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  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

ייעוץ בניהול סיכוני מט"ח וריבית ושרותי ביצוע  שירותי למתן 0702017//000220/מס'  מכרז פומבי
  , עבור רשות שדות התעופה Back Officeגדר עסקאות 

 טופס הזמנת הצעות ותנאי המכרז .1

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

מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז פומבי להתקשרות בחוזה  "),נתב"גגוריון (להלן: "
, רשותהעבור  Back Officeשירותי ייעוץ בניהול סיכוני מט"ח וריבית ושרותי ביצוע גדר עסקאות 

 - ו "השירותים: "הכי המכרז ובנספחיהם (להלן, בהתאמוהכול בכפוף להוראות הנקובות במסמ
  ").המכרז"

  מידע כללי .2

 מכרז זה הינו התקשרות מסגרת, אשר במסגרתוהמשתתפים כי הרשות מבקשת להביא לידיעת 
 הרשות זה.בהתאם להוראות טופס הזמנת הצעות  זוכים 2עד לבחור הרשות תהיה רשאית 

, באופן במכרז הספקים שנבחרו כזוכים תהא רשאית לחלק את הזמנות השירותים בין שני
  . מסמכי המכרזחוזה וביתר המפורט ב

  מסמכי המכרז .3

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

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

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

למתן ציון האיכות, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו  המענהטופס  .3.1.3
 "). המענה למתן ציון איכותטופס (להלן, יחדיו: "

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

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

 של הרשות. היה להדפיס באמצעות אתר האינטרנטאת מסמכי המכרז ניתן י .3.2

להלן.  6  על המציע להגיש את הצעתו בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעיף .3.3
, במספר העתקים הנקוב לשם כך בסעיף )Hard Copyההצעה תיערך ותוגש בפורמט כתוב (

להוראות  בהתאםכשכל המסמכים כוללים תצהיר, אימות וחתימות כנדרש  להלן 6.1 
  .להלן 6 ובסעיף  מסמכי המכרזהמפורטות ב

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

י המכרז, המופקד בתיבת המכרזים, הנו באופן מובהר בזאת, כי העותק הכתוב של מסמכ
המשתתף  בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס

וכן כל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו, לא  מאתר האינטרנט של הרשות
יב של יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחי

 העותק הכתוב למסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים.  
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  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .4

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

  מועד ביצוע    פעולה

 24/08/2017 -  להלן 7.2 כמפורט בסעיף מועד פרסום המכרז 

המועד האחרון לרישום למכרז במשרדי הרשות, 
  להלן 5.2.1 כמפורט בסעיף 

- 25/09/2017 

המועד האחרון לרישום למכרז באתר האינטרנט, 
  להלן 5.2.1.2 כמפורט בסעיף 

- 25/09/2017 

הרה כמפורט בסעיף המועד האחרון להגשת שאלות הב
  להלן  21.3 

- 11/09/2017 

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט בסעיף 
  להלן 6.11.2 

- 26/09/2017 

 31/05/2018 -  ןלהל 9 בסעיף מועד תוקף ההצעה כמפורט 

הרשות תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור, לדחות  .4.2
זה לעיל בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר. הודעות  4 את המועדים הנקובים בסעיף 

. על המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי הנרשמיםשלחנה לכל על דחייה כאמור ת
הרשות, במידה ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים אשר קדמו להם. למען 

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

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

 זה.   4 מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם להוראות סעיף 

  ורישום למכרזעיון במסמכי המכרז  .5

 עיון במסמכי המכרז .5.1

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

 209, אגף לוגיסטיקה, חדר 2) קומה 1במשרדי הרשות (שבטרמינל  .5.1.1.1
, 25/09/2016ם "), וזאת עד ליומשרדי הרשות(בטופס הזמנה זה: "

 . 12:00עד  09:00ה', בשעות:  -בימים א' 

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

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי  .5.1.2
ובאתר האינטרנט, באופן שבו  במשרדי הרשותיים נפרד למסמכי המכרז המצו

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

  השתתפות במכרז .5.2

על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז להירשם בעצמו ו/או באמצעות מי  .5.2.1
  להלן.  5.2.1 בסעיף  באופן המפורטמטעמו, 
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בן גוריון,  במזכירות אגף הלוגיסטיקה הממוקמת בנמל התעופה .5.2.1.1
, וזאת לא ")לוגיסטיקהאגף (להלן: "  209 חדר 2קומה  1טרמינל 

  או; 09:00-12:00ה', בין השעות: - , בימים א'25/09/2017יאוחר מיום 

 . 23:30 , בשעה25/09/2017יום ר מלא יאוחבאמצעות אתר האינטרנט,  .5.2.1.2

את הליך  להשליםמובהר, כי על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את הרישום, 
זה לעיל (לפי  5.2.1  הרישום כאמור לא יאוחר מהמועדים הנקובים בסעיף

  העניין). 

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

או באתר אגף התקבולים , יימסרו לרשות, בהליך הרישום למכרזבמסגרת  .5.2.2
, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס הנרשםהאינטרנט, פרטי 
 ודואר אלקטרוני.

, לעיל 5.2.2 סעיף שנמסרה במסגרת הוראת הדוא"ל הרשות תשלח, לכתובת  .5.2.3
למכרז. במידה והרישום יתבצע באגף התקבולים, יימסר  הרישוםבגין אישור 

 למציע אישור ידני.

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן  .5.2.4
למציע ו/או לכל מי ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו 

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

ו/או תשלום  ות נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאהלעיל, לרב 5.2.2 סעיף ב
שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי ו/או אי זמינות באתר האינטרנט של הרשות, 
והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל 

 .טענה ו/או תביעה בקשר לכך

 הוראות כלליות –אופן הגשת ההצעה  .6

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

על  מתן ציון האיכותולבתנאי החובה  תועמידתו בכל התנאים המקדמיים ולצורך עמיד
על גבי הכספית את הצעתו מציע היגיש  גבי טופס המענה למתן ציון האיכות. כמו כן,

טופס המענה למתן ציון האיכות וטופס ההצעה הכספית יוגשו  .טופס ההצעה הכספית
כשכל הפרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים על פיהם, ממולאים ו/או מצורפים כדבעי, 

 כדלקמן: מעטפות 3באמצעות וזאת 

כן את המשפט מעטפה על גבה יציין המציע את שמו המלא ואת מספר המכרז ו .6.1.1
העתקים  2במעטפה זו יכניס המציע  –" מסמכי המכרז – 1מעטפה מס' הבא: "
 "):1מעטפה מס' מכל המסמכים הבאים, ויסגרה היטב (להלן, יחדיו: " כתובים

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

כל המידע והמסמכים, בצירוף טופס המענה למתן ציון האיכות  .6.1.1.2
הנדרשים לצורך עמידה בתנאי החובה וכן לצורך מתן ציון האיכות 

 8.6 כמפורט בסעיף  למתן ציון האיכות המענהמכרז, כמפורט בטופס ב
 . להלן

 להלן.  8.8 - 8.7  פיםבסעיהמסמכים המפורטים  .6.1.1.3

ן על זה לעיל, יסומ 6.1.1  כל אחד מהמסמכים המפורטים בסעיףעותק אחד של 
על ידי המציע כ"עותק שאינו העותק הנוסף יסומן ידי המציע כעותק "מקור", ו

מקורי". המסמכים שצורפו כעותק שאינו מקורי, יאומתו על ידי עו"ד כ"העתק 
  נאמן למקור".
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על גבה יציין המציע את שמו המלא ואת מספר המכרז וכן את המשפט  מעטפה .6.1.2
העתק במעטפה זו יכניס המציע  - " הצעה הכספית – 2מעטפה מס' הבא: "

של הצעתו הכספית, בשים לב לדגשים ולהוראות המפורטים במסגרת  כתוב אחד
 "). 2מעטפה מס' טופס ההצעה הכספית, ויסגרה היטב (להלן: "

על גבה יציין המציע את מספר המכרז (ללא שם) וכן את  מעטפה חיצונית .6.1.3
 –" 2017/070/0220/00מכרז פומבי מס'  - הזמנה להציע הצעות המשפט הבא: "

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

  "). 3מעטפה מס' ויסגרה היטב (להלן: "

נתונים כספיים כלשהם, ובכלל האמור:  1מובהר בזאת, כי אין לכלול במעטפה מס'  .6.2
היה , והרשות ת1לצלם ו/או להעתיק את פרטי ההצעה הכספית לתוך מעטפה מס' 

 .רשאית לפסול על הסף כל מציע אשר יעשה כן

שאו את חותמת המציע בצירוף לחתימת מורשי החתימה יכל אחד ממסמכי המכרז, י .6.3
 הרלוונטיים של המציע במקומות המיועדים לכך. 

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

עלולה הצעתו להיפסל וזאת, למען הסר ספק, מבלי לגרוע מזכויות הרשות בהתאם 
 להלן.  14 להוראות המפורטות בסעיף 

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

איכות וכן טופס ההצעה הכספית ימולאו, בין היתר, בשים לב טופס המענה לציון ה .6.6
 .  להוראות ולדגשים המפורטים במסגרתם

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

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

 כאמור. 

