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  הצעה טופס
  לכבוד

  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

  ך:______________תארי
  נ.,ג.א.
  

  2016/15/080/013/00 מס'פומבי  מכרזהצעה לטופס   הנדון: 
במתחם/ים וקיום פעילות עסקית קבלת הרשאה לשימוש ללהתקשרות בחוזה 

  וראש פינה חיפההתעופה  ותבשד

וא מופיע [*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שה") המציע_______________________ (להלן: "אנו הח"מ, 
יש לנקוב  - במידה והמציע הינו תאגיד [*_________ ______-, באמצעות ________________ ובתעודת ההתאגדות]

לאחר שקבלנו את מסמכי , אשר מוסמכים להתחייב ולחתום בשם המציע, ]מורשי החתימה בשם המציעהמלא של ם בש
תנאי  ראות המפורטות במסמכי המכרז, לרבותכל ההואת ושקללנו  הבנו ,המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו

מציעים וכן כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי,  בהםהחוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים 
 מתחם/ים וקיום פעילות עסקית בשדותקבלת הרשאה לשימוש בהצעתנו בקשר עם לרשות שדות התעופה את 

רת הצעתנו הכספית תמו, במלואן ובמועדן, צוען של התחייבויותינו בחוזהבי, ואת וראש פינה חיפההתעופה 
 טופס הצעה זההוראות המפורטות בלמסמכי המכרז, לרבות בכפוף הכול ו ,' לטופס הצעה זההבנספח המפורטת 

   .להלן והוראות החוזה

  דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה .1

זה להלן בקשר עם  1 הדגשים הנקובים בסעיף תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מ
טופס ההצעה ונספחיו, ובכלל האמור לסמכויות הרשות בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או 

כולו או  השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלעו במענה האמור,
  .חלקו

  /או מכל רכיב מרכיביו.המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה ו .1.1

הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או  ת מציענתגלעה בהצע .1.2
ל רשלנות או הן נגרמה בש(לרבות בנסיבות ב מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיאליקוי ו/או פגם, 

בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  לחילופין
 חליפי: לנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן 

 לפסול הצעה כאמור על הסף.  .1.2.1

ובית או אחרת ו/או מכל טעות חישלקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין,  .1.2.2
אמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות כ השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם

את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 
 הרשות.

ו/או טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת להתעלם מקיומם של כל הסתייגות,  .1.2.3
 התאם לשקלל את הצעתו של המציע.כאמור, וב שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם

זה, על מנת לגרוע ו/או  1 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות על פי סעיף  .1.3
בקשר עם אופן י מסמכי המכרז, ו/או על פלפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לרשות על פי דין 

ההתייחסות והטיפול בכל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי 
ו/או ליקוי ו/או פגם שנתגלעה בהצעת המציע, הכול באופן שיקבע על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה 

 הבלעדי והמוחלט של הרשות.

ה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהי .1.4
זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחילופין, פעם אחת ו/או  1 המוקנות לה על פי סעיף 

 רשות.עתה הבלעדי והמוחלט של המספר פעמים ואף לשלב ביניהן, הכל על פי שיקול ד

ת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי הוא מודע בזא המציע מצהיר ומתחייב על טופס ההצעה, בחתימתו .1.5
ן סופי, בזאת באופ וא מוותרזה, וה 1 ים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיף ומסכ

מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג  קמלא ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושת
 שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.
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 הצהרות כלליות .2
זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על פיו, אנו הח"מ מצהירים  הצעהמבלי לגרוע משאר הוראות טופס 

  ופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: ומתחייבים בזאת בא

הצעתנו עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם, וכי הבאנו בחשבון  .2.1
את כל המידע שהתקבל (לרבות מידע שהרשות המציאה למציעים לאחר הוצאת המכרז, כגון מסמכי 

עתנו זו על פי תנאי המכרז, ואנו הבהרות וכיו"ב), וכן כל מידע רלוונטי הנדרש לנו לצורך הגשת הצ
 מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למידע כאמור, לרבות ומבלי לגרוע כדלקמן:

וכל מכרז מסמכי הידוע לנו כי מוטלת עלינו החובה לבחון את המידע המסופק במסגרת  .2.1.1
ולערוך את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית ההליך המכרזי 

תנו, וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת מידע על ידי הרשות על מנת להטיל על של הצע
ו/או על מנת לגרוע לרבות לא התחייבות ו/או מצג מצד הרשות, הרשות אחריות כלשהי 

ולא תהא לנו כל טענה  ו/או לפגוע בהתחייבויותינו כמפורט במסמכי מכרז ובנספחיהם
 .ו/או תביעה בקשר לכך

