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  __________   :תאריך        

  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  137ת.ד. , המשרד הראשי
  70100גוריון -שדה התעופה בן

  א.נ.,.ג

למתן הרשאה להצבה, הפעלה ואחזקת אוטומטיים  2016/15/040/044/00מכרז פומבי מס' : הנדון
להפקדת כספי נוסעים במרחב הדיגיטלי בנמל התעופה בן גוריון, שדות התעופה הפנים 

 .ם ומסופי מעבר הגבול היבשתייםארציי
 ההצעה למכרז

 - , באמצעות ___________ ו _____________________________ מטה םהחתו .1
[*יש לנקוב בשמו המלא ") המציע(להלן: " וובמקומ ו____________ המוסמכים לחתום בשמ

, ובמקרה של ם המציעעשל מורשי החתימה מטכן בשמם המלא וכפי שהוא נקוב בתעודת ההתאגדות  של המציע
בעיון,  ו, לאחר שקרא]הצעה משותפת, בשמם המלא של כל המציעים במשותף ושל מורשי החתימה מטעמם

למתן הרשאה להצבה,  2016/15/040/044/00מכרז פומבי מס' את כבעל מקצוע  נווהבי נובח
גוריון,  הפעלה ואחזקת אוטומטיים להפקדת כספי נוסעים במרחב הדיגיטלי בנמל התעופה בן

ולאחר ") המכרז(להלן: "  שדות התעופה הפנים ארציים ומסופי מעבר הגבול היבשתיים
המפורטים ויתר ההוראות ") הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "ותנאי שלמדנו את דרישות 

  , מתכבדים בזאת להגיש את הצעתנו למכרז. הםעל נספחי במסמכי המכרז

   מסמכים מצורפים .2

 המסמכים הבאים: להצעה זו מצורפים

(ובמקרה של הצעה משותפת  המסמכים הדרושים לצורך הוכחת עמידתו של המציע .2.1
לטופס  7.1.1-7.1.2 פיםבסעי יםהנקוב יםהמקדמי םבתנאי של המוביל המקצועי)

 הזמנת ההצעות, כדלקמן: 

(ובמקרה של  לצורך מכרז זהבמציע  מורשה החתימהתצהיר מלא וחתום ע"י  .2.1.1
ומאושר על ידי עו"ד,  המקצועי)ורשה החתימה במוביל מהצעה משותפת ע"י 

 '. נספח אבנוסח 

של תעודת הרישום כ"העתק נאמן למקור" של מאושר על ידי עו"ד  העתק .2.1.2
 . (ובמקרה של הצעה משותפת של המוביל המקצועי) המציע

כי המציע  ,המעידאו משלטונות מס הכנסה ומע"מ אישור עדכני מרואה חשבון העתק  .2.2
ל הצעה משותפת, של כל אחד מהמציעים במשותף), מנהל עסקיו כדין עפ"י (ובמקרה ש

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

כל אחד האמורים תקף על שמו של המציע (ובמקרה של הצעה משותפת, של 
מאושר על ידי עו"ד מהמציעים במשותף), נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ו

כ"העתק נאמן למקור", וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב 
 לטופס הזמנת ההצעות.  3 7.1.3ף בסעי

י כל חתום על ידי המנהל הכללי של המציע (ובמקרה של הצעה משותפת, על יד תצהיר .2.3
אחד מהמציעים במשותף או המנהלים הכלליים של כל אחד מהמציעים במשותף, 

' לטופס נספח בככול והמציעים במשותף הינם תאגידים) ומאושר על ידי עו"ד בנוסח 
  7.1.4ף ההצעה, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעי

  לטופס הזמנת ההצעות.

לטופס הזמנת  11.5' לטופס ההצעה, כמפורט בסעיף גפח נסהצעה כספית בנוסח  .2.4
על ידי כל המציעים  במקרה של הצעה משותפת תיחתם ההצעה הכספית ההצעות.

