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  2017 ספטמבר 11 
  מכרזה משתתפי: לכבוד

  מייל באמצעות      

מדבקות ברקוד ומדבקות  מסגרת לאספקתבחוזה להתקשרות  0707201//008200/מס'  מכרז פומבי: הנדון
  רשות שדות התעופה עבור נוספות

  1הבהרה מספר 

"), בקשר  עם  הרשותלנוכח שאלות הבהרה של מציעים ולאחר בדיקה חוזרת של רשות שדות התעופה (להלן: "
תיקון טופס ושינוים במועדי המכרז כדלקמן קלול הצעת המחיר במכרז מודיעה רשות שדות התעופה על אופן ש

  :ההצעה הכספית 

טופס הצעה כספית   כנספח א' להבהרה זו,. מצ"ב תוקן 'אקטגוריה  לטופס ההצעה הכספית  15 סעיף .1
  ההצעה הכספית שצורפה  במקור למסמכי המכרז.  במכרז להגיש חלף טופסמעודכן אותו על המציעים 

  
יובהר כי לא ניתן להגיש הצעה על גבי טופס ההצעה הכספית שצורפה במקור למכרז. 

הצעתו -ף למכרזמציע שיגיש הצעתו למכרז על גבי טופס ההצעה הכספית המקורי שצור
 כולה תיפסל!

 
 הרשות מבקשת בזאת ליידע את כל המשתתפים במועדים החדשים כמפורט להלן: .2

 כדלקמן: 12:00עד השעה  18.10.17הינו  למכרז המועד האחרון לרישום

(בטופס הזמנת הצעות זה:  209B, אגף הלוגיסטיקה, חדר 2, קומה 1במשרדי הרשות שבטרמינל  2.1

 . 09:00-12:00ה', בשעות: -בימים א' 18.10.2017"משרדי הרשות"), וזאת עד ליום 

 (בטופס הזמנת הצעות זה: "אתר האינטרנט"). www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  2.2

 

 המכרזים תיבת באמצעות 10:00השעה  עד, 719.10.1 המעודכן הינו האחרון להגשת ההצעות המועד

(או  140חדר מס'  1, במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) שבקומה הראשי המשרד בבניין"ג, בנתב הנמצאת

 המכרזים לתיבת שיגיעו הצעות. בסמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום)

  .יידונו ולא יתקבלו לא, זה בסעיף הנקובים והשעה המועד לאחר

  

  לחלק משאלות הבהרה שהתקבלו: להלן מענה הרשות .3

  תשובה  שאלה  

1.   
ממנו  חומר הגלםמהו להבהיר מבוקש 

  .עשויות המדבקות

בכל קטגוריה יות המדבקות ושממנו עהרשות מבהירה כי חומר הגלם 
  כדלקמן: והינ

  קטגוריה א': 

 נייר כרומו  -סטיקר סימון מת"ל - סעיף כא' למפרט הטכני
  מבריק.

 נייר כרומו -סטיקר בדיקת מטען -סעיף כב' למפרט הטכני.  
 למפרט הטכני  כד', כז'- יח', כ'- יב', טו'-ב', ג', ז'א',  סעיפים

  הינם בהתאם לחומר הגלם הרשום במפרט הטכני.
  למפרט  טו', יט', כה', כו'- ו', יג'- ד' באשר לסעיפיםיובהר כי

חומר הגלם  והרשות תפרסם מה –הטכני בקטגוריה א' 
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  תשובה  שאלה  

  בימים הקרובים.
  

  קטגוריה ב':

 נייר -מדבקות ברקוד פנקס משולב -סעיף ו' למפרט הטכני. 
 נייר -מדבקות ברקוד פנקס משולב -סעיף ז' למפרט הטכני. 
 חבק כללי  -סעיף ח' למפרט הטכניMES- .נייר לבן מט 
 מדבקת תעדוף כבודה  -סעיף ט' למפרט הטכניLEVEL 4 - 

שיאפשר כתיבה בעט פיילוט ללא מחיקה או מריחה של  .נייר
 הדיו.

 מדבקת ברקוד נומרטור "חפץ  -סעיף י' למפרט הטכני
נייר שיאפשר כתיבה בעט פיילוט ללא מחיקה או  -להעברה"

  מריחה של הדיו.
 למפרט הטכני הינם בהתאם לחומר הגלם ה' - א' סעיפים

  הרשום במפרט הטכני.

