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 תטופס הזמנת הצעו

דלק סילוני למטוסים ן הרשאה לתפעול חוות מכלי למת 20/10/120/12/6122/פומבי מס' מכרז 
 ולמתן שירותי תדלוק למטוסים בשדות התעופה הפנים הארציים בשדה התעופה על שם רמון

 מבוא .1

 הזמנת הצעות להשתפות במכרז פומבי .1.1

נון "(, מצויה בעיצומו של הליך לתכהרשותרשות שדות התעופה )להלן: " .1.1.1
ק"מ  11 -ולהקמת שדה התעופה החדש בתמנע ע"ש רמון, הממוקם כ 

, עתיד רמון "תשד. "(רמון ה התעופהשד)להלן: " צפונית מהעיר אילת
להחליף את שדה התעופה באילת ואת נמל התעופה בעובדה )הן לטיסות 

 . פנים והן לטיסות בינלאומיות(

קים את חוות הלרשות ה תעתדתמבמסגרת הקמת שדה התעופה החדש,  .1.1.1
טעם מ ניםקבלהבאמצעות  לדלק סילוני למטוסים בשד"ת רמון המכלים
, העניק הרשאה לזכיין אשר יבחר כזוכה במכרז, לצורך הפעלהול, הרשות

 .המכליםשל חוות  ניהול ותחזוקה

תעופה רמון לפעילות תעופתית  פתיחת שדהלהערכת הרשות, במועד הצפוי ל .1.1.1
נוכח פער מת חוות המכלים הקבועה. טרם תשלים הרשות את עבודות הק

הזמנים כאמור והצורך החיוני בהפעלתה של חוות מכלים עם פתיחת שדה 
תקצה הרשות שטח בשדה התעופה רמון תעופה רמון לפעילות תעופתית, 

ה של חוות המכלים הזמנית על ידי המפעיל, אשר יתפעל הקמתשייועד ל
כלים הקבועה ומסירתה עד להשלמת עבודות הקמת חוות המויתחזק אותה 

 להלן זה כהגדרת מונח ,תבצע את עבודות הרשות. הרשות למפעיל
דרש להקים את חוות יי מפעילוה, רשותהנים מטעם קבלהבאמצעות 

ולהשתתף בהרצה באופן שיאפשר למפעיל לתפעל את חוות  המכלים הזמנית
המכלים הזמנית ולספק את השירותים במסגרתה באופן שוטף ורציף החל 

ועד להשלמת הקמת פתיחת שדה תעופה רמון לפעילות תעופתית  מועדמ
של חוות תחילת תקופת הפעלתה מסירתה למפעיל לצורך חוות המכלים ו

 .המפעילעל ידי המכלים הקבועה 

את נוסף על האמור, מנהלת ומפעילה הרשות נכון למועד פרסום המכרז  .1.1.1
והפעלת שדות  . במסגרת ניהולהקיימים )כהגדרתן להלן(שדות התעופה 

התעופה הקיימים מוענקים במסגרתם גם שירותים תדלוק למטוסים, 
באמצעות דס"ל ובנזין תעופתי, וזאת במסגרת הרשאה שהוענקה לשם כך 

נכון  –וזאת לבעל ההרשאה בשדות התעופה הקיימים )כהגדרתו להלן(, 
 ,סגירתו של שדה התעופה ע"ש דב הוזעד ליום  -למועד פרסום המכרז 

 . אם להחלטת ממשלהבהת

במועד שאינו ידוע להיסגר  תוכנןמשדה תעופה הרצליה בעניין זה, יצוין, כי  .1.1.1
במהלך לפעילות תעופה אזרחית   שדה דב מתוכנן להיסגרואילו   בשלב זה

כמו כן מובהר, כי ההרשאה לא תכלול בכל מקרה את שדה . 1112שנת 
גם את נמלי התעופה , וכן עשויה שלא לכלול התעופה הרצליה ואת שדה דב

 עובדה ואילת, הכול באופן ובתנאים הנקובים במסמכי המכרז.

ן רשות, באמצעות ועדת המכרזים, מתכבדת בזאת להזמיהנוכח כל האמור,  .1.1.1
פומבי מס' מכרז ללהגיש את הצעתכם  את ציבור המשתתפים הרלוונטי,

להקמה  -שתי הרשאות משולבות: האחת למתן  111111111011112111
 םמכליהלתפעול חוות ו ול של חוות המכלים הזמנית על ידי המפעילותפע

למתן שירותי תדלוק למטוסים בשדות התעופה הפנים  -השנייה ו הקבועה 
בכפוף  ושד"ת רמון, גם יחד , עתידיים)שדות התעופה הקיימים הארציים

הכול באופן ובתנאים הנקובים במסמכי , (ליתר הוראות מסמכי המכרז
 "(.המכרז: "המכרז )להלן

 אישור הגוף המנחה - התקשרות מותנית .1.1

"( ו1או מהמציעים מצהיר המשתתפיםכל אחד ממשלמי דמי ההשתתפות )להלן: "
 ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 
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כי ידוע להם שביצועה ותוקפה של ההתקשרות עם הזוכה במכרז, מותנים  .1.1.1
לו כפופה הרשות, לביצוע ההתקשרות קבלת אישור הגוף המנחה, לוכפופים 

 -" ואישור הגוף המנחה)להלן: " עם הגורם הספציפי שיבחר כזוכה במכרז
  ."(התנאי המתלה"

כי הרשות תפעל על מנת להשלים את ההליכים הדרושים לקבלת אישור  .1.1.1
ימים לאחר ההכרזה על הזוכה במכרז  11, לא יאוחר מתום גוף המנחהה

אך קבלתם מותנית גם בהתנהלותם ובנכונותם "(, המועד הקובע)להלן: "
של הרשויות המוסמכות )לרבות הגוף המנחה(, באופן שאינו מצוי בשליטתה 

 הבלעדית של הרשות. 

, וכי ידוע למשתתפים שהליך קבלת ההחלטות מטעם הגוף המנחה וטעמי .1.1.1
מסורים וכפופים לשיקולים ביטחוניים ו1או אחרים שאינם ידועים ו1או 

רח לרשות, בין היתר באופן שבו נמסרת לרשות הנחית הגוף מוכרים בהכ
 המנחה, המתייחסת לזוכה במכרז, ללא הנמקות ו1או תיעוד כתוב. 

עד למועד הקובע, אזי מבלי לגרוע  הכי במידה ולא יתמלא התנאי המתל .1.1.1
להלן, תהיה הרשות  5.2  מהסמכות הכללית המוקנית לרשות על פי סעיף

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אך מבלי שתהיה מחויבת 
מועד תוקף ההצעה לעשות כן, לדחות מעת לעת, את המועד הקובע וכן את 

ומועד תוקף הערבות לקיום ההצעה )כולם או חלקם(, כמפורט בהתאמה, 
להלן )בין אם לפני המועד בו חתמה על החוזה עם  14.1  -ו  13 בסעיפים 

והכול  הזוכה במכרז ובין אם לאחר חתימת החוזה עם הזוכה במכרז(,
למועדים ובתקופה שתקבע לשם כך על ידי הרשות. מובהר במפורש, כי אין 

זה על מנת להוות התחייבות של הרשות לדחיית איזה  1.2.4 באמור בסעיף 
מהמועדים הנקובים במסמכי המכרז )לרבות לאחר חתימת החוזה עם 

 הזוכה במכרז(.

מובהר, כי הרשות תהיה רשאית להורות על דחיית מועד תוקף ההצעה 
ותר ההצעה והערבות ומועד תוקף הערבות לקיום הצעה באופן שבו תיו

לקיום הצעה של יתר המשתתפים במכרז, בתוקף, גם במועד המאוחר 
למועד ההכרזה על הזוכה במכרז או אף למועד המאוחר למועד בו חתמה 
הרשות עם הזוכה במכרז על חוזה ההרשאה. הורתה הרשות על דחיית מועד 

ה תוקף ההצעה ומועד תוקף הערבות לקיום הצעה כאמור, תוארך מאלי
תוקף ההצעה של כל המשתתפים במכרז וכן בנוסף יפעלו המשתתפים ככל 
הדרוש על מנת להאריך את תוקף הערבות לקיום הצעה, למועד המעודכן 
אותו קבעה הרשות, מיד לאחר קבלת הודעתה של הרשות בעניין, באופן 
שבו תוכל הרשות להתקשר בחוזה עם משתתפים נוספים, שלא זכו במכרז 

 להלן.  1.2.6  נסיבות המתוארות בסעיףלכתחילה, ב

איזה מהתקופות כי דחיית המועד הקובע, עשויה לגרום גם לדחיית תחילת  .1.1.1
 הנקובות בחוזה. 

להלן,  22  ועל פי סעיף לעיל 1.2.3  כי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף .1.1.1
, עד למועד האחרון להגשת ההתנאי המתל םבנסיבות בהן לא התקיי

ההצעות )כפי שידחה מעת לעת וככל שידחה(, תהיה הרשות רשאית לבטל 
את המכרז או לבטל את הזכייה של המציע שהוכרז כזוכה במכרז )לרבות 

החוזה את ( או לבטל הגוף המנחה שלגביו לא ניתן אישור פסילת מציע
שנחתם עם הזוכה במכרז )ככל שנחתם( לאלתר והכול מבלי שהדבר ייחשב 

להלן,  22 כהפרת התחייבות של הרשות, ויחולו בעניין זה יתר הוראות סעיף 
לעניין הזכות המוקנית  -ן הסר ספק למע –בשינויים המחויבים, לרבות 

עוקב הלרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להתקשר עם המציע 
שאחרי המציע שהצעתו נפסלה1זכייתו בוטלה )במידה ולא ניתן לגביו אישור 

 מנחה(.הגוף 

 1.2.6 מובהר במפורש, כי לצורך מימוש זכויותיה של הרשות על פי סעיף 
זה לעיל, יעמדו הצעותיהם של כל המשתתפים במכרז בתוקף, גם לאחר 
ההכרזה על הזוכה במכרז ואף לאחר חתימת החוזה עם הזוכה במכרז 
)לרבות בדרך של הותרת הערבות לקיום הצעה בתוקף(, וזאת עד לאחר תום 

 שות.מועד תוקף ההצעה והערבות לקיום הצעה עליו תורה הר
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, לפי העניין, לא יהיו המשתתפים ו1או המציעים )לרבות הזוכה במכרז(כי  .1.1.1
זכאים בשום מקרה, לכל פיצוי ו1או שיפוי ו1או תשלום, מכל מין וסוג בגין 

לעיל  1.2.3 דחיית המועדים ו1או בגין אי דחיית מועדים, כמפורט בסעיף 
יהיו זכאים בשום מקרה, לכל פיצוי ו1או שיפוי ו1או תשלום, מכל  וכן לא

מין וסוג שהם בגין ביטול המכרז ו1או החוזה, בהתאם להוראות סעיף 
 1.2 לעיל או בגין מימוש כל זכות אחרת העומדת לרשות על פי סעיף  1.2.6 

בנסיבות בהן בוטל המכרז ו1או החוזה, לפי העניין  –זה לעיל, למעט 
 להחזר תשלום דמי ההשתתפות, בערך נומינאלי -)ובנסיבות אלה בלבד( 

 . )ללא הפרשי הצמדה ו1או ריבית(

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החזר תשלום דמי ההשתתפות, יהווה בכל 
סופי ומוחלט, בגין כל הוצאה ו1או נזק ו1או תשלום ו1או  מקרה פיצוי מלא,

עלות מכל מין וסוג שנגרמו למשתתפים ו1או למציעים ו1או שבהם נשאו מי 
זה לעיל ומימוש זכויות הרשות  1.2 מהם בשל הנסיבות המתוארות סעיף 

ם ו1או בשל ביטול המכרז ו1או החוזה, לפי על פיו, לרבות בגין דחיית מועדי
העניין )לרבות בשל ביטולם לאחר דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות 
במכרז(, וכי למעט החזר התשלום כאמור המשתתפים ו1או המציעים לא 
יהיו זכאים לכל פיצוי ו1או שיפוי ו1או תשלום ו1או החזר מכל מין וסוג 

א, סופי ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים שהם והם מוותרים בזאת באופן מל
 ומושתקים מלהעלות כל דרישה, תביעה וטענה בגין האמור.

זה והפעלתן מהווים זכות מוקנית  1  כי ידוע להם שכל הסמכויות הנקובות בסעיף .1.1
י בעצם השתתפותם של הרשות והם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כאמור; כ

ו1או הגשת הצעתם למכרז, שיקללו המשתתפים ו1או המציעים את הנסיבות 
זה לעיל ולהלן, זכויות וסמכויות הרשות על פיהן, ההוצאות  1 המתוארות בסעיף 

סיבות בהן ו1או בנ ההתנאי המתל יתקייםוהעלויות בהן ידרשו לשאת במידה ולא 
ידחו, מעת לעת, מועדי ההליך המכרזי )לרבות בקשר עם הארכת תוקף הערכות 
לקיום הצעה(, וכן לרבות כל הסיכונים הכלכליים, התפעוליים והמסחריים ושאר 
ההשלכות הכרוכות בכך, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיו 

ו תביעה ו1או דרישה מכל מין וסוג שהם מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו1א
טענות שמקורן בהסתמכותם על ניהולו ו1או  -למען הסר ספק  -בקשר לכך, לרבות 

אי ניהולו של ההליך המכרזי עד תומו ו1או בהתקשרות עם זוכה במכרז ו1או טענות 
שמקורן בהשקעות ו1או בהתקשרויות אותן ביצעו לצורך ו1או במסגרת השתתפותם 

 במכרז.

אין באמור בסעיף זה על מנת לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי שאר  .1.1
 הוראות מסמכי המכרז.

  השלכות1חוק הריכוזיות –היבטים תחרותיים  .1.1

מובהר בזאת, כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו1או לשנות כל  .1.1.1
תנאי מתנאי המכרז, לרבות שינוי ו1או עדכון ו1או הוספה של תנאים 

יים להשתתפות במכרז ו1או שינוי תנאי החוזה, בין לפני הגשת מקדמ
ולרבות באופן העלול ההצעות למכרז ובין אם לאחר מועד הגשת ההצעות, 

 להביא להגבלת השתתפותם של מי מהמציעים ו1או לפסילת מציעים,
וזאת משיקולי תחרות ענפית או משיקולים הנוגעים למניעת ריכוזיות כלל 

, תהא הרשות רשאית לפנות לממונה על ההגבלים משקית. בין היתר
"( ו1או לוועדה לצמצום הריכוזיות )להלן: הממונההעסקיים )להלן: "

"( )כהגדרתה בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, ועדת הריכוזיות"
(, בכל שלב משלבי המכרז )ולרבות לאחר קבלת ההצעות 1111-תשע"ד

לקבלת עמדה ביחס להענקת  ובדיקת הדרישות המקדמיות( בבקשה
השירותים נשוא המכרז על ידי מי מהמציעים במכרז ו1או להענקת 

 ההרשאה למי מהמציעים כאמור. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מודגש ומובהר, כי הרשות תהא רשאית  .1.1.1
להעביר לעיון הממונה את רשימת המציעים שהגישו הצעות למכרז. אם 

מכרז של אחד מהמציעים כפופה לקבלת אישור יסבור הממונה כי זכייתו ב
כלשהו מטעמו, תהא הרשות רשאית להורות כי אותו מציע יהא מחוייב 
לפנות לממונה לקבלת האישור הנדרש )במועדים שיינקבו בהודעה מטעמה( 
ו1או כי קבלת האישור תהווה תנאי סף להשתתפותו במכרז ו1או כי זכייתו 
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בקבלת האישור האמור, הכל לפי  במכרז של אותו מציע תהא מותלית
 שיקול דעתה הבלעדי. 

היה ואותו מציע לא יציג לרשות את האישור הנדרש מאת הממונה בתוך  .1.1.1
פרק זמן שייקבע על ידי הרשות, תהא הרשות רשאית, בין היתר, לפסול את 
הצעתו ולהכריז על הצעה אחרת כהצעה הזוכה במכרז, והכל מבלי לגרוע 

 זכויותיה כמפורט בהזמנה זו לעיל ולהלן. מכל יתר סמכויותיה ו

עוד מובהר ומודגש, כי אם יינתן למציע אישור מטעם הממונה המותנה  .1.1.1
בתנאים כלשהם שיש בהם כדי להוות שינוי לתנאי המכרז ו1או לתנאי 
החוזה )לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות(, אזי מובהר, כי הרשות תהא 

ת אישור הממונה כנדרש וכמי שלא רשאית לראות המציע כמי שלא קיבל א
 עמד בתנאי המכרז ועל יסוד כך לפסול את הצעתו של אותו מציע. 

הרשות תהא רשאית לדרוש את הצגתם של נתונים, מסמכים וכל מידע נוסף  .1.1.1
שיידרש לצורך בחינת היבטים תחרותיים כאמור, כתנאי לבדיקת הצעת 

נה ו1או ועדת המציע למכרז, וכן תהא רשאית להעבירם לעיון הממו
 הריכוזיות, לפי העניין. 

סמכותה זו של הרשות כמפורט בסעיף זה לעיל מהווה תנאי יסודי בהזמנה  .1.1.1
זו, ובהגשת הצעתו למכרז ייחשב כל מציע כמאשר ומסכים במפורש 
להוראות שלעיל. מובהר במפורש, כי הרשות לא תהא אחראית לפיצוי ו1או 

, אף אם השתתפותם של מציעים זמכרשיפוי כלשהו של מציעים שישתתפו ב
 כאמור בסעיף זה לעיל.במכרז  םכאמור תיפסל בשל שינוי ו1או עדכון תנאי

תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת למגבלות נוספות בחוזה המתייחסות  .1.1.1
גבלים הלתכולת השירותים ואופני יישומם בשים לב להוראות חוק ה

, הריכוזיותצמצום לקידום התחרות ולוחוק  1200 - , תשמ"חעסקייםה
  . 1111 -תשע"ד

 הגדרות ופרשנות .1.1

, תהא לו מסמכי המכרזאת  רכיביםשהוגדר באחד המסמכים המ מונח .1.1.1
 , זולת אםבכל המסמכים המרכיבים את מסמכי המכרזאותה משמעות 

פירוש  יםמחייבו1או הדבקם הדברים  שרהקנכתב במפורש אחרת ו1או ש
 שונה.

או על פיו, ימולא החסר  סמכי המכרזבמבמקרה של העדר הוראה מפורשת  .1.1.1
 .ידי הרשות בלבדו1או יפורש הספק על 

התאמה ו1או דו משמעות בין מסמכי המכרז -בכל מקרה של סתירה ו1או אי .1.1.1
השונים לבין החוזה, יהיה המציע מחויב להוראה הנקובה בחוזה, אלא אם 

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

-לעיל, בכל מקרה של סתירה ו1או אי 1.6.3 לגרוע מהוראות סעיף  מבלי .1.1.1
התאמה ו1או דו משמעות בין מסמכי המכרז הנוספים, לבין עצמם, יהיה 

ן, אלא אם תקבע הרשות יהחויב להוראה המחמירה על המציע מבנהמציע מ
 י, במפורש ובכתב. אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעד

יהיה הפרוש המצוין , ת הצעות זההזמנטופס לכל המונחים המופיעים ב .1.1.1
 בצדם:

בנזין "
 "תעופתי

בנזין המיועד להנעת מטוסים והמסופק בדרך של  -
 . תדלוק, בשדה תעופה ו1או בנמל תעופה

" או דלק"
 " מוצרי דלק"

דס"ל ו1או בנזין תעופתי, העומד בדרישות הוראות כל  -
, כפי שיעודכנו מעת לעת במהלך תקופת דין

 . ההתקשרות

דמי "
רשאה הה
 תזמניה

לתכנון, הקמה, תפעול, ניהול  עבור ההרשאהתשלום  -
ותחזוקה של חוות המכלים הזמנית במשבצת הקרקע 

 .הזמנית, ולמתן השירותים באמצעותה
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 "ברמון

דמי הרשאה "
 "ברמון

ת להפעלה ותחזוקה של חוו עבור ההרשאהתשלום  -
המכלים הקבועה במשבצת הקרקע הקבועה, ולמתן 
השירותים באמצעותה, והכול באופן ובתנאים 

  .הנקובים לשם כך בחוזה

דמי הרשאה "
בשדות 

 "הקיימים

להתאמה, תפעול  עבור קבלת ההרשאה תשלום -
ותחזוקה של מתקני השירות בשדות הקיימים ו1או 
של הציוד הייעודי ולמתן השירותים באמצעותם 

  .שדות קיימים, באופן ובתנאים המפורטים בחוזהב

דמי הרשאה "
משולבים 

 " ברמון

במהלך תקופת  מפעיל לרשותאותו ישלם התשלום  -
חודשים  11ההפעלה ועבור שנת הפעלה בת 

דמי  (iכל אלה: )את  הכולל קלנדאריים מלאים,
זמנית ברמון ו1או דמי ההרשאה ברמון הרשאה הה

( דמי iiiי השימוש ברמון; )( דמii)לפי העניין(; )
 .ברמון השירותים

דמי הרשאה "
משולבים 

בשדות 
 "קיימים

 - אילת ועובדההקיימים למעט  שדות התעופהלגבי  -
כדמי הרשאה הרשות,  אותם נקבהם מיסכו

 ת, בגיןמפעיל לרשוהעל ידי  מואשר ישול, משולבים
בכל חודשים קלנדאריים מלאים,  11בת  הפעלהשנת 

התעופה הקיימים הכלולים בהרשאה,  אחד משדות
 כפי שאלה יעודכנו מעת לעת, על פי הוראות החוזה,

דמי  (iכל אלה: )את  כשהסכומים האמורים כוללים
( דמי השימוש בשדות iiההרשאה בשדות קיימים; )

 .בשדות קיימים ( דמי השירותיםiiiקיימים; )

 תשלוםה -לגבי שדה התעופה אילת ועובדה )יחדיו( 
בשינויים  ,ר כדמי הרשאה משולבים ברמוןהמוגד

   . המחויבים

דמי שימוש "
 "ברמון

  בחוות המכליםתשלום בגין ההרשאה לשימוש  -
ו1או בחוות  הקבועה במשבצת הקרקעהקבועה 

במהלך  ,המכלים הזמנית במשבצת הקרקע הזמנית
 .ברמון תקופת ההפעלה

דמי שימוש "
בשדות 
 "קיימים

במתקני השירות שימוש תשלום בגין ההרשאה ל -
 בשדות קיימים, במהלך תקופת ההפעלה. 

