
  רשות שדות התעופה

  לאספקת והקמת גדר סופגת אנרגיה במסוף טאבה 2016/074/0002/00 מס'פומבי מכרז 
  עבור רשות שדות התעופה

  
  

להתקשרות  פומבי"), מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז הרשות(להלן: " רשות שדות התעופה .1
הוראות הנקובות במסמכי ל בכפוףל והכ, ולאספקת והקמת גדר סופגת אנרגיה במסוף טאבהבחוזה 

  "). השירותים" - " והמכרז(להלן: " המכרז ובנספחיהם

 :תנאים מקדמיים .2

 התנאים המקדמייםכל רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים באופן מצטבר  .2.1
   :להלן יםהמפורט

אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הינו תאגיד הרשום כדין בישראל, או מציע  .2.1.1
 עוסק מורשה כדין בישראל שאינו תאגיד רשום.

קבלן רשום בפנקס  במכרז הינו למועד האחרון להגשת ההצעותמציע כנ"ל, אשר נכון  .2.1.2
("כבישים,  200ראשי ("בניה") ו/או ענף  100, ענף ראשי (לפחות) 1-הקבלנים בקבוצת סיווג ג'

-בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט ,תשתיות ופיתוח")
רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), והוראות תקנות  1969

 .1988- תשמ"ח

סופגת  גדרידיו, הינו נציג מוסמך של יצרן - המוצע על משנההקבלן  אושהוא מציע כנ"ל,  .2.1.3
 .ידי המציע להקמת ולתחזוקת הגדר-), המוצעת עלETAG( אנרגיה בעלת תקן אירופאי

השנים שקדמו למועד  7 במהלךאו יצרן הגדר,  מטעמו המשנה קבלן או הוא אשרמציע כנ"ל,  .2.1.4
 .מ' (לפחות) של גדר סופגת אנרגיה 400האחרון להגשת ההצעות במכרז, התקין במצטבר 

ועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו התנאים אשר נכון לממציע כנ"ל,  .2.1.5
 הבאים, במצטבר:

גם כל בעל אמצעי שליטה  ,ובמידה והמציע הינו תאגיד -  וכן מנהלו הכללי המציע .2.1.5.1
לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים  - משמעותי במציע

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

שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש ) 5(חלפו חמש  ,הורשעו במי מהעבירות כאמור
 .בגינן

מי  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"זה:  2.1.5.1לצורך סעיף קטן 
או יותר מן הערך הנקוב  )ם וחמישה אחוזיםבעשרי( 25%-בנו מחזיק ישה

נו ישל הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שה
  .רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע

) עבירות לפי חוק עובדים 2המציע ו/או בעל זיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי ( .2.1.5.2
ו/או חוק  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"אזרים (איסור העסקה שלא 
 –) עבירות כאמור 2, ואם הורשעו ביותר משתי (1987- שכר מינימום, התשמ"ז

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

כמשמעותם  –" בעל זיקה"-" והורשעזה: " 2.1.5.2לצורך סעיף קטן 
  .1976- גופים ציבוריים, תשל"ו בחוק עסקאות

הרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי 
זה לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל  2.1.5.2המקדמי הנקוב בסעיף

) לחוק 1)(1ב(ב2לשם כך על ידי ועדת המכרזים בהתאם להוראות סעיף 
  .1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו



עסקיו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף,  מציע כנ"ל, המנהל .2.1.6
, ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 1975-התשל"ו
 .1976-התשל"ו

 .משתתפיםסיור ו מפגשכנ"ל, אשר הוא או נציגו השתתפו ב מציע .2.1.7

 ההשתתפות. מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו שילמו את דמי  .2.1.8

תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת למגבלות נוספות על השתתפות במכרז, כפי שהן נקובות  .2.2

  בטופס הזמנת ההצעות.  

 הפרויקט /צמצוםאופציה להרחבת .3

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לרשות שמורה האופציה להרחיב ו/או לצמצם את היקף הפרויקט, 
הבלעדי של הרשות, ובהתאם לצרכיה, והכול באופן, בתנאים מעת לעת, וזאת על פי שיקול דעתה 

  ובהתאם למנגנונים הנקובים לשם כך בחוזה.  