2.   
עושה בהן הרשות המדבקות  האם

 מפרטל בהתאםמיוצרות  יום שימוש כ
  ?במכרז  הטכני

 בהתאם הינומפרט הטכני האמור בהרשות מבהירה כי חיובי. 
  .הרשות של תפעוליםם והילמערכות המבצעיות וצרכיה הטכני

  הבקשה נדחית.  מבוקש לקבל דוגמא מכל גליל/פנקס.   .3

4.   
למפרט הטכני  קטגוריה א' סעיף כו'

, לטבלת ההצעה הכספית) 26(סעיף 
 האם הדרישה היא לצבעי רקע זוהרים?

  צבעי הרקע הם צהוב, כתום ואדום זוהר. .חיובי

5.   

טופס ההצעה הכספית (נספח ה' לטופס 
לאיזה ההצעה הכספית), מבוקש לדעת 

"כמות  :האמור מתייחסתקופה 
 4יחידות מידה לשקלול בלבד" (עמודה 

 טבלאותקטגוריות והכל אחת מהב
  .)בטופס ההצעה הכספית

בכל אחת  4המופיעה בעמודה הכמות הרשות מבהירה כי 
טבלאות בטופס ההצעה הכספית הינה  ב' בהתאם ל-א' ומהקטגוריות 
  . קלול ההצעה בלבדהר ויודגש כי הכמות הינה כמות לששנתית. יוב

ם הינו/או היקפים אשר במסמכי המכרז כמויות עוד יובהר ויודגש כי 
בות מצד הרשות יכדי להוות התחי בלתי מחייב, ואין בהםצפי  בגדר

או הנקוב,  תמהילבבהיקף וטובין  תבוצע הזמנה לאספקת כי בפועל 
שהוא. מבלי לפגוע בכלליות האמור  תמהילבכל או שהוא בכל היקף 

, לרבות לא אין במידע זה לפגוע בזכויות הרשות שבמסמכי המכרז
בקשר ְלֵהיות החוזה הסכם מסגרת, זכות הרשות לביטול החוזה 

  ולהפסקת ההתקשרות בתנאים המפורטים במסמכי המכרז וכיו"ב.

6.   

טופס ההצעה הכספית (נספח ה' לטופס 
הזמנת ההצעות), טבלת הצעת מחיר 

מבוקש  -15לקטגוריה א', סעיף 
 יחידות המידה וכמותמהן להבהיר 
  לשקלול?

טופס ההצעה הכספית, טבלה לקטגוריה א' מבהירה כי ב הרשות
  לטבלה ישונה כדלקמן: 15סעיף 

 - 4עמודה  .חבילה במקום פנקס ירשם: "יחידת מידה"  -3עמודה 
  .85 ירשם 19,000במקום: "כמות יחידות מידה לשקלול בלבד" 

  ראה לעניין זה טופס ההצעה הכספית המעודכן המצ"ב כנספח א'.

7.   

טופס ההצעה הכספית (נספח ה' לטופס 
הזמנת ההצעות), טבלת הצעת מחיר 
לקטגוריה ב', מבוקש לדעת מה ההבדל 

  לטבלה? 6לסעיף   5בין סעיף 

הינו חבק שהברקוד מודפס עליו בלה טל 5סעיף הרשות מבהירה כי 
הינו חבק לטבלה  6(משני צדדי החבק) רק בכיוון אחד. סעיף 

, כלומר בשני כיוונים אנכיים זה Tשבחזיתו מודפס הברקוד כברקוד 
 וסעיף ד' סעיף ראה לעניין זה שרטוטים בכל אחת מהמדבקותלזה. 

  .במפרט הטכני ה'

8.   

