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  רשות שדות התעופה
  גוריון- נמל תעופה בן

  

  יםימסגרת להעסקת יועצים כלכללהתקשרות בחוזה  2016/070/0405/00פומבי מס'  מסגרת מכרז

 טופס הזמנת הצעות ותנאי המכרז .1

") המחזיקה, מנהלת ומפעילה את שדות ונמלי התעופה על פי חוק הרשותרשות שדות התעופה (להלן: " .1.1
גוריון (להלן: -ובכלל האמור מנהלת ומפעילה את נמל התעופה בן ,1977-זרשות שדות התעופה תשל"

מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת להעסקת מזמינה בזאת הצעות להשתתפות  ,")נתב"ג"
, והכול בכפוף להוראות הנקובות במסמכי המכרז ובנספחיהם (להלן, רשותה, עבור םייועצים כלכלי

 ").המכרז" - ו  "השירותיםבהתאמה: "

מסגרת, אשר במסגרתה הרשות תהיה  כי ההתקשרות נשוא מכרז זה הינה התקשרות ,הרשות מדגישה .1.2
. לשם ")ספקי מכרז המסגרת(להלן: " זוכים 6-זוכים ובכל מקרה לא יותר מ 2רשאית לבחור לפחות 

זוכים בחרו כיהליכי תיחור בין כל הספקים שהתקשרות פרטנית לאספקת השירותים, תערוך הרשות 
 במכרז, הכול באופן המפורט במסמכי המכרז. 

תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להשהות את השתתפותו של ספק מכרז  הרשות .1.3
מסגרת בהליכים של פניות פרטניות (ובכלל האמור, את הנפקת הזמנות שירותים לספק ו/או לגרוע את 

ספק מכרז המסגרת לא הגיש מענה כאשר  וזאת, )זההספק מספקי מכרז המסגרת ולבטל איתו את החו
לפנייה פרטנית ו/או לא הגיש הצעה כספית התואמת את דרישות הפנייה הפרטנית (לרבות הצעה 

 קופת ההתקשרות) וכל זאת בהיקף של  פעמיים ומעלה, במהלך תגרעונית

ה רלוונטי במסגרת כל התקשרות פרטנית לאספקת השירותים יצורף נספח תכולת עבוד מובהר .1.4
 "). תכולת עבודה פרטניתלהתקשרות האמורה (להלן: "

 מסמכי המכרז .2

 "):מסמכי המכרזהמסמכים דלהלן יהוו יחדיו את מסמכי המכרז (בטופס זה: " .2.1

  טופס הזמנת הצעות ותנאי מכרז זה, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .2.1.1

פרד הימנו (בטופס זה, יחדיו: חוזה שנוסחו מצ"ב, על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נ .2.1.2
 ").החוזה"

ופס טופס ההצעה במכרז, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו (להלן: "ט .2.1.3
 ").  ההצעה

 כל מסמך הבהרה או תוספת למכרז שיוצא בכתב על ידי הרשות, במסגרת הליכי המכרז. .2.1.4

 3.1  בסעיףשל הרשות, כמפורט  אינטרנטלוגיסטיקה וכן באתר ההיועמדו לעיון באגף  מסמכי המכרז .2.2
את מסמכי המכרז ניתן יהיה להדפיס באמצעות אתר האינטרנט וכן בנוסף, לקבלם באגף  להלן.

לוגיסטיקה, כעותק צרוב במדיה מגנטית על גבי תקליטור. מסמכי המכרז אשר יומצאו למשתתפים ה
 . PDFבי התקליטור, יערכו כקובצי כאמור על ג

להלן. ההצעה תיערך  3.2.1  בסעיףעל המציע להגיש את הצעתו בהתאם להוראות המפורטות לשם כך  .2.3
כשכל המסמכים כוללים  ןלהל 4.1 , במספר העתקים הנקוב לשם כך )Hard Copyותוגש בפורמט כתוב (

  .להלן 3.2.1 ובסעיף  להוראות המפורטות במסמכי המכרז בהתאםתצהיר, אימות וחתימות כנדרש 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל מין וסוג  .2.4
מכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו). עוד מובהר בזאת, כי העותק הכתוב שהוא, במסמכי ה

של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים, הנו באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז 
זה. עותק המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של הרשות ו/או אשר נצרבו על גבי 

אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות  התקליטור וכן כל מסמך
תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב למסמכי המכרז, המופקד 

  בתיבת המכרזים.
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  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי  

  מצ"ב טבלה המרכזת מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי:  .2.5

  מועד ביצוע    פעולה

  12/01/2017 -  מועד פרסום המכרז 

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף 
   .להלן 18.3 

- 26/01/2017 

מכרז במשרדי הרשות, המועד האחרון לעיון במסמכי ה
  3.1.1.1כמפורט בסעיף 

- 13/02/2017  

חרון להגשת הצעות במכרז כמפורט בסעיף המועד הא
  .להלן 4.9.2 

- 14/02/2017 

 28/09/2017 -   .להלן 7  ףתוקף ההצעה, כמפורט בסעיפקיעת מועד 

המועד האחרון לרישום למכרז, באגף לוגיסטיקה של 
  להלן.  3.2.1.1 ת, כמפורט בסעיף הרשו

- 13/02/2017  

המועד האחרון לרישום למכרז, באמצעות אתר 
  להלן.  3.2.1.2 , כמפורט בסעיף של הרשות האינטרנט

  12/02/2017  

הרשות תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור, לדחות את המועדים  .2.6
זה לעיל בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר. הודעות על דחייה כאמור תשלחנה לכל  הנקובים בסעיף

, במידה ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר המציעים. על המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי הרשות
חלו על המועדים אשר קדמו להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח 

 מתן ארכה כלשהי.שינוי ו/או 

לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת לרשות על פי  .2.7
או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מסמכי המכרז ו/

בהתאם להוראות מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיה של הרשות 
   זה. 2.7 סעיף 

  ורישום למכרזבמסמכי המכרז עיון  .3

 במסמכי המכרזעיון  .3.1

כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז, באופן ובמועדים  .3.1.1
 המפורטים להלן:

(בטופס הזמנה  209B, אגף לוגיסטיקה, חדר 2) קומה 1במשרדי הרשות (שבטרמינל  .3.1.1.1
עד  0009:ה', בשעות:  - א'  , בימים13/02/2017"), וזאת עד ליום משרדי הרשותזה: "
12:00.  

אתר (בטופס הזמנה זה: " www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .3.1.1.2
 ").האינטרנט

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי  .3.1.2
ל כל אדם לעיין בכל עת, ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכ במשרדי הרשותהמכרז המצויים 

במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון 
  האמור.
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  השתתפות במכרז .3.2

באופן על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז להירשם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו,  .3.2.1
  הלן. ל 3.2.1 המפורט בסעיף 

 2קומה  1ה בן גוריון, טרמינל במזכירות אגף הלוגיסטיקה הממוקמת בנמל התעופ .3.2.1.1
 , בימים13/02/2017יאוחר מיום , וזאת לא ")לוגיסטיקהאגף (להלן: "  209Bר חד
  או; 12:00-09:00ה', בין השעות: - א'

  .23:30, בשעה 12/02/2017יום לא יאוחר מבאמצעות אתר האינטרנט,  .3.2.1.2

את הליך הרישום כאמור  להשליםל המציע ו/או מי מטעמו המבצע את הרישום, מובהר, כי ע
  זה לעיל (לפי העניין).  3.2.1  לא יאוחר מהמועדים  הנקובים בסעיף

משתתף אשר לא נרשם כאמור, לא יוכל עוד להירשם ולא יוכל להגיש הצעה למכרז. ככל 
 הסף.תיפסל הצעתו על  - שיגיש

או באתר האינטרנט, פרטי אגף התקבולים , יימסרו לרשות, בהליך הרישום למכרזבמסגרת  .3.2.2
 , לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס ודואר אלקטרוני.הנרשם

בגין אישור , לעיל 3.2.2 סעיף שנמסרה במסגרת הוראת הדוא"ל הרשות תשלח, לכתובת  .3.2.3
 למכרז. במידה והרישום יתבצע באגף התקבולים, יימסר למציע אישור ידני. םהרישו

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או  .3.2.4
תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו למציע ו/או לכל מי מטעמו, ו/או שבהם נשא המציע ו/או 

ו/או טעות ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם  כל מי מטעמו, בשל כל משגה
ות נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה לעיל, לרב 3.2.2 סעיף מסירת הפרטים הנקובים ב

ת, והמציע ו/או תשלום שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי ו/או אי זמינות באתר האינטרנט של הרשו
מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר 

 .לכך

 הוראות כלליות –אופן הגשת ההצעה  .4

יגיש את במכרז, להלן והמעוניין להשתתף  5 מציע העונה על כל התנאים המקדמיים המפורטים בסעיף  .4.1
ו/או מצורפים כדבעי,  , ממולאיםלהלן 6 סעיף  פרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים על פיכשכל ה הצעתו
 מכרז –הזמנה להציע הצעות "על גבה יציין המציע את המשפט הבא:  מעטפה אחתבאמצעות וזאת 
מכל  עותקים 3במעטפה זו יכניס המציע " (ללא שם המציע).  2016/070/0405/00' מס פומבי מסגרת

 המסמכים הבאים, ויסגרה היטב:

להלן, הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו של המציע  6.1  – 6.7  המסמכים המפורטים בסעיפים .4.1.1
 להלן.  5 בתנאים המקדמיים המפורטים בסעיף 

 ;בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתוטופס ההצעה  .4.1.2

זה לעיל, יסומן על ידי המציע כעותק  4.1  עותק אחד של כל אחד מהמסמכים המפורטים בסעיף
ותק שאינו מקורי". המסמכים שצורפו ההעתקים הנוספים יסומנו על ידי המציע כ"ע 2 –"מקור", ו 

  כעותק שאינו מקורי, יאומתו על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור".

כל אחד ממסמכי המכרז, ישאו את חותמת המציע בצירוף לחתימת מורשי החתימה הרלוונטיים של  .4.2
 המציע במקומות המיועדים לכך. 

לולה הצעתו להיפסל וזאת, למען הסר הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית, ע .4.3
 להלן.  12  ספק, מבלי לגרוע מזכויות הרשות בהתאם להוראות המפורטות בסעיף

 ההצעות, על כל צרופותיהן, תערכנה בשפה העברית.  .4.4

מציע לציין בהצעתו, בצורה  מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל .4.5
מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעה, 
אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי 

 ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. 
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רשות תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לנמק החלטתה מובהר בזאת, כי ה
זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה 

כל מידע המתייחס להוכחת עמידתו של המציע כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, כי 
  .אינם חסויים - ים ובדרישות החובה בתנאים המקדמי

  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .4.6

 כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף תוכן עניינים מפורט. .4.7

 אחריות למידע .4.8

קודם להגשת הצעתו למכרז, ישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו בעיני בעל  .4.8.1
 על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי השירותים ומאפייניהם.מקצוע, 

אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, ניתן על פי מיטב ידיעתה של  כל מידע .4.8.2
הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז. החובה לבחינת המידע האמור 

מציע (ועליו בלבד) וכי לא יהיה במסירת לצורך ביצוע השירותים, מוטלים בכל מקרה, על ה
המידע האמור על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע 

 .מכרז ובנספחיהםהבהתחייבויות המציע הזוכה כמפורט במסמכי 

 מועד הגשת ההצעה .4.9

תוגש , לעיל) 4.1 בסעיף כל המסמכים המפורטים כוללת בתוכה את את המעטפה (כשהיא  .4.9.1
בנתב"ג, בבניין המשרד תיבת המכרזים הנמצאת , ל08:30-15:00ה', בין השעות: - בימים א'

סמוך למדור רשומות ב(או  140חדר מס'  1קומה הראשי, במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) שב
 .ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום)

המועד האחרון (להלן: " 10:00 השעה עד 14/02/2017רון להגשת הצעות הינו יום המועד האח .4.9.2
 ").להגשת ההצעות

יודגש, כי הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה שנקבעו לעיל לא  .4.9.3
 (ב) לתקנות חובת המכרזים.20תתקבלנה ולא תידונה, וזאת בהתאם להוראות תקנה 

 שרד הראשי בנתב"ג.רצ"ב מפה המתארת את מקום המ .4.9.4

 תנאים מקדמיים .5

  : להלן יםהמפורט התנאים המצטבריםכל רק מציעים בהם מתקיימים במכרז רשאים להגיש הצעות  .5.1

, הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק ההצעות להגשת האחרון למועד נכון אשר מציע .5.1.1
 .מורשה כדין בישראל

ה בערבון מוגבל או שותפות ון, שאינם חברמשרדי רואי חשב הסר ספק מובהר בזאת, כילעניין 
  יכול להגיש הצעה למכרז. מוגבלת

 לייעוץ משרד הינו זה במכרזלמועד האחרון להגשת ההצעות  נכוןמציע כנ"ל, אשר  .5.1.2
 עסקי. ו/או משרד רואה חשבון אשר מחזיק ביחידה/מחלקה לייעוץ כלכלי/ סקי/עכלכלי

ההצעות  להגשתשקדמו למועד האחרון השנים האחרונות  שלושאשר במהלך , כנ"למציע  .5.1.3
  .מסחריים לפחותפרויקטים  )3עבור שלושה (/עסקי ייעוץ כלכלי , העניק שירותילמכרז

אשר  ,נותני שירותים 10לפחות  ),פרילנסריםולא כ, (כעובדים בלבד , אשר מעסיקמציע כנ"ל .5.1.4
 כל הדרישות שלהלן:  ותבהם, מתקיימ

ראשון תואר  יבעל הינם שירותים מטעמונותני הכל נכון למועד הגשת ההצעות  .5.1.4.1
, ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה ראיית חשבוןכלכלה ו/או ב לפחות
 גבוהה.

