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 רשות שדות התעופה
 המשרד הראשי

 מסחר ופיתוח עסקי
 

 טופס הצעה

תפעול חוות מכלי דלק סילוני ללמתן הרשאה  20/10/120/12/6122/פומבי מס' מכרז 
למטוסים בשדה התעופה על שם רמון ולמתן שירותי תדלוק למטוסים בשדות 

 התעופה הפנים הארציים
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 __________ תאריך:        
 לכבוד

 דות התעופהרשות ש
 731ת.ד. , המשרד הראשי

 17777גוריון -שדה התעופה בן

 א.נ.,.ג

דלק סילוני תפעול חוות מכלי ללמתן הרשאה  20/10/120/12/6122/פומבי מס' מכרז : הנדון
ולמתן שירותי תדלוק למטוסים בשדות התעופה הפנים  בשדה התעופה על שם רמוןלמטוסים 

 הארציים

 ההצעה למכרז .7

 -, באמצעות ___________ ו _____________________________ מטה םהחתו

]*יש לנקוב בשמו המלא של "( המציע)להלן: " וובמקומ ו____________ המוסמכים לחתום בשמ

 ו, לאחר שקרא[וכן בשמם המלא של מורשי החתימה מטעם המציע כפי שהוא נקוב בתעודת ההתאגדות המציע

למתן הרשאה  221/11/120/1226122מכרז פומבי מס' ת מסמכי אכבעל מקצוע  נווהבי נובעיון, בח

תפעול חוות מכלי דלק סילוני למטוסים בשדה התעופה על שם רמון ולמתן שירותי תדלוק למטוסים ל

רשות שדות ותנאי ולאחר שלמדנו את דרישות "( המכרז)להלן: " בשדות התעופה הפנים הארציים

, מתכבדים בזאת הםעל נספחי המפורטים במסמכי המכרז ויתר ההוראות"( הרשותהתעופה )להלן: "

 להגיש את הצעתנו למכרז. 

 מסמכים מצורפים .2

 להצעה זו מצורפים המסמכים הבאים:

בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים  המסמכים הדרושים לצורך הוכחת עמידתו של המציע .2.7

 לטופס הזמנת ההצעות, כדלקמן:  1.8.8-1.8.3

ומאושר על ידי  לצורך מכרז זהבמציע  מורשה החתימהתצהיר מלא וחתום ע"י  .2.7.7

חתום על ידי רואה מקורי בכתב, אישור  לרבותלטופס ההצעה  'נספח אעו"ד, בנוסח 

 . לטופס ההצעה 1נספח א', בנוסח החשבון המבקר המוסמך של המציע

תעודת ההתאגדות של המציע כ"העתק נאמן למקור" של מאושר על ידי עו"ד  העתק .2.7.2

  כדין במדינה בה התאגד ו/או במדינה בה הוא מנהל את עסקיו. שהונפקה 

מאושר על ידי עו"ד העתק  – כדין בישראל מההרשו חברת דלקבמידה והמציע הנו  .2.7.3

נכון למועד כחברת דלק, של המציע של תעודת רישום כ"העתק נאמן למקור" 

 האחרון להגשת ההצעות. 

ם הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים העתק האישורי - בלבד יישראל תאגיד שהנו מציע .2.2

כשכל אחד מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע  8791 –ציבוריים, התשל"ו 

)ובמקרה של הצעה משותפת, של כל אחד מהמציעים במשותף(, נכון למועד האחרון להגשת 

 1.8.8 , וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיףההצעות במכרז

 ות. לטופס הזמנת ההצע

היה המציע תאגיד זר, יוגשו אישורים עדכניים כאמור לעיל מרואה חשבון חיצוני של המציע 

 או משלטונות המס הרלבנטיים במדינה/ות בה/ן הוא רשום ו/או מנהל את עסקיו.  

