
  רשות שדות התעופה
  המשרד הראשי

  מסחר ופיתוח עסקי
  

  טופס הזמנת הצעות

מתן שירותים של הסעת ל הרשאה קבלתל 2016/15/503/070/00פומבי מס' מכרז 
   חלקי הארץלכל  בגיןמעבר הגבול מנוסעים במוניות, בנסיעות מיוחדות, 
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  טופס הזמנת הצעות

למתן שירותים של הסעת  לקבלת הרשאה 2016/15/503/070/00פומבי מס' מכרז 
   לכל חלקי הארץבגין מעבר הגבול מנוסעים במוניות, בנסיעות מיוחדות, 

  מבוא .1

 הזמנה להציע הצעות .1.1

"), באמצעות ועדת המכרזים, מתכבדת בזאת הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
לקבלת  2016/15/503/070/00מכרז פומבי מס' ללהזמינכם להגיש את הצעתכם 

מעבר מבנסיעות מיוחדות,  הרשאה למתן שירותים של הסעת נוסעים במוניות,
  ").  המכרזלהלן: " לכל חלקי הארץבגין הגבול 

 הגדרות ופרשנות .1.2

, תהא לו מסמכי המכרזאת  רכיביםשהוגדר באחד המסמכים המ מונח .1.2.1
 , זולת אםבכל המסמכים המרכיבים את מסמכי המכרזאותה משמעות 

פירוש  יםמחייב דבקםיו/או ההדברים  שרהקנכתב במפורש אחרת ו/או ש
  שונה.

או על פיו, ימולא החסר  במסמכי המכרזבמקרה של העדר הוראה מפורשת  .1.2.2
 .ידי הרשות בלבדו/או יפורש הספק על 

התאמה ו/או דו משמעות בין מסמכי המכרז -קרה של סתירה ו/או איבכל מ .1.2.3
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 ו/או אי 1.2.3  מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .1.2.4
התאמה ו/או דו משמעות בין מסמכי המכרז הנוספים, לבין עצמם, יהיה 

ניהן, אלא אם תקבע הרשות חויב להוראה המחמירה על המציע מבהמציע מ
 ובכתב.  אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במפורש

 יהיה הפרוש המצוין בצדם:, הזמנהטופס לכל המונחים המופיעים ב .1.2.5

נקודת "
איסוף 
  "נוסעים

נקודת איסוף נוסעים שייעד המנהל לצורך איסוף  -
הנוסעים בנסיעות נשוא חוזה זה, ככל שתוקצה 

או בכל מקום אחר מסוף, בסמוך לשער הכניסה ל
   ;אשר יקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי  המנהל

"דמי 
 הרשאה"

להתאמת מקומות השירות וכן ההרשאה בגין תשלום -
למתן השירותים באמצעות מקומות השירות כמפורט 

 .לחוזה 4.1 בסעיף

"דמי 
 שימוש"

 תשלום לרשות בגין ההרשאה לשימוש במקומות-
שירות נוספים, ככל שיוקצו בהתאם לתעריפים 

  ;שקבעה הרשות וכפי שהם מתעדכנים מעת לעת

 

"דמי 
שירותים 
  נוספים"

- 
תשלום לרשות בגין צריכת חשמל בהתאם לתעריפי 

  תעו"ז; 

  

"דמי 
 שירותים"

תשלום עבור אחזקת מבנים של מקומות השירות, -
נוספים,  עבור מיזוג אויר, והכל לגבי מקומות שירות

ככל שיוקצו בהתאם לתעריפים אשר קבעה הרשות 
  ;וכפי שהם מתעדכנים מעת לעת
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חוזה וכל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ה- "החוזה"
 ותנאי מתנאיו.

"המפעיל" או 
  "הזוכה"

  המציע אשר הצעתו זכתה במכרז.   -

הסעות נוסעים בנסיעות מיוחדות במוניות שירות של   - "השירותים" 
  .לכל חלקי הארץ בגין הגבול  ממעבר

"טופס 
הזמנת 

 ההצעות"

זה על כל נספחיו המהווים חלק טופס הזמנת הצעות -
 .בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו

"מועד 
חתימת 
  החוזה"

  מועד חתימת החוזה על ידי הרשות.  -

"מקומות 
 השירות"

נקודת איסוף נוסעים (במיקום כל אחד מאלה: -
משתנה ) במסוף , ככל שתוקצה למפעיל בסמוך לשער 

מקום חלופי אחר אשר יקבע הכניסה למסוף או בכל 
לשם מתן  עפ"י שיקול דעתו של מנהל המסוף,

השירות, וכן כל מקום שירות אחר, נוסף או חלופי 
 , לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות,שיינתן למפעיל

לצורך ו ,במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים
 מתן 

  כהגדרתה בפקודת התעבורה [נוסח חדש].  -  "מונית"

  .בגיןמעבר הגבול  מסוף -  "מסוף "ה

משנות תקופת השירותים  קלנדאריתכל שנה - "שנת חוזה"
בינואר  1יום (כהגדרתה להלן), המתחילה ב

בדצמבר שלאחריו, למעט השנה  31יום ומסתיימת ב
הראשונה של תקופת השירותים,  הקלנדארית

המתחילה במועד תחילת תקופת השירותים 
בדצמבר של  31(כהגדרתה להלן) ומסתיימת ביום 

האחרונה של תקופת  הקלנדאריתאותה שנה, והשנה 
השירותים (או שנת ההארכה האחרונה, לפי העניין), 

בינואר של אותה שנה ומסתיימת  1ביום המתחילה 
או תקופות קשרות במועד סיום תקופת ההת

 . ההארכה, ככל שתחולנה, מכל סיבה שהיא

 כללי - עיקרי ההרשאה ותנאיה  .2

 ההרשאה .2.1

, בנסיעות ם של  הסעת נוסעים במוניותלמתן שירותי הרשאההרשות תעניק למפעיל, 
בכפוף וכול בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז הוהמסוף מיוחדות מ

  .ראות כל דיןולה

 תקופת ההתקשרות .2.2

 מועד(להלן: " 1.3.2017ומתן השירותים תחל ביום תקופת ההתקשרות  .2.2.1
 36") ותסתיים בתום ותקופת מתן השירותים תקשרותתחילת תקופת הה

 ").ההתקשרות תקופת(להלן: " ממועד זה חודשים

לעיל היה ותנועת הנוסעים היוצאים  2.2.1כמו כן, ועל אף האמור בסעיף  .2.2.2
מתנועת הנוסעים היוצאים  50%מהמסוף תפחת בשיעור הגבוה משיעור של 

"), יהיה רשאי המפעיל תנועת הנוסעים הבסיסית( להלן "  300,000של 
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יום מראש ובכתב על רצונו לסיים את  120להודיע לרשות בהודעה של 
 תקופת מתן השירותים.

פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את - , עליתבלבד תהיה רשאהרשות  .2.2.3
תקופת השירותים, בתקופה נוספת או בתקופות נוספות, שאורכן הכולל לא 

דשים בכל תמהיל שתקבע הרשות (להלן: "תקופות חו 24יעלה על 
ימים  60לפחות למפעיל ימסר יש הארכה כתבאמצעות ב, וזאת ההארכה")

אחת מתקופות ההארכה, לפי לפני תום תקופת השירותים ו/או תום כל 
 , הכול באופן ובתנאים הנקובים בחוזה. העניין

 התמורה לרשות .2.3

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

שר עם ההרשאה למתן לשלם לרשות בקשר עם מתן השירותים ו/או בק המפעיל
  כמפורט בהוראות החוזה. , מפעילהשירותים אותה מעניקה הרשות ל

  מידעאחריות למידע כללי ו .3

 .28.2.2017חברת מוניות טאבה בע"מ, עד ליום בעל הרשאה נוכחי  .3.1

 הגבלת אחריות .3.2

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

כי שקלל ותמחר את כל הסיכונים ו/או הסיכויים הנובעים מהתקיימות  .3.2.1
זה  3 הנסיבות ו/או האופציות המוקנות לרשות על פי החוזה ובפרט בסעיף 

והשלכותיהן (לרבות השלכות שמקורן בעיכוב ו/או  לעיל ו/או מתוצאותיהן
הפסקה ו/או הפרעה במתן השירותים), וכי לא תהיינה לו ו/או לכל מי 
מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, כנגד הרשות 
ו/או כנגד  כל מי מטעמה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום, 

שהם, שנגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או שבהן נדרש לשאת, מכל מין וסוג 
במישרין ו/או בעקיפין, בשל התקיימותן של הנסיבות האמורות, מימוש 
האופציות המסורות לרשות ותוצאותיהן והמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי 
הוא מוותר וכן כי יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל 

 קשר לכך.מין וסוג שהן ב

זה לעיל, על מנת להוות הצהרה ו/או התחייבות של  3 כי אין באמור בסעיף  .3.2.2
הרשות בקשר עם התממשות איזה מהנסיבות ו/או האופציות המסורות 

זה לעיל, והמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא  3 יף לרשות על פי סע
מוותר וכן כי יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין 

  וסוג שהן בקשר לכך.

 בפרטטופס ההזמנה ופק במסגרת מסמכי המכרז בכלל ובכי כל מידע המס .3.2.3
וכן כל מידע אחר שנמסר או שיימסר על  זה לעיל) 3 (לרבות כמפורט בסעיף 

או בקשר אליו (בסעיף זה:  ידי הרשות או מי מטעמה במהלך המכרז
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  יעשויהמידע  ; כיפרסום המכרז

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

 במסגרתו. 

כל היבטי את וכבעל מקצוע באופן עצמאי , לבדוק בעצמוכל מציע על כי  .3.2.4
את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין ו ההתקשרות נשוא מכרז זה

, ובכלל האמור, את כל המידע, כלכלית של הצעתו הכספיתהכדאיות ה
מסמכי כדאיותה הכלכלית של הצעת המציע; כל  ומבלי לגרוע:לרבות 
 ,או עסקי , הנדסי, ביצועי, תפעוליכל נתון משפטי, תכנוניוכן  ,ההזמנה
  לצורך הגשת הצעתו למכרז. רלוונטי 
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המכרז או כל מידע על המידע הכלול במסמכי מציע הסתמכות מטעם כי כל  .3.2.5
אחר שנמסר או שיימסר על ידי הרשות או מי מטעמה במהלך המכרז או 
בקשר אליו, הינה באחריות המציע בלבד. הרשות לא תשא באחריות לכל 

או הוצאה שייגרמו למי מהמציעים או למי מטעמם ו/או  , עלותנזק, הפסד
ותרים לצד שלישי כלשהו עקב הסתמכות על מידע כאמור, והמציעים מו

טענה וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל בזאת, באופן בלתי חוזר 
 ו/או תביעה בקשר לכך. ו/או דרישה 

 

  מסמכי המכרז .4

 :המסמכים הבאים מהווים את מסמכי המכרז .4.1

 .'נספח אכ לו פים, המצורתנועת הנוסעים במסוףבצירוף נתוני  פס ההזמנהטו א.

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

  תצהיר להוכחת תנאי הניסיון - נספח א'   .1  

  תצהיר בדבר העדר הרשעה בפלילים -נספח ב'   .2  

  טופס הצעה כספית - נספח ג'   .3  

   מציעים במשותף -נספח ד'   .4  

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

  שירות ותפעול   –נספח א'   .1  

   נספח בטיחות וגהות –' בנספח   .2  

   נספח בטחון   –' גנספח   .3  

  נספח ציוד הרשות  –' דנספח   .4  

  נספח אחריות, ביטוח ואישורי ביטוח    –' הנספח   .5  

  נוסח הוראה לחיוב חשבון  –' ונספח   .6  

  נוסח ערבות בנקאית –נספח ז'   .7  

  8 .  
טופס ההצעה של המפעיל למכרז על נספחיו, כפי שהוגשו  – ח'נספח 

  על ידי המפעיל במסגרת הצעתו למכרז  

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

בכל עת הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מובהר בזאת במפורש, כי  .4.2
, רשותב המכרזיםלהגשתן של ההצעות במכרז ופתיחתן כדין על ידי ועדת קודם 

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

לשאלות ההבהרה, בתשובה או מועד, וזאת בין ביוזמתה ובין  מקדמיפרוט, תנאי 
 , בקשר לכך.םשהוכל זאת מבלי שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג 

שינוי ו/או תיקון כאמור, יתבצעו במסגרת הבהרה בכתב שתופץ לשם כך למשתתפים 
אלה תהוונה חלק בלתי נפרד  הבהרותלהלן.  14.4 במכרז בהתאם להוראות סעיף
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אלא ו/או תיקון לשינוי תוקף כל ספק מובהר, כי לא יהיה למען הסר מכרז. מתנאי ה
 מטעם הרשות.  מסמך הבהרותכבכתב הודעה על כך אם ניתנה 

  6 בסעיףמסמכי המכרז יועמדו לעיון ולהדפסה באתר האינטרנט של הרשות כמפורט  .4.3
הלן או ימסרו למשתתפים במשרדי הרשות, באמצעות מדיה מגנטית על גבי ל

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

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע  .4.4
בהרה שפורסמה שינוי מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז (לרבות כל ה

במסגרתו). עוד מובהר בזאת, כי העותק הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת 
נו באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז זה. עותק יהמכרזים, ה

המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של הרשות ו/או אשר נצרבו 
ות למציע לערוך בעצמו, לא יהיה על גבי התקליטור וכן כל מסמך אותו תאפשר הרש

בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של 
 העותק הכתוב למסמכי המכרז, המופקד גם בתיבת המכרזים. 

