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  2017ינואר  22 

  כ"ד טבת תשע"ז 

  

  לכבוד : ____________

  מיילבאמצעות  הנרשמים למכרזהועבר לכל 

  

לקבלת הרשאה למתן שירותים של הסעת נוסעים במוניות, בנסיעות  2016/15/602/058/00מכרז פומבי מס' 

  מיוחדות, ממעבר הגבול אלנבי למזרח ירושלים ולכל חלקי הארץ

  

   2מסמך הבהרה מס'  

 

, נפלה טעות סופר ונשמט ממנו הסעיף העוסק הרשות מבקשת להבהיר בזאת כי בטופס הזמנת ההצעות

  בערבות לקיום ההצעה במכרז כדלקמן: 

  לקיום הצעה ערבות

ערבות אוטונומית בלתי מותנית, בנוסח המצורף , יצרף המציע להצעתו אלו בהתאם להוראות .1

למסמך  1נספח א'בנוסח   –מסמך הבהרה זה  (בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת ' לאנספח כ

 ממועדבתוקף כשהיא : "ערבות לקיום ההצעה"), בטופס ההזמנה₪ ( 37,000של בסך , הבהרה זה

. הערבות לקיום ההצעה תינתן לבקשת המציע ולטובת 01.07.2017הגשת ההצעה ועד ליום 

  הרשות.

הערבות תוצא מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות התקפות  .2

של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות 

אה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), למכרז, כבעלת הרש

. הנערב/המבקש 1981 –וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א  1985- תשמ"ה

 . הרשום בכתב הערבות לקיום ההצעה חייב להיות המציע עצמו

טוח, הוצאת כתב הערבות יודגש, כי במקרה שהערבות לקיום המכרז תוצא על ידי חברת בי עוד .3

והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה. 

ידי חברת ביטוח, - ידי סוכנות ביטוח, ולא על- ערבות לקיום המכרז אשר תיערך ותיחתם על

 . המציע הצעת גם וכך ותיפסלתחשב כערבות פגומה, 

או נספח  'אבות לקיום ההצעה אשר לא תהיה בנוסח נספח למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ער .4

 ת המציע.תפסל וכך גם הצע, לפי העניין, 1א'

הערבות לקיום המכרז, תשמש כערובה לקיום מלוא התחייבויותיו של המציע כמפורט במסמכי  .5

 .המכרז

, ההכרזה על מכרזבבדיקת ההצעות המכרזי ובכלל האמור: הליך החל עיכוב בהשלמת  .6

הזוכה/ים וחתימת החוזה עם הזוכה/ים ו/או ביקשה הרשות להאריך את תוקף ההצעות במכרז, 
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הארכת תוקף הערבות את המציעים, מכל תהא הרשות רשאית לדרוש  מכל סיבה שהיא,

מעבר לתקופה לקיום המכרז לתקופות קצובות נוספות. המציעים יאריכו את תוקף הערבות 

, וזאת לכל בהתאם להוראות הרשותלעיל (או כל תקופה מוארכת שלה),   1בסעיף הנקובה 

 .הפחות עד למועד חתימת החוזה עם הזוכה/ים במכרז

ומיתר הוראות כל דין בקשר עם חילוט  לעיל 4הוראות סעיף כלליות האמור במבלי לגרוע מ .7

יום הצעה לק, מציע שחזר בו מהצעתו ו/או לא האריך את תוקף הערבות הערבות לקיום הצעה

את מלוא סכום  חלט, תהא הרשות רשאית להתקופה אותה קצבה הרשות לשם כך, תוך נדרשכ

וזאת מבלי לפגוע בזכותה לתבוע נזקים על פי שיקול דעתה הבלעדי, , ו/או את חלקה הערבות

 כל דין.בהתאם לזכויות המוקנות לה לפי נוספים ו/או לנקוט נגד המציע, בהליכים נוספים 

 יהםלמכרז, לרבות הפרת מי מהתחייבויות יםקיום הצעת המציע-כל מקרה של איכמו כן, ב .8

ומבלי לפנות לערכאות,  יםבמסמכי המכרז, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמת המציע

, או את חלקו , לגבות את מלוא סכום הערבות לקיום המכרזכלשהומו"מ  ומבלי לנהללבוררות 

כל נזק אחר  מהמציעיםוזאת מבלי שיהיה באמור על מנת לגרוע ו/או לפגוע בזכות הרשות לתבוע 

 יםמוותר יםבהליך כלשהו למימוש זכויותיה כאמור. המציע ציעיםו/או נוסף ו/או לנקוט כנגד המ

מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג  יםומושתק יםמנוע ובזאת באופן בלתי חוזר וכן יהי

  שהיא, בגין חילוט הערבות כאמור. 

כערובה לקיום התחייבויותיו על פי החוזה, וכתנאי לשחרור הערבות לקיום יפקיד,  המפעיל .9

כמפורט בחוזה. למען הסר ספק יובהר, כי מבלי לגרוע מהתחייבויותיו החוזה  ערבותאת ההצעה, 

כערובה לקיום כל של המציע עד להפקדת ערבות כאמור, תשמש הערבות לקיום ההצעה, גם 

  התחייבויותיו של המפעיל על פי מסמכי המכרז (לרבות החוזה).