גיש הצעה חלקית אלא הצעה כוללת ומלאה בלבד. מציע אשר יגיש ידוע לנו כי אין לה .2.1.2
 עלולה להיפסל הצעתו על הסף. - הצעה חלקית

בחירת הזוכים במכרז, תיעשה בהתאם להליך המפורט בטופס הזמנת ההצעות ידוע לנו כי  .2.1.3
 למיקסום תועלתה הכלכלית של הרשות.ובהתאם 

שומרת לעצמה את הזכות, מכל סיבה שהיא,  אנו מצהירים ומסכימים בזאת, כי ידוע לנו שהרשות .2.2
ובכל עת, לבטל את המכרז ו/או לצאת במכרז זהה ו/או דומה לקבלת ההרשאה ו/או בקשר עמו 
(כולה או חלקה) ו/או לא לחתום עמנו על החוזה (ככל שהצעתנו תזכה במכרז), וזאת בכל עת, לרבות 

 .ת הזוכה במכרז ו/או חתימת החוזה עמולפני ו/או אחרי הגשת ההצעות וכן לפני ו/או אחרי בחיר

החליטה הרשות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה עם הזוכה ו/או לא לבצעו, נהיה זכאים  .2.3
בלבד, ומלבד האמור, אנו מוותרים בזאת וכן נהיה מנועים דמי ההשתתפות במכרז להחזר 

ג, שהיא כלפי הרשות ו/או כל ומושתקים מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסו
  אדם ו/או כל גוף אחר הפועל בשמה של הרשות ו/או מטעמה.

י יד היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד שיקבע עלוכי  החוזה,לנו תנאי ברורים  .2.4
. ממסמכי המכרזבלתי נפרד המהווה חלק (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי),  , על חוזההרשות
לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין (כפי  ידוע

חילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת חוזה ת ידוע לנו, כישיעודכן במסגרת ההליך המכרזי). 
 ע"י הרשות עם המציע הזוכה.

בכל ההתחייבויות המוטלות כי ידוע לנו, שאין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע  .2.5
 עלינו בחוזה ו/או בנספחיו.

ידוע לנו כי כל שינוי שייעשה במסמכי ההצעה ו/או החוזה שלא באישור הרשות בכתב יהיה בטל  .2.6
 וללא תוקף משפטי כלשהו.

או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה או פסילה ידוע לנו ואנו מקבלים  .2.7
 ועדת המכרזים של הרשות. תמכרז אך ורק על ידי מזכירלמשתתפים ב

ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים באיזה מהנושאים המפורטים בסעיף  .2.8
אין  -ועדת המכרזים של הרשות  תלעיל בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר 2.7 

ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. 
 יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –מציע אשר יעשה אחרת 

  בטופס הזמנת ההצעות.נקוב כ תוקפה של הצעתנו זו היא .3

מור, תהא הרשות רשאית, מילוי התחייבויותינו כא-קיום הצעתנו, או אי-אנו מסכימים כי במקרה של אי .4
מבלי להיזקק להסכמתנו ומבלי לפנות לערכאות, לבוררות או לכל מו"מ משפטי שהוא, לגבות את מלוא 

  .שנמסרה על ידינו בהתאם להוראות טופס הזמנת ההצעות סכום הערבות

יין יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל ענ-אביב- שלבית המשפט המוסמך בתל ,אנו מסכימים בזאת .5
כפוף  , וכי המכרזהקשור ו/או הנובע מהליך המכרז, בין לפני שנקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע זוכה בו

אשר יגברו על כללי ברירת  והוא יתפרש על פי חוקים אלה ,, בנוסחם מעת לעתבלבד לדיני מדינת ישראל
  .דין המפנים לתחולת דין זר
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במכרז, אם יבקשו שות רשאית לאפשר ליתר המשתתפים הרידוע לנו, כי אם הצעתנו תזכה במכרז, תהא  .6
זאת, לעיין בהצעתנו זו, על כל חלקיה, והננו מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם זאת, 

  לטופס הזמנת ההצעות. 21כאמור בסעיף 

וזאת ___________ לא יימסרו לעיון,  -____________ ו -אנו מבקשים, כי מסמכים: ___________ ו .7
 מן הנימוקים להלן:

  ומפורט) מסמך נפרד, מנומק זה (הערה: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף 

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________  

כי עפ"י הדין, שיקול הדעת הוא של ועדת המכרזים של הרשות. למרות האמור לעיל ידוע לנו, כי ידוע לנו, 
  כל פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסויים. 

 אנו הח"מ, מצהירים בזאת כדלקמן: .8
אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע ו/או יציע ו/או נתן ו/או יתן ו/או קיבל ו/או יקבל, במישרין ו/או  .8.1

כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על בעקיפין, 
הליך המכרז ו/או הליך קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות השפעה על כל החלטה של הרשות ו/או 

  נושאי המשרה בה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בעניינו של הליך זה.

