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  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

כוללני  תכנוןלמתן שירותי עם אדריכל בחוזה  להתקשרות 00120/04/076201/מכרז פומבי מס' 
 3בחזית טרמינל לתכנון מבנה חניה נוסף  ואופציותלפרויקט מבנה חניה לחברות השכרת הרכב 

  רשות שדות התעופה  , עבורלמתן שירותי פיקוח עליון/או ו בנתב"ג

 טופס הזמנת הצעות ותנאי המכרז .1

") המחזיקה, מנהלת ומפעילה את שדות ונמלי הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
ובכלל האמור מנהלת ומפעילה את  ,1977-התעופה על פי חוק רשות שדות התעופה תשל"ז

וכן המחזיקה, מנהלת ומפעילה את מסופי המעבר  ")נתב"גגוריון (להלן: "-נמל התעופה בן
מזמינה בזאת הצעות  ,1980- על פי חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), תש"ם

כוללני  תכנוןלמתן שירותי עם אדריכל פומבי להתקשרות בחוזה להשתתפות במכרז 
בחזית לתכנון מבנה חניה נוסף  ואופציותלפרויקט מבנה חניה לחברות השכרת הרכב 

, והכול בכפוף להוראות רשותהעבור למתן שירותי פיקוח עליון /או ו בנתב"ג 3טרמינל 
- ו "השירותים"" המכרז": יחדיו, ובנספחיהם (להלן, בהתאמההנקובות במסמכי המכרז 

  )."הפרויקט"

  לרבות הגדרת האופציות שירותיםה תיאור כללי של .2

עם זה קשר בחותלה, מעוניינת הרשות מהםוכחלק בלתי נפרד  השירותיםבמסגרת  .2.1
(עם  בנתב"ג 3למבנה חניה בחזית טרמינל  כולל תכנוןמתן שירותי לשם אדריכל 

בנתב"ג  3לשירותי תכנון מבנה חניה נוסף בחזית טרמינל  אופציות של הרשות
החניה האמור ירכז את מבנה . להלן) 2.3ושירותי פיקוח עליון, הכול כמפורט בסעיף 
מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז . כלל פעילות ענף השכרות הרכב בנתב"ג

מזרחית יתוכנן  ולצורך מידע כללי בלבד תבהיר הרשות כי: פרויקט מבנה החניה
קומות, כאשר בכל קומה  8ויהיה בן  3למבנה חניון "פרדס" הממוקם בחזית טרמינל 

בנוסף, התכנון נשוא מ"ר).  6,300 -מקומות חניה ( שטח כל קומה הינו כ 200-250כ 
לחברות השכרת הרכב, משרדים משרדי שירות לקוחות  הפרויקט יכלול תכנון

דלק  /ותשטיפה ותחנת /ניוכן מתקןניה כחלק ממבנה החלניהול הפעילות, מחסנים 
בהתאם להגדרות הפרוגראמה החניה האמור והכול  מבנהשל  בקומת הקרקע

), המפרטים, התרשימים ותכולת העבודה 05/2015(הקיימת לפרויקט ממועד 
   לחוזה. ה'-נספחים ב'המצורפים כחלק בלתי נפרד ממסמכי 

 אדריכלי,  :תכנון, לבצע, בין היתריידרש המתכנן הזוכה השירותים מתן במסגרת  .2.2
שלבי ביצוע, תכן גיאומטרי כולל  תנועתי נופי, קונסטרוקציה, קרקע וביסוס,

, בטיחות, מעליות, תקשורת אינסטלציה,, ומילוי עבודות חפירהכולל לכבישים, 
יובהר  .מתחם תחנת דלק ומתקן שטיפת רכביםתאום מערכות,  שילוט, נגישות נכים,

/ני יתוכננו בנפרד ע"י מתכנן ת הקשורות לתחומי החשמל ומיזוג אווירדוכל העבוכי 
מטעם הרשות כאשר המתכנן הזוכה יידרש לשלב בצוות  חשמל ו/או מיזוג אוויר

מטעם הרשות ולעניין זה  מטעמו גם את מתכנן/ני החשמל ומיזוג אוויר המתכננים
 . יחולו על המתכנן הזוכה כל ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה

 ות של הרשות:אופצי .2.3

רשות ל ותשמור יינהתהלהלן,  18תקופת ההתקשרות המפורטת בסעיף  במהלך
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי אשר מי מהן תופעל , ות הבאותבלבד האופצי

  כדלקמן:והמלא, 
ועד לסיום מתן  מיום חתימת החוזה עם המתכנן הזוכה במכרזהחל  .2.3.1

להורות , תהא הרשות רשאית לעיל 2.1-2.2השירותים המפורטים בסעיף 
חניה נוסף למבנה הכוללני תכנון למתכנן הזוכה לבצע גם את שירותי 

 . 3לציבור בחזית טרמינל 
-2.1מתן השירותים המוגדרים בסעיף (שלוש) שנים ממועד סיום  3במהלך  .2.3.2

   - לעיל 2.3.1מתן שירותי האופציה המוגדרים בסעיף מועד סיום לעיל או  2.2
להורות למתכנן הזוכה לבצע גם תהא הרשות רשאית  - המאוחר מביניהם

 את שירותי הפיקוח העליון לפרויקט.
 ").ותהשירותים נשוא האופצי(להלן יחדיו: "
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כי באפשרותה של הרשות להורות למתכנן על ביצוע חלקי ויודגש יובהר  .2.3.3

, בכל תמהיל ולא על כולםלעיל  ותפציבלבד מתוך השירותים נשוא האו

הכול  -ת וכי אין מי מהאופציות תלויות האחת בשנייהאותו תבחר הרשו

  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמלא של הרשות.

 12תשומת לב המשתתפים במכרז מופנית להוראות סעיף התמורה (סעיף  .2.3.4

 18להלן) והוראות סעיף תקופת ההתקשרות ולוח הזמנים לביצוע (סעיף 

יקט מבנה חניה לחברות הן לעניין השירותים (תכנון כוללני לפרו - להלן)

בנתב"ג) והן לעניין השירותים נשוא  3השכרת רכב בחזית טרמינל 

בנתב"ג ומתן  3האופציות (תכנון כוללני למבנה חניה נוסף בחזית טרמינל 

 שירותי פיקוח עליון לפרויקט).

מובהר בזאת, כי האמור בסעיף זה לעיל, מהווה תיאור תמציתי ביותר של  .2.4

השירותים בא לנוחות המציעים בלבד. תיאור מפורט של מו םוהיקפ השירותים

  בחוזה פיםמצור םהעבודות הכלולות במסגרת לרבות מיקום מתן השירותים וכן

 ובנספחיו. עוד מובהר, כי לא יהיה באמור בסעיף זה לעיל על מנת למצות או לגרוע

ביצוע ת על זוכה המכרז בקשר עם ובשום צורה ואופן, מכל התחייבויות המוטל

ה בין האמור בסעיף זה לעיל לבין השירותים, ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמ

סעיפים אחרים בחוזה על כלל נספחיו, יחולו על הזוכה ההוראות המחמירות 

 . ןהימבינ

לדרישות הנקובות בטופס הזמנת הצעות זה, על המתכנן בנוסף  -דרישה חוזית .2.5

יו את היועצים/מתכננים אשר יעמדו שיוכרז כזוכה במכרז, יהיה להעסיק תחת

לחוזה ואשר יאושרו ע"י מנהל החוזה מטעם  1בדרישות המפורטות בנספח א'

יום מיום  30השירותים. לעניין זה יובהר כי בתוך הרשות טרם תחילת ביצוע 

חתימת החוזה עם המתכנן הזוכה, יידרש המתכנן הזוכה להציג לרשות את כל 

רות חיים של היועצים/מתכננים המפורטים בסעיף הנתונים הנדרשים, לרבות קו

זה לעיל וזאת לצורך בחינה ואישור הרשות את עמידת היועצים/מתכננים בדרישות 

 לחוזה. 1החוזיות המפורטות עבורם בנספח א' 

  מסמכי המכרז .3

 "):מסמכי המכרזמסמכי המכרז (בטופס זה: " המסמכים דלהלן יהוו יחדיו את .3.1

ותנאי מכרז זה, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד  טופס הזמנת הצעות .3.1.1
  הימנו.

חוזה שנוסחו מצ"ב, על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו (בטופס  .3.1.2
 ").החוזהזה, יחדיו: "

מתן ציון האיכות, על נספחיו עמידה בדרישות החובה ולל המענהטופס  .3.1.3
עמידה להמענה טופס המהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן, יחדיו: "

 "). מתן ציון איכותבדרישות החובה ול
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טופס ההצעה הכספית למכרז זה, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד  .3.1.4
 ").טופס ההצעה הכספיתהימנו (להלן, יחדיו: "

שפורסמו כל מסמך הבהרה או תוספת למכרז שיוצא בכתב על ידי הרשות,  .3.1.5
 במסגרת הליכי המכרז.

של הרשות,  לוגיסטיקה וכן באתר האינטרנטהבאגף  יועמדו לעיון מסמכי המכרז .3.2
באמצעות אתר את מסמכי המכרז ניתן יהיה להדפיס  .להלן 5.1 כמפורט בסעיף

לוגיסטיקה, כעותק צרוב במדיה מגנטית על גבי הלקבלם באגף או האינטרנט 
תקליטור. מסמכי המכרז אשר יומצאו למשתתפים כאמור על גבי התקליטור, יערכו 

 . PDFכקובצי 

להלן.  6ף על המציע להגיש את הצעתו בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעי .3.3
הנקוב לשם כך  ספר הכרכים, במ)Hard Copyההצעה תיערך ותוגש בפורמט כתוב (

 בהתאםכשכל המסמכים כוללים תצהיר, אימות וחתימות כנדרש  להלן 6.1 בסעיף
  .להלן 6 ובסעיף להוראות המפורטות במסמכי המכרז

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל  .3.4
שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו). 
עוד מובהר בזאת, כי העותק הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים, 

מכרז זה. עותק המסמכים אותם  הנו באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך
הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של הרשות ו/או אשר נצרבו על גבי התקליטור 
וכן כל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על מנת 
להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב 

 בת המכרזים. למסמכי המכרז, המופקד בתי

הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע שינויים ו/או תיקונים  .3.5
באיזה ממסמכי המכרז, טרם סיום ההליך המכרזי, ויחולו לעניין זה הוראות 

  והכול מבלי שלמציע יהיו כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך.  22 -ו 5.1.2, 4.2סעיפים 

  

  הליך המכרזיריכוז מועדים ולוחות זמנים ב .4

  זמנים בהליך המכרזי: מצ"ב טבלה המרכזת מועדים ולוחות  .4.1

  תאריך    פעולה

  16.3.2017 -  .להלן 7.11 כמפורט בסעיףמועד פרסום המכרז 

 באגף לוגיסטיקה של המועד האחרון לרישום למכרז
  להלן. 5.2.2.1כמפורט בסעיף הרשות, 

- 3.4.2017  

באמצעות אתר  המועד האחרון לרישום למכרז
  .להלן 5.2.2.2האינטרנט, כמפורט בסעיף 

- 2.4.2017  

 כמפורט בסעיף מציעים לנרשמים למכרזהמפגש מועד 
   .להלן 21

- 4.4.2017  

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף 
   .להלן 22.3

- 19.4.2017 

 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט בסעיף
  .להלן 6.11.2

- 8.5.2017 

מועד תוקף ההצעה ותוקף הערבות לקיום מכרז, 
   .להלן 8.9  - ו 10 כמפורט בהתאמה, בסעיפים

- 31.10.2017 
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הרשות תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור,  .4.2
יותר.  זה לעיל בתקופה קצובה נוספת, אחת או לדחות את המועדים הנקובים בסעיף

 22יפורסמו באתר האינטרנט ויחולו עליהן הוראות סעיף הודעות על דחייה כאמור 
. על המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי הרשות, במידה ויקבעו, יחולו כל להלן

ההוראות אשר חלו על המועדים אשר קדמו להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
 ארכה כלשהי.אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן 

לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת  .4.3
העומדת לרשות על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן 
סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

 זה.   הרשות בהתאם להוראות סעיףבקשר עם מימוש זכויותיה של 

  ורישום למכרזבמסמכי המכרז עיון  .5

 עיון במסמכי המכרז .5.1

כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי  .5.1.1
 המכרז, באופן ובמועדים המפורטים להלן:

- B, אגף לוגיסטיקה, חדר 2) קומה 1במשרדי הרשות (שבטרמינל  .5.1.1.1
"), וזאת עד ליום משרדי הרשות(בטופס הזמנה זה: " 209

  .12:00עד  0009:ה', בשעות:  -א'  , בימים3.4.2017

מפת ותיאור מקום משרדי הרשות בנתב"ג מצורפת לטופס הזמנה 
 זה.

(בטופס הזמנה  www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .5.1.1.2
 ").אתר האינטרנטזה: "

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק  .5.1.2
ובאתר האינטרנט,  במשרדי הרשותבלתי נפרד למסמכי המכרז המצויים 

באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה 
  ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור.

  ודרכי התקשרות עם המציע מכרזום לריש .5.2

בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו באופן המפורט  הירשםכל מציע לעל  .5.2.1
  להלן.  5.2.2בסעיף 

 להלן: יםהמפורט יםיתבצע באופן ובמועד למכרז רישום .5.2.2

תעופה בן גוריון, הנמל אגף לוגיסטיקה הממוקמת בבמזכירות  .5.2.2.1
אגף (בטופס הזמנה זה: " 209 , חדר2קומה  1טרמינל 

, ה'-'א, בימים 3.4.2017"), וזאת לא יאוחר מיום לוגיסטיקה
 .09:00-12:00בשעות: 

 .23:30, בשעה:2.4.2017באתר האינטרנט, וזאת לא יאוחר מיום  .5.2.2.2

מובהר, כי על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את הרישום להשלים את הליך  .5.2.3
לפי לעיל,  5.2.2הרישום האמור לא יאוחר מהמועדים הנקובים בסעיף 

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

במסגרת הליך הרישום למכרז יימסרו לרשות, באגף לוגיסטיקה או באתר  .5.2.4
האינטרנט, פרטי הנרשם לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס 

 .ודואר אלקטרוני

לעיל,  5.2.4 שנמסרה במסגרת הוראת סעיףהדוא"ל הרשות תשלח, לכתובת  .5.2.5
(במידה והרישום יתבצע באגף לוגיסטיקה, למכרז  הרישוםבגין אישור 

 יימסר למציע אישור ידני).
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הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או  .5.2.6
שנגרמו למציע ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, 

לכל מי מטעמו, ו/או שבהם נשא המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה 
ו/או טעות ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת 

לעיל, לרבות נזק ו/או תקלה ו/או אובדן  5.2.4הפרטים הנקובים בסעיף 
/או אי זמינות באתר ו/או הוצאה ו/או תשלום שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי ו

האינטרנט של הרשות, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה 
 מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 הוראות כלליות –אופן הגשת ההצעה  .6

להלן והמעוניין  7 מציע העונה על כל התנאים המקדמיים המפורטים בסעיף .6.1
להשתתף במכרז, יצרף להצעתו את כל המידע והמסמכים הנדרשים במסגרת ו/או 

החובה  דרישותב תולצורך הוכחת עמידתו בכל התנאים המקדמיים ולצורך עמיד
את המציע יגיש  למתן ציון האיכות. כמו כן, על גבי טופס המענה מתן ציון האיכותול

עמידה בתנאים טופס המענה ל .הכספית על גבי טופס ההצעההכספית הצעתו 
מתן ציון האיכות וטופס ההצעה הכספית יוגשו המקדמיים ובדרישות החובה ול
מצורפים כדבעי, לאים ום הנדרשים על פיהם, מכשכל הפרטים ו/או כל המסמכי

 כדלקמן: מעטפות 3באמצעות וזאת 

המלא  מעטפה על גבה יציין המציע את שמו -(מעטפה טכנית) 1מעטפה מס'  .6.1.1
 – 1מעטפה מס' - 2016/074/0012/00מכרז פומבי וכן את המשפט הבא: "

מכל  כתובים כרכים 3במעטפה זו יכניס המציע  –" מסמכי המכרז
 "):1מעטפה מס' המסמכים הבאים, ויסגרה היטב (להלן, יחדיו: "

להלן, הנדרשים לצורך  8.1-8.5 המסמכים המפורטים בסעיפים .6.1.1.1
ודרישות החובה הוכחת עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים 

 להלן.  7 המפורטים בסעיף

מתן ציון האיכות עמידה בדרישות החובה וללטופס המענה  .6.1.1.2
מענה לדרישות  ורךצכל המידע והמסמכים, הנדרשים לבצירוף 
 המענהטופס מתן ציון האיכות במכרז, כמפורט בטופס החובה ול

 . להלן 8.6 כמפורט בסעיף מתן ציון האיכותדרישות החובה ולל

 להלן.  8.7-8.8 פיםבסעיהמסמכים המפורטים  .6.1.1.3

 להלן).  8.9 (כהגדרתה בסעיף לקיום המכרזמקורית ערבות  .6.1.1.4

ה לעיל, יסומן על ז ףאחד של כל אחד מהמסמכים המפורטים בסעי קובץ
הנוספים יסומנו על ידי המציע  קבציםה 2 –"מקור", ו  קובץידי המציע כ

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

 המציע את שמו המלאמעטפה על גבה יציין  -(מעטפה כספית) 2מעטפה מס'  .6.1.2
 – 2מעטפה מס'  - 2016/074/0012/00מכרז פומבי  וכן את המשפט הבא: "

של הצעתו  כתוב אחד כרךבמעטפה זו יכניס המציע  -" כספיתהצעה ה
, בשים לב לדגשים ולהוראות המפורטים להלן 8.10כנדרש בסעיף  הכספית

 "). 2מעטפה מס' במסגרת טופס ההצעה הכספית, ויסגרה היטב (להלן: "

המציע את המשפט הבא: ה ירשום על גבש מעטפה חיצונית -3מעטפה מס'  .6.1.3
במעטפה  –" 2016/074/0012/00מכרז פומבי מס'  - הזמנה להציע הצעות "

(לאחר שהכניס לתוכן  2ואת מעטפה מס'  1זו יכניס המציע את מעטפה מס' 
לעיל, בהתאמה), ויסגרה  6.1.2 –ו  6.1.1 את המסמכים המפורטים בסעיפים

  . ")3מעטפה מס' היטב (להלן: "

שבין ההצעה הכספית לשאר הנדרשת תשומת לב המציעים מופנית להפרדה  .6.2
נתונים  1מובהר בזאת, כי אין לכלול במעטפה מס' מסמכי המכרז, ובהתאם לכך 

כספיים כלשהם, ובכלל האמור: לצלם ו/או להעתיק את פרטי ההצעה הכספית 
 ., והרשות תהיה רשאית לפסול על הסף כל מציע אשר יעשה כן1לתוך מעטפה מס' 
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שאו את חותמת המציע בצירוף לחתימת מורשי יכל אחד ממסמכי המכרז, י .6.3
מסמכים שיצורפו כעותק החתימה הרלוונטיים של המציע במקומות המיועדים לכך. 

