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  טופס הזמנת הצעות
למתן הרשאה להצבה, הפעלה ואחזקת  2016/15/040/012/00 פומבי מס'מכרז 

בנמל התעופה בן גוריון, שדות בלבד ₪ למשיכת מזומנים במטבע אוטומטיים 
  ומסופי מעבר הגבול היבשתייםהתעופה הפנים ארציים 

  מבוא .1

 הזמנה להציע הצעות .1.1

המכרזים, מתכבדת בזאת  "), באמצעות ועדתהרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
למתן  2016/15/040/012/00מכרז פומבי מס' ללהגיש את הצעתכם להזמינכם 

 בלבד  ₪למשיכת מזומנים במטבע הרשאה להצבה, הפעלה ואחזקת אוטומטיים 
בנמל התעופה בן גוריון, שדות התעופה הפנים ארציים ומסופי מעבר הגבול 

   "). המכרז(להלן: " היבשתיים

 הגדרות ופרשנות .1.2

, תהא לו מסמכי המכרזאת  רכיביםשהוגדר באחד המסמכים המ מונח .1.2.1
 , זולת אםבכל המסמכים המרכיבים את מסמכי המכרזאותה משמעות 

פירוש  יםמחייבו/או הדבקם ים הדבר שרהקנכתב במפורש אחרת ו/או ש
  שונה.

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

 מסמכי המכרזהתאמה ו/או דו משמעות בין -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .1.2.3
אם , אלא הנקובה בחוזהמחויב להוראה המציע , יהיה השונים לבין החוזה

 . תקבע הרשות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במפורש ובכתב

- לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי 1.2.3 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .1.2.4
מסמכי המכרז הנוספים, לבין עצמם, יהיה התאמה ו/או דו משמעות בין 

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

 יהיה הפרוש המצוין בצדם:, הזמנהטופס לכל המונחים המופיעים ב .1.2.5

משיכת  למתן שירותימתקן/ים אוטומטי/ים - "אוטומט/ים"
בלבד, אמצעות (₪) כספים במטבע ישראלי 

כרטיסי אשראי ו/או באמצעות כרטיס בנקאי 
המשמש כאמצעי למשיכת כספים ממכשירים 

 ובמסוףבשתפ"א , והכל בנמל, אוטומטיים
 . (כהגדרתם להלן)

  נתב"ג, שתפ"א והמסוף. -  "אתרי השירות"

"דמי הרשאה 
משולבים 
 "לנמל בסיסיים

כדמי למכרז, המפעיל בהצעתו אותו נקב סכום -
 מואשר ישול, לנמל בסיסיים הרשאה משולבים

 12שנת חוזה בת  בגין ,על ידי המפעיל לרשות
על חשבון דמי חודשים קלנדאריים מלאים, 

ההרשאה המשולבים, וזאת עבור קבלת 
 שירותבשטחי  להצבת האוטומטיםההרשאה 

 . אוטומטים 5 עד שבנמל באמצעות

"דמי הרשאה 
משולבים 
 בסיסיים
לשתפ"א 
 "ולמסוף

(בתוספת מע"מ כדין), אשר ₪  3,000של  סכום-
כדמי הרשאה לרשות ישולמו על ידי המפעיל 

לכל אחד מהאוטומטיים  בסיסיים משולבים
 12שנת חוזה בת  שיוצבו בשתפ"א ובמסוף, בגין

על חשבון דמי חודשים קלנדאריים מלאים, 
ההרשאה המשולבים, וזאת עבור קבלת 

 השירותההרשאה להצבת האוטומטים בשטחי 
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 . שבשתפ"א ובמסוף

"דמי הרשאה 
  משולבים"

 

תשלום אותו ישלם המפעיל לרשות במהלך -
 12שנת חוזה בת  בגין ,תקופת השירותים

חודשים קלנדאריים מלאים, הכולל את כל אלה: 
)i) ;דמי ההרשאה (ii (בגין מקומות  דמי השימוש

) דמי iiiבלבד; ( שטחי שירותשירות שהנם 
שטחי השירותים, בגין מקומות שירות שהנם 

נוספים שהינם  ) דמי שירותיםiv; (בלבד שירות
, ניקיון ופינוי אשפה שירותי אספקת חשמל

בגין מקומות שירות שהנם  (כהגדרתם להלן)
  בלבד. שטחי שירות

להתאמת מקומות ההרשאה בגין תשלום - "דמי הרשאה"
השירות ולמתן השירותים באמצעות מקומות 

 .לחוזה 4.1 השירות כמפורט בסעיף

שימוש בכל אחד לתשלום בגין ההרשאה - "דמי שימוש"
 . לחוזה 4.1 , כמפורט בסעיףממקומות השירות

"דמי שירותים 
  נוספים"

שירותים בגין ישלם המפעיל  םאותם מיתשלו -
   .כלולים בשירותים הבסיסייםשאינם 

  עבור השירותים הבסיסיים. מיםתשלו- "דמי שירותים"

נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד  חוזה וכלה- "החוזה"
 הימנו ותנאי מתנאיו.

וכן כל מסוף גבול  מעבר הגבול היבשתי טאבה -  "המסוף"
אחר שתבחר הרשות כי יוענקו בו השירותים 

  מכוח מכרז זה. 

"המפעיל" או 
  "הזוכה"

  המציע אשר הצעתו זכתה במכרז.   -

  נמל התעופה הבינלאומי בן גוריון. -  "הנמל"

"השירותים 
  הבסיסיים"

 10.1.1 - 10.1.2כל השירותים הנקובים בסעיפים  -
  לחוזה. 

"השירותים 
  הנוספים"

 10.1.3 - 10.1.6כל השירותים הנקובים בסעיפים  -
  לחוזה. 

  לחוזה.  8.1כהגדרתם בסעיף  -  "השירותים" 

"טופס הזמנת 
 ההצעות"

זה על כל נספחיו המהווים טופס הזמנת הצעות -
 .חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו

"מועד חתימת 
  החוזה"

  מועד חתימת החוזה על ידי הרשות.  -

"מקומות 
 השירות"

השטחים עליהם יוצבו האוטומטים (לרבות -
וכן כל שטח נוסף הציוד הקבוע והציוד הנייד), 

אותו תהיה הרשות רשאית על פי שיקול דעתה 
 הבלעדי והמוחלט להקצות למפעיל בנמל,

במהלך תקופת בשתפ"א ו/או במסוף 
ההתקשרות ולצורך מתן השירותים ו/או בקשר 

בה עמם, הכול בהיקף ועל פי החלוקה הנקו
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במפרט נכון למועד חתימת החוזה או כפי שיצוין 
 .אותו תבצע הרשות בלבד בכתב למפרטבעדכון 

 או"נתב"ג" 
  "הנמל"

  נמל התעופה בן גוריון.  -

"עבודות 
 ההתאמה"

 לחוזה.  7.1בסעיף  כהגדרתן-

"שדה התעופה 
  רמון"

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

שדות תעופה פנים ארציים: אילת (או שדה  -  "שתפ"א"
התעופה רמון, החל מיום פתיחתו), שדה דב (עד 

להלן, שאז  3.4.2למועד סגירתו כמפורט בסעיף 
באולם היוצאים  1האוטומט יועבר לטרמינל 

המערבי) ושדה התעופה חיפה, וכן כל שדה 
תעופה אחר שתבחר הרשות כי יוענקו בו 

ות התעופה אותם השירותים ו/או שיתווסף לשד
מנהלת ומפעילה הרשות במהלך תקופת 
ההתקשרות, ולמעט, לפי העניין, כל שדה תעופה 
שניהולו והפעלתו כאמור יופסקו במהלך תקופת 

  ההתקשרות.

  "שירות"שטח 

 

כל השטחים אשר הועמדו לרשות המפעיל לשם -
 (על כל חלקיהם ויחידותיהם) הצבת האוטומטים

וכן כל שטח נוסף, אותו תהיה הרשות רשאית על 
פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להקצות 

, כשטח בשתפ"א ו/או במסוף בנמל, למפעיל
, במהלך תקופת ההתקשרות ולצורך מתן שירות

השירותים ו/או בקשר עמם, הכול בהיקף ועל פי 
החלוקה הנקובה במפרט נכון למועד חתימת 

אותו  בכתב למפרטכון בעדהחוזה או כפי שיצוין 
 .תבצע הרשות בלבד

משנות תקופת השירותים קלנדארית כל שנה - "שנת חוזה"
בינואר  1יום (כהגדרתה להלן), המתחילה ב

 שלאחריו, למעטבדצמבר  31יום ומסתיימת ב
הראשונה של תקופת הקלנדארית השנה 

השירותים, המתחילה במועד תחילת תקופת 
 31ומסתיימת ביום השירותים (כהגדרתה להלן) 

הקלנדארית בדצמבר של אותה שנה, והשנה 
האחרונה של תקופת השירותים (או שנת 

ביום ההארכה האחרונה, לפי העניין), המתחילה 
בינואר של אותה שנה ומסתיימת במועד סיום  1

