
  

  

  י"ט כסלו, תשע"ז 
  2016דצמבר,  19 

  לכבוד
____________  

  
  נשלח לפקס מס':____________        למכרז) נרשם(משתתף במפגש ובסיור אשר 

                                                                                                                          
  4הבהרה מס' מסמך הנדון: 

  
 למתן הרשאה 2016/15/040/012/00פומבי מס' מכרז 

  בלבד ₪ להצבה, הפעלה ואחזקת אוטומטיים למשיכת מזומנים במטבע 
  א הפנים ארציים ומסופי מעבר הגבול היבשתיים"בנמל התעופה בן גוריון, שתפ

  
רשות שדות התעופה (להלן:  המשתתפים במכרז בצירוף תשובתעל ידי  הבהרה שנשאלהת להלן מפורטת שאל
  .ה"הרשות") לשאל

 ת הבהרהמענה לשאל .א

המכירות כנדרש  עמידה בתנאי המינימום של מחזורמתבקש להבהיר האם לצורך הוכחת   :שאלה .1
  ?לפרט את מחזור המכירות של כל אחד מהאוטומטים בנפרד חובהלטופס הזמנת הצעות,  7.1.3סעיף ב
   

להגיש את דרש נילטופס הצעה,  3.2, כפי שמפורט בסעיף של המציע לצורך הוכחת הניסיון: תשובה
מצ"ב נוסח , לפיכך אחד מהאוטומטים אינו נדרש ות לכלפירוט ההכנס. לטופס ההצעה 1נספח א'

  אותו נדרש להגיש כחלק מטופס ההצעה.  המעודכן של נספח א' לטופס ההצע
  

האם קיימת תשתית תקשורת המתבססת על סיבים אופטיים באתרי הרשות הרלוונטיים   :שאלה .2
 למכרז?

  
, הזוכה רשאי להזמין קו תקשורת לצורך חיבור מחוץ לאתרי הרשות האופטי סיבבאם נדרש  :תשובה

  .נתונים מכל ספק תקשורת שיש לו הרשאה מאת הרשות לפעול באתריה

 

 מבקש להסב את תשומת לב המשתתפים כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז  .ב

 . 10:00בשעה  25.12.2016נדחה ליום 

  פרסום המסמך

  .הרשות של האינטרנט באתר םיפורס זה הבהרה מסמך
המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

  בעת הגשת ההצעה

  
  בברכה,

  
  דניאל קלוגמן משה      

  אחראית מסחר        
  : העתק

  לרא"ג מסחר 
  למזכיר/ת ועדת המכרזים



  

  

  ' לטופס ההצעהא נספח 

  ההצעותהזמנת  לטופס 10.1סעיף  להוראות, בהתאם תצהיר

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

 במציע חתימה מורשה שהנו במציע המצהיר של בתפקידו לנקוב[*יש משמש כ____________  הנני .1
 במוביל חתימה מורשה שהנו המקצועי במוביל המצהיר של תפקידו - משותפת הצעה של ובמקרה
[*יש לנקוב בשמו המלא של  ")המציעב ____________, מ.ת. _______________ (להלן: " ]המקצועי

עושה תצהירי זה  אניו המציע או המוביל המקצועי, לפי העניין, כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]
למתן הרשאה להצבה,  2016/15/040/012/00ס' המציע למכרז פומבי מ הצעתמסגרת וב המציע שםב

הפעלה ואחזקת אוטומטיים למתן שירותים בנקאיים בנמל התעופה בן גוריון, שדות התעופה הפנים 
רשות שדות  ותנאי") ולאחר שלמדנו את דרישות המכרזארציים ומסופי מעבר הגבול היבשתיים (להלן: "

  התעופה.

 המציע הנו תאגיד הרשום בישראל כדין. כי, מצהיר הנני .2

  . המציע* מצ"ב לתצהירי זה: תעודת הרישום של 

 מתקיימים במציע כל אלה במצטבר: כי, מצהיר הנני .3

, רציף באופן מתפעל המציע, ההצעות להגשת האחרון למועד ועד 1.1.2014 שמיום התקופה במהלך .3.1
 . בנקאיים שירותים למתן הפחות לכל אוטומטיים 100

, במחירים שוטפים, ממתן השירותים הבנקאיים מצטברב ברוטו המכירות מחזור אשר"ל, כנ מציע .3.2
חודשים  12לעיל, במהלך תקופה במהלך  7.1.2באמצעות האוטומטיים אותם ציין במענה לסעיף 

להגשת ההצעות במכרז, אינו  האחרון המועד נקבע שבו בחודש הראשון ליוםרצופים אשר קדמו 
 (מיליון ומאה שקלים חדשים), לא כולל מע"מ. ₪  1,100,000נמוך מסך של 

בכתב, חתום על ידי רואה החשבון המבקר המוסמך של  מקורי* מצ"ב לתצהירי זה: אישור 
   לטופס הצעה זה. 1'א נספחהמציע בנוסח 

  לעיל :  3.1להוכחת ההצהרה בסעיף  נתונים

  המציע מפעיל אותם האוטומטים פרטי

  )והאתרים  האוטומטים(מיקומי 

 

האוטומטים בכל  כמות
  אתר 

  הפעילות  תקופת

 )ושנה(חודש 

   

   

   

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד.           

  

, יהיה המציע ההצעות הזמנת בטופס 7.1.2-7.1.3 פיםלצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים בסעי .4
המוביל המקצועי) רשאי להסתמך על הניסיון ו/או מחזורים כספיים,  -(ובמקרה של הצעה משותפת 

כנדרש, שנצברו על ידי תאגיד ממנו רכש/קיבל המציע או המוביל המקצועי, לפי העניין, פעילות, וזאת 
ת בדרך של עסקת נכסים ולרבו 1999 - לרבות בדרך של מיזוג, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט 

 ").התאגיד הנרכש/הנעבר/או העברת פעילות בדרך אחרת (להלן: "ו

ביקש מציע להסתמך על ניסיון ומחזור כספי של תאגיד נרכש/נעבר, יצרף המציע להצעה, גם מידע 
אגיד הנרכש/הנעבר וכן את כל המסמכים והמידע מהתומסמכים המעידים על רכישת/העברת הפעילות 



  

  

על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון והמחזור הכספי שנצברו על ידי התאגיד הדרושים 
  הנרכש/הנעבר, לתקופה הרלוונטית, לפי העניין. 

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה .5

  

  "דעו וחותמת חתימת  תאריך   המצהיר חתימת

מצהיר ומאשר  הריני
בחתימתי, כי המצהיר 

מוסמך לחתום בשם 
החברה ולחייבה לצורך 

  המכרז. 

 ומאשר מצהיר הנני, כן כמו
 המצהיר כי, בחתימתי
 את להצהיר ידי על הוזהר
 צפוי יהיה וכי האמת

 בחוק הקבועים לעונשים
 ולאחר, כן יעשה לא אם

 חתם, כאמור שהזהרתיו
  .זה תצהיר על בפני

  תאריך 
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