כשהתצהיר  ,חתום על ידי המנהל הכללי של המציע תצהיר - שהנו תאגיד ישראלי בלבדמציע  .2.3

 ' לטופס ההצעה, וזאת לצורך הוכחת עמידתו שלנספח במאושר על ידי עו"ד בנוסח ור האמ

 לטופס הזמנת ההצעות. 1.8.8 המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

כנגד  מי מטעמושמסרה הרשות למציע או ל ,כולל מע"מ₪,  8,811סך על  החשבוניתהעתק  .2.2

כפי שהונפק למציע , השתתפות דמי ההשתתפות או אישור בדבר תשלום דמיהתשלום עבור 

או למי מטעמו באמצעות אתר האינטרנט, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי 
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לטופס הזמנת  8..8כמפורט בסעיף  לטופס הזמנת ההצעות 1.8.1 המקדמי הנקוב בסעיף

 .ההצעות

  .תלטופס הזמנת ההצעו 8..8, כמפורט בסעיף ' לטופס ההצעהנספח גכספית בנוסח  הצעה .2.2

הצעה משותפת, ובמקרה של  ' לטופס ההצעהנספח דערבות בנקאית לקיום ההצעה, בנוסח  .2.2

 .לטופס הזמנת ההצעות .18.כמפורט בסעיף , לטופס ההצעה 1נספח ד'בנוסח 

בצירוף אישור כאמור בסעיף  ' לטופס ההצעהנספח התצהיר בנוסח  –הצעה משותפת בלבד  .2.1

  . ם שהוא נדרש לכךלטופס הזמנת ההצעות, מקו 7..8 -ו 7.8

לטופס הזמנת  9..8סעיף בהתאם להוראות  כנדרש םמיחתו םכשהונספחיו זה טופס הצעה  .2.2

    .ההצעות

כשהם חתומים כנדרש בהתאם להוראות סעיף  החוזה על נספחיהםו טופס הזמנת ההצעות .2.2

 לטופס הזמנת ההצעות. 9..8

 כשהם חתומים ,העתקיהםעד מועד הגשת ההצעות, או בכתב למציעים  שנמסרהכל הבהרה  .2.77

 .לטופס הזמנת ההצעות 1..8סעיף כנדרש בהתאם להוראות 

 לטופס ההזמנה[ 88.81]בהתאם להוראות סעיף   פרטי איש הקשר של המציע .3

  שם ומשפחה

  כתובת 

  מספר טלפון 

  מספר טלפון נייד

  מספר פקס

e-mail  

 סודיות וזכות עיון .2

, אם המציעיםרשאית לאפשר ליתר הרשות תהא מכרז, יבחר כזוכה בכי אם , למציע ידוע

 תביעהמוותר בזאת על כל טענה ו/או  ואזאת, לעיין בהצעתו זו, על כל חלקיה, וה יבקשו

 .בהזמנהבקשר עם זאת, כאמור 

, וזאת מהנימוקים כאמוריימסרו לעיון  לאהמפורטים להלן מסמכים הכי  ,מבקשהמציע 

 כדלקמן: 

 ההנמקה תיאור המסמך 

7.   

2.   

3.   

2.   

סופי, מלא ובלתי חוזר, כי ידוע ומוסכם עליו ששיקול באופן מצהיר ומתחייב בזאת,  המציע

הדעת לעניין גילוי המסמך לצדדים שלישיים במסגרת זכות העיון, כפוף לשיקול דעתה 

ל וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כסופי המלאה והבלעדי של הרשות, והוא מוותר באופן 

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

 חסויים.

 הצהרות והתחייבויות המציע .2

 מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  המציע

לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים  שהוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כי ידוע לו .2.7

טרם הגשת מלוא התחייבויותיו על פיהם והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל ביצוע 

מומחה וכן  בעל מקצועכקראם בחנם ומסמכי המכרז, בקפידה רבה בעיין כי  ;הצעתו למכרז

 תוהצעקלל במסגרת יוקיבל מהרשות ואף ש; כי דרש הבין ושיקלל את כל הוראותיהם

; כי עובר המכרז וההרשאה נשואהעם את כל המידע, ההסברים וההבהרות בקשר הכספית 

בדיקה , לשביעות רצונו, כבעל מקצוע מומחהגם בעצמו בדק ובחן , תו למכרזהגשת הצעל

ים הגורמ, לרבות מכרז וההרשאה נשואוהקשור למידע כל של מלאה, מקיפה ויסודית, 

ושיעור  כדאיות; הכלכלית היישומיה השונים של ההרשאה וכדאיותעל העלולים להשפיע 

וכן כל פרט ועניין, מכל מין וסוג שהוא, המשפיעים ו/או עשויים להשפיע על הצעתו הכספית 