דמי "
שירותים 

 "ברמון

שירותי אחזקת ( iכל אלה: )אספקת  בגין תשלום -
עד לראש משבצת הקרקע ומערכות החווה תשתיות 
משבצת הקרקע הזמנית )לפי ראש ו1או הקבועה 

( שירותי בדק ii); בנספח האחזקה כמפורט, העניין(
ודות הרשות של  תשתיות ומערכות החווה ואחזקת עב

; בנספח האחזקה כמפורטשבחוות המכלים הזמנית, 
(iii שירותי )אחזקת עבודות הרשות של תשתיות בדק ו

 כמפורטומערכות החווה שבחוות המכלים הקבועה, 
 .בנספח האחזקה

דמי "
שירותים 

בשדות 
 "קיימים

שירותי אחזקת ( iכל אלה: )אספקת  בגין תשלום -
 כמפורטשתיות במתקני השירות בשדות קיימים, ת

( אספקת שירותי מיזוג iiבלבד; ) בנספח האחזקה
מיזוג אויר ות ומערכות ככל שקיימת תשתיאויר, 

 .מתקני השירות בשדות הקיימיםב



54/7 

 

דמי "
שירותים 

נוספים 
 "ברמון

או במישרין לבעלי  מפעיל לרשותהתשלום אותו ישלם  -
במהלך תקופת התכנון,  הרשאה מטעמה, לפי העניין,

 של חוות המכלים הזמנית ו1או  תקופת ההקמה
של חוות המכלים הזמנית  תקופת ההפעלהבמהלך 

)לפי  הקבועה ותקופת ההפעלה של חוות המכלים
( אספקת ii( אספקת חשמל; )i, בגין כל אלה: )העניין(
( אספקת שירותי תקשורת )על פי התקשרות iiiמים; )

לבעלי ההרשאה למתן שירותי ישירה שבין המפעיל 
( אספקת שירותי ivתקשורת או בין המפעיל לרשות(; )

על ידי מפעיל ככל שיסופקו ל פינוי אשפה, הכול
מנגנונים , בהתאם לו1או על ידי מי מטעמההרשות 

תעריפים הנהוגים לשם כך ברשות עבור כל ו1או ל
כפי שיתעדכנו, מעת לעת, על כמפורט בחוזה, שירות, 

או בהתאם  ות ועל פי שיקול דעתה הבלעדיידי הרש
לתמורה שתיקבע במישרין בין המפעיל לבין בעלי 

 ההרשאה מטעם הרשות, לפי העניין.

דמי "
שירותים 

נוספים 
בשדות 
 "קיימים

או במישרין לבעלי  מפעיל לרשותהתשלום אותו ישלם  -
הרשאה מטעמה, לפי העניין, במהלך תקופת 

ות הקיימים, במתקני ההערכות ותקופת ההפעלה לשד
( אספקת iהשירות בשדות קיימים, בגין כל אלה: )

( אספקת שירותי iii( אספקת מים; )iiחשמל; )
תקשורת )על פי התקשרות ישירה שבין המפעיל לבעלי 
ההרשאה למתן שירותי תקשורת או בין המפעיל 

ככל  ( אספקת שירותי פינוי אשפה, הכולivלרשות(; )
ו1או על ידי מי די הרשות על ימפעיל שיסופקו ל

תעריפים הנהוגים מנגנונים ו1או ל, בהתאם למטעמה
כפי כמפורט בחוזה, לשם כך ברשות עבור כל שירות, 

שיתעדכנו, מעת לעת, על ידי הרשות ועל פי שיקול 
או בהתאם לתמורה שתיקבע במישרין  דעתה הבלעדי

בין המפעיל לבין בעלי ההרשאה מטעם הרשות, לפי 
 העניין. 

העומד בדרישות הוראות  JET A-1 –דס"ל  דלק סילוני, - "דס"ל"
כל דין, כפי שיעודכנו מעת לעת במהלך תקופת 

 . , וכהגדרתו בצו הפיקוח שירותי תדלוק ההתקשרות

ההתחייבויו"
התחייבו"1"ת

 "יות המפעיל

התכנון, ההקמה : עבודות הזמנית בחוות המכלים -
 שלה ותחזוק תפעול, וכן הרצה(ב השתתפות )לרבות

ומתן השירותים באמצעותם, שטחי ומתקני השירות 
הפינוי והמסירה )כהגדרת מונחים אלה בחוזה(; 
בחוות המכלים הקבועה: עבודות ההתאמה )לרבות 

והשתתפות  נים מטעם הרשותקבלההליך המסירה מ
ומתן  (, תפעול ותחזוקת שטחי השירות בהרצה

הגדרת השירותים באמצעותם, הפינוי והמסירה )כ
מונחים אלה בחוזה(; בשדות התעופה הקיימים, 
יחדיו: ההערכות ויתר עבודות ההתאמה, תפעול 
ותחזוקת שטחי ומתקני השירות בשדות התעופה 
הקיימים ו1או הציוד הייעודי, הפינוי והמסירה 
)כהגדרת מונחים אלה בחוזה(; וכן כל חבות ו1או 

עיל התחייבות, מכל מין וסוג שהם, אותה נדרש המפ
לבצע בקשר ישיר ו1או עקיף עם ההרשאה נשוא 

      .  החוזה ובכפוף להוראותיו ולהוראות כל דין

הוראות כל "
 "דין

כל אלה יחדיו: חוק; חוק עזר; פקודה; תקנה; צו;  -
הנחייה; דרישה; תקן מחייב )ישראלי או בינ"ל(, 

וכן המלצה לתקן )ישראלי או  1111לרבות ת"י לדס"ל 
שור, היתר; נוהל )ישראלי או בינ"ל(; בינ"ל(; אי
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המלצה )לרבות המלצות מכון התקנים, משרד 
התחבורה ומנהל הדלק(; רישיון; רישוי; הסכמה; 
הסמכה; תעודה פסיקה משפטית; הוראה וקביעה 

במשרד ו1או רשות ממשלתית ו1או באיזה שמקורה 
הלכות פסוקות מרשויות המוסמכות הנוספות ו1או ב

 תכל רשות שיפוטי1או של ישראל ושל בתי המשפט ב
ן, שיפוטית אחרת המוסמכת על פי די-או מעין

הקשורות לתדלוק המטוסים בנמל ו1או למתן 
הצעת חוק משק הדלק השירותים, לרבות לעניין זה: 
והחקיקה  1112 – )קידום התחרות(, התשס"ט

; צו JIGשתתוקן בעקבותיה; תקנות הטיס; נהלי 
הפיקוח בנזין תעופתי;  הפיקוח שירותי תדלוק; צו

, NFPAתקן ו המלצות משרד התחבורה ומנהל הדלק
הכול כפי שהם נכון למועד חתימת החוזה וכפי שאלה 
יעודכנו, ישונו, יותאמו, יוחלפו וכן כל הוראת דין 
כאמור שתתווסף אליהן, במהלך תקופת התקשרות 
ו1או תקופות ההארכה )ככל שתחולנה(, וזאת בין 

 . בחוזה ובין אם לאו שאוזכרו במפורש

המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, חוזה ה - "החוזה"
וכל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי 

 מתנאיו.

 היתר"
 הבנייה
 "הקיים

או כל עדכון ו1או  11111111(1מס' )היתר בנייה  -
 תוספות שלו, כפי שתהיה מעת לעת.

ופה שנחקקו מכוח הוראות חוק כללי רשות שדות התע - " הכללים"
 . 1211-רשות שדות התעופה, התשל"ז

המבנה "
 "התפעולי

הרשות  קיםות תכנןתדו מפלסי, אותו מתחם מבונה,  -
 המפעיל במשבצת הקרקע ויתחזק לייפע ואשר אותו

, כמפורט הקבועה , כחלק מחוות המכליםהקבועה
מתקנים הבפרוגראמה, הכולל את מלוא הציוד ו

צורך מתן השירותים, לרבות רחבות הדרושים ל
תפעוליות, מוסך טיפולים ייעודי בבאוזרים 
ומתדלקות )לצורך ביצוע פעולות בדק, אחזקה 
ריקון1עודפי שאריות דלק ומוצרים נלווים למערכות 

כגון: מכלי נוספות ייעודיות התדלוק ולמערכות 
איסוף ומערכות הפרדה וכיו"ב(, מחסן חלפים, בית 

'(, חדר בקרה, משרדים )מנהל מתקן, מלאכה )דרג א
מנהל תפעול ומבצעים, הנהלת חשבונות וכיו"ב(, 
ארכיב, חדרי מנוחה לנהגים, מלתחות שירותים, 
מרחבים מוגנים וכיו"ב, לרבות כל הציוד הנתיק 

כמפורט והציוד הקבוע הכלולים במסגרתם, הכול 
בנספח ההנחיות נכון למועד חתימת החוזה ו1או כפי 

מהלך תקופת התכנון )בכפוף לאישור הרשות שיהיה ב
 במסגרת תוצרי התכנון הסופיים(.

המלצות "
משרד 

התחבורה 
 "ומנהל הדלק

כל אלה: המלצות ועדת הבדיקה לאירוע הדס"ל  -
; המלצות דוח מסכם של ועדת הבדיקה 1111בשנת 

(, משרד 1111)אירוע זיהום דס"ל בנתב"ג מאי 
; 1111סט התחבורה והבטיחות בדרכים מאוגו

המלצות דוח סופי של ועדת הבדיקה )אירוע דס"ל 
מנהל  –( משרד התשתיות הלאומיות 1.1.1111בנתב"ג 

הדלק והגז, והכול לרבות כל תיקון, עדכון, שינוי, 
התאמה, תוספת להמלצות האמורות או המלצות 

 שיבואו במקומם ו1או בנוסף אליהם. 
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המסמכים "
 "ההנדסיים

התרשימים, השרטוטים, התכניות, אלה: כל  -
וכל המסמכים כתבי הכמויות , הנספחים והמפרטים

הקשורים בהם, בין בכתב ובין בכל מדיה אחרת, 
המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה )בין שהם מצורפים 
לחוזה במועד חתימתו ובין שיערכו במהלך תקופת 
ההתקשרות, בהתאם  להוראותיו(, אשר משקפות את 

ר על פיהם יבוצעו התחייבויות עבודות הרשות וכן אש
, הזמנית והקבועההמפעיל בקשר עם חוות המכלים 

במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות לעניין זה: תשריט 
ת הקרקע, נספח לוחות זמנים לתכנון ומשבצ

ולהקמה, נספח איכות הסביבה, נספח בטיחות וגהות, 
נספח בטיחות באש, נספח הוראות הביטחון, נספח 

, ההנחיות נספחהתכנון הסופיים ו האחזקה, תוצרי
המסמכים הסטטוטריים, המפרט הכללי, המפרט 

שיבוצע במסמכים האמורים, כל שינוי המיוחד וכן 
 הרשות. על ידי בכתב,  ,שאושרכפי 

המסמכים "
הסטטוטורים

" 

כל אלה: תוכניות, הוראות, הסמכות והנחיות  -
סטטוטוריות על בסיסן ובכפוף אליהן יבוצעו 

הזמנית ו1או  ויות המפעיל בחוות המיכליםהתחייב
שבשדה התעופה רמון )לרבות  הקבועה )לפי העניין(

ביחס לחוות המכלים  עריכת תוצרי התכנון הסופיים
(, ובכלל זאת: תוכנית המתאר, הפרוגראמה, הזמנית

תוכנית הבינוי, היתר הבנייה ו1או כל תוכנית 
ו סטטוטורית מחייבת אחרת, כפי שכל אלה יעודכנ

ו1או ישונו ו1או יוחלפו, מעת לעת, במהלך תקופת 
התקשרות, והכול בין שאוזכרו במפורש בחוזה ובין 

 אם לאו. 

מציע, אשר הצעתו הוכרזה כהצעה זוכה במכרז ו1או  - "המפעיל"
תאגיד משותף שיוקם לשם כך )בנסיבות בהן תוגש 
הצעה משותפת(, אשר יעניק את השירותים, 

 י השירות. באמצעות שטחי ומתקנ

המפרט "
 "הכללי

ה בהוצאת הועדה יהמפרט הכללי לעבודות בני -
1אגף הבינוי, טחוןיהבינמשרדית בהשתתפות משרד הב

משרד הבינוי והשיכון1מנהל התכנון וההנדסה ומע"צ 
 החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ או  -או מעצ 

החברה הלאומית לתשתיות תחבורה  -נתיבי ישראל 
 תם פרקים ומהדורות אליהם מפנה החוזה. , באובע"מ

המפרט "
 "המיוחד

תנאים המיוחדים הוראות והמכלול הכל אלה:  -
המהווים חלק בלתי נפרד מהמסמכים ההנדסיים, 

לסטנדארטים המינימאליים בהן יידרש המתייחסים 
, המפעיל לעמוד במסגרת ולצורך ביצוע ההתחייבויות

המצורפים  כפי שהם נקובים בכל אחד מהמפרטים
 . לנספח ההנחיות

הפרוגראמה"
" 

"עקרונות לתכנון מערך  11פרוגראמה כללית מס'  -
(, כפי שזו תעודכן 1111אוקטובר  – 1הדלק" )מהדורה 

 מעת לעת.

הציוד "
 "הייעודי

כל הציוד והמתקנים אותם יידרש המפעיל לספק,  -
להתקין ולהעמיד לצורך מתן השירותים בכל אחד 

בחוות המכלים  –כן בנוסף הקיימים ו משדות התעופה
, בהתאם שדה התעופה רמוןהקבועה בהזמנית ו

ובנספח  להוראות המפורטות בנספח השירות והתפעול
ולספציפיקציות המינימאליות  ההנחיות, לפי העניין,

ומתקנים נוספים כל ציוד כן ו םהנקובות במסגרת
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אותו יידרש המפעיל לספק  סוגבהיקף, בכמות ומה
מתן השירותים אף אם לא אוזכרו במפורש  לצורך

בהתאם , 1נספח ההנחיותבמסגרת הנספח התפעולי
להוראות כל דין, וככל הנדרש לביצוע השירותים, 

משאבות , מתקנים ניידים, כלי רכבלרבות לעניין זה: 
 1תדלוקמכליות מילוי )דיספנסרים(, ניידות

, מכלים של מוצרי דלק )עיליים ו1או תת )באוזרים(
רקעיים, מכל מין וסוג ולכל שימוש שהוא(, מתקני ק

תדלוק, כל אביזר, מתקן, מערכת וכיו"ב, כפי שידרשו 
על ידי הרשות מעת לעת, כשכל הציוד האמור עומד, 
בכל עת, בדרישת הוראות כל דין ובממשק מלא עם 

 יתר שטחי ומתקני השירות.    

הציוד "
 " הנתיק

ורש בנספח הציוד פורט במפהציוד הייעודי, כפי שי -
ציוד )עבור שדות התעופה הקיימים( וכן ה הנתיק

הייעודי אותו ציינה הרשות במפורש כ"ציוד נתיק" 
אישור תוצרי התכנון נספח ההנחיות ו1או במסגרת 

כפי  שיעודכנו על   ,הזמניתהסופיים של חוות המכלים 
כל  וכן ידי הרשות בלבד במהלך תקופת ההתקשרות, 

יפק המפעיל עבור חוות המכלים ציוד ייעודי שס
שהציוד האמור ובכפוף לכך וכל זאת בלבד הקבועה, 

מובהר ו כלולים בהגדרת המונח הציוד הקבוע. אינ
 1תדלוקמכליות מילויבמפורש, כי ציוד ייעודי שהנו 

וכן ריהוט )כסאות, שולחנות, פינות ישיבה(  )באוזרים(
 .ומחשבים יחשבו בכל מקרה כציוד נתיק

 הציוד"
 " הקבוע

הזמנית וחוות המכלים  המכלים( חוות iכל אלה: ) -
תשתיות  -הקבועה )לרבות המבנה התפעולי וכן בנוסף 

ומערכות החווה ככל שלא הוגדרו במפורש כציוד 
וגם נתיק במסגרת אישור תוצרי התכנון הסופיים(; 

(ii ;מתקני השירות בשדות קיימים )וגם (iii כל ציוד )
( כל iv) וגםבמפורש בציוד הנתיק; הייעודי שלא נכלל 

ציוד ו1או מתקן ו1או רכיב ו1או חומר ו1או מכשור 
ו1או מערכת ו1או תשתית ו1או כלי ו1או מכלול ו1או 
שטח1מתחם מבונה, מכל מין וסוג אותו ציינה הרשות 
כ"ציוד קבוע", במסגרת אישור תוצרי התכנון 

י הסופיים עבור שדה התעופה רמון כמפורט בחוזה, כפ
שיעודכן על ידי הרשות בלבד במהלך תקופת 

וגם ההתקשרות )לרבות מנפקות ומטפי כיבוי אש(; 
(iv כל ציוד ו1או מתקן ו1או רכיב ו1או חומר ו1או )

מכשור ו1או מערכת ו1או תשתית ו1או כלי ו1או מכלול 
ו1או שטח1מתחם מבונה, מכל מין וסוג אותו ציינה 

הקבוע עבור  הרשות כ"ציוד קבוע", בנספח הציוד
שדות התעופה הקיימים כמפורט בחוזה כפי שיעודכן 

וגם על ידי הרשות בלבד במהלך תקופת ההתקשרות; 
(v כל ציוד ו1או מתקן ו1או רכיב ו1או חומר ו1או )

מכשור ו1או מערכת ו1או תשתית ו1או כלי ו1או מכלול 
ו1או שטח1מתחם מבונה, מכל מין וסוג המחוברים 

ה התעופה רמון( ו1או למתקני למשבצת הקרקע )בשד
השירות בשדות הקיימים, בחיבור של קבע ו1או 
שהסרתם1ניתוקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי של 
הרשות, עלולה לגרום להם לנזק ו1או שהם מצריכים 
עבודת חפירה ו1או בינוי ו1או חיתוך1שבירה )שאינם 

בין מכל מין וסוג, והכול , ניתוק של מחברים מובנים(
על ידי הרשות ו1או  נוו1או הותק מוו1או הוק ומשמוק

על  נוו1או הותק מוו1או הוק מועל חשבונה ובין שמוק
, לפני תקופת ההתקשרות מפעיל ו1או על חשבונוהידי 

מובהר במפורש, כי ציוד ייעודי שהנו  ו1או במהלכה.
יחשבו בכל מקרה  )דיספנסרים(, משאבות ניידות
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 כציוד קבוע.

הקבלנים "
מטעם 

 "שותהר

כל אלה: אשטרום  ו1או דניה סיבוס  )לפי העניין(  וכן  -
כל קבלן ו1או ספק נוסף שיבוא במקומם ו1או יועסק 
באמצעותם ו1או באמצעות הרשות לביצוע איזה 

  מעבודות הרשות. 

הרשויות "
 "המוסמכות

או גוף אחר בעל  כל רשות שלטונית או מעין שלטונית -
שירותי תדלוק מטוסים הקשורים ל, סמכות על פי דין

משרד התשתיות לרבות  בנמל ו1או לביצוע השירותים,
הלאומיות, מנהל הדלק והגז, משרד התחבורה 

,  IATAוהבטיחות בדרכים, רשות התעופה האזרחית, 
, רשות מכון התקנים הישראלי, מוסדות התכנון

המשרד להגנת  , משטרה,פיקוד העורףהכבאות, 
 הסביבה וכן כל מי מטעמם. 

 .והשירותים הנלווים שירותי התדלוק - "השירותים"

חוות אחסון "
 "דלקים

חוות אחסון דלקים באשל הנשיא ו1או בפי גלילות  -
באר שבע ו1או בז"ן אשדוד ו1או כל חווה אחרת 

ממנה  מוצרי דלקאליה תגיע תשתית  ברחבי הארץ
   .בשדות התעופהיתאפשר תדלוק מטוסים 

חוות "
 המכלים
 "הקבועה

 מתחם המיועד למתן השירותים במשבצת הקרקע -
, הכולל בין היתר את המבנה התפעולי, הקבועה

הנתיק ו1או תשתיות ומערכות החווה ויתר הציוד 
וכן השטחים והמבנים הכלולים במשבצת הקבוע 

קע סלולה(, הקרקע )לרבות תחנת השנאה ושטחי קר
ואשר באמצעותם הרשות ספק תקים ו, תתכנןתאותם 

יעניק המפעיל את עודי, יות הציוד היובאמצע
של חוות המכלים  השירותים, במהלך תקופת ההפעלה

 , באופן ובתנאים המפורטים בחוזה.הקבועה

חוות "
המכלים 

 "הזמנית

מתחם המיועד למתן השירותים במשבצת הקרקע  -
הזמנית, הכולל בין היתר את  תשתיות ומערכות 

 מו, יקינוהחווה ויתר הציוד הייעודי, אותם יתכנ
ואשר  ו1או הרשות, לפי העניין, המפעיל וויספק

באמצעותם, יעניק המפעיל את השירותים, במהלך 
, באופן של חוות המכלים הזמנית תקופת ההפעלה

  .ובתנאים המפורטים בחוזה

טופס הזמנת "
 "ההצעות

זה על כל נספחיו המהווים חלק טופס הזמנת הצעות  -
 .יובלתי נפרד הימנו ותנאי מתנא

מועד "
המסירה של 

עבודות 
הרשות בחוות 

המכלים 
 הזמנית"

עבודות הרשות  המועד בו הודיעה הרשות למפעיל, כי  -
בחוות המכלים הזמנית, נמסרות למפעיל לצורך 
ביצוע עבודות ההקמה של חוות המכלים הזמנית, 

  .כמפורט בחוזה

מועד "
של  המסירה

חוות המכלים 
 "הקבועה

הרשות למפעיל, כי חוות המכלים  המועד בו הודיעה -
הכלולים הקבועה, לרבות שטחי ומתקני השירות 

 ., כמפורט בחוזהבמסגרתה, נמסרת לאחריות המפעיל

מועד "
 "ההרצה

המועד בו החלה הרשות לבצע הרצה  -
תפעולית1מבצעית לשדה התעופה רמון )כולו או 
חלקו(, במסגרתה נדרש המפעיל להעניק את שירותי 
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  או הקבועה תכלים הזמנימצעות חוות המבאהתדלוק 
מכליות מילוי1תדלוק )באוזרים( וכל  או באמצעות

 . עודי וכוח אדם שיסופקו על ידי המפעיליציוד י

מוסדות "
 "התכנון

הוועדות לתכנון ובניה, הגופים, המוסדות וכיו"ב, ללא  -
יוצא מן הכלל )לרבות הועדה המקומית לתכנון 

המקומית הרלוונטית לכל  ולבניה אילת וכן הועדה
אחד משדות התעופה הקיימים(, אשר אישורם נדרש 

, התיקונים 1211-על פי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
שחלו ו1או יחולו בו, ועל פי כל דין אחר, לשם ביצוע 
והשלמת מלוא התחייבויות המפעיל, לרבות תכנון, 
הקמה, התאמה, ניהול, הפעלה ותחזוקת שטחי 

 ת.ומתקני השירו

מועד חתימת "
 "החוזה

 מועד חתימת החוזה על ידי הרשות.  -

מוצרים "
 "נלווים

שמני תעופה ותוספים למוצרי דלק, העומדים  -
בדרישות הוראות כל דין אותם יספק המפעיל 

 לצרכנים במסגרת השירותים הנלווים. 

