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  רשות שדות התעופה  

  גוריון-נמל תעופה בן
  

  2017/073/0033/00מס' פומבי  מכרז 
  

  גוריון,  - התקשרות בחוזה למתן שירותי אחזקת תאורת חוץ בנמל התעופה בןבדבר: 
  עבור רשות שדות התעופה

  
  טופס הזמנת הצעות ותנאיי המכרז 

  

  טופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז
 

פי חוק רשות - "), המחזיקה, מנהלת ומפעילה את שדות התעופה, עלהרשות(להלן: "רשות שדות התעופה   .1
וכן המחזיקה, המפעילה והמנהלת, מכוח סמכויות שהוענקו לה בחוק  1977- שדות התעופה, התשל"ז

, את מסופי המעבר היבשתיים, על כל מתקניהם,  1980- רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם
, אחזקת תאורת חוץ מתן שירותילהשתתפות במכרז פומבי, להתקשרות בחוזה למזמינה בזאת הצעות 

הרשות, והכל בכפוף להוראות הנקובות במסמכי המכרז  "), עבורנתב"גגוריון (להלן: "-נמל התעופה בןב
 -" והמכרזלחוזה (להלן: " ורפיםובנספחיהם המפורטים להלן, לרבות לעניין זה במפרטים הטכניים המצ

  ", בהתאמה):השירותים"
  

  תיאור כללי של השירותים
 

  כל אחד מהמציעים מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  .2
  

, בהתאם להוראות המפורטות לשם כך הרשות מתכוונת להתקשר בחוזה לשם מתן השירותים  2.1  
פת נורות תאורה תקולות; החל) 2(ביקורת תקופתית; ) 1(  ,הכוללים בין היתר במסמכי המכרז, 

רחובות,  –תיקוני תקלות במסגרת אחזקה כוללת לתאורת חוץ, המותקנות במתחם נתב"ג ) 3(
  .חניונים (בנויים ופתוחים), רחבות חנייה למטוסים, גני נוי, מגרשי חניה ומדרכות

  
והיקפם  לעיל, מהווה תיאור כללי של השירותים 2.1מובהר בזאת, כי האמור בסעיף משנה   .2.2  

מנת למצות -ומובא לנוחות המציעים בלבד. עוד מובהר, כי לא יהיה באמור בסעיף זה לעיל, על
או לגרוע בשום צורה ואופן, מכל ההתחייבויות המוטלות על זוכה המכרז שבנדון, בקשר עם 

זה לעיל, לבין  2התאמה בין האמור בסעיף - ביצוע השירותים, ובכל מקרה של סתירה ו/או אי
  ניהן.יים אחרים בחוזה על כל נספחיו, יחולו על הזוכה ההוראות המחמירות מבסעיפ

  
  מסמכי המכרז

 
  :")מסמכי המכרז(בטופס זה: " את מסמכי המכרז דלהלן, יהוו יחדיוהמסמכים .3

 
זה, על כל נספחיו, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי י מכרז יהזמנת הצעות ותנאטופס  3.1 

  .מתנאיו
 

, המהווים חלק בלתי נפרד על כל נספחיו לביצוע העבודות עבור הרשות שנוסחו מצ"ב, החוזה  3.2 
  .")החוזה(להלן, יחדיו: " הימנו ותנאי מתנאיו

 
, המהווה  חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו על נספחיו למכרז זההכספית טופס ההצעה  3.3 

  .")טופס ההצעה הכספית(להלן ויחדיו: "
 

(כמשמען בסעיף משנה ידי הרשות ו/או הבהרות -כל מסמך או תוספת למכרז, שיוצא בכתב על 3.4 
  להלן), שפורסמו במסגרת הליכי המכרז. 24.4
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  5.1יועמדו לעיון במשרדי הרשות וכן באתר האינטרנט כמפורט בסעיף משנה  מסמכי המכרז    3.5 
אתר האינטרנט או לקבלם במשרדי להלן. את מסמכי המכרז ניתן יהיה להדפיס באמצעות 

הרשות, כעותק צרוב במדיה מגנטית על גבי תקליטור. מסמכי המכרז אשר יומצאו למשתתפים 
  .PDF יכאמור על גבי התקליטור, יערכו כקובצ

  
לעניין זה יובהר, כי תוכניות ושרטוטים נשוא מכרז זה, יימסרו לכלל המציעים על גבי תקליטור,    

  להלן. 26.1ים, הנקוב בסעיף משנה במועד מפגש המציע
  

), כשכל המסמכים כוללים תצהירים, Hard Copyעל המציע להגיש את הצעתו בפורמט כתוב (  3.6 
אימותים וחתימות כנדרש, והכל בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז בכלל, ובסעיפים 

 להלן בפרט.  8 -ו  7
  

  נתב"ג.מפת הגעה ותאור מקום משרדי הרשות ב  3.7 
  

המציע לא יהיה רשאי, בשום צורה ואופן, לבצע כל שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי   3.8 
 18.1המכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו) וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף משנה 

  להלן.
  

פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע שינויים ו/או תיקונים באיזה -הרשות תהא רשאית, על   
, 4.2סמכי המכרז, טרם סיום ההליך המכרזי ויחולו לעניין זה גם הוראות סעיפי משנה ממ

  להלן והכל מבלי שלמציע תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 24.4, 5.1.2
  

 בתיבת מופקד שהוא כפי ,המכרז מסמכי של הכתוב העותק כי, בזאת מובהר ,ספק הסר למען   
 אשר המסמכים יעותק. זה מכרז לצורך המחייב העותק, טומוחל בלעדי באופן הנו, המכרזים

 אותו מסמך כל וכן, האינטרנטאתר  באמצעות הופקו  אשר/או ו התקליטור גבי על נצרבו
 בשום ,לגבור/או ו תחליף להוות מנת- על בהם יהיה לא, בעצמו לערוך למציע הרשות תאפשר
 בתיבת מופקד שהוא כפי, מכרזה למסמכי הכתוב העותק של המחייב הנוסח על ,וצורה אופן

  .המכרזים
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  המכרזי ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך
 

  : המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך ,מצ"ב טבלה  4.1  .4
  

    
  מועד ביצוע    פעולה

  17.07.2017 -  המכרזמועד פרסום 

המועד האחרון לעיון ולקבלת מסמכי המכרז במשרדי הרשות, 
  להלן 5.1.1.1משנה  כמפורט בסעיף

- 07.08.2017  

אגף  - מחלקת התקשרויות רישום למכרז, בהמועד האחרון ל
  להלן 5.2.2.1, כמפורט בסעיף משנה של הרשות לוגיסטיקה

- 07.08.2017  

באמצעות אתר האינטרנט,  ,רישום למכרזהמועד האחרון ל
  להלן  5.2.2.2כמפורט בסעיף משנה 

- 06.07.2017  

  כמפורט  ,להגשת שאלות הבהרההמועד האחרון 
  להלן 24.3משנה  בסעיף

- 17.08.2017  

  כמפורט  מכרז,המועד האחרון להגשת הצעות ב
  להלן 8.10.1משנה  בסעיף

- 24.08.2017  

מועד תוקף הערבות לקיום המכרז ותוקף ההצעה, כמפורט 
  להלן 10 -ו  7.1.9בהתאמה בסעיפים 

- 02.04.2018  

  , כמפורט נרשמים למכרזל ים מציע וסיורמועד מפגש  
  להלן 26.1בסעיף משנה 

- 14.08.2017  

  

פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור, לדחות את - הרשות תהא רשאית, בכל עת ועל 4.2 
לעיל, בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר. הודעות על  4.1המועדים הנקובים בסעיף משנה 

,  24.4טרנט של הרשות ויחולו עליהן הוראות סעיפי משנה דחייה כאמור, תפורסם באתר האינ
  להלן.  24.5

 
ידי הרשות, במידה וייקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו -על המועדים החדשים אשר ייקבעו על   

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

  
מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת, העומדת - לא יהיה בשינוי ו/או בדחיית המועדים, על  4.3 

פי כל דין, והמציע מוותר בזאת, באופן סופי ובלתי חוזר -פי מסמכי המכרז ו/או על-לרשות על
וכן יהיה מנוע ומושתק, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, בקשר עם מימוש זכויותיה 

  לעיל. 4.2ל הרשות, בהתאם להוראות סעיף משנה ש
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  ורישום למכרזעיון במסמכי המכרז 
 

  עיון במסמכי המכרז  5.1  .5
  

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

  
 מחלקת, A.R-870, חדר מספר 2ה , קומ3במשרדי הרשות שבטרמינל  5.1.1.1      

) (בטופס הזמנת מתחם חטיבת אחזקה, (אגף לוגיסטיקה – התקשרויות
") וזאת עד ליום אגף לוגיסטיקה -מחלקת התקשרויות הצעות זה: "

  .08:30 - 11:30ה', בשעות:  –, בימים: א' 07.08.2017
  

, (בטופס WWW.IAA.GOV.ILבאתר האינטרנט של הרשות, שכתובתו:  5.1.1.2      
  ")אתר האינטרנטהזמנת הצעות זה: "

  
כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופצו במסגרת המכרז, יצורפו גם כחלק בלתי נפרד   5.1.2    

למסמכי המכרז, המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם, 
שיופצו במסגרת  ,כי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכוןלעיין בכל עת במסמ

  המכרז, נכון למועד העיון האמור.

  
 ,יודגש, כי על כל משתתף פוטנציאלי, חלה החובה לעקוב אחר כל שינוי או הבהרה      

  אשר יפורסמו באתר האינטרנט ו/או במשרדי הרשות, בקשר למכרז זה.

  קשרות עם המציעהשתתפות במכרז ודרכי הת  5.2  
  

, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמוהירשם על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז, ל  5.2.1    
  להלן. 5.2.2באופן המפורט בסעיף משנה 

  
  :, יתבצע באופן ובמועדים המפורטים להלןרישום למכרז  5.2.2    

  

סעיף משנה , כמשמעות מונח זה, באגף  לוגיסטיקה –מחלקת התקשרויות ב 5.2.2.1      
  . 09:00-12:00ה', בשעות: - , בימים: א'07.08.2017וזאת עד ליום לעיל,  5.1.1.1

  
, בשעה: 06.08.2017באמצעות אתר האינטרנט של הרשות, וזאת עד ליום  5.2.2.2      

23:30  .  
  

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

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

  
 האגף לוגיסטיק -מחלקת התקשרויות , יימסרו לרשות בהליך הרישום למכרזבמסגרת   5.2.4    

, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, הנרשם או באתר האינטרנט של הרשות, פרטי
  מספר פקס ודוא"ל.

  
לעיל,  5.2.4במסגרת הוראת סעיף משנה שנמסרה , הדוא"להרשות תשלח לכתובת   5.2.5    

 - מחלקת התקשרויות (במידה והרישום למכרז יבוצע ב .הרישום למכרזבגין אישור 
  ימסר למציע אישור ידני).אגף לוגיסטיקה, י

  



  

5 

 

הרשות לא תהא אחראית, בשום צורה ואופן, לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או   5.2.6    
ו/או לכל מי  מציעהוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו ו/או שייגרמו ל

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

לעיל, לרבות נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום, שנגרמו  5.2.4משנה 
זמינות באתר האינטרנט של הרשות -ו/או שייגרמו, בשל כשל ו/או ליקוי ו/או אי

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

  
  דרישות מקדמיות מהמציעים

 
בהם מתקיימים באופן מצטבר, כל התנאים המקדמיים,  ,רשאים להגיש הצעות רק מציעים  6.6.1

  המפורטים להלן:
  

ם כדין מציע, שהינו תאגיד הרשום כדין בישראל  או עוסק מורשה (שאינו תאגיד) הרשו 6.1.1    
  שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה.  ,בישראל, נכון ליום האחרון

  
מציע כנ"ל, אשר  נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, הינו קבלן רשום  6.1.2    

לפחות, בהתאם להוראות חוק רישום  1ובסיווג א'  160בפנקס הקבלנים, בסימול מס' 
והוראות תקנות רישום קבלנים  1969 –כ"ט קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התש

  . 1988- לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח
  

 1,500מציע כנ"ל, אשר הינו בעל ניסיון במתן שירותי  אחזקת תאורת חוץ,  של לפחות  6.1.3    
ת , כל עמוד, וזאמטרים 24בגובה מקסימאלי אשר לא יעלה על , , במצטברעמודי תאורה

האחרון שנקבע להגשת ההצעות  שקדמו ליום (שלוש) השנים האחרונות,  3במהלך 
  במכרז זה. 

  
 100מציע כנ"ל, אשר הינו בעל ניסיון במתן שירותי  אחזקת תאורת חוץ, של לפחות  6.1.4    

, כל עמוד, וזאת מטרים 24 -בגובה מינימאלי אשר לא יפחת מבמצטבר, עמודי תאורה, 
האחרון שנקבע להגשת ההצעות  שקדמו ליוםהשנים האחרונות, (שלוש)  3במהלך 

  במכרז זה. 
  

מציע כנ"ל, אשר הינו בעל מחזור כספי שנתי, מביצוע של עבודות אחזקת תאורת חוץ,  6.1.5    
במחירים שוטפים (לא כולל מע"מ), בכל אחת ) ₪,  מיליון( 1,000,000 - מ  ואשר לא פחת

  פרד., בנ2016 - ו 2015, 2014מהשנים 
  

לעיל, ובכל מקום אחר בטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז,   6.1.3 – 6.1.5 לצורכי סעיף משנה    
  :יהיו למונחים הבאים המשמעויות הבאות

  
  תוך כדי התקופה כאמור ולאו דווקא תקופה רצופה. –" במהלך"
  סך הכנסות המציע, לא כולל מע"מ. –" מחירים שוטפים"

  
אשר נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, מתקיימים בו  מציע כנ"ל,  6.1.6    

  כל התנאים הבאים, במצטבר:
  

גם כל בעל אמצעי שליטה  –הוא, מנהלו הכללי, ובמידה והמציע הינו תאגיד  6.1.6.1      
פי איזה -משמעותי במציע, לא הורשע/ו, בכל ערכאה שהיא, בעבירה על

 290, 237, 112, 100: 1977-עונשין, התשל"זפי חוק ה- מהסעיפים הבאים, על
פי חוק הפיקוח על מצרכים -ו/או על 425 – 422, 383, 330, 305, 300, 291 –

 5, ואם הורשע/ו במי מהעבירות כאמור, חלפו 1957-ושירותים, התשי"ח
  (חמש) שנים ומעלה, מיום תום ריצוי העונש בגינן.
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 25% -: מי שהינו מחזיק במשמעו –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"        
(עשרים וחמישה אחוזים) או יותר, מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק 

 25%של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או מי שהינו רשאי למנות 
  (עשרים וחמישה אחוזים) או יותר, מהדירקטורים במציע.