  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .5

  מצ"ב טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי:  .5.1

  ביצועמועד     פעולה

  29.12.2016  -  מועד פרסום המכרז 

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט 
  להלן 15.1 בסעיף

-  12.1.2017 

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט 
 5.2 הלן ובכפוף להוראות סעיף ל 13.12.1ף בסעי
  להלן

-  1.2.2017 

יום ההצעה, כמפורט, לקמועד תוקף ההצעה 
  הלן.ל 12.1-12.2 בהתאמה, בסעיפים

-  30.6.2017 

בכלל האמור,  שנותולבכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,  תרשאיהרשות תהיה  .5.2
אחת או נוספת, קצובה בתקופה  זה לעיל 5 הנקובים בסעיף  יםמועדהאת לדחות 
אין דמי כאמור תשלחנה לכל דחייה שינוי ו/או . הודעות על , ככל שתמצא לנכוןיותר

יחולו , ו, במידה ויקבעהרשותעל ידי  ואשר ייקבעדשים המועדים החעל השתתפות 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי . הםל מוקדש יםמועדהכל ההוראות אשר חלו על 

 כלשהי.מתן ארכה שינוי ו/או אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח 

לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת  .5.3
העומדת לרשות על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן 
סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

  זה.   5 להוראות סעיף בקשר עם מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם 

  עיון במסמכי המכרז ודמי השתתפות .6

 עיון במסמכי המכרז .6.1

במסמכי המכרז ולקבלם (על כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין  .6.1.1
 ופן ובמועדים המפורטים להלן: באגבי תקליטור) 

במשרדי חטיבת מסחר ופיתוח עסקי שבבניין רשות שדות  .6.1.1.1
במשרד הראשי בנמל התעופה בן גוריון (בטופס  1התעופה, קומה 

למועד האחרון עד ו החל מיום "), וזאת משרדי הרשותזה: "
   09:00-12:00ה', בשעות: -בימים א'להגשת הצעות, 

(בטופס הזמנה  www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .6.1.1.2
 ").אתר האינטרנטזה: "
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כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק  .6.1.2
בלתי נפרד למסמכי המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, 

מכרז וכן בכל הבהרה באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי ה
  ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור.

  השתתפות במכרז .6.2

בעצמו ו/או באמצעות מי  להירשםכל מציע המעוניין להשתתף במכרז  על .6.2.1
 להלן.  6.2.2 מטעמו, באופן המפורט בסעיף 

 באופן ובמועדים המפורטים להלן:  יתבצעלמכרז  הרישום .6.2.2

, הממוקמת בנמל התעופה בן אגף מסחר ופתוח עסקיבמזכירות  .6.2.2.1
אגף מסחר (בטופס הזמנה זה: " 1גוריון, משרד ראשי קומה 

 1.2.2017 מיום יאוחרולא  29.12.2016, החל מיום ")ופתוח עסקי
  או  ; 09:00-12:00 השעות ביןה', -'א בימים, 10:00 השעה עד

ולא יאוחר  29.12.2016 , החל מיוםהאינטרנט אתר באמצעות .6.2.2.2
 . 23:30בשעה:  30.1.2017 מיום

את  להשלים, כי על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את הרישום, מובהר
זה  6.2.2 כאמור לא יאוחר מהמועדים  הנקובים בסעיף  הרישוםהליך 

  לעיל (לפי העניין). 

יוכל עוד  לא עד למועד האמור, הרישוםאשר לא ישלים את הליך  מציע
למכרז ולא יוכל עוד להגיש הצעה למכרז וככל שהגיש, הצעתו  רשםילה

 .תיפסל על הסף

או  באגף מסחר ופתוח עסקיהרישום למכרז ימסרו לרשות,  הליך במסגרת .6.2.3
המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר  הנרשםבאתר האינטרנט, פרטי 

 טלפון, מספר פקס ודואר אלקטרוני. 

אישור בגין  ו/או מי מטעמו המבצע את הרישוםתמסור למציע  הרשות .6.2.4
 וע הרישום. הרישום למכרז. האישור האמור יינתן באופן ידני עם ביצ

לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או  הרשות .6.2.5
/או ו למציעאובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו 

ו/או שבהם נשא המציע ו/או מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או  מטעמו למי
פרטים טעות ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת ה

לעיל, לרבות נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה  6.2.3  בסעיףהנקובים 
ו/או תשלום שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי ו/או אי זמינות באתר האינטרנט 

ת, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק של הרשו
 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

   מפגש וסיור .7

, 5.1.2017 ה' ביום, לנרשמים למכרז (ולהם בלבד) הרשות תקיים מפגש וסיור,  .7.1
  .שער הכניסה, בבמעבר הגבול טאבהיתקיים המפגש . 0010:בשעה: 

גורם  פרוטוקול מפגש וסיור יפורסם על ידי הרשות ויחייב כל .חובה אינוהמפגש,  .7.2
 שיגיש הצעה למכרז, בין אם השתתף במפגש וסיור ובין אם לאו.  

עניינים שונים התייחס לרשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, ל במפגש, תהא הרשות .7.3
, אלא אם כאמורלא יהיה תוקף לכל התייחסות המכרז. מובהר, כי  הקשורים בהליך

 ו, מצאה את ביטויה במסגרת הבהרה בכתב ובהתאם לתכניה של ההבהרה כאמור.ז

הרשות תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך, מפגש  .7.4
הודעה על מועד המפגש ו/או הסיור הנוספים האמורים תימסר . ו/או סיור נוספים 

 למתמודדים שנרשמו למכרז בכתב ומראש 
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 המכרזעיון במסמכי  .7.5

במסמכי המכרז ולקבלם (על כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין  .7.5.1
 באופן ובמועדים המפורטים להלן:  גבי תקליטור)

במשרדי חטיבת מסחר ופיתוח עסקי שבבניין רשות שדות  .7.5.1.1
התעופה בן גוריון  מסוףבמשרד הראשי ב 1התעופה, קומה 

 המכרזפרסום החל מיום "), וזאת משרדי הרשות(בטופס זה: "
ה', בשעות: -ימים א'במועד האחרון להגשת הצעות למכרז עד ו

09:00-12:00 . 

(בטופס הזמנה זה:  www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .7.5.1.2
 .")אתר האינטרנט"

ורף גם כחלק כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצ .7.5.2
פרד למסמכי המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, בלתי נ

באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה 
  ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור.

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז .8

  :התנאים הבאיםרשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים שמתקיימים בהם  .8.1

 .או עוסק מורשה כדין בישראל תאגיד הרשום בישראל כדין הנו המציע .8.1.1

  - וגם-

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ובמהלך תקופה   .8.1.2
, לכל הפחות, מעניק שירותים של הסעות 1.1.2015רציפה שתחילתה ביום 

ם במוניות, בנסיעות מיוחדות, באמצעות תחנת מוניות המסומנת נוסעי
נו בעל רישיון עסק שניתן בהתאם י,  וכן שה58 -או ב  508שמספרו בתמרור 

לניהול ולהפעלת תחנת המוניות  1968-לחוק רישוי עסקים, תשכ"א
האמורה, כשהרישיון האמור, תקף על שם המציע נכון למועד האחרון 

 ;להגשת ההצעות

  - וגם-

מפעיל במסגרת אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, מציע כנ"ל,  .8.1.3
, לפחות לעיל 8.1.2 מענה לתנאי המקדמי הנקוב בסעיףבהתחנה אותה נקב 

בהתאם להוראות סעיף לנסיעה מיוחדת, תקף רישיון מוניות בעלות   8
במועד האחרון  ןואשר גיל 1961-) לתקנות התעבורה, תשכ"א1(א)(490

 . שנים 5ההצעות אינו עולה על  להגשת

  - וגם-

מציע כנ"ל, המנהל עסקיו כדין על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך  .8.1.4
, ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק 1976 –מוסף, תשל"ו 

 .1976 –עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

  - וגם-

במכרז, מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות  .8.1.5
 מתקיימים בו כל אלה במצטבר:

הוא, מנהלו הכללי וכן כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע,  .8.1.5.1
לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים 

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

, ואם הורשעו במי 1957 –ל מצרכים ושירותים, התשי"ח ע
) שנים ומעלה מיום תום ריצוי 5מהעבירות כאמור חלפו חמש (

 העונש בגינן.
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מי  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי. זה: "8.1.5.1לצורך סעיף 
) אחוזים או יותר מן הערך 25%שהנו מחזיק בעשרים וחמישה (

מציע ו/או מכוח ההצבעה הנקוב של הון המניות המונפק של ה
) אחוזים או 25%במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה (

  יותר מהדירקטורים במציע. 