מכרז, לפחות חמישה ) שנים מהמועד האחרון להגשת הצעות ב5בתקופה של חמש (   .5.1.4.2
במתן ) שנים לפחות, 3ניסיון של שלוש ( יהינם בעל ,) מבין נותני השירותים5(

   לפרויקט מסחרי, אחד או יותר.יעוץ כלכלי/עסקי שירותי 



      

 

    5 

  

 בו, אשר מטעמו מוצעראש צוות  ),ולא כפרילנסר(כעובד בלבד,  מעסיקמציע כנ"ל, אשר  .5.1.5
 כל הדרישות שלהלן:  ותמתקיימ

  ראשון לפחותבעל תואר ראש הצוות המוצע הינו נכון למועד הגשת ההצעות  .5.1.5.1
  כר ע"י המועצה להשכלה גבוהה., ממוסד אקדמי המוראיית חשבוןבכלכלה או ב

תואר אקדמי מוכר מישראל, ייחשב כתואר ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה  - 5.1.5.1 –ו  5.1.4.1לעניין סעיף  *
אישור שקילות תואר מחוץ לארץ לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת . ככל ומדובר בתואר אקדמי מחו"ל  יש להמציא גבוהה

 קדמיים מחו"ל, במשרד החינוך.תארים א

) 5הינו בעל ניסיון של חמש ( ,המוצע במכרז, ראש הצוות הצעותנכון למועד הגשת ה .5.1.5.2
ייעוץ שנים לפחות, בתקופה המסתיימת במועד הגשת הצעות במכרז, במתן שירותי 

 .םיימסחר ים לפרויקט /עסקיכלכלי

  
  ולצורך מתן ציון האיכות, יהיו ההגדרות כדלקמן: 5.1.2 - 5.1.5 לצורך סעיפים 

מרכזים מסחריים של  מסחריעריכת פרוגראמה מסחרית ותכנון כלכלי : "מסחרי"פרויקט 
ללא שטחים ( מסחרשטח ב, ו/או מתחמי בילוי והסעדה ו/או קניונים ו/או חנויות דיוטי פרי

הינה למעלה  הצפויה המבקריםושתנועת  לפחות מ"ר 7,000 של תפעוליים וללא חניונים)
   ממיליון מבקרים בשנה.

 ליוןיממ למעלה הינה (ולא הצפויה) בפועל המבקרים תנועת כי היא הדרישה אז, נפתח הפרויקט אם -: הערה
   .בשנה מבקרים

כדאיות אשר כללו לפחות את כל אלה: (א) בדיקת שירותי ייעוץ  :"/עסקישירותי ייעוץ כלכלי"
 ,NPVדוגמתתוך שימוש בכלים חשבונאיים/פיננסיים (כים מסחרי יםשל פרויקט כלכלית

IRR(;  (ב)יםפרויקטלניתוח כדאיות הכלכלית של המודלים כלכליים והצגת  הבחינ 
 י/עסקי לפרויקטכלכלוי ו/או ליו המסחריועריכת תנאי מכרזים בתחום  ניסוח ; (ג)יםמסחריה

 (ה) ;בארץ ובחו"ל, לרבות סקירות וניתוח הפעילות המסחרית סקרי שוק ניתוחביצוע ו(ד) 
  ).SWOTכדוגמת (לפרויקטים מסחריים  ניתוח סיכוניםהצגת 

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו כל תנאים אלה  .5.1.6
 :במצטבר

בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל  הוא וכן מנהלו הכללי וכל .5.1.6.1
 –ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין,  התשל"ז 

ו/או עפ"י חוק הפיקוח  422-425, 383, 330, 305, 300, 290-291, 237, 112, 100: 1977
אמור חלפו , ואם הורשעו במי מהעבירות כ1957 –על מצרכים ושירותים, התשי"ח 

  . חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן

  לצורך סעיף זה:

מי שהנו המחזיק בעשרים וחמישה אחוזים  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"
ו/או מכוח ההצבעה או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ) 25%(

או יותר ) 25%(במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים 
  מהדירקטורים במציע. 

  - וגם-

) עבירות לפי חוק עובדים זרים 2הוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי ( .5.1.6.2
וחוק שכר  1991- (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

כי במועד  –) עבירות כאמור 2, ואם הורשעו ביותר משתי (1987-מינימום, התשמ"ז
  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1גשת ההצעות חלפה שנה אחת (האחרון לה

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  –" בעל זיקה: "לעיל זה לצורך סעיף
  .1976-תשל"ו

מובהר, כי הרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאים 
לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך  5.1.6.2  המקדמי הנקובים בסעיף



      

 

    6 

  

) לחוק עסקאות גופים 1)(1ב(ב2על ידי ועדת המכרזים בהתאם להוראות סעיף 
   . 1976- ציבוריים, תשל"ו

  - וגם-

(להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .5.1.6.3
לחוק  9לות על המציע או לחילופין, שהוראות סעיף ") אינן חחוק שוויון זכויות"

 100 –שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ 
המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן:  עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,

)iם ) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לש
לשם קבלת  –ובמידת הצורך  לחוק שוויון זכויות 9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

למנהל הכללי של משרד ) כי פנה בעבר  ii; או לחילופין (הנחיות בקשר ליישומן
לחוק  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

) זה לעיל, קיבל ממנו הנחיות ii( 5.1.6.3 שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף 
 בעניין ופעל ליישומן. 

  כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה:  " 5.1.6.3  סעיףלצורך 

יים בו התנאי המקדמי הנקוב בסעיף התקתהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא  הרשות
בהתאם להוראות  המכרזים ועדת, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי זה 5.1.6 
  .ציבוריים גופים עסקאות לחוק) 1ב(ב2 סעיף

 - חוק ערך מוסף, תשל"והמנהל עסקיו כדין על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ומציע כנ"ל,  .5.1.7
 .לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף , ו1975

 .נרשם למכרזמציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו  .5.1.8

הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז  .5.2
 . נקבע במפורש אחרת במסמכי המכרז, אלא אם צריכים להתקיים במציע עצמו

 לעיל, מובהר בזאת במפורש, כדלקמן: חרף המגבלות הנקובות  .5.3

 , יהיה המציע רשאי להסתמך עללעיל 5.1.3בסעיף   יםהנקוב יםהמקדמי םלצורך עמידה בתנאי .5.3.1
"), העוסק המורשה, שנצבר על ידי עוסק מורשה (שאינו תאגיד) (להלן: ", לפי הענייןניסיון

תקופה הקודמת למועד ייסודו של המציע על ידי העוסק המורשה, כאשר במהלך במהלך ה
התקופה שממועד ייסודו של המציע ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, העוסק המורשה הוא 

  צעי השליטה במציע, לכל הפחות. ממא 51%בעל 

  .1999- כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט -" אמצעי שליטה"

מך על ניסיון שנצבר על ידי העוסק המורשה, יצרף המציע להצעה, גם מידע ביקש מציע להסת
של ומסמכים המעידים על ייסודו של המציע על ידי העוסק המורשה ועל אמצעי השליטה 

לאחר ייסודו של המציע וכן את כל המסמכים והמידע הדרושים על פי העוסק המורשה במציע 
צברו על ידי העוסק המורשה במהלך התקופה טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון שנ

  הרלוונטית. 

לעיל, יהיה  5.1.3בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיף עוד מובהר בזאת, כי לצורך עמידה  .5.3.2
המציע רשאי להסתמך על ניסיון , שנצברו על ידי ישות משפטית ממנה רכש ו/או קיבל המציע 

וטורי על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג סטט
 ").  התאגיד הנרכשוכן לרבות בדרך של עסקת נכסים/פעילות (להלן: " 1999 -

ביקש מציע להסתמך על ניסיון  שנצבר על ידי תאגיד נרכש, יצרף המציע להצעה, גם מידע 
 ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את כל המסמכים והמידע

שנצברו על ידי התאגיד הנרכש  והדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון 
  במהלך התקופה הרלוונטית.

ידי הרשות עקב אי עמידת המציע -לרשות והחוזה עימו בוטל על שירותיםמציע אשר סיפק  .5.4
, לא פרסום המכרזמועד שנים האחרונות שקדמו להההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש  בתנאי

הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון. מציע אשר חזר בו  -יוכל להגיש הצעתו למכרז זה. היה והגיש הצעה
מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך תחרותי אחר, לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך, או שמסר לועדת 
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מועד ו להמכרזים מידע מטעה, או שנהג במהלך המכרז בעורמה, וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמ
 הא לרשות שקול דעת במסגרת בדיקת ההצעות לפסול את הצעתו. יפרסום המכרז 

 .זה צעות למכרזההיום בו פורסמה בעיתונות, לראשונה, הזמנת ה - "מועד פרסום המכרזזה: " בטופס

בנוסף, הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון למציע לפסול הצעה  .5.5
תתפות של מציע, אשר לרשות היה עימו ניסיון שלילי, רע ו/או כושל, לרבות חוסר אמון, היעדר ו/או הש

שביעות רצון ניכרת מביצוע העבודות על ידו ו/או מי מטעמו, ו/או מתן השירותים על ידו לרשות, הפרת 
הפרתו התחייבויות המציע כלפי הרשות על פי חוזה ההתקשרות עימו, ביטול חוזה ההתקשרות מחמת 

את במסגרת התקשרות קודמת, אחת או מצידו וכיו"ב, וזעל ידי המציע, התנהלות בלתי הגונה וראויה 
 מסוג השירותים או העבודות מושא המכרז.יותר, בין הרשות ובין אותו מציע, 

  ".המתקשרהגורם שצבר את אותו ניסיון שלילי/רע/כושל יקרא להלן: "

) ישות משפטית שהינה בעלת אחזקות, iלמשתתף/מציע שהינו: ((א) גם ביחס  :המגבלה האמורה תחול
במישרין או  ) ישות משפטית אשר המתקשר הינו בעל אחזקות בה,iiבמישרין או בעקיפין במתקשר; (

) ישות משפטית אשר המתקשר מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או בעקיפין, וכן (ב) iiiבעקיפין; (
הצעות במכרז לבין המועד  קשר/במתקשר, בין המועד האחרון להגשתגם אם חל שינוי באחזקות המת

  .בו נצבר אותו ניסיון שלילי/רע/כושל

 הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על ידי שני מציעים במשותף, או יותר. להגישאין  .5.6

  המסמכים שיש לצרף להצעה .6

  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

דבר פרטי תאגיד, חתום על ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח ב תצהיר .6.1
לטופס הזמנת ההצעות וכן העתק של תעודת רישום של התאגיד, מאושר על ידי עו"ד כ"העתק  נספח א'

 לעיל. 5.1.1  נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

בדבר פרטי מציע שהנו עוסק מורשה, חתום על ידי המציע  תצהיר –היה והמציע הינו עוסק מורשה 
לטופס הזמנת ההצעות וכן העתק תעודת עוסק מורשה של  1נספח א'ומאושר על ידי עו"ד בנוסח 

עמידתו של המציע בתנאי המקדמי  המציע, מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת
 .לעיל 5.1.1  הנקוב בסעיף

