
 

 

  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

סביבתי ביחידה לאיכות הסביבה  מתכנןלמתן שירותי בחוזה  להתקשרות 00730/00/077201/מכרז פומבי מס' 
  רשות שדות התעופה של 

 טופס הזמנת הצעות ותנאי המכרז .1

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

), וכן המחזיקה, מנהלת ומפעילה את מסופי המעבר על פי חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה ")נתב"ג"
מתכנן פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז  ,1980- תש"ם
ובנספחיהם , והכול בכפוף להוראות הנקובות במסמכי המכרז רשותיחידה לאיכות הסביבה של הב סביבתי

  ").השירותים" -" והמכרז": , יחדיולהלן, בהתאמה(

  ומקום מתן השירותים שירותיםהתיאור כללי של מהות והיקף ההתקשרות,  .2

נותן  מתכנן הסביבתיהיובהר כי מקום מתן השירותים של  מקום מתן השירותים: .2.1
אשר להלן)  7.1.2יות המפורטות בסעיף שירותים (אשר חלות בו הדרישות המקדמ

 באופן פיזי,, הוצג כבעל תפקיד זה במסגרת הצעתו של המציע שיוכרז כזוכה, יהיה
משרד שיוקצה לו לצורך ביצוע  הממוקמים בנתב"ג (באמצעות משרדי הרשותב

 השירותים) וכן, במידת הצורך, בכל אחד מאתרי הרשות המפורטים להלן:

לעיל והכוללים את כל  1כל שדות התעופה אותם מנהלת הרשות על פי החוק האמור בסעיף  .2.1.1
אלה: נתב"ג, הרצליה, עובדה, שדה דב, אילת, חיפה, ראש פינה וכל שדה תעופה אחר אשר 

  במהלך תקופת ההתקשרות.ו/או ייגרע יתווסף 
לעיל  1יף כל מסופי המעבר היבשתיים אותם מנהלת הרשות על פי החוק האמור בסע .2.1.2

והכוללים את כל אלה: נהר הירדן, אלנבי, טאבה, ניצנה, יצחק רבין (ערבה) וכן כל מסוף 
  במהלך תקופת ההתקשרות. ו/או ייגרע מעבר אשר יתווסף 

  כל מתקני הבקרה והניווט של הרשות. .2.1.3
הרשות מבהירה, כי במהלך תקופת ההתקשרות, קיים צפי לסגירת נמל התעופה אילת ו/או  .2.1.4

ופה הרצליה ו/או שדה התעופה שדה דב. מאידך, קיים צפי לפתיחת נמל התעופה שדה התע
בתמנע. הספק/ים שייבחר/ו כזוכה/ים מתחייבים לספק את השירותים/ ע"ש אילן ואסף רמון 

ו/או ו/או העבודות בכל אחד מאתרי הרשות המוגדרים לעיל וכן בכל אתר אחר שיתווסף 
אופן בלתי חוזר וכן יהיה מנועים ומושתק מלהעלות כל וכן הינם מוותרים בזאת בשייגרע , 

תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין גריעה ו/או הוספת אתרים כלפי הרשות ו/או כלפי 
  כל מי מטעמה, ובכלל זה, לא יהיו זכאים הספקים לשיפוי ו/או פיצוי מכל סוג שהוא.

יין זה, תבהיר הרשות כי היקף מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז לענ היקף ההתקשרות: .2.2
הינו נותן השירותים מטעמו) מתכנן הסביבתי ההתקשרות הצפוי עם המציע הזוכה (באמצעות ה

שירותי (באמצעות  שיינתנו אופן פיזי במשרדי הרשות, שעות עבודה בחודש 180היקף של עד ב
וכמפורט  נותן השירותים מטעם המציע הזוכה מתכנן הסביבתישיוקצה לללא תשלום משרד 
 לדרישות מנהל החוזה מטעם הרשות., הכול בהתאם לצרכי הרשות ו)בחוזה

יידרש , מהםוכחלק בלתי נפרד  השירותיםבמסגרת  :ותחומי פעילות תיאור כללי של השירותים .2.3
נותן השירותים מטעמו) לבצע, בין היתר, את השירותים  מתכנן הסביבתיהמציע הזוכה (באמצעות ה

  כדלקמן

ות תכנונית סביבתית לתכניות המקודמות ע"י ובאמצעות רשות שדות התעופה מתן התייחס .2.3.1
 .של הרשות בנתב"ג, שדות תעופה פנים ארציים, מסופי גבול ומתקנים נוספים

שילוב היבטים סביבתיים בפרוגרמות, קידום היתרי בניה מול המשרד להגנת הסביבה ומשרד  .2.3.2
 הבריאות ותיאומי תכניות.

יובהר אין בתיאור הכללי של השירותים לעיל בכדי לגרוע בהגדרת השירותים בחוזה בכלל  .2.3.3
 לחוזה בפרט.  כנספח א'ובתכולת העבודה המצורפת 
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פעולה כל  נותן השירותים המוצע מטעמו) לבצע מתכנן הסביבתיכן יידרש המציע הזוכה (באמצעות ה .2.4
י משימונה על ידו ברשות במסגרת עבודת ו מטלה נוספת אשר תידרש ע"י מנהל החוזה ו/או מאו/

  בחוזה.והכול כמפורט  המשתנים היחידה לאיכות הסביבה לפי צרכיה

מובא  םוהיקפ השירותיםתמציתי ביותר של מובהר בזאת, כי האמור בסעיף זה לעיל, מהווה תיאור  .2.5
ובנספחיו. עוד מובהר, כי לא   בחוזה השירותים מפורטלנוחות המציעים בלבד. תיאור מפורט של 

ת ובשום צורה ואופן, מכל התחייבויות המוטל יהיה באמור בסעיף זה לעיל על מנת למצות או לגרוע
זוכה המכרז בקשר עם ביצוע השירותים, ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור על 

על הזוכה ההוראות המחמירות בסעיף זה לעיל לבין בסעיפים אחרים בחוזה על כלל נספחיו, יחולו 
 . ןהימבינ

 להלן. 18כמפורט בסעיף  ההתקשרות הינהתקופת  .2.6

  מסמכי המכרז .3

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

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

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

מתן ציון האיכות, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן, יחדיו: ל המענהטופס  .3.1.3
 "). מתן ציון איכותלהמענה טופס "

טופס ההצעה הכספית למכרז זה, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן, יחדיו:  .3.1.4
 ").טופס ההצעה הכספית"

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

 5.1 של הרשות, כמפורט בסעיף לוגיסטיקה וכן באתר האינטרנטהיועמדו לעיון באגף  מסמכי המכרז .3.2
לוגיסטיקה, הלקבלם באגף או באמצעות אתר האינטרנט את מסמכי המכרז ניתן יהיה להדפיס  .להלן

כעותק צרוב במדיה מגנטית על גבי תקליטור. מסמכי המכרז אשר יומצאו למשתתפים כאמור על גבי 
 . PDFהתקליטור, יערכו כקובצי 

להלן. ההצעה תיערך  6ף על המציע להגיש את הצעתו בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעי .3.3
כשכל המסמכים  להלן 6.1 תקים הנקוב לשם כך בסעיף, במספר הע)Hard Copyותוגש בפורמט כתוב (

  .להלן 6 ובסעיף להוראות המפורטות במסמכי המכרז בהתאםכוללים תצהיר, אימות וחתימות כנדרש 

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

מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של הרשות ו/או אשר לצורך 
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 למסמכי 

 ת המכרזים. המכרז, המופקד בתיב

הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע שינויים ו/או תיקונים באיזה ממסמכי  .3.5
והכול מבלי  22 - ו 5.1.2, 4.2המכרז, טרם סיום ההליך המכרזי, ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 

  שלמציע יהיו כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך. 
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  ים בהליך המכרזיריכוז מועדים ולוחות זמנ .4

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

  תאריך    פעולה

  27.4.2017 -  .להלן 7.10 כמפורט בסעיףמועד פרסום המכרז 

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

  05.06.2017  

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

  04.06.2017  

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף 
   .להלן 21.3

- 15.05.2017 

 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט בסעיף
  .להלן 6.11.2

- 06.06.2017 

 10.2 ףבסעי מועד תוקף ההצעה לקיום מכרז, כמפורט
   .להלן

- 28.02.2018 

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

יקבעו על ידי . על המועדים החדשים אשר ילהלן 22באתר האינטרנט ויחולו עליהן הוראות סעיף 
הרשות, במידה ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים אשר קדמו להם. למען הסר ספק 

 מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.

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

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

  ורישום למכרזבמסמכי המכרז עיון  .5

 עיון במסמכי המכרז .5.1

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

(בטופס  B-209, אגף לוגיסטיקה, חדר 2) קומה 1במשרדי הרשות (שבטרמינל  .5.1.1.1
ה', בשעות:  - בימים א'  05.06.2017"), וזאת עד ליום משרדי הרשותהזמנה זה: "

 . 12:00עד  09:00

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

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

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי  .5.1.2
ט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנ

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

  רישום למכרז ודרכי התקשרות עם המציע .5.2

  להלן.  5.2.2כל מציע להירשם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו באופן המפורט בסעיף על  .5.2.1
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  יתבצע באופן ובמועדים המפורטים להלן:רישום למכרז  .5.2.2

, 2קומה  1אגף לוגיסטיקה הממוקמת בנמל התעופה בן גוריון, טרמינל במזכירות  .5.2.2.1
 ,05.06.2017 "), וזאת לא יאוחר מיוםאגף לוגיסטיקה(בטופס הזמנה זה: " 209חדר 

 .09:00-12:00, בשעות: ה'-א'בימים 
 .23:30 בשעה: ,04.06.2017באתר האינטרנט, וזאת לא יאוחר מיום  .5.2.2.2

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

 סף. תיפסל הצעתו על ה -לא יוכל עוד להירשם ולא יוכל להגיש הצעה למכרז. ככל שיגיש

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

לעיל, אישור בגין  5.2.4הרשות תשלח, לכתובת הדוא"ל שנמסרה במסגרת הוראת סעיף  .5.2.5
 באגף לוגיסטיקה, יימסר למציע אישור ידני).הרישום למכרז (במידה והרישום יתבצע 

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה  .5.2.6
ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו למציע ו/או לכל מי מטעמו, ו/או שבהם נשא המציע 

מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות ו/או השמטה, מכל 
לעיל, לרבות נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או  5.2.4עם מסירת הפרטים הנקובים בסעיף 

הוצאה ו/או תשלום שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי ו/או אי זמינות באתר 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 להשתתף במכרז, יצרף  7 מציע העונה על כל התנאים המקדמיים המפורטים בסעיף .6.1
להצעתו את כל המידע והמסמכים הנדרשים במסגרת ו/או לצורך הוכחת עמידתו בכל התנאים 

למתן ציון  על גבי טופס המענה מתן ציון האיכותולהחובה  דרישותב תוהמקדמיים ולצורך עמיד
עמידה טופס המענה ל .על גבי טופס ההצעה הכספיתהכספית את הצעתו המציע יגיש  האיכות. כמו כן,

כשכל מתן ציון האיכות וטופס ההצעה הכספית יוגשו בתנאים המקדמיים ובדרישות החובה ול
 3באמצעות ו/או מצורפים כדבעי, וזאת לאים ו כל המסמכים הנדרשים על פיהם, מהפרטים ו/א

 כדלקמן: מעטפות

מעטפה על גבה יציין המציע את שמו המלא וכן את המשפט  -(מעטפה טכנית) 1מעטפה מס'  .6.1.1
במעטפה זו  - " מסמכי המכרז - 1מעטפה מס' -2017/070/0073/00מכרז פומבי הבא: "

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

להלן, הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו של  8.1-8.5 המסמכים המפורטים בסעיפים .6.1.1.1
 להלן.  7 המציע בתנאים המקדמיים המפורטים בסעיף

 ורךצכל המידע והמסמכים, הנדרשים לבצירוף מתן ציון האיכות לטופס המענה  .6.1.1.2
 המענהטופס מתן ציון האיכות במכרז, כמפורט בטופס לדרישות החובה ולמענה 

 . להלן 8.6 כמפורט בסעיף מתן ציון האיכותולדרישות החובה ל

 להלן.  8.7-8.8 פיםבסעיהמסמכים המפורטים  .6.1.1.3

זה לעיל, יסומן על ידי המציע כעותק  ףעותק אחד של כל אחד מהמסמכים המפורטים בסעי
שאינו מקורי". המסמכים  ההעתקים הנוספים יסומנו על ידי המציע כ"עותק 2 –"מקור", ו 

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

וכן את המשפט  המציע את שמו המלאמעטפה על גבה יציין  -(מעטפה כספית) 2מעטפה מס'  .6.1.2
במעטפה זו יכניס  -" הצעה הכספית -  2מעטפה מס'  - 2017/070/0073/00מכרז פומבי הבא: "
 , בשים לב לדגשים ולהוראותלהלן 8.9כנדרש בסעיף  של הצעתו הכספית כתוב אחד כרךהמציע 

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

הזמנה להציע המציע את המשפט הבא: "ה ירשום על גבש חיצוניתמעטפה  -3מעטפה מס'  .6.1.3
 1במעטפה זו יכניס המציע את מעטפה מס'  –" 2017/070/0073/00מכרז פומבי מס'  - הצעות 
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 6.1.2 –ו  6.1.1 (לאחר שהכניס לתוכן את המסמכים המפורטים בסעיפים 2ואת מעטפה מס' 
  . ")3ס' מעטפה מלעיל, בהתאמה), ויסגרה היטב (להלן: "

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

, והרשות תהיה רשאית לפסול על 1לצלם ו/או להעתיק את פרטי ההצעה הכספית לתוך מעטפה מס' 
 .מציע אשר יעשה כןהסף כל 

שאו את חותמת המציע בצירוף לחתימת מורשי החתימה הרלוונטיים של יכל אחד ממסמכי המכרז, י .6.3
מסמכים שיצורפו כעותק שאינו מקורי, יאושרו ע"י עו"ד כ"העתק המציע במקומות המיועדים לכך. 