ו/או ישדל ו/או שיתף פעולה ו/או ישתף פעולה, במישרין ו/או אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל  .8.2
בעקיפין, עם נושאי משרה אצל הרשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, על מנת 

 לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך זה. 
ישרין ו/או אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או נשדל ו/או שיתפנו פעולה ו/או נשתף פעולה, במ .8.3

בעקיפין, עם נושאי משרה ברשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע 
 מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים להליך זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

 ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה הרשות רשאית, לפי .8.4
שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז, והח"מ מוותרים על כל תביעה 

  ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת הצעתנו על ידי הרשות. 

, והם כולם (בין אם הנספחים לטופס הזמנת ההצעות 9מצורפים כל המסמכים הנדרשים בסעיף  זהלטופס  .9
 ין אם לאו) חלק בלתי נפרד מהצעתנו זאת ומתצהירנו זה.והמסמכים הם תצהיר וב

  הלן הפרטים בדבר הבנק בו אנו מנהלים את חשבוננו:ל .10

  מספר סניף:__________ שם הסניף:___________שם הבנק :___________  .10.1

  מספר חשבון:________________ .10.2

  להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה:  .11

  __________________ :חתימה וחותמת .11.1

  ____________________________________; ח.פ. :ם התאגידש .11.2

    תאריך: ___________________ .11.3

, : ____________________כתובת, _____________________ שם איש קשר לעניין מכרז זה: .11.4

 נייד: __________________,  טלפון, _____________ופקס: ,: ________________טלפון

 
ר בזאת, כי העותק של הנספחים המופקדים בתיבת המכרזים הנו, באופן בלעדי ומוחלט, למען הסר ספק מובה

ו/או  העותק המחייב לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף
  הנוסח המחייב של הנספחים, כפי שהופקדו בתיבת המכרזים.לגבור בשום אופן וצורה על 

  

וחותמת חתימת 
  המציע

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  זו. צעהשהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על ה

  תאריך  
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, החתימה לעיל תהיה של המציע המוביל והחתימות להלן תהיינה של שאר במקרה של הצעה משותפת
  המציעים במשותף:

  

חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

שם המציע הינם מורשי הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים ב
  חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

  

ת מציע חתימת וחותמ
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

  

חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  
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  רשימת נספחים לטופס ההצעה:

  

  הצעותלטופס הזמנת ה 9.1, בהתאם להוראות סעיף רשום שהינו תאגיד תצהיר פרטי מציע -  נספח א'

 - 1נספח א'
לטופס  9.1, בהתאם להוראות סעיף רשום שהינו עוסק מורשה שאינו תאגיד תצהיר פרטי מציע

  הזמנת ההצעות

  לטופס הזמנת ההצעות 9.2תצהיר בהתאם להוראות סעיף  - נספח ב'

  הצעותלטופס הזמנת ה 9.3או משלטונות מס הכנסה ומע"מ, כאמור בסעיף אישור מרואה חשבון  - נספח ג'

  לטופס הזמנת ההצעות 9.4אסמכתא בדבר תשלום דמי השתתפות, כאמור בסעיף  - נספח ד'

  לטופס הזמנת ההצעות 9.5טופס הצעה כספית, כאמור בסעיף  - נספח ה'

 - נספח ו'
לטופס הזמנת  9.6, בהתאם להוראות סעיף למנכ"ל המציע העדר הרשעה בפלילים תצהיר

  ההצעות

 - 1נספח ו'
ו/או  לטופס הזמנת ההצעות 9.6סעיף במקרים המפורטים ב ,העדר הרשעה בפלילים תצהיר

  לטופס הזמנת ההצעות 10.9.9בהתאם להוראות סעיף , )במקרה של הצעה במשותף(

  לטופס הזמנת ההצעות 9.7ערבות לקיום המכרז, כאמור בסעיף  - נספח ז'

  לטופס הזמנת ההצעות  9.7ף, כאמור בסעיף ערבות לקיום המכרז, במקרה של מציעים במשות - 1נספח ז'

 - נספח ח'
שיוקם והצהרות והתחייבויות המשותף בתאגיד במשותף פירוט חלקו של כל אחד מהמציעים 

  לטופס הזמנת ההצעות 9.8במשותף, כאמור בסעיף  המציעים

  עותלטופס הזמנת ההצ 9.9כל מסמכי המכרז חתומים על ידי המציע, כאמור בסעיף  -  נספח ט'
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  לטופס ההצעה 'א נספח
  

  לטופס הזמנת ההצעות 9.1, בהתאם להוראות סעיף רשום שהינו תאגיד תצהיר פרטי מציע

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

[*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע "), התאגידה הכללי של ____________ (להלן: "הנני מנהל .1
ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח תפקידי כמנהל הכללי של התאגיד, והכרתי את העובדות  בתעודת ההתאגדות]

  נשוא התצהיר.