, לרבות כל מידע לפי חוזה ההרשאה )ככל שהצעתו תזכה במכרז(ביצוע מלוא התחייבויותיו 

   .תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקימשפטי,  ו/או נתון

הנקובים במסמכי  ולמלא אחר כל הצהרותיו והתחייבויותיוהגיש הצעה למכרז כי החלטתו ל .2.2

תיאורים, הסברים, ב, התקבלה והתבססה אך ורק על בדיקותיו והערכותיו, ללא תלות המכרז

  . רשותהערכות, פרסומים, ו/או התחייבויות מצד ה

, הואלנכון לערוך,  ההבדיקות הנזכרות לעיל וכל בדיקה אחרת שראאת כל  ךכי לאחר שער .2.3

כל התנאים וההתחייבויות הנקובות במסמכי מקבל על עצמו את כי הוא ( i) :מצהיר ומתחייב

את זכויות הרשות ומגבלת האחריות  וכןובכלל האמור את כל חובותיו והתחייבויותיו  המכרז

על פי מסמכי כאמור התחייבויותיו חובותיו ומלוא יוכל לבצע את  וכיבמסגרתם המוקנים לה 

ויתר התשלומים בהם  למכרזהכספית הצעתו מבלי לגרוע מכלליות האמור,  כי (ii) ;המכרז

תמורה מלאה והוגנת בקשר עם ההרשאה נשוא  יםמהווהוא מחויב על פי חוזה ההרשאה, 

ע ומושתק מלהעלות כל טענה הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוי ( כiii; )המכרז

ובכלל האמור: טענות ו/או  למסמכי המכרז ולתנאיהםו/או תביעה מכל מין וסוג שהיא בקשר 

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

ם נכונים, מלאים ומדויקים ומעודכנים ה תובהצע יםהכלולהנתונים, המצגים וההצהרות כל כי  .2.2

 , ולא הושמט מההצעה כל פרט, מכל מין וסוג שהוא.הגשת ההצעהעד למו

 כי הצעתו אושרה כדין על ידי האורגנים המוסמכים במציע.  .2.2

  הצהרות המציע לעניין הודעה על זכייה .2

 מבלי לגרוע מיתר הצהרות המציע כמפורט בטופס ההזמנה ובטופס הצעה זה, מצהיר המציע 

 י חוזר כדלקמן:תבלומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ו

ידוע למציע והמציע מקבל על עצמו, כי הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה ו/או אי מעבר כי  .2.7

הצעת מציע לשלב הבא במכרז ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למשתתפים במכרז אך 

 ורק על ידי מזכיר ועדת המכרזים של הרשות.

דעה אשר תימסר למשתתפים באיזה ידוע למציע והמציע מקבל על עצמו, כי כל הוכי  .2.2

לעיל בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר  זה 1מהנושאים המפורטים בסעיף 

אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך עליה  -ועדת המכרזים של הרשות 

יהיה הדבר על  –בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 

 אחריותו בלבד.

 טוהר המידותהצהרות המציע לעניין  .1
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מבלי לגרוע מיתר הצהרות המציע כמפורט בטופס ההזמנה ובטופס הצעה זה, מצהיר המציע ומתחייב 

 בזאת באופן סופי, מלא ובלי חוזר כדלקמן: 

, במישרין ו/או /יקבלו/או קיבל /ייתןו/או נתן /יציעו לא הציעהמציע ו/או כל מי מטעמכי  .1.7

יפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעק

בעקיפין, על הליך המכרז ו/או הליך קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות כל החלטה של 

 המציע ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של הליך זה.

פעולה, במישרין ו/או בעקיפין,  /ישתףו/או שיתף /ישדללו לא שידהמציע ו/או כל מי מטעמכי  .1.2

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת אחר עם נושאי משרה אצל מציע 

 לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך זה. 

פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי  ףו לא שידל ו/או שיתהמציע ו/או כל מי מטעמכי  .1.3

ות ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או משרה ברש

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

התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו דלעיל תהיה הרשות יפר שאם  למציעכי ידוע  .1.2

 המציעלמכרז, ו המציע לפסול את הצעת רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא,

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

חתימת וחותמת 
 המציע

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך 

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

 .המכרזרות למט

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

 כאמור, חתמו בפני על הזמנה זו.