מרווח שיווק "
 "לדס"ל

הסכום אותו נקב המפעיל בהצעתו למכרז כמרווח  -
ווק לליטר דס"ל, אותו יגבה המפעיל מהצרכנים השי

בגין שירותי התדלוק בדס"ל בשדות התעופה 
הקיימים ובחוות המכלים )הזמנית והקבועה, לפי 
העניין( שבשדה התעופה רמון, כשהסכום האמור כולל 

לא כולל  –את שירותי התדלוק בלבד )למען הסר ספק 
ים מחיר מכירה ודמי מעבר )ככל ויחולו( וכן מיס

החלים על פי דין(, בתוספת מע"מ כדין, כפי שזה 
 יעודכן מעת לעת על פי הוראות הדין או החוזה.

מרווח שיווק "
לבנזין 

 "תעופתי

לצו הפיקוח בנזין תעופתי  1הסכום הנקוב בסעיף  -
כתעריף תדלוק בשירות עצמי או כתעריף שירות 
בתדלוק מלא, לפי העניין, כפי שזה יעודכן מעת לעת 

אותו יגבה המפעיל מהצרכנים  פי הוראות הדיןעל 
בגין שירותי התדלוק בבנזין תעופתי בשדות התעופה 
הקיימים ובחוות המכלים )הזמנית והקבועה, לפי 
העניין( שבשדה התעופה רמון, כשהסכום האמור כולל 

 .בנזין תעופתיגם את התמורה עבור שירותי הובלת 

משבצת "
 הקרקע

 "הקבועה

 וקמים בשדה תעופה רמון, בשטח של כמקרקעין הממ -
 מ"ר, והמסומנים כ"משבצת הקרקע 0,111 -

  . קרקעה משבצתתשריט ב", הקבועה

משבצת "
הקרקע 
 "הזמנית

מקרקעין הממוקמים בשדה תעופה רמון, בשטח של כ  -
מ"ר, והמסומנים כ"משבצת הקרקע הזמנית",  111 –
 .קרקעה משבצתתשריט ב

מתקני "
השירות 
בשדות 

 "ימיםקי

כל מתחם, מבנה, שטח, תשתית ו1או מתקן, מכל מין  -
וסוג )שאינם שטחים עורפיים(, שיותאמו ו1או יסופקו 
על ידי המפעיל בשדות הקיימים ו1או שהוקמו ו1או 
סופקו ו1או שיתוכננו, יוקמו ו1או יסופקו על ידי 
הרשות על פי הוראות מפורשות בחוזה, ככל הדרוש 

במפרט ובנספח כמפורט לצורך מתן השירותים, 
השירות והתפעול, כפי שיעודכן על ידי הרשות, לרבות 
מכלים של מוצרי דלק )עיליים ו1או תת קרקעיים, 
מכל מין וסוג ולכל שימוש שהוא(, מתקני התדלוק וכן 
מתקנים נוספים שיוקצו למפעיל בשדות התעופה 
הקיימים, כפי שהם נקובים במפרט ובנספח השירות 

ן למועד חתימת החוזה ו1או כפי והתפעול נכו
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 שיעודכנו במפרט, בכתב, במהלך תקופת ההתקשרות. 

נהלים המתייחסים לשירותי תדלוק, אחסון, אחזקה,  - "JIGנהלי "
אספקה והפצה של מוצרי דלק הנערכים על ידי 

( Joint Inspection Groupקבוצת בחינה משותפת )
לות לקידום הבטיחות, בקרת איכות ויעי IATAשל 

במתקני דלק תעופתי, לרבות פיתוח תקנים בינ"ל 
וקווים מנחים לפעולות דלק תעופתי, לרבות בקשר 
עם איכות וטיב מוצרי הדלק, פיקוח ובקרה על נהלי 
תדלוק, תחזוקה של מתקני תדלוק וכיו"ב, והכול 
לרבות כל תיקון, עדכון, שינוי, התאמה, תוספת 

במקומם להמלצות האמורות או המלצות שיבואו 
 ו1או בנוסף אליהם.  

עבודות "
 "הרשות

( מכלול iבקשר לחוות המכלים הזמנית, כל אלה: ) -
, מחוץ נים מטעם הרשותקבלה והעבודות אותן יבצע

למשבצת הקרקע הזמנית, בקשר עם תכנון, הקמה, 
ניהול והפעלת חוות המכלים הזמנית, כפי שהן 

ת מפורטות בנספח ההנחיות, לרבות: תכנון והקמ
תשתיות עד לראש משבצת הקרקע הזמנית )תשתיות 
מים, ביוב וניקוז, חשמל, תקשורת ותאורה(; תשתיות 

(  iiכבישים והסדרי תנועה )ארעיים וקבועים(, וכן )
 ו הקבלנים מטעם הרשותמכלול העבודות אותן יבצע

תכנון  , בין היתר,בתוך משבצת הקרקע הזמנית, שהנן
ניקוז מי גשם ומפריד )לרבות  והקמה של משטח בטון

, ממ"ד1מרחב מוגןמבנה יביל שישמש כ, דלקים(
תשתית תדלוק ממיכל בנזין שיוקם במשבצת הקרקע 

יתר תשתיות חוות המיכלים כן והקבועה וממנה 
הזמנית שהקמתן מוטלת על הרשות על פי נספח 

( מכלול עבודות הבדק והתחזוקה iiiההנחיות; וכן )
, מחוץ למשבצת רשותנים מטעם הקבלה ואותן יבצע

 משבצת הקרקע הזמנית  ךהקרקע הזמנית ובתו
)ביחס לעבודות כאמור בהגדרה זו לעיל, שבוצעו 

בהתאם באמצעות הקבלנים מטעם הרשות בלבד( 
להוראות נספח התחזוקה, כשביחס לכל אלה, יידרש 
המפעיל להתממשק מבחינה תכנונית, פיסית 

ל לערוך ותפעולית ואשר בהתחשב בהן יידרש המפעי
את עבודות התכנון וההקמה וכל יתר התחייבויותיו 

 בקשר עם תפעול ותחזוקת חוות המכלים הזמנית. 

  -וגם  -

( מכלול iבקשר לחוות המכלים הקבועה, כל אלה:  )
מחוץ  נים מטעם הרשותקבלה והעבודות אותן יבצע

למשבצת הקרקע הקבועה, בקשר לתכנון, הקמה, 
ם הקבועה, כפי שהן ניהול והפעלת חוות המכלי

מפורטות בנספח ההנחיות, לרבות: תכנון והקמת 
תשתיות עד לראש משבצת הקרקע )תשתיות מים, 
ביוב וניקוז, חשמל, תקשורת ותאורה(; תשתיות 

( iiכבישים והסדרי תנועה )ארעיים וקבועים(, וכן )
מכלול עבודות ההקמה של חוות המכלים הקבועה 

בתוך משבצת  רשותנים מטעם הקבלה ו אותן יבצע
הקרקע הקבועה לצורך הקמת חוות המכלים הקבועה 

( מכלול iii)לרבות תשתיות ומערכות החווה(, וכן )
נים מטעם קבלה ועבודות הבדק והתחזוקה אותן יבצע

מחוץ ובתוך משבצת הקרקע הקבועה בקשר  הרשות
)ביחס לעבודות כאמור עם חוות המכלים הקבועה 

באמצעות הקבלנים מטעם בהגדרה זו לעיל, שבוצעו 
, בהתאם להוראות נספח התחזוקה, הרשות בלבד(
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כשביחס לכל אלה, יידרש המפעיל להתממשק 
מבחינה תכנונית, פיסית ותפעולית ואשר בהתחשב 
בהן יידרש המפעיל לערוך את עבודות ההתאמה 
וההערכות וכל יתר התחייבויותיו בקשר עם תפעול 

 ותחזוקת חוות המכלים הקבועה.

 פדיון"
 הכנסות

בגין  ברוטו
שירותי 

 תדלוק
 "בדס"ל

כל ההכנסות, בכסף או בשווה כסף, להן יהיה זכאי  -
בדס"ל לאספקת שירותי התדלוק המפעיל בקשר 

הזמנית ובחוות המכלים בחוות המכלים  לצרכנים
שבשדה התעופה רמון בלבד ו1או הקבועה )לפי העניין( 

השיווק , כשהן מחושבות בהתאם למרווח ןבאמצעות
והכול בניכוי מס ערך מוסף בלבד )ככל שהוא לדס"ל 

מוטל ובשיעורו במועד ביצוע כל תשלום(, ולמען הסר 
ללא ניכוי כל תשלום אחר מכל מין וסוג בו  –ספק 

נדרש המפעיל לשאת בקשר עם ההרשאה, כגון: 
דמי עלויות שנדרשו בקשר ולצורך מתן השירותים, 

דמי שירותים תים, הרשאה, דמי השימוש, דמי השירו
מיסים, היטלים, נוספים, דמי מעבר )ככל שיחולו(, 

 . אגרות, עמלות

פדיון "
הכנסות 

ברוטו בגין 
שירותים 

 "נלווים

כל ההכנסות, בכסף או בשווה כסף, להן יהיה זכאי  -
לאספקת השירותים הנלווים לצרכנים המפעיל בקשר 
 הזמנית ובחוות המכלים הקבועה )לפיבחוות המכלים 

, ןשבשדה התעופה רמון בלבד ו1או באמצעותהעניין( 
והכול בניכוי מס ערך מוסף בלבד )ככל שהוא מוטל 

 –ובשיעורו במועד ביצוע כל תשלום(, ולמען הסר ספק 
ללא ניכוי כל תשלום אחר מכל מין וסוג בו נדרש 

עלויות  פעיל לשאת בקשר עם ההרשאה, כגון:המ
דמי הרשאה, , שנדרשו בקשר ולצורך מתן השירותים

דמי שירותים נוספים, דמי השימוש, דמי השירותים, 
מיסים, היטלים, אגרות, דמי מעבר )ככל שיחולו(, 

עמלות וכן הנחות אותם העניק המפעיל ללא אישור 
 .הרשות בכתב על פי הוראות החוזה

צו הפיקוח "
בנזין 

 " תעופתי

ים קוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיריצו פ -
 – ע"אהתש (,לבנזין תעופתי בשדות תעופה מרביים

וכן הודעת פקוח על מחירי מצרכים )מחירים  1111
 –מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה(, התשע"ב 

, כפי שיעודכנו מעת לעת, לרבות כל חקיקה, 1111
תקנה, צו, הודעה ו1או תיקון שיבואו במקומם ו1או 

 בנוסף אליהם. 

תעופה וכן כל גורם אחר או נוסף לו  כל אלה: חברות - "צרכנים"
יעניק המפעיל איזה מהשירותים )כולם או חלקם(, 

גופים להן העניקה  -למען הסר כל ספק  -לרבות 
 הרשות הרשאה למתן שירותי קרקע. 

שדות "
התעופה 
 "הקיימים

 כל שדות התעופה, למעט שדה התעופה רמון.  -

שדות "
 "התעופה

; נמלי התעופה הפנים כל אלה: שדה התעופה רמון -
חיפה, ראש פינה, אילת ועובדה הרצליה,  –ארציים 

שדה דב, אותם  -התעופה הפנים ארצי  הוכן שד
מפעילה ומנהלת הרשות בהתאם להוראות סעיף 

)או  1211-( לחוק רשות שדות התעופה, תשל"ז1)א()1
כל חוק1הוראת דין אחרים שיבואו במקומו ו1או 

ופה ו1או נמל תעופה בנוסף לו( וכן כל שדה תע
שיתווסף ו1או יבוא במקום שדות1נמלי התעופה 
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 האמורים.   

שטחי "
ומתקני 
 "השירות

 הקבועה ביחס לחוות המכלים הזמנית וחוות המכלים -
; עודיייתר הציוד היוכן  תשתיות ומערכות החווה -

מתקני השירות בשדות  - ביחס לשדות הקיימים
 .  הקיימים וכן יתר הציוד הייעודי

שטחים "
 " עורפיים

כל השטחים המבונים של  בשדות התעופה הקיימים: -
משרדים, מחסנים, סככות, שטחי חנייה )אף שאינם 

תהיה הרשות רשאית על פי  םאותשטחים מבונים(, , 
, למפעילשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להקצות 

באיזה , במהלך תקופת ההתקשרות, עורפיכשטח 
ובמיקום בהיקף ם והכול משדות התעופה הקיימי

שיקבע על ידי הרשות וכפי שיעודכן לשם כך במפרט. 
אותו תהיה ו1או מתחם,  כל שטח בשדה תעופה רמון:

הרשות רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 
מחוץ למשבצת , עורפי, כשטח למפעיללהקצות 

במהלך תקופת , הזמנית והקבועה הקרקע
בהיקף והכול  בשדה תעופה רמון,ההתקשרות, 

 ובמיקום שיקבע על ידי הרשות.

שירותי "
הובלת 
 "דלקים

חוות לחוות אחסון דלקים מ מוצרי דלקהובלת  -
ו1או  המכלים הזמנית ו1או חוות המכלים הקבועה

, בכל אמצעי שהוא אך לשדות התעופה הקיימים
  .בהתאם להוראות הדין

שירותי "
 "תדלוק

חסנה של מוצרי א; שירותי הובלת דלקיםכל אלה:  -
דלק בתשתיות ומערכות החווה ו1או בציוד הייעודי 

של תדלוק  ו1או מתקני השירות בשדות הקיימים;
, באמצעות מתקני השירות לכלי טיס מוצרי דלק

בשדות הקיימים ו1או הציוד הייעודי, בין היתר 
, לרבות תדלוק עצמי Over The Wing Fuelingבשיטת 

וח, ביצוע בדיקות בשדות התעופה הקיימים; פיק
ובקרות איכות וטיב של מוצרי הדלק, טיפול במוצרי 
דלק, וכן תחזוקת תשתיות ומערכות החווה ו1או 
והציוד הייעודי ומתקני השירות בשדות הקיימים 

תקנים המחייבים בהתאם להוראות כל דין לרבות 
, כמפורט בין היתר, )בין ישראליים ובין בינלאומיים(

, חוזההעל פי הוראות  הכול ,לחוזה 11.1בסעיף 
לרבות הוראות הרשות ו1או הוראות כל דין, כפי 

  שיתעדכנו מעת לעת.

שירותים "
 "נלווים

המוצרים חסנה ואספקה של אמכירה, כל אלה:  -
הוראות כל דין, פי -ריקון דלק מכלי טיס, עלהנלווים; 
התקנים המחייבים )בין ישראליים ובין לרבות 

 וריכוז נקז דלקים של מטוסים איסוף; בינלאומיים(
למקומות מורשים ומאושרים ע"י המשרד  יםפינויו

; כל שירות נלווה או נוסף אתו יידרש להגנת הסביבה
, חוזההעל פי הוראות המפעיל להעניק לצרכנים 

לרבות הוראות הרשות ו1או הוראות כל דין, כפי 
 שיתעדכנו מעת לעת. 

שנת "
 "הפעלה

)כהגדרתה  ההפעלהות תקופת כל שנה קלנדארית משנ -
 11בינואר ומסתיימת ביום  1להלן(, המתחילה ביום 

בדצמבר שלאחריו, למעט השנה הקלנדארית 
, המתחילה במועד הפעלההראשונה של תקופת ה

)כהגדרתה להלן( ומסתיימת  הפעלהתחילת תקופת ה
בדצמבר של אותה שנה, והשנה הקלנדארית  11ביום 

)או שנת ההארכה  ההפעלהתקופת האחרונה של 
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 כללי –עיקרי ההרשאה ותנאיה  .1

 ההרשאה .1.1

הרשות תעניק למפעיל הרשאה, לא ייחודית, מוגבלת בזמן והניתנת לביטול  .1.1.1
עת )אשר תתבטל מעיקרה עם ביטול החוזה מכל סיבה שהיא(,  בכל

בינואר של  1האחרונה, לפי העניין(, המתחילה ביום 
אותה שנה ומסתיימת במועד סיום תקופת 

 ההתקשרות.

תוכנית "
 "הבינוי

ומגבלותיה, לרבות  שדה התעופה רמוןתוכנית בינוי  -
כל עדכון ו1או שינוי שיאושר במסגרתה על ידי 

כאמור מוסדות התכנון, וכן לרבות כל עדכון ושינוי 
ביחס  אותו נדרש המפעיל לבצע בתוכנית האמורה

 . לחוות המכלים הזמנית

תוכנית "
 "המתאר

 .111111111תכנית מתאר מקומית מפורטת מספר  -

תקופת "
ההפעלה 

 "ברמון

כלים הזמנית ותקופת תקופת ההפעלה של חוות המ -
 ההפעלה של חוות המכלים הקבועה, גם יחד. 

 – NFPA" - STANDART FOR AIRCRAFT FUEL SERVICINGתקן "
NFPA 407 ,לרבות כל תיקון, עדכון, שינוי, התאמה ,

תוספת לתקן האמור או תקנים שיבואו במקומו ו1או 
 בנוסף אליו. 

תקנות "
 "הטיס

תקנות הטיס )בטיחות בשדות התעופה של רשות  -
 11וכן הוראות פרק  1221 -התשנ"ב  ,שדות התעופה(

והכול לרבות כל תיקון, , I.C.A.Oשל אמנת  11לנספח 
עדכון, שינוי, התאמה, תוספת לתקנות ולהוראות 
האמורות או תקנות והוראות שיבואו במקומם ו1או 

 בנוסף אליהם.

תשתיות "
ומערכות 

 "החווה

מתקן, מכל מין וסוג, שיתוכננו, ו תשתית, כל מערכת -
 יוקמו ו1או יסופקו על ידי המפעיל במשבצת הקרקע

התכנון וההקמה בודות כחלק מע הקבועההזמנית ו
מעבודות ו1או כחלק בחוות המכלים הזמנית 

כל   -וכן בנוסף  הקבועה;בחוות המכלים ההתאמה 
מערכת, תשתית ומתקן, מכל מין וסוג, שיתוכננו, 
יוקמו ו1או יסופקו על ידי הרשות במשבצת הקרקע 
הזמנית והקבועה כחלק מעבודות הרשות ואשר 

ו1או להתממשק  להתחבר מפעילאליהם יידרש ה
תפעול ותחזוקה של חוות הקמה, במסגרת ו1או לצורך 

ומתן  )לפי העניין( הקבועהוהזמנית  המכלים
וכל יתר התחייבויות המפעיל באמצעותן השירותים 

( תשתיות חשמל, i)על פי החוזה, לרבות ולא למעט: 
( iiתקשורת, מים, ביוב וניקוז, לסוגיהם השונים; )

ק )פנימית, תת קרקעית וצנרת תדלוק צנרת דל
( מכלים של מוצרי דלק )עיליים ו1או תת iiiמטוסים(; )

( ivקרקעיים, מכל מין וסוג ולכל שימוש שהוא(; )
( vi( יתר הציוד הייעודי; )vמתקני תדלוק; )מערכות ו

כל תשתית נוספת מכל מין וסוג הנדרשת לצורך 
 הזמנית הקמה, תפעול ותחזוקת חוות המכלים

כמפורט , הכול ןומתן השירותים באמצעות (הקבועהו
ו1או כפי  נכון למועד חתימת החוזהבנספח ההנחיות 

 .ההתקשרותשיהיה במהלך תקופת 
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זה:  ס)בטופ לכל אלהומלאה והמפעיל מקבל על עצמו אחריות כוללת 
 : "(ההרשאה"

 : רמוןהתעופה בשדה  .1.1.1.1

של חוות  חזוקה, ניהול ותהפעלהה, הקמתכנון,  .1.1.1.1.1
והענקת , לרבות השתתפות בהרצה ,המכלים הזמנית

שבונו של המפעיל ל על חוהשירותים באמצעותה, הכ
 וכןובהתאם להוראות כל דין וליתר הוראות החוזה; 

 חוות המכליםשל ותחזוקה  הפעלהניהול, התאמה,  .1.1.1.1.1
, והענקת הרצההשתתפות בלרבות , הקבועה

על חשבונו של המפעיל  הכול השירותים באמצעותה,
 ; ובהתאם להוראות כל דין וליתר הוראות החוזה

   - וכן -

 –ינתן הרשאה על פי הוראות החוזה( בשדות הקיימים )בהן ת .1.1.1.1
מתקני השירות בשדות  שלותחזוקה הפעלה התאמה, ניהול, 

 קיימים ו1או הציוד הייעודי, והענקת השירותים באמצעותם,
על חשבונו של המפעיל ובהתאם להוראות כל דין וליתר  הכול

  .הוראות החוזה

ן, כי הרשות מבקשת להבהיר באופן, סופי, מלא ובלתי חוזר כדלקמ .1.1.1
ההרשאה ניתנת בזאת למפעיל, לתכליות, לנושאים ולמטרות הנקובות לשם 

לעיל, לפי העניין, בלבד. לפיכך, המפעיל יישא באחריות לכך  2.1  ףכך בסעי
שלא לבצע כל פעולה שאינה כלולה במפורש במסגרת ההרשאה ובכלל זאת 

ל פעולה ו1או שימוש אחרים, מכל מין וסוג, ולא יהיו רשאים שלא לבצע כ –
להעניק כל שירות אחר או נוסף שאינם כלולים באופן מפורש, מסגרת 

מובהר ומודגש בזאת במפורש, כי ההרשאה המוענקת למפעיל ההרשאה. 
בחוזה הנה להענקת השירותים לצרכנים בלבד. המפעיל לא יהיה רשאי 

 .שירותים לכל צד שלישי שאינו צרכןבשום מקרה, להעניק את ה

 היקף ההרשאה להפעלת שדות התעופה, יקבע בהתאם לנסיבות הבאות:  .1.1.1

פעיל את חוות המכלים הזמנית החל מהמועד בו יפתח יהמפעיל  .1.1.1.1
לתום תקופת שדה התעופה רמון לפעילות תעופתית, וזאת עד 

. אין באמור לעיל כדי לגרוע חוות המכלים הקבועהההתאמה של 
אף  החל ממועד ההרצה, חייבות המפעיל להשתתף בהרצה,מהת

קודם לתחילת תקופת ההפעלה של חוות המכלים הזמנית, 
   .בחוזהכמפורט 

הזמנית ו1או  במידה והחלה תקופת ההפעלה של חוות המכלים .1.1.1.1
 ים אלהמונח )כהגדרת הקבועה תקופת ההפעלה של חוות המכלים

, אזי יעניק המפעיל את להלן( ולהלן(, לפני מועד הסגירה )כהגדרת
הקבועה הזמנית או חוות המכלים השירותים בחוות המכלים 

בלבד עד למועד הסגירה וממועד הסגירה ואילך יעניק )לפי העניין( 
 הזמנית או חוות המכלים בחוות המכליםאת השירותים גם 
שהנם: נמלי  בשדות התעופה הקיימיםוגם  הקבועה )לפי העניין(
 ף, חלחיפה וראש פינה בלבדהרצליה,  –ים התעופה הפנים ארצי
 עד לתום תקופת ההתקשרות. וזאת   בעל ההרשאה הקיים,

ר מצב שבמסגרתו יוענקו יכול להיווצבנסיבות האמורות, 
השירותים במתכונתם הנוכחים בשדות התעופה הקיימים על 
ידי בעל ההרשאה הקיים ואילו במקביל, יוענקו השירותים על 

הקבועה  הזמנית או בחוות המכליםת המכלים ידי המפעיל בחוו
שבשדה התעופה רמון, וזאת מבלי שלמפעיל תעמוד  )לפי העניין(

  כל טענה ו1או תביעה בקשר לכך.  