 גיד: ____________________________________________תאה שם .1.1

 _________________________________________שומה: רת ובכת .1.2

 _____________________________ :עודת הרישום של התאגידת פרמס .1.3

ות מניה רברי התאגיד ובעלי המניות, מעניהם, מספרי תעודות הזיהוי שלהם, ופירוט מספח ותשמ .1.4
  בידי כל חבר בתאגיד:

______________________________________________________________  
______________________________________________________________  

______________________________________________________________  
______________________________________________________________  

  
, יש לפרט ביחס לתאגיד זה רשום תאגיד במקרה ומי מבעלי המניות האמורים בסעיף קטן זה הינו

  את כל האמור בתצהיר שבנספח זה, לעיל ולהלן.

היה המציע (או מי מבעלי מניותיו) חברה ציבורית, אזי במסגרת סעיף קטן זה, יצויין גם ציון חלקו 
  של הציבור בהון המניות של החברה הציבורית, וביחס לחלק זה אין צורך לפרט את בעלי המניות.

 נהלי התאגיד (לא דירקטורים), מעניהם ומספרי תעודות הזיהוי שלהם: מ תומש .1.5

  המנהל הכללי: ____________________________________ 

  מנהלים נוספים בפועל בתאגיד:

_______________________________________________  
_______________________________________________  

_______________________________________________  
 י החתימה של התאגיד: _____________, _____________, ______________. שורמות שמ .1.6

כל בעל עניין במציע, אשר אינו נמנה על המפורטים לעיל, בפירוט האופן שמכוחו הוא בעל עניין  .1.7
 במציע:

_______________________________________________  
_______________________________________________   

_______________________________________________   
 ישראל.נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, התאגיד הינו תאגיד הרשום כדין במדינת  .2

 מצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות של התאגיד. .3

  י ותוכן תצהירי אמת.אני מצהיר, כי זה שמ .4

      
חתימת וחותמת 

  המציע
  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  
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  לטופס ההצעה '1א נספח
  

הזמנת  לטופס 9.1 סעיף להוראותבהתאם , רשום שהינו עוסק מורשה שאינו תאגיד תצהיר פרטי מציע,
  ההצעות

  

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

"), ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח היכרותי את העובדות המציעהנני בעליו של ____________ (להלן: " .1
  נשוא התצהיר.

 המציע: ____________________________________________ שם .1.1

 רשומה: _________________________________________ת ובכת .1.2

 _____________________________ :עוסק מורשה של המציע פרמס .1.3

 י החתימה של המציע: _____________, _____________, ______________.שורמות שמ .1.4

 ל שאינו תאגיד.נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע הינו עוסק מורשה כדין בישרא .2

 מצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" של תעודת עוסק מורשה. .3

  אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. .4

  

  

              
חתימת וחותמת 

  המציע
  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  
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  לטופס ההצעה 'ב נספח 
  

  הצעותלטופס הזמנת ה 9.2בהתאם להוראות סעיף  תצהיר
  

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

[*יש לנקוב  ")המציע___________________________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
או בשמו המלא של העוסק המורשה כפי שהוא מופיע בתעודת  פי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדותכ המציעבשמו המלא של 

קבלת הרשאה לשימוש במתחם/ים ללהתקשרות בחוזה  2016/15/080/013/00 פומבי מס'מכרז ל ,]ע.מ.
 ").המכרז(להלן: "וראש פינה  חיפההתעופה  ותוקיום פעילות עסקית בשד

העובדות מכוח תפקידי ומכוח הכרתי את  , ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמוהנני משמש כמנהל כללי במציע .2
  . נשוא תצהירי

מי במתחם/ים (היה והצעת המציע תזכה) הינם בתחו קייםשהמציע מבקש ל פעילותהאני מצהיר בזאת כי  .3
  :")תחום הפעילותים (להלן: "הפעילות הבא

 תחום הפעילות 

 שדה התעופה חיפה

 1'אמתחם 

 4'אמתחם 

  מתחם ג'

ו'מתחם    

 'יבמתחם 

 'יגמתחם 

 שדה התעופה ראש פינה

 'אמתחם 

ב'מתחם    

" לא מתמודדביחס למתחם אשר המציע לא מעוניין להתמודד לגביו, יש לרשום " - דגש למילוי הטבלה
  .בתא המתאים בטבלה

