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  רשות שדות התעופה

איטום במטבח בחדר האוכל בתמך ביצוע עבודות לחוזה בלהתקשרות  000100/4/077201/ מס' מכרז פומבי
  התעופה רשות שדות עבור , המזרחי בנתב"ג

 טופס הזמנת הצעות .1

שדות ונמלי התעופה על פי חוק המחזיקה, מנהלת ומפעילה את  ,")הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
ומסופי מעבר בין יבשתיים על פי חוק רשות שדות התעופה (הוראת  ,1977-דות התעופה תשל"זרשות ש

איטום ביצוע עבודות חוזה לבלהתקשרות  מכרזמזמינה בזאת הצעות להשתתפות ב, 1980 -שעה), תש"ם
ף ל בכפוווהכ, עבור הרשות") נתב"ג(להלן: "גוריון - במטבח בחדר האוכל בתמך המזרחי בנמל התעופה בן

 "מכרזה" -ו   "הפרויקטאו " "העבודות": , בהתאמהלהלן(ובנספחיו במסמכי המכרז הנקובות להוראות 
  ). בהתאמה

  אישור תקציבי –מכרז מותנה  .2

 ו/או מהמציעים מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר: למכרז הנרשמיםמכל אחד 

לביצוע העבודות, לקבלת אישור תקציבי ופים של המכרז מותנים וכפ ותוקפוכי ידוע לו שביצועו  .2.1
 ").אישור תקציבישיינתן לשם כך על ידי הגורמים המוסמכים (להלן: "

; כי הרשות פועלת על מנת רז טרם קיבלה הרשות את האישור התקציביכי נכון למועד פרסום המכ .2.2
 מותנית ההליכים הדרושים לקבלת האישור התקציבי; וכי קבלת האישור התקציבילהשלים את 

בהתנהלותן של הרשויות המוסמכות באופן שאינו מצוי בשליטתה הבלעדית של הרשות. מובהר 
לדחות את מועד הגשת הבלעדי  הבכל עת ועל פי שיקול דעת בזאת, כי הרשות תהיה רשאית,

, וכי בהגשת הצעתו, מצהיר תר, בשל עיכובים בקבלת האישור התקציביההצעות, וזאת, בין הי
אחד מהמציעים שלא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה כנגד הרשות בגין עיכוב ו/או  ומתחייב כל

דחיית החוזה ו/או העבודות, לפי העניין, בשל הנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל, והמציעים לא 
יהיו זכאים לכל תשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי ו/או כל סעד אחר בשל כך, למעט אם נקבע אחרת 

 ובכפוף לתנאיו. במפורש בחוזה

, בעיתונות הכתובהלמציעים, לראשונה היום בו פנתה הרשות  –" מועד פרסום המכרז" :במכרז זה
  להציע הצעות במכרז. 

, אזי טרם התקבל האישור התקציבי 15.5.2017להלן, היה ועד ליום  7.11.2כי על אף האמור בסעיף  .2.3
להלן, תפעל הרשות, על פי שיקול  5.2ף מבלי לגרוע מהסמכות הכללית המוקנית לרשות על פי סעי

דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות מעת לעת, את המועד האחרון להגשת ההצעות, וזאת על מנת שלא 
, והכול למועדים ובתקופה ציעים קודם למועד קבלת האישור התקציבייוגשו ההצעות על ידי המ

יף זה לעיל, יידחה המועד שתקבע לשם כך על ידי הרשות. מובהר, כי בנסיבות האמורות בסע
ימים ממועד הודעת הרשות על התקיימות  14 -האחרון להגשת ההצעות לתקופה שלא תפחת מ

לעיל. אין באמור בסעיף זה על מנת להוות התחייבות של הרשות לדחיית  2.1 התנאי המפורט בסעיף 
 סמכי המכרז.מועדים אחרים הנקובים במ

בהן לא  להלן, בנסיבות 19-ו 17לעיל ועל פי סעיפים  2.3 כי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  .2.4
עד למועד האחרון להגשת ההצעות (כפי שידחה מעת לעת וככל  תקבל הרשות את האישור התקציבי

ות לבטל את המכרז והכול מבלי שהדבר ייחשב כהפרת התחייבות ו/או שיידחה), מוקנית לרשות הזכ
 כעוולה של הרשות, מכל מין וסוג.

כי המציעים, לא יהיו זכאים בשום מקרה, לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, מכל מין וסוג בגין  .2.5
לעיל וכן לא יהיו זכאים בשום  2.3 דחיית המועדים ו/או בגין אי דחיית מועדים, כמפורט בסעיף 

מקרה, לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם בגין ביטול המכרז, בהתאם להוראות 
/או תשלום ו/או עלות כל הוצאה ו/או נזק ו. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עבור לעיל 2.4 סעיף 

המציעים מכל מין וסוג שהם שנגרמו למציעים ו/או שבהם נשאו המציעים כאמור לא יהיו זכאים 
לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום ו/או החזר מכל מין וסוג שהוא בשל ביטול המכרז (לרבות בשל 

פן מלא, סופי ובלתי ביטולו לאחר דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות), והם מוותרים בזאת באו
 חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל דרישה, תביעה וטענה בגין האמור.