חוות המכלים הזמנית או במידה והחלה תקופת ההפעלה של  .1.1.1.1
 )כהגדרת , לפי הענייןהקבועה חוות המכליםתקופת ההפעלה של 

להלן(, אזי  וועד הסגירה )כהגדרתה להלן(, לאחר ממונחים אל
בשדות רק יעניק המפעיל את השירותים החל ממועד הסגירה 
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 –התעופה הקיימים שהנם: נמלי התעופה הפנים ארציים 
, חלף בעל ההרשאה חיפה, ראש פינה, אילת ועובדההרצליה, 

חוות ואילו החל ממועד תחילת תקופת ההפעלה של  הקיים,
 הקבועה חוות המכליםההפעלה של  ו1או תקופת המכלים הזמנית

בחוות המכלים , יעניק המפעיל את השירותים )לפי העניין(
שדה התעופה שב)לפי העניין( הקבועה כלים חוות המבהזמנית או 

: נמלי התעופה שהנםבשדות התעופה הקיימים בנוסף רמון וכן 
מובהר חיפה וראש פינה בלבד. הרצליה,  –הפנים ארציים 
עיל לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו1או שיפוי בגין במפורש, כי המפ

ולא תעמוד  הפסקת מתן השירותים בשדות התעופה עובדה ואילת
 .  למפעיל כל טענה ו1או תביעה בקשר לאמור

בנסיבות האמורות, ישלם המפעיל לרשות בגין ההרשאה לניהול 
והפעלת שדות התעופה אילת ועובדה, את דמי הרשאה המשולבים 

, בשינויים לחוזה 11.1-11.1 ם להוראות סעיפיםברמון, בהתא
המחויבים, בהתאם לכמויות התדלוק ולפדיון ההכנסות ברוטו 
)מדס"ל ושירותים נלווים(, שנצברו בשני שדות התעופה יחדיו. 
למען הסר ספק, דמי השימוש, דמי השירותים ודמי השירותים 
 הנוספים בגין ההרשאה לניהול ולהפעלת שדות התעופה אילת

ועובדה, )תכולה ותשלום(, יעודכנו ויחולו בהתאם למנגנונים 
 הרלוונטיים שנקבעו בחוזה עבור שדה התעופה רמון.

תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת להוראות נוספות  .1.1.1.1
המתייחסות להרשאה, מגבלותיה ושינויים בהרשאה כמפורט 

 בחוזה. 

ר המפעיל עם סיומה של ההרשאה כאמור, מכל סיבה שהיא, יפנה וימסו .1.1.1
הרלבנטית )בין  לחזקתה של רשות את כל הציוד הקבוע ומשבצת הקרקע

, במתכונת ובכפוף לדרישות המתוארות הזמנית ובין הקבועה לפי העניין(
 כך לשם זכאי שיהיה מבלי)לרבות דרישות התקינות המינימאליים(,  בחוזה

שאר , והכול בכפוף לשהם וסוג מין מכל, שיפוי או פיצוי, תמורה לכל
כי המפעיל יישא באחריות , מובהר .ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה

, לרבות כל פעולה או ההרשאהעל חשבונו, בכל הסיכונים לביצוע המלאה, 
   בחוזה. עבודה הכרוכה בכך, גם אם לא צוינה במפורש

 ההתקשרות תקופת .1.1

תחילת תקופת )להלן: "חתימת החוזה תקופת ההתקשרות תחל במועד  .1.1.1
המוקדם מבין מועד המ חודשים 11 -ו שנים 2"( ותסתיים בתום ותההתקשר

( iiאו )חוות המכלים הזמנית של תקופת ההפעלה מועד תחילת ( iאלה: )
תחילת תקופת ההפעלה של שדות הסגירה, כהגדרתו להלן )מועד מועד 

תום " –ו  "תקופת ההתקשרות: ", בהתאמה)להלן( התעופה הקיימים
 (."תקופת ההתקשרות

תקופות משנה ובהתייחס לשדות התעופה לופת ההתקשרות תחולק תק .1.1.1
 הקיימים ולשדה תעופה רמון, כדלקמן: 

 שדות התעופה הקיימים  .1.1.1

 ועדמועד תחילת תקופת ההתקשרות החל מ -תקופת ההערכות  .1.1.1.1
יבצע  ,"(תקופת ההיערכות)להלן: "לא יאוחר ממועד הסגירה 

על  כל הדרוש, את על אחריותו הבלעדית ועל חשבונוהמפעיל, 
מנת שיוכל להעניק את מלוא השירותים, החל ממועד הסגירה 
)תחילת תקופת ההפעלה בשדות הקיימים( ואילך בכל שדות 

עבודות  עביצולרבות התעופה הקיימים, בהתאם להוראות כל דין, 
גיוס והכשרת השירותים,  שטחי ומתקני השירות למתן התאמת ל

הצטיידות רכישה, , תאימותוביצוע הדרכות והכשרות מ כוח אדם
)לרבות  חלקי חילוףמלאי ו ציוד הייעודיאספקה והתאמה של ה

מתן שירותי ל דרושהמסננים1פילטרים לציוד הייעודי בהיקף 
ביצוע חפיפה ושיתוף עריכת התקשרויות עם צרכנים ו ,התדלוק(

פעולה עם בעל ההרשאה הקיים, קבלת כל האישורים, ההיתרים 
בשדות התעופה ם לצורך מתן השירותים והרישיונות הדרושי
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וכן כל פעולה נלווית ו1או נובעת ו1או משלימה לאמור, הקיימים 
הכול כמפורט בחוזה ובאופן שבו יעניק המפעיל בפועל את מלוא 

 הסגירה ואילך,מועד בשדות התעופה הקיימים, החל מהשירותים 
 . ללא כל עיכובים ובהתאם לדרישות המפורטות בחוזה ובנספחיו

מובהר בזאת במפורש, תחילת מתן השירותים בשדות התעופה  .1.1.1.1
. בין לילההקיימים לרבות החלפת בעל הרשאה הקיים, תתבצע 

בשטחי ומתקני לפיכך, יבצע המפעיל את עבודות ההתאמה 
, במהלך תקופת ההתאמה, ומבלי שיהיה באמור על מנת השירות

ירותים להוות עילה לגריעה ו1או להפחתה של טיב או היקף הש
ו1או לגריעה ו1או להפחתה של איזה מהתשלומים אותם חייב 

 המפעיל לשלם לרשות על פי החוזה. 

מועד תחילת תקופת ההפעלה  -תקופת ההפעלה לשדות הקיימים   .1.1.1.1
של שדות התעופה הקיימים, אינו ידוע במועד פרסום המכרז והוא 

מועד . ה אזרחיתיחל במועד בו ייסגר שדה דב לפעילות תעופת
סגירת שדה דב לפעילות תעופה אזרחית נכון למועד פרסום 
המכרז, נקבע במסגרת פסק הדין של בית המשפט הגבוה לצדק 

, אך על פי הערכת הרשות בלבד, ומבלי שהדבר 11.1.1111ליום 
יהווה עילה לטענת הסתמכות מצד המפעיל, מועד סגירת שדה דב 

טופס זה, מועד )ב 1112לפעילות תעופה אזרחית צפוי לשלהי שנת 
החל ממועד הסגירה . "(מועד הסגירההסגירה בפועל, יכונה: "

ועד לתום תקופת ההתקשרות, יעניק המפעיל את השירותים 
בשדות התעופה הקיימים במלואם ובמועדם ובכפוף ליתר 

"(. תקופת ההפעלה לשדות קיימיםהוראות החוזה )להלן: "
 ,בכתב ומראשך, על כתודיע הרשות למפעיל  בנסיבות האמורות,

  .הסגירה המעודכןימים לפני מועד  111

מובהר בזאת, כי עיכוב במועד הסגירה לא יגרום בשום מקרה 
להארכת תקופת ההפעלה וכן לא יזכה בשום מקרה את המפעיל 

 בתשלום, פיצוי ו1או שיפוי מכל מין וסוג.

לשדות התעופה הקיימים תקופת ההפעלה עוד מובהר בזאת, כי 
, וזאת על אף שבמועד הסגירהכל מקרה, לפני מועד לא תחל ב

האמור השלים המפעיל את ההערכות הנדרשת לביצוע 
, במסגרת תקופת בשדות התעופה הקיימים השירותים

. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי פער הזמנים הערכותה
שממועד השלמת ההערכות האמורה ועד למועד תחילת תקופת 

, לחוות המכלים )לפי המאוחר( לשדות הקיימים ו1או ההפעלה
 לא יזכה את המפעיל בכל פיצוי, שיפוי או תשלום, מכל מין וסוג.

 בשדה התעופה רמוןהזמנית חוות המכלים  .1.1.1

הקמה. בהתעופה רמון  נכון למועד פרסום המכרז מצוי שדה .1.1.1.1
להערכת הרשות, במועד הצפוי לפתיחת שדה תעופה רמון 

הקמת חוות המכלים עבודות  יושלמולפעילות תעופתית טרם 
הקבועה. נוכח פער הזמנים כאמור והצורך החיוני בהפעלתה של 
חוות מכלים עם פתיחת שדה תעופה רמון לפעילות תעופתית, 

דרש המפעיל לתכנן, להקים ולהפעיל את חוות המכלים ייייתכן ו
וזאת באופן שיאפשר את תחילת הפעלתה על ידי המפעיל  ,הזמנית

והמשך  פה רמון לפעילות תעופתיתבמועד פתיחת שדה התעו
 עד לסיום הקמת חוות המכלים ומסירתן למפעיל.הפעלתה 

הסר ספק, מובהר בזאת כי הרשות תהיה רשאית להורות  למען
למפעיל שלא לתכנן ו1או להקים ולהפעיל את חוות המכלים 
הזמנית כמו גם שתהיה רשאית להורות למפעיל בכל שלב, לבטל 

ו הקמת והפעלת חוות המכלים הזמנית. ולהפסיק את תכנון ו1א
בנסיבות האמורות, יחולו הוראות החוזה המתייחסות להרצת 

 .     השדה, על חוות המכלים הקבועה, בשינוים המחויבים

תתייחסנה  ,ביחס לחוות המכלים הזמניתהתחייבויות המפעיל  .1.1.1.1
  לתקופות משנה כלהלן: ןאף ה
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 דםהמוק במועד שתחילתה תקופה -תכנון  תקופת .1.1.1.1.1
 בו המועד( ii) או החוזה חתימת מועד( i: )אלה מבין

הרשות למפעיל בכתב על תחילת תקופת  הודיעה
)אף שטרם נחתם החוזה( וסיומה במועד  התכנון

 ,המסירה של עבודות הרשות בחוות המכלים הזמנית
צו תחילת עבודה בנוסח המצורף ב כפי שיהיה נקוב

תה , במסגראותו תנפיק הרשות למפעיל לחוזה
ישלים המפעיל את עבודות התכנון, ככל הדרוש 

לרבות כל  הזמנית ה של חוות המכליםלצורך הקמת
תשתיות ומערכות החווה במשבצת הקרקע הזמנית 

ל והכ, הדרושות להקמתה, תפעולה ולמתן השירותים
בהתאם להוראות כל דין, לוחות הזמנים והשלבים 
הנקובים לשם כך בנספח לוח הזמנים ובהתאם 

אר ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה )להלן: לש
 "(. תום תקופת התכנון" –" ו תקופת התכנון"

מובהר, כי על פי הערכת הרשות, ומבלי שיהיה 
באמור על מנת להוות עילה להסתמכות מטעם 
המפעיל, מועד המסירה של עבודות הרשות בחוות 

. 01/207בתחילת חודש המכלים הזמנית, עתיד לחול 
, הצפי להשלמת עבודות הרשות בחוות לצד האמור

המכלים הזמנית, ובהתאם הצפי לתחילת עבודות 
ההקמה ולתחילת תקופת ההפעלה של חוות 
המכלים הזמנית, אינם וודאיים והם משקפים 
הערכה בלבד שאיננה מחייבת את הרשות בשום 

 במועד המסירהלמען הסר ספק, עיכוב צורה ואופן. 
, לא יזכה לים הזמניתשל עבודות הרשות בחוות המ

את המפעיל בשום פיצוי ו1או שיפוי וכל סעד אחר, 
כמו גם שלא יזכה אותו בסעד של הארכת תקופת 

 .ההפעלה של איזה מחוות המכלים

תקופה  - של חוות המכלים הזמנית תקופת ההקמה .1.1.1.1.1
בתום תקופת התכנון וסיומה במועד בו  שתחילתה

בנוסח  היתר הפעלההנפיקה הרשות למפעיל, בכתב, 
( מועד iמבין אלה: ) המאוחרבמועד המצורף לחוזה, 

פתיחת שדה התעופה רמון לפעילות תעופתית )מבלי 
( ii) אולגרוע מאחריות המפעיל להשתתף בהרצה(; 

המועד בו אישרה הרשות למפעיל את השלמתן של 
חודשים  1עבודות ההקמה בפועל או תום תקופה של 

, בהתאמה: ממועד המסירה, לפי המוקדם )להלן
"(. תום תקופת ההקמה" –" ו תקופת ההקמה"

יבצע וישלים המפעיל את במסגרת תקופת ההקמה 
וכן את כל  הזמנית של חוות המכליםעבודות ההקמה 

הדרוש לצורך ניהול והפעלת שטחי ומתקני השירות 
וביצוע הדרכות  גיוס כוח אדם)לרבות  במסגרתה

נה של אספקה והתק, הצטיידות והכשרות מתאימות
)לרבות  חלקי חילוף מלאיו ציוד הייעודיה

הנדרש מסננים1פילטרים לציוד הייעודי בהיקף 
הרצות לחוות , ביצוע (לצורך מתן שירותי התדלוק

על פי דרישת הרשות במסגרת  הזמנית כליםהמ
עריכת התקשרויות עם , הרצת שדה התעופה רמון

צרכנים, קבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות 
ם בחוות ירושים לצורך מתן השירותים הרלוונטיהד

המכלים הזמנית וכן כל פעולה נלווית ו1או נובעת 
ו1או משלימה לאמור, הכול באופן שבו יעניק המפעיל 
בפועל את מלוא השירותים בחוות המכלים הזמנית 
החל מתום תקופת ההקמה ואילך ללא כל עיכובים 

ו ובהתאם לדרישות המפורטות בחוזה ובנספחי
הוראות כל דין, לוחות הזמנים והשלבים הנקובים ו
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לשם כך בנספח לוח הזמנים ובהתאם לשאר 
 ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה. 

מובהר, כי היתר ההפעלה האמור, יונפק למפעיל, רק 
לאחר שימציא לידי הרשות תעודת גמר לעבודות 
ההקמה של חוות המכלים הזמנית )כהגדרתן להלן( 

תר האישורים, ההיתרים, הרישיונות וכן את כל י
וההסכמות, המתחייבים על פי הוראות כל דין כתנאי 
לניהול והפעלת שטחי ומתקני השירות בפועל ומתן 
השירותים באמצעותם; לאחר תום תקופת ההרצה 
של שדה התעופה רמון ופתיחתו לפעילות תעופתית 
על ידי הגורמים המוסמכים )לרבות מתן היתר 

ת המכלים הזמנית( וכן בנוסף, לאחר לשימוש בחוו
הנפקת כל יתר המסמכים אשר חובת המצאתם 
מוטלת על המפעיל על פי החוזה, כתנאי לקבלת 

 היתר ההפעלה, לרבות הערבות ואישורי הביטוח.

למניעת ספיקות, מובהר כי היתר ההפעלה שיינתן על 
ידי הרשות לא יהווה בשום צורה ואופן תחליף למי 

היתרים, הרישיונות וההסכמות אשר מהאישורים, ה
שבקבלתם ובאחזקתם יהא מחויב המפעיל, על פי 
הוראות כל דין, כתנאי לניהולם והפעלתם של שטחי 

 ומתקני השירות

תקופה  - הזמנית חוות המכלים לשתקופת ההפעלה  .1.1.1.1.1
של חוות המכלים  בתום תקופת ההקמה שתחילתה

ת עם תחילת תקופת ההפעלה של חוווסיומה  הזמנית
, להלן 2.2.5.2 כאמור בסעיף הקבועה  המכלים

חוות המכלים במסגרתה יתפעל ויתחזק המפעיל את 
, ובכלל הבמסגרת שטחי ומתקני השירותהזמנית ו

זאת יעניק באמצעותם את השירותים, הכול באופן, 
כך בתנאים ובהתאם להוראות המפורטות לשם 

תקופת ההפעלה של חוות המכלים )להלן: "חוזה ב
 . "(הזמנית

לחוות המכלים מובהר במפורש, כי תקופת ההפעלה 
פתיחת לא תחול בכל מקרה, לפני מועד הזמנית 

וככל שנדרש ) שדה התעופה רמון לפעילות תעופתית
הסמכת חוות ו לאחר הרצה של שדה התעופה

, וזאת על אף שבמועד האמור השלים (המכלים
וכן  תתכנון והקמת חוות המכלים הזמנימפעיל את ה

ת לביצוע וההערכות הנדרשעבודות ההקמה ואת 
השירותים, במסגרת תקופת ההקמה. למען הסר 
ספק מובהר בזאת, כי פער הזמנים שממועד 

עבודות ההקמה )לרבות ההערכות הנדרשת השלמת 
ועד למועד תחילת תקופת  למתן השירותים(

, לא יזכה את ם הזמניתלחוות המכלי ההפעלה
 המפעיל בכל פיצוי, שיפוי או תשלום, מכל מין וסוג

 .לחוזה ../0ויחולו בעניין זה הוראות סעיף 

 בשדה התעופה רמוןהקבועה חוות המכלים  .1.1.1

החל מהמועד בו אפשרה הרשות למפעיל לבצע  -ההתאמה תקופת  .1.1.1.1
על פי הודעת הרשות  עבודות התאמה במשבצת הקרקע הקבועה

ממועד ימים  11לא יאוחר מתום  ועד ,ימים מראש 11 למפעיל
 ,"(ההתאמהתקופת )להלן: " של חוות המכלים הקבועה המסירה

יבצע המפעיל, על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, את כל במהלכה 
לרבות  ,לביצוע השירותים בחוות המכלים הקבועה הדרוש

ירות במשבצת הקרקע הקבוע למתן שהתאמת שטחי ומתקני ה
והתקנת הציוד הייעודי ורכישת מלאים של הצטיידות ירותים, הש

לצוות  גיוס והכשרת כוח אדם, ביצוע הדרכות חלקי חילוף,
בהרצות בחוות המכלים הקבועה על פי  השתתפות, המפעיל
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דרישת הרשות במסגרת הרצת שדה התעופה רמון )ככל שזו לא 
ים, קבלת כל האישורהתבצעה במסגרת חוות המכלים הזמנית(, 

ההיתרים והרישיונות הדרושים לצורך מתן השירותים 
חפיפה והליכי מסירה ביצוע הרלוונטיים בחוות המכלים הקבועה, 

של חוות המכלים הקבועה מהקבלנים מטעם הרשות )בהתאם 
 להוראות הנקובות לשם כך בנספח התחזוקה, וכמפורט בחוזה(,

ור, הכול וכן כל פעולה נלווית ו1או נובעת ו1או משלימה לאמ
כמפורט בחוזה ובאופן שבו יעניק המפעיל בפועל את מלוא 

הרלוונטיים בחוות המכלים הקבועה, החל מתום השירותים 
ללא כל עיכובים ובהתאם לדרישות  תקופת ההתאמה ואילך,

עבודות )בטופס זה, יחדיו: " המפורטות בחוזה ובנספחיו
  . "(התאמה

וות המכלים הקבועה על פי הערכת הרשות, מועד המסירה של ח
לצד האמור, מועד  .207/אוקטובר עתיד לחול במהלך חודש 

המסירה החזוי כאמור, ובהתאם הצפי לתחילת תקופת 
ההתאמה ו1או לתחילת תקופת ההפעלה של חוות המכלים 
הקבועה, אינם וודאיים והם משקפים הערכה בלבד שאיננה 

בות בהן מחייבת את הרשות בשום צורה ואופן, וזאת גם בנסי
התעכבה תקופת ההפעלה של חוות המכלים הקבועה בשל 
האמור. למען הסר ספק, עיכוב בתחילת תקופת ההפעלה של 
חוות המכלים הקבועה, לא יזכה את המפעיל בשום פיצוי ו1או 
שיפוי וכל סעד אחר, כמו גם שלא יזכה אותו בסעד של הארכת 

 תקופת ההפעלה של איזה מחוות המכלים. 

פורש, כי הרשות תהיה רשאית אך בכל מקרה, לא מובהר במ
חייבת, לאפשר למפעיל לבצע את עבודות  ההתאמה במשבצת 

 ניםקבלה ים הקרקע הקבועה במקביל לעבודות אותן מבצע
של חוות המכלים  וזאת אף טרם מועד המסירה מטעם הרשות,

. עם זאת, גם בנסיבות בהן אפשרה הרשות למפעיל לבצע הקבועה
ההתאמה רק לאחר מועד המסירה, לא יחול שינוי  את עבודות

 במועד תקופת ההפעלה של חוות המכלים הקבועה.