תם בטופס הזמנת (כהגדרכל ההיתרים המציע ברשות  ,במכרז מועד האחרון להגשת ההצעותנכון ל .4
, לתצהיר זה 3  ביחס לכל אחת מהפעילויות המפורטות בטבלת תחום הפעילות שבסעיף נדרשיםהההצעות) 

  .תקפיםעל שמו וכשהם 

כאמור בסעיף  היתריםהידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של - לתצהיר זה מצורפים העתקים מאומתים על
 .זה לעיל

  . אמתדלעיל שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  זה .5
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חתימת וחותמת 
  המציע

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק של נספח ב' המופקד בתיבת המכרזים הנו, באופן בלעדי ומוחלט, 
ו/או  העותק המחייב לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בו על מנת להוות תחליף

  רזים.הנוסח המחייב של נספח ב', כפי שהופקד בתיבת המכלגבור בשום אופן וצורה על 
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  לטופס ההצעה 'ג נספח
  

  לטופס הזמנת ההצעות 9.3או משלטונות מס הכנסה ומע"מ, כאמור בסעיף מרואה חשבון  יםעדכני יםאישור
  

    (יצורפו על ידי המציע)
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  לטופס ההצעה 'ד נספח
  

  לטופס הזמנת ההצעות 9.4אסמכתא בדבר תשלום דמי השתתפות, כאמור בסעיף 
  

  (תצורף על ידי המציע)
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  לטופס ההצעה 'ה פחנס
  

  ההצעותהזמנת  לטופס 9.5 סעיף להוראותבהתאם , הצעה כספיתטופס 
  

ההרשאה לשימוש אשר אנו מתחייבים לשלם לרשות בגין , משולביםההרשאה הסכום דמי , היה והצעתנו תזכה

  בטבלה שלהלן, הינם כדלקמן: מתחם/ים המפורטיםב

  .מתחמים_______ עד   :המבוקש המתחמים מספר

  

סכום דמי הרשאה   ודל במ"רג
שנתיים 
  מינימאליים

(בש"ח בלבד, לא 
  כולל מע"מ)

  סכום מּוצע עבור דמי הרשאה שנתיים

  (בש"ח בלבד, לא כולל מע"מ)

  שדה התעופה חיפה

(דלפק) +  0.92 1'אמתחם 

(שטח שירות  5.84

  11,146  לדלפק)

  ₪בספרות: __________ 

  דשיםובמילים: ____________________ שקלים ח

(דלפק) +  1.05 4'אמתחם 

(שטח שירות  6.82

 12,692  לדלפק)

  ₪בספרות: __________ 

 ובמילים: ____________________ שקלים חדשים

 166.12  מתחם ג'

  (משרדים)

 

 *למ"ר₪  1,507

  ________ מ"ר :ל₪ בספרות: __________ 

  ובמילים: ____________________ שקלים חדשים

  _________________ מ"ר____________ :ל

 (משרד) 10.83  'ומתחם 
11,686 

  ₪בספרות: __________ 

 ובמילים: ____________________ שקלים חדשים

 (משרד) 13.15 'יבמתחם 
19,817 

  ₪בספרות: __________ 

 ובמילים: ____________________ שקלים חדשים

 (משרד) 13.16 'יגמתחם 
19,832 

  ₪בספרות: __________ 

 ובמילים: ____________________ שקלים חדשים
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סכום דמי הרשאה   ודל במ"רג
שנתיים 
  מינימאליים

(בש"ח בלבד, לא 
  כולל מע"מ)

  סכום מּוצע עבור דמי הרשאה שנתיים

  (בש"ח בלבד, לא כולל מע"מ)

  שדה התעופה ראש פינה

 (משרד) 12  'אמתחם 
14,880 

  ₪בספרות: __________ 

 ובמילים: ____________________ שקלים חדשים

 (משרד) 15  'במתחם 
18,600 

  ₪בספרות: __________ 

 ובמילים: ____________________ שקלים חדשים

  

  מ"ר. 20 –ימאלי להצעה ) שטח מינ*(

  

  הטבלהדגשים ספציפיים למילוי 

  ביחס למתחם אשר המציע לא מעוניין להתמודד ולהציע הצעה כספית לגביו, יש לרשום "לא מתמודד" בתא
 .המתאים בטבלה

  לזכות במכרז) ובכל מקרה  יוסיכויאת ר כדי לשפעבור כל המתחמים (הכספית  צעהההמציע רשאי להגיש
 .יכול ותהיה שונה בין מתחם למתחם הצעתו הכספית

  ביחס להצעתנו הכספית לעיל:

הנקוב כדמי הרשאה מינימאליים, לגבי כל מתחם סך הסכום נמוך מ וע לנו כי אם נקבנו בהצעתנו לעיליד .1
 .תיפסל ולא תידון מתחם לגבי אותו, הצעתנו כדמי הרשאה משולבים בנפרד,

דשים, ולרשום אותו בספרות ובמילים, ואנו מסכימים כי ידוע לנו כי עלינו לציין כל סכום בשקלים ח .2
 במקרה של סתירה בין הספרות לבין המילים, יגבר האמור במילים. 