 . המגישים הצעה משותפת

(כפי שנשלח אליו  מי מטעמושמסרה הרשות למציע או ל אישור רישום למכרז,העתק  .2.5
, הרישום למכרזכנגד  הרשות)בדוא"ל או כפי שהונפק לו בעת ביצוע הרישום במשרדי 

לטופס  7.1.5ף וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעי
 .הזמנת ההצעות
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לטופס  11.7סעיף  כנדרש בהתאם להוראות םמיחתו םכשה ונספחיו זהטופס הצעה  .2.6
    .הזמנת ההצעות

ם להוראות כנדרש בהתא כשהם חתומים ,החוזה על נספחיהםו טופס הזמנת ההצעות .2.7
 .לטופס הזמנת ההצעות 11.7סעיף 

כשהם  עד מועד הגשת ההצעות, או העתקיהם,בכתב למציעים  שנמסרהכל הבהרה  .2.8
 . לטופס הזמנת ההצעות 11.7כנדרש בהתאם להוראות סעיף  חתומים

לטופס ההצעה, בצירוף אישור כאמור  'דנספח  תצהיר בנוסח - הצעה משותפת בלבד .2.9
 מנת ההצעות, מקום שהוא נדרש לכך.לטופס הז  10.3 בסעיף

  לטופס ההזמנה] 13.10[בהתאם להוראות סעיף   פרטי איש הקשר של המציע .3

    שם ומשפחה

    כתובת 

    מספר טלפון 

    מספר טלפון נייד

    מספר פקס

e-mail     

 סודיות וזכות עיון .4

כזוכה יבחר כי אם , לכל המציעים במשותף) -(ובמקרה של הצעה משותפת  למציע ידוע .4.1
זאת, לעיין בהצעתו  יבקשו, אם המציעיםרשאית לאפשר ליתר הרשות תהא במכרז, 

בקשר עם זאת, כאמור  תביעהמוותר בזאת על כל טענה ו/או  ואזו, על כל חלקיה, וה
  .בהזמנה

, וזאת כאמוריימסרו לעיון  לאהמפורטים להלן מסמכים הכי  ,מבקשהמציע 
  מהנימוקים כדלקמן: 

  הנמקהה  תיאור המסמך  

1.     

2.     

3.     

4.     

מצהיר ומתחייב בזאת,  כל המציעים במשותף) -(ובמקרה של הצעה משותפת  המציע
סופי, מלא ובלתי חוזר, כי ידוע ומוסכם עליו ששיקול הדעת לעניין גילוי המסמך באופן 

לצדדים שלישיים במסגרת זכות העיון, כפוף לשיקול דעתה המלאה והבלעדי של 
וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או סופי הוא מוותר באופן הרשות, ו

למניעת ספיקות, יובהר כי בכל מקרה, ההצעה הכספית של המציע  תביעה בקשר לכך.
אינם  -וכן כל מידע שנקב במסגרת ולצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים 

  חסויים. 

  הצהרות והתחייבויות המציע .5

מצהיר ומתחייב בזאת, באופן  כל המציעים במשותף) - ה משותפת (ובמקרה של הצע המציע
  סופי מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 
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לבדיקת מסמכי המכרז וכל  כי ידוע לו שהוא נושא באחריות המלאה והבלעדית .5.1
מלוא התחייבויותיו על התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל ביצוע 

קראם בחנם ומסמכי המכרז, בקפידה רבה בין עיכי  ;טרם הגשת הצעתו למכרזפיהם 
; כי דרש וקיבל מהרשות הבין ושיקלל את כל הוראותיהםמומחה וכן  בעל מקצועכ

עם את כל המידע, ההסברים וההבהרות בקשר הכספית  תוהצעקלל במסגרת יואף ש
כבעל גם בעצמו בדק ובחן , תו למכרזהגשת הצע; כי עובר להמכרז וההרשאה נשואה