 שאינו מקורי, יאושרו ע"י עו"ד כ"העתק נאמן למקור".

מובהר, כי הרשות לא תפצל את ההזמנה והחוזה לרבות ההתקשרות נשואם, בין  .6.4
ל המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה מספר מציעים. לפיכך, על הצעתו ש

חלקית, עלולה הצעתו להיפסל וזאת, למען הסר ספק, מבלי לגרוע מזכויות הרשות 
 להלן.  15 בהתאם להוראות המפורטות בסעיף

 ההצעות, על כל צרופותיהן, תערכנה בשפה העברית.  .6.5

היתר, בשים  ציון האיכות וכן טופס ההצעה הכספית ימולאו, ביןמתן לטופס המענה  .6.6
 .  לב להוראות ולדגשים המפורטים במסגרתם

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע  .6.7
לציין בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם 
הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים 

מקצועי ואשר המציע האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד 
 מתנגד למסירתם לעיון כאמור. 

מובהר בזאת, כי הרשות תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי 
שתידרש לנמק החלטתה זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של 
המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל 

וכן יובהר, כי ההצעה הכספית של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית מקרה 
כל מידע המתייחס להוכחת עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים ובדרישות 

  .אינם חסויים -החובה 

  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .6.8

כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף  .6.9
 כן עניינים מפורט.תו

 אחריות למידע .6.10

שא המציע באחריות המלאה והבלעדית יקודם להגשת הצעתו למכרז, י .6.10.1
לבדוק בעצמו בעיני בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי 

 השירותים ומאפייניהם. 

כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, ניתן על פי  .6.10.2
מיטב ידיעתה של הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום 
המכרז. החובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע השירותים, מוטלים 
בכל מקרה, על המציע (ועליו בלבד) וכי לא יהיה במסירת המידע האמור על 

להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע מנת 
 מכרז ובנספחיהם.הבהתחייבויות המציע הזוכה כמפורט במסמכי 

 הגשת ההצעהומיקום מועד  .6.11

ומעטפה מס'  1(כשהיא כוללת בתוכה את מעטפה מס'  3מעטפה מספר את  .6.11.1
-08:30ה', בין השעות: -בימים א' יש להגיש, לעיל) 6.1 , כמפורט בסעיף2

של  בנתב"ג, בבניין המשרד הראשיתיבת המכרזים הנמצאת , ל15:00
(או  140חדר מס'  1קומה , במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) שבהרשות

 .סמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום)ב

(להלן:  10:00 עד השעה 8.5.2017המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  .6.11.2
 ").אחרון להגשת ההצעותהמועד ה"

האחרון יודגש, כי הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד  .6.11.3
 4.2להגשת ההצעות (או לכל מועד מוארך שלו בהתאם להוראות סעיף 

(ב) 20לא תתקבלנה ולא תידונה, וזאת בהתאם להוראות תקנה  לעיל)
 לתקנות חובת המכרזים.



 

7  

  

 בנתב"ג.של הרשות המתארת את מקום המשרד הראשי מפה להלן רצ"ב  .6.11.4

 דרישות חובה ותנאים נוספים תנאים מקדמיים .7

התנאים כל  באופן מצטבר רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים .7.1
   : להלן יםהמפורט קדמייםהמ

הרשום כדין הינו תאגיד נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,  מציע אשר .7.1.1
  .בישראל מורשה כדיןבישראל או עוסק 

במהלך שבע השנים האחרונות המסתיימות במועד  אשרמציע כנ"ל,  .7.1.2
פרויקטים  3האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, תכנן, כמתכנן ראשי, 

לפחות של מבני חניה ציבוריים, כאשר כל פרויקט כאמור בוצע בישראל 
לפחות ₪ מיליון  100של   עמד על סךוהיקפו הכספי של כל פרויקט והושלם 

  במחירים שוטפים וללא מע"מ. 

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו  .7.1.3
 :כל תנאים אלה במצטבר

 –מציע כנ"ל, שהוא וכן מנהלו הכללי, ובמידה והמציע הנו תאגיד  .7.1.3.1
גם כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל 

בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק  ערכאה שהיא
, 305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977 –העונשין,  התשל"ז 

ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,  422-425, 383, 330
, ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש 1957 –התשי"ח 

 .שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן

מחזיק ה –" בעל אמצעי שליטה משמעותי" -רך סעיף זהלצו
בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מהערך הנקוב של הון המניות 
המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי 

 . למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע

בירות לפי: ) ע2הוא ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי ( .7.1.3.2
שכר  חוק; ו/או (ב) 1991- "אהתשנ(א) חוק עובדים זרים, 

 בתוספת המנויות עבירות/או (ג) ו; 1987-"זהתשממינימום, 
; 2011-"בתשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת לחוק השלישית

 האחרון במועד יכ –) עבירות כאמור 2ואם הורשעו ביותר משתי (
לפחות ממועד ההרשעה  שנים) 3( שלוש חלפו ההצעות להגשת

 האחרונה.

כמשמעותם  –" הורשע" -" וזיקה בעל: "לעילזה  ףסעי לצורך
 חוק(להלן: " 1976- בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

  ").ציבוריים גופים עסקאות

מובהר כי הרשות תהא רשאית שלא לפסול מציע אשר לא 
זה לעיל, וזאת המקדמיים הנקובים בסעיף  התקיימו בו התנאים

בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים, 
) לחוק עסקאות גופים 1)(1ב' (ב'2בהתאם להוראות סעיף 

   .1976 - ציבוריים, תשל"ו

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9סעיף הוראות  .7.1.3.3
") אינן חלות על המציע חוק שוויון זכויות(להלן: " 1998-התשנ"ח

לחוק שוויון זכויות חלות עליו  9ין, שהוראות סעיף או לחילופ
עובדים,  100 –והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ 

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם 
) כי במידה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה, iכדלקמן: (

השירותים יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה ו
לחוק שוויון  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או  –זכויות ובמידת הצורך 
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) כי התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד iiלחילופין (
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

 כויות בהתאם להוראות סעיףלחוק שוויון ז 9חובותיו לפי סעיף 
זה לעיל, ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייב והמציע מצהיר 
בזאת כי אכן פנה בפועל כאמור, ובמידה וקיבל ממנו הנחיות 

 בעניין, אכן פעל ליישומן. 

  כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. –" מעסיקזה:  " סעיףלצורך 

פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך המנהל את עסקיו כדין על פי מציע כנ"ל,  .7.1.4
לחוק  2שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף ו 1975-מוסף, תשל"ו

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 5.2כמפורט בסעיף  למכרז ו מי מטעמו נרשםמציע כנ"ל, אשר הוא ו/א .7.1.5
  .לעיל

המציעים לנרשמים במפגש מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או נציגו השתתפו  .7.1.6
 להלן. 21בסעיף כמפורט , כרזלמ

 דרישותמ אחת בכללגרוע מן האמור, על המציע לעמוד בנוסף מבלי  :דרישות חובה .7.2
ידיו - , ביחס לכל אחד מבעלי התפקידים המפורטים להלן המּוצעים עלהבאות החובה

 :במכרז לצורך מתן השירותים

כהגדרת תפקיד זה מטעם המציע, המוצע  אדריכל ראש הצוותלבקשר  .7.2.1
במועד האחרון לגביו , נדרש שיתקיימו (על נספחיו) מסמכי המכרז והחוזהב

 :במצטבר, הבאיםלהגשת ההצעות במכרז כל התנאים 

מועסק אצל המציע (משמע: עובד שכיר במשרד המציע, הינו  .7.2.1.1
 -וגם השייך למצבת עובדיו ומועסק על ידו)

רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם  הינו אדריכל .7.2.1.2
 1958 –לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח  9סעיף להוראות 

 - וגם ")חוק המהנדסים והאדריכלים(להלן: "

לחוק  11שוי, בהתאם להוראות סעיף ר אדריכלתעודת הינו בעל   .7.2.1.3
תקפה על שמו, המהנדסים והאדריכלים, כשהתעודה האמורה 

  -וגם, במכרז להגשת ההצעותשנקבע נכון למועד האחרון 

האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז הינו בעל נכון למועד  .7.2.1.4
 . שנים לפחות בתכנון כוללני של פרויקטים הנדסיים 7ניסיון של 

  -וגם

השנים המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת  7במהלך  .7.2.1.5
ההצעות במכרז, הינו בעל ניסיון בתכנון כוללני של מבני חניה 

מחירים לפחות, ב₪ מיליון  200ציבוריים בהיקף מצטבר של 
 שוטפים וללא מע"מ.

מסמכי כהגדרת תפקיד זה במטעם המציע, המוצע  למהנדס התנועהבקשר  .7.2.2
במועד האחרון להגשת לגביו , נדרש שיתקיימו (על נספחיו) המכרז והחוזה

 :במצטבר, הבאיםההצעות במכרז כל התנאים 

רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם הינו מהנדס  .7.2.2.1
 1958 –המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח לחוק  9להוראות סעיף 

 - וגם ")חוק המהנדסים והאדריכלים(להלן: "

לחוק  11שוי, בהתאם להוראות סעיף רהינו בעל תעודת מהנדס  .7.2.2.2
תקפה על שמו, המהנדסים והאדריכלים, כשהתעודה האמורה 

 -וגם, במכרז להגשת ההצעותשנקבע נכון למועד האחרון 

ההצעות במכרז הינו בעל נכון למועד האחרון שנקבע להגשת  .7.2.2.3
 - וגםשנים לפחות בתכנון תנועה.  7ניסיון של 
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השנים המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת  7במהלך  .7.2.2.4
מבני חניה  3ההצעות במכרז, הינו בעל ניסיון בתכנון תנועה של 

 500 -ציבוריים לפחות אשר כל אחד מהמבנים הינו בעל למעלה מ
 מקומות חניה. 

  יובהר כי: ,לעיל 7.2.2 בסעיף ועה האמורמהנדס התנלבקשר  .7.2.3

, נכון ידי המציע-מועסק על אינוש ניתן להציג גם מהנדס תנועה .7.2.3.1
צעת למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ובלבד שהיה וה

שהוצג במסגרת המכרז,  המציע תזכה במכרז, מהנדס התנועה
) ויהיה כעובד ו/או כנותן שירותיםידי המציע הזוכה (-יועסק על

ל וזה שיבצע בעצמו את השירותים בפועל בתחום הרלוונטי, הכ
 בהתאם להוראות החוזה בפרט ומסמכי המכרז בכלל.

 ויוצע יכולמציע, מטעם  אשר מּוצע מהנדס התנועהאין מניעה כי  .7.2.3.2
 .אחרים מציעיםידי -על גם

לעיל, יובהר כי בניגוד למהנדס התנועה, הרי שעל  7.2.3ביחס לאמור בסעיף  .7.2.4
לעיל) חלה החובה להיות  7.2.1ראש הצוות המוצע (כאמור בסעיף האדריכל 

  מועסק במשרד המציע.

(הן עבור התנאים המקדמיים והן עבור דרישות  לעיל 7ף לצורך סעיהגדרות   
  : החובה)

" משמעם: סך הכנסות הקבלן מבצע הפרויקט, לא כולל מחירים שוטפים"
  מע"מ. 

, "ידיסציפלינאראשר תכנן תכנון "רב מתכנן  משמעו:" מתכנן ראשי"
תכנון ה כל גורמישל מקצועיות פעילויות על ידו הו רוכזו ותואמו במסגרת

התכנון הבאים: קונסטרוקציה, את כל מקצועות  לכל הפחותהכוללים 
קרקע, תנועה, נוף, אינסטלציה, חשמל, מיזוג אויר, מעליות, תקשורת, 

  בטיחות, תאום תכניות ושילוט. 

מפלסים  3" משמעם: מבנים שבוצעו בישראל בעלי חניה ציבוריים מבני"
) במבנה החניה תיחשב 0לפחות (יודגש כי במקרה של קומת קרקע (קומה 

כמפלס) המשמשים לחניית רכבים פרטיים וכוללים דרכי גישה למעבר 
מתקני שירות להולכי הרגל מעליות ורכבים בין המפלסים/קומות וכן 

  המשתמשים בחניון. 

ו רוכזו במסגרת" משמעו: תכנון עבור פרויקט הנדסי, אשר תכנון כוללני"
 תכנוןה כל גורמישל המקצועיות פעילויות על ידי האדריכל כל הותואמו 

  פרויקט.להליך רישוי ביצוע כולל 

" משמעו: פרויקט (או חלק ממנו ובלבד שהיקפו הכספי פרויקט שהושלם"
מסר לשימושו של המזמין העבודה עונה הנדרש בסעיפים אלו לעיל) אשר נ

חשבון סופי/טרום ו/או התקבלו עבורו טפסי אכלוס ו/או שהמזמין אישר 
  . בגינו סופי

" משמעו: מבנה המשמש את הציבור ומשלב מספר מערכות פרויקט הנדסי"
  תוך תיאום ביניהן. 

 -מגבלות להשתתפות במכרז

  -היעדר ניגוד עניינים .7.3

באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל האמור את השירותים המציע יבצע 
. מבלי לגרוע מכלליות האמור לא ימצא במצב של ניגוד עניינים כלשהו כלפי הרשות

 ומצהיר כדלקמן: מתחייב המציעבסעיף זה, 

כדי ליצור (או שניתן  ו/או בהתקשרות נשוא מכרז זה זה אין בהשתתפות במכרזכי 
כלשהם, בין  יגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסיםלהסיק באופן סביר כי יווצר) נ

 במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בינו לבין הרשות.
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כי אינו מייצג, מייעץ, בעל החזקה, מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו עם גורם 
כלשהו שהינו בעל אינטרס להשפיע על עצמאותו ו/או האובייקטיביות של הספק ו/או 

 ").גורם בעל אינטרסירות מטעמו בתחום מתן השירותים (להלן: "נותני הש

כי אינו מספק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפורטים במכרז זה עבור צד 
שלישי כלשהו שבינו ובין הרשות קיימת מחלוקת משפטית, בין כזו המתנהלת 

 ").צד בסכסוך" בערכאה שיפוטית ובין אם לאו (להלן:

בכל מקרה שבו מתקיים או עלול להתקיים איזה , ובכתב ללא דיחוי לרשותכי יודיע 
בהתאם לכל הוראות הרשות  מציעבמקרה זה יפעל ה מהנסיבות המפורטות לעיל.

העניינים  להסרת ניגודדית יפעל מילעניין זה, וככל שיידרש יימנע מלכתחילה, או 
 .ד בסכסוךו/או להפסקת הקשר עם גורם בעל אינטרס ו/או הקשר עם צ האמור

יהא לרשות ור, כאמ ענייניםכי נוצר מצב של ניגוד אם תמצא הרשות, ידוע לו ש
  .בכפוף למתן זכות טיעון שיקול דעת במסגרת בדיקת ההצעות לפסול את הצעתו

יחתום על כתב התחייבות בדבר העדר  מציע, הלעיל מבלי לגרוע מכלליות האמור
   הזמנת ההצעות.טופס ל 'זניגוד עניינים המצ"ב כנספח 

בנוסף, המציע, במקרה שיוכרז כזוכה במכרז, יהא כפוף, במסגרת נושא זה לעיל, 
  לחוזה.  5.10למפורט בסעיף 

  

 -מגבלות נוספות להשתתפות במכרז

הגיש הצעתו למכרז מובהר בזאת כי מציע כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהא רשאי ל .7.4
  : פחות אחד משני התנאים כדלקמןל באם נתקיימו בו

מציע אשר בעל אמצעי השליטה בו הינו עובד רשות שדות התעופה לשעבר  .7.4.1
שדות התעופה וזאת טרם הגעתו לגיל פרישה  אשר פרש מעבודתו ברשות

אים מיטיבים , וזאת בתנ2004-פרישה, תשס"דפי חוק גיל - חובה על
ובלבד שפרישתו נכנסה לתוקף במהלך חמש השנים  וייחודים שהוענקו לו

  סתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.האחרונות המ

   - או-      

מציע המעסיק נותן שירות באמצעותו מתעתד המציע לספק את השירותים  .7.4.2
נשוא המכרז, הינו עובד רשות שדות התעופה לשעבר אשר פרש מעבודתו 

פי חוק גיל -וזאת טרם הגעתו לגיל פרישה חובה על ,ברשות שדות התעופה
ובלבד  ים מיטיבים וייחודים שהוענקו לו, וזאת בתנא2004-פרישה, תשס"ד

שפרישתו נכנסה לתוקף במהלך חמש השנים האחרונות המסתיימות במועד 
 האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.