 נים ללא מע"מ.כל הסכומים הנקובים לעיל מצוי .3

ידוע לנו כי הסכום הנ"ל אינו ממצה את התשלומים שנידרש לשלם לרשות במידה ונתקשר בהסכם למתן  .4
  והתשלומים יהיו בהתאם לאמור ולמפורט בחוזה. ההרשאה נשוא המכרז,

ידוע לנו כי אופן בחירת הזוכים במכרז והקצאת ההרשאות לשימוש במתחמים ביניהם, תיעשה בהתאם  .5
  למסמכי המכרז ובהתאם לתוצאה שתניב לרשות את מקסימום התועלת הכלכלית.

בפועל במספר נזכה לעיל, יתכן כי ידנו -לי המבוקש עלאהמקסימ מתחמיםמספר הידוע לנו כי על אף ציון  .6
 .מהמספר המבוקש לעיל מתחמים קטן

קראנו ובחנו בעיני בעל מקצוע את אופן הגשת ההצעה הכספית כמפורט במסמכי המכרז בכלל ובטופס  .7
ההצעה הכספית לעיל בפרט, וכן בנוסף את אופן בחירת הזוכים במכרז בהתאם להוראות טופס הזמנת 

וזכויות הרשות על פי המנגנונים המפורטים שם וכי על סמך האמור שיקללנו ההצעות, לרבות סמכויות 
את הצעתנו הכספית ואנו מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן נהיה מנועים ומושתקים 
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר עם המנגנונים האמורים, לרבות בקשר עם מימוש זכויותיה של 

  הרשות על פיהם.
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חתימת וחותמת 
  המציע

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

החתימה לעיל תהיה של המציע המוביל והחתימות להלן תהיינה של שאר , במקרה של הצעה משותפת
  ף:המציעים במשות

  
חתימת וחותמת מציע 

  במשותף
  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

תומים בשם המציע הינם מורשי הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי הח
  חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

  
  

מת וחותמת מציע חתי
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

  
חתימת וחותמת מציע 

  במשותף
  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  
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  לטופס ההצעה 'ו נספח
  

  לטופס הזמנת ההצעות 9.6, בהתאם להוראות סעיף למנכ"ל המציע העדר הרשעה בפלילים תצהיר

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

קבלת הרשאה לשימוש במתחם/ים וקיום ללהתקשרות בחוזה  מכרזה להצעעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
  .")המכרז(להלן: " חיפה וראש פינההתעופה  ותפעילות עסקית בשד

מכוח תפקידי ומכוח הכרתי  אני משמש כמנהל כללי בתאגיד המציע (*), ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו .2
  .את העובדות נשוא תצהירי

, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי .3
  בר:מתקיימים במציע כל אלה, במצט

התאגיד המציע, אני ואף לא אחד מבעלי אמצעי השליטה המשמעותיים האחרים בתאגיד המציע  .3.1
 ______________; _______________ ת.ז./ח.פ. _____________, ת.ז./ח.פ שהנם:

_____________; ___________, ת.ז./ח.פ. _____________ לא הורשעו בכל ערכאה שהיא 
, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977- ים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"זבעבירה על פי איזה מסעיפ

, ואם 1957-ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח 422-425, 383, 330, 305, 300
  .שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן) 5(מהעבירות כאמור חלפו חמש  איזוהורשעו ב

  -זה  3.1 לצורך סעיף 

מי שהינו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך  - " בעל אמצעי שליטה משמעותי"
הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהינו רשאי למנות 

  .עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע

 במקום הרלוונטי]  X[יש לסמן  -מציע ו/או בעל זיקה אליו התאגיד ה .3.2
 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2לא הורשעו ביותר משתי (

 1987-") וחוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים(להלן: " 1991-תנאים הוגנים), התשנ"א
  "). חוק שכר מינימום(להלן: "

 עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד 2ביותר משתי ( הורשעו (
  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

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

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]
1.     
2.     
3.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

  .1976-סקאות גופים ציבוריים, תשל"וכמשמעותו בחוק ע –" בעל זיקה: "זה 3.2 לצורך סעיף 

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

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע 
  ולחייבו לצורך המכרז. 