  
רה לא הורשעו ביותר משתי  ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו כלל ובכל מק הוא 6.1.6.2      

לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  - עבירות 
, ואם הורשעו 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים), התשנ"א

כי במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות  –ביותר משתי  עבירות כאמור 
 הרשעה האחרונה.במכרז זה, חלפה שנה אחת  לפחות, מתום מועד ה

  
כמשמעותם  –" בעל זיקה"" והורשעזה לעיל, המונחים " 6.1.6.2לצורכי סעיף משנה       

  .1976-בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
  

בו  מומובהר, כי הרשות תהא רשאית, שלא לפסול מציע אשר לא התקיי        
תאם לעיל, וזאת בה 6.1.6.2התנאים המקדמיים הנקובים בסעיף משנה 

ידי ועדת המכרזים, בהתאם להוראות סעיף -להחלטה, שתתקבל לשם כך על
 .1976-) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו1)(1ב. (ב2משנה 

  
 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  6.1.6.3      

ופין, שהוראות "), אינן חלות על המציע או לחילחוק שוויון זכויות(להלן: "
לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן, וככל והינו מעסיק  9סעיף 

(מאה) עובדים, נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות  100 -יותר מ
) כי יפנה למנהל הכללי iבמכרז זה, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (

ם בחינת יישום של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, לש
לשם קבלת  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9חובותיו, לפי סעיף 

) כי התחייב בעבר, לפנות למנהל iiהנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין (
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, לשם בחינת 

וראות סעיף לחוק שוויון זכויות, בהתאם לה 9יישום חובותיו, לפי סעיף 
) זה לעיל ונעשתה עמו התקשרות שלגביה התחייב והמציע ii( 6.1.6.3משנה 

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

  
שוויון כמשמעותו בחוק  –" מעסיק" זה לעיל, המונח 6.1.6.3לצורכי סעיף משנה       

  זכויות.
  

פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס -עלמציע כנ"ל, אשר מנהל עסקיו כדין,   6.1.7    
, ושהינו בעל האישורים הנדרשים, לפי חוק עסקאות גופים 1975-ערך מוסף, התשל"ו
 .1976-ציבוריים, התשל"ו

  
  .לעיל 5סעיף מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו נרשם למכרז, בהתאם להוראות   6.1.8    

  
[לנרשמים  ובסיור המציעים  מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו, השתתף במפגש  6.1.9    

  להלן. 26.1, במועד ובמקום הנקוב בסעיף משנה בלבד]למכרז 
  

  מגבלות להשתתפות במכרז  6.2  
  

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

ת מדגישה ומבהירה בזה, כי דרישת התנאים המקדמיים ויתר הדרישות הרשו 6.2.1    
, אלא אם נקבע אחרת במציע עצמוהמפורטות  במסמכי המכרז, צריכות להתקיים 

 במפורש במסמכי המכרז.
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- ידי הרשות, עקב אי-מציע אשר סיפק שירותים/טובין לרשות והחוזה עימו בוטל, על 6.2.2    
וזאת בשלוש השנים האחרונות,  רות והפרת החוזהעמידת המציע בתנאיי ההתקש

 –שקדמו ליום פרסום המכרז, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה. היה והגיש הצעה 
  הצעתו תפסל על הסף ולא תדון.

  
, שפרסמה הרשות מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך תחרותי אחר 6.2.3    

סר לוועדת המכרזים מידע מטעה או שנהג לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך או שמ
במהלך המכרז בעורמה וזאת בשלוש השנים האחרונות, שקדמו ליום פרסום המכרז, 

  תהא לרשות שיקול דעת, במסגרת בדיקת ההצעות, לפסול את הצעתו.
  

, לפסול ה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעוןבנוסף, הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעת 6.2.4    
ניסיון  ו/או יש אשר לרשות היהשל משתתף ו/או מציע /או השתתפות  בהליך, הצעה ו

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

  מציע מסוג השירותים או העבודות מושא ההליך.משתתף ו/או ובין אותו 
  

  ".המתקשרהגורם שצבר את אותו ניסיון שלילי, רע ו/או כושל, ייקרא להלן: " 6.2.5    
  

) ישות משפטית שהינה iשהינו: ( ,המגבלה האמורה תחול (א) גם ביחס למשתתף/מציע      
) ישות משפטית אשר המתקשר הינו iiבעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין במתקשר; (

) ישות משפטית אשר המתקשר מצוי עמה iiiבעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; (
באחזקה משותפת, במישרין או בעקיפין, וכן (ב) גם אם חל שינוי באחזקות 

לבין המועד בו  זה, צעות במכרזלהגשת השנקבע האחרון  היוםהמתקשר/במתקשר, בין 
  .כושלו/או  נצבר אותו ניסיון שלילי/רע

  
 יודגש, כי לא תתקבלנה הצעות שהוגשו במשותף, דהיינו, הצעה אחת המוגשת  6.2.6    

 ידי שני מציעים במשותף או יותר.- על
  

  :לעיל, מובהר בזאת במפורש, כדלקמן 6.2.1חרף המגבלות הנקובות בסעיף משנה   6.3 
  

יהיה  לעיל, 6.1.3 – 6.1.5לצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיפי משנה   6.3.1   
ידי עוסק -המציע רשאי להסתמך על ניסיון ו/או על מחזור כספי, לפי העניין, שנצבר על

"), במהלך התקופה הקודמת למועד העוסק המורשהמורשה (שאינו תאגיד) (להלן: "
סק המורשה, כאשר במהלך התקופה שממועד ייסודו של ידי העו- ייסודו של המציע על

המציע ועד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, העוסק המורשה הינו בעל 
  מאמצעי השליטה במציע, לכל הפחות. 51%

  
כהגדרת מונח זה בחוק  –" אמצעי שליטה" זה, המונח  6.3.1לצורכי סעיף משנה      

  .1999- החברות, התשנ"ט
  

ידי העוסק -שנצבר עללפי העניין, ביקש מציע להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי,      
-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 
פי טופס הזמנת ההצעות ותנאיי - ם עלהמציע וכן את כל המסמכים והמידע הדרושי

ידי העוסק המורשה, - המכרז, בקשר עם הניסיון ו/או המחזור הכספי, שנצברו על
  נטית.וובמהלך התקופה הרל

  
 משנה ים בסעיפיהנקוב יםהמקדמי םעוד מובהר בזאת, כי לצורך עמידה בתנאי  6.3.2   

ן ו/או מחזור כספי, לפי יהיה המציע רשאי להסתמך על ניסיולעיל,  6.1.3 – 6.1.5 
ידי ישות משפטית ממנה רכש ו/או קיבל המציע פעילות, וזאת -העניין, שנצברו על

- פי הוראות חוק החברות, התשנ"ט- לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי על
  ").התאגיד הנרכשוכן לרבות בדרך של עסקת נכסים/פעילות (להלן: " 1999
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ידי תאגיד -שנצבר על לפי העניין, ניסיון ו/או מחזור כספי, ביקש מציע להסתמך על     
נרכש, יצרף המציע להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד 

פי טופס הזמנת ההצעות ותנאיי -הנרכש וכן את כל המסמכים והמידע הדרושים על
תאגיד הנרכש, במהלך ידי ה-המכרז, בקשר עם הניסיון ו/או המחזור הכספי, שנצברו על

  נטית.ווהתקופה הרל
  

הוא היום בו  פורסמה בעיתונות  - " יום  פרסום המכרזזה ובכל מסמכי המכרז, " 6לעניין סעיף  6.4 
  לראשונה הזמנת הצעות למכרז זה.

 
  הפרת תנאיי המכרז

  
המכרזי בעורמה ו/או (ג) מציע אשר (א) ימסור לוועדת המכרזים מידע מטעה ו/או (ב) ינהג במהלך ההליך א.6

- יחזור בו מהצעתו במכרז זה, לאחר שהוכרז כזוכה ו/או (ד) לאחר התקשרות עמו בחוזה, בוטל החוזה על
עמידתו בתנאיי ההתקשרות והפרת החוזה, הרשות תהא רשאית למנוע ממנו, - ידי הרשות, עקב אי

(שלוש)  3זאת לפרק זמן של עד מלהשתתף במכרזים עתידיים של הרשות ו/או בכל הליך התקשרות אחר ו
שנים, מיום החלטת הרשות, שניתנה בעניינו של המציע, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 
הרשות, ומבלי שיהיה בכך לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של הרשות, לתבוע מהמציע כל נזק אחר ו/או 

פי סעיף -פי מסמכי המכרז, לרבות על-כל דין ו/או עלפי -נוסף ו/או לנקוט כנגד המציע בהליך כלשהו, על
לעיל, בהתקיים מי מנסיבותיו ולרבות חילוט הערבות (ככל שנקבעה במכרז חובת המצאת תנאיי הסף 

  ערבות), בקשר למימוש זכויותיה כאמור.
 

עמו הליך א. זה לעיל, היא תודיע על כך למציע בכתב ותקיים 6היה והרשות תפעיל את זכותה מכוח סעיף   
  בירור, טרם מתן החלטתה.

  
ישות משפטית שהינה  )i(הרשות תהא רשאית למנוע השתתפות כאמור, לא רק מאותו מציע, אלא גם מ:   

ישות משפטית אשר אותו מציע הינו בעל אחזקות  )ii(בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין באותו מציע; 
שר אותו מציע מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או ישות משפטית א )iii(בה, במישרין או בעקיפין; 

בעקיפין. בנוסף, הרשות תהא רשאית למנוע השתתפות כאמור, גם במקרה בו חל שינוי בגורמים בעלי 
האחזקות באותו מציע / באחזקות אותו מציע בעצמו, בין המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז 

  ועים הנקובים לעיל.זה, לבין המועד בו אירע איזה מהאיר
  

  המסמכים שיש לצרף להצעה
  
  המסמכים המפורטים להלן:את כל  ,על המציע לצרף להצעתו 7.7.1

 
ידי המנהל הכללי של -תצהיר בדבר פרטי התאגיד, חתום על  –היה והמציע הינו תאגיד  7.1.1  

הצעות ותנאיי המכרז, , לטופס הזמנת הנספח א'ידי עו"ד, כמופיע ב-המציע ומאושר על
ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור", -וכן העתק תעודת רישום של התאגיד, מאושר על

  לעיל.  6.1.1לצורך הוכחת עמידתו בדרישה המקדמית, הנקובה בסעיף משנה 
  

תצהיר בדבר פרטי המציע שהינו עוסק   –(שאינו תאגיד) היה והמציע הינו עוסק מורשה 
לטופס הזמנת  ,1'נספח אידי עו"ד, כמופיע ב- יע ומאושר עלידי המצ-מורשה, חתום על

 ההצעות ותנאיי המכרז וכן העתק תעודת עוסק מורשה של המציע, מאושר 
ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו בדרישה המקדמית, הנקובה - על

  לעיל.  6.1.1בסעיף משנה 
 

עוסק מורשה שאינו תאגיד) או מאת מנהלה  תצהיר חתום מאת המציע (היה והמציע  7.1.2  
הוכחת ידי עו"ד, בדבר -הכללי של המציע (היה והמציע תאגיד), מאומת כדין על

לעיל. התצהיר יהיה  6.1.2 – 6.1.4בדרישות המקדמיות הנקובות בסעיפי משנה עמידתו, 
  . 'נספח בפי הנוסח המצ"ב לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז, ומסומן כ-ערוך, על
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יצורף העתק רישיון קבלן בפנקס הקבלנים, התקף על שם המציע,  נכון ליום  נספח ב'ל    
מאושר ע"י עו"ד כ"העתק האחרון, שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, בסיווג הנדרש, 

   לעיל.  6.1.2נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו בדרישה המקדמית, בסעיף משנה 
  

רואה חשבון המבקר המוסמך של המציע, על גבי נייר  מאתחתום  ורי,אישור עדכני ומק  7.1.3  
 6.1.5פירמה מקורי של משרד רואה החשבון האמור, להוכחת הנדרש בסעיף משנה 

  .י המכרזי, לטופס הזמנת ההצעות ותנאג'נספח ומסומן  ,בהתאם לנוסח המצ"ב, לעיל
  

 נהלה הכללי של המציע (המופיע ידי מ- תצהיר חתום על -היה והמציע הינו תאגיד   7.1.4  
, בהתאם לנוסח המצ"ב ומסומן ידי עו"ד- מאומת כדין עלכמנהלה הכללי),  נספח א'ב

, בדבר עמידתו בדרישה המקדמית, לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז, 'דנספח 
  לעיל. 6.1.6הנקובה בסעיף משנה 

  
ל הכללי של המציע, אינו היה והמציע הינו עוסק מורשה (שאינו תאגיד) או היה והמנה

יכול להצהיר את הנדרש בשם כל בעלי אמצעי השליטה המשמעותיים של המציע או 
תצהיר חתום בידי העוסק המורשה ו/או (לפי  -בשם בעלי הזיקה במציע (לפי העניין) 

כל אחד מבעלי אמצעי השליטה המשמעותיים בתאגיד או  העניין) תצהירים נפרדים של
לטופס הזמנת ההצעות  ,1'דנספח , בהתאם לנוסח המצ"ב ומסומן בעלי הזיקה במציע

-, בשינויים המחויבים, כשכל אחד מהתצהירים כאמור, מאומת כדין עלותנאיי המכרז
 לעיל.    6.1.6ידי עו"ד, לצורך הוכחת עמידתם בדרישה המקדמית, הנקובה בסעיף משנה 

  
ות מס הכנסה ומע"מ, המעיד,  כי המציע או  משלטונמרואה חשבון עדכני ישור העתק א  7.1.5  

פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, -כדין, עלאת עסקיו מנהל 
, בצרוף העתק האישורים הנדרשים, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 1975-התשל"ו
ליום , כשכל אחד מהאישורים האמורים, תקף על שמו של המציע, נכון 1976-התשל"ו
, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע, ן שנקבע להגשת ההצעות במכרז זההאחרו

  לעיל.   6.1.7בדרישה המקדמית הנקובה בסעיף משנה 
  

מחלקת שנמסר לו ידנית ב, בקשר עם המכרז הרלוונטי, כפי רישום למכרזהעתק   7.1.6  
, "להדואבאמצעות ידי הרשות - עללמציע  נשלחשאגף לוגיסטיקה או  - התקשרויות 

 6.1.8וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע, בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף משנה 
  לעיל.