ידי הרשות עקב אי -מציע אשר סיפק טובין/שירות לרשות, והחוזה עימו בוטל על .7.5
זאת בשלוש השנים האחרונות עמידת המציע בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה, ו

שקדמו למועד פרסום המכרז, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה, היה והגיש הצעה 
 הצעתו תפסל על הסף.

חזר בו מהצעתו במכרז שפרסמה הרשות או מהצעתו בהליך תחרותי אחר מציע אשר  .7.6
שפרסמה הרשות, לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך, או שמסר לועדת המכרזים 

וזאת בשלוש השנים האחרונות נהג במהלך המכרז בעורמה, עה, או שמידע מט
שקדמו למועד פרסום המכרז, יהא לרשות שיקול דעת במסגרת בדיקת ההצעות 

 לפסול את הצעתו.

הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון, בנוסף,  .7.7
יע אשר לרשות היה ו/או לפסול הצעה ו/או השתתפות בהליך, של משתתף ו/או מצ

יש עימו ניסיון שלילי, רע ו/או כושל, לרבות חוסר אמון, העדר שביעות רצון ניכרת 
מביצוע עבודות / מתן שירותים על ידיו ו/או מי מטעמו, ו/או התנהלות בלתי הגונה 
וראויה מצידו וכיוצ"ב, וזאת במסגרת התקשרות קודמת ו/או קיימת, אחת או יותר, 

  ובין אותו משתתף ו/או מציע מסוג השירותים או העבודות מושא ההליך.בין הרשות 
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  הגורם שצבר את אותו ניסיון שלילי/רע/כושל יקרא להלן: "המתקשר".

) ישות משפטית iהמגבלה האמורה תחול (א) גם ביחס למשתתף/מציע שהינו: (
 ) ישות משפטית אשרiiשהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין במתקשר; (
) ישות משפטית אשר iiiהמתקשר הינו בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; (

המתקשר מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או בעקיפין, וכן (ב) גם אם חל 
שינוי באחזקות המתקשר/במתקשר, בין המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לבין 

 המועד בו נצבר אותו ניסיון שלילי/רע/כושל. 

דגישה ומבהירה בזה, כי דרישות התנאים המקדמיים ויתר הדרישות הרשות מ .7.8
אלא אם כן הוגדר אחרת  המופיעות במסמכי המכרז צריכות להתקיים במציע עצמו

 ובמפורש בתנאים המקדמיים ו/או ביתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז
שני , דהיינו הצעה אחת המוגשת על ידי משותפותלהגיש הצעות גם אין בהתאם, 

 מציעים במשותף, או יותר.

הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפורטות  .7.9
ובמקרה בו נאמר מפורשות אחרת,  -במסמכי המכרז צריכים להתקיים במציע עצמו 

"גוף משפטי אחר", אלא אם כן - ולא ב - בבעל התפקיד שלגביו מתייחסות הדרישות 
תנאים המקדמיים ו/או ביתר הדרישות המפורטות במסמכי הוגדר אחרת ובמפורש ב

  המכרז.

כל גוף משפטי שאיננו המציע, לרבות ולא  - "גוף משפטי אחר"לצורך סעיף קטן זה 
למעט, גוף משפטי הקשור בקשר משפטי כלשהו עם המציע (לרבות קשר שנוצר 

ת אחיות, במסגרת הליך מיזוג חברות, קשר בין חברת אם לחברת בת, קשר של חברו
חזקה, חברת ניהול, חברה הקשורה בקשרי "שרשור משפטי" ישיר או אחברות 

  .עקיף) וכיוצ"ב

 /יםהנקוב /יםהמקדמי /םזה לעיל, לצורך עמידה בתנאי ףעל אף האמור בסעי
   :שנצבר על ידין הניסיולעיל, יהיה המציע רשאי להסתמך על  7.1.2פים בסעי

") במהלך העוסק המורשה(להלן, יחדיו: "ה/ים שאינו/ם המציע עוסק/ים מורש (א)
התקופה הקודמת למועד ייסודו של המציע על ידי העוסק המורשה, כאשר במהלך 
התקופה שממועד ייסודו של המציע ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, היה 

  ; ו/או הפחותקות ומכוח ההצבעה במציע, לכל מהאחז 51%העוסק המורשה בעל 

תאגיד ממנו רכש המציע את הפעילות, הידע, המוניטין והניסיון נשוא הדרישות  ב)(
ולרבות  1999- דלעיל, וזאת בדרך של מיזוג, כהגדרת המונח בחוק החברות, תשנ"ט

 ").התאגיד הנרכשבדרך של עסקת נכסים (להלן: "

 על ניסיון של העוסק המורשה ו/או של התאגיד הנרכש, יצרףביקש מציע להסתמך 
המציע להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על ייסודו של העוסק המורשה ועל 
אמצעי השליטה של המציע בעוסק המורשה טרם ייסודו ו/או מסמכים המעידים על 

והמידע הדרושים על פי רכישת התאגיד הנרכש כאמור לעיל, וכן את כל המסמכים 
וסק המורשה ו/או על ידי הע שנצברטופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון 

 התאגיד הנרכש בתקופה הרלוונטית.

, לעיל 7.2בסעיף  ותהמפורט י לצורך הוכחת עמידה בדרישות החובהמובהר בזאת כ
עמית המועסק אצל  אדריכל/מהנדסלא יהיה מציע רשאי להסתמך על ניסיון של 

המציע במקרה בו הניסיון עליו מעוניין המציע להסתמך נצבר בתקופת העסקתו של 
 מהנדס אצל גורם אחר שאינו המציע.אדריכל/ה

ידי שני מציעים - אין להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על .7.10
 במשותף, או יותר.

היום בו פורסמה  –כרז" לצורך סעיף זה ובכל מסמכי המכרז, "מועד פרסום המ .7.11
 לראשונה בעיתונות מודעת הזמנת ההצעות למכרז.

  הפרת תנאי המכרז  .7.12

 המכרז במהלך ינהג) ב( או/ו מטעה מידע המכרזים לוועדת ימסור) א( אשר מציע   
 לאחר) ד( או/ו כזוכה שהוכרז לאחר, זה במכרז מהצעתו בו יחזור) ג( או/ו בעורמה
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 בתנאי עמידתו אי עקב הרשות ידי- על החוזה בוטל, בחוזה עימו התקשרות
 במכרזים להשתתף ממנו למנוע רשאית תהא הרשות, החוזה והפרת ההתקשרות
שנים  3 עד של זמן לפרק התקשרות אחר, וזאת הליך הרשות ו/או בכל של עתידיים

 הבלעדי דעתה לשיקול מיום החלטת הרשות שניתנה בעניינו של המציע, בהתאם
 של אחרת זכות בכל לפגוע או/ו לגרוע בכך שיהא ומבלי, תהרשו של והמוחלט
 כלשהו בהליך המציע כנגד לנקוט או/ו נוסף או/ו אחר נזק כל מהמציע לתבוע הרשות

המכרז לרבות עפ"י סעיף תנאי הסף לעיל, בהתקיים  מסמכי פי על או/ו דין כל פי- על
 זכויותיה למימוש מי מנסיבותיו, ולרבות חלוט הערבות, (ככל שקיימת ) בקשר

  .כאמור

בכתב  למציע כך-על תודיע זה היא סעיף מכוח זכותה את תפעיל והרשות היה
  ותקיים עימו הליך בירור בטרם מתן החלטתה.

) i: (הרשות תהא רשאית למנוע ההשתתפות כאמור, לא רק מאותו מציע, אלא גם מ
 ישות) ii; (מציעבאותו  בעקיפין או במישרין, אחזקות בעלת שהינה משפטית ישות

 ישות) iii; (בעקיפין או במישרין, בה אחזקות בעל אותו מציע הינו אשר משפטית
בעקיפין.  או במישרין, משותפת באחזקה עמה אותו מציע מצוי אשר משפטית

 שינוי בנוסף, הרשות תהא רשאית למנוע השתתפות כאמור, גם במקרה בו חל
 המועד בין, באחזקות אותו מציע בעצמובגורמים בעלי האחזקות באותו מציע / 

  אירע איזה מהאירועים הנקובים לעיל. בו המועד לבין במכרז הצעות להגשת האחרון

  המסמכים שיש לצרף להצעה .8

  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

, בדבר פרטי תאגיד, 1אשר יצורף למעטפה מס' תצהיר,  – היה והמציע הינו תאגיד .8.1
 נספח א'חתום על ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח 

לטופס הזמנת ההצעות וכן העתק של תעודת רישום של התאגיד, מאושר על ידי עו"ד 
כ"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב 

 לעיל. 7.1.1 בסעיף

, בדבר פרטי 1אשר יצורף למעטפה מס' תצהיר,  –הינו עוסק מורשה  היה והמציע
 1נספח א'מציע שהנו עוסק מורשה, חתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח 

לטופס הזמנת ההצעות וכן העתק תעודת עוסק מורשה של המציע, מאושר על ידי 
עו"ד כ"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי 

   לעיל. 7.1.1 ףהנקוב בסעי

המציע, מאושר  מנהל הכללי של, חתום על ידי ה1אשר יצורף למעטפה מס' תצהיר,  .8.2
, בצירוף לכל המסמכים לטופס הזמנת ההצעות 'נספח בעל ידי עו"ד בנוסח 

 ףהמקדמי הנקוב בסעי במסגרתו, לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאיהנדרשים 
  .לעיל 7.1.2

תצהיר חתום על ידי המנהל הכללי של המציע ומאושר על  –הינו תאגיד והמציע היה  .8.3
עמידתו של המציע , לצורך הוכחת לטופס הזמנת ההצעות' נספח גידי עו"ד בנוסח 

 לעיל. 7.1.3 בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

והמנהל הכללי של המציע אינו והמציע הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד, או היה היה 
/ בעלי הזיקה  של המציעבעלי השליטה המשמעותיים  בשםיכול להצהיר את הנדרש 

תצהיר חתום של העוסק המורשה, ו/או (לפי העניין) תצהירים נפרדים של  –למציע 
 1נספח ג', בנוסח המשמעותיים / בעלי הזיקה בתאגיד בעלי השליטהכל אחד מ

כשכל אחד מהתצהירים כאמור בשינויים המחויבים, לטופס הזמנת ההצעות, 
נקוב בסעיף ה, לצורך הוכחת עמידתם של הנ"ל בתנאי המקדמי מאושר על ידי עו"ד

  לעיל.  7.1.3

העתק אישור עדכני מרואה חשבון או משלטונות מס הכנסה ומע"מ המעיד כי המציע  .8.4
- מנהל עסקיו כדין ע"פ פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 –העתק האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו וכן  1975
, כשכל אחד מהאישורים האמורים תקף על שמו 1מס'  עטפהאשר יצורפו למ, 1976

של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, וזאת לצורך הוכחת עמידתו 
 .לעיל 7.1.4 של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף
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וזאת  נשלח בדוא"ל ע"י הרשות או נמסר למציעכפי שאישור רישום למכרז העתק  .8.5
 לעיל. 7.1.5 לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

מתן ציון האיכות במכרז כשהוא ממולא לעמידה בדרישות החובה ולטופס המענה  .8.6
נספח וחתום על ידי המציע כנדרש בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתו, בנוסח 

 .  1אשר יצורפו למעטפה מס' לטופס הזמנת ההצעות,  ד'

אשר טופס הזמנת ההצעות והחוזה, לרבות כל נספחיהם, כל מסמכי המכרז, לרבות  .8.7
 עמוד, על ידי המציע.  עמוד ו, כשהם חתומים בכל 1יצורפו למעטפה מס' 

כל מסמך הבהרה ו/או פרוטוקול אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז, ככל  .8.8
   ציע., כשהם חתומים על ידי המ1אשר יצורפו למעטפה מס' שתוציא, 

 ערבות לקיום המכרז .8.9

שקלים  אלף (שלושים₪  30,000ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, בסך של  .8.9.1
"), להבטחת מלוא התחייבויותיו של ערבות לקיום המכרזחדשים) (להלן: "

 המציע על פי טופס הזמנת ההצעות.

מאת בנק  -לבקשת המציע ולטובת הרשות  -הערבות לקיום המכרז תּוצא  .8.9.2
ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות התקפות של 
אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע 
להגשת ההצעות למכרז, כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת 

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

 הערבות לקיום המכרז חייב להיות המציע עצמו.

במקרה שהערבות לקיום המכרז תּוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב 
הביטוח, ולא  הערבות והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת

באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה. ערבות לקיום המכרז אשר תיערך 
ידי חברת ביטוח, תחשב כערבות - ידי סוכנות ביטוח, ולא על-ותיחתם על

 פגומה, ותיפסל וכך גם הצעת המציע.

לטופס הזמנת  כנספח ה'הערבות לקיום המכרז תהיה בנוסח המצורף  .8.9.3
  הצעות.

אלא אם דרשה  ,31.10.2017ה עד ליום הערבות לקיום המכרז תהא תקפ .8.9.4
הרשות את הארכתה ו/או את הארכת תוקף הצעת המציע (ואז המציע יהיה 
מחויב להאריך במקביל את תוקף הערבות לקיום המכרז), בהתאם לאמור 

  בטופס הזמנת הצעות זה.

, כשהוא ממולא וחתום על ידי 2אשר יצורף למעטפה מס' טופס ההצעה הכספית,  .8.10
 רש.המציע כנד

על נספחיהם, לרבות טופס הזמנת הצעות זה, נוסח החוזה וכן כל כל מסמכי המכרז  .8.11
מסמך הבהרה ו/או פרוטוקול אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז, ככל שתוציא, 
באופן שבמקומות המיועדים לכך, תהיה חתימה מלאה, מחייבת ובת תוקף של 

ם ובמידת הצורך גם המציע (באמצעות מורשי החתימה הרלוונטיים והמוסמכי
 חותמת המציע), ובנוסף חתימת המציע או חותמת המציע, בכל עמוד ועמוד.

"העתק נאמן -למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל בדבר אישור עורך דין כ
משמעם לעיל זה ף פי סעי-למקור", אינו תקף לגבי תצהירים, ולפיכך תצהירים על

 . 1971- פי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-, ערוכים עלמקוריים בלבדתצהירים 

 ת לקיום החוזהיווערבו המכרזערבות לקיום  .9

לעיל, תשמש כערובה להבטחת מלוא התחייבויות  8.9לקיום המכרז כאמור בסעיף  .9.1
המציע על פי טופס הזמנת ההצעות, בהתאם להוראות כל דין, לרבות עפ"י תקנה 

חזר בו מהצעתו טרם ההכרזה על הזוכה במכרז ובין ב' לתקנות, לרבות בין אם 16
 אם הוכרז על זוכה והמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו ו/או סירב לחתום על החוזה. 
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לא הודיעה הרשות למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על  .9.2
אריכה פי תנאי המכרז ו/או חל עיכוב בהשלמת הליך בדיקת ההצעות למכרז ו/או ה

הרשות את המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אזי מבלי לגרוע מהוראות כל 
דין, תהא הרשות רשאית לדרוש מכל אחד מהמציעים, לפי העניין, הארכת תוקף 
הערבות לקיום המכרז לתקופה שתיקבע על ידה, ואף תוקף תקופת הצעתו של 

ב להאריך את תוקף המציע תידחה לאותו מועד בהתאמה, והמציע כאמור מתחיי
 הערבות מעבר לתקופה הנקובה בערבות בהתאם לדרישת הרשות. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ומציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את  .9.3
ימים מיום שנדרש לכך  7תוקף הערבות לקיום המכרז ו/או לא חתם על החוזה תוך 

לעיל, תהא רשאית הרשות  8.9 על ידי הרשות ו/או לא הפקיד ערבות כמפורט בסעיף
לחלט את מלוא סכום הערבות לקיום המכרז, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה 
ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת 

פי כל -לפגוע בזכות הרשות לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד המציע כאמור בהליכים על
כה הערבות לקיום המכרז, תוארך תקופת תוקף ההצעה, דין. במקרה בו הואר
 בהתאמה לאותו מועד. 

כמו כן, במקרה של אי קיום התחייבויות המציע עפ"י האמור במסמכי המכרז,  .9.4
לרבות הפרת מי מהתחייבויותיו, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמת 

בות לקיום המציע ומבלי לנקוט בהליכים משפטיים, לגבות את מלוא סכום הער
המכרז או את חלקו, וזאת מבלי שיהיה באמור על מנת לגרוע ו/או לפגוע בזכות 
הרשות לתבוע מהמציע כל נזק אחר ו/או נוסף ו/או לנקוט כנגד המציע בהליך כלשהו 

 למימוש זכויותיה כאמור.

כבטחון לקיום התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, וכתנאי לשחרור הערבות  .9.5
 ת, כמפורט בחוזה.יוז, יפקיד הזוכה בידי הרשות ערבולקיום המכר

ב'(ב) לתקנות תיתן הרשות הזדמנות למציע 16במקרים הנופלים בגדרה של תקנה  .9.6
 להשמיע טענותיו בקשר עם החילוט, בטרם חילוט הערבות.

