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  (להלן: המכרז" ).  נהר הירדןלקהל הרחב ולעובדים במסוף הגבול היבשתי  ההסעדהשירותי למתן 

  

  תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז .1

  רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים שמתקיימים בהם התנאים הבאים:  .1.1

 שה ו/או תאגיד הרשום בישראל כדין.עוסק מור הנו המציע .1.1.1

   - וגם-

  :במצטברמציע כנ"ל, שנתקיימו בו כל אלה  .1.1.2

הינו מפעיל ומנהל בעצמו, שירותי הסעדה (קייטרינג) ו/או מסעדה  .1.1.2.1
מסעדה, אשר פעיל ברציפות לכל הפחות, במשך -ו/או בית קפה

למועד האחרון להגשת ועד  1.1.2015תקופה רצופה החל מיום 
  ההצעות. 

  - וגם-

מציע כנ"ל, שמחזור המכירות המצטבר, במחירים שוטפים, בגין  .1.1.2.2
מסעדה, כפי - שירותי הסעדה (קייטרינג) ו/או מסעדה ו/או בית קפה

לעיל, במהלך  1.1.2.1שנקב במסגרת המענה לתנאי המקדמי בסעיף 
 (לא כולל מע"מ).₪  360,000לא פחת מסך של   2015שנת 

  - וגם- 

לחוק עסקאות  2ל האישורים הנדרשים לפי סעיף מציע כנ"ל, שהינו בעל כ .1.1.3
 .1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

  - וגם-

, כפי שמפורט בסעיף /או מי מטעמו השתתפו במפגש וסיורמציע כנ"ל שהוא ו .1.1.4
 להלן. 5

 - וגם-

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו   .1.1.5
  כל אלה במצטבר: 

י, וכן כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הוא, מנהלו הכלל .1.1.5.1
הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים על 

, 305, 300, 291, 290, 237 ,112 ,100: 1977-פי חוק העונשין, תשל"ז
ו/או על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,  422-425, 383, 330

) 5רות כאמור, חלפו חמש (, ואם הורשעו באיזו מהעבי1957-תשי"ח
  שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.

 –זה: "בעל אמצעי שליטה משמעותי"  1.1.5.11.1.5.1    לצורך סעיף
) או יותר מן הערך 25%מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים (

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

  יותר מהדירקטורים במציע.



) עבירות לפי חוק 2הוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי ( .1.1.5.2
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), 

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

  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1חלפה שנה אחת (

כמשמעותו בחוק  –" בעל זיקהזה: " 1.1.5.21.1.5.2  לצורך סעיף 
  . 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

, כי הרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיים מובהר
זה לעיל, וזאת  1.1.5.21.1.5.2 בו התנאים המקדמי הנקובים סעיף 

בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים בהתאם 
-"ו) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל1)(1ב(ב2להוראות סעיף 

1976 . 

תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש למגבלות נוספות להשתתפות במכרז כפי  .1.2
  שהן מפורטות בטופס ההצעות.

 תקופת ההתקשרות .2

ותסתיים  )1.10.2016(ולא יאוחר מיום  תקופת ההתקשרות תחל במועד חתימת החוזה .2.1
  .30.9.2019, שהנו יום ממועד תחילת תקופת השירותים חודשים 36תום ב

פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת -, עלבלבד תהיה רשאיתהרשות  .2.2
 24השירותים, בתקופה נוספת או בתקופות נוספות, שאורכן הכולל לא יעלה על 

 .חודשים בכל תמהיל שתקבע הרשות

 ההליך התחרותי .3

התחרות במכרז תהא על ההצעה בעלת הציון הסופי המשוקלל הגבוה ביותר. המציע, אשר 
יבחר כזוכה  - ואשר עמד בתנאים המקדמיים ובתנאים הנוספים  ון המשוקלל שקבלהצי

במכרז, וזאת מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי מסמכי המכרז ועל פי דין הכול באופן 
  ובתנאים הנקובים לשם כך במסמכי המכרז. 

  עיון במסמכי המכרז .4

ובמועדים סמכי המכרז באופן כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מ
 המפורטים להלן:

אתר (בטופס הזמנה זה: " www.iaa.gov.il באתר האינטרנט של הרשות: .4.1
  .10:00בשעה  14.9.2016עד ליום ו  11.8.2016החל מיום ") האינטרנט

רף גם כחלק בלתי נפרד או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצו/כל הבהרה ו .4.2
למסמכי המכרז באתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי 

 .י ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרזהמכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינו

   את מסמכי המכרז ניתן להדפיס במישרין דרך אתר האינטרנט.  .4.3

  מפגש וסיור  .5

המפגש יתקיים  09:30בשעה:  29.8.2016 -ה 'בביום  הרשות תקיים מפגש וסיור, .5.1
 מומלץ להגיע בלוויית יועצים מקצועיים. במשרד המנהל במסוף.

. פרוטוקול מפגש וסיור יפורסם על ידי הרשות ויחייב כל גורם , חובהוהסיור המפגש .5.2
  .שיגיש הצעה למכרז

עניינים שונים התייחס לרשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, ל במפגש, תהא הרשות .5.3
, אלא אם כאמורלא יהיה תוקף לכל התייחסות המכרז. מובהר, כי  הקשורים בהליך

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



הרשות תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך, מפגש ו/או  .5.4
ר הנוספים האמורים תימסר בכתב סיור נוספים. הודעה על מועד המפגש ו/או הסיו

 .למציעיםומראש 

 המועד האחרון להגשת ההצעות .6

, בתיבת המכרזים הנמצאת ברשות  08:00-16:00, בשעות: ה'-א'ההצעות תוגשנה בימים 
גוריון, בבניין המשרד הראשי, בסמוך למדור רשומות -שדות התעופה, בנמל התעופה בן

בחדר סמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם  (או 140חדר  1ותיעוד (הארכיב) שבקומה 
המועד (להלן: " 10:00 בשעה 20169.14.עד ליום לשילוט מנחה שיוצב במקום), וזאת 

הצעות שתוגשנה לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה "). האחרון להגשת ההצעות
 הנקובים לעיל לא יתקבלו ולא יידונו.

  נציג הרשות לבירורים .7

דניאל קלוגמן הגב' להפנות שאלות ובירורים בהקשר למכרז, הינו נציג הרשות אליו ניתן 
  באמצעות 03-9750324טלפון: נמל התעופה בן גוריון,  - רשות שדות התעופה, משה

  יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות מספר הטלפון לעיל. danielkl@iaa.gov.ilמייל : 

  תוכן המודעה .8

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

לעיל. מודגש ומוצהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה  4באופן ובמועדים המפורטים בסעיף 
ל, יגברו תנאי מסמכי המכרז או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעי

 שהופקדו בתיבת המכרזים של הרשות.
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