 נאמן למקור".

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

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

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

ציון האיכות וכן טופס ההצעה הכספית ימולאו, בין היתר, בשים לב חובה ולדרישות הטופס המענה ל .6.6
 .  להוראות ולדגשים המפורטים במסגרתם

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו, בצורה  .6.7
מכים הכלולים מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם הנתונים ו/או המס

בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או 
 סוד מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. 

מובהר בזאת, כי הרשות תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לנמק החלטתה 
מסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע זו, מהם הנתונים ו/או ה

תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, כי ההצעה הכספית של המציע, כפי שנקב 
וכן כל מידע המתייחס להוכחת עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים בטופס ההצעה הכספית 

  .אינם חסויים -ובדרישות החובה 

  מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. כל  .6.8

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

 אחריות למידע .6.10

שא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו בעיני יקודם להגשת הצעתו למכרז, י .6.10.1
 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 מיטב ידיעתה של  .6.10.2
לבחינת המידע האמור הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז. החובה 

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

 מכרז ובנספחיהם.הבהתחייבויות המציע הזוכה כמפורט במסמכי 

 הגשת ההצעהומיקום מועד  .6.11

 , כמפורט בסעיף2ומעטפה מס'  1(כשהיא כוללת בתוכה את מעטפה מס'  3מעטפה מספר את  .6.11.1
תיבת המכרזים הנמצאת , ל08:30-15:00ה', בין השעות: -בימים א' יש להגיש, לעיל) 6.1

חדר  1קומה , במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) שבשל הרשות בנתב"ג, בבניין המשרד הראשי
 .שומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום)סמוך למדור רב(או  140מס' 

המועד האחרון (להלן: " 10:00 עד  השעה 06.06.2017המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  .6.11.2
 ").להגשת ההצעות

האחרון להגשת ההצעות (או יודגש, כי הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד  .6.11.3
לא תתקבלנה ולא תידונה, וזאת  לעיל) 4.2לכל מועד מוארך שלו בהתאם להוראות סעיף 

 (ב) לתקנות חובת המכרזים.20בהתאם להוראות תקנה 
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 בנתב"ג.של הרשות מפה המתארת את מקום המשרד הראשי להלן רצ"ב  .6.11.4

 תנאים מקדמיים .7

 יםהמפורט קדמייםהתנאים המכל  באופן מצטבר רק מציעים בהם מתקיימים רשאים להגיש הצעות .7.1
   : להלן

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

נותן  מתכנן הסביבתיה, במכרז להגשת ההצעותשנקבע מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון  .7.1.2
 , הינו במצטבר:השירותים המוצע מטעמו לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז

 ו/אואדריכליות  אובהנדסה אזרחית ראשון, מוכר בישראל, תואר אקדמאי בעל  .7.1.2.1
, התקף על שמו מדעי הסביבה אובתכנון ערים  , מוכר בישראל,שניאקדמאי תואר 

 מטעם המציע.  המוצע יםנותן השירותשל 

ישראל, ייחשב כתואר ממוסד בתואר אקדמי מוכר : זה לעיל 7.1.2.1סעיף לעניין 
, השכלה גבוהה. ככל ומדובר בתואר אקדמי מחו"לאקדמי המוכר על ידי המועצה ל

להמציא אישור שקילות תואר מחוץ לארץ לתואר אקדמי ישראלי על המציע 
  הישראלי. מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, במשרד החינוך

 -וגם

 שנים לפחות במתן שירותי תכנון בהיבטים סביבתיים.  10ניסיון של  בעל .7.1.2.2

מתן : " משמעםשירותי תכנון בהיבטים סביבתיים: "לעיל 7.1.2.2לעניין סעיף 
עריכה ו/או בדיקה ו/או : לפחות אחד מהבאים וגםהנחיות סביבתיות להיתרי בניה 

  .ליווי תסקירי השפעה על הסביבה ו/או מסמכים סביבתיים

 -וגם

השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות  10במהלך  .7.1.2.3
 7ערך ו/או ליווה ו/או בדק המוצע השירותים המתכנן הסביבתי נותן במכרז, 

  . ו/או מסמכי ביצוע סביבתיים לפחות תסקירי השפעה על הסביבה

ניתן להציג ניסיון לעניין עמידה בתנאי המקדמי המפורט בסעיף זה לעיל, יובהר כי 
 7צגו גם בתסקירי השפעה על הסביבה וגם במסמכי ביצוע סביבתיים ובלבד שיו

  עבור שני התחומים יחדיו).לפחות 

  
אשר במועד  מתכנן סביבתיגם  מציע יוכל להעמיד כנותן שירותים מוצע מטעמויובהר כי ה  

האחרון שנקבע להגשת ההצעות אינו נמנה על מצבת עובדיו של המשרד המציע. במקרה זה, 
נותן  הסביבתיקשרות בין המציע למתכנן יידרש המציע לצרף להצעתו למכרז חוזה הת

יזכה במכרז,  המוצע מטעמו, כאשר חוזה התקשרות זה יכלול תנאי לפיו היה והמציע  השירותים
את לצורך מתן שירותים נשוא מטעמו וזכנותן שירותים המוצע  יעמוד לרשותו המתכנן הסביבתי

  ובהתאם להוראותיו.  המכרז
  

  שיוצע ע"י יותר ממציע אחד.  מטעם המציע יכולהמוצע כנותן השירותים  מתכנן הסביבתיה  

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

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

, 290-291, 237, 112, 100: 1977 –יפים הבאים עפ"י חוק העונשין,  התשל"ז מסע
ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,  422-425, 383, 330, 305, 300

מיום , ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה 1957 –התשי"ח 
 תום ריצוי העונש בגינן.
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המחזיק בעשרים וחמישה  –" שליטה משמעותי בעל אמצעי" -לצורך סעיף זה
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

עובדים ) עבירות לפי: (א) חוק 2הוא ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי ( .7.1.3.2
; ו/או (ג) עבירות 1987-או (ב) חוק שכר מינימום, התשמ"ז; ו/1991- זרים, התשנ"א

-המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב
במועד האחרון להגשת  כי –) עבירות כאמור 2; ואם הורשעו ביותר משתי (2011

 עה האחרונה.) שנים לפחות ממועד ההרש3ההצעות חלפו שלוש (

כמשמעותם בחוק עסקאות גופים  –" הורשע" - " ובעל זיקהלצורך סעיף זה לעיל: "
 ").חוק עסקאות גופים ציבוריים(להלן: " 1976-ציבוריים, תשל"ו

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

) לחוק עסקאות גופים 1)(1ב' (ב'2על ידי ועדת המכרזים, בהתאם להוראות סעיף 
  . 1976 - ציבוריים, תשל"ו

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

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

) כי במידה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה, יפנה למנהל iכדלקמן: (
יישום  הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת

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

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

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

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. –" מעסיקזה:  " סעיףלצורך 

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

   .1976-התשל"ו

  למכרז. נרשםמציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו  .7.1.5

 -מגבלות להשתתפות במכרז

  -היעדר ניגוד עניינים .7.2

את האינטרס של הרשות, את השירותים באופן התואם  ויבצעונותן השירותים המוצע מטעמו המציע 
. מבלי לגרוע מכלליות האמור במצב של ניגוד עניינים כלשהו כלפי הרשות וובכלל האמור לא ימצא

 ומצהיר כדלקמן: מתחייב המציעבסעיף זה, 

כדי ליצור (או שניתן להסיק באופן  ו/או בהתקשרות נשוא מכרז זה זה אין בהשתתפות במכרזכי 
כלשהם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין  עניינים ו/או ניגוד אינטרסיםסביר כי יווצר) ניגוד 

 לבין הרשות.(ובין האדריכל המוצע מטעמו) עסקי, בינו 

כי אינו מייצג, מייעץ, בעל החזקה, מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו עם גורם כלשהו שהינו בעל 
של הספק ו/או נותני השירות מטעמו בתחום מתן  אינטרס להשפיע על עצמאותו ו/או האובייקטיביות

 ").גורם בעל אינטרסהשירותים (להלן: "

כי אינו מספק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפורטים במכרז זה עבור צד שלישי כלשהו 
 שבינו ובין הרשות קיימת מחלוקת משפטית, בין כזו המתנהלת בערכאה שיפוטית ובין אם לאו (להלן:

 ").כסוךצד בס"
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בכל מקרה שבו מתקיים או עלול להתקיים איזה מהנסיבות , ובכתב לרשות ללא דיחויכי יודיע 
בהתאם לכל הוראות הרשות לעניין זה, וככל שיידרש יימנע  מציעבמקרה זה יפעל ה המפורטות לעיל.
אינטרס  ו/או להפסקת הקשר עם גורם בעל העניינים האמור להסרת ניגודדית יפעל מימלכתחילה, או 

 .ו/או הקשר עם צד בסכסוך

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

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

 3.7בנוסף, המציע, במקרה שיוכרז כזוכה במכרז, יהא כפוף, במסגרת נושא זה לעיל, למפורט בסעיף 
  לחוזה. 

 -מגבלות נוספות להשתתפות במכרז

כאמור בסעיף זה לעיל, נותן השירותים המוצע מטעמו)  מתכנן הסביבתי(וכן המובהר בזאת כי מציע  .7.3
  : פחות אחד משני התנאים כדלקמןל הגיש הצעתו למכרז באם נתקיימו בורשאי ללא יהא 

מציע אשר בעל אמצעי השליטה בו הינו עובד רשות שדות התעופה לשעבר אשר פרש  .7.3.1
פי חוק גיל פרישה, - שדות התעופה וזאת טרם הגעתו לגיל פרישה חובה על מעבודתו ברשות

שפרישתו נכנסה לתוקף  ובלבד וייחודים שהוענקו לו, וזאת בתנאים מיטיבים 2004-תשס"ד
    במהלך חמש השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.

   - או-      

מציע המעסיק נותן שירות באמצעותו מתעתד המציע לספק את השירותים נשוא המכרז,  .7.3.2
וזאת  ,ברשות שדות התעופההינו עובד רשות שדות התעופה לשעבר אשר פרש מעבודתו 

, וזאת בתנאים מיטיבים 2004-פי חוק גיל פרישה, תשס"ד- טרם הגעתו לגיל פרישה חובה על
שפרישתו נכנסה לתוקף במהלך חמש השנים האחרונות  ובלבד וייחודים שהוענקו לו

 . האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרזהמסתיימות במועד 

ידי הרשות עקב אי עמידת המציע בתנאי -והחוזה עימו בוטל על מציע אשר סיפק טובין/שירות לרשות, .7.4
ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז, לא יוכל 

 להגיש הצעתו למכרז זה, היה והגיש הצעה הצעתו תפסל על הסף.

י אחר שפרסמה חזר בו מהצעתו במכרז שפרסמה הרשות או מהצעתו בהליך תחרותמציע אשר  .7.5
נהג במהלך הרשות, לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך, או שמסר לועדת המכרזים מידע מטעה, או ש

וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז, יהא לרשות שיקול המכרז בעורמה, 
 דעת במסגרת בדיקת ההצעות לפסול את הצעתו.

הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון, לפסול הצעה ו/או  הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתהבנוסף,  .7.6
השתתפות בהליך, של משתתף ו/או מציע אשר לרשות היה ו/או 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, 

יה מצידו וכיוצ"ב, וזאת במסגרת התקשרות קודמת ו/או קיימת, ו/או התנהלות בלתי הגונה וראו
  אחת או יותר, בין הרשות ובין אותו משתתף ו/או מציע מסוג השירותים או העבודות מושא ההליך.

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

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

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

 המועד בו נצבר אותו ניסיון שלילי/רע/כושל. 

הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי דרישות התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המופיעות במסמכי  .7.7
אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש בתנאים המקדמיים ו/או  המכרז צריכות להתקיים במציע עצמו

, דהיינו הצעה משותפותלהגיש הצעות גם אין בהתאם,  במסמכי המכרז ביתר הדרישות המפורטות
 אחת המוגשת על ידי שני מציעים במשותף, או יותר.
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הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז  .7.8
שלגביו מתייחסות ובמקרה בו נאמר מפורשות אחרת, בבעל התפקיד  - צריכים להתקיים במציע עצמו 

"גוף משפטי אחר", אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש בתנאים המקדמיים ו/או - ולא ב - הדרישות 
  ביתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

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

חזקה, חברת ניהול, חברה הקשורה בקשרי אחברת אם לחברת בת, קשר של חברות אחיות, חברות 
  ."שרשור משפטי" ישיר או עקיף) וכיוצ"ב

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

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

קות ומכוח ההצבעה מהאחז 51%ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, היה העוסק המורשה בעל 
  ; ו/או הפחותבמציע, לכל 

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

 ").התאגיד הנרכש"

על ניסיון של העוסק המורשה ו/או של התאגיד הנרכש, יצרף המציע להצעה, גם ביקש מציע להסתמך 
ו של העוסק המורשה ועל אמצעי השליטה של המציע בעוסק מידע ומסמכים המעידים על ייסוד

המורשה טרם ייסודו ו/או מסמכים המעידים על רכישת התאגיד הנרכש כאמור לעיל, וכן את כל 
על ידי העוסק  שנצברוהמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון המסמכים 

 המורשה ו/או התאגיד הנרכש בתקופה הרלוונטית.

 ידי שני מציעים במשותף, או יותר.- אין להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על .7.9

היום בו פורסמה לראשונה בעיתונות  –לצורך סעיף זה ובכל מסמכי המכרז, "מועד פרסום המכרז"  .7.10
 מודעת הזמנת ההצעות למכרז.

  הפרת תנאי המכרז  .7.11

) ג( או/ו בעורמה המכרז במהלך ינהג) ב( או/ו מטעה מידע המכרזים לוועדת ימסור) א( אשר מציע   
 החוזה בוטל, בחוזה עימו התקשרות לאחר) ד( או/ו כזוכה שהוכרז לאחר, זה במכרז מהצעתו בו יחזור
 ממנו למנוע רשאית תהא הרשות, החוזה והפרת ההתקשרות בתנאי עמידתו אי עקב הרשות ידי- על

 3 עד של זמן לפרק התקשרות אחר, וזאת הליך הרשות ו/או בכל של עתידיים במכרזים להשתתף
 של והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול שנים מיום החלטת הרשות שניתנה בעניינו של המציע, בהתאם

 אחר נזק כל מהמציע לתבוע הרשות של אחרת זכות בכל לפגוע או/ו לגרוע בכך שיהא ומבלי, הרשות
המכרז לרבות עפ"י  מסמכי פי על או/ו דין כל פי- על כלשהו בהליך המציע כנגד לנקוט או/ו נוסף או/ו

 למימוש סעיף תנאי הסף לעיל, בהתקיים מי מנסיבותיו, ולרבות חלוט הערבות, (ככל שקיימת ) בקשר
  .כאמור זכויותיה

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

 משפטית ישות) i: (שות תהא רשאית למנוע ההשתתפות כאמור, לא רק מאותו מציע, אלא גם מהר
 בעל אותו מציע הינו אשר משפטית ישות) ii; (באותו מציע בעקיפין או במישרין, אחזקות בעלת שהינה

, משותפת באחזקה עמה אותו מציע מצוי אשר משפטית ישות) iii; (בעקיפין או במישרין, בה אחזקות
 שינוי בעקיפין. בנוסף, הרשות תהא רשאית למנוע השתתפות כאמור, גם במקרה בו חל או במישרין

 להגשת האחרון המועד בין, בגורמים בעלי האחזקות באותו מציע / באחזקות אותו מציע בעצמו
  אירע איזה מהאירועים הנקובים לעיל. בו המועד לבין במכרז הצעות

  המסמכים שיש לצרף להצעה .8

  מציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:על ה

, בדבר פרטי תאגיד, חתום על ידי 1אשר יצורף למעטפה מס' תצהיר,  – היה והמציע הינו תאגיד .8.1
לטופס הזמנת ההצעות וכן  נספח א'המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח 
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העתק של תעודת רישום של התאגיד, מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת 
 לעיל. 7.1.1 עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

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

תעודת עוסק מורשה של המציע, מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו 
   לעיל. 7.1.1 ףשל המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעי

המציע, מאושר על ידי עו"ד בנוסח  הכללי שלמנהל , חתום על ידי ה1אשר יצורף למעטפה מס' תצהיר,  .8.2
ורך הוכחת עמידתו במסגרתו, לצ, בצירוף לכל המסמכים הנדרשים לטופס הזמנת ההצעות 'נספח ב

  .לעיל 7.1.2 ףבסעי יםקובהנ יםהמקדמי םשל המציע בתנאי

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

 לעיל. 7.1.3

והמנהל הכללי של המציע אינו יכול להצהיר את והמציע הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד, או היה היה 
תצהיר חתום של העוסק  –/ בעלי הזיקה למציע  של המציעבעלי השליטה המשמעותיים  בשםהנדרש 

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

 7.1.3הנקוב בסעיף הוכחת עמידתם של הנ"ל בתנאי המקדמי , לצורך כאמור מאושר על ידי עו"ד
  לעיל. 

העתק אישור עדכני מרואה חשבון או משלטונות מס הכנסה ומע"מ המעיד כי המציע מנהל עסקיו  .8.4
העתק האישורים וכן  1975-כדין ע"פ פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

, כשכל אחד 1מס'  אשר יצורפו למעטפה, 1976 –הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
ישורים האמורים תקף על שמו של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, וזאת מהא

         .לעיל 7.1.4 לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

וזאת לצורך הוכחת  אישור רישום למכרז כפי שנשלח בדוא"ל ע"י הרשות או נמסר למציעהעתק  .8.5
 לעיל. 7.1.5קדמי הנקוב בסעיף עמידתו של המציע בתנאי המ

מתן ציון האיכות במכרז כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש בצירוף כל לטופס המענה  .8.6
 .  1אשר יצורפו למעטפה מס' לטופס הזמנת ההצעות,  נספח ד'המסמכים הנדרשים במסגרתו, בנוסח 

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

אשר יצורפו כל מסמך הבהרה ו/או פרוטוקול אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז, ככל שתוציא,  .8.8
   , כשהם חתומים על ידי המציע.1למעטפה מס' 

 , כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש.2שר יצורף למעטפה מס' אטופס ההצעה הכספית,  .8.9

על נספחיהם, לרבות טופס הזמנת הצעות זה, נוסח החוזה וכן כל מסמך הבהרה כל מסמכי המכרז  .8.10
ו/או פרוטוקול אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז, ככל שתוציא, באופן שבמקומות המיועדים לכך, 

ת תוקף של המציע (באמצעות מורשי החתימה הרלוונטיים תהיה חתימה מלאה, מחייבת וב
והמוסמכים ובמידת הצורך גם חותמת המציע), ובנוסף חתימת המציע או חותמת המציע, בכל עמוד 

 ועמוד.

"העתק נאמן למקור", אינו תקף - למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל בדבר אישור עורך דין כ
פי - , ערוכים עלמקוריים בלבדמשמעם תצהירים לעיל זה ף פי סעי-ם עללגבי תצהירים, ולפיכך תצהירי

 . 1971- נוסח חדש], תשל"אפקודת הראיות [

   החוזהערבות לקיום  .9

ת, כמפורט ויבויותיו של הזוכה על פי החוזה, יפקיד הזוכה בידי הרשות ערבכבטחון לקיום התחי
 בחוזה.
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  תוקף  ההצעה .10

לא הודיעה הרשות למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על פי תנאי המכרז  .10.1
ו/או חל עיכוב בהשלמת הליך בדיקת ההצעות למכרז ו/או האריכה הרשות את המועד האחרון 
להגשת ההצעות במכרז, אזי מבלי לגרוע מהוראות כל דין, תהא הרשות רשאית לדרוש מכל אחד 

ת הארכת תוקף תקופת הצעתו של המציע, והמציע כאמור מתחייב להאריך את תוקף מהמציעים א
 תקופת הצעתו למכרז ובהתאם לדרישת הרשות.

הרשות תהיה רשאית להאריך את תוקף  28.02.2018 וםהצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, עד לי .10.2
מכל סיבה שהיא וזאת יל לע 10.1 -ו 4.2בהתאם לאמור בסעיפים , ות קצובותהצעתו של המציע לתקופ

  הבלעדי. הועל פי שיקול דעת

  בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .11

) iאמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות שהוגשו, ואשר התקיימו לגביהן כל אלה: ( .11.1
דרישות  עמדו בכל )iiלהלן; ( 11.2.1עמדו בכל התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים כמפורט בסעיף 

(שמונים)  80 –ציון איכות אשר אינו נמוך מ  וקיבל )iii(. להלן 11.2.2המפורטות בסעיף שלב האיכות 
  , תהיינה כדלקמן:להלן 11.2.2בסעיף  כמפורט קודותנ

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

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

מציעים יוכלו להסתמך על המובהר, כי . למתן ציון האיכות המענהבהתאם להוראות טופס 
   במסגרת הצעתם למכרז. י תפקידים/אותו/ם בעל

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

טופס ההצעה טבלת הריכוז שבב לכך לצורך שקלול הצעתו הכספית, ינקוב המציע במקום המיועד .11.2
התמורה  -12מתוך תעריף משרד הביטחון לשעת עבודה (כמפורט בסעיף אחוז ההנחה את  ,הכספית

בדיקת  .להוראות מסמכי המכרזבהתאם  במכרז זה,מתן השירותים בגין  להלן) המוצע על ידו
ההצעות תתבצע על ידי הרשות, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), להיעזר ביועצים ובמומחים 

 חיצוניים מטעמה, וזאת בשלושה שלבים ובאופן המפורט להלן:  

        תנאים מקדמיים ותנאים נוספים  –שלב א'  .11.2.1

בתנאים מקדמיים  במסגרת השלב הראשון תכריע הרשות בדבר עמידתו של המציע .11.2.1.1
לעיל), ובדבר  8.1-8.5 לעיל (כמפורט, בין היתר, בסעיפים 7.1 המפורטים בסעיף

התנאים לעיל (להלן: " 8.6-8.9 עמידתו ביתר התנאים המפורטים בסעיפים
"). לצורך האמור, תבדוק הרשות את המסמכים אשר הוגשו על ידי הנוספים

      .  לעיל 8 סעיףהמציע בהתאם להוראות 

בדיקת התנאים המקדמיים ויתר התנאים הנוספים תתבצע, בשלב הראשון, על  .11.2.1.2
ולא תנוקד. עוד יודגש, כי מציע אשר לא עמד בתנאים  "Go-No Go"בסיס 

 –למען הסר ספק  –המקדמיים ו/או בשאר התנאים הנוספים, הצעתו תפסל, והכול 
הלן. הרשות ל 15.2 מבלי לגרוע מהזכות המוקנית לרשות בהתאם להוראות סעיף

תמשיך לבחון אך ורק 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 עמדו בכל התנאים 
רטות לעיל, בהתאם להוראות המפו 11.2.1 כמפורט בסעיף והתנאים הנוספיםהמקדמיים 

  בטופס הזמנת הצעות זה.

