכספית

  
, טופס ההצעה הכספית [עמודה ג']ב באיםהמוצפי עבודות שנתי  של המחירים בדבר המידע כי, יודגש    

כי  ,הרשות מצד התחייבות להוות כדי בו ואין מחייב בלתי צפיואומדנים לשם שקלול ההצעה בלבד הינם 
 מבליבפועל יבוצעו השירותים בהיקף ובתמהיל הנקובים בו או בכל היקף שהוא או בכל תמהיל שהוא. 

בזכויות הרשות שבמסמכי המכרז, לרבות לא בזכות הרשות לפגוע בכלליות האמור, אין במידע זה, לפגוע 
  ."בוכיוצלביטול החוזה ולהפסקת ההתקשרות, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז 

  
  , את כל אלה:טבלת ההצעה הכספיתלשם כך ולצורך שקלול הצעתו הכספית, ינקוב המציע ב  2.3  

  
ינקוב המציע את אחוז ההנחה המוצע על ידו,  -] ד'בעמודה שכותרתה "אחוז הנחה מוצע" [עמודה  2.3.1    

  ").אחוז ההנחה(להלן: "  באותה שורה ]ג'עבור האומדן השנתי המשוער המצוין [בעמודה 

ינקוב המציע את  -] 'הההנחה המוצעת" [עמודה  מחיר (אלפ"ש) לאחרבעמודה שכותרתה "סה"כ  2.2.2    
, ג'המכפלה של הסכום המופיע בעמודה נטית, המהווה את ווסה"כ המחיר  לכל קבוצת פרק רל

  לבין אחוז ההנחה המוצע עבור כל קבוצת פרקים. ,100%בהפרש שבין 

"סה"כ  שכותרתההכספית, נטית המצוינת בטבלת ההצעה וובשורה התחתונה הרלבשלב הסופי,  2.2.3    
וצת , עבור כל קבהמוצעים על ידו ינקוב המציע את סכום המחירים –" ללא מע"מ][₪ מחיר 

  הפרקים.



  

34 

 

  ).יובהר, כי אין לנקוב  אחוז הנחה שלילי (דהיינו, המהווה דרישה לתוספת תשלום  2.4  
  

. אין להגיש הצעה חלקית, אלא הצעה כוללת ומלאה בלבד. מציע אשר על הצעתו של המציע להיות מלאה  2.5  
  עלולה להיפסל הצעתו על הסף. –יגיש הצעה חלקית 

  
א יהיה רשאי להסתייג, בשום צורה ואופן, מטופס ההצעה הכספית ו/או מכל רכיב יובהר, כי המציע ל  2.6  

מרכיביו. כמו כן יובהר, כי אין לצרף מכתבים ו/או הערות מילוליות, אשר משמען, הסתייגויות מתנאיי 
  המכרז, כפי שפורטו במסמכי המכרז. 

  
או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או  הסתייגות,  טעות חישוביתנתגלעה בהצעתו הכספית של מציע,   2.7  

(לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או  מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיאשינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, 
פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לנקוט -לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), תהא הרשות רשאית, על

  ולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן חליפי: בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כ
  

  לפסול הצעה כאמור על הסף.   2.7.1    
  

מכל השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין,   2.7.2    
כאמור, ובכלל האמור, לקבל או לדחות את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע,  ו/או פגם

  .פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות- ל עלהכו
  

טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי להתעלם מקיומם של כל הסתייגות,   2.7.3    
  כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.    ו/או ליקוי ו/או פגם

  
(הנחה שלילית), ו/או לא נקב המציע כלל שיעור בהצעתו שיעורי הנחה, המהווה תוספת תשלום נקב המציע   2.8  

פי דין, תהא -זה ו/או על 2פי סעיף - אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות עלאחוזי, 
את שיעור ההנחה השלילי כאמור, כאילו נקב המציע במקומו, שיעור הנחה "אפס", הרשות רשאית לראות 

חריותו המלאה והבלעדית של הזוכה, לספק לרשות ללא תוספת או מחיר "אפס" וזאת מבלי לגרוע מא
  .תשלום, את השירותים במלואם ובמועדם

  
, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית המחירוןנקב המציע במחיר העולה על המחיר הנקוב בכל אחד מרכיבי   2.9  

ות את הצעתו, כפי שנקבה פי דין, תהא הרשות רשאית לרא- זה ו/או על 2פי סעיף - אחרת העומדת לרשות על
כקובעת והיא זו אשר תילקח בחשבון, כהצעתו הכספית במכרז, עבור  -הרשות, בכל אחד מרכיבים אלו 