או תקופות ההארכה, ככל תקופת ההתקשרות 
  .שתחולנה, מכל סיבה שהיא

 כללי - עיקרי ההרשאה ותנאיה  .2

 ההרשאה .2.1

למשיכת להצבה, הפעלה ואחזקת אוטומטיים הרשאה הרשות תעניק למפעיל, 
בנמל התעופה בן גוריון, שדות התעופה הפנים ארציים  ח בלבד "מזומנים במטבע ש

כול בהתאם להוראות המפורטות במסמכי הו ,ומסופי מעבר הגבול היבשתיים
   .ראות כל דיןובכפוף להוהמכרז 

 תקופת ההתקשרות .2.2
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ותסתיים  על ידי הרשות תקופת ההתקשרות תחל במועד חתימת החוזה .2.2.1
הכול באופן  ,1.2.2017 יוםב ממועד תחילת תקופת השירותים שנים 6תום ב

" ו ההתקשרותתחילת תקופת (להלן, בהתאמה: " ובתנאים הנקובים בחוזה
תחילת תקופת " – " ותקופת השירותים" -וכן  "תקופת ההתקשרות" -

  )."השירותים

פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את -, עלבלבד תהיה רשאיתהרשות  .2.2.2
תקופת השירותים, בתקופה נוספת או בתקופות נוספות, שאורכן הכולל לא 

תקופות חודשים בכל תמהיל שתקבע הרשות (להלן: " 36יעלה על 
ימים  60לפחות למפעיל ימסר יש הארכה כתבאמצעות ב, וזאת ")ההארכה

השירותים ו/או תום כל אחת מתקופות ההארכה, לפי לפני תום תקופת 
 , הכול באופן ובתנאים הנקובים בחוזה. העניין

 התמורה לרשות .2.3

הרשות בזאת להפנות את במסגרת ולצורך שקלול הצעתם הכספית במכרז, מבקשת 
לכל אחד מהתשלומים אותם נדרש  תשומת ליבם של המציעים בפרט ובמיוחד

מתן השירותים ו/או בקשר עם ההרשאה למתן  לשלם לרשות בקשר עם המפעיל
   כמפורט בהוראות החוזה., מפעילהשירותים אותה מעניקה הרשות ל

  מידעאחריות למידע כללי ו .3

  נוספיםאוטומטים  .3.1

  המציע מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר כדלקמן: 

נכון ש במכרז,ש, קודם למועד הגשת הצעתו הובא לידיעתו באופן מפורכי  .3.1.1
לא במקומות השירות, ש ,באתרי השירות יםפעלמולמועד פרסום המכרז 

באמצעותם מוענקים שירותים דומים ו/או זהים נוספים  אוטומטים
 "). נוספיםה האוטומטיםלהלן: "( לשירותים נשוא מכרז זה

באתרי נוספים האוטומטים הוהפעלתם של קיומם כי שקל ותמחר את  .3.1.2
וכי לא תהיינה לו ו/או לכל מי מטעמו קודם להגשת הצעתו במכרז , השירות

  .       בקשר לכךכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג 

 פתיחת/ סגירת/ העתקת שדות תעופה .3.2

מובהר בזאת כי במהלך תקופת החוזה, ייסגר לפעילות נמל התעופה אילת  .3.2.1
ופה רמון עתיד להיפתח שדה התעתועתק לשדה התעופה רמון.  בווהפעילות 

 .2017לפעילות תעופתית במהלך שנת 

פי החלטת הממשלה הפעילות בשדה התעופה - עלכמו כן מובהר בזאת כי  .3.2.2
ביום שדה דב תופסק שדה התעופה והפעילות ב מתוכננת להיפסק הרצליה

בנתב"ג  1דה התעופה שדה דה, יועתק לטרמינל ש, והאוטומט שיוצב ב30.4.2017
 . לעניין זה מנהל החוזה והודעת בהתאם לעדכון

 המשולבים מובהר בזאת במפורש כי לא יחול כל שינוי בדמי ההרשאה
וכן בדמי ההרשאה, אף בנסיבות בהן הופסקה לשתפ"א ולמסוף הבסיסיים 

הפעילות באיזה משדות התעופה המפורטים לעיל וכן לא יחול כל שינוי בדמי 
ל העתקת הפעילות לנמל התעופה ההרשאה כאמור בנסיבות בהן תורה הרשות ע

  . או לשדה תעופה קיים חדש שייפתח (ככל שייפתח)

 עבודות התאמה .3.3

לעיל, תחילת מתן  2.2  מובהר בזאת במפורש, כי בהתאם להוראות סעיף  .3.3.1
השירותים, תתבצע בין לילה. לפיכך, עבודות התאמה במקומות השירות 

, בד בבד עם ביצוע השירותים במלואם, יתבצעו במהלך תקופת השירותים
החוזה ומבלי שיהיה באמור על מנת להוות עילה  להוראותוזאת בהתאם 

השירותים ו/או לגריעה ו/או להפחתה  לגריעה ו/או להפחתה של טיב או היקף
 של איזה מהתשלומים אותם חייב המפעיל לשלם לרשות על פי החוזה.

ות השירות בנתב"ג בלבד, מועד מבלי לגרוע מהאמור לעיל וביחס למקומ .3.3.2
  .לעיל 12.2תחילת מתן השירותים יהיה בהתאם לסעיף 
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 הגבלת אחריות .3.4

מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר,  המציעיםכל אחד מ
 כדלקמן: 

מהתקיימות כי שקלל ותמחר את כל הסיכונים ו/או הסיכויים הנובעים  .3.4.1
זה  3 לרשות על פי החוזה ובפרט בסעיף  הנסיבות ו/או האופציות המוקנות

הן והשלכותיהן (לרבות השלכות שמקורן בעיכוב ו/או ו/או מתוצאותילעיל 
ה לו ו/או לכל מי , וכי לא תהיינהפסקה ו/או הפרעה במתן השירותים)

מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, כנגד הרשות 
ו/או כנגד  כל מי מטעמה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום, 
מכל מין וסוג שהם, שנגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או שבהן נדרש לשאת, 

ות, מימוש האמור ותהנסיבשל  ןבמישרין ו/או בעקיפין, בשל התקיימות
והמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי  ותוצאותיהן האופציות המסורות לרשות

הוא מוותר וכן כי יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל 
        .מין וסוג שהן בקשר לכך

זה לעיל, על מנת להוות הצהרה ו/או התחייבות של  3 כי אין באמור בסעיף  .3.4.2
ו/או האופציות המסורות  ותהנסיבהרשות בקשר עם התממשות איזה מ

זה לעיל, והמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא  3 על פי סעיף  לרשות
מוותר וכן כי יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין 

  וסוג שהן בקשר לכך.

 בפרטטופס ההזמנה כי כל מידע המסופק במסגרת מסמכי המכרז בכלל וב .3.4.3
כל מידע אחר שנמסר או שיימסר על  וכן זה לעיל) 3 (לרבות כמפורט בסעיף 

(בסעיף זה:  ידי הרשות או מי מטעמה במהלך המכרז או בקשר אליו
כמו גם שהוא  בלבדולמטרות ידיעה כללית נועד לצורכי המחשה , ")המידע"

ניתן על פי מיטב ידיעתה של הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד 
ההליך המכרזי ותקופת להשתנות במהלך  יעשויהמידע  ; כיפרסום המכרז
אינו מהווה כל מצג, התחייבות ו/או הצהרה מטעם הרשות  ההתקשרות וכי

המפורטים  ובפרט בכל הקשור לנכונותם ו/או לשלמותם של הנתונים
  במסגרתו.

כל היבטי את וכבעל מקצוע באופן עצמאי , לבדוק בעצמוכל מציע על כי  .3.4.4
את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין ו מכרז זהההתקשרות נשוא 

, ובכלל האמור, את כל המידע, הכדאיות הכלכלית של הצעתו הכספית
מסמכי  כדאיותה הכלכלית של הצעת המציע; כל ומבלי לגרוע:לרבות 
 ,או עסקי , הנדסי, ביצועי, תפעוליכל נתון משפטי, תכנוניוכן  ,ההזמנה
   לצורך הגשת הצעתו למכרז.רלוונטי 

כי כל הסתמכות מטעם מציע על המידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע  .3.4.5
אחר שנמסר או שיימסר על ידי הרשות או מי מטעמה במהלך המכרז או 
בקשר אליו, הינה באחריות המציע בלבד. הרשות לא תשא באחריות לכל 

או הוצאה שייגרמו למי מהמציעים או למי מטעמם ו/או  , עלותנזק, הפסד
לצד שלישי כלשהו עקב הסתמכות על מידע כאמור, והמציעים מוותרים 

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

  המכרז מסמכי .4

 :המסמכים הבאים מהווים את מסמכי המכרז .4.1

   .טופס ההזמנה א.

  : טופס ההצעה על נספחיו, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו  ב.

