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 מדבקות לאספקת מסגרת להתקשרות בחוזה 2017/070/0082/00פומבי מס' מסגרת מכרז 
  עבור רשות שדות התעופהנוספות ומדבקות  ברקוד

  

  טופס הזמנת הצעות ותנאי המכרז .1

פי חוק - ") המחזיקה, מנהלת ומפעילה את שדות ונמלי התעופה עלהרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
, וכן את מסופי המעבר היבשתיים על פי חוק רשות שדות התעופה 1977-רשות שדות התעופה תשל"ז

 מסגרת להתקשרות בחוזהמסגרת , מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז 1980-(הוראת שעה), תש"ם
עבור רשות שדות התעופה, והכל בכפוף להוראות הנקובות  ,נוספותמדבקות ברקוד ומדבקות  לאספקת

" המדבקות" -" והמכרז: "בהתאמה (להלןבות לעניין זה, במפרט הטכני לרבמסמכי המכרז ובנספחיהם 
  . )"הטכני המפרט"-ו "הטובין"ו/או 

   מסמכי המכרז .2

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

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

וסחו מצ"ב, על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו (להלן, חוזה שנ .2.1.2
  )."החוזה"יחדיו: 

 לק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו, על נספחיו המהווים חלמכרזהכספית טופס ההצעה  .2.1.3
  )."הכספית "טופס ההצעה(להלן, יחדיו: 

 .כתב התחייבות לשמירת סודיות המצורף כנספח ו' .2.1.4

 תוספת למכרז שיּוצא בכתב על ידי הרשות, במסגרת הליכי המכרז.או ו/הרה הבכל מסמך  .2.1.5

להלן. את  4.1מסמכי המכרז יועמדו לעיון במשרדי הרשות וכן באתר האינטרנט כמפורט בסעיף  .2.2
מסמכי המכרז ניתן יהיה להדפיס באמצעות אתר האינטרנט וכן בנוסף, לקבלם במשרדי הרשות, 

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

להלן. ההצעה תיערך  5על המציע להגיש את הצעתו בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעיף  .2.3
להלן, כשכל  5.1) במספר העתקים הנקובים לשם כך בסעיף Hard Copyותוגש בפורמט כתוב (

להוראות המפורטות במסמכי המכרז  בהתאםתצהיר, אימות וחתימות כנדרש  המסמכים כוללים
 להלן. 5ובסעיף 

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

מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים, הנו באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב  הכתוב של
לצורך מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של הרשות ו/או אשר 
נצרבו על גבי התקליטור וכן כל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על 

לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב למסמכי  מנת להוות תחליף ו/או
 .המכרז, המופקד גם בתיבת המכרזים

  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .3

  מצ"ב טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך הִמכרזי:  .3.1

 תאריך  פעולה

 24.08.2017 - מועד פרסום המכרז

המכרז במשרדי הרשות, כמפורט  המועד האחרון לעיון במסמכי
 להלן  4.1.1.1 בסעיף

-  24.09.2017 

 24.09.2017  - למכרז, באגף הלוגיסטיקה של הרשות, רישוםהמועד האחרון ל
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.להלן 4.2.1.1בסעיף  כמפורט

המועד האחרון לרישום למכרז באמצעות אתר האינטרנט, כמפורט 
  להלן. 4.2.1.2בסעיף 

-  24.09.2017 

 10.09.2017 - להלן 23.3ן להגשת שאלות הבהרה, כמפורט בסעיף המועד האחרו

 25.09.2017 - להלן 5.10.2המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, כמפורט בסעיף 

 27.06.2018  -  להלן 7.9.4מועד תוקף הערבות לקיום המכרז כמפורט בסעיף 

 27.06.2018 - להלן 10מועד תוקף ההצעה, כמפורט בסעיף 

יה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור לדחות, את הרשות תה .3.2
כאמור דחייה הודעות על לעיל בתקופה קצובה אחת או יותר.  3.1המועדים הנקובים בסעיף 

, הכול בכפוף להוראות נרשמו למכרז אשר תשלחנה לכל המציעיםתפורסם באתר האינטרנט וכן 
כל יחולו , ו, במידה ויקבעהרשותעל ידי  ואשר ייקבעהחדשים המועדים . על להלן 21.4 סעיף

אין באמור למען הסר ספק מובהר בזאת, כי . הםל מואשר קד יםמועדהההוראות אשר חלו על 
 כלשהי.בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה 

ל לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת לרשות ע .3.3
פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע 
ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם 

  זה. 3להוראות סעיף 

  ורישום למכרזעיון במסמכי המכרז  .4

  עיון במסמכי המכרז .4.1

מסמכי המכרז באופן ולקבל לידיו את תף במכרז יוכל לעיין כל אדם המבקש להשת .4.1.1
 ובמועדים המפורטים להלן:

(בטופס  209B, אגף הלוגיסטיקה, חדר 2, קומה 1במשרדי הרשות שבטרמינל  .4.1.1.1
, 'ה-'אבימים  24.09.2017 "), וזאת עד ליוםמשרדי הרשותהזמנת הצעות זה: "

  .09:00-12:00 בשעות:

"אתר (בטופס הזמנת הצעות זה:  www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .4.1.1.2
 ).האינטרנט"

גם כחלק בלתי נפרד  ת המכרז, יצורףבמסגר הרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץכל הב .4.1.2
למסמכי המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין 

במסגרת המכרז נכון  הרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץסמכי המכרז וכן בכל הבבכל עת, במ
 למועד העיון האמור.

 מכרז ודרכי התקשרות עם המציערישום ל .4.2

בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו באופן להירשם על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז  .4.2.1
 להלן. יםהמפורטובמועדים 

, 24.09.2017 לעיל, וזאת לא יאוחר מיום 4.1.1.1 במשרדי הרשות כמפורט בסעיף .4.2.1.1
 . 09:00-12:00ה', בשעות: - בימים א'

 .12:00, בשעה: 24.09.2017 באמצעות אתר האינטרנט, עד ליום .4.2.1.2

מובהר, כי על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את הרישום להשלים את הליך  .4.2.1.3
לא יאוחר מהמועדים הנקובים לעיל, לפי העניין. משתתף אשר לא  הרישום

שלים את הליך הרישום כאמור, לא יוכל להירשם למכרז ולהגיש הצעה למכרז ה
     .וככל שיגיש, תיפסל הצעתו על הסף
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במסגרת הליך הרישום למכרז יימסרו לרשות, במשרדי הרשות או באתר האינטרנט, פרטי  .4.2.2
  .הנרשם המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס ודואר אלקטרוני

לעיל,  4.2.2ות תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה במסגרת הוראת סעיף הרש .4.2.3
אישור בגין הרישום למכרז (במקרה שהרישום יתבצע במשרדי הרשות, יימסר למציע אישור 

 ידני). 

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הפסד  .4.2.4
מין וסוג שהם, שנגרמו למציע ו/או לכל מי מטעמו, ו/או ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל 

שבהם נשא המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות ו/או השמטה, מכל מין 
לעיל, לרבות נזק ו/או  4.2.2וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים הנקובים בסעיף 

רמו בשל כשל ו/או ליקוי ו/או אי תקלה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שנג
זמינות באתר האינטרנט של הרשות, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע 

 .ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך

 והמחשה ויזואלית של הטובין קבלת המפרט הטכני .4.3

ו/או סודי, ולפיכך  מסמכי המפרט הטכני אשר הינם חלק ממסמכי המכרז, הינם מידע חסוי .4.3.1
כתב בדואר אלקטרוני למנכ"ל המציע הרשות תשלח אינם מתפרסמים באופן פומבי. 

לסודיות  יש להדפיס  ת. את כתב ההתחייבוזה סלטופ 'זהמצורף כנספח  התחייבות לסודיות
חתום בחתימת בדואר אלקטרוני כקובץ סרוק . עותק אחד ישלח לרשות בשני העתקים
באופן אישי על ידי המנכ"ל או עובד המציע  מסר יי במקורחתום נוסף,  ועותק מנכ"ל המציע

או  מציעה מנכ"ליימסרו למסמכי המפרט הטכני  משרדי הרשות.שיגיע מטעמו של המנכ"ל ל
החתום במקור התחייבות לסודיות  מסירת כתב, לאחר לנציג מטעמו על גבי כונן קשיח

הטובין מדוגמאות באמצעות ויזואלית ניתן יהיה גם להתרשם כאמור לעיל. במעמד זה 
כל מי שמעוניין האמור חובה על לצורך . בכל אחת מהקטגוריותנשוא המפרט הטכני 

, 09:00-15:00בין השעות עד ה'  'א מיםבי בתאום מראש בלבדלהגיע  להשתתף במכרז
 .  B209של נמל התעופה בן גוריון, חדר 1משרדי אגף לוגיסטיקה בטרמינל ל

בזאת כי הגעה למשרדי הרשות הינה בגדר חובה וכי מסמכי ומדגישה ה הרשות מבהיר .4.3.2
או לעובד המציע שיגיע מטעמו של המפרט הטכני ימסרו במסירה אישית למנכ"ל המציע 

המנכ"ל למשרדי הרשות ויובהר כי מסמכי המפרט הטכני לא ימסרו לנציג חברת שליחויות 
ובכפוף לחתימתו של  או המנכ"ל עצמו או כל נציג אחר שאינו עובד המציע מטעם המנכ"ל 

מציע אשר המנכ"ל לא . כאמור לעילמסר כמקור בלבד יאשר י מנכ"ל המציע על כתב סודיות
לא יקבל את  -חתימתו על כתב הסודיות לא תהיה מקורית ו/או חתם על כתב הסודיות 

ן הצעתו ואם עשה כ -מסמכי המפרט הטכני ולא יוכל להגיש הצעתו למכרזהכונן הקשיח של 
 תיפסל על הסף.

ימסרו ו/או ישלחו לרשות לא ודוגמאות הטובין מסמכי המפרט הטכני עוד יובהר כי  .4.3.3
 .לעיל 4.3.2 – 4.3.1למעט באופן ובתנאים כאמור בסעיפים  מציעים ו/או מי מטעמםה

    הוראות כלליות –אופן הגשת ההצעה  .5

להלן והמעוניין  6ורטים בסעיף המפוהתנאים הנוספים מציע העונה על כל התנאים המקדמיים  .5.1
והתנאים  להשתתף במכרז, יגיש את כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים

 הנוספים כשכל הפרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים על פיהם, ממולאים ו/או מצורפים כדבעי, וזאת
מסגרת מכרז  -להציע הצעות  הזמנהבאמצעות מעטפה אחת על גבה יציין המציע את המשפט הבא: "

(לאחר  2ואת מעטפה מס'  1את מעטפה מס' " במעטפה זו יכניס המציע  2017/070/0082/00פומבי מס' 
(להלן: "מעטפה מס' ), ויסגרה היטב להלן 5.2כמפורט בסעיף  המסמכיםשני סטים של שהכניס לתוכן 

3(". 

של כל אחד מהמסמכים המפורטים   עותק אחדאת המסמכים יש להגיש כאמור לעיל בשני סטים.  .5.2
זה להלן , יסומן על ידי המציע כעותק "מקור", והעותק השני יסומנו על ידי המציע כ"עותק  5.2בסעיף  

 שאינו מקורי". המסמכים שצורפו כעותק שאינו מקורי, יאומתו על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור"
 בהתאם להוראות שלהלן:

להלן, הנדרשים לצורך הוכחת  7.10 - ו 7.8ובסעיפים   7.1 – 7.6המסמכים המפורטים בסעיפים  5.2.1
 ; )1(במעטפה מס'  להלן 6.1עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים המפורטים בסעיף 

 ;)1(במעטפה מס'  להלן  7.9ערבות לקיום המכרז כמפורט בסעיף  5.2.2
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להלן .  7.7כאמור בסעיף  באופן הנדרש בטופס ההצעה המציע למכרזההצעה הכספית של טופס  5.2.3
ימולא, בין היתר, בשים לב להוראות ולדגשים המפורטים במסגרתו. המציע אינו רשאי הטופס 

. הרשות תהא רשאית לפסול את הצעתו של את טופס ההצעהלהסתייג או לשנות בכל צורה או דרך 
 ; )2במעטפה מס' ( טופס ההצעה מציע במקרה בו מציע תיקן את

, ובכלל בקשר עם ההצעה הכספית נתונים כספיים 1עטפה מס' מובהר בזאת, כי אין לכלול במ 5.2.4
, והרשות תהיה 1האמור לצלם ו/או להעתיק את פרטי ההצעה הכספית לתוך מעטפה מס' 

 .רשאית לפסול על הסף כל מציע אשר יעשה כן

שמו וכן את מספר , במקום המיועד לכך,  את 2ומעטפה מס'  1המציע ירשום על גבי מעטפה מס'   5.2.5
 ; המכרז

 :הגשת ההצעות לקטגוריות .5.3

 .קטגוריות שונות 2-, המכרז הינו לאספקת טובין ביחס ללהלן  9בסעיף  כאמור .5.3.1

 .קטגוריות לשתיהמציע יוכל להגיש הצעה לקטגוריה אחת או       .5.3.2

בכל מקרה מודגש כי יש להגיש הצעה אחת בלבד (ומובהר כי יוגש טופס הצעה   .5.3.3
יע אשר מתמודד על יותר מאשר קטגוריה כספית אחד ותצהיר נספח ב' אחד), ומצ

הקטגוריות בהן הוא  ופס ההצעה הכספית מחירים ביחס לשתיאחת, ימלא בט
ימלא המציע מתמודד, וכן במסגרת התצהיר נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות שבו 

 הקטגוריות בהן הוא מתמודד. נתונים ומידע בקשר לשתי
", מקורמן על ידי המציע כעותק "עותק אחד של טופס ההצעה הכספית יסוכמו כן 

עותק ההצעה הכספית ". עותק שאינו מקוריוהעותק השני יסומן על ידי המציע כ"
  שאינו מקורי, יאומת על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור". 

כמו כן, ובמסגרת האמור, יוכל  בגין כל קטגוריה יוכל מציע להגיש עד הצעה אחת בלבד. .5.3.4
, וזאת מבלי אחד בלבדפריט טובין/דגם הכלול בכל קטגוריה המציע להציע עבור כל טובין 

 . להלן 15לגרוע מזכות של הרשות על פי סעיף 

, יחולו לגביו ההוראות המפורטות על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית .5.4
 להלן. 15בסעיף 

 ההצעות, על כל צרופותיהן, תערכנה בשפה העברית. .5.5

ל דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו, מבלי לגרוע משיקו .5.6
, לטופס ההצעה הכספית) 7 (סעיף בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז

מהם הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, 
 מציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור.רי ו/או סוד מקצועי ואשר הלדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסח

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

. מובהר כי בכל מקרה ההצעה הכספית של המציע, שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך
בו יוכרזו יותר אינה חסויה. עם זאת, במקרה של מכרז מסגרת,  - כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית 

- לזאת עו ,לידיעת הזוכה/ים האחר/יםזוכה בהצעתו  בהם נקב םיהתעריפמזוכה אחד לא ייחשפו 
 .רת ההתקשרות נשוא המכרזשיתקיימו במסגלהשיא את הליכי התיחור הכספי  מנת

כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף תוכן עניינים  .5.7
 מפורט.

  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .5.8

  אחריות למידע .5.9

קודם להגשת הצעתו למכרז, יישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו בעיני  .5.9.1
ו ועל חשבונו, את כל היבטי ההתקשרות ומאפייניה או כל חלק בעל מקצוע, על אחריות

 מהם. 
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המכרז, לרבות במסגרת טופס  אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליךמידע כל  .5.9.2
פרסום בידה במועד פי הנתונים הקיימים ל פי מיטב ידיעתה של הרשות ועל ניתן עההצעה, 

התקשרות, מוטלים בכל מקרה, על . החובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע המכרזה
המציע (ועליו בלבד) וכי לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת להטיל על הרשות אחריות 
כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה כמפורט במסמכי מכרז 

 ובנספחיהם.

  מועד הגשת ההצעה .5.10

ה', - זה לעיל), תוגש בימים א' 5בסעיף מעטפת ההצעה (כשהיא כוללת בתוכה את כל האמור  .5.10.1
 , לתיבת המכרזים הנמצאת בנתב"ג, בבניין המשרד הראשי,08:30-15:00בין השעות: 

(או בסמוך למדור רשומות  140חדר מס'  1במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) שבקומה 
  ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום). 