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

האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, 
וכן כל מידע המתייחס כי ההצעה הכספית של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית 
  .אינם חסויים - להוכחת עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים ובדרישות החובה 

  יש הצעה אחת בלבד. כל מציע רשאי להג .6.8

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

 אחריות למידע .6.10

קודם להגשת הצעתו למכרז, ישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק  .6.10.1
בעצמו בעיני בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי השירותים 

 יניהם. ומאפי

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

על מנת להטיל על הרשות  (ועליו בלבד) וכי לא יהיה במסירת המידע האמור
אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה 

 מכרז ובנספחיהם.הכמפורט במסמכי 
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 מועד הגשת ההצעה .6.11

, 2ומעטפה מס'  1(כשהיא כוללת בתוכה את מעטפה מס'  3מעטפה מספר  .6.11.1
תיבת , ל08:30-15:00ה', בין השעות: -תוגש בימים א'לעיל),  6.1 כמפורט בסעיף 

בנתב"ג, בבניין המשרד הראשי, במדור רשומות ותיעוד המכרזים הנמצאת 
סמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם ב(או  140חדר מס'  1קומה (הארכיב) שב

 .לשילוט מנחה שיוצב במקום)

(להלן:  10:00 עד  השעה 01726/09/2המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  .6.11.2
 ").המועד האחרון להגשת ההצעות"

יודגש, כי הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה שנקבעו  .6.11.3
(ב) לתקנות 20לעיל לא תתקבלנה ולא תידונה, וזאת בהתאם להוראות תקנה 

 חובת המכרזים.

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

 תנאים מקדמיים .7

 יםהמפורט התנאים המצטבריםכל רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים  .7.1
   : להלן

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

שנים לפחות ברציפות שקדמו למועד האחרון  3שהינו בעל ניסיון של מציע כנ"ל  .7.1.2
עות, בניהול סיכונים וגידורים מפני חשיפה לשינויים בשער הדולר להגשת ההצ

מיליון דולר ארה"ב בשנה וזאת עבור  50ופעילות בחדר עסקאות בהיקף של מעל 
  .לקוח אחד שהינו גוף ציבורי

  מכרז זה: לצורך

המדינה (לרבות משרדי ממשלה ויחידות סמך שלהן), חברה  -" גוף ציבורי"
משלתית, תאגיד שהוקם בחוק ("תאגיד סטטוטרי"), בת מ - ממשלתית, חברת

לישראל, מנהל מקרקעי ישראל, קופת חולים, עירייה ומועצה -הגנה-צבא
  .אזורית, מועצה דתית, תאגיד עירוני, מוסד להשכלה גבוהה

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, בעל מחלקה כלכלית  .7.1.3
ארץ ובחו"ל וסקירות מאקרו כלכליות המבצעת ניתוח שוק, סקירות שווקים ב

 המופצות ללקוחותיו של המציע.

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, אינו מחזיק בחשבון  .7.1.4
 נוסטרו על שמו.

לצורך מתן  מציע כנ"ל, אשר היה והצעתו תזכה במכרז, מתחייב להקצות .7.1.5
תנאים ל האופן מצטבר בכב השירותים לרשות, נותן שירות מטעמו העומד

 להלן:המפורטים 

 למציע העובד בין מתקיימים שבו באופן המציע עובד": מטעמו נותן השירות"
   .מעביד עובד יחסי

רישיון מאת הרשות לניירות ערך עבור יועץ השקעות או משווק בעל  .7.1.5.1
השקעות או ניהול תיקים, על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, 

  . 1995 –, תשנ"ה שיווק השקעות ובניהול השקעות

 - וגם-

השנים האחרונות שקדמו למועד  3 - ן השירות סיפק במהלך התנו .7.1.5.2
האחרון להגשת ההצעות, שירותי ניהול סיכונים וגידורים מפני חשיפה 
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מיליון  20לשינויים בשער הדולר ופעילות בחדר עסקאות בהיקף של 
  דולר ארה"ב בשנה, לגוף ציבורי אחד לפחות. 

כון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו כל מציע כנ"ל, אשר נ .7.1.6
 :תנאים אלה במצטבר

גם  –מציע כנ"ל, שהוא וכן מנהלו הכללי, ובמידה והמציע הנו תאגיד  .7.1.6.1
כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל ערכאה 
שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין,  

-422, 383, 330,  305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100 :1977 –התשל"ז 
, 1957 –ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח  425

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

מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים ה –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"
ך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח או יותר מהער

ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או 
 . יותר מהדירקטורים במציע

) עבירות לפי: (א) 2הוא ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי ( .7.1.6.2
שכר מינימום,  חוק; ו/או (ב) 1991-"אהתשנחוק עובדים זרים, 

 יכ –) עבירות כאמור 2; ואם הורשעו ביותר משתי (1987- "זהתשמ
לפחות ממועד אחת ) 1( שנה החלפ ההצעות להגשת האחרון במועד

 ההרשעה האחרונה.

כמשמעותם  –" הורשע" -" וזיקה בעל: "לעיל 7.1.6.2  ףסעי לצורך
 עסקאות חוק(להלן: " 1976- בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

  ").ציבוריים גופים

 בתנאי עמד תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא הרשות
לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל  7.1.6.2 בסעיף  המקדמי הנקוב

 לחוק) 1ב(ב2 סעיףבהתאם להוראות  המכרזים ועדתלשם כך על ידי 
   .ציבוריים גופים קאותעס

- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .7.1.6.3
(להלן: "חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המציע או לחילופין,  1998

לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן  9שהוראות סעיף 
האחרון עובדים, נכון למועד  100 –ובמידה והוא מעסיק יותר מ 

) כי יפנה iהמציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: ( להגשת ההצעות,
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם 

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

לי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם למנהל הכל
לחוק שוויון זכויות בהתאם  9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

) זה לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ii(7.1.6.3 להוראות סעיף 
 ליישומן. 

  כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. –" מעסיקזה:  " 7.1.6.3 לצורך סעיף 

המנהל עסקיו כדין על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס מציע כנ"ל,  .7.1.7
, ושהינו בעל כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי 1975-ערך מוסף, תשל"ו

 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 5.2 בהתאם להוראות סעיף  למכרז םנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו נרשמציע כ .7.1.8
 . לעיל
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 מגבלות להשתתפות במכרז .7.2

תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש למגבלות על השתתפות במכרז המפורטות 
 להלן: 

הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות  .7.2.1
מפורטות במסמכי המכרז צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם נקבע ה

 אחרת במפורש במסמכי המכרז.

ידי הרשות עקב אי - מציע אשר סיפק שירותים לרשות והחוזה עימו בוטל על .7.2.2
עמידת המציע בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש שנים האחרונות 

צעתו למכרז זה. היה והגיש שקדמו למועד פרסום המכרז, לא יוכל להגיש ה
. מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון - הצעה

מהצעתו בהליך תחרותי אחר, לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך, או שמסר 
המכרזים מידע מטעה, או שנהג במהלך המכרז בעורמה, וזאת בשלוש  תלוועד

כרז תהא לרשות שקול דעת השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המ
 במסגרת בדיקת ההצעות לפסול את הצעתו. 

היום בו פורסמה בעיתונות,  - "מועד פרסום המכרזזה: " 7.2  סעיף ךלצור
 .זה צעות למכרזהלראשונה, הזמנת ה

ת טיעון למציע, הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכו .7.2.3
לפסול הצעה ו/או השתתפות של מציע בהליך, אשר לרשות היה עימו ניסיון 
שלילי, רע ו/או כושל עימו, לרבות חוסר אמון, העדר שביעות רצון ניכרת מביצוע 

ידו לרשות, הפרת - ידיו ו/או מי מטעמו, ו/או מתן השירותים על- עבודות על
קשרות עימו, ביטול חוזה ההתקשרות פי חוזה ההת-התחייבויות כלפי הרשות על

ידי המציע, התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו וכיו"ב, וזאת -מחמת הפרתו על
במסגרת התקשרות קודמת, אחת או יותר, בין הרשות ובין אותו מציע מסוג 

 השירותים או העבודות מושא ההליך.

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

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

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

  לבין המועד בו נצבר אותו ניסיון שלילי/רע/כושל.

מציע אשר (א) ימסור לוועדת המכרזים מידע מטעה ו/או  -  הפרת תנאי המכרז .7.2.4
, לאחר (ב) ינהג במהלך המכרז בעורמה ו/או (ג) יחזור בו מהצעתו במכרז זה

שהוכרז כזוכה ו/או (ד) לאחר התקשרות עימו בחוזה, בוטל החוזה על ידי 
הרשות עקב אי עמידתו בתנאי ההתקשרות והפרת חוזה, הרשות תהא רשאית 
למנוע ממנו להשתתף במכרזים עתידיים של הרשות ו/או בכל הליך התקשרות 

עניינו של שנים מיום החלטת הרשות שנתנה ב 3אחר, וזאת לפרק זמן של עד 
המציע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות, ומבלי שיהא בכך 
לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של הרשות לתבוע מהמציע כל נזק אחר ו/או 
נוסף ו/או לנקוט כנגד המציע בהליך כלשהו על פי כל דין ו/או על פי מסמכי 

ים מי מנסיבותיו, ולרבות המכרז לרבות על פי סעיף תנאי הסף לעיל, בהתקי
חלוט הערבות (ככל שקיימת) בקשר למימוש זכויותיה כאמור. היה והרשות 
תפעיל את זכותה מכוח סעיף זה היא תודיע על כך למציע בכתב ותקיים עימו 

 הליך בירור טרם מתן החלטתה. 

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

) iiiהינו בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; ( אותו מציעישות משפטית אשר 
מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או  אותו מציעישות משפטית אשר 

חל  בו . בנוסף, הרשות תהא רשאית למנוע השתתפות כאמור גם במקרהבעקיפין
, בין אחזקות אותו מציע עצמו/בבאותו מציעאחזקות בגורמים בעלי ה שינוי
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אירע איזה מהאירועים המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לבין המועד בו 
  .הנקובים לעיל

אין להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על ידי שני מציעים  .7.2.5
 במשותף, או יותר.

