
 

 

  2016/15/080/013/00 מס'פומבי מכרז 

  

  
קבלת הרשאה לשימוש במתחם/ים וקיום פעילות לבחוזה להתקשרות הצעות במכרז  לקבלת פנייה

  .עסקית בשדות התעופה חיפה וראש פינה

להתקשרות ה בזאת הצעות להשתתפות במכרז מזמינ"), הרשות(להלן: " רשות שדות התעופה .1
קבלת הרשאה לשימוש במתחם/ים וקיום פעילות עסקית בשדות התעופה חיפה וראש לבחוזה 
  ").המכרז(להלן: " פינה

 תנאים מקדמיים .2

 התנאים המקדמייםכל רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים באופן מצטבר 
   :להלן יםהמפורט

תאגיד הרשום כדין בישראל, מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, הינו  .2.1
 .או עוסק מורשה כדין בישראל שאינו תאגיד רשום

 - וגם-

שלתחום הפעילות אשר נקב בו בהצעתו למכרז יש זיקה לתחום התעופה מציע כנ"ל,  .2.2
שמו ותקפים נכון האזרחית, וברשותו כל ההיתרים הנדרשים לפעילות הנ"ל, כשהם על 

 .למועד האחרון להגשת הצעות

 - וגם-

מציע כנ"ל, המנהל עסקיו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], חוק מס ערך מוסף,  .2.3
, ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 1975-התשל"ו
 .1976-התשל"ו

 - וגם-

ת ההצעות במכרז, מתקיימים בו התנאים אשר נכון למועד האחרון להגשמציע כנ"ל,  .2.4
 הבאים, במצטבר:

אמצעי כל בעל (במקרה שהמציע הינו תאגיד רשום)  , וכןמנהלו הכלליהמציע,  .2.4.1
על פי איזה  בעבירה לא הורשעו בכל ערכאה שהיא -  שליטה משמעותי במציע

, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977-מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז
הפיקוח על מצרכים ושירותים,  ו/או עפ"י חוק 422-425, 383, 330, 305 ,300

שנים ומעלה ) 5(חלפו חמש  ,, ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור1957-התשי"ח
 .מיום תום ריצוי העונש בגינן

  –זה  2.4.1לצורך סעיף קטן 

נו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או ימי שה –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"
של המציע ו/או מכוח והנפרע תר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק יו

נו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר יההצבעה במציע ו/או שה
  מהדירקטורים במציע. 

) עבירות לפי חוק עובדים 2המציע ו/או בעל זיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי ( .2.4.2
וחוק  1991-אים הוגנים), התשנ"אזרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנ

כי  –) עבירות כאמור 2, ואם הורשעו ביותר משתי (1987- שכר מינימום, התשמ"ז
) לפחות ממועד ההרשעה 1במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

 האחרונה.

   – זה 2.4.2לצורך סעיף קטן 

  .1976-כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקה"

מובהר, כי הרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי 
זה לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך  2.4.2המקדמי הנקוב בסעיף 

) לחוק עסקאות גופים 1)(1ב(ב2על ידי ועדת המכרזים בהתאם להוראות סעיף 
  .1976-ציבוריים, תשל"ו

  - וגם-

מטעמו שילם דמי השתתפות, בהתאם להוראות טופס מציע כנ"ל אשר הוא ו/או מי  .2.5
 הזמנת הצעות זה. 



 

 

 תקופת ההתקשרות .3

אם , למעט החוזה ייכנס לתקפו מהיום בו חתמה הרשות על החוזהותקופת ההתקשרות תחל   
שנים  3בתום  , לפי שיקול דעתה הבלעדי, ותסתייםבהודעה מנומקת בכתב הורתה הרשות אחרת

  ממועד מסירת החזקה, או במועד אחר במקרה בו נאמר מפורשות אחרת בחוזה.