  תוקף  ההצעה .10

הרשות תהיה רשאית להאריך  31.10.2017הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, עד ליום 
לעיל  9.2 -ו 4.2בהתאם לאמור בסעיפים , ות קצובותאת תוקף הצעתו של המציע לתקופ

  הבלעדי. המכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתוזאת 

  בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .11

ביהן אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות שהוגשו, ואשר התקיימו לג .11.1
 11.2.1) עמדו בכל התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים כמפורט בסעיף iכל אלה: (

, )iii(. להלן 11.2.2המפורטות בסעיף שלב האיכות דרישות  עמדו בכל )iiלהלן; (
  תהיינה כדלקמן:

 להלן). 11.2.2 (כמפורט בסעיף איכות ההצעה של המציע –מהמשקל  80% .11.1.1

יפרט המציע, את כל המידע הדרוש וכן יספק לצורך בדיקת איכות ההצעה, 
הנדרש לצורך  את כל המסמכים המתבקשים באופן מלא, שלם ומדויק, ככל

למתן ציון  המענהמתן ציון איכות למציע ולהצעה בהתאם להוראות טופס 
 י תפקידים/מציעים יוכלו להסתמך על אותו/ם בעלהמובהר, כי . האיכות

   במסגרת הצעתם למכרז.

 ).להלן 11.2.3 (כמפורט בסעיף מחיר ההצעה של המציע –מהמשקל  20% .11.1.2

טופס ההצעה ב לכך לצורך שקלול הצעתו הכספית, ינקוב המציע במקום המיועד .11.2
בהתאם  במכרז זה,מתן השירותים בגין  ת על ידוהמוצעאת התמורה הכספית 

  .להוראות מסמכי המכרז

רשאית (אך לא חייבת), להיעזר בדיקת ההצעות תתבצע על ידי הרשות, אשר תהיה 
 ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה, וזאת בשלושה שלבים ובאופן המפורט להלן:  
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    ותנאים נוספים דרישות חובה תנאים מקדמיים  –שלב א'  .11.2.1
    

במסגרת השלב הראשון תכריע הרשות בדבר עמידתו של המציע  .11.2.1.1
ן לעיל (כמפורט, בי 7.1 בתנאים מקדמיים המפורטים בסעיף

בדרישות החובה המפורטות  לעיל), 8.1-8.5 היתר, בסעיפים
ובדבר עמידתו ביתר התנאים המפורטים  לעיל 7.2בסעיף 
"). לצורך התנאים הנוספיםלעיל (להלן: " 8.6-8.9 בסעיפים

האמור, תבדוק הרשות את המסמכים אשר הוגשו על ידי המציע 
      .  לעיל 8 סעיףבהתאם להוראות 

ויתר התנאים , דרישות החובה דמייםבדיקת התנאים המק .11.2.1.2
ולא  "Go-No Go"הנוספים תתבצע, בשלב הראשון, על בסיס 

תנוקד. עוד יודגש, כי מציע אשר לא עמד בתנאים המקדמיים 
בשאר התנאים הנוספים, הצעתו תפסל, דרישות החובה ו/או ו/או 

מבלי לגרוע מהזכות המוקנית לרשות  –למען הסר ספק  –והכול 
להלן. הרשות תמשיך לבחון אך ורק  15.2 להוראות סעיףבהתאם 

את הצעותיהם של מציעים אשר עמדו בתנאים המקדמיים 
 ובתנאים הנוספים.

  ציון איכות –שלב ב'  .11.2.2

במסגרת השלב השני תבחן הרשות את איכות הצעתם של מציעים אשר 
 11.2.1 כמפורט בסעיף והתנאים הנוספיםהתנאים המקדמיים  עמדו בכל

  לעיל, בהתאם להוראות המפורטות בטופס הזמנת הצעות זה.

  :כדלקמןו של המציע, תיבחן איכות הצעת

הנתונים שיציג תבחן את  הרשות -מידע כללי לשלב האיכות .11.2.2.1
ראש האדריכל : ים הבאיםהתפקיד יבעלוכן עבור המציע עבורו 
 יםתפקידה יבעל" להלן:( ומהנדס התנועה צוות התכנון

יידרש המציע להציג כבר במועד הגשת  ם"), אותיםיהראש
בדרישות המפורטת בטופס  תוך הוכחת עמידתם, ההצעות למכרז

 מתן ציון האיכות להלן.עמידה בדרישות החובה ולהמענה ל

מסמכי , מבקשת הרשות להבהיר, כי על אף שבמסגרת בהקשר זה
קבעו דרישות חובה עבור כל אחד מבעלי נמכרז חוזה נשוא הה

להעמיד לצורך מתן זוכה ההמציע התפקידים אותם יידרש 
במועד הגשת ש , הרילחוזה) 1בנספח א' (כמפורט  השירותים
 יםהתפקיד יבעל, יידרש המציע להציג אך ורק את למכרז ההצעה
ומהנדס התנועה. כאשר  ראש צוות התכנוןהאדריכל  - יםהראשי

במכרז יוענק למציע הן לגביו והן לגביי בעלי ציון האיכות 
התפקידים הראשיים כאמור והכול כמפורט בטבלת האיכות 

  המהווה חלק בחלתי נפרד מטופס המענה למתן ציון האיכות.

לא , בחוזהלגביהם נקבעו תנאי חובה בעלי תפקידים נוספים אשר 
הרשות על ידי  יובאו לאישורואלה יוצגו כחלק מהצעת המציע, 

חתימת ימים מיום  30רק לאחר חתימת החוזה, תוך זוכה בלבד, ה
בעלי מובהר, במפורש, כי כל . החוזה על ידי הרשות והרשות

התפקידים הנוספים כאמור, ידרשו לעמוד בכל דרישות החובה 
  . במסמכי המכרזהנקובים עבורם 

תבחן רק את איכות הצעתם של הרשות  -  בדיקת איכות ההצעה .11.2.2.2
ות התנאים המקדמיים הצעותיהם עמדו בכל דרישמציעים אשר 

דרישות אלו אשר עמדו בוכן והתנאים הנוספים דרישות החובה 
(הצגת ניסיונם של המציע ושל בעלי  כאמור לעילהחובה 

. במסגרת בחינת איכות ההצעה תבחן התפקידים הראשיים)
הרשות את כל המידע שסיפק המציע בהתאם להוראות טופס 
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בעלי המשרד המציע ועבור , לרבות ן האיכותלמתן ציו המענה
 ראשיים. תפקידים הה

", ציון האיכותהציון שיוענק לאיכות ההצעה של המציעים כאמור (להלן: "
) נקודות, 100) לבין מאה (0"), יהיה בין אפס (Qאו בנוסחאות להלן: "

 :כדלקמןוהוא יחושב 

"), אשר אמות ציון המפ"ליינתן ציון בהתאם למפ"ל (להלן: "
המידה והמשקולות שבו, לרבות הניקוד המירבי עבור כל אמת 
מידה כאמור, ומבחני המשנה השונים לפיהם נבחנת אותה אמת 

בטבלת המפ"ל שבטופס מידה וניתן הניקוד הנ"ל מפורטים 
' דהמענה לעמידה בדרישות החובה ומתן ציון איכות (נספח 

 .לטופס הזמנת ההצעות)

  מהציון הסופי.  80%) מהווה "Q"של ציון האיכות ( משקלויובהר כי 
שלו נמוך  איכותמציע אשר ציון היובהר ויודגש כי בנוסף, 

  .ולא תעבור לשלב ג' ) נקודות, הצעתו תפסל08( מוניםמש
  

  ציון המחיר  - שלב ג' .11.2.3

תבחן הרשות את הצעתם הכספית (אשר הוגשה  –בשלב השלישי  .11.2.3.1
), של מציעים שעמדו בכל התנאים 2באמצעות מעטפה מס' 

 והתנאים הנוספים כמפורט בסעיףדרישות החובה המקדמיים 
טופס המענה עמדו בכל דרישות שהצעותיהם וכן  ,לעיל 11.2.1

שקיבלה  האיכותוכן שציון  לדרישות החובה ולמתן ציון האיכות 
 .נקודות 08-אינו נמוך מ הצעתם

לצורך קביעת ציון המחיר תקבע הרשות, את סך הצעת המחיר  .11.2.3.2
של כל מציע, וזאת כסכום השווה למכפלת ההפרש העשרוני שבין 

לשיעור שכר אותו נקבע המציע ביחס  לבין אחוז ההנחה המוצע 1
מהשירותים הנקובים בטבלאות המצורפת לטופס ההצעה החוזה 
, על פי הנוסחה הבאה (להלן: 100לת המספר , הכול במכפהכספית

  "):הצעת המחיר"

 (1-Pre)*100 = PM  

  כאשר: 

גובה הצעת המחיר של כל מציע לצורך קביעת ציון 
  המחיר

=  PM 

 Pre  =  אחוז ההנחה (כשבר עשרוני) אותו נקב המציע

 

לפני בחינת ההצעה הכספית וקביעת ציון המחיר, תמצא עוד  .11.2.3.3
של ההצעות הכספיות מתוך  ההנחהאחוז הרשות את חציון 

 ").החציוןההצעות הכשרות (להלן: "

 15%-למעלה מ-שלה חורג ב אחוז ההנחההצעה כספית ש
תיפסל, ובלבד שמספר (הן כלפי מעלה והן כלפי מטה) מהחציון 

וכי בהליך הצעות  5הינן לפחות זה ההצעות הכשרות בשלב ג' 
מההצעות הכשרות, הפסילה המתואר לא יפסלו מחצית (או יותר) 

עוד  .חובת המכרזים ) לתקנות2א(ג)(5והכל בכפוף להוראות תקנה 
מאחר וההצעה למכרז הינה אחוז הנחה אחיד, יחושב יובהר כי 

 100אחוז ההנחה המוצע ע"י כל מציע כיחס מספרי מתוך 
מציע אשר נתן ובהתאם לדוגמא הבאה לצורך המחשה בלבד: 

חישוב , הצעתו לצורך שיםהנדר התעריף/תעריפיםהנחה מ 20%
-X100=80)1דהיינו:   100תחושב ביחס ל  החריגה בסעיף זה לעיל
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לא האמור לעיל  ריגהחישוב הח). לפיכך, יודגש בשנית כי 20%
  אמור לעיל.ל בהתאםיבוצע על אחוז ההנחה עצמו אלא רק 

הרשות תקבע את ציון המחיר באופן יחסי להצעת המחיר הנמוכה  .11.2.3.4
הצעות המחיר הכשרות שלא נפסלו בהתאם להוראות ביותר מבין 

  לעיל.  11.2.3.3ף סעי

  ציון המחיר של כל הצעה יחושב לפי הנוסחה הבאה:  .11.2.3.5

(Pmin/PM)*100 = P 

  כאשר: 

P =  ציון המחיר

 Pmin  =  הצעת המחיר הנמוכה ביותר  

PM  =  הצעת המחיר של כל אחד מהמציעים  

  מהציון הסופי.  20%) מהווה "P"משקלו של ציון המחיר (

 הציון הסופי המשוקלל .11.2.4

לשלבים המפורטים  לאחר מתן ציון האיכות ומתן ציון המחיר, בהתאם
בסעיף זה לעיל, תקבע הרשות את הציון הסופי המשוקלל של כל אחת 

  מההצעות הרלוונטיות.   

  הציון הסופי המשוקלל של כל הצעה יחושב לפי הנוסחה הבאה: 

Q + 20%*P=FS*80%  

  כאשר: 

 FS  =  המשוקלל הציון הסופי

Q  =   ציון האיכות

P  =  ציון המחיר

התחרות במכרז תהא על ההצעה בעלת הציון הסופי המשוקלל (איכות  .11.2.5
 ) הגבוה ביותר שהתקיימו בה כל אלה:"FS" –ומחיר ההצעה 

 לעיל; 7.1 ףעמדה בכל התנאים המקדמיים הנקובים בסעי .11.2.5.1

 לעיל;  8.6-8.9 ףבסעי כמפורטהנוספים תנאים בעמדה  .11.2.5.2

כמפורט  טופס המענה למתן ציון האיכותעמדה בכל דרישות  .11.2.5.3
 ;לעיל 11.2.2 בסעיף

 לא הוגשה במסגרתה הצעה כספית חורגת.  .11.2.5.4

 הודעה בדבר זכייה .11.3

הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא  .11.3.1
למציע אך ורק על ידי במכרז, ו/או אי הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח 

 מזכיר ועדות המכרזים.

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב באמצעות  .11.3.2
אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול  - כל גורם שאיננו מזכיר הועדה 

להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה 
 חריותו בלבד.יהיה הדבר על א –אחרת 
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     התמורה - שכר החוזה .12

תמורת ביצוע השירותים בפועל וביצוע כל התחייבויותיו של הזוכה בהתאם  .12.1
תשלם הרשות לזוכה עבור השירותים שסופקו על במלואן ובמועדן, להוראות החוזה, 

, לעיל) 2(לרבות אפשרות הרשות להפעיל מי מהאופציות המוגדרות בסעיף  ידו בפועל
הצעתו באופן ובתנאים הנקובים בחוזה, כשהם מחושבים על פי  החוזהשכר את 

הוראות , והכול באופן ובתנאים המפורטים לשם כך בשל המציע במכרז הכספית
  .")התמורה" או "שכר החוזה(להלן: " חוזהה

בשלב זה (בטרם הפעלת מי מהאופציות וככל שהפרויקט לא יבוצע מודגש כי  .12.2
המתכנן הזוכה בהתאם לאומדן הביצוע המוסכם בין  יקבע שכר החוזה שלבפועל) 

המתכנן הזוכה לרשות ובהתאם להוראות החוזה הנקובות לשם כך. מובהר כי 
האומדנים המצורפים לטופס ההצעה הכספית למכרז זה הינם אומדנים ראשוניים 

שכר החוזה של מתכנן ככל שהרשות תחליט על ביצוע בפועל של הפרויקט,  בלבד.
 ע על פי עלות הביצוע בפועל של הפרויקט. הזוכה יקב

במידה ויהיו עבודות/שירותים שאינם מופיעים בנספח שכ"ט וככול שיידרש המתכנן  .12.3
לתכנן תכנון נוסף, התמורה תהיה על פי  "תעריף ונהלים לעבודות תכנון במערכת 

להלן "הספר הצהוב" במהדורה המעודכנת האחרונה. ניתוח שכר –הביטחון" 
קצועות ובשירותים  עליהם יש תעריף יהיה מבוסס על אומדני ביצוע כפי המתכנן במ

  שמוערכים על ידי הרשות. 

במידה ויהיו עבודות/שירותים במקצועות שאינם מוגדרים בספר הצהוב (וגם בנספח  .12.4
מתכננים ויועצים "תעריף  א' 2.21שכ"ט כאמור), יהיה שכר המתכנן בהתאם לפרק 

שעות העבודה יוגדרו לכל יועץ/מתכנן  ."נמשכות התקשרויות, לפי שעות עבודה
חרוג ר התכנון. במידה והמתכנן לא יכשעות המקסימליות אותן תשלם הרשות עבו

הנ"ל תשלם הרשות את השעות אשר בוצעו בפועל. במידה והמתכנן  מכמות השעות
 יחרוג  מכמות השעות הנ"ל, תשלם הרשות רק את השעות שהוגדרו.  

הרשות, יר למשתתפים במכרז, כי יתכן ויבוצעו שינויים על ידי הרשות מבקשת להבה .12.5
היקף ההתקשרות עם ו/או יצומצם ורחב י, וככל שעל פי שיקול דעתה הבלעדי

בהתאם להוראות שינוי בהיקף השירותים, בהתאם להזוכה, תשלם הרשות לזוכה 
  .מנגנון השינויים והתמורה הנקובים בחוזה

ככל שלא יחול שינוי בהיקף ההתקשרות כאמור בסעיף  למען הסר ספק יצוין, כי .12.6
סופי בגין ביצוע השירותים וכל יתר התחייבויות ו מלא לעיל, שכר החוזה הינו 12.2
ן על פי החוזה, לרבות כל ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן השירותים, נהמתכ

 למעט אם נקבע אחרת ובמפורש בחוזה.

רותים בשלב התכנון ובשלב בגין השיהחוזה שכר למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  .12.7
כלשהי כולל הוצאות נסיעה וכי הזוכה במכרז לא יהיה זכאי לתמורה הפיקוח העליון 

  זמן ביצוע הנסיעות. הוצאות נסיעה ו/או בגין

  חובת חתימה על החוזה  .13

לחתום על החוזה ונספחיו עם הרשות, בנוסח שהעתקו מציע שיוכרז כזוכה במכרז על ה
לרבות כל תיקון אותו תבצע הרשות בחוזה (ככל שתבצע), במסגרת הליך המכרז,  מצורף,

ימים מהמועד שהתבקש לכך על ידי הרשות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  7וזאת תוך 
במקרה של שינויים שייעשו . החוזה על כל נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה

להלן וכן בכל אופן אחר בהתאם למסמכי  22ף בחוזה, במסגרת ההבהרות כאמור בסעי
  המכרז ו/או על פי דין, החוזה אשר ייחתם עם המציע הזוכה יותאם לשינויים האמורים.

