
  

  

 
 2017אפריל,  30 

  אל : המשתתפים במכרז

  

למתן שירותי הסעדה שונים בנתב"ג עבור עובדי להתקשרות בחוזה  2016/070/0696/00מס' פומבי מכרז   הנדון:
  רשות שדות התעופה

  

  4מסמך הבהרה מס' 

  :ואשר טרם נענו ידי מי מהנרשמים למכרז-על לשאלות שנשאלו מענה משליםלהלן 

) 29נדרש להחתים את כלל בעלי הזיקה בחברה (עמ' לטופס הזמנת ההצעות.  1נספח ד'   שאלה: .1

 השאלה, האם חתימת המנכ"ל על .הבעיה שחלק מבעלי הזיקה לא מתגוררים בארץ  

 לכם?תצהיר זה יספיק   

  לטופס הזמנת ההצעות יעודכן. להלן נוסח הסעיף העדכני: 6.4הרשות מעדכנת כי סעיף    תשובה:

נספח תצהיר חתום על ידי המנהל הכללי של המציע, מאושר על ידי עו"ד בנוסח    6.4"
, לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי לטופס הזמנת ההצעות 'ד

לתצהיר . ולעיל, בצירוף כל המסמכים המפורטים במסגרת 5.1.6ף הנקוב בסעי
יצרף המציע אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר הרשעות 
ו/או קנסות בגין הפרת חוקי העבודה התקף על שמו של המציע בגין התקופות 

  .הנקובות בתנאים המקדמיים כאמור

יל לע 5.1.6היה והמנהל הכללי של המציע, אינו יכול להצהיר את הנדרש בסעיף   
לפי העניין, על  הזיקהבשם בעלי הזיקה, לפי העניין, יחתמו כל אחד מבעלי 

, בשינויים המחויבים, לטופס הזמנת ההצעות 1'דנספח תצהירים נפרדים, בנוסח 
לתצהיר יצורף אישור של . כשכל אחד מהתצהירים כאמור מאושר על ידי עו"ד

מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר הרשעות ו/או קנסות בגין הפרת 
חוקי העבודה התקף על שמו של בעל הזיקה למציע בגין התקופות הנקובות 

  ".בתנאים המקדמיים כאמור

  לטופס הזמנת ההצעות בנספחים המצורפים להבהרה זו. 1ד'-כמו כן יוחלפו נספחים ד' ו

 ?האם יישלחו מסמכי מכרז עדכניים או שנעבוד על הנוכחיים להגשה  לה: שא .2

לטופס הזמנת  1ד'-המסמכים היחידים שיוחלפו הם נספחים ד' והרשות מבהירה כי    תשובה:

המכרז, ועל לא תופץ גרסה עדכנית של מסמכי מסמכים אלו למעט  ההצעות, כמפורט לעיל.  

 .מסמכי המכרז המפורסמים באתר האינטרנט של הרשותהמציעים להגיש את הצעתם באמצעות 

לשאת  המפעיל התחייבותהבהרה בקשר ל תמבוקש –לנספח יח' לחוזה  2.1.14סעיף   שאלה: .3

 .וום דמי ביטוח נוספים עקב פעילותבתשל  

היה והרשות תחויב לשלם דמי ביטוח נוספים  –נוסח הסעיף בחוזה מדבר בעד עצמו   תשובה:

במסגרת הביטוחים הנערכים על ידה וזאת עקב פעילותו של המפעיל, לרבות עקב ריבוי   

תביעות הנובעות ממעשי ו/או מחדלי המפעיל, אז המפעיל ישלם לרשות את התוספת   

 האמורה.  