) עבירות לפי 2הוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי ( .8.1.5.2
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

, ואם 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים), התשנ"א
כי במועד האחרון  -) עבירות כאמור 2הורשעו ביותר משתי (

) לפחות ממועד ההרשעה 1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (
  האחרונה.

כמשמעותם  - "בעל זיקה" - " והורשעזה:  "  8.1.5.2לצורך סעיף 
  .1976 - בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

ציע אשר לא מובהר כי הרשות תהא רשאית שלא לפסול מ
זה   8.1.5.2 התקיימו בו התנאים המקדמיים הנקובים בסעיף

לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת 
) לחוק עסקאות 1)(1ב'(ב'2המכרזים, בהתאם להוראות סעיף 

  . 1976- גופים ציבוריים, תשל"ו

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9הוראות סעיף  .8.1.5.3
") אינן חלות על המציע חוק שוויון זכויות(להלן: " 1998-התשנ"ח

לחוק שוויון זכויות חלות עליו  9או לחילופין, שהוראות סעיף 
עובדים,  100 –והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ 

המציע מצהיר ומתחייב, גם  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,
ם הרשות בחוזה מושא מכרז ) כי במידה ויתקשר עiכדלקמן: (

זה, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 
לחוק שוויון  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

; או לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך  זכויות
למנהל הכללי של משרד ) כי  התחייב בעבר לפנות iiלחילופין (

ה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום העבודה הרווח
לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9חובותיו לפי סעיף 

8.1.5.3 )ii זה לעיל, ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייב (
והמציע מצהיר בזאת כי אכן פנה בפועל כאמור, ובמידה וקיבל 

  ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומן. 

כמשמעותו בחוק שיווין  –" מעסיקזה:  " 8.1.5.3סעיף לצורך 
 זכויות.

 6.2.2 כמפורט בסעיף נרשמו למכרז  מציע כנ"ל, שהוא ו/או מי מטעמו .8.1.6
 . לעיל

צריכים להתקיים  לעיל  8.1 המפורטים בסעיף מובהר בזאת, כי התנאים המקדמיים .8.2
, אלא אם כן במוביל המקצועי עצמו) -(ובמקרה של הצעה משותפת  במציע עצמו

 .נקבע אחרת ובמפורש במסמכי המכרז

לעיל, לצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים זה   8.2 בסעיףעל אף האמור 
המוביל המקצועי)  -, יהיה המציע (ובמקרה של הצעה משותפת לעיל 8.1.2 ףבסעי

רשאי להסתמך על הניסיון ומחזורים כספיים, כנדרש, שנצברו על ידי תאגיד ממנו 
ת בדרך של מיזוג, רכש המציע או המוביל המקצועי, לפי העניין, פעילות, וזאת לרבו

ולרבות בדרך של עסקת נכסים  1999 -כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט 
 ").  התאגיד הנרכש(להלן: "

ביקש מציע להסתמך על ניסיון ומחזור כספי של תאגיד נרכש, יצרף המציע להצעה, 
גם מידע ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את כל 

המידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון המסמכים ו
  והמחזור הכספי שנצברו על ידי התאגיד הנרכש לתקופה הרלוונטית.

הרשות תהייה רשאית להגביל השתתפות במכרז כמציע יחיד ו/או כמציע במשותף  .8.3
אישיות משפטית אשר בינה לבין הרשות, נחתם חוזה למתן הרשאה עם אחר של 
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" ובהתאמה: חוזה אחרלאספקת טובין ו/או שירותים (בסעיף זה יחדיו: " ו/או חוזה
חודשים שקדמו למועד פרסום המכרז, הרשות   24 ") ובמהלך תקופה של המתקשר"

שלחה למתקשר הודעת ביטול לחוזה שהיה קיים בין הצדדים ו/או חילטה ערבות 
של המתקשר בסיום החוזה הנ"ל, עקב טענה בדבר הפרתו על ידי המתקשר,  כספית

 ו/או עקב קיום חוב עומד בסיום ההתקשרות.. 

) iמובהר בזאת כי ההגבלה המפורטת בסעיף זה לעיל תחול גם ביחס ל:(
) אישיות iiמשפטית שהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין במתקשר; (  אישיות

) אישיות iiiינו בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; (משפטית שהמתקשר ה
 .משפטית אשר המתקשר מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או בעקיפין

 משותפת הצעה הגשת .9

הצעה ההצעה למכרז יכול שתוגש במשותף על ידי מספר מציעים (בטופס זה, בהתאמה: "
  :אים המפורטים להלןוהכול בכפוף לתנ"), המציעים במשותף", ויחדיו: "משותפת

לפחות באחד  להתקיים לעיל 8.1 ףבסעיהתנאים המקדמיים הנקובים על כל אחד מ .9.1
מהמניות ומיתר אמצעי השליטה  51% –יחזיק,  לפחות ב  אשר מהמציעים במשותף

מובהר, כי על התנאים המקדמיים  ").המוביל המקצועיבתאגיד המשותף (להלן: "
למען  התקיים בכל אחד מהמציעים במשותף.לעיל, ל 8.1.4-8.1.5 הנקובים בסעיפים 

התנאים המקדמיים, כל הסר ספק מובהר בזאת, כי גם בנסיבות בהן מתקיימים 
ביותר ממציע אחד מהמציעים במשותף, יגדירו המציעים במשותף בהצעתם למכרז, 
מציע יחיד כמוביל המקצועי, בו יתקיימו כל התנאים המקדמיים ושאר התנאים 

  .בתקופת השירותים מהמוביל מקצועי, על פי מסמכי המכרזהנדרשים 

המציעים במשותף, שהצעתם זכתה במכרז (ורק במקרה כאמור), יהיו חייבים  .9.2
בהקמת תאגיד ייעודי, שהנו חברה בעירבון מוגבל בלבד, לצורך מתן השירותים על 

הצהרות והתחייבויות המציעים במשותף ם לבהתא פי החוזה, שהבעלות בו תהיה
ברישומו של התאגיד האמור כדין ) i( - לטופס ההצעה, וכן 'דנספח כמפורט ב
בקבלת כל ההיתרים על פי הוראות כל דין לניהול תחנת המוניות על פי ו) ii;(בישראל

יום ימים מ 20זאת תוך כל והוראות החוזה, כשהם תקפים על שם התאגיד האמור, 
"). מסמכי התאגיד המשותףה: "הם הרשות על זכייתם במכרז (בטופס זשהודיעה ל

ההתאגדות של התאגיד המשותף יכללו החלטה לחתום על החוזה בתנאים 
המפורטים בו. עד לתום המועד הנקוב בסעיף זה לעיל, ימציאו המציעים במשותף 
לרשות העתק מאושר כדין של ההחלטה המאשרת לתאגיד המשותף לחתום על 

 החוזה.