  שמירת דינים והוראות .14

של הוראות  ןאת קיומ ,לא תתקבל הצעה אשר המחיר הנקוב בה אינו תואם, לדעת הרשות
אם מכל סיבה שהיא ההצעה בכללותה, לרבות ההצעה הכספית, אינה תואמת הדין וכן 

  את כל התחייבויות הזוכה על פי החוזה.לדעת הרשות 
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  שינויים ופנייה להשלמות .15

כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז על ידי המציע או כל הסתייגויות שלו  .15.1
לוואי או בכל דרך אחרת לגביהם, בין על ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב 

עלולים להביא לפסילת ההצעה, והכול בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי 
אין באמור כדי לפגוע בזכות המציע לפנות בשאלות ובירורים  והמוחלט של הרשות.

 להלן. 22לרשות בהתאם לאמור בסעיף 

ל דעתה ל על פי שיקווהרשות שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכ .15.2
צוע השלמת מסמכים ו/או פרטים יהמלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לב

ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם התנאים 
המקדמיים ו/או התנאים הנוספים ו/או בקשר עם המענה למתן ציון האיכות ו/או 

עות חישובית או אחרת ו/או השמטה ההצעה הכספית ובכלל האמור, בקשר עם כל ט
ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא 
שנתגלעו באיזה מהמענים האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או 
לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות 

התאם להוראות הנקובות בטופס ההצעה הכספית, המענה למתן ציון לרשות ב
 איכות ובהתאם לשאר הוראות הדין.

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות  .15.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא  כפי שהן נקובות בהוראות סעיף

מושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ו
מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה 

  מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.    

  צעה כלשהיאקבלת הל היעדר חובה .16

למרות כל האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות אינה מתחייבת לקבל 
  ה הזולה ביותר או כל הצעה מההצעות שיוגשו במכרז.את ההצע

  ביטול המכרז או ביטול החוזה .17

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .17.1

על אף האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות שומרת לעצמה את 
ו/או לבטל את זכייתו של זוכה במכרז ו/או לבטל את המכרז בכל עת, הזכות לבטל 

במכרז, כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לה על פי טופס את החוזה עם זוכה 
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 .17.2

לעיל,  17.1 שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף לפניבוטל המכרז  .17.2.1
היה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או ת

פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא - לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על
,(ככל שנקבעה ערבות לקיום המכרזשבה למציעים הוהמכרז, וזאת בין אם 

 .ובין אם לאובמכרז חובת המצאת ערבות) 

תו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה של שהוכרז זוכה במסגר לאחרבוטל המכרז  .17.2.2
(לרבות  זוכה במכרז ו/או לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז

, אזי לעיל 17.1, בנסיבות המתוארות בסעיף במהלך ביצוע החוזה על ידו)
לעיל, ובנסיבות המתאימות,  17.2.1 מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף

תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו 
/הצעתו הגבוה ביותר ]המשוקלל[(אשר הצעתו הנה בעלת הציון הסופי 

כל מבין שאר ההצעות אשר עמדו בביותר לפי העניין,  זולההכספית הנה ה
של המציע/ים  /ם(מלבד הצעתו ההצעותבטופס הזמנת  תנאים המפורטיםה

תו/ם בוטלה כאמור) ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך זכייאשר 
 .פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז- אחרת שהיא על
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       ולוח הזמנים ההתקשרותתקופת  .18

מיום חתימת החוזה ועד לתום התקשרות הרשות עם המציע הזוכה, תהא תקופת  .18.1
תנאים והכול בהתאם לתקופת הבדק לביצוע הפרויקט/סיום קבלת השירותים 

 .הנקובים לשם כך בחוזה

 לחוזה.  בנספח יג'לוח הזמנים למתן השירותים נשוא הפרויקט הינו כמפורט  .18.2

לטופס  2.3.1במידה והרשות תבחר לממש את האופציה שברשותה (כמפורט בסעיף  .18.3
הזמנת הצעות זה לעיל) לקבלת שירותי תכנון כוללני למבנה חניה נוסף לציבור 

, תוארך תקופת ההתקשרות הנקובה לעיל עד לסיום מתן 3ינל טרמבחזית 
זו. לוח הזמנים לשירותים נשוא האופציה האמורה בסעיף  השירותים נשוא אופציה

 לחוזה. בנספח יג'כנקוב זה לעיל יהיה 

לעיל)  2.3.2במידה והרשות תבחר לממש את האופציה שברשותה (כמפורט בסעיף  .18.4
הנקובה לעיל עד יקט, תוארך תקופת ההתקשרות למתן שירותי פיקוח עליון לפרו

. לו"ז שלב זה הינו החל הפרויקטלתום תקופת הבדק של ביצוע העבודות נשוא 
ממועד צו התחלת עבודה לקבלן הביצוע של הפרויקט ומותנה בהתקדמות ושלבי 

  הביצוע של הפרויקט בפועל.

על דחיית תחילתה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לזוכה בכתב,  .18.5
של תקופת ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של 
הרשות. הודיעה הרשות על דחיית תחילתה של תקופת ההתקשרות כאמור ו/או 
במידה ויחולו עיכובים כלשהם, במועד תחילת תקופת ההתקשרות, כתוצאה מצו של 

וספת שהיא, ידחה ו/או יוארך מועד בית משפט מוסמך ובין מכל סיבה אחרת ו/או נ
תחילת התקופה האמורה, למועד אותו תקבע הרשות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי 
והזוכה מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר וכן יהיו מנוע ומושתק, מלהעלות כל תביעה 
ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך, כלפי הרשות ו/או כלפי מי מטעמה, ובכלל 

ה זכאי הזוכה לשיפוי ו/או לפיצוי מכל סוג שהוא. למען הסר ספק, מובהר זה, לא יהי
 בזאת, כי אין באמור בסעיף משנה זה, על מנת לגרוע מזכותה של הרשות לביטול

 לעיל.  17החוזה, בהתאם להוראות סעיף 

עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, לבטל את הרשות תהא רשאית,  .18.6
ת ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת החוזה ו/או להפסיק א

 30תקופת ההתקשרות או במהלך תקופת ההתקשרות, וזאת בהודעה מוקדמת של 
(שלושים) ימים בכתב. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין באמור סעיף משנה זה, 
על מנת לגרוע מזכותה של הרשות, לבטל את החוזה, בהתאם לשאר התנאים 

 לעיל. 17ורטים בחוזה ו/או כדי לגרוע מזכותה לפי סעיף המפ

מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או המציע הזוכה,  .18.7
הפסקת ההתקשרות, הינה זכות המוקנית לרשות, וכי בקרות איזה מהמקרים 

כל האמורים, הוא מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק, מלטעון 
טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו, לביצוע שירותים, במשך כל תקופת 
ההתקשרות ו/או הסתמכותו להיקף מינימאלי כלשהו, ובפרט טענות שעניינן 
השקעות, אותן השקיע המציע הזוכה, בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם 

 היתכנותם.

  העדר בלעדיות .19

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

 אחרים לביצוע השירותים ו/או שירותים דומים. 

  עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .20

רק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים ובמסמכי 
(ו) לתקנות חובת המכרזים, 21 -(ה) ו 21ההצעות הזוכות בהתאם לאמור בתקנות משנה 

 500עם מזכיר/ת ועדת המכרזים, וכל זאת תמורת תשלום בסך , לאחר תאום 1993-תשנ"ג
 לטופס ההצעה הכספית.  5 סעיף כולל מע"מ, ובכפוף להוראות ₪, 
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  המציעים לנרשמים למכרזמפגש  .21

לקבל הסברים והבהרות נשוא על מנת למפגש  ןמוזממציע אשר נרשם למכרז זה, כל  .21.1
  מכרז זה.

  10:00 בשעה 4.4.2017 בתאריך םויתקיי, יערך שהינו חובההמפגש,  .21.2

חדר  2, קומה 1טרמינל ב ,לעיל יםהנקוב הייפגשו במועד ובשעבמפגש המשתתפים  .21.3
  נתב"ג. 236ישיבות הנדסה מספר 

לא יוכל להגיש הצעתו מפגש כאמור לעיל, ב לא ישתתף או נציג מטעמו אשר מציע  .21.4
 .תפסל על הסף והצעת -אם עשה כן למכרז ו

הרשות תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך, מפגשים  .21.5
נוספים לכל המציעים שנרשמו למכרז (ולהם בלבד) אם תסבור זאת כנחוץ. הודעה 
על מועד המפגשים הנוספים האמורים תימסר בכתב ומראש למציעים שנרשמו 

 למכרז והיא תהיה רשות בלבד. 

  שאלות הבהרהוהבהרות  .22

ת יש להפנות בכתב את כל השאלו הו/למכרז זה, אלי תהרשות האחראי ת/נציג .22.1
  כתובת דוא"ל, אגף לוגיסטיקה, להגב' ורד אגוזיןה ינוהבירורים ה

veredag@iaa.gov.il  :או על ידי שליח,  9711296-03או באמצעות פקס שמספרו
 1למזכירות אגף לוגיסטיקה, רשות שדות התעופה, נמל תעופה בן גוריון, טרמינל 

 .B209 , חדר2קומה 

   .03-9750584/581יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו:  .22.2

על הפונים לציין בעת פנייתם את מספר  19.4.2017פניות לבירורים תעשנה עד ליום  .22.3
ירורים. לאחר מועד זה תהא הרשות רשאית שלא הפקסימיליה ומס' הטלפון לב

  לענות לשאלות מציעים. 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי הרשות  .22.4
בקשר עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, בין היתר 

"), יפורסמו באתר רותההבהלעיל (להלן, יחדיו בסעיף זה: " 15.2 כמפורט בסעיף
האינטרנט של הרשות. פרסום ההבהרות באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר 
ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים, גם בנסיבות בהן, מכל סיבה 
שהיא, לא הפיצה הרשות בעצמה את ההבהרות (כולן או חלקן) בהתאם להוראות 

מציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להלן, ובכל מקרה על ה 22.5 סעיף
להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן, 
ולצרפן להצעה לאחר ששקללו את האמור בהן והמציעים יהיו מנועים ומושתקים, 

 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך.

לעיל, הרשות תפיץ במישרין  22.4 המציעים על פי סעיף בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות .22.5
מכרז, וזאת באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון נרשם להרות לכל מי שאת ההב

 בקשר עם כל אחת מההבהרות. 

למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של הרשות, אלא אם פורסמה  .22.6
 לעיל. 22.4 כאמור בסעיף

 ואיסור העסקת עובדים פלסטיניים  אישור גורמי ביטחון .23

יודגש, כי העסקת עובדי המציע הזוכה כפופה לאישור גורמי הביטחון, מראש ובכתב.  .23.1
יהיה חייב  -לא אושרה העסקתו של מי מעובדי המציע הזוכה ע"י גורמי הביטחון 

 המציע הזוכה להעמיד תחתיו עובד אחר. 

לא  - הזוכה ע"י גורמי הביטחוןיובהר, כי אי מתן אישור למי מעובדיו של המציע  .23.2
לדחייה ו/או עיכוב ו/או לאי ביצוע העבודה נשוא  יהווה כל עילה מצד המציע הזוכה

 המכרז.
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מת לב המציעים לכך שמאחר והשירותים לעניין סעיף זה לעיל, מופנית בזאת תשו .23.3
כניסה מסיבות בשטחים המוגדרים כמוגבלים ל נשוא מכרז זה יכול ויבוצעו

 לא תותר העסקת עובדים פלסטיניים,הרי שבשטחים כאמור , בנתב"גביטחוניות 
 אשר אינם אזרחי ישראל.

  שינויים בהיקף ההתקשרות .24

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי לרשות שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם את היקף 
, מעת לעת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות ובהתאם /שירותיםהעבודות
  והכול באופן, בתנאים ובהתאם למנגנונים הנקובים לשם כך בחוזה.לצרכיה, 

  איסור הסבה .25

כל אחד מהמציעים, לרבות הזוכה, מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות  .25.1
ו/או לבצע כל דיספוזיציה אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, במישרין ו/או 

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

 מתה מראש ובכתב של הרשות.לשם כך את הסכ

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או  .25.2
לעיל. כל העברה ו/או  25.1 הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף

הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה אחרת כאמור שלא תקבל את אישורה בכתב 
כלפי הרשות  טלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקףשל הרשות, תהיה בטלה ומבו

ומבלי לפגוע בבטלות הפעולה, תיחשב גם כהפרה יסודית של הוראות החוזה (ככל 
 .שייחתם)

  בעלות על מסמכי המכרז .26

שהוא  מכל מין וסוג , לרבות זכויות הקניין,זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרותהבעלות ו
והמסמכים אותם תציג הרשות בפני  מענה המציעיםובנספחיו, לרבות במסמכי המכרז 

באופן שבו תהיה רשאית הרשות, בין היתר,  של רשות בלבד , תהיינההמשתתפים במכרז
לעשות בהם כל שימוש והמציע מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר על זכויותיו וכן 

 המציעים. ן בקשר לכךיהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין סוג שה
מסמכי  שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשת ההצעה.כל  ןאינם רשאים לעשות בה במכרז
  . לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות משרדי הרשותלבמלואם יוחזרו  המכרז

  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .27

לדון בכל עניין יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית  –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .27.1
הקשור ו/או הנובע 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  .27.2
לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה  ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין

כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלה 
 אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

  
  
  

  בכבוד רב,    

  ורד אגוזין, קניינית    
   גף לוגיסטיקהא    
  רשות שדות התעופה    
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  מפת הגעה למשרד הראשי בנתב"ג
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  נספח א' לטופס הזמנת ההצעות
  לטופס הזמנת ההצעות 8.1 תצהיר פרטי מציע, בהתאם להוראות סעיף

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

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

  כדלקמן:

"), ונותן תצהירי זה התאגידהנני משמש כ ___________ ב____________ (להלן: " .1
בשמו, מכוח הכרתי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה 

  זו בשם התאגיד.

 שם התאגיד: ____________________________________________ .1.1

 _______________________________כתובת רשומה:     __________ .1.2

 מספר תעודת הרישום של התאגיד: _____________________________ .1.3

שמות חברי התאגיד ובעלי המניות, מעניהם, מספרי תעודות הזיהוי שלהם,  .1.4
  ופירוט מספר המניות בידי כל חבר בתאגיד:

  ______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  

  
 ת מנהלי התאגיד (לא דירקטורים), מעניהם ומספרי תעודות הזיהוי שלהם: שמו .1.5

  המנהל הכללי: ____________________________________ 

  מנהלים נוספים בפועל בתאגיד:
     ______________________________________________  
   _______________________________________________  

________    _______________________________________  
שמות מורשי החתימה של התאגיד: _____________, _____________,  .1.6

      .______________ 

  אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. .2

 מצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" של תעודת רישום התאגיד. .3

                      
                       ___________________  

  (ללא חותמת המציע) חתימת המצהירשם ו                                                          

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

באופן אישי, ושהנו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם התאגיד, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם 
  לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

                       __________________  
  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                    
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  לטופס הזמנת ההצעות 1'נספח א
  לטופס הזמנת ההצעות 8.1 תצהיר פרטי מציע שהנו עוסק מורשה, בהתאם להוראות סעיף

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

  כדלקמן:

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

 שם המציע: ____________________________________________ .1.1

 _________________________________________כתובת רשומה:      .1.2

 מספר עוסק מורשה של המציע: _____________________________ .1.3

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

  אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. .2

	תעודת עוסק מורשה.מצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" של  .3

                
        ___________________  

  (ללא חותמת המציע) חתימת המצהירשם ו                                              
  

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

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

              
                    __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                    
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  נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות
  לטופס הזמנת ההצעות 8.2 תצהיר, בהתאם להוראות סעיף

  ] 1מספר  [טופס זה יש להכניס למעטפה 

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

  כדלקמן:

[*יש לנקוב בשמו  ")המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ (להלן: " .1
 2016/074/0012/00מס' , מכרז פומבי כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות] - המלא של התאגיד 
ה חניה לחברות כוללני לפרויקט מבנ תכנוןלמתן שירותי אדריכל עם ה להתקשרות בחוז

ו/או למתן  בנתב"ג 3לתכנון מבנה חניה נוסף בחזית טרמינל  השכרת הרכב ואופציות
  .עבור רשות שדות התעופה ,שירותי פיקוח עליון

כמתכנן המציע תכנן, נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז אני מצהיר כי  .2
ניה ציבוריים, כאשר כל פרויקט כאמור בוצע פרויקטים לפחות של מבני ח 3ראשי, 

לפחות ₪ מיליון  100של   יקט עמד על סך שלבישראל והושלם והיקפו הכספי של כל פרו
  במחירים שוטפים וללא מע"מ. 

  

    
  לעיל: 3להלן נתונים להוכחת ההצהרה בסעיף 

  (מס' השורות הינו להמחשה בלבד)
  
  
  

  
  זה לעיל: לצורך נספח

  

" משמעם: סך הכנסות הקבלן מבצע הפרויקט, לא כולל מחירים שוטפים"
  מע"מ. 

, "ידיסציפלינאראשר תכנן תכנון "רב מתכנן  משמעו:" מתכנן ראשי"
תכנון ה כל גורמישל מקצועיות פעילויות על ידו הו רוכזו ותואמו במסגרת

התכנון הבאים: קונסטרוקציה, את כל מקצועות  לכל הפחותהכוללים 

  

  שם הלקוח
 שם הפרויקט

  ותכולתו 

היקף סך ה
כספי של 
 הפרויקט
במחירים 

שוטפים וללא 
  מע"מ

השלמת מועד 
ומסירת 
 הפרויקט

(חודש  למזמין
  ושנה)

איש קשר ופרטי 
  התקשרות

1.            