הקשור מידע כל של מלאה, מקיפה ויסודית, בדיקה , לשביעות רצונו, מחהמקצוע מו
יישומיה השונים של על הגורמים העלולים להשפיע , לרבות מכרז וההרשאה נשואול

וכן כל פרט ועניין, מכל ושיעור הצעתו הכספית  כדאיות; הכלכלית הההרשאה וכדאיות
לפי ביצוע מלוא התחייבויותיו מין וסוג שהוא, המשפיעים ו/או עשויים להשפיע על 

משפטי, תכנוני,  , לרבות כל מידע ו/או נתוןחוזה ההרשאה (ככל שהצעתו תזכה במכרז)
   .ביצועי, תפעולי או עסקי

הנקובות  ולמלא אחר כל הצהרותיו והתחייבויותיוהגיש הצעה למכרז כי החלטתו ל .5.2
יו, ללא תלות , התקבלה והתבססה אך ורק על בדיקותיו והערכותבמסמכי המכרז

  . רשותתיאורים, הסברים, הערכות, פרסומים, ו/או התחייבויות מצד הב

לנכון לערוך,  האת כל הבדיקות הנזכרות לעיל וכל בדיקה אחרת שרא ךכי לאחר שער .5.3
כל התנאים וההתחייבויות מקבל על עצמו את כי הוא ) i( :, מצהיר ומתחייבהוא

את זכויות  וכןכל חובותיו והתחייבויותיו ובכלל האמור את  הנקובות במסמכי המכרז
חובותיו יוכל לבצע את מלוא  וכיבמסגרתם הרשות ומגבלת האחריות המוקנים לה 

מבלי לגרוע מכלליות האמור,  כי )ii( ;על פי מסמכי המכרזכאמור התחייבויותיו ו
; תמורה מלאה והוגנת בקשר עם ההרשאה נשוא המכרז מהווה למכרזהכספית הצעתו 

)iiiהוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה י ) כ
ובכלל האמור:  למסמכי המכרז ולתנאיהםו/או תביעה מכל מין וסוג שהיא בקשר 

טענות ו/או תביעות שעילתן באי הבנת תנאי המכרז ו/או כל תנאי אחר ממסמכי 
 המכרז. 

ם נכונים, מלאים ומדויקים ה תובהצע םיהכלולהנתונים, המצגים וההצהרות כל כי  .5.4
 , ולא הושמט מההצעה כל פרט, מכל מין וסוג שהוא.הגשת ההצעהומעודכנים למועד 

 כי הצעתו אושרה כדין על ידי האורגנים המוסמכים במציע.  .5.5

   הצהרות המציע לעניין הודעה על זכייה .6

זה, מצהיר המציע  מבלי לגרוע מיתר הצהרות המציע כמפורט בטופס ההזמנה ובטופס הצעה
י תומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלכל המציעים במשותף)  - (ובמקרה של הצעה משותפת 

 חוזר כדלקמן:

ידוע למציע והמציע מקבל על עצמו, כי הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה ו/או אי כי  .6.1
מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למשתתפים 

 מכרז אך ורק על ידי מזכיר ועדת המכרזים של הרשות.ב

ידוע למציע והמציע מקבל על עצמו, כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים באיזה כי  .6.2
לעיל בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו  זה 6מהנושאים המפורטים בסעיף 

לא יכול אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף  - מזכיר ועדת המכרזים של הרשות 
 –להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 

  יהיה הדבר על אחריותו בלבד.