 תאריך 

 

 



 11מתוך  /עמוד 

 

 לטופס ההצעה 'א נספח

 ההצעותהזמנת  לטופס 0/10 סעיף להוראותבהתאם  תצהיר,

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

 כדלקמן:

ב  ]*יש לנקוב בתפקידו של המצהיר במציע שהנו מורשה חתימה במציע[הנני משמש כ____________  .7

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע,  "(המציע_____________ )להלן: "____________, מ.ת. __

מכרז להמציע  הצעתמסגרת שם המציע ובעושה תצהירי זה ב אניו כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות[

למתן הרשאה לתפעול חוות מכלי דלק סילוני למטוסים בשדה  181/88/111/1.7/11.פומבי מס' 

)להלן:  ותי תדלוק למטוסים בשדות התעופה הפנים הארצייםהתעופה על שם רמון ולמתן שיר

 .רשות שדות התעופהותנאי ולאחר שלמדנו את דרישות "( המכרז"

 הנני מצהיר, כי:  .2

 הינו תאגיד הרשום כדין במדינה בה התאגד ו/או במדינה בה הוא מנהל את עסקיו. מציעה .2.7

תעודת ההתאגדות של למקור" של  * מצ"ב לתצהירי זה: העתק מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן

   .מדינה בה הוא מנהל את עסקיובמדינה בה התאגד ו1או בשהונפקה כדין המציע 

  בחלופה הרלוונטית[  -]יש לסמן ב במציע מתקיימים לפחות אחד מהתנאים הבאים: .2.2

2.2.7.   ברציפות, לאומיים ביןסיפק שירותי תדלוק למטוסים בשדות תעופה המציע ,

עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, לכל הפחות, וזאת ו 183..8.8מיום 

 –ו  188., 183.ליטר של דס"ל, בשנים  88,111,111בכמות מצטברת של 

.188 . 

כהגדרת המונח בצו הפיקוח על  -" שירותי תדלוק למטוסיםזה: " 8....בסעיף 

ון(, מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גורי

  .8771-התשנ"ו

 נתונים להוכחת ההצהרה:

שם שדה התעופה 
 הבינ"ל 

התקופה במהלכה הוענקו 
 שירותי התדלוק למטוסים 

 ]חודש ושנה[

הכמות המצטברת של דס"ל 
שסופקה על ידי המציע בשדה 

 התעופה לתקופה הרלוונטית 

 [ ליטר]

   

   

   

   

   

2.2.2.  במצטבר, איםהב מהתנאים אחד כל מתקיימים בו מציע : 

חוק משק הדלק )קידום בהנו חברת דלק, כהגדרת מונח זה  המציע .8......

 ההצעות להגשת האחרון למועד נכון אשר, 8778-התחרות(, התשנ"ד

 כך לשם המתנהלים הדלק חברות במרשם דלק כחברת רשומה במכרז

 בהתאם"(, הדלק מנהל)להלן: " לאומיות לתשתיות במשרד הדלק במנהל

חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת ל .8 סעיף להוראות
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-(, התשס"א118.יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

.118 . 

* מצ"ב לתצהירי זה: העתק מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של 

 תעודת רישום של המציע כחברת דלק, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.  

  -וגם-

  יימים לפחות אחד מהתנאים הבאים:במציע מתק ........

  ועד למועד האחרון להגשת ההצעות,  183..8.8התקופה שמיום  במהלך

 במקביל. תחנות דלק 1.ברציפות לפחות המציע מפעיל 

 הדלק משק קחוב זה מונח כהגדרת –" דלק תחנת: "זה סעיף לצורך

 רשומה האמורה הדלק תחנת כאשר, 8778-"דתשנ(, התחרות)קידום 

)איסור  הדלק משק לחוק 3 סעיף להוראות בהתאם הדלק תחנות רשםבמ

 .118.-"התשס(, מסוימות תדלוק לתחנות דלק מכירת

 נתונים להוכחת ההצהרה: 

 שם תחנת הדלק
 ומיקומה

מועד רישום במרשם 
 תחנות הדלק

תקופת הפעלה על ידי 
 המציע

 ]שנה וחודש[

   