אותם רכיבים, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של המציע הזוכה, לספק לרשות, ללא תוספת 
רים, באופן ובתנאים הנקובים במסמכי תשלום, את השירותים/מוצרים/ פעולות הכלולים ברכיבים האמו

  .המכרז
  

, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית מחירוןנקב המציע מחירים/הנחה לרכיבים חלופיים, מאלה הנקובים ב  2.10  
פי דין, תהא הרשות רשאית לראות במחירים האמורים, -זה ו/או על 2פי סעיף -אחרת העומדת לרשות על

  גינם לא נקב המציע מחיר/הנחה.כאילו ניקבו עבור הרכיבים ב
  

נקב המציע מחיר/הנחה עבור רכיב מסוים, בעמודה/שורה לא נכונה, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית   2.11  
זה ו/או על פי דין, תהא הרשות רשאית לראות את המחיר/ההנחה,  2פי סעיף - אחרת העומדת לרשות, על

  י, אף שניקב בעמודה/שורה אחרת. כאילו ניקב/ה עבור אותו רכיב מסוים רלוונט
  

נקב המציע מחיר/הנחה אחד עבור מספר רכיבים, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות,   2.12  
פי דין, תהא הרשות רשאית לראות את המחיר/ההנחה הנקוב/ה ככזה/ו -זה ו/או על 2פי סעיף - על

פין כאילו המחיר/ההנחה הנקוב/ה ככזה/ו המתייחס/ת המתייחס/ת בנפרד לכל אחד מהרכיבים או לחילו
  לכל הרכיבים יחדיו.

  
נקב המציע מספר מחירים/הנחות עבור אותו רכיב, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת   2.13  

פי דין, תהא הרשות רשאית לראות את המחיר/ההנחה הנמוך/הגבוהה -זה ו/או על 2פי סעיף -לרשות, על
ם, כמחיר/ההנחה הרלוונטי/ת לרכיב האמור, לצורך שקלול הצעתו וכן לצורך קביעת התמורה, לה מביניה

יהיה זכאי (ככל שהצעתו תזכה במכרז). הוראות סעיף משנה זה, יחולו גם בנסיבות בהן פיצל המציע רכיב 
  אחד למספר רכיבי משנה.
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מותיות, אותן נקבה הרשות לגבי הרכיב נקב המציע מחיר/הנחה שאינו תואם/ת את אמות המידה הכ  2.14  
הרלוונטי (לדוגמא: אמות מידה כמותיות של משקל, מידה, זמן, מספר, כמות וכיוצ"ב), אזי מבלי לגרוע מכל 

פי דין, תהא הרשות רשאית לראות את -זה ו/או על 2פי סעיף -זכות חלופית אחרת העומדת לרשות, על
ייחס/ת לאמת המידה הכמותית אותה נקבה הרשות, לגבי המחיר/ההנחה הנקוב/ה, כאילו הוא/היא מת

  הרכיב הרלוונטי. 
  

נקב המציע מחיר/הנחה שאינו תואם את מאפייני השירות/פעילות אותם נקבה הרשות לגבי הרכיב   2.15  
פי דין, תהא -זה ו/או על 2פי סעיף -הרלוונטי, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות, על

ת רשאית לראות את המחיר/ההנחה הנקוב/ה, כאילו הוא/היא מתייחס/ת וכולל/ת את מאפייני הרשו
  השירות אותם נקבה הרשות לגבי הרכיב הרלוונטי. 

  
נקב המציע מחיר/הנחה שונה עבור רכיבים זהים במחירון, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת   2.16  

פי דין, תהא הרשות רשאית לראות את המחיר/ההנחה - לזה ו/או ע 2פי סעיף - העומדת לרשות, על
הנמוך/הגבוהה מביניהם/ן, כמחיר/ההנחה הרלוונטי/ת לרכיב האמור, לצורך שקלול הצעתו וכן לצורך 

  קביעת התמורה לה יהיה זכאי (ככל שהצעתו תזכה במכרז).
  