האמת  כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו 

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  
 

' זה) (בנוסף להגשת תצהיר ו(*) היה והמנהל הכללי לא יוכל להצהיר בשם מי מבעלי השליטה המשמעותיים / מבעלי הזיקה למציע, יחויב 
  להלן, בשינויים המחויבים.  1'ו/ בעל זיקה כאמור, למסור תצהיר בשם עצמו כמפורט בנספח כל בעל אמצעי שליטה משמעותי 
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  לטופס ההצעה 1'ו נספח
  

  לטופס הזמנת ההצעות  9.6במקרים המפורטים בסעיף העדר הרשעה בפלילים  תצהיר

  לטופס הזמנת ההצעות 10.9.9ו/או (במקרה של הצעה במשותף), בהתאם להוראות סעיף 

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

הרשאה לשימוש במתחם/ים וקיום קבלת ללהתקשרות בחוזה  מכרזל ההצעעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
 ").המכרז(להלן: " אש פינהור חיפההתעופה  ותפעילות עסקית בשד

  ).*_____________ (הנני  .2

, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי .3
  :מתקיימים במציע כל אלה, במצטבר

בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי  /תילא הורשע [יש להקיף בעיגול את החלופה הרלוונטית]המציע / אני  .3.1
, 330, 305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977- איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז

ע המציע / , ואם הורש1957- ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח 422-425, 383
 .שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן) 5(מהעבירות כאמור חלפו חמש  איזובהורשעתי 

  ידי בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע]-להלן, במקרה ונספח זה מוגש על 3.2 אין צורך למלא את סעיף [

 במקום הרלוונטי] X[יש לסמן  -המציע ו/או בעל זיקה אליו  .3.2

 ) שלא כדין והבטחת  ) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה2לא הורשעו ביותר משתי
 1987-") וחוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים(להלן: " 1991-תנאים הוגנים), התשנ"א

  "). חוק שכר מינימום(להלן: "

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד 2הורשעו ביותר משתי (
  ועד ההרשעה האחרונה.) לפחות ממ1האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

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

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]
1.     
2.     
3.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

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

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

  

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

ני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע הרי
  ולחייבו לצורך המכרז. 

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת 
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו 

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  

 

  לא האם המצהיר הינו עוסק מורשה, או שהינו בעל אמצעי שליטה משמעותי/בעל זיקה  במציע.יש למ  )*( 
אצל  כ"לבמידה והמציע והמנכ"ל הינם אנשים שונים יצורפו שני תצהירים, אחד ייחתם ע"י המציע והאחר ייחתם ע"י המנ

  בתצהיר יסומן על ידי החותם בהתאמה למעמדו אצל המציע. 2המציע וסעיף 
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  לטופס ההצעה 'ז נספח
  
  לטופס הזמנת ההצעות 9.7ערבות למכרז, כאמור בסעיף 
  

  ), במקום הנספח והנוסח הכלול בותצורף על ידי המציעהערבות תהיה בנוסח שבנספח זה, והערבות המקורית (
  
  

  לכבוד
  .___.___2016תאריך:                 רשות שדות התעופה

  גוריון -נמל התעופה הבינלאומי בן
  

  ג.א.נ.,
  

  נדון: ערבות מס' _______________ה

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד החייב(להלן: " 1לבקשת _________________ .1
"), אשר תדרשו סכום הערבות) (להלן: "אלפים שקלים חדשים עשרת (ובמילים:₪  10,000 לסך כולל של

להתקשרות בחוזה לקבלת הרשאה לשימוש  2016/15/080/013/00פומבי מס' מאת החייב בקשר עם מכרז 
 "). המכרז(להלן: " וראש פינה חיפההתעופה  ותבמתחם/ים וקיום פעילות עסקית בשד

קבלת דרישתכם בכתב על ידינו לאחר לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים  .2
ות הסניף, אנו נשלם לכם כל "), במהלך שעות פעילהסניף(להלן: " 2שתימסר ב ________________

וזאת , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישהסכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "
מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש 

שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי 
  הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה  2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
 להלן. 4ני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפ

  .31.12.2016  ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין  .5
היה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים יפו ת- אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 אלה.

 אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.  .6

 .ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין .7
  

  בכבוד רב,

  

    חתימה    תאריך    כתובת     /חברת ביטוחשם בנק

  
  

                                                      

 .הזוכה/הספק/הקבלן של המציע שמו המלאש להשלים את י 1
  ./חברת ביטוחיש להשלים את כתובת סניף הבנק 2
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  לטופס ההצעה 1'ז נספח

  לטופס הזמנת ההצעות 9.7נוסח ערבות למכרז, במקרה של הצעה משותפת, כאמור בסעיף 
  

  (הערבות תהיה בנוסח שבנספח זה, והערבות המקורית תצורף על ידי המציעים, במקום נספח זה)

  