  תצהיר להוכחת תנאי הניסיון -) 1(לרבות נספח א'נספח א'   .1  

  תצהיר בדבר העדר הרשעה בפלילים -נספח ב'   .2  

  טופס הצעה כספית - נספח ג'   .3  



  
 

20/7  

  נוסח ערבות לקיום הצעה - 1ד'- ד' יםנספח  .4  

  מציעים במשותף  –נספח ה'   .5  

החוזה על נספחיו, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מטיוטת עותק   ג.
  : מתנאיו

  מפרט  –א'  נספח  .1  

    תפעולהו שירותה נספח –' ב נספח  .2  

  נספח ציוד קבוע - 'גנספח   .3  

  נספח ציוד נייד -'דנספח   .4  

  נספח תקשורת  –' ה נספח  .5  

  נספח דיווח כספי שנתי  –' ו נספח  .6  

  אישור מטעם רואה חשבון מבקר נוסח נספח –' ז נספח  .7  

  נספח נוסח הוראה לחיוב חשבון  –' ח נספח  .8  

  ערבות בנקאית נוסח נספח –' ט נספח  . 9  

  בנזיקיןנספח אחריות   –י'  נספח  . 10  

  ביטוח ואישורי ביטוחנספח  –' אי נספח  . 11  

  בטיחות באש פחנס –' בי נספח  .12  

  נספח בטיחות וגהות –' גי נספח  .13  

  יטחוןנספח הוראות הב –' יד נספח  .14  

  נספח איכות הסביבה –' טו נספח  .15  

טופס ההצעה של המפעיל למכרז על נספחיו, כפי שהוגשו  –' טז נספח  .16  
  על ידי המפעיל במסגרת הצעתו למכרז  

הרשות, בכתב, במסגרת הליכי אותם תפרסם הבהרה אחד ממסמכי הכל   ד.
  . המכרז

בכל עת הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מובהר בזאת במפורש, כי  .4.2
רז ופתיחתן כדין על ידי ועדת המכרזים ברשות, קודם להגשתן של ההצעות במכ

ובכלל האמור: לשנות, להטמיע שינוים ו/או תיקונים בנוסח איזה ממסמכי המכרז, 
לרבות, כל הוראה,  לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי החוזה וטופס הזמנת הצעות זה

ת לשאלואו מועד, וזאת בין ביוזמתה ובין בתשובה  מקדמידרישה, פרוט, תנאי 
, םוכל זאת מבלי שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהההבהרה, 

שינוי ו/או תיקון כאמור, יתבצעו במסגרת הבהרה בכתב שתופץ לשם כך  בקשר לכך.
אלה תהוונה חלק  להלן. הבהרות 16.4 למשתתפים במכרז בהתאם להוראות סעיף 

לשינוי ו/או תוקף כל למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה מכרז. בלתי נפרד מתנאי ה
 בכתב כמסמך הבהרות מטעם הרשות. הודעה על כך אלא אם ניתנה תיקון 

 6  מסמכי המכרז יועמדו לעיון ולהדפסה באתר האינטרנט של הרשות כמפורט בסעיף .4.3
הלן או ימסרו למשתתפים במשרדי הרשות, באמצעות מדיה מגנטית על גבי ל

תקליטור. מסמכי המכרז אשר יומצאו למשתתפים על גבי התקליטור, יערכו כקובצי 
PDF . 
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למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע  .4.4
שינוי מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו). 
עוד מובהר בזאת, כי העותק הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים, 

זה. עותק המסמכים אותם הנו באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז 
הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של הרשות ו/או אשר נצרבו על גבי התקליטור 
וכן כל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על מנת 
להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב 

 המכרזים. למסמכי המכרז, המופקד גם בתיבת 

  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .5

  מצ"ב טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי:  .5.1

  מועד ביצוע    פעולה

  17.11.2016  -  מועד פרסום המכרז 

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט 
  להלן 16.1 בסעיף 

-  8.12.2016 

  1.12.2016  -  מפגש וסיור

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט 
 5.2 ובכפוף להוראות סעיף  לןלה 14.12.1  בסעיף
  להלן

-  21.12.2016 

 מועד תוקף ההצעה ותוקף הערבות לקיום
 13.1  -ו  12 בסעיפים  ,בהתאמה ,ההצעה, כמפורט

  .להלן

-  30.6.2017 

ובכלל האמור,  שנותלבכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,  תרשאיהרשות תהיה  .5.2
אחת או נוספת, קצובה בתקופה  זה לעיל 5 הנקובים בסעיף  יםמועדהאת לדחות 
. על הנרשמים למכרזכאמור תשלחנה לכל דחייה שינוי ו/או . הודעות על יותר

כל ההוראות יחולו , ו, במידה ויקבעהרשותעל ידי  ואשר ייקבעהמועדים החדשים 
אין באמור למען הסר ספק מובהר בזאת, כי . הםל מוקדש םימועדהאשר חלו על 

 כלשהי.מתן ארכה שינוי ו/או בסעיף זה כדי להבטיח 

לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת  .5.3
העומדת לרשות על 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 

  זה.   5 להוראות סעיף בקשר עם מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם 

  עיון במסמכי המכרז ודמי השתתפות .6

 עיון במסמכי המכרז .6.1

במסמכי המכרז ולקבלם (על כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין  .6.1.1
 באופן ובמועדים המפורטים להלן: גבי תקליטור) 

במשרדי חטיבת מסחר ופיתוח עסקי שבבניין רשות שדות  .6.1.1.1
במשרד הראשי בנמל התעופה בן גוריון (בטופס  1התעופה, קומה 

למועד עד ו 17.11.2016החל מיום "), וזאת משרדי הרשותזה: "
 09:00-12:00ה', בשעות: -בימים א'האחרון להגשת הצעות, 

  14:00-15:00ובשעות 

(בטופס הזמנה  www.iaa.gov.il באתר האינטרנט של הרשות: .6.1.1.2
 ").אתר האינטרנטזה: "

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק  .6.1.2
בלתי נפרד למסמכי המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, 
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כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה  באופן שבו יוכל
  ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור.

  השתתפות במכרז .6.2

בעצמו ו/או באמצעות מי  להירשםכל מציע המעוניין להשתתף במכרז  על .6.2.1
 להלן.  6.2.2 מטעמו, באופן המפורט בסעיף 

 באופן ובמועדים המפורטים להלן:  יתבצעלמכרז  הרישום .6.2.2

, הממוקמת בנמל התעופה בן אגף מסחר ופתוח עסקי במזכירות  .6.2.2.1
אגף מסחר (בטופס הזמנה זה: " 1גוריון, משרד ראשי קומה 

 מיום יאוחרולא  17.11.2016, החל מיום ")ופתוח עסקי
-09:00 השעות ביןה', -'א בימים, 10:00 השעה עד 21.12.2016

  או  ; 12:00

ולא יאוחר  17.11.2016, החל מיום האינטרנט אתר באמצעות .6.2.2.2
 . 23:30בשעה:  20.11.2016 מיום

את  להשלים, כי על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את הרישום, מובהר
זה  6.2.2 כאמור לא יאוחר מהמועדים  הנקובים בסעיף  הרישוםהליך 

  לעיל (לפי העניין). 

יוכל עוד  לא עד למועד האמור, הרישוםאשר לא ישלים את הליך  מציע
למכרז ולא יוכל עוד להגיש הצעה למכרז וככל שהגיש, הצעתו  להרשם

 .תיפסל על הסף

או  באגף מסחר ופתוח עסקיהרישום למכרז ימסרו לרשות,  הליך במסגרת .6.2.3
המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר  הנרשםבאתר האינטרנט, פרטי 

 טלפון, מספר פקס ודואר אלקטרוני. 

אישור בגין  מו המבצע את הרישוםו/או מי מטעתמסור למציע  הרשות .6.2.4
 הרישום למכרז. האישור האמור יינתן באופן ידני עם ביצוע הרישום. 

לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או  הרשות .6.2.5
/או ו למציעאובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו 

טעמו, בשל כל משגה ו/או ו/או שבהם נשא המציע ו/או מי מ מטעמו למי
טעות ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים 

לעיל, לרבות נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה  6.2.3  בסעיףהנקובים 
ם שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי ו/או אי זמינות באתר האינטרנט ו/או תשלו

של הרשות, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק 
 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז .7

  : התנאים הבאיםרשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים שמתקיימים בהם  .7.1

או עוסק מורשה כדין בישראל  תאגיד הרשום בישראל כדין הנו המציע .7.1.1
 .שאינו תאגיד רשום

 ועד למועד האחרון להגשת 1.1.2014אשר בתקופה שמיום מציע כנ"ל,  .7.1.2
למשיכת אוטומטיים לכל הפחות  100 באופן רציף, מתפעלההצעות, 

  .ח בלבד "מזומנים במטבע ש

ממתן , במחירים שוטפים, מצטברב ברוטו מכירותהמחזור  אשרמציע כנ"ל,  .7.1.3
האוטומטיים אותם ציין במענה לסעיף  באמצעותהשירותים הבנקאיים 

 חודשב ראשוןה ליוםחודשים רצופים אשר קדמו  12 ךבמהללעיל,  7.1.2 
של  מסך נמוך אינו, במכרז ההצעות להגשת האחרון המועד נקבע שבו

  . שקלים חדשים), לא כולל מע"מ ומאה (מיליון₪  1,100,000

עסקיו כדין על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מציע כנ"ל, המנהל  .7.1.4
, ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק 1976 –מוסף, תשל"ו 

  ; 1976 –ות גופים ציבוריים, תשל"ו עסקא
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מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו   .7.1.5
  כל אלה במצטבר: 

אמצעי שליטה משמעותי במציע, הוא, מנהלו הכללי, וכן כל בעל  .7.1.5.1
לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים 

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

, ואם הורשעו באיזו מהעבירות כאמור, 1957-ושירותים, תשי"ח
  ) שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.5ו חמש (חלפ

מי  –" בעל אמצעי שליטה משמעותיזה: " 7.1.5.1     לצורך סעיף
יותר מן הערך  ) או25%שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים (

הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה 
) או 25%במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים (

  יותר מהדירקטורים במציע.