כתב, להעמיד לרשות התאגיד המשותף, במהלך המוביל המקצועי יצהיר ויתחייב ב .9.3
, את כל הידע, הכישורים, המשאבים, האמצעים, הכלים, כוח תקופת השירותים

האדם המקצועי והניהולי והניסיון המקצועי, ככל הדרוש לצורך מתן השירותים 
  במלואם ובמועדם ובהתאם לכל הוראות החוזה. 

הצהרה בדבר חלקו של המוביל להצעתם למכרז יצרפו כל המציעים במשותף  .9.4
המקצועי בתאגיד המשותף, הכוללת התחייבויות של המציעים במשותף, בדבר הרכב 

 כאשר אלו יתקיימו הבעלות בתאגיד המשותף ושאר התחייבויות המוביל המקצועי
כאמור המציעים במשותף על ההצהרה , כשחתימות תקופת השירותים במהלך כל

  מאומתות על ידי עו"ד.

ים במשותף יצרפו להצעתם למכרז גם כל אישור הנדרש, לפי הוראות כל דין, המציע .9.5
-לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות חוק הגבלים עסקיים, התשמ"ח

, לשם הגשת ההצעה המשותפת ו/או לשם הקמת התאגיד המשותף ו/או לשם 1988
עים במשותף תזכה מתן השירותים באמצעות התאגיד המשותף, במידה והצעת המצי

 במכרז.

  יחידה הצעה הגשת .10

מציע שבחר להגיש הצעה בעצמו, לא יוכל להיות בעל עניין במציע אחר או להימנות  .10.1
  על המציעים במשותף, או להיות בעל עניין במי מהמציעים במשותף. 

מציע שבחר להגיש הצעה משותפת, ביחד עם מציעים נוספים (בין כמוביל מקצועי  .10.2
ובין אם לאו), לא יוכל להגיש בעצמו הצעה למכרז או להימנות על מציעים במשותף 
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בהצעה משותפת אחרת או להיות בעל עניין במציע אחר או במי מהמציעים במשותף 
  בהצעה משותפת אחרת. 

עים במשותף, לא יוכל להיות בעל עניין, במציע אחר או מנהל במציע או במי מהמצי .10.3
במי מהמציעים במשותף, או מנהל במציע אחר או במי מהמציעים במשותף בהצעה 

  משותפת אחרת.  

 להצעה לצרף שיש המסמכים .11

  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

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

לטופס ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתו, וזאת לצורך  'נספח א
הוכחת עמידתו של המציע (ובמקרה של הצעה משותפת, את עמידתו של המוביל 

 .לעיל 8.1.3 – 8.1.1 בסעיפיםהמקדמיים הנקובים תנאים בהמקצועי) 

העתק אישור עדכני מרואה חשבון או משלטונות מס הכנסה ומע"מ המעיד, כי  .11.2
המציע (ובמקרה של הצעה משותפת, של כל אחד מהמציעים במשותף), מנהל עסקיו 

, בצירוף העתק 1975-כדין עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו
כשכל אחד  1976 - ופים ציבוריים, התשל"והאישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות ג

מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע (ובמקרה של הצעה משותפת, של כל 
אחד מהמציעים במשותף), נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ומאושר על 
ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור", וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי 

 לעיל. 8.1.4 סעיףהמקדמי הנקוב ב

תצהיר חתום על ידי המנהל הכללי של המציע (ובמקרה של הצעה משותפת, על ידי  .11.3
ם של כל אחד מהמציעים יכל אחד מהמציעים במשותף או המנהלים הכללי

נספח במשותף, ככול והמציעים במשותף הינם תאגידים) ומאושר על ידי עו"ד בנוסח 
ידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב ' לטופס ההצעה, וזאת לצורך הוכחת עמב

 לעיל.    8.1.5 ףבסעי

וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי  אישור בדבר רישום למכרז .11.4
 לעיל. 8.1.6סעיף הנקוב ב

במסגרתה יפרט המציע , ' לטופס ההצעהנספח גהצעתו הכספית של המציע, בנוסח  .11.5
המוצעים על ידו, בהתאם ובכפוף הבסיסיים  המשולבים את סך דמי ההרשאה

, כשהיא חתומה על ידי המציע או המציעים במשותף, להלן   14.2.1 להוראות סעיף
 . לפי העניין, במקומות המיועדים לכך

 .להלן 13.7 כנדרש בהתאם להוראות סעיף טופס ההצעה כשהוא חתום .11.6

למציעים בכתב טופס הזמנת ההצעות והחוזה על נספחיהם, וכן כל הבהרה שתימסר  .11.7
כנדרש בהתאם להוראות  עד מועד הגשת ההצעות, או העתקיהם, כשהם חתומים

 .להלן 12.7 סעיף

נספח  מציעים במשותף בלבד יצרפו להצעתם תצהיר בנוסח - הצעה משותפת בלבד .11.8
לטופס ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתו. למען הסר ספק ' ד

 עיל.ל  8.5 שהוא נדרש, אישור כאמור בסעיף מובהר, כי לנספח זה יצורף, מקום

מקוריים תצהירים  זה משמעם 11 סעיףפי - למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תצהירים על
  פי פקודת הראיות. - , ערוכים עלבלבד

  המציע הצעת תוקף .12

 מועדהצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, על כל פרטיה, לתקופה שראשיתה ב .12.1
 "). תוקף ההצעה" להלן: 30.6.2017 יוםב סיומהו ת במכרזוהצעההגשת האחרון ל

לתקופות ההצעה, תוקף  את להאריך, בהודעה בכתב למציעים,הרשות תהיה רשאית  .12.2
בנסיבות , וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות קצובות נוספות

בנסיבות האמורות, . וההכרזה על הזוכה מכרזבדיקת ההצעות בב חל עיכובבהן 
 יאריכו המציעים בהתאם, גם את תוקף הערבות לקיום הצעה. 
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  הוראות כלליות –ההצעה הגשתומועד  אופן .13

כל התנאים המקדמיים והמעוניין להשתתף במכרז, יגיש הצעתו כשכל ב העומדמציע  .13.1
הפרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים על פי הוראות המכרז, ממולאים ו/או 

 לשם כך םמורשיהגורמים הרלוונטיים המצורפים כדבעי, כשהם חתומים בידי 
זאת כל המציע ונושאים את חותמת המציע ואישור עו"ד כפי הנדרש, ומטעם 

מכרז מצעות מעטפה אחת על גבה יציין המציע את שמו המלא וכן את המשפט: "בא
הרשאה למתן שירותים של הסעת נוסעים  לקבלת 2016/15/503/070/00פומבי מס' 

במעטפה זו  –" לכל חלקי הארץ בגיןמעבר הגבול במוניות, בנסיעות מיוחדות, מ
  יכניס המציע את כל המסמכים הבאים ויסגרה היטב:

לעיל, הנדרשים לצורך הוכחת  11.1-11.4 המסמכים המפורטים בסעיפים .13.1.1
   8.1.1-8.1.6 פיםבסעי נקוביםעמידתו של המציע בתנאים המקדמיים ה

 עיל.ל

שאר בהתאם לולעיל  11.5 כמפורט בסעיףשל המציע הצעתו הכספית  .13.1.2
 הוראות טופס ההזמנה.