  

  

  



  

  

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
  כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז. ידו- פרוטוקול זה כשהוא חתום על

  

  

  

 בכבוד רב,
  

  לייני שפיגל
  רפרנטית רכש בכירה
  אגף הלוגיסטיקה
  רשות שדות התעופה

    
  חתימה מלאה וחותמת המציע   

  
  ___________________________  

  
   :העתקים

  רא"ג תנאי שירות -    ירון לנדאו 
  סגן ליועמ"ש -    עו"ד קרן כהן 

  אגף תנאי שירות  -    רן- אתי לב
    מזכירת ועדת המכרזים -    אריאלה קעטבי

  
   



  

  

  
  עדכני! – ' לטופס הזמנת ההצעותדנספח 

  לטופס הזמנת ההצעות 6.4 תצהיר, בהתאם להוראות סעיף
  

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

[*יש  ")המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _________________________________ (להלן: " .1
להתקשרות  2016/070/0696/00מכרז פומבי מס' ל, לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

  .הסעדה שונים בנתב"ג עבור עובדי רשות שדות התעופהבחוזה למתן שירותי 

  הנני מנהלו הכללי של המציע ונותן תצהירי זה בשמה מכוח תפקידי ומכוח הכרתי את העובדות נשוא תצהירי. .2

חודשים רצופים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, התקיימו  36הנני מצהיר, כי במהלך תקופה של  .3
  : במקום המתאים] [המציע יסמן כל אלה  במציע

3.1.  .המציע לא הורשע בהפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזו מהוראות דיני העבודה 

  ,המציע הורשע בהפרת חובות לשמירה על זכויות העובדים, מכוח איזו מהוראות דיני העבודה
חודשים שקדמו למועד  36של  [המציע יפרט את כל ההרשעות בקשר עם הפרת דיני העבודה במהלך תקופהכדלקמן: 

  האחרון להגשת ההצעות; מספר השורות הנו להמחשה בלבד]

3.1.1. ________________________________________________________________	

3.1.2. ________________________________________________________________	

3.1.3. ________________________________________________________________	

3.2.   בעל הזיקה למציע לא הורשע בהפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזו מהוראות דיני
 העבודה.

  בעל הזיקה למציע הורשע בהפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזו מהוראות דיני
חודשים שקדמו למועד  36במהלך תקופה של [המציע יפרט את כל ההרשעות בקשר עם הפרת דיני העבודה העבודה. 

 האחרון להגשת ההצעות; מספר השורות הנו להמחשה בלבד]

3.2.1. ________________________________________________________________	

3.2.2. ________________________________________________________________	

3.2.3. ________________________________________________________________	

חודשים רצופים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, התקיימו  12הנני מצהיר, כי במהלך תקופה של  .4
  : במקום המתאים] [המציע יסמן במציע כל אלה 

4.1.  1985-, תשמ"ולחוק העבירות המינהליות 5לא נקנס על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  המציע ,
) קנסות בגין הפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזה מהוראות דיני 2ביותר משני (

 העבודה. 

  1985-לחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו 5המציע נקנס על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף ,
ח איזה מהוראות דיני ) קנסות בגין הפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכו2ביותר משני (

 12[המציע יפרט את כל הקנסות שהוטלו עליו בשל הפרת דיני העבודה במהלך תקופה של העבודה, כדלקמן: 
  חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות; מספר השורות הנו להמחשה בלבד]

4.1.1. ________________________________________________________________	

4.1.2. ________________________________________________________________	

4.1.3. ________________________________________________________________	



  

  

4.2.  לחוק  5) קנסות, על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 2הזיקה למציע לא נקנס, בלמעלה משני ( בעל
לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזה  , בגין הפרת חובות1985- העבירות המינהליות, תשמ"ו

 מהוראות דיני העבודה.

  לחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו 5בעל הזיקה למציע נקנס על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף -
) קנסות בגין הפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזה מהוראות 2, ביותר משני (1985

 12ע יפרט את כל הקנסות שהוטלו עליו בשל הפרת דיני העבודה במהלך תקופה של [המצידיני העבודה, כדלקמן: 
  חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות; מספר השורות הנו להמחשה בלבד]

4.2.1. ________________________________________________________________	

4.2.2. ________________________________________________________________	

4.2.3. ________________________________________________________________	

  . 1976- כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -" הורשע" -ו "בעל זיקה"

, כפי שיהיו 1969-כל החיקוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט -" דיני העבודה"
  רבות כל אחד מאלה: מעת לעת, ל

