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  2015/15/086/109/00 מס'פומבי מכרז 
  השכרת רכב לנהיגה עצמית שירותילמתן הרשאה קבלת ללהתקשרות בחוזה 

  בשדה התעופה רמון

  
  מבוא .1

 הזמנה להציע הצעות .1.1

פי -שדות ונמלי התעופה עלמנהלת ומפעילה את , ") המחזיקההרשות(להלן: " רשות שדות התעופה
, וכן את מסופי המעבר היבשתיים על פי חוק רשות שדות 1977-התעופה תשל"ז חוק רשות שדות

הצעות להשתתפות  , באמצעות ועדת המכרזים,מזמינה בזאת ,1980- התעופה (הוראת שעה), תש"ם
דה התעופה בש השכרת רכב לנהיגה עצמית למתן שירותיהרשאה קבלת לבמכרז להתקשרות בחוזה 

 .)"המכרז(להלן: " רמון

  ופרשנות הגדרות .1.2

, תהא לו אותה משמעות מסמכי המכרזאת  רכיביםשהוגדר באחד המסמכים המ מונח .1.2.1
נכתב במפורש אחרת ו/או  , זולת אםבכל המסמכים המרכיבים את מסמכי המכרז

 .פירוש שונה יםמחייבו/או הדבקם הדברים  שרְק הֶ ש

או על פיו, ימולא החסר ו/או יפורש  במסמכי המכרזבמקרה של העדר הוראה מפורשת  .1.2.2
  .ידי הרשות בלבדהספק על 

התאמה ו/או דו משמעות בין מסמכי המכרז השונים לבין -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .1.2.3
החוזה, יהיה המציע מחויב להוראה הנקובה בחוזה, אלא אם תקבע הרשות אחרת, על פי 

  שיקול דעתה הבלעדי, במפורש ובכתב.

התאמה ו/או דו -, בכל מקרה של סתירה ו/או אילעיל 1.2.3 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .1.2.4
ירה משמעות בין מסמכי המכרז הנוספים, לבין עצמם, יהיה המציע מחויב להוראה המחמ

על המציע מביניהן, אלא אם תקבע הרשות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במפורש 
 ובכתב. 

אלא אם יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש הנקוב לצידם, זה בטופס הזמנת הצעות  .1.2.5
 אחר:פירוש שר הדברים מחייב ְק הֶ 

באופן ישיר או עקיף , או מי שמחזיק, 1999- כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט -  "בעל עניין"
בת, חברה מסונפת וחברה קשורה, כהגדרתן -(לרבות, ולא למעט, באמצעות חברה

), בחמישה אחוז או יותר מהון המניות המונפק של 1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
התאגיד או מכוח ההצבעה בו, או מחזיק באופן ישיר או עקיף כאמור בזכות למנות 

ת מנהלו הכללי, או מחזיק באופן ישיר עקיף כאמור דירקטורים של התאגיד או א
) באותו תאגיד, והכל, למען 1968- בשליטה (כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

הסר ספק, למעט החזקה בהון מניות מונפק (ובכל זכות הנובעת מההחזקה האמורה) 
  ;על ידי הציבור

דמי הרשאה "
משולבים 
 "בסיסיים

כדמי הרשאה משולבים בסיסיים עבור בהצעתו במכרז  המציענקב הסכום אותו -
 ;קלנדאריים חודשים 12ההרשאה למתן השירותים, בגין שנת חוזה מלאה בת 

במסגרתה נקבע כי האחריות למצבו של שירות להשכרת כלי רכב, לכל תקופה שהיא,  -  "החכר מימון"
ות כלי רכב לגביו הרכב, לתחזוקתו ולשימוש בו מוטלת על המשתמש ברכב, וכן לרב

למשתמש ברכב הסדר של מקח אגב שכירות (ליסינג ממוני)  ציע הזוכהמקיים בין ה
או הסדר ליסינג תפעולי, ולרבות כל פעולה, מכל מין וסוג שהיא, המתבצעת בקשר עם 

  ;האמור

או  "יתרה"
  "היתרים"

הסכמה, החלטה, צו וכיו"ב הנדרשים , , היתר, רישיון, רישוי, תקןאישורלרבות כל  -
על פי כל דין לרבות כל רשות מוסמכת, ו/או על פי התחייבות חוזית ו/או על פי כל 
החלטה אחרת, ולרבות כל הסמכה ו/או תעודה שהותקנו ו/או הוצאו מכוחם, 
באמצעותם ו/או לצרכי אכיפתם ו/או שהונפקו ו/או שהנפקתם דרושה מכוחם, 

י אכיפתם, והכל (א) כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או יוחלף מעת באמצעותם ו/או לצרכ
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(ב) בקשר  - ו  ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) לעת במהלך תקופת ההתקשרות
ישיר או עקיף עם ביצוע מלוא התחייבויות המציע הזוכה בחוזה ובנוסף (ג) בין אם 

   ;נזכרו בחוזה במפורש ובין אם לאו

רכב מכל סוג, השאלתו, מתן רשות להשתמש בו או העמדתו לרשות אדם כלי השכרת  -  "השכרת רכב"
למעט כלי אחר בכל צורה שהיא, לנהיגה עצמית, כאשר הדבר נעשה או ניתן בתמורה, 

  ;רכב שיש עליו הסכם של החכר מימון

  ;חודש למניין הגרגוריאני -  "חודש"

, בנוסח יםזוכה יםהמציעכל אחד משייחתם עם  למתן השירותיםחוזה ההרשאה  -  "החוזה"
כאמור המצ"ב לטופס זה (כפי שיעודכן על ידי הרשות במסגרת ההליך המכרזי), 

  ;להלן 3.1.3 בסעיף 

" או החניות"
 "חניהשטח ה"

שטחי או "
  "החניה

מפרט בשדה, כפי שמסומן מתחם המושכרות בחניה הממוקמים במקומות  128 -
במכרז לצורך מתן השירותים,  יםאותם תקצה הרשות לזוכ, ואשר )כהגדרתו להלן(

   ;להלן 13 בהתאם להוראות סעיף 

" או הטופס"
טופס הזמנת "

  "ההצעות

  ;להלן 3.1.1 , כאמור בסעיף טופס זה של הזמנת הצעות ותנאי מכרז -

לרבות כל חוק, תקנה, צו, כלל, פסיקת רשות שיפוטית מוסמכת, חוקי עזר, צו  -  "דין כל"
מינהלי, תוכנית בת תוקף, הנחייה, דרישה, היתר (כהגדרתו לעיל), פקודה, תקן 
מחייב, הוראה מאת רשויות מוסמכות (כהגדרתן להלן), והכל (א) כפי שישתנה ו/או 

ו/או תקופות ההארכה (ככל  רותיעודכן ו/או יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקש
(ב) בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע מלוא התחייבויות המציע במסמכי  - ו שתחולנה)

  המכרז ובנוסף (ג) בין אם נזכרו במסמכי המכרז במפורש ובין אם לאו;

מועד חתימת "
  "החוזה

  ידי הרשות.- מועד חתימת החוזה על -

מורשה "
חתימה 

  "ציעבמ

, מי שמוסמך לחתום בשם המציעמי שמוסמך לחייב בחתימתו, לכל דבר ועניין, את  -
 ;, בכל הקשור למתן השירותים בפועלציעמומי שיוסמך לחייב בחתימתו את ה ציעמה

  ;2015/15/086/109/00 פומבי נשוא טופס זה מספרמכרז  -  "המכרז"

  ;(כהגדרת מונח זה להלן) שדהמנהל ה -  "המנהל"

מסמכי "
  "המכרז

  ;3.1 כמפורט בסעיף  -

כפי שיעודכנו מעת לעת,  , לרבות תשריטים,מקומות השירותמפרט המתאר את  -  "המפרט"
  ;הימנווכחלק בלתי נפרד א' נספח כ לחוזההמצורפים 

המציע "
ו/או  "הזוכה

 יםמציעה"
  "יםהזוכ

  במכרז; /זכוזכתה /יהםאשר הצעתו /יםהמציע -

מקומות "

  "השירות

זוכים, מציעים הכל השטחים, המתקנים והמבנים בשדה, אשר ישמשו לפעילות ה -
  .מתחמי החניהו דלפקי השירותכמפורט במפרט, לרבות 

 תלהקצו הוראות החוזה פי על רשאית הרשות אותו תהיה נוסף שטח כל ובנוסף
ו/או תקופות ההארכה (ככל  ההתקשרות , במהלך תקופתהזוכים יםמציעבשדה ל
(כהגדרתו  עורפי שטח, ושאינו עמם או בקשר/ו השירותים מתן ולצורך ,)שתחולנה

   ;בחוזה)

, כמסומן טרמינלהממוקם במ"ר,  20- כבשטח של ומשרד עורפי  שירות לקוחות דלפק -  "1 דלפק"
בהתאם להוראות , דלפקאשר לו יוקצה המי מהזוכים  לינהל ויפעיאותו  ,מפרטב

  ;להלן 13 סעיף 

, כמסומן טרמינלהממוקם במ"ר,  20- כבשטח של שירות לקוחות ומשרד עורפי  דלפק -  "2 דלפק"
בהתאם להוראות , דלפקאשר לו יוקצה המי מהזוכים  לינהל ויפעיאותו  ,מפרטב

  ;להלן 13 סעיף 
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מתחם חניה "
  "Aמספר 

וכן משרד שירות לקוחות  מתוך שטחי החניהחניות לנכים)  3(מתוכן  חניות 72 -
תקצה הרשות  םאות ,מפרטב, כמסומן מ"ר 40- הממוקם סמוך לחניות בגודל של כ

  ;להלן 13 בהתאם להוראות סעיף לאחד הזוכים במכרז, 

מתחם חניה "
  "Bמספר 

וכן משרד שירות לקוחות  מתוך שטחי החניהחניות לנכים)  2(מתוכן  חניות 56 -
תקצה הרשות  םאות ,מפרטב, כמסומן מ"ר 40- הממוקם סמוך לחניות בגודל של כ

  ;להלן 13 לאחד הזוכים במכרז, בהתאם להוראות סעיף 

רשות "
או  "מוסמכת

רשויות "
  "מוסמכות

כל רשות שלטונית או מעין שלטונית, רשויות סטטוטוריות, משרד ממשלתי, רשות  -
ממשלתית, לרבות מוסדות התכנון, רשויות מקומיות ועירוניות, רשות התעופה 

שות הכבאות, פיקוד העורף, משטרה, חברת החשמל, משרד הבריאות, האזרחית, ר
  ;המשרד להגנת הסביבה, וכן רשויות העוסקות במים וביוב, גז, בזק, טל"כ וכיו"ב

  ;שדה התעופה בתמנע ע"ש אילן ואסף רמון -  "שדהה"

 רכבהשכרת מתן שירותי , מקומות השירות, לרבות הקמתםניהול והפעלה של  -  "שירותים"
 , באופן, בתנאים במועדים ובהיקף המפורטים בחוזה(כהגדרת מונח זה לעיל)

  ;ובהתאם להרשאה

  "שנת חוזה"

    

ו/או תקופות ההארכה (ככל  תקופת מתן השירותיםמשנות קלנדארית כל שנה  -
  .שתחולנה)

השנה למעט בדצמבר שלאחריו,  31- מתחילה באחד בינואר ומסתיימת בשנת חוזה 
הראשונה של תקופת ההתקשרות, המתחילה במועד תחילת תקופת הקלנדארית 

 הקלנדאריתהשנה ולמעט בדצמבר של אותה שנה,  31-ההתקשרות ומסתיימת ביום ה
, המתחילה באחד (או תקופת ההארכה לפי העניין) האחרונה של תקופת ההתקשרות

 ו/או תקופות בינואר של אותה שנה ומסתיימת במועד סיום תקופת ההתקשרות
   ההארכה (ככל שתחולנה).