  
  

מנת לגרוע ו/או לפגוע, -זה, על 2 עיףפי ס- למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות, על  2.17
פי דין, בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל הסתייגות, טעות -בכל זכות אחרת המוקנית לרשות על

חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, שנתגלעה בהצעתו הכספית 
  פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.-ועל ידי הרשות- של המציע, הכול באופן שייקבע על

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהא רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות המוקנות לה,   2.18  
פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחילופין, פעם אחת ו/או מספר פעמים ואף - זה ו/או על 2פי סעיף - על

  דעתה הבלעדי והמוחלט.    פי שיקול -לשלב ביניהן, הכל על

בחתימתם על טופס ההצעה הכספית, המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי   2.19  
זה, והם מוותרים בזאת, באופן  2הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות, כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 

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

מנת - זה, על 2פי סעיף -למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה ו/או בזכויות הרשות, על  2.20  
לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי   19, 18, 16פי סעיפים -בכל זכות אחרת העומדת לרשות, עללגרוע ו/או לפגוע 

  המכרז.   

  הצהרות ומידע כללי בקשר עם ההצעה הכספית
  

ידוע לנו, כי ההצעה הכספית אותה נקבנו במסמכי המכרז, כל עוד לא מצוין מפורשות אחרת בחוזה, כוללת 3.3.1
או הוצאה, מכל מין וסוג שהן, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע השירותים, כל תשומה ו/או עלות ו/

כמפורט בין היתר בנספחים לחוזה, וכן כל פעולה אותה נידרש לבצע לצורך מתן השירותים, לרבות ומבלי 
האדם הנדרש - לגרוע, אספקת כל כלי העבודה, החומרים והציוד שיידרשו למתן השירותים, העמדת כוח

  צורך מתן השירותים, אחריות, ביטוח וכיוצ"ב.ל
  

ידוע לנו, כי היה והצעתנו תזכה במכרז, יבוצע התשלום בהתאם לשירותים אשר סופקו בפועל על ידנו,   3.2  
  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז. 13ובהתאם להוראות הנקובות לשם כך בסעיף 
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  הצהרות כלליות

ו, אנו הח"מ, מצהירים פי-עלטופס הזמנת הצעות זה, ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו מבלי לגרוע משאר הוראות   .4
  ומתחייבים בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:

  
הצעתנו עונה על כל הדרישות, הנובעות מהאמור במסמכי המכרז, על כל נספחיהם; בדקנו והבאנו בחשבון,   4.1

ות המציאה למציעים, לאחר הוצאת המכרז, כגון מסמכי את כל המידע, שהתקבל (לרבות מידע, שהרש
פי תנאיי המכרז, לרבות -הבהרות וכיוצ"ב), וכן כל מידע רלוונטי, הנדרש לנו, לצורך הגשת הצעתנו זו, על

לעיל, ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול, בהתאם למידע כאמור. בנוסף, אנו מצהירים  2-3כמפורט בסעיפים 
בחנו את המידע האמור וערכנו את כל הבדיקות המקצועיות, הנדרשות לעניין הכדאיות ומתחייבים בזאת, כי 

הכלכלית של הצעתנו הכספית, וכי בכל מקרה, אנו מוותרים בזאת, באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל 
  טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, בקשר עם האמור.

  
מכרז בכלל וטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז בפרט, נועד כל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו, במסגרת ה  4.2

לצרכי המחשה בלבד ואין לראות בו, משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד הרשות, לכל דבר ועניין, וכי בכל 
מנת -מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על-מקרה, לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו, על

  יותינו, המפורטות במסמכי המכרז.   לגרוע מהתחייבו

  
ידי הרשות -ברורים לנו תנאיי החוזה, וכי היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד שייקבע על  4.3

על החוזה (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי), המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ידוע לנו, כי 
לא סייג, לתוכן החוזה ולנספחיו, לכל דבר ועניין (כפי שיעודכן במסגרת התחייבותנו זו, מהווה הסכמה ל

ידי הרשות עם המציע -ידוע לנו, כי תחילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת החוזה עלההליך המכרזי). 
  הזוכה.

  
המוטלות  מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות,-כי ידוע לנו, שאין באמור בטופס הצעות זה לעיל, על  4.4

  עלינו בחוזה ו/או בנספחיו.

  
לטופס הזמנת  11.7,  בכפוף להוראות סעיף משנה שני זוכיםעד כמו כן, ידוע לנו, כי במכרז זה ייבחרו   4.5

  ההצעות ותנאיי המכרז.
  