  :כדלקמןו של המציע, תיבחן איכות הצעת

תבחן רק את איכות הצעתם של מציעים אשר הרשות  -  בדיקת איכות ההצעה .11.2.2.1
 כאמור לעיל ות התנאים המקדמיים והתנאים הנוספיםהצעותיהם עמדו בכל דריש

להלן:  -המתכנן הסביבתי נותן השירותים המוצע מטעם המציע של  (הצגת ניסיונו
. במסגרת בחינת איכות ההצעה תבחן הרשות את כל ")הראשי תפקידה בעל"
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, לרבות למתן ציון האיכות המענההמידע שסיפק המציע בהתאם להוראות טופס 
 . ראשיה תפקידה בעלעבור 

המוצע מטעם המציע  םנותן השירותי מתכנן הסביבתיה את זמןהרשות תבנוסף, 
 קבלת שם, להרשות י"ע שייקבע לכך במועד ,הרשות במשרדי ייערך אשר למפגש

   .ומענה על שאלות מקצועיות אישי ראיון ועריכת אישית התרשמות

 ראשי (כמוגדר לעיל) יכול שיוצע ע"י יותר ממציע אחד.התפקיד היובהר כי בעל 

", או בנוסחאות ציון האיכותכאמור (להלן: "הציון שיוענק לאיכות ההצעה של המציעים 
 :כדלקמן) נקודות, והוא יחושב 100) לבין מאה (0"), יהיה בין אפס (Qלהלן: "

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

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

 .הזמנת ההצעות)

 ) נקודות, הצעתו תפסל.80( מוניםמציע אשר ציון המפ"ל שלו נמוך מש

  
  מהציון הסופי.  80%) מהווה "Q"משקלו של ציון האיכות (ר כי יובה

יודגש כי תנאי לבחינת הצעתו הכספית של מציע הינה קבלת ציון איכות שאינו נמוך 
) נקודות. הרשות תמשיך לבדוק רק את הצעותיהם הכספיות של 80משמונים (

    ות.מציעים אשר הצעותיהם קיבלו ציון איכות שאינו נמוך משמונים נקוד
  

  ציון המחיר  - שלב ג' .11.2.3

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

טופס המענה למתן עמדו בכל דרישות שהצעותיהם  ,לעיל 11.2.1 כמפורט בסעיף
 ) נקודות.80(משמונים אינו נמוך  םהצעת השציון האיכות שקבלוכן  ציון האיכות

לצורך קביעת ציון המחיר תקבע הרשות, את סך הצעת המחיר של כל מציע, וזאת  .11.2.3.2
אותו  לבין אחוז ההנחה המוצע 1כסכום השווה למכפלת ההפרש העשרוני שבין 

המצורפת  הטבלהנקובים במהשירותים לשיעור שכר החוזה נקבע המציע ביחס 
, על פי הנוסחה הבאה (להלן: 100, הכול במכפלת המספר לטופס ההצעה הכספית

  "):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 הרשות את חציון עוד  .11.2.3.3
 ").החציוןאחוז ההנחה של ההצעות הכספיות מתוך ההצעות הכשרות (להלן: "

מהחציון (הן כלפי מעלה  15%-למעלה מ-הצעה כספית שאחוז ההנחה שלה חורג ב
 5ינן לפחות והן כלפי מטה) תיפסל, ובלבד שמספר ההצעות הכשרות בשלב ג' זה ה

הצעות וכי בהליך הפסילה המתואר לא יפסלו מחצית (או יותר) מההצעות 
) לתקנות חובת המכרזים. עוד יובהר 2א(ג)(5הכשרות, והכל בכפוף להוראות תקנה 

כי מאחר וההצעה למכרז הינה אחוז הנחה אחיד, יחושב אחוז ההנחה המוצע ע"י 
א הבאה לצורך המחשה בלבד: ובהתאם לדוגמ 100כל מציע כיחס מספרי מתוך 

הנחה מהתעריף/תעריפים הנדרשים, הצעתו לצורך חישוב  20%מציע אשר נתן 
). לפיכך, X100=80)1-20%דהיינו:   100החריגה בסעיף זה לעיל תחושב ביחס ל 
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חישוב החריגה האמור לעיל לא יבוצע על אחוז ההנחה עצמו אלא יודגש בשנית כי 
  רק בהתאם לאמור לעיל.

 

(קרי, שות תקבע את ציון המחיר באופן יחסי להצעת המחיר הנמוכה ביותר הר .11.2.3.4
מבין הצעות המחיר הכשרות שלא נפסלו בהתאם אחוז ההנחה הגבוה ביותר) 

  לעיל.  11.2.3.3ף להוראות סעי

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

(Pmin/PM)*100 = P 

  כאשר: 

P =  ציון המחיר

(אחוז ההנחה הגבוה  הנמוכה ביותרהצעת המחיר 
    ביותר)

=  Pmin 

PM  =  הצעת המחיר של כל אחד מהמציעים  

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

 הציון הסופי המשוקלל .11.2.4

לשלבים המפורטים בסעיף זה לעיל,  לאחר מתן ציון האיכות ומתן ציון המחיר, בהתאם
  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

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

 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

 ;לעיל 11.2.2.1 כמפורט בסעיף טופס המענה למתן ציון האיכותעמדה בכל דרישות  .11.2.5.3

 ) נקודות;80ציון האיכות שנקבע לה לאחר בדיקת ההצעות אינו נמוך משמונים ( .11.2.5.4

 לא הוגשה במסגרתה הצעה כספית חורגת.  .11.2.5.5

 הודעה בדבר זכייה .11.3

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

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

 אחריותו בלבד.יהיה הדבר על  –ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 
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          התמורה .12

במלואן תמורת ביצוע השירותים בפועל וביצוע כל התחייבויותיו של הזוכה בהתאם להוראות החוזה,  .12.1
 מתכנן הסביבתי(באמצעות הזוכה עבור השירותים שסופקו על ידו מציע ההרשות ל תשלםובמועדן, 

 ת התמורה כדלקמן:אבפועל, נותן השירותים מטעמו) ובהתאם לשעות עבודה שבוצעו 

תהא בהתאם לשעות עבודה שבוצעו בפועל באמצעות התמורה שתשולם למציע הזוכה  .12.1.1
המפורטים בפרסום "תעריפים ונהלים התעריפים האדריכל נותן השירותים מטעמו, על פי 

' תעריף מתכננים א2.21/ פרק  )80%לעבודות נמשכות ( לעבודות תכנון במערכת הביטחון
טחון / אגף ההנדסה והבינוי / היחידה יעבודה" של "משרד הבויועצים לפי שעות 

אשר עפ"י  -אקדמאי / ראש צוותובהתאם לתעריף הבא:  להתקשרויות עם מתכננים"
, וזאת ")משרד הביטחון ףתערי(להלן: " . D, עמודה 3התעריף העדכני להיום הינו שורה 

  ההנחה שנקב המציע במסגרת הצעתו הכספית.אחוז בקיזוז 

  ות לשם כך בסעיף התמורה בחוזה.והכול באופן ובתנאים ובכפוף לשאר ההוראות המפורט
  משרד הביטחון: ריףבקשר לתע

פי התעריפים והסכומים הנקובים -תיקבע אך ורק על(וההנחה שתינתן ביחס אליה) התמורה   )א(
 1,3,4, וכן יחולו ההגדרות וההוראות שבסעיפים לתעריפי משרד הביטחון הנ"ל 2בטבלה שבסעיף 

 5-13שבסעיף לתעריפי משרד הביטחון הנ"ל. למען הסר ספק הקריטריונים, ההנחיות והנהלים 
  שבתעריפי משרד הביטחון אינם מחייבים את הרשות לכל דבר ועניין.

והרשות מדגישה  1.1.16תעריפי משרד הביטחון הינם בתוקף מיום  פרסום מכרז זהנכון למועד   )ב(
  לעת.-כי הכוונה לתעריפים כפי שיתעדכנו מעת

האמור לעיל הינו באופן ובתנאים ובכפוף לשאר ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה (להלן, יחדיו: 
  "). התמורה"

, הרי שהיקף סוימתלחייב את הרשות לכמות או דרישה מ רה כי מבליהרשות חוזרת ומבהי .12.2
נותן  מתכנן הסביבתייידרש ה םשעות עבודה בחודש במסגרת 180ההתקשרות הצפוי הינו עד 

באמצעות השירותים מטעם המציע הזוכה לספק את השירותים באופן פיזי ממשרדי הרשות בנתב"ג (
עליו  שיוקצו לנותן השירותים מטעם המציע הזוכה) וכן בכל מקום אחר ללא תשלוםשירותי משרד 
וכי תמורת ביצוע בפועל של כל התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, במלואן ובמועדן,  תורה הרשות,

תשלם הרשות לזוכה תמורה המחושבת באופן ובתנאים ובכפוף לשאר הוראות המפורטות לשם כך 
  בהוראות החוזה.

 וכל השירותים ביצוע בגין תוכולל סופית, מלאה הינה לעיל כאמור התמורה כילמען הסר ספק יצוין,  .12.3
, בעקיפין/או ו במישרין, הכרוכות והעלויות ההוצאות כל לרבות, החוזה פי על הזוכה התחייבויות יתר
 .השירותים במתן

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מופנית תשומת לב המציעים לעיון בהוראות  - נסיעות ושירותי צילום .12.4
נספח החזר הנסיעות (לשם בחינת החזר, ככל שקיים במקרים ספציפיים ובאישור הרשות בלבד, עבור 

 הוצאות נסיעה) וכן בהוראות נספח שירותי העתקות וצילומים. 
ל פי מסמכי המכרז, המציעים מצהירים לגרוע משאר ההצהרות וההתחייבויות של המציעים עמבלי  .12.5

זה לעיל, הבינו ושיקללו את מלוא ההשלכות והעלויות  בזאת, כי עיינו בקפידה בהוראות סעיף
הכרוכות במסגרתם וכי הם מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או 

 .תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך

  חובת חתימה על החוזה  .13

לחתום על החוזה ונספחיו עם הרשות, בנוסח שהעתקו מצורף, לרבות כל ע שיוכרז כזוכה במכרז מציעל ה
ימים מהמועד שהתבקש  7תיקון אותו תבצע הרשות בחוזה (ככל שתבצע), במסגרת הליך המכרז, וזאת תוך 

ד מתנאי לכך על ידי הרשות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החוזה על כל נספחיו מהווה חלק בלתי נפר
להלן וכן בכל אופן אחר  21במקרה של שינויים שייעשו בחוזה, במסגרת ההבהרות כאמור בסעיף . מכרז זה

  בהתאם למסמכי המכרז ו/או על פי דין, החוזה אשר ייחתם עם המציע הזוכה יותאם לשינויים האמורים.

  שמירת דינים והוראות .14

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

  הזוכה על פי החוזה.
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  שינויים ופנייה להשלמות .15

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

אין באמור כדי לפגוע בזכות המציע  בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.
 להלן. 21לפנות בשאלות ובירורים לרשות בהתאם לאמור בסעיף 

ל על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, ומי מהמציעים, בכל עת, הכהרשות שומרת על זכותה לפנות ל .15.2
צוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, יבבקשה לקבלת הבהרות ו/או לב

הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או התנאים הנוספים ו/או בקשר 
צעה הכספית ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או עם המענה למתן ציון האיכות ו/או הה

אחרת ו/או השמטה 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, 

י לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות בהתאם להוראות בידיעתו המכוונת של המציע), והכל מבל
 הנקובות בטופס ההצעה הכספית, המענה למתן ציון איכות ובהתאם לשאר הוראות הדין.

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות  .15.3
י, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופ בהוראות סעיף

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

  צעה כלשהיאקבלת הל היעדר חובה .16

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

  ביטול המכרז או ביטול החוזה .17

 הזכות לבטל מכרז או חוזה .17.1

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

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

  תוצאות הביטול .17.2

לעיל, תהיה הרשות  17.1בנסיבות המתוארות בסעיף בוטל המכרז לפני שהוכרז בו זוכה,  .17.2.1
רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא 

פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז, וזאת בין אם הושבה למציעים ערבות - על
 .לקיום המכרז,(ככל שנקבעה במכרז חובת המצאת ערבות) ובין אם לאו

בוטל המכרז לאחר שהוכרז זוכה במסגרתו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה של זוכה במכרז ו/או  .17.2.2
לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז (לרבות במהלך ביצוע החוזה על ידו), בנסיבות 

לעיל,  17.2.1לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  17.1המתוארות בסעיף 
מתאימות, תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע הבא ובנסיבות ה

אחריו (אשר הצעתו הנה בעלת הציון הסופי [המשוקלל] הגבוה ביותר/הצעתו הכספית הנה 
הזולה ביותר לפי העניין, מבין שאר ההצעות אשר עמדו בכל התנאים המפורטים בטופס 

אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור) ו/או לצאת  הזמנת ההצעות (מלבד הצעתו/ם של המציע/ים
פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא -למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על

 המכרז.