לטופס  'נספח במאושר על ידי עו"ד בנוסח והמציע  מטעם המורשה לשם כךחתום על ידי , תצהיר .6.2
מציע בתנאים לצורך הוכחת עמידתו של ה , בצירוף לכל המסמכים הנדרשים במסגרתו,הזמנת ההצעות

  .ולצורך מתן ציון האיכות ,לעיל 5.1.2  - 5.1.5  המקדמיים הנקובים בסעיפים

לטופס הזמנת  נספח ג'בנוסח תצהיר, חתום על ידי המנהל הכללי של המציע ומאושר על ידי עו"ד,  .6.3
 .לעיל 5.1.6  ך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיףההצעות, לצור

 בשםוהמנהל הכללי של המציע אינו יכול להצהיר את הנדרש והמציע הינו עוסק מורשה, או היה היה 
תצהיר חתום של העוסק יגיש המציע  –/בעלי הזיקה למציע של המציעבעלי השליטה המשמעותיים 

המשמעותיים/בעלי הזיקה  בעלי השליטהכל אחד מהמורשה, ו/או (לפי העניין) תצהירים נפרדים של 
כשכל אחד מהתצהירים כאמור בשינויים המחויבים, לטופס הזמנת ההצעות,  1נספח ג', בנוסח בתאגיד

  כחת עמידתם של הנ"ל בתנאי המקדמי., לצורך הומאושר על ידי עו"ד

ק האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, כשכל אחד מהאישורים האמורים תקף העת .6.4
על שמו של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע 

 . לעיל 5.1.7  בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

, וזאת לצורך הוכחת אישור רישום למכרז כפי שנשלח בדוא"ל ע"י הרשות או נמסר למציע העתק .6.5
 5.1.8עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

בחותמת  טופס הזמנת ההצעות והחוזה, לרבות כל נספחיהם, כשהם חתומים בכל עמוד, על ידי המציע .6.6
מציע ובצרוף חתימתם של מורשי החתימה בנוסף לכך, יחתום המציע באמצעות חותמת ה .המציע

המוסמכים של המציע על אותם מסמכי המכרז אשר בהם יידרש במפורש לעשות כן בגוף מסמכי 
 .  המכרז ובמקומות המיועדים לכך
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כל מסמך הבהרה ו/או פרוטוקול אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז, ככל שתוציא, כשהם חתומים  .6.7
   על ידי המציע.

האמור לעיל בדבר אישור עורך דין כ"העתק נאמן למקור", אינו תקף לגבי מובהר בזאת, כי למען הסר ספק 
פי פקודת - , ערוכים עלמקוריים בלבדזה משמעם תצהירים  6 פי סעיף -תצהירים עלתצהירים, ולפיכך 

   לא צירוף חותמת התאגיד המציע. וחתומים באופן אישי ע"י האדם המצהיר ל הראיות

  ההצעה תוקף .7

. הרשות תהיה רשאית להאריך את תוקף הצעתו 28/09/2017הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, עד ליום 
  .הבלעדי ה, וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתות קצובותשל המציע לתקופ

  בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .8

, מבין ההצעות שהוגשו, ואשר עמדו בכל התנאים הזוכות ההצעות תבחירדירוג וללאמת המידה  .8.1
ואשר הצעתם קבלה ציון איכות מינימאלי  ,להלן 8.3.1  המקדמיים והתנאים הנוספים כמפורט בסעיף

איכות ההצעה של המציע (כמפורט  - מהמשקל 100%תהיה (כהגדרת מונח זה להלן), לכל הפחות, 
  להלן).  8.3.2  בסעיף

איכות ההצעה, יפרט המציע, את כל המידע הדרוש וכן יספק את כל המסמכים  בדיקתלצורך  .8.2
כות ומתן ציון אי בתנאים המקדמייםכל הנדרש לצורך עמידה המתבקשים באופן מלא, שלם ומדויק, כ

  למציע ולהצעה. 

בדיקת ההצעות תתבצע על ידי הרשות, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), להיעזר ביועצים ובמומחים  .8.3
 שלבים ובאופן המפורט להלן:   בשניחיצוניים מטעמה, וזאת 

        תנאים מקדמיים ותנאים נוספים  –שלב א'  .8.3.1

אים מקדמיים במסגרת השלב הראשון תכריע הרשות בדבר עמידתו של המציע בתנ .8.3.1.1
- 5.6 לעיל  ובדבר עמידתו ביתר התנאים המפורטים בסעיפים  5.1 המפורטים בסעיף 

כים "). לצורך האמור, תבדוק הרשות את המסמהתנאים הנוספיםלעיל (להלן: " 5.2 
      .  לעיל 6 סעיף אשר הוגשו על ידי המציע בהתאם להוראות 

בדיקת התנאים המקדמיים ויתר התנאים הנוספים תתבצע, בשלב הראשון, על בסיס  .8.3.1.2
"Go-No Go"  ולא תנוקד. עוד יודגש, כי מציע אשר לא עמד בתנאים המקדמיים ו/או
מבלי לגרוע  –למען הסר ספק  –ים הנוספים, הצעתו תפסל, והכול בשאר התנא

להלן. הרשות תמשיך לבחון  12.2 מהזכות המוקנית לרשות בהתאם להוראות סעיף 
אך ורק את הצעותיהם של מציעים אשר עמדו בתנאים המקדמיים ובתנאים 

 הנוספים.

  ן איכותציו –שלב ב'  .8.3.2

תבחן הרשות את איכות הצעתם של מציעים אשר עמדו בכל במסגרת השלב השני  .8.3.2.1
לעיל, בהתאם  8.3.1  כמפורט בסעיףוהתנאים הנוספים התנאים המקדמיים 

במסגרת בחינת איכות ההצעה תבחן  להוראות המפורטות בטופס הזמנת הצעות זה.
 המכרז ובכלל האמור, ת גם את כל המידע שסיפק המציע בהתאם להוראותהרשו

  .טופס הזמנת הצעות זה ולטופס ההצעההוראות לבהתאם 

) לבין מאה 0הציון שיוענק לאיכות ההצעה של המציעים כאמור, יהיה בין אפס (
בטבלת האיכות ) נקודות, כשהוא מחושב בהתאם למנגנוני שקלול שינקבו 100(

אמות המידה כנספח ד' לטופס הזמנת ההצעות ובהתאם לפרמטרים ו המצורפת
  הנקובים במסגרתו.

 80 –למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מציע אשר הצעתו תקבל ציון איכות הנמוך מ 
       נקודות, הצעתו תפסל על הסף (בטופס: "ציון איכות מינימאלי").

הרשות את ניסיונו של  במסגרת בחינת האיכות ולצורך מתן ציון האיכות, תבחן .8.3.2.2
ראש הצוות מטעם המציע (מעבר לניסיון שהוצג בתנאים המקדמיים), את ניסיון 

בטבלת המציע, וכן את איכות ההצעה של המציע, בהתאם לאמות המידה הנקובות 
  האיכות
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  ראיוןמפגש ו .8.3.2.3

כחלק בלתי נפרד משקלול איכות הצעתו של המציע, תערוך הרשות  8.3.2.3.1
לבין נציגי המציעים אשר הצעותיהם עמדו בכל מפגש בין נציגי הרשות 

    (להלן: "המפגש"). התנאים המקדמיים

לשם עריכת המפגש, המציע ישא באחריות לזמן את ראש הצוות המוצע  8.3.2.3.2
אותו נקב וכן כל גורם אחר במציע אותו תזמן הרשות על פי שיקול 

  דעתה.

תר, במסגרת המפגש, יידרש המציע להציג בפני נציגי הרשות, בין הי 8.3.2.3.3
ראש הצוות המוצע על ידו; שרותי ייעוץ  הצגתתיאור כללי של המציע, 

ניסיון המציע שבוצעו על ידי המציע וראש הצוות המוצע;  עסקי כלכלי
, בין היתר יםיוראש הצוות ביועץ כלכלי עסקי לפרויקטים מסחר

כמו כן, במסגרת ההתרשמות מראש הצוות . DBOT/BOTפרויקטי 
וכמפורט בנספח ד'  ידי הרשות- שיקבע עלאחר  המוצע ייבחן כל מידע

גית עבודה, הכרות עם כלים ובחינת תוצרים, מתודול ,ובכלל האמור
והכול במיקום,  פיננסים; התמודדות עם מענה לשאלות מקצועיות 

  במועד ובאופן שיקבע על ידי הרשות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

שר הצעותיהם עמדו למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל המציעים א 8.3.2.3.4
בתנאים המקדמיים, יהיו מחויבים להשתתף במפגש. מובהר בזאת, כי 
הרשות תהא רשאית לפסול את הצעתו של מציע אשר לא התארגן 
כהלכה או לא הופיע למפגש במיקום, במועד, באופן, בתנאים 

  ובאמצעים אשר ידרשו לשם כך על ידי הרשות.

ל המצאתם ובחינתם של מידע מובהר, כי הרשות תהא רשאית להורות ע 8.3.2.3.5
ומסמכים נוספים בקשר עם הצעת המציעים וראשי הצוותים המוצעים 
על ידם ו/או לוותר על המצאתם ובחינת מידע ומסמכים כאמור, והכול 

  עבור כל המציעים או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

גש, כל העלויות הכרוכות בהשתתפות המציע וראש הצוות המוצע במפ 8.3.2.3.6
יחולו על המציע וישולמו על ידו מבלי שיהיה זכאי בשום מקרה לכל 

  שיפוי ו/או פיצוי בשל כך.  

במסגרת המפגש ו/או לאחר מכן, שומרת הרשות לעצמה את הזכות  8.3.2.3.7
לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכול על פי שיקול דעתה המלא 

או והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לביצוע השלמת מסמכים ו/
  .  מכל מין וסוג שהם, הקשורים בהצעהפרטים ו/או מידע, 

מובהר בזאת, כי הזמנת המציע להצגת היועץ המוצע אינה מהווה  8.3.2.3.8
  הצהרה של הרשות באשר לכשירות הצעתו, לרבות כשירות ראש הצוות.  

הצגת המציע וראש הצוות המוצע, לרבות כל מסמך כתוב שהוצג ו/או  8.3.2.3.9
מו ו/או פרוטוקול שיערך בקשר עם שנערך במסגרתו ו/או בקשר ע

המצגת על ידי הרשות ו/או שאלות הבהרה ומעניהם אשר יערכו בקשר 
עם המפגש, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע וישוקללו במסגרת מתן 

זה לעיל, מובהר  ציון האיכות להצעה. עם זאת, ועל אף האמור בסעיף 
גרוע בשום צורה בזאת, כי במסגרת המפגש, לא יהיה המציע רשאי ל

  ואופן מחובותיו והתחייבויותיו כפי שהוצגו במסמכי המכרז.

כל חלק במפגש אשר יהיה בו על מנת לגרוע ו/או לפגוע באיזה אופן  8.3.2.3.10
מחובותיו והתחייבויותיו של המציע במסמכי המכרז, יהיו בטלות 
ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה להן כל תוקף והן לא יחייבו את הרשות 

ואופן. לא יהיה במפגש על מנת להטיל על הרשות כל בשום צורה 
  התחייבות מעבר לאלה הנקובות במפורש במסגרת החוזה.  
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במידה ובמסגרת המפגש נטל המציע על עצמו התחייבויות נוספות מעבר  8.3.2.3.11
לאלה הנקובות בחוזה, יהוו התחייבויות אלה חלק בלתי נפרד מהצעתו 

יהיה זכאי בשל כך לכל  למכרז לכל דבר ועניין, וזאת מבלי שהזוכה
  תמורה ו/או תשלום מכל מין וסוג שהוא.  

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי במסגרת הצגת המציע וראש הצוות  8.3.2.3.12
המוצע במפגש, תהיה הרשות רשאית גם לבחון את עמידת המציע 
בתנאים המקדמיים ובתנאי החובה וכן לצורך קביעת ציון האיכות עבור 

למען הסר כל  –האיכות, וזאת  בטבלתובים כל אחד מהפרמטרים הנק
אף מעבר לפרמטר המתייחס באופן ספציפי להתרשמות הרשות  -ספק 

  מראש הצוות המוצע על ידי המציע.

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים לזכויות הרשות  8.3.2.3.13
זה לעיל, ובכלל זאת לגמישות הנתונה בבדיקת  10.2.2.3 על פי סעיף 
לב המפגש והם מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים ההצעות בש

לרבות טענות, תביעות מלהעלות כל טענה, דרישה ותביעה בקשר לכך, 
  ודרישות שעניינן העדר שיווין בין המציעים.