הזמנת ההצעות סעיף  טופס  .א
כל  למספרנדרש  האם, 5.7

עמודי הטופס להזמנת הצעות 
 ?בלבד נספחיו כל על

המסמכים בהצעה יכרכו וימוספרו  הרשות מבהירה כי כל   .א
התאם. ניתן למספר בעט ע"ג מסמכי מספרים עוקבים בב

 ההצעה. 
ספור למ ממוספר בהתאםמפורט נים ייש להוסיף תוכן עני
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לכל דבר ועניין והמציע יגיש הבהרה  ההליךמסמכי מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מ
 הליךידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו ל -זו כשהיא חתומה על 

  

  תשובה  שאלה  

  
 החוזה עמודי מספורהאם   .ב

  ?שהוא כפי נשאר

  שבוצע.
  .המספור המופיע ע"ג מסמכי ההצעה 

 ראה תשובה א' לעיל.  .ב
ההצעה הכספית, כמפורט בסעיף מובהר בזאת כי את טופס 

לטופס הזמנת ההצעות, יש להגיש בנפרד במעטפה מס'  7.7
  ולא כחלק מהכריכה האמורה לעיל. 2

9.   
, מבוקש לדעת באיזה 7.4חוזה, סעיף 

שלב של ההזמנה הרשות יכולה לבטל 
  .אותה

לחוזה.  7.4הרשות מודיעה על טעות סופר שנפלה בסעיף   .א
מילה זו מבוטלת  ולפיכך  הטעות הינה במילה: "קריאה",

 ישונה כדלקמן: 7.4נוסח סעיף 
לספק הודעה על  הרשות תהיה רשאית, בכל עת, ליתן"

ביטול הזמנת אספקה, והספק מוותר בזאת באופן סופי, 
מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל 
טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך, לרבות 
טענות ו/או תביעות שעניינן פיצוי ו/או שיפוי בגין נזקים 

ם של ו/או הוצאות ו/או תשלומים בהן נשא בגין ביטול
 "איזה מהזמנות האספקה.

בכל רה כי ביטול הזמנת אספקה יכול להיות הרשות מבהי  .ב
  זמן שהרשות תמצא לנכון.

10.   
מבוקש לדעת, האם צריך לצרף את 

  המפרט הטכני להצעה.מסמכי 
מפרט הטכני להצעה מסמכי יש לצרף את הרשות מבהירה כי חיובי. 

  לטופס הזמנת ההצעות.  7.10ולחתום עליהם כמפורט בסעיף 

11.   
אישור  -נספח ג' לטופס הזמנת ההצעות

רו"ח, האם אפשר להביא את האישור 
  הנ"ל רק בתור חוות דעת של המשרד? 

   .שלילי

  
עד  04.10.2017כולל ובין  23.09.2017ועד  20.09.2017מבוקש להבהיר כי משרדנו יהיו סגורים בין התאריכים 

  כולל. 14.10.2017
  

לטופס הזמנת ההצעות, הרשות מבהירה ומדגישה כי הגעה למשרדי  4.3.2כמו כן, בהתאם להוראות סעיף 
  הרשות כדי לקחת את המפרט הטכני היא בגדר חובה ומציע שלא יעשה כך לא יוכל להגיש את הצעתו במכרז.

  
  

  

  

  

  הברכב

  
  
  
  

  המציע חתימת
  

___________________________  
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  :העתקים
  רא"ג לוגיסטיקה -    אלדד סומר
  רפרנטית רכש בכירה -    לייני שפיגל

  התקשרויותמנהלת מפעילי  -  רבקה בוטרשוילי
  עורכת דין התקשרויות -    לימור טנצר

  אחראי טכנולוגיות בטחון מסופי גבול ושתפ"א -      עידו גל
  רמ"ח מחלקת בידוק/טיפול בטחוני טכנולוגי -      אייל לוי

  עדותמזכירת ו -    אריאלה קעטבי
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  מעודכן -לטופס הזמנת ההצעות 'ה נספח

  מעודכן -ההצעה הכספית טופס

  

  לכבוד

  רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל תעופה בן

  

  נ.,ג.א.

  

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

 ] 2[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

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

חייבויותינו מציעים לרשות שדות התעופה את ביצוען של התכל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי, 
טופס הצעה כספית בכפוף לשאר ההוראות המפורטות בהכול ו, תמורת הצעתנו הכספית, במלואן ובמועדן, בחוזה

  טופס הזמנת ההצעות.להלן ולשאר הוראות  זה

  

  להלן הצעתנו: .1

  :ליד הקטגוריה/ות הרלבנטית/ות] [יש לסמן הצעתנו הינה עבור הקטגוריה/יות 

  'ללא ברקוד.קטגוריה לאספקת מדבקות רגילות  –קטגוריה א  

  'קטגוריה לאספקת מדבקות ברקוד. –קטגוריה ב 
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  מדבקות רגילות ,ללא ברקוד -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, 
  לא כולל מע"מ)

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  

תרמית למדפסת מדבקה 
  ברקודים

  בגליל 2,000
  (סעיף ו' למפרט הטכני)

      21  גליל  0246600030

7  
  מדבקת מלווה/מקבל

  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(

  פנקסים בחבילה) 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(
  (סעיף יב' למפרט הטכני)

      400  גליל  0249019004

13  
  מדבקות מבקר חד פעמי.