עוד מובהר כי הרשות תהיה רשאית, כתנאי למסירת האחריות 
בחוות המכלים הקבועה למפעיל, לערוך באמצעות נציגים 

מטעם הרשות  ניםקבלהנציגי  ובהשתתפותומומחים מטעמה, 
נוכחותם תידרש לשם כך, בדיקות  ונציגי המפעיל אשר את

הקבועה )במשבצת  המכליםתקינות לתשתיות ומערכות חוות 
הקרקע של חוות הדלק הקבועה ובשטחים החיצוניים לה(, וזאת 

בנספח לשם כך באופן, בתנאים ובמשך תקופה הנקובים בין היתר 
  .והכל בהתאם להוראות החוזה התחזוקה

תקופה שתחילתה  – ועההקב חוות המכלים לשתקופת ההפעלה  .1.1.1.1
( המועד בו אישרה הרשות למפעיל iמבין אלה: ) במועד המוקדם

( תום תקופת iiאת השלמתן של עבודות ההתאמה בפועל; או )
של חוות  ממועד המסירהימים  11)לא יאוחר מתום ההתאמה 

(,  וסיומה בתום תקופת ההתקשרות )בטופס המכלים הקבועה
, "(ות המכלים הקבועהתקופת ההפעלה של חוההזמנה: "

הקבועה במסגרתה יתפעל ויתחזק המפעיל את חוות המכלים 
ושטחי ומתקני השירות במסגרתה, ובכלל זאת יעניק באמצעותם 
את השירותים, הכול באופן, בתנאים ובהתאם להוראות 

 המפורטות לשם כך בחוזה. 

מובהר במפורש, כי תקופת ההפעלה של חוות המכלים הקבועה 
כל מקרה, לפני מועד פתיחתו של שדה התעופה רמון לא תחול ב

לפעילות תעופתית )במידה וזה לא יפתח במועד הפעלתה של 
חוות המכלים הזמנית(, וזאת על אף שבמועד האמור השלים 
המפעיל את עבודות ההתאמה וההיערכות הנדרשות לביצוע 
השירותים, במסגרת תקופת ההערכות. למען הסר ספק מובהר 

פער הזמנים שממועד השלמת עבודות ההתאמה בזאת, כי 
וההיערכות )לרבות ההערכות הנדרשת למתן השירותים( ועד 
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למועד תחילת תקופת ההפעלה לחוות המכלים, לא יזכה בשום 
מקרה את המפעיל בכל פיצוי, שיפוי או תשלום, מכל מין וסוג, 

 חוזה. ל ../0סעיף הוראות ויחולו בעניין זה 

על המפעיל להעניק את השירותים תוך מובהר במפורש, כי  .1.1.1.1
הקפדה על רצף תפעולי ללא כל הפוגות, עיכובים, השהיות 
ותקלות. במסגרת האמור, יישא המפעיל באחריות לכך שכחלק 

את , התאמההמפעיל במהלך תקופת ה מעבודות ההתאמה יבצע
כל הדרוש, על אחריותו ועל חשבונו, על מנת להסדיר במישרין 

י העבודות מטעם הרשות והצרכנים וכל גורם הרשות, קבלנמול 
, מערך של מוסמך אחר מטעם הרשות ו1או על פי הוראות כל דין

יוכל  םוחפיפה מסודרת ורציפה במסגרת , תיאומיםשיתוף פעולה
להפסיק את מתן השירותים בחוות המכלים הזמנית  המפעיל

שטחי ומתקני לקבל לידיו, בפועל, בצורה מסודרת את כל ו
בחוות המכלים הקבועה ולהעניק במסגרתם את  השירות

כבר במועד תחילת תקופת ההפעלה בחוות  ,בין לילההשירותים, 
שטחי ומתקני יכנס ל המפעיל, והכול באופן שבו המכלים הקבועה

 , יקבל אחריות מלאה, יערךהשירות בחוות המכלים הקבועה
ההפעלה ויתחיל בביצוע השירותים עם תחילתה של תקופת 

ברציפות מלאה, ללא כל הפוגות, , המכלים הקבועה לחוות
 עיכובים, השהיות ותקלות.  

מבלי לגרוע מהתחייבויות המפעיל לעיל, הרשות תהיה רשאית, 
להורות למפעיל, להעניק את השירותים באמצעות חוות המכלים 
הזמנית ובמקביל, באמצעות חוות המכלים הקבועה, גם לאחר 

האמורות, ישלם המפעיל לרשות  תום תקופת ההתאמה. בנסיבות
דמי הרשאה משולבים ברמון בשיעור הנקוב עבור חוות המכלים 

(, בהתאם לכמויות התדלוק ולפדיון ההכנסות 111%הקבועה )
ברוטו )מדס"ל ושירותים נלווים(, שנצברו בשתי חוות המכלים 

 )הקבועה והזמנית(.  

ות המתוארות את הנסיבהצעתם למכרז, שיקללו המשתתפים בעצם הגשת  .1.1.1
זכויות וסמכויות הרשות על פיהן, ההוצאות והעלויות את זה,  2.2  בסעיף

בהן ידרשו לשאת בהתקיימן של נסיבות כאמור, לרבות כל הסיכונים 
הכלכליים, התפעוליים והמסחריים ושאר ההשלכות הכרוכות בכך. עוד 

לא יהיה זכאי בשום מקרה, לכל פיצוי ו1או  המפעילכי  ,למשתתפיםידוע 
שיפוי ו1או תשלום ו1או החזר ו1או כל סעד מכל מין וסוג בגין התקיימות 

לעיל ו1או בגין מימוש ו1או אי מימוש  2.2  בסעיףאיזה מנסיבות המתוארות 
 זכויות הרשות על פיו.

 בלבד הזמנית כליםבחוות המשקעה החזר ה .1.1

תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת למנגנון החזר ההשקעה הקבוע בחוזה, 
התכנון ו1או ביצוע  עריכתבמסגרת המפעיל השקיע  ןת אותיולהחזר העלוהמתייחס 

)במהלך תקופת  בלבדהזמנית כלים בחוות המ ציוד הקבועהעבודות ההקמה של 
הנסיבות, השיעורים והמועדים הכרוכים בהפעלתו,  לרבות, התכנון וההקמה בלבד(

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כך בחוזה.  הכול באופן ובתנאים הנקובים לשם
צאות מכל מין והמפעיל לא יהיה זכאי בשום מקרה להחזר בגין השקעות, עלויות וה

ביצע בקשר עם חוות המכלים הקבועה ו1או שוסוג בקשר עם עבודות ההתאמה 
והשקעות נוספות דות התעופה הקיימים ת ההערכות שביצע בקשר עם שעבודו

 בשדות התעופה הקיימים. חוות המכלים הקבועה ו1או בשביצע 

 לרשות תשלומים .1.1

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

לשלם לרשות בקשר עם מתן השירותים ו1או בקשר עם ההרשאה למתן  המפעיל
 כמפורט בהוראות החוזה. , מפעילהשירותים אותה מעניקה הרשות ל

 שירותים לצרכניםהעל מחירי  1מגבלהפיקוח .1.1

הקיים תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת, להוראות החוזה המתייחסות לפיקוח 
בבנזין תעופתי שירותי התדלוק שירותי המכירה ומחירם של על פי דין בקשר עם 
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 בשדהעם שירותי התדלוק בבנזין תעופתי  בקשר וכןבשדות התעופה הקיימים 
כמו כן, מופנית תשומת לב  .על פי צו הפיקוח בנזין תעופתילצרכנים  רמון התעופה

ליתר בהתאם , דס"לשל  ומרווח השיווק עבור מחירמגבלות החלות על להמשתתפים 
בהקשר זה, מופנית גם תשומת הלב של המשתתפים במכרז אות החוזה בעניין. הור

להוראות ולזכויות הרשות, בנסיבות בהן יחולו שינויים בהתאם להוראות כל דין 
בקשר עם מחירי השירותים )או כל חלק מהם( ו1או בקשר עם התשלומים לרשות, 

 הכול באופן ובתנאים הנקובים בחוזה.  

 כלליות ההוראות .1.1

זה לעיל על מנת לפגוע ו1או ף למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעי
. המציעים מצהירים ומתחייבים על פי החוזה המפעיללגרוע משאר התחייבויות 

, זה לעילף בסעיבזאת באופן בלתי חוזר, כי הודע להם שכל ההוראות המפורטות 
של ההתקשרות מושא  מהוות אך ורק את תמצית הוראותיה הכלליות והעיקריות

המכרז; כי מטרתן הנה להתוות בפני המציעים חלק מעיקרי ההתקשרות נשוא 
המכרז, וכי בכל מקרה לא יהיה בהן על מנת להוות תחליף ו1או לגרוע ו1או לפגוע, 
בכל דרך וצורה, בהוראות המסדירות את ההתקשרות נשוא מכרז זה כפי שהן 

 מפורטות בחוזה.       

 מידעאחריות למידע כללי ו .1

 בשדות הקיימים בעל ההרשאה הקיים .1.1

 המציע מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כדלקמן:

כי הובאו לידיעתו באופן מפורש, קודם למועד הגשת הצעתו במכרז, כי נכון  .1.1.1
פז שירותי  בעל ההרשאה בשדות הקיימיםלמועד פרסום המכרז פועל 

חתם בינו לבין הרשות לתקופה , וזאת על פי חוזה הרשאה שנבע"מ תעופה
  ."(בעל ההרשאה הקיים)להלן: " העתידה להסתיים במועד הסגירה

כי כתנאי למתן ההרשאה על פי מכרז זה, על בעל ההרשאה הקיים )ככל  .1.1.1
בסיום תקופת  שדות התעופה הקיימיםשלא יזכה במכרז בעצמו(, לפנות את 
 . "(הנוכחיתסיום תקופת הרשאה ההתקשרות שנקצבה עבורו )להלן: "

כי ההרשאה נשוא מכרז זה לרבות מועד תחילת תקופת ההתקשרות ו1או  .1.1.1
על ידי  שדות התעופה הקיימיםתקופת השירותים, מותנית ותלויה בפינוי 

כאמור  עם סיומה של תקופת ההרשאה הנוכחית בעל ההרשאה הקיים
 לעיל. 3.1.2  בסעיף

כי סיום תקופת ההרשאה הנוכחית, עלול לארוך זמן כמו גם שהוא דורש  .1.1.1
 תיאומים שונים עם בעל ההרשאה הקיים. 

כבר במהלך תקופת שא באחריות המלאה והבלעדית, יכי המפעיל י .1.1.1
, ככל הדרוש, על אחריותו ועל חשבונו, על מנת להסדיר לפעול ההערכות

תוף פעולה, תיאומים במישרין מול בעל ההרשאה הקיים, מערך של שי
וחפיפה מסודרת ורציפה במסגרתה יוכל המפעיל לקבל לידיו, בפועל, בצורה 

, בין לילה, שדות התעופה הקיימים הכלולים בהרשאהמסודרת את כל 
 משדות התעופה האמוריםוהכול באופן שבו יתפנה בעל ההרשאה הקיים 

ם האמורים, , ואילו המפעיל יכנס למקומות השירותיבין לילההאמורים, 
ההפעלה לשדות יערך ויתחיל בביצוע השירותים עם תחילתה של תקופת 

 , ללא כל עיכוב. התעופה הקיימים

 פים בנתב"גהרשאה נוס יבעל .1.1

 ים, פועלהרשות מבקשת ליידע את המציעים, כי נכון למועד פרסום המכרז .1.1.1
פז שירותי תעופה בע"מ  :פיםהרשאה נוס יבעל בנמל התעופה בן גוריון

הזהים במהותם  יםשירות יםהמספק, בע"מ )ישראל(תעופה  קורימרו
בעל )בטופס הזמנת ההצעות, בהתאמה: ", נשוא מכרז זה לשירותים

נוסף כי בעל ההרשאה ה"(. תקופת השירותים המקבילה"-" והרשאה נוסף
ו לאחר תקופת השירותים או כל בעל הרשאה חלופי שיבוא במקומ

ם זהים ו1או דומים לשירותים, גם , עתידים להעניק שירותיהמקבילה
  . במהלך תקופת ההתקשרות
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המפעיל מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו1או  .1.1.1
תביעה מכל מין וסוג )לרבות טענות בדבר הסתמכות(, בקשר עם בעל 

ו1או בקשר עם  ואו כל בעל הרשאה חלופי שיבוא במקומ ףההרשאה הנוס
לרבות במהלך תקופת , המוענקים על ידם פעילותם ו1או השירותים

היה הרשות ו1או בקשר עם הרשאות נוספות אותן תשירותים המקבילה ה
עניק הרשות לבעלי הרשאה אחרים ו1או חלופיים ולרבות בקשר רשאית לה

עם קיומו של שוני, מכל מין וסוג, בין תנאי החוזה לתנאי איזה מחוזי 
, לרבות שוני שמקורו וספיםההרשאה של בעלי ההרשאה אחרים ו1או נ

בתנאי ההרשאה והחוזה ו1או בתנאים מסחריים ומשפטיים נוספים 
 .המעוגנים בחוזי ההרשאה האמורים

המלצות משרד התחבורה  1112 - הצעת חוק משק הדלק )קידום התחרות(, התשס"ט .1.1
 בהוראות כל דיןנוספים  1יישומיםושינוייםומנהל הדלק 

 בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: המציעים מצהירים ומתחייבים 

כי ידוע להם שבמועד פרסום המכרז, שוקדת הכנסת על קידום חקיקתו של  .1.1.1
ו1או של חקיקה נוספת  1112 - חוק משק הדלק )קידום התחרות(, התשס"ט

 "(.הצעת חוק משק הדלקו1או דומה )להלן: "

ול במסגרתה, עתידה כי הצעת חוק משק הדלק, או כל שינוי ו1או עדכון שיח .1.1.1
ככל הנראה להיות מעוגנת כדבר חקיקה ותיכנס לתוקפה כבר במהלך 

  .תקופת ההתקשרות

זיהום דס"ל אירועי בעקבות בין היתר, כי בנוסף להצעת חוק משק הדלק,  .1.1.1
, נערכו במסגרת הרשויות המוסמכות 1111במהלך שנת  בנתב"גשאירעו 

ו דוחות של ועדות בדיקה הופקהליכי חקירה והפקת לקחים במסגרתם אף 
   . פורסמו המלצות משרד התחבורה ומנהל הדלקשמונו לשם כך ואף 

להמלצות להצעת חוק משק הדלק )לאחר עיגונה כדבר חקיקה( וכן כי  .1.1.1
השלכות מהותיות בנוגע לשירותים  משרד התחבורה ומנהל הדלק

 וליישומיה השונים של ההרשאה, לרבות לעניין תפקידי המפקח החיצוני
לעניין ו1או )לרבות אופני הטיפול בהם( טיב ואיכות מוצרי הדלק  לענייןו1או 

טיבם, איכותם וסוגם של תשתיות ומתקני הרשות ו1או הציוד הייעודי ו1או 
 –, ובכלל זאת תחזוקת תשתיות ומתקני הרשות והציוד הייעודילעניין 

 הטמעתם המידית ו1או הצפויה של הוראות דין בקשר עם השירותים
הוראות של רשויות מוסמכות כגון: מנהל הדלק , JIG נהליוביצועם לרבות, 

והגז, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, רשות התעופה האזרחית, 
IATAמכון התקנים הישראלי וכיו"ב ,   . 

כי בחנו בעצמם ו1או באמצעות בעלי מקצוע מטעמם את הצעת חוק משק  .1.1.1
וכן את המלצות משרד  התמסגרהדלק לרבות כל ההיבטים הכרוכים ב

האפשריות על ביצוע  ןאת מכלול השפעותיה נוהבי; התחבורה ומנהל הדלק
התחייבויותיהם על פי החוזה ועל הצעתם הכספית במכרז; כי הבינו 

והמלצות משרד התחבורה מנהל הדלק שהוראות הצעת חוק משק הדלק 
הן ברות  הינן אלה הידועות והמפורסמות נכון למועד פרסום המכרז וכי 

כי המפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית ליישומן של הצעת חוק שינוי; 
משק הדלק והמלצות משרד התחבורה מנהל הדלק בכל הקשור לביצוע 

התהליכית, השירותים, לרבות לצורך היערכותו התפעולית, 
המקצועית וכיו"ב, על אחריותו המלאה , המשפטית, תהאדמיניסטרטיבי

חריות, ישירה שא בכל מקרה בכל איכי הרשות לא תשבונו; והבלעדית ועל ח
של הצעת חוק משק הדלק )ככל שתעוגן כדבר  ןלהשפעותיהו1או עקיפה, 

ו1או לכל שינוי ו1או עדכון והמלצות משרד התחבורה מנהל הדלק חקיקה( 
ו1או התאמה שיחול בה ו1או להשלכותיהם וכי מבלי לגרוע מכלליות האמור 

המפעיל לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו1או שיפוי וכן לא  להלן, 3.5בסעיף 
 תעמוד לו כל זכות אחרת בקשר עם ההתקשרות והחוזה נשואה.

כי הובהר להם, למען הסר כל ספק, שזכויות הרשות וחובות המציעים על פי  .1.1.1
עם כל חקיקה ו1או  לעיל, יהיו תקפים גם בקשר 3.3.5 הוראות סעיף 

חקיקת משנה )לרבות צווים, הנחיות, הוראות, כללים וכיו"ב של כל רשות 
ו1או נוספת שתיכנס לתוקפה במהלך הוראת כל דין אחרת  וו1אמוסמכת( 
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תקופת ההתקשרות )אשר תהווה חלק בלתי נפרד מהוראות כל דין( ו1או 
ות כל דין שיכנס בקשר עם כל עדכון ו1או שינוי ו1או תיקון באיזה מהורא

 לתוקפו במהלך תקופת ההתקשרות. 

 ביצוע השירותיםהפיקוח על מוצרי הדלק וו הדלקמוצרי איכות  .1.1

תשומת לב המשתתפים לעיל, מופנית בזאת  3.3 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
עיל בקשר עם טיבם המפלהוראות החוזה המתייחסות לחובות גם במפורש, 

 טיבו ואיכותו של הציוד הייעודיבקשר עם ואיכותם של מוצרי הדלק וכן 
, לרבות אופני הבדיקה אליהם הוא כפוף בהתאם להוראות כל דין והסטנדרטים

ולהשלכות של כל האמור על חובות הדיווח , אליהם כפוף המפעילוהביקורת 
   הכרוכות ביישום כל האמור.  ההרשאה ואופני ביצוע השירותים לרבות העלויות 

 כללי –היבטים סטטוטוריים ואחרים  .1.1

 המשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:   

כי בחנו בעצמם ו1או באמצעות בעלי מקצוע מטעמם את כל ההיבטים  .1.1.1
הסטטוטוריים ו1או התכנוניים הכרוכים בביצוע התחייבויותיהם על פי 

ה, בין שצוינו במפורש על ידי הרשות במסגרת מסמכי המכרז ובין אם החוז
לאו )לרבות תוכנית הבינוי הקיימת וכן יתר הדרישות לתכנון, הקמה 

ומתן השירותים באיזה משדות התעופה( )להלן, הציוד הייעודי והפעלה של 
נו את מכלול השפעותיהם הבי"(; כי רייםטוהסטטו ההיבטיםיחדיו: "

ל ההיבטים הסטטוטוריים על ביצוע התחייבויותיהם על פי האפשריות ש
החוזה ועל הצעתם הכספית במכרז; וכי הם מצהירים ומתחייבים בזאת 
באופן סופי, מלא ובלתי חוזר שהרשות לא תישא בכל מקרה בכל אחריות, 
ישירה ו1או עקיפה, להיבטים הסטטוטוריים ו1או לכל שינוי ו1או עדכון ו1או 

בהם ו1או להשלכותיהם, לרבות  ההשפעה האפשרית על התאמה שיחולו 
תכנון עבודות ההתאמה, הערכות המפעיל בשדות התעופה הקיימים, וכן 

וכל ציוד ומתקן הדרושים למתן השירותים; חוות המכלים והקמה של 
היקפם ו1או על היתכנותם של מאפייני השירותים במהלך תקופת ההפעלה; 

ת המפעיל; השקעות ו1או עלויות ו1או לוח הזמנים לביצוע התחייבויו
הוצאות בהן נשא בקשר עם האמור וכן השפעה מסחרית ו1או כלכלית על 
היקף המחזורים הכספיים הצפויים למפעיל ו1או על פדיונו ממתן 
השירותים האמורים. המפעיל לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו1או שיפוי וכן לא 

והחוזה מושאה בנסיבות  תעמוד לו כל זכות אחרת בקשר עם ההתקשרות
בהן בקשר עם ההיבטים הסטטוטוריים ו1או כל עדכון ו1או שינוי בהם וכי 
המפעיל יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו1או תביעה בקשר עם 

 המגבלות האמורות.

כי ידוע להם שההיבטים הסטטוטוריים נתונים לשינויים ו1או להתאמות,  .1.1.1
המציעים האחריות הבלעדית לבדוק, מעת לעת וכי בכל מקרה מוטלת על 

על אחריותם הבלעדית ועל חשבונם, כל שינוי ו1או התאמה ו1או עדכון, מכל 
מין וסוג שהוא שיבוצעו בהיבטים הסטטוטוריים )כולן או חלקן( ו1או בקשר 
אליהן וכי לא תעמוד להם כל טענה ו1או תביעה בקשר להסתמכותו על 

ן למועד פרסום המכרז ו1או נכון ההיבטים הסטטוטוריים הקיימים נכו
למועד האחרון להגשת ההצעות ו1או על כל שינוי ו1או התאמה ו1או עדכון 

 שיחול בהן, מעת לעת.

המשתתפים מצהירים ומתחייבים במפורש, כי ידוע להם שהמידע  .1.1.1
והמסמכים הסטטוטוריים שצורפו למסמכי המכרז )לרבות תוכנית הבינוי 

צג, התחייבות ו1או הצהרה מטעם הרשות וכיו"ב(, אינם מהווים כל מ
ובפרט בכל הקשור לנכונותם ו1או לשלמותם של הנתונים המפורטים 
במסגרתם; כי השימוש בהם יתבצע על אחריותם הבלעדית והמלאה של 
המציעים אשר נושאים באחריות המלאה לערוך את כל המחקרים, 

קול דעתם, הניתוחים והחקירות של כל ההיבטים הסטטוטוריים, לפי שי
 כדי לקבל נתונים עדכניים יותר, לצורך ביצוע התחייבויותיהם על פי החוזה.