המועד (להלן: " 10:00עד השעה  25.09.2017ם המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יו .5.10.2
 ").האחרון להגשת ההצעות

יודגש, כי הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא  .5.10.3
(ב) לתקנות חובת המכרזים, 20תתקבלנה ולא תידונה, וזאת בהתאם להוראות תקנה 

 .1993- תשנ"ג

 בנתב"ג. רצ"ב מפה המתארת את מקום המשרד הראשי .5.10.4

 תנאים מקדמיים .6

 כל התנאים המקדמייםרשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים באופן מצטבר  .6.1
    המפורטים להלן:

מציע, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, הינו תאגיד הרשום כדין בישראל,  .6.1.1
 או עוסק מורשה כדין בישראל.

ביום  תרציפות לכל הפחות, המסתיימושנים ב 3במהלך תקופה של  מציע כנ"ל אשר, .6.1.2
האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז הינו בעל ניסיון בתחום אספקת ו/או יצור של 

 מדבקות ברקוד ו/או מדבקות רגילות.

ובכל מקום במסמכי טופס הזמנת ההצעות להלן  6.1.4.1וסעיף  זה  6.1.2לצורך סעיף 
 ברקוד.מדבקות שאינן מדבקות  " משמע:מדבקות רגילות"

התקף על שמו של המציע,  ISO 9001:2000מציע כנ"ל, שהנו בעל אישור הסמכה לתקן  .6.1.3
 .נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

 :היקפיו הכספים הינן כדלקמן אשר מציע כנ"ל .6.1.4

היקף כספי במחירים שוטפים בתחום אספקת  - בגין הגשת הצעה בקטגוריה א' .6.1.4.1
ים ימאת(ובמילים: ₪  250,000ו נמוך מ , שאינרגילות ו/או יצור של מדבקות

החודשים שקדמו ליום האחרון שנקבע  24במצטבר במהלך ₪), אלף  וחמישים
 .להגשת ההצעות במכרז

היקף כספי במחירים שוטפים בתחום אספקת  - בגין הגשת הצעה בקטגוריה ב' .6.1.4.2
ן ליוי(ובמילים: שני מ₪  2,500,000ו/או יצור של מדבקות ברקוד, שאינו נמוך מ 

החודשים שקדמו ליום האחרון  24במצטבר במהלך ₪), וחמש מאות אלף 
 שנקבע להגשת ההצעות במכרז.

כנסות סך ה -משמע  "מחירים שוטפיםלעיל " 6.1.4.1-6.1.4.2לצורך סעיפים 
  .המציע לא כולל מע"מ 

 ברשותומציע כנ"ל בעל מערך בקרת איכות ואשר  - 'בבגין הגשת הצעה לקטגוריה  .6.1.5
 .לבדיקת מדבקות הברקוד או מכשיר תואם אחר  MASTER SCANמכשיר

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו כל תנאים אלה   .6.1.6
 :במצטבר
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 שליטה אמצעי בעל כל גם – תאגיד הינו והמציע ובמידה, הכללי מנהלו המציע, .6.1.6.1
 מסעיפים איזה יפ על בעבירה שהיא ערכאה בכל הורשעו לא, במציע משמעותי
, 305, 300, 290-291, 237, 112, 100: 1977 – ז"התשל,  העונשין חוק י"עפ הבאים

 – ח"התשי, ושירותים מצרכים על הפיקוח חוק י"עפ או/ו 422-425, 383, 330
 תום מיום ומעלה שנים) 5( חמש חלפו כאמור מהעבירות במי הורשעו ואם, 1957
  .בגינן העונש ריצוי

 בעשרים המחזיק – "משמעותי שליטה אמצעי בעל"זה:  6.1.6.1לצורך סעיף 
 המציע של המונפק המניות הון של הנקוב מהערך יותר ) או25%( אחוזים וחמישה

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

) עבירות לפי: (א) חוק 2ביותר משתי ( בעל הזיקה אליו לא הורשעו/או המציע ו .6.1.6.2
; ואם 1987-; ו/או (ב) חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991-עובדים זרים, התשנ"א
כי במועד האחרון להגשת ההצעות  –) עבירות כאמור 2הורשעו ביותר משתי (

 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1חלפה שנה אחת (

 עסקאות בחוק כמשמעותם –" הורשע" -ו" זיקה בעל: "זה 6.1.6.2  סעיף לצורך
  ").ציבוריים גופים עסקאות חוק: "להלן( 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים

מובהר כי הרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי 
לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על  6.1.6.2המקדמי הנקוב בסעיף 

) לחוק עסקאות גופים 1)(1ב(ב2סעיף  ידי ועדת המכרזים בהתאם להוראות
  ציבוריים.

(להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .6.1.6.3
לחוק  9") אינן חלות על המציע או לחילופין, שהוראות סעיף חוק שוויון זכויות"

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

) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים iכדלקמן: (
לחוק שוויון זכויות ובמידת  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

בעבר  התחייב כי ) iiלשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין ( –הצורך 
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם לפנות 

סעיף לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות  9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייב והמציע מצהיר בזאת זה לעיל,   6.1.4.3

 .פעל ליישומןאכן הנחיות בעניין מנו קיבל מכי אכן פנה בפועל כאמור, ובמידה ו

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. –" מעסיק:  "  6.1.6.3לצורך סעיף                 

, 1975 –מציע כנ"ל, המנהל עסקיו כדין על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו .6.1.7
 .1976 –של"ו ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, ת

 . לעיל 4.2סעיף  , בהתאם להוראותנרשמו למכרזמציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו  .6.1.8

 סייגים ומגבלות על השתתפות במכרז .6.2

 במסמכי המפורטות הדרישות ויתר המקדמיים התנאים כי, בזה ומבהירה מדגישה הרשות .6.2.1
ו נאמר מפורשות ובמקרה ב - עצמו ולא בגוף משפטי אחר במציע להתקיים צריכים המכרז

הוגדר אחרת ובמפורש אלא אם כן  - חסות הדרישותיאחרת, בבעל התפקיד שלגביו מתי
  .בתנאים המקדמיים ו/או ביתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז

כל גוף משפטי שאינו המציע, לרבות ולא למעט,  -"גוף משפטי אחרזה " 6.2.1לצורך סעיף 
(לרבות קשר שנוצר במסגרת הליך  ו עם המציעגוף משפטי הקשור בקשר משפטי כלשה

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

 זה, מובהר בזאת במפורש, כדלקמן:  6.2.1חרף המגבלות הנקובות בסעיף 

לעיל, יהיה המציע  6.1.4 -ו 6.1.2 פיםבתנאי המקדמי הנקוב בסעילצורך עמידה  .6.2.1.1
רשאי להסתמך על ניסיון, שנצבר על ידי עוסק מורשה (שאינו תאגיד) (להלן: 

"), במהלך התקופה הקודמת למועד ייסודו של המציע על ידי העוסק המורשה"
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ד העוסק המורשה, כאשר במהלך התקופה שממועד ייסודו של המציע ועד למוע
מאמצעי השליטה  51%האחרון להגשת ההצעות, העוסק המורשה הוא בעל 

 במציע, לכל הפחות.

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

יצרף המציע שנצבר על ידי העוסק המורשה, ביקש מציע להסתמך על ניסיון 
י העוסק המורשה להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על ייסודו של המציע על יד

ועל אמצעי השליטה של העוסק המורשה במציע לאחר ייסודו של המציע וכן את 
כל המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון 

  שנצברו על ידי העוסק המורשה במהלך התקופה הרלוונטית.

ל, יהיה המציע לעי 6.1.4 -ו 6.1.2 פיםבסעי לצורך עמידה בתנאי המקדמי הנקוב .6.2.1.2
רשאי להסתמך על ניסיון, שנצברו על ידי ישות משפטית ממנה רכש ו/או קיבל 
המציע פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי על פי הוראות 

וכן לרבות בדרך של עסקת נכסים/פעילות (להלן:  1999 - חוק החברות, תשנ"ט 
 ").התאגיד הנרכש"

על ניסיון שנצבר על ידי תאגיד נרכש, יצרף המציע להצעה, ביקש מציע להסתמך 
גם מידע ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את כל 
המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון 

  שנצברו על ידי התאגיד הנרכש במהלך התקופה הרלוונטית.

ידי הרשות עקב אי -או טובין לרשות והחוזה עימו בוטל עלמציע אשר סיפק שירותים ו/ .6.2.2
) האחרונות שקדמו 3ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש שנים ( עמידת המציע בתנאי

הצעתו תיפסל  - למועד פרסום המכרז, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה. היה והגיש הצעה
 על הסף ולא תידון.

צעתו בהליך תחרותי אחר שפרסמה הרשות, לאחר מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או מה .6.2.3
שהוכרז כזוכה באותו הליך, או שמסר לוועדת המכרזים מידע מטעה, או שנהג במהלך 

) האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז תהא 3המכרז בעורמה, וזאת בשלוש השנים (
 לרשות שקול דעת במסגרת בדיקת ההצעות לפסול את הצעתו.

 לפסול, למציע טיעון זכות למתן ובכפוף הבלעדי דעתה שיקול ילפ, רשאית תהא הרשות .6.2.4
, שלילי ניסיון עימו היה לרשות אשר, בהליךו/או מציע   משתתף של השתתפות או/ו הצעה
/ מתן  עבודות מביצוע ניכרת רצון שביעות העדר, אמון חוסר לרבות, עימו כושל או/ו רע

 וזאת, ב"וכיו מצידו וראויה הגונה בלתי התנהלות או/ו, מטעמו מי או/ו ידיו- עלשירותים 
ו/או קיימת, אחת או יותר, בין הרשות ובין אותו משתתף ו/או  קודמת התקשרות במסגרת

  .ההליך מושא מציע מסוג השירותים או העבודות 

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

 בעלת שהינה משפטית ישות) i: (שהינו מציע/למשתתף ביחס גם) א( תחול האמורה המגבלה
 בעל הינו המתקשר אשר משפטית ישות) ii; (במתקשר בעקיפין או במישרין, אחזקות
 באחזקה עמה מצוי המתקשר אשר משפטית ישות) iii; (בעקיפין או במישרין, בה אחזקות
 בין, תקשרבמ/המתקשר באחזקות שינוי חל אם גם) ב( וכן, בעקיפין או במישרין, משותפת
  .כושל/רע/שלילי ניסיון אותו נצבר בו המועד לבין במכרז הצעות להגשת האחרון המועד

 הפרת תנאי המכרז הוראות במקרה של  .6.2.5

מציע אשר (א) ימסור לוועדת המכרזים מידע מטעה ו/או (ב) ינהג במהלך המכרז בעורמה 
ד) לאחר התקשרות עימו ו/או (ג) יחזור בו מהצעתו במכרז זה, לאחר שהוכרז כזוכה ו/או (

ידי הרשות עקב אי עמידתו בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה, - בחוזה, בוטל החוזה על
הרשות תהא רשאית למנוע ממנו להשתתף במכרזים עתידיים של הרשות ו/או בכל הליך 

שנים מיום החלטת הרשות שניתנה בעניינו של  3התקשרות אחר, וזאת לפרק זמן של עד 
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות, ומבלי שיהא בכך לגרוע ו/או המציע, בהתאם ל

לפגוע בכל זכות אחרת של הרשות לתבוע מהמציע כל נזק אחר ו/או נוסף ו/או לנקוט כנגד 
לעיל,  6פי כל דין ו/או על פי מסמכי המכרז לרבות עפ"י סעיף -המציע בהליך כלשהו על

בות, (ככל שקיימת) בקשר למימוש זכויותיה בהתקיים מי מנסיבותיו, ולרבות חלוט הער
  כאמור.
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כך למציע בכתב ותקיים עימו -היה והרשות תפעיל את זכותה מכוח סעיף זה היא תודיע על
  הליך בירור, בטרם מתן החלטתה.

) ישות iהרשות תהא רשאית למנוע ההשתתפות כאמור, לא רק מאותו מציע, אלא גם מ: (
) ישות משפטית אשר iiישרין או בעקיפין באותו מציע; (משפטית שהינה בעלת אחזקות, במ

) ישות משפטית אשר אותו מציע iiiאותו מציע הינו בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; (
מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או בעקיפין. בנוסף, הרשות תהא רשאית למנוע 

חזקות באותו מציע / באחזקות השתתפות כאמור, גם במקרה בו חל שינוי בגורמים בעלי הא
אותו מציע בעצמו, בין המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לבין המועד בו אירע איזה 

  מהאירועים הנקובים לעיל.

 ההצעות הזמנת, לראשונה, בעיתונות פורסמה בו היום - "המכרז פרסום מועד: "זה בטופס .6.2.6
  .זה למכרז

 או, במשותף מציעים שני ידי על וגשתהמ אחת הצעה דהיינו, במשותף הצעות להגיש אין .6.2.7
 .יותר

 התחייבות המציע הזוכה  .6.3

 תנאי י"עפ לכך שנקבע במועד ההתקשרות חוזה על חתם טרם הזוכיםמ היה ומי .6.3.1
 להן ההתחייבויות כל את השלים טרם אך ההתקשרות חוזה על שחתם ו/ או המכרז
ייקראו להלן השירותים ו/או העבודות (ש מתן בצוע לקראת כהערכות  נדרש, הוא

, המכרז במסמכי לכך שנקבעו המועדים ") ובתוך"השירותיםבמשותף בסעיף זה:  
 ההוראות ") יחולוההערכות מחויבויותככל שנקבעו כאלו, (להלן בסעיף זה: "

 :הבאות

, לביצוע איזה מהשירותים (ככל ויחולו) בהליכי תיחורזוכה זה שתתף ילא  .6.3.1.1
 השלמת כל  התחייבויותיו אחר , אלא רק לתקשרות זוה שוא נ הנדרשים
בכתב ע"י הרשות לו  פרק הזמן הנוסף שייקבע  ובתוך כאמור עליו ותהמוטל

 .כאמורהשלמת התחייבויותיו ל

 חוזה לחתימה עלשנקבע  האחרון שיחל מהיום זמן הבתוך פרק יצוין ויודגש בזה, כי  .6.3.2
 -לעיל 6.3.1.1של זוכה זה, כאמור בסעיף  התחייבויותיוכל להשלמת רות ועד ההתקש
לבצע את איזה  והיא תהא רשאית מתן שירותים תחילת את הרשות ב לא תעכ

אחרים במכרז, אשר זוכים הבאמצעות ה –הנדרשים עפ"י החוזה  מהשירותים
בצע את או ל ,תיחור ביניהםהליך  בדרך שלהשלימו התחייבויותיהם במועד, 

ללא הליך תיחור כה אחד), זוכה האחר שנותר, (ככל שנותר זוהשירותים באמצעות ה
 כלשהו, הכול לפי העניין.

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, ככל ויבוצעו איזה מהשירותים הנדרשים, בהתאם  .6.3.3
 או/ו טענה כל מלהעלות  , ומושתק מנוע זוכה זה לעיל, יהיה 6.3.2לאמור בסעיף 

 ם הנדרשים לביצוע איזה מהשירותי בקשר, שהוא וסוג מין מכל, תביעה או/ו דרישה
 ים./אחר ים/זוכה כאמור בידי

 מחויבויותזוכה זה על חוזה ההתקשרות ו/או לא ישלים את  יחתום ולא היה .6.3.4
בסעיף  כאמורלו בכתב ע"י מנהל החוזה,  נתןיפרק הזמן הנוסף שיההערכות  בתוך 

  ישתתף לאזה  זוכה זה במקרה. החוזה של יסודית כהפרה הדבר ייחשב - לעיל 1.2
 תהא הרשות ובנוסף  ,נשוא חוזה זה איזה מהשירותים למתן חור נוספים,בהליכי תי
 כל על לעמוד וכן נוספת התראה בלא אף, ההתקשרות חוזה את עמו לבטל רשאית

 הערבות חילוט לרבות מאת זוכה זה, לה המגיעים מלוא הסעדיםזכויותיה לקבלת 
זכאית למנוע ממנו , וכן תהא וסעדים נוספים בידה, שהופקדה לקיום החוזה, ככל

ידי -השתתפותו בהליכי מכרז והליכי תחרות אחרים נוספים, ככל ויפורסמו על
 .הרשות, והכל עפ"י הוראות המכרז ועפ"י כל דין

 הרשות תהא לעיל, 6.3.4במקרה בו בוטלה ההתקשרות עם זוכה זה, כאמור בסעיף  .6.3.5
אשר בידה,  דעתה המלא והבלעדי, מבלי לפגוע בכל סעד אחר שיקול לפי רשאית
 במקום זוכה זה, או נוסף, כזוכה עליו הבא בתור ולהכריז הרלוונטי למציע לפנות

 .לרבות זוכה יחיד שנותר במסגרת התקשרות זו, במכרז הזוכים יתר עם להיוותר
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 חתם על החוזה במועדו, אך אשר זוכה על גם המחויבים בשינויים יחולו אלו הוראות .6.3.6
א מחויב, במהלך תקופת  ההתקשרות ו/או במהלך התחייבויות חוזיות בהן הו הפר

 .תקופות ההארכה (ככל ותחולנה) ולא בצען במועדים הנקובים לשם כך בחוזה

  המסמכים שיש לצרף להצעה .7

  :על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים באופן המפורט בסעיף זה להלן

רטי תאגיד, חתום על ידי בדבר פ, 1אשר יצורף למעטפה מס' תצהיר,  –היה והמציע הינו תאגיד  .7.1
לטופס הזמנת ההצעות וכן העתק של  נספח א'ומאושר על ידי עו"ד בנוסח  המנהל הכללי של המציע

כ"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת מאושר על ידי עו"ד כשהוא  של התאגידתעודת רישום 
 לעיל. 6.1.1עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

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

כ"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת מאושר על ידי עו"ד עוסק מורשה של המציע, תעודת העתק 
 לעיל.   6.1.1קדמי הנקוב בסעיף עמידתו של המציע בתנאי המ

לטופס  נספח ב'המציע, בנוסח המנהל הכללי של  ידי -חתום על 1אשר יצורף למעטפה מס' תצהיר,  .7.2
 -  6.1.2 ים בסעיפיםהנקוב םהמקדמי םעמידתו של המציע בתנאי לצורך הוכחת הזמנת ההצעות

תק נאמן למקור", של אישור המציע יצרף לנספח ב' העתק, מאושר על ידי עו"ד כ"הע לעיל. 6.1.5
, התקף על שמו של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ISO 9001:2000הסמכה לתקן 

 במכרז.