פי שיקול דעתה הבלעדי, המלא והסופי, להאריך את תקופת ההתקשרות, -הרשות זכאית, על  
חודשים בכל תמהיל שתקבע  36בתקופה נוספת או בתקופות נוספות, שאורכן הכולל לא יעלה על 

 . הרשות

  תחרותיההליך ה .4

אמת המידה  .מתחמיםבזוכים אשר יקבלו מהרשות הרשאה לשימוש  8עד במכרז ייבחרו   
התנאים בכל התנאים המקדמיים ומבין ההצעות שהוגשו, אשר עמדו  ,ותהזוכ ותלבחירת ההצע

  .ההצעה הכספית של המציע: מהמשקל 100% –תהיה , הנוספים הנקובים במסגרתו

, הכל כמפורט וכמוגדר מיקסום תועלתה הכלכלית של הרשותבהתאם ל וריָּבחבמכרז,  יםהזוכ  
  .במסמכי המכרז

 מסמכי המכרזוקבלת עיון  .5

, 1ת, שבקומה ושל הרשחטיבת מסחר ופיתוח עסקי כל אדם יוכל לעיין במסמכי המכרז במשרדי 
עד ו 25.7.2016החל מיום וזאת  ")משרדי הרשות(" בנתב"ג המשרד הראשי של הרשותבניין ב

וכן באתר  ;14:00-15:00ובשעות  09:00-12:00 , בשעות:'ה-'אבימים  ,11.9.2016 ליום
 עד ליוםו 25.7.2016החל מיום "), אתר האינטרנט(" iaa.gov.ilwww. האינטרנט של הרשות:

  . 23:30עד השעה  10.9.2016

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

 דמי השתתפות .6

אגף במשרדי במשרדי , או בהמחאה במזומןניתן לשלם ₪,  500דמי ההשתתפות בסך של את   
משרד הראשי של הרשות בנתב"ג, קומת קרקע, רשות שדות התעופה הנמצאים בהתקבולים של 

ה', בשעות: -בימים א', )10:00(עד השעה  11.9.2016לא יאוחר מיום ו 25.7.2016החל מיום וזאת 
ועד ליום  25.7.2016מיום החל באמצעות אתר האינטרנט, בכרטיס אשראי או  ;09:00-12:00

על המציע להשלים את הליך תשלום דמי ההשתתפות קודם למועד  .23:30בשעה:  ,10.9.2016
א מציע אשר לא ישלים את הליך תשלום דמי ההשתתפות עד למועד האמור, להנקוב בסעיף זה. 

סכום דמי  יוכל להגיש הצעה במסגרת המכרז, וככל שיגיש, הצעתו תיפסל על הסף.
  ההשתתפות לא יוחזר. 

 מפגש וסיור .7

 ביום, למשלמי דמי ההשתתפות בלבד, מציעים בשדה התעופה חיפההרשות תקיים מפגש וסיור 
 ביום, למשלמי דמי ההשתתפות בלבד, ובשדה התעופה ראש פינה 11:30בשעה ,10.8.2016
נקודת המפגש בשדה התעופה חיפה תהא בלשכת מנהל שדה התעופה  .14:30 בשעה ,10.8.2016

  הסיור אינו חובה.. בלשכת מנהל שדה התעופה ר"פחיפה ובשדה התעופה ראש פינה תהא 

 המועד האחרון להגשת ההצעות .8

, 1בקומה , בתיבת המכרזים הנמצאת 09:00-16:00 :, בשעותה'-א'ההצעות, תוגשנה בימים 
, במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) (או בחדר סמוך בניין המשרד הראשי של הרשות בנתב"גב

 - ה א'עד ליום וזאת , 140 למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום), חדר
הצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה בבוקר.  10:00שעה עד ה 11.9.2016

  לא יתקבלו ולא יידונו. הנקובים לעיל

  נציג הרשות לבירורים .9

מר נציג הרשות האחראי למכרז זה, אליו יש להפנות בכתב את כל השאלות והבירורים הינו   
או על ידי שליח, למשרד הראשי של רשות  03-9750618, באמצעות פקס שמספרו: אופיר קליין

, חטיבת המסחר ופיתוח עסקי. יש להגיש 1, קומה 70100שדות התעופה, נמל תעופה בן גוריון, 
הבירורים הנדרשים גם באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת מייל: את כל השאלות ו

ofirk@iaa.gov.il.  :0012975-03יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו.  

  ביותר או כל הצעה שהיא. ותהגבוה ותהרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצע .10

ומרת על זכותה לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, בכל עת, הכל ועדת המכרזים ש .11
  כמפורט במסמכי המכרז.



 

 

  תוכן המודעה .12

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים ויתר 
הפרטים המחייבים ביחס להליך המכרז ולתנאיו הם כמפורט במסמכי המכרז בהם ניתן לעיין 

  לעיל.  5באופן ובמועדים המפורטים בסעיף 

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