 בחירת זוכים במכרז .8.4

הוענק שהאיכות  ציון, אשר זוכים 6-זוכים ובכל מקרה לא יותר מ 2לפחות  תבחרהרשות  .8.4.1
יתר ההצעות במכרז אשר עמדו בתנאים המקדמיים ובתנאים  מביןהגבוה ביותר  נוהי להצעתם

 הנוספים ואשר הצעתם קבלה ציון איכות מינימאלי, לכל הפחות. 

הצעות, עמדו בתנאים המקדמיים והנוספים וכן קבלו ציון איכות  )2משתי (בנסיבות בהן פחות  .8.4.2
ז על המציעים בעלי ההצעות האמורות, מינימאלי, תהיה הרשות רשאית, אך לא חייבת, להכרי

, הכול לפי אף זוכהבמסגרתו  כזוכים במכרז או לחילופין, לבטל את המכרז מבלי שייבחר
 13  סעיפים להוראות בכפוף שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. יובהר, כי האמור בסעיף זה יהיה

 . להלן 15  -ו

במידה ולשני מציעים או יותר יוענק ציון איכות זהה, אזי במידת הצורך, תדורג הצעתם  .8.4.3
 הראיון. האיכות שהוענק למציע בגין פרמטרבהתאם לציון 

מובהר, כי סדר/דירוג זכייתם של המציעים במכרז לא יחייב את הרשות לצורך הזמנת  .8.4.4
בהתאם להליך  תתבצע מהזוכיםד אח מכל שירותים הזמנת. מהזוכים אחד כלמהשירותים 

 כמפורט בחוזה. התיחור

 ובמסגרת ,הנקוב בחוזה התיחורמפנה בזאת את תשומת לב המציעים במפורש למנגנון  הרשות .8.4.5
 ,במסגרת הגשת הצעתםנשוא מכרז זה.  בחירת הזוכה לביצוע השירותיםהובהר אופן 

והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא  ,למנגנון התיחור האמורמים המציעים מודעים ומסכי
ובלתי חוזר וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם 

  בקשר לכך.  

 הודעה בדבר זכייה .8.4.6

ו/או הודעה בדבר זכייה או פסילה, או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז,  .8.4.6.1
 ת המכרזים.ר ועדתישלח למציע אך ורק על ידי מזכי ו,הודעה בדבר אי זכיית

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם  .8.4.6.2
אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול להסתמך עליה  -שאיננו מזכיר הועדה 

דבר על יהיה ה –בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 
 אחריותו בלבד.

 התמורה .9

במלואן תמורת ביצוע השירותים בפועל וביצוע כל התחייבויותיו של הזוכה בהתאם להוראות החוזה, 
והכול תיקבע בהליך התיחור אותו תערוך הרשות עובר להנפקתה של כל הזמנת שירותים פרטנית, ובמועדן, 

   .")התמורה: "(להלן חוזההוראות הבאופן ובתנאים המפורטים לשם כך ב
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  חובת חתימה על החוזה  .10

על הזוכה לחתום על החוזה ונספחיו עם הרשות, בנוסח שהעתקו מצורף, לרבות כל תיקון אותו תבצע הרשות 
ימים מהמועד שהתבקש לכך על ידי הרשות. למען  7בחוזה (ככל שתבצע), במסגרת הליך המכרז, וזאת תוך 

  . ספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זההסר ספק מובהר בזאת, כי החוזה על כל נ

  שמירת דינים והוראות .11

את קיומם של הוראות הדין וכן את כל התחייבויות  סותרת או מפרה ,לא תתקבל הצעה אשר לדעת הרשות
  הזוכה על פי החוזה.

  שינויים ופנייה להשלמות .12

יות שלו לגביהם, בין על ידי כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז על ידי המציע או כל הסתייגו .12.1
תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה, והכול 

 בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

ל על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, והרשות שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכ .12.2
צוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, ית הבהרות ו/או לבבבקשה לקבל

הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או התנאים הנוספים ו/או בקשר עם 
המענה למתן ציון האיכות ובכלל האמור, בקשר עם כל השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או 

כל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים האמורים (לרבות בנסיבות בהן פגם, מ
נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות 

המענה למתן ציון איכות ובהתאם לשאר , תאם להוראות הנקובות בטופס ההצעההמוקנות לרשות בה
 הדין.הוראות 

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות  .12.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים  12 בהוראות סעיף 

ה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביע
  סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.    

  ביטול המכרז או ביטול החוזה .13

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .13.1

בכל על אף האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל 
ו/או לבטל את זכייתו של זוכה במכרז ו/או לבטל את החוזה עם זוכה במכרז, כל זאת כרז את המעת, 

בהתאם לסמכויות המוקנות לה על פי טופס הזמנת הצעות זה ו/או על פי יתר הוראות הדין. הנסיבות 
  בגינן בוטלו המכרז, הזכייה או החוזה, ימסרו למציעים, או לזוכה, לפי העניין.

 הביטול תוצאות .13.2

לעיל, תהיה הרשות  13.1 שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניטל המכרז בו .13.2.1
- רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על

 פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז.

שהוכרז זוכה במסגרתו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה של זוכה במכרז ו/או  לאחרבוטל המכרז  .13.2.2
לעיל, אזי מבלי  13.1  לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות המתוארות בסעיף

תהיה הרשות רשאית, לפי לעיל, ובנסיבות המתאימות,  13.1 לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף 
הגבוה איכות שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו (אשר הצעתו הנה בעלת ציון ה

(מלבד  בטופס הזמנת ההצעות תנאים המפורטיםכל המבין שאר ההצעות אשר עמדו ב, ביותר
ו/ם בוטלה כאמור) ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל של המציע/ים אשר זכיית /םהצעתו

 .פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז-דרך אחרת שהיא על

  ההתקשרותתקופת  .14

חודשים ממועד חתימתו על ידי  36תעמוד על  יםהזוכ יםתקשרות הרשות עם המציעהמסגרת להתקופת  .14.1
ובהתאם , ")תקופת ההתקשרות" -" ו תחילת תקופת ההתקשרותזה, בהתאמה: " טופס(בהרשות 

 לשאר התנאים הנקובים לשם כך בחוזה.
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, בתקופה התקשרותפי שיקול דעתה הבלעדי, המלא והסופי, להאריך את תקופת ה-הרשות זכאית, על .14.2
בכל תמהיל שתקבע הרשות (להלן: , חודשים 24עלה על לא ישאורכן הכולל  נוספת או בתקופות נוספות,

 .")ת ההארכהותקופ"

  העדר בלעדיות .15

קבלת הצעת הזוכה במכרז וחתימת חוזה עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים והרשות 
רשאית בכל עת, ועל פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר אם אחר ו/או אחרים לביצוע השירותים ו/או שירותים 

 דומים. 

  מסגרת התקשרות .16

מסגרת להעסקת להתקשרות בחוזה למתן  מסגרתשרות פומבי להתק מכרזהוא  המכרזבזאת, כי  מובהר
 פי ועל, הרשות צורכי פי על לעת מעת ייקבעו), בכלל(אם  ומאפייניהם מועדם, ההזמנות היקף. יועצים כלכלים

 בהיקף מהשירותים איזה הזוכים מהמציעים הזמיןל מתחייבת האינ הרשות כי, מובהר. הבלעדי דעתה שיקול
 השירותים אספקת הפסקת על לזוכים להורותתהא רשאית /או ו בכלל אם, ימיםמסו במועדים/או ו כלשהו
/או ו פיצוי לכל זכאים יהיו שהזוכים מבלי וזאת, ההארכה תקופות/או ו ההתקשרות תקופת במהלך עת בכל
מכל מקום מובהר למען הסר ספק, כי ההיקף המקסימאלי של חוזה  . לכך בקשר שהם וסוג מין מכל, שיפוי

 שיחתם עם כל אחד מן המציעים לא יעלה על הסכום הנקוב בחוזה למשך תקופת ההתקשרות.  המסגרת

  עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .17

רק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעות  .17.1
, לאחר 1993-חובת המכרזים, תשנ"ג (ו) לתקנות21 - (ה) ו 21הזוכות בהתאם לאמור בתקנות משנה 

 , כולל מע"מ. ₪ 500תאום עם מזכיר/ת ועדת המכרזים, וכל זאת תמורת תשלום בסך 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מציע שזכה במכרז לא יוכל לעיין בהצעותיהם של מציעים אחרים  .17.2
 .שזכו אף הם במכרז

  ושאלות הבהרההבהרות  .18

, דלית שחם האליו יש להפנות בכתב את כל השאלות והבירורים הנהרשות האחראי למכרז זה,  תנציג .18.1
  או באמצעות פקס שמספרו: 7015001נתב"ג מ.  7שדות התעופה ת.ד. רשות אגף לוגיסטיקה, למען: 

על ידי שליח, למזכירות אגף לוגיסטיקה, רשות שדות התעופה, נמל תעופה בן גוריון,  או 03-9711296
 209B, חדר2קומה  1טרמינל 

 והבירורים השאלות כל 03-9750578טלפון שמספרו: יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות  .18.2
   .dalits@iaa.gov.il: מייל לכתובת האלקטרוני הדואר באמצעות גם יוגשו הנדרשים

עת פנייתם את מספר הפקסימיליה . על הפונים לציין ב26/01/2017פניות לבירורים תעשנה עד ליום  .18.3
  ומס' הטלפון לבירורים. לאחר מועד זה תהא הרשות רשאית שלא לענות לשאלות מציעים. 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי הרשות בקשר עם המכרז,  .18.4
לעיל (להלן, יחדיו  12.2 סעיף מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, בין היתר כמפורט ב

"), יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות. פרסום ההבהרות באמצעות אתר ההבהרותבסעיף זה: "
האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים, גם בנסיבות בהן, מכל 

 18.5  הפיצה הרשות בעצמה את ההבהרות (כולן או חלקן) בהתאם להוראות סעיף סיבה שהיא, לא
להלן, ובכל מקרה על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן 

חר ששקללו את האמור בהן והמציעים ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן, ולצרפן להצעה לא
 יהיו מנועים ומושתקים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך.

לעיל, הרשות תפיץ במישרין את ההבהרות  18.4 בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על פי סעיף  .18.5
מכרז, וזאת באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון בקשר עם כל אחת שנרשם ללכל מי ששילמו 

 מההבהרות. 

 למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של הרשות, אלא אם פורסמה כאמור בסעיף .18.6

 לעיל. 18.4 
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  איסור הסבה .19

חייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לבצע כל כל אחד מהמציעים, לרבות הזוכה, מת .19.1
דיספוזיציה אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר עם זכות 
מזכויותיו לפי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או החוזה שייחתם עמו (ככל שיחתם)) 

ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי ולא להוסיף או לצרף שום שותף או 
המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או החוזה שייחתם עמו (ככל שיחתם)), אלא לאחר שקיבל 

 לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של הרשות.

/או הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה ו .19.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או  19.1 המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף 

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

  בעלות על מסמכי המכרז .20

ובנספחיו, לרבות מענה שהוא במסמכי המכרז  זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוגעלות והב
שימוש כלשהו אלא רק כל  ןאינם רשאים לעשות בה במכרז המציעים. רשות בלבדהשל  המציעים, תהיינה

רון להגשת לא יאוחר מהמועד האח משרדי הרשותלבמלואם יוחזרו  המכרזמסמכי  לצורך הגשת ההצעה.
  . ההצעות

  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .21

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או הנובע  –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .21.1
מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין 

  לאחר שנקבע בו זוכה.

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין  .21.2
טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם 

 לת דין זר.מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחו

      
 בכבוד רב,                            

  דלית שחם בלום
  עורכת התקשרויות בכירה    

  אגף לוגיסטיקה              
  רשות שדות התעופה                 
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  מפת הגעה למשרד הראשי בנתב"ג
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  לטופס הזמנת ההצעות 'א נספח

  לטופס הזמנת ההצעות 6.1 תצהיר פרטי מציע, בהתאם להוראות סעיף 

  

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

, ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח תפקידי כמנהל ")התאגידהנני מנהל הכללי של ____________ (להלן: " .1
  הכללי של התאגיד, והכרתי את העובדות נשוא התצהיר.