חתום על ידי רואה החשבון המבקר המוסמך של  ,1אשר יצורף למעטפה מס' אישור עדכני ומקורי,  .7.3
המציע בתנאי המקדמי  לטופס הזמנת ההצעות, לצורך הוכחת עמידתו של נספח ג'המציע, בנוסח 

 . לעיל 6.1.4בסעיף  הנקוב 

לטופס  'דנספח חתום על ידי המנהל הכללי של המציע, בנוסח  1אשר יצורף למעטפה מס' תצהיר  .7.4
 לעיל. 6.1.6הזמנת ההצעות, לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

בעלי י ממבשם  לעיל 6.1.6  נדרש בסעיףהיה והמנהל הכללי של המציע, אינו יכול להצהיר את ה
מבעלי אמצעי יחתמו כל אחד  - בעלי הזיקה במציעו/או  של המציעאמצעי השליטה המשמעותיים 

נספח האמורים, לפי העניין, על תצהירים נפרדים, בנוסח בעלי הזיקה ו/או  השליטה המשמעותיים
כשכל אחד מהתצהירים כאמור , בשינויים המחויבים, 1אשר יצורף למעטפה מס'  לטופס 1'ד

  מאושר על ידי עו"ד.

כי המציע מנהל עסקיו כדין עפ"י פקודת  ,המעידמשלטונות מס הכנסה ומע"מ אישור עדכני העתק  .7.5
, בצירוף העתק האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות 1975-מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

כשכל אחד מהאישורים האמורים  1טפה מס' אשר יצורפו למע, 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 
תקף על שמו של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז וזאת לצורך הוכחת עמידתו של 

 לעיל. 6.1.7המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

אשר יצורף למעטפה , כפי שנשלח בדוא"ל ע"י הרשות או נמסר למציע אישור רישום למכרזהעתק  .7.6
 .לעיל 8.6.1בסעיף  ת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקובוזא  1מס' 

בהתאם  כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע  2 אשר יצורף למעטפה מס', הכספית טופס ההצעה .7.7
 כנדרש.לכל הוראות הטופס 

 1אשר יצורף למעטפה מס' כל מסמך הבהרה ו/או תוספת אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז,  .7.8
  וציא, כשהם חתומים על ידי המציע.ככל שת

 :ערבות לקיום המכרז .7.9

שקלים חדשים) (להלן: אלפים  עשרת( ₪ 00010, שלבסך בלתי מותנית, ו אוטונומיתערבות  .7.9.1
על פי טופס הזמנת התחייבויותיו של המציע מלוא  "), להבטחתערבות לקיום המכרז"

  ההצעות.

מאת בנק ישראלי או מאת  - ת הרשותלטובו מציעלבקשת ה - תּוצא לקיום המכרז הערבות  .7.9.2
המופיעה ברשומות התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון חברת ביטוח ישראלית 

במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, כבעלת הרשאה למתן 
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הפיקוח וחוק  1985-ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), תשמ"ה
. הנערב/המבקש הרשום בכתב הערבות 1981-על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א

 .חייב להיות המציע עצמו המכרזלקיום 
תּוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב הערבות והחתימה לקיום המכרז במקרה שהערבות 

ות עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה. ערב
ידי חברת ביטוח, תחשב - ידי סוכנות ביטוח, ולא על- לקיום המכרז אשר תיערך ותיחתם על

 .כערבות פגומה, ותיפסל וכך גם הצעת המציע

 .טופס הזמנת הצעותל 'וכנספח תהיה בנוסח המצורף לקיום המכרז הערבות  .7.9.3

אלא אם דרשה הרשות את , 27.06.2018 עד ליוםתהא תקפה לקיום המכרז  ערבותה .7.9.4
ארכתה ו/או את הארכת תוקף הצעת המציע (ואז המציע יהיה מחויב להאריך במקביל את ה

 .), בהתאם לאמור בטופס הזמנת הצעות זהלקיום המכרזתוקף הערבות 

, נוסח החוזה וכן כל מסמך הבהרה טופס הזמנת הצעות זהכל מסמכי המכרז על נספחיהם לרבות  .7.10
כל אחד ממסמכי המכרז אשר  .ז, ככל שתוציאאותם תוציא הרשות במסגרת המכרתוספת ו/או 

יישא את חותמת המציע בכל עמוד ומסמכי החוזה המציע יצרף להצעתו, כולל מסמכי הצעתו 
בנוסף לכך, יחתום המציע באמצעות חותמת המציע ובצירוף חתימתם של מורשי החתימה  ,ועמוד

לעשות כן בגוף מסמכי  המוסמכים של המציע על אותם מסמכי המכרז אשר בהם יידרש במפורש
 המכרז ובמקומות המיועדים לכך.

"העתק נאמן למקור", אינו -למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל בדבר אישור עורך דין כ .7.11
זה משמעם תצהירים מקוריים בלבד, ערוכים  7 פי סעיף -תקף לגבי תצהירים ולפיכך תצהירים על

ידי האדם המצהיר -וחתומים באופן אישי על 1970- פי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א- על
 ללא צירוף חותמת התאגיד המציע.

 ערבות לקיום המכרז .8

לעיל, תשמש כערובה להבטחת מלוא התחייבויות המציע  7.9הערבות לקיום המכרז כאמור בסעיף  .8.1
ב' לתקנות חובת  16עפ"י תקנה  לרבותעל פי טופס הזמנת ההצעות, בהתאם להוראות כל דין, 

כרזים, לרבות בין אם חזר בו מהצעתו טרם ההכרזה על הזוכה במכרז ובין אם הוכרז על זוכה המ
 והמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו ו/או סרב לחתום על החוזה.

הודיעה הרשות למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על פי תנאי המכרז  לא .8.2
הצעות למכרז או האריכה הרשות את המועד האחרון להגשת ו/או חל עיכוב בהשלמת הליך בדיקת ה

 אחדההצעות במכרז, אזי מבלי לגרוע מהוראות כל דין, תהא הרשות רשאית לדרוש מכל 
המציעים, לפי העניין, הארכת תוקף הערבות לקיום המכרז לתקופה שתקבע על ידה, ואף תוקף מ

ציע כאמור מתחייב להאריך את תוקף תקופת הצעתו של המציע תידחה לאותו מועד בהתאמה, והמ
 הערבות מעבר לתקופה הנקובה בערבות בהתאם לדרישת הרשות.

מציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף הערבות ו במידה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .8.3
מיום שנדרש לכך על ידי הרשות ו/או לא הפקיד  ימים 10לקיום המכרז ו/או לא חתם על החוזה תוך 

 להלן, תהא רשאית הרשות לחלט את מלוא סכום הערבות לקיום המכרז, 8.5ות כמפורט בסעיף ערב
מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט 

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

 מועד.

 מי הפרת לרבות, המכרז במסמכי האמור"י עפ המציע התחייבויות קיום אי של במקרה, כן כמו .8.4
 בהליכים לנקוט ומבלי המציע להסכמת להיזקק מבלי, רשאית הרשות תהא, מהתחייבויותיו

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

 .כאמור זכויותיה למימוש כלשהו בהליך

 יפקיד, המכרז לקיום בותהער לשחרור וכתנאי, החוזה פי על הזוכה של התחייבויותיו לקיום כבטחון .8.5
  .בחוזה כמפורט, ביצוע ערבות הרשות בידי הזוכה

 למציע הזדמנות הרשות תיתן המכרזים חובת לתקנות) ב'(ב 16 תקנה של בגדרה הנופלים במקרים .8.6
 .הערבות חלוט בטרם, החלוט עם בקשר טענותיו להשמיע
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  מידע כללי ותנאים מיוחדים .9

יוחד ובמפורש למידע הכללי, להתחייבויות הבאות המוטלות על תשומת לב המציעים מופנית בזאת, במ
  המציע כדלקמן:

קטגוריות אספקה שונות ונפרדות כדלקמן (בטופס  2- המכרז הינו מכרז לאספקת טובין ביחס ל .9.1
 :")הקטגוריותהזמנת הצעות זה: "

יובהר כי . ")קטגוריה א'להלן: " (ללא ברקוד רגילות  מדבקות אספקת ל קטגוריה .9.1.1
 .ברקוד ללאוריה זו כל המדבקות יהיו בקטג

יובהר כי בקטגוריה זו כל  )."קטגוריה בלהלן: "(ברקוד  אספקת מדבקותל קטגוריה .9.1.2
 .ברקודיכללו המדבקות 

, אשר יוטמע בו 128Cקוד  הינו נשוא מכרז זה בקטגוריה ב' מבנה הברקוד יובהר כי  .9.1.3
המפרטים הרלוונטיים ספרות בהתאם להגדרות  10ספרות או ברקוד בן  2ברקוד בן 

 .לקטגוריה זו

 .מציע יוכל להגיש הצעה לקטגוריה אחת בלבד, או לשתי הקטגוריות, הכל במסגרת אותה הצעה .9.2

הרשות תחתום עם כל אחד מהזוכים . ת, המכרז הינו מכרז מסגרתוקטגוריהבנוסף וביחס לכל  .9.3
כאשר הליך תיחור, יה בכל קטגורביצוע החוזה, יבוצע בין הזוכים מהלך . במסגרת חוזה במכרז

והכל  מחירי ההצעות בטופס ההצעה הכספית יהוו את מחירי המקסימום במסגרת הליך התיחור
 כמפורט בחוזה.

 .טופס ההצעה הכספיתהטובין בכל קטגוריה הינו בהתאם לפירוט  .9.4

נוספים, שאינם נכללים/מפורטים בטופס ההצעה מסוגים טובין בנוסף הרשות תהיה רשאית לרכוש  .9.5
 חוזה ולהוראות הנקובות בחוזה.ל 4.11סעיף להגדרת מונח זה בית, וזאת בהתאם הכספ

 תוקף ההצעה .10

אלא אם כן דרשה הרשות את הארכת תוקף  27.06.2018עד ליום הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, 
יו יוארך מאלים במכרז, הכריזה הרשות על הזוכ"). תוקף ההצעות" (להלן:לעיל  3.2ההצעה כאמור בסעיף 

. בנסיבות האמורות, יאריכו אותם ע"י הרשות תוקף ההצעה של אותם זוכים, עד לאחר חתימת החוזה
  זוכים בהתאם, גם את תוקף הערבות לקיום המכרז.

   לבחירת ההצעה הזוכה בכל קטגוריה בדיקת ההצעות ואמות המידה .11

ו, ואשר התקיימו מבין ההצעות שהוגש, בכל קטגוריה בנפרד, המידה לבחירת ההצעה הזוכהאמת  .11.1
להלן;  11.3) עמדו בכל התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים כמפורט בסעיף  i: (לגביהן כל אלה

)ii ( להלן  11.4כמפורט בסעיף וזאת שלב ב' עמדו בכל  תהרלוונטיקטגוריה בהטובין המוצעים כל
 רישותדכל הלהבדיקות המתבצעות בשלב ב' של המכרז ובהתאם כל אחת מהמפרט את אופן ביצוע 

סך  – מחיר 100% :כדלקמןה נתהי ,מפרט הטכניחובה המפורטות ב ו/או ההוראות שהינן בגדר
 בכל קטגוריה בנפרד. של המציע הנמוכה ביותר הצעתו המשוקללת 

                      להיעזר ביועצים בדיקת ההצעות תתבצע על ידי הרשות, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), .11.2
  : ובאופן המפורט להלןבשלב אחד ובמומחים חיצוניים מטעמה, וזאת 

   תנאים מקדמיים ותנאים נוספים  –שלב א'  .11.3

, לעיל 6.1כמפורט בסעיף  תנאים המקדמיים,הרשות תבחן את עמידתם של כל המציעים ב .11.3.1
וכן בהגשת המסמכים האמורים בסעיפים  6ובשאר התנאים והדרישות האמורים בסעיף 

 וללא ניקוד "Go-No Go"על בסיס ") התנאים הנוספים(להלן: "לעיל  7.8-7.10 - ו. 7.1-.7.6
 בתנאים המקדמיים /ואשר לא עמד /יםעוד יודגש, כי מציע .לעיל 7בהתאם להוראות סעיף 
מבלי לגרוע מהזכות  –למען הסר ספק  –תפסל, והכול  /ם, הצעתוו/או התנאים הנוספים

הרשות תמשיך לבחון אך ורק את  .להלן 15ף ראות סעיהמוקנית לרשות בהתאם להו
 .פיםהנוסם הצעותיהם של מציעים אשר עמדו בתנאים המקדמיים ובתנאי

-Go"בדיקת התנאים המקדמיים ויתר התנאים הנוספים תתבצע, בשלב הראשון, על בסיס  11.3.2
No Go"  ולא תנוקד. עוד יודגש, כי מציע אשר לא עמד בתנאים המקדמיים ו/או בשאר
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מבלי לגרוע מהזכות המוקנית  –למען הסר ספק  –התנאים הנוספים, הצעתו תפסל, והכול 
. הרשות תמשיך לבחון אך ורק את הצעותיהם של להלן 15סעיף  לרשות בהתאם להוראות

  מציעים אשר עמדו בתנאים המקדמיים ובתנאים הנוספים. 