 .לעיל 11.6-11.8 יתר המסמכים המפורטים בסעיפים .13.1.3

 , על כל צרופותיה, תיערך בשפה העברית.ההצעה .13.2

(למעט הצעתו הכספית של המציע במסגרת מעטפה  העתקים 2 -תיערך ב  ההצעה .13.3
, כאשר עותק אחד של כל אחד מהמסמכים כאמור, שתיערך בעותק אחד) 2מס' 

ו על ידי המציע והעותק הנוסף יסומן –יסומן על ידי המציע כעותק "מקור", ו 
". המסמכים שצורפו כעותק שאינו מקורי, יאומתו על ידי עו"ד כ"עותק שאינו מקורי

  כ"העתק נאמן למקור".

, למכרז  להצעה המצורפים הנספחים על נוספים מסמכים להוסיף רשאי יהיה המציע .13.4
 כל לצרף רשאי יהיה לא המציע ואולם, כנדרש, ויאמתם עליהם גם שיחתום ובלבד
 עלולה, כלשהי הסתייגות המציע צרף. המכרז מתנאי הסתייגות המהווה מסמך
 .להלן 16.1 בסעיף כאמור, הסף על להיפסל הצעתו

כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף  .13.5
 תוכן עניינים מפורט.

 מתאים העתק"כ ד"עו ידי על יאושר, להצעה ושיצורף מקור שאינו מסמך כל .13.6
  ".למקור

מורשי חותמת המציע בצירוף לחתימת את  ושאיכל אחד ממסמכי המכרז, י .13.7
(ובמקרה של הצעה משותפת על ידי כל אחד  המציעשל הרלוונטיים החתימה 

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

 ד"עו ידי על מאושרת העתקתו שנכונות מסמך העתק למסור נדרש שמציע מקום כל .13.8
 ערוך תצהיר להגיש או) אחרת חתימה כל ובין המציע חתימת בין( חתימה לאמת או

 יהיה, ד"עו ידי על ומאושרת גבי על כשהחתימה הדין להוראות בהתאם
 או/ו ישראלי קונסול או/ו ישראלי ד"עו רישיון בעל ד"עו כאמור מאשר/המאמת
 .העניין לפי, ציבורי נוטריון

מובהר, כי על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית,  .13.9
 הוראות המפורטות בסעיףעל פי  הצעתו תיפסל, וזאת מבלי לגרוע מזכויות הרשות

   להלן. 16.2

של המציע במקום המיועד לכך בטופס ההצעה, את פרטיו  יצייןבמסגרת ההצעה,  .13.10
ליך המכרזי, אשר יהיה מוסמך לפנות להאיש קשר מוסמך מטעמו לכל עניין הנוגע 

פרטי איש הקשר יכללו,  .לרשות בשם המציע ולקבל הודעות ו/או הנחיות בשמו
לפחות: שם ומשפחה, כתובת קשר, טלפונים בהם איש הקשר זמין בכל שעות 

  הפעילות המקובלות ומספר פקס.
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 מידע סודי .13.11

מתבקש כל  מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, .13.11.1
טופס מציע לציין בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך ב

, אשר העיון בהם בהצעתו, מהם הנתונים ו/או המסמכים הכלולים ההצעה
, לחשוף סוד מסחרי ו/או 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 
סודי או סוד מקצועי שאינו כפוף לזכות העיון המוקנית ליתר המציעים על 

 פי דין.

 הרשותלעיל,  13.11.1 במפורש, כי, על אף האמור לעיל בסעיף מובהר בזאת, .13.11.2
לט ומבלי שתידרש תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחהיא זו אשר 

לנמק החלטתה זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של 
המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר 

בהצעתו מהם הנתונים ו/או המסמכים שאותם המציע , בין אם פרט לכך
למניעת  ., ובין אם לאולעיל 13.11.1בסעיף הינו מבקש שלא לחשוף כאמור 

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

 מועד הגשת ההצעות .13.12

, 2ואת מעטפה מס'  1מעטפה מס'  את המעטפה, כשהיא כוללת את .13.12.1
  לעיל, יש לשים, בימים 12.1 כל המסמכים הנקובים בסעיף המכילות את

, בתיבת המכרזים הנמצאת ברשות שדות 08:00-16:00ה', בין השעות - א'
 140סמוך לחדר גוריון, בבניין המשרד הראשי, ב- התעופה בןבשדה התעופה, 

, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב 1מדור רשומות ותיעוד (הארכיב) שבקומה -
 המועד האחרון(בטופס זה: " 10:00בשעה  1.2.2017עד ליום במקום), וזאת 
 ").להגשת ההצעות

מודגש בזאת שהצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון  .13.12.2
להגשת ההצעות (תאריך ושעה) לא יתקבלו ולא יידונו, בהתאם להוראת 

 .1993-(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג20תקנה 

  הזוכה ההצעה לבחירת מידה ואמות ההצעות בדיקת .14

הזוכה, מבין ההצעות שהוגשו, אשר עמדו בכל לבחירת ההצעה המידה היחידה אמת  .14.1
 100% שתהווה, בתנאים הנוספים הנקובים במסגרתוהתנאים המקדמיים ו

בטופס ( להלן 14.2 , כמפורט בסעיףההצעה הכספית של המציע -תהא  מהמשקל
 "). ההצעה הכספית: "ההזמנה

רשאית , על ידי ועדת המכרזים אשר תהיה בדיקת הצעות המציעים במכרז תעשה .14.2
  בשלב אחד שיתבצע בשני שלבי משנה כדלקמן: להיוועץ במומחים מטעמה,

 ההצעה הכספית

כפי שהיא נקובה  תחילה תבחן הרשות את הצעתם הכספית של המציעים .14.2.1
כל סכום שעל המציע לנקוב בהצעתו, ' לטופס ההצעה הכספית. נספח גב

יהיה נקוב בשקלים חדשים, ויירשם בספרות ובמילים. במקרה של סתירה 
בין הספרות לבין המילים, יגבר האמור במילים. כל הסכומים יצוינו ללא 

 שנתיים שבמסגרתה ינקבו דמי הרשאה משולבים הצעה כספית מע"מ. 
  תיפסל ולא תידון. (לא כולל מע"מ),₪  14,000 כים מסך שלנמוה

 עמידה בתנאים מקדמיים ובתנאים נוספים .14.2.2

ביותר  ההגבוהההצעה הכספית של המציע בעל  והרשות תכריע בדבר עמידת
בתנאים המקדמיים. במסגרת זו תבדוק הרשות את המסמכים אשר הוגשו 

יל. כמו כן, לע 11.1-11.4 על ידי המציעים כאמור בהתאם להוראות סעיפים
 פיםבשלב זה  את הצגת כל מסמך רלוונטי אחר כמפורט בסעיתבחן הרשות 

  ").התנאים הנוספיםלעיל (להלן: "   11.6-11.8
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בדיקת התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים כאמור תעשה, על בסיס 
"Go-No Go" מציע אשר לא עמד בתנאים המקדמיים, הצעתו ולא תנוקד .

   16.2 ם להוראות סעיףתפסל, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הרשות בהתא
  הלן.

ביותר, תמשיך הרשות לבחון  ההכספית הגבוה הנפסלה הצעתו של מציע בעל ההצע .14.3
את עמידתו בתנאים מקדמיים ובתנאים נוספים של המציע העוקב אשר הצעתו 

ביותר (מלבד המציע שהצעתו נפסלה). נפסלה הצעתו של  הגבוהה הנההכספית 
את הצעותיהן העוקבות של מציעים נוספים  המציע העוקב תמשיך הרשות לבחון

  באופן המתואר בסעיף זה לעיל. 