  עיקרי ההרשאה ותנאיה .2

זה להלן, וכי  2  בסעיףבמסמכי המכרז, לרבות המציע מצהיר ומתחייב, כי הובא לידיעתו המידע המפורט 
שהסתמך ובדק את המידע האמור וכל בדיקה אחרת שראה לנכון לערוך, הגיש את הצעתו למכרז לאחר 

ובין היתר, מצא כי הצעתו במכרז משקפת תמורה מלאה והוגנת בקשר עם ההרשאה נשוא המכרז, והוא 
מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהיא 

  .בקשר לכך

 ההרשאה .2.1

מקומות השירות ומתן  ניהול והפעלתתכנון, הקמה ו, הרשאה ליםזוכה יםמציעלהרשות תעניק 
במסמכי המכרז בכלל והחוזה בפרט והכול בהתאם להוראות המפורטות , השירותים באמצעותם

  ובכפוף להוראות כל דין. 

 תקופת ההתקשרות .2.2

החוזה ו ,האמור בחוזה אם הורתה הרשות אחרת לפילמעט  ,תחל -  תקופת ההתקשרות .2.2.1
תחילת תקופת מועד מהיום בו חתמה הרשות על החוזה (להלן: " ,ייכנס לתקפו

תקופות ההארכה (ככל בתום ו/או  תום תקופת מתן השירותיםבותסתיים  ")תקשרותהה
תקופת ההתקשרות תכלול גם את תקופות  .")תקופת ההתקשרות(להלן: " )שתחולנה

 הביניים הבאות:

ידי -בו תתקיים ישיבת קדם ביצוע, כפי שייקבע עלתחל במועד  - תקופת ההקמה .2.2.1.1
בו אישרה הרשות את השלמת עבודות  ותסתיים במועד הרשות בהמשך,

תקופת להלן: "( ההקמה, הכל בהתאם לנספח עבודות ההקמה המצורף לחוזה
  ").ההקמה

במהלך תקופת ההקמה וכחלק ממנה, תתבצע הרצה של מקומות השירות 
והשירותים במסגרת ההרצה של השדה, וזאת לפרק זמן עליו תורה הרשות 

   .ההקמהובתקופה זו יחולו ההוראות האמורות בנספח עבודות 

ותסתיים ביום פתיחת השדה לפעילות תעופתית תחל  -  תקופת מתן השירותים .2.2.1.2
מתן תקופת להלן: "( תחילת תקופת מתן השירותים שנים ממועד 5בתום 

 .")השירותים
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 דחיות ושינויים בלוחות הזמנים ובתקופות המשנה של תקופת ההתקשרות .2.2.2

, בכתב, באמצעות החלטה יםהזוכ יםלמציעהרשות תהיה רשאית להודיע  .2.2.2.1
שתתקבל לשם כך על ידי המנהל, על דחיית תחילת איזו מהתקופות הנ"ל, וזאת 

  שהיא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.מכל סיבה 

עיכובים כלשהם כתוצאה /או במידה ויחולו והודיעה הרשות על דחייה כאמור  .2.2.2.2
משפט מוסמך ובין מכל סיבה אחרת ו/או נוספת שהיא, אזי ידחה - מצו של בית

ו/או יוארך מועד תחילת התקופה האמורה למועד אותו תקבע הרשות על פי 
בזאת באופן סופי, מלא ובלתי  יםמוותר יםהזוכ יםמציעוה שיקול דעתה הבלעדי

מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה  יםומושתק יםמנוע וחוזר וכן יהי
 םזכאי וי כל מי מטעמה, ובכלל זה, לא יהיכלשהי בגין כך כלפי הרשות ו/או כלפ

 לשיפוי ו/או פיצוי מכל סוג שהוא.  יםהזוכ יםמציעה

מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף קטן זה על מנת לגרוע למען הסר ספק 
  מזכותה של הרשות לביטול החוזה בהתאם להוראות החוזה ובהתאם לדין.

 פתיחת השדההוראות בקשר למועד  .2.2.2.3

מציע , תמסור הרשות למציע הזוכהה ייד- ימים ממועד חתימת החוזה על 30תוך 
מועד ה (להלן: "הודעה בכתב לגבי המועד המתוכנן לפתיחת השד הזוכה

  ").המתוכנן הפתיחה

 זה לעיל: 2.2.2 על אף האמור בסעיף 

  כי צפוי עיכוב המתוכנן מועד הפתיחה  לפניבמקרה שיתברר במועד כלשהו
רשאי להודיע  מציע הזוכה, יהיה הבפתיחת השדהחודשים  12העולה על 

ימי עסקים מיום שנמסרה לו הודעה בכתב בדבר העיכוב  30לרשות, בתוך 
 האמור, כי הוא מבקש להביא את החוזה לידי סיום.

זכאי לכל פיצוי שהוא  מציע הזוכהכאמור, לא יהיה הת סיום נמסרה הודע
בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד, ישירים או עקיפים, שנגרמו לו במסגרת 
הגשת הצעתו למכרז ו/או במהלך תקופת ההתקשרות עד למסירת הודעתו 
כאמור (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוצאות התכנון של 

ירותים מכל סוג ערכות תפעולית למתן השיוהוצאות ה ההקמהעבודות 
הודעה כאמור, לא  מציע הזוכהשהוא, אם וככל שהיו לו כאלה). לא מסר ה

  יהא כל שינוי שהוא בהתחייבויותיו מכוח הצעתו למכרז ו/או החוזה.

  כי צפוי עיכוב  המתוכנן מועד הפתיחה לאחרבמקרה שיתברר במועד כלשהו
י להודיע רשא מציע הזוכה, יהיה הבפתיחת השדהחודשים  12העולה על 

העיכוב בדבר ימי עסקים מיום שנמסרה לו הודעה בכתב  15לרשות, בתוך 
 האמור, כי הוא מבקש להביא את החוזה לידי סיום.

זכאי לפיצוי בגין  מציע הזוכהכאמור, יהיה ה ת סיוםנמסרה הודע
עד למועד בו הודיעה לו הרשות בדבר העיכוב  ההקמההשקעותיו בעבודות 

ההוצאות ) i(הבאים: שני הסכומים נמוך מבין לפי ההאמור, שיהיה 
עבודות ההקמה עד אותו מועד (כפי בהישירות והסבירות שהוציא בפועל 

לאישור הרשות, בקשר  שיוכחו לרשות בחשבוניות מקוריות בכתב שיומצאו
$ (חמש מאות 500 של) סך ii, או (המציע הזוכה) ם ששולמו על ידילתשלומי

הצמוד למקום ו/או שטח עורפי  מקום שירותדולר ארה"ב) לכל מ"ר של 
שאינו $ (מאה דולר ארה"ב) לכל מ"ר של שטח עורפי 100 של סךו שירות,

  .צמוד למקום שירות

יהיה זכאי לפיצוי הנ"ל אך ורק בגין  מציע הזוכהלמען הסר כל ספק, ה
ושהוחל בהם בפועל  מקומות שירות שהחזקה בהם נמסרה לו בפועל

מצהיר ומסכים בזאת שהפיצוי הנ"ל הוא  יע הזוכהמצ. הההקמהבעבודות 
פיצוי סופי, מוחלט וקבוע מראש, והוא לא יהא זכאי לכל פיצוי נוסף 

  .קטן זה לעילבמקרה של סיום החוזה בהתאם להוראות סעיף 

מובהר כי למעט זכות סיום החוזה ו/או הזכות לפיצוי האמורות בסעיף זה לעיל, 
תנאים האמורים בסעיפים אלו, לא יהא כל ואשר יחולו אך ורק בהתקיים ה

שינוי שהוא בהתחייבויות המציע הזוכה בהצעתו למכרז, ולא יהיו לו כל 
 ההקמהנן כל עיכוב שהוא בביצוע עבודות יתביעות, מכל סוג ומין שהוא, שעני

ו/או דחיית תקופת מתן השירותים ו/או תוצאותיהם, בין הישירות ובין 
  העקיפות.
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 תקשרותהההארכת תקופת  .2.2.3

פי שיקול דעתה הבלעדי, המלא והסופי, להאריך את - זכאית, עלתהא הרשות  .2.2.3.1
, בתקופה נוספת או בתקופות נוספות, שאורכן הכולל לא ההתקשרותתקופת 

זכות הרשות כאמור תיקרא חודשים בכל תמהיל שתקבע הרשות ( 24יעלה על 
כאמור  תקופת ההתקשרותוארך ת", והתקופות בהן זכות הברירהלהלן: "

 "). תקופות ההארכהלהלן: "תיקראנה 

המציע אל עשה באמצעות מתן הודעה בכתב מהרשות יי מימוש זכות הברירה .2.2.3.2
ו/או  ההתקשרות) ימים לפני תום תקופת שישים( 60, שתימסר לפחות ההזוכ

תום כל אחת מתקופות ההארכה, לפי העניין, ובה תצוין תקופת ההארכה 
ו/או כל אחת מתקופות  ההתקשרותתקופת  הנדרשת. ניתנה הודעה כאמור,

ההארכה תוארך למשך התקופה הנקובה בהודעה. החוזה, על כל תנאיו 
והוראותיו, ימשיך לחול גם בתקופות ההארכה, אלא אם קבעה הרשות אחרת, 

 להלן. 2.2.3.3 כאמור בסעיף 

הרשות תהיה רשאית לממש או שלא לממש את זכות הברירה ו/או להתנות את  .2.2.3.3
שינוי דמי ההרשאה בהם מחויב (לרבות  מימוש זכות הברירה בתנאים שונים

ול דעתה , הכול על פי שיק)על פי החוזה או כל תשלום אחר המציע הזוכה
מוותר בזאת, באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן  מציע הזוכההבלעדי והמוחלט וה

 .יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך

  היתרים .2.3

הבלעדית, שבמועד תחילת תקופת ההתקשרות, וכן  ובאחריותו ו, על חשבונמתחייב הזוכמציע הה
על  יחזיק ואה, לפי העניין, ככל שתחולנה)ו/או תקופות ההארכה ( ההתקשרותבמהלך כל תקופת 

ים (כהגדרת מונח ההיתרים הנדרשים לפי כל דין ו/או בהתאם להוראת כל רשות מוסמכת בכל ושמ
ו/או  מקומות השירותהבקשר לאחזקת ו/או בשדה  הזוכמציע ההפעילות , לצורך )1.2.5 בסעיף אלו 

  .מקומות השירותבבקשר לשימוש 

 ואופי הפעילות השדהמועדי מידע כללי על  .2.4

השירותים יינתנו בכל ימות השנה ובכל שעות היממה בהם מתקיימת פעילות תעופתית  .2.4.1
 , והכל בהתאם ובכפוף להוראות המנהל, כפי שיהיו מעת לעת. שדהב

מצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו שיתכן ובמהלך תקופת ההתקשרות ו/או מציע ה .2.4.2
תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) יחולו שינויים במועדי פעילות השדה. כמו כן מצהיר 

אחרת), לא ישפיעו  ומתחייב בזאת במפורש שהשינויים האמורים (או כל מגבלה מציעה
בכל מקרה על כל תשלום שישלם לרשות ו/או לצדדים שלישיים על פי החוזה, וזאת למעט 

 במקרה בו נאמר מפורשות בחוזה אחרת.