  :לעיל, מובהר בזאת במפורש, כדלקמן  7.2.1 ףבסעי ההנקוב חרף המגבלה .7.3

, יהיה לעיל 7.1.2  -  7.1.5 ים בסעיפים הנקוב םייהמקדמ םלצורך עמידה בתנאי .7.3.1
סיון שנצבר על ידי עוסק מורשה (שאינו תאגיד) המציע רשאי להסתמך על ני

"), במהלך התקופה הקודמת למועד ייסודו של המציע העוסק המורשה(להלן: "
על ידי העוסק המורשה, כאשר במהלך התקופה שממועד ייסודו של המציע ועד 

מאמצעי  51%למועד האחרון להגשת ההצעות, העוסק המורשה הוא בעל 
  ת. השליטה במציע, לכל הפחו

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

ביקש מציע להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי העוסק המורשה, יצרף המציע 
להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על ייסודו של המציע על ידי העוסק 
המורשה ועל אמצעי השליטה של העוסק המורשה במציע לאחר ייסודו של 

כן את כל המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות המציע ו
  בקשר עם הניסיון שנצבר על ידי העוסק המורשה במהלך התקופה הרלוונטית. 

 7.1.5 ים בסעיפים הנקוב םייהמקדמ םעמידה בתנאיעוד מובהר בזאת, כי לצורך  .7.3.2
, יהיה המציע רשאי להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי ישות משפטית לעיל 7.1.2  -

ממנה רכש ו/או קיבל המציע פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג 
וכן לרבות בדרך של  1999 - סטטוטורי על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט 

 ").  התאגיד הנרכשעסקת נכסים/פעילות (להלן: "

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

  שנצבר על ידי התאגיד הנרכש במהלך התקופה הרלוונטית.

  מסמכים שיש לצרף להצעהה .8

  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

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

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

 לעיל.

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

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

   לעיל.

, המורשה לשם כך מטעם המציע, חתום על ידי 1אשר יצורף למעטפה מס' צהיר, ת .8.2
, בצירוף לכל המסמכים לטופס הזמנת ההצעות 'נספח במאושר על ידי עו"ד בנוסח 

הנדרשים במסגרתו, לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים הנקובים 
  לעיל. 7.1.2 - 7.1.5  בסעיפים

ומאושר על  , חתום על ידי המנהל הכללי של המציע1אשר יצורף למעטפה מס' תצהיר,  .8.3
, לצורך הוכחת עמידתו של המציע לטופס הזמנת ההצעות 'גנספח , בנוסח ידי עו"ד

 לעיל. 7.1.6  בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

והמנהל הכללי של המציע אינו יכול והמציע הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד, או היה היה 
 –/ בעלי הזיקה למציע  של המציעבעלי השליטה המשמעותיים  בשםלהצהיר את הנדרש 
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כל הירים נפרדים של יגיש המציע תצהיר חתום של העוסק המורשה, ו/או (לפי העניין) תצ
לטופס  1נספח ג', בנוסח המשמעותיים / בעלי הזיקה בתאגיד בעלי השליטהאחד מ

כשכל אחד מהתצהירים כאמור מאושר על ידי בשינויים המחויבים, הזמנת ההצעות, 
  לעיל.  7.1.6  , לצורך הוכחת עמידתם של הנ"ל בתנאי המקדמי הנקוב בסעיףעו"ד

העתק אישור עדכני משלטונות מס הכנסה ומע"מ המעיד, כי המציע מנהל עסקיו כדין  .8.4
, בצירוף העתק 1975- וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו [נוסח חדש]עפ"י פקודת מס הכנסה 

אשר יצורפו , 1976 –האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
שכל אחד מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע נכון למועד , כ1מס'  למעטפה

האחרון להגשת ההצעות במכרז, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי 
 לעיל  7.1.7  הנקוב בסעיף

זאת לצורך ו ,ר למציעהעתק אישור רישום למכרז כפי שנשלח בדוא"ל ע"י הרשות או נמס .8.5
 לעיל. 7.1.8 הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

טופס המענה למתן ציון האיכות במכרז כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש  .8.6
אשר ההצעות,  לטופס הזמנת נספח ד'בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתו, בנוסח 

 .  1יצורפו למעטפה מס' 

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

כל מסמך הבהרה ו/או פרוטוקול אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז, ככל שתוציא,  .8.8
   י המציע., כשהם חתומים על יד1אשר יצורפו למעטפה מס' 

, כשהוא ממולא 2אשר יצורף למעטפה מס' , והנספח המצורף לו טופס ההצעה הכספית .8.9
 וחתום על ידי המציע כנדרש.

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

וחתומים באופן אישי ע"י האדם  1971- פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א, ערוכים בלבד
  . המצהיר ללא צירוף חותמת התאגיד המציע

  תוקף  ההצעה .9

. הרשות תהיה רשאית להאריך את 31/05/2018הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, עד ליום 
  .הבלעדי הת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעת, וזאות קצובותתוקף הצעתו של המציע לתקופ

  בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .10

 כלאמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות שהוגשו, ואשר התקיימו לגביהן  .10.1
 תהיינה כדלקמן: , להלן 10.2.1 התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים כמפורט בסעיף 

 להלן). 10.2.2 (כמפורט בסעיף  איכות ההצעה של המציע –מהמשקל  30% .10.1.1

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

  . למתן ציון האיכות המענהציון איכות למציע ולהצעה בהתאם להוראות טופס 

 להלן). 10.2.3  (כמפורט בסעיף של המציע המחיר הצעה–מהמשקל  70% .10.1.2

טופס ב לכך לצורך שקלול הצעתו הכספית, ינקוב המציע במקום המיועד
תעריפי שעת הייעוץ לאחוז ההנחה המוצע על ידו ביחס ת ההצעה הכספית א

 לשירותי ניהול סיכונים, בהתאם למחירון החשב הכללי.

בדיקת ההצעות תתבצע על ידי הרשות, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), להיעזר  .10.2
 ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה, וזאת בשלושה שלבים ובאופן המפורט להלן:  

        מקדמיים ותנאים נוספים  תנאים –שלב א'  .10.2.1

במסגרת השלב הראשון תכריע הרשות בדבר עמידתו של המציע  .10.2.1.1
לעיל (כמפורט, בין היתר,  7.1 בתנאים מקדמיים המפורטים בסעיף 
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לעיל), ובדבר עמידתו ביתר התנאים המפורטים  8.1 -8.5 בסעיפים 
"). לצורך האמור, התנאים הנוספיםלעיל (להלן: " 8.6 - 8.9 בסעיפים 

וגשו על ידי המציע בהתאם תבדוק הרשות את המסמכים אשר ה
      .  לעיל 7 סעיף להוראות 

בדיקת התנאים המקדמיים ויתר התנאים הנוספים תתבצע, בשלב  .10.2.1.2
ולא תנוקד. עוד יודגש, כי מציע אשר  "Go-No Go"הראשון, על בסיס 

ם, הצעתו לא עמד בתנאים המקדמיים ו/או בשאר התנאים הנוספי
מבלי לגרוע מהזכות המוקנית  –למען הסר ספק  –תפסל, והכול 

להלן. הרשות תמשיך לבחון אך  14.2 לרשות בהתאם להוראות סעיף 
ורק את הצעותיהם של מציעים אשר עמדו בתנאים המקדמיים 

 ובתנאים הנוספים.

  ציון איכות –שלב ב'  .10.2.2

מסגרת השלב השני תבחן הרשות את איכות הצעתם של מציעים ב .10.2.2.1
כמפורט  והתנאים הנוספיםאשר עמדו בכל התנאים המקדמיים 

לעיל, בהתאם להוראות המפורטות בטופס הזמנת  10.2.1 בסעיף 
  הצעות זה.

המידע שסיפק במסגרת בחינת איכות ההצעה תבחן הרשות את כל 
 . למתן ציון האיכות המענההמציע בהתאם להוראות טופס 

) 0הציון שיוענק לאיכות ההצעה של המציעים כאמור, יהיה בין אפס (
) נקודות, כשהוא מחושב בהתאם למנגנוני שקלול 100לבין מאה (

ויופקד בתיבת המכרזים ערך על ידי הרשות ישינקבו במפ"ל מפורט שי
 ותלהגשת ההצעות, ואשר אמות המידה הנקוב קודם למועד האחרון

במפ"ל  מפורטיםבו, לרבות הניקוד המרבי עבור כל אמת מידה כאמור 
 האיכות המצורף לנספח ד' לטופס הזמנת הצעות זה.  

לבחינת הצעתו הכספית של מציע הנו קבלת ציון איכות  התנאי לקבל .10.2.2.2
   ) נקודות.80( משמוניםשאינו נמוך 

ם הכספית של מציעים אשר הצעותיהם קבלו הרשות תבחן את הצעת
   ) נקודות ומעלה.80( שמוניםשל  ציון איכות מזערי

 מפגש, ריאיון והתרשמות אישית  .10.2.2.3

כחלק בלתי נפרד משקלול איכות הצעתו של המציע,  .10.2.2.3.1
תערוך הרשות מפגש בין נציגי הרשות לבין נציגי 

ותיהם עמדו בכל התנאים המקדמיים המציעים אשר הצע
ערוך ריאיון תהיה רשאית לובמסגרתו נוספים והתנאים ה

 ").  המפגש": (להלןהמוצע  לנותן השירות

נותן לשם עריכת המפגש, המציע יישא באחריות לזמן את  .10.2.2.3.2
נספח ב' נקב במסגרת  ואות מטעמו השירות המוצע

וכן כל גורם אחר במציע אותו תזמן לטופס ההזמנה 
 הרשות על פי שיקול דעתה.