   

   

  -או-

  ועד למועד האחרון  183..8.8ציפות מיום כנ"ל, אשר מפעיל בר מציע

להגשת ההצעות במכרז, מתקן אחד לפחות לאחסון מוצרי דלק, בעל נפח 

מ"ק )יובהר כי "מתקן" יכול לכלול  8,811-אחסון כולל אשר לא פחת מ

 באותו אתר(. דלקיםמספר מכלי אחסנת 

 . עסק חי או אזהרת עסק חי של המציע אינו כולל הערתהאחרון הדוח הכספי המבוקר  הנני מצהיר כי .3

 חתום על ידי רואה החשבון המבקר המוסמך של המציעמקורי בכתב, אישור זה:  לתצהירי* מצ"ב 

  .צעההלטופס ה 1נספח א'בנוסח 

לטופס הזמנת  ..1.8.3-1.8 פיםבסעי יםהנקוב יםהמקדמי םמידה בתנאימובהר, כי במידה ולצורך ע .2

צרף להצעה, גם על המציע לשל תאגיד נרכש,  ות פיננסית/איתנסתמך על ניסיוןממציע ההצעות, 

מידע ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את כל המסמכים והמידע 

לתקופה , שנצבר על ידי התאגיד הנרכש הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון

 . ים לתאגיד הנרכשהמתייחס 8, לרבות הגשת נספח א' ונספח א'הרלוונטית

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .2

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
המצהיר מוסמך לחתום בשם החברה 

 ולחייבה לצורך המכרז. 

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

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

 תאריך 
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 כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.
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 לטופס ההצעה 0א' נספח

  לטופס הזמנת ההצעות 0/10 , בהתאם להוראות סעיףאישור רואה חשבון מבקר

 תאריך:______________
 לכבוד

 רשות שדות התעופה
 גוריון-נמל תעופה בן

 נ.,.גא.

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

 הארציים

]*יש לנקוב בשמו המלא "( התאגידשל ______________ )להלן:  " המבקר והמוסמךהחשבון  הכרוא
 את כל אלה:לאשר,  והרינ התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות[ של

אינו כולל הערת עסק חי או אזהרת עסק  _________הדוח הכספי המבוקר של התאגיד בגין שנת  .7

 [המציע של האחרון המבוקר הדוח ניתן בגינה השנה את להשלים]יש חי. 

לאשר, כי כל הנתונים הכספיים הנקובים באישור זה מתבססים על דוחות כספיים של  הרינו .2
 התאגיד אשר נערכו על פי תקינה וכללי חשבונאות מקובלים במדינה בה רשום התאגיד. 

________ _________ 
 חתימת רואה החשבון

 ון ולהטביע חותמת וחתימה מקוריים[]יש לערוך את נוסח האישור )כלשונו( על דף פירמה מקורי של משרד רואה החשב
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 נספח ב' לטופס ההצעה
 ההצעותהזמנת  לטופס 0/13 סעיף להוראותבהתאם  תצהיר,

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

 כדלקמן:

____________________ )להלן:  הצעתמסגרת שם המציע ובתצהירי זה ב עושה אני .7
למתן הרשאה לתפעול חוות מכלי דלק  277217217221722177מכרז פומבי מס' ל "(המציע"

סילוני למטוסים בשדה התעופה על שם רמון ולמתן שירותי תדלוק למטוסים בשדות התעופה 
 "(המכרז)להלן: " הפנים הארציים

 מנהל כללי במציע.אני משמש כ .2

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

כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל  המציע, מנהלו הכללי, וכן .3.7
: 7211-נשין, תשל"זערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים על פי חוק העו

ו1או על פי חוק הפיקוח על מצרכים  222-222, 323, 337, 372, 377, 227, 227, 777,772,231
( שנים 2, ואם הורשעו באיזו מהעבירות כאמור, חלפו חמש )7221-ושירותים, תשי"ח

 ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן. 

מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה  –" בעל אמצעי שליטה משמעותיזה: " 3.7 לצורך סעיף
( או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו1או מכוח 22%אחוזים )

( או יותר 22%ההצבעה במציע ו1או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים )
 מהדירקטורים במציע.