 התאגיד: ____________________________________________ שם .1.1
 רשומה:     _____________________________________________ת ובכת .1.2
 _____________________________ :עודת הרישום של התאגידת פרמס .1.3
בעלי האחזקות, מעניהם, מספרי תעודות הזיהוי שלהם, ופירוט האחזקות בידי כל בעל אחזקות  .1.4

 בתאגיד:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
____________________________________________________________  

 נהלי התאגיד (לא דירקטורים), מעניהם ומספרי תעודות הזיהוי שלהם: מ ותמש .1.5
  ________ הכללי: ___________________________________________________המנהל 

  מנהלים נוספים בפועל בתאגיד:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

__     ______________________________________________________________  
 י החתימה של התאגיד: שורמות שמ .1.6

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

     ______________________________________________________________  
  אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. .2
 ק "נאמן למקור" מאומת על ידי עו"ד של תעודת רישום התאגיד.מצ"ב לתצהירי זה העת .3

                                                                                         

  חתימת המצהיר

  

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר 
מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו 

   לצורך המכרז.

כמו כן, הנני מאשר 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  
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  לטופס הזמנת ההצעות 1'נספח א

  לטופס הזמנת ההצעות 6.1 תצהיר פרטי מציע שהנו עוסק מורשה, בהתאם להוראות סעיף

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

נשוא  "), ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח היכרותי את העובדותהמציעהנני בעליו של ____________ (להלן: " .1
  התצהיר.

 שם המציע: ____________________________________________ .1.1

 ___כתובת רשומה: _______________________________________ .1.2

 _מספר עוסק מורשה של המציע: _____________________________ .1.3

      שמות מורשי החתימה של המציע: _____________, _____________, ______________.  .1.4

 מצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" של תעודת עוסק מורשה. .2

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

 

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך    חתימת המצהיר

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר 
מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו 

  לצורך המכרז. 

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר 
וזהר על ידי להצהיר את האמת וכי ה

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

  חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  
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   נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות 

  פס הזמנת ההצעותלטו 6.2 תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

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

 - /עוסק המורשההתאגיד  [*יש לנקוב בשמו המלא של ")המציע_____________ (להלן: "הנני משמש כ ________ ב  .1
מכרז מסגרת פומבי מס' אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ו, בתעודת ההתאגדות]כפי שהוא מופיע 

  ., עבור רשות שדות התעופהלהתקשרות בחוזה מסגרת להעסקת יועצים כלכלים 2016/070/0405/00

 סקי/עליכלכ לייעוץ משרד הינו זה במכרזלמועד האחרון להגשת ההצעות  נכון כי המציעאני מצהיר בזאת,  .2
 ו/או משרד רואה חשבון אשר מחזיק ביחידה/מחלקה לייעוץ כלכלי/עסקי. 

, ההצעות למכרז להגשתהשנים האחרונות שקדמו למועד האחרון  )3( שלוש במהלך כיאני מצהיר בזאת,  .3
פרויקטים  )המסחריים הפרויקטים מספר את לציין(יש _______ עבורייעוץ כלכלי/עסקי  שירותי המציע העניק

 םהינ   םיימסחר יםפרויקט (יש לציין את מספר הפרויקטים המסחריים)מתוכם  ________  כאשרסחריים לפחות, מ
   כדלקמן: DBOTאו    BOT מסוג

  נותנים להוכחת ההצהרה:

ייעוץ  שירותי המציע העניקשבהם  יםיהמסחר םפרויקטיהכל בהמקדמיים, ינקוב המציע את  [במסגרת המענה לתנאי
וזאת אף מעבר  ,DBOTאו    BOT מסוג מסחריים יםפרויקטב, ובכלל האמור במהלך השלושה שנים האחרונות כלכלי/עסקי

זכה את המציע  גם תהצעות, היות והצגת ניסיון כאמור לטופס הזמנת ה 5.1.3  עמידה בתנאי המקדמי שבסעיף הורך לצ לנדרש
  ).האיכותשבטבלה  2-ו  1 יםבהתאם לפרמטר בציון איכות

  (יש להשלים את שם הפרויקט)__________________________-1פרויקט מסחרי מס' 

    שם הלקוח

  סוג הלקוח 

יש לציין האם הלקוח (
עסקי או ציבורי, כהגדרת 

בטבלת האיכות  המונחים
  שבנספח ד')

  

  קשר   איש

 ופרטי איש הקשר (תפקיד
(מס'   עמו ההתקשרות

  טלפון ומס' נייד)

  

יש ( מתן השירותים מועד
 התחלהתאריך לציין 
  )וסיום

  

   מהות הפרויקט

(יש להבהיר האם 
 מרכזעבור הפרויקט 

מתחמי בילוי /מסחרי
חנויות ן/קניו/ והסעדה
, וכן פירוט קצר דיוטי פרי

  ביחס למהות הפרויקט)

  

האם הפרויקט הינו מסוג 
dbot   אוbot 

 

  

 ות ביחסאנא פרט נקוד
פרוגראמה העריכת ל
  בפרויקטמסחרית ה
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נקודות ביחס  ואנא פרט
תכנון הכלכלי המסחרי ל

  שנעשה בפרויקט

  

שטח המסחר של 
הפרויקט (ללא שטחים 
 תפעוליים וללא חניונים)
(הדרישה היא כי שטח 

המסחר בפרויקט יהיה  
  מ"ר לפחות) 7,000

הינו  לא חניונים)(ללא שטחים תפעוליים ולשטח המסחר של הפרויקט 
  ____________ מ"ר.

תנועת המבקרים 
הדרישה היא ( בפרויקט

כי תנועת המבקרים 
מעלה לבפרויקט תהיה 

  .)ממיליון מבקרים בשנה

תנועת המבקרים בפרויקט בכל אחת מהשנים  הינה מעל למליון מבקרים בשנה, 
  ________ מבקרים. - ועומד על 

 

  

פירוט הכלים 
ים החשבונאים  פיננס

שנעשו לצורך בדיקת 
  כדאיות כלכלית 

  

פירוט המודלים 
ם שהוצגו/נותחו יהכלכלי
  בפרויקט

  

  

המודלים אנא פרטו את 
כדאיות בדיקת הל
בפרויקט לצורך   כלכליתה

היתכנות לפרסום מכרז  
לצורך ניסוח ועריכת  ו/או 

  תנאי מכרזים

   

  

בארץ  שוקהסקרי פירוט 
ובחו"ל, לרבות סקירות 

עילות וניתוח הפ
המסחרית שנעשו 

  במסגרת הפרויקט 

  

לניתוח  ים המודל פירוט 
סיכונים שנעשה במסגרת 

  הפרויקט
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  (יש להשלים את שם הפרויקט)__________________________-2פרויקט מסחרי מס' 

    שם הלקוח

  סוג הלקוח 

יש לציין האם הלקוח (
עסקי או ציבורי, כהגדרת 

טבלת האיכות ב המונחים
  שבנספח ד')

  

  קשר   איש

 ופרטי איש הקשר (תפקיד
(מס'   עמו ההתקשרות

  טלפון ומס' נייד)

  

יש ( מתן השירותים מועד
 התחלהתאריך לציין 
  )וסיום

  

   מהות הפרויקט

(יש להבהיר האם 
 מרכזעבור הפרויקט 

מתחמי בילוי /מסחרי
חנויות ן/קניו/ והסעדה
, וכן פירוט קצר דיוטי פרי

  יחס למהות הפרויקט)ב

  

האם הפרויקט הינו מסוג 
dbot   אוbot 

 

  

 אנא פרט נקודות ביחס
פרוגראמה העריכת ל
  בפרויקטמסחרית ה

  

  

אנא פרטו נקודות ביחס 
לתכנון הכלכלי המסחרי 

  שנעשה בפרויקט

  

שטח המסחר של 
הפרויקט (ללא שטחים 
 תפעוליים וללא חניונים)
(הדרישה היא כי שטח 

ויקט יהיה  המסחר בפר
  מ"ר לפחות) 7,000

הינו  (ללא שטחים תפעוליים וללא חניונים)שטח המסחר של הפרויקט 
  ____________ מ"ר.

תנועת המבקרים 
הדרישה היא ( בפרויקט

כי תנועת המבקרים 
מעלה לבפרויקט תהיה 

  .)ממיליון מבקרים בשנה

בקרים בשנה, תנועת המבקרים בפרויקט בכל אחת מהשנים  הינה מעל למליון מ
  ________ מבקרים. - ועומד על 

פירוט הכלים 
החשבונאים  פיננסים 
שנעשו לצורך בדיקת 

  כדאיות כלכלית 
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פירוט המודלים 
ם שהוצגו/נותחו יהכלכלי
  בפרויקט

  

  

המודלים אנא פרטו את 
כדאיות בדיקת הל
בפרויקט לצורך   כלכליתה

היתכנות לפרסום מכרז  
כת לצורך ניסוח וערי ו/או 

  תנאי מכרזים

   

  

בארץ  שוקהסקרי פירוט 
ובחו"ל, לרבות סקירות 
וניתוח הפעילות 
המסחרית שנעשו 

  במסגרת הפרויקט 

  

לניתוח  ים המודל פירוט 
סיכונים שנעשה במסגרת 

  הפרויקט
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  קט)(יש להשלים את שם הפרוי__________________________-3פרויקט מסחרי מס' 

    שם הלקוח

  סוג הלקוח 

יש לציין האם הלקוח (
עסקי או ציבורי, כהגדרת 

בטבלת האיכות  המונחים
  שבנספח ד')

  

  קשר   איש

 ופרטי איש הקשר (תפקיד
(מס'   עמו ההתקשרות

  טלפון ומס' נייד)

  

יש ( מתן השירותים מועד
 התחלהתאריך לציין 
  )וסיום

  

   מהות הפרויקט

(יש להבהיר האם 
 מרכזעבור יקט הפרו

מתחמי בילוי /מסחרי
חנויות ן/קניו/ והסעדה
, וכן פירוט קצר דיוטי פרי

  ביחס למהות הפרויקט)

  

האם הפרויקט הינו מסוג 
dbot   אוbot 

 

  

 אנא פרט נקודות ביחס
פרוגראמה העריכת ל
  בפרויקטמסחרית ה

  

  

אנא פרטו נקודות ביחס 
לתכנון הכלכלי המסחרי 

  שנעשה בפרויקט

  

המסחר של שטח 
הפרויקט (ללא שטחים 
 תפעוליים וללא חניונים)
(הדרישה היא כי שטח 

המסחר בפרויקט יהיה  
  מ"ר לפחות) 7,000

הינו  (ללא שטחים תפעוליים וללא חניונים)שטח המסחר של הפרויקט 
  ____________ מ"ר.

תנועת המבקרים 
הדרישה היא ( בפרויקט

כי תנועת המבקרים 
 מעלהלבפרויקט תהיה 

  .)ממיליון מבקרים בשנה

תנועת המבקרים בפרויקט בכל אחת מהשנים  הינה מעל למליון מבקרים בשנה, 
  ________ מבקרים. - ועומד על 

פירוט הכלים 
החשבונאים  פיננסים 
שנעשו לצורך בדיקת 

  כדאיות כלכלית 
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פירוט המודלים 
ם שהוצגו/נותחו יהכלכלי
  בפרויקט

  

  

המודלים אנא פרטו את 
כדאיות דיקת הבל
בפרויקט לצורך   כלכליתה

היתכנות לפרסום מכרז  
לצורך ניסוח ועריכת  ו/או 

  תנאי מכרזים

   

  

בארץ  שוקהסקרי פירוט 
ובחו"ל, לרבות סקירות 
וניתוח הפעילות 
המסחרית שנעשו 

  במסגרת הפרויקט 

  

לניתוח  ים המודל פירוט 
סיכונים שנעשה במסגרת 

  הפרויקט
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  (יש להשלים את שם הפרויקט)__________________________-4פרויקט מסחרי מס' 

    שם הלקוח

  סוג הלקוח 

יש לציין האם הלקוח (
עסקי או ציבורי, כהגדרת 

בטבלת האיכות  המונחים
  שבנספח ד')

  

  קשר   איש

 ופרטי איש הקשר (תפקיד
(מס'   עמו ההתקשרות

  טלפון ומס' נייד)

  

יש ( מתן השירותים מועד
 התחלהתאריך לציין 
  )וסיום

  

   מהות הפרויקט

(יש להבהיר האם 
 מרכזעבור הפרויקט 

מתחמי בילוי /מסחרי
חנויות ן/קניו/ והסעדה
, וכן פירוט קצר דיוטי פרי

  ביחס למהות הפרויקט)

  

האם הפרויקט הינו מסוג 
dbot   אוbot 

 

  

 אנא פרט נקודות ביחס
פרוגראמה העריכת ל
  בפרויקטחרית מסה

  

  

אנא פרטו נקודות ביחס 
לתכנון הכלכלי המסחרי 

  שנעשה בפרויקט

  