 טוהר המידותהצהרות המציע לעניין  .7

מבלי לגרוע מיתר הצהרות המציע כמפורט בטופס ההזמנה ובטופס הצעה זה, מצהיר המציע 
ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלי ) כל המציעים במשותף - (ובמקרה של הצעה משותפת 

 חוזר כדלקמן: 

, במישרין /יקבלו/או קיבל /ייתןו/או נתן /יציעו לא הציעהמציע ו/או כל מי מטעמכי  .7.1
ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, 

לפי העניין, לרבות במישרין ו/או בעקיפין, על הליך המכרז ו/או הליך קבלת ההצעות, 
כל החלטה של המציע ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של 

  הליך זה.
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פעולה, במישרין ו/או  /ישתףו/או שיתף /ישדלו לא שידלהמציע ו/או כל מי מטעמכי  .7.2
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם  אחר בעקיפין, עם נושאי משרה אצל מציע

 על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך זה.  אחר,

פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם  ףו לא שידל ו/או שיתהמציע ו/או כל מי מטעמכי  .7.3
נושאי משרה ברשות ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע 

לא  מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים להליך זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה
 תחרותית.

התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו דלעיל תהיה יפר שאם  למציעכי ידוע  .7.4
 המציע הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעת

מוותרים על כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת  המציעלמכרז, ו
 הצעתו על ידי הרשות. 

  

ימת וחותמת חת
  המציע

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע הינם מורשי 
חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

  .המכרזלמטרות 

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת 
וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק 

לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם  אם
  כאמור, חתמו בפני על הזמנה זו.

  תאריך 

 

  :במקרה של הצעה משותפת

  

  

חתימת וחותמת 
  מציע במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע במשותף הינם 
מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 

  אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע במשותף הוזהרו על ידי להצהיר 
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על 

  הזמנה זו.

  תאריך 

 

  

חתימת וחותמת 
  מציע במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 

ר בחתימתי, כי הריני מצהיר ומאש
החתומים בשם המציע במשותף הינם 
מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 

  אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע במשותף הוזהרו על ידי להצהיר 
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 

פני על שהזהרתי אותם כאמור, חתמו ב
  הזמנה זו.

  תאריך 

 

  

חתימת וחותמת 
  מציע במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע במשותף הינם 
מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 

  אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
ר המציע במשותף הוזהרו על ידי להצהי

את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים 

  תאריך 
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הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על 

  הזמנה זו.
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  לטופס ההצעה 'א נספח

  ההצעותהזמנת  לטופס 11.1 סעיף להוראותבהתאם  תצהיר,

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

ובמקרה של  שהנו מורשה חתימה במציע [*יש לנקוב בתפקידו של המצהיר במציעהנני משמש כ____________ 
________, ____ב  ]תפקידו של המצהיר במוביל המקצועי שהנו מורשה חתימה במוביל המקצועי - הצעה משותפת 

המציע או המוביל המקצועי, לפי המלא של  ו[*יש לנקוב בשמ ")המציע(להלן: "מ.ת. _______________ 
 ל המציע הצעתמסגרת המציע ובשם עושה תצהירי זה ב אניו כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות] העניין,

אוטומטיים להפקדת למתן הרשאה להצבה, הפעלה ואחזקת  2016/15/040/044/00מכרז פומבי מס' 
כספי נוסעים במרחב הדיגיטלי בנמל התעופה בן גוריון, שדות התעופה הפנים ארציים ומסופי מעבר 

  .רשות שדות התעופהותנאי ולאחר שלמדנו את דרישות ") המכרז(להלן: "  הגבול היבשתיים

 המציע הנו תאגיד הרשום בישראל כדין. הנני מצהיר, כי .1

  . המציעשל מצ"ב לתצהירי זה: תעודת הרישום * 

 :אחד מאלה: מתקיימים במציע הנני מצהיר, כי  .2

מתפעל המציע ועד למועד האחרון להגשת ההצעות,  1.1.2015תקופה שמיום מהלך הב .2.1
הפקדת כספי נוסעים במרחב  שירותימתן אוטומטיים לכל הפחות ל 2באופן רציף, 

 .הדיגיטלי

 או

ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מתפעל  1.1.2015במהלך התקופה שמיום  .2.2
  .זומניםאוטומטיים לכל הפחות למתן שירותי הפקדת מ 2באופן רציף, 