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

 ( עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא 2ביותר משתי ) לא הורשעו
וחוק שכר  7227-כדין והבטחת תנאים הוגנים( )להלן: "חוק עובדים זרים"(, התשנ"א

 )להלן: "חוק שכר מינימום"(.  7221-מינימום, התשמ"ז

 ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נ2הורשעו ביותר משתי ) כון
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.7למועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )

 ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי 2הורשעו ביותר משתי )
( לפחות 7הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 ממועד ההרשעה האחרונה.

 רה פירוט העבי 

 ]מספר סעיף ושם חוק[

 תאריך ההרשעה 

 ]חודש ושנה[

7.   

2.   

3.   

2.   

 *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  –" בעל זיקהזה: " 3.2לצורך סעיף 
 .7212-תשל"ו

 .זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .2
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 חתימת וחותמת עו"ד  ךתארי  חתימת המצהיר

הנני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר 
הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה 
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם 

 בפני על תצהיר זה.

 תאריך 

 

 
 הערות: 

 בורי.ניתן להמיר את אימות החתימה בפני עו"ד באימות בפני נוטריון צי .7
היה והמנהל הכללי לא יוכל להצהיר בשם בעלי אמצעי השליטה המשמעותיים או בעל הזיקה במציע, לפי העניין,  .2

 . בנפרדיחויב כל אחד מבעלי אמצעי השליטה המשמעותיים1בעלי הזיקה במציע למסור תצהיר בשם עצמו 
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 לטופס ההצעה 'ג נספח

 ההצעותהזמנת  ופסלט /0/1 סעיף להוראותבהתאם  ,טופס הצעה כספית

]*יש לנקוב בתפקידו של המצהיר במציע שהנו מורשה חתימה במציע ובמקרה של הנני משמש כ ____________ 
ב ____________,  תפקידו של המצהיר במוביל המקצועי שהנו מורשה חתימה במוביל המקצועי[ -הצעה משותפת 

ו המלא של המציע או המוביל המקצועי, לפי ]*יש לנקוב בשמ"( המציעמ.ת. _______________ )להלן: "
 העניין, כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות[.

לתפעול חוות  277217217221722177מכרז פומבי מס' למגיש בשם המציע את הצעתו הכספית  הנני
מכלי דלק סילוני למטוסים בשדה התעופה על שם רמון ולמתן שירותי תדלוק למטוסים בשדות 

 , כדלקמן: הארצייםהתעופה הפנים 

ברוטו בגין ההכנסות ( מתוך פדיון באחוזיםדמי ההרשאה המשולבים ברמון )הצעת המפעיל ל .7

__  )ובמילים: % והנ(, בלבד רמון שבשדה המכלים בחוותשירותי תדלוק )

 )בתוספת מע"מ(.  אחוזים__________________________________ 

דמי הרשאה משולבים )באחוזים( במסגרת הצעתו  בהצעתמובהר במפורש, כי כל מציע ינקוב 

ברמת ההצעה ספרות אחרי הנקודה העשרונית. במידה וינקב שיעור  3הכספית, ברמת דיוק של 

" מימין לספרה העשרונית 2ספרות, תחשב ההצעה כאילו ננקבו הספרות " 3 –דיוק של פחות מ

 אחרונה.   

מקרה של סתירה בין הספרות לבין הצעתו הכספית של המציע תנקב בספרות ובמילים. ב

 המילים, יגבר האמור במילים. 

)לא כולל  6%, שהוגשה על ידי מציע, שבמסגרתה ינקב שיעור )באחוזים( הנמוך הצעה כספית

 מע"מ(, תיפסל ולא תידון.

)ובמילים:  _____________ והנהמוצע,  סכום מרווח השיווק לדס"ל .2

 .אגורות__________________________________ 

סכום מרווח השיווק לליטר דס"ל המוצע של המציע ינקב בספרות ובמילים. במקרה של סתירה 

 בין הספרות לבין המילים, יגבר האמור במילים. 

 –מ סכום מרווח שיווק לליטר דס"ל הגבוה שהוגשה על ידי מציע, שבמסגרתה ינקב  הצעה
 , תיפסל ולא תידון1אגורות 02

 81 ףכי קראנו והבנו את דרך החישוב לעניין התחרות במכרז, כאמור בסעיהננו מצהירים בזאת,  .3

 לטופס הזמנת ההצעות, והננו מסכימים לה.