2.  

  
          

3.            
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קרקע, תנועה, נוף, אינסטלציה, חשמל, מיזוג אויר, מעליות, תקשורת, 
  בטיחות, תאום תכניות ושילוט. 

מפלסים  3" משמעם: מבנים שבוצעו בישראל בעלי מבני חניה ציבוריים"
) במבנה החניה תיחשב 0לפחות (יודגש כי במקרה של קומת קרקע (קומה 

כמפלס) המשמשים לחניית רכבים פרטיים וכוללים דרכי גישה למעבר 
רכבים בין המפלסים/קומות וכן מתקני שירות להולכי הרגל המשתמשים 

  בחניון. 

" משמעו: פרויקט (או חלק ממנו ובלבד שהיקפו הכספי רויקט שהושלםפ"
עונה הנדרש בסעיפים אלו לעיל) אשר נמסר לשימושו של המזמין העבודה 

חשבון סופי/טרום ו/או התקבלו עבורו טפסי אכלוס ו/או שהמזמין אישר 
  בגינו.  סופי

  

  

 

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

                
        ___________________  

  (ללא חותמת המציע) חתימת המצהירו שם                                               
  

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

והמוכר/ת לי באופן אישי, שהנו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ואחרי __________ 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

  הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

              
                     __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                     

  

המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלאות נפרדת וכן להוסיף לטבלאות כאמור מסמכים  *
להוכחת הנתונים אותם 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. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק של נספח ב' המופקד בתיבת המכרזים הנו, באופן בלעדי ומוחלט, העותק 
ל מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום המחייב לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בהם ע
  אופן וצורה על  הנוסח המחייב של נספח ב', כפי הופקד בתיבת המכרזים.       
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  לטופס הזמנת ההצעות' גנספח 
  לטופס הזמנת ההצעות 8.3 תצהיר, בהתאם להוראות סעיף

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

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

  כדלקמן:

________ (להלן: _______________אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____ .1
") [*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות], המציע"

 תכנוןלמתן שירותי אדריכל עם להתקשרות בחוזה  2016/074/0012/00מס' מכרז פומבי 
לתכנון מבנה חניה נוסף  ה חניה לחברות השכרת הרכב ואופציותכוללני לפרויקט מבנ

  .עבור רשות שדות התעופה ,ו/או למתן שירותי פיקוח עליון בנתב"ג 3בחזית טרמינל 

  .המציע מטעם להצהיר ומוסמך אני משמש כמנהל כללי במציע .2

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

התאגיד המציע, אני ואף לא אחד מבעלי אמצעי השליטה המשמעותיים  .3.1
נם: _____________, יהאחרים בתאגיד המציע שה

______ ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ______________; _________
_____________; ___________, ת.ז./ח.פ. _____________ לא הורשעו 

חוק העונשין,  פי עלבכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים 
 עלו/או  422-425, 383, 330, 305, 300, 291, 290, 237, 112, 100: 1977-תשל"ז

, ואם הורשעו במי 1957- חחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי" פי
  מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.

מי שהנו מחזיק בעשרים  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"זה:  3.1לצורך סעיף 
או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ) 25%(וחמישה אחוזים 

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

  ]הרלוונטי במקום  [המציע יסמן  -ובעל הזיקה אליו  המציע .3.2

  ת לפי חוק עובדים זרים ) עבירו2הורשעו ביותר משתי (כלל ו/או לא הורשעו לא
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (להלן: "חוק עובדים זרים"), 

   (להלן: "חוק שכר מינימום"). 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991- התשנ"א

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

   האחרונה.

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי ) 2הורשעו ביותר משתי
) 1הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

  לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

  פירוט העבירה   

  ושם חוק][מספר סעיף 

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.      

2.      

3.      

4.      

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד
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כמשמעותם בחוק עסקאות גופים  –" בעל זיקה" -" והורשעזה: " 3.2לצורך סעיף 
  .1976-ציבוריים, תשל"ו

 במקום הרלוונטי] √[המציע יסמן למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז נכון  .3.3

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

  ובמידה על המציע והוא מקיים אותן,  חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף
המציע  עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, 100 –והוא מעסיק יותר מ 

) כי במידה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז iצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (מ
זה, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם 

לשם קבלת  –ובמידת הצורך  לחוק שוויון זכויות 9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
למנהל הכללי של כי התחייב בעבר לפנות  )ii(; או לחילופין הנחיות בקשר ליישומן

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
ונעשתה עימו התקשרות לעיל,  )ii(לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9

וקיבל  שלגביה התחייב, והמציע מצהיר בזאת כי אכן פנה בפועל כאמור, ובמידה
 חיות בעניין, אכן פעל ליישומן. ממנו הנ

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה:  " 3.3סעיף לצורך 

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי (היה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה 
זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה  3.3כמובן) יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 

  ימים ממועד ההתקשרות. 30וך הרווחה והשירותים החברתיים, בת

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

  

                                                                  ___________________  

  חתימת המצהיר                                                                    

  

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

__________ והמוכר/ת לי באופן אישי, שהנו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם התאגיד המציע, 
ה כן יהיה/תהיה צפוי/ה ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעש

  לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

                                                  
                                                   __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                     
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  לטופס הזמנת ההצעות 1נספח ג'
  הזמנת ההצעות לטופס 8.3 סעיף תצהיר פרטי מציע, בהתאם להוראות 

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

  כדלקמן:

[*יש לנקוב ") המציעהצעת _____________ (להלן: "אני עושה תצהירי זה במסגרת  .1
עם להתקשרות בחוזה  2016/074/0012/00מכרז פומבי מס' ל, בשמו המלא של המציע]

 ברות השכרת הרכב ואופציותכוללני לפרויקט מבנה חניה לח תכנוןלמתן שירותי אדריכל 
עבור  ,ו/או למתן שירותי פיקוח עליון בנתב"ג 3לתכנון מבנה חניה נוסף בחזית טרמינל 

  .רשות שדות התעופה

  .מציעל זיקה בעל/ במציע משמעותי שליטה אמצעי בעלמנהל במציע / משמש כהנני  .2

לא הורשעתי בכל ערכאה שהיא  –אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  .3
 ,237 ,112 ,100: 1977-חוק העונשין, תשל"ז על פיבעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים 

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,  על פיו/או  422-425, 383, 330, 305, 300, 291, 290
תי במי מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ע, ואם הורש1957-תשי"ח

  .ריצוי העונש בגינן

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

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

  במקום הרלוונטי]  [יש לסמן  -אני מצהיר בזאת, כי אני  .4

  עבירות לפי חוק עובדים ) 2ביותר משתי (כלל ו/או לא הורשעתי הורשעתי לא
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (להלן: "חוק עובדים 

(להלן: "חוק שכר  1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-זרים"), התשנ"א
   מינימום").

  עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך ) 2משתי (הורשעתי ביותר
) לפחות ממועד ההרשעה 1ן להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (נכון למועד האחרו

   האחרונה.

  עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על ) 2ביותר משתי (הורשעתי
) 1פי הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

  לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

  פירוט העבירה   

  סעיף ושם חוק][מספר 

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.      

2.      

3.      

4.      

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

 במקום הרלוונטי] √[המציע יסמן למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז נכון  .5

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

  ובמידה על המציע והוא מקיים אותן,  חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף
המציע  עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, 100 –והוא מעסיק יותר מ 
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) כי במידה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז iמצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם  זה, יפנה למנהל הכללי של

לשם קבלת  –ובמידת הצורך  לחוק שוויון זכויות 9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
למנהל הכללי של כי התחייב בעבר לפנות  )ii(; או לחילופין הנחיות בקשר ליישומן

סעיף  משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי
ונעשתה עימו התקשרות לעיל,  )ii(לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9

וקיבל  שלגביה התחייב, והמציע מצהיר בזאת כי אכן פנה בפועל כאמור, ובמידה
 ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומן. 

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה:  "סעיף לצורך 

חייב בזאת, כי (היה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה המציע מצהיר ומת
כמובן) יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה 

  ימים ממועד ההתקשרות.  30והשירותים החברתיים, בתוך 

	

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

  

              
     ___________________  

  חתימת המצהיר                                                                        

  

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

י, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם __________ והמוכר/ת לי באופן איש
  לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

              
                   __________________  

  מת עוה"דחתימה וחות                                                                         

  

* במידה והמציע והמנהל הכללי הינם אנשים שונים יצורפו שני תצהירים, אחד ייחתם ע"י 
בתצהיר יסומן על ידי החותם  2המציע והאחר ייחתם ע"י המנהל הכללי אצל המציע וסעיף 

  בהתאמה למעמדו אצל המציע.
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  לטופס הזמנת ההצעות ד'נספח 
לטופס  8.6 בהתאם להוראות סעיף מתן ציון האיכותעמידה בדרישות החובה וללטופס המענה 

  הזמנת ההצעות
 החובה בדרישות עמידה .א

  המציע  על ),להלןבמסגרת ולצורך בחינת עמידת המציע בדרישות החובה (המפורטות
הנתונים, , הפרטים, המסמכים כל אתולצרף מלא הגיש את התצהיר שבסעיף א' זה, לל

  .תפקיד בעל לכל התצהיר ביחס והאישורים כמבוקש בסעיפי המידע

  ככל שהדבר מובהר כי נתונים ומידע שיוצגו ויצורפו בהתאם לנדרש להלן, ישמשו)
לטופס  7.2 הן לבחינת עמידת המציע בדרישות החובה (כאמור בסעיףרלוונטי כמובן) 

 ).ראה סעיף ב' שלהלןהזמנת ההצעות), והן למתן ניקוד איכות (

  אשר מּוצע מטעם  אין מניעה כי מהנדס התנועה, התכנוןבניגוד לאדריכל ראש צוות
 .ידי מציעים אחרים-המציע, יכול ויוצע גם על

 מועסק על אינוש מהנדס תנועה בניגוד לאדריכל ראש צוות התכנון, אין מניעה להציג -
ידי המציע, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ובלבד שהיה והצעת המציע 

ידי המציע הזוכה (כעובד - פקיד שהוצג במסגרת המכרז, יועסק עלתזכה במכרז, בעל הת
ל בהתאם להוראות וו/או כנותן שירותים) ויהיה זה שיבצע את השירותים בפועל, הכ

  החוזה בפרט ומסמכי המכרז בכלל.

  

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

  כדלקמן:

___________________________ (להלן:  הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
מכרז פומבי ל ,[*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות] ")המציע"

כוללני  תכנוןלמתן שירותי אדריכל עם להתקשרות בחוזה  2016/074/0012/00מס' 
לתכנון מבנה חניה נוסף בחזית  ברות השכרת הרכב ואופציותלפרויקט מבנה חניה לח

(להלן:  עבור רשות שדות התעופה ,ו/או למתן שירותי פיקוח עליון בנתב"ג 3טרמינל 
 ").המכרז"

מכוח תפקידי ומכוח  הנני משמש כמנהל כללי במציע, ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו .2
  . כרתי את העובדות נשוא תצהיריה

  אני מצהיר בזאת, כי: .3

מסמכי כהגדרת תפקיד זה בהמוצע מטעם המציע, אדריכל ראש הצוות לבקשר  .3.1
במועד האחרון להגשת ההצעות לגביו , נדרש שיתקיימו המכרז והחוזה (על נספחיו)
 :במצטבר, במכרז כל התנאים הבאים

הינו מועסק אצל המציע (משמע: עובד שכיר במשרד המציע, השייך  .3.1.1
 -וגםלמצבת עובדיו ומועסק על ידו) 

רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות  הינו אדריכל .3.1.2
חוק (להלן: " 1958 –לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח  9סעיף 

 - וגם ")המהנדסים והאדריכלים

לחוק  11רשוי, בהתאם להוראות סעיף  אדריכלתעודת הינו בעל   .3.1.3
המהנדסים והאדריכלים, כשהתעודה האמורה תקפה על שמו, נכון 

  -וגם, במכרז להגשת ההצעותשנקבע למועד האחרון 

ההצעות במכרז הינו בעל ניסיון של נכון למועד האחרון שנקבע להגשת  .3.1.4
  - וגם שנים לפחות בתכנון כוללני של פרויקטים הנדסיים 7

שנים המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ה 7במהלך  .3.1.5
במכרז, הינו בעל ניסיון בתכנון כוללני של מבני חניה ציבוריים בהיקף 

 לפחות, במחירים שוטפים וללא מע"מ.₪ מיליון  200מצטבר של 
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האדריכל ראש צוות לצורך הוכחת האמור בסעיף זה לעיל, יש לצרף קורות חיים של 
התקף על שמו של האדריכל ראש צוות התכנון  ,תעודת אדריכל רשויק העתהתכנון המוצע, 

, וכן למלא את על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" המוצע מטעם המציע, כשהוא מאומת
  הפרטים הבאים ואת הטבלה שלהלן (*):

  נתונים  פרמטר

האדריכל ראש שם 
  המּוצע צוות התכנון

  

    ת.ז.

מס' שנות ותק 
מקצועי בתחום 

 3.1.4ף בסעי האמור
יאור תמציתי לעיל ות

  המקצועי של הוותק

 

ים שבהם /פרויקט
מתקיים כל הנדרש 

לעיל  3.1.5 בסעיף
(מס' השורות הינו 

  להמחשה בלבד)

עבורו  שם הלקוח
  בוצע הפרויקט

  

תיאור 
  הפרויקט

התקופה בה 
ניתנו 

  השירותים

(מחודש/שנה 
  ועד חודש/שנה)

ההיקף 
הכספי של 
  הפרויקט

(במחירים 
  שוטפים)

פרטי איש 
קשר אצל 
  הלקוח

(שם ומס' 
  טלפון)

          

          

          

 

מסמכי המכרז כהגדרת תפקיד זה בהמוצע מטעם המציע,  למהנדס התנועהבקשר  .3.2
במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לגביו , נדרש שיתקיימו והחוזה (על נספחיו)
 :במצטבר, כל התנאים הבאים

המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות רשום בפנקס הינו מהנדס  .3.2.1
חוק (להלן: " 1958 –לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח  9סעיף 

 - וגם ")המהנדסים והאדריכלים

לחוק  11רשוי, בהתאם להוראות סעיף הינו בעל תעודת מהנדס  .3.2.2
המהנדסים והאדריכלים, כשהתעודה האמורה תקפה על שמו, נכון 

 -וגם, במכרז עותלהגשת ההצשנקבע למועד האחרון 

נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז הינו בעל ניסיון של  .3.2.3
 -וגםשנים לפחות בתכנון תנועה.  7

השנים המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות  7במהלך  .3.2.4
מבני חניה ציבוריים לפחות  3במכרז, הינו בעל ניסיון בתכנון תנועה של 

 מקומות חניה.  500 -בעל למעלה מאשר כל אחד מהמבנים הינו 

מהנדס התנועה המוצע, לצורך הוכחת האמור בסעיף זה לעיל, יש לצרף קורות חיים של 
התקף על שמו של מהנדס התנועה המוצע מטעם המציע,  ,תעודת מהנדס רשויהעתק 

, וכן למלא את הפרטים הבאים ואת על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" כשהוא מאומת
  שלהלן (*):הטבלה 

  נתונים  פרמטר

 מהנדס התנועהשם 
  המּוצע

  

    ת.ז.

מס' שנות ותק 
מקצועי בתחום 
 3.2.3 האמור בסעיף
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  לעיל

ותיאור תמציתי של 
  המקצועי הוותק

לפחות פרויקטים  3
שבהם מתקיים כל 

 3.2.4 הנדרש בסעיף
(מס' השורות  לעיל

  הינו להמחשה בלבד)

שם הלקוח עבורו 
  בוצע הפרויקט

  

תיאור 
  הפרויקט

התקופה בה 
ניתנו 

  השירותים

(מחודש/שנה 
  ועד חודש/שנה)

מס' 
מקומות 

החניה בכל 
  פרויקט

  

פרטי איש 
קשר אצל 
  הלקוח

(שם ומס' 
  טלפון)

          

          

          

 

  הגדרות לצורך נספח זה לעיל:

" משמעם: סך הכנסות הקבלן מבצע הפרויקט, לא כולל מחירים שוטפים"
  מע"מ. 

, "ידיסציפלינאראשר תכנן תכנון "רב מתכנן  משמעו:" ראשי מתכנן"
תכנון ה כל גורמישל מקצועיות פעילויות על ידו הו רוכזו ותואמו במסגרת

התכנון הבאים: קונסטרוקציה, את כל מקצועות  לכל הפחותהכוללים 
קרקע, תנועה, נוף, אינסטלציה, חשמל, מיזוג אויר, מעליות, תקשורת, 

  כניות ושילוט. בטיחות, תאום ת

מפלסים  3" משמעם: מבנים שבוצעו בישראל בעלי מבני חניה ציבוריים"
) במבנה החניה תיחשב 0לפחות (יודגש כי במקרה של קומת קרקע (קומה 

כמפלס) המשמשים לחניית רכבים פרטיים וכוללים דרכי גישה למעבר 
ים רכבים בין המפלסים/קומות וכן מתקני שירות להולכי הרגל המשתמש

  בחניון. 