של מציעים אשר עמדו  את הצעתם, תבחן הרשות אך ורק ב'  להלן בשלבלמען הסר ספק, 

  לעיל. 11.3.1 סעיףבבכל התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים כמפורט 

 המוצעים במכרזהטובין  ת ובדיק – ב' שלב 11.4

 כדלקמן:בשלבי משנה שונות תבצע הרשות  בדיקות  ,בכל קטגוריה בנפרד ,במסגרת השלב השני 11.4.1

 ללא ברקודרגילות מדבקות  - קטגוריה א' 11.4.1.1

כל של שרטוט  ממועד קבלת דרישה בכתב על כך מהרשותימי עבודה  7, תוך המציעים יספקו לרשות 11.4.1.1.1
הנקובות עבור כל מדבקה בהתאם לכל אחת מדרישות החובה אחת מהמדבקות בקטגוריה א' וזאת 

 כי הרשות תהיה רשאית לפסול את הצעתםיובהר "). /יםהשרטוטמפרט הטכני (להלן: "בהוראות ה
 .את כל השרטוטים ובמועד הנדרש הרשותלידי  ואשר לא סיפק יםשל  מציע

הנקובות החובה ו/או הוראות תהא ביחס לכל אחת מדרישות כל אחד מהשרטוטים  עמידת בחינת 11.4.1.1.2
רשות קבעה כי . מציע שהניקוד אל" ולGo-No Goבסיס "מפרט הטכני וזאת על עבור כל מדבקה ב

הצעתו  ,החובה כאמורו/או הוראות אינו עומד באיזה מדרישות  ,המציאש יםהשרטוטאיזה מ
להלן ובפרט  15בהתאם לסעיף וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הרשות  בכללותה תיפסללקטגוריה א' 

איזה יובהר כי פנית הרשות לתיקון  .לתקן איזה מהשרטוטים ולהעמידם לבחינה חוזרת –לעניין זה 
 תקבעהרשות ובהתאם לבדיקת ככל  .שרטוטל תעשה לא יותר משתי פעמיםכאמור מהשרטוטים 

תיפסל הצעת  -החובה כאמורו/או הוראות אינו עומד בכל דרישות  יםהשרטוטאיזה מ כיהרשות 
אם יתר השרטוטים ובין כל השרטוטים בקטגוריה טרם נבדקו בין אם  בכללותה המציע בקטגוריה א'

ים יובהר כי לוח הזמנ .כאמור החובהו/או הוראות בקטגוריה א' נמצאו כעומדים בכל דרישות 
הרשות תהיה רשאית לפסול את הצעתם ו ימי עבודה 3 לבחינה חוזרת הנו עד יםשרטוטהלהמצאת 

 במועד הנדרש. המתוקנים יםהשרטוטכל של מציעים אשר לא סיפקו לידי הרשות את 

החובה עבור כל ו/או הוראות בכל דרישות  יםשהמציא עומד יםהשרטוטכל מציע שהרשות קבעה כי  11.4.1.1.3
במפרט הטכני, יקבל הודעה בכתב מהרשות במסגרתה יידרש להמציא לרשות מדבקה בנפרד כאמור 

בחינה זאת לצורך ו לכמות כפי שתגדיר הרשותימי עבודה, מדבקות בקטגוריה  א' בהתאם  14תוך 
, תהא על חשבון כאמור המדבקות לצורך בדיקתןספקת א יובהר כי .דוגמת מדבקהשל כל  פיזית

בהתאם הרשות תהיה רשאית כי ו שיישלחו לא יוחזרו למציעהמדבקות המציע. עוד יובהר כי 
לידי הרשות את כל המדבקות  ואשר לא סיפק יםשל  מציע לפסול את הצעתם לשיקול דעתה הבלעדי

 בקטגוריה א' ו/או במועד  המפורט בסעיף זה.לצורך הבדיקה הפיזית 

תהא ביחס לכל ריה א' בקטגועמידת כל אחת מהמדבקות פיזית של המדבקות משמע בחינת  חינהב 11.4.1.1.4
-Goבסיס "מפרט הטכני וזאת על הנקובות עבור כל מדבקה בהחובה ו/או הוראות אחת מדרישות 

No Goשהמציא מהמדבקות . מציע שהרשות קבעה כי איזה ")פיזית בחינה(להלן: " ניקוד אל" ול
בכללותה  החובה כאמור, הצעתו לקטגוריה א' תיפסלו/או הוראות באיזה מדרישות  תעומד האינ

רוש מהמציע דל –להלן ובפרט לעניין זה  15בהתאם לסעיף וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הרשות 
. ולהעמידן לבחינה חוזרת(ובאותו המחיר) להחליף איזה מהמדבקות המוצעות במדבקות חלופיות 

 תעשה לא יותר משתי פעמים ביחס לכל מדבקה.כאמור להחלפת המדבקות יובהר כי פנית הרשות 
ו/או בכל דרישות  תעומד האינאיזה מהמדבקות קבע הרשות כי ובהתאם לבדיקת הרשות תככל 

כל טרם נבדקו בין אם ' בכללותה אתיפסל הצעת המציע בקטגוריה  - החובה כאמורהוראות 
ו/או יתר המדבקות בקטגוריה א' נמצאו כעומדות בכל דרישות המדבקות בקטגוריה ובין אם 

לבחינה חוזרת הנו עד  המדבקותיובהר כי לוח הזמנים להמצאת  .ט הטכניהחובה אשר במפרהוראות 
ימי עבודה והרשות תהיה רשאית לפסול את הצעתם של  מציעים אשר לא סיפקו לידי הרשות את  3

  במועד הנדרש. כל המדבקות החלופיות

יובהר כמו כן  .חובהבגדר ו/או ההוראות במפרט הטכני הינן תשומת לב המציעים לכך שכל הדרישות    11.4.1.1.5
 :כז',  הינו- סעיפים  א'קטגוריה א':  הנקובות במפרט הטכני מידות ה המותר מהיכי טווח הסטי

5%/+ -  .  
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  מדבקות ברקוד -קטגוריה ב' 11.4.1.2

שרטוט של כל  ממועד קבלת דרישה בכתב על כך מהרשותימי עבודה  7המציעים יספקו לרשות, תוך  11.4.1.2.1
החובה הנקובות עבור ו/או הוראות ת בהתאם לכל אחת מדרישות אחת מהמדבקות בקטגוריה ב' וזא

כי הרשות תהיה רשאית לפסול יובהר "). השרטוט/יםכל מדבקה בהוראות המפרט הטכני (להלן: "
   .את כל השרטוטים ובמועד הנדרש לידי הרשות ואשר לא סיפק יםשל  מציע את הצעתם

הנקובות החובה ו/או הוראות מדרישות  תהא ביחס לכל אחתכל אחד מהשרטוטים  עמידת בחינת 11.4.1.2.2
ניקוד. מציע שהרשות קבעה כי  אל" ולGo-No Goבסיס "מפרט הטכני וזאת על עבור כל מדבקה ב

החובה כאמור, הצעתו ו/או הוראות אינו עומד באיזה מדרישות  ,איזה מהשרטוטים שהמציא
להלן ובפרט  15אם לסעיף בהת' תיפסל בכללותה וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הרשות בלקטגוריה 
. יובהר כי פנית הרשות לתיקון לתקן איזה מהשרטוטים ולהעמידם לבחינה חוזרת –לעניין זה 

איזה תקבע הרשות כי ובהתאם לבדיקת הרשות ככל  משתי פעמים לשרטוט.כאמור תעשה לא יותר 
ציע בקטגוריה תיפסל הצעת המ - החובה כאמור ו/או הוראות דרישותהאינו עומד בכל  יםהשרטוטמ
ובין אם יתר השרטוטים בקטגוריה ב' כל השרטוטים בקטגוריה טרם נבדקו בין אם ' בכללותה ב

. יובהר כי לוח הזמנים להמצאת החובה כאמורו/או הוראות נמצאו כעומדים בכל דרישות 
 ימי עבודה והרשות תהיה רשאית לפסול את הצעתם של  מציעים 3לבחינה חוזרת הנו עד  יםשרטוטה

  .המתוקנים במועד הנדרש יםהשרטוטכל אשר לא סיפקו לידי הרשות את 

כל מדבקה עבור החובה ו/או הוראות מציע שהרשות קבעה כי השרטוט שהמציא עומד בכל דרישות  11.4.1.2.3
 14יקבל הודעה בכתב מהרשות במסגרתה יידרש להמציא לרשות תוך  ,במפרט הטכני אמורבנפרד כ

של פיזית בחינה לצורך וזאת  לכמות כפי שתגדיר הרשותבהתאם מדבקות בקטגוריה ב' ימי עבודה, 
הכולל לפחות את הפרמטרים  מעבדהדוח ימציא לרשות וכדרישת חובה,  בנוסףכל מדבקה. 

  להלן: יםמפורטה

  CS –אמינות קריאה 
   .CA –מספר סריקות מינימאלי 

   .CK -תקינות  רציפות סריקות 
  .CL - אורך הקוד 

 MASTERבמכשיר מסוג הכנת הדוח  לצורך  ,על המעבדה לבצע את בדיקותיהיודגש ויובהר כי  11.4.1.2.4
SCAN  וזאת בכל מדבקה בנפרדמכשיר תואם אחר  או.  

, תהא על חשבון המציע, לעיל 11.4.1.2ף בסעי כאמור הר כי אספקת המדבקות לצורך בחינתםיוב
קול דעתה הבלעדי בהתאם לשיוהמדבקות שיישלחו לא יוחזרו למציע וכי הרשות תהיה רשאית 

מציעים אשר לא סיפקו לידי הרשות את כל המדבקות לצורך הבדיקה הפיזית  לפסול את הצעתם של
 הפרמטריםח המעבדה הכולל לפחות את כל "דואת ו/או  ' ו/או במועד המפורט בסעיף זהבבקטגוריה 

 .דלעיל ביחס לכל מדבקה

מדבקות בקטגוריה ב'  ביחס לכל אחת עמידת כל אחת מה בחינתבחינה פיזית של המדבקות משמע  11.4.1.2.5
בסיס מפרט הטכני וזאת על הנקובות עבור כל מדבקה בהוראות ההחובה ו/או הוראות מדרישות 

"Go-No Goניקוד. מציע שהרשות קבעה כי איזה מהמדבקות שהמציא אינה עומדת באיזה  אל" ול
ותה וזאת מבלי לגרוע החובה כאמור, הצעתו לקטגוריה ב' תיפסל בכללו/או הוראות מדרישות 

לדרוש מהמציע להחליף איזה  –להלן ובפרט לעניין זה  15מזכותה של הרשות בהתאם לסעיף 
מהמדבקות המוצעות במדבקות חלופיות (ובאותו המחיר) ולהעמידן לבחינה חוזרת. יובהר כי פנית 

שבהתאם ככל  פעמים ביחס לכל מדבקה. משתי עשה לא יותריתכאמור הרשות להחלפת המדבקות 
החובה ו/או הוראות תקבע הרשות כי איזה מהמדבקות אינה עומדת בכל דרישות לבדיקת הרשות 

בין אם טרם נבדקו כל המדבקות בקטגוריה תיפסל הצעת המציע בקטגוריה ב' בכללותה  - כאמור
החובה אשר במפרט ו/או הוראות יתר המדבקות בקטגוריה ב' נמצאו כעומדות בכל דרישות ובין אם 

ימי עבודה והרשות תהיה  10כני. יובהר כי לוח הזמנים להמצאת המדבקות לבחינה חוזרת הנו עד הט
רשאית לפסול את הצעתם של  מציעים אשר לא סיפקו לידי הרשות את כל המדבקות החלופיות 

 ובמועד הנדרש.

ייבחנו  ,מציע שהרשות קבעה כי המדבקות שהמציא עמדו בשלב הבדיקה הפיזית כאמור לעיל 11.4.1.2.6
ייבדקו את  ןבמסגרתברשות במגזרי הבידוק הפעילים של הרשות השונות במערכות המבצעיות 

(להלן:  הטכני החובה הנקובות עבור כל מדבקה בהוראות המפרטו/או הוראות התאמתם לדרישות 
ייבדקו אחוזי הקריאה של כל אחת ואחת מהמדבקות בקטגוריה. יודגש כי  . כמו כן ")שלב הרצה"
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למציע אשר המדבקות אשר המציא יראו אחוז קריאה כדלקמן: אחוזי הקריאה הינו לציון עובר 
מדבקות ברקוד  ומעלה. 95%אחוז קריאה של  3בטרמינל  ,ומעלה  90%אחוז קריאה של  1בטרמינל 

הקימות באיזה מבין אתרי הרשות כהגדרת מונח זה " Stand Aloneאשר יבדקו במערכות "
  . ומעלה %95 מן: בחוזה יראו אחוז קריאה כדלק

  ו, ז, ט, י'סעיפים  בקטגוריה ב' :  הנקובות במפרט הטכני מידות יה המותר מהייובהר כי טווח הסט  11.4.1.2.6
 . -+/5% :הינו

 ובחירת הזוכים במכרז בדיקת ההצעה הכספית - שלב ג' 11.5

עות בכל קטגוריה בנפרד תבחן הרשות את הצעתם הכספית (אשר הוגשה באמצ –בשלב השלישי  11.5.1
), של מציעים אשר עמדו בכל הבדיקות אשר בשלב א' ובשלב ב' של המכרז כמפורט 2מעטפה מס' 

סך הצעתו הינו:  ק"). הסכום שייבדההצעות הכשרותלעיל (להלן: " 11.4 -11.3בסעיפים 
, סכום התעריפים בכל קטגוריההמשוקללת הנמוכה ביותר של המציע בכל קטגוריה בנפרד (

 ).כל  סוגי המדבקות המוצעות על ידובור אותם נקב המציע ע

זוכים בכל אחת מהקטגוריות, אשר הצעתם הכספית  2עד רשות תבחר מבין ההצעות הכשרות ה 11.5.2
   .בכל קטגוריה הינה הנמוכה ביותר המשוקללת

 2יימצאו מבין ההצעות הכשרות  ,כאמור לעילהכספיות במקרה בו בהליך בדיקת ההצעות  11.5.3
- הם הכספיות המשוקללות היו הנמוכות ביותר לשתי הקטגוריות א' ומציעים זהים אשר הצעותי

ב', אזי ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי טופס הזמנת הצעות זה ו/או על פי דין, 
הרשות תהא רשאית לבחור בכל אחת מהקטגוריות, זוכה שלישי נוסף (ככל שיהיה כזה), אשר 

בנפרד, הינה ההצעה הכשרה העוקבת הנמוכה ביותר  הצעתו הכספית המשוקללת, בכל קטגוריה
 ).בכל קטגוריה (בהתאם לסדר דירוג ההצעות

במידה ולא הוגשו יותר  ,לעיל 11.5.3 -ו 11.5.2בסעיפים  יםהאמוראחד מהמקרים בהתקיים  11.5.4
בחינת בתום או שלא נותרה יותר מהצעה כשרה אחת (באיזה מהקטגוריות) מהצעה כשרה אחת 

שלא לבחור אף פי שיקול דעתה הבלעדי, -עלרשאית הרשות תהא , מהקטגוריות)(באיזה  ההצעות
לפי מספר זוכה אחד בלבד/פחות משלושה זוכים בהתאמה למקרה הרלוונטי או לבחור ו/זוכה 

והכל באיזה מהקטגוריות) ו( 11.5.3 -ו 11.5.2כאמור בסעיפים בכל קטגוריה הזוכים שנועד להיות 
 .להלן 28 - ו 16  סעיפיםות הרשות על פי מבלי לפגוע ובכפוף לזכוי

מקרה ובו ייבחר זוכה אחד בלבד, באיזה מן הקטגוריות, בהתאם כל למען הסר ספק, מובהר כי ב 11.5.5
להלן, ייחתם עם הזוכה חוזה,  28לעיל, אזי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  11.5.4לאמור בסעיף 

יותאם לנסיבות היותו זוכה  אשר יהיה זהה לחוזה המצורף למסמכי מכרז זה, אולם החוזה
יחיד, ובגדר כך יהיה ללא הוראות בדבר תיחור (אשר אינו רלוונטי במקרה של זוכה/ספק בודד) 

 או כל הוראה אחרת אשר אינה מתאימה/רלוונטית.

 הטוביןמובהר, כי סדר/דירוג זכייתם של המציעים במכרז לא יחייב את הרשות לצורך הזמנת  11.5.6
טובין מכל אחד מהזוכים תתבצע באופן ובתנאים הנקובים לשם כך  מכל אחד מהזוכים. הזמנת

 .חוזהת הובהורא

 :"Best & Final"הליך  11.5.7

יימצאו והיה   לעיל 11.5.2חל האמור בסעיף במקרה בו בהליך בדיקת ההצעות הכספיות לעיל,  11.5.7.1
ההצעות הכספיות  2מציעים אשר הצעתם הכספית באותה קטגוריה הינה זהה, באופן שבמקום 

(או יותר) הצעות כשרות שהינן הנמוכות ביותר  3מוכות ביותר בכל אחת מהקטגוריות, התקבלו הנ
"), אזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי טופס הזמנת הצעות זה ההצעות הזולות(להלן: "

ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית (אך לא חייבת), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לאותם 
מציעים מבין בעלי ההצעות הזולות שההכרזה על הצעתם כזוכה תוביל להכרזה על יותר ממספר 
הזוכים האמור, בבקשה להגשת הצעות משופרות וסופיות בהתאם להנחיית ועדת המכרזים של 

) לתקנות, ובהליך זה ייבחרו 2ה(17) ובהתאם להוראות תקנת משנה "Best & Final"הליך הרשות (
 .הינן ההצעות הזולות ביותר בקטגוריותהצעות ש 2עד 

, בנסיבות Best & Finalמנת למנוע ספק, במקרה של הליך - לעיל ועל 11.5.7.1על אף האמור בסעיף 
הספציפיות של מציע אחד שהינו/ם בעל ההצעה הכספית הנמוכה ביותר בקטגוריה ושני מציעים (או 

הליך , והכזוכה יוכרז האחד יה, אזי המציעיותר) אחרים בעלי הצעות כספיות זהות, באותה הקטגור
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בין שאר המציעים בעלי ההצעות הזהות בקטגוריה. מובהר כי  ינוהל רק לשם בחירת הזוכה הנוסף
נתנו  Best & Final - הדבר אמור לרבות במקרה בו המציעים אליהם פנתה הרשות במסגרת הליך ה 

 -לפני הליך ה  , אשר הוכרז כזוכהו מציעהצעה כספית משופרת שהינה אף נמוכה וטובה מזו של אות
Best & Final.  