 

ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי  ההליךמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

  בעת הגשת ההצעה. ההליך

  

  בברכה,

  אודי בן שושן

  אחראי מסחר

  העתקים : 

  עסקיסמנכ"ל מסחר ופיתוח  –יורם שפירא 

   מנהל מסוף הגבול גשר אלנבי – יוני דותן

  .רא"ג מסחר –מירי בן הרוש 

  עו"ד בכירה – ענת סתיועו"ד 

  אחראי ארגון מסוף הגבול אלנבי – דן סטרומזה

  אחראי תפעול מסוף הגבול אלנבי –אלכס חן 

  מנהל התחום המסחרי מסופים ושתפ"א – אורון רונן
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  ' א נספח

   בנקאית ערבות נוסח

  ]משותפת שאינה הצעה של במקרה[
  לכבוד

  : _____.__.__תאריך              התעופה שדות רשות

  גוריון-בן הבינלאומי התעופה נמל            

  ג.א.נ.,

  ערבות בנקאית מס' _______________  הנדון:

"), שהנו בעל חשבון המתנהל על שמו בסניפנו החייב(להלן: " 1לבקשת __________________ .1

(ובמילים: ₪  37,000אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך כולל של   הרשום מטה,

מכרז  "), אשר תדרשו מאת החייב בקשר לסכום הערבותשלושים ושבע אלף שקלים חדשים) (להלן: "

לקבלת הרשאה למתן שירותים של הסעת נוסעים במוניות,  2016/15/602/058/00פומבי מס' 

 ").המכרז(להלן: " ממעבר הגבול אלנבי למזרח ירושלים ולכל חלקי הארץ בנסיעות מיוחדות,

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

, במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל )"הסניף(להלן: " 2שתימסר ב_________________

") ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו סכום הדרישהלן: "סכום הנקוב בדרישה (לה

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

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

 ה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.שהיא, לרבות כל טענ

 נהיה ולא, חוזרות ובלתי מותנות בלתי, מוחלטותאוטונומיות,  הן לעיל 2 - ו 1 בסעיפים התחייבויותינו .3

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

 .להלן

 .01.07.2017 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות בנקאית זו יידונו באופן בלעדי בהתאם  .5

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

 הבלעדית לדון בעניינים אלה. 

ייבויותינו בקשר עם אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתח .6

 ערבות זו.

 ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין ואיננה ניתנת להמחאה או להסבה. .7

  בכבוד רב,

    הכתובת  שם הבנק

    חתימה  תאריך
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  של המציע, כפי שמופיע בתעודת ההתאגדות.  שמו המלאיש להשלים את 1
  השלם את כתובת הבנק/חברת ביטוח. .2
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  לטופס ההצעה 1'א נספח

  נוסח ערבות בנקאית 

  ] הצעה משותפת[מוגש במסגרת  

  

  לכבוד

  תאריך: ____.__.__              רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן            

  ג.א.נ.,

  ערבות בנקאית מס' _______________  הנדון:

אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך כולל של  1לבקשת __________________ .1

(להלן: "סכום הערבות"), אשר תדרשו  4________ (ובמילים: _______________שקלים חדשים)

, ביחד ולחוד (להלן, יחדיו: "החייבים"), בקשר ל מכרז פומבי 2מאת ______________________

ה למתן שירותים של הסעת נוסעים במוניות, בנסיעות לקבלת הרשא 2016/15/602/058/00מס' 

    (להלן: "המכרז"). מיוחדות, ממעבר הגבול אלנבי למזרח ירושלים ולכל חלקי הארץ

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

ניף, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב , במהלך שעות פעילות הס3שתימסר ב _________________

בדרישה (להלן: "סכום הדרישה") ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו חייבים 

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

עון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לט

	לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

 נהיה ולא, חוזרות ובלתי מותנות בלתי, מוחלטותאוטונומיות,  הן לעיל 2 - ו 1 בסעיפים התחייבויותינו .3

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

	.להלן

	. 01.07.2017 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות בנקאית זו יידונו באופן בלעדי בהתאם  .5

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

	הבלעדית לדון בעניינים אלה. 

ייבויותינו בקשר עם אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתח .6

	ערבות זו.

	ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין. .7
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  בכבוד רב,

    הכתובת  שם הבנק

      

    חתימה  תאריך

  של המציע המשותף שלבקשתו ניתנה הערבות.  שמו המלאיש להשלים את  .1

  של כל אחד מהמציעים במשותף. שמו המלאיש להשלים את  .2

  השלם את כתובת הבנק. .3

(ובמילים: שלושים ושבע אלף שקלים ₪  37,000יצוינו המילים: " את הערבות 1בנסיבות בהן מגיש מציע משותף  .4

חדשים)" במידה והערבות מוגשת על ידי כל מציע משותף בנפרד יצוין סכום הערבות הרלוונטי לכל מציע ובלבד 

  ₪. 37,000של  שסך כל הערבויות שיוגשו על ידי כל המציעים במשותף לא יפחת מסך 
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