 

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימת וחותמת המציע

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

 למטרות המכרז.

 ריךתא 

 

 במקרה של הצעה משותפת:

 

חתימת וחותמת מציע 
 במשותף

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך 

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

 מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

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

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

 חתמו בפני על נספח זה.

 תאריך 
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חתימת וחותמת מציע 
 במשותף

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך 

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

 ים לחייב אותו למטרות המכרז.מטעמו, ורשא

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

 חתמו בפני על נספח זה.

 תאריך 

 

 

חתימת וחותמת מציע 
 במשותף

 ותמת עו"דחתימת וח  תאריך 

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

 מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

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

שהזהרתי אותם כאמור, אם לא יעשו כן, ולאחר 
 חתמו בפני על נספח זה.

 תאריך 
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 לטופס ההצעה 'ד נספח

 נוסח ערבות בנקאית 
 לכבוד

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

 ג.א.נ.,
 ערבות בנקאית מס' _______________ הנדון:

"(, שהנו בעל חשבון המתנהל על שמו החייב)להלן: " 7לבקשת __________________ .7
 סכום עד לסך כולל של  כלבסניפנו הרשום מטה, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לסילוק 

"(, אשר תדרשו סכום הערבות)להלן: " (חדשים שקלים אלף המא)ובמילים:  ₪ 777,777
ה לתכנון, הקמה למתן הרשא 277217217221722177מכרז פומבי מס' למאת החייב בקשר 

ותפעול חוות מכלי דלק סילוני למטוסים בשדה התעופה על שם רמון ולמתן שירותי תדלוק 
 "(.המכרז)להלן: " למטוסים בשדות התעופה הפנים הארציים

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר קבלת דרישתכם  .2
במהלך שעות פעילות  ,("הסניף)להלן: " 2בכתב על ידינו שתימסר ב_________________

"( ובלבד שלא יעלה סכום הדרישההסניף, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה )להלן: "
חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו 

לק ממנו ו1או את סכום הדרישה ו1או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל ח
מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה 

 .שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו1או לסכום הדרישה

, חוזרות ובלתי מותנות בלתי, מוחלטותאוטונומיות,  הן לעיל 2 - ו 7 בסעיפים התחייבויותינו .3
 תוקף פקיעת מועד לפני שהיא סיבה מכל לבטלן וא מהן בנו לחזור רשאים נהיה ולא

 .להלן 2 בסעיף כמפורט, הערבות

 .__________ ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .2

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות בנקאית זו יידונו באופן בלעדי  .2
יפו תהיה מסורה -אביב-המשפט המוסמכים בתלבהתאם להוראות הדין בישראל, ולבתי 

 . סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה

אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר  .2
 .עם ערבות זו

 .ואיננה ניתנת להמחאה או להסבה ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין .1

 בכבוד רב,                                                       

 
  הכתובת  שם הבנק

  חתימה  תאריך

0
 של המציע, כפי שמופיע בתעודת ההתאגדות.  שמו המלאיש להשלים את 

/1
 השלם את כתובת הבנק. 
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 נספח ד'0 לטופס ההצעה

 נוסח ערבות בנקאית 

 [ הצעה משותפת]מוגש במסגרת  
 

 לכבוד
 .__._____תאריך:        רשות שדות התעופה

 גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן           
 ג.א.נ.,

 ערבות בנקאית מס' _______________ הנדון:

לבקשת __________________ .7
8

שהנו בעל חשבון המתנהל על שמו בסניפנו הרשום מטה, אנו  

במילים: הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך כולל של ________ )ו

_______________שקלים חדשים(
8

"(, אשר תדרשו מאת סכום הערבות)להלן: " 

______________________
.

מכרז פומבי מס' ל"(, החייבים, ביחד ולחוד )להלן, יחדיו: "

למתן הרשאה לתפעול חוות מכלי דלק סילוני למטוסים בשדה התעופה על   181/88/111/1.7/11.

  .דלוק למטוסים בשדות התעופה הפנים הארצייםשם רמון ולמתן שירותי ת

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר קבלת דרישתכם בכתב על  .2

ידינו שתימסר ב _________________
3

, במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל סכום 

כום הערבות, וזאת מבלי שתהיו "( ובלבד שלא יעלה על ססכום הדרישההנקוב בדרישה )להלן: "

הדרישה ו/או לדרוש תחילה את חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום 

סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייבים וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה 

 .ישתכם ו/או לסכום הדרישהכל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדר

 ולא, חוזרות ובלתי מותנות בלתי, מוחלטותאוטונומיות,  הן לעיל . - ו 8 בסעיפים התחייבויותינו .3

 כמפורט, הערבות תוקף פקיעת מועד לפני שהיא סיבה מכל לבטלן או מהן בנו לחזור רשאים נהיה

 .להלן 8 בסעיף

 ____________.  ליום עדוד בתוקפה ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמ .2

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות בנקאית זו יידונו באופן בלעדי בהתאם  .2

יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט -אביב-להוראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 . הבלעדית לדון בעניינים אלה

י המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנא .2

 .ערבות זו

 .ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין ואיננה ניתנת להמחאה או להסבה .1

 בכבוד רב,                                                       

 הכתובת  שם הבנק

   

 חתימה  תאריך

7.
 המשותף שלבקשתו ניתנה הערבות.  של המציע שמו המלאיש להשלים את  

21
 של כל אחד מהמציעים במשותף. שמו המלאיש להשלים את  

31
 השלם את כתובת הבנק. 

21
" במידה והערבות (מאה אלף שקלים חדשים)ובמילים: ₪  022,222"את הערבות  יצוינו המילים:  7בנסיבות בהן מגיש מציע משותף  

צוין סכום הערבות הרלוונטי לכל מציע ובלבד שסך כל הערבויות שיוגשו על ידי כל המציעים מוגשת על ידי כל מציע משותף בנפרד י
 022,222₪1במשותף לא יפחת מסך של 
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 ה' לטופס ההצעה נספח

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

 עה משותפת[]נספח זה רלוונטי רק להגשת הצ 

שך בתאגיד שיוקם והתחייבות בעניין הבעלות בתאגיד שיוקם במבמשותף פירוט חלקי המציעים  .7

 תקופת ההרשאה למתן השירותים )כהגדרתה במסמכי המכרז(:

)המוביל של _____________ ויתר אמצעי השליטה  והח"מ מתחייבים בזאת שאחזקותיאנו 

של  התקופ במהלך החדש שיוקם( לא יפחתושותף המב________________ )התאגיד  המקצועי(

 (.החודשים הראשונים לתקופת השירותים )כהגדרתה במסמכי המכרז 31

 
חתימת וחותמת מציע 

 במשותף
 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך 

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

 המכרז. אותו למטרות

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

 נספח זה.

 תאריך 

 

 

חתימת וחותמת מציע 
 במשותף

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך 

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

 אותו למטרות המכרז.

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

חתמו בפני על שהזהרתי אותם כאמור, 
 נספח זה.

 תאריך 

 

 

חתימת וחותמת מציע 
 במשותף

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך 

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

 אותו למטרות המכרז.

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

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

 נספח זה.

 תאריך 

 

 :וביל המקצועיהתחייבויות המ .2

המקדמיים מתחייב בזאת שהח"מ, הממלא, אחר התנאים ________________, אני, הח"מ, 

שיוקם המשותף ___ מהבעלות בתאגיד  %-, והמחזיק, בהצעותהזמנת ה לטופס 1 בסעיףהמפורטים 

)וזאת באמצעות החזקה ב __________________________________(, יעמיד לרשות 

כל את  החודשים הראשונים לתקופת השירותים, 31תקופה של לפחות  במהלךהתאגיד שיוקם, 
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, והניסיון המקצועיעי והניהולי המקצו , הכישורים, המשאבים, האמצעים, הכלים, כוח האדםהידע

ולצורך מתן השירותים במלואם ובמועדם וההקמה ככל הדרוש לצורך ביצוע עבודות ההתאמה 

 . ובהתאם לכל הוראות החוזה

 
חתימת וחותמת המוביל 

 המקצועי
 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך 

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המוביל המקצועי הינם 

חתימה מטעמו, ורשאים לחייב  מורשי
 אותו למטרות המכרז.

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

 נספח זה.

 תאריך 
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