יימצאו היה ו לעיל 3.11.5חל האמור בסעיף במקרה בו בהליך בדיקת ההצעות הכספיות לעיל,  11.5.7.2
ההצעות הכספיות  3מציעים אשר הצעתם הכספית באותה קטגוריה הינה זהה, באופן שבמקום 

ו יותר) הצעות כשרות שהינן הנמוכות ביותר (א 4הנמוכות ביותר בכל אחת מהקטגוריות, התקבלו 
"), אזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי טופס הזמנת הצעות זה ההצעות הזולות(להלן: "

ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית (אך לא חייבת), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לאותם 
צעתם כזוכה תוביל להכרזה על יותר ממספר מציעים מבין בעלי ההצעות הזולות שההכרזה על ה

הזוכים האמור, בבקשה להגשת הצעות משופרות וסופיות בהתאם להנחיית ועדת המכרזים של 
) לתקנות, ובהליך זה ייבחרו 2ה(17) ובהתאם להוראות תקנת משנה "Best & Final"הליך הרשות (

 .הצעות שהינן ההצעות הזולות ביותר בקטגוריות 3עד 

, בנסיבות Best & Finalמנת למנוע ספק, במקרה של הליך - ועללעיל  11.5.7.2בסעיף אמור על אף ה
הספציפיות של מציע אחד (או שניים) שהינו/ם בעל/י ההצעה/ות הכספית/ות הנמוכה/ות ביותר 

אזי באותה הקטגוריה, ושני מציעים (או יותר) אחרים בעלי הצעות כספיות זהות, בקטגוריה 
כות ביותר יוכרז/ו כזוכים, וההליך ינוהל רק לשם בחירת הזוכה/ים הנוספים בין המציע/ים הנמו

הר כי הדבר אמור לרבות במקרה בו המציעים ב. מובקטגוריה שאר המציעים בעלי ההצעות הזהות
נתנו הצעה כספית משופרת שהינה אף נמוכה  Best & Final -אליהם פנתה הרשות במסגרת הליך ה 

 .Best & Final - /ם מציע/ים, אשר הוכרז/ו כזוכה/ים לפני הליך ה וטובה מזו של אותו

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי בעצם הגשת הצעתו נשוא מכרז זה הוא נותן את הסכמתו לביצוע  11.5.7.3
 .במסגרת המכרז וכאמור בסעיף זה לעילBest & Final הליך 

 הודעה בדבר זכייה .12

ידי -אך ורק על י הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למציע/או אהודעה בדבר זכייה ו/או פסילה ו  12.1
 מזכירת ועדות המכרזים.

פה ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו מזכירת -כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל  12.2
אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום  –הועדה 

 .יהיה הדבר על אחריותו/ם בלבד –מוש. מציע/ים אשר יעשה/ו אחרת מטרה ו/או שי

  התמורה .13

במלואן ובמועדן, תשלם על פי החוזה,  יםה/ים הזוכ/אספקת הטובין וביצוע כל התחייבויות המציעתמורת 
תמורה המחושבת בהתאם בפועל,  /םידיו-עבור אספקת הטובין שיסופקו על /יםהזוכה /יםהרשות למציע

התיחור, והכול באופן ובתנאים ובכפוף לשאר ההוראות המפורטות  כיבמסגרת הלי השניתנפי כ /םולהצעת
    .לשם כך בחוזה

  והוראות שמירת דינים .14

אם מכל סיבה וכן  הדין הוראות של ןאת קיומ הרשות , לדעתסותרת ו/או מפרהא תתקבל הצעה אשר ל
  י החוזה.ל פע הזוכה המציעהתחייבויות  את כלשהיא, ההצעה בכללותה, אינה תואמת 

  שינויים ופנייה להשלמות .15

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

 של הרשות. בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

הרשות שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי,  15.2
בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, 

קשר הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או התנאים הנוספים ו/או ב
ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת למכרז עם ההצעה 

ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים 
האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), 
והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות בהתאם להוראות הנקובות בטופס ההצעה 

 הכספית ובהתאם לשאר הוראות הדין.
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המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות  15.3
חוזר, וכן יהיו מנועים  זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי 15בהוראות 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.

  ביטול המכרז או ביטול החוזה 16

ת לעצמה את הזכות אף האמור לעיל בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות שומר על  16.1
במכרז ו/או לבטל את החוזה עם  /יםכרז ו/או לבטל את זכייתו של זוכהלבטל בכל עת, את המ

פי -פי טופס הזמנת הצעות זה ו/או על-במכרז, כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לה על /יםזוכה
, /יםים או לזוכהיימסרו למציע ן בוטלו המכרז, הזכייה או החוזה,יתר הוראות הדין. הנסיבות בגינ

 לפי העניין.

תוצאות הביטול  16.2

לעיל, תהיה הרשות  16.1, בנסיבות המתוארות בסעיף /יםבוטל המכרז לפני שהוכרז בו זוכה 16.2.1
רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא 

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

 /יםבמסגרתו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה של זוכה /יםבוטל המכרז לאחר שהוכרז זוכה 16.2.2
 במכרז, בנסיבות המתוארות בסעיף /יםבמכרז ו/או לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה

לעיל, ובנסיבות המתאימות,  16.2.1לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף לעיל, אזי מבלי  16.1
תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך 

רז.פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכ- אחרת שהיא על

  חריגה מאומדן 17

מדן של שווי ההתקשרות במכרז המציע מצהיר בזאת, כי הודע לו שהרשות מתעתדת לערוך או 17.1
 ").האומדן(להלן: "

ו/או על פי דין, תהיה הרשות  מבלי לגרוע מכל זכות נוספת העומדת לרשות על פי מסמכי המכרז 17.2
רשאית לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ואף בנסיבות בהן התגלה פער 

בין האומדן (מבין ההצעות הכספיות משמעותי, בין ההצעה הכספית הכשרה הנמוכה ביותר ל
הכשרות הגבוהות מהאומדן) ו/או בין ההצעה הכספית הכשרה הגבוהה ביותר לבין האומדן (מבין 
ההצעות הכספיות הכשרות הנמוכות מהאומדן), לפי העניין, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות 

מוחלט ועל פי סדר שיקבע על ידה להלן, במצטבר או לחילופין, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי וה
 (אם בכלל).

לבצע בדיקה בקשר עם קיומו של הפער המשמעותי בין האומדן לבין ההצעות הכספיות  17.2.1
(כולן או חלקן), וזאת בין בדרך של עריכת שימוע פרונטאלי, בין בדרך של עריכת שימוע 

גורמים בכתב ובין בדרך של בחינה חוזרת של האומדן וההצעה הכספית, באמצעות 
 מקצועיים מטעם הרשות;

על פי  –לפסול כל הצעה שבינה לבין האומדן קיים פער משמעותי, ובנסיבות האמורות  17.2.2
 לבחון את ההצעה של המציע בעל ההצעה הכשרה העוקבת; –שיקול דעתה הבלעדי 

 לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף קיומו של הפער המשמעותי; 17.2.3

 לעיל. 17לבטל את המכרז, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף  17.2.4

לדרוש מהמציעים הגשת הצעות כספיות מיטביות לרשות, בהליך תחרותי אותו תערוך  17.2.5
 הרשות לשם כך;

להורות על ביצועה החלקי של ההתקשרות מושא המכרז ו/או להורות על פיצול  17.2.6
אף לדרוש  –קול דעת הרשות על פי שי –ההתקשרות בין מספר מציעים במכרז, ולשם כך 

מכל אחד מהמציעים בעלי הצעות כספיות כשרות, להגיש הצעות כספיות חלופיות 
 "). הצעות חלופיותהתואמות את המכרז במתכונתו העדכנית (להלן: "
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 - זה 17סעיף לצורך  17.3

שיעור החריגה מהאומדן [באחוזים] (חיובי ו/או שלילי,  –" שיעורי חריגה מקסימאליים" 17.3.1
  ניין), שנקבע על ידי ועדת המכרזים במסגרת עריכת האומדן.לפי הע

פערים חיוביים ו/או שליליים, לפי העניין, בין ההצעה הכספית  –" פער משמעותי" 17.3.2
הנמוכה ביותר לבין שיעורי החריגה המקסימאליים מהאומדן (מבין ההצעות הכספיות 

שרה הגבוהה ביותר הכשרות הגבוהות מהאומדן) או לחילופין, בין ההצעה הכספית הכ
לבין שיעורי החריגה המקסימאליים מהאומדן (מבין ההצעות הכספיות הנמוכות 

 מהאומדן).

הצעה כספית של מציע, אשר על פי מסמכי המכרז, עמדה בכל תנאי  –" הצעה כשרה" 17.3.3
 המכרז עד לשלב בדיקת ההצעה הכספית.

 –) ו 1(א21אופן בהוראות תקנות על מנת לגרוע בשום צורה וזה  17סעיף מובהר, כי אין בהוראת  17.4
ומזכויות הרשות על פיהן, באופן שבו תהיה הרשות  1993 –(א) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג 23

רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לדרוש ממציע/ים שהגיש/ו הצעה/ות כספית/ות 
את בכל מקרה שבו כשרה/ות, הצעה/ות כספיות חוזרות ומשופרות או הצעה כספית מיטבית, וז

 התגלה פער כלשהו (חיובי או שלילי, לפי העניין), בין ההצעה הכספית הכשרה לבין האומדן.

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מוָדעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות  17.5
ים ומושתקים בסעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנוע

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

  העדר בלעדיות 18

בלעדיות כלשהי  הםו/ללא תקנה ל ם,ו/מיוחתימת חוזה עים במכרז ה/הזוכ ים/קבלת הצעת המציע
  .לאספקת הטובין אם אחר ו/או אחרים י שקול דעתה המוחלט, להתקשרל פת, ועוהרשות רשאית בכל ע

  תקופת ההתקשרות  19

חתימת  החל מיוםחודשים,  36תקופת התקשרות הרשות עם המציע הזוכה, תהא לתקופה של  19.1
 החוזה על ידי הרשות.

החוזה ובכל היום בו חתמה הרשות על לא לפני ייכנס לתקפו על אף האמור בסעיף זה לעיל, החוזה 
, אלא אם הוארך לתקופות ההארכה, התאריך האמור במפורש בחוזהמקרה יסתיים לא יאוחר מ

  כאמור וכמוגדר וכמפורט להלן.

היה וטרם  ,עד למועד חתימת החוזה ע"י הרשות לא יהיה רשאי הספק הזוכהבכל מקרה, יודגש כי 
ם אחרים מכוח חוזה זה, אשר להשתתף בהליכי תיחור ככל שנעשו מול זוכי ,נחתם החוזה עימו

השלימו את הליכי ההתקשרות עם הרשות ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג 
  .שהוא בקשר לכך

תקופות להרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  19.2
וזאת שתבחר תקופתי בכל תמהיל  ")ת ההארכהותקופ(במכרז זה: "חודשים  24נוספות של עד 

המקורית (או  התקשרותהימים טרם תום תקופת  30לפחות הודעה מוקדמת בכתב, אמצעות מתן ב
  .הרצויה תום תקופת ההארכה, לפי העניין), שתפרט בין היתר את משך תקופת ההארכה

זה  19בסעיף במסמכי המכרז (לרבות החוזה) בכלל, ולאמור מוסכם ומוצהר בזה, כי למרות האמור  19.3
, רשאית הרשות להפסיק את תוקפו של החוזה להלן 20סעיף  בפרט, ומבלי לגרוע מהוראות לעיל

, לפי העניין, (ככל שתמומשנה) ת ההארכהותקופאיזה מלפני תום תקופת ההתקשרות ו/או לפני תום 
מציע ולבטלו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות הודעה מוקדמת, בכתב, שתימסר ל

 .ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך יום מראש, 30הזוכה 

 התקשרותללא התחייבות או מצג ביחס להיקף ההתקשרות  20

למעט אם תתקבל החלטה אחרת  ₪, 10,000,000היקף ההתקשרות הצפוי הכולל למכרז זה, לא יעלה על 
  של גורמי הרשות המוסמכים.

 בחוזה מסגרת להתקשרותמכרז מסגרת  הינו המכרזזה לעיל, מובהר בזאת כי  20נקוב בסעיף על אף ה
אספקת בודדת והן בהתייחס לסה"כ היקף פעם הן באספקת הטובין שיינתנו בפועל, . היקף לאספקת טובין
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ת, ועל , ייקבעו מעת לעת על פי צורכי הרשום (אם בכלל)ומאפייניה םמועד ,בכל תקופת ההתקשרותהטובין 
הטובין איזה מ יםהזוכ יםמהמציע הזמיןל תמתחייב האינ פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי הרשות

לכל פיצוי ו/או שיפוי,  ים יהיה זכאיבהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל, וזאת מבלי שהזוכ
  .מכל מין וסוג שהם בקשר לכך

  עיון במסמכי המכרז 21

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

כולל מע"מ, ובכפוף ₪, (חמש מאות)  500עם מזכיר/ת ועדת המכרזים, וכל זאת תמורת תשלום בסך 
  .הכספית פס ההצעהלטו 7סעיף להוראות 

ו/או  כים, את שמות יתר המציעים הזוכים, כי הרשות לא תמסור לכל אחד מהמציעים הזומובהר
להבטיח את יעילותם  ל מנתעהן באשר לא קמה להם כל זכות עיון והן  אשר הציעו יתר הזוכים המחירים

  .חר חתימת החוזהאשר יתקיימו בעתיד בין כל המציעים הזוכים, לא התיחורוכשרותם של הליכי 

 ולא המידע סודיות על לשמור מתחייב ,הזוכות בהצעות לעיין יבקש במכרז לא זכה אשר מציעהיה ו
, אשר התיחוראת יעילותם וכשרותם של הליכי  להבטיחמנת  על, מהזוכים מי לרבות', ג לצדדי למוסרו

לאחר חתימתו על כתב סודיות  העיון יערךיתקיימו בעתיד בין כל המציעים הזוכים, לאחר חתימת החוזה. 
 .לעילוכנגד תשלום דמי העיון המפורטים 

  שאלות הבהרה .23

איתי  מרנציג הרשות האחראי למכרז זה, אליו יש להפנות בכתב את כל השאלות והבירורים הינו  .23.1
או על ידי שליח, למזכירות אגף לוגיסטיקה, רשות  03-9711296באמצעות פקס שמספרו:  אחוואל

 .B 209חדר  2קומה  1נמל תעופה בן גוריון, בטרמינל שדות התעופה, 

ניתן להגיש את כל  03-9750203/581יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו:  .23.2
 - מייל השאלות והבירורים הנדרשים גם באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת

ov.ilitayah@iaa.g.  

על הפונים לציין בעת פנייתם את מספר  .16:00בשעה  10.09.2017 פניות לבירורים תעשנה עד ליום .23.3
הפקסימיליה ומס' הטלפון לבירורים. לאחר מועד זה תהא הרשות רשאית שלא לענות לשאלות 

 מציעים.

שות בקשר עם כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי הר .23.4
לעיל  23.2 המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, בין היתר כמפורט בסעיף

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

להלן, ובכל מקרה על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן  23.5 להוראות סעיף
בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן, ולצרפן להצעה לאחר ששקללו 

מור בהן והמציעים יהיו מנועים ומושתקים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג את הא
 שהן, בקשר לכך.

בת, יתהא רשאית, אך לא חילעיל, הרשות   23.4 בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על פי סעיף .23.5
וזאת  למכרזהכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפיץ במישרין את ההבהרות, לכל מי שנרשם 

 באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון בקשר עם כל אחת מההבהרות.