רש המציע להציג בפני נציגי הרשות, במסגרת המפגש, ייד .10.2.2.3.3
נותן השירות בין היתר, תיאור כללי של המציע, את 

, בין היתר, כמפורט למתן השירותיםמטעמו  המוצע
וכן כל מידע אחר כפי שתקבע  בטופס המענה למתן ציון

הרשות במועד זימון המציעים למפגש כאמור והכול 
בכפוף במיקום, במועד ובאופן שיקבע על ידי הרשות, 

 לשיקול דעתה הבלעדי.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל המציעים אשר  .10.2.2.3.4
בתנאים הנוספים, ו הצעותיהם עמדו בתנאים המקדמיים

. מובהר בזאת, כי הרשות מחויבים להשתתף במפגשיהיו 



  
 

11  

  

תהא רשאית לפסול את הצעתו של מציע אשר לא 
התארגן כהלכה או לא הופיע למפגש במיקום, במועד, 

בתנאים ובאמצעים אשר ידרשו לשם כך על ידי  באופן,
 הרשות.

מובהר, כי הרשות תהא רשאית להורות על המצאתם  .10.2.2.3.5
ובחינתם של מידע ומסמכים נוספים בקשר עם הצעת 

על ידם ו/או לוותר על  יםהמוצע ואנשי הצוותהמציעים 
המצאתם ובחינת של מידע ומסמכים כאמור, והכול עבור 

י שיקול דעתה הבלעדי כל המציעים או חלקם, על פ
 והמוחלט.

נותן השירות כל העלויות הכרוכות בהשתתפות המציע  .10.2.2.3.6
במפגש, יחולו על המציע וישולמו על ידו  מטעמו המוצע

מבלי שיהיה זכאי בשום מקרה לכל שיפוי ו/או פיצוי בשל 
 כך.  

במסגרת המפגש ו/או לאחר מכן, שומרת הרשות לעצמה  .10.2.2.3.7
בכל עת, הכול על פי את הזכות לפנות למי מהמציעים, 

שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות 
ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל 

 14.2  מין וסוג שהם, הקשורים בהצעה, כמפורט בסעיף
 להלן.  

יו, אינה מובהר בזאת, כי הזמנת המציע להצגת מי מנציג .10.2.2.3.8
מהווה הצהרה של הרשות באשר לכשירות הצעתו, לרבות 

 .  מטעמו נותן השירות המוצעכשירות 

, לרבות כל מטעמו ונותן השירות המוצעהצגת המציע  .10.2.2.3.9
מסמך כתוב שהוצג ו/או שנערך במסגרתו ו/או בקשר עמו 
ו/או פרוטוקול שיערך בקשר עם המצגת על ידי הרשות 

אשר יערכו בקשר עם  ו/או שאלות הבהרה ומעניהם
המפגש, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע וישוקללו 
במסגרת מתן ציון האיכות להצעה. עם זאת, ועל אף 

זה לעיל, מובהר בזאת, כי  10.2.2.3.9 האמור בסעיף 
במסגרת המפגש, לא יהיה המציע רשאי לגרוע בשום 

ופן מחובותיו והתחייבויותיו כפי שהוצגו צורה וא
 .במסמכי המכרז

כל חלק במפגש אשר יהיה בו על מנת לגרוע ו/או לפגוע  .10.2.2.3.10
באיזה אופן מחובותיו והתחייבויותיו של המציע במסמכי 
המכרז, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה להן כל 
תוקף והן לא יחייבו את הרשות בשום צורה ואופן. לא 

פגש על מנת להטיל הרשות כל התחייבות מעבר יהיה במ
  לאלה הנקובות במפורש במסגרת החוזה.  

במידה במסגרת המפגש נטל המציע על עצמו התחייבויות  .10.2.2.3.11
נוספות מעבר לאלה הנקובות בחוזה, יהוו התחייבויות 
אלה חלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז לכל דבר ועניין, 

תמורה ו/או  וזאת מבלי שהמציע יהיה זכאי בשל כך לכל
  תשלום מכל מין וסוג שהוא.  

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי במסגרת הצגת  .10.2.2.3.12
, תהיה הרשות מטעמו ונותן השירות המוצעהמציע 

נותן השירות ועמידת המציע רשאית גם לבחון את 
בתנאים המקדמיים וכן לצורך קביעת ציון האיכות עבור 
יון כל אחד מהפרמטרים הנקובים בטופס המענה לצ

אף מעבר לפרמטר  -למען הסר כל ספק  –האיכות, וזאת 
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מנותן המתייחס באופן ספציפי להתרשמות הרשות 
 .העניקאותם ומהשירותים  השירות

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים  .10.2.2.3.13
, ובכלל זאת זה לעיל 10.2.2.3  לזכויות הרשות על פי סעיף

לגמישות הנתונה בבדיקת ההצעות בשלב המפגש והם 
מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל 
טענה, דרישה ותביעה בקשר לכך, לרבות טענות, תביעות 

  ודרישות שעניינן העדר שיווין בין המציעים.

  מהציון הסופי.  30%) מהווה "Q"משקלו של ציון האיכות היחסי (

אשר הצעותיהם  ות תמשיך לבדוק את הצעותיהם הכספיות של מציעיםהרש
  לעיל. 10.2.2.2 סעיף במפורט כקיבלו ציון איכות 

  ציון המחיר  - שלב ג' .10.2.3

תבחן הרשות את הצעתם הכספית (אשר הוגשה  –בשלב השלישי  .10.2.3.1
מדו בכל התנאים ), של מציעים שע2באמצעות מעטפה מס' 

שציון וכן  ,לעיל 10.2.1 המקדמיים והתנאים הנוספים כמפורט בסעיף 
) נקודות כמפורט 80שמונים ( הינו םהצעת השקבלהמזערי האיכות 

  לעיל. 10.2.2.2 בסעיף 

כרז תהא על אחוז ההנחה הגבוה ביותר ביחס לתעריף התחרות במ .10.2.3.2
ובהתאם ליתר הוראות טופס  מע"מ ללא ₪ 360 לשעת ייעוץ בסך ש
 ההצעה הכספית. 

לצורך קביעת ציון המחיר תקבע הרשות, את סך הצעת המחיר של כל  .10.2.3.3
לבין  1מציע, וזאת כסכום השווה למכפלת ההפרש העשרוני שבין 

ע המציע ביחס לשיעור שכר החוזה אחוז ההנחה המוצע אותו נקב
מהשירותים הנקובים בטבלה המצורפת לטופס ההצעה הכספית, הכול 

 , על פי הנוסחה הבאה (להלן: "הצעת המחיר"): 100במכפלת המספר 

(1-pre)*100=PM  

  כאשר: 

  PM  =  גובה הצעת המחיר של כל מציע לצורך קביעת ציון המחיר

 Pre  =  המציע אחוז ההנחה (כשבר עשרוני) אותו נקב

הרשות תקבע את ציון המחיר באופן יחסי להצעת המחיר הנמוכה  .10.2.3.4
ביותר (קרי, אחוז ההנחה הגבוה ביותר) מבין הצעות המחיר הכשרות 

  לעיל. 10.2.3.3שלא נפסלו בהתאם להוראות סעיף 

 מהציון הסופי 70%) מהווה "P"משקלו של ציון המחיר (

  סחה הבאה: ציון המחיר של כל הצעה יחושב לפי הנו .10.2.3.1

(Pmin/PM)*100 = P 

  כאשר: 

P=  ציון המחיר

(אחוז ההנחה הגבוה  הצעת המחיר הנמוכה ביותר
    ביותר)

=  Pmin 
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PM  =  הצעת המחיר של כל אחד מהמציעים  

 הציון הסופי המשוקלל .10.2.4

לשלבים המפורטים בסעיף  לאחר מתן ציון האיכות ומתן ציון המחיר, בהתאם
זה לעיל, תקבע הרשות את הציון הסופי המשוקלל של כל אחת מההצעות  10.2 

  הרלוונטיות.   

  הציון הסופי המשוקלל של כל הצעה יחושב לפי הנוסחה הבאה: 

Q + 70%*P=FS*30%   

  כאשר: 

 FS  =  הציון הסופי המשוקלל

 Q  =  ציון האיכות היחסי

 P  =  ציון המחיר

  יםת הזוכבחיר .10.2.5

(איכות ומחיר ) זוכים: הזוכה שהציון הסופי המשוקלל 2הרשות תבחר עד שני (
הציון הסופי שוכה נוסף ועוד ז 1-שקיבל דורג במקום ה) "FS" –ההצעה 
  :כל אלה צעתםשהתקיימו בהו 2 - דורג במקום ה שקיבל המשוקלל

 לעיל; 7.1  ףבכל התנאים המקדמיים הנקובים בסעי ועמד .10.2.5.1

 לעיל;  8.9  ף בסעי כמפורטתנאים הנוספים ב ועמד .10.2.5.2

ציון האיכות שנקבע לה לאחר בדיקת ההצעות עומד בדרישות סעיף  .10.2.5.3
 לעיל; 10.2.2.2 

דר/דירוג זכייתם של המציעים במכרז לא יחייב את מובהר, כי ס .10.2.5.4
 שירותים הזמנת. מהזוכים אחד מכלהזמנת השירותים הרשות לצורך 

 למפורט בחוזה.בהתאם  תתבצע מהזוכיםד אח מכל

 הודעה בדבר זכייה .10.3

הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז,  .10.3.1
תו, תישלח למציע אך ורק על ידי מזכיר ועדות ו/או אי הודעה בדבר אי זכיי

 המכרזים.