שטח המסחר של 
הפרויקט (ללא שטחים 
 תפעוליים וללא חניונים)
(הדרישה היא כי שטח 

המסחר בפרויקט יהיה  
  מ"ר לפחות) 7,000

הינו  (ללא שטחים תפעוליים וללא חניונים)שטח המסחר של הפרויקט 
  _ מ"ר.___________

תנועת המבקרים 
הדרישה היא ( בפרויקט

כי תנועת המבקרים 
מעלה לבפרויקט תהיה 

  .)ממיליון מבקרים בשנה

תנועת המבקרים בפרויקט בכל אחת מהשנים  הינה מעל למליון מבקרים בשנה, 
  ________ מבקרים. - ועומד על 

פירוט הכלים 
החשבונאים  פיננסים 
שנעשו לצורך בדיקת 

  כלית כדאיות כל
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פירוט המודלים 
ם שהוצגו/נותחו יהכלכלי
  בפרויקט

  

  

המודלים אנא פרטו את 
כדאיות בדיקת הל
בפרויקט לצורך   כלכליתה

היתכנות לפרסום מכרז  
לצורך ניסוח ועריכת  ו/או 

  תנאי מכרזים

   

  

בארץ  שוקהסקרי פירוט 
ובחו"ל, לרבות סקירות 
וניתוח הפעילות 
המסחרית שנעשו 

  רויקט במסגרת הפ

  

לניתוח  ים המודל פירוט 
סיכונים שנעשה במסגרת 

  הפרויקט
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  (יש להשלים את שם הפרויקט)__________________________-5פרויקט מסחרי מס' 

    שם הלקוח

  סוג הלקוח 

יש לציין האם הלקוח (
עסקי או ציבורי, כהגדרת 

בטבלת האיכות  המונחים
  )שבנספח ד'

  

  קשר   איש

 ופרטי איש הקשר (תפקיד
(מס'   עמו ההתקשרות

  טלפון ומס' נייד)

  

יש ( מתן השירותים מועד
 התחלהתאריך לציין 
  )וסיום

  

   מהות הפרויקט

(יש להבהיר האם 
 מרכזעבור הפרויקט 

מתחמי בילוי /מסחרי
חנויות ן/קניו/ והסעדה
, וכן פירוט קצר דיוטי פרי

  ביחס למהות הפרויקט)

  

האם הפרויקט הינו מסוג 
dbot   אוbot 

 

  

 אנא פרט נקודות ביחס
פרוגראמה העריכת ל
  בפרויקטמסחרית ה

  

  

אנא פרטו נקודות ביחס 
לתכנון הכלכלי המסחרי 

  שנעשה בפרויקט

  

שטח המסחר של 
הפרויקט (ללא שטחים 
 תפעוליים וללא חניונים)
(הדרישה היא כי שטח 

המסחר בפרויקט יהיה  
  לפחות)מ"ר  7,000

הינו  (ללא שטחים תפעוליים וללא חניונים)שטח המסחר של הפרויקט 
  ____________ מ"ר.

תנועת המבקרים 
הדרישה היא ( בפרויקט

כי תנועת המבקרים 
מעלה לבפרויקט תהיה 

  .)ממיליון מבקרים בשנה

תנועת המבקרים בפרויקט בכל אחת מהשנים  הינה מעל למליון מבקרים בשנה, 
  ________ מבקרים. - ועומד על 

פירוט הכלים 
החשבונאים  פיננסים 
שנעשו לצורך בדיקת 

  כדאיות כלכלית 
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פירוט המודלים 
ם שהוצגו/נותחו יהכלכלי
  בפרויקט

  

  

המודלים אנא פרטו את 
כדאיות בדיקת הל
בפרויקט לצורך   כלכליתה

היתכנות לפרסום מכרז  
לצורך ניסוח ועריכת  ו/או 

  תנאי מכרזים

   

  

בארץ  שוקהסקרי רוט פי
ובחו"ל, לרבות סקירות 
וניתוח הפעילות 
המסחרית שנעשו 

  במסגרת הפרויקט 

  

לניתוח  ים המודל פירוט 
סיכונים שנעשה במסגרת 

  הפרויקט

  

 . ניתן להציג פרויקטים נוספים.הינן להמחשה בלבד , לצורך הוכחת הניסיוןוהטבלאות *מספר השורות

נותני  10לפחות  ),, ולא כפרילנסרים(כעובדים בלבד מעסיקמציע ה ש הצוות,מלבד רא בזאת כי  אני מצהיר .4
 אשר בהם, מתקיימים כל הדרישות שלהלן:  ,שירותים

הינם בעלי תואר ראשון לפחות  כלכלה ו/או  ראיית נותני השירותים נכון למועד הגשת ההצעות כל  .4.1
  חשבון, ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה. 

)  מבין נותני 5) שנים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, לפחות חמישה (5ופה של חמש (בתק .4.2
במתן שירותי יעוץ כלכלי/עסקי לפרויקט ) שנים לפחות, 3הינם בעלי ניסיון של שלוש ( השירותים,

 אחד או יותר. , מסחרי

  נותנים להוכחת ההצהרה:

שם 
העובדים 
הנוספים 

(מלבד 
ראש 

  הצוות)

שם 
ט הפרויק

המסחרי לו 
ניתנו 

  השירותים

  מטעם הלקוח קשר אישפרטי    שם הלקוח
  )עמו ההתקשרות ופרטי(תפקיד 

תקופת מתן  מועד
(תאריך  השירותים

  )וסיום התחלה

  

          

          

          

          

          

וצע מטעם המכראש הצוות  המשמש   _____________ (יש להשלים את שם ראש הצוות) /גב'אני מצהיר בזאת, כי   מר .5
 מתקיימים כל הדרישות שלהלן: ובו עובד בשכר (לא פרילנסר) של המציע הינו  המציע

בראיית בכלכלה או   ראשון לפחותתואר  יבעל ראש הצוות המוצע הינו  נכון למועד הגשת ההצעות .5.1
  , ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.חשבון

  ;ביחס לראש הצוות ת לתואר*המציע ייצרף לטופס זה את אישור הזכאו
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  *תואר אקדמי מוכר מישראל, ייחשב כתואר ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

מוצע, בעל תואר ממוסד אקדמי מחוץ לארץ ימציא אישור שקילות תואר מחוץ לארץ לתואר אקדמי ישראלי  ראש הצוות*
 ך.מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, במשרד החינו

) שנים לפחות, 5הינו בעל ניסיון של חמש ( ,הצעות במכרז, ראש הצוות המוצענכון למועד הגשת ה .5.2
 יםלפרויקט /עסקיייעוץ כלכליבתקופה המסתיימת במועד הגשת הצעות במכרז, במתן שירותי 

 תשומת הלב כי יש להוכיח את הניסיון האמור  במהלך כל חמשת השנים האחורנות)( םימסחרי

  הוכחת ההצהרה:נותנים ל

 ראש הצוות המוצע העניקשבהם  םייהמסחר םפרויקטיהכל ב[במסגרת המענה לתנאי המקדמיים, ינקוב המציע את 
לצורך  לנדרש, וזאת אף מעבר DBOTאו    BOT מסוג מסחריים םטיפרויקשירותי ייעוץ כלכלי/עסקי, ובכלל האמור 

עות, היות והצגת ניסיון כאמור יזכה את המציע  גם בציון איכות טופס הזמנת ההצ 5.1.5 עמידה בתנאי המקדמי שבסעיף ה
  ).האיכותשבטבלה 3מטר בהתאם לפר

  (יש להשלים את שם הפרויקט)__________________________-1פרויקט מסחרי מס' 

    שם הלקוח

  סוג הלקוח 

יש לציין האם הלקוח עסקי או ציבורי, (
  )בטבלת האיכות שבנספח ד' כהגדרת המונחים

  

  קשר   איש

  עמו ההתקשרות ופרטי איש הקשר (תפקיד
  (מס' טלפון ומס' נייד)

  

 התחלהתאריך יש לציין ( מתן השירותים מועד
  )וסיום

  

   מהות הפרויקט

 מרכזעבור (יש להבהיר האם הפרויקט 
חנויות ן/קניו/ מתחמי בילוי והסעדה/מסחרי

, וכן פירוט קצר ביחס למהות דיוטי פרי
  הפרויקט)

  

 botאו   dbotהאם הפרויקט הינו מסוג 

 

  

פרוגראמה העריכת ל אנא פרט נקודות ביחס
  בפרויקטמסחרית ה

  

  

אנא פרטו נקודות ביחס לתכנון הכלכלי 
  המסחרי שנעשה בפרויקט

  

שטח המסחר של הפרויקט (ללא שטחים 
(הדרישה היא כי  תפעוליים וללא חניונים)

מ"ר  7,000שטח המסחר בפרויקט יהיה  
  לפחות)

(ללא שטחים תפעוליים וללא שטח המסחר של הפרויקט 
  הינו ____________ מ"ר. חניונים)

הדרישה ( תנועת המבקרים  בפרויקט
היא כי תנועת המבקרים בפרויקט תהיה 

   .)מעלה ממיליון מבקרים בשנהל

תנועת המבקרים בפרויקט בכל אחת מהשנים  הינה מעל 
  ________ מבקרים. -למליון מבקרים בשנה, ועומד על 
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פירוט הכלים החשבונאים  פיננסים שנעשו 
  לצורך בדיקת כדאיות כלכלית 

  

ם שהוצגו/נותחו יפירוט המודלים הכלכלי
  בפרויקט

  

  

כדאיות בדיקת ההמודלים לאנא פרטו את 
בפרויקט לצורך היתכנות לפרסום   כלכליתה

  לצורך ניסוח ועריכת תנאי מכרזים מכרז  ו/או 

   

  

בארץ ובחו"ל, לרבות  שוקהסקרי ירוט פ
סקירות וניתוח הפעילות המסחרית שנעשו 

  במסגרת הפרויקט 

  

לניתוח סיכונים שנעשה  ים המודל פירוט 
  במסגרת הפרויקט
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  (יש להשלים את שם הפרויקט)__________________________-2פרויקט מסחרי מס' 

    שם הלקוח

  סוג הלקוח 

לציין האם הלקוח עסקי או ציבורי, יש (
  בטבלת האיכות שבנספח ד') כהגדרת המונחים

  

  קשר   איש

  עמו ההתקשרות ופרטי איש הקשר (תפקיד
  (מס' טלפון ומס' נייד)

  

 התחלהתאריך יש לציין ( מתן השירותים מועד
  )וסיום

  

   מהות הפרויקט

 מרכזעבור (יש להבהיר האם הפרויקט 
חנויות ן/קניו/ והסעדה מתחמי בילוי/מסחרי

, וכן פירוט קצר ביחס למהות דיוטי פרי
  הפרויקט)

  

 botאו   dbotהאם הפרויקט הינו מסוג 

 

  

פרוגראמה העריכת ל אנא פרט נקודות ביחס
  בפרויקטמסחרית ה

  

אנא פרטו נקודות ביחס לתכנון הכלכלי 
  המסחרי שנעשה בפרויקט

  

שטח המסחר של הפרויקט (ללא שטחים 
(הדרישה היא כי  ליים וללא חניונים)תפעו

מ"ר  7,000שטח המסחר בפרויקט יהיה  
  לפחות)

(ללא שטחים תפעוליים וללא שטח המסחר של הפרויקט 
  הינו ____________ מ"ר. חניונים)

הדרישה ( תנועת המבקרים  בפרויקט
היא כי תנועת המבקרים בפרויקט תהיה 

   .)מעלה ממיליון מבקרים בשנהל

בקרים בפרויקט בכל אחת מהשנים  הינה מעל תנועת המ
  ________ מבקרים. -למליון מבקרים בשנה, ועומד על 

 

.  