 הגבלת אחריות .1.1

כל אחד מהמציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, 
 כדלקמן: 
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כי שקלל ותמחר את כל הסיכונים ו1או הסיכויים הנובעים מהתקיימות  .1.1.1
לעיל ו1או מתוצאותיהן  2-3 פיםעיבסהמתוארות בחוזה והנסיבות 

והשלכותיהן )לרבות השלכות שמקורן בעיכוב ו1או הפסקה ו1או הפרעה 
שינוי כלשהו באופן מתן השירותים ו1או ו1או  במתן השירותים

לשאת בקשר עם מתן נוספות אותן יידרש הספק  1עלויותהוצאותב
תהיינה לו (, וכי לא , בין היתר בשל התאמות להוראות כל דיןהשירותים

ו1או לכל מי מטעמו כל טענה ו1או תביעה ו1או דרישה, מכל מין וסוג שהן, 
כנגד הרשות ו1או כנגד  כל מי מטעמה, בגין כל נזק ו1או אובדן ו1או הוצאה 
ו1או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו לו ו1או למי מטעמו ו1או שבהן 

ן של הנסיבות נדרש לשאת, במישרין ו1או בעקיפין, בשל התקיימות
ותוצאותיהן והמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא מוותר וכן כי ות האמור

יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו1או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר 
 לכך.       

, על מנת להוות הצהרה ו1או התחייבות לעיל 2-3בסעיפים כי אין באמור  .1.1.1
ו1או לעיל  2-3בסעיפים  טותהמפורשל הרשות בקשר עם התממשות איזה 

, והמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא עם היקף ו1או אופן התממשותן
מוותר וכן כי יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו1או תביעה מכל מין 

 וסוג שהן בקשר לכך.

 בפרטטופס ההזמנה כי כל מידע המסופק במסגרת מסמכי המכרז בכלל וב .1.1.1
( וכן כל מידע אחר שנמסר או שיימסר לעיל 2-3בסעיפים )לרבות כמפורט 

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

ניתן על פי מיטב ידיעתה של הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד 
ההליך המכרזי ותקופת להשתנות במהלך  ישויע; כי המידע פרסום המכרז

ההתקשרות וכי אינו מהווה כל מצג, התחייבות ו1או הצהרה מטעם הרשות 
ובפרט בכל הקשור לנכונותם ו1או לשלמותם של הנתונים המפורטים 

 במסגרתו. 

כל היבטי את וכבעל מקצוע באופן עצמאי , לבדוק בעצמוכל מציע על כי  .1.1.1
את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין ו ההתקשרות נשוא מכרז זה

, ובכלל האמור, את כל המידע, הכדאיות הכלכלית של הצעתו הכספית
מסמכי לרבות ומבלי לגרוע: כדאיותה הכלכלית של הצעת המציע; כל 

 ,או עסקי , הנדסי, ביצועי, תפעוליכל נתון משפטי, תכנוניוכן  ,ההזמנה
  רבות כשהם נוסעים מהוראות כל דין. תו למכרז, ללצורך הגשת הצערלוונטי 

כי כל הסתמכות מטעם מציע על המידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע  .1.1.1
אחר שנמסר או שיימסר על ידי הרשות או מי מטעמה במהלך המכרז או 
בקשר אליו, הינה באחריות המציע בלבד. הרשות לא תשא באחריות לכל 

מהמציעים או למי מטעמם ו1או נזק, הפסד, עלות או הוצאה שייגרמו למי 
לצד שלישי כלשהו עקב הסתמכות על מידע כאמור, והמציעים מוותרים 
בזאת, באופן בלתי חוזר וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה 

 ו1או דרישה ו1או תביעה בקשר לכך. 

 מסמכי המכרז .1

 :המסמכים הבאים מהווים את מסמכי המכרז .1.1

בשדות התעופה  1111-1111וני צריכת דלק לשנים נת, לרבות טופס ההזמנה א.
   .הפנים ארציים

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

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

 תצהיר בדבר העדר הרשעה בפלילים -נספח ב'  .1 

 טופס הצעה כספית -פח ג' נס .1 
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 נוסח ערבות לקיום הצעה –נספח ד'  .1 

 נוסח ערבות לקיום הצעה משותפת  – 1נספח ד' .1 

 מציעים במשותף  –נספח ה'  .1 

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

 ולים בהרשאהכלהמתייחסים לשדות התעופה הקיימים הנספחים  

 המפרט   –נספח א'  .1 

 למבנים בשתפ"א נספח עבודות ההתאמה –נספח ב'  .1 

 נספח אחזקה לשתפ"א –נספח ג'  .1 

 נספח השירות והתפעול  –' דנספח  .1 

 נספח ציוד קבוע  –' נספח ה .1 

 נספח ציוד נתיק   –' ונספח  .1 

 רמוןפה כלים בשדה התעונספחים המתייחסים לחוות המ 

תשריט משבצת הקרקע הזמנית ותשריט משבצת הקרקע  -' זנספח  .1 
 הקבועה

( בחוות As Madeתשריט שטחי ומתקני השירות )תכניות  - 1'זנספח  .0 
 המכלים הזמנית )יצורף(  

 לחוות המכלים הזמניתנספח לוח הזמנים  -' חנספח  .2 

 נספח הנחיות לתכנון ובינוי -' טנספח  .11 

נספח השירות והתפעול הן ביחס לחוות המכלים הזמנית והן  –' ינספח  .11 
 ביחס לחוות המכלים הקבועה.

 של חוות המכלים הזמנית )יצורף(  הסופיים התכנון תוצרי –' אנספח י .11 

נוסח צו תחילת עבודה לתקופת ההקמה של חוות המכלים  -' יבנספח  . 11 
 הזמנית

 תחילת עבודה, כפי שיונפק על ידי הרשות )יצורף( צו - 1'יבנספח  . 11 

 נוסח היתר ההפעלה של חוות המכלים הזמנית -' יגנספח  11 

 היתר ההפעלה, כפי שיונפק על ידי הרשות )יצורף( - 1'יגנספח  .11 

של חוות המכלים  סך עלות ההשקעה לתכנון ולהקמה -' דנספח י .11 
 הזמנית )יצורף(

 נספח אחזקה בשדה התעופה רמון –נספח טו'  .10 

 נספחי חוזה משותפים 

 נוסח דיווח כספי שנתי   -' טזנספח  .12 
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 נוסח אישור מטעם רואה חשבון מבקר  -' יזנספח  .11 

 נספח נוסח הוראה לחיוב חשבון   -' יחנספח  .11 

 נוסח ערבות בנקאית  –' יטנספח  . 11 

 , ביטוח ואישורי ביטוחיקיןנספח אחריות בנז –' כנספח  . 11 

 נספח בטיחות באש   –' כאנספח  .11 

 נספח בטיחות וגהות  –' בנספח כ .11 

 נספח הוראות הביטחון –' גנספח כ .11 

 נספח איכות הסביבה  –' דנספח כ .11 

 נספח תקשורת –' הנספח כ . 10 

 )עד דרך ההפניה(  JIG –ה  נוהלי –' ונספח כ . 12 

טופס ההצעה של המפעיל למכרז על נספחיו, כפי שהוגשו  –' זספח כנ .11 
הבהרה אחד ממסמכי הכל על ידי המפעיל במסגרת הצעתו למכרז וכן 

 הרשות, בכתב, במסגרת הליכי המכרזאותם תפרסם 

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

נספחי החוזה יהיה רלוונטי עבור חלק ההרשאה מובהר במפורש, כי כל אחד מ
הזמנית או חוות )שדות התעופה הקיימים או חוות המכלים  בגינו הוא נערך

. לכן במידה וקיימים שבשדה התעופה רמון, לפי העניין(המכלים הקבועה 
יחול כל נספח על חלק ההרשאה הרלוונטי )שדות  –נספחים בעלי שמות זהים 

שבשדה הזמנית או חוות המכלים הקבועה וות המכלים התעופה הקיימים או ח
אשר לעיל,  2.-06הנספחים הנקובים בסעיפים למעט התעופה רמון, לפי העניין(, 

  יחולו על כל חלקי ההרשאה במלואם.

בכל עת הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מובהר בזאת במפורש, כי  .1.1
, רשותהמשנה בתן כדין על ידי ועדת להגשתן של ההצעות במכרז ופתיחקודם 

ובכלל האמור: לשנות, להטמיע שינוים ו1או תיקונים בנוסח איזה ממסמכי המכרז, 
לרבות, כל הוראה, דרישה,  לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי החוזה וטופס ההזמנה

לשאלות ההבהרה, או מועד, וזאת בין ביוזמתה ובין בתשובה  מקדמיפרוט, תנאי 
 , בקשר לכך.םשהמבלי שתהיה למציע כל טענה ו1או תביעה, מכל מין וסוג וכל זאת 

שינוי ו1או תיקון כאמור, יתבצעו במסגרת הבהרה בכתב שתופץ לשם כך למשתתפים 
אלה תהוונה חלק בלתי נפרד  הבהרותלהלן.  16במכרז בהתאם להוראות סעיף 

אלא ו1או תיקון ינוי לשתוקף כל למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה מכרז. מתנאי ה
 מטעם הרשות.  מסמך הבהרותכבכתב הודעה על כך אם ניתנה 

 1 מסמכי המכרז יועמדו לעיון ולהדפסה באתר האינטרנט של הרשות כמפורט בסעיף .1.1
מדיה מגנטית על גבי עותק צרוב באמצעות הלן או ימסרו למשתתפים באמצעות ל

בי התקליטור, יערכו כקובצי תקליטור. מסמכי המכרז אשר יומצאו למשתתפים על ג
PDF . 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע  .1.1
שינוי מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז )לרבות כל הבהרה שפורסמה 
במסגרתו(. עוד מובהר בזאת, כי העותק הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת 

ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז זה. עותק המכרזים, הנו באופן בלעדי 
המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של הרשות ו1או אשר נצרבו 
על גבי התקליטור וכן כל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו, לא יהיה 
בהם על מנת להוות תחליף ו1או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של 

 ב למסמכי המכרז, המופקד גם בתיבת המכרזים. העותק הכתו
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 ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .1

 מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי: את המצ"ב טבלה המרכזת  .1.1

 מועד ביצוע  פעולה

 11110111 - מועד פרסום המכרז 

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט 
 להלן 17.1 בסעיף 

- 10112111 

בכפוף המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 
 להלן 5.2 להוראות סעיף 

- 11111111 

ערבות לקיום מועד תוקף ההצעה ותוקף ה
 -ו  13 ההצעה, כמפורט, בהתאמה, בסעיפים 

 להלן. 14.1 

- 11111111 

ובכלל האמור,  שנותלבכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,  תרשאיהרשות תהיה  .1.1
אחת או נוספת, קצובה בתקופה  זה לעיל 5  ים בסעיףהנקוב יםמועדהאת לדחות 

. על משלמי דמי ההשתתפותכאמור תשלחנה לכל שינוי ו1או דחייה . הודעות על יותר
כל ההוראות יחולו , ו, במידה ויקבעהרשותעל ידי  ואשר ייקבעהמועדים החדשים 

אין באמור למען הסר ספק מובהר בזאת, כי . הםל מוקדש יםמועדהאשר חלו על 
 כלשהי.מתן ארכה שינוי ו1או בסעיף זה כדי להבטיח 

לא יהיה בשינוי ו1או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו1או נוספת  .1.1
העומדת לרשות על פי מסמכי המכרז ו1או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן 

ן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו1או תביעה ו1או דרישה סופי ובלתי חוזר וכ
 זה.   1 בקשר עם מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם להוראות סעיף

 עיון במסמכי המכרז ודמי השתתפות .1

 עיון במסמכי המכרז .1.1

כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי  .1.1.1
)בטופס הזמנה זה:  www.iaa.gov.ilהמכרז באתר האינטרנט של הרשות: 

 11111111ועד ליום  11011111"( החל מיום אתר האינטרנט"

או שינוי ו1או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק 1כל הבהרה ו .1.1.1
בלתי נפרד למסמכי המכרז באתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין 

עדכון שיופץ  ת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו1או שינוי ו1אובכל ע
 .במסגרת המכרז

  את מסמכי המכרז ניתן להדפיס במישרין דרך אתר האינטרנט.  .1.1.1

 השתתפות במכרז .1.1

על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז לשלם בעצמו ו1או באמצעות מי  .1.1.1
ורט )כולל מע"מ(, באופן המפ₪  1,111 מטעמו דמי השתתפות בסך של

 להלן.  6.2.2 בסעיף 

 תשלום דמי ההשתתפות יתבצע באופן ובמועדים המפורטים להלן:  .1.1.1

ים ימב 11111111ועד ליום  11110111החל מיום במשרדי הרשות,  .1.1.1.1
או  במזומן, כנגד תשלום 12:11-11:11שעות ין הה', ב-א'

  או   ;בהמחאה

 11111111 , עד ליוםבכרטיס אשראי ר האינטרנטבאמצעות את .1.1.1.1
 . 11:11בשעה: 

את הליך תשלום דמי ההשתתפות קודם  להשליםמובהר, כי יש   .1.1.1.1
 . זה לעיל 6.2.2 למועד הנקוב בסעיף 

http://www.iaa.gov.il/
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מציע אשר לא ישלים את הליך תשלום דמי ההשתתפות עד למועד 
ל להגיש הצעה למכרז וככל שהגיש, הצעתו תיפסל האמור, לא יוכ

 סכום דמי ההשתתפות לא יוחזר.על הסף. 

במסגרת תשלום דמי ההשתתפות ימסרו לרשות, במשרדי הרשות או באתר  .1.1.1
האינטרנט, פרטי המשלם המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר 

 טלפון, מספר פקס ודואר אלקטרוני. 

לעיל,  6.2.3 מסגרת הוראת סעיף הרשות תשלח לכתובת שנמסרה ב .1.1.1
הרשות, על ידי , חתומה א יכשהחשבונית בגין תשלום דמי ההשתתפות, 

 באמצעות נציג הרשות. 

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו1או תקלה ו1או  .1.1.1
וג שהם, שנגרמו למשלמי דמי אובדן ו1או הוצאה ו1או תשלום, מכל מין וס

ההשתתפות ו1או לכל מי מטעמם, ו1או שבהם נשאו משלמי דמי 
ההשתתפות, בשל כל משגה ו1או טעות ו1או השמטה, מכל מין וסוג שהן, 

לעיל, לרבות נזק  6.2.3 שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים הנקובים בסעיף 
תקלה ו1או אובדן ו1או הוצאה ו1או תשלום שנגרמו בשל כשל ו1או ו1או 

ליקוי ו1או אי זמינות באתר האינטרנט של הרשות, והמציע מוותר בזאת 
באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו1או תביעה 

 בקשר לכך.

  מפגש וסיור .1

לכל משלמי דמי אש, מר םבמועד שיתוא קיים מפגש וסיורהיה רשאית להרשות ת .1.1
 םהמפגש יתקיי .שתוגש לשם כך בכתבעפ"י בקשתם  ,ההשתתפות )ולהם בלבד(

 בנמל התעופה אילת במשרד מנהל הנמל. 

פרוטוקול המפגש והסיור יפורסם על ידי הרשות  .חובה םינא והסיור המפגש .1.1
באמצעות מסמך הבהרה אשר ישקף את הנאמר במסגרתם. מסמך ההבהרה יועבר 

 י דמי ההשתתפות ויחייב כל גורם שיגיש הצעה למכרז. לכל משלמ

עניינים התייחס לרשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, ל במפגש ובסיור, תהא הרשות .1.1
, כאמורלא יהיה תוקף לכל התייחסות המכרז. מובהר, כי  שונים הקשורים בהליך

רה זו, מצאה את ביטויה במסגרת הבהרה בכתב ובהתאם לתכניה של ההבהאלא אם 
 כאמור.

פצל את הרשות תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ל .1.1
למשלמי דמי ההשתתפות )ולהם בלבד(. המפגש והסיור למספר מפגשים ו1או סיורים 

 הודעה על מועד המפגש ו1או הסיור תימסר בכתב ומראש למשלמי דמי ההשתתפות.

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז .0

 : התנאים הבאיםף במכרז אך ורק מציעים שמתקיימים בהם רשאים להשתת .0.1

שהינו תאגיד הרשום כדין במדינה בה התאגד ו1או במדינה בה הוא  מציע .0.1.1
 . מנהל את עסקיו

   -וגם-

 כנ"ל, בו מתקיימים לפחות אחד מהתנאים הבאים:  מציע .0.1.1

בשדות תעופה  ירותי תדלוק למטוסיםש סיפקמציע כנ"ל, אשר  .0.1.1.1
למועד האחרון להגשת ועד  1.1.1111יפות, מיום ברצ, לאומיים בין

של  תמצטבר בכמותההצעות במכרז, לכל הפחות, וזאת 
 . 1111 –ו  1111, 1111שנים ב, ס"לשל דליטר  11,111,111

כהגדרת המונח בצו  -" שירותי תדלוק למטוסיםבסעיף זה: "
הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות תדלוק 

  .1221-התעופה בן גוריון(, התשנ"ו למטוסים בנמל

 -או-

 : במצטבר, הבאים מהתנאים אחד כל מתקיימים בו מציע .0.1.1.1
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חוק משק בהנו חברת דלק, כהגדרת מונח זה  המציע .0.1.1.1.1
 נכון אשר, 1221-הדלק )קידום התחרות(, התשנ"ד

 רשומה במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד
 לשם המתנהלים הדלק חברות במרשם דלק כחברת

)להלן:  לאומיות לתשתיות במשרד הדלק מנהלב כך
חוק ל 11 סעיף להוראות בהתאם"(, הדלק מנהל"

ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 
יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

 . 1111-(, התשס"א1111

 אחד מבין שני התנאים שלהלן: לפחות  וגם-

ועד ד למוע 1.1.1111התקופה שמיום  במהלך .א
ברציפות המציע מפעיל האחרון להגשת ההצעות, 

 במקביל. תחנות דלק  11לפחות 

 מונח כהגדרת –" דלק תחנת: "זה סעיף לצורך
-"דתשנ(, התחרות)קידום  הדלק משק קחוב זה

 רשומה האמורה הדלק תחנת כאשר, 1221
 1 סעיף להוראות בהתאם הדלק תחנות במרשם

 תחנותל דלק מכירת)איסור  הדלק משק לחוק
 . 1111-"התשס(, מסוימות תדלוק

 -או-

 1.1.1111מציע כנ"ל, אשר מפעיל ברציפות מיום  .ב
ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, 
מתקן אחד לפחות לאחסון מוצרי דלק, בעל נפח 

מ"ק )יובהר  1,111-אחסון כולל אשר לא פחת מ
כי "מתקן" יכול לכלול מספר מכלי אחסנת 

 .(דלקים באותו אתר

 -וגם -

מציע כנ"ל, אשר הדוח הכספי המבוקר האחרון של המציע אינו כולל הערת  .0.1.1
  עסק חי או אזהרת עסק חי.

 -וגם-

בעל כל האישורים הנדרשים לפי מציע כנ"ל,  –שהנו תאגיד ישראלי מציע  .0.1.1
תאגיד שהנו ; מציע 1211-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1סעיף 

 עסקיו על פי דין המדינה בה התאגד.המנהל את  נ"ל,מציע כ –זר 

 -וגם-

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת  –שהנו תאגיד ישראלי מציע  .0.1.1
 ההצעות במכרז, מתקיימים כל אלה במצטבר: 

כל בעל  -במידה והמציע הנו תאגיד  הוא, מנהלו הכללי, וכן .0.1.1.1
אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל ערכאה שהיא 

-ל פי איזה מסעיפים הבאים על פי חוק העונשין, תשל"זבעבירה ע
ו1או  111-111, 101, 111, 111, 111, 121, 121, 111,111,111: 1211

, ואם 1211-על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח
( שנים ומעלה 1הורשעו באיזו מהעבירות כאמור, חלפו חמש )

 מיום תום ריצוי העונש בגינן. 

מי שהנו  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי" :לעיל זה לצורך סעיף
( או יותר מן הערך הנקוב 11%מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים )

של הון המניות המונפק של המציע ו1או מכוח ההצבעה במציע 
( או יותר 11%ו1או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים )

 .מהדירקטורים במציע

( עבירות לפי 1עו ביותר משתי )הוא ובעל הזיקה אליו, לא הורש .0.1.1.1
חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

, ואם 1201-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1221-הוגנים(, התשנ"א
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כי במועד האחרון  –( עבירות כאמור 1הורשעו ביותר משתי )
( לפחות ממועד ההרשעה 1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )

 האחרונה.

כמשמעותו בחוק עסקאות  –" בעל זיקה: "לעיל זה ףלצורך סעי
 .1211-גופים ציבוריים, תשל"ו

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

בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים 
סקאות גופים ( לחוק ע0()0ב)ב/בהתאם להוראות סעיף 

 . /067-ציבוריים, תשל"ו

 -וגם-

 . שילמו את דמי ההשתתפות מציע כנ"ל, שהוא ו1או מי מטעמו .0.1.1

צריכים להתקיים  לעיל 0.1 המפורטים בסעיף מובהר בזאת, כי התנאים המקדמיים .0.1
, למעט אם נקבע במוביל המקצועי עצמו( -)ובמקרה של הצעה משותפת  במציע עצמו

  .עותאחרת בטופס הזמנת ההצ

 יםהנקוב םהמקדמי םלעיל, לצורך עמידה בתנאיזה  0.1 על אף האמור בסעיף
המוביל המקצועי(  -, יהיה המציע )ובמקרה של הצעה משותפת לעיל 8.1.2  פיםבסעי

ת ממנה על ידי ישות משפטי ושנצברו1או איתנות פיננסית רשאי להסתמך על ניסיון 
רכש ו1או קיבל המציע פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו1או מיזוג סטטוטורי על 

 וכן לרבות בדרך של עסקת נכסים1פעילות 1222 -פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט 
  "(.התאגיד הנרכש)להלן: "

של תאגיד נרכש, יצרף המציע  1איתנות פיננסיתביקש מציע להסתמך על ניסיון
מידע ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את  להצעה, גם

כל המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם 
, לרבות לתקופה הרלוונטית, שנצבר על ידי התאגיד הנרכש 1איתנות פיננסיתהניסיון

 .המתייחסים לתאגיד הנרכשלטופס ההצעה,  1הגשת נספח א' ונספח א'

, שהצעתו זכתה במכרז, יהיה חייב זר ת לב המציעים לכך, שמציע שהוא תאגידתשומ .0.1
בכל המפורט להלן, וזאת עד למועד תחילת תקופת  השירותים, לכל המאוחר וכתנאי 

 לתחילת מתן השירותים: 

-לחוק החברות, התשנ"ט 111להירשם כחברת חוץ, בהתאם להוראות סעיף  .0.1.1
1222. 