 או

ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מתפעל  1.1.2015במהלך התקופה שמיום  .2.3
מזון  אוטומטיים למתן שירותים של מכירת טובין , פנאי , שירותים 2באופן רציף, 

 וכו'. שתייה ו

  נתונים להוכחת ההצהרה: 

פרטי האוטומט אותו מפעיל 
  המציע

  (כתובת ואמצעי זיהוי)

 

  תקופת הפעילות 

 (חודש ושנה)

  

  

  

, בטופס הזמנת ההצעות 7.1.2-7.1.2פים לצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים בסעי   .3
ועי) רשאי להסתמך על הניסיון, המוביל המקצ - יהיה המציע (ובמקרה של הצעה משותפת 
המציע או המוביל המקצועי, לפי העניין,  /קיבלכנדרש, שנצבר על ידי תאגיד ממנו רכש

ולרבות  1999 - פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט 
 ").הנעבר/התאגיד הנרכש(להלן: "ו/או העברת פעילות בדרך אחרת בדרך של עסקת נכסים 

, יצרף המציע להצעה, גם /נעברביקש מציע להסתמך על ניסיון ומחזור כספי של תאגיד נרכש
וכן את כל  /הנעבראגיד הנרכשמהתהפעילות  /העברתמידע ומסמכים המעידים על רכישת

המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון שנצבר על ידי 
  , לפי העניין. לתקופה הרלוונטיתר, /הנעבהתאגיד הנרכש

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
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  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

כי הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, 
מוסמך לחתום בשם החברה המצהיר 
  . לצורך המכרז ולחייבה

, כי בחתימתי כמו כן, הנני מצהיר ומאשר
צהיר את האמת הוזהר על ידי לההמצהיר 

וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 
אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו 

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך 
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  לטופס ההצעה 'ב נספח 

  ההצעותהזמנת  לטופס 11.2 סעיף להוראותבהתאם  תצהיר,

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

[*יש לנקוב בשמו המלא של המציע   אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _________________ .1
רז פומבי מכל") המציע(להלן: " או המוביל המקצועי, לפי העניין, כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

 למתן הרשאה להצבה, הפעלה ואחזקת אוטומטיים למתן שירותי 2016/15/040/044/00מס' 
בנמל התעופה בן גוריון, שדות התעופה הפנים  הפקדת כספי נוסעים במרחב הדיגיטלי
  . ארציים ומסופי מעבר הגבול היבשתיים

  אני משמש כמנהל כללי במציע. .2

, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ה שביצעתיאני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיק .3
 במכרז מתקיימים כל אלה, במצטבר: 

כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל  המציע, מנהלו הכללי, וכן .3.1
: 1977-ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים על פי חוק העונשין, תשל"ז

ו/או על פי חוק הפיקוח על  422-425, 383, 330, 305, 300, 291, 290, 237 ,112 ,100
, ואם הורשעו באיזו מהעבירות כאמור, חלפו חמש 1957-מצרכים ושירותים, תשי"ח

  ) שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן. 5(

מי שהנו מחזיק בעשרים  –" בעל אמצעי שליטה משמעותיזה: " 3.1 לצורך סעיף
הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע  ) או יותר מן25%וחמישה אחוזים (

) או 25%ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים (
  יותר מהדירקטורים במציע.

 במקום הרלוונטי]  V[המציע יסמן  -המציע ובעל הזיקה אליו  .3.2

 ) עסקה שלא ) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור ה2לא הורשעו ביותר משתי
וחוק שכר  1991- כדין והבטחת תנאים הוגנים) (להלן: "חוק עובדים זרים"), התשנ"א

  (להלן: "חוק שכר מינימום").  1987-מינימום, התשמ"ז

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון 2הורשעו ביותר משתי (
  ת ממועד ההרשעה האחרונה.) לפחו1למועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי 2הורשעו ביותר משתי (
) לפחות 1הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

  ממועד ההרשעה האחרונה.