; פקודת הבטיחות בעבודה 1945; פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1943פקודת מחלקת העבודה, 
; חוק שעות עבודה ומנוחה, 1949-; חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט1970- [נוסח חדש], תש"ל

; 1953-; חוק החניכות, תשי"ג1954- , תשי"ד; חוק חמרי נפץ1951- ; חוק חופשה שנתית, תשי"א1951-תשי"א
; חוק ארגון 1954-; חוק עבודת נשים, תשי"ד1953-; חוק שירות לאומי, תשי"ג1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג

; 1959-; חוק שירות התעסוקה, תשי"ט1958-; חוק הגנת השכר, תשי"ח1954-הפיקוח על העבודה, תשי"ד
; חוק הביטוח 1967-חירום, תשכ"ז-; חוק שירות עבודה בשעת1959- חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט

; חוק מס מקביל, 1934; תקנות המלאכות והתעשיות (הסדרתן) (נפט), 1995- הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה
; חוק שוויון 1987-; חוק שכר מינימום, תשמ"ז1957-; חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז1973-תשל"ג

-תשנ"ד-; חוק ביטוח בריאות ממלכתי1991-; חוק עובדים זרים, תשנ"א1988-מ"חההזדמנויות בעבודה, תש
; סימן א' לפרק ו' חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) 1994

; פרק ד' לחוק 1996-; חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו1994- (תיקוני חקיקה), תשנ"ה
; חוק 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8; סעיף 1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

לחוק  29; סעיף 2001-; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א1957-הסכמים קיבוציים, תשי"ז
מיון וקבלה לעבודה),  ; חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי2000-מידע גנטי, תשס"א

א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת 5; סעיף 2006- ; חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו2002-תשס"ב
לחוק  37 -ו 36, 33, 32, 31, 24, סעיפים 1997- עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז

, וכן כל 2012-ר קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב, חוק איסו2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב
  צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע בקשר עם השירותים נשוא המכרז.

 הכלכלה בדבר הרשעות ו/או קנסות בגיןבמשרד מצורף לתצהירי זה אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה  .5
חודשים שקדמו למועד הנפקת האישור  36הפרת חוקי העבודה, התקף על שמו של המציע בגין תקופה של 

  [המציע ינפיק את האישור במהלך התקופה שבין מועד פרסום המכרז לבין המועד האחרון להגשת ההצעות]האמור. 

  אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

              ___________________  
  חתימת המצהיר                           

  

/__/___ הופיע בפניי, במשרדי   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ והמוכר/ת לי באופן     ב_____________ מר/גב' 

מר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לו
  הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

                     __________________  
 חתימה וחותמת עוה"ד                       

חתום על ל בעל זיקה באמצעות מורשי חתימה מטעמו, יחויב כל בעלי הזיקההיה והמנהל הכללי לא יוכל להצהיר בשם *
  להלן, בשינויים המחויבים.  1'דכמפורט בנספח תצהיר 



  

  

 
  עדכני! – לטופס הזמנת ההצעות 1'דנספח 

  לטופס הזמנת ההצעות 6.4סעיף תצהיר, בהתאם להוראות 

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

[*יש ") המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________________________ (להלן: " .1
להתקשרות  2016/070/0696/00מכרז פומבי מס' ל, לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

  .בנתב"ג עבור עובדי רשות שדות התעופהבחוזה למתן שירותי הסעדה שונים 

בעל הנני בעל הזיקה למציע/אני משמש כ _________ ב ___________ שהינו בעל זיקה למציע (להלן: " .2

  .[בעל הזיקה ימחק את המיותר]") ועושה תצהיר זה בשם בעל הזיקה הזיקה

[בעל חודשים רצופים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  36במהלך תקופה של אני מצהיר בזאת, כי  .3

  : במקום המתאים] הזיקה יסמן 

  בעל הזיקה למציע לא הורשע בהפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזו מהוראות דיני
  העבודה.

