
 

 

  2015/15/086/109/00': מס פומבי מכרז

 עצמית לנהיגה רכב השכרת שירותי למתן הרשאהקבלת ל בחוזהלהתקשרות הצעות במכרז  לקבלת פנייה
  רמון התעופה בשדה

להתקשרות בחוזה ה בזאת הצעות להשתתפות במכרז מזמינ"), הרשות"(להלן:  רשות שדות התעופה .1
  .")המכרז(להלן: " רמון התעופה בשדה עצמית לנהיגה רכב השכרת שירותי למתןקבלת הרשאה ל

 תנאים מקדמיים .2

  :להלן יםהמפורט מקדמייםהתנאים הכל באופן מצטבר מתקיימים  ובמציע,  רקבמכרז רשאי להשתתף 

 .מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הינו תאגיד הרשום כדין בישראל .2.1

  - וגם -

הינו בעל רישיון להשכרת רכב בהתאם  ,במכרז האחרון להגשת ההצעותלמועד מציע כנ"ל, אשר נכון  .2.2
סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), להוראות פרק ו' לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת 

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

  -וגם  -

ומנהל בישראל, בעצמו ו/או מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מפעיל  .2.3
 .סניפים להשכרת רכבי השכרה 2באמצעות קבלני משנה מטעמו, לפחות 

  - וגם -

רכבי  25, מחזיק בבעלותו לפחות להגשת ההצעות במכרזר נכון למועד האחרון שאמציע כנ"ל,  .2.4
השכרה מסוג רכב פרטי, כאשר שנת הייצור של רכבי ההשכרה, כפי שהיא נקובה ברישיון כלי הרכב, 

 .ואילך 2014נת הינה מש

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

  – וגם -

- מוסף, התשל"ומציע כנ"ל, המנהל עסקיו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], חוק מס ערך  .2.5
  .1976-, ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו1975

אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו התנאים הבאים, מציע כנ"ל,  .2.6
 :במצטבר

ערכאה לא הורשעו בכל  - כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע , וכןמנהלו הכלליהמציע,  .2.6.1
 ,112 ,100: 1977-שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז

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

 .בגינןריצוי העונש 

  –זה  2.6 לצורך סעיף קטן 

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

  נו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע. ישה

) עבירות לפי חוק עובדים זרים 2המציע ו/או בעל זיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי ( .2.6.2
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- "זהתשמ
 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1ההצעות חלפה שנה אחת (

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  –" בעל זיקהזה: " 2.6.2 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  2.6.2 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 .2.6.3
לחוק שוויון זכויות  9לחילופין, שהוראות סעיף ") אינן חלות על המציע או זכויות שוויון

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



 

 

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

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום בעבר 
 קיבל, לעיל זה) ii( 2.6.3 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9חובותיו לפי סעיף 

 .ליישומן ופעל בעניין הנחיות ממנו

  .כמשמעותו בחוק שיווין זכויות –" מעסיק": זה 2.6.3 סעיף  לצורך

 - וגם -

 .להלן 6בסעיף את דמי ההשתתפות כמפורט אשר שילם כנ"ל,  מציע .2.7

 תקופת ההתקשרות .3

החוזה ייכנס ו האמור בחוזה, אם הורתה הרשות אחרת לפי, למעט תחל -תקופת ההתקשרות  .3.1
ותסתיים  ")תקשרותתחילת תקופת ההמועד מהיום בו חתמה הרשות על החוזה (להלן: " ,לתקפו

תקופת בתום תקופת מתן השירותים ו/או בתום תקופות ההארכה (ככל שתחולנה) (להלן: "
 "). תקופת ההתקשרות תכלול גם את תקופות הביניים הבאות:ההתקשרות

ידי הרשות -תתקיים ישיבת קדם ביצוע, כפי שייקבע עלבו תחל במועד  -  תקופת ההקמה .3.1.1
בו אישרה הרשות את השלמת עבודות ההקמה, הכל בהתאם  ותסתיים במועד בהמשך,