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.     

2.     

3.     

4.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  –" בעל זיקהזה: " 3.2לצורך סעיף 
  .1976-תשל"ו

 במקום הרלוונטי] √נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז [המציע יסמן  .3.3

  להלן:  1998-תשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ה 9הוראות סעיף)
  על המציע.  לא חלות) "חוק שוויון זכויות"
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  ובמידה על המציע והוא מקיים אותן,  חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף
המציע  עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, 100 –והוא מעסיק יותר מ 

רד העבודה הרווחה ) כי יפנה למנהל הכללי של משiמצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (
 לחוק שוויון זכויות 9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

כי פנה בעבר   )ii(; או לחילופין לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך 
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לעיל, קיבל ממנו  )ii(ק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף לחו 9חובותיו לפי סעיף 
 הנחיות בעניין ופעל ליישומן. 

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה:  " 3.3סעיף לצורך 

זה לעיל,  3.3המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 
ימים מהמועד  30יים, בתוך למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברת

  האחרון להגשת ההצעות במכרז.  

  .זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .4

                

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

הנני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר 
הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה 
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם  יעשה כן,
  בפני על תצהיר זה.

  תאריך 

 

  
  הערות: 

 .ניתן להמיר את אימות החתימה בפני עו"ד באימות בפני נוטריון ציבורי  

  היה והמנהל הכללי לא יוכל להצהיר בשם בעלי אמצעי השליטה המשמעותיים או בעל הזיקה
המשמעותיים/בעלי הזיקה במציע למסור  במציע, לפי העניין, יחויב כל אחד מבעלי אמצעי השליטה

 . תצהיר בשם עצמו בנפרד
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  לטופס ההצעה 'ג נספח

  ההצעותהזמנת  לטופס 11.5 סעיף להוראותבהתאם  ,טופס הצעה כספית

לטופס הזמנת ההצעות, מגיש המציע את הצעתו הכספית למכרז  14.2.2בהתאם להוראות סעיף 
  כדלקמן: 

למתן שירותי משולבים בסיסיים שנתיים בגין ההרשאה  הצעת המציע סך תשלום דמי הרשאה
(ובמילים: ________ ₪  הפקדת כספי נוסעים במרחב הדיגיטלי 

  (בתוספת מע"מ). ____________________________ ___

הצעת המציע שיעור תשלום דמי הרשאה משולבים בסיסיים שנתיים מפדיון המכירות ברוטו בגין 
ת כספי נוסעים במרחב הדיגיטלי  ________ % (ובמילים: ההרשאה למתן שירותי הפקד

  ______________________________אחוזים (בתוספת מע"מ). 

שבמסגרתה ינקב סך התשלום לדמי הרשאה משולבים בסיסיים הצעה כספית ידוע לנו כי 
  .(לא כולל מע"מ), תיפסל ולא תידון₪  20,000מסך של  נמוךשנתיים ה

שבמסגרתה ינקב שיעור התשלום לדמי הרשאה משולבים בסיסיים כספית  הצעהידוע לנו כי 
  .(לא כולל מע"מ), תיפסל ולא תידון  10%משיעור של  נמוךשנתיים מפדיון המכירות ברוטו ה

 14ף הננו מצהירים בזאת, כי קראנו והבנו את דרך החישוב לעניין התחרות במכרז, כאמור בסעי
  ימים לה., והננו מסכלטופס הזמנת ההצעות

  מלאה. תקלנדארימחושבים על בסיס שנתי, לשנה  המשולבים הבסיסייםידוע לנו כי דמי הרשאה 

  יגבר הסכום הנקוב במילים.  –* במקרה של אי התאמה בין הסכום הנקוב במספרים לבין הסכום הנקוב במילים 

  יגבר השיעור הנקוב במילים.  – * במקרה של אי התאמה בין השיעור הנקוב במספרים לבין השיעור הנקוב במילים

  . בחוזה* לסכום ההצעה הנקוב לעיל יתווסף מע"מ בשיעור על פי הדין, כמפורט 

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת וחותמת המציע

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע הינם מורשי 
חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

  למטרות המכרז.