פירוט הכלים החשבונאים  פיננסים שנעשו 
  לצורך בדיקת כדאיות כלכלית 

  

ם שהוצגו/נותחו יפירוט המודלים הכלכלי
  בפרויקט

  

כדאיות בדיקת ההמודלים לאנא פרטו את 
צורך היתכנות לפרסום בפרויקט ל  כלכליתה

  לצורך ניסוח ועריכת תנאי מכרזים מכרז  ו/או 

  

בארץ ובחו"ל, לרבות  שוקהסקרי פירוט 
סקירות וניתוח הפעילות המסחרית שנעשו 

  במסגרת הפרויקט 

  

לניתוח סיכונים שנעשה  ים המודל פירוט 
  במסגרת הפרויקט
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  ש להשלים את שם הפרויקט)(י__________________________-3פרויקט מסחרי מס' 

    שם הלקוח

  סוג הלקוח 

יש לציין האם הלקוח עסקי או ציבורי, (
  בטבלת האיכות שבנספח ד') כהגדרת המונחים

  

  קשר   איש

  עמו ההתקשרות ופרטי איש הקשר (תפקיד
  (מס' טלפון ומס' נייד)

  

 התחלהתאריך יש לציין ( מתן השירותים מועד
  )וסיום

  

   מהות הפרויקט

 מרכזעבור (יש להבהיר האם הפרויקט 
חנויות ן/קניו/ מתחמי בילוי והסעדה/מסחרי

, וכן פירוט קצר ביחס למהות דיוטי פרי
  הפרויקט)

  

 botאו   dbotהאם הפרויקט הינו מסוג 

 

  

פרוגראמה העריכת ל אנא פרט נקודות ביחס
  בפרויקטמסחרית ה

  

אנא פרטו נקודות ביחס לתכנון הכלכלי 
  נעשה בפרויקטהמסחרי ש

  

שטח המסחר של הפרויקט (ללא שטחים 
(הדרישה היא כי  תפעוליים וללא חניונים)

מ"ר  7,000שטח המסחר בפרויקט יהיה  
  לפחות)

(ללא שטחים תפעוליים וללא שטח המסחר של הפרויקט 
  הינו ____________ מ"ר. חניונים)

הדרישה ( תנועת המבקרים  בפרויקט
בפרויקט תהיה  היא כי תנועת המבקרים

   .)מעלה ממיליון מבקרים בשנהל

תנועת המבקרים בפרויקט בכל אחת מהשנים  הינה מעל 
  ________ מבקרים. -למליון מבקרים בשנה, ועומד על 

 

  

פירוט הכלים החשבונאים  פיננסים שנעשו 
  לצורך בדיקת כדאיות כלכלית 

  

ם שהוצגו/נותחו יפירוט המודלים הכלכלי
  בפרויקט

  

כדאיות בדיקת ההמודלים לפרטו את  אנא
בפרויקט לצורך היתכנות לפרסום   כלכליתה

  לצורך ניסוח ועריכת תנאי מכרזים מכרז  ו/או 

  

בארץ ובחו"ל, לרבות  שוקהסקרי פירוט 
סקירות וניתוח הפעילות המסחרית שנעשו 

  במסגרת הפרויקט 

  

לניתוח סיכונים שנעשה  ים המודל פירוט 
  במסגרת הפרויקט
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  (יש להשלים את שם הפרויקט)__________________________-4פרויקט מסחרי מס' 

    שם הלקוח

  סוג הלקוח 

יש לציין האם הלקוח עסקי או ציבורי, (
  בטבלת האיכות שבנספח ד') כהגדרת המונחים

  

  קשר   איש

  עמו ההתקשרות ופרטי איש הקשר (תפקיד
  (מס' טלפון ומס' נייד)

  

 התחלהתאריך יש לציין ( רותיםמתן השי מועד
  )וסיום

  

   מהות הפרויקט

 מרכזעבור (יש להבהיר האם הפרויקט 
חנויות ן/קניו/ מתחמי בילוי והסעדה/מסחרי

, וכן פירוט קצר ביחס למהות דיוטי פרי
  הפרויקט)

  

 botאו   dbotהאם הפרויקט הינו מסוג 

 

  

פרוגראמה העריכת ל אנא פרט נקודות ביחס
  ויקטבפרמסחרית ה

  

אנא פרטו נקודות ביחס לתכנון הכלכלי 
  המסחרי שנעשה בפרויקט

  

שטח המסחר של הפרויקט (ללא שטחים 
(הדרישה היא כי  תפעוליים וללא חניונים)

מ"ר  7,000שטח המסחר בפרויקט יהיה  
  לפחות)

(ללא שטחים תפעוליים וללא שטח המסחר של הפרויקט 
  הינו ____________ מ"ר. חניונים)

הדרישה ( נועת המבקרים  בפרויקטת
היא כי תנועת המבקרים בפרויקט תהיה 

   .)מעלה ממיליון מבקרים בשנהל

תנועת המבקרים בפרויקט בכל אחת מהשנים  הינה מעל 
  ________ מבקרים. -למליון מבקרים בשנה, ועומד על 

 

  

פירוט הכלים החשבונאים  פיננסים שנעשו 
  לצורך בדיקת כדאיות כלכלית 

  

ם שהוצגו/נותחו יפירוט המודלים הכלכלי
  בפרויקט

  

כדאיות בדיקת ההמודלים לאנא פרטו את 
בפרויקט לצורך היתכנות לפרסום   כלכליתה

  לצורך ניסוח ועריכת תנאי מכרזים מכרז  ו/או 

  

בארץ ובחו"ל, לרבות  שוקהסקרי פירוט 
סקירות וניתוח הפעילות המסחרית שנעשו 

  במסגרת הפרויקט 

  

לניתוח סיכונים שנעשה  ים המודל ירוט פ
  במסגרת הפרויקט
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  (יש להשלים את שם הפרויקט)__________________________-5פרויקט מסחרי מס' 

    שם הלקוח

  סוג הלקוח 

יש לציין האם הלקוח עסקי או ציבורי, (
  בטבלת האיכות שבנספח ד') כהגדרת המונחים

  

  קשר   איש

  עמו ההתקשרות ופרטי איש הקשר (תפקיד
  (מס' טלפון ומס' נייד)

  

 התחלהתאריך יש לציין ( מתן השירותים מועד
  )וסיום

  

   מהות הפרויקט

 מרכזעבור (יש להבהיר האם הפרויקט 
חנויות ן/קניו/ מתחמי בילוי והסעדה/מסחרי

, וכן פירוט קצר ביחס למהות דיוטי פרי
  הפרויקט)

  

 botאו   dbotהאם הפרויקט הינו מסוג 

 

  

פרוגראמה העריכת ל אנא פרט נקודות ביחס
  בפרויקטמסחרית ה

  

אנא פרטו נקודות ביחס לתכנון הכלכלי 
  המסחרי שנעשה בפרויקט

  

שטח המסחר של הפרויקט (ללא שטחים 
(הדרישה היא כי  תפעוליים וללא חניונים)

מ"ר  7,000שטח המסחר בפרויקט יהיה  
  לפחות)

ם תפעוליים וללא (ללא שטחישטח המסחר של הפרויקט 
  הינו ____________ מ"ר. חניונים)

הדרישה ( תנועת המבקרים  בפרויקט
היא כי תנועת המבקרים בפרויקט תהיה 

   .)ים בשנהרמעלה ממיליון מבקל

תנועת המבקרים בפרויקט בכל אחת מהשנים  הינה מעל 
  ________ מבקרים. -למליון מבקרים בשנה, ועומד על 

 

  

בונאים  פיננסים שנעשו פירוט הכלים החש
  לצורך בדיקת כדאיות כלכלית 

  

ם שהוצגו/נותחו יפירוט המודלים הכלכלי
  בפרויקט

  

כדאיות בדיקת ההמודלים לאנא פרטו את 
בפרויקט לצורך היתכנות לפרסום   כלכליתה

  לצורך ניסוח ועריכת תנאי מכרזים מכרז  ו/או 

  

בארץ ובחו"ל, לרבות  שוקהסקרי פירוט 
ת וניתוח הפעילות המסחרית שנעשו סקירו

  במסגרת הפרויקט 

  

לניתוח סיכונים שנעשה  ים המודל פירוט 
  במסגרת הפרויקט

  



      

 

    33 

  

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

  

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך    חתימת המצהיר

ריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר ה
מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו 

  . לצורך המכרז

כמו כן, הנני מאשר 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  

 

          

כאמור מסמכים להוכחת הנתונים אותם  ת וכן להוסיף לטבלאותוהמציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלאות נפרד *
ציין בתצהירו, ובלבד שהטבלאות האמורות, תיערכנה באופן זהה לטבלאות דלעיל, וכשלכל הנתונים המפורטים בה ו/או במסמכים 

  המצורפים אליה, יאומתו באמצעות תצהיר כמפורט בנספח זה להלן. 

בתיבת המכרזים הנו, באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז זה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק של נספח ב' המופקד 
על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של נספח ב', כפי  וכל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה ב

   הופקד בתיבת המכרזים.       ש
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  לטופס הזמנת ההצעות  'ג נספח

  ]ההצעותהזמנת  לטופס 6.3 סעיף להוראותבהתאם  [תצהיר,

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

מציע") [*יש לנקוב ________ (להלן: "ה_______________אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____ .1
מכרז מסגרת פומבי מס' במסגרת בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות], 

להתקשרות בחוזה מסגרת להעסקת יועצים כלכלים, עבור רשות שדות התעופה.אני  2016/070/0405/00
  .המציע מטעם להצהיר ומוסמך משמש כמנהל כללי במציע

, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז מתקיימים בירור ובדיקה שביצעתיאני מצהיר בזאת כי לאחר  .2
 כל אלה, במצטבר: 

כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל ערכאה שהיא וכן מנהלו הכללי,  המציע, .2.1
, 300 ,291, 290 ,237 ,112 ,100: 1977-עונשין, תשל"זעל פי חוק הבעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים 

, ואם הורשעו 1957-חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח ל פיו/או ע 422-425, 383, 330, 305
  . שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן )5( חלפו חמש ,מהעבירות כאמור איזוב

מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים  –" תיבעל אמצעי שליטה משמעו" זה: 2.1  לצורך סעיף
או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או ) 25%(

  .או יותר מהדירקטורים במציע) 25%(שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים 

  במקום הרלוונטי]  X[המציע יסמן  :המציע ובעל הזיקה אליו .2.2

  ו/או חוק שכר חוק עובדים זרים(להלן: " 1991- התשנ"אהורשעו לפי חוק עובדים זרים, לא ;("
  "); חוק שכר מינימום(להלן: " 1987-מינימום, התשמ"ז

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 2לא הורשעו ביותר משתי (
חוק (להלן: " 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991- נ"א"), התשחוק עובדים זריםהוגנים) (להלן: "
  "). שכר מינימום

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון 2הורשעו ביותר משתי (
  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

 ) בדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן,) עבירות לפי חוק עו2הורשעו ביותר משתי 
  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

  .1976-כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקהזה: " 2.2לצורך סעיף 

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  עה תאריך ההרש

  [חודש ושנה]

1.     

2.     

3.     

4.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד
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 במקום הרלוונטי] √נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז [המציע יסמן  .3

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

  100 –ובמידה והוא מעסיק יותר מ על המציע והוא מקיים אותן,  חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף 
) כי יפנה למנהל הכללי iהמציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: ( עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,

 לחוק שוויון זכויות 9ו לפי סעיף של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותי
למנהל הכללי של משרד כי פנה בעבר   )ii(; או לחילופין לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך 

לחוק שוויון זכויות בהתאם  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 חיות בעניין ופעל ליישומן. לעיל, קיבל ממנו הנ )ii(להוראות סעיף 
 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה:  " 3.3סעיף לצורך 

זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה  3.3המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 
  ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.   30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

    .מי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמתזה ש .4

            

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   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 
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  לטופס הזמנת ההצעות 1'ג נספח

  ]ההצעותהזמנת  לטופס 6.3 סעיף להוראותבהתאם  [תצהיר,

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

להתקשרות בחוזה מסגרת  2016/070/0405/00מכרז מסגרת פומבי מס' במסגרת עושה תצהירי זה  אני .1
 ., עבור רשות שדות התעופהלהעסקת יועצים כלכלים

 ./ בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע / בעל זיקה במציע המנהל הכללי במציע /הנני המציע  .2

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

כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל ערכאה שהיא וכן מנהלו הכללי,  המציע, .3.1
, 300, 291, 290 ,100,112,237: 1977-עונשין, תשל"זעל פי חוק הבעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים 

, ואם הורשעו 1957-וק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"חח ל פיו/או ע 422-425, 383, 330, 305
  . שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן )5( חלפו חמש ,מהעבירות כאמור איזוב

מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי" זה: 2.1  לצורך סעיף
או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או ) 25%(

  .או יותר מהדירקטורים במציע) 25%(שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים 

  במקום הרלוונטי]  X[המציע יסמן  :המציע ובעל הזיקה אליו .3.2

  ,ו/או חוק שכר חוק עובדים זריםלהלן: "( 1991- התשנ"אלא הורשעו לפי חוק עובדים זרים ;("
  "); חוק שכר מינימום(להלן: " 1987-מינימום, התשמ"ז

) עובדים חוק(להלן: " 1991- ) עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א2לא הורשעו ביותר משתי 
  ").מינימום שכר חוק(להלן: " 1987-"); ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"זזרים

 עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום, אך במועד 2משתי ( הורשעו ביותר (
  האחרון להגשת ההצעות חלפו שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

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

  :האחרונה

  .1976-כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקהזה: " 3.2לצורך סעיף 

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.     