 . לנספח עבודות ההקמה המצורף לחוזה

 5בתום ותסתיים  תחל ביום פתיחת השדה לפעילות תעופתית - תקופת מתן השירותים .3.1.2
 השירותים.ממועד תחילת תקופת מתן שנים 

, ההתקשרותפי שיקול דעתה הבלעדי, המלא והסופי, להאריך את תקופת - זכאית, עלתהא הרשות  .3.2
חודשים בכל תמהיל שתקבע  24בתקופה נוספת או בתקופות נוספות, שאורכן הכולל לא יעלה על 

 .הרשות

  תחרותיההליך ה .4

 האמת המידה לבחירת ההצע .מתן השירותיםמהרשות הרשאה ל ואשר יקבל יםזוכעד שני  ובמכרז ייבחר
 100%עמדו בכל הדרישות המקדמיות ובשאר דרישות המכרז, תהיה יאשר ווגשו, מבין ההצעות שי ,יםהזוכ

  ., והכל כמפורט וכמוגדר במסמכי המכרזציעים בטופס ההצעה הכספיתם שנקבו המגובה הסכו

 מסמכי המכרזוקבלת עיון  .5

בניין ב, 1ת, שבקומה ושל הרשטיבת מסחר ופיתוח עסקי חכל אדם יוכל לעיין במסמכי המכרז במשרדי 
 23.11.2016ועד ליום  29.9.2016 -ההחל מיום וזאת  ")משרדי הרשות(" המשרד הראשי של הרשות בנתב"ג

 www.iaa.gov.ilוכן באתר האינטרנט של הרשות:  ;12:00-09:00 ', בשעות:ה- 'אבימים  ,)10:00 השעה עד(
  "). אתר האינטרנט("

  או לקבלם במשרדי הרשות.  ,את מסמכי המכרז ניתן להדפיס במישרין דרך אתר האינטרנט

 דמי השתתפות .6

במשרדי אגף במזומן או בהמחאה, ניתן לשלם , (כולל מע"מ) ₪ 500דמי ההשתתפות בסך של את 
 - ה מיום החל וזאת, במשרד הראשי של הרשות בנתב"ג, קומת קרקע הנמצאים התקבולים של הרשות

או ; 09:00-12:00: בשעות', ה-'א בימים ,)10:00(עד השעה  23.11.2016 מיום יאוחר ולא 29.9.2016
(עד השעה  22.11.2016עד ליום ו 29.9.2016 -ה מיוםהחל באמצעות אתר האינטרנט, בכרטיס אשראי 

מציע אשר לא הנקוב בסעיף זה.  למועד קודםעל המציע להשלים את הליך תשלום דמי ההשתתפות . )23:30
ישלים את הליך תשלום דמי ההשתתפות עד למועד האמור, לא יוכל להגיש הצעה במסגרת המכרז, וככל 

   סכום דמי ההשתתפות לא יוחזר.שיגיש, הצעתו תיפסל על הסף. 

 המועד האחרון להגשת ההצעות .7

, התעופה שדות ברשות הנמצאת המכרזים בתיבת, 08:00-16:00 :ה', בשעות- ת, תוגשנה בימים א'ההצעו
 בחדר או) (140 מספר חדר, (1 שבקומה) הארכיב( ותיעוד רשומות במדור, הראשי המשרד בבניין, בנתב"ג
 שעהב 23.11.2016עד ליום וזאת , )במקום שיוצב מנחה לשילוט בהתאם, ותיעוד רשומות למדור סמוך

  הצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו ולא יידונו.בבוקר.  10:00

  נציג הרשות לבירורים .8

 פקס , באמצעותמר זיו ברייטברט והינניתן להפנות שאלות ובירורים בהקשר למכרז,  ואלי ,נציג הרשות  
יש לוודא קבלת בכל מקרה, . iaa.gov.ilzivbr@ :דוא"לוכן בנוסף, באמצעות  ;9750623-03: שמספרו

  . 03-9750569הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו: 

  ביותר או כל הצעה שהיא. ותהגבוה ותהרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצע .9



 

 

ועדת המכרזים שומרת על זכותה לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, בכל עת, הכל כמפורט  .10
  במסמכי המכרז.

  תוכן המודעה .11

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.  5המפורטים בסעיף 

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