זה והפעלתן מהווים זכות מוקנית של הרשות והם  2 כי ידוע להם שכל הסמכויות הנקובות בסעיף  .2.6
ור; כי בעצם הגשת הצעתם למכרז, שיקללו המציעים את מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כאמ
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זה לעיל ולהלן, זכויות וסמכויות הרשות על פיהן, ההוצאות והעלויות  2 הנסיבות המתוארות בסעיף 
ידחה, מעת ו/או י ות כאמור בהן לא יתקבל האישור התקציביבהן ידרשו לשאת בהתקיימן של נסיב

לעת, המועד האחרון להגשת ההצעות (לרבות בנסיבות בהן בוטל המכרז לאחר דחיות המועד כאמור 
ו/או ללא דחייתן), וכן לרבות כל הסיכונים הכלכליים, התפעוליים והמסחריים ושאר ההשלכות 
ים הכרוכות בכך, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיו מנועים ומושתק

למען הסר ספק  - מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהם בקשר לכך, לרבות 
טענות שמקורן בהסתמכותם על ניהולו ו/או אי ניהולו של ההליך המכרזי עד תומו ו/או טענות  -

  שמקורן בהשקעות ו/או בהתקשרויות אותן ביצעו לצורך ו/או במסגרת השתתפותם במכרז.

זה על מנת לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי שאר הוראות מסמכי  2 מור בסעיף אין בא .2.7
 המכרז.

   /הפרויקטולת העבודותתכ .3

  ו/או מהמציעים מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  למכרזמהנרשמים כל אחד 

איטום ותשתיות בחדר האוכל ביצוע עבודות לשם ת להתקשר בחוזה מעוניינרשות שה ידוע לוכי  .3.1
לבצע את  יהאשיוכרז כזוכה במכרז על הקבלן כאשר הממוקם באזור התמך המזרחי בנתב"ג, 

וש תשתיות של איטום, ניקוז, ביוב פירוקים, ריצופים, חיד: , בין היתרולאשר יכל העבודות
לצורך עמידת הפרויקט קט יכלול גם עבודות  גמר שיבוצעו ע"י הקבלן . בנוסף, הפרויואינסטלציה

התאם להוראות המפרטים, התוכניות והתרשימים הכול בובתקנים הרלוונטיים הנדרשים 
  ").יםהטכני יםהמפרטלחוזה (להלן:"  ד'-ב' יםכנספח המצורפים

  להלן. 20 בסעיף כמפורט ותקופת האחריות יהיוההתקשרות  תקופת .3.2

והכול עבודות  הפחתה ו/או הוספה שלע וצילפגוע בזכות הרשות לבלחייב ו/או מור לעיל בכדי אין בא .3.3
  .כדלקמן בהתאם להוראות מסמכי המכרז

 זמכרמסמכי ה .4

 "):מכרזמסמכי ה(בטופס זה: " מכרזהמסמכים דלהלן יהוו יחדיו את מסמכי ה .4.1

  טופס הזמנת הצעות זה, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .4.1.1

חוזה שנוסחו מצ"ב, על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן, יחדיו:  .4.1.2
 ").החוזה"

, (להלן , לרבות כתב הכמויות המצורף כחלק בלתי נפרד הימנוטופס ההצעה הכספית במכרז .4.1.3
 )."כתב הכמויות" –ו  "טופס ההצעה הכספית: "בהתאמה

 .מכרזהרשות, במסגרת ה שיוצא בכתב על ידי מכרזכל מסמך הבהרה או תוספת ל .4.1.4

את . להלן 6.1.1ף וכן באתר האינטרנט כמפורט בסעי אגף לוגיסטיקההמכרז יועמדו לעיון במסמכי  .4.2
לקבלם במשרדי הרשות,  כעותק או  , ניתן יהיה להדפיס באמצעות אתר האינטרנט מסמכי המכרז

על גבי התקליטור, צרוב במדיה מגנטית על גבי תקליטור. מסמכי המכרז אשר יומצאו למשתתפים 
  .PDFיערכו כקובצי 

לקבלם במשרדי הרשות,  או  , ניתן יהיה להדפיס באמצעות אתר האינטרנטאת מסמכי המכרז 
כעותק צרוב במדיה מגנטית על גבי תקליטור. מסמכי המכרז אשר יומצאו למשתתפים על גבי 

   .PDFהתקליטור, יערכו כקובצי 

להלן. ההצעה תיערך  7 בסעיףוראות המפורטות לשם כך על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לה .4.3
להלן, כשכל  7.1 סעיףבמספר העתקים הנקובים לשם כך ב )Hard Copy( מודפסותוגש בפורמט 

המסמכים כוללים תצהיר, אימות וחתימות כנדרש בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז 
 להלן.  9 סעיףוב

לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל מין למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע  .4.4
(לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו). עוד מובהר בזאת, כי העותק  מכרזוסוג שהוא, במסמכי ה
 מכרז, הנו באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך ברשות, המופקד מכרזהכתוב של מסמכי ה

רוך בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או זה. כל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לע
 .  ברשות , המופקדמכרזלגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב למסמכי ה



3 

  מכרזריכוז מועדים ולוחות זמנים ב .5

 :מכרזמצ"ב טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים ב .5.1

  מועד ביצוע    פעולה

  27.3.2017  -   מועד פרסום המכרז

 המועד האחרון לרישום למכרז באגף לוגיסטיקה של הרשות

  להלן  6.2.2.1כמפורט בסעיף 

-