  
ידי המציע כנדרש, בצרוף כל - מילוי טופס ההצעה הכספית, כשהוא ממולא וחתום על  7.1.7  

המידע הדרוש וכל המסמכים הנדרשים במסגרתו [היה ויידרשו], באופן מלא, שלם 
 להוראות הטופס עצמו.  ומדויק, ככל שניתן, בהתאם

  
כל אחד ממסמכי המכרז אשר המציע יצרף להצעתו, כולל מסמכי הצעתו, יישא את   7.1.8  

  בכל עמוד ועמוד. ,חותמת המציע
  

בנוסף לכך, יחתום המציע, באמצעות חותמת המציע ובצרוף חתימתם של מורשי     
יידרש במפורש  החתימה המוסמכים של המציע, על אותם מסמכי המכרז, אשר בהם

  לעשות כן, בגוף מסמכי המכרז ובמקומות המיועדים לכך.
  

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

 איות [נוסח חדש], פי פקודת הר- , ערוכים עלמקוריים בלבדתצהירים 
ללא צירוף חותמת ידי האדם המצהיר, - וחתומים באופן אישי על 1971- התשל"א

  .התאגיד המציע
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  ערבות לקיום המכרז  7.1.9  
  

ערבות (להלן: " ₪) מאה ועשרים אלף( 120,000 בסכום של, בלתי מותניתערבות     
פי טופס -על ,המציעהתחייבויותיו של מלוא וזאת כערובה לקיום ") לקיום המכרז

לקיום המכרז, תהא תקפה עד . תקופת תוקף הערבות הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז
, שהוא גם יום פקיעת ההצעה, אלא אם דרשה הרשות את הארכתה 02.04.2018ליום 

ו/או את הארכת תוקף הצעת המציע (ואז המציע יהיה מחויב להאריך במקביל את 
אם לאמור בטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז תוקף הערבות לקיום המכרז), בהת

  זה.

הערבות לקיום המכרז תוצא מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית, 
המופיעה ברשומות התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, נכון 
ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, כבעלת הרשאה למתן ערבויות, 

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

  הערבות לקיום המכרז, חייב להיות המציע עצמו אשר מציע את ההצעה למכרז. 

, המהווה חלק 'הנספח פי הנוסח המצ"ב, ומסומן כ-הערבות לקיום המכרז תהא על
  בלתי נפרד, מטופס הזמנת ההצעות למכרז ותנאיי המכרז.  

הוצאת  -ידי חברת ביטוח - עוד יודגש, כי במקרה, שהערבות לקיום המכרז תוצא על
ידי חברת הביטוח ולא באמצעות - כתב הערבות והחתימה עליו, תיעשה אך ורק על

ידי סוכנות - תיחתם עלסוכנות ביטוח מטעמה. ערבות לקיום המכרז, אשר תיערך ו
תיפסל וכך גם הצעת ידי חברת ביטוח, תחשב כערבות פגומה והיא -ביטוח ולא על

  .המציע
  

  הוראות כלליות –אופן הגשת ההצעה 

 
 ,ין להשתתף במכרזיהמעונלעיל,  6כמפורט בסעיף  ,העונה על כל הדרישות המקדמיות מציע  8.8.1

הדרושים הפרטים  כשכל פס ההצעה הכספית המצ"ב, בהתאם לאמור בטויגיש את הצעתו 
מורשי  - המציע, היה והמציע תאגיד ההצעה תישא את חתימת  דבעי.כ ,ממולאים בו

מכל  עותק מקורי אחד . להצעה יש לצרףחותמת התאגיד בצרוףהחתימה של התאגיד ו
בסעיף עיל וזאת באמצעות מעטפה אטומה, כמפורט ל 7מצוין בסעיף  ם טשפירו המסמכים,

  להלן. 8.7משנה 
  

  טופס ההצעה הכספית ימולא, בין היתר, בשים לב להוראות ולדגשים המפורטים במסגרתו. 8.2 
  

מובהר, כי הרשות לא תפצל את מתן השירותים, לרבות ההתקשרות נשואם,  – הצעה חלקית  8.3 
המציע להיות  , ולפיכך,  על הצעתו שלזוכה אחד בלבדבין מספר מציעים, ובמכרז זה ייקבע 

מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית, תוכל הרשות להחשיב את הצעתו כפסולה, ולחילופין, 
אין להלן.  18לפי שיקול דעתה המוחלט, להחיל לגביו את ההוראות המפורטות בסעיף 

בהוראה כללית זו, כדי לגרוע מהוראות ספציפיות אחרות במסמכי המכרז, שעניינן הגשת 
 ממסמכי המכרז, באופן מלא ושלם. מסמך זה או אחר

  
השפה השפה המחייבת בקשר עם הליך המכרז, על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו, היא   8.4 

. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ההצעות על כל נספחיהן וצרופותיהן, ההודעות העברית
  .בשפה העבריתוהבקשות הנוגעות למכרז, תהיינה 

  
פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין -עתה של הרשות וסמכותה עלמבלי לגרוע משיקול ד  8.5 

בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת, במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם הנתונים ו/או 
ידי המציעים האחרים, עלול לדעת אותו -המסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על

  מתנגד למסירתם לעיון כאמור.מציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ואשר המציע 
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פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לנמק - מובהר בזאת, כי הרשות תחליט, על   
החלטתה זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר ייחשפו לעיונם של המציעים האחרים וזאת 

הכספית  בכל מקרה יובהר, כי ההצעהמבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 
וכן נתונים שמסר לצורך הוכחת עמידתו בתנאים  כתב הכמויותשל המציע, שנקב ב

  לעיל, אינם חסויים.  6.1המקדמיים, הנקובים והמפורטים בסעיף משנה 
  

  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  8.6 
  

 מעטפה  יש לשים בתוךלעיל,  7וכן את כל המסמכים המנויים בסעיף את מסמכי המכרז   8.7 
מכרז פומבי מס'  –הזמנה להציע הצעות אטומה, אשר תישא את הכיתוב: "

  היטב.ה ולסוגר", 2017/073/0033/00
  

יודגש, כי על המעטפה האטומה, ירשום המציע את הכיתוב הנ"ל בלבד ואין להוסיף מעבר 
  לכך, כל רישום נוסף.

  
ם עוקבים, אליהם יצורף תוכן כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרי  8.8 

  עניינים מפורט.
  

  מידע כללי בדבר ההתקשרות למתן השירותים ותנאים מיוחדים   8.9  
  

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

  
אחריות המלאה והבלעדית, לבדוק קודם להגשת הצעתו למכרז, יישא המציע ב  8.9.1   

בעצמו בעיני בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי ההתקשרות 
 ומאפייניה או כל חלק מהם.

  
למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע, במסגרת   8.9.2   

ונים הקיימים בידה, פי הנת- פי מיטב ידיעתה של הרשות ועל-הליך המכרז, ניתן על
במועד פרסום המכרז; כי בכל מקרה, החובה לבחינת המידע האמור, לצורך  
אספקת השירותים, מוטלים על המציע (ועליו בלבד); כי בכל מקרה, לא יהיה 

מנת -מנת להטיל על הרשות, אחריות כלשהי ו/או על-במסירת המידע האמור, על
  וכה, כמפורט במסמכי מכרז.לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הז

  
  הקצאת נכסים לצורך מתן השירותים   8.9.3   

  
בהתאם להוראות המפורטות בחוזה, הרשות תקצה למציע הזוכה במכרז זה, שטח      

], וזאת אך ורק  העמדת כלים וציודבמתחם נתב"ג, שישמש אותו כעזר [כמחסן ל
, לרבות תמורה  כולל –ו לצורך שימושו במסגרת מתן השירותים, שיסופקו על יד

הזוכה, הכל כמפורט ההוצאות  הכרוכות בשימוש בחשמל ומים, אשר יחולו במלואן על 
  בחוזה ובנספחיו. 

  
,  בגין שנתייםנכס, ישלם המציע הזוכה לרשות, דמי שימוש בגין ההרשאה לשימוש ב
 נספחבהתאם לתעריפים הנקובים במפרט הנכס, המצורף כ כל מטר רבוע של הנכס,

  לחוזה. ט'
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  מועד ומיקום הגשת ההצעה    8.10 
  

 8.1האטומה (כשהיא כוללת בתוכה את כל המפורט בסעיף משנה את המעטפה   8.10.1   
 ה', בין השעות –קרי, בימים א'  - יש לשים בשעות העבודה המקובלות לעיל),

התעופה ברשות שדות התעופה, בנמל  בתיבת המכרזים הנמצאת, 08:30 – 15:00 
חדר  , בקומה א' )ארכיבבן גוריון, בבניין המשרד הראשי, במדור רשומות ותיעוד (

 ,(או בסמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום) 140מס' 
המועד האחרון בבוקר, (להלן: " 10:00 :שעה ,24.08.2017 :וזאת עד לתאריך
  .")להגשת ההצעות

  
הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים, לאחר המועד והשעה, אשר נקבעו יודגש, כי   8.10.2   

לתקנות חובת (ב) 20זאת, בהתאם להוראות תקנה לעיל, לא יתקבלו ולא יידונו. 
 ").התקנות(להלן: " 1993-המכרזים, התשנ"ג

  
  וערבות בדק החוזה קיום המכרז, ערבות לקיוםערבות  ל

 
  ערבות לקיום המכרז  9.1  .9

  
מלוא  הבטחתתשמש כערובה ללעיל,  7לקיום המכרז כאמור בסעיף הערבות   9.1.1    

פי טופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז, בהתאם להוראות - עלהתחייבויות המציע 
ב. לתקנות, לרבות בין אם חזר בו מהצעתו טרם 16פי תקנה -כל דין, לרבות על

חזר בו לאחר מכן הוכרז על זוכה והמציע ההכרזה על הזוכה במכרז ובין אם 
  מהצעתו ו/או סבר לחתום על החוזה.

- להודיעה הרשות למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו עלא   9.1.2    
או האריכה  מכרזבדיקת ההצעות להליך  חל עיכוב בהשלמת אומכרז ו/הי יפי תנא

מהוראות כל הרשות את המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אזי מבלי לגרוע 
תוקף מכל אחד מהמציעים, לפי העניין, הארכת  תהא הרשות רשאית לדרושדין, 

ואף תוקף תקופת הצעתו של קבע על ידה ילתקופה שתלקיום המכרז הערבות 
מתחייב להאריך את תוקף כאמור והמציע המציע תידחה לאותו מועד בהתאמה 

יום המכרז, בהתאם מעבר לתקופה הנקובה בערבות לק ,לקיום המכרז הערבות
   .לדרישת הרשות

את  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ומציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך  9.1.3    
(ארבעה עשר) ימים,  14 ו/או לא חתם על החוזה תוך לקיום המכרזתוקף הערבות 

כמפורט  ,ו/או לא הפקיד ערבות לקיום החוזה י הרשותיד-לשנדרש לכך עמיום 
לקיום  סכום הערבותמלוא את  לחלטרשאית הרשות תהא , להלן 9.2נה  בסעיף מש

מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כן.  ,המכרז
לפגוע בזכות הרשות לתבוע נזקים ו/או מנת -מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור, על

הוארכה הערבות לקיום במקרה בו  פי כל דין.-להליכים עבלנקוט נגד המציע כאמור 
  המכרז, תוארך תקופת תוקף ההצעה, בהתאמה לאותו מועד. 