) עבירות לפי 2הוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי ( .7.1.5.2
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

, ואם 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-וגנים), התשנ"אה
כי במועד האחרון  –) עבירות כאמור 2הורשעו ביותר משתי (

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

כמשמעותו בחוק עסקאות  –" בעל זיקהזה: " 7.1.5.2  לצורך סעיף 
  . 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

מובהר, כי הרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא 
זה לעיל,  7.1.5.2 התקיים בו התנאים המקדמי הנקובים סעיף 

וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים 
) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 1)(1ב(ב2בהתאם להוראות סעיף 

  . 1976-תשל"ו

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9הוראות סעיף  .7.1.5.3
") אינן חלות על המציע חוק שוויון זכויות(להלן: " 1998-התשנ"ח

לחוק שוויון זכויות חלות עליו  9או לחילופין, שהוראות סעיף 
עובדים,  100 –והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ 

המציע מצהיר ומתחייב, גם  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,
ווחה ) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרiכדלקמן: (

 9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
לשם קבלת הנחיות בקשר  –ובמידת הצורך  לחוק שוויון זכויות

למנהל הכללי של משרד ) כי פנה בעבר  ii; או לחילופין (ליישומן
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

יות בהתאם להוראות סעיף לחוק שוויון זכו 9חובותיו לפי סעיף 
 7.1.5.3)ii .זה לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן ( 

כמשמעותו בחוק שיווין  –" מעסיקזה:  " 7.1.5.3  סעיףלצורך 
  זכויות.

 6.2.2 כמפורט בסעיף  נרשמו למכרז כנ"ל, שהוא ו/או מי מטעמו מציע .7.1.6
 . לעיל

צריכים להתקיים  לעיל 7.1  המפורטים בסעיף מובהר בזאת, כי התנאים המקדמיים .7.2
  .אלא אם כן נקבע אחרת ובמפורש במסמכי המכרז במציע עצמו

פים , לצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיזה 7.2  על אף האמור בסעיף
, יהיה המציע רשאי להסתמך על הניסיון ומחזורים כספיים, לעיל 7.1.3  - 7.1.2 

ש המציע או המוביל המקצועי, לפי העניין, כנדרש, שנצברו על ידי תאגיד ממנו רכ
 - פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט 

 ").  התאגיד הנרכשולרבות בדרך של עסקת נכסים (להלן: " 1999
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ביקש מציע להסתמך על ניסיון ומחזור כספי של תאגיד נרכש, יצרף המציע להצעה, 
המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את כל גם מידע ומסמכים 

המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון והמחזור 
  הכספי שנצברו על ידי התאגיד הנרכש לתקופה הרלוונטית.

הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון למשתתף,  .7.3
אשר בינה לבין   השתתפות של ישות משפטית המשתתפת בהליך, לפסול הצעה ו/או

הרשות נחתם חוזה למתן הרשאה ואשר לרשות היה ניסיון שלילי, רע ו/או כושל 
עימה, לרבות אי שביעות רצון ניכרת מביצוע מתן השירותים נשוא חוזה ההרשאה 
ה ו/או הפרת התחייבויות הישות המשפטית בחוזה ההרשאה עימה, ביטול חוז

וכיו"ב, וזאת כאמור   ההרשאה מחמת הפרתו על ידי הישות המשפטית המשתתפת 
ישות משפטית   במסגרת התקשרות קודמת, אחת או יותר, בין הרשות ובין אותה 

 מסוג ההרשאה מושא ההליך. 

במסגרת בדיקת ההצעות לפסול את   הרשות תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי  .7.4
בה מהצעתה במכרז או מהצעתה בהליך תחרותי  אשר חזרה הצעת ישות משפטית 

אחר, לאחר שהוכרזה כזוכה באותו הליך או שמסרה לועדת המכרזים מידע מטעה 
או שנהגה במהלך המכרז בעורמה וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו לפרסום 

 המכרז.

להתקיים  יםצריכ לעיל 8.1 בסעיףהמפורטים  מובהר בזאת, כי התנאים המקדמיים .7.5
  .קצועי עצמו)במוביל המ -(ובמקרה של הצעה משותפת  ע עצמובמצי

    מפגש וסיור .8

(ולהם בלבד),  המציעים שנרשמו למכרזלכל בנתב"ג  תקיים מפגש וסיורהרשות  .8.1
 3 טרמינלהמפגש יתקיים בנמל התעופה בן גוריון, ב 10:30בשעה:  1.12.2016ביום 
 . אין בדלפק המודיעין-ם הצ'יקאול 3 בקומה

פרוטוקול  מומלץ להגיע בלוויית יועצים מקצועיים. .חובה אינם, והסיור המפגש .8.2
מפגש וסיור יפורסם על ידי הרשות ויחייב כל גורם שיגיש הצעה למכרז, בין אם 

 השתתף במפגש וסיור ובין אם לאו.  

עניינים שונים התייחס לרשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, ל במפגש, תהא הרשות .8.3
, אלא אם כאמורלא יהיה תוקף לכל התייחסות מכרז. מובהר, כי ה הקשורים בהליך

 זו, מצאה את ביטויה במסגרת הבהרה בכתב ובהתאם לתכניה של ההבהרה כאמור.

הרשות תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך, מפגש  .8.4
(ולהם בלבד). הודעה על מועד המפגש  למציעים שנרשמו למכרזו/או סיור נוספים 

 .למציעים שנרשמו למכרזו/או הסיור הנוספים האמורים תימסר בכתב ומראש 

   יחידה הצעה הגשת .9

מציע שבחר להגיש הצעה בעצמו, לא יוכל להיות בעל עניין במציע אחר או להימנות  .9.1
  על המציעים במשותף, או להיות בעל עניין במי מהמציעים במשותף. 

מציע שבחר להגיש הצעה משותפת, ביחד עם מציעים נוספים (בין כמוביל מקצועי  .9.2
ובין אם לאו), לא יוכל להגיש בעצמו הצעה למכרז או להימנות על מציעים במשותף 
בהצעה משותפת אחרת או להיות בעל עניין במציע אחר או במי מהמציעים במשותף 

  בהצעה משותפת אחרת. 

עים במשותף, לא יוכל להיות בעל עניין, במציע אחר או מנהל במציע או במי מהמצי .9.3
במי מהמציעים במשותף, או מנהל במציע אחר או במי מהמציעים במשותף בהצעה 

  משותפת אחרת.  

 משותפת הצעה הגשת .10

(בטופס  , במישרין או בעקיפיןההצעה למכרז יכול שתוגש במשותף על ידי מספר מציעים
והכול בכפוף לתנאים "), המציעים במשותףויחדיו: "", הצעה משותפתזה, בהתאמה: "
  :המפורטים להלן

לפחות באחד להתקיים , לעיל 7.1  בסעיףהתנאים המקדמיים הנקובים על כל אחד מ .10.1
החודשים הראשונים לתקופת  24במהלך יחזיק אשר  מהמציעים במשותף
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מהמניות ומיתר אמצעי השליטה בתאגיד המשותף  51% –, לפחות ב השירותים
מובהר, כי על התנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים "). המוביל המקצועי(להלן: "

למען הסר ספק מובהר לעיל, להתקיים בכל אחד מהמציעים במשותף.  7.1.4  -7.1.5 
, ביותר ממציע האמוריםהתנאים המקדמיים בזאת, כי גם בנסיבות בהן מתקיימים 

אחד מהמציעים במשותף, יגדירו המציעים במשותף בהצעתם למכרז, מציע יחיד 
כמוביל המקצועי, בו יתקיימו כל התנאים המקדמיים ושאר התנאים הנדרשים 

החודשים הראשונים לתקופת  24לפחות מקצועי, על פי מסמכי המכרז המהמוביל 
 . השירותים

שהצעתם זכתה במכרז, יהיו חייבים  במישרין או בעקיפין,במשותף,  המציעים .10.2
בהקמת תאגיד ייעודי, לצורך מתן השירותים על פי החוזה, שהבעלות בו תהיה 

לטופס ' הנספח בבהתאם להצהרות והתחייבויות המציעים במשותף כמפורט 
מיום ימים  30ההצעה, וכן ברישומו של התאגיד האמור כדין בישראל, וזאת תוך 

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

וכן התחייבות לפיה יישאו המציעים במשותף בחובות התאגיד  המפורטים בו
וב בסעיף זה . עד לתום המועד הנקהמשותף, ביחד ולחוד, במישרין כלפי הרשות

לרשות העתק מאושר כדין של ההחלטה האמורים לעיל, ימציאו המציעים במשותף 
 המאשרת לתאגיד המשותף לחתום על החוזה.