  
  לכבוד

  .__.__2016תאריך:   רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן

  
  ג.א.נ.,

  ס' _______________הנדון: ערבות מ

, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך כולל של 1לבקשת __________________ .1
"), אשר תדרשו מאת סכום הערבות(להלן: " 4(ובמילים: __________________)_________₪ 

מס' ומבי למכרז פ"), בקשר החייבים, ביחד ולחוד (להלן, יחדיו: "2______________________
 ותקבלת הרשאה לשימוש במתחם/ים וקיום פעילות עסקית בשדללהתקשרות בחוזה  2016/15/080/013/00

  .")המכרז(להלן: " וראש פינה חיפההתעופה 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר קבלת דרישתכם בכתב על ידינו  .2
שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה , במהלך 3שתימסר ב _________________

חייבים לנמק, לפרט, לבסס ") ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו סכום הדרישה(להלן: "
או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק 

שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד ממנו מהחייב וכן מבלי 
 .לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה

 נהיה ולא, חוזרות ובלתי מותנות בלתי, מוחלטותאוטונומיות,  הן לעיל 2 - ו 1 בסעיפים התחייבויותינו .3
 .להלן 4 בסעיף כמפורט, הערבות תוקף פקיעת מועד ילפנ שהיא סיבה מכל לבטלן או מהן בנו לחזור רשאים

 . 31.12.2016 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין  .5
ה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים יפו תהי- אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 . אלה

 .אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו .6

 .זו ניתנת למימוש לשיעורין ערבות .7

  בכבוד רב,                                                       

  

    הכתובת  ביטוח/חברת השם הבנק

      

    חתימה  תאריך

  של המציע המשותף שלבקשתו ניתנה הערבות.  שמו המלאיש להשלים את  .1
  של כל אחד מהמציעים במשותף. שמו המלאיש להשלים את  .2
  ./חברת הביטוחהשלם את כתובת הבנק .3
שקלים חדשים)" במידה ומוגשות יותר מערבות  אלפים עשרת( ₪ 10,000בנסיבות בהן מגיש מציע מוביל אחד את הערבות יצוינו המילים: " .4

אחת (במקרה של יותר מאשר מוביל מקצועי אחד) יוגשו הערבויות בנפרד ובכל ערבות יצוין סכום הערבות הרלוונטי ובלבד שסך כל הערבויות 
  .₪ 10,000סך של יעמוד על שיוגשו על ידי כל המציעים במשותף 
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  לטופס ההצעה 'ח נספח
  

 שיוקם והצהרות והתחייבויות המציעיםהמשותף בתאגיד במשותף ירוט חלקו של כל אחד מהמציעים פ
  לטופס הזמנת ההצעות 9.8במשותף, כאמור בסעיף 

  [נספח זה רלוונטי רק להגשת הצעה משותפת] 

שך תקופת בתאגיד שיוקם והתחייבות בעניין הבעלות בתאגיד שיוקם במבמשותף פירוט חלקי המציעים  .1
  רשאה (כהגדרתה במסמכי המכרז):הה

  ___________________________________________________________________הפירוט: (א)

  

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

, 51%משיעור של (או עד סיום תקופת ההתקשרות, לפי המוקדם מביניהם)  ממועד מסירת החזקה
  .67%ובמקרה של יותר ממוביל מקצועי אחד 

  

  
חתימת וחותמת מציע 

  במשותף
  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

  

חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  ו בפני על הצעה זו.שהזהרתי אותם כאמור, חתמ

  תאריך  

  

  

חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

  

   :וביל המקצועיהתחייבויות המ .2

המפורטים המקדמיים הח"מ, הממלא, אחר התנאים מתחייב בזאת ש________________, אני, הח"מ, 
שיוקם (וזאת באמצעות המשותף ___ מהבעלות בתאגיד  %- , והמחזיק, בהזמנת ההצעות לטופס 7בסעיפים 

תקופה של  במהלךהחזקה ב __________________________________), יעמיד לרשות התאגיד שיוקם, 
, הכישורים, המשאבים, הידעכל את  ,קופת ההתקשרותממועד תחילת תהחודשים הראשונים  24לפחות 

, ככל הדרוש לצורך מתן השירותים והניסיון המקצועיהמקצועי והניהולי  האמצעים, הכלים, כוח האדם
  . במלואם ובמועדם ובהתאם לכל הוראות החוזה
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חתימת וחותמת 
  המוביל המקצועי

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  
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  לטופס ההצעה 'ט נספח
  

לטופס הזמנת ההצעות) על נספחיהם, לרבות טופס הזמנת ההצעות,  9.9כל מסמכי המכרז (כהגדרתם בסעיף 

נוסח החוזה וכן כל מסמך הבהרה ו/או פרוטוקול אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז, ככל שתוציא, כשהם 

  חתומים על ידי המציע 

  

   (יצורפו על ידי המציע)
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