המתואר בסעיף זה לעיל, על מנת לגרוע  מנגנוןין באהסר ספק מובהר בזאת, כי  למען
את עמידתם של הצעות נוספות בתנאים המקדמיים  בחוןמזכותה של מהרשות ל

מקביל לבחינת הצעתו של המציע בעל ההצעה הכספית הגבוהה בובתנאים נוספים 
ביותר ואף לפנות למציעים כאמור בבקשה לקבלת הבהרות בהתאם להוראות סעיף 

על פי שקול דעתה הבלעדי ו הרשות ידי על שיקבע ובאופן בהיקף הכוללהלן,  16.2
  והמוחלט.

  קביעת הזוכה במכרז .14.4

ן ועל פי טופס הזמנה זה, תכריז הרשות בכפוף לסמכויותיה של הרשות על פי כל די
על המציע אשר הצעתו תעמוד בכל התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים וכן 

  .שהצעתו הכספית תהיה הגבוהה ביותר, כזוכה במכרז

 ההודעה על הזכייה .14.5

ו/או הודעה בדבר אי  זכייהבדבר  ההודעו/או הצעה  תפסילבדבר הודעה  .14.5.1
במכרז אך ורק על ידי מזכיר ועדת המכרזים של  , תישלח למשתתפיםהזכיי

 הרשות.

מובהר בזאת, כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים במכרז באיזה  .14.5.2
לעיל בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל  14.5.1 מהנושאים המפורטים בסעיף

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

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

  קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים .14.6

בביצוע , והוא יחל )"הזוכה המקורי": להלן(זוכה  הרשותהיה וייקבע על ידי 
 ,ייקבע על ידי בית משפט מוסמך, ובעקבות הליך משפטי ההתקשרות 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 לאת כל המידע ו/או המסמכים המצויים אצלו בצירוף 
אפשר לזוכה האחר להמשיך בביצוע ההתקשרות כמפורט שכבר בוצעו על ידו, ול

, וכל זאת מבלי שלזוכה המקורי תהיה כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בחוזה
  .בקשר לכך, לרבות טענות ותביעות כאמור שמקורן בהשקעות שביצע

  הבהרותל בקשה .15

 לקבלת בבקשה הרשות אל לפנות המציעים רשאים 16:00 בשעה 12.1.2017 ליום עד .15.1
 .המכרז מסמכי עם בקשר הבהרות

 שדות רשות, לגב' דניאל קלוגמן משה, בלבד בכתב להפנות יש הבהרה שאלות את .15.2
  :פקסבאמצעות  03-9750324 :טלפון, גוריון בן התעופה מסוף – התעופה

 כתובת: "להלן( danielkl@iaa.gov.il :מיילוכן בנוסף, באמצעות  9750618-03
הרשות  בכתובת להבהרה הבקשה של קבלתה את טלפונית יוודא המציע"). הרשות

  .לעיל המצויןבמען 

 שלא או להתייחס, הבלעדי דעתה שיקול פי על, מקרה בכל, רשאית תהא הרשות .15.3
 המועד לאחר הוגשו אם גם, ספק הסר למען וזאת, ההבהרה לבקשות להתייחס
 . או שלא לכתובת הרשות לעיל 15.1 בסעיף הנקוב
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 הרשות ידי על יערכו אשרי תוספת או/ו עדכון או/ו תיקון או/ו שינוי או/ו הבהרה כל .15.4
 יחדיו, להלן( במכרז משתתפים לשאלות כמענה או/ו 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
, לעת בכ להתעדכן, והבלעדית המלאה האחריות מוטלת המציעים על מקרה ובכל

 לאחר להצעה ולצרפן, להדפיסן, ההבהרות של קיומן אודות, ייזום ובאופן בעצמם
 או/ו כלטענה מלהעלות, ומושתקים מנועים יהיו והמציעים בהן האמור את ששקללו
 .לכך בקשר, שהן סוגו מין מכל, תביעה

 פורסמה אם אלא, הרשות של הבהרה לכל תוקף יהיה לא כי, מובהר ספק הסר למען .15.5
 .לעיל 15.4 ףבסעי כאמור

  שינויים ופנייה להשלמות .16

שלו  המציע או כל הסתייגויות ל ידיכל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז ע .16.1
לגביהם, בין על ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת 

, 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  .16.2
צוע השלמת מסמכים ו/או יבהרות ו/או לבדעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת ה

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

פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים  ו/או ליקוי ו/או
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

ם ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות המציעים מצהירי .16.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא   16 כפי שהן נקובות בהוראות סעיף

ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, 
ו/או כתוצאה מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות 

  מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.    

  הצעה לקבל חובה היעדר .17

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

  עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .18

החלטות ועדת המכרזים ובמסמכי מציע רשאי לעיין ברק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה 
, תקנות חובת המכרזים)לו(21 - )ו ה(21 ות משנהתקנלאמור בבהתאם  הזוכה ההצעה
 500תשלום בסך תמורת , וכל זאת ת ועדת המכרזים/לאחר תאום עם מזכיר ,1993-תשנ"ג

 . לעיל 12.11 , ובכפוף להוראות סעיףכולל מע"מ ₪,(חמש מאות) 

  החוזהעל  החתימה חובת .19

 המועד בתוך או ולחתימת שהועבר מיום ימים 10 וךת, החוזה על יחתום המפעיל .19.1
 . השניים מבין המאוחר לפי, הרשות שתיקבע

כל המסמכים הנדרשים לאחר חתימת המפעיל על החוזה ובכפוף להמצאת  .19.2
, לשביעות רצונה של הרשות במסגרתו, לרבות ערבות לקיום חוזה ואישורי ביטוח

מבלי לגרוע מזכויותיה וכמפורט בהוראות החוזה, תחתום הרשות על החוזה, וזאת 
של הרשות על פי הזמנה זו ו/או על פי דין. למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת 

תוקף בין הצדדים,  -על ידי הרשות, לא יהא קיים הסכם בר  תהחוזה הפורמאלי
 וזאת מבלי לגרוע מחובות המפעיל על פי שאר הוראות טופס ההזמנה.

 כמי יחשב, מפעיל או/ו הרשות ידי על שנקבע המועד תוך חוזה על חתם שלא מפעיל .19.3
. יסודית הפרה, העניין לפי, החוזה הוראות את או/ו זה טופס הוראות את שהפר
 לרבות, נוספים סעדים או/ו נזקים לתבועתהא הרשות זכאית , כאמור במקרה
 . ביטולו או החוזה אכיפת
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, המפעיל כלפי התחייבות מכל משוחררתהרשות  תהיהביטלה הרשות את החוזה,  .19.4
מפורט כאו לנקוט בכל דרך אחרת  אחר מציע עם בחוזה להתקשר זכאית ותהא
והמפעיל מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה  הלן,ל 20 בסעיף

 ו/או תביעה בקשר לכך.

  ביטול המכרז או ביטול החוזה .20

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .20.1

על אף האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות שומרת לעצמה את 
ו/או לבטל את זכייתו של זוכה במכרז ו/או לבטל את המכרז בכל עת, הזכות לבטל 

את החוזה עם זוכה במכרז, כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לה על פי טופס 
  הזמנת הצעות זה ו/או על פי יתר הוראות הדין.