להצעתם למכרז יצרפו כל המציעים במשותף הצהרה בדבר חלקו של המוביל  .10.3
או חלקו של המוביל המקצועי בתאגיד הביניים וחלקו  המקצועי בתאגיד המשותף

, הכוללת התחייבויות של ד הביניים בתאגיד המשותף, הכול לפי הענייןשל תאגי
המציעים במשותף, בדבר הרכב הבעלות בתאגיד המשותף ושאר התחייבויות 

החודשים  24תקופה של לפחות במשך כאשר אלו יתקיימו המוביל המקצועי, 
 המציעים במשותף על ההצהרה כאמור, כשחתימות הראשונים לתקופת השירותים

  מאומתות על ידי עו"ד.

המציעים במשותף יצרפו להצעתם למכרז גם כל אישור הנדרש, לפי הוראות כל דין,  .10.4
-לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות חוק הגבלים עסקיים, התשמ"ח

, לשם הגשת ההצעה המשותפת ו/או לשם הקמת התאגיד המשותף ו/או לשם 1988
ד המשותף, במידה והצעת המציעים במשותף מתן השירותים באמצעות התאגי

 תזכה במכרז.

 להצעה לצרף שיש המסמכים .11

  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

מורשה החתימה במציע (ובמקרה של הצעה משותפת על ידי י חתום ע"תצהיר  .11.1
בנוסח  ,ומאושר על ידי עו"ד) לצורך מכרז זה מוביל המקצועיב מורשה החתימה

 ' לטופס ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתו, לרבות אישורנספח א
לצורך הוכחת עמידתו של וזאת  לטופס ההצעה 1א' יםנספח רואה חשבון בנוסח

תנאים ב (ובמקרה של הצעה משותפת, את עמידתו של המוביל המקצועי) המציע
 . לעיל 7.1.3 -7.1.1 בסעיפים המקדמיים הנקובים 

(ובמקרה של הצעה משותפת, על ידי  המנהל הכללי של המציע חתום על ידי תצהיר .11.2
כל אחד מהמציעים במשותף או המנהלים הכללים של כל אחד מהמציעים במשותף, 

 מאושר על ידי עו"ד מור, כשהתצהיר הא ככול והמציעים במשותף הינם תאגידים)
, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי לטופס ההצעה 'נספח בנוסח ב

  לעיל. 7.1.5 הנקוב בסעיף המקדמי 

מס הכנסה ומע"מ המעיד, כי העתק אישור עדכני מרואה חשבון או משלטונות  .11.3
מנהל עסקיו  (ובמקרה של הצעה משותפת, של כל אחד מהמציעים במשותף), המציע

, בצירוף העתק 1975-כדין עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו
כשכל אחד  1976 - האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

(ובמקרה של הצעה משותפת, של כל שמו של המציע מהאישורים האמורים תקף על 
נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ומאושר על אחד מהמציעים במשותף), 

ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור", וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי 
   לעיל. 7.1.4  המקדמי הנקוב בסעיף
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(כפי שנשלח  , שמסרה הרשות למציע או למי מטעמומאישור הרישום למכרזהעתק  .11.4
ביצוע כנגד  אליו בדוא"ל או כפי שהונפק לו בעת ביצוע הרישום במשרדי הרשות)

 נאי המקדמי הנקוב בסעיףוזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בת , הרישום
 לעיל. 7.1.6 

לטופס ההצעה, במסגרתה יפרט המציע ' גנספח בנוסח הצעתו הכספית של המציע,  .11.5
 5עבור הצבת  המוצעים על ידובסיסיים משולבים ההאת סך דמי ההרשאה 

כשהיא חתומה על  ,להלן 15.2.1  להוראות סעיף, בהתאם ובכפוף אוטומטיים בנתב"ג
  .ךידי המציע או המציעים במשותף, לפי העניין, במקומות המיועדים לכ

' לטופס נספח דלהלן), בנוסח  13 (כהגדרתה בסעיף  ערבות בנקאית לקיום ההצעה .11.6
 לטופס ההצעה.  1ד'נספח בנוסח ובמקרה של הצעה משותפת  ההצעה

 .  להלן 14.7 כנדרש בהתאם להוראות סעיף  טופס ההצעה כשהוא חתום .11.7

טופס הזמנת ההצעות והחוזה על נספחיהם, וכן כל הבהרה שתימסר למציעים בכתב  .11.8
כנדרש בהתאם להוראות  עד מועד הגשת ההצעות, או העתקיהם, כשהם חתומים

 . להלן 14.7 סעיף 

נספח  תצהיר בנוסח מציעים במשותף בלבד יצרפו להצעתם - הצעה משותפת בלבד .11.9
לטופס ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתו. למען הסר ספק ' ה

 לעיל. 10.3  מובהר, כי לנספח זה יצורף, מקום שהוא נדרש, אישור כאמור בסעיף

מקוריים תצהירים  זה משמעם 11 סעיףי פ- ר ספק מובהר בזאת, כי תצהירים עללמען הס
  פי פקודת הראיות. - לערוכים ע, בלבד

  המציע הצעת תוקף .12

 מועדבהצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, על כל פרטיה, לתקופה שראשיתה  .12.1
 "). תוקף ההצעה(להלן: " 30.6.2017יום ב סיומהו ת במכרזוהצעההגשת האחרון ל

 ותלתקופההצעה, תוקף  את להאריך, בהודעה בכתב למציעים,הרשות תהיה רשאית  .12.2
בנסיבות , וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות קצובות נוספות

בנסיבות האמורות, . וההכרזה על הזוכה זמכרבדיקת ההצעות בב חל עיכובבהן 
 יאריכו המציעים בהתאם, גם את תוקף הערבות לקיום הצעה. 

 לקיום הצעה ערבות .13

(בנסיבות בהן  לטופס ההצעה 'דנספח ערבות, בנוסח המצורף כהמציע יצרף להצעתו  .13.1
 ממועדבתוקף לטופס ההצעה), כשהיא  1נספח ד'בנוסח   –מוגשת הצעה משותפת 
(ובמילים: שנים עשר ושבע ₪  12,700וזאת בסך  30.6.2017הגשת ההצעה ועד ליום 
 .")ערבות לקיום ההצעה: "בטופס ההזמנהמאות שקלים חדשים) (

מאת בנק ישראלי  -  לטובת הרשותו ציעמלבקשת ה -הערבות לקיום המכרז תּוצא  .13.2
או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות התקפות של אגף שוק ההון 
ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, 
כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), 

. 1981 –ק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א וחו 1985- תשמ"ה
 הנערב/המבקש הרשום בכתב הערבות לקיום המכרז חייב להיות המציע עצמו. 

במקרה שהערבות לקיום המכרז תּוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב הערבות  .13.3
ח והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא באמצעות סוכנות ביטו

 ידי סוכנות ביטוח- מטעמה. ערבות לקיום המכרז אשר תיערך ותיחתם על

נספח למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ערבות לקיום ההצעה אשר לא תהיה בנוסח  .13.4
ת המציע או המציעים במשותף, תפסל וכך גם הצע, לפי העניין, 1נספח ד', או 'ד

 בהתאמה.