 תקופת ההתקשרות .4

 .חודשים 8.5לתקופה של  -הקמת הגדר  .4.1

 .שנים ממועד תום תקופת הבדק 9משך במתן שירותי תפעול ותחזוקה לגדר  .4.2

 עיון במסמכי המכרז .5

  באופן ובמועדים המפורטים להלן:כל אדם יוכל לעיין במסמכי המכרז 

 ("אתר האינטרנט"). www.iaa.gov.il: האינטרנט של הרשות באתר .5.1

, ה'- א', וזאת בימים 209, קומה ב' חדר 1במשרדי אגף הלוגיסטיקה שבנתב"ג, טרמינל מס'  .5.2
 .12:00 , בשעה21.6.2016 עד ליום 09:00-12:00בשעות: 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי  .5.3
המכרז המצויים במשרדי אגף הלוגיסטיקה ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל 
עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד 

אמור. יודגש, כי על  כל משתתף פוטנציאלי חלה החובה לעקוב אחר כל שינוי או הבהרה העיון ה
 אשר יפורסמו באתר האינטרנט ו/או במשרדי אגף הלוגיסטיקה בקשר למכרז זה.

ניתן להדפיס במישרין דרך אתר שהוגדרו במסמכי המכרז, למעט תוכניות את מסמכי המכרז  .5.4
 יימסרו כחוברת מכרז לכלהאמורות, התכניות יסטיקה. האינטרנט או לקבלם במשרדי אגף הלוג

 .כמצוין בסעיף לוגיסטיקה האגף המעוניין במשרדי 

 דמי השתתפות .6

(כולל מע"מ), שלא ₪  1,000תנאי מקדמי להשתתפות במכרז הנו תשלום דמי השתתפות בסך של 
  יוחזרו. 

ובמועדים המפורטים להלן. מציע המבקש להשתתף במכרז יוכל לשלם את דמי ההשתתפות באופן 
  יודגש, כי לא ניתן יהיה לשלם עבור ההשתתפות במכרז לאחר מועדים אלו:

באגף תקבולים הממוקם בקומת הקרקע שבמשרד הראשי בנתב"ג (בטופס הזמנה זה: "אגף  .6.1
, ה'- א', בימים 21.6.2016תקבולים"), במזומן או באמצעות המחאה, וזאת לא יאוחר מיום 

 . 09:00-12:00בשעות: 

 .23:30 בשעה: 20.6.2016באתר האינטרנט, באמצעות כרטיס אשראי, וזאת לא יאוחר מיום  .6.2

 



 המועד האחרון להגשת ההצעות .7

, בתיבת המכרזים הנמצאת בנתב"ג, בבניין 08:30-15:00, בין השעות: ה'-א'ההצעות, תוגשנה בימים 
(או בסמוך למדור רשומות  104חדר  1המשרד הראשי, במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) שבקומה 

("המועד  בבוקר 10:00בשעה  7.7.2016ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום), עד ליום 
 האחרון להגשת ההצעותהמועד  האחרון להגשת ההצעות"). הצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר

לא יתקבלו ולא יידונו. לרשות זכות לדחות את המועד האחרון למועד אחר, הכול כמפורט במסמכי 
  המכרז.  

 נציג הרשות לבירורים .8

הגב' נציגת הרשות האחראית למכרז זה, אליה יש להפנות בכתב את כל השאלות והבירורים הינה 
או על ידי  9711296-03 או באמצעות פקס שמספרו: veredag@iaa.gov.il, לכתובת דוא"ל ורד אגוזין

, חדר 2קומה  1שליח, למזכירות אגף לוגיסטיקה, רשות שדות התעופה, נמל תעופה בן גוריון, טרמינל 
  . 03-9750584/581יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו  .209

 תוכן המודעה   .9

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים ויתר הפרטים 
המחייבים ביחס להליך המכרז ולתנאיו הם כמפורט במסמכי המכרז בהם ניתן לעיין באופן ובמועדים 

לעיל. מודגש ומוצהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי  5מפורטים בסעיף ה
  המכרז לאמור במודעה שלעיל, יגברו תנאי מסמכי המכרז.
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