 הביטול תתוצאו .20.2

לעיל,  20.1שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניבוטל המכרז  .20.2.1
לצאת למכרז חדש ו/או תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא - לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על
 . אם לאוובין , ערבות לקיום המכרזלמציעים  שבההוהמכרז, וזאת בין אם 

שהוכרז זוכה במסגרתו או לחילופין, בוטלה זכייה של  לאחרבוטל המכרז  .20.2.2
זוכה במכרז או לחילופין חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות 

לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  20.1המתוארות בסעיף 
, לפנות למציע תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדילעיל,  20.1.3

מבין שאר ההצעות  הצעתו הכספית הנה הגבוהה ביותר,הבא אחריו (אשר 
(מלבד  בטופס הזמנת ההצעות תנאים המפורטיםכל האשר עמדו ב

 . של המציע/ים אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור) /םהצעתו

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות  .20.3
כל טענה ו/או על זה לעיל, והם מוותרים בזאת  20קובות בהוראות סעיף כפי שהן נ

תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או 
  כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

 מסמכים והגשת המכרז נוסח .21

לשם מניעת כל ספק מוצהר ומודגש בזאת במפורש, כי הנוסח היחיד שיחייב את הרשות 
של מסמכי המכרז, והחוזים שייחתמו עם הזוכה במכרז יהיו בשפה  בעבריתהוא הנוסח 

  העברית. 

 העדר בלעדיות .22

מובהר בזאת במפורש, כי למפעיל לא תינתן בלעדיות בהענקת איזה מהשירותים נשוא 
או חלקם, והרשות תהיה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ההרשאה, כולם 

והמוחלט לספק איזה מהשירותים נשוא ההרשאה בעצמה ו/או ליתן הרשאה/ות, מכל מין 
וסוג שהיא/הן, לצדדים שלישיים, למתן השירותים האמורים ו/או למתן שירותים דומים 

תר בזאת באופן סופי מלא ובלתי והמפעיל מוו מסוףבכל שטח משטחי הו/או תחליפיים, 
  .חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

  במידע שימוש .23

הרשות מודיעה בזה, כי תהא לה הזכות להשתמש, לכל מטרה שהיא, בין במהלך תקופת 
ה ו/או ההרשאההתקשרות ובין לאחריה, לרבות לקראת מכרז עתידי שייערך בקשר 

במהלך תקופת אצלה  שיצברו(כולם או חלקם), בכל הנתונים  השירותים נשואה
ההתקשרות, לרבות פרסום מחזורי המכירות ונתונים נוספים הקשורים בהפעלת 

מסכימים בזאת מראש לכל שימוש או פרסום  ציעיםוהמ, נשוא ההרשאה השירותים
בלתי חוזר וכן יהיו מנועים שתעשה הרשות כאמור לעיל, והם מוותרים בזאת באופן 

  ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

  איסור הסבה .24

, בשום לאחר ו/או להסב ו/או להמחות שלא להעביר יםמתחייבכל אחד מהמציעים,  .24.1
מסמכי המכרז לפי  הםכל זכות מזכויותי , במישרין ו/או בעקיפין,פןאו /אווצורה 
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ולא (ככל שיחתם)) שייחתם עמו  חוזהפס הזמנת ההצעות ו/או ה(לרבות לפי טו
כל זכות ו/או חובה על קבלת  להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם

(ככל שייחתם עמו  חוזהפי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או ה
(ככל  הרשותשיחתם)), אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של 

 .שיקבל)

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או  .24.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה  24.1 הסבה ו/או המחאה כאמור בסעיף

כאמור שלא תקבל את אישורה בכתב של הרשות, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה 
  ולא יהיה לה שום תוקף. 

 צעה ושמירה על הליך הוגןסודיות הה .25

המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמציעים אחרים במכרז זה בפרט 
  ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות. 

  המכרז הוצאות ההשתתפות בהליך .26

, הליך המכרזשתתפות בהב ותהכרוכהוצאות הכל ב םלבד וישאיבהליך המכרז  שתתפיםהמ
בגין הוצאות  הרשותלכל שיפוי מאת  םזכאי יוולא יהלרבות עלות ההכנה של ההצעות, 

  .אלה

 המכרזתקפות מסמכי 

המכרז (או כל חלק סעיף או סעיפים במסמכי אין תוקף לכי  ,אם ימצא בית משפט מוסמך
כפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי ו, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאמהם)
  , אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.רזהמכ

  בעלות על מסמכי המכרז .27

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  המכרזלצורך הגשת ההצעה.מסמכי  פרטשימוש כלשהו  ןלעשות בה
  . לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות משרדי הרשותל

  כתובות ואופן משלוח הודעות .28

. כתובתם לעיל 15.2 בסעיף היא כמפורטלצורך משלוח הודעות  הרשותכתובתה של  .28.1
  שנקבעה במסמכיהם.איש הקשר תיראה ככתובת  ציעיםשל המ

או לאיש הקשר מטעמם  המציעיםלכתובת  הרשותכל הודעה אשר תישלח על ידי  .28.2
תוך שלושה ימי עסקים מיום  המציעיםכאילו התקבלה אצל בדואר רשום, תיראה 

המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל 
 בעת –ד ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה בי המשתתפים

 מסירתה.

  המכרז על החל והדין שיפוט סמכות .29

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין  –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .29.1
הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי 

  המכרז, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה.

/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע כל עניין הקשור ו .29.2
,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
 .אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר

  
  

  בן הרושעמיאל מירי 
   

   מסחרראש אגף 
  שות שדות התעופהר
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  נספח א'

  בגיןבמעבר הגבול  נוסעיםתנועת 

  

  

  

 חודש

2013 2014 2015 

 סה"כ יוצאים נכנסים סה"כ יוצאים נכנסים סה"כ יוצאים נכנסים
 36,016 33,197 69,213 35,653 33,007 68,660 22,785 21,293 44,078 16-ינו

 29,576 27,022 56,598 23,508 21,812 45,320 15,750 15,093 30,843 16- פבר

 42,500 42,301 84,801 17,917 17,152 35,069 19,722 19,611 39,333 16-מרץ

 51,799 45,835 97,634 42,558 43,617 86,175 39,645 40,810 80,455 16- אפר

 40,145 43,239 83,384 22,485 24,513 46,998 28,595 31,852 60,447 16-מאי

 31,978 31,998 63,976 20,128 18,747 38,875 23,129 22,291 45,420 16-יונ

 29,063 27,844 56,907 19,498 28,364 47,862 31,710 31,952 63,662 16-יול

 36,674 33,702 70,376 46,100 36,656 82,756 38,510 36,083 74,593 16- אוג

 13,118 13,143 26,261 30,631 29,649 60,280 36,122 37,031 73,153 16-ספט

 28,522 28,918 57,440 53,472 46,179 99,651 29,215 27,982 57,197 16- אוק

 28,459 28,010 56,469 27,915 26,343 54,258 15,393 16,063 31,456 16-נוב

 27,982 28,301 56,283 20,941 21,733 42,674 12,866 13,646 26,512 16- דצמ

 395,832 383,510 779,342 360,806 347,772 708,578 313,442 313,707 627,149 סה"כ: 
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