 חוק משק הדלק )קידום התחרות(,ב זה נחמו כהגדרת, דלק כחברת להירשם .0.1.1
 הדלק במנהל כך לשם המתנהל הדלק חברות במרשם וזאת, 1221-התשנ"ד 

חוק ההסדרים ל 11 סעיף להוראות בהתאם, לאומיות לתשתיות במשרד
במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית 

 .1111-(, התשס"א1111לשנת הכספים 

בהתאם להוראות חומרים מסוכנים תקף על שמו להובלת שיון לקבל רי .0.1.1
 .1111-תקנות שירותי הובלה, תשס"א

להחזיק בכל אישור, היתר, רישיון אחר הדרוש למפעיל, בהתאם להוראות  .0.1.1
 כל דין, לצורך הענקת השירותים על פי החוזה.   

-, עקב איידי הרשות-מציע אשר סיפק שירותים1טובין לרשות והחוזה עימו בוטל, על .0.1
עמידת המציע בתנאיי ההתקשרות והפרת החוזה וזאת בשלוש השנים האחרונות, 

 –שקדמו ליום פרסום המכרז, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה. היה והגיש הצעה 
 מהצעתו או במכרז מהצעתו בו חזר אשר מציע. הצעתו תפסל על הסף ולא תדון

 המכרזים ועדתול שמסר או הליך באותו כזוכה שהוכרז לאחר, אחר תחרותי בהליך
 שקדמו האחרונות השנים בחמש וזאת בעורמה המכרז במהלך שנהג או מטעה מידע

לא יוכל להשתתף במכרז ולהגיש הצעה כמציע יחיד ו1או  המכרז פרסום למועד
 כמציע במשותף עם אחר.

בנוסף, הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון, 
סול הצעה ו1או השתתפות  בהליך, של משתתף ו1או מציע אשר לרשות היה ו1או לפ
מו, לרבות חוסר אמון, העדר שביעות רצון ניכרת, ניסיון שלילי, רע ו1או כושל ע יש
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או התנהלות בלתי הגונה ידיו ו1או מי מטעמו ו1-מביצוע עבודות 1 מתן שירותים על
ת קודמת ו1או קיימת, אחת או יותר, "ב, וזאת במסגרת התקשרווכיו דווראויה מצ

  בין הרשות ובין אותו משתתף ו1או מציע מסוג השירותים או העבודות מושא ההליך.

  ( אישיותi) כי ההגבלה המפורטת בסעיף זה לעיל תחול גם ביחס ל: ,מובהר בזאת
( אישיות משפטית ii; )במציעמשפטית שהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין 

( אישיות משפטית אשר iiiהינו בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; ) שהמציע
 מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או בעקיפין. המציע

 משותפת הצעה הגשת .2

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

לפחות באחד להתקיים , לעיל 8.1  בסעיףהתנאים המקדמיים הנקובים על כל אחד מ .2.1
מהמניות ומיתר אמצעי  11% –לפחות ב , במישריןיחזיק, אשר  מהמציעים במשותף

החודשים הראשונים לתקופת  11 -ות ב לפח, וזאת השליטה בתאגיד המשותף
 ."(המוביל המקצועי)להלן: " השירותים

לעיל, להתקיים  8.1.3 -8.1.5 מובהר, כי על התנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים  .2.1
למען . בשינויים המחויביםו ןבמישרין ו1או בעקיפי ,בכל אחד מהמציעים במשותף

הסר ספק מובהר בזאת, כי גם בנסיבות בהן מתקיימים התנאים המקדמיים 
, ביותר ממציע אחד מהמציעים במשותף, יגדירו המציעים לעיל 8.1  בסעיףהנקובים 

יד כמוביל המקצועי, בו יתקיימו כל התנאים במשותף בהצעתם למכרז, מציע יח
מקצועי, על פי מסמכי המכרז ההמקדמיים ושאר התנאים הנדרשים מהמוביל 

 . השירותים תקופתהחודשים הראשונים ל 11במהלך 

שהצעתם זכתה במכרז, יהיו חייבים  במישרין או בעקיפין,המציעים במשותף,  .2.1
פי החוזה, שהבעלות בו תהיה  בהקמת תאגיד ייעודי, לצורך מתן השירותים על

לטופס  'הנספח בהתאם להצהרות והתחייבויות המציעים במשותף כמפורט ב
ימים מיום  11ההצעה, וכן ברישומו של התאגיד האמור כדין בישראל, וזאת תוך 

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

המפורטים בו. עד לתום המועד הנקוב בסעיף זה לעיל, ימציאו המציעים במשותף 
לרשות העתק מאושר כדין של ההחלטה המאשרת לתאגיד המשותף האמורים 

 לחתום על החוזה.

להצעתם למכרז יצרפו כל המציעים במשותף הצהרה בדבר חלקו של המוביל  .2.1
או חלקו של המוביל המקצועי בתאגיד הביניים וחלקו  ד המשותףהמקצועי בתאגי

, הכוללת התחייבויות של של תאגיד הביניים בתאגיד המשותף, הכול לפי העניין
המציעים במשותף, בדבר הרכב הבעלות בתאגיד המשותף ושאר התחייבויות 

חודשים ה 11תקופה של לפחות במשך כאשר אלו יתקיימו המוביל המקצועי, 
 המציעים במשותף על ההצהרה כאמור, כשחתימות שונים לתקופת השירותיםהרא

 מאומתות על ידי עו"ד.

המציעים במשותף יצרפו להצעתם למכרז גם כל אישור הנדרש, לפי הוראות כל דין,  .2.1
-לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות חוק הגבלים עסקיים, התשמ"ח

ו1או לשם הקמת התאגיד המשותף ו1או לשם , לשם הגשת ההצעה המשותפת 1200
מתן השירותים באמצעות התאגיד המשותף, במידה והצעת המציעים במשותף תזכה 

 במכרז.

  יחידה הצעה הגשת .11

מציע שבחר להגיש הצעה בעצמו, לא יוכל להיות בעל עניין במציע אחר או להימנות  .11.1
 ותף. על המציעים במשותף, או להיות בעל עניין במי מהמציעים במש

מציע שבחר להגיש הצעה משותפת, ביחד עם מציעים נוספים )בין כמוביל מקצועי  .11.1
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. 
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מהמציעים במשותף, לא יוכל להיות בעל עניין, במציע אחר או  מנהל במציע או במי .11.1
במי מהמציעים במשותף, או מנהל במציע אחר או במי מהמציעים במשותף בהצעה 

 משותפת אחרת.  

 מטבע ההצעה, שערי המרה וכללי חשבונאות מקובלים .11

ההצעה הכספית וכן מענה המציע לכל התנאים המקדמיים, המתייחס להיקפים  .11.1
, לעניין הוכחת עמידתו בתנאים הפיננסיים המקדמיים, ינקבו בשקלים הכספיים

 חדשים בלבד.

לפיכך, במידה ואיזה מהנתונים הכספיים כפי שהם נקובים בדוחות הכספיים של  .11.1
ישראלי(, יתורגמו הנתונים הכספיים האמורים ₪ המציע, נקובים במטבע זר )שאינו 

ואה החשבון המבקר )לפי העניין(, ובהתאם יצוינו בהצהרת המציע ו1או באישור ר
בשקלים חדשים בלבד, לפי שער החליפין הממוצע השנתי, של אותו מטבע זר ביחס 

ככל ששער  לשקל חדש, כפי שהם נקובים בפרסומים הרשמיים של בנק ישראל.
החליפין הרלוונטי למציע אינו מפורסם על ידי בנק ישראל, יתורגמו הסכומים לאחר 

לדולר )ארה"ב(, בהתאם לשער החליפין הרלוונטי המפורסם  המרתם מהמטבע הזר
על ידי הבנק המרכזי הרלוונטי לאותו מטבע, ולאחר מכן תיערך המרה מדולר 
)ארה"ב( לשקל ישראלי בהתאם לשער החליפין הנקבע על ידי בנק ישראל. בהקשר 
 זה מודגש, כי המרת הסכומים מהמטבע הרלוונטי למציע לדולר ארה"ב תיעשה אך

 . ורק על פי שער החליפין היציג בבנק המרכזי המקומי של מטבע המקור

במסמכי המכרז יובהר, כי כל הנתונים הכספיים שימסרו על ידי המציע במסגרת  .11.1
המענה לתנאים המקדמיים, בהתייחס להיקפים הכספיים, לעניין הוכחת עמידתו 

ציע אשר יערכו בתנאים הפיננסיים המקדמיים, יתבססו על דוחות כספיים של המ
 על פי תקינה וכללי חשבונאות מקובלים במדינה בה רשום התאגיד.

 להצעה לצרף שיש המסמכים .11

 על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

תצהיר חתום ע"י מורשה החתימה במציע )ובמקרה של הצעה משותפת על ידי  .11.1
שר על ידי עו"ד, בנוסח מורשה החתימה במוביל המקצועי( לצורך מכרז זה ומאו

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

רך הוכחת עמידתו של וזאת לצו לעיל 8.1.3  ףבסעיהנקובים  יםהמקדמי םתנאיב
 םתנאיבהמציע )ובמקרה של הצעה משותפת, את עמידתו של המוביל המקצועי( 

 . לעיל 8.1.1 -8.1.3  פיםבסעי יםהנקוב יםהמקדמי

האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות העתק  -מציע שהנו תאגיד ישראלי בלבד  .11.1
כשכל אחד מהאישורים האמורים תקף על שמו של  1211 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

המציע )ובמקרה של הצעה משותפת, של כל אחד מהמציעים במשותף(, נכון למועד 
האחרון להגשת ההצעות במכרז, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי 

  לעיל. 8.1.4  המקדמי הנקוב בסעיף

)ובמקרה שהנו תאגיד ישראלי בלבד תצהיר חתום על ידי המנהל הכללי של המציע  .11.1
של הצעה משותפת, על ידי כל אחד מהמציעים במשותף או המנהלים הכללים של כל 

והכול שהנם ) אחד מהמציעים במשותף, ככול והמציעים במשותף הינם תאגידים
מאושר על ידי כשהתצהיר האמור, ( תאגידים או אזרחים1תושבים ישראליים בלבד(

עו"ד בנוסח נספח ב' לטופס ההצעה, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי 
 לעיל. 8.1.5 המקדמי הנקוב בסעיף 

שקלים חדשים( כולל מע"מ, חמישה עשר אלף  ) ₪ 1,111 סך העתק החשבונית על .11.1
שמסרה הרשות למציע או למי מטעמו כנגד התשלום עבור דמי ההשתתפות או 
אישור בדבר תשלום דמי השתתפות, כפי שהונפק למציע או למי מטעמו באמצעות 
אתר האינטרנט, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב 

 לעיל. 8.1.6  בסעיף

הצעתו הכספית של המציע, בנוסח נספח ג' לטופס ההצעה, בהתאם ובכפוף להוראות  .11.1
, כשהיא חתומה על ידי המציע או המציעים במשותף, לפי העניין, להלן 16.2.2 סעיף 

 . כךבמקומות המיועדים ל
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להלן(, בנוסח נספח ד' לטופס  14 ערבות בנקאית לקיום ההצעה )כהגדרתה בסעיף  .11.1
 לטופס ההצעה.  1בנוסח נספח ד'ובמקרה של הצעה משותפת  ההצעה

, בין היתר להלן 15.7 כנדרש בהתאם להוראות סעיף  חתום ואטופס ההצעה כשה .11.1
 .  לעיל 8.1.1 לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

טופס הזמנת ההצעות והחוזה על נספחיהם, וכן כל הבהרה שתימסר למציעים בכתב  .11.0
כנדרש בהתאם להוראות  חתומיםעד מועד הגשת ההצעות, או העתקיהם, כשהם 

 . להלן 15.7 סעיף 

מציעים במשותף בלבד יצרפו להצעתם תצהיר בנוסח נספח  -הצעה משותפת בלבד  .11.2
' לטופס ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתו. למען הסר ספק ה

 לעיל. 9.5 א נדרש, אישור כאמור בסעיף מובהר, כי לנספח זה יצורף, מקום שהו

מקוריים זה משמעם תצהירים  00 פי סעיף-למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תצהירים על
 פי פקודת הראיות. -, ערוכים עלבלבד

 המציע הצעת תוקף .11

 מועדה שראשיתה בהצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, על כל פרטיה, לתקופ .11.1
 "(. תוקף ההצעה)להלן: "11111111 יוםב סיומהת במכרז ווהצעההגשת האחרון ל

לתקופות ההצעה, תוקף  את להאריך, בהודעה בכתב למציעים,הרשות תהיה רשאית  .11.1
, וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות קצובות נוספות

בנסיבות . וההכרזה על הזוכה מכרזבדיקת ההצעות בב חל עיכובבנסיבות בהן 
 האמורות, יאריכו המציעים בהתאם, גם את תוקף הערבות לקיום הצעה. 

 לקיום הצעה ערבות .11

ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, בנוסח המצורף יצרף להצעתו המציע  .11.1
 1בנוסח  נספח ד' –בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת ) ' לטופס ההצעהדכנספח 

: בטופס ההזמנה))כולל מע"מ( ₪  111,111 שלמבנק בישראל, בסך , (עהלטופס ההצ
או ממועד מוקדם הגשת ההצעה  ממועדבתוקף כשהיא "(, ערבות לקיום ההצעה"

הערבות לקיום ההצעה תינתן לבקשת המציע ולטובת . 11111111ועד ליום יותר 
  הרשות.

א תהיה בנוסח נספח למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ערבות לקיום ההצעה אשר ל .11.1
או המציעים במשותף,  ת המציעתפסל וכך גם הצע , לפי העניין,1או נספח ד' ,'ד

 בהתאמה.

הערבות לקיום המכרז, תשמש כערובה לקיום מלוא התחייבויותיו של המציע  .11.1
  .כמפורט במסמכי המכרז

וההכרזה  מכרזבבדיקת ההצעות המכרזי ובכלל האמור: הליך החל עיכוב בהשלמת  .11.1
 קשה הרשות להאריך את תוקף ההצעות במכרז, מכל סיבה שהיא,יו1או בהזוכה על 

הארכת תוקף הערבות לתקופות את המציעים, מכל תהא הרשות רשאית לדרוש 
מעבר לתקופה לקיום המכרז קצובות נוספות. המציעים יאריכו את תוקף הערבות 

 בהתאם להוראות הרשות.לעיל )או כל תקופה מוארכת שלה(,  14.1 בסעיף הנקובה 

ו1או מהוראות כל דין  לעיל 14.3 הוראות סעיף כלליות האמור במבלי לגרוע מ .11.1
, מציע שחזר בו מהצעתו ו1או לא האריך את תוקף המתייחסות לחילוט ערבות

, תהא התקופה אותה קצבה הרשות לשם כך, תוך נדרשכעה לקיום הצהערבות 
על פי שיקול דעתה , ו1או את חלקה את מלוא סכום הערבות חלטהרשות רשאית ל

וזאת מבלי לפגוע בזכותה לתבוע נזקים נוספים ו1או לנקוט נגד המציע, הבלעדי, 
 כל דין.בהתאם לזכויות המוקנות לה לפי בהליכים נוספים 

למכרז, לרבות הפרת מי  יםקיום הצעת המציע-ה של איכמו כן, בכל מקר .11.1
במסמכי המכרז, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמת  יהםמהתחייבויות

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

כל נזק אחר ו1או נוסף ו1או  מהמציעיםו1או לפגוע בזכות הרשות לתבוע  לגרוע
 יםמוותר יםבהליך כלשהו למימוש זכויותיה כאמור. המציע ציעיםהמלנקוט כנגד 
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מלטעון כל טענה ו1או תביעה  יםומושתק יםמנוע ובזאת באופן בלתי חוזר וכן יהי
 מכל מין וסוג שהיא, בגין חילוט הערבות כאמור. 

כערובה לקיום התחייבויותיו על פי החוזה, וכתנאי לשחרור הערבות יפקיד,  ילהמפע .11.1
כמפורט בחוזה. למען הסר ספק יובהר, כי מבלי החוזה  ערבותאת לקיום ההצעה, 

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

  )לרבות החוזה(.

 הוראות כלליות – ההצעה הגשתומועד  אופן .11

כל התנאים המקדמיים והמעוניין להשתתף במכרז, יגיש הצעתו כשכל ב העומדמציע  .11.1
הפרטים ו1או כל המסמכים הנדרשים על פי הוראות המכרז, ממולאים ו1או 

 לשם כך םמורשיטיים ההגורמים הרלוונמצורפים כדבעי, כשהם חתומים בידי 
זאת כל המציע ונושאים את חותמת המציע ואישור עו"ד כפי הנדרש, ומטעם 

מכרז באמצעות מעטפה אחת על גבה יציין המציע את שמו המלא וכן את המשפט: "
דלק סילוני תפעול חוות מכלי ללמתן הרשאה  20/10/120/12/6122/פומבי מס' 

ולמתן שירותי תדלוק למטוסים בשדות  על שם רמוןבשדה התעופה למטוסים 
במעטפה זו יכניס המציע את כל המסמכים הבאים . "התעופה הפנים הארציים

 ויסגרה היטב:

נדרשים לצורך הוכחת לעיל, ה 12.1 -12.4  המסמכים המפורטים בסעיפים .11.1.1
 8.1.1 -8.1.6  פיםבסעי נקוביםעמידתו של המציע בתנאים המקדמיים ה

 לעיל.

שאר בהתאם לולעיל  12.5 כמפורט בסעיף של המציע הצעתו הכספית  .11.1.1
 הוראות טופס ההזמנה.

 לעיל.  12.6 כמפורט בסעיף  ההצעהערבות לקיום ה .11.1.1

 .לעיל 12.7 - 12.9  יתר המסמכים המפורטים בסעיפים .11.1.1

 12.9 המסמכים המפורטים בסעיף  –במקרה של הצעה משותפת בלבד  .11.1.1
 לעיל.

היה המציע תאגיד זר, יהיה רשאי  ההצעה, על כל צרופותיה, תיערך בשפה העברית.  .11.1
, בלבדצעה ' לטופס ההנספח ה' ונספח אהמציע להגיש את טופס ההצעה, וכן את 

בשפה האנגלית, כשהם חתומים על ידי המציע כנדרש ובמקומות המיועדים לשם 
 להלן. 23 כך. מובהר, כי לא יהיה באמור על מנת לגרוע מהוראות סעיף 

העתקים, כאשר עותק אחד של כל אחד מהמסמכים המפורטים  1 -ההצעה תיערך ב  .11.1
ההעתקים הנוספים  1 –לעיל, יסומן על ידי המציע כעותק "מקור", ו  15.1 עיף בס

יסומנו על ידי 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 כיםמסמ להוסיף רשאי יהיה המציע .11.1
 כל לצרף רשאי יהיה לא המציע ואולם, כנדרש, ויאמתם עליהם גם שיחתום ובלבד
 עלולה, כלשהי הסתייגות המציע צרף. המכרז מתנאי הסתייגות המהווה מסמך
 .להלן 18.1  בסעיף כאמור, הסף על להיפסל הצעתו

כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף  .11.1
  תוכן עניינים מפורט.

 מתאים העתק"כ ד"עו ידי על יאושר, להצעה ושיצורף מקור שאינו מסמך כל .11.1
 ".למקור

מורשי החתימה חותמת המציע בצירוף לחתימת את  ושאכל אחד ממסמכי המכרז, י .11.1
המציע )ובמקרה של הצעה משותפת על ידי כל אחד מהמציעים של הרלוונטיים 

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

תצהירים שיוגשו במסגרת מסמכי ההצעה מכרז, משמעם תצהירים מקוריים בלבד,  .11.0
 מקוםיע1מציע המשותף תאגיד זר, הרי שבכל פי פקודת הראיות. היה מצ-ערוכים על
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 על מאושרת העתקתו שנכונות מסמך העתק למסור נדרששהנו תאגיד זר,  מציעבו ש
 להגיש או( אחרת חתימה כל ובין המציע חתימת בין) חתימה לאמת או ד"עו ידי

 יהיה, ד"עו ידי על מאושרת גביו על כשהחתימה הדין להוראות בהתאם ערוך תצהיר
 או1ו ישראלי קונסול או1ו ישראלי ד"עו רישיון בעל ד"עו כאמור מאשר1המאמת
 . העניין לפי, ו1או עו"ד בעל רישיון זר הבקיא בשפה העברית ציבורי נוטריון

ו1או  ישראלי ד"עוהגיש1חתם המציע על תצהיר ו1או מסמך בשפה העברית, בפני 
ר ו1או המסמך יצורף עו"ד בעל רישיון זר הבקיא בשפה העברית, אזי בשולי התצהי
הריני מצהיר ומאשר אישור עליו יחתום עורך הדין בנוסח הבא )בשפה העברית(: "

בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 
אותו למטרות המכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי הסברתי לחתומים מטה את 

ציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת תוכנו של מסמך זה וכי החתומים בשם המ
וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם 

 ".   כאמור, חתמו בפני על מסמך זה

בנוסף מובהר, כי מציע זר יוכל להגיש כל תצהיר ו1או מסמך כאמור בסעיף זה לעיל, 
או דוא"ל, ובלבד שהתצהיר עד למועד האחרון להגשת ההצעות, באמצעות פקס ו1

ימים מהמועד  11ו1או המסמך שנחתמו במקור, יומצאו לרשות, לידי הח"מ, תוך 
 .האחרון להגשת ההצעות

מובהר, כי על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית,  .11.2
הוראות המפורטות בסעיף על פי  הצעתו תיפסל, וזאת מבלי לגרוע מזכויות הרשות

 להלן.  18.2 

של המציע במקום המיועד לכך בטופס ההצעה, את פרטיו  יצייןבמסגרת ההצעה,  .11.11
להליך המכרזי, אשר יהיה מוסמך לפנות איש קשר מוסמך מטעמו לכל עניין הנוגע 

לו, פרטי איש הקשר יכל .לרשות בשם המציע ולקבל הודעות ו1או הנחיות בשמו
לפחות: שם ומשפחה, כתובת קשר, טלפונים בהם איש הקשר זמין בכל שעות 

  הפעילות המקובלות ומספר פקס.

 מידע סודי .11.11

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל  .11.11.1
טופס מציע לציין בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך ב

, אשר העיון בהם בהצעתוהמסמכים הכלולים , מהם הנתונים ו1או ההצעה
, לחשוף סוד מסחרי ו1או 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 

ף לזכות העיון המוקנית ליתר המציעים על סודי או סוד מקצועי שאינו כפו
  פי דין. 