התחייבויותיו של המציע הערבות לקיום המכרז, תשמש כערובה לקיום מלוא  .13.5
  .כמפורט במסמכי המכרז

וההכרזה  מכרזבבדיקת ההצעות המכרזי ובכלל האמור: הליך החל עיכוב בהשלמת  .13.6
 על הזוכה ו/או ביקשה הרשות להאריך את תוקף ההצעות במכרז, מכל סיבה שהיא,

הארכת תוקף הערבות לתקופות את המציעים, מכל תהא הרשות רשאית לדרוש 



  
 

20/14  

מעבר לתקופה לקיום המכרז קצובות נוספות. המציעים יאריכו את תוקף הערבות 
  תאם להוראות הרשות. בהלעיל (או כל תקופה מוארכת שלה),  13.1 בסעיף הנקובה 

לעיל, מציע שחזר בו מהצעתו ו/או  13.5  הוראות סעיף כלליות האמור במבלי לגרוע מ .13.7
התקופה אותה קצבה הרשות , תוך נדרשכלקיום הצעה לא האריך את תוקף הערבות 

על פי , ו/או את חלקה את מלוא סכום הערבות חלט, תהא הרשות רשאית ללשם כך
וזאת מבלי לפגוע בזכותה לתבוע נזקים נוספים ו/או לנקוט שיקול דעתה הבלעדי, 

 .כל דיןבהתאם לזכויות המוקנות לה לפי נגד המציע, בהליכים נוספים 

למכרז, לרבות הפרת מי  יםקיום הצעת המציע-כמו כן, בכל מקרה של אי .13.8
במסמכי המכרז, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמת  יהםמהתחייבויות

, לגבות את כלשהומו"מ  ומבלי לנהללפנות לערכאות, לבוררות  ומבלי יםהמציע
, וזאת מבלי שיהיה באמור על מנת או את חלקו מלוא סכום הערבות לקיום המכרז

כל נזק אחר ו/או נוסף ו/או לנקוט  מהמציעיםלגרוע ו/או לפגוע בזכות הרשות לתבוע 
בזאת  יםמוותר םיבהליך כלשהו למימוש זכויותיה כאמור. המציע ציעיםכנגד המ

מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין  יםומושתק יםמנוע ובאופן בלתי חוזר וכן יהי
  וסוג שהיא, בגין חילוט הערבות כאמור. 

הערבות כערובה לקיום התחייבויותיו על פי החוזה, וכתנאי לשחרור יפקיד,  המפעיל .13.9
כי מבלי  יובהר, כמפורט בחוזה. למען הסר ספקהחוזה   ערבותאת לקיום ההצעה, 

לגרוע מהתחייבויותיו של המציע עד להפקדת ערבות כאמור, תשמש הערבות לקיום 
ההצעה, גם כערובה לקיום כל התחייבויותיו של המפעיל על פי מסמכי המכרז 

  (לרבות החוזה).

  הוראות כלליות – ההצעה הגשתומועד  אופן .14

כל התנאים המקדמיים והמעוניין להשתתף במכרז, יגיש הצעתו כשכל ב העומדמציע  .14.1
הפרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים על פי הוראות המכרז, ממולאים ו/או 

 לשם כך םמורשיהגורמים הרלוונטיים המצורפים כדבעי, כשהם חתומים בידי 
זאת כל המציע ונושאים את חותמת המציע ואישור עו"ד כפי הנדרש, ומטעם 

מכרז מצעות מעטפה אחת על גבה יציין המציע את שמו המלא וכן את המשפט: "בא
למתן הרשאה להצבה, הפעלה ואחזקת  2016/15/040/012/00פומבי מס' 

בנמל התעופה בן גוריון, שדות  למשיכת מזומנים במטבע ש"ח בלבד אוטומטיים 
יכניס במעטפה זו  –" התעופה הפנים ארציים ומסופי מעבר הגבול היבשתיים

  המציע את כל המסמכים הבאים ויסגרה היטב:

לעיל, הנדרשים לצורך הוכחת  11.4 -11.1 המסמכים המפורטים בסעיפים  .14.1.1
 7.1.1 -7.1.6  פיםבסעי נקוביםעמידתו של המציע בתנאים המקדמיים ה

 לעיל.

שאר בהתאם לולעיל  11.5 כמפורט בסעיף של המציע הצעתו הכספית  .14.1.2
 הוראות טופס ההזמנה.

 לעיל.  11.6 כמפורט בסעיף  ההצעהערבות לקיום ה .14.1.3

 .לעיל 11.8 -11.7  יתר המסמכים המפורטים בסעיפים .14.1.4

 לעיל. 11.9 המסמכים המפורטים בסעיף  –במקרה של הצעה משותפת בלבד  .14.1.5

 ההצעה, על כל צרופותיה, תיערך בשפה העברית.  .14.2

העתקים, כאשר עותק אחד של כל אחד מהמסמכים המפורטים  2 - ההצעה תיערך ב  .14.3
על ידי  מן על ידי המציע כעותק "מקור", ועותק נוסף יסומןלעיל, יסו 14.1  בסעיף

המציע כ"עותק שאינו מקורי". המסמכים שצורפו כעותק שאינו מקורי, יאומתו על 
  ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור".

, למכרז להצעה המצורפים הנספחים על נוספים םמסמכי להוסיף רשאי יהיה המציע .14.4
 כל לצרף רשאי יהיה לא המציע ואולם, כנדרש, ויאמתם עליהם גם שיחתום ובלבד
 עלולה, כלשהי הסתייגות המציע צרף. המכרז מתנאי הסתייגות המהווה מסמך
  .להלן 17.1  בסעיף כאמור, הסף על להיפסל הצעתו

כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף  .14.5
  תוכן עניינים מפורט.
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 מתאים העתק"כ ד"עו ידי על יאושר, להצעה ושיצורף מקור שאינו מסמך כל .14.6
  ".למקור

מורשי החתימה חותמת המציע בצירוף לחתימת את  ושאכל אחד ממסמכי המכרז, י .14.7
(ובמקרה של הצעה משותפת על ידי כל אחד מהמציעים המציע של הרלוונטיים 

במקומות במשותף באמצעות מורשי החתימה מטעמם), בכל עמוד, וכן בנוסף 
  .בטופס ההצעה ובנספחיו המיועדים לכך

 ד"עו ידי על מאושרת העתקתו שנכונות מסמך העתק למסור נדרש שמציע מקום כל .14.8
 ערוך תצהיר להגיש או) אחרת חתימה כל ובין המציע חתימת בין( חתימה לאמת או

 יהיה, ד"עו ידי על מאושרת גביו על כשהחתימה הדין להוראות בהתאם
 או/ו ישראלי קונסול או/ו ישראלי ד"עו רישיון בעל ד"עו כאמור מאשר/המאמת
 .העניין לפי, ציבורי נוטריון

, הצעה חלקיתמובהר, כי על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש  .14.9
הוראות המפורטות בסעיף על פי  הצעתו תיפסל, וזאת מבלי לגרוע מזכויות הרשות

 להלן.  17.2 

של את פרטיו המציע במקום המיועד לכך בטופס ההצעה,  יצייןבמסגרת ההצעה,  .14.10
, אשר יהיה מוסמך לפנות להליך המכרזיאיש קשר מוסמך מטעמו לכל עניין הנוגע 

פרטי איש הקשר יכללו,  .לרשות בשם המציע ולקבל הודעות ו/או הנחיות בשמו
לפחות: שם ומשפחה, כתובת קשר, טלפונים בהם איש הקשר זמין בכל שעות 

   הפעילות המקובלות ומספר פקס.

 מידע סודי .14.11

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל  .14.11.1
טופס מציע לציין בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך ב

, אשר העיון בהם תובהצעמהם הנתונים ו/או המסמכים הכלולים  ,ההצעה
, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד ועל ידי המציעים האחרים עלול, לדעת

המציע  למסירתם לעיון כאמור., בשל כך, מתנגדהוא ואשר שלו מקצועי 
ינמק בפירוט את הטעמים בגינם הוא סבור כי המידע שצוין על ידו הנו מידע 

ד מקצועי שאינו כפוף לזכות העיון המוקנית ליתר המציעים על סודי או סו
  פי דין. 

 הרשותלעיל,  14.11.1 במפורש, כי, על אף האמור לעיל בסעיף  מובהר בזאת, .14.11.2
ליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש תחהיא זו אשר 

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

בהצעתו מהם הנתונים ו/או המסמכים שאותם המציע , בין אם פרט לכך
למניעת  ., ובין אם לאולעיל 14.11.1 בסעיף ור הינו מבקש שלא לחשוף כאמ

בכל מקרה, ההצעה הכספית של המציע, כפי שנקב יובהר כי  ספיקות,
  אינה חסויה. -בטופס ההצעה הכספית 

 ההצעותמועד הגשת  .14.12

תוגש לעיל,  14.1 המעטפה, כשהיא כוללת את כל המסמכים הנקובים בסעיף  .14.12.1
בנתב"ג, תיבת המכרזים הנמצאת , ל08:30-15:00ה', בין השעות: -בימים א'

חדר  1קומה רד הראשי, במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) שבבבניין המש
סמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב ב(או  140מס' 

המועד (בטופס זה: " 10:00בשעה  21.12.2016וזאת עד ליום  במקום)
 "). האחרון להגשת ההצעות

מודגש בזאת שהצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון  .14.12.2
להגשת ההצעות (תאריך ושעה) לא יתקבלו ולא יידונו, בהתאם להוראת 

  .1993-(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג20תקנה 

   הזוכה ההצעה לבחירת מידה ואמות ההצעות בדיקת .15

לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות שהוגשו, אשר עמדו בכל המידה היחידה אמת  .15.1
 100% תהווהש, הנקובים במסגרתובתנאים הנוספים התנאים המקדמיים ו
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בטופס ( להלן 15.2 , כמפורט בסעיף ההצעה הכספית של המציע - תהא מהמשקל
 . ")ההצעה הכספית: "ההזמנה

, על ידי ועדת המכרזים אשר תהיה רשאית תעשה בדיקת הצעות המציעים במכרז .15.2
  בשלב אחד שיתבצע בשני שלבי משנה כדלקמן:  להיוועץ במומחים מטעמה,

 עמידה בתנאים מקדמיים ובתנאים נוספים .15.2.1

ביותר  ההגבוהההצעה הכספית של המציע בעל  והרשות תכריע בדבר עמידת
ר הוגשו בתנאים המקדמיים. במסגרת זו תבדוק הרשות את המסמכים אש

כן,  . כמולעיל 11.4 -11.1  על ידי המציעים כאמור בהתאם להוראות סעיפים
לעיל  11.6  כמפורט בסעיף תבחן הרשות בשלב זה את הערבות לקיום המכרז

לעיל  11.9 - 11.7  פיםמסמך רלוונטי אחר כמפורט בסעי וכן את הצגת כל
  "). התנאים הנוספים(להלן: "

בדיקת התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים כאמור תעשה, על בסיס 
"Go-No Go" מציע אשר לא עמד בתנאים המקדמיים, הצעתו ולא תנוקד .