 בסעיף כאמורפורסמה אלא אם  הרשות,של  הבהרהלמען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל  .23.6
  לעיל. 23.4

  איסור הסבה .24

, בשום לאחר ו/או להסב ו/או להמחות מתחייב שלא להעביר ,/יםכל אחד מהמציעים, לרבות הזוכה .24.1
מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת כל זכות מזכויותיו לפי  רה ו/אופן, במישרין ו/או בעקיפין,צו

ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור (ככל שיחתם))  /םשייחתם עמו חוזהההצעות ו/או ה
כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות קבלת  תאגיד אחר לשם

לשם כך את הסכמתה מראש  /ו(ככל שיחתם)), אלא לאחר שקיבל /םשייחתם עמו חוזהאו הו/
 ובכתב של הרשות.
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הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה ו/או  .24.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור שלא תקבל את  24.1 המחאה כאמור בסעיף

  בכתב של הרשות, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף.אישורה 

  גורמי הביטחון אישור .25

העסקתו כפופה לאישור גורמי הביטחון, מראש ובכתב. לא אושרה  היודגש, כי העסקת עובדי המציע הזוכ
אחר.  ובדלהעמיד תחתיו ע יהיה חייב המציע הזוכה - הביטחון ע"י גורמי  של מי מעובדי המציע הזוכה

א יהווה כל עילה מצד ל -ע"י גורמי הביטחון  ובהר, כי אי מתן אישור למי מעובדיו של המציע הזוכהמ
  .נשוא המכרז /או עיכוב ו/או לאי ביצוע העבודהלדחייה ו המציע הזוכה

  חובת חתימה על החוזה  .26

תקו מצורף זכתה במכרז לחתום על החוזה ונספחיו עם הרשות, בנוסח שהע /םשהצעתו/ים על המציע
ימים  10לרבות כל תיקון אותו תבצע הרשות בחוזה (ככל שתבצע), במסגרת הליך המכרז, וזאת תוך 

לכך על ידי הרשות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החוזה על כל נספחיו מהווה חלק  /ומהמועד שהתבקש
 ת ההבהרות (כאמורבמקרה של שינויים שייעשו בהוראות החוזה, במסגר בלתי נפרד מתנאי מכרז זה.

) וכן בכל אופן אחר בהתאם למסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, החוזה אשר ייחתם עם לעיל 23.4בסעיף 
  .המציעים הזוכים יותאם לשינויים האמורים

  בעלות על מסמכי המכרז .27

 ובנספחיו, לרבותשהוא במסמכי המכרז  זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוגהבעלות ו
שימוש כלשהו אלא כל  ןאינם רשאים לעשות בה במכרז המציעים. של רשות בלבד מענה המציעים, תהיינה

לא יאוחר מהמועד האחרון  משרדי הרשותלבמלואם יוחזרו  המכרזמסמכי  רק לצורך הגשת ההצעה.
  .להגשת ההצעות

  העדר חובה לקבלת הצעות כלשהיא .28

מההצעות איזה רשות אינה מתחייבת לקבל זה, ה הצעותבטופס הזמנת למרות כל האמור בכל מקום אחר 
  .שיוגשו במכרז

  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .29

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או  –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  29.1
ע זוכה הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקב

  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  29.1
, בנוסחם בלבד כפוף לדיני מדינת ישראליהיה  ,זה טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה

 .יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זראשר  מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלה

  

 בכבוד רב,

  ןיקני -איתי אחוואל

  אגף לוגיסטיקה

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

  ההצעותהזמנת  פסלטו 7.1 סעיף להוראותבהתאם שהנו תאגיד,  תצהיר פרטי מציע,

  

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

 שהוא כפי התאגיד של המלא בשמו לנקוב יש*[ ")התאגידהנני מנהלה הכללי של ____________ (להלן: " .1
, ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח תפקידי כמנהל הכללי של התאגיד, והכרתי את ]ההתאגדות בתעודת מופיע

  העובדות נשוא התצהיר.

 ____________________________________________ גיד:תאה שם 1.1

 __________________________________________ רשומה:ת ובכת 1.2

 _____________________________ :עודת הרישום של התאגידת פרמס 1.3

ות מניה רברי התאגיד ובעלי המניות, מעניהם, מספרי תעודות הזיהוי שלהם, ופירוט מספח ותשמ 1.4
  בידי כל חבר בתאגיד:

    

  

  

  

  

  

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

  המנהל הכללי: ____________________________________ 

  מנהלים נוספים בפועל בתאגיד:

   _______________________________________________  

    _______________________________________________  

 ______.      י החתימה של התאגיד: _____________, _____________, ________שורמות שמ 1.6

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

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

              ___________________  
  חתימת המצהיר                                       

  

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

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

                                                                                                                                      ________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד
   

 מספר המניות מען מספר זיהוי שם בעל המניות
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  לטופס הזמנת ההצעות 1'א נספח

  ההצעותהזמנת  לטופס 7.1 סעיף להוראותבהתאם שהנו עוסק מורשה,  תצהיר פרטי מציע,

  

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

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

 .____________________________________________ של העסק: המציע ,בעליו שם 1.1

 ._________________________________________     רשומה:ת ובכת 1.2

 .____________________________ :עוסק מורשה של המציע פרמס 1.3

 _____________, _____________, ______________.       י החתימה אצל המציע:שורמות שמ 1.4

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

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

                    
             ___________________  

  חתימת המצהיר                            

  

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

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

  

                              __________________   

  חתימה וחותמת עוה"ד                  
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  לטופס הזמנת ההצעות 'ב נספח

  לטופס הזמנת ההצעות 7.2תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

  

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

[*יש לנקוב   אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________________ (להלן: "המציע") .1
ק מורשה כפי שהוא מופיע בתעודת  עוסק בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות או בשמו המלא של העוס

 מדבקות לאספקתמסגרת בחוזה להתקשרות  2017/070/0082/00פומבי מס' סגרת מלמכרז , .]המורשה
  ").המכרז(להלן: " עבור רשות שדות התעופהברקוד ומדבקות נוספות 

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

  אני מצהיר בזאת כי למציע היקפים כספים כדלקמן: .3

 היקף כספי במחירים שוטפים בתחום אספקת ו/או יצור של מדבקות - יה א'בגין הגשת הצעה בקטגור 

החודשים  24במצטבר במהלך ₪), אלף  מאתים וחמישים(ובמילים: ₪  250,000, שאינו נמוך מ רגילות

  ). יש לסמן (ככל והצעת המציע כוללת את קטגוריה א'  .שקדמו ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז

 היקף כספי במחירים שוטפים בתחום אספקת ו/או יצור של מדבקות  - הצעה בקטגוריה ב' בגין הגשת

החודשים  24במצטבר במהלך ₪), ליון וחמש מאות אלף י(ובמילים: שני מ₪  2,500,000ברקוד, שאינו נמוך מ 

  ). סמן יש ל(ככל והצעת המציע כוללת את קטגוריה ב'  .שקדמו ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז

  שאינן מדבקות ברקוד. " משמע: מדבקות מדבקות רגילותלצורך סעיף זה לעיל "         

 סך הכנסות המציע לא כולל מע"מ . -" משמע מחירים שוטפים"        

ביום האחרון שנקבע  תשנים ברציפות לכל הפחות, המסתיימו 3במהלך תקופה של  אני מצהיר בזאת כי .4
מציע הינו בעל ניסיון בתחום אספקת ו/או יצור של מדבקות ברקוד ו/או מדבקות להגשת ההצעות למכרז ה

  .רגילות

התקף על שמו של המציע, נכון  ISO 9001:2000שהנו בעל אישור הסמכה לתקן  אני מצהיר בזאת כי
זה  4כאמור בסעיף לתקן  אישור הסמכהמצ"ב לתצהירי זה העתק  .למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

 .שר על ידי עו"ד כהעתק נאמן למקורומא לעיל

5.  הינו בעל מערך בקרת איכות  אני מצהיר בזאת, כי המציע' בבגין הגשת הצעתי לקטגוריה  -'בקטגוריה
" לבדיקת מדבקות Master Scanואשר ברשותו, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מכשיר "

 ). יש לסמן ' בכוללת את קטגוריה (ככל והצעת המציע  הברקוד, או מכשיר תואם אחר

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

___________________  
  חתימת המצהיר          

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

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

                    __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                

 ופקד בתיבת המכרזים הינו, באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז זה. כל המב'  מען הסר ספק העותק של נספחל
, ב' יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של נספח מסמך אותו

 כפי שהופקד בתיבת המכרזים.
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  לטופס הזמנת ההצעות 'ג נספח

  לטופס הזמנת ההצעות 7.3, בהתאם להוראות סעיף אישור רואה חשבון

  

 תאריך: ___________

  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  

  

ליד הקטגוריה/ות לה/ן  יש לסמן   ( "), הריני לאשר בזה כיהמציעכרואה החשבון המבקר של ________ (להלן:  "
  ):מגיש המציע את הצעתו הכספית

  

  

 '250,000שאינו נמוך מ  ,היקף כספי במחירים שוטפיםהמציע סיפק ו/או יצר מדבקות רגילות ב - קטגוריה א  ₪
החודשים שקדמו ליום האחרון שנקבע  24במצטבר במהלך וזאת ₪), אלף  מאתים וחמישים(ובמילים: 

  .להגשת ההצעות במכרז

  

  

  '2,500,000במחירים שוטפים, שאינו נמוך מ  ,קף כספיהיהמציע סיפק ו/או יצר מדבקות ברקוד ב - קטגוריה ב 
החודשים שקדמו ליום האחרון  24במצטבר במהלך וזאת ₪), ליון וחמש מאות אלף י(ובמילים: שני מ₪ 

  .שנקבע להגשת ההצעות במכרז

 לצורך האמור במסמך זה לעיל:

  .כנסות המציע לא כולל מע"מ סך ה - משמע  "מחירים שוטפים"

  " משמע: מדבקות שאינן מדבקות ברקוד. מדבקות רגילות

 

  

  על החתום: __________________________  
  (שם ברור ומלא של רו"ח + חתימה)            

  

  .רואה החשבון * הערה: על האישור הנ"ל להיות מקורי. האשור יודפס על נייר לוגו של משרד
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  לטופס הזמנת ההצעות 'ד נספח

  לטופס הזמנת ההצעות 7.4להוראות סעיף תצהיר, בהתאם 

  

  

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

מו המלא של המציע [*יש לנקוב בש המציע"),_____________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
להתקשרות בחוזה  2017/070/0082/00מס' פומבי מסגרת מכרז לכפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות] 

  .עבור רשות שדות התעופהמדבקות ברקוד ומדבקות נוספות לאספקת מסגרת 

  אני משמש כמנהל כללי במציע. .2

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

התאגיד המציע, אני ואף לא אחד מבעלי אמצעי השליטה המשמעותיים האחרים בתאגיד המציע לא  .3.1
: 1977- הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים על פי חוק העונשין, תשל"ז

ו/או על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,  422-425, 383, 330, 305, 300, 291, 290, 237, 112, 100
, ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש 1957-תשי"ח

 בגינן.

מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים  –" בעל אמצעי שליטה משמעותיזה: " 3.1לצורך סעיף 
הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או  ) או יותר מן הערך הנקוב של25%(

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

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

   נאים שלא כדין והבטחת ת (איסור העסקה לא הורשעו כלל בעבירות לפי חוק עובדים זרים
 1987-") ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים(להלן: " 1991-, תשנ"אהוגנים)

 ").חוק שכר מינימום(להלן: "

    ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום. 2לא הורשעו ביותר משתי (  

 ) נכון למועד  ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך2הורשעו ביותר משתי
 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1האחרון להגשת 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 (

  

  

  

  

  

  

  

  

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

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

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

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

  [חודש ושנה] תאריך ההרשעה  [מספר סעיף ושם חוק] ירוט העבירהפ  

1.     

2.     

3.     
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  ובמידה והוא מעסיק לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן,  9הוראות סעיף

) iהמציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: ( ,ההצעות עובדים, נכון למועד האחרון להגשת 100 –יותר מ 
כי 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 

של  למנהל הכלליכי התחייב בעבר לפנות  )ii( יןאו לחילופ; לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן
לחוק שוויון  9משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

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

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –זה:  "מעסיק"  3.3סעיף לצורך 

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי (היה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה כמובן) יעביר העתק 
 30תיים, בתוך זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החבר  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' __________     במשרדי ב_____________ מר/גב' 

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

________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד

  

  

  

  

  

  

או בעל הזיקה במציע, /יים ו* היה המנהל הכללי לא יוכל להצהיר בשם המנהלים האחרים ו/או בשם בעלי אמצעי השליטה המשמעות
לפי העניין, יחתמו כל אחד מהמנהלים ו/או בעלי אמצעי השליטה המשמעותיים ו/או בעלי הזיקה האמורים על תצהיר בשם עצמם, 

  להלן, בשינויים המחויבים.  1'דכמפורט בנספח 
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 לטופס הזמנת ההצעות 1'ד נספח

  תההצעוהזמנת  לטופס 7.4 סעיף להוראותבהתאם  תצהיר,

  

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

העוסק  [*יש לנקוב בשמו המלא של) "המציע"_____________ (להלן:  הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
 2017/070/0082/00מס'  פומבימסגרת למכרז  ,]ע בתעודת העוסק מורשהמורשה כפי שהוא מופי

  .עבור רשות שדות התעופה מדבקות ברקוד ומדבקות נוספות לאספקת להתקשרות בחוזה מסגרת 

  .את הרלבנטי] יש להקיף[  ./בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע/בעל זיקה במציעהנני מנהל במציע .2

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

, ואם הורשתי במי מהעבירות כאמור 1957 –ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח  425
  ש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.  חלפו חמ

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

 א הורשעתי בכלל לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (להלן: ל
 ק שכרחו(להלן: " 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991- "), התשנ"אחוק עובדים זרים"

  מינימום").

 ) 1987-) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, התשמ"ז2לא הורשעתי ביותר משתי .  

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

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

  [חודש ושנה]תאריך ההרשעה   [מספר סעיף ושם חוק]פירוט העבירה   

1.     

2.     

3.     

  .להמחשה בלבד *מספר השורות הנו

  .1976- כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקה: "זה 4סעיף לצורך    

  

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

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

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

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

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

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

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –זה:  "מעסיק"  5סעיף לצורך 
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ומתחייב בזאת, כי (היה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה כמובן) יעביר  המציע מצהיר
זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,  5העתק מהתצהיר לפי סעיף 

  ימים ממועד ההתקשרות.   30בתוך 

  

 

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

            ___________________                                       

  חתימת המצהיר

  

  

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

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

  

  

                    ירים, אחד ייחתם ע"י המציע והאחר במידה והמציע והמנהל הכללי הינם אנשים שונים יצורפו שני תצה* 
  בתצהיר יסומן על ידי החותם בהתאמה למעמדו אצל המציע. 2ייחתם ע"י המנהל הכללי אצל המציע וסעיף 
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  לטופס הזמנת ההצעות 'ה נספח

  הכספיתצעה הה טופס

  

  לכבוד

  רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל תעופה בן

  

  נ.,ג.א.

  

לאספקת להתקשרות בחוזה מסגרת  2017/070/0082/00מס' פומבי מסגרת  מכרזהצעה ל  הנדון: 
  עבור רשות שדות התעופהמדבקות ברקוד ומדבקות נוספות 

 ] 2[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

הוראות כל האת ושקללנו  הבנו ,אנו הח"מ, לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו
וכן  החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים בטופס ההצעה הכספיתתנאי  המפורטות במסמכי המכרז, לרבות

מציעים לרשות שדות התעופה את ביצוען של התחייבויותינו כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי, 
טופס הצעה כספית לשאר ההוראות המפורטות ב בכפוףהכול ו, תמורת הצעתנו הכספית, במלואן ובמועדן, בחוזה

  .טופס הזמנת ההצעותלהלן ולשאר הוראות  זה

  

  להלן הצעתנו: .1

  :]/ותהרלבנטית /ותליד הקטגוריה [יש לסמן יות יה/עבור הקטגורהינה הצעתנו 

  'ללא ברקוד רגילות מדבקות אספקת ל קטגוריה –קטגוריה א.  

  'רקודקטגוריה לאספקת מדבקות ב –קטגוריה ב. 
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  ,ללא ברקודמדבקות רגילות  -טבלת הצעת מחיר קטגוריה א' 1.1

  1  2  3  4  5  6  

  יחידת מידה  מק"ט  סוג המדבקות  
כמות יחידות 

  מידה
  לשקלול בלבד

מחיר 
ליחידת 
מידה 

(בשקלים 
חדשים, לא 
  כולל מע"מ)

סה"כ מחיר 
  משוקלל.
 X 4(עמודה מס' 
  )5עמודה מס' 

(בשקלים חדשים, 
  מע"מ)לא כולל 

1  

 מדבקת מאושר להטסה
28X4 ס"מ  

  מדבקות בגליל) 1,000(
  (סעיף א' למפרט הטכני)

      100  גליל  0246600020

2  
  מדבקת אישור זמני יומי

  בגליל) 500(
  (סעיף ב' למפרט הטכני)

      1,000  גליל  0139050125

3  
  מדבקת סימון

  בגליל) 1,000(
  (סעיף ג' למפרט הטכני)

      30  גליל  0246656603

4  
  בש"ן–מדבקה בדיקה יומית

  בגליל) 1,000(
  (סעיף ד' למפרט הטכני)

      1,527  גליל  0139050325

5  
  מדבקת נושא נשק

  בגליל) 1,000(
  (סעיף ה' למפרט הטכני)

      110  גליל  0246656650

6  

מדבקה תרמית למדפסת 
  ברקודים

  בגליל 2,000
  (סעיף ו' למפרט הטכני)

      21  גליל  0246600030

7  
  מלווה/מקבל מדבקת

  בגליל 2,000 
  (סעיף ז' למפרט הטכני)

      25  גליל  0246656820

8  
  מדבקת בטחון 

  בגליל 2,000
  (סעיף ח' למפרט הטכני)

      50  גליל  0246656821

9  

מדבקות למערכת קישור 
  כבודה.