 לרשות שלומיםת .2.5

במסגרת ולצורך שקלול הצעתם הכספית במכרז, מבקשת הרשות בזאת להפנות את תשומת ליבם 
לשלם לרשות בקשר  זוכהמציע ההשל המציעים בפרט ובמיוחד לכל אחד מהתשלומים אותם נדרש 

, זוכהמציע הלעם מתן השירותים ו/או בקשר עם ההרשאה למתן השירותים אותה מעניקה הרשות 
  וזה.כמפורט בהוראות הח

 תשלומי חובה .2.6

הארנונה, ההיטלים ותשלומי חובה אחרים האגרות, את כל המיסים, גם יידרש לשלם  הזוכמציע הה
על ו/או בתקופות ההארכה (ככל שתחולנה)  ההתקשרותהחלים, אם חלים, ו/או שיחולו בתקופת 

פי -על, והכל מקומות השירותו/או על השימוש ב מקומות השירותהאחזקת ו/או על  הזוכמציע הה
  התשלומים ישולמו ישירות לרשות או לגוף המוסמך אשר יטיל את התשלום. .כל דין

 הגבלת אחריות .2.7

 :מצהיר בזה כדלקמןומאשר המציע 

כי שקלל ותמחר את כל הסיכונים ו/או הסיכויים הנובעים מהתקיימות הנסיבות ו/או  .2.7.1
הן והשלכותיהן (לרבות ו/או מתוצאותי מסמכי המכרזהאופציות המוקנות לרשות על פי 

השלכות שמקורן בעיכוב ו/או הפסקה ו/או הפרעה במתן השירותים), וכי לא תהיינה לו 
וסוג שהן, כנגד הרשות ו/או ו/או לכל מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין 

שהם,  כל מי מטעמה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוגכנגד 
שנגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או שבהן נדרש לשאת, במישרין ו/או בעקיפין, בשל 
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התקיימותן של הנסיבות האמורות, מימוש האופציות המסורות לרשות ותוצאותיהן 
והמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא מוותר וכן כי יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה 

 .בקשר לכךו/או תביעה מכל מין וסוג שהן 

, על מנת להוות הצהרה ו/או התחייבות של הרשות בקשר עם מסמכי המכרזכי אין באמור ב .2.7.2
, והמציע מסמכי המכרזהתממשות איזה מהנסיבות ו/או האופציות המסורות לרשות על פי 

מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא מוותר וכן כי יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 
 .וסוג שהן בקשר לכךתביעה מכל מין 

וכן כל  ,בפרט טופס הזמנת הצעות זהכי כל מידע המסופק במסגרת מסמכי המכרז בכלל וב .2.7.3
מידע אחר שנמסר או שיימסר על ידי הרשות או מי מטעמה במהלך המכרז או בקשר אליו 

כמו גם שהוא  ,ולמטרות ידיעה כללית בלבד, נועד לצורכי המחשה ")המידע(בסעיף זה: "
; פי מיטב ידיעתה של הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרזניתן על 

ו/או תקופות ההליך המכרזי ותקופת ההתקשרות להשתנות במהלך  יעשויכי המידע 
וכי אינו מהווה כל מצג, התחייבות ו/או הצהרה מטעם הרשות , ההארכה (ככל שתחולנה)

 .ל הנתונים המפורטים במסגרתוובפרט בכל הקשור לנכונותם ו/או לשלמותם ש

כל היבטי ההתקשרות נשוא את וכבעל מקצוע באופן עצמאי , לבדוק בעצמוכל מציע על כי  .2.7.4
את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית של הצעתו ו מכרז זה
, ובכלל האמור, את כל המידע, לרבות ומבלי לגרוע: כדאיותה הכלכלית של הצעת הכספית

 ,או עסקי , הנדסי, ביצועי, תפעוליכל נתון משפטי, תכנוניוכן  ,מסמכי ההזמנההמציע; כל 
 .לצורך הגשת הצעתו למכרזרלוונטי 

ר או כי כל הסתמכות מטעם מציע על המידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע אחר שנמס .2.7.5
שיימסר על ידי הרשות או מי מטעמה במהלך המכרז או בקשר אליו, הינה באחריות המציע 

שא באחריות לכל נזק, הפסד, עלות או הוצאה שייגרמו למי מהמציעים יבלבד. הרשות לא ת
או למי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו עקב הסתמכות על מידע כאמור, והמציעים 

וזר וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או מוותרים בזאת, באופן בלתי ח
 .דרישה ו/או תביעה בקשר לכך

זה לעיל על מנת לפגוע ו/או לגרוע משאר  2  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף .2.8
 על פי החוזה. הזוכמציע ההתחייבויות ה

  מסמכי המכרז .3

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

 ;הזהזמנת הצעות טופס  .3.1.1

, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו (להלן: המצ"ב טופס ההצעה .3.1.2
 ;")טופס ההצעה"

המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו (להלן,  על כל נספחיו שנוסחו מצ"ב, חוזה .3.1.3
  ;")החוזהיחדיו: "

 22.4  משמען בסעיףו/או הבהרות (כ בכתב על ידי הרשותצא כל מסמך תוספת למכרז שיּו .3.1.4
 הליכי המכרז. סגרתבמ, פורסמוילהלן) ש

מובהר בזאת במפורש, כי הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת קודם להגשתן  .3.2
ו תיקונים ם ו/איבמכרז ופתיחתן כדין על ידי ועדת המשנה ברשות, להטמיע שינוי של ההצעות

י המכרז, ובכלל האמור: לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי החוזה וטופס מכבנוסח איזה ממס
רוט, תנאי מקדמי או מועד, וזאת בין ביוזמתה ובין בתשובה יההזמנה לרבות, כל הוראה, דרישה, פ

שהם, בקשר  וכל זאת מבלי שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוגלשאלות ההבהרה, 
. שינוי ו/או תיקון כאמור, יתבצעו במסגרת הבהרה בכתב שתופץ לשם כך למשתתפים במכרז לכך

אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. למען הסר  ותהבהרלהלן.  22.4 בהתאם להוראות סעיף 
ספק מובהר, כי לא יהיה כל תוקף לשינוי ו/או תיקון אלא אם ניתנה על כך הודעה בכתב כמסמך 

 הבהרות מטעם הרשות.

 להלן.  5.1 הרשות כמפורט בסעיף באתר האינטרנט של דפסה ולהמסמכי המכרז יועמדו לעיון  .3.3

המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז  .3.4
 . להלן 16.1 , וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף הבהרה שפורסמה במסגרתו)(לרבות כל 
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הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע שינויים ו/או תיקונים באיזה ממסמכי 
, להלן 22.4 , 5.1.2 , 4.2 המכרז, טרם סיום ההליך המכרזי, ויחולו לעניין זה גם הוראות סעיפים 

  והכל מבלי שלמציע תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

באופן בלעדי ומוחלט, הינו  י העותק הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים,כ מובהר
, ואף מסמך לא יהווה תחליף לגביו ושום נוסח לא יגבר עליו, לרבות העותק המחייב לצורך מכרז זה

אשר נצרבו על גבי עותק המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של הרשות ו/או 
ל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות התקליטור, וכן כ

תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב של מסמכי המכרז 
  .המופקד בתיבת המכרזים

  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .4

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

 תאריךפעולה

  29.09.2016  מועד פרסום המכרז.

המועד האחרון לעיון וקבלת מסמכי המכרז במשרדי הרשות, 
  .5.1.1.1 כמפורט בסעיף 

23.11.2016 

המועד האחרון לתשלום דמי השתתפות במשרדי הרשות, כמפורט 
 .5.2.1.1 בסעיף 

23.11.2016 

המועד האחרון לתשלום דמי השתתפות באמצעות אתר האינטרנט, 
  .5.2.1.2 כמפורט בסעיף 

22.11.2016 

 13.11.2016  .22.3 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, כמפורט בסעיף 

 23.11.2016  .9.10.2 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, כמפורט בסעיף 

כמפורט , מכרזותוקף הערבות לקיום המועד תוקף ההצעה, 
  , בהתאמה.8.7.3 -ו 11  פיםבסעי

28.02.2017 

את  ,לדחותובכלל האמור  שנותלבכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,  תרשאירשות תהיה ה .4.2
שינוי ו/או . הודעות על אחת או יותרנוספת  קצובהבתקופה  לעיל 4.1 הנקובים בסעיף  יםמועדה

ויחולו עליהן באתר האינטרנט,  מופורסישלחנה לכל משלמי דמי ההשתתפות ויתכאמור דחייה 
 . להלן 22.5 - ו 22.4  פיםהוראות סעי

כל ההוראות אשר חלו על יחולו , וקבעי, במידה ויהרשותעל ידי  ואשר ייקבעהמועדים החדשים על 
אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן למען הסר ספק מובהר בזאת, כי . הםל מואשר קד יםמועדה

 כלשהי.ארכה 

לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת לרשות על  .4.3
פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע 
ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם 

  . לעיל 4.2 קטן להוראות סעיף 

  עיון במסמכי המכרז ודמי השתתפות .5

 מסמכי המכרזוקבלת עיון  .5.1

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

, שבבניין רשות שדות התעופה רשותפיתוח עסקי של החטיבת מסחר ובמשרדי  .5.1.1.1
(בטופס הזמנת הצעות זה:  מל התעופה בן גוריוןבמשרד הראשי בנ 2קומה 

 ניתן 23.11.2016 ליוםעד ו 29.09.2016-החל מיום ה"), וזאת משרדי הרשות"
  .09:00-12:00, בין השעות: ה'-א'בימים להגיע למשרדי הרשות כאמור 

אתר : "זהבטופס הזמנת הצעות ( www.iaa.gov.ilט של הרשות: באתר האינטרנ .5.1.1.2
 ").טהאינטרנ
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גם כחלק בלתי נפרד  צו במסגרת המכרז, יצורפוכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופ .5.1.2
למסמכי המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם 

במסגרת  בהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופצולעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל ה
  המכרז נכון למועד העיון האמור.

  השתתפות במכרזדמי  .5.2

בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו דמי על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז לשלם  .5.2.1
 .(כולל מע"מ)₪  500 השתתפות בסך של

 תשלום דמי ההשתתפות יתבצע באופן ובמועדים המפורטים להלן:

משרד הראשי של רשות שדות התעופה הנמצאים באגף התקבולים של במשרדי  .5.2.1.1
 לא יאוחר מיוםו 29.09.2016-החל מיום הוזאת הרשות בנתב"ג, קומת קרקע, 

 .12:00-9:000, בשעות: ה'- א'בימים , 23.11.2016

, 22.11.2016 עד ליוםו 29.09.2016-החל מיום הבאמצעות אתר האינטרנט,  .5.2.1.2
. מובהר, כי יש להשלים את הליך תשלום דמי ההשתתפות קודם 23:30בשעה: 

 זה לעיל.  5.2.1.2 קטן למועד הנקוב בסעיף 

ימסרו לרשות, במשרדי הרשות או באתר האינטרנט,  במסגרת תשלום דמי ההשתתפות .5.2.2
פרטי המשלם המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס ודואר 

 אלקטרוני. 