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

      200  חבילה  0249019005

      4,000  פנקס  0246600023  מדבקה קישור כבודה חליפי.  14
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דפים  20מדבקות בדף,  9(
  בפנקס)

  (סעיף יד' למפרט הטכני)

15  

  מדבקת אפיון יומי (בפנקס)
בפנקס,  120מדבקות בדף,  6(

  פנקסים בארגז) 225
  (סעיף טו' למפרט הטכני)

      85  חבילה  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  גליל  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

    ----------   ---------   ---------   --------   סה"כ מחיר לא כולל מע"מ  28
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  מדבקות ברקוד  - טבלת הצעת מחיר קטגוריה ב'  1.2

  

  

  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, לא 
  כולל מע"מ)

  

1  
  (נייח)ברקוד לכבודת בטן 

  בגליל) 500(
  (סעיף א' למפרט הטכני)

      10,500  גליל  0246110320

2  
  ברקוד לכבודת בטן (נייד)

  בגליל) 100(
  (סעיף א' למפרט הטכני)

      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(
  למפרט הטכני)(סעיף ה' 

      25,000  גליל  0249019012

7  

מדבקות ברקוד פנקס משולב 
  ק34/  34/  25/  16

מדבקות בפנקס,  120בדף  6(
  פנקסים בחבילה) 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(
  פנקסים בחבילה) 225

  (סעיף ז' למפרט הטכני)

43-0246656710  
52-0246656711  
61-0246656712  

      250  חבילה

9  
  MESחבק כללי 

  בגליל) 200(
  (סעיף ח' למפרט הטכני)

      250  גליל  0249019021

10  

מדבקת תיעדוף כבודה 
LEVEL 4  

  בגליל 500
  הטכני)(סעיף ט' למפרט 

      100  גליל  0249019010

11  

מדבקת ברקוד נומרטור "חפץ 
  להעברה"

  בגליל 1,000
  (סעיף י' למפרט הטכני)

      400  גליל  0246656780

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

זה להלן בקשר עם  2בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף תשומת לב המציעים מופנית 
המענה לטופס ההצעה הכספית ונספחיו, ובכלל האמור לסמכויות הרשות בקשר עם כל טעות חישובית או 
אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלעו במענה 

  קו:האמור, כולו או חל

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

 

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

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

  בהצעתו.  תלקטגוריה הרלוונטי

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

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

שוקלל לכל סוג יחידת מדבקות ינקוב המציע את סה"כ המחיר המ –לטבלה  6בעמודה  2.1.3
 4כמות לשקלול הנקובה בעמודה  Xהיחידה   רלוונטי, המהווה את המכפלה של מחיר

 לטבלה האמורה (להלן: "המחיר המשוקלל לסוג יחידת מדבקות"). 

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

 סוגי המדבקות.

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

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

 בלבד. המחירים המוצעים ינקבו בשקלים חדשים 2.4

 המחירים המוצעים לא יכללו מס ערך מוסף. 2.5

ה בהצעתו הכספית של מציע, הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת תנתגל 2.6
ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא (לרבות בנסיבות בהן נגרמה 

של המציע), תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה  בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת
הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן 

 חליפי: 

 לפסול הצעה כאמור על הסף.  2.6.1

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

את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 
 של הרשות.
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להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת  2.6.3
 , ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.   ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור

לטופס ההצעה הכספית, מחירים המהווים  1.2ו/או  1.1 נקב המציע באיזה מהטבלאות שבסעיפים 2.7
תוספת תשלום (מחירים שליליים) ו/או לא נקב המציע כלל מחיר, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית 

ן, תהיה הרשות רשאית לראות את סוגי הטובין זה ו/או על פי די 2אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 
לגביהם נקב המציע מחירים שליליים כאמור ו/או שלגביהם לא נקב המציע מחיר, כאילו נקב עבורם 
המציע מחיר "אפס", וזאת מבלי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה לספק לרשות, ללא 

 במסמכי המכרז. תמורה, את הטובין האמור, באופן ובתנאים הנקובים 

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

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

זה, על מנת לגרוע ו/או  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 

שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או 
שנתגלעה בהצעתו הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה 

 הבלעדי והמוחלט של הרשות.