פי האמור במסמכי המכרז, -התחייבויות המציע עלקיום -כמו כן, במקרה של אי  9.1.4    
, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמת יומהתחייבויות מיבות הפרת לר

מלוא סכום הערבות לקיום  , לגבות אתלנקוט בהליכים משפטייםהמציע ומבלי 
מנת לגרוע ו/או לפגוע בזכות -, וזאת מבלי שיהיה באמור עלאו את חלקו המכרז

בהליך  ציעכל נזק אחר ו/או נוסף ו/או לנקוט כנגד המ מהמציעהרשות לתבוע 
  כלשהו למימוש זכויותיה כאמור. 
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  ערבות לקיום החוזה  9.2  

  
יע הזוכה בתקופת ההתקשרות, וכתנאי לשחרור הערבות כבטחון לקיום התחייבויותיו של המצ    

לקיום המכרז, ימציא המציע הזוכה, במועד חתימתו על החוזה, ערבות בנקאית צמודה ובלתי 
או ערבות מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות של אגף שוק ההון ביטוח  מותנית

צעות במכרז זה, כבעלת הרשאה וחיסכון במשרד האוצר, נכון ליום האחרון שנקבע להגשת הה
וחוק  1985-למתן ערבויות, כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה

ידי הרשות. הערבות לקיום - בנוסח  מוכתב על  ,1981-הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א
 ,וכהמערך הצעתו הכספית של  המציע הז )עשרה אחוזים( %10 -לבסכום השווה תהא  החוזה,

  , והכל באופן ובהתאם למפורט בחוזה.אשר ניתנה על ידו, במסגרת הגשת הצעתו למכרז זה
  

  ערבות בדק  9.3  
  

חתימתו על  במועד ה,, יפקיד המציע הזוכהשל המציע הזוכ וכבטחון לקיום התחייבויותי    
ובלתי  צמודהערבות בנקאית , נשוא מכרז זה, במלואן, ומתן אישור המפקח ביחס לכך, החוזה

ישראלית המופיעה ברשומות של אגף שוק ההון ביטוח  מאת חברת ביטוחערבות או מותנית 
וחיסכון במשרד האוצר, נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, כבעלת הרשאה 

וחוק  1985-למתן ערבויות, כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה
חמישים ( 50,000על סך של תהא   הבדק . ערבות 1981-ביטוח, התשמ"א הפיקוח על עסקי

  .מפורט בחוזהוהכל באופן ובהתאם ל₪, ) אלף
  

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

  
  תוקף ההצעה

  
, אלא אם כן, דרשה הרשות 02.04.2018עד ליום   ,על כל פרטיה ,מציע תחשב כעומדת בתוקפההצעת ה  .10

  לעיל. 9.1.2  -ו  4.2משנה  פיאת הארכת תוקף ההצעה, וזאת בהתאם להוראות סעי

הכריזה הרשות על הזוכה במכרז, תוארך מאליה תוקף ההצעה של אותו זוכה, עד לאחר חתימת החוזה 
פי החוזה. בנסיבות האמורות, יאריך אותו זוכה בהתאם, גם את תוקף - רשת עלוהמצאת הערבות הנד

 הערבות לקיום המכרז.

  ההצעה הזוכה לבחירת המידה אמותבדיקת ההצעות ו
  

מבין ההצעות אשר עמדו בכל התנאים המקדמיים והתנאים  ,אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה  .11
  כדלקמן: יהיו להלן,  11.2.2הנוספים, כמפורט בסעיף משנה 

  
. מציע אשר עמד בכל של המציע מחיר ההצעה הכספית  –(מאה אחוזים) מהמשקל   100%  11.1 

ההצעה להלן (להלן: " 11.2.2.1התנאים המקדמיים ובתנאים הנוספים, כמפורט בסעיף משנה 
ובה  בכתב בהתאם להצעתו הנק הזולה ביותר,"), באופן שהמציע בעל ההצעה הכספית הכשרה

נספח לטופס ההצעה הכספית ומסומן כ], המצ"ב אשר ניקבה בשקלים חדשים בלבדהכמויות [
להוראות סעיפים יזכה במכרז, וזאת בכפוף  – ")ההצעה הכספית  הזולה ביותר]  (להלן: "א'
  להלן.  20 ,19, 18
  

צים ובמומחים ידי הרשות, אשר תהא רשאית להיעזר ביוע-בדיקת ההצעות תבוצע על  11.2  
  :וזאת בשלב אחד כדלקמן, שיתבצע בשני שלבי משנה, באופן המפורט להלן חיצוניים מטעמה

  
   ההצעה הכספית  –שלב א'   11.2.1   

  
 מן אחד כל של הכספית הצעתם את תבחן הרשות, הראשון השלב במסגרת     

 וםהסכ יהיה, המציע של הכספית כהצעתו הרשות תבחן אותו הסכום. המציעים
, "]סה"כ כללי" - בשורה התחתונה בטבלה המרכזת לכתב הכמויות [שורת  המתקבל

  .לטופס ההצעה הכספית נספח א'מצ"ב כה
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  תנאים מקדמיים ותנאים נוספים –שלב ב'   11.2.2   
  

, הרשות תבחן את עמידתם של המציעים, בתנאים במסגרת השלב השני  11.2.2.1     
וכן בשאר התנאים לעיל,  6.1ה המקדמיים המפורטים בסעיף משנ

 וכן בהגשת המסמכים האמורים עילל 6והדרישות האמורים בסעיף 
"). במסגרת הנוספים התנאים(להלן:  לעיל 7.1.7 – 7.1.9 בסעיפי משנה

ידי המציע, - האמור, תבדוק הרשות את המסמכים אשר הוגשו על
  .לעיל 7ף סעיבהתאם להוראות 

  
 מקדמיים ויתר התנאים הנוספים תתבצע, על בסיסבדיקת התנאים ה  11.2.2.2     

 "Go-No Go" עוד יודגש, כי מציע אשר לא עמד בתנאים ולא תנוקד .
למען  –הצעתו תפסל, והכול  -  המקדמיים ו/או בשאר התנאים הנוספים

בהתאם להוראות  ,מבלי לגרוע מהזכות המוקנית לרשות –הסר ספק 
  להלן.  18סעיף 

  
זהות של שני  כי בכל מקרה, שבו תתקבלנה בהליך המכרז, הצעות כספיות מובהר בזאת,   11.3  

הזולות ביותר, (מבין כל ההצעות הכשרות,  מציעים (או יותר), שהינן בעלות ההצעות הכספיות 
"), אזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת ההצעות  הזולותשהוגשו בהליך המכרז) (להלן: "

פי דין, תהא הרשות רשאית (אך -ותנאיי המכרז ו/או עלפי טופס הזמנת ההצעות -לרשות, על
פי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציעי ההצעות  הזולות, בבקשה להגשת -לא חייבת), על

 הצעות משופרות וסופיות, בהתאם להנחיית ועדת המכרזים של הרשות
  "), לשם בחירת ההצעה הזולה ביותר.Best & Final(להלן: "

  
יר ומתחייב בזאת, כי בעצם הגשת הצעתו למכרז זה, הוא נותן את הסכמתו המציע מצה  11.4  

  , במסגרת המכרז ובנסיבות המפורטות בסעיף זה.Best & Finalלביצוע הליך של  
  

  הודעה בדבר זכייה  11.5  

  
מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז ו/או -הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה ו/או אי  11.5.1    

  ידי מזכיר/ת ועדות המכרזים.-על זכייה, תישלח למציע, אך ורק-ר איהודעה בדב

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור, בעל פה ו/או בכתב, באמצעות כל גורם   11.5.2    
שאיננו מזכיר/ת הועדה, אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך 

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

  חובת חתימה על החוזה
  

על המציע שהצעתו זכתה במכרז, לחתום על החוזה ונספחיו עם הרשות, בנוסח שהעתקו מצורף, לרבות   .12
(ארבעה עשר)  14כל תיקון אותו תבצע הרשות בחוזה (ככל שתבצע), במסגרת הליך המכרז, וזאת תוך 

ידי הרשות. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי החוזה על כל נספחיו, - מהמועד שהתבקש לכך עלימים, 
  . מהווה חלק בלתי נפרד מתנאיי מכרז זה

 24.4מובהר, כי במקרה של שינויים שייעשו בהוראות החוזה, במסגרת ההבהרות (כאמור בסעיף משנה   
פי כל דין, החוזה אשר ייחתם עם המציע -ללהלן) וכן בכל אופן אחר, בהתאם למסמכי המכרז ו/או ע

  הזוכה, יותאם לשינויים האמורים.

  התמורה
 

פי החוזה, במלואן ובמועדן,  -הזוכה במכרז זה על התחייבויותיו של המציע ביצוע כל תמורת 13.13.1
, כתב הכמויותתמורה המחושבת בהתאם למחירים הנקובים בתשלם הרשות למציע הזוכה, 

כמפורט להלן והכל , במסגרת הגשת הצעתו הכספית למכרז זה, קב המציע הזוכהאותם נ
  "); התמורהבאופן ובתנאים ובכפוף לשאר ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה (להלן: "
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מובהר בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי הכמויות ו/או ההיקפים הנקובים בכתב   13.2  
ו/או על בסיס הערכה ו/או לצרכי השוואה בלבד ואין הם הכמויות, נועדו לצרכי שקלול 

מהווים הצהרה, באשר להיקפם של השירותים הנדרשים ו/או של העבודות הכלולות 
  במסגרתם ו/או של איזה מרכיביהן, אותו יידרש המציע הזוכה לבצע בפועל.

  
פת ההתקשרות ו/או במהלך תקוזה, מובהר בזאת, כי  13מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   13.3  

ייתכנו חריגות לכאן או לכאן, בכמויות הנקובות בכתב תקופות ההארכה (ככל ותחולנה), 
, ולמנהל החוזה ידי הרשות-הכמויות, וזאת בהתאם לצרכים ולתוכניות העבודה, שיידרשו על

והתמורה אשר תשולם  תהא הסמכות והזכות, לבצע שינויים בתכולת הציוד כזכות ברירה,
  , נשוא התקשרות זו.הנדרשים הזוכה, תהא בהתאם לביצוע בפועל של השירותים למציע

  
למען הסר ספק, יצוין, כי התמורה כאמור לעיל, הינה מלאה, סופית וכוללת בגין ביצוע   13.4  

פי החוזה, לרבות כל ההוצאות והעלויות -השירותים וכל יתר התחייבויות המציע הזוכה על
  בעקיפין, במתן השירותים.הכרוכות, במישרין ו/או 

  
  תקופת ההתקשרות

 
החל מיום , חודשים  (שלושים וששה) 36 -, היא לעם המציע הזוכה חוזההתקופת תוקפו של   14.1  .14

והכל בהתאם להוראות  ,06/02/2018אולם בכל מקרה לא תחל לפני  ,ידי הרשות-חתימתו על
  "). תתקופת ההתקשרוהמפורטות לשם כך בחוזה (להלן: "

  
- ממועד סיום ביצוע העבודות הנדרשות, נשוא מכרז זה, המפורטות במפרט הטכני, תינתן על  14.2  

ידי הזוכה, אחריות מלאה אשר תחל מהמועד הנקוב בתעודת הקבלה, המצ"ב לחוזה  (לאחר 
(עשרים וארבעה) חודשים לאחר מכן (להלן:  24בדיקת קבלה שנערכה בגינם) ותסתיים 

"), אלא אם כן, נקבעו במפרט הטכני, תקופות אחריות שונות לרכיבים ו/או ותתקופת האחרי"
לחלקים ו/או לציוד ו/או למתקנים ו/או לחומרים, כי אז תותאמנה תקופת האחריות, בקשר 
עם אותם הרכיבים ו/או החלקים ו/או הציוד ו/או המתקנים ו/או החומרים כאמור, לפרק 

  הזמן הנקוב לשם כך, במפרט הטכני.
  

יך את תקופת ההתקשרות, רלהא פי שיקול דעתה המלא והבלעדי,-ת, עלאירשא תהת שוהר  14.3  
בתקופה/ות נוספת/ות שלא יעלו יחדיו על  למתן שירותי אספקה, התקנה ותמיכה של טובין,

בכל "), תקופות ההארכה,  (להלן: "(שלושים וששה) חודשים 36תקופת הארכה כוללת של 
ובלבד שתודיע על כוונתה זו למציעים הזוכים בכתב, לפחות , הרשות שתקבעתקופתי תמהיל 

ההתקשרות או תום איזה מתקופות ההארכה, אותם ת ופתקסיום  י(שלושים) ימים, לפנ 30
  קצבה הרשות, לפי העניין.   

  
פי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לזוכה בכתב, על דחיית תחילתה של -הרשות תהא רשאית, על  14.4  

פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. הודיעה -ת ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא ועלתקופ
הרשות על דחיית תחילתה של תקופת ההתקשרות כאמור ו/או במידה ויחולו עיכובים 
כלשהם, במועד תחילת תקופת ההתקשרות, כתוצאה מצו של בית משפט מוסמך ובין מכל 

וארך מועד תחילת התקופה האמורה, למועד אותו סיבה אחרת ו/או נוספת שהיא, ידחה ו/או י
פי שיקול דעתה הבלעדי והזוכה מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר וכן יהיו -תקבע הרשות, על

מנוע ומושתק, מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך, כלפי הרשות ו/או 
/או לפיצוי מכל סוג שהוא. למען כלפי מי מטעמה, ובכלל זה, לא יהיה זכאי הזוכה לשיפוי ו

מנת לגרוע מזכותה של -זה, על 14.4הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף משנה 
  להלן. 14.5הרשות לביטול החוזה, בהתאם להוראות סעיף משנה 

  
פי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, לבטל את החוזה ו/או -הרשות תהא רשאית, על  14.5  

ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרות או  להפסיק את
(שלושים) ימים. למען הסר ספק,  30במהלך תקופת ההתקשרות וזאת בהודעה מוקדמת של 

מנת לגרוע מזכותה של הרשות, לבטל את -זה, על 14.5מובהר בזאת, כי אין באמור סעיף משנה 
  להלן. 15טים בחוזה ו/או כדי לגרוע מזכותה לפי סעיף החוזה, בהתאם לשאר התנאים המפור
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המציע הזוכה, מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת   14.6  
ההתקשרות, הינה זכות המוקנית לרשות, וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים, הוא מוותר 

לטעון כל טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר בזאת, באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק, מ
הסתמכותו לביצוע שירותים, במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו להיקף הזמנות 
עבודה מינימאלי כלשהו, ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיע המציע הזוכה, בקשר 

  עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.
  

  ביחס להיקף ההתקשרות התקשרות  ללא התחייבות או מצג
 

מהמציע הזוכה, איזה  הזמיןל תמתחייב האינ , כי הרשותבזאת מובהרלעיל,  2על אף האמור בסעיף   .15
מהשירותים בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל ו/או להורות למציע הזוכה, על הפסקת 

כה יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או ביצועם בכל עת, במהלך תקופת ההתקשרות, וזאת מבלי שהמציע הזו
  שיפוי, מכל מין וסוג שהם בקשר לכך. 