  מדבקות בגליל) 200(
  (סעיף ט' למפרט הטכני)

      4,000  גליל  0249019003

10  

  מדבקת אפיון יומי.
מדבקות  120מדבקות בדף,  6(

  )חבילהפנקסים ב 225בפנקס, 
  (סעיף י' למפרט הטכני)

      90  חבילה  0246656735

11  

מדבקת קישור כבודה, 
  יציאה.

  סטים בגליל) 100(
  (סעיף יא' למפרט הטכני)

      5,000  גליל  0249019006

12  
  .SECURITY 240/50מדבקת 

  מדבקות בגליל) 500(
  י)(סעיף יב' למפרט הטכנ

      400  גליל  0249019004

13  
  מדבקות מבקר חד פעמי.

  מדבקות בחבילה) 500(
  (סעיף יג' למפרט הטכני)

      200  חבילה  0249019005

14  

  מדבקה קישור כבודה חליפי.
דפים  20מדבקות בדף,  9(

  בפנקס)
  (סעיף יד' למפרט הטכני)

      4,000  פנקס  0246600023
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15  

  מדבקת אפיון יומי (בפנקס)
בפנקס,  120בקות בדף, מד 6(

  פנקסים בארגז) 225
  (סעיף טו' למפרט הטכני)

      19,000  פנקס  0246656750

16  
  סטיקר אסור להטסה

  בגליל 500
  (סעיף טז' למפרט הטכני)

      6000  גליל  0246600024

17  

  סטיקר בדיקת מטען
  "מאושר לטיסה"

  בגליל 1,000
  (סעיף יז' למפרט הטכני)

      10  גליל  0139050280

18  

חבק ביניים לסימון כבודה 
SECURITY  

4.5X30.5 ס"מ  
  בגליל 500

  (סעיף יח' למפרט הטכני)

      320  גליל  0246656602

19  
  סטיקר הוצאת פריט מכבודה

  בגליל 500
  (סעיף יט' למפרט הטכני)

      10  גליל  0252020838

20  
  חבק שחרור כבודה לטיסה

  בגליל 500
  (סעיף כ' למפרט הטכני)

      1,400  לילג  0246200325

21  
  סטיקר סימון מת"ל

  בגליל 1,000
  (סעיף כא' למפרט הטכני)

      10  גליל  0249019011

22  
  סטיקר בדיקת מטען

  בגליל 500
  (סעיף כב' למפרט הטכני)

      10  גליל  0249019009

23  
  מדבקת בטחון

  בגליל 1,000
  (סעיף כג' למפרט הטכני)

      10  גליל  0246656601

24  

  מדבקת "חתום"
 504מדבקות בפס,  8(

  מדבקות בקופסא)
  (סעיף כד' למפרט הטכני)

      630  פס  0139050046

25  
  8X5מדבקת עוקף טב"ן 

  בגליל 1,000
  (סעיף כה' למפרט הטכני)

      30  גליל  0139050797

26  
  15X20מדבקת עוקף טב"ן 

  בגליל 1,000
  (סעיף כו' למפרט הטכני)

      75  גליל  0139050799

27  
  203X265מדבקת "לא נבדק" 

  בגליל 200
  (סעיף כז' למפרט הטכני)

      10  גליל  0139050757

    ----------   ---------   ---------   --------   מחיר לא כולל מע"מ סה"כ  28
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  מדבקות ברקוד  -טבלת הצעת מחיר קטגוריה ב' הנדון:

  1.2סעיף 

  

  

  1  2  3  4  5  6  

 יחידת מידה  מק"ט  סוג המדבקות  
כמות יחידות 

  מידה
  דלשקלול בלב

מחיר 
ליחידת 
מידה 

(בשקלים 
חדשים, לא 
  כולל מע"מ)

  סה"כ מחיר משוקלל.
 X 4(עמודה מס' 
  )5עמודה מס' 

(בשקלים חדשים, לא 
  כולל מע"מ)

  

1  
  ברקוד לכבודת בטן (נייח)

  בגליל) 500(
  (סעיף א' למפרט הטכני)

      10,500  גליל  0246110320

2  
  ברקוד לכבודת בטן (נייד)

  בגליל) 100(
  ' למפרט הטכני)(סעיף א

      31,000  גליל  0246200320

3  
  ברקוד לארגזים

  בגליל) 300(
  (סעיף ב' למפרט הטכני)

      12,000  גליל  0246300320

4  

לידית  HBSקוד בטחון -בר
  T1 כבודה

  בגליל) 500(
  (סעיף ג' למפרט הטכני)

16-0249019013  
25-0249019014  
34-0249019015  

  0249019016-ק35
52-0249019017  
61-0249019018  

      2,400  גליל

5  
  CT800חבק 

  בגליל) 300(
  (סעיף ד' למפרט הטכני)

      25,000  גליל  0243000065

6  
  CT800חבק ברקוד טי 

  בגליל) 300(
  (סעיף ה' למפרט הטכני)

      25,000  גליל  0249019012

7  

מדבקות ברקוד פנקס משולב 
  ק34/  34/  25/  16

מדבקות בפנקס,  120בדף  6(
  )חבילהנקסים בפ 225

  (סעיף ו' למפרט הטכני)

16-0246656700  
25-0246656701  
34-0246656702  

  0246656703-ק34

      600  חבילה

8  

מדבקות ברקוד פנקס משולב 
43  /52  /61  

מדבקות בפנקס,  120בדף  4(
  )חבילהפנקסים ב 225

  (סעיף ז' למפרט הטכני)

43-0246656710  
52-0246656711  
61-0246656712  

      250  להחבי

9  
  MESחבק כללי 

  בגליל) 200(
  (סעיף ח' למפרט הטכני)

      250  גליל  0249019021

10  

מדבקת תיעדוף כבודה 
LEVEL 4  

  בגליל 500
  (סעיף ט' למפרט הטכני)

      100  גליל  0249019010

11  

מדבקת ברקוד נומרטור "חפץ 
  להעברה"

  בגליל 1,000
  (סעיף י' למפרט הטכני)

      400  גליל  0246656780

    ----------   ---------   ---------   --------   מחיר לא כולל מע"מ סה"כ  12
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  דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה הכספית .2

זה להלן בקשר עם  2תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף 
יות הרשות בקשר עם כל טעות חישובית או המענה לטופס ההצעה הכספית ונספחיו, ובכלל האמור לסמכו

אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלעו במענה 
  האמור, כולו או חלקו:

  האמור בטופס זה יחול ביחס לכל קטגוריה או קטגוריות שבה/ן יתמודד המציע.

 

ודות והשורות שהוקצו לשם מהעמ בכל אחתע לנקוב . על המציעל הצעתו של המציע להיות מלאה 2.1
בהתאם לקטגוריה בה הוא , לטופס ההצעה הכספית לעיל 1.2 -ו 1.1כך בטבלאות שבסעיפים 

להשמיט ו/או , ללא יוצא מן הכלל, את כל המחירים, כנדרש. המציע לא יהיה רשאי מתמודד
ובהתאם טבלה כל במחיר להתעלם מאיזה מהעמודות או השורות שהוקצו לשם הגשת הצעות ה

  . בהצעתו תהרלוונטילקטגוריה 

 - ו 1.1באיזה מהטבלאות שבסעיפים  לשם כך ולצורך שקלול הצעתו הכספית, ינקוב המציע 2.1.1
 את כל הנ"ל: , בהתאם לקטגוריה בה הוא מתמודד, לטופס ההצעה הכספית לעיל 1.2

 ו עבור כל אחד מסוגי ינקוב המציע את מחירי היחידה המוצעים על יד –לטבלה  5בעמודה  2.1.2
 "). מחיר היחידהללא מע"מ (להלן: "בש"ח  הנקובים בטבלה האמורה, המדבקות יחידות 

יחידת מדבקות משוקלל לכל סוג הינקוב המציע את סה"כ המחיר  –לטבלה  6בעמודה  2.1.3
 4כמות לשקלול הנקובה בעמודה  X היחידה  רלוונטי, המהווה את המכפלה של מחיר

 "). יחידת מדבקותהלן: "המחיר המשוקלל לסוג לטבלה האמורה (ל

ינקוב המציע  –לטבלה בקטגוריה ב'   28ושורה   לטבלה בקטגוריה א' 28 ורהש 6בעמודה  2.1.4
יחידות את סה"כ "המחיר המשוקלל", המהווה את סכום כל המחירים המשוקללים של כל 

 סוגי המדבקות.

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

 אין למלא באיזה מהטבלאות מחירים שיהוו תוספת תשלום (מחירים שליליים).  2.3

 המחירים המוצעים ינקבו בשקלים חדשים בלבד. 2.4

 המחירים המוצעים לא יכללו מס ערך מוסף. 2.5

טה ו/או תוספת הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמנתגלעה בהצעתו הכספית של מציע,  2.6
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 

טבר ו/או באופן הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצ
 חליפי: 

 לפסול הצעה כאמור על הסף.  2.6.1

מכל טעות חישובית או אחרת ו/או לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין,  2.6.2
כאמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות  השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם

ול דעתה הבלעדי והמוחלט את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיק
 של הרשות.

טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת להתעלם מקיומם של כל הסתייגות,  2.6.3
 כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.    ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם
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מהווים לטופס ההצעה הכספית, מחירים ה  1.2ו/או  1.1 איזה מהטבלאות שבסעיפים נקב המציע ב 2.7
תוספת תשלום (מחירים שליליים) ו/או לא נקב המציע כלל מחיר, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית 

הטובין זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את סוגי  2אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 
לו נקב עבורם לגביהם נקב המציע מחירים שליליים כאמור ו/או שלגביהם לא נקב המציע מחיר, כאי

המציע מחיר "אפס", וזאת מבלי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה לספק לרשות, ללא 
 , באופן ובתנאים הנקובים במסמכי המכרז. הטובין האמורתמורה, את 

ו/או  1.1 באיזה מהטבלאות שבסעיפיםככל שנתגלעה טעות באיזה מהתוצאות המתמטיות הנקובות  2.8
 בויחידה  –הכספית, תהא הרשות רשאית לבצע תחשיב מחדש, כאשר המחיר ל לטופס ההצעה   1.2

בסיס לתחשיב הנכון ועל פיו תחושב הצעתו הכספית של  לטבלה, היא שתהווה 5נקב המציע בעמודה 
 . המציע לכל צורך ועניין

ו/או זה, על מנת לגרוע  2למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות על פי סעיף  2.9
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 
שנתגלעה בהצעתו הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה 

 המוחלט של הרשות.הבלעדי ו

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות   2.10
זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחילופין, פעם אחת ו/או  2המוקנות לה על פי סעיף 

 רשות.    מספר פעמים ואף לשלב ביניהן, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ה

בחתימתם על טופס ההצעה הכספית, המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי   2.11
זה, והם  2חוזר, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 

או מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/
תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה 

 מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה ו/או בזכויות הרשות על פיו על מנת לגרוע   2.12
 הזמנת ההצעות.  לטופס 28- ו 16סעיפים ו/או לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי 

  הצהרות ומידע כללי בקשר עם ההצעה הכספית .3

מבלי לגרוע משאר הוראות טופס הזמנת הצעות זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על פיו, אנו  3.1
הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כי לצורך ובמסגרת הצעתנו הכספית, 

צוע וכן שקללנו את כל ההשלכות, התנאים, ההיבטים והיישומים של בחנו בקפידה ובעיני בעל מק
הוראות מסמכי המכרז והתמורה לה נהיה זכאים בגינם (לרבות כמפורט בטופס הזמנת הצעות זה), 
קיבלנו מהרשות כל מידע נוסף שנדרש על ידנו בקשר עם מסמכי המכרז, ביצעו התחייבויותיו על 

כי לאחר ששקללנו את כל האמור, וכל מידע אחר שמצאנו לנכון פיהם והתמורה המשולמת בגינם, ו
לשקול, אנו מגישים את הצעתנו הכספית, ואנו מוותרים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על 

  כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור. 

ייבים בזאת, כי מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור בסעיף לעיל, אנו מצהירים ומתח 3.2
 שקללנו ותמחרנו במסגרת הצעתנו הכספית שקללנו את כל הפרטים והמידע הנקובים להלן: 

מציעים בכל אחת מהקטגוריות לספק את  2עד המכרז, ייבחרו ידוע לנו כי במסגרת הליך  3.2.1
. עוד ידוע לנו כי לטופס 11.5.3למעט במקרה בו יחול האמור בסעיף  נשוא המכרז הטובין

תהא הרשות רשאית לפנות למי מהספקים אשר זכו במכרז  ההתקשרותקופת במהלך ת
בהליך תיחור כאמור במסמכי המכרז וכי התמורה שתשולם לנו  לאספקת הטוביןכאמור 

. בגדר האמור ברור לנו כי חוזהל 6סעיף תהיה בהתאם לתוצאות הליך התיחור, כאמור ב
הינם בהתאם לכל קטגוריה,  1.2- ו 1.1המחירים בהם נקבנו במי מהטבלאות שבסעיפים  

 מחירי המקסימום בהליך התיחור במכרז.
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לעיל ,בהתאם לכל  1.1-1.2באיזה מהטבלאות שבסעיפים המידע בדבר כמויות המובא  3.2.2
בות מצד הרשות כי בפועל יכדי להוות התחיבלתי מחייב, ואין בו צפי  , מהווהקטגוריה

 תמהילבכל או שהוא או בכל היקף זה, תמהיל הנקובים בטופס בבהיקף ו יוזמנו הטובין
שהוא. מבלי לפגוע בכלליות האמור אין במידע זה לפגוע בזכויות הרשות שבמסמכי המכרז, 
לרבות לא בקשר ְלֵהיות החוזה הסכם מסגרת, זכות הרשות לביטול החוזה ולהפסקת 

 .ההתקשרות בתנאים המפורטים במסמכי המכרז

 םדבקות מושא הצעתו למכרז איזה מהשינויייובהר כי ככל שהספק יידרש לבצע במ 3.2.3
הבאים: שינוי בסוג הגופן ו/או שינוי של צבע המדבקה (למעט במקרים של הוספה של צבע) 

"), יהיו םו/או שינוי שם אתר הרשות  ו/או שינוי ספרות ו/או שינוי אותיות  (להלן: "השינויי
תאם למחירים בהם נקב מחירי  המדבקות לאחר ביצוע השינויים כאמור בסעיף זה, בה

הספק בהצעתו למכרז והמדבקות ששונו כמפורט בסעיף זה, לא יחשבו לצורך החוזה 
. למען הסר כל ספק על המדבקות ששונו כאמור בחוזהכ"טובין נוספים" כהגדרת מונח זה 

והתמורה אשר תשלם הרשות בגין  בחוזה 6בסעיף זה, יחולו הוראות התיחור כאמור בסעיף 
 9.1.1.1"ל תיקבע בהתאם לתוצאות הליך התיחור ובהתאם לאמור בסעיף המדבקות הנ

 .חוזהל

ידוע לנו כי ההצעה הכספית בה נקבנו, כוללת כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין  3.2.4
וסוג שהן, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, באספקת הטובין, כמפורט בין היתר בנספחים 

עיצוב,  דרש לבצע לצורך אספקת הטובין, לרבות ומבלי לגרוע,לחוזה, וכן כל פעולה אותה ני
ייצור, פיתוח, בדיקות, תהליכי שיפור ו/או תיקון ו/או ניסוי, ייבוא, אחסנה, סילוק, 

 לחוזה. 4.9העמסה, הובלה, פריקה, אחריות, כ"א, חניה  וביטוח וכן כל האמור בסעיף 

היקף האספקות, מועדן . טוביןהמכרז הוא מכרז להתקשרות מסגרת לאספקת ה 3.2.5
ומאפייניהן (אם בכלל), ייקבעו מעת לעת על פי צורכי הרשות, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

מהטובין מובהר, ידוע לנו, כי הרשות אינה מתחייבת להזמין מהמציעים הזוכים איזה 
בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל ו/או להורות לזוכים על הפסקת ביצועם 

ל עת במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה, וזאת מבלי שהזוכים יהיו בכ
 זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.