 17.2 תפסל, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הרשות בהתאם להוראות סעיף 
   להלן.

  הכספית ההצעה .15.2.2

 נספח ג', הנקובות בתוהכספי ותיהםהצע את תבחןהרשות  .15.2.2.1
אשר עמדו בכל התנאים  של המציעים לטופס ההצעה,

 המקדמיים והתנאים הנוספים. 

סך דמי ההרשאה המשולבים בסיסיים  על התחרות במכרז תהא .15.2.2.2
אוטומטיים בנתב"ג. ההצעה הזוכה תהא ההצעה  5עבור הצבת 

סיסיים בה השנתיים בה הוצעו דמי ההרשאה המשולבים
דמי הרשאה  ושבמסגרתה ינקבהצעה כספית הגבוהים ביותר. 

(לא ₪  94,000כים מסך של נמומשולבים בסיסיים שנתיים ה
  כולל מע"מ), תיפסל ולא תידון.

  קביעת הזוכה במכרז  .15.3

בכפוף לסמכויותיה של הרשות על פי כל דין ועל פי טופס הזמנה זה, תכריז הרשות 
על המציע אשר הצעתו תעמוד בכל התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים וכן 

תהיה  לנתב"ג בסיסייםהלדמי ההרשאה המשולבים השנתיים שהצעתו הכספית 
  הגבוהה ביותר, כזוכה במכרז.

 )alBest & Fin (תיחור נוסף הליך  .15.4

, כספיות זהותהצעות לפחות מציעים  הוגשו במסגרת המכרז על ידי שני .15.4.1
הרשות תפנה,   תפעל הרשות לצורך בחירת הזוכים באופן המפורט להלן:

, בדרישה להגשת הצעות כספיות האמוריםהמציעים כל בכתב, אל 
שעות  48משופרות. המציעים יגישו את הצעותיהם המשופרות, בכתב, תוך 

 ").התיחורהליך קבלת דרישת הרשות בכתב (להלן: "ממועד 

כזוכה מציע אשר ציון הצעתו הכספית , יבחר התיחורעם סיומו של הליך  .15.4.2
הרשות תהיה רשאית לערוך הליכי  .היה הגבוה ביותר לאחר הליך התיחור

יהיה תיחור חוזרים עד למועד שבו יזוהה מציע אשר ציון הצעתו הכספית 
 ביותר.  הגבוה

, לא יהיה רשאי מי התיחורר ספק מובהר בזאת, כי במסגרת הליך למען הס .15.4.3
 להצעתו הקודמת.ביחס נמוכה יותר כספית מהמציעים להגיש הצעה 

, או הגיש הצעה נמוכה יותר התיחורלא השתתף מי מהמציעים בהליך  .15.4.4
בהליך התיחור,  להצעתו הקודמת, תחשב הצעתו המקורית כהצעה הכספית

 .לכל דבר ועניין

  על הזכייה ההודעה .15.5



  
 

20/17  

ו/או הודעה בדבר אי  זכייהבדבר  ההודעו/או הצעה  תפסילבדבר הודעה  .15.5.1
, תישלח למשתתפים במכרז אך ורק על ידי מזכיר ועדת המכרזים של הזכיי

 הרשות.

מובהר בזאת, כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים במכרז באיזה  .15.5.2
לעיל בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל  15.5.1 מהנושאים המפורטים בסעיף 

אין ולא יהיה לה כל תוקף  -גורם שאיננו מזכיר ועדת המכרזים של הרשות 
אופן ולשום מטרה או והמשתתף לא יכול להסתמך עליה בשום צורה ו

  יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 

  קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים .15.6

בביצוע , והוא יחל )"הזוכה המקורי": להלן(זוכה  הרשותהיה וייקבע על ידי 
 ,מוסמך , ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפטההתקשרות כמפורט בחוזה

"הזוכה : להלן(כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר 
 רשותולהעביר ל ההתקשרותפסיק את ביצוע , מתחייב הזוכה המקורי לה)האחר"

פעולות דו"ח עדכני באשר לאצלו בצירוף  יםהמצויו/או המסמכים את כל המידע 
להמשיך בביצוע ההתקשרות כמפורט לזוכה האחר שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר 

, וכל זאת מבלי שלזוכה המקורי תהיה כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בחוזה
   .בקשר לכך, לרבות טענות ותביעות כאמור שמקורן בהשקעות שביצע

  להבהרות בקשה .16

 לקבלת בבקשה הרשות אל לפנות המציעים רשאים 10:00 בשעה 8.12.2016 ליום עד .16.1
 . המכרז מסמכי םע בקשר הבהרות

 שדות רשות, גב' דניאל קלוגמן משה - ל, בלבד בכתב להפנות יש הבהרהה שאלות את .16.2
 :מייל באמצעות 03-9750324: טלפון, גוריון בן התעופה נמל – התעופה

danielkl@iaa.gov.il  )קבלתה את טלפונית יוודא המציע"). הרשות כתובת: "להלן 
  . לעיל המצוין במען הרשות בכתובת להבהרה הבקשה של

 שלא או להתייחס, הבלעדי דעתה שיקול פי על, מקרה בכל, רשאית תהא הרשות .16.3
 המועד לאחר הוגשו אם גם, ספק הסר למען וזאת, ההבהרה לבקשות להתייחס
 . או שלא לכתובת הרשות לעיל 16.1  בסעיף הנקוב

 הרשות ידי על ייערכו אשר תוספת או/ו עדכון או/ו תיקון או/ו שינוי או/ו הבהרה כל .16.4
 יחדיו, להלן( במכרז משתתפים לשאלות כמענה או/ו מיוזמתה, המכרז עם בקשר
 באמצעות ההבהרות פרסום. האינטרנט באתר יפורסמו"), ההבהרות: "זה בסעיף
, מהמציעים אחד כל של לידיעתו הובא כאילו, ועניין דבר לכל יחשב האינטרנט אתר
 או כולן( ההבהרות את בעצמה הרשות הפיצה לא, שהיא סיבה מכל, בהן בנסיבות גם

 מוטלת המציעים על מקרה ובכל, להלן 16.5  סעיף להוראות בהתאם) חלקן
 קיומן אודות, ייזום ובאופן בעצמם, עת בכל להתעדכן, והבלעדית המלאה האחריות

 והמציעים בהן האמור את ששקללו חרלא להצעה ולצרפן, להדפיסן, ההבהרות של
 בקשר, שהן וסוג מין מכל, תביעה או/ו טענה כל מלהעלות, ומושתקים מנועים יהיו
 .לכך

 במישרין תפיץ הרשות, לעיל 16.4  סעיף פי על המציעים מאחריות לגרוע ומבלי בנוסף .16.5
 לנכון תמצא אשר ובאמצעים באופן וזאת, מכרזשנרשם ל מי לכל ההבהרות את

 . מההבהרות אחת כל עם בקשר

 פורסמה אם אלא, הרשות של הבהרה לכל תוקף יהיה לא כי, מובהר ספק הסר למען .16.6
 .לעיל 16.4  בסעיף כאמור

  שינויים ופנייה להשלמות .17

שלו  המציע או כל הסתייגויות ל ידימכרז עכל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי ה .17.1
בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לגביהם, בין על ידי תוספת 

, והכול בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי עלולים להביא לפסילת ההצעה
 .והמוחלט של הרשות

לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול  לעצמה את הזכותהרשות שומרת  .17.2
מכים ו/או דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מס

, לרבות בקשר עם תםפרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, הקשורים בהצע
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התנאים המקדמיים ו/או התנאים 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 

ל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכ
האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת 

שאר של המציע), והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות בהתאם ל
 הוראות הדין.מסמכי המכרז ובהנקובות בהוראות ה

דעים ומסכימים לסמכויות הרשות המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מו .17.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא  17כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 