  העדר בלעדיות
 

קבלת הצעת המציע הזוכה במכרז וחתימת חוזה עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים   .16
פי שיקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים לביצוע -והרשות רשאית בכל עת ועל

  רותים.השי
 

  שמירת דינים והוראות
 

לא תתקבל הצעה אשר המחיר הנקוב בה, אינו תואם לדעת הרשות את קיומם של הוראות הדין וכן אם   .17
מכל סיבה שהיא, ההצעה בכללותה לרבות ההצעה הכספית, אינה תואמת לדעת הרשות, את כל 

  פי החוזה.-התחייבויות הזוכה על
  

  נייה להשלמותשינויים ופ
 

שלו לגביהם,  המציע או כל הסתייגויות  ידי-לע ,י המכרזישייעשו בתנא ,כל שינוי או תוספת 18.18.1
עלולים להביא  ,י המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרתיידי תוספת בתנא- בין על

והכל בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות. אין  לפסילת ההצעה
  להלן. 24באמור, לפגוע בזכות המציע לפנות בשאלות ובירורים לרשות, בהתאם לאמור בסעיף 

 
פי שיקול דעתה המלא -הרשות שומרת על זכותה, לפנות למי מן המציעים, בכל עת, הכל על  18.2  

והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לביצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל 
הם, הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או התנאים מין וסוג ש

הנוספים ו/או בקשר עם ההצעה הכספית, ובכלל האמור, 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 ומכל 

האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה, בשל רשלנות או סיבה שהיא, שנתגלו באיזה מהמענים 
לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע) והכל מבלי לגרוע, משאר הזכויות המוקנות לרשות, 

  בהתאם להוראות הנקובות, בטופס ההצעה הכספית ובהתאם לשאר הוראות הדין.
  

ם לסמכויות הרשות, כפי שהן המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימי  18.3  
זה לעיל, והם מוותרים בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן  18נקובות, בהוראות סעיף 

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.
  

  העדר חובה לקבלת הצעה כלשהי
 

למרות כל האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה   .19
  הזולה ביותר או כל הצעה מההצעות שיוגשו למכרז.
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  ביטול המכרז או ביטול החוזה
 

  הזכות לבטל מכרז או חוזה 20.20.1
 

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

פי טופס - ו/או לבטל את החוזה עם זוכה במכרז, כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לה על
פי יתר הוראות הדין. הנסיבות בגינן בוטלו -על הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז הזה ו/או

  המכרז, הזכייה או החוזה יימסרו למציעים או למציע הזוכה, לפי העניין.
  

  תוצאות הביטול  20.2  
  

לעיל,  20.1שהוכרז בו זוכה, בנסיבות האמורות בסעיף משנה  לפניבוטל המכרז   20.2.1    
לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט  פי שיקול דעתה הבלעדי,- תהא הרשות רשאית על
פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז, וזאת בין -בכל דרך אחרת שהיא על

אם הושבה למציעים ערבות לקיום המכרז (ככל שנקבעה במכרז חובת המצאת 
  ערבות) ובין אם לאו.

  
של זוכה שהוכרז זוכה במסגרתו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה  לאחרבוטל המכרז   20.2.2    

(לרבות במהלך ביצוע  במכרז ו/או לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז
לעיל, אזי מבלי לגרוע  20.1, בנסיבות המתוארות בסעיף משנה ידו)- החוזה על

לעיל, ובנסיבות המתאימות, תהא  20.2.1פי סעיף משנה -מזכויות הרשות על
למציע הבא אחריו (אשר הצעתו הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות 

הינה בעלת הציון הסופי [המשוקלל] הגבוה ביותר / הצעתו הכספית הינה הזולה 
ביותר, לפי העניין, מבין שאר ההצעות אשר עמדו בכל התנאים המפורטים בטופס 
הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז (מלבד הצעתו/ם של המציע/ים אשר זכייתו/ם 

פי -מכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא עלבוטלה כאמור) ו/או לצאת ל
  דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז. 

  
  האומדן למכרז ונפקויותיו

 
במכרז זה נערך אומדן, אשר יופקד כשהוא סגור במעטפה, בכספת תיבת המכרזים, זאת לפני  21.21.1

י מזכירת ועדות המכרזים, יד-המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז זה, וייפתח על
  רק במעמד פתיחת שלב ההצעות הכספיות וטרם פתיחתן.

 
, לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי 'ונספח אשר לנפקויות האומדן, מצ"ב נספח הוראות, הוא   21.2  

  המכרז, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו, ובו הוראות בדבר נפקויות האומדן.
  

  ובפרטי ההצעה הזוכה  עיון בהחלטות ועדת המכרזים
 

בהחלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה מציע יהיה רשאי לעיין רק לאחר בחירת הזוכה במכרז, .22
 - ת ועדת המכרזים/לאחר תאום עם מזכיר ,תקנותל  )ו(+)ה(21 ות משנהתקנלאמור בבהתאם  הזוכה,

לעיל ו/או סעיף  8.5סעיף משנה  , ובכפוף להוראותכולל מע"מ ₪, )חמש מאות( 500תשלום בסך  תמורת 
   .לטופס ההצעה הכספית להלן 8
 

  אישור גורמי הביטחון
  

יודגש, כי העסקת עובדי המציע הזוכה, כפופה לאישור גורמי הביטחון, מראש ובכתב. לא אושרה .23
חייב המציע הזוכה, להעמיד תחתיו יהיה  - ידי גורמי הביטחון -העסקתו של מי מעובדי המציע הזוכה, על

לא יהווה  -ידי גורמי הביטחון -מתן אישור, למי מעובדיו של המציע הזוכה, על- עובד אחר. יובהר, כי אי
  ביצוע העבודה, נשוא המכרז.-כל עילה מצד המציע הזוכה,  לדחייה ו/או עיכוב ו/או לאי
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, מוגדר כמוגבל כניסה מסיבות בנתב"גלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הואיל והשטח האווירי   
 .ביטחוניות, לא תותר העסקת עובדים פלסטינים, אשר אינם אזרחי מדינת ישראל

  
  שאלות הבהרה

  
ו נציג יח' הינ ,בהקשר למכרז זה ,הבירוריםו אליו יש להפנות את השאלות הרשות נציג   24.1  .24

 ,די שליחי-או  על  03-9752608 :פקס שמספרובאמצעות  ,נחום אורגדמר  ,התקשרויות
. A.R-870מספר  -  2, קומה 3גוריון, טרמינל -נמל התעופה בן רשות שדות התעופה, :לכתובת
או באמצעות  )הממוקם במתחם חטיבת אחזקה( אגף לוגיסטיקה, -  התקשרויות מחלקת

  . mint@iaa.gov.il-Logisticsדוא"ל לכתובת: 
ושם איש  , דוא"למס' הטלפון, ליהימיאת מספר הפקסב, בכתנייתם גוף פעל הפונים לציין ב

  הקשר מטעמם, לעניין זה.   
  

  .03 – 9752609יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו:   24.2  
  

. על הפונים לציין בעת פנייתם, את מספר 17.08.2017פניות לברורים תעשנה עד ליום   24.3  
ברורים. לאחר מועד זה, תהא הרשות רשאית שלא לענות הפקסימיליה ומספר הטלפון ל

  לשאלות מציעים.
  

ידי הרשות, בקשר -כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת, אשר ייערכו על  24.4  
עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, לרבות כמפורט בסעיף משנה 

"), יהיו חלק ממסמכי המכרז, לכל דבר ההבהרותקראו יחדיו: "לעיל (במסמכי המכרז יי 18.2
ועניין. ההבהרות יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, למעט אם קבעה הרשות אחרת, 
בנסיבות העניין. פרסום ההבהרות באמצעות אתר האינטרנט, ייחשב לכל דבר ועניין, כאילו 

מכל סיבה שהיא, לא הפיצה הרשות  הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים, גם בנסיבות בהן,
  להלן. 24.5בעצמה את ההבהרות (כולן או חלקן), בהתאם להוראות סעיף משנה 

  
בכל מקרה מודגש, כי על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת     

בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן ולצרפן להצעה, לאחר ששקללו 
את האמור בהן, והמציעים יהיו מנועים ומושתקים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין 

  וסוג שהן, בקשר לכך.
  

לעיל, הרשות תהא רשאית,   24.4פי סעיף משנה - בנוסף, ומבלי לגרוע מאחריות המציעים, על  24.5  
הבהרות, לכל מי אך לא חייבת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפיץ במישרין את ה

  מכרז, וזאת באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון, בקשר עם כל אחת מההבהרות.נרשם לש
  

למען הסר ספק, מובהר, כי לא יהיה תוקף להבהרות, אלא אם פורסמו, כאמור בסעיף משנה   24.6  
  לעיל. 24.4

  
  איסור הסבה

 
ו/או להסב ו/או להמחות  שלא להעביר מתחייב כל אחד מהמציעים, לרבות המציע הזוכה, 25.25.1

מסמכי המכרז לפי  ,זכות מזכויותיו לאחר, בשום צורה ואופן, במישרין ו/או בעקיפין, כל
ולא (ככל שיחתם)] שייחתם עמו , חוזה[לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז ו/או ה

פי - ת ו/או חובה, עלכל זכוקבלת  לשם ,שום שותף או ליצור תאגיד אחר ,להוסיף או לצרף
שייחתם עמו , חוזהמסמכי המכרז [לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז ו/או ה

  (ככל שיחתם)], אלא לאחר שקיבל לשם כך, את הסכמתה מראש ובכתב של הרשות.
 

פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה - הרשות תהא רשאית, על  25.2  
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור,  25.1ה, כאמור בסעיף משנה ו/או המחא

שלא תקבל את אישורה בכתב של הרשות, תהא בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום 
תוקף כלפי הרשות, ומבלי לפגוע בבטלות הפעולה, תיחשב הפרה יסודית של הוראות החוזה 

 (ככל שייחתם).
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  מציעיםמפגש  
 

לכל מנת לקבל הסברים והבהרות למכרז, נשוא מכרז זה, -עלהרשות תקיים מפגש וסיור,  26.26.1
במשרדי , המפגש יתקיים 10:30, בשעה: 14.08.2017, ביום: המציעים אשר נרשמו למכרז

, אגף לוגיסטיקה –מחלקת התקשרויות , A.R-870, חדר מספר 2, קומה 3הרשות שבטרמינל 
   "). המציעיםמפגש (להלן: " ) ת אחזקההממוקם במתחם חטיב(

 
צורך בכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך מפגשים ו/או  יהיההרשות תהא רשאית, אם   26.2  

סיורים נוספים, לכל המציעים שנרשמו למכרז זה. הודעה על מועד המפגשים הנוספים 
  האמורים, תימסר בכתב ומראש לכל מציע כאמור.

  
ובסיור  המציעים מפגשיג מטעמו, אשר לא ישתתף בנצ או/ומציע   26.3  

הצעתו  אתלא יוכל להגיש ו/או לא יירשם בפרוטוקול שייערך בהם, 
 הצעתו תפסל על הסף. -יעשה כן  אםלמכרז ו

  
  בעלות על מסמכי המכרז ובמסמכי הצעת המציע

 
ובנספחיו, במסמכי המכרז  ן,שה מכל מין וסוג קניין האחרות,זכויות היוצרים וכל זכויות ועלות הב.27

לרבות במענה המציעים ובמסמכים, אותם תציג הרשות בפני המשתתפים במכרז, תהיינה של  הרשות 
בלבד, באופן שבו תהא הרשות, בין היתר, רשאית לבצע בהם כל שימוש והמציע מוותר בזאת, באופן 

ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר  סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק, מלהעלות כל טענה
 אלא רק לצורך הגשת ההצעה. ,אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו, . המשתתפים במכרזלכך

מסמכי המכרז יוחזרו במלואם למשרדי הרשות, לא יאוחר מהמועד האחרון, שנקבע להגשת ההצעות 
  במכרז זה.

 
  סמכות שיפוט והדין החל על המכרז

 
יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית, לדון בכל עניין הקשור ו/או –לבית המשפט המוסמך בת"א  28.1  .28

הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה 
  במכרז  ובין לאחר שנקבע בו זוכה.

  
עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז,  כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל  28.2  

בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה, יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, 
פי חוקים אלה, אשר יגברו על כללי ברירת הדין, המפנים -בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על

  לתחולת דין זר.
  

        
  בכבוד רב,                             
                                                                                                                                             
  נחום אורגד                                                                               

  רפרנט רכש בכיר                                                                                                                     
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        נספח א'  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז 
  

  ,  6.1.1, להוכחת דרישת  סעיף משנה והמציע הינו תאגידתצהיר מנהל התאגיד, היה 
  נאיי המכרזלטופס הזמנת ההצעות ות

  
, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי              , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 

  אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
 
[יש לנקוב בשמו המלא של "), התאגידהנני מנהלה הכללי של ____________________________ (להלן: " .1

ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח תפקידי כמנהל הכללי של התאגיד, ] גיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדותהתא
  והכרתי את העובדות נשוא התצהיר.