  .בעל הזיקה למציע הורשע בהפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזו מהוראות דיני העבודה
חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת  36[בעל הזיקה יפרט את כל ההרשעות בקשר עם הפרת דיני העבודה במהלך תקופה של 

  ההצעות; מספר השורות הנו להמחשה בלבד]
3.1. _________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

[בעל חודשים רצופים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  12במהלך תקופה של אני מצהיר בזאת, כי  .4

  : במקום המתאים] הזיקה יסמן 

 לחוק  5) קנסות, על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 2הזיקה למציע לא נקנס, בלמעלה משני ( בעל
ים, מכוח איזה מהוראות , בגין הפרת חובות לשמירה על זכויות עובד1985- העבירות המינהליות, תשמ"ו

 דיני העבודה.

  1985-לחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו 5בעל הזיקה למציע נקנס על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף ,
) קנסות בגין הפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזה מהוראות דיני העבודה, 2ביותר משני (

חודשים שקדמו  12ת שהוטלו עליו בשל הפרת דיני העבודה במהלך תקופה של [בעל הזיקה יפרט את כל הקנסוכדלקמן: 
 למועד האחרון להגשת ההצעות; מספר השורות הנו להמחשה בלבד]

4.1. _________________________________________________________________ 

4.2. _________________________________________________________________ 

4.3. _________________________________________________________________ 

  . 1976- כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -" הורשע" -ו "בעל זיקה"

, כפי שיהיו 1969-לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט כל החיקוקים המפורטים בתוספת השניה -" דיני העבודה"
  מעת לעת, לרבות כל אחד מאלה: 

; פקודת הבטיחות בעבודה 1945; פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1943פקודת מחלקת העבודה, 
, ; חוק שעות עבודה ומנוחה1949-; חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט1970- [נוסח חדש], תש"ל

; 1953-; חוק החניכות, תשי"ג1954- ; חוק חמרי נפץ, תשי"ד1951- ; חוק חופשה שנתית, תשי"א1951-תשי"א



  

  

; חוק ארגון 1954-; חוק עבודת נשים, תשי"ד1953-; חוק שירות לאומי, תשי"ג1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג
; 1959-התעסוקה, תשי"ט ; חוק שירות1958-; חוק הגנת השכר, תשי"ח1954-הפיקוח על העבודה, תשי"ד

; חוק הביטוח 1967-חירום, תשכ"ז-; חוק שירות עבודה בשעת1959- חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט
; חוק מס מקביל, 1934; תקנות המלאכות והתעשיות (הסדרתן) (נפט), 1995- הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה

; חוק שוויון 1987-ר מינימום, תשמ"ז; חוק שכ1957-; חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז1973-תשל"ג
-תשנ"ד-; חוק ביטוח בריאות ממלכתי1991-; חוק עובדים זרים, תשנ"א1988-ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח

; סימן א' לפרק ו' חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) 1994
; פרק ד' לחוק 1996-ת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו; חוק העסק1994- (תיקוני חקיקה), תשנ"ה

; חוק 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8; סעיף 1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח
לחוק  29; סעיף 2001-; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א1957-הסכמים קיבוציים, תשי"ז

; חוק הודעה לעובד ולמועמד עבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), 2000-מידע גנטי, תשס"א
א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת 5; סעיף 2006- ; חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו2002-תשס"ב

וק לח 37 -ו 36, 33, 32, 31, 24, סעיפים 1997- עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז
, וכן כל 2012-, חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

  צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע בקשר עם השירותים נשוא המכרז.

בדבר הרשעות ו/או קנסות בגין הכלכלה במשרד מצורף לתצהירי זה אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה  .5
חודשים שקדמו למועד הנפקת האישור  36הפרת חוקי העבודה, התקף על שמו של בעל הזיקה בגין תקופה של 

  [בעל הזיקה ינפיק את האישור במהלך התקופה שבין מועד פרסום המכרז לבין המועד האחרון להגשת ההצעות]האמור. 

  .זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .6

            ___________________  
  חתימת המצהיר                         

  

  

/___/____ הופיע בפני,   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ והמוכר/ת     במשרדי ב_____________ מר/גב' 

ליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי ע
  לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

  

                     __________________  
      חתימה וחותמת עוה"ד                         
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