ובלתי חוזר, וכן 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 

  עלת סמכות כאמור.    מהשלכותיה של הפ

  הצעה לקבל חובה היעדר .18

  במכרז.  זוכה על להכריז על אף האמור בטופס זה, הרשות אינה מתחייבת 

  עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .19

החלטות ועדת המכרזים ובמסמכי רשאי לעיין במציע יהיה במכרז,  בחירת הזוכהלאחר רק 
, תקנות חובת המכרזיםל )ו(21 -ו  )ה(21 משנהות תקנלאמור בבהתאם  ההזוכ הההצע
 500תשלום בסך תמורת , וכל זאת ת ועדת המכרזים/תאום עם מזכיר לאחר ,1993-תשנ"ג

  .לעיל 14.11 , ובכפוף להוראות סעיף כולל מע"מ ₪, )חמש מאות(

  החוזהעל  החתימה חובת .20

 המועד בתוך או ולחתימת שהועבר מיום ימים 10 תוך, החוזה על יחתום המפעיל .20.1
 . השניים מבין המאוחר לפי, הרשות שתיקבע

כל המסמכים הנדרשים ובכפוף להמצאת  חוזהעל ה המפעיללאחר חתימת  .20.2
 לשביעות רצונה של הרשות, ביטוח במסגרתו, לרבות ערבות לקיום חוזה ואישורי

חוזה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה , תחתום הרשות על הוכמפורט בהוראות החוזה
. למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת של הרשות על פי הזמנה זו ו/או על פי דין

, תוקף בין הצדדים - על ידי הרשות, לא יהא קיים הסכם בר תהפורמאלי חוזהה
 .לגרוע מחובות המפעיל על פי שאר הוראות טופס ההזמנהוזאת מבלי 

 האריך שלא מפעיל או/ו הרשות ידי על שנקבע המועד תוך חוזה על חתם שלא מפעיל .20.3
 יחשב, בחוזה כמפורט ערבות לרשות המציא לא או ההצעה לקיום הערבות תוקף את
. יסודית הפרה, העניין לפי, החוזה הוראות את או/ו זה טופס הוראות את שהפר כמי

 זאת וכל, ההצעה לקיום הערבות את לחלט רשאית הרשות תהא, כאמור במקרה
 אכיפת לרבות, נוספים סעדים או/ו נזקים לתבוע הרשות של בזכותה לפגוע מבלי
 כאמור הערבות את לחלט הרשות של מזכותה לגרוע מבלי או/ו ביטולו או החוזה
 מהתחייבויות איזה של, שהיא וסוג מין מכל, נוספת או/ו אחרת הפרה כל בשל

 . הרשות של הבלעדי דעתה שיקול פי על וזאת, המפעיל

, המפעיל כלפי התחייבות מכל משוחררתהרשות  תהיהביטלה הרשות את החוזה, 
או לנקוט בכל דרך אחרת המפורט  אחר מציע עם בחוזה להתקשר זכאית ותהא

והמפעיל מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה  הלן,ל 21 בסעיף 
 ו/או תביעה בקשר לכך.

  ביטול המכרז או ביטול החוזה .21

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .21.1

ור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות שומרת לעצמה את על אף האמ
ו/או לבטל את זכייתו של זוכה במכרז ו/או לבטל את המכרז בכל עת, הזכות לבטל 

את החוזה עם זוכה במכרז, כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לה על פי טופס 
  הזמנת הצעות זה, החוזה ו/או על פי יתר הוראות הדין.

 הביטול תוצאות .21.2

לעיל,  21 שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניבוטל המכרז  .21.2.1
תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או 
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י דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא פ- לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על
 . ובין אם לאו, ערבות לקיום המכרזלמציעים  שבההוהמכרז, וזאת בין אם 

שהוכרז זוכה במסגרתו או לחילופין, בוטלה זכייה של  לאחרבוטל המכרז  .21.2.2
זוכה במכרז או לחילופין חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות 

לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  21  המתוארות בסעיף
שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע  תהיה הרשות רשאית, לפילעיל,  21.2.1 

מבין שאר ההצעות  הצעתו הכספית הנה הגבוהה ביותר,הבא אחריו (אשר 
(מלבד  בטופס הזמנת ההצעות תנאים המפורטיםכל האשר עמדו ב

 . של המציע/ים אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור) /םהצעתו

ות הרשות המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכוי .21.3
כל טענה ו/או על זה לעיל, והם מוותרים בזאת  21  כפי שהן נקובות בהוראות סעיף

תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או 
  כותיה של הפעלת סמכות כאמור.כתוצאה מהשל

 העדר בלעדיות .22

מובהר בזאת במפורש, כי למפעיל לא תינתן בלעדיות בהענקת איזה מהשירותים נשוא 
ההרשאה, כולם או חלקם, והרשות תהיה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי 

, מכל מין והמוחלט לספק איזה מהשירותים נשוא ההרשאה בעצמה ו/או ליתן הרשאה/ות
וסוג שהיא/הן, לצדדים שלישיים, למתן השירותים האמורים ו/או למתן שירותים דומים 

(לרבות ייזום שינויים ועדכונים סטטוטריים לשם כך) בכל מקום שירות ו/או תחליפיים, 
והמפעיל מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל 

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

  במידע שימוש .23

הרשות מודיעה בזה, כי תהא לה הזכות להשתמש, לכל מטרה שהיא, בין במהלך תקופת 
ההרשאה ו/או ההתקשרות ובין לאחריה, לרבות לקראת מכרז עתידי שייערך בקשר 

במהלך תקופת אצלה  שיצברו(כולם או חלקם), בכל הנתונים  השירותים נשואה
ות, לרבות פרסום מחזורי המכירות ונתונים נוספים הקשורים בהפעלת ההתקשר
מסכימים בזאת מראש לכל שימוש או פרסום  ציעיםוהמ, נשוא ההרשאה השירותים

שתעשה הרשות כאמור לעיל, והם מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיו מנועים 
  קשר לכך.ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן ב

  איסור הסבה .24

, בשום לאחר ו/או להסב ו/או להמחות שלא להעביר יםמתחייבכל אחד מהמציעים,  .24.1
מסמכי המכרז לפי  הםכל זכות מזכויותי , במישרין ו/או בעקיפין,פןאו /אווצורה 

ולא (ככל שיחתם)) שייחתם עמו  חוזה(לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או ה
כל זכות ו/או חובה על קבלת  או ליצור תאגיד אחר לשםלהוסיף או לצרף שום שותף 

(ככל שייחתם עמו  חוזהפי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או ה
(ככל  שיחתם)), אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של הרשות

 .שיקבל)

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

כאמור שלא תקבל את אישורה בכתב של הרשות, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה 
  יהיה לה שום תוקף. ולא 

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .25

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

  המכרז הוצאות ההשתתפות בהליך .26

, הליך המכרזשתתפות בהב ותהכרוכהוצאות הכל ב םלבד וישאבהליך המכרז  שתתפיםהמ
בגין הוצאות  הרשותלכל שיפוי מאת  םזכאי יוולא יהלרבות עלות ההכנה של ההצעות, 

  .לעיל 20.2בסעיף  בנסיבות המתוארות, למעט אלה

 המכרזתקפות מסמכי  .27
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המכרז (או כל חלק סעיף או סעיפים במסמכי אין תוקף לכי  ,אם ימצא בית משפט מוסמך
כפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי ובטלים, או שלא ניתן לא, או שהם מהם)
  , אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.המכרז

  בעלות על מסמכי המכרז .28

שהוא במסמכי המכרז  זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוגהבעלות ו
אינם רשאים  במכרז המציעים. דבלב רשותהשל  ובנספחיו, לרבות מענה המציעים, תהיינה

במלואם יוחזרו  המכרז מסמכי לצורך הגשת ההצעה. פרטשימוש כלשהו  ןלעשות בה
  . המועד האחרון להגשת ההצעותלא יאוחר מ הרשותמשרדי ל

  כתובות ואופן משלוח הודעות .29

. כתובתם לעיל 16.2 בסעיף  היא כמפורטלצורך משלוח הודעות  הרשותכתובתה של  .29.1
  שנקבעה במסמכיהם.איש הקשר תיראה ככתובת  ציעיםשל המ

או לאיש הקשר מטעמם  ציעיםהמלכתובת  הרשותכל הודעה אשר תישלח על ידי  .29.2
תוך שלושה ימי עסקים מיום  המציעיםכאילו התקבלה אצל תיראה בדואר רשום, 

המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל 
בעת  –ד ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה בי המשתתפים

  מסירתה.

  המכרז על החל והדין שיפוט סמכות .30

סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין יפו, תהא  –ל אביב לבית המשפט המוסמך בת .30.1
ממסמכי  בכל עניין הקשור ו/או הנובעו/או  הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה

  , בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה.המכרז

 כל עניין הקשור ו/או הנובעו/או  כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה .30.2
יהיה  ,זה נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה, בין טרם ממסמכי המכרז

 , בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלהבלבד כפוף לדיני מדינת ישראל
 .אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר

  

  

  

_________  

______________  

  רשות שדות התעופה
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