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל  .10.3.2
אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול  -גורם שאיננו מזכיר הועדה 

להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה 
 הדבר על אחריותו בלבד. יהיה –אחרת 

  התמורה .11

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, במלואן ובמועדן, תשלם הרשות  .11.1
באופן  אשר תחושב בהתאם להצעתו הכספית של המציע והכללזוכה את התמורה 

 בטופס ההצעה הכספית ובחוזה. הוראות המפורטות לשם כך הובתנאים ובכפוף לשאר 

פק מובהר, כי התמורה כאמור לעיל הינה מלאה, סופית וכוללת, וזאת בגין למען הסר ס .11.2
ביצוע השירותים וכל יתר התחייבויות הספק על פי החוזה, לרבות כל ההוצאות והעלויות 

 הכרוכות במתן השירותים, הכל כמפורט במסמכי המכרז. 
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  חובת חתימה על החוזה  .12

בנוסח שהעתקו מצורף, לרבות כל תיקון אותו על הזוכה לחתום על החוזה ונספחיו עם הרשות, 
ימים מהמועד שהתבקש  7תבצע 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 בלתי 
  . נפרד מתנאי מכרז זה

  שמירת דינים והוראות .13

ר המחיר הנקוב בה אינו תואם, לדעת הרשות את קיומם של הוראות הדין לא תתקבל הצעה אש
  וכן את כל התחייבויות הזוכה על פי החוזה.

  שינויים ופנייה להשלמות .14

כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז על ידי המציע או כל הסתייגויות שלו לגביהם,  .14.1
ל דרך אחרת עלולים להביא בין על ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכ

 לפסילת ההצעה, והכול בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

הרשות שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתה המלא  .14.2
צוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, יוהבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לב

שהם, הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים  מכל מין וסוג
ו/או התנאים הנוספים ו/או בקשר עם המענה למתן ציון האיכות ו/או ההצעה הכספית 
ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או 

ה שהיא שנתגלעו באיזה שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיב
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, המענה למתן ציון איכות ובהתאם לשאר 

 הוראות הדין.

ירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי המציעים מצה .14.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי  14 שהן נקובות בהוראות סעיף 

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

  הפעלת סמכות כאמור.    

  אין חובת קבלת ההצעה הזולה ביותר .15

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

  ביטול המכרז או ביטול החוזה .16

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .16.1

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

פס הזמנת החוזה עם זוכה במכרז, כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לה על פי טו
הצעות זה ו/או על פי יתר הוראות הדין. הנסיבות בגינן בוטלו המכרז, הזכייה או 

  החוזה, ימסרו למציעים, או לזוכה, לפי העניין.

 הביטול תוצאות .16.2

ה לעיל, תהי 16.1 שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניבוטל המכרז  .16.2.1
הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל 

 .בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרזפי דין, -דרך אחרת שהיא על

שהוכרז זוכה במסגרתו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה של  לאחרבוטל המכרז  .16.2.2
זוכה במכרז ו/או לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות 

 16.1 לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  16.1  המתוארות בסעיף 
תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעיל, ובנסיבות המתאימות, 

לפנות למציע הבא אחריו (אשר הצעתו הנה בעלת הציון הסופי המשוקלל הגבוה 
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בטופס הזמנת  תנאים המפורטיםכל המבין שאר ההצעות אשר עמדו ב, ביותר
אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור) ו/או של המציע/ים  /ם(מלבד הצעתו ההצעות

פי דין, בקשר לביצוע - לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על
 .ההתקשרות נשוא המכרז

   ההתקשרותתקופת  .17

 החלחודשים,  36למשך תהא  בהתקשרות הראשית הרשות עם המציע הזוכההתקשרות  תקופת
 תחילת מועד" -ו"  ההתקשרות תתקופ: "בהתאמה(להלן,  חתימת הרשות על החוזה מיום

 .עניין זהל, והכל בכפוף ליתר הוראות החוזה ")ההתקשרות תקופת

 ההתקשרותתקופת ך את להארי ,שיקול דעתה הבלעדי ל פיע ,תהא רשאיתבלבד הרשות 
חודשים במצטבר (בחוזה  24תקופה נוספת אחת או במספר תקופות נוספות של עד ב הראשית

 30בכל תמהיל שתקבע הרשות, וזאת בהודעה מוקדמת, בכתב, של  "),תקופות ההארכהזה: "
או תום איזה מתקופות ההארכה אותם קצבה  הראשית  ימים טרם תום תקופת התקשרות

  הרשות, לפי העניין.

  העדר בלעדיות .18

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

 השירותים ו/או שירותים דומים. 

  מסגרת התקשרות .19

שירותים/ עבודות למתן  מסגרתהתקשרות הינה  מכרז זהבהתקשרות הרשות בזאת, כי  מובהר
, ההזמנות היקף. Back Officeוריבית ושרותי ביצוע גדר עסקאות סיכוני מט"ח בתחום ניהול 

 דעתה שיקול פי ועל, הרשות צורכי פי על לעת מעת ייקבעו), בכלל(אם  ומאפייניהם מועדם
 מהשירותים איזה הזוכים מהמציעים הזמיןל מתחייבת האינ הרשות כי, מובהר. הבלעדי
 הפסקת על לזוכים להורותתהא רשאית /או ו בכלל אם, מסוימים במועדים/או ו כלשהו בהיקף
 מבלי וזאת, ההארכה תקופות/או ו ההתקשרות תקופת במהלך עת בכל תיםהשירו אספקת
 . לכך בקשר שהם וסוג מין מכל, שיפוי/או ו פיצוי לכל זכאים יהיו שהזוכים

  עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .20

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

כולל ₪,  500, לאחר תאום עם מזכיר/ת ועדת המכרזים, וכל זאת תמורת תשלום בסך 1993
 לטופס ההצעה הכספית.  8 מע"מ, ובכפוף להוראות סעיף 

  ות הבהרההבהרות ושאל .21

 ונציג הרשות האחראי למכרז זה, אליו יש להפנות בכתב את כל השאלות והבירורים הנ .21.1
או באמצעות  70100נתב"ג מ.  7אגף לוגיסטיקה, למען: שדות התעופה ת.ד. , לייני שפיגל 

או על ידי שליח, למזכירות אגף לוגיסטיקה, רשות שדות  03-9711296פקס שמספרו: 
או באמצעות הדואר  .209, חדר 2קומה  1ן גוריון, טרמינל התעופה, נמל תעופה ב

 elaines@iaa.gov.ilהאלקטרוני לכתובת מייל: 

  . 03-9750581 או 03-9750586יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו:  .21.2

פר . על הפונים לציין בעת פנייתם את מס11/09/2017פניות לבירורים תעשנה עד ליום  .21.3
הפקסימיליה ומס' הטלפון לבירורים. לאחר מועד זה תהא הרשות רשאית שלא לענות 

   לשאלות מציעים.

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

"), יפורסמו באתר האינטרנט של ההבהרותלעיל (להלן, יחדיו בסעיף זה: " 14.2 בסעיף 
הרשות. פרסום ההבהרות באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא 
לידיעתו של כל אחד מהמציעים, גם בנסיבות בהן, מכל סיבה שהיא, לא הפיצה הרשות 

להלן, ובכל מקרה על  21.5 צמה את ההבהרות (כולן או חלקן) בהתאם להוראות סעיף בע
המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, 
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מור בהן אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן, ולצרפן להצעה לאחר ששקללו את הא
והמציעים יהיו מנועים ומושתקים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, 

 בקשר לכך.

לעיל, הרשות תפיץ במישרין את  21.4 בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על פי סעיף  .21.5
רז, וזאת באופן ובאמצעים אשר תמצא ההבהרות לכל מי ששילמו דמי השתתפות במכ

 לנכון בקשר עם כל אחת מההבהרות. 

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

  איסור הסבה .22

להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או כל אחד מהמציעים, לרבות הזוכה, מתחייב שלא  .22.1
לבצע כל דיספוזיציה אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, במישרין ו/או בעקיפין, 
בקשר עם זכות מזכויותיו לפי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או 
יד החוזה שייחתם עמו (ככל שיחתם)) ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאג

אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת 
ההצעות ו/או החוזה שייחתם עמו (ככל שיחתם)), אלא לאחר שקיבל לשם כך את 

 הסכמתה מראש ובכתב של הרשות.

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או  .22.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה  22.1 ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף  הסבה ו/או המחאה

ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה אחרת כאמור שלא תקבל את אישורה בכתב של הרשות, 
 תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף.

  בעלות על מסמכי המכרז .23

ובנספחיו, שהוא במסמכי המכרז  כויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוגזהבעלות ו
כל  ןאינם רשאים לעשות בה במכרז המציעים. של רשות בלבד לרבות מענה המציעים, תהיינה

 משרדי הרשותלבמלואם יוחזרו  המכרזמסמכי  שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשת ההצעה.
  . ת ההצעותלא יאוחר מהמועד האחרון להגש

  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .24

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין  –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .24.1
הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, 

  בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה.

ר ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי כל עניין הקשו .24.2
המכרז, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה כפוף לדיני 
מדינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו על כל 

 כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

      
  בכבוד רב,    

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

  ] 1מספר  [טופס זה יש להכניס למעטפה

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

[*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי ")  ")התאגידהנני מנהלה הכללי של ____________ (להלן: " .1
, ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח תפקידי כמנהל הכללי של התאגיד, ]דת ההתאגדותשהוא מופיע בתעו

  והכרתי את העובדות נשוא התצהיר.

 שם התאגיד: ____________________________________________ .1.1

 כתובת רשומה:     _________________________________________ .1.2

 ___________________מספר תעודת הרישום של התאגיד: __________ .1.3

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

 מספר המניות מען מספר זיהוי שם בעל המניות

    

    

    

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

  הכללי: ____________________________________ המנהל 

  מנהלים נוספים בפועל בתאגיד:

     _______________________________________________  

   _______________________________________________  

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

  י מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת.אנ .2

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

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך    חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר 
מוסמך לחתום בשם התאגיד ולחייבו לצורך 

  המכרז. 