 הטובין הנוספים 3.3

תהיה הרשות ידוע לנו כי בתקופות ההתקשרות (לרבות תקופות ההארכה, היה ותמומשנה)  3.3.1
שר אינם מופיעים בקטגוריות הטובין לדרוש מהספק לספק לה טובין נוספים, א רשאית

שבטופס ההצעה הכספית שהינם בעלי מאפיינים ו/או תצורות ו/או גדלים ו/או צבעים ו/או 
חומר ו/או מבנה ברקוד (להלן: "הטובין הנוספים"), ובלבד שהטובין הנוספים יהיו מאותו 

 ן נשוא הקטגוריהעולם התוכן של הטובין נשוא הקטגוריות ו/או הינם נלווים מטבעם לטובי
 . במכרז

לאחר בחינת הטובין הנוספים ומתן אישור הרשות לעמידתם בכל הבדיקות הנדרשות  3.3.2
הזמנת הטובין הנוספים תעשה בדרך של הליך תיחור לחוזה,  4.11בהתאם לאמור בסעיף 

באופן ובתנאים הנקובים מקוון בין הספקים שזכו בקטגורית הטובין ללא מחיר מקסימום 
 .לחוזה 6עיף  לשם כך בס

ידוע לנו כי כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא אשר יוציא הספק בקשר עם הדרישה  3.3.3
לחוזה, לרבות בקשר עם עלות הכנתם  4.11טובין נוספים, כמפורט בסעיף פיתוח ויצור ל

ו/או יצורם ו/או פיתוחם של הדוגמאות אותן העביר לרשות ועלות אספקתן, ו/או שיפורם 
ונן תחול על הספק בלבד ועל חשבונו והספק יהיה מנוע ומושתק מלעלות כל טענה ו/או תיק

 .לחוזה 4.11ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הרשות בקשר לכך הכל כאמור בסעיף 

  הצהרות כלליות .4

זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על פיו, אנו הח"מ  טופס הזמנת הצעותמבלי לגרוע משאר הוראות 
 : יבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמןמצהירים ומתחי
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הצעתנו עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם, וכי הבאנו בחשבון  4.1
את כל המידע שהתקבל (לרבות מידע שהרשות המציאה למציעים לאחר הוצאת המכרז, כגון מסמכי 

צורך הגשת הצעתנו זו על פי תנאי המכרז, ואנו הבהרות וכיו"ב), וכן כל מידע רלוונטי הנדרש לנו ל
 כדלקמן: ,מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למידע כאמור, לרבות ומבלי לגרוע

טופס במכרז בכלל וה לבחון את המידע המסופק במסגרת הידוע לנו, כי מוטלת עלינו החוב 4.1.1
ות הכלכלית הזמנה זה בפרט ולערוך את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין הכדאי

של הצעתנו הכספית, וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת מידע על ידי הרשות על מנת להטיל 
ו/או על מנת לגרוע ו/או לרבות התחייבות ו/או מצג מצד הרשות, על הרשות אחריות כלשהי 

ולא תהא לנו כל טענה ו/או  מכרז ובנספחיהםהלפגוע בהתחייבויותינו כמפורט במסמכי 
 .כךתביעה בקשר ל

ידוע לנו כי אין להגיש הצעה חלקית אלא הצעה כוללת ומלאה בלבד. מציע אשר יגיש הצעה  4.1.2
  .עלולה להיפסל הצעתו על הסף - חלקית

י יד קבע עליהיה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד שיוכי  החוזה,לנו תנאי ברורים  4.2
. ממסמכי המכרזבלתי נפרד המהווה חלק  (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי), , על חוזההרשות

חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין (כפי הידוע לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן 
חילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת חוזה ת ידוע לנו, כישיעודכן במסגרת ההליך המכרזי). 

 .   ע"י הרשות עם המציע הזוכה

אמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות המוטלות עלינו ב כי אין ידוע לנו 
 (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי). בחוזה ו/או בנספחיו

מעבר הצעת מציע לשלב -על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה או פסילה או איידוע לנו ואנו מקבלים  4.3
ועדת  תתפים במכרז אך ורק על ידי מזכיר, תישלח למשתזכייה-ז או הודעה בדבר איהבא במכר

 .המכרזים של הרשות

ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים באיזה מהנושאים המפורטים לעיל  4.4
אין ולא יהיה לה  - ועדת המכרזים של הרשות  תבעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר

ליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך ע
 יהיה הדבר על אחריותו בלבד - יעשה אחרת 

 תוקפה של הצעתנו זו היא כנקוב בטופס הזמנת ההצעות. 5

אי קיום הצעתנו,  לעיל או 5 אנו מסכימים, כי במקרה של חזרה מהצעתנו במהלך התקופה כמפורט בסעיף  6
או אי מילוי התחייבויותינו, כאמור, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמתנו ומבלי לפנות לערכאות, 
לבוררות או לכל מו"מ משפטי שהוא, ומבלי שתהיה כפופה לכל טענת הגנה מכל מין וסוג שהיא, לגבות את 

 מלוא סכום הערבות לקיום המכרז.

___________ לא יימסרו לעיון, וזאת  -____________ ו - __________ ואנו מבקשים, כי מסמכים: _ 7
 מן הנימוקים להלן:

 מסמך נפרד, מנומק  ומפורט)   7 (הערה: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף 
_____________________________________________________________       

_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  

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

כן כל פרט שננקב בקשר ו/או לצורך הוכחת עמידתנו בתנאים המקדמיים, לא הכספית וכל פרטי הצעתנו 
כן ידוע לנו כי היה והמכרז הנ"ל הינו מכרז מסגרת בו יוכרזו יותר מזוכה אחד והצעתנו  כמויהיו חסויים. 

זאת ע"מ להשיא ו ,בהם נקבנו לידיעת הזוכה/ים האחר/ים םמחיריהלא ייחשפו  -  תהא אחת מן הזוכות
  . יכי התיחור הכספי בינינואת הל
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  מבלי לגרוע מהצהרותינו כמפורט בטופס הזמנת ההצעות, אנו הח"מ, מצהירים בזאת כדלקמן: 8

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או  8.1
ן, על הליך המכרז ו/או הליך כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפי

קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות כל החלטה של המציע ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או 
 מי מטעמו בעניינו של הליך זה.

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה אצל  8.2
מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך המציע ו/או עובדיו ו/או 

  זה. 

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה  8.3
ברשות שדות התעופה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או 

 בנטיים להליך זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.תשלומים רל

כי ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה הרשות רשאית,  8.4
לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז, והח"מ מוותרים על כל תביעה 

 יינה פסילת הצעתנו על ידי הרשות. ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שענ

ידוע לנו כי במקרה וטרם חתמנו על החוזה במועד שנקבע לכך עפ"י תנאי המכרז ו/או שחתמנו על  8.5
החוזה אך טרם השלמנו את כל ההתחייבויות להן נדרשנו, כהערכות לקראת בצוע מתן השירותים 

ובתוך המועדים שנקבעו לכך ") השירותיםו/או העבודות (שייקראו להלן במשותף בסעיף זה: "
") יחולו ההוראות מחויבויות ההערכותבמסמכי המכרז, ככל שנקבעו כאלו (להלן בסעיף זה: "

 הבאות:

לא נשתתף בביצוע איזה מהשירותים, אלא רק לאחר השלמת כל התחייבויותינו המוטלות  8.5.1
 עלינו כאמור ובתוך פרק הזמן הנוסף שייקבע לנו בכתב ע"י הרשות.

כי בתוך פרק הזמן שיחל מהיום האחרון שנקבע לחתימה על החוזה ועד להשלמת כל  ידוע לנו 8.6
התחייבויותינו, כאמור לעיל, לא תעכב הרשות את תחילת מתן שירותים והיא תהא רשאית לבצע 
 .את איזה מהשירותים באמצעות המציעים הזוכים האחרים, אשר השלימו התחייבויותיהם במועד

לעיל, נהיה מנועים ומושתקים מלהעלות  8.6רותים, בהתאם לאמור בסעיף ככל ויבוצעו איזה מהשי 8.7
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר לביצוע איזה מהשירותים הנדרשים 

 .כאמור בידי מציע/ים זוכה/ים אחר/ים

בתוך פרק הזמן ידוע לנו כי במקרה ולא נחתום על החוזה ו/או לא נשלים את מחויבויות ההערכות  8.8
, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של לעיל 8.5.1בסעיף  הנוסף שיוקצב לנו בכתב ע"י המנהל, כאמור

החוזה. במקרה זה לא נשתתף במתן איזה מהשירותים, ובנוסף הרשות תהא רשאית לבטל עמנו את 
לה  החוזה, אף בלא התראה נוספת וכן לעמוד על כל זכויותיה לקבלת מלוא הסעדים המגיעים

מאתנו, וכן תהא זכאית למנוע מאתנו השתתפות בהליכי מכרז והליכי תחרות אחרים נוספים, ככל 
 ידי הרשות, והכל עפ"י הוראות המכרז ועפ"י כל דין.-ויפורסמו על

, תהא הרשות לעיל 8.8בסעיף  ידוע לנו כי במקרה בו בוטלה ההתקשרות עמנו בנסיבות המתוארות 8.9
א והבלעדי, מבלי לפגוע בכל סעד אחר אשר בידה, לפנות למציע הבא רשאית לפי שיקול דעתה המל

אחריו ולהכריז עליו כמציע זוכה נוסף, במקום מציע זוכה זה, או להיוותר עם יתר המציעים הזוכים 
 .במכרז, לרבות מציע זוכה יחיד שנותר

שחתמנו על החוזה  לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם במקרה 8.5-8.9ידוע לנו כי האמור  בסעיפים 

במועד, אך נפר התחייבויות חוזיות בהן אנו מחויבים, במהלך תקופת ההתקשרות ו/או במהלך 

 תקופות ההארכה (ככל ותחולנה) ולא נבצען במועדים הנקובים לשם כך בחוזה.
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  להלן הפרטים בדבר הבנק בו אנו מנהלים את חשבוננו: 9
  _ שם הסניף:___________שם הבנק :___________   מספר סניף:_________ 9.1

  מספר חשבון:________________ 9.2

  להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה:  10

  חתימה וחותמת: __________________ 10.1

  שם התאגיד/עוסק מורשה: ____________________; ח.פ./ע.מ.________________ 10.2

    תאריך: ___________________ 10.3

            ______שם איש קשר לעניין מכרז זה: _______________ 10.4

  כתובת, טלפון ופקס:__________________
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  לטופס הזמנת ההצעות 'ו נספח

  נוסח ערבות למכרז

  

  

 לכבוד

  התעופה שדות רשות

  : ___________תאריך

  ' _______________מס ערבות: הנדון

בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד "), אנו הח"מ, ערבים החייב(להלן: " 1_________________ לבקשת .1
 תדרשו אשר"), הערבות סכוםשקלים חדשים) (להלן: " אלפיםעשרת (ובמילים: ₪  10,000לסך כולל של 

לאספקת להתקשרות בחוזה מסגרת  2017/070/0082/00' מסמסגרת פומבי  מכרז עם בקשר החייב מאת
  "). המכרזן: "(להל עבור רשות שדות התעופה מדבקות ברקוד ומדבקות נוספות

, ידינו  עלדרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב,  לפי .2
"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל הסניף(להלן: " 2________________ ב שתימסר

 שתהיו מבלי וזאת, תהערבו סכום על יעלה שלא ובלבד") הדרישה סכום" סכום הנקוב בדרישה (להלן:
 את תחילה לדרוש/או ו הדרישה סכום את/או ו דרישתכם את להוכיח או לבסס, לפרט, לנמק חייבים
, כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון רשאים שנהיה מבלי וכן מהחייב ממנו חלק כל או הדרישה סכום סילוק
 .הדרישה כוםלס/או ו לדרישתכם בקשר כלפיכם לחייב לעמוד שיכולה טענה כל לרבות

 נהיה ולא, חוזרות ובלתי מותנות בלתי, מוחלטות, אוטונומיות הן, לעיל 2 - ו 1 בסעיפים התחייבויותינו .3
  .להלן 4 בסעיף כמפורט, הערבות תוקף פקיעת מועד לפני שהיא סיבה מכל לבטלן או מהן בנו לחזור רשאים

 . 27.06.2018 ליום עד בתוקפה ותעמוד בראשה הנקוב בתאריך לתוקף תיכנס זו ערבות .4

 הדין להוראות בהתאם בלעדי באופן יידונו זו לערבות הקשורים או הנובעים והמחלוקות הסכסוכים כל .5
 בעניינים לדון הבלעדית השיפוט סמכות מסורה תהיהיפו - אביב-בתל המוסמכים המשפט ולבתי, בישראל

 .אלה

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

 .לאחר להסבה או להעברה ניתנת ואינה, לשיעורין למימוש ניתנת זו ערבות .7

 

  ,רב בכבוד

  

  חתימה  תאריך  כתובת  ביטוח/חברת בנק שם

  

                                                      

 .של המציע שמו המלאיש להשלים את  1
  .יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח 2
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  לטופס הזמנת ההצעות 'ז נספח

  כתב התחייבות לשמירת סודיות

  לכבוד

  רשות שדות התעופה

להתקשרות בחוזה מסגרת לאספקת מדבקות ברקוד  2017/070/0082/00מס'  פומבימכרז : הנדון
 ומדבקות נוספות עבור רשות שדות התעופה

  

'') מודעים לכך, כי במסגרת המקבל''הצד "פ ________ מרחוב _______ (הלן: חהח"מ, _______, מס'  אנו
 עבורקות ברקוד ומדבקות רגילות מסגרת לאספקת מדב להתקשרות בחוזה 2017/070/0082/00מס'  פומבימכרז 
עליו יחתום המפרט הטכני  ידיעתנוידנו ולל וגיעיו/או  ומסרייו/או פו יחשי"), המכרז(להלן: " התעופה שדות רשות

 וברצון ומאחר"), הסודי המידע"- ו "הרשות: ", בהתאמה(להלן התעופה שדותרשות המציע הזוכה במכרז עם 
 למפורט ובהתאם, המכרז למטרת אלא שימוש בו יעשה לא וכי כראוי יוגן כאמור סודי מידע כי להבטיח הרשות
  :כדלקמן ומתחייבים מצהירים הננו, זה התחייבות בכתב

מתחייבים לשמור על סודיות מלאה של המידע הסודי, לעשות בו שימוש אך ורק במסגרת המכרז  הננו .1
אמצעות אחרים, במישרין או בעקיפין, ולא להשתמש במידע הסודי, כולו או חלקו, בין על ידינו ובין ב

  לצרכינו או לצורך אחר, שאינו קשור למכרז. 

 הצעדים בכל לנקוט מתחייבים הרינו כן. אחר גורם לכל הסודי המידע את להעביר שלא מתחייבים הרינו .2
  .זה במסמך כאמור ההתחייבויות כל וקיום הסודי המידע סודיות לשמירת הדרושים הסבירים

 או שכפולים, הסרטות, צילומים, העתקות הסודי במידע לבצע לאחר לאפשר ולא לבצע לא, םמתחייבי הננו .3
  .הסודי המידע על עיכבון זכות כל לנו תהא לא כי, מצהירים הננו, כן כמו. אחר דומה שימוש כל

 דרישתה עם מיד להשיבו, מתחייבים ואנו הרשות של הבלעדי קניינה הינו הסודי המידע כי מודעים הננו .4
  .בשליטתנו או בחזקתנו המצויים העתקיו כל על הראשונה

  . זמן הגבלת ללאלשמירת סודיות המידע הסודי כאמור בכתב התחייבות זה הינה  התחייבותנו .5

מסכימים ומאשרים, כי אין לראות בכתב התחייבות זה משום הענקת זכויות כלשהן למקבל המידע  הננו .6
 במידע הסודי או לגביו. 

, טענה כל המידע למקבל תהיה ולא, המידע מקבל עם להתקשר הרשות את לחייב כדי זה בכתב באמור אין .7
 התחייבות בכתב אין, כן כמו. במכרז הזוכה כהצעה תבחר לא והצעתו במידה הרשות כלפי ודרישה תביעה

 .הסודי למידע מעבר נוסף כלשהו מידע לחשוף הרשות את לחייב כדי זה

 .כלפינו ואכיף אותנו מחייב זה התחייבות כתב כי, מצהירים אנו .8

  .לידנו הסודי המידע את קיבלנו כי מצהירים אנו .9

 של המשפט בבתי ורק אך יידון זה מכתב הנובע עניין כל. בישראל הנוהג הדין יחול זה התחייבות כתב על .10
  יפו.-אביב- תל העיר

  

  :החתום על באנו ולראיה

  

  :___________החברה חתימת

  

  :המנכ"ל  חתימת 

  : ________תאריך: _______________ חתימה.ז: _________________ ת____________ : ___שם
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