לעיל, חשבונית בגין תשלום  5.2.2 ת הוראת סעיף הרשות תשלח לכתובת שנמסרה במסגר .5.2.3
 ., בשם הרשות, בידי נציג הרשותמתא מוחתי, כשהדמי ההשתתפות

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

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

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

 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

חזרו למציע בשום אופן ובשום תנאי, לרבות במקרה של מציע אשר דמי ההשתתפות לא יו .5.2.5
שילם את דמי ההשתתפות ובחר שלא להגיש הצעתו למכרז, ולמעט אך ורק בנסיבות 

 להלן. 19.2 האמורות בסוף סעיף 

 להשתתפות במכרז מקדמייםתנאים  .6

 :להלן יםהמפורט המצטברים המקדמייםהתנאים כל רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים 

 .בישראלמציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הינו תאגיד הרשום כדין  .6.1

  -וגם  -

הינו בעל רישיון להשכרת רכב בהתאם  ,במכרז למועד האחרון להגשת ההצעותמציע כנ"ל, אשר נכון  .6.2
סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), להוראות פרק ו' לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת 

 ."), התקף על שמוצו הפיקוח(להלן: " 1985 –תשמ"ה 

  -וגם  -

מפעיל ומנהל בישראל, בעצמו ו/או מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  .6.3
 .סניפים להשכרת רכבי השכרה 2באמצעות קבלני משנה מטעמו, לפחות 

  -וגם  -

רכבי  25, מחזיק בבעלותו לפחות להגשת ההצעות במכרזר נכון למועד האחרון שאמציע כנ"ל,  .6.4
שר שנת הייצור של רכבי ההשכרה, כפי שהיא נקובה ברישיון כלי הרכב, השכרה מסוג רכב פרטי, כא

 ואילך. 2014נת הינה מש

  .כהגדרת מונח זה בצו הפיקוח –" רכב פרטיזה: "קטן לצורך סעיף 

  -וגם  -

- מציע כנ"ל, המנהל עסקיו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], חוק מס ערך מוסף, התשל"ו .6.5
 .1976-האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו, ושהינו בעל כל 1975
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  -וגם  -

אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו התנאים הבאים, מציע כנ"ל,  .6.6
 :במצטבר

לא הורשעו בכל  -  כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע , וכןמנהלו הכלליהמציע,  .6.6.1
: 1977-איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"זערכאה שהיא בעבירה על פי 

ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים  422-425, 383, 330, 305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100
שנים ומעלה ) 5(חלפו חמש  ,, ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור1957-ושירותים, התשי"ח

 .מיום תום ריצוי העונש בגינן

  –זה  6.6.1 לצורך סעיף קטן 

נו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן ימי שה –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"
של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או והנפרע הערך הנקוב של הון המניות המונפק 

  .נו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציעישה

  -וגם  -

) עבירות לפי חוק עובדים זרים 2המציע ו/או בעל זיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי ( .6.6.2
וחוק שכר מינימום,  1991- (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

כי במועד האחרון להגשת  –) עבירות כאמור 2(, ואם הורשעו ביותר משתי 1987- התשמ"ז
 .) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה1ההצעות חלפה שנה אחת (

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  –" בעל זיקהזה: " 6.6.2  לצורך סעיף קטן
  .1976-תשל"ו

מובהר, כי הרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי המקדמי 
זה לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת  6.6.2  הנקוב בסעיף

  .1976- ) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו1)(1ב(ב2המכרזים בהתאם להוראות סעיף 

 חוק(להלן: " 1998-"חהתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות .6.6.3
לחוק שוויון זכויות  9") אינן חלות על המציע או לחילופין, שהוראות סעיף זכויות שוויון

עובדים, נכון למועד  100 –חלות עליו והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ 
כללי ) כי יפנה למנהל הiהאחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (

 9של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
) iiלשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין ( –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך 

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת כי פנה בעבר 
, לעיל זה) ii( 6.6.3 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9עיף יישום חובותיו לפי ס

 .ליישומן ופעל בעניין הנחיות ממנו קיבל

 .כמשמעותו בחוק שיווין זכויות –" מעסיק": זה 6.6.3 סעיף  לצורך

  -וגם  -

 את דמי ההשתתפות, בהתאם להוראות טופס הזמנת הצעות זה.  םמציע כנ"ל אשר שיל .6.7

  להגשת הצעות ולהשתתפות במכרזוהוראות נוספות בקשר מגבלות  .7

מגבלות הבאות, כל אחת ואחת מהלעמוד גם ב על המציעמפורטים לעיל, על התנאים המוקדמים הבנוסף 
  לסייגים הבאים:להוראות וולהיות כפופים 

צריכים ות במסמכי המכרז ורטויתר הדרישות המפלעיל  6  התנאים המקדמיים המפורטים בסעיף .7.1
"גוף משפטי -, ולא בבמוביל המקצועי עצמו) -(ובמקרה של הצעה משותפת  במציע עצמוים להתקי
  .אלא אם כן נקבע אחרת ובמפורש במסמכי המכרז, אחר"

גוף  ,כל גוף משפטי שאיננו המציע, לרבות ולא למעט - "גוף משפטי אחר"לצורך סעיף קטן זה 
 (לרבות קשר שנוצר במסגרת הליך מיזוג חברות, משפטי הקשור בקשר משפטי כלשהו עם המציע

, חברה הקשורה לניהוחזקה, חברת אקשר של חברות אחיות, חברות  קשר בין חברת אם לחברת בת,
  ."בצעקיף) וכיובקשרי "שרשור משפטי" ישיר או 

הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון, לפסול הצעה ו/או  .7.2
לבין הרשות נחתם חוזה למתן הרשאה  אשר בינה ישות משפטית המשתתפת בהליך,השתתפות של 

רצון שביעות -, לרבות איתקשר"), ולרשות היה ניסיון שלילי, רע ו/או כושל עם המהמתקשר(להלן: "
בחוזה  תקשרניכרת מביצוע מתן השירותים נשוא חוזה ההרשאה ו/או הפרת התחייבויות המ

וכיו"ב, וזאת כאמור במסגרת  מתקשרההרשאה עימו, ביטול חוזה ההרשאה מחמת הפרתו על ידי ה
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או יותר) בין הרשות ובין המתקשר, למתן הרשאה מסוג ההרשאה מושא אחת ( התקשרות קודמת
 .ההליך

ידי הרשות עקב אי עמידת המציע -מציע אשר סיפק טובין/שירות לרשות, והחוזה עימו בוטל על .7.3
בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום מכרז זה, 

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

ישות  במסגרת בדיקת ההצעות במכרז הצעת לפסוללפי שיקול דעתה הבלעדי,  הרשות תהא רשאית, .7.4
 בהליך תחרותי אחר או מהצעתהשפרסמה הרשות מכרז ב המהצעת הב החזראשר משפטית 

ועדת המכרזים מידע מטעה, או ול האותו הליך, או שמסרכזוכה ב הלאחר שהוכרז, שפרסמה הרשות
 .פרסום המכרזמועד בשלוש השנים האחרונות שקדמו לוזאת במהלך המכרז בעורמה,  הנהגש

משפטית   ישות) iלעיל תחול גם ביחס ל: ( 7.4  - 7.2  ת בסעיפיםוהמפורט ותמובהר בזאת כי ההגבל .7.5
המתקשר הינו ר שאמשפטית  ישות) iiבמתקשר; (שהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין 

משפטית אשר המתקשר מצוי עמה באחזקה  ישות) iiiבעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; (
 משותפת, במישרין או בעקיפין.

נותר חוב כלפי הרשות, לא  אשר בסיומה ,התקשרותרשות המציע אשר בעבר התקיימה בינו לבין  .7.6
הינו יתרת תשלום שלא  -יהיה זכאי להשתתף במכרזי הרשות כל עוד לא שולם החוב שנותר. חוב 

הגיעו , תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)בסיום ו/או שולמה עפ"י החוזה, גם אם בסיום ההתקשרות 
 .הצדדים להסדר מחוץ לבית המשפט עקב רצון הרשות להקטין את נזקיה

 שת הצעה משותפתהג .7.7

הצעה ההצעה למכרז יכול שתוגש במשותף על ידי מספר מציעים (בטופס זה, בהתאמה: "
   :והכול בכפוף לתנאים המפורטים להלן"), המציעים במשותף", ויחדיו: "משותפת

 באחד מאלה לעיל להתקיים 6.7  - 6.1 פים בסעיהתנאים המקדמיים הנקובים על כל אחד מ .7.7.1
 :")המוביל המקצועי(להלן: "

יחזיק, אשר  אחד מהמציעים במשותף -במקרה של מוביל מקצועי אחד  .7.7.1.1
 מהמניות ומיתר אמצעי השליטה בתאגיד המשותף 51%לפחות במישרין, 

מתן החודשים הראשונים לתקופת  24-, וזאת לפחות ב(כהגדרתו להלן)
 .השירותים

, ויחזיקאשר  מציעים במשותף -במקרה של יותר מאשר מוביל מקצועי אחד  .7.7.1.2
 ומיתר אמצעי השליטה בתאגיד המשותףמהמניות  67%לפחות במישרין, 

מתן החודשים הראשונים לתקופת  24-, וזאת לפחות ב(כהגדרתו להלן)
 השירותים.

לעיל  6.6 -6.5 וכן  6.1  מגבלות שבסעיפים, על התנאים וה7.7.1 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .7.7.2
 להתקיים גם בכל אחד מהמציעים במשותף.

ים לעיל, לא יוכלו להתקיים באף אחד מהמציע 7.6 -7.2 באופן דומה המגבלות שבסעיפים 
  במשותף. 