  שם התאגיד: ____________________________________________ 1.1

 כתובת רשומה: __________________________________________ 1.2

 התאגיד: _____________________________ מספר תעודת הרישום של 1.3

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  ו להמחשה בלבד.  :    מספר השורות בטבלה, הינהערה
  

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

 : ____________________________________ המנהל הכללי

  :מנהלים נוספים בפועל בתאגיד

_______________________________________________  

_______________________________________________  

  

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

  

  

  

  

  

 מספר המניות מען מספר זיהוי שם בעל המניות
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 נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, התאגיד הינו תאגיד הרשום כדין בישראל. .2

 . של תעודת ההתאגדות של התאגיד ידי עו"ד,-, מאושר עלמצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" .3

 ני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת.א .4

         ___________________  
  חתימת המצהיר                                                   

  ידי האדם המצהיר, -[יש לחתום   באופן אישי על                                  
 ]התאגיד המציעללא צירוף חותמת                                        

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

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

                                             _______________  
  חתימה וחותמת עו"ד                                                                   
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  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז 1'נספח א

  
  להוכחת דרישת   עוסק מורשה (שאינו תאגיד),יה והמציע הינו תצהיר המציע, ה

  ,  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז6.1.1סעיף משנה 
  

     
, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי אם לא       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 

  אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
 

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

   שם המציע: ____________________________________________ 1.1

   כתובת רשומה: _________________________________________ 1.2

 ____________________מספר עוסק מורשה של המציע: _________ 1.3

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

 .  נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, המציע הינו עוסק מורשה כדין בישראל   שאינו תאגיד.2

 .של תעודת עוסק מורשה ,ידי עו"ד- , מאושר עלמצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור".  3

 .  אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת.4

                                       
___________________  

  חתימת המצהיר   

  , ]ידי האדם המצהיר-[יש לחתום באופן אישי על                    

                          
  

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

ה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעש
  חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

      
              

                                                                     __________________  
  חתימה וחותמת עו"ד                                              
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  ות ותנאיי המכרזנספח ב'  לטופס הזמנת ההצע
  

תצהיר מנהל המציע (היה והמציע הינו  תאגיד) או תצהיר המציע (היה והמציע הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד), 
  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז  ,6.1.2 – 6.1.4סעיפי משנה  ת ולהוכחת דריש

  
האמת וכי אם , לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 

 לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב, כדלקמן:

[יש לנקוב בשמו  ")המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________________ (להלן: " .1
למכרז , .]ע בתעודת ע.מהמלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות או בשמו המלא של העוסק מורשה כפי שהוא מופי

גוריון, - נמל התעופה בן, באחזקת תאורת חוץ מתן שירותיהתקשרות בחוזה ל -  2017/073/0033/00פומבי מס' 
  .עבור רשות שדות התעופה

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

את, כי המציע, נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, הינו קבלן רשום בפנקס אני מצהיר בז .3
לפחות, בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  1ובסיווג א' 160הקבלנים,  בסימול מס' 

 .1988-ים), התשמ"חוהוראות תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומ 1969- התשכ"א
 

מצ"ב לתצהירי זה, העתק מאושר ידי עו"ד, כ"העתק נאמן למקור" של הרישיון הנדרש, בהתאם לסיווג הנדרש, בהתאמה, 
  . לפי העניין

  

עמודי תאורה,  1,500אני מצהיר בזאת, כי המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי אחזקת תאורת חוץ, של לפחות  .4
(שלוש) השנים האחרונות,  3, כל עמוד, וזאת במהלך מטרים 24אשר לא יעלה על  מקסימאלי בגובהבמצטבר, 

 האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה. שקדמו ליום
    

  תוך כדי התקופה כאמור ולאו דווקא תקופה רצופה. -", משמעו במהלךזה, המונח " 4לעניין סעיף   
    

  :לתצהיר זה, בפורמט הבאזה לעיל, מצורפת טבלה  4לצורך הוכחת האמור בסעיף 

  תקופת  מתן 
  שירותי אחזקת 
   תאורת חוץ

  
 

מקום  האתר בו 
 ניתן השירות

עמודי כמות 
התאורה, כולל 
גובהם [של כל 

 –אחד מהם] 
  נשוא העבודה

שם איש קשר של הלקוח  שם הלקוח
  ומס' טלפון
 להתקשרות

  
 

מועד 
תחילת 

  -ביצוע 
חודש ושנה

מועד סיום 
  -ביצוע 

  חודש ושנה
 

   
  
  
 

  
  
 

    

    
  
  

  

  
  
 

    

    
  
  

  

  
  
 

    

  :    מספר השורות בטבלה, הינו להמחשה בלבד. הערה*      
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המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו, באמצעות טבלאות נפרדות וכן להוסיף לטבלאות כאמור, מסמכים להוכחת * 
כנה באופן זהה לטבלאות דלעיל, וכשכל הנתונים המפורטים הנתונים אותם ציין בתצהירו, ובלבד שהטבלאות האמורות, תיער

  כולל  דפי הטבלאות, אשר יצורפו כמפורט בנספח זה להלן. ,יאומתו באמצעות תצהירבה ו/או המסמכים המצורפים אליה, 
  
העותק המחייב , המופקד בתיבת המכרזים, הינו, באופן בלעדי ומוחלט, נספח ב'למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי העותק של    

מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה, על הנוסח -לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בו על
  , כפי שהופקד בתיבת המכרזים.נספח ב'המחייב של 

  
  

עמודי תאורה,  100אני מצהיר בזאת, כי המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי אחזקת תאורת חוץ, של לפחות  .5
(שלוש) השנים האחרונות,  3, כל עמוד, וזאת במהלך מטרים 24 -מינימאלי אשר לא יפחת מ בגובהבמצטבר, 

 האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה. שקדמו ליום
    

  תוך כדי התקופה כאמור ולאו דווקא תקופה רצופה. -", משמעו במהלךזה, המונח " 5לעניין סעיף 
  

  :זה לעיל, מצורפת טבלה לתצהיר זה, בפורמט הבא 5אמור בסעיף לצורך הוכחת ה

  תקופת  מתן 
  שירותי אחזקת 

  תאורת חוץ 
  
 

מקום  האתר בו 
 ניתן השירות

כמות עמודי 
התאורה, כולל 
גובהם [של כל 

 –אחד מהם] 
  נשוא העבודה

שם איש קשר של הלקוח  שם הלקוח
  ומס' טלפון
 להתקשרות

  
 

מועד 
תחילת 

  -ביצוע 
ש ושנהחוד

מועד סיום 
  -ביצוע 

  חודש ושנה
 

   
  
  
 

  
  
 

    

    
  
  

  

  
  
 

    

    
  
  

  

  
  
 

    

  :    מספר השורות בטבלה, הינו להמחשה בלבד. הערה*      
  
המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו, באמצעות טבלאות נפרדות וכן להוסיף לטבלאות כאמור, מסמכים להוכחת * 

הירו, ובלבד שהטבלאות האמורות, תיערכנה באופן זהה לטבלאות דלעיל, וכשכל הנתונים המפורטים הנתונים אותם ציין בתצ
  כולל  דפי הטבלאות, אשר יצורפו כמפורט בנספח זה להלן. ,יאומתו באמצעות תצהירבה ו/או המסמכים המצורפים אליה, 

  
מכרזים, הינו, באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב , המופקד בתיבת הנספח ב'למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי העותק של    

מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה, על הנוסח -לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בו על
  , כפי שהופקד בתיבת המכרזים.נספח ב'המחייב של 
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                   .ותוכן תצהירי דלעיל, אמת חתימתיזה שמי, זו  .6

                                       
                ________________  
  חתימת המצהיר                                       

  ידי האדם המצהיר, -[יש לחתום באופן אישי על                             
 ]מציעללא צירוף חותמת התאגיד ה                                         

  
  
  
  

/ת בזאת כי ביום ____/__/__ הופיע בפני, במשרדי מאשר__________, מ.ר. __________,  ד, עו"מהח" אני
ב_______________, מר/גב' ___________, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' _____________/המוכר/ת לי באופן 

/ה לעונשים הקבועים צפוייהיה/תהיה  ,ם לא יעשה/תעשה כן, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אאישי
  בחוק, חתם/מה על הצהרתו/ה דלעיל.

  
  

         _____________________                
  ד"עווחותמת  חתימה                          
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  נספח ג'  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז

  
   

  ,  6.1.5 של  המציע, להוכחת דרישת סעיף משנה קר המוסמךהמבאישור רואה חשבון 
  י המכרזילטופס הזמנת ההצעות ותנא

  
  

  
  

 : ____________________ מספר רישום:כרואה החשבון המבקר של המציע ולבקשתו, שהינו
[יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת , ")המציע___________________, (להלן: "

 שכתובתו: .]ההתאגדות או בשמו המלא של העוסק מורשה כפי שהוא מופיע בתעודת ע.מ
, וליום 31/12/2014, הריני לאשר, כי  נכון  ליום _____________________________________

, המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי, מביצוע של עבודות אחזקת תאורת 31/12/2016, וליום 31/12/2015
במחירים שוטפים (לא כולל מע"מ), וזאת בכל אחת משנות ) ₪, מיליון( 1,000,000 -מ ור לא פחתחוץ, אש

  , בנפרד.2016 -ו 2015, 2014המס  
  

  סך הכנסות המציע, לא כולל מע"מ. -", משמעו במחירים שוטפיםלעניין האמור, המונח "  
    

  
  ____________________________ _______           על החתום: 

  (שם ברור ומלא + חתימה + חותמת רו"ח)                            
  
  

  ___________________________________                       כתובת:
  

  
  ______________ תאריך:                        

  
  

 .ון,  ולהטביע חותמת וחתימה מקוריים), על נייר פירמה מקורי של משרד רואה החשבכלשונויש לערוך את נוסח האישור (: הערה
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  '  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרזדנספח 
  

  ,  6.6.1, להוכחת דרישת  סעיף משנה והמציע הינו תאגידתצהיר מנהל התאגיד, היה 
  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז

  
כי עלי לומר את האמת וכי אם לא  אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי,

  אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב, כדלקמן:
  
בשמו המלא של  לנקוב[יש ") המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________________ (להלן: " .1

מתן שירותי התקשרות בחוזה ל - 2017/073/0033/00למכרז פומבי מס' ), התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות
 .גוריון, עבור רשות שדות התעופה-אחזקת תאורת חוץ, בנמל התעופה בן

 
  אני משמש כמנהל כללי במציע (*).  .2
  
אני מצהיר בזאת, כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז זה,  .3

  מתקיימים כל אלו, במצטבר:
  

  בעבירה /ו, בכל ערכאה שהיא, הורשעלא   -המציע, מנהלו הכללי וכן כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע  3.1
, 383, 330, 305, 300, 291 – 290, 237, 112, 100: 1977- פי חוק העונשין, התשל"ז- פי איזה מסעיפים הבאים, על- על

, ואם הורשע/ו במי מהעבירות כאמור, 1957-י"חפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התש- ו/או על 425 – 422
  (חמש) שנים ומעלה, מיום תום ריצוי העונש בגינן. 5חלפו 

 
(עשרים וחמישה  25% - זה, משמעו: מי שהינו מחזיק ב 3.1בסעיף משנה  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"

ההצבעה במציע ו/או מי שהינו  אחוזים) או יותר, מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח
  (עשרים וחמישה אחוזים) או יותר, מהדירקטורים במציע. 25%רשאי למנות 

  
  ]במשבצת הרלוונטית  x[המציע יסמן    -אליו  הזיקההמציע ובעל  3.2

  לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא  -לא הורשעו כלל ובכל מקרה לא הורשעו ביותר משתי  עבירות
- "), וחוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים(להלן: " 1991-ת תנאים הוגנים),  התשנ"אכדין והבטח

"), אך נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, חלפה שנה חוק שכר מינימום(להלן: " 1987
  אחת לפחות, מתום מועד ההרשעה האחרונה.

  ם וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון שנקבע לפי חוק עובדים זרי - הורשעו ביותר משתי  עבירות
  להגשת ההצעות במכרז זה, חלפה שנה אחת לפחות, מתום מועד ההרשעה האחרונה.

  הפירוט דלהלן, ונכון למועד  פי- עלכר מינימום, לפי חוק עובדים זרים וחוק ש -הורשעו ביותר משתי  עבירות
 .האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה,  טרם חלפה שנה אחת לפחות, מתום מועד ההרשעה האחרונה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מספר השורות הנו להמחשה בלבד *

  
  

  
  פירוט העבירה 

  [שם חוק ומספר סעיף]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.     

2.     

3.     

4.     
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  ת גופים ציבוריים, כמשמעותם בחוק עסקאו –" בעל זיקה" ו"הורשעזה לעיל, המונחים " 3.2לצורכי סעיף משנה 
  .1976-התשל"ו

  
  

  ]במשבצת הרלוונטית  x[המציע יסמן    -נכון ליום האחרון, שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה כי  3.3
  

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

  (מאה)  100 -על המציע והוא מקיים אותן, וככל והינו מעסיק יותר מ חלותויון זכויות לחוק שו 9הוראות סעיף
) כי יפנה iעובדים, נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (

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

לחוק  9למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, לשם בחינת יישום חובותיו, לפי סעיף 
זה לעיל ונעשתה עמו התקשרות שלגביה התחייב והמציע  )ii( 3.3שוויון זכויות, בהתאם להוראות סעיף משנה 

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

  

  שוויון זכויות.כמשמעותו בחוק  –" מעסיק" זה לעיל, המונח 3.3לצורכי סעיף משנה 
  
  

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

 ממועד תחילת תקופת ההתקשרות.
  