זהר כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הו
על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר 

  שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  
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  לטופס הזמנת ההצעות 1'נספח א
  ]לטופס הזמנת ההצעות 8.1 תצהיר פרטי מציע שהנו עוסק מורשה, בהתאם להוראות סעיף [

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

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

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

 שם המציע: ____________________________________________ .1.1

 כתובת רשומה:     _________________________________________ .1.2

 מספר עוסק מורשה של המציע: _____________________________ .1.3

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

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

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

          
  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך    חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר 
רך מוסמך לחתום בשם התאגיד ולחייבו לצו

  המכרז. 

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר 
על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר 

  שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  
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  נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות
  לטופס הזמנת ההצעות 8.2 תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר  

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

[*יש לנקוב בשמו המלא  ")המציע_____________ (להלן: "אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת  .1
למתן שירותי  2017/070/0220/00מס'  פומבי, מכרז כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות] -של התאגיד 

, עבור רשות שדות Back Officeייעוץ בניהול סיכוני מט"ח וריבית ושרותי ביצוע גדר עסקאות 
  .התעופה

 יע ומוסמך לחתום ולהצהיר בשמו.הנני עוסק כ_________ במצ .2

שנים לפחות ברציפות שקדמו למועד האחרון  3בעל ניסיון של אני מצהיר בזאת כי המציע  .3
להגשת ההצעות, בניהול סיכונים וגידורים מפני חשיפה לשינויים בשער הדולר ופעילות בחדר 

  .שהינו גוף ציבוריוזאת עבור לקוח אחד  ,מיליון דולר ארה"ב בשנה 50עסקאות בהיקף של מעל 

  מכרז זה: לצורך

 -המדינה (לרבות משרדי ממשלה ויחידות סמך שלהן), חברה ממשלתית, חברת -" גוף ציבורי"
לישראל, מנהל מקרקעי -הגנה-בת ממשלתית, תאגיד שהוקם בחוק ("תאגיד סטטוטרי"), צבא

, מוסד להשכלה ישראל, קופת חולים, עירייה ומועצה אזורית, מועצה דתית, תאגיד עירוני
  .גבוהה

  :נתונים להוכחת ההצהרה

הגוף הציבורי לו סופקו שם 
   השירותים

איש קשר [יש לציין בנוסף 
  ]ופרטי התקשרות

היקף הפעילות   תיאור השירותים 
נשוא השירותים 
  בדולר (ארה"ב)

[תאריך תקופת ביצוע  
  תחילה וסיום]

        

        

        

        

  לבד.להמחשה ב מספר העמודות הינו* 

בעל מחלקה כלכלית המבצעת המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,  אני מצהיר בזאת כי .4
ניתוח שוק, סקירות שווקים בארץ ובחו"ל וסקירות מאקרו כלכליות המופצות ללקוחותיו של 

 המציע.

אינו מחזיק בחשבון נוסטרו המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, אני מצהיר בזאת כי  .5
 שמו.על 

לצורך מתן השירותים  היה והצעתו תזכה במכרז, להקצותאני מצהיר בזאת כי המציע מתחייב,  .6
  להלן:תנאים המפורטים אופן מצטבר בכל הב לרשות, נותן שירות מטעמו העומד

  .": עובד המציע באופן שבו מתקיימים בין העובד למציע יחסי עובד מעבידנותן שירות מטעמו"

ת לניירות ערך עבור יועץ השקעות או משווק השקעות או ניהול רישיון מאת הרשובעל  .6.1
תיקים, על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול השקעות, 

  . 1995 –תשנ"ה 
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 - וגם-

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,  3 - נון השירות סיפק במהלך ה .6.2
מפני חשיפה לשינויים בשער הדולר ופעילות בחדר שירותי ניהול סיכונים וגידורים 

 מיליון דולר ארה"ב בשנה, לגוף ציבורי אחד לפחות.  20עסקאות בהיקף של 

*לצורך הוכחת תנאי זה, המציע רשאי להסתמך על אותו לקוח ציבורי שהוצג כמענה 
 לעיל. 7.1.2 לתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

  :להוכחת ההצהרה נתונים

  פרטי נותן השירות המוצע:  .א

  ______________שם:___________________ .1

  ___________ת.ז.  ___________ .2

 השכלתו של מנהל הצוות: _______________ .3
לחוק הסדרת  [המציע יצרף לנספח זה העתק נאמן למקור של רישיון נותן השירות בהתאם

וכמפורט בתנאי  1995 –ובניהול השקעות, תשנ"ה  העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות
   לעיל] 7.1.5.1 המקדמי הנקוב בסעיף 

  _____________ _______טלפון:  .4

  _______________________כתובת דוא"ל:  .5

  

 המוצע:נותן השירות ניסיון   .ב

הגוף הציבורי לו סופקו שם 
   השירותים

איש קשר ופרטי [יש לציין בנוסף 
  ]התקשרות

היקף הפעילות   תיאור השירותים 
נשוא השירותים 
  בדולר (ארה"ב)

  תקופת ביצוע 

תאריך תחילה 
  וסיום

        

        

        

        

  . * מספר העמודות הנו להמחשה בלבד

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .7
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  ת עו"דחתימת וחותמ   תאריך    חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
המצהיר מוסמך לחתום בשם התאגיד 

  ולחייבו לצורך המכרז. 

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי 
המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את 
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו 

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  

 

  

המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלאות נפרדת וכן להוסיף לטבלאות כאמור מסמכים  *
להוכחת הנתונים אותם ציין בתצהירו, ובלבד שהטבלאות האמורות, תיערכנה באופן זהה לטבלאות דלעיל, 

תצהיר כמפורט בנספח זה וכשלכל הנתונים המפורטים בה ו/או במסמכים המצורפים אליה, יאומתו באמצעות 
  להלן. 

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

  ל נספח ב', כפי הופקד בתיבת המכרזים.       לגבור בשום אופן וצורה על  הנוסח המחייב ש
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  לטופס הזמנת ההצעות' גנספח 
  לטופס הזמנת ההצעות 8.3 תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

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

") [*יש המציע________ (להלן: "_______________אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____ .1
מס'  מכרז פומביללנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות], 

 Backלמתן שירותי ייעוץ בניהול סיכוני מט"ח וריבית ושרותי ביצוע גדר עסקאות  2017/070/0220/00
Officeעבור רשות שדות התעופה ,. 

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

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

התאגיד המציע, אני ואף לא אחד מבעלי אמצעי השליטה המשמעותיים האחרים בתאגיד המציע  .3.1
נם: _____________, ת.ז./ח.פ______________; _______________ ת.ז./ח.פ. ישה

_____________; ___________, ת.ז./ח.פ. _____________ לא הורשעו בכל ערכאה שהיא 
, 291, 290, 237, 112, 100: 1977-חוק העונשין, תשל"ז פי עלאיזה מסעיפים הבאים בעבירה על פי 

, ואם 1957-חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח פי עלו/או  422-425, 383, 330, 305, 300
  הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.

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

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

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

 (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) לא הורשעו לפי חוק עובדים זרים ,
(להלן:  1987-"); ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים(להלן: " 1991-התשנ"א

  "); חוק שכר מינימום"

  ) שכר מינימום.) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק 2לא הורשעו ביותר משתי  

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום, אך במועד 2הורשעו ביותר משתי (
  האחרון להגשת ההצעות חלפו שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום, על פי 2הורשעו ביותר משתי (
, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת לפחות ממועד הפירוט דלהלן

  :ההרשעה האחרונה

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.      

2.      

3.      

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

  

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

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

  ובמידה והוא לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן,  9הוראות סעיף
ע מצהיר המצי עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, 100 –מעסיק יותר מ 
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) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים iומתחייב, גם כדלקמן: (
 –ובמידת הצורך  לחוק שוויון זכויות 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

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

לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל  )ii(לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף 
 ליישומן. 

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

זה לעיל, למנכ"ל  3.3יף המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סע
ימים מהמועד האחרון להגשת  30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

  ההצעות במכרז.  

ב לחוק 2" היא כהגדרתם בסעיף הורשע" - " ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעות המונחים " .4
מונחים  . אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

  אלה וכי אני מבין/ה אותם.

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

                  
         

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך    חתימת המצהיר

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר 
מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו 

  לצורך המכרז. 

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר 
יר את האמת וכי יהיה הוזהר על ידי להצה

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם 

  בפני על תצהיר זה.

 
  

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

המשמעותיים /  בעלי השליטהכל אחד משל העוסק המורשה, ו/או (לפי העניין) תצהירים נפרדים של 
כשכל אחד יבים, בשינויים המחולטופס הזמנת ההצעות,  1נספח ג', בנוסח בעלי הזיקה בתאגיד

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

  .לעיל 7.1.5 
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  לטופס הזמנת ההצעות 1נספח ג'
  לטופס הזמנת ההצעות 8.3 תצהיר פרטי מציע, בהתאם להוראות סעיף 

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

[*יש לנקוב בשמו ") המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ (להלן: " .1
ייעוץ בניהול סיכוני למתן שירותי  2017/070/0220/00מס'  מכרז פומביל, המלא של המציע]

  ., עבור רשות שדות התעופהBack Officeיבית ושרותי ביצוע גדר עסקאות מט"ח ור

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

[יש להקיף בעיגול את החלופה המציע / אני   –אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  .3
חוק  על פיהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים בכל ערכאה ש /תילא הורשע הרלוונטית]

חוק  על פיו/או  422-425, 383, 330, 305, 300, 291, 290 ,237 ,112 ,100: 1977-העונשין, תשל"ז
תי במי מהעבירות המציע/ הורשע ע, ואם הורש1957-הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח

  .נש בגינןכאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העו

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

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

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

 זרים עובדים חוק(להלן: " 1991-לא הורשעתי בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א ("
  "). מינימום שכר חוק(להלן: " 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז

 ) חוק שכר מינימום. /או ו ) עבירות לפי חוק עובדים זרים2לא הורשעתי ביותר משתי  

 חוק שכר מינימום, אך נכון /או ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו2ר משתי (הורשעתי ביות
  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1למועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

 ) חוק שכר מינימום, על פי /או ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו2הורשעתי ביותר משתי
) לפחות ממועד 1ת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגש

  ההרשעה האחרונה.