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

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

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

מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים 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.

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

  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, 
בחנו בקפידה ובעיני בעל מקצוע וכן שקללנו את כל ההשלכות, התנאים, ההיבטים והיישומים של 

מסמכי המכרז והתמורה לה נהיה זכאים בגינם (לרבות כמפורט בטופס הזמנת הצעות זה), הוראות 
קיבלנו מהרשות כל מידע נוסף שנדרש על ידנו בקשר עם מסמכי המכרז, ביצעו התחייבויותיו על 
פיהם והתמורה המשולמת בגינם, וכי לאחר ששקללנו את כל האמור, וכל מידע אחר שמצאנו לנכון 

מגישים את הצעתנו הכספית, ואנו מוותרים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על לשקול, אנו 
  כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור. 

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

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

במהלך תקופת ההתקשרות תהא הרשות רשאית לפנות למי מהספקים אשר זכו במכרז 
ר לאספקת הטובין בהליך תיחור כאמור במסמכי המכרז וכי התמורה שתשולם לנו כאמו
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לחוזה. בגדר האמור ברור לנו כי  6תהיה בהתאם לתוצאות הליך התיחור, כאמור בסעיף 
בהתאם לכל קטגוריה, הינם  1.2- ו 1.1המחירים בהם נקבנו במי מהטבלאות שבסעיפים  

 מחירי המקסימום בהליך התיחור במכרז.

לעיל ,בהתאם לכל  1.1-1.2מידע בדבר כמויות המובא באיזה מהטבלאות שבסעיפים ה 3.2.2
בות מצד הרשות כי בפועל יכדי להוות התחיבלתי מחייב, ואין בו צפי קטגוריה, מהווה 

 תמהילבכל או שהוא או בכל היקף זה, תמהיל הנקובים בטופס בבהיקף ו יוזמנו הטובין
ין במידע זה לפגוע בזכויות הרשות שבמסמכי המכרז, שהוא. מבלי לפגוע בכלליות האמור א

לרבות לא בקשר ְלֵהיות החוזה הסכם מסגרת, זכות הרשות לביטול החוזה ולהפסקת 
 ההתקשרות בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

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

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

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

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

 ה.לחוז

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 
לחוזה, וכן כל פעולה אותה נידרש לבצע לצורך אספקת הטובין, לרבות ומבלי לגרוע, עיצוב, 

ח, בדיקות, תהליכי שיפור ו/או תיקון ו/או ניסוי, ייבוא, אחסנה, סילוק, ייצור, פיתו
 לחוזה. 4.9העמסה, הובלה, פריקה, אחריות, כ"א, חניה  וביטוח וכן כל האמור בסעיף 

המכרז הוא מכרז להתקשרות מסגרת לאספקת הטובין. היקף האספקות, מועדן  3.2.5
כי הרשות, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. ומאפייניהן (אם בכלל), ייקבעו מעת לעת על פי צור

מובהר, ידוע לנו, כי הרשות אינה מתחייבת להזמין מהמציעים הזוכים איזה מהטובין 
בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל ו/או להורות לזוכים על הפסקת ביצועם 
יו בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה, וזאת מבלי שהזוכים יה

 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
לדרוש מהספק לספק לה טובין נוספים, אשר אינם מופיעים בקטגוריות הטובין  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 

טגוריות ו/או הינם נלווים מטבעם לטובין נשוא הקטגוריה עולם התוכן של הטובין נשוא הק
 במכרז. 