  
  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

_______________________  
  תימת המצהירח                      

  ידי האדם המצהיר, -[יש לחתום באופן אישי על                             
 ]ללא צירוף חותמת התאגיד המציע                                  

  
  

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

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

  
              _______________________  
  חתימה וחותמת עו"ד                  

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

  
יחויב (בנוסף הזיקה במציע, לפי העניין,  יבעלמבעלי אמצעי השליטה המשמעותיים ו/או מי מהיה והמנהל הכללי, לא יוכל להצהיר בשם  (*) 

נספח כמפורט ב בעל אמצעי שליטה משמעותי ו/או בעל זיקה במציע כאמור, לפי העניין, למסור תצהיר בשם עצמו,זה) כל  'דתצהיר להגשת 
  להלן, בשינויים המחויבים. 1'ד

  
  
  
  



  

29 

 

  
  

  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז  1'דנספח 
  

   , 6.6.1להוכחת דרישת  סעיף משנה  עוסק מורשה (שאינו תאגיד),והינו תצהיר המציע, היה 
  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז

  
  

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר 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

מתן התקשרות בחוזה ל -  2017/073/0033/00למכרז פומבי מס' ), של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת הזהות/ההתאגדות
 .גוריון, עבור רשות שדות התעופה-שירותי אחזקת תאורת חוץ, בנמל התעופה בן

 
  ].[יש להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה במציע / בעל זיקה במציע  אני מנהל  במציע / בעל אמצעי שליטה משמעותי  .2

      
כי נכון ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה,  ,אני מצהיר בזאת, כי לאחר בירור ובדיקה שערכתי .3

 מתקיימים במציע כל אלה, במצטבר:
 

  בעבירהי בכל ערכאה שהיא, ת/לא הורשע )[יש להקיף בעיגול את החלופה הרלוונטיתהמציע / אני   3.1
, 305, 300, 291 – 290, 237, 112, 100: 1977-פי חוק העונשין, התשל"ז- פי איזה מסעיפים הבאים, על- על 

הורשע המציע / , ואם 1957-פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-ו/או על 425 – 422, 383, 330
  שנים ומעלה, מיום תום ריצוי העונש בגינן. (חמש) 5מהעבירות כאמור, חלפו  איזו הורשעתי ב

  
  ]ידי בעל זיקה- ידי עוסק מורשה ו/או על- להלן, ימולא רק במקרה ונספח זה מוגש על 3.2סעיף משנה [
 
     ]במשבצת הרלוונטית  xסמן יש ל[   - המציע ו/או בעל זיקה אליו  3.2

  

 פי חוק עובדים זרים (איסור העסקה ל -ביותר משתי  עבירות  וכלל ובכל מקרה לא הורשע ולא הורשע
"), וחוק שכר מינימום, חוק עובדים זרים(להלן: " 1991- שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),  התשנ"א

"), אך נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, חוק שכר מינימום(להלן: " 1987- התשמ"ז
 חלפה שנה אחת לפחות, מתום מועד ההרשעה האחרונה.

 
  לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון שנקבע  -ביותר משתי  עבירות  והורשע

 להגשת ההצעות במכרז זה, חלפה שנה אחת לפחות, מתום מועד ההרשעה האחרונה.
  

  הפירוט דלהלן, ונכון  פי-עללפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום,  - ביותר משתי  עבירות  ועהורש
למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה,  טרם חלפה שנה אחת לפחות, מתום מועד ההרשעה 

  האחרונה.

  
  פירוט העבירה 

  [שם חוק ומספר סעיף]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.     

2.     

3.     

4.     
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  מספר השורות הנו להמחשה בלבד*

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  –" בעל זיקה"" הורשעזה לעיל, המונחים " 3.2לצורכי סעיף משנה 
  .1976-התשל"ו

  

  
  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4
  

_______________________  
  חתימת המצהיר                      

   ]ידי האדם המצהיר-[יש לחתום באופן אישי על                             

                                    
  
  

אני הח"מ, עו"ד __________, מ.ר. __________, מאשר/ת בזאת כי ביום ____/__/__ הופיע בפני, במשרדי 
ב_______________, מר/גב' ___________, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' _____________/המוכר/ת לי 

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

  
  

              _______________________  
  חתימה וחותמת עו"ד                  

  הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך 
  לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז 
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  צעות ותנאיי המכרז'  לטופס הזמנת הההנספח 
  

  נוסח ערבות לקיום מכרז 
  

  לכבוד
                      רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  ג.א.נ.,

   '  ____________________________ערבות מס הנדון:

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל החייב(להלן: " 1לבקשת __________________.1
סכום ) (להלן: "שקלים חדשים מאה ועשרים אלף (ובמילים:₪  120,000סכום עד לסך כולל של  

התקשרות  -  2017/073/0033/00בקשר עם מכרז פומבי מס'   ,"), אשר תדרשו מאת החייבהערבות
(להלן:  גוריון, עבור רשות שדות התעופה-מתן שירותי אחזקת תאורת חוץ, בנמל התעופה בןבחוזה ל

  ").המכרז"
 

על הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים, ממועד קבלת דרישתכם בכתב,  לפי דרישתכם  .2
"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו הסניף(להלן: " 2שתימסר ב _________________ידינו, 

"), ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, סכום הדרישהנשלם לכם, כל סכום הנקוב בדרישה (להלן: "
בים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה וזאת מבלי שתהיו חיי

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

 לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.
  

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

 להלן. 4בסעיף 
  

 ___. ____ערבות זו תיכנס לתוקף, בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה, עד ליום __  .4
  

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

 לדון בעניינים אלה.
  

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

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

  
    

  בכבוד רב,

 

שם בנק/חברת 
 ביטוח

 חתימה  תאריך   כתובת 

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

  נפקויות חריגה מהאומדן

 
המציע מצהיר בזאת, כי הודע לו, שהרשות מתעתדת לערוך אומדן, של שווי ההתקשרות נשוא   .1

  ").  האומדןהמכרז (להלן:  "
  

תהא הרשות פי דין, -פי מסמכי המכרז ו/או על-מבלי לגרוע מכל זכות נוספת העומדת לרשות, על  .2
רשאית לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ואף בנסיבות בהן התגלה פער  
משמעותי, בין ההצעה הכספית הכשרה הנמוכה ביותר לבין האומדן (מבין ההצעות הכספיות 
הכשרות הגבוהות מהאומדן) ו/או בין ההצעה הכספית הכשרה הגבוהה ביותר לבין האומדן (מבין 

עות הכספיות הכשרות הנמוכות מהאומדן), לפי העניין, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות ההצ
פי סדר שייקבע על ידה -פי שיקול דעתה, הבלעדי והמוחלט ועל-להלן, במצטבר או לחילופין, הכל על

 (אם בכלל):
  

ספיות לבצע בדיקה בקשר עם קיומו של הפער  המשמעותי, בין האומדן לבין ההצעות הכ  2.1  
(כולן או חלקן), וזאת בין בדרך של  עריכת שימוע פרונטאלי, בין בדרך של עריכת שימוע 
בכתב ובין בדרך של בחינה חוזרת של האומדן וההצעה הכספית, באמצעות גורמים 

 מקצועיים מטעם הרשות.
  

פי - על –לפסול כל הצעה שבינה לבין האומדן קיים פער משמעותי, ובנסיבות האמורות   2.2  
  לבחון את ההצעה של המציע בעל ההצעה הכשרה העוקבת. –שיקול דעתה הבלעדי 

  
 לבחור את ההצעה הזוכה במכרז בהתאם לתנאיו, חרף קיומו של הפער המשמעותי.    2.3  

  
לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי  20לבטל את המכרז  ויחולו בעניין זה, הוראות סעיף   2.4  

  המכרז.
  

ים הגשת הצעות כספיות מיטביות לרשות, בהליך תחרותי אותו תערוך לדרוש מהמציע  2.5  
  הרשות לשם כך.

  
להורות על ביצועה החלקי של ההתקשרות מושא המכרז ו/או להורות על פיצול   2.6  

אף לדרוש  –פי שיקול דעת הרשות -על –ההתקשרות בין מספר מציעים במכרז, ולשם כך 
ות כשרות, להגיש הצעות כספיות חלופיות מכל אחד מהמציעים, בעלי הצעות כספי

 ").     הצעות חלופיותהתואמות את המכרז במתכונתו העדכנית (להלן: "
  

   –לצורך האמור בנספח זה   .3
  

שיעורי החריגה מהאומדן [באחוזים] (חיובי ו/או שלילי,  –" שיעורי חריגה מקסימאליים"  3.1  
  במסגרת עריכת האומדן. ידי ועדת המכרזים, -לפי העניין), שנקבע על

  
פערים חיוביים ו/או שליליים, לפי העניין, בין ההצעה הכספית הנמוכה  –" פער  משמעותי"  3.2  

ביותר לבין שיעורי החריגה המקסימאליים מהאומדן (מבין ההצעות הכספיות הכשרות 
עורי הגבוהות מהאומדן) או לחילופין, בין ההצעה הכספית הכשרה הגבוהה ביותר לבין שי

 החריגה המקסימאליים מהאומדן (מבין ההצעות הכספיות הנמוכות מהאומדן). 
  

פי מסמכי המכרז, עמדה בכל תנאיי -הצעה כספית של מציע, אשר על –" הצעה כשרה"  3.3  
  המכרז, עד לשלב בדיקת ההצעה הכספית.
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 )1(א21ות תקנות  מנת לגרוע בשום צורה ואופן בהורא-מובהר, כי אין בהוראות נספח זה, על  .4
, ומזכויות הרשות על פיהן, באופן שבו תהא הרשות 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג(א) 23 -ו 

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

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

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות, כפי שהן נקובות   .5
ם ומושתקים בנספח זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועי

מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות 
 ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.
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  ת התמצאותמפ
  מיקום תיבת מכרזים משרד ראשי רש"ת
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  _____________ תאריך: 

  
          0033/073/007201/הצעה כספית למכרז פומבי מס'  טופס

  
  

  לכבוד
  התעופה בישראל  שדות רשות

  גוריון-נמל התעופה בן
  7ת.ד. 
    7015001לוד, 

  
  רות בחוזה למתן שירותי אחזקת תאורת חוץ, התקש  – מ כ ר ז לצ ע ה  ה  :הנדון

  גוריון, עבור רשות שדות התעופה-בנמל התעופה בן

  

ת ואנו הח"מ, לאחר שקיבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושקללנו את כל ההוראות המפורט  .1
בטופס ההצעה הכספית ומכלול  במסמכי המכרז, לרבות תנאיי החוזה על כל נספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים

לחוזה, וכל מידע אחר נשוא מכרז זה, לרבות כל  ורףההיבטים הכרוכים בביצוע העבודות, כמפורט במפרט הטכני המצ
נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי, מציעים לרשות את ביצוען של התחייבויותינו בחוזה, במלואן ובמועדן, 

והכל בכפוף לשאר ההוראות  ,להלן נספח א'המצ"ב כ , כתב הכמויותהמפורטת ב פיתוזאת תמורת הצעתנו הכס
 .המפורטות בטופס ההצעה הכספית להלן, ולשאר הוראות החוזה

 
                 דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה הכספית

  
זה להלן, בקשר עם המענה לטופס  2 תשומת לב המציעים, מופנית בזאת במפורש, לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף.2

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 האמור, כולו או חלקו:

 
. על המציע לנקוב בכל אחת מהעמודות והשורות, שהוקצו לשם כך בכתב על הצעתו של המציע להיות מלאה  2.1  

מציע אשר יגיש הצעה חלקית הכמויות, ללא יוצא מן הכלל, את כל המחירים ו/או הפרטים האחרים כנדרש. 
  עלולה להיפסל הצעתו על הסף. –

  
 כדי בו ואין מחייב בלתי פיצ הינו, כתב הכמויותב המובאים היקפים/או ו כמויות בדבר המידע כי, יודגש     

כי בפועל יבוצעו השירותים בהיקף ובתמהיל הנקובים בו או בכל היקף  ,הרשות מצד התחייבות להוות
לפגוע בכלליות האמור, אין במידע זה, לפגוע בזכויות הרשות שבמסמכי  מבלישהוא או בכל תמהיל שהוא. 

התקשרות, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות לא בזכות הרשות לביטול החוזה ולהפסקת ה
  ."בוכיוצהמכרז 

  
  :לשם כך ולצורך שקלול הצעתו הכספית, ינקוב המציע בכתב הכמויות, את כל הנ"ל  2.2  

  
", ינקוב המציע את מחיר היחידה המוצע מחיר יחידהבכל אחת מהשורות שבעמודה, שכותרתה " 2.2.1    

 הכמויות, בשקלים חדשים בלבד (ללא מע"מ).על ידו, לכל אחד מהרכיבים המפורטים בכתב 
  

", ינקוב המציע את סה"כ המחיר המוצע על ידו, ה"כסבכל אחת מהשורות שבעמודה, שכותרתה " 2.2.2    
עבור כל אחד מהרכיבים המפורטים בכתב הכמויות וזאת באמצעות מכפלת הכמות הנקובה 

מחיר נקב המציע בעמודה, שכותרתה "" למחיר היחידה הרלוונטי, אותו כמותבעמודה, שכותרתה "
  ".יחידה

  

פרק בכתב הכמויות, בכל -ימלא במקומות הרלוונטיים את סה"כ הסכומים המתקבלים עבור כל תת 2.2.3    
  אחת מהשורות.
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  .הרלוונטי הפרק לטבלה המרכזת, את הסך של כל הפרק- יעביר את סיכומי כל תתי 2.2.4    
  

ב במקום המיועד לכך בטבלה המרכזת, את סה"כ המחיר המוצע על ידו, בשלב הסופי, המציע ינקו 2.2.5    
ה"כ סלביצוע השירות הנדרש, המהווה את סכום כל המחירים אותם נקב בעמודה, שכותרתה: "

  ".כללי
  

המציע לא יהיה רשאי להשמיט ו/או להתעלם מאיזה מהעמודות או השורות, שהוקצו לשם הגשת הצעות   2.3  
  ").ההצעה הכספיתות כאמור (להלן: "המחיר בכתב הכמוי

  
יובהר, כי המציע לא יהיה רשאי להסתייג, בשום צורה ואופן, מטופס ההצעה הכספית ו/או מכל רכיב   2.4  

מרכיביו. כמו כן יובהר, כי אין לצרף מכתבים ו/או הערות מילוליות, אשר משמען, הסתייגויות מתנאיי 
  המכרז, כפי שפורטו במסמכי המכרז. 