וכל למען הסר ספק מובהר בזאת, כי גם בנסיבות בהן מתקיימים התנאים המקדמיים 
, יגדירו המציעים במשותף בהצעתם , ביותר ממציע אחד מהמציעים במשותףהאמור לעיל

 .בהצעתם כמוביל המקצועיאת מי שייחשב , (במקום המיועד לכך בטופס ההצעה) למכרז

שהצעתם זכתה במכרז (ורק במקרה כאמור), יהיו חייבים בהקמת  המציעים במשותף .7.7.3
על פי החוזה,  קבלת ההרשאהנו חברה בעירבון מוגבל בלבד, לצורך יתאגיד ייעודי, שה

 'חנספח כמפורט בשהבעלות בו תהיה בהתאם להצהרות והתחייבויות המציעים במשותף 
ימים מיום  30ל, וזאת תוך לטופס ההצעה, וכן ברישומו של התאגיד האמור כדין בישרא

"). מסמכי התאגיד המשותףשהודיעה להם הרשות על זכייתם במכרז (בטופס זה: "
החלטה לחתום על החוזה בתנאים בין היתר, ההתאגדות של התאגיד המשותף יכללו 

המפורטים בו. עד לתום המועד הנקוב בסעיף זה לעיל, ימציאו המציעים במשותף לרשות 
 .של ההחלטה המאשרת לתאגיד המשותף לחתום על החוזההעתק מאושר כדין 

לכל המוביל המקצועי יצהיר ויתחייב בכתב, להעמיד לרשות התאגיד המשותף, במהלך  .7.7.4
, את כל הידע, הכישורים, השירותיםמתן תקופת החודשים הראשונים ב 24הפחות 

, ככל המשאבים, האמצעים, הכלים, כוח האדם המקצועי והניהולי והניסיון המקצועי
  הדרוש לצורך מתן השירותים במלואם ובמועדם ובהתאם לכל הוראות החוזה. 
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בדבר ' לטופס ההצעה) (בנוסח נספח חלהצעתם למכרז יצרפו כל המציעים במשותף הצהרה  .7.7.5
חלקו של המוביל המקצועי בתאגיד המשותף, הכוללת התחייבויות של המציעים במשותף, 

כאשר אלו  אר התחייבויות המוביל המקצועיבדבר הרכב הבעלות בתאגיד המשותף וש
תחילת תקופת ד ממועהראשונים  החודשים 24 שלתקופה  לפחות במשך יתקיימו

כשחתימות , (או עד סיום תקופת ההתקשרות, לפי המוקדם מביניהם) ההתקשרות
  . כאמור מאומתות על ידי עו"דהמציעים במשותף על ההצהרה 

למכרז גם כל אישור הנדרש, לפי הוראות כל דין, לרבות, המציעים במשותף יצרפו להצעתם  .7.7.6
, לשם 1988-מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות חוק הגבלים עסקיים, התשמ"ח

הגשת ההצעה המשותפת ו/או לשם הקמת התאגיד המשותף, במידה והצעת המציעים 
  .במשותף תזכה במכרז

ל עניין במציע אחר או להימנות על מציע שבחר להגיש הצעה בעצמו, לא יוכל להיות בע .7.7.7
בהצעה  , או להיות בעל עניין במי מהמציעים במשותףשל הצעה אחרת המציעים במשותף

 אחרת.

מציע שבחר להגיש הצעה משותפת, ביחד עם מציעים נוספים (בין כמוביל מקצועי ובין אם  .7.7.8
שותף בהצעה או להימנות על מציעים במ ,למכרזאחרת לאו), לא יוכל להגיש בעצמו הצעה 

או להיות בעל עניין במציע אחר או במי מהמציעים במשותף בהצעה  ,משותפת אחרת
 .משותפת אחרת

במציע אחר  ,או מנהלו/מנהל במציע או במי מהמציעים במשותף, לא יוכל להיות בעל עניין  .7.7.9
 .או במי מהמציעים במשותף בהצעה משותפת אחרת

היום בו פורסמה לראשונה  –" מועד פרסום המכרז"ובכל מסמכי המכרז, זה  7  לצורך סעיף .7.8
 .הצעות למכרזהבעיתונות הזמנת 

  המסמכים שיש לצרף להצעה .8

בהתאם להוראות שבטופס  כשהוא ממולא וחתוםלהגיש את הצעתו באמצעות טופס ההצעה, על המציע 
 :המסמכים המפורטים להלןעצמו, ובמסגרת טופס ההצעה לצרף גם את כל 

 'נספח אומאושר על ידי עו"ד בנוסח  תצהיר פרטי מציע חתום על ידי המנהל הכללי של המציע .8.1
"העתק - כמאושר על ידי עו"ד כשהוא  של התאגידוכן העתק של תעודת ההתאגדות  ההצעהלטופס 

 .לעיל 6.1 ר", לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף נאמן למקו

 'נספח בתצהיר חתום על ידי המציע (או מי שמוסמך להצהיר בשמו) ומאושר על ידי עו"ד בנוסח  .8.2
 6.4  - 6.1  פיםבסעי יםהנקוב םהמקדמי םבתנאי, לצורך הוכחת עמידתו של המציע לטופס ההצעה

 .בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתולעיל, 

כי המציע מנהל עסקיו  ,המעידומע"מ או משלטונות מס הכנסה עדכני מרואה חשבון תקף ואישור  .8.3
, בצירוף האישורים 1975-כדין עפ"י פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

, כשכל אחד מהאישורים האמורים תקף 1976-הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
עמידתו של  על שמו של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, וזאת לצורך הוכחת

 לטופס ההצעה. 'גנספח אישור כאמור יצורף כ .לעיל 6.5 המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

בדבר  דמי ההשתתפות, או העתק האישורשמסרה הרשות כנגד התשלום עבור החשבונית העתק  .8.4
המכרז כפי שהונפק באמצעות אתר האינטרנט, וזאת לצורך השתתפות בקשר עם התשלום דמי 

 'דנספח אישור כאמור יצורף כ .לעיל 6.7 הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 
 לטופס ההצעה.

 לטופס ההצעה 'הנספח כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש, בנוסח  ,הכספית טופס ההצעה .8.5
יק, ככל שניתן, לם ומדובאופן מלא, ש בצירוף כל המידע הדרוש וכל המסמכים הנדרשים במסגרתוו

 .בהתאם להוראות הטופס עצמו

, לטופס ההצעה' ונספח תצהיר חתום על ידי המנהל הכללי של המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח  .8.6
 .לעיל 6.6  לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

בעלי השליטה המשמעותיים של  בשםהיה והמנהל הכללי של המציע אינו יכול להצהיר את הנדרש 
המשמעותיים / בעלי  בעלי השליטהכל אחד מתצהירים נפרדים של  – / בעלי הזיקה למציעהמציע 
, בשינויים המחויבים, כשכל אחד מהתצהירים הצעהלטופס ה 1'ונספח , בנוסח בתאגידהזיקה 
  .לעיל 6.6  בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף הנ"לשל  עמידתםהוכחת  , לצורךמאושר על ידי עו"דכאמור 

להלן, בקשר  9.9.10 במקרה של הצעה משותפת, יפעלו המציעים במשותף בהתאם להוראות סעיף 
 הנ"ל. 1למילוי תצהירים ו'/ו'
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 ערבות לקיום המכרז .8.7

, )שקלים חדשים אלפי שלושים₪ ( 30,000 בסך שלבלתי מותנית, ו אוטונומיתערבות  .8.7.1
התחייבויותיו של מלוא  "), להבטחתערבות לקיום המכרז: "(להלן בתוספת מע"מ כדין

הנערב/המבקש הרשום בכתב הערבות לקיום  .זה על פי טופס הזמנת הצעותהמציע 
 .חייב להיות המציע עצמו המכרז

תהיה ו ,מאת בנק ישראלי - לטובת הרשותו מציעלבקשת ה -תּוצא לקיום המכרז הערבות  .8.7.2
לטופס ההצעה,  1נספח ז'או בנוסח המצורף כ ,ההצעהטופס ל 'זנספח כבנוסח המצורף 

  .במקרה של הצעה משותפת

אלא אם דרשה הרשות את  28.02.2017ד ליום עתהא תקפה לקיום המכרז  ערבותה .8.7.3
יב להאריך במקביל הצעת המציע (ואז המציע יהיה מחו הארכתה ו/או את הארכת תוקף

 ), בהתאם לאמור בטופס הזמנת הצעות זה.לקיום המכרזאת תוקף הערבות 

, נוסח החוזה וכן כל מסמך הבהרה זה כל מסמכי המכרז על נספחיהם, לרבות טופס הזמנת ההצעות .8.8
ן שבמקומות המיועדים באופו/או פרוטוקול אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז, ככל שתוציא, 

הרלוונטיים לכך, תהיה חתימה מלאה, מחייבת ובת תוקף של המציע (באמצעות מורשי החתימה 
ובמידת הצורך גם חותמת המציע), ובנוסף חתימת המציע או חותמת המציע, בכל עמוד והמוסמכים 

 .לטופס ההצעה 'טנספח כ יצורפו מסמכים אלו .ועמוד

 'חנספח מציעים במשותף בלבד יצרפו להצעתם תצהיר בנוסח  -הצעה משותפת בלבד במקרה של  .8.9
לטופס ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתו. למען הסר ספק מובהר, כי לנספח זה 

 .לעיל 7.7.6  יצורף, מקום שהוא נדרש, אישור כאמור בסעיף

"העתק נאמן למקור", אינו תקף -האמור לעיל בדבר אימות עורך דין כלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
פי - , ערוכים עלמקוריים בלבדזה משמעם תצהירים  8  פי סעיף-תצהירים על , ולפיכךלגבי תצהירים
   .1971- [נוסח חדש], תשל"א פקודת הראיות

 הוראות כלליות –אופן הגשת ההצעה  .9

גבה יציין את - , שעלסגורה היטב מעטפהצעות הצעתו באמיגיש את  ,ין להשתתף במכרזיהמעונ מציע .9.1
(ללא כל  "2015/15/086/109/00 מס'פומבי מכרז "שמו המלא, וכן ירשום עליה את המשפט הבא: 

 .לעיל 8.8  - 8.1 כל המסמכים המפורטים בסעיפים את רישום נוסף). במעטפה זו יכניס המציע 

לפגוע או לגרוע מההוראות והדגשים האחרים ו/או הנוספים למילוי כדי זה,  9 אין באמור בסעיף  .9.2
 מכי המכרז, אשר מפורטים במסגרת אותם שאר מסמכים.שאר מס

  ו על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור".שרמסמכים שיצורפו כעותק שאינו מקורי, יאו .9.3

 .לעיל 8.8 , בהתאם לאמור בסעיף המציעחתימת שא את יממסמכי המכרז יעמוד של כל אחד כל  .9.4

על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית, תוכל הרשות  - הצעה חלקית .9.5
להחשיב את הצעתו כפסולה, ולחלופין, לפי שיקול דעתה המוחלט, להחיל לגביו את ההוראות 

 להלן. 16 המפורטות בסעיף 

 ההצעות, על כל צרופותיהן, תערכנה בשפה העברית בלבד.  .9.6

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו,  .9.7
בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם הנתונים ו/או המסמכים 
הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד 

, תוך ציון נימוק ברור מסחרי ו/או סוד מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור
 . לעמדתו

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

  .שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך

 ורף תוכן עניינים מפורט.אליהם יצובכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים  וכיכרכל עמודי ההצעה  .9.8

 דגשים ביחס להגשת המסמכים במקרה של הגשת הצעה משותפת: .9.9

 לעיל. 8 זה להלן, יחול בנוסף לשאר הוראות סעיף  9.9 האמור בסעיף  .9.9.1
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ביחס למוביל המקצועי, הרי  זה להלן 9.9 ף סעיכל הוראה, תנאי או הצהרה האמורים בב .9.9.2
) יש להגיש את התצהיר 7.7.1.2 שבמקרה ובו יש יותר ממוביל מקצועי אחד (כאמור בסעיף 

 .ולקיים את ההוראה/תנאי (לפי העניין) לכל אחד מהמובילים המקצועיים

 ביחס לטופס ההצעה עצמו: .9.9.3

בעמוד הראשון של טופס ההצעה במקום בו נדרש למלא את שם המציע, יש  .9.9.3.1
 למלא את המילים "מציעים במשותף".

לטופס ההצעה יש למלא את פרטי חשבון הבנק ופרטי המוביל  10-11בסעיפים  .9.9.3.2
 המקצועי. באופן דומה על טופס ההצעה יחתום המוביל המקצועי.