  
פי מיקומם הגיאוגרפי לשלושה אזורים, כמפורט במפה המצ"ב -לעידוע לנו, כי אתרי הרשות מחולקים   4.6

, אשר הינו אחד מאתרי הרשות נשוא מכרז זה . לצורך מתן השירותים'יבנספח ומסומנת כלחוזה 
) אחוזים שבעה( 7%, אנו נהיה זכאים (ככל ונזכה במכרז זה) לתוספת תשלום בסך אזור ב'הממוקמים ב

פי המחירון הקובע ו/או בהתאם  להצעתנו הפרטנית, שניתנה במסגרת -[על מחירוןמהסכומים הנקובים ב
אשר  נשוא מכרז זה,"). לצורך מתן השירותים סך העבודות(להלן: "ליך התיחור, כמפורט במסמכי המכרז] ה

 שנים עשר( 12%, אנו נהיה זכאים לתוספת תשלום בסך אזור ג'הינו אחד מאתרי הרשות הממוקמים ב
  ) מסך העבודות.אחוזים

  

  
באתר רשות אשר הינו אחד מאתרי הרשות  נשוא מכרז זה,כמו כן, ידוע לנו, כי לצורך מתן השירותים   

והתמורה אשר תשולם לנו, תהא בהתאם , לא נהיה זכאים לתוספת תשלום כלשהי, אזור א'הממוקמים ב
לסכומים הנקובים במחירון הקובע ו/או בהתאם  להצעתנו הפרטנית, שניתנה במסגרת הליך התיחור, 

  .כמפורט במסמכי המכרז
   

  
, סך העבודות למתן צעתנו תזכה במכרז זה, במידה ובהזמנת העבודה אשר תונפק לנוכי ככל והידוע לנו,   4.7

יסתכמו  אחזקה ופיתוח במסלולים, כבישים ורחבות חנייה, עבור חטיבת אחזקה, עבודות של  שירות אחד
על [מעבר לזו, שניתנה ידנו, - , אזי הרשות תהא זכאית להנחה נוספת, שתינתן על₪ 0,00051 - הגבוה מ לסכום

  לחוזה. 14.5 בשיעור אחוז הנחה, בהתאם לנקוב ומפורט בסעיף משנהידנו, במסגרת הגשת הצעתנו למכרז], 
  

  
  ידוע לנו, כי שיעור אחוז ההנחה, ייגזר מהחשבון הסופי, אשר יתקבל מביצוע נשוא העבודה הנדרשת.  

  
הצעתנו תזכה במכרז זה], מכל סיבה ידוע לנו, כי בכל מקרה, ובו  טרם נחתם חוזה התקשרות עמנו [ככל ש  4.8

סיפא  12הרשות, אזי יחולו ההוראות הנקובות לשם כך בסעיף   ידי- עלשהיא, עד למועד חתימת החוזה 
  לחוזה. 5.2(לעניין השתתפות בהליכי תיחור) לטופס ההצעה הכספית ותנאיי המכרז או כמפורט בסעיף משנה 

  
פס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז, כולל הערבות לקיום המכרז, כשהם לטו 7ף מצ"ב, כל המסמכים המנויים בסעי  .5

  חתומים על ידנו. ידוע לנו, שבמידה ולא יוגשו כל המסמכים הנ"ל, עלולה הצעתנו זו להיפסל.
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  תוקפה של הצעתנו זו היא כנקוב בטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז.  .6

  
  הוא: ,מכרז זה לעניין ,איש הקשר מטעמינו כי ,מצהירים אנו  .7

  
  _____________ _____________________________ טלפון: _____/גב' מר

  
  _________.________רי: אסלול טלפון

  

  מסמכים סיוןיח
  

___________, לא יימסרו -__________________, ו -אנו מבקשים, כי מסמכים _________________, ו  .8
  :איםוזאת מן הנימוקים הבלעיון, 

  
  מסמך נפרד, מנומק ומפורט). –זה  8: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף הערה(
  
  
  
  
  
  
  
  

פי הדין, שיקול הדעת הבלעדי, לעניין חיסיון מסמכים, הוא של ועדת המכרזים של הרשות. -כמו כן, ידוע לנו, כי על
אים המקדמיים, הנקובים והמפורטים בסעיף ידוע לנו,  כי נתונים שמסרנו לצורך הוכחת עמידתנו בתנ עם זאת, 

  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז, לא יהיו חסויים. 6.1משנה 

  
ידוע לנו, כי החוזה המצ"ב למסמכי המכרז, מכיל, מבטא וממצה, את כל התנאים המוסכמים, בין הצדדים   .9

ידי הצדדים - צג, שניתנו או נעשו, על, התחייבות או מפי- עללהתקשרות זו. כל הבטחה, הצהרה, חוזה בכתב או ב
להתקשרות זו, לפני כריתת החוזה ואשר לא באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על 
החיובים והזכויות, הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם והצדדים להתקשרות זו, לא יהיו 

  קשורים בהם.
  