לעיל,  15.11.1 במפורש, כי, על אף האמור לעיל בסעיף  מובהר בזאת, .11.11.1
תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי היא זו אשר  הרשות

המסמכים אשר יחשפו  שתידרש לנמק החלטתה זו, מהם הנתונים ו1או
לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו1או 

בהצעתו מהם הנתונים ו1או המציע , בין אם פרט תביעה בקשר לכך
, לעיל 15.11.1 בסעיף המסמכים שאותם הינו מבקש שלא לחשוף כאמור 

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

 מועד הגשת ההצעות .11.11

, לעיל 15.1 המעטפה, כשהיא כוללת את כל המסמכים הנקובים בסעיף  .11.11.1
תיבת המכרזים הנמצאת , ל10:11-11:11ה', בין השעות: -תוגש בימים א'

קומה בנתב"ג, בבניין המשרד הראשי, במדור רשומות ותיעוד )הארכיב( שב
סמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה ב)או  111חדר מס'  1

 )בטופס זה: "המועד האחרון להגשת ההצעות"(.  שיוצב במקום(

ועד האחרון מודגש בזאת שהצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המ .11.11.1
להגשת ההצעות )תאריך ושעה( לא יתקבלו ולא יידונו, בהתאם להוראת 

 .1221-)ב( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג11תקנה 

  הזוכה ההצעה לבחירת מידה ואמות ההצעות בדיקת .11
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לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות שהוגשו, אשר עמדו בכל המידה היחידה אמת  .11.1
 111% תהווהש, נוספים הנקובים במסגרתובתנאים ההתנאים המקדמיים ו

בטופס ) להלן 16.2.1  , כמפורט בסעיףההצעה הכספית של המציע - תהא מהמשקל
 : "ההצעה הכספית"(. ההזמנה

, על ידי ועדת המכרזים אשר תהיה רשאית בדיקת הצעות המציעים במכרז תעשה .11.1
 בשלב אחד שיתבצע בשני שלבי משנה כדלקמן:  ים מטעמה,להיוועץ במומח

 עמידה בתנאים מקדמיים ובתנאים נוספים .11.1.1

בתנאים המקדמיים. כל המציעים של  םבדבר עמידתהרשות תכריע תחילה, 
במסגרת זו תבדוק הרשות את המסמכים אשר הוגשו על ידי המציעים 

לעיל. כמו כן, תבחן הרשות  12.1 -12.4  כאמור בהתאם להוראות סעיפים
וכן את לעיל  12.6  בשלב זה את הערבות לקיום המכרז כמפורט בסעיף

לעיל )להלן:  12.9 -12.7  פיםהצגת כל מסמך רלוונטי אחר כמפורט בסעי
 "(. התנאים הנוספים"

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

 18.2 ת מבלי לגרוע מזכותה של הרשות בהתאם להוראות סעיף תפסל, וזא
  להלן.

  ההצעה הכספית .11.1.1

אשר הצעתם עמדה בכל  הצעתם הכספית של המציעיםתבחן את הרשות 
' לטופס גנספח התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים, כפי שהיא נקובה ב

' לטופס גנספח נקוב המציע במקום המיועד לכך בההצעה. לשם כך, י
 ההצעה את כל אלה: 

( מתוך באחוזיםמשולבים ברמון )לדמי ההרשאה  הצעת המפעיל .11.1.1.1
)בחוות המכלים  דס"ל שירותי תדלוקברוטו בגין ההכנסות פדיון 

 .שבשדה רמון בלבד(

דמי הרשאה  בהצעתמובהר במפורש, כי כל מציע ינקוב 
 .סגרת הצעתו הכספית, ברמת דיוק של משולבים )באחוזים( במ

ההצעה ספרות אחרי הנקודה העשרונית. במידה וינקב שיעור 
ספרות, תחשב ההצעה כאילו ננקבו  . –ברמת דיוק של פחות מ

 " מימין לספרה העשרונית אחרונה.   2הספרות "

הצעתו הכספית של המציע תנקב בספרות ובמילים. במקרה של 
 המילים, יגבר האמור במילים. סתירה בין הספרות לבין 

, שהוגשה על ידי מציע, שבמסגרתה ינקב שיעור הצעה כספית
 .)לא כולל מע"מ(, תיפסל ולא תידון %6)באחוזים( הנמוך 

 .סכום מרווח השיווק לדס"ל .11.1.1.1

המוצע של המציע ינקב דס"ל ליטר מרווח השיווק ל סכום
לים, בספרות ובמילים. במקרה של סתירה בין הספרות לבין המי

 יגבר האמור במילים. 

סכום מרווח שהוגשה על ידי מציע, שבמסגרתה ינקב  הצעה
 , תיפסל ולא תידון.אגורות 02 –מ דס"ל הגבוה ליטר שיווק ל

 ציון סופי משוקלל להצעה .11.1.1

 הרשות תקבע את הציון הסופי המשוקלל של כל הצעה באופן הבא: 

ציון של הרשות תעניק  – ברמון שיעור דמי ההרשאה המשולבים .11.1.1.1
נקודות להצעה במסגרתה ינקב שיעור דמי ההרשאה  111

המשולבים הגבוה ביותר, יתר ההצעות הכספיות, ידורגו וינוקדו 
ביחס להצעה הכספית הגבוהה ביותר כאמור, באופן לינארי 

 "(. דמי הרשאהל ההצעהציון )להלן: "
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נקודות  111הרשות תעניק ציון של  – סכום מרווח השיווק לדס"ל  .11.1.1.1
סכום מרווח השיווק לדס"ל הנמוך הצעה במסגרתה ינקב ל

, יתר ההצעות, ידורגו וינוקדו ביחס להצעה במסגרתה ננקב ביותר
כאמור, באופן לינארי )להלן:  סכום מרווח השיווק הנמוך ביותר

 "(. מרווח השיווקציון "

 ההצעההציון הסופי המשוקלל לכל הצעה, יקבע בהתבסס על ציון  .11.1.1.1
שקיבל כל מציע, כאשר לציון ון מרווח השיווק ציו אהדמי הרשל

מהציון המשוקלל  11%שיעור דמי ההרשאה יוענק משקל של 
מהציון  11%לציון מרווח השיווק יוענק משקל של  ,הסופי

 . המשוקלל הסופי

 קביעת הזוכה במכרז  .11.1

ביותר. המציע, בעלת הציון הסופי המשוקלל הגבוה התחרות במכרז תהא על ההצעה 
 הביותר ואשר עמד ההגבוה הייתההכספית  תוהצעון המשוקלל שקבלה הציאשר 

, וזאת מבלי לגרוע במכרז היבחר כזוכ -בתנאים המקדמיים ובתנאים הנוספים 
 . מזכויות הרשות על פי מסמכי המכרז ועל פי דין

  ההודעה על הזכייה .11.1

ו1או הודעה בדבר אי  זכייהבדבר  ההודעו1או הצעה  תפסילבדבר הודעה  .11.1.1
, תישלח למשתתפים במכרז אך ורק על ידי מזכיר ועדת המכרזים של היזכי

 הרשות.

מובהר בזאת, כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים במכרז באיזה  .11.1.1
לעיל בעל פה, ו1או בכתב באמצעות  16.4.1 מהנושאים המפורטים בסעיף 

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

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

 קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים .11.1

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

"הזוכה : להלן)כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר 
פסיק את ביצוע ההתקשרות ולהעביר לרשות , מתחייב הזוכה המקורי לה(האחר"

פעולות דו"ח עדכני באשר לויים אצלו בצירוף את כל המידע ו1או המסמכים המצ
שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר לזוכה האחר להמשיך בביצוע ההתקשרות כמפורט 
בחוזה, וכל זאת מבלי שלזוכה המקורי תהיה כל טענה ו1או תביעה מכל מין וסוג 

 בקשר לכך, לרבות טענות ותביעות כאמור שמקורן בהשקעות שביצע.

 להבהרות בקשה .11

 לקבלת בבקשה הרשות אל לפנות המציעים רשאים 11:11 בשעה 11011211 םליו עד .11.1
 . המכרז מסמכי עם בקשר הבהרות

 שדות רשות, לגב' אורלי פרץ שטראוס, בלבד בכתב להפנות יש הבהרה שאלות את .11.1
 11-2111111: פקס באמצעות 11-2111111: טלפון, גוריון בן התעופה נמל – התעופה

"(. הרשות כתובת: "להלן) iaa.gov.ilorlype@ :"לדואוכן בנוסף, באמצעות 
 במען הרשות בכתובת להבהרה הבקשה של קבלתה את טלפונית יוודא המציע
 . לעיל המצוין

 שלא או להתייחס, הבלעדי דעתה שיקול פי על, מקרה בכל, רשאית תהא הרשות .11.1
 המועד לאחר הוגשו אם גם, ספק הסר למען אתוז, ההבהרה לבקשות להתייחס

 . או שלא לכתובת הרשות לעיל 17.1  בסעיף הנקוב

 הרשות ידי על ייערכו אשר תוספת או1ו עדכון או1ו תיקון או1ו שינוי או1ו הבהרה כל .11.1
 יחדיו, להלן) במכרז משתתפים לשאלות כמענה או1ו 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
 כולן) ההבהרות את בעצמה הרשות הפיצה לא, שהיא סיבה מכל, בהן בנסיבות גם
 מוטלת המציעים על מקרה ובכל, להלן 17.5  סעיף להוראות בהתאם( חלקן או

mailto:orlips@iaa.gov.il
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 קיומן אודות, ייזום ובאופן בעצמם, עת בכל להתעדכן, והבלעדית המלאה האחריות
 והמציעים בהן האמור את ששקללו לאחר להצעה ולצרפן, להדפיסן, ההבהרות של

 בקשר, שהן וסוג מין מכל, תביעה או1ו טענה כל מלהעלות, ומושתקים מנועים יהיו
 .לכך

 תפיץ הרשות, לעיל 17.4  סעיף פי על המציעים מאחריות לגרוע ומבלי בנוסף .11.1
 באופן וזאת, במכרז השתתפות דמי ששילמו מי לכל ההבהרות את במישרין

 . מההבהרות אחת כל עם בקשר לנכון תמצא אשר ובאמצעים

 פורסמה אם אלא, הרשות של הבהרה לכל תוקף יהיה לא כי, מובהר ספק הסר למען .11.1
 .לעיל 17.4  בסעיף כאמור

 שינויים ופנייה להשלמות .10

שלו  המציע או כל הסתייגויות ל ידיכל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז ע .10.1
בין על ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת  לגביהם,

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

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול  .10.1
1או לבצוע השלמת מסמכים ו1או דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו

פרטים ו1או מידע, מכל מין וסוג שהם, הקשורים בהצעתם, לרבות בקשר עם 
התנאים המקדמיים ו1או התנאים הנוספים ו1או בקשר עם ההצעה הכספית ובכלל 
האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו1או השמטה ו1או תוספת ו1או שינוי 

ל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים ו1או ליקוי ו1או פגם, מכ
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 ובהוראות הנקובות בה

בים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות המציעים מצהירים ומתחיי .10.1
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא  11כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 

ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו1או תביעה ו1או דרישה, 
אה מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו1או כתוצ

 מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.    

 הצעה לקבל חובה היעדר .12

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

 עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .11

החלטות ועדת המכרזים ובמסמכי מציע רשאי לעיין ברק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה 
, תקנות חובת המכרזיםל (ו)11 –ו  (ה)11 ות משנהתקנלאמור בתאם בה ההצעה הזוכה

 111תשלום בסך תמורת , וכל זאת ת ועדת המכרזים1לאחר תאום עם מזכיר ,1221-תשנ"ג
 . לעיל 15.11 , ובכפוף להוראות סעיף כולל מע"מ ₪,)חמש מאות( 

 זההחועל  החתימה חובת .11

 המועד בתוך או ולחתימת שהועבר מיום ימים 11 תוך, החוזה על יחתום המפעיל .11.1
 . השניים מבין המאוחר לפי, הרשות שתיקבע

כל המסמכים הנדרשים לאחר חתימת המפעיל על החוזה ובכפוף להמצאת  .11.1
, לשביעות רצונה של הרשות במסגרתו, לרבות ערבות לקיום חוזה ואישורי ביטוח

החוזה, תחתום הרשות על החוזה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה  וכמפורט בהוראות
של הרשות על פי הזמנה זו ו1או על פי דין. למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת 

תוקף בין הצדדים,  –על ידי הרשות, לא יהא קיים הסכם בר  תהחוזה הפורמאלי
 נה.וזאת מבלי לגרוע מחובות המפעיל על פי שאר הוראות טופס ההזמ

 האריך שלא מפעיל או1ו הרשות ידי על שנקבע המועד תוך חוזה על חתם שלא מפעיל .11.1
 יחשב, בחוזה כמפורט ערבות לרשות המציא לא או ההצעה לקיום הערבות תוקף את
. יסודית הפרה, העניין לפי, החוזה הוראות את או1ו זה טופס הוראות את שהפר כמי

 זאת וכל, ההצעה לקיום הערבות את לחלט רשאית הרשות תהא, כאמור במקרה
 אכיפת לרבות, נוספים סעדים או1ו נזקים לתבוע הרשות של בזכותה לפגוע מבלי

 כאמור הערבות את לחלט הרשות של מזכותה לגרוע מבלי או1ו ביטולו או החוזה
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 מהתחייבויות איזה של, שהיא וסוג מין מכל, נוספת או1ו אחרת הפרה כל בשל
 . הרשות של הבלעדי דעתה יקולש פי על וזאת, המפעיל

, המפעיל כלפי התחייבות מכל משוחררתהרשות  תהיהביטלה הרשות את החוזה,  .11.1
או לנקוט בכל דרך אחרת המפורט  אחר מציע עם בחוזה להתקשר זכאית ותהא

ושתק מלהעלות כל טענה והמפעיל מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומ הלן,ל 22 בסעיף 
 ו1או תביעה בקשר לכך.

 ביטול המכרז או ביטול החוזה .11

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .11.1

על אף האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות שומרת לעצמה את 
ו1או לבטל את זכייתו של זוכה במכרז ו1או לבטל את המכרז בכל עת, הזכות לבטל 

כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לה על פי טופס  את החוזה עם זוכה במכרז,
 הזמנת הצעות זה ו1או על פי יתר הוראות הדין.

 החזר דמי השתתפות –המכרז  ביטול .11.1

שהוכרז בו זוכה, יהיו זכאים כל אחד מהמציעים בלבד להחזר  לפניבוטל המכרז 
 תשלום דמי ההשתתפות. מובהר, כי משתתפים במכרז, כלומר, גורמים ששלמו את

דמי ההשתתפות, אך לא הגישו הצעה למכרז, לא יהיו זכאים להחזר תשלום דמי 
שהוכרז בו זוכה, וזאת שלא  לאחרבוטל המכרז ההשתתפות בנסיבות האמורות. 

איזה מהוראות טופס הזמנת ההצעות ו1או הפרת איזה מהוראות כל דין בשל הפרת 
שלום דמי השתתפות. , זכאי אך ורק להחזר תבלבד הזוכה, יהיה הזוכהעל ידי 

לעיל, יהווה סילוק סופי ומלא, בכל עניין זה מוסכם בזה, כי ההחזר הנקוב בסעיף 
 . מכרז, בין במישרין ובין בעקיפיןביטול ההקשור ל

 הביטול תוצאות .11.1

לעיל,  22.1 שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניבוטל המכרז  .11.1.1
תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו1או 

פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא -לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על
 .ובין אם לאו, ערבות לקיום המכרזשבה למציעים הוהמכרז, וזאת בין אם 

יה של שהוכרז זוכה במסגרתו או לחילופין, בוטלה זכי לאחרבוטל המכרז  .11.1.1
זוכה במכרז או לחילופין חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות 

לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  22.1 המתוארות בסעיף 
, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות תהיה הרשות רשאיתלעיל,  22.3.1 

מבין שאר  הצעתו הכספית הנה הגבוהה ביותר,למציע הבא אחריו )אשר 
)מלבד  בטופס הזמנת ההצעות תנאים המפורטיםכל הההצעות אשר עמדו ב

 .של המציע1ים אשר זכייתו1ם בוטלה כאמור( 1םהצעתו

מכויות הרשות המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לס .11.1
כל טענה ו1או על זה לעיל, והם מוותרים בזאת  22 כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 

תביעה ו1או דרישה, מכל מין וסוג, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו1או 
 .כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור

 מסמכים תוהגש המכרז נוסח .11

לשם מניעת כל ספק מוצהר ומודגש בזאת במפורש, כי הנוסח היחיד שיחייב את הרשות 
הוא הנוסח העברי של מסמכי המכרז, והחוזים שייחתמו עם הזוכה במכרז יהיו בשפה 

בכל מקרה של סתירה ו1או אי התאמה ו1או דו משמעות, בין הוראות מסמכי העברית. 
מכי המכרז שתורגמו לאנגלית, יחייבו הוראות מסמכי המכרז בעברית לבין הוראות מס

גם בהתייחס  –למען הסר ספק  –המכרז שניתנו בשפה העברית, לכל דבר ועניין, וזאת 
למסמכי מכרז אותם אפשרה הרשות למציע להגיש כשהם ערוכים וחתומים בשפה 

 . לעיל 15.2 האנגלית, כמפורט בסעיף 

 העדר בלעדיות .11

בזאת במפורש, כי למפעיל לא תינתן בלעדיות בהענקת איזה מהשירותים נשוא  מובהר
, והרשות תהיה רשאית, בכל עת, )למעט שירותי הובלת דלקים( ההרשאה, כולם או חלקם

על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לספק איזה מהשירותים נשוא ההרשאה בעצמה ו1או 
אה1ות, מכל מין וסוג שהיא1הן, לצדדים שלישיים, למתן השירותים האמורים ליתן הרש
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)לרבות ייזום משדות התעופה  אחד בכלו1או למתן שירותים דומים ו1או תחליפיים, 
מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר  והמפעילשינויים ועדכונים סטטוטריים לשם כך( 

 .לכך בקשר שהן וסוג מין מכל תביעה1או ו טענה כל מלהעלות ומושתק מנוע יהיהוכן 
בעניין זה מבקשת הרשות להבהיר, למען הסר כל ספק, כי תהיה רשאית להעניק הרשאה 
לצדדים שלישיים למתן השירותים בשדות תעופה שנגרעו על פי הוראות החוזה ו1או בשדות 

 וזה.תעופה שאינם כלולים בהרשאה ו1או הרשות תפעיל במועד המאוחר לחתימת הח

 במידע שימוש .11

הרשות מודיעה בזה, כי תהא לה הזכות להשתמש, לכל מטרה שהיא, בין במהלך תקופת 
ההרשאה ו1או ההתקשרות ובין לאחריה, לרבות לקראת מכרז עתידי שייערך בקשר 

במהלך תקופת אצלה  שיצברו)כולם או חלקם(, בכל הנתונים  השירותים נשואה
מכירות ונתונים נוספים הקשורים בהפעלת ההתקשרות, לרבות פרסום מחזורי ה

מסכימים בזאת מראש לכל שימוש או פרסום  ציעיםוהמ, נשוא ההרשאה השירותים
שתעשה הרשות כאמור לעיל, והם מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיו מנועים 

 איסור הסבה ומושתקים מלהעלות כל טענה ו1או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

, בשום לאחר ו1או להסב ו1או להמחות שלא להעביר יםמתחייבחד מהמציעים, כל א .11.1
מסמכי המכרז לפי  הםכל זכות מזכויותי , במישרין ו1או בעקיפין,פןאו 1אווצורה 

ולא )ככל שיחתם(( שייחתם עמו  חוזה)לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו1או ה
כל זכות ו1או חובה על לת קב להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם

)ככל שייחתם עמו  חוזהפי מסמכי המכרז )לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו1או ה
)ככל  שיחתם((, אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של הרשות

 .שיקבל(

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו1או  .11.1
לעיל. כל העברה ו1או הסבה ו1או המחאה  25.1 כאמור בסעיף הסבה ו1או המחאה 

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

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .11

לאחרים בכלל ולמציעים אחרים במכרז זה בפרט המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו 
 ו1או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו1או תכסיסנות. 

 המכרז הוצאות ההשתתפות בהליך .11

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

 .לעיל 22.1 בסעיף  בנסיבות המתוארות, למעט אלה

 המכרזתקפות מסמכי  .10

המכרז )או כל חלק סעיף או סעיפים במסמכי אין תוקף לכי  ,אם ימצא בית משפט מוסמך
פגוע בשאר חלקי מסמכי כפם, לא יהא בכך כדי לו, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאמהם(

 , אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.המכרז

 בעלות על מסמכי המכרז .12

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

במלואם יוחזרו  המכרזמסמכי  לצורך הגשת ההצעה. פרטכלשהו  שימוש ןלעשות בה
 . לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות משרדי הרשותל

 כתובות ואופן משלוח הודעות .11

. כתובתם לעיל 17.2 בסעיף  היא כמפורטלצורך משלוח הודעות  הרשותכתובתה של  .11.1
 שנקבעה במסמכיהם.איש הקשר תיראה ככתובת  יםציעשל המ

או לאיש הקשר מטעמם  המציעיםלכתובת  הרשותכל הודעה אשר תישלח על ידי  .11.1
תוך שלושה ימי עסקים מיום  המציעיםכאילו התקבלה אצל בדואר רשום, תיראה 

המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל 
בעת  –ד ם שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה ביביום העסקי המשתתפים

 מסירתה.
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 המכרז על החל והדין שיפוט סמכות .11

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין  –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .11.1
הקשור ו1או הנובע מהליכי מכרז זה ו1או בכל עניין הקשור ו1או הנובע ממסמכי 

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

כל עניין הקשור ו1או הנובע מהליכי מכרז זה ו1או כל עניין הקשור ו1או הנובע  .11.1
יהיה  ,זה ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה

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

 גדי רפאלי 
 ראש אגף פתוח עסקי 
 רשות שדות התעופה
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 בשדות התעופה הפנים ארציים 1111-1111נתוני צריכת דלק לשנים 

 

  /20/-200/צריכת דס"ל בליטרים בשתפ"א בשנים 

 סה"כ שנתי עובדה אילת שדה דב חיפה שנה 

2011 1,291,306 17,053,802 2,622,529 6,133,385 27,101,022 

2012 1,667,175 17,541,776 1,371,625 4,874,982 25,455,558 

2013 1,276,306 15,334,492 1,105,983 4,501,662 22,218,443 

2014 1,353,478 19,974,302 1,069,271 3,244,351 25,641,403 

2015 192919573 18,305,572 1,199,133 2,559,529 23,354,707 
 

 5102-ו 5102צריכת דס"ל  בליטרים  ינואר עד מרץ 

 אחוז שינוי שנתי סה"כ שנתי עובדה אילת שדה דב חיפה שנה 

2015 324,267 4,079,913 355,528 539,826 5,299,534   

2016 2449984 4,932,771 414,379 2,139,083 7,742,218 46% 
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