       ולוח הזמנים ההתקשרותתקופת  .18

החל מיום (שלושים ושישה) חודשים  36 –תהא ל תקופת התקשרות הרשות עם המציע הזוכה,  .18.1
מועדי תחילת וסיום ההתקשרות ימולאו ע"י הרשות ויימסרו למציע החתימה על החוזה עם הרשות. 

 ").תקופת ההתקשרותהחוזה כאמור (להלן: " הזוכה ביום חתימת

יך את תקופת ההתקשרות, רלהא תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה המלא והבלעדי,הרשות בלבד,  .18.2
בכל תמהיל "), ות ההארכהתקופ(עשרים וארבעה) חודשים,  (להלן: " 24בתקופה/ות נוספת/ות של עד 
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סיום  י(שישים) ימים, לפנ 60בכתב, לפחות  בלבד שתודיע על כוונתה זו למציע הזוכהו, שתקבע הרשות
 ההתקשרות או תום איזה מתקופות ההארכה, אותם קצבה הרשות, לפי העניין. ת ופתק

חילתה של תקופת הרשות תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לזוכה בכתב, על דחיית ת .18.3
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 

ידחה ו/או  ההתקשרות, כתוצאה מצו של בית משפט מוסמך ובין מכל סיבה אחרת ו/או נוספת שהיא,
יוארך מועד 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 

כה לשיפוי ו/או כלשהי בגין כך, כלפי הרשות ו/או כלפי מי מטעמה, ובכלל זה, לא יהיה זכאי הזו
לפיצוי מכל סוג שהוא. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף משנה זה, על מנת לגרוע 

 להלן. 18.4מזכותה של הרשות לביטול החוזה, בהתאם להוראות סעיף משנה 

עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, לבטל את החוזה ו/או להפסיק הרשות תהא רשאית,  .18.4
תקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרות או במהלך תקופת את הה

) ימים (שישים 60ההתקשרות  או במהלך כל אחת מתקופות ההארכה, וזאת בהודעה מוקדמת של 
בכתב. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין באמור סעיף משנה זה, על מנת לגרוע מזכותה של 

חוזה, בהתאם לשאר התנאים המפורטים בחוזה ו/או כדי לגרוע מזכותה לפי הרשות, לבטל את ה
 לעיל. 17סעיף 

מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות, המציע הזוכה,  .18.5
הינה זכות המוקנית לרשות, וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים, הוא מוותר בזאת, באופן בלתי 

ן יהיה מנוע ומושתק, מלטעון כל טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו, לביצוע חוזר וכ
שירותים, במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו להיקף הזמנות עבודה מינימאלי כלשהו, 
ובפרט טענות שעניינן השקעות, אותן השקיע המציע הזוכה, בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם 

 היתכנותם.

  עדיותהעדר בל .19

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

 שירותים דומים. 

  עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .20

רק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעות הזוכות 
עם , לאחר תאום 1993-(ו) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג21 -(ה) ו 21בהתאם לאמור בתקנות משנה 

לטופס  6 סעיףכולל מע"מ, ובכפוף להוראות ₪,  500מזכיר/ת ועדת המכרזים, וכל זאת תמורת תשלום בסך 
 ההצעה הכספית. 

  ושאלות הבהרההבהרות  .21

 גב'ו ינוהבירורים הת יש להפנות בכתב את כל השאלו הו/למכרז זה, אלי תהרשות האחראי ת/נציג .21.1
    או באמצעות פקס שמספרו: elaines@iaa.gov.il כתובת דוא"ל, אגף לוגיסטיקה, ללייני שפיגל
או על ידי שליח, למזכירות אגף לוגיסטיקה, רשות שדות התעופה, נמל תעופה בן גוריון,  03-9711296

 .B209 ר, חד2קומה  1טרמינל 

   .03-9750586 יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו: .21.2

על הפונים לציין בעת פנייתם את מספר הפקסימיליה  15.05.2017פניות לבירורים תעשנה עד ליום  .21.3
  ומס' הטלפון לבירורים. לאחר מועד זה תהא הרשות רשאית שלא לענות לשאלות מציעים. 

ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי הרשות בקשר עם כל הבהרה ו/או שינוי  .21.4
לעיל (להלן,  15.2 המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, בין היתר כמפורט בסעיף

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

 מכל סיבה שהיא, לא הפיצה הרשות בעצמה את ההבהרות (כולן או חלקן) בהתאם להוראות סעיף
להלן, ובכל מקרה על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם  21.5

ן של ההבהרות, להדפיסן, ולצרפן להצעה לאחר ששקללו את האמור בהן ובאופן ייזום, אודות קיומ
 והמציעים יהיו מנועים ומושתקים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך.
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לעיל, הרשות תפיץ במישרין את ההבהרות  21.4 בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על פי סעיף .21.5
 וזאת באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון בקשר עם כל אחת מההבהרות. מכרז, ל שנרשםלכל מי 

 למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של הרשות, אלא אם פורסמה כאמור בסעיף .21.6
 לעיל. 21.4

 ואיסור העסקת עובדים פלסטיניים  אישור גורמי ביטחון .22

הביטחון, מראש ובכתב. לא אושרה  יודגש, כי העסקת עובדי המציע הזוכה כפופה לאישור גורמי .22.1
יהיה חייב המציע הזוכה להעמיד תחתיו  - הביטחון  העסקתו של מי מעובדי המציע הזוכה ע"י גורמי

 עובד אחר. 

לא יהווה כל עילה מצד  -  יובהר, כי אי מתן אישור למי מעובדיו של המציע הזוכה ע"י גורמי הביטחון .22.2
 אי ביצוע העבודה נשוא המכרז.לדחייה ו/או עיכוב ו/או ל המציע הזוכה

מת לב המציעים לכך שמאחר והשירותים נשוא מכרז זה יכול לעניין סעיף זה לעיל, מופנית בזאת תשו .22.3
לא הרי שבשטחים כאמור , כניסה מסיבות ביטחוניות בנתב"גבשטחים המוגדרים כמוגבלים ל ויבוצעו

 אשר אינם אזרחי ישראל. תותר העסקת עובדים פלסטיניים,

  ויים בהיקף ההתקשרותשינ .23

, /שירותיםלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי לרשות שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם את היקף העבודות
לעת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות ובהתאם לצרכיה, והכול באופן, בתנאים ובהתאם  מעת

 למנגנונים הנקובים לשם כך בחוזה.

  איסור הסבה .24

מהמציעים, לרבות הזוכה, מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לבצע כל כל אחד  .24.1
דיספוזיציה אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר עם זכות 
מזכויותיו לפי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או החוזה שייחתם עמו (ככל 

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

 שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של הרשות.

לא לאשר העברה ו/או הסבה ו/או הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ש .24.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או  24.1 המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף

דיספוזיציה אחרת כאמור שלא תקבל את אישורה בכתב של הרשות, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה 
ם כהפרה יסודית של כלפי הרשות ומבלי לפגוע בבטלות הפעולה, תיחשב ג ולא יהיה לה שום תוקף

 .הוראות החוזה (ככל שייחתם)

  בעלות על מסמכי המכרז .25

שהוא במסמכי המכרז  מכל מין וסוג , לרבות זכויות הקניין,זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרותהבעלות ו
של רשות  , תהיינהוהמסמכים אותם תציג הרשות בפני המשתתפים במכרז ובנספחיו, לרבות מענה המציעים

באופן שבו תהיה רשאית הרשות, בין היתר, לעשות בהם כל שימוש והמציע מוותר בזאת באופן סופי,  בלבד
מלא ובלתי חוזר על זכויותיו וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין סוג שהן בקשר 

מסמכי  ההצעה. שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשתכל  ןאינם רשאים לעשות בה במכרז המציעים. לכך
  . לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות משרדי הרשותלבמלואם יוחזרו  המכרז

  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .26

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או  –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .26.1
ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע 

  במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה.

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין  .26.2
טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם 

 תפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.מעת לעת והוא י

  בכבוד רב,    

  רפרנטית רכש בכירה , לייני שפיגל     
   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 לומר את האמת וכי       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
  אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח הכרתי "), התאגידהנני משמש כ ___________ ב____________ (להלן: " .1
  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, ופירוט מספר המניות בידי  .1.4
  כל חבר בתאגיד:

______________________________________________________________  
______________________________________________________________  

______________________________________________________________  
______________________________________________________________  

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

  המנהל הכללי: ____________________________________ 

  בפועל בתאגיד: מנהלים נוספים
     ______________________________________________  
   _______________________________________________  
    _______________________________________________  

 שמות מורשי החתימה של התאגיד: _____________, _____________, ______________.       .1.6

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

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

                          
                                             ___________________  

  ציע)(ללא חותמת המ חתימת המצהירשם ו                                                          

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

וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים  להצהיר ולהתחייב בשם התאגיד, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת
  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 נו עוסק מורשה, בהתאם להוראות סעיףתצהיר פרטי מציע שה

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

זה בשמו, מכוח היכרותי את העובדות  "), ונותן תצהיריהמציעהנני בעליו של ____________ (להלן: " .1
  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

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

                    
                                     ___________________  

  (ללא חותמת המציע) חתימת המצהירשם ו                                              
  

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

אחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לי באופן אישי, ו
  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

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר  

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

 - [*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד  ")המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ (להלן: " .1
למתן שירותי להתקשרות בחוזה  2017/070/0073/00מס' , מכרז פומבי כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

  .התעופהרשות שדות מתכנן סביבתי ביחידה לאיכות הסביבה של 

נותן השירותים  מתכנן הסביבתיה, במכרז להגשת ההצעותשנקבע נכון למועד האחרון כי אני מצהיר בזאת,  .2
 , הינו במצטבר:לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרזשל המציע המוצע מטעמו 

, שניאקדמאי תואר  ו/אואדריכליות  אובהנדסה אזרחית ראשון, מוכר בישראל, תואר אקדמאי בעל  .2.1
מטעם  המוצע יםנותן השירות, התקף על שמו של מדעי הסביבה אובתכנון ערים  בישראל, מוכר

 המציע. 

ישראל, ייחשב כתואר ממוסד אקדמי המוכר על ידי בתואר אקדמי מוכר סעיף זה לעיל: לעניין 
להמציא אישור שקילות , על המציע המועצה להשכלה גבוהה. ככל ומדובר בתואר אקדמי מחו"ל

לארץ לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, במשרד  תואר מחוץ
  הישראלי. החינוך

 -וגם

 שנים לפחות במתן שירותי תכנון בהיבטים סביבתיים.  10ניסיון של  בעל .2.2

מתן הנחיות סביבתיות להיתרי " משמעם: שירותי תכנון בהיבטים סביבתייםזה לעיל: "לעניין סעיף 
עריכה ו/או בדיקה ו/או ליווי תסקירי השפעה על הסביבה ו/או : אחד מהבאיםלפחות  וגםבנייה 

  .מסמכים סביבתיים

 -וגם

המתכנן השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז,  10במהלך  .2.3
ו/או  לפחות תסקירי השפעה על הסביבה 7בדק  ערך ו/או ליווה ו/או המוצע השירותים הסביבתי נותן 

  .מסמכי ביצוע סביבתיים

ניתן להציג ניסיון גם בתסקירי לעניין עמידה בתנאי המקדמי המפורט בסעיף זה לעיל, יובהר כי 
  עבור שני התחומים יחדיו).לפחות  7השפעה על הסביבה וגם במסמכי ביצוע סביבתיים ובלבד שיוצגו 

  

  
אשר במועד  מתכנן סביבתייובהר כי המציע יוכל להעמיד כנותן שירותים מוצע מטעמו גם   

האחרון שנקבע להגשת ההצעות אינו נמנה על מצבת עובדיו של המשרד המציע. במקרה זה, 
נותן  קשרות בין המציע למתכנן הסביבתייידרש המציע לצרף להצעתו למכרז חוזה הת

יזכה במכרז, וזה התקשרות זה יכלול תנאי לפיו היה והמציע  השירותים המוצע מטעמו, כאשר ח
המוצע כנותן שירותים מטעמו וזאת לצורך מתן שירותים נשוא  יעמוד לרשותו המתכנן הסביבתי

  המכרז ובהתאם להוראותיו.
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  לעיל: 2לצורך הוכחת האמור בסעיף 

, פרטים על השכלה שם מלא, תעודת זהות - מטעם המציע המוצע כנותן השירותים מתכנן הסביבתיפרטי ה
מתכנן לעיל של ה 2.2ותקופת הניסיון (חודשים ושנים) בתחום הנדרש בסעיף  לעיל 2.1בתחום הנדרש בסעיף 

  : נותן השירותים המוצע מטעם המציע הסביבתי

  שם ומס' ת.ז:_____________________  

  לעיל: ___________________. 2.1דרישות סעיף פרטים על השכלת המתכנן הסביבתי בהתאם ל

  (חודשים ושנים). לעיל:____________________ 2.2תקופת הניסיון בתחום הנדרש בסעיף 

נותן  הנדרשת של המתכנן הסביבתי העתק תעודה ממוסד רשמי אשר תעיד על השכלתומצורף לתצהירי זה 
  .נאמן למקור" על ידי עו"ד כ"העתק השירותים המוצע, כשהוא מאומת

  
  לעיל: 3.2להלן נתונים להוכחת ההצהרה בסעיף 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  שם הלקוח

/או השירות שניתן עבור הלקוח (עריכה ו
של תסקירי השפעה ליווי ו/או בדיקה 

 על הסביבה או מסמכי ביצוע סביבתיים
פירוט מלא יש לציין את החלופה תוך  -

  בדבר 

 מתן השירותיםמועד 
  (חודש ושנה)

איש קשר ופרטי 
  התקשרות

1.          