ו רוכזו במסגרת" משמעו: תכנון עבור פרויקט הנדסי, אשר תכנון כוללני"
  .תכנוןה כל גורמישל המקצועיות פעילויות על ידי האדריכל כל הותואמו 

" משמעו: פרויקט (או חלק ממנו ובלבד שהיקפו הכספי פרויקט שהושלם"
עונה הנדרש בסעיפים אלו לעיל) אשר נמסר לשימושו של המזמין העבודה 

חשבון סופי/טרום ו/או התקבלו עבורו טפסי אכלוס ו/או שהמזמין אישר 
  בגינו.  סופי

" משמעו: מבנה המשמש את הציבור ומשלב מספר מערכות פרויקט הנדסי"
  תוך תיאום ביניהן. 

  
 : מתן ציון האיכות .ב

במסגרת ולצורך מתן ציון האיכות, נדרש המציע לצרף את כל הפרטים, המידע, המסמכים,  .1
ולנושאים הנקובים כל הנדרש בהתאם לקריטריונים  התעודות וכיו"בהנתונים, האישורים, 

 .להלן לטופס זה פתהמצור טבלהוהמפורטים ב

אשר נבחנות לצורך מתן ציון איכות, נבחנות גם  שבטבלהמאחר שחלק מאמות המידה  .2
 גםביחס להיותן תנאי סף ו/או דרישת חובה, הרי שהרשות תבחן בשלב מתן ציון האיכות, 

(אך לא רק) את המידע, הנתונים והמסמכים שהציג המציע במסגרת התצהיר שבנספח ב' 
 זה.  נספחמנת ההצעות ו/או במסגרת סעיף א' של לטופס הז

להלן, תהיה משמעות בהתאם להגדרות הר כי לכל המונחים הנזכרים בטבלה שמוב .3
  בטופס הזמנת הצעות זה לעיל.  7 המפורטות בסעיף
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  נקודות 80ציון המעבר הינו  -טבלת האיכות

יחידת  מרכיב מס"ד

 מידה

פירוט  כמות 

ציון 

איכות 

ציון 

 מרבי 

 1-10 שניםותק משרד המציע 1

 (כולל)

8 10 

 11-15 שנים

 (כולל)

9  

 10 ומעלה  16 שנים

מצטבר של פרוייקטי מבני חניה  כספי היקף  2

 המציעאותם שבוצעו והושלמו בישראל ציבוריים 

טרם  השנים האחרונות שבעתכנן,  כמתכנן ראשי ,ב

   .מועד הגשת ההצעות למכרז

כל פרויקט שיוצג בפרמטר על יובהר כי  הערה:

מלש"ח לפחות במחירים  100בסך של  להיותזה 

  שוטפים וללא מע"מ.

  

 

 300-400 ₪ מיליון 

 (כולל)

16 20 

 401-600 ₪מיליון 

 (כולל)

18 

 601 ₪מיליון 

 ומעלה

20 

, כמתכנן מציעשתכנן הההנדסיים מס' הפרויקטים  3

 בשבע תכנון כוללני –ניהול צוות יועציםראשי  תוך 

טרם מועד הגשת ההצעות  השנים האחרונות

  .למכרז

 3-8 16 20 פרויקטים

  9-12 18 פרויקטים

 20 ומעלה 13 פרויקטים

מס' המועסקים המקצועיים במשרד (אדריכלים,   4

נכון למועד הגשת ההצעות  הנדסאים ושרטטים)

  .למכרז

 8 10  1-4  עובדים

 5-8 9 עובדים

 10 ומעלה 9  עובדים

המוצע מטעם  אדריכל, ראש הצוותהנו של וניסי 

 ההנקוב (שהוצג במסגרת דרישת החובה המציע

סיון מהנדס התנועה  יונ )לנספח זה לעיל 3.1בסעיף 

(שהוצג במסגרת דרישת  המוצע מטעם המציע

 לנספח זה לעיל) 3.2החובה הנקובה בסעיף 

 

בתכנון המוצע  האדריכלמקצועי של ה ניסיוןהשנות  5

  כוללני של פרויקטים הנדסיים

  

  

 

 7-10 שנים

 (כולל)

4 5 

 5 ומעלה 11 שנים

  15  12 200-300  מש"חקטי מבני חניה ימצטבר של פרויכספי היקף   6
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, בתכנון כוללני  ציבוריים אותם האדריכל תכנן

טרם מועד הגשת ההצעות  השנים האחרונות שבעב

  .למכרז

  

  (כולל)

 301-400  מש"ח    

  (כולל)

14    

 401  מש"ח    

  ומעלה

15    

המוצע  מקצועי של מהנדס התנועה שנות הניסיון 7

  בתכנון תנועה

 

 7-10 שנים

 (כולל)

4 5 

 5 ומעלה 11 שנים

בהם למעלה מ ציבוריים קטי מבני חניה מספר פרוי 8

אותם תכנן מהנדס  , בכל פרויקט,מקומות חניה 500

 השנים האחרונות שבע במהלך המוצע התנועה 

 . טרם מועד הגשת ההצעות למכרז

  3-5 12 15 פרויקטים

 14  4-7 פרויקטים

 15 ומעלה 8 פרויקטים

סה"כ ציון    

איכות 

(%) 

   

 100 

  

  

  :הערות

: יש להציג בעלי תפקידים ו/או פרויקטים שלהלן דגש להצגת הנתונים ומילוי הטבלאות .1
 לעיל המינימליות המפורטות בכל אחד מהפרמטרים בטבלת האיכותבהתאם לדרישות 

  שנות ניסיון וכד').היקף שטח, (היקף כספי, 

  ולפני מע"מ. שוטפיםהינם מחירים  ,הנקובים בטבלה המחיריםלתשומת הלב,  .2

בוצעו בישראל אשר  פרויקטיםלהיות הנדרשים בטבלה לעיל לתשומת לב, על הפרויקטים  .3
השנים האחרונות  שבעהתנאים המקדמיים לעיל) במהלך  סעיףהושלמו (כהגדרתם בו

 המסיימות במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.

                   

ראש צוות  (האדריכלשיציג המציע בשלב המכרז  יםהתפקיד יבעלהרשות מבקשת להבהיר כי 

מטעם  בפועל השירותיםמתן לטובת  ים שיוקצוהתפקיד יבעל הינם) ומהנדס התנועה התכנון

אלא  -מההצעה הזוכה יםהתפקיד יבעלמי מלא תותר החלפת כי תדגיש הרשות  .המציע הזוכה

 לעיל, יכול שיוצע הנדרשמהנדס התנועה עוד יובהר כי  באישור הרשות ובמקרים חריגים בלבד.

רד (בניגוד לאדריכל ראש צוות התכנון אשר נדרש להיות מועסק במש ע"י יותר ממציע אחד

  .המציע) 
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   פרמטרים לבחינת האיכות

  

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

  :המפורט להלן

 לטבלת האיכות). 1(פרמטר מס'  ותק משרד המציע הינו :_______ שנים נושא נבדק: .1

פרמטר מס'  - היקפם הכספי המצטבר של הפרויקטים של המשרד המציע :נושא נבדק .2
  לטבלת האיכות:  2

שם הפרויקט ושם מזמין   

  הפרויקט

ההיקף הכספי של 

  הפרויקט

מועד השלמת 

הפרויקט 

  (חודש ושנה)

איש קשר ופרטי 

  התקשרות

1.          

2.          

3.          

4.          

 מס' השורות הינו להמחשה בלבד (מציע יוכל לצרף טבלה נפרדת בנוסח זה(  

לטבלת  3פרמטר מס'  -של המשרד המציע הנדסיים םמס' פרויקטי: נושא נבדק .3

 האיכות:

ושם ותיאורו שם הפרויקט   

  מזמין הפרויקט

מועד השלמת 

הפרויקט (חודש 

  ושנה)

איש קשר ופרטי 

  התקשרות

1.        

2.        

3.        

4.        

 מס' השורות הינו להמחשה בלבד (מציע יוכל לצרף טבלה נפרדת בנוסח זה(  

לטבלת  4במשרד המציע: פרמטר המקצועיים המועסקים  מספרנושא נבדק:  .4
 - האיכות

  הינו : _______  (אדריכלים, הנדסאים, שרטטים) במשרד המציעהמקצועיים המועסקים  מס'

   :______________ מקצועי תפקיד      : מלא לפרט : שםיש  עבור כל מועסק 
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  –לטבלת האיכות  6נושא נבדק : פרמטר  .5

, בתכנון כוללני  קטי מבני חניה ציבוריים אותם האדריכל תכנןימצטבר של פרויכספי היקף 

  .טרם מועד הגשת ההצעות למכרז השנים האחרונות שבעב

שם הפרויקט ושם מזמין   

  הפרויקט

ההיקף הכספי של   תיאור הפרויקט

  רויקטהפ

מועד השלמת 

הפרויקט 

  (חודש ושנה)

איש קשר ופרטי 

  התקשרות

1.            

2.            

3.            

4.            

          סה"כ היקף מצטבר:  

  מס' השורות הינו להמחשה בלבד (מציע יוכל לצרף טבלה נפרדת בנוסח זה  

  

 500למעלה מ בהם ציבוריים קטי מבני חניה מספר פרוילטבלת האיכות  8נושא נבדק : פרמטר  .6

 השנים האחרונות שבעבמהלך המוצע אותם תכנן מהנדס התנועה  , בכל פרויקט,מקומות חניה

 .טרם מועד הגשת ההצעות למכרז

שם הפרויקט ושם מזמין   

  הפרויקט

מספר מקומות   תאור הפרויקט

  החניה בפרוייקט

מועד השלמת 

הפרויקט 

  (חודש ושנה)

איש קשר ופרטי 

  התקשרות

1.            

2.            

3.            

4.            

            

 מס' השורות הינו להמחשה בלבד (מציע יוכל לצרף טבלה נפרדת בנוסח זה(   
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  הערות:

"ב יימנה רק פעם וכיוצמהנדס שהינו גם הנדסאי או שרטט שהינו גם הנדסאי אדריכל/ 
 אחת. 

 

האדריכל של פרטיהם שנות הניסיון ולטבלת האיכות ( 7ו  5יובהר כי פרמטרים מס' 
 ת התכנון ושל מהנדס התנועה המוצעים מטעם המציע) ייבחנו בהתאםראש צוו

למידע, הנתונים והמסמכים שהציג המציע במסגרת התצהיר והטבלאות שבסעיף א' 
   של נספח זה.

לעיל, יודגש כי מס' השורות בטבלאות אשר בנספח זה הינן  4בסעיף המשך לאמור ב
לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלאות  להמחשה בלבד והמציע יהיה רשאי

נפרדות ו/או נוספות וכן להוסיף לטבלאות מסמכים להוכחת הנתונים אותם ציין 
בתצהירו, ובלבד שהטבלאות האמורות, תיערך באופן זהה לטבלאות דלעיל, ושכל 
הנתונים המפורטים בהו ו/או במסמכים המצורפים אליהו, יאומתו באמצעות תצהיר 

  נספח זה להלן.כמפורט ב
  

  , זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.שמיזה  .7
       ___________________  

  חתימת המצהירו שם                                                                  
  
  
  

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

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

              
                        __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                         
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  ה' לטופס הזמנת ההצעות נספח

  נוסח ערבות לקיום המכרז

  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  _______________הנדון: ערבות מס' 

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, החייב(להלן: " 1לבקשת _________________ .1
 )שקלים חדשים בלבד אלף (ובמילים: שלושים₪  30,000לסילוק כל סכום עד לסך כולל של 

מאת החייב בקשר עם מכרז פומבי מס' "), אשר תדרשו סכום הערבות(להלן: "
כוללני לפרויקט  תכנוןלמתן שירותי אדריכל עם להתקשרות בחוזה  2016/074/0012/00

 3לתכנון מבנה חניה נוסף בחזית טרמינל  ה חניה לחברות השכרת הרכב ואופציותמבנ
 "). המכרזלהלן: "( עבור רשות שדות התעופה ,ו/או למתן שירותי פיקוח עליון בנתב"ג

עסקים ממועד קבלת דרישתכם לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי  .2
, במהלך שעות הפעילות, אנו נשלם לכם  2בכתב על ידינו שתימסר ב ________________

 סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישהכל סכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "
וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את , הערבות

ם הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן סכו
מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד 

  לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

תי מותנות ובלתי לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בל 2 - ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
חוזרות, ולא נהיה רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת 

 להלן. 4תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

  _.31.10.2017 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

ונו באופן בלעדי בהתאם כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו ייד .5
יפו תהיה מסורה סמכות - אביב-להוראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה.

אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו  .6
 בקשר עם ערבות זו. 

 .אינה ניתנת להעברה או להסבה לאחרו ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין .7
  

  בכבוד רב,

  

    חתימה    תאריך    כתובת   שם בנק/חברת ביטוח

  

  

                                                      

 .של המציע שמו המלאיש להשלים את  1
  .יש להשלים את כתובת סניף הבנק/כתובת חברת הביטוח 2
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  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל תעופה בן
  ______________ תאריך:

  .,א.ג.נ

למתן אדריכל עם להתקשרות בחוזה  00120/04/076201/למכרז פומבי מס' הצעה כספית הנדון: 
לתכנון מבנה חניה  ה חניה לחברות השכרת הרכב ואופציותכוללני לפרויקט מבנ תכנוןשירותי 

   עבור רשות שדות התעופה, ו/או למתן שירותי פיקוח עליון בנתב"ג 3נוסף בחזית טרמינל 

  ] 2[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

נו את , קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושקללאנו הח"מ, לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז .1
כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז, לרבות תנאי החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים 
הנקובים בטופס ההצעה הכספית ובטופס המענה למתן ציון איכות, מכלול ההיבטים 
הכרוכים בביצוע השירותים וכל מידע אחר נשוא המכרז, וכן כל נתון משפטי, תכנוני, 

ים לרשות שדות התעופה את ביצוען של התחייבויותינו ביצועי, תפעולי או עסקי, מציע
  בחוזה, במלואן ובמועדן, תמורת הצעתנו הכספית המפורטת כדלקמן:

לרשות הנחה  במסגרת הצעתנו הכספית וכחלק בלתי נפרד ממנה, אנו מתחייבים להעניק
[*ימולא אחידה וזהה בשיעור של ________% (במילים: ________________ אחוזים) 

תכנון כוללני לפרויקט  י המציע בגין שירותיביחס לתמורה לה יהיה זכא ]ידי המציע על
וונטיים בהתאם לפרקים הרלבנתב"ג  3מבנה חניה לחברות השכרת הרכב בחזית טרמינל 

  לטופס ההצעה הכספית.  1כנספח המצורפות  בטבלאות בספר הצהוב ובהתאם למפורט

טופס הזמנת ההצעות לעניין ל 2.3תשומת לב המציעים לאמור בסעיף 
בהתאם ללוחות  ,להורות למתכנן הזוכהת של הרשות והבלעדי האופציות

לבצע גם את שירותי  ,לטופס הזמנת ההצעות 2הזמנים המוגדרים בסעיף 
ו/או את שירותי  3הכוללני למבנה חניה נוסף לציבור בחזית טרמינל תכנון 

יובהר ").ותתים נשוא האופצי: "השירויחדיו (להלן הפיקוח העליון לפרויקט
, ככל שהרשות תחליט לממשם, סגרת השירותים נשוא האופציותכי במ

תשולם למתכנן הזוכה תמורה בהתאם לאחוז ההנחה האחיד שנקב עבור 
  השירותים לעיל.

הזמנת לטופס  12לעיין בהוראות סעיף  בנוסף תשומת לב המציעים מופנית
  התמורה). -לעיל (שכר החוזה ההצעות 

	דגשים הכלליים למילוי טופס ההצעה הכספית .2

זה להלן  2תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף 
בקשר עם המענה לטופס ההצעה הכספית ונספחיו, ובכלל האמור לסמכויות הרשות בקשר 

קוי ו/או פגם, עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או לי
  מכל מין וסוג שהם, שנתגלעו במענה האמור, כולו או חלקו:

יש למלא לעיל  1בסעיף במקום המיועד לכך כלומר  .אין לנקוב  אחוז הנחה שלילי .2.1
 (קרי ללא הנחה). 0בלבד או לנקוב אחוז  חיוביאחוז הנחה 

ו/או מכל המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה הכספית  .2.2
 רכיב מרכיביו.

הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע,  .2.3
מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, 

(לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של  שהיא
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רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל  המציע), תהיה הרשות
 אחד מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן חליפי:

 לפסול הצעה כאמור על הסף. .2.3.1

לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או  .2.3.2
ו פגם כאמור, אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/א

ובכלל האמור לקבל או לדחות את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, 
 הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה  .2.3.3
ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את 

 של המציע.   הצעתו 

נקב המציע בטופס ההצעה הכספית שיעור הנחה המהווה תוספת תשלום  .2.3.4
(הנחה שלילית), אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות 

זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את שיעור  2על פי סעיף 
 פס".  ההנחה השלילי כאמור, כאילו נקב המציע במקומו שיעור הנחה "א

, אזי מבלי לגרוע מכל זכות משכר החוזהמהנקב המציע הנחה רק עבור חלק  .2.3.5
תהיה זה ו/או על פי דין,  2חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

 .משכר החוזההרשות רשאית לראות את ההנחה ככזו המתייחסת לכל 

, הצעתו תיפסל החוזהשכר ממנקב המציע שיעורי הנחה שונים עבור חלק  .2.3.6
לעיל  2.3.2הסף, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי סעיף על 

 ו/או על פי דין.

זה, על  2למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות על פי סעיף  .2.4
מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לרשות על פי דין בקשר עם אופן 

טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או  ההתייחסות והטיפול בכל הסתייגות,
תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם שנתגלעה בהצעתו הכספית של המציע, הכול 

 באופן שיקבע על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת  .2.5
זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או  2יות המוקנות לה על פי סעיף מהזכו

לחילופין, פעם אחת ו/או מספר פעמים ואף לשלב ביניהן, הכל על פי שיקול דעתה 
 הבלעדי והמוחלט של הרשות.    