  מס"ד
  פירוט העבירה

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.      

2.      

3.      

4.      

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

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

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

  ובמידה והנני מעסיק יותר לחוק שוויון זכויות חלות עלי והנני מקיים אותן,  9הוראות סעיף
) כי iמן: (הנני מצהיר ומתחייב, גם כדלק עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, 100 –מ 

אפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 
; לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך  לחוק שוויון זכויות 9חובותיי לפי סעיף 

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כי פניתי בעבר  )ii(או לחילופין 
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לעיל,  )ii(לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9בחינת יישום חובותיי לפי סעיף לשם 
 קיבלתי ממנו הנחיות בעניין ופעלתי ליישומן. 

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

"ל משרד זה לעיל, למנכ 3.3הנני מצהיר ומתחייב בזאת, כי אעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות  30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

  במכרז.  

ב לחוק 2" היא כהגדרתם בסעיף הורשע" - " ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעות המונחים " .6
. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

  מבין/ה אותם.אלה וכי אני 

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

  

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך    חתימת המצהיר

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר 
מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו 

  לצורך המכרז. 

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר 
הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה 

הקבועים בחוק אם לא צפוי לעונשים 
יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם 

  בפני על תצהיר זה.

  

          

  

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

  

 ציון איכות (בנקודות) אמת מידה  הנבדק  

1.1  

  המציע

ברציפות שקדמו  מספר שנות ניסיון המציע
הגשת ההצעות בניהול האחרון ללמועד 

כונים וגידורים מפני חשיפה לשינויים סי
יקף בשער הדולר ופעילות בחדר עסקאות בה

וזאת עבור מיליון דולר בשנה  50של מעל 
(להלן:  שהינו גוף ציבורי או יותרלקוח אחד 

למען הסר ספק מובהר כי . ")שירותי ייעוץ"
המציע רשאי להציג לצורך מענה בסעיף זה 

 יהמקדמ בתנאי שהציג לקוח אותו את
  לעיל. 7.1.2 בסעיף הנקוב

כהגדרתו  – פרמטר זהלעניין  "גוף ציבורי"
  לעיל. 7.1.2 בסעיף 

  נקודות 10

  נקודות 5 –שנים  3-5

  נקודות 10 –שנים ויותר  6

  

 מעניקהמציע אשר עבורם  לקוחות מספר  1.2
ניהול סיכונים וגידורים מפני חשיפה  שירותי
ים בשער הדולר ופעילות בחדר לשינוי

 מיליון דולר 50עסקאות בהיקף של מעל 
  .בשנה (ארה"ב)

  נקודות 10

  נקודות 5  - לקוחות  1-2

  נקודות 7–לקוחות  3-4

  נקודות 10–לקוחות ומעלה  5

2  

היועץ 
המוצע למתן 
  השירותים

של היועץ המוצע למתן מספר שנות ניסיון 
ון שקדמו למועד האחר ,ברציפות השירותים

בניהול סיכונים וגידורים   ,להגשת ההצעות
מפני חשיפה לשינויים בשער הדולר ופעילות 

מיליון  20בחדר עסקאות בהיקף של מעל 
או יותר דולר בשנה וזאת עבור לקוח אחד 

  שהינו גוף ציבורי (להלן: "שירותי ייעוץ"). 

כהגדרתו  –" לעניין פרמטר זה גוף ציבורי"
  לעיל.  7.1.2 בסעיף

  נקודות 20

  נקודות 10 –שנים  3-5

 נקודות 20 –שנים ויותר  6

 חוות דעת  3.1
   לקוחות

חוות דעת ממליצים על המציע ע"פ שאלון 
  .( שתי חוות דעת) אחיד

לקוחות עבורם סיפק את  2על המציע להציג 
ובמהלך  7.1.2 השירותים המפורטים בסעיף 

ות שקדמו למועד שלוש השנים האחרונ
  האחרון להגשת ההצעות במכרז. 

על לקוח אחד  שהמציע יציג, הלקוחות מבין
בסעיף  וציבורי כהגדרת ףלהיות גולפחות 

 7.1.2.  

יש לציין שם מלא של הממליץ, תפקידו 
ופרטי התקשרות מלאים עמו (טלפון, נייד, 

  .דוא"ל)

  נקודות 15

  נקודות. 15האיכות  משקל במרכיב

  נקודות 7.5כל חוות דעת תקבל עד  

  

חוות דעת ממליצים על היועץ המוצע ע"פ   3.2
  ( שתי חוות דעת) שאלון אחיד

לקוחות עבורם סיפק  2על המציע להציג 
היועץ המוצע את השירותים המפורטים 

לעיל ובמהלך שלוש השנים  7.1.5.2 בסעיף 
האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת 

  נקודות 15

  נקודות. 15במרכיב האיכות משקל 

  נקודות 7.5כל חוות דעת תקבל עד  
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  ההצעות במכרז. 

על לקוח אחד  שהמציע יציג, הלקוחותמבין 
בסעיף  וציבורי כהגדרת ףלהיות גולפחות 

 7.1.2.  

יש לציין שם מלא של הממליץ, תפקידו 
ופרטי התקשרות מלאים עמו (טלפון, נייד, 

  .דוא"ל)

עם ראיון   4
המציע ונותן 

השירות 
  המוצע

ראיון עם נותן השירות המוצע, הריאיון 
יכלול בדיקת קו"ח של המועמד והתרשמות 

   .אישית

הריאיון יערך במועד שיקבע ע"י הרשות בפני 
וועדה מקצועית שתמונה ע"י וועדת 

  המכרזים.

ונותן השירות  המציעאיון חייבים להגיע לר
  . המוצע מטעם המציע

הניקוד יינתן, בין היתר, ע"פ הפרמטרים 
  הבאים: 

ומנותן  המציעהתרשמות כללית מניסיון 
  .נקודות ) 6(  השירות המוצע

של המציע  כושר ביטוי ויכולת הצגת נתונים
  .נקודות) 4( ושל נותן השירות מטעמו 

נם של המציע ונותן סיויהתרשמות מהצגת נ
  .נקודות) 10( השירות המוצע

שאלות איון תשאלנה יכמו כן, כחלק מהר
 , על בסיס שאלון אחיד,מקצועיות אחידות

  .נקודות) 10( יצטרכו לענות עליהם

  נקודות 30

  נקודות). 30משקל במרכיב האיכות 

  

 נקודות 100 סך הכול:
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  טופס המענה למתן ציון האיכות

  : לאות הוכחת מפ"ל האיכותדגשים למילוי טב

המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלאות נפרדת וכן להוסיף לטבלאות  .1
כאמור מסמכים להוכחת הנתונים אותם ציין בתצהירו, ובלבד שהטבלאות האמורות, תיערכנה 

אליה, באופן זהה לטבלאות דלעיל, וכשלכל הנתונים המפורטים בה ו/או במסמכים המצורפים 
  יאומתו באמצעות תצהיר כמפורט בנספח זה להלן. 

במספר סעיפים בטופס זה, ובתנאי שהנתונים  ולקוחותהמציע רשאי להסתמך על אותם נתונים  .2
  האמורים רלוונטיים לכל סעיף בהם הם מוצגים ועומדים בדרישותיו.

  תן ציון האיכות: הלן פרטינו וחתימתנו על הצעתנו והתחייבויותינו במסגרת טופס המענה למל

  חתימה וחותמת: __________________

  שם המציע: ____________________; ח.פ. ________________

    תאריך: ___________________

       שם איש קשר לעניין מכרז זה: _____________________
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   פרמטרים לבחינת איכות

 המציע .1

  ניסיון המציע במתן שירותיי הייעוץ (בשנים): .1.1

  שם הלקוח 

איש קשר ופרטי [
  ]התקשרות

תיאור השירותים 
  שניתנו לקוח

היקף הפעילות נשוא 
שירותים בדולר 

  (ארה"ב)

  תקופת ביצוע 

  תאריך תחילה וסיום][

        

        

        

        

  * מספר השורות הנו להמחשה בלבד.  

 כמפורט תאגיד נרכש שה/עוסק מור ידי על נצבר אשר ניסיון על להסתמך המציע רשאי, זה פרמטר לצורך
  .ההצעות הזמנת לטופס 7.3  בסעיף

ניהול סיכונים וגידורים מפני חשיפה  המציע אשר עבורם מעניק שירותי מספר לקוחות .1.2
 (ארה"ב) מיליון דולר 50לשינויים בשער הדולר ופעילות בחדר עסקאות בהיקף של מעל 

 :או יותר שהינו גוף ציבורי (להלן: "שירותי ייעוץ"). וזאת עבור לקוח אחד בשנה

  שם הלקוח 

איש קשר ופרטי [
  ]התקשרות

היקף הפעילות נשוא   תיאור השירותים 
השירותים בדולר 

  (ארה"ב)

  תקופת ביצוע 

  [תאריך תחילה וסיום] 

        

        

        

        

        

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד.  

 תאגיד נרכש עוסק מורשה/ ידי על נצבר אשר ניסיון על להסתמך המציע רשאי, זה פרמטר לצורך
  .ההצעות הזמנת לטופס 7.3  בסעיף כמפורט

 המוצע למתן השירותים מטעם המציע היועץ .2

ברציפות, שקדמו למועד האחרון להגשת  מוצע למתן השירותיםהיועץ השל מספר שנות ניסיון 
ניהול סיכונים וגידורים מפני חשיפה לשינויים בשער הדולר ופעילות בחדר עסקאות ההצעות, ב

יותר שהינו גוף ציבורי (להלן:  אומיליון דולר בשנה וזאת עבור לקוח אחד  20בהיקף של מעל 
  "שירותי ייעוץ").