2.  

  
        

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          
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  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

                    
                                   ___________________  

  (ללא חותמת המציע) חתימת המצהירו שם                                               
  

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

ה לומר את האמת וכי לי באופן אישי, שהנו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/
  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 

  ר כמפורט בנספח זה להלן. המצורפים אליה, יאומתו באמצעות תצהי

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

  ב', כפי הופקד בתיבת המכרזים.       



 

24  

  

 נספח ג' לטופס הזמנת ההצעות
  לטופס הזמנת ההצעות 8.3תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

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

") [*יש לנקוב המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ____________________________ (להלן: " .1
 2017/070/0073/00בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות], מכרז פומבי מס' 

  .רשות שדות התעופהמתכנן סביבתי ביחידה לאיכות הסביבה של למתן שירותי להתקשרות בחוזה 

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

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

י השליטה המשמעותיים האחרים בתאגיד המציע התאגיד המציע, אני ואף לא אחד מבעלי אמצע .3.1
שהינם: _____________, ת.ז./ח.פ______________; _______________ ת.ז./ח.פ. 
_____________; ___________, ת.ז./ח.פ. _____________ לא הורשעו בכל ערכאה שהיא 

, 300, 291, 290, 237, 112 ,100: 1977- בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים על פי חוק העונשין, תשל"ז
, ואם הורשעו 1957-ו/או על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח 422-425, 383, 330, 305

  במי מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.

אחוזים מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה  –" בעל אמצעי שליטה משמעותיזה: " 3.1לצורך סעיף 
) או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או 25%(

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

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

  עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה 2שתי (הורשעו ביותר מלא הורשעו כלל ו/או לא (
וחוק שכר  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (להלן: "חוק עובדים זרים"), התשנ"א

  (להלן: "חוק שכר מינימום"). 1987-מינימום, התשמ"ז

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

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

  פירוט העבירה  

 [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

 [חודש ושנה]

1.   

2.   

3.   

4.   

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקה" -" והורשעזה: " 3.2לצורך סעיף 
1976.  

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

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

במידה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
 –ובמידת הצורך  לחוק שוויון זכויות 9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

למנהל הכללי של משרד ) כי התחייב בעבר לפנות iiופין (; או לחיללשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן
לחוק שוויון זכויות  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייב, והמציע מצהיר בזאת כי לעיל, ) ii(בהתאם להוראות סעיף 
  וקיבל ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומן.  אכן פנה בפועל כאמור, ובמידה

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

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי (היה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה כמובן) יעביר העתק 
 30והשירותים החברתיים, בתוך זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה  3.3מהתצהיר לפי סעיף 

 ימים ממועד ההתקשרות.

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

  
                                                                  ___________________  

  חתימת המצהיר                                                                    

  

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

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

                                                  
                                                   __________________  

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

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

[*יש לנקוב בשמו המלא של ") המציעהצעת _____________ (להלן: "אני עושה תצהירי זה במסגרת  .1
מתכנן סביבתי ביחידה למתן שירותי להתקשרות בחוזה  2017/070/0073/00, למכרז פומבי מס' המציע]

  .רשות שדות התעופהלאיכות הסביבה של 

  הנני משמש כמנהל במציע / בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע/ בעל זיקה למציע. .2

לא הורשעתי בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה  –מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  אני .3
 422-425, 383, 330, 305, 300, 291, 290, 237, 112, 100: 1977-מסעיפים הבאים על פי חוק העונשין, תשל"ז

העבירות כאמור חלפו , ואם הורשעתי במי מ1957-ו/או על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח
  חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.

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

  יותר מהדירקטורים במציע.) או 25%וחמישה אחוזים (

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

  עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה 2ביותר משתי (לא הורשעתי כלל ו/או לא הורשעתי (
וחוק שכר  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (להלן: "חוק עובדים זרים"), התשנ"א

  (להלן: "חוק שכר מינימום"). 1987-התשמ"זמינימום, 

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

 ) ום, על פי הפירוט דלהלן, עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימ) 2הורשעתי ביותר משתי
  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

  פירוט העבירה  

 [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

 [חודש ושנה]

1.   

2.   

3.   

4.   

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

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

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

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

במידה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
 –דת הצורך ובמי לחוק שוויון זכויות 9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

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

התקשרות שלגביה התחייב, והמציע מצהיר בזאת כי  ונעשתה עימולעיל, ) ii(בהתאם להוראות סעיף 
  וקיבל ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומן.  אכן פנה בפועל כאמור, ובמידה
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 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה:  "סעיף לצורך 

עתק המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי (היה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה כמובן) יעביר ה
ימים  30מהתצהיר לפי סעיף זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 ממועד ההתקשרות. 

  

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

  

                
   ___________________  

  תימת המצהירח                                                                        

  

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

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

                
                 __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                         

  

תצהירים, אחד ייחתם ע"י המציע והאחר ייחתם * במידה והמציע והמנהל הכללי הינם אנשים שונים יצורפו שני 
  בתצהיר יסומן על ידי החותם בהתאמה למעמדו אצל המציע. 2ע"י המנהל הכללי אצל המציע וסעיף 
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  לטופס הזמנת ההצעות ד'נספח 
  לטופס הזמנת ההצעות 8.6 סעיף בהתאם להוראות מתן ציון האיכותלטופס המענה 

  
  

  לטופס הזמנת ההצעות .2.211. כמפורט בסעיףבדיקת איכות ההצעה, שלב 

בדיקת איכות ההצעה, על המציע להמציא לרשות את מלוא הפרטים, המידע, המסמכים, האישורים, בשלב 
טופס עם כל העניינים הנקובים בהתעודות וכיו"ב הדרושים לצורך בחינת איכות המציע והצעתו, וזאת בקשר 

  .  המענה לציון האיכות

  .לטופס המענה לציון האיכות א' 1כחת איכות הצעתו של המציע מצורפות כנספח וטבלאות לה

נותן השירותים המוצע  מתכנן הסביבתיהתפקיד (ה את בעלדגש להצגת הנתונים ומילוי הטבלאות: יש להציג 
ו/או פרויקטים בהתאם לדרישות המינימליות המפורטות בכל אחד מהפרמטרים בטבלת האיכות  מטעם המציע)

  .וכד') , השכלהיקף כספי, שנות ניסיון(ה

                                     

נותן השירותים  מתכנן הסביבתי(קרי, השיציג המציע בשלב המכרז  בעל התפקידהרשות מבקשת להבהיר כי 

 בעל התפקידבפועל. לא תותר החלפת  בעל התפקיד שיוקצה לטובת מתן השירותים המוצע מטעמו) הינו

הנדרש לעיל, יכול  עוד יובהר כי בעל התפקיד אלא באישור הרשות ובמקרים חריגים בלבד. -מההצעה הזוכה

 ע"י יותר ממציע אחד. שיוצע

  

  : המענה לציון האיכותהלן פרטינו וחתימתנו על הצעתנו והתחייבויותינו במסגרת טופס ל

  חתימה וחותמת: __________________

  . ________________/ע.מ_______; ח.פשם המציע: _____________

    תאריך: ___________________

       שם איש קשר לעניין מכרז זה: _____________________
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  נקודות 80 -ציון עובר -טבלת האיכות -1נספח 

  
ניקוד לכל   חלוקת משנה  לניקוד פרמטר מס'  הגורם הנבדק

  חלוקה

ניקוד 

 מקסימלי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

המתכנן 

הסביבתי 

המוצע 

מטעם 

  המציע

מספר  תסקירי השפעה על הסביבה   .1

אותם ערך ו/או ליווה ו/או בדק 

  . המוצע המתכנן

תסקירים  7עד 

  כולל.

8  14  

  11  תסקירים 8-14

תסקירים  15

  ומעלה

14  

מספר  מסמכי ביצוע סביבתיים   . 2

אותם ערך ו/או ליווה ו/או בדק 

  .המוצע המתכנן

מסמכים  1-15

  כולל

8  12  

  10  מסמכים 16-24

מסמכים  25

  ומעלה

12  

 מחוז תכניות שקודמו מולמספר   .3

אביב במשרד להגנת  תל ומחוז מרכז

  .המוצע הסביבה אותם הכין המתכנן

  5  3  תכניות 1-15

  4  תכניות 16-24

  5 תכניות ומעלה 25

תכניות שקודמו על ידי מספר   .4

מול מוסדות התכנון המוצע  מתכנןה

השנים שקדמו למועד  10במהלך 

  הגשת ההצעות למכרז        

  12  8  תכניות 1-15

  10  תכניות 16-24

  12 תכניות ומעלה 25

מספר הפרויקטים אשר ביצע   .5

המתכנן המוצע  מול גופים העוסקים 

  בפרויקטים של תשתית לאומיות. 

  15  10  פרויקטים 1-3

  12  פרויקטים 4-5

  15  פרויקטים 6מעל 

מספר הפרויקטים התעופתיים אשר   .6

  ביצע המתכנן המוצע

  5  3  פרויקטים 1-2

  4  פרויקטים 3-4

  5  פרויקטים 5מעל 

היועץ המוצע התרשמות אישית מ  .7

ההתרשמות תעשה  –מטעם המציע 

על ידי קבלת קורות חיים+  ראיון 

בחינה מקצועית: במסגרת אישי. 

סדרה  יועץ מוצעהריאיון, יוצגו לכל 

של שאלות מקצועיות זהות אשר 

  ישאלו על ידי הצוות המקצועי.

במהלך הריאיון היועץ יתבקש להציג 

ולפרט את ניסיונו בתחום נשוא 

המכרז האמור. במסגרת ראיון זה 

   

 -מענה על שאלות מקצועיות

  נקודות. 22

קורות חיים והתרשמות 

  נקודות.  15 -אישית

37  
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יהיו נציגי הרשות רשאים לשאול 

ת שאלות בתחום עיסוקו תוך בחינ

מקצועיות ובקיאות בשירותים 

  הנדרשים נשוא מכרז זה.

  

  הערה: במידה ותכניות/פרויקטים המוצגים עונים למספר פרמטרים במקביל, ניתן יהיה להגיש את
 . כאמור פרמטריםהאותן תכניות/פרויקטים למספר 

  בטבלת האיכות לעיל, על יתר הדרישות  5-6הערה נוספת: מלבד הפרויקטים הנדרשים בסעיפים
  להתבצע בישראל בלבד. 
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  לטופס המענה לציון האיכות א'1נספח 

  פרמטרים לבחינת האיכות

  

, לאחר שהוזהרתי, כי       מס'  , נושא ת.ז.      , במציע)חתימה (מנהל מורשה  אני הח"מ
  :את כל המפורט להלןעליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה 

 תסקירי השפעה על הסביבה אותם ערך ו/או ליווה ו/או בדק המתכנןמספר :  )1(פרמטר מס'  נושא נבדק .1

   .המוצע

  

  

  

  

  

  

  

  

 מס' השורות הינו להמחשה בלבד  
  

 מסמכי ביצוע סביבתיים אותם ערך ו/או ליווה ו/או בדק המתכנןמספר ): 2נושא נבדק (פרמטר מס'  .2

  .המוצע

  

  

  

  

  

  

  

  
  שם הלקוח

(עריכה ו/או השירות שניתן עבור הלקוח 
ליווי ו/או בדיקה של תסקירי השפעה 

   יש לפרט-על הסביבה) 

איש קשר ופרטי 
  התקשרות

1.        