ידי שני - ו, כי כל שינוי בחוזה, ייעשה, באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב וייחתם עלכמו כן, ידוע לנ
ועל דף הנושא לוגו של רשות שדות הצדדים להתקשרות זו, באמצעות מורשי החתימה, מטעם כל אחד מן הצדדים 

דפס ונחתם כנדרש, יצורף לא יהיה בר תוקף. ידוע לנו, כי שינוי כאמור, לאחר שהו –, שאם לא כך התעופה בלבד
  כנספח לחוזה, וכחלק בלתי נפרד הימנו.
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  :אנו הח"מ מצהירים, כדלקמן  .10

  
כי אנו ו/או כל מי מטעמנו, לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף   10.1

ן, על הליך המכרז ו/או הליך קבלת ו/או כל דבר בעל ערך, במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפי
ההצעות, לפי העניין, לרבות כל החלטה של המציע ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או 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   10.2

 מנת לקבל מידע חסוי/סודי, הקשור להליך זה. - ובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, עלהמציע ו/או ע
  

  
כי אנו ו/או כל מי מטעמנו, לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה   10.3

נטיים וותשלומים רלברשות ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים ו/או 
 להליך זה, בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

  

  
כי ידוע לנו, שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל, תהא הרשות רשאית, לפי   10.4

שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז והח"מ מוותרים על כל תביעה ו/או 
  ידי הרשות.- ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת הצעתנו, עלדרישה 

  
  :את חשבוננו ,בו אנו מנהלים ,בדבר הבנק ,הלן הפרטיםל  .11

  
  ___________ __________ שם הסניף: ___________   מספר סניף: שם הבנק:  11.1  

  
  ________________  מספר חשבון:  11.2  

  
והצעתנו תזכה במכרז זה, ולצורך קבלת התמורה, בגין ביצוע כל התחייבויותינו, בנוסף, ידוע לנו, כי היה   11.3  

ידי - , שיועבר אלינו עלנפרדפי החוזה, במלואן ובמועדן, אנו נצרף בזאת, לחוזה שייחתם על ידנו, נספח - על
ידי הבנק ומאושר בחתימה -הרשות, בדבר אישור פרטיי הבנק, בו אנו מנהלים את חשבוננו, חתום על

פי הנוסח שיצורף לחוזה, שייחתם על ידנו והמהווה חלק -וחותמת מורשי החתימה של בעל/י החשבון, על
 בלתי נפרד הימנו.

  
  : להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה  .12

  

  
  __________________ :חתימה וחותמת  12.1

  

  
 ___________________; ח.פ. ____________ :שם התאגיד  12.2

  

  
  _________________; מספר עוסק מורשה: ___________ עוסק מורשה:ם ש  12.3

  

  
    תאריך: _________  12.4

  

  
  ___________________    שמות מורשי החתימה:   12.5

  
                                          ___________________  

  
                                          ___________________  
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 נספח א' לטופס ההצעה הכספית

  ה כספיתטבלת ריכוז הצע

  

  (א) 

 מספר הפרק

  (ב)

 תיאור

  (ג) 

 צפי עבודות שנתי  

  (אלפ"ש)  

ללא  - [ש"ח 

  מע"מ]

  

[לשם שקלול בלבד]

  (ד) 

  אחוז הנחה מוצע

  

  ]למילוי המציע[

 

  (ה) 

  סה"כ מחיר (אלפ"ש)

[ש"ח לאחר הנחה מוצעת 

  ללא מע"מ] -

  ]מילוי המציעל[

 

עבודות הכנה  01

 פירוק ועפר

1,000  

 

 

עבודות יציקה  02

 ובטון

2,300  

 

 

    800עבודות פיתוח  03

 

 

04  

  

    2,500 עבודות סלילה

 

 

מחירי שעות   60

  עבודה

400    

 

 

צפי עבודות מחיר כללי לסה"כ 

   שנתי 

  (אלפ"ש)  

  ללא מע"מ] - [ש"ח 

  

7,000    

 -------  

  

 -------  

 

  ללא מע"מ] - מחיר  [ש"ח  סה"כ 

 

 

  

  

  תאריך:  ____________                    שם, חתימה וחותמת המציע:  __________________
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