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

ימום באופן ובתנאים הנקובים מקוון בין הספקים שזכו בקטגורית הטובין ללא מחיר מקס
 לחוזה. 6לשם כך בסעיף  

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  4.11לפיתוח ויצור טובין נוספים, כמפורט בסעיף 

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

 לחוזה. 4.11ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הרשות בקשר לכך הכל כאמור בסעיף 
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  הצהרות כלליות .4

ותינו על פיו, אנו הח"מ זה ומהצהרותינו ומהתחייבוי טופס הזמנת הצעותמבלי לגרוע משאר הוראות 
 : מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן

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 

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

ידוע לנו, כי מוטלת עלינו החובה לבחון את המידע המסופק במסגרת המכרז בכלל ובטופס  4.1.1
דיקות המקצועיות הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית הזמנה זה בפרט ולערוך את כל הב

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

לא תהא לנו כל טענה ו/או ו לפגוע בהתחייבויותינו כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיהם
 .תביעה בקשר לכך

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),  חוזה, על הרשות

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

 .   ת עם המציע הזוכהע"י הרשו

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

מעבר הצעת מציע לשלב -ידוע לנו ואנו מקבלים על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה או פסילה או אי 4.3
זכייה, תישלח למשתתפים במכרז אך ורק על ידי מזכירת ועדת -מכרז או הודעה בדבר איהבא ב

 המכרזים של הרשות.

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

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

 תוקפה של הצעתנו זו היא כנקוב בטופס הזמנת ההצעות. 5

לעיל או אי קיום הצעתנו,  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, 

בלי שתהיה כפופה לכל טענת הגנה מכל מין וסוג שהיא, לגבות את לבוררות או לכל מו"מ משפטי שהוא, ומ
 מלוא סכום הערבות לקיום המכרז.

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

 מסמך נפרד, מנומק  ומפורט)   7 (הערה: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף 
_____________________________________________________________       
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
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ידוע לנו, כי עפ"י הדין, שיקול הדעת הוא של ועדת המכרזים של הרשות. למרות האמור לעיל ידוע לנו, כי 
כל פרטי הצעתנו הכספית וכן כל פרט שננקב בקשר ו/או לצורך הוכחת עמידתנו בתנאים המקדמיים, לא 

ו יותר מזוכה אחד והצעתנו כמו כן ידוע לנו כי היה והמכרז הנ"ל הינו מכרז מסגרת בו יוכרזיהיו חסויים. 
זאת ע"מ להשיא ו ,בהם נקבנו לידיעת הזוכה/ים האחר/ים םמחיריהלא ייחשפו  - תהא אחת מן הזוכות

  . את הליכי התיחור הכספי בינינו

  מבלי לגרוע מהצהרותינו כמפורט בטופס הזמנת ההצעות, אנו הח"מ, מצהירים בזאת כדלקמן: 8

ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או  כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע 8.1
כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על הליך המכרז ו/או הליך 
קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות כל החלטה של המציע ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או 

 זה. מי מטעמו בעניינו של הליך

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

  זה. 

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

 תשלומים רלבנטיים להליך זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

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

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

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

ו/או העבודות (שייקראו להלן במשותף בסעיף זה: "השירותים") ובתוך המועדים שנקבעו לכך 
במסמכי המכרז, ככל שנקבעו כאלו (להלן בסעיף זה: "מחויבויות ההערכות") יחולו ההוראות 

 הבאות:

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

ידוע לנו כי בתוך פרק הזמן שיחל מהיום האחרון שנקבע לחתימה על החוזה ועד להשלמת כל  8.6
תהא רשאית לבצע  התחייבויותינו, כאמור לעיל, לא תעכב הרשות את תחילת מתן שירותים והיא

 את איזה מהשירותים באמצעות המציעים הזוכים האחרים, אשר השלימו התחייבויותיהם במועד.

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

 כאמור בידי מציע/ים זוכה/ים אחר/ים.

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

ותים, ובנוסף הרשות תהא רשאית לבטל עמנו את החוזה. במקרה זה לא נשתתף במתן איזה מהשיר
החוזה, אף בלא התראה נוספת וכן לעמוד על כל זכויותיה לקבלת מלוא הסעדים המגיעים לה 
מאתנו, וכן תהא זכאית למנוע מאתנו השתתפות בהליכי מכרז והליכי תחרות אחרים נוספים, ככל 

 י כל דין.ידי הרשות, והכל עפ"י הוראות המכרז ועפ"-ויפורסמו על

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

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