היקף הפעילות נשוא   השירותיםתיאור   שם הלקוח
השירותים בדולר 

  (ארה"ב) 

 ותיםתקופת מתן השיר
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 להמחשה בלבד.  * מספר השורות הנו 

 חוות דעת לקוחות .3

  :חוות דעת לקוחות עבור המציע .3.1

לטופס  7.1.2 לקוחות עבורם סיפק את השירותים המפורטים בסעיף  2על המציע להציג 
אחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ובמהלך שלוש השנים ההזמנת ההצעות 

  במכרז. 

לטופס  7.1.2 בסעיף  וכהגדרתיודגש כי לפחות אחד מהלקוחות יהיה לקוח ציבורי 
  .הזמנת ההצעות

יש לציין שם מלא של הממליץ, תפקידו ופרטי התקשרות מלאים עמו (טלפון, נייד, 
  .)דוא"ל

  שם הלקוח 

  

  איש קשר ופרטי התקשרות שם ותפקיד 

    

    

 :חוות דעת לקוחות עבור היועץ המוצע למתן השירותים .3.2

לקוחות עבורם סיפק היועץ המוצע את השירותים המפורטים בסעיף  2על המציע להציג 
רונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות לעיל ובמהלך שלוש השנים האח 7.1.5.2 
  במכרז. 

לטופס  7.1.2 בסעיף כהגדרתו יודגש כי לפחות אחד מהלקוחות יהיה לקוח ציבורי 
  .הזמנת ההצעות

יש לציין שם מלא של הממליץ, תפקידו ופרטי התקשרות מלאים עמו (טלפון, נייד, 
  דוא"ל)

  לקוחות מהם ניתן לקבל משוב עבור היועץ המוצע:

  שם הלקוח 

  

  איש קשר ופרטי התקשרות שם ותפקיד 
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  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל תעופה בן
  ______________ תאריך:

  א.ג.נ.,

ייעוץ בניהול סיכוני מט"ח  שירותי למתן 0702017//000220/מס'  מכרז פומביל הצעה כספיתהנדון: 
  , עבור רשות שדות התעופהBack Officeוריבית ושרותי ביצוע גדר עסקאות 

  ] 2[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

אנו הח"מ, לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושקללנו את כל  .1
קובים ההוראות המפורטות במסמכי המכרז, לרבות תנאי החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנ

בטופס ההצעה הכספית ובטופס המענה למתן ציון איכות, מכלול ההיבטים הכרוכים בביצוע 
השירותים וכל מידע אחר נשוא המכרז, וכן כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי, 
מציעים לרשות שדות התעופה את ביצוען של התחייבויותינו בחוזה, במלואן ובמועדן, תמורת 

 הכספית המפורטת כדלקמן: הצעתנו

ללא  ₪ 360שעת ייעוץ בסך של תעריף מ ____)___הנחה (במילים: ______ _______%
 .מע"מ

הרשות אינה מתחייבת למכסת שעות ייעוץ י * הרשות מבקשת להביא לידיעת המציעים כ
   מינימאלית כשלהי, ומתן השירותים יהיו בהתאם לצרכי הרשות מעת לעת.

 לוי טופס ההצעה הכספיתדגשים כלליים למי .2

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

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

 .אין לנקוב  אחוז הנחה שלילי .2.1

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

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

(לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), 
תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחד מדרכי 

 הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן חליפי:

 לפסול הצעה כאמור על הסף. .2.3.1

קבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או ל .2.3.2
אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל 
האמור לקבל או לדחות את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על 

 פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

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

 המציע.   

נקב המציע בטופס ההצעה הכספית שיעור הנחה המהווה תוספת תשלום (הנחה  .2.3.4
 2י סעיף שלילית), אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פ

זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את שיעור ההנחה השלילי 
   שיעור הנחה "אפס".כאמור, כאילו נקב המציע במקומו 
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זה, על מנת  2למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות על פי סעיף  .3.3
שר עם אופן ההתייחסות לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לרשות על פי דין בק

והטיפול בכל הסתייגות, טעות 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 הבלעדי והמוחלט של הרשות.

לעשות שימוש בכל אחת  עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), .3.4
זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או  2מהזכויות המוקנות לה על פי סעיף 

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

פס ההצעה הכספית, המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן בחתימתם על טו .3.5
מוחלט ובלתי חוזר, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות 

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

 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 פי על  .3.6
לטופס הזמנת  14 רשות על פי סעיף מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת העומדת ל

 ההצעות.

  הצהרות כלליות בקשר עם ההצעה הכספית .4

מבלי לגרוע משאר הוראות טופס הזמנת הצעות זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על  .4.1
לצורך ובמסגרת פיו, אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כי 

הצעתנו הכספית, בחנו בקפידה ובעיני בעל מקצוע וכן שקללנו את כל ההשלכות, 
התנאים, ההיבטים והיישומים של הוראות מסמכי המכרז והתמורה לה נהיה זכאים 
בגינם (לרבות כמפורט בטופס הזמנת הצעות זה), קיבלנו מהרשות כל מידע נוסף שנדרש 

ז, ומתן השירותים על פיהם והתמורה המשולמת בגינם, על ידנו בקשר עם מסמכי המכר
וכי לאחר ששקללנו את כל האמור, וכל מידע אחר שמצאנו לנכון 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. 

כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן, הכרוכות, הצעתינו הכספית תכלול  .4.2
על פי החוזה, לרבות ומבלי  ובמישרין ו/או בעקיפין, בביצוע והשלמת התחייבויותינ

לגרוע, הוצאות נסיעה, משלוחי דוא"ל ומכתבים, כוח אדם, ציוד, פגישות, דוחות, 
על פי החוזה,  והתחייבויותינאחריות, ביטוח וכיו"ב, הכול על מנת לבצע ולהשלים את 

 במלואן ובמועדן כמפורט בהוראות החוזה ובנספחיו. 

ידוע לנו כי הרשות רשאית להרחיב ו/או לצמצם את היקף השירותים, מפעם לפעם, וזאת  .4.3
 על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, ובהתאם לצרכיה.

נת ההצעות בפרט, כל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת המכרז בכלל וטופס הזמ .4.4
נועד לצרכי המחשה בלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד הרשות, 
לכל דבר ועניין, וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת 
להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע מהתחייבויותינו המפורטות 

 במסמכי המכרז.   

היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד וכי  החוזה,לנו תנאי ורים בר .4.5
המהווה חלק (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי),  , על חוזהי הרשותיד שיקבע על

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

חילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת חוזה לרבות נספחיו ע"י הרשות עם המציע ת
 הזוכה.

כי ידוע לנו, שאין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות  .4.6
 המוטלות עלינו בחוזה ו/או בנספחיו.
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ים כי כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או ידוע לנו ואנו מקבל .4.7
אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא  -בכתב באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר הועדה 

 –יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 
 יהיה הדבר על אחריותו בלבד.

 בטופס הזמנת ההצעות.נקוב כ תוקפה של הצעתנו זו היא .5

בחתימתם על טופס ההצעה הכספית, המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן מוחלט  .6
 2 ובלתי חוזר, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיפים

ושתקים לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומ 3 -ו
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.

ו. ידוע לנו לטופס הזמנת ההצעות כשהם חתומים על ידנ 8 מצ"ב כל המסמכים המנויים בסעיף  .7
  שבמידה ולא יוגשו כל המסמכים הנ"ל עלולה הצעתנו זו להיפסל.

___________ לא יימסרו  - ____________ ו - אנו מבקשים, כי מסמכים: ___________ ו .8
 לעיון, וזאת מן הנימוקים להלן:

  מסמך נפרד, מנומק  ומפורט)   8(הערה: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף

_____________________________________________________________       

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

מור לעיל ידוע לנו, כי עפ"י הדין, שיקול הדעת הוא של ועדת המכרזים של הרשות. למרות הא
כל פרטי הצעתנו מידע ומסמכים הנדרשים לצורך הוכחת התנאים המקדמיים וכן ידוע לנו, כי 

  הכספית לא יהיו חסויים. 

 :מבלי לגרוע מהצהרותינו כמפורט בטופס הזמנת ההצעות, אנו הח"מ, מצהירים בזאת כדלקמן .9

/או בעקיפין, כל טובת כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו .9.1
הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על הליך 
המכרז ו/או הליך קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות כל החלטה של המציע ו/או נושאי 

  המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של הליך זה.

לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי כי אנו ו/או כל מי מטעמנו  .9.2
משרה אצל המציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע 

 חסוי/סודי הקשור להליך זה. 

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם  .9.3
דות התעופה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר נושאי משרה ברשות ש

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  .9.4
ב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז, הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל של

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

ידוע לנו ואנו מקבלים על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה, ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת  .9.5
למשתתפים במכרז אך ורק מציע לשלב הבא במכרז, ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח 

 על ידי מזכיר ועדת המכרזים של הרשות.

ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים באיזה מהנושאים  .9.6
המפורטים לעיל בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר ועדת המכרזים של 

עליה בשום צורה ואופן  אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך -הרשות 
 יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 
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  : להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה .10

  חתימה וחותמת: __________________ .10.1

  :_____________;המציע: ____________________; ח.פ. שם .10.2

    תאריך: ___________________

        כרז זה: _____________________שם איש קשר לעניין מ .10.3

 כתובת, טלפון ופקס:__________________ .10.4
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