בחתימתם על טופס ההצעה הכספית, המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן  .2.6
, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות מוחלט ובלתי חוזר

זה, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו  2בהוראות סעיף 
מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, 

ל הפעלת בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה ש
 סמכות כאמור.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה ו/או בזכויות הרשות על פי על  .2.7
לטופס  15 -17 מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי סעיפים 

 הזמנת ההצעות ובזכויות הרשות בהתאם לטופס המענה למתן ציון האיכות.

  הצהרות כלליות בקשר עם ההצעה הכספית .3

מבלי לגרוע משאר הוראות טופס הזמנת הצעות זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו  .3.1
על פיו, אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כי לצורך 
ובמסגרת הצעתנו הכספית, בחנו בקפידה ובעיני בעל מקצוע וכן שקללנו את כל 

מסמכי המכרז והתמורה לה ההשלכות, התנאים, ההיבטים והיישומים של הוראות 
נהיה זכאים בגינם (לרבות כמפורט בטופס הזמנת הצעות זה), קיבלנו מהרשות כל 
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מידע נוסף שנדרש על ידנו בקשר עם מסמכי המכרז, מתן השירותים על פיהם 
והתמורה המשולמת בגינם, וכי לאחר ששקללנו את כל האמור, וכל מידע אחר 

החוזה הנקוב למשכר את הצעתנו הכספית ביחס  שמצאנו לנכון לשקול, אנו מגישים
בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי  בנספח א' לטופס הצעה כספית זה, ואנו מוותרים

 חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור. 

הצעתנו הכספית כוללת כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן,  .3.2
הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע והשלמת השירותים, לרבות משלוחי 
דוא"ל ודואר, כוח האדם, ציוד ואמצעים טכנולוגיים, והכל למעט זכות מפורשת 

ה את ביטויה המפורש לשיפוי בגין הוצאות ו/או עלויות של המתכנן, אשר מצא
 בחוזה. 

הצעתנו עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם;  .3.3
בדקנו והבאנו בחשבון את כל המידע שהתקבל (לרבות מידע שהרשות המציאה 
למציעים לאחר הוצאת המכרז, כגון מסמכי הבהרות וכיו"ב), וכן כל מידע רלוונטי 

 2צעתנו זו על פי תנאי המכרז, לרבות כמפורט בסעיף הנדרש לנו לצורך הגשת ה
לעיל, ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למידע כאמור. בנוסף אנו מצהירים 
ומתחייבים בזאת, כי בחנו את המידע האמור וערכנו את כל הבדיקות המקצועיות 
 הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית של הצעתנו הכספית, וכי בכל מקרה, אנו
מוותרים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או 

 דרישה בקשר עם האמור.

ידוע לנו שכל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת המכרז בכלל וטופס הזמנת  .3.4
ההצעות בפרט, נועד לצרכי המחשה בלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג 

ר ועניין, וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור כלשהו מצד הרשות, לכל דב
ו/או בתוכנו על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע 

 מהתחייבויותינו המפורטות במסמכי המכרז.   

היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד וכי  החוזה,לנו תנאי ברורים  .3.5
המהווה חלק (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי),  זה, על חוי הרשותיד שיקבע על

. ידוע לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג ממסמכי המכרזבלתי נפרד 
ידוע לתוכן חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי). 

ם המציע חילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת חוזה ע"י הרשות עת לנו, כי
 הזוכה ומתן צו תחילת עבודה.

כי ידוע לנו, שאין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות  .3.6
 המוטלות עלינו בחוזה ו/או בנספחיו.

לטופס הזמנת ההצעות, כשהם חתומים על ידנו.  8מצ"ב כל המסמכים המנויים בסעיף  .4
תוקפה של  הנ"ל עלולה הצעתנו זו להיפסל. ידוע לנו שבמידה ולא יוגשו כל המסמכים

	הצעתנו זו היא כנקוב בטופס הזמנת ההצעות.

___________ לא  -____________ ו -אנו מבקשים, כי מסמכים: ___________ ו .5
	יימסרו לעיון, וזאת מן הנימוקים להלן:

  ) מסמך נפרד, מנומק  ומפורט 5(הערה: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף 
_____________________________________________________________

       
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  

  
ידוע לנו, כי עפ"י הדין, שיקול הדעת הוא של ועדת המכרזים של הרשות. למרות האמור 

  לעיל ידוע לנו, כי כל פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסויים. 
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מבלי לגרוע מהצהרותינו כמפורט בטופס הזמנת ההצעות, אנו הח"מ, מצהירים בזאת  .6
	כדלקמן:

ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע ו/או נתן  .6.1
טובת הנאה ו/או 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 בעניינו של הליך זה.

ו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם כי אנ .6.2
נושאי משרה אצל המציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת 

 לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך זה. 

ם כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, ע .6.3
נושאי משרה ברשות שדות התעופה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר 
במטרה לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים להליך זה בצורה מלאכותית ו/או 

 בצורה לא תחרותית.

כי ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה  .6.4
דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו  הרשות רשאית, לפי שיקול

למכרז, והח"מ מוותרים על כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה 
 פסילת הצעתנו על ידי הרשות. 

ידוע לנו ואנו מקבלים על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה, ו/או פסילה, ו/או אי מעבר  .6.5
בר אי זכייתו, תישלח למשתתפים הצעת מציע לשלב הבא במכרז, ו/או הודעה בד

 במכרז אך ורק על ידי מזכיר ועדת המכרזים של הרשות.

ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים באיזה מהנושאים  .6.6
לעיל בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר זה  המפורטים בסעיף

ל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך אין ולא יהיה לה כ -ועדת המכרזים של הרשות 
יהיה  –עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 

  הדבר על אחריותו בלבד.

  להלן הפרטים בדבר הבנק בו אנו מנהלים את חשבוננו: .7

  שם הבנק :___________   מספר סניף:__________ שם הסניף:___________ .7.1

  חשבון:________________מספר  .7.2

  להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה:  .8

  חתימה וחותמת: __________________ .8.1

 שם המציע: ____________________; ח.פ./ מס' עוסק מורשה .8.2
________________  

    תאריך: ___________________ .8.3

      שם איש קשר לעניין מכרז זה: _____________________ .8.4
      

 ס:__________________כתובת, טלפון ופק .8.5
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  לטופס ההצעה הכספית 1נספח 

   מבנה חניה –שכר טרחה    
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אמדן שכ"ט מתכנן - תכנון  מבנה חניה לחברות השכרת רכב בחזית טרמינל 3
תכנון ללא פיקוח עליון

מקדם משהב "טתאור סעיף 

מכסת 

אחוז 

שכ "ט

שרותים 

חלקיים 

לתכנון

אמדן ערך מבנה 

פרק יחוס בספר הצהוב שכ "ט לתכנון (₪ )בש"ח

CP1P 2תViS ת

1

תכנון  

0.92.75%78%170,000,000.003,281,850.002.2אדריכלי

2

ניהול  ותאום 

.סעיף 4 : א,ג,ד  0.92.55%26%200,000,000.001,193,400.002.19תכנון

3

כמאי-מכרזים 

מפרטים 

קבוצה א 0.90.294%95%100,000,000.00251,370.002.29וכמויות

4

תעריף תנועה 

פרק 0.990%520,000.00421,200.002.23ותחבורה

5

תעריף הנדסת 

פרק 0.910.000%60%2,000,000.00108,000.002.25דרכים

0.94.00%57%2,500,000.0051,300.00איטום6

 עב ' המתוכננות ע"י  2.12

המהנדס

7

מים ביוב 

וניקוז ( פנים 

0.93.30%70%5,000,000.00103,950.00וחוץ מבנה)

לפי פרק 2.7 סעיף 3 ב ' כולל 

תכניות הגשה וטיפול באישור 

רשויות

8

יעוץ קרקע 

'סעיף 3 א 0.90.12%70%200,000,000.00151,200.002.18למבנה

9

תכנון 

קבוצה ב  0.96.45%78%70,000,000.003,169,530.002.3קונסטרוקטיבי

10

חשמל,תאורה,ג

ילוי וכבוי,אש 

וברקים, הגנה 

200,000.0030,000.00קטודית

שכר בגין תיאום מול המתכנן 

המיועד יקבע על ידי רש"ת

11

בטיחות, 

ובטיחות באש 

סעיף 3 א 0.90.025%85%200,000,000.0038,250.002.15(*)

סעיף 3 ב  120.96.00%85%1,000,000.0045,900.002.15

0.90.60%73%5,000,000.0019,710.002.16אקוסטיקה13

14

אדריכלות 

פיתוח - גנים 

0.95%68%2,500,000.0068,850.002.14ונוף 

0.95%55%2,500,000.0067,443.752.9.2מעליות15

כלול בתכנון חשמלכלול בתכנון חשמלקווי תקשורת16

שכר בגין תיאום מול המתכנן 75,000.0011,250.00מיזוג אויר 17

המיועד יקבע על ידי רש"ת

חישוב לפי 

שעות עבודה

ש"ע -קבוע ללא 

מחיר ש"ע תאור שינוי

18

יועץ מערכות 

120דלק

מתכנן יועץ 

260.831,296.00בכיר

לפי ש"ע תעריף משרד הבטחון 

פרק 2.21א

150יועץ נגישות19

מתכנן יועץ 

260.839,120.00בכיר

לפי ש"ע תעריף משרד הבטחון 

פרק 2.21א

150שילוט20

אקדמאי/ 

הנדסאי 

232.034,800.00בכיר

לפי ש"ע תעריף משרד הבטחון 

פרק 2.21א

21

איכות סביבה, 

120בניה ירוקה

מתכנן יועץ 

260.831,296.00בכיר

לפי ש"ע תעריף משרד הבטחון 

פרק 2.21א

22

יועץ תחנת 

150שטיפה

מתכנן יועץ 

260.839,120.00בכיר

לפי ש"ע תעריף משרד הבטחון 

פרק 2.21א

23

תיאום מערכות 

ותשתיות פנים 

170וחוץ

אקדמאי/ 

הנדסאי 

260.844,336.00בכיר

לפי ש"ע תעריף משרד הבטחון 

פרק 2.21א

9,233,171.75סה"כ 

אחוז הנחה

סה"כ אחרי הנחה
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אמדן שכ"ט מתכנן - אופציה - תכנון  מבנה חניה לציבור בחזית טרמינל 3
תכנון ללא פיקוח עליון

מקדם משהב "טתאור סעיף 

מכסת 

אחוז 

שכ "ט

שרותים 

חלקיים 

לתכנון

אמדן ערך מבנה 

פרק יחוס בספר הצהוב שכ "ט לתכנון (₪ )בש"ח

CP1P 2תViS ת

1

תכנון  

0.92.75%78%170,000,000.003,281,850.002.2אדריכלי

2

ניהול  ותאום 

.סעיף 4 : א,ג,ד  0.92.55%26%200,000,000.001,193,400.002.19תכנון

3

כמאי-מכרזים 

מפרטים 

קבוצה א 0.90.294%95%100,000,000.00251,370.002.29וכמויות

4

תעריף תנועה 

פרק 0.990%520,000.00421,200.002.23ותחבורה

5

תעריף הנדסת 

פרק 0.910.000%60%2,000,000.00108,000.002.25דרכים

0.94.00%57%2,500,000.0051,300.00איטום6

 עב ' המתוכננות ע"י  2.12

המהנדס

7

מים ביוב 

וניקוז ( פנים 

0.93.30%70%5,000,000.00103,950.00וחוץ מבנה)

לפי פרק 2.7 סעיף 3 ב ' כולל 

תכניות הגשה וטיפול באישור 

רשויות

8

יעוץ קרקע 

'סעיף 3 א 0.90.12%70%200,000,000.00151,200.002.18למבנה

9

תכנון 

קבוצה ב  0.96.45%78%70,000,000.003,169,530.002.3קונסטרוקטיבי

10

חשמל,תאורה,ג

ילוי וכבוי,אש 

וברקים, הגנה 

קטודית

200,000.0030,000.00
שכר בגין תיאום מול המתכנן 

המיועד יקבע על ידי רש"ת

11

בטיחות, 

ובטיחות באש 

סעיף 3 א 0.90.025%85%200,000,000.0038,250.002.15(*)

סעיף 3 ב  120.96.00%85%1,000,000.0045,900.002.15

0.90.60%73%5,000,000.0019,710.002.16אקוסטיקה13

14

אדריכלות 

פיתוח - גנים 

0.95%68%2,500,000.0068,850.002.14ונוף 

0.95%55%2,500,000.0067,443.752.9.2מעליות15

כלול בתכנון חשמלכלול בתכנון חשמלקווי תקשורת16

שכר בגין תיאום מול המתכנן 60,000.009,000.00מיזוג אויר 17

המיועד יקבע על ידי רש"ת

חישוב לפי 

שעות עבודה

ש"ע -קבוע ללא 

מחיר ש"ע תאור שינוי

150יועץ נגישות18

מתכנן יועץ 

260.839,120.00בכיר

לפי ש"ע תעריף משרד הבטחון 

פרק 2.21א

150שילוט19

אקדמאי/ 

הנדסאי 

232.034,800.00בכיר

לפי ש"ע תעריף משרד הבטחון 

פרק 2.21א

20

איכות סביבה, 

120בניה ירוקה

מתכנן יועץ 

260.831,296.00בכיר

לפי ש"ע תעריף משרד הבטחון 

פרק 2.21א

21

תיאום מערכות 

ותשתיות פנים 

170וחוץ

אקדמאי/ 

הנדסאי 

260.844,336.00בכיר

לפי ש"ע תעריף משרד הבטחון 

פרק 2.21א

9,160,505.75סה"כ 

אחוז הנחה

סה"כ אחרי הנחה
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  כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים
  

  לכבוד
 רשות שדות התעופה

  כתב התחייבותהנדון: 

") מצהיר ומתחייב בזאת נציג המציעאני, הח"מ, _____________, ת.ז __________ (להלן: "
שדות התעופה בשם הספק: ___________, באופן סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר, כלפי רשות 

עם אדריכל עם  להתקשרות בחוזה 2016/074/0012/00"), בקשר עם מכרז מס' הרשות(להלן: "
ן מבנה לתכנו ה חניה לחברות השכרת הרכב ואופציותכוללני לפרויקט מבנ תכנוןלמתן שירותי 

 עבור רשות שדות התעופה, ו/או למתן שירותי פיקוח עליון בנתב"ג 3חניה נוסף בחזית טרמינל 
  , כדלקמן:")המכרז: "(להלן

(להלן: כי המציע קרא היטב והבין את השירותים המפורטים במסגרת מסמכי המכרז  .1
  .")"השירותים

עניינים, במישרין ו/או כי במועד חתימתי על גבי כתב התחייבות זה, לא קיים ניגוד  .2
בעקיפין, בין עיסוקי המציע האחרים לבין מתן השירותים (לרבות בגין מתן השירותים 
עבור הרשות ובהתייחס לשירותים אותם אני ו/או מי מבעלי התפקידים מטעמו מעניקים 
עבור גופים, ארגונים או פרטים אשר עמם קיימים קשרי עבודה ו/או עימם המציע שוקל 

 לרבות לגבי כל צד שלישי עמו קשורה הרשות. לעבוד),
האמור בסעיף זה לעיל כולל גם את הצהרת המציע כי אינו מעניק שירותים הזהים או 
דומים לשירותים המפורטים במכרז זה ו/או שירותים אשר יש בהם ו/או עלולה להתעורר 

ו/או באמצעות מי  בהם מחלוקת, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בעצמו
לטופס הזמנת הצעות זה, וכן את התחייבותו  7.2מטעמו, לצד בסכסוך כהגדרתו בסעיף 

שלא להעניק שירותים כאמור לצד בסכסוך במהלך תקופת ההתקשרות נשוא המכרז 
 במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז.

עניינים לניגוד ה כמן כן, המציע קרא היטב והבין ומסכים לתנאי כתב ההתחייבות .3
 חוזה.המפורטים ב

 ענייניםכי נוצר מצב ו/או עלול להתקיים מצב של ניגוד ידוע למציע כי אם תמצא הרשות,  .4
כאמור, תהיה הרשות רשאית, לפסול את הצעת המציע, בכפוף למתן זכות טיעון למציע, 

 .וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשותה על פי מסמכי מכרז זה ו/או על פי דין
הסר ספק, כל הוראות כתב התחייבות זה יחולו במלואן וכלשונן על כל אחד מבעלי  למען .5

התפקיד ומחליפיהם (ככל שיהיו), כהגדרתם בחוזה (לרבות נציג הספק), וכל אחד מהם 
מתחייב כי אין כעת ולא יהיה בעתיד כל ניגוד עניינים, במישרין ו/או בעקיפין, בין עיסוקיו 

 שיים לבין מתן השירותים. האחרים ו/או ענייניו האי
אין באמור בכתב התחייבות זה ו/או באיזה מהוראותיו, על מנת לגרוע מכל הוראות מסמכי  .6

  המכרז. 

למונחים המופיעים בכתב התחייבות זה תהא אותה משמעות שיש להם במסמכי המכרז  .7
 אלא אם הקשרם מחייב אחרת.

  

  ולראיה בא נציג הספק על החתום:

  

  

  ___________________ תאריך: ________________ חתימה: _____________שם: 
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