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 ו' שבט, תשע"ז 
  2017פברואר,  2 

  לכבוד
  המשתתפות החברות

  באמצעות הפקס                          החברה ל"מנכ:  לידי
  

מסגרת להתקשרות בחוזה  2016/070/0405/00פומבי מס'  מסגרת מכרז -  1מס'  הבהרותקובץ : הנדון
  להעסקת יועצים כלכלים

  1הבהרה מס' 

שאלות על להשיב  ")הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "לטופס הזמנת הצעות, מתכבדת  18בהתאם להוראות סעיף 
  :כדלקמן ,משתתפים במכרזהבהרה שנשאלו על ידי מי מה

ששירותי יעוץ כלכלי יכולים לכלול מגוון רב של תחומים ונושאים, נבקשכם לפרט את סוג ואופי : מכיוון שאלה .1
 מספר דוגמאות. תוך מתן חוזה המסגרת, זוכים במכרז יידרשו לספק (ככל שיידרשו) במסגרת והשירותים שה

עשויים ץ ועיהיתי שירומבלי לגרוע מהוראות חוזה המסגרת ובכלל האמור הוראות נספח השירותים, : תשובה
ביצוע בדיקות קיימים ועתידיים;  ,מסחריים בדיקות כדאיות כלכלית לפרויקטיםלכלול, בין היתר: עריכת 

 עתידיים וקיימים ,ניתוח פרויקטים מסחרייםביצוע סקרי שוק;  לקראת פרסום מכרזים מסחריים; כלכליות
  . וכיו"ב ,כלכלייםהכספיים וההיבטים מ

בהתאם לתכולת גם  , יעניק לרשות את שירותי הייעוץ(ככל שיבחר) יבחר במסגרת הליך התיחורש ספק
   רלוונטיים לביצועה.ים רקע והסבר תכלול , אשרההתקשרות שתקבע בעת פרסום הליך התיחור

 הוראות ההסכם ובכלל האמור הוראות ל לרשות בהתאםיסופקו  מובהר, כי שירותי הייעוץלמען הסר ספק 
    וכן בהתאם להנחיות נציג הרשות (כהגדרת המונח בחוזה) כפי שימסרו מעת לעת. "נספח השירותים הכללי"

נבקשכם להבהיר כי במידה שספק לא יגיש הצעה בהליך תיחור עקב חשש לניגוד עניינים במועד הגשת : שאלה .2
 של חוזה המסגרת. ההצעה, או שעלול להיווצר חשש לניגוד עניינים לאחריה, לא ייחשב הדבר כהפרה

ירותים, קיים לבין הש ו/או בין פעילות איש הצוות מטעמו לא ייכלל ספק אשר בין פעילותו בהליך תיחור: תשובה
, או אף לאחר ההכרזה על אותו ספק התיחור. התגלה חשש לניגוד עניינים כאמור בהליך לניגוד עניינים חשש

או תבוטל זכייתו, אף לאחר הנפקת  התיחור, תבוטל השתתפותו של הספק האמור בהליך התיחורכזוכה בהליך 
הזמנת השירותים, וזאת באופן מידי ללא צורך בהנמקה, שימוע או כל הליך אחר ומבלי שתעמוד לספק כל טענה, 

   תביעה ודרישה בקשר לכך. 

שת הצעה להליך התיחור להעמידו במצב על כן מתכבדת הרשות להבהיר בזאת, כי ככל שהספק סבור כי יש בהג
של חשש לניגוד עניינים, נדרש הוא לעדכן לאלתר את הרשות בחשש האמור, ולקבל את אישורה לבקשתו שלא 

  להגיש הצעה להליך התיחור עקב חשש לניגוד עניינים.

עקב החשש לניגוד עניינים, לא ייחשב הדבר  ככל שהרשות אישרה לספק שלא להגיש הצעתו להליך התיחור
   .כהפרה של החוזה. לא נתנה הרשות אישור כאמור, ייחשב הדבר כהפרת החוזה

, עקב החשש לניגוד עניינים התיחור נבקשכם לאפשר לספק מכרז המסגרת שלא להגיש הצעה בהליך: שאלה .3
ודיע לרשות מראש על החשש האמור ולכן ובלבד שהודיע על כך מראש לרשות. נבקשכם, כי במקרה שבו הספק ה

 לא הגיש את הצעתו, לא יהווה הדבר הפרה של החוזה.  

, ככל שהספק סבור כי הגשת הצעה להליך התיחור עלולה 2מבלי לגרוע מהאמור בתשובת הבהרה מס'  :תשובה
קבל את אישורה להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, נדרש הוא לעדכן את הרשות לאלתר בחשש האמור, ול

לא ייחשב הדבר כהפרה של החוזה. לא ניתן  -אישור כאמור  לבקשתו שלא להגיש הצעה להליך התיחור. ניתן
  ייחשב הדבר כהפרת החוזה. -אישור כאמור 

תחשב עילה  אשר עבורה שולמו ליועץ דמי יעוץ נבקשכם להבהיר כי ביצוע עבודה בפועל עבור הרשות :שאלה .4
, וכי היכללות בקרב ספקי המסגרת לבדה (ללא קבלת הזמנת שירותים) לא תעמיד את הספק קלניגוד עניינים לספ

 . במצב של ניגוד עניינים

יכול להיכלל בקרב ספקי המסגרת, ובלבד שלא יגיש הצעה להליך הספק כי  הרשות מתכבדת להבהיר :תשובה
  התיחור ככל שנמצא בניגוד עניינים. 
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ככל שהספק סבור כי יש בהגשת הצעה להליך התיחור להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, נדרש הוא לעדכן 
לאלתר את הרשות בחשש האמור, ולקבל את אישורה לבקשתו שלא להגיש הצעה להליך התיחור עקב חשש 

  לניגוד עניינים.

כחלק ממכרז זה לא תחשב כניגוד עניינים : נבקש להבהיר, כי ביצוע עבודה עבור רשות שדות התעופה שאלה
לספק לביצוע עבודות עבור לקוחות אחרים, אלא אם העבודה שבוצעה עבור הרשות קשורה באופן ישיר עם עבודה 

 המבוצעת עבור לקוח אחר. 

להיחשב כחשש ניגוד עניינים, גם כאשר  עשויהביצוע עבודה עבור לקוחות אחרים  הבקשה נדחית.: תשובה
מבוצעת עבור רשות שדות התעופה אינה קשורה במישרין או בעקיפין לעבודה המבוצעת עבור הלקוח ההעבודה 
, והרשות ביחס לכך . במצב דברים מעין זה, נדרש הספק לעדכן את הרשות, והכל בהתאם לנסיבות המקרההאחר

כל טענה ביחס לכך,  שלספק תהיה ומבלי והמוחלט על פי שיקול דעתה הבלעדי לגופו של מקרה היא אשר תכריע,
  האם יש בכך משום חשש לניגוד עניינים, אם לאו. לא הודיע הספק לרשות, ייחשב הדבר כהפרה של החוזה. 

   

  
  

גיש פרוטוקול לה המציע עלזה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין.  מסמך
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-זה כשהוא חתום על

  
  בברכה,

  לייני שפיגל, רפרנט רכש בכיר                                                                                           
  אגף לוגיסטיקה, רשות שדות התעופה                                                                                            

  
  

_________________  
  המציעוחותמת  חתימת

  
  
  

      

  העתקים
  סגן ליועץ המשפטי -    עו"ד קרן כהן

  מסחר תאחראי -  דניאל קלוגמן משה
  הועדות מזכירת -    קעטבי אריאלה
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