2.  

  
      

3.        

  
  שם הלקוח

השירות שניתן עבור הלקוח (עריכה ו/או 
ליווי ו/או בדיקה של מסמכי ביצוע 

   יש לפרט-סביבתיים) 

איש קשר ופרטי 
  התקשרות

1.        

2.  

  
      

3.        
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 מס' השורות הינו להמחשה בלבד  
  

אביב במשרד להגנת הסביבה  תל ומחוז מרכז מחוז שקודמו מולמספר תכניות ) 3נבדק (פרמטר מס' נושא  .3

  .המוצע אותם הכין המתכנן

  

  

  

  

  

  

  

  

 מס' השורות הינו להמחשה בלבד 
  

 10מול מוסדות התכנון במהלך המוצע  מתכנןהתכניות שקודמו על ידי מספר ) 4נושא נבדק (פרמטר מס'  .4

          השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז.

  

  

  

  

  

 מס' השורות הינו להמחשה בלבד 

  

  שם הלקוח

השירות שניתן עבור הלקוח (הכנת 
תכניות שקודמו מול מחוז מרכז ומחוז 

יש -תל אביב במשרד להגנת הסביבה) 
   לפרט

איש קשר ופרטי 
  התקשרות

1.        

2.  

  
      

3.        

  

  שם הלקוח

השירות שניתן עבור הלקוח (קידום 
 10תכניות מול מוסדות התכנון במהלך 

-השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות) 
   יש לפרט

זמן מתן 
השירותים 
  (חודש ושנה)

קשר ופרטי איש 
  התקשרות

1.      

  

  

2.  

  
    

  

  

3.      
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מספר הפרויקטים אשר ביצע/הכין המתכנן המוצע  מול גופים העוסקים ) 5פרמטר מס' נושא נבדק ( .5

  בפרויקטים של תשתית לאומיות.

  

  

  

  

  

  

  

  

 מס' השורות הינו להמחשה בלבד 
  

  .המתכנן המוצע /הכיןהפרויקטים התעופתיים אשר ביצעמספר ) 6נושא נבדק (פרמטר מס'  .6

  

  

  

  

  

  

  

  

 מס' השורות הינו להמחשה בלבד 
 

  

  שם הלקוח

השירות שניתן עבור הלקוח (ביצוע 
העוסקים פרויקטים מול גופים 

יש -בפרויקטים של תשתיות לאומיות) 
   לפרט

איש קשר ופרטי 
  התקשרות

1.        

2.  

  
      

3.        

  
  שם הלקוח

שניתן עבור הלקוח השירות 
יש -(ביצוע/הכנת פרויקטים תעופתיים) 

   לפרט

איש קשר ופרטי 
  התקשרות

1.        

2.  

  
      

3.        
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  , זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.שמיזה 

       ___________________  
  (מנהל מורשה במציע) חתימת המצהירו שם                                                                  

  
  
  

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

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                                                                         
  

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 

  ר כמפורט בנספח זה להלן. המצורפים אליה, יאומתו באמצעות תצהי
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  לכבוד

  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

  ______________ תאריך:

  א.ג.נ.,

מתכנן סביבתי למתן שירותי להתקשרות בחוזה  00730/00/077201/למכרז פומבי מס' הצעה כספית הנדון: 
  רשות שדות התעופה ביחידה לאיכות הסביבה של 

  ] 2[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

לאחר שקיבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושקללנו את כל ההוראות הח"מ, ו אנ .1
המפורטת במסמכי המכרז, לרבות תנאי החוזה, על כל נספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים, בטופס ההצעה 

ותים, כמפורט במפרט הטכני/תכולת העבודה ויתר הכספית ומכלול ההיבטים הכרוכים בביצוע השיר
הנספחים המצ"ב לחוזה וכל מידע אחר נשוא מכרז זה, לרבות כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או 
עסקי, מציעים לרשות את ביצוען של התחייבויותינו בחוזה, במלואן ובמועדן, תמורת הצעתנו הכספית 

לטופס ההצעה הכספית ומסומן כנספח א',  והכול בכפוף לשאר  מצ"בהמפורטת בטופס "טבלת הריכוז", ה
  .ההוראות המפורטות, בטופס ההצעה הכספית להלן, ולשאר הוראות החוזה

 

 דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה הכספית
המענה  זה להלן בקשר עם 2 תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף  .2

לטופס ההצעה הכספית ונספחיו, ובכלל האמור לסמכויות הרשות בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת 
ו ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלעו במענה האמור, כולו ו/א ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי

  או חלקו:
טרם מילוי הצעתם הכספית, מופנים המציעים לעיין בהוראות סעיף התמורה בחוזה וכן בהוראות  .2.1

 לטופס הזמנת ההצעות לעיל. 12סעיף התמורה המוגדרות בסעיף 
צורפת להלן. מציע אשר לא ימלא את על המציעים למלא את הצעתם הכספית בטבלת הריכוז המ .2.2

 עלולה הצעתו להיפסל על הסף. -הצעתו הכספית באופן מלא וכנדרש
 אופן הגשת ההצעה הכספית:   .2.3
המציע יציע את הצעתו הכספית בטבלת הריכוז המצורפת כנספח א' לטופס ההצעה הכספית. על  .2.4

הווה שיעור אשר י ויחיד אחדהמציע למלא את העמודה הרלוונטית של הטבלה ולהציע אחוז הנחה 
הכול כמפורט  - לטופס הזמנת ההצעות) 12תעריף משרד הביטחון (כהגדרתו בסעיף הנחה אחיד מתוך 

 תהא כדלקמן: במכרז  ה אשר תשולם במסגרת החוזה למציע שיוכרז כזוכהלהלן. התמור
התמורה שתשולם למציע הזוכה תהא בהתאם לשעות עבודה שבוצעו בפועל באמצעות  .2.4.1

המפורטים בפרסום "תעריפים נותן השירותים מטעמו, על פי התעריפים  מתכנן הסביבתיה
א' תעריף 2.21/ פרק  )80%לעבודות נמשכות ( ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון

טחון / אגף ההנדסה והבינוי / היחידה ימתכננים ויועצים לפי שעות עבודה" של "משרד הב
אשר עפ"י  -אקדמאי / ראש צוותהבא: תאם לתעריף ובה להתקשרויות עם מתכננים"

ואשר ע"פ התעריף המפורסם  D, עמודה 3התעריף העדכני להיום הינו שורה 
, ")משרד הביטחון ףתערי(להלן: "  ₪ 211.7עומד ע"ס של  04/09/16מיום 

 ההנחה שנקב המציע במסגרת הצעתו הכספית.אחוז וזאת בקיזוז 
  ות לשם כך בסעיף התמורה בחוזה.לשאר ההוראות המפורטוהכול באופן ובתנאים ובכפוף 

  בקשר לתעריף משרד הביטחון: .2.4.2
פי התעריפים והסכומים הנקובים -תיקבע אך ורק על(וההנחה שתינתן ביחס אליה) התמורה 

, וכן יחולו ההגדרות וההוראות שבסעיפים לתעריפי משרד הביטחון הנ"ל 2בטבלה שבסעיף 
לתעריפי משרד הביטחון הנ"ל. למען הסר ספק הקריטריונים, ההנחיות והנהלים  1,3,4

  שבתעריפי משרד הביטחון אינם מחייבים את הרשות לכל דבר ועניין. 5-13שבסעיף 
והרשות  1.1.16תעריפי משרד הביטחון הינם בתוקף מיום  פרסום מכרז זהנכון למועד 

  לעת.-עתמדגישה כי הכוונה לתעריפים כפי שיתעדכנו מ
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האמור לעיל הינו באופן ובתנאים ובכפוף לשאר ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה (להלן, יחדיו: 
  "). התמורה"

  
 -דגשים כללים 

 , אם בכלל, תהא בהתאם להוראות טופס הזמנת ההצעות, במכרז התחרות לקביעת הזוכה .2.5
בלבד או לנקוב  חיובימובהר, כי במקום המיועד לכך והמרכיב את טבלת הריכוז יש למלא אחוז הנחה  .2.6

 (קרי ללא הנחה). 0אחוז 
המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטבלת הריכוז אשר מצורפת כנספח א' לטופס  .2.7

להשמיט ו/או להתעלם  יהיה רשאיהמציע לא ההצעה הכספית ו/או מכל רכיב מרכיביו.  כמו כן, 
 מאיזה מהעמודות או השורות שהוקצו לשם הגשת הצעת המחיר בטבלה הריכוז.

 המחירים הנקובים בתעריף משהב"ט לש"ע נקובים בשקלים חדשים בלבד. .2.8
 המחירים הנקובים בתעריף משהב"ט אינם כוללים מס ערך מוסף. .2.9

ו אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע, הסתייגות, טעות חישובית א .2.10
ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא (לרבות בנסיבות בהן נגרמה 
בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה 

 לן או חלקן, במצטבר ו/או באופן חליפי:הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כו
 לפסול הצעה כאמור על הסף.  .2.10.1
לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת ו/או  .2.10.2

השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות 
הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, 

 הרשות.
להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או  .2.10.3

 שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.   
ור אחוזי, אזי נקב המציע בטבלת ההצעה, באחוזים שלילים ו/או לא נקב המציע כלל שיע .2.10.4

זה ו/או על פי דין, תהיה  2 מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף
הרשות רשאית לראות את כל הסעיפים כאילו נקב עבורם המציע אחוז הנחה "אפס",  או 

 מחיר "אפס" לפי העניין. 
מבלי לגרוע נקב המציע שיעור הנחה לרכיבים חלופיים מאלה הנקובים בכתב הכמויות, אזי  .2.10.5

זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות  2 מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 
 לא נקב המציע מחיר. רשאית לראות בשיעורים האמורים כאילו ננקבו עבור הרכיבים בגינם

נקב המציע שיעור הנחה עבור רכיב מסוים בעמודה/שורה לא נכונה, אזי מבלי לגרוע מכל  .2.10.6
או על פי דין, תהיה הרשות רשאית זה ו/ 2 זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

לראות את השיעור כאילו ננקב עבור אותו רכיב מסוים רלוונטי אף שננקב בעמודה/שורה 
 אחרת. 

נקב המציע שיעור הנחה אחד עבור מספר רכיבים, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת  .2.10.7
זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את שיעור  2 העומדת לרשות על פי סעיף

ההנחה הנקוב ככזה המתייחס, בנפרד, לכל אחד מהרכיבים או לחילופין, כאילו השיעור 
 הנקוב ככזה המתייחס לכל הרכיבים יחדיו.

ורי הנחה עבור אותו רכיב, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת נקב המציע מספר שיע .2.10.8
זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את שיעור  2 העומדת לרשות על פי סעיף 

מוך מביניהם כמחיר הרלוונטי לרכיב האמור, לצורך שקלול הצעתו וכן לצורך ההנחה הנ
קביעת התמורה לה יהיה זכאי (ככל שהצעתו תזכה במכרז). הוראות סעיף זה לעיל, יחולו גם 

 בנסיבות בהן פיצל המציע רכיב אחד למספר רכיבי משנה.
נקב המציע שיעור הנחה שאינו תואם את אמות המידה הכמותיות אותן נקבה הרשות לגבי  .2.10.9

הרכיב הרלוונטי (לדוגמא: אמות מידה כמותיות של משקל, מידה, זמן, מספר, כמות וכיו"ב), 
זה ו/או על פי דין,  2 אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

תהיה הרשות רשאית לראות את שיעור ההנחה הנקוב כאילו הוא מתייחס לאמת המידה 
 הכמותית אותה נקבה הרשות לגבי הרכיב הרלוונטי. 

ע שיעור הנחה שאינו תואם את מאפייני השירות/פעילות אותם נקבה הרשות לגבי נקב המצי .2.10.10
זה  2 הרכיב הרלוונטי, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את המחיר הנקוב כאילו הוא מתייחס וכולל את 
 מאפייני השירות אותם נקבה הרשות לגבי הרכיב הרלוונטי.



 

37  

  

זה, על מנת לגרוע ו/או  2 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות על פי סעיף  .2.11
לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לרשות על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל 
הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם 

כספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי שנתגלעה בהצעתו ה
 והמוחלט של הרשות.