לאחר חתימת המוביל המקצועי, יחתמו שאר המציעים במשותף במקום המיועד  .9.9.3.3
 לכך בתחתית טופס ההצעה.

 אחד מהמציעים במשותף.  על ידי כלבנפרד נספח א' לטופס ההצעה ימולא, ייחתם ויוגש  .9.9.4

' לטופס ההצעה ימולאו, ייחתמו ויוגשו בידי המוביל המקצועי י-ו) 1(לרבות ב'נספחים ב'  .9.9.5
 בלבד ועל שמו.

 .ידי כל אחד מהמציעים במשותף-עלבנפרד נספח ג' לטופס ההצעה יוגש  .9.9.6

 ידי המוביל המקצועי בלבד.- נספח ד' לטופס ההצעה יוגש על .9.9.7

המציעים במשותף, בהתאם אחד מייחתמו על ידי כל פס ההצעה ט' לטו - , ח' וה'נספחים  .9.9.8
 להוראות הטפסים עצמם.

ידי מוביל מקצועי אחד, -לטופס ההצעה) יכול ותוגש על הערבות לקיום המכרז (נספח ז' .9.9.9
 1נספח ז'ידי מספר מובילים מקצועיים, ובכל מקרה תוגש ערבות בנוסח -ויכול ותוגש על
 1ף יפעלו בהתאם לאמור בהערות שבשולי בנספח ז', והמציעים במשותלטופס ההצעה

 .לעיל 9.9.2 הנ"ל, וזאת על אף האמור בסעיף 

(וככל שנדרש, גם  נספח ו'בנוסח  ויגיש תצהיר וםכל אחד מהמציעים במשותף ימלא, יחת .9.9.10
בשינויים  8.6 והכול בהתאם להוראות סעיף לטופס ההצעה, ) 1תצהירים בנוסח נספח ו'

  המחויבים.

 מועד ומיקום הגשת ההצעה .9.10

, בין ה'-א', בימים יש לשיםלעיל),  9.1 בסעיף המפורט (כשבתוכה את כל  מעטפההאת  .9.10.1
בשדה התעופה בן , ברשות שדות התעופהבתיבת המכרזים הנמצאת , 08:00-16:00השעות 

, (חדר מספר 1קומה ומות ותיעוד (הארכיב) שבגוריון, בבניין המשרד הראשי, במדור רש
 .(או בחדר סמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום) )140

המועד (להלן: " 10:00שעה עד ה 23.11.2016האחרון להגשת הצעות הינו יום  המועד .9.10.2
 .")האחרון להגשת ההצעות

המועד והשעה שנקבעו לעיל לא הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר יודגש, כי  .9.10.3
לתקנות חובת (ב) 20, וזאת בהתאם להוראות תקנת משנה תתקבלנה ולא תידונה

 ").התקנות(להלן: " 1993-, תשנ"גהמכרזים

  מכרזקיום הערבות ל .10

התחייבויות המציע מלוא  הבטחתתשמש כערובה ללעיל,  8.7 לקיום המכרז כאמור בסעיף הערבות  .10.1
ובין אם הוכרז  ,במכרז העל פי טופס הזמנת ההצעות, בין אם חזר בו מהצעתו טרם ההכרזה על הזוכ

הודיעה הרשות למציע על לא  .זהוהמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו ו/או סרב לחתום על החו ההזוכ
הליך  חל עיכוב בהשלמת אומכרז ו/הפי תנאי ל זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו ע

מכל אחד מהמציעים, לפי העניין, להאריך את  תהא הרשות רשאית לדרוש ,מכרזבדיקת ההצעות ל
של המציעים  ת הצעתםואף תוקף תקופלתקופה שתקבע על ידה, לקיום המכרז תוקף הערבות 

מעבר להאריך את תוקף הערבות  יםמתחייבכאמור  יםוהמציעתידחה לאותו מועד בהתאמה, 
  .לתקופה הנקובה בערבות בהתאם לדרישת הרשות

לעיל או מכל זכות נוספת העומדת לרשות על פי דין,  10.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .10.2
ו/או לא חתם  לקיום המכרזלא האריך את תוקף הערבות  ,מציע במכרז שהצעתו התקבלהבמידה ו

תהא , חוזהרבות כמפורט בו/או לא הפקיד ע י הרשותל ידמיום שנדרש לכך עימים  7על החוזה תוך 
 לפנות ראשית למציע, מבלי שתידרש ,לקיום המכרז סכום הערבותמלוא את  לחלטרשאית הרשות 

לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת 
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במקרה בו  פי כל דין.-לעהליכים בלפגוע בזכות הרשות לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד המציע כאמור 
 הוארכה הערבות לקיום המכרז, תוארך תקופת תוקף ההצעה, בהתאמה לאותו מועד.

במסמכי  יהםלמכרז, לרבות הפרת מי מהתחייבויות יםקיום הצעת המציע-כמו כן, בכל מקרה של אי .10.3
 ומבלי לפנות לערכאות, לבוררות יםהמכרז, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמת המציע

, וזאת מבלי או את חלקו , לגבות את מלוא סכום הערבות לקיום המכרזכלשהומו"מ  ומבלי לנהל
כל נזק אחר ו/או נוסף ו/או  מהמציעיםשיהיה באמור על מנת לגרוע ו/או לפגוע בזכות הרשות לתבוע 

בזאת באופן בלתי  יםמוותר יםבהליך כלשהו למימוש זכויותיה כאמור. המציע ציעיםלנקוט כנגד המ
מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהיא, בגין חילוט  יםומושתק יםמנוע וחוזר וכן יהי

 .הערבות כאמור

בהתקיים אחת  הערבות לקיום המכרזזכויות הרשות לחילוט זה, לפגוע ב 10 אין באמור בסעיף  .10.4
 .לתקנותב 16מהנסיבות הקבועות בתקנה 

(ב) לתקנות תיתן הרשות הזדמנות למציע להשמיע טענותיו ב'16 במקרים הנופלים בגדרה של תקנה .10.5
  .לוט הערבותילוט, בטרם חיבקשר עם הח

  ההצעה תוקף .11

דרשה הרשות את אם כן  אלא, 28.02.2017 ליוםעד , על כל פרטיה הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה
ובמקרה זה יוארך בהתאם, גם תוקף הערבות לקיום  לעיל 4.2  בהתאם לסעיףהארכת תוקף ההצעה, 

  .המכרז

הרשות תהא רשאית להאריך, בהודעה בכתב למציעים, את תוקף ההצעה לתקופות קצובות נוספות, וזאת 
בהן חל עיכוב בבדיקת ההצעות במכרז מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בנסיבות 

  .יםוההכרזה על הזוכ

, עד לאחר חתימת יםזוכה יםמציעהבמכרז, תוארך מאליה תוקף ההצעה של  יםהכריזה הרשות על הזוכ
בהתאם,  יםזוכה יםמציעה כו. בנסיבות האמורות, יאריוזהנדרשות על פי החההחוזה והמצאת הערבויות 

  .גם את תוקף הערבות לקיום המכרז

  ותהזוכ ותבדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצע .12

בשדה  רכב לנהיגה עצמיתהשכרת  מהרשות הרשאה למתן שירותי ואשר יקבל שני זוכים ו עדבמכרז ייבחר
חוזה, בהתאם  יםזוכה יםמציעהכל אחד מף זה. הרשות תחתום עם סעיהכל כמפורט להלן ב, התעופה רמון

  להלן. 14 להוראות סעיף 

הרשות, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), להיעזר ביועצים ובמומחים בדיקת ההצעות תתבצע על ידי 
  , וזאת בשלב אחד הכולל שני שלבי משנה, באופן המפורט להלן:חיצוניים מטעמה

נקב נ: תחילה תבחן הרשות את סכום דמי הרשאה המשולבים הבסיסיים, כפי שההצעה הכספית .12.1
 .עות שהוגשו, של ההצלטופס ההצעה 'נספח הבטופס ההצעה הכספית, 

שקלים  פיאל שבעים וחמישה₪ ( 75,000-הרשות מדגישה כי מציע אשר נקב בסכום הנמוך מ
  חדשים) עבור דמי הרשאה משולבים בסיסיים, הצעתו תיפסל. 

 יבעלשהינם  יםהמציע 2עמידת הרשות תכריע בדבר : עמידה בתנאים מקדמיים ובתנאים נוספים .12.2
, וכן בשאר התנאים והדרישות לעיל 6  עיףהמפורטים בס בתנאים ביותר ותת הגבוהוהכספי ההצעות

"). במסגרת האמור, תבדוק התנאים הנוספיםלעיל (להלן: " 8 ף וכן באמור בסעי 7 האמורים בסעיף 
 לעיל. 8.8  - 8.1 הרשות את המסמכים אשר הוגשו על ידי המציע בהתאם להוראות סעיפים 

ולא תנוקד. מציע  "Go/No-Go"תתבצע, על בסיס והתנאים הנוספים בדיקת התנאים המקדמיים 
למען הסר ספק  - והכול , פסליהצעתו ת ו/או בתנאים הנוספים, אשר לא עמד בתנאים המקדמיים

  .להלן 16  קנית לרשות בהתאם להוראות סעיףמבלי לגרוע מהזכות המו -

ביותר, תמשיך הרשות לבחון את עמידתו  הגבוהותת והכספי אחת (או יותר) משתי ההצעותנפסלה 
הנוספים של המציע העוקב אשר סכום דמי ההרשאה הבסיסיים בתנאים המקדמיים ובתנאים 

שבטופס הצעתו הכספית הינו הגבוה ביותר (מלבד המציע שהצעתו נפסלה והמציעים שכבר נבחנו). 
נפסלה הצעתו של המציע העוקב תמשיך הרשות לבחון את הצעותיהן העוקבות של מציעים נוספים 

  באופן המתואר בסעיף זה לעיל, וכך הלאה.