2.     

3.     

4.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

 במקום הרלוונטי] √עד האחרון להגשת ההצעות במכרז [המציע יסמן נכון למו .4

  לא ) "חוק שוויון זכויות"(להלן:  1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף
  על המציע.  חלות
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  100 –יותר מ ובמידה והוא מעסיק על המציע והוא מקיים אותן,  חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף 
) כי יפנה למנהל הכללי iהמציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: ( עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,

 לחוק שוויון זכויות 9של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
למנהל הכללי של משרד כי פנה בעבר   )ii(ופין ; או לחיללשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך 

לחוק שוויון זכויות בהתאם  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.  )ii(להוראות סעיף 
 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה:  " 4סעיף לצורך 

זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה  4המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 
  ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.   30והשירותים החברתיים, בתוך 

    .זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .5

            

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר  הנני
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 
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   לטופס הזמנת ההצעות ד'נספח 

  טבלת האיכות

  נקודות  אמת מידה  מס

1.  
עניק מספר הפרויקטים המסחריים להם ה

המציע במהלך השלוש שנים האחרונות, 
שלושת ל מעבר /עסקי,ייעוץ כלכלי שירותי

שהוצגו לצורך הוכחת  המסחריים פרויקטיםה
  .5.1.3 העמידה בתנאי המקדמי שבסעיף 

  
  נקודות. 18עד מקסימום 

לא נוסף, אשר DBOT או  BOT מסחרי מסוג נקודות לכל פרויקט 3
  .5.1.3הוצג לצורך הוכחת העמידה בסעיף 

  .נקודות 9עד מקסימום 
לא  ,  אשר DBOT או  BOT שאינומסחרי נוסף  נקודות לכל פרויקט 3

  .5.1.3הוצג לצורך הוכחת העמידה  בסעיף 
  נקודות 9עד מקסימום 

2.  
סוג הלקוח להם  העניק המציע  במהלך השלוש 

/עסקי ייעוץ כלכלי ישנים האחרונות, שירות
לפרויקט מסחרי שהוצג לצורך העמידה בתנאי 

ו/או לצורך מתן ציון  .5.1.3 שבסעיף  המקדמי
 .1האיכות באמת מידה 

גוף עסקי אשר היקף עסקיו  - "לקוח עסקי
 ₪. מיליון  500 לעולה ע  2016לשנת 

משרד  –ציבורי"  "לקוח –" ילקוח ציבור"
ממשלה ו/או מוסד מדינה ו/או גוף ציבורי 
שהוקם על פי חוק ו/או תאגיד סטטוטורי 
שהוקם על פי חוק ו/או חברה ממשלתית ו/או 
חברה עירונית ו/או עירייה ו/או מועצה 
מקומית ו/או מועצה אזורית ו/או גוף שכפוף 

  .1992-לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב
  

  תנקודו 24עד מקסימום 

לו ניתנו שירותי יעוץ כלכלי/עסקי לפרויקט  עסקינקודות עבור לקוח  3
  .מסחרי

  נקודות. 9עד מקסימום 
יעוץ כלכלי/עסקי לפרויקט  לו ניתנו שירותיציבורי נקודות עבור לקוח  5

  מסחרי.
  נקודות. 15עד מקסימום 

  
  

3.  
להם העניק  הפרויקטים המסחרייםמספר 

שנים  החמש במהלך  ראש הצוות המוצע
  /עסקי.ייעוץ כלכלי האחרונות, שירותי

  
 נקודות 18עד מקסימום 

  .DBOT או  BOT מסחרי מסוג נקודות לכל פרויקט 3
  .נקודות 9עד מקסימום 

    DBOT או  BOT שאינומסחרי   נקודות לכל פרויקט 3
  נקודות 9עד מקסימום 

4.  
מראש הצוות   במהלך המפגש התרשמות

  המוצע
  

  ודותנק 22עד מקסימום 

מסחריים, מקצועיות  בביצוע פרויקטים עבודה לוגיתוהתרשמות ממתוד
והבנת החומר ויכולת להעביר מסרים, והכל תוך התאמה לסוג 

  השירותים נשוא המכרז.
  נקודות 5עד  מקסימום 

  ומתודולוגיה. חשבונאיים/פיננסייםהתרשמות מהכרות עם כלים 
  נקודות 5עד  מקסימום 

 /יםמודלים כלכליים עבור פרויקט  וח מהיכרות וניתהתרשמות 
  /ים.מסחרי

  נקודות 5עד  מקסימום 
מאופן ותוכן המענה לשאלות המקצועיות בתחום נשוא התרשמות 

  המכרז.
  נקודות 7עד  מקסימום 

  

  המציע במהלך המפגש מניסיון  התרשמות  .5

  נקודות 18עד מקסימום 

יות והבנת , מקצועבביצוע פרויקטים עבודה התרשמות ממתודלוגית
  החומר ויכולת להעביר מסרים.

  נקודות 5עד  מקסימום 
, ובכלל האמור עסקיות אותן ביצע-תקצירי עבודות כלכליותהתרשמות מ

  התרשמות מצורת הגשת העבודות.
  נקודות 5עד  מקסימום 

  מאופן ותוכן המענה לשאלות מקצועית בתחום נשוא המכרז.התרשמות 
  נקודות 8עד  מקסימום 

  נקודות 100  סה"כ  
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  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל תעופה בן

  תאריך:______________

  א.ג.נ.,

מסגרת להעסקת יועצים להתקשרות בחוזה  2016/070/0405/00פומבי מס'  מסגרתמכרז ל הצעהטופס  הנדון:
  יםיכלכל

ללנו את כל ההוראות אנו הח"מ, לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושק .1
המפורטות במסמכי המכרז, לרבות תנאי החוזה ונספחיו, מכלול ההיבטים הכרוכים בביצוע השירותים וכל 

מתכבדים להגיש בזאת את מידע אחר נשוא המכרז, וכן כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי, 
  הצעה למכרז, באופן ובתנאים הנקובים במסגרתו.

 לציון האיכותים המקדמיים ולתנאמענה  .2

עמידתנו בתנאים המקדמיים ולצורך ת להוכחכחלק בלתי נפרד מהצעתנו, מצורפים בזאת מידע ומסמכים 
ניקוד ולצורך  העמידה בתנאים המקדמיים טופס ב' המשמש גם לצורךאיכות הצעתנו, ובכלל האמור הוכחת 
"ב, אשר המצכל המסמכים הנדרשים במסגרתו, כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש בצירוף  האיכות

 יצורף למעטפה.  

מבלי לגרוע משאר הוראות טופס הזמנת הצעות זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על פיו, אנו הח"מ  .3
, בחנו בקפידה ובעיני למכרז מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כי לצורך ובמסגרת הצעתנו

וביצוע נו את כל ההשלכות, התנאים, ההיבטים והיישומים של הוראות מסמכי המכרז בעל מקצוע וכן שקלל
וכן כל נתון משפטי, תכנוני,  (לרבות כמפורט בטופס הזמנת הצעות זה) השירותים וכל מידע אחר נשוא המכרז

תן מו, קיבלנו מהרשות כל מידע נוסף שנדרש על ידנו בקשר עם מסמכי המכרז ביצועי, תפעולי או עסקי
השירותים על פיהם וכי לאחר ששקללנו את כל האמור, וכל מידע אחר שמצאנו לנכון לשקול, אנו מגישים את 

, ואנו מוותרים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה למכרזהצעתנו 
 בקשר עם האמור. 

על ידינו במסגרת תקופת ההתקשרות, ככל שיוענקו,  ידוע לנו שהתמורה שתינתן לנו בגין השירותים שיוענקו .4
כל תשומה ו/או עלות תקבע מעת לעת בהתבסס על הליכי תיחור פרטניים אותם תערוך הרשות והיא תכלול 

ו/או הוצאה ו/או פעולה, מכל מין וסוג שהן, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע והשלמת השירותים, 
, העמדת דוחותמסמכים ו, כוח האדם, ציוד ואמצעים טכנולוגיים, הפקת , רכשעלויות תכנון, הקמהלרבות 

, ראש הצוות ועשר נותני השירותים האמורים בהצעהבעלי מקצוע, מומחים ובעלי תפקידים נוספים מעבר 
והכול למעט זכות מפורשת לשיפוי בגין הוצאות ו/או  הוצאות נסיעה ואש"ל, אחריות, בטיחות, ביטוח וכיו"ב

  ., ככל שקיימתויות של הזוכה, אשר מצאה את ביטויה המפורש בחוזהעל

הצעתנו עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם; בדקנו והבאנו בחשבון את  .5
כל המידע שהתקבל (לרבות מידע שהרשות המציאה למציעים לאחר הוצאת המכרז, כגון מסמכי הבהרות 

ידע רלוונטי הנדרש לנו לצורך הגשת הצעתנו זו על פי תנאי המכרז, ואנו מסכימים וכיו"ב), וכן כל מ
 ומתחייבים לפעול בהתאם למידע כאמור. 

ידוע לנו שכל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת המכרז בכלל וטופס הזמנת ההצעות בפרט, נועד לצרכי  .6
ו מצד הרשות, לכל דבר ועניין, וכי בכל מקרה המחשה בלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשה

לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע 
 מהתחייבויותינו המפורטות במסמכי המכרז.   

על ידי הרשות, על ברורים לנו תנאי החוזה, וכי היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד שיקבע  .7
חוזה (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי), המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ידוע לנו, כי 
התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין (כפי שיעודכן במסגרת ההליך 

ע"י הרשות עם המציע לרבות נספחיו מת חוזה המכרזי). ידוע לנו, כי תחילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתי
 הזוכה.

ידוע לנו, שאין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות המוטלות עלינו בחוזה ו/או  .8
 בנספחיו.

 תוקפה של הצעתנו זו היא כנקוב בטופס הזמנת ההצעות. .9
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___________ לא יימסרו לעיון, וזאת מן  -ו ____________ -ו  מבקשים, כי מסמכים: ___________ אנו .10
 הנימוקים להלן:

  ומפורט)  מסמך נפרד, מנומק זה(הערה: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף 

___________________________________________________________       

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

מהם הנתונים ו/או להחליט דעת הבלעדי והמוחלט השיקול לוועדת המכרזים מוקנה  ידוע לנו, כי על פי דין .11
המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר 

ו/או שהם כל מידע המתייחס להוכחת עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים , כי וע לנוכמו כן ידלכך. 
   .אינם חסויים -  נדרשים לצורך מתן ציון האיכות

 בזאת כדלקמן:ומתחייבים מבלי לגרוע מהצהרותינו כמפורט בטופס הזמנת ההצעות, אנו הח"מ, מצהירים  .12

, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או נואו קיבלו/ נוו/או נת נוכי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הצע .12.1
כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או 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 

נפעל באופן האמור משך כל תקופת ההתקשרות ביחס לכל אחד מהליכי  וכי לא בעניינו של הליך זה
  .התיחור, ככל שנבחר כספקים במסגרת המכרז

פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה אצל  פנוו/או שית נוכי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל .12.2
 ידע חסוי/סודי הקשור להליך זההמציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מ

וכי לא נפעל באופן האמור משך כל תקופת ההתקשרות ביחס לכל אחד מהליכי התיחור, ככל שנבחר 
 . כספקים במסגרת המכרז

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה  .12.3
/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או ברשות שדות התעופה ו/או עובדיו ו

וכי לא נפעל באופן האמור  תשלומים רלבנטיים להליך זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית
 .משך כל תקופת ההתקשרות ביחס לכל אחד מהליכי התיחור, ככל שנבחר כספקים במסגרת המכרז

ייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה הרשות רשאית, לפי כי ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתח .12.4
שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז, והח"מ מוותרים על כל תביעה ו/או 

  דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת הצעתנו על ידי הרשות. 

פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא  ידוע לנו ואנו מקבלים על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה, ו/או .13
במכרז, ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למשתתפים במכרז אך ורק על ידי מזכיר ועדת המכרזים של 

 .הרשות

ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם  .14
ן ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום אי -שאיננו מזכיר הועדה 

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

  : להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה .15

  חתימה וחותמת: __________________

 .______________________ ; מספר עוסק: _: שם התאגיד: __________; ח.פ.

    תאריך: ___________________

        ז זה: _____________________שם איש קשר לעניין מכר

  ________________ כתובת, טלפון ופקס:
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