  ךתארי 

 

  

  :במקרה של הצעה משותפת

  

  

חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע במשותף הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים 

  לחייב אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע 
היר את האמת וכי יהיו במשותף הוזהרו על ידי להצ

צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 
  .נספח זהשהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על 

  תאריך  

 

  

חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
ים המציע במשותף הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשא

  לחייב אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע 
במשותף הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו 
צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 

  .נספח זהשהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על 

  תאריך  
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חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  ותמת עו"דחתימת וח    תאריך  

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע במשותף הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים 

  לחייב אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע 
במשותף הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו 
צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 

  .נספח זהשהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על 

  תאריך  
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  לטופס ההצעה' ד נספח 

שיוקם והצהרות והתחייבויות המשותף בתאגיד במשותף פירוט חלקו של כל אחד מהמציעים 
  במשותף המציעים

  [נספח זה רלוונטי רק להגשת הצעה משותפת] 

ת בעניין הבעלות בתאגיד שיוקם בתאגיד שיוקם והתחייבובמשותף פירוט חלקי המציעים   . 1
  שך תקופת ההרשאה למתן השירותים (כהגדרתה במסמכי המכרז):במ

  הפירוט:  (א) 

 (המוביל המקצועי)של _____________  והח"מ מתחייבים בזאת שאחזקותיאנו   (ב) 
חודשים ה 24של  התקופ במהלך ב________________ (התאגיד החדש שיוקם) לא יפחתו

בבעלות  51%) משיעור של לך תקופת השירותים (כהגדרתה במסמכי המכרזבמההראשונים 
   ובשליטה ב_________________ (התאגיד החדש שיוקם)

  

  

חתימת וחותמת 
  מציע במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע במשותף הינם 
מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 

  ותו למטרות המכרז.א

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע במשותף הוזהרו על ידי להצהיר 
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על 

  נספח זה.

  תאריך 

 

  

חתימת וחותמת 
  מציע במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע במשותף הינם 
מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 

  אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע במשותף הוזהרו על ידי להצהיר 
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 

תם כאמור, חתמו בפני על שהזהרתי או
  נספח זה.

  תאריך 

 

  

חתימת וחותמת 
  מציע במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע במשותף הינם 
מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 

  אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
רו על ידי להצהיר המציע במשותף הוזה

את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על 

  נספח זה.

  תאריך 

 

   :וביל המקצועיהתחייבויות המ  . 2

המקדמיים מתחייב בזאת שהח"מ, הממלא, אחר התנאים ________________, אני, הח"מ,       
___ מהבעלות בתאגיד  %-, והמחזיק, בהזמנת ההצעות לטופס 7.1סעיפים בהמפורטים 

שיוקם (וזאת באמצעות החזקה ב __________________________________), המשותף 
במהלך הראשונים חודשים ה 24תקופה של לפחות  במהלךיעמיד לרשות התאגיד שיוקם, 

 אמצעים, הכלים, כוח האדם, הכישורים, המשאבים, ההידעכל את  תקופת השירותים,
, ככל הדרוש לצורך ביצוע עבודות ההתאמה ולצורך מתן והניסיון המקצועיהמקצועי והניהולי 

  . השירותים במלואם ובמועדם ובהתאם לכל הוראות החוזה
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חתימת וחותמת 
  המוביל המקצועי

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
וביל המקצועי הינם החתומים בשם המ

מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 
  אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
המוביל המקצועי הוזהרו על ידי להצהיר 
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על 

  נספח זה.

  תאריך 
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