, על מנת לגרוע מזכותה של לעילזה  12 מנגנון המתואר בסעיף ין באלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
לבחינת  מקבילבים נוספים בחון את עמידתן של הצעות נוספות בתנאים המקדמיים ובתנאהרשות ל

ההצעה של המציע בעל סכום דמי ההרשאה הבסיסיים הגבוה ביותר ואף לפנות למציעים כאמור 
בבקשה לקבלת הבהרות בהתאם להוראות מסמכי המכרז הכול בהיקף ובאופן שיקבע על ידי 

  והמוחלט. על פי שיקול דעתה הבלעדיהרשות ו
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 ודירוגם במכרז יםבחירת הזוכ .12.3

גובה סכום דמי ההרשאה  - 100%ה תהי, ותהזוכ ותלבחירת ההצע אמת המידה .12.3.1
 .המשולבים הבסיסיים

עבור דמי ההרשאה הנקובים בהם סכומים ההצעות אשר ה שתיהרשות תבחר את  .12.3.2
עמדו בכל התנאים המקדמיים הינם הגבוהים ביותר, ואשר המשולבים הבסיסיים 

מציעים כאמור ידורגו ההצעותיהם הכספיות של . 12.2  סעיףבוהתנאים הנוספים כמפורט 
 1באופן שבו המציע, אשר הגיש את ההצעה הכספית הגבוהה ביותר, יוכרז כזוכה מספר 

ההצעה הכספית השנייה בגובהה יוכרז המציע אשר הגיש את ו"), 1זוכה מספר (להלן: "
 .")2זוכה מספר (להלן: " 2כזוכה מספר 

יימצאו מציעים, אשר הצעתם הכספית הינה זהה,  מקרה בו בהליך בדיקת ההצעות לעילב .12.3.3
 גבוהות(או יותר) הצעות שהינן ה 3ביותר, התקבלו  גבוהותה ותההצע 2באופן שבמקום 
לי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי טופס "), אזי מבזהותההצעות הביותר (להלן: "

הזמנת הצעות זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית (אך לא חייבת), על פי שיקול דעתה 
הצעות משופרות שעות)  48(בתוך , בבקשה להגשת זהותהבלעדי, לפנות למציעי ההצעות ה

) ובהתאם "Best & Final"וסופיות בהתאם להנחיית ועדת המכרזים של הרשות (הליך 
, ביותר גבוהותה בעלי ההצעות ובחריי) לתקנות, ובהליך זה 2ה(17להוראות תקנת משנה 

 .וידורגו בהתאם

מחיר בהצעה הכספית אשר יהיה גבוה מהמחיר  מובהר, כי במקרה שבו ינקוב מציע
בהתאם  1מספר כזוכה  בו המציעים בהצעות הזהות, יוכרז תחילה המציע האמורשנק

ורק לאחר מכן יערך הליך ההתמחרות בין המציעים  ,לעיל 12.3  וכמפורט בסעיף ולהצעת
 .2זוכה מספר  (בהתאם לתוצאות הליך ההתמחרות) יוכרזומביניהן בעלי ההצעות הזהות, 

הר בזאת, כי במסגרת הליך ההתמחרות, לא יהיה רשאי מי למען הסר ספק מוב
  .(לפי העניין) הקודמתהמקורית/הצעתו ממהמציעים להגיש הצעה נמוכה יותר 

הצעתו מלא השתתף מי מהמציעים בהליך ההתמחרות, או הגיש הצעה נמוכה יותר 
 כהצעה הכספית /הקודמת (לפי העניין),הקודמת, תחשב הצעתו המקוריתהמקורית/

  .במכרז ובהליך ההתמחרות

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי בעצם הגשת הצעתו נשוא מכרז זה הוא נותן את 
  .במסגרת המכרז וכאמור בסעיף זה לעילBest & Final הסכמתו לביצוע הליך 

הרשות תהיה רשאית לבצע את ההתקשרות נשוא המכרז, גם בנסיבות בהן יבחר מציע  .12.3.4
סיבה שהיא: בין אם תחליט הרשות על פי שיקול דעתה זוכה אחד בלבד, וזאת מכל 

הבלעדי והמוחלט לבחור מציע זוכה אחד בלבד, בין אם תוגש הצעה כשרה אחת בלבד 
למכרז, ובין אם נותרה הצעה אחת בלבד לבחינה במסגרת השלבים המתוארים לעיל. לא 

בויות המציע יהיה בזכויות הרשות כאמור על מנת להשפיע בשום צורה ואופן על התחיי
 .שנבחר כמציע זוכה במכרז

, אף זוכה במכרזלא יהיה באמור בסעיף קטן זה לעיל, לגרוע מזכות הרשות שלא לבחור 
 להלן. 18  - 19  סעיפיםבאחד המקרים האמורים בו, ולא מזכויות הרשות על פי 

 הודעה בדבר זכייה .12.4

ח למציע אך ורק על ידי , תישלהזכיי- איאו הודעה בדבר  או פסילה הודעה בדבר זכייה .12.4.1
 ועדת המכרזים. תמזכיר

בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל לעיל אמור כ יםכל הודעה אשר תימסר למציע בנושא .12.4.2
אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול  ,ת המכרזיםועד תגורם שאיננו מזכיר

יהיה  ,להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת
 הדבר על אחריותו בלבד.

 קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים .12.5

 כמפורט ההתקשרות בביצוע"), והוא יחל הזוכה המקוריזוכה (להלן: " הרשותהיה וייקבע על ידי 
, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך, כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה בחוזה

את ביצוע  פסיק"), מתחייב הזוכה המקורי לההזוכה האחריו מוכרז זוכה אחר (להלן: "וכי תחת
המסמכים המצויים אצלו בצירוף דו"ח עדכני כל ההתקשרות ולהעביר לרשות את כל המידע ו/או 

 כמפורט ההתקשרות בביצוע להמשיך האחר לזוכה ולאפשר, ידו על בוצעו שכבר פעולותבאשר ל
 לרבות, לכך בקשר וסוג מין מכל תביעה/או ו טענה כל תהיה המקורי, וכל זאת מבלי שלזוכה בחוזה
  .שביצע בהשקעות שמקורן כאמור ותביעות טענות
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  דלפקי שירותהליך הקצאת החניות והקצאת  .13

לזוכים מקומות השירות  יוקצולעיל הרשות  12.3 כאמור בסעיף  -דירוג ההצעות ולאחר קביעת הזוכים 
  באופן ובתנאים הנקובים להלן:

הודעה בכתב, במסגרתה יידרש להודיע לרשות את בחירתו בקשר עם  1הרשות תמסור לזוכה מספר  .13.1
 "):הודעת הבחירהמקומות השירות דלהלן (להלן: "

 .2-ו 1בחר דלפק שירות אחד מבין דלפקי שירות י 1זוכה מספר : דלפק שירות .13.1.1

מתחם חניה אחד מבין יבחר  1זוכה מספר : (כולל משרד לשירות לקוחות) מתחם חניה .13.1.2
 . 2-ו 1מתחמי החנייה מספר 

שעות ממועד קבלת הודעת  48 הודעת הבחירה, תוךתשובתו לימסור לרשות את  1זוכה מספר  .13.2
 שעות אלה הן כולן במהלך יום עסקים רגיל. 48-, ובלבד שמהרשותהבחירה 

מקומות  2, כאמור לעיל, יוקצו לזוכה מס' 1לאחר השלמת הקצאת מקומות השירות של זוכה מס'  .13.3
  השירות הנותרים.

, דלפק שירות ומתחם חניההרי שלמעט הקצאת למען הסר ספק ועל אף כל האמור במסמכי המכרז,  .13.4
משרד ו/או כל נכס אחר, למעט דלפק שירות ו/או להקצות לאיזה מהזוכים הרשות אינה מתחייבת 

 ביצוע האמור בסעיף זה לעיל.

הרשות תהיה רשאית להאריך את תוקף המועד הקצוב להגשת הודעת הבחירה, על פי שיקול דעתה  .13.5
זוכים, קודם למועד המי הבלעדי, לתקופות אשר יקבעו על ידה. הרשות תהיה רשאית להיפגש עם 

הודעת הבחירה לצורך מתן הסברים אודות מקומות השירות, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי 
 והמוחלט של הרשות.

את הודעת הבחירה לרשות ו/או שלח את הודעת הבחירה לאחר המועד הנקוב  1מספר  הזוכלא שלח  .13.6
לעיל) ו/או שלח הודעת בחירה שאינה כוללת  13.5 לעיל (בכפוף להוראות סעיף  13.2 לשם כך בסעיף 

לעיל, תהיה הרשות רשאית על פי שיקול דעתה  13.1  מקומות השירות הנקובים בסעיףאיזה מ
מציע אשר הצעתו עמדה ובכל  יםזוכאחד ההבלעדי והמוחלט לבטל את זכייתו במכרז ו/או לבחור כ

 שניר (למעט התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים ואשר הצעתו הכספית הייתה הגבוהה ביות
מציע לצורך הקצאת מקומות השירות ובכלל זאת: אף להקצות ל 2ה מספר הזוכים) ו/או לפנות לזוכ

איזה ממקומות השירות הנותרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי להתחשב  זוכה האמורה
ע באיזה זוכה, ומבלי שיהיה באמור על מנת לגרוע ו/או לפגומציע הבדירוג הצעתו הכספית של ה

זוכה האמור על פי החוזה ו/או מזכויותיה של הרשות על פי מסמכי מציע המהתחייבויותיו של ה
המכרז ו/או על פי דין (לרבות בקשר עם זכותה לחילוט ערבות ההצעה בנסיבות האמורות), 

 יםומושתק יםמנוע וופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיבזאת בא יםמוותר יםזוכמציעים הוה
 ת כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.מלהעלו

  חובת חתימה על החוזה  .14

לרבות כל תיקון אותו תבצע הרשות בחוזה (ככל יחתום על החוזה,  יםזוכה יםמציעהכל אחד מ .14.1
או בתוך המועד שתיקבע  וימים מיום שהועבר לחתימת 10, תוך שתבצע), במסגרת הליך המכרז

 .הרשות, לפי המאוחר מבין השניים

על החוזה ובכפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים במסגרתו, לרבות  זוכהמציע הה לאחר חתימת .14.2
ערבות לקיום חוזה ואישורי ביטוח, לשביעות רצונה של הרשות וכמפורט בהוראות החוזה, תחתום 
הרשות על החוזה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של הרשות על פי הזמנה זו ו/או על פי דין. למען הסר 

תוקף בין  -על ידי הרשות, לא יהא קיים הסכם בר  תעובר לחתימת החוזה הפורמאלי ספק מובהר, כי
 .ת ההצעותזמנזוכה על פי שאר הוראות טופס המציע הם, וזאת מבלי לגרוע מחובות ההצדדי

ך את שלא הארי זוכהמציע ו/או  הרשות ידי על שנקבע המועד תוך חוזה על חתם שלא זוכהמציע  .14.3
 כמי יחשב, בחוזה כמפורט ערבות לרשות המציא שלא זוכהמציע  או/ותוקף הערבות לקיום המכרז 

במקרה כאמור, . יסודית הפרה, העניין לפי, החוזה הוראות את או/ו זה טופס הוראות את שהפר
תהא הרשות רשאית לחלט את הערבות לקיום המכרז, וכל זאת מבלי לפגוע בזכותה של הרשות 

נזקים ו/או סעדים נוספים, לרבות אכיפת החוזה או ביטולו ו/או מבלי לגרוע מזכותה של  לתבוע
הרשות לחלט את הערבות כאמור בשל כל הפרה אחרת ו/או נוספת, מכל מין וסוג שהיא, של איזה 

 .י של הרשותמהתחייבויות המציע, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעד

 זכאית ותהא, זוכהמציע הה כלפי התחייבות מכל משוחררתהרשות  תהיהביטלה הרשות את החוזה,  .14.4
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע  זוכהמציע הוה או לנקוט בכל דרך אחרת, אחר מציע עם בחוזה להתקשר

  .ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך
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  שמירת דינים והוראות .15

אם וכן  דיןכל  הוראות של ןקיומת א הרשות א תתקבל הצעה אשר המחיר הנקוב בה אינו תואם, לדעתל
 את כלמכל סיבה שהיא, ההצעה בכללותה, לרבות ההצעה הכספית, אינה תואמת לדעת הרשות 

  .י החוזהל פע הזוכמציע הההתחייבויות 

  שינויים ופנייה להשלמות .16

 של סתייגויותהאו כל ה ,המציע ל ידיעאו במסמכי המכרז כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז  .16.1
לגביהם, בין על ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים  המציע

אין  , והכול בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.להביא לפסילת ההצעה
 להלן. 22 באמור לפגוע בזכות המציע לפנות בשאלות ובירורים לרשות, בהתאם לאמור בסעיף 

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

הקשורים בהצעה שהגישו, 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 סיבה שהיא שנתגלעו באיזה 

של  מהמענים האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת
במסמכי המציע), והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות בהתאם להוראות הנקובות 

 ובהתאם לשאר הוראות הדין. השונים המכרז

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

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

 איסור העברת דמי השתתפות .17

השתתפות שקיבל האישור בדבר תשלום דמי את ההחשבונית או את חל איסור מוחלט על מציע להעביר 
ים. למען הסר כל ספק מובהר בזאת שהצעה שתוגש על ידי מי שלא שילם /מהרשות, או את העתקיה, לאחר

לם דמי ישמהם ות על ידי מציעים במשותף שאף לא אחד את דמי ההשתתפות כנדרש בטופס זה, לרב
 .תיפסל ולא תידון -השתתפות 

  כלשהיא צעההקבלת ה לחובהעדר  .18

לקבל את ההצעה  רשות אינה מתחייבת, המקום אחר בטופס הזמנת הצעות זהלמרות כל האמור בכל 
   המציעים במכרז.ביותר ו/או כל הצעה מההצעות שיוגשו לה על ידי  גבוההת ההכספי הההצעשהינה 

  או החוזה ביטול המכרז .19

 הזכות לבטל מכרז או חוזה .19.1

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

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

  .זוכה, לפי הענייןמציע ה, או להזוכים

 החזר דמי השתתפות –המכרז  ביטול .19.2

המציעים בלבד להחזר תשלום דמי שהוכרז בו זוכה, יהיו זכאים כל אחד מ לפניבוטל המכרז 
למו את דמי ההשתתפות, אך לא יההשתתפות. מובהר, כי משתתפים במכרז, כלומר, גורמים שש

בוטל הגישו הצעה למכרז, לא יהיו זכאים להחזר תשלום דמי ההשתתפות בנסיבות האמורות. 
ההצעות ו/או איזה מהוראות טופס הזמנת שהוכרז בו זוכה, וזאת שלא בשל הפרת  לאחרהמכרז 

, זכאי אך ורק להחזר בלבד זוכהמציע הזוכה, יהיה המציע הההפרת איזה מהוראות כל דין על ידי 
לעיל, יהווה סילוק סופי זה  19.2 מוסכם בזה, כי ההחזר הנקוב בסעיף  תשלום דמי השתתפות.
  .מכרז, בין במישרין ובין בעקיפיןביטול הומלא, בכל עניין הקשור ל

 תוצאות הביטול .19.3

לעיל, תהיה הרשות  19.2 שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניבוטל המכרז  .19.3.1
רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא 

ערבות שבה למציעים הופי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז, וזאת בין אם - על
  .ובין אם לאו ,(ככל שנקבעה במכרז חובת המצאת ערבות) המכרזלקיום 
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זוכה מציע זוכה במסגרתו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה של השהוכרז  לאחרבוטל המכרז  .19.3.2
זוכה במכרז, בנסיבות המתוארות מציע במכרז ו/או לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם 

לעיל, ובנסיבות  19.3.1 מזכויות הרשות על פי סעיף  לעיל, אזי מבלי לגרוע 19.2 בסעיף 
תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו המתאימות, 

תנאים כל המבין שאר ההצעות אשר עמדו ב, ביותר הנה הגבוהיההכספית (אשר הצעתו 
של המציע/ים אשר זכייתו/ם בוטלה  /םלבד הצעתו(מ בטופס הזמנת ההצעות המפורטים

פי דין, בקשר - כאמור) ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על
  .לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז

 העדר בלעדיות .20

לא תינתן בלעדיות בהענקת איזה מהשירותים נשוא  יםהזוכ יםלמציעמובהר בזאת במפורש, כי  .20.1
ההרשאה, כולם או חלקם, והרשות תהיה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 
לספק איזה מהשירותים נשוא ההרשאה בעצמה ו/או ליתן הרשאה/ות, מכל מין וסוג שהיא/הן, 

רותים דומים ו/או תחליפיים, בכל שטח לצדדים שלישיים, למתן השירותים האמורים ו/או למתן שי
מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות  מציעוה השדהמשטחי 

 .כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

הרשות כי לשם מתן הרשאות כאמור, , מובהר בזאת, לעיל 20.1  סעיף מכלליות האמור במבלי לגרוע  .20.2
תהיה רשאית, לצאת במכרז נוסף ו/או לנהל כל הליך אחר אותו תבחר, בהתאם לשיקול דעתה 

אלה הנקובים מבתנאים שונים (לרבות תנאי החוזה) או זה במכרז הבלעדי והמוחלט באופן הנקוב 
 .תומסגרב

  העיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצע .21

 ותהחלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעמציע רשאי לעיין בבמכרז, יהיה  יםרק לאחר בחירת הזוכ
, וכל לאחר תאום עם מזכירת ועדת המכרזים ,תקנותל )ו(21-ו )ה(21 ות משנהתקנלאמור בבהתאם  ותכהזו

לעיל ו/או  9.7  , ובכפוף להוראות סעיף)כולל מע"מ(סכום זה  ₪חמש מאות) ( 500בסך תשלום תמורת זאת 
  .הזוכמציע ההשל לטופס ההצעה  7 בסעיף

  שאלות הבהרה .22

מר זיו ו יש להפנות בכתב את כל השאלות והבירורים הינ ואלינציג הרשות האחראי למכרז זה,  .22.1
רשות שדות משרד הראשי של שליח, לאו על ידי  03-9750623 באמצעות פקס שמספרו: ברייטברט

יש להגיש את כל  , חטיבת המסחר ופיתוח עסקי.2 קומה, 7015001התעופה, נמל תעופה בן גוריון, 
 .zivbr@iaa.co.il השאלות והבירורים הנדרשים גם באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת מייל:

  .03-9750569שמספרו: יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון  .22.2

על הפונים לציין בעת פנייתם את מספר הפקסימיליה . 13.11.2016 פניות לבירורים תעשנה עד ליום .22.3
  ומס' הטלפון לבירורים. לאחר מועד זה תהא הרשות רשאית שלא לענות לשאלות מציעים. 

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

 דבר ועניין.יהיו חלק ממסמכי המכרז, לכל "), ההבהרותיחדיו: "במסמכי המכרז יקראו (

  יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, למעט אם קבעה הרשות אחרת בנסיבות העניין. ההבהרות 

פרסום ההבהרות באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד 
או  מהמציעים, גם בנסיבות בהן, מכל סיבה שהיא, לא הפיצה הרשות בעצמה את ההבהרות (כולן

  .להלן 22.5 חלקן) בהתאם להוראות סעיף 

על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם מודגש כי בכל מקרה 
להדפיסן, ולצרפן להצעה לאחר ששקללו את האמור בהן ובאופן יזום, אודות קיומן של ההבהרות, 

 והמציעים יהיו מנועים ומושתקים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך.

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

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

 לעיל. 22.4 בסעיף  כאמור ופורסמאלא אם  ,להבהרותכי לא יהיה תוקף למען הסר ספק מובהר,  .22.6

  איסור הסבה .23

 ו/או להסב ו/או להמחות מתחייב שלא להעביר ,יםזוכה יםמציעכל אחד מהמציעים, לרבות ה .23.1
לרבות מסמכי המכרז (כל זכות מזכויותיו לפי  אופן, במישרין ו/או בעקיפין,או , בשום צורה ו/לאחר
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ולא להוסיף או לצרף שום שותף (ככל שיחתם)) שייחתם עמו  חוזהטופס הזמנת ההצעות ו/או הלפי 
כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת קבלת  או ליצור תאגיד אחר לשם

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

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

, כלפי הרשות, אישורה בכתב של הרשות, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף
 . (ככל שייחתם) החוזההוראות כהפרה יסודית של גם ומבלי לפגוע בבטלות הפעולה, תיחשב 

  סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .24

רים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמציעים אח
 פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות.

  שימוש במידע .25

ו/או הרשות מודיעה בזה, כי תהא לה הזכות להשתמש, לכל מטרה שהיא, בין במהלך תקופת ההתקשרות 
וא הרשאה נשובין לאחריה, לרבות לקראת מכרז עתידי שייערך בקשר לתקופות ההארכה (ככל שתחולנה), 

במהלך ההליך המכרזי ובמהלך  יםזוכה יםמציע, בכל הנתונים שיגיעו לידיה מאת המציעים ומאת ההמכרז
, לפי העניין, לרבות פרסום מחזורי המכירות ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) תקופת ההתקשרות

או פרסום ם בזאת מראש לכל שימוש מימסכי יםזוכה יםמציע, והלהרשאהונתונים נוספים הקשורים 
מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה  הת באופן בלתי חוזר וכן יהישתעשה הרשות כאמור לעיל, ומוותר בזא
  .ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

  הצעת המציעמסמכי בעלות על מסמכי המכרז וב .26

ובנספחיו, במסמכי המכרז  ן,שה מכל מין וסוגקניין הרוחני האחרות, זכויות היוצרים וכל זכויות הבעלות ו
של רשות בלבד  לרבות במענה המציעים ובמסמכים אותם תציג הרשות בפני המשתתפים במכרז, תהיינה

באופן שבו תהיה הרשות, בין היתר, רשאית לבצע בהם כל שימוש והמציע מוותר בזאת באופן סופי, מלא 
. עה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכךובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תבי

 המכרזמסמכי  שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשת ההצעה.כל  ןאינם רשאים לעשות בה במכרז המציעים
  . לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות משרדי הרשותלבמלואם יוחזרו 

  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .27

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או  -בתל אביב  כיםהמשפט המוסמ ילבת .27.1
 יםזוכ והנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע

  .יםבו זוכ ובמכרז ובין לאחר שנקבע

מכרז, בין כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי ה .27.2
, בלבד כפוף לדיני מדינת ישראליהיה  ,זוכיםבו  ובמכרז ובין לאחר שנקבע יםזוכ וטרם נקבעב

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

  כתובות ואופן משלוח הודעות .28

 ציעים. כתובתם של המלעיל 22.1  בסעיף פורטהיא כמלצורך משלוח הודעות  הרשותכתובתה של  .28.1
 .איש הקשר שנקבעה במסמכיהםתיראה ככתובת 

או לאיש  המציעלכתובת  הרשותכל הודעה אשר תישלח על ידי , 5.2.4 מבלי לגרוע באמור בסעיף  .28.2
תוך שלושה ימי עסקים מיום  המציעבדואר רשום, תיראה כאילו התקבלה אצל  והקשר מטעמ

ביום העסקים  המציעהמשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל 
 .בעת מסירתה –שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה ביד 

  המכרז הוצאות ההשתתפות בהליך .29

לרבות עלות , הליך המכרזשתתפות בות בההכרוככל ההוצאות ב םלבד ושאייבהליך המכרז  שתתפיםהמ
המתוארות  , למעט בנסיבותבגין הוצאות אלה הרשותלכל שיפוי מאת  םזכאי יוולא יהההכנה של ההצעות, 

 .לעיל 19.2 בסעיף 

  ,בכבוד רב

  גדי רפאלי
  פיתוח עסקירא"ג 

  רשות שדות התעופה
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