  
הסתייגות,  טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע,   2.5  

(לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או  מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיאשינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, 
דעתה הבלעדי והמוחלט, לנקוט  פי שיקול-לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), תהא הרשות רשאית, על

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

  לפסול הצעה כאמור על הסף.   2.5.1    
  

מכל השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין,   2.5.2    
ר, לקבל או לדחות את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, כאמור, ובכלל האמו ו/או פגם
  .פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות- הכול על

  
טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי להתעלם מקיומם של כל הסתייגות,   2.5.3    

  כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.    ו/או ליקוי ו/או פגם
  

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, בנסיבות בהן לא נקב המציע בכתב הכמויות מחיר, אזי מבלי   2.6  
זה ו/או על פי דין, תהא הרשות רשאית לראות  2פי סעיף -לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות, על

מחיר "אפס", וזאת מבלי לגרוע את הרכיבים, לגביהם לא נקב המציע מחיר, כאילו נקב עבורם המציע 
מאחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה לספק לרשות, ללא תמורה, את השירותים/מוצרים/פעולות 
הכלולים ברכיבים האמורים, באופן ובתנאים הנקובים בחוזה. הוראות סעיף משנה זה, יחולו גם בנסיבות, 

 סוג שהם בכתב הכמויות. בהן השמיט המציע, שורות או עמודות או רכיבים, מכל מין ו
  

נקב המציע מחירים לרכיבים חלופיים, מאלה הנקובים בכתב הכמויות, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית   2.7  
פי דין, תהא הרשות רשאית לראות במחירים האמורים, - זה ו/או על 2פי סעיף -אחרת העומדת לרשות על

  חיר.כאילו ניקבו עבור הרכיבים בגינם לא נקב המציע מ
  

נקב המציע מחיר עבור רכיב מסוים, בעמודה/שורה לא נכונה, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת   2.8  
זה ו/או על פי דין, תהא הרשות רשאית לראות את המחיר, כאילו ניקב עבור  2פי סעיף -העומדת לרשות, על

  אותו רכיב מסוים רלוונטי, אף שניקב בעמודה/שורה אחרת. 
  

פי -נקב המציע מחיר אחד עבור מספר רכיבים, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות, על  2.9  
פי דין, תהא הרשות רשאית לראות את המחיר הנקוב ככזה המתייחס בנפרד לכל אחד - זה ו/או על 2סעיף 

  מהרכיבים או לחילופין כאילו המחיר הנקוב ככזה המתייחס לכל הרכיבים יחדיו.
  

פי -נקב המציע מספר מחירים עבור אותו רכיב, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות, על  2.10  
פי דין, תהא הרשות רשאית לראות את המחיר הנמוך מביניהם, כמחיר הרלוונטי לרכיב -זה ו/או על 2סעיף 

ככל שהצעתו תזכה במכרז). האמור, לצורך שקלול הצעתו וכן לצורך קביעת התמורה, לה יהיה זכאי (
  הוראות סעיף משנה זה, יחולו גם בנסיבות בהן פיצל המציע רכיב אחד למספר רכיבי משנה.
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נקב המציע מחיר שאינו תואם את אמות המידה הכמותיות, אותן נקבה הרשות לגבי הרכיב הרלוונטי   2.11  
וכיוצ"ב), אזי מבלי לגרוע מכל זכות (לדוגמא: אמות מידה כמותיות של משקל, מידה, זמן, מספר, כמות 

פי דין, תהא הרשות רשאית לראות את המחיר - זה ו/או על 2פי סעיף - חלופית אחרת העומדת לרשות, על
  הנקוב, כאילו הוא מתייחס לאמת המידה הכמותית אותה נקבה הרשות, לגבי הרכיב הרלוונטי. 

  
/פעילות אותם נקבה הרשות לגבי הרכיב הרלוונטי, אזי נקב המציע מחיר שאינו תואם את מאפייני השירות  2.12  

פי דין, תהא הרשות רשאית - זה ו/או על 2פי סעיף - מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות, על
לראות את המחיר הנקוב, כאילו הוא מתייחס וכולל את מאפייני השירות אותם נקבה הרשות לגבי הרכיב 

  הרלוונטי. 
  

, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת כתב הכמויותהמציע מחיר שונה עבור רכיבים זהים בנקב   2.13  
פי דין, תהא הרשות רשאית לראות את המחיר הנמוך מביניהם, -זה ו/או על 2פי סעיף -העומדת לרשות, על

(ככל  כמחיר הרלוונטי לרכיב האמור, לצורך שקלול הצעתו וכן לצורך קביעת התמורה לה יהיה זכאי
  שהצעתו תזכה במכרז).

  
  

  
מנת לגרוע ו/או לפגוע, -זה, על 2 פי סעיף-למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות, על  2.14

פי דין, בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל הסתייגות, טעות -בכל זכות אחרת המוקנית לרשות על
ת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, שנתגלעה בהצעתו הכספית של חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספ

  פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.- ידי הרשות ועל- המציע, הכול באופן שייקבע על

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהא רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות המוקנות לה,   2.15  
דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחילופין, פעם אחת ו/או מספר פעמים ואף פי - זה ו/או על 2פי סעיף - על

  פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.    -לשלב ביניהן, הכל על

בחתימתם על טופס ההצעה הכספית, המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי   2.16  
זה, והם מוותרים בזאת, באופן  2שהן נקובות בהוראות סעיף הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות, כפי 

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.

מנת -זה, על 2פי סעיף -מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה ו/או בזכויות הרשות, על למען הסר ספק,  2.17  
לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי   19, 18, 16פי סעיפים -לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לרשות, על

  המכרז.   

  הצהרות ומידע כללי בקשר עם ההצעה הכספית
  

, כל עוד לא מצוין מפורשות אחרת בחוזה, כוללת כל כתב הכמויותה הכספית אותה נקבנו בידוע לנו, כי ההצע3.3.1
תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע השירותים, 

ות ומבלי כמפורט בין היתר בנספחים לחוזה, וכן כל פעולה אותה נידרש לבצע לצורך מתן השירותים, לרב
האדם הנדרש - לגרוע, אספקת כל כלי העבודה, החומרים והציוד שיידרשו למתן השירותים, העמדת כוח

  לצורך מתן השירותים, אחריות, ביטוח וכיוצ"ב.
  

ידוע לנו, כי היה והצעתנו תזכה במכרז, יבוצע התשלום בהתאם לשירותים אשר סופקו בפועל על ידנו,   3.2  
  לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז. 13ות לשם כך בסעיף ובהתאם להוראות הנקוב

  

לעיל, ידוע לנו,  כי במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה  2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   3.3  
(ככל ותחולנה), ייתכנו חריגות לכאן או לכאן, בכמויות הנקובות בכתב הכמויות, וזאת בהתאם לצרכים 

ידי הרשות, ולמנהל החוזה תהא הסמכות והזכות, לבצע שינויים בתכולת - ודה, שיידרשו עלולתוכניות העב
הציוד כזכות ברירה, והתמורה אשר תשולם למציע הזוכה, תהא בהתאם לביצוע בפועל של השירותים 

  הנדרשים, נשוא התקשרות זו.
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  הצהרות כלליות

ו, אנו הח"מ, מצהירים פי- עלומהצהרותינו ומהתחייבויותינו מבלי לגרוע משאר הוראות טופס הזמנת הצעות זה,   .4
  ומתחייבים בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:

  
הצעתנו עונה על כל הדרישות, הנובעות מהאמור במסמכי המכרז, על כל נספחיהם; בדקנו והבאנו בחשבון,   4.1

חר הוצאת המכרז, כגון מסמכי את כל המידע, שהתקבל (לרבות מידע, שהרשות המציאה למציעים, לא
פי תנאיי המכרז, לרבות -הבהרות וכיוצ"ב), וכן כל מידע רלוונטי, הנדרש לנו, לצורך הגשת הצעתנו זו, על

לעיל, ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול, בהתאם למידע כאמור. בנוסף, אנו מצהירים  2-3כמפורט בסעיפים 
ערכנו את כל הבדיקות המקצועיות, הנדרשות לעניין הכדאיות ומתחייבים בזאת, כי בחנו את המידע האמור ו

הכלכלית של הצעתנו הכספית, וכי בכל מקרה, אנו מוותרים בזאת, באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל 
  טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, בקשר עם האמור.

  
ההצעות ותנאיי המכרז בפרט, נועד  כל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו, במסגרת המכרז בכלל וטופס הזמנת  4.2

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

  כי המכרז.   לגרוע מהתחייבויותינו, המפורטות במסמ

  
ידי הרשות -ברורים לנו תנאיי החוזה, וכי היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד שייקבע על  4.3

על החוזה (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי), המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ידוע לנו, כי 
ולנספחיו, לכל דבר ועניין (כפי שיעודכן במסגרת התחייבותנו זו, מהווה הסכמה ללא סייג, לתוכן החוזה 

ידי הרשות עם המציע -ידוע לנו, כי תחילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת החוזה עלההליך המכרזי). 
  הזוכה.

  
מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות, המוטלות -כי ידוע לנו, שאין באמור בטופס הצעות זה לעיל, על  4.4

  ו/או בנספחיו.עלינו בחוזה 

לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז, כולל הערבות לקיום המכרז, כשהם  7ף מצ"ב, כל המסמכים המנויים בסעי  .5
  חתומים על ידנו. ידוע לנו, שבמידה ולא יוגשו כל המסמכים הנ"ל, עלולה הצעתנו זו להיפסל.

  
  י המכרז.תוקפה של הצעתנו זו היא כנקוב בטופס הזמנת ההצעות ותנאי  .6

  
  הוא: ,לעניין מכרז זה ,איש הקשר מטעמינו כי ,מצהירים אנו  .7

  
  ___________________ _____/גב' מר

  _____________ __________טלפון: 

  _________.________רי: אסלול טלפון
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  מסמכים סיוןיח
  
___________, לא יימסרו לעיון, - ____, ו______________ -אנו מבקשים, כי מסמכים _________________, ו  .8

  :וזאת מן הנימוקים הבאים
  
  מסמך נפרד, מנומק ומפורט). –זה  8: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף הערה(
  
  
  
  
  
  
  
  

פי הדין, שיקול הדעת הבלעדי, לעניין חיסיון מסמכים, הוא של ועדת המכרזים של הרשות. עם -כמו כן, ידוע לנו, כי על
ככל שנערך ביחס להצעתנו, וכן   Best & Final - ידוע לנו,  כי פרטי המחירים שבהצעתנו הכספית ו/או בהליך ה זאת, 

לטופס הזמנת  6.1נתונים שמסרנו לצורך הוכחת עמידתנו בתנאים המקדמיים, הנקובים והמפורטים בסעיף משנה 
  ההצעות ותנאיי המכרז, לא יהיו חסויים.

  
למסמכי המכרז, מכיל, מבטא וממצה, את כל התנאים המוסכמים, בין הצדדים  ורףהחוזה המצידוע לנו, כי   .9

ידי הצדדים - , התחייבות או מצג, שניתנו או נעשו, עלפי- עללהתקשרות זו. כל הבטחה, הצהרה, חוזה בכתב או ב
ם כדי להוסיף על החיובים להתקשרות זו, לפני כריתת החוזה ואשר לא באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בה

והזכויות, הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם והצדדים להתקשרות זו, לא יהיו קשורים 
  בהם.

  
ידי שני - כמו כן, ידוע לנו, כי כל שינוי בחוזה, ייעשה, באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב וייחתם על

ועל דף הנושא לוגו של רשות שדות מורשי החתימה, מטעם כל אחד מן הצדדים הצדדים להתקשרות זו, באמצעות 
לא יהיה בר תוקף. ידוע לנו, כי שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף  –, שאם לא כך התעופה בלבד

  כנספח לחוזה, וכחלק בלתי נפרד הימנו.
  

  :אנו הח"מ מצהירים, כדלקמן  .10

  
כל מי מטעמנו, לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף  כי אנו ו/או  10.1

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

 הליך זה. 
  

  
כי אנו ו/או כל מי מטעמנו, לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה אצל   10.2

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

  
, לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה כי אנו ו/או כל מי מטעמנו  10.3

נטיים ווברשות ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים ו/או תשלומים רל
 להליך זה, בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

  

  
ת הכלולות בהצהרותינו דלעיל, תהא הרשות רשאית, לפי כי ידוע לנו, שאם נפר התחייבות מההתחייבויו  10.4

שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז והח"מ מוותרים על כל תביעה ו/או 
  ידי הרשות.- דרישה ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת הצעתנו, על
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  :את חשבוננו ,בו אנו מנהלים ,בדבר הבנק ,הלן הפרטיםל  .11
  

  ___________ __________ שם הסניף: ___________   מספר סניף: שם הבנק:  11.1  
  

  ________________  מספר חשבון:  11.2  
  

בנוסף, ידוע לנו, כי היה והצעתנו תזכה במכרז זה, ולצורך קבלת התמורה, בגין ביצוע כל התחייבויותינו,   11.3  
ידי -, שיועבר אלינו עלנפרדת, לחוזה שייחתם על ידנו, נספח פי החוזה, במלואן ובמועדן, אנו נצרף בזא- על

ידי הבנק ומאושר בחתימה -הרשות, בדבר אישור פרטיי הבנק, בו אנו מנהלים את חשבוננו, חתום על
פי הנוסח שיצורף לחוזה, שייחתם על ידנו והמהווה חלק -וחותמת מורשי החתימה של בעל/י החשבון, על

 בלתי נפרד הימנו.
  

  : להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה  .12
  

  
  __________________ :חתימה וחותמת  12.1

  

  
 ___________________; ח.פ. ____________ :שם התאגיד  12.2

  

  
  _________________; מספר עוסק מורשה: ___________ עוסק מורשה:שם   12.3

  

  
    תאריך: _________  12.4

  

  
  ___________________     שמות מורשי החתימה:  12.5

  
                                          ___________________  

  
                                          ___________________  
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  נספח א' לטופס ההצעה הכספית

  
  כתב כמויות

  
  
  
  
  

  יצורף בנפרד
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