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות  .2.12
זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחילופין, פעם אחת ו/או  2 המוקנות לה על פי סעיף 

 מספר פעמים ואף לשלב ביניהן, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.    
חלט ובלתי חוזר, כי הינו בחתימתו על טופס ההצעה הכספית, המציע מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מו .2.13

זה, והוא מוותר בזאת באופן סופי,  2 מודע ומסכים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 
מלא ובלתי חוזר, וכן יהא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג 

 כות כאמור.שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמ
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה ו/או בזכויות הרשות על פיו על מנת לגרוע ו/או  .2.14

  לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי יתר הוראות טופס הזמנת ההצעות. 
  :הכספית ההצעה עם בקשר כללי ומידע הצהרות

מהצהרותיי ומהתחייבויותיי על פיו, אני הח"מ מבלי לגרוע משאר הוראות טופס הזמנת הצעות זה ו .2.15
מצהיר ומתחייב בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כי לצורך ובמסגרת הצעתי הכספית, בחנתי בקפידה 
ובעיני בעל מקצוע וכן שקללתי את כל ההשלכות, התנאים, ההיבטים והיישומים של הוראות מסמכי 

רט בטופס הזמנת הצעות זה), קיבלתי מהרשות המכרז והתמורה לה אהיה זכאי בגינם (לרבות כמפו
כל מידע נוסף שנדרש על ידי בקשר עם מסמכי המכרז, ביצעתי התחייבויותיו על פיהם והתמורה 
המשולמת בגינם, וכי לאחר ששקללתי את כל האמור, וכל מידע אחר שמצאנו לנכון לשקול, אני מגיש 

חלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או את הצעתי הכספית, ואני מוותר בזאת באופן מלא, מו
 דרישה בקשר עם האמור. 

מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור בסעיף לעיל, אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי שקללתי  .2.16
 ותמחרתי במסגרת הצעתי הכספית את כל הפרטים והמידע הנקובים להלן: 

ו הוצאה, מכל מין וסוג שהן, הכרוכות, ההצעה הכספית תכלול כל תשומה ו/או עלות ו/א .2.16.1
במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע והשלמת התחייבויותיי על פי החוזה, , הכול על מנת לבצע 

על פי החוזה, במלואן ובמועדן כמפורט בהוראות החוזה  וולהשלים את התחייבויותינ
 ובנספחיו. 

שכל הליכי חלוקת  הרי, זה במכרז כזוכה תוכרזהכספית  והצעתי במידהכי  ויודגש יובהר .2.16.2
 - לחוזה 1העבודה העתידיים יהיו בסבב מחזורי הוגן ושוויוני בהתאם להוראות נספח א' 

 הליך חלוקת עבודה בין קבלנים וכפי שתקבע הרשות. 
 הצהרות כלליות .3

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: ימבלי לגרוע משאר ההוראות המפורטות בטופס הזמנת ההצעות הרינ
הצעתי עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם; בדקתי והבאתי  .3.1

בחשבון את כל המידע שהתקבל (לרבות מידע שהרשות המציאה למציעים לאחר הוצאת המכרז, כגון 
מסמכי הבהרות וכיו"ב), וכן כל מידע רלוונטי הנדרש לי לצורך הגשת הצעתי זו על פי תנאי המכרז, 

לעיל ולהלן, ואני מסכים ומתחייב לפעול בהתאם למידע כאמור. בנוסף  3 -2 ות כמפורט בסעיפים לרב
אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי בחנתי את המידע האמור וערכתי את כל הבדיקות המקצועיות 
הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית של הצעתי הכספית, וכי בכל מקרה, אני מוותר בזאת באופן מלא, 

 נה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.מוחלט ובלתי חוזר, על כל טע
כי כל מידע שסופק ו/או שיסופק לי במסגרת המכרז בכלל וטופס הזמנת ההצעות בפרט, נועד לצרכי  .3.2

המחשה בלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד הרשות, לכל דבר ועניין, וכי בכל 
נו על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכ

 מנת לגרוע מהתחייבויותיי המפורטות במסמכי המכרז.   
חתום הרי שכלל שאדרש לכך, אם בכלל, אזו תתקבל,  יהיה והצעתהחוזה, וכי תנאי  ילכי ברורים  .3.3

תי נפרד בלהמהווה חלק (כפי שיעודכן במסגרת המכרז),  , על חוזהי הרשותיד במועד שיקבע על
מכרז ועל כל מסמך נלווה הדרושים לצורך מתן העבודות. ידוע לי, כי התחייבותי זו מהווה ממסמכי ה

 הסכמה ללא סייג לתוכן חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין (כפי שיעודכן במסגרת המכרז). 
טלות עליי כי ידוע לי, שאין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות המו .3.4

 בחוזה ו/או בנספחיו.
ידוע לי ואני מקבל על עצמי כי הודעה בדבר זכייה, ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא  .3.5

 במכרז, ו/או אי הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למשתתפים אך ורק על ידי מזכיר ועדות המכרזים.
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בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב באמצעות  ידוע לי ואני מקבל כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים .3.6
אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך עליה בשום  -כל גורם שאיננו מזכיר הועדה 

 יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 
וראות החוזה וטופס הזמנת ההצעות, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שקללתי במסגרת הצעתי את כל ה .3.7

לרבות זכויות הרשות וחובות הקבלן שיוכרז כזוכה במכרז על פיהן, ויחולו בעניין זה יתר הוראות 
 הויתור המפורטות בסעיפי טופס הזמנת ההצעות והחוזה, בשינויים המחויבים.  

שבמידה ולא  י. ידוע לייד טופס הזמנת ההצעות, כשהם חתומים עלל 8 מצ"ב כל המסמכים המנויים בסעיף .4
 זו להיפסל. ייוגשו כל המסמכים הנ"ל עלולה הצעת

 זו היא כנקוב בטופס הזמנת ההצעות. יתוקפה של הצעת .5
___________ לא יימסרו לעיון, וזאת מן  -____________ ו -מבקש, כי מסמכים: ___________ ו יאנ .6

 הנימוקים להלן:
  מסמך נפרד, מנומק  ומפורט) 6ציע לסעיף (הערה ניתן לצרף לעניין התייחסות המ

_____________________________________________________________    
_____________________________________________________________  

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

פרטי הצעתי הכספית וכן נתונים שנדרשים לצורך הוכחת עמידתי באיזה מהתנאים המקדמיים, לא יהיו 
  .חסויים

 הח"מ, מצהיר בזאת כדלקמן: יכמפורט בטופס הזמנת ההצעות, אנ ימבלי לגרוע מהצהרותי .7
לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או  יי מטעמו/או כל מ יכי אנ .7.1

המכרז ו/או הליך קבלת הליך כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על 
ההצעות, לפי העניין, לרבות כל החלטה של המציע ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי 

  בעניינו של מכרז זה.מטעמו 
לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה אצל  יו/או כל מי מטעמ יכי אנ .7.2

המציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור למכרז 
 זה. 

במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה,  יו/או כל מי מטעמ יכי אנ .7.3
ברשות שדות התעופה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או 

 תשלומים רלבנטיים למכרז זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.
דלעיל תהיה הרשות רשאית, לפי  יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיאשאם  יכי ידוע ל .7.4

למכרז, והח"מ מוותר על כל תביעה ו/או  ישיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעת
  על ידי הרשות.  ידרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת הצעת

  להלן הפרטים בדבר הבנק בו אנו מנהלים את חשבוננו: .8
  ______ שם הסניף:___________שם הבנק :___________   מספר סניף:____ .8.1
  מספר חשבון:________________ .8.2

  על ההצעה: יוחתימת ילהלן פרטי .9
  חתימה וחותמת: __________________ .9.1
 שם התאגיד: __________; ח.פ.____________ .9.2
  שם עוסק: __________; מספר עוסק: ___________ .9.3
    תאריך: ___________________ .9.4
            _____________________ שם איש קשר לעניין מכרז זה: .9.5
 כתובת, טלפון ופקס:__________________ .9.6
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  נספח א' לטופס ההצעה הכספית

  

  טבלת הריכוז 

  

מתוך התשלומים שישולמו לפי תעריף משרד אחוז ההנחה 

 ,לטופס הזמנת ההצעות) 12בסעיף  ו(כהגדרתהביטחון 

לטופס ההצעה  2.4למנגנונים המפורטים בסעיף  בהתאם

  בהתאם למפורט במסמכי המכרז :ו הכספית

  

%_______  

  ובמילים______________________ 

  

  (*) דגשים והוראות למילוי הטבלאות לעיל:  

לטופס הזמנת  11במכרז תהא בהתאם להוראות טופס הזמנת ההצעות לרבות סעיף  התחרות וקביעת הזוכה .1

 ההצעות.

לטופס ההצעה  2.4.1מתוך תעריף משרד הביטחון המוגדר בסעיף  אחד ויחידעל כל מציע למלא אחוז הנחה  .2

 D, עמודה 3אשר עפ"י התעריף העדכני להיום הינו שורה  -אקדמאי / ראש צוות הכספית לעיל שהינו:

  . ₪ 211.7עומד ע"ס של  04/09/16ואשר ע"פ התעריף המפורסם מיום 

אחת,  עשרונית הלא יותר מספרו בלבד בספרותשיעור אחוז הנחה  לנקוב יודגש, כי לצורך מתן  ההנחה, על המציע .3

 ,בהצעתו הכספית ככזו תראה הרשות - אחתעשרונית   מספרהיותר   שיציין ,מציענקודה. ה אחרי ,אפס שאינה

(לדוגמא: מציע אשר ינקוב בשיעור  .על ידו אחרי הנקודה שצוינה ,הראשונה העשרונית הספרה את רקהמכילה 

 ).16.8%הרי שהרשות תראה ותחשיב הצעתו כאילו נקב המציע בשיעור הנחה של  - 16.85%הנחה של 
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 'ונספח 

  כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים
  

  לכבוד
 רשות שדות התעופה

  כתב התחייבותהנדון: 

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

רשות מתכנן סביבתי ביחידה לאיכות הסביבה של למתן שירותי להתקשרות בחוזה  2017/070/0073/00מכרז מס' 
  , כדלקמן:")המכרז: "(להלן שדות התעופה

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

במועד חתימתי על גבי כתב התחייבות זה, לא קיים ניגוד עניינים, במישרין ו/או בעקיפין, בין עיסוקי כי  .2
המציע האחרים לבין מתן השירותים (לרבות בגין מתן השירותים עבור הרשות ובהתייחס לשירותים אותם 

עמם קיימים קשרי  אני ו/או מי מבעלי התפקידים מטעמו מעניקים עבור גופים, ארגונים או פרטים אשר
 עבודה ו/או עימם המציע שוקל לעבוד), לרבות לגבי כל צד שלישי עמו קשורה הרשות.

האמור בסעיף זה לעיל כולל גם את הצהרת המציע כי אינו מעניק שירותים הזהים או דומים לשירותים 
ן במישרין ובין המפורטים במכרז זה ו/או שירותים אשר יש בהם ו/או עלולה להתעורר בהם מחלוקת, בי

לטופס  7.2בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, לצד בסכסוך כהגדרתו בסעיף 
הזמנת הצעות זה, וכן את התחייבותו שלא להעניק שירותים כאמור לצד בסכסוך במהלך תקופת 

 ההתקשרות נשוא המכרז במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז.
 חוזה.לניגוד העניינים המפורטים ב קרא היטב והבין ומסכים לתנאי כתב ההתחייבות כמן כן, המציע .3
כאמור, תהיה  ענייניםכי נוצר מצב ו/או עלול להתקיים מצב של ניגוד ידוע למציע כי אם תמצא הרשות,  .4

הרשות רשאית, לפסול את הצעת המציע, בכפוף למתן זכות טיעון למציע, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד 
 .ומד לרשותה על פי מסמכי מכרז זה ו/או על פי דיןהע

למען הסר ספק, כל הוראות כתב התחייבות זה יחולו במלואן וכלשונן על כל אחד מבעלי התפקיד  .5
), וכל אחד מהם מתחייב כי אין כעת ולא יהיה , כהגדרתם בחוזה (לרבות נציג המציעומחליפיהם (ככל שיהיו)

ין ו/או בעקיפין, בין עיסוקיו האחרים ו/או ענייניו האישיים לבין מתן בעתיד כל ניגוד עניינים, במישר
 השירותים. 

  אין באמור בכתב התחייבות זה ו/או באיזה מהוראותיו, על מנת לגרוע מכל הוראות מסמכי המכרז.  .6

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

  

  על החתום: ולראיה בא נציג המציע

  

  

  שם: ___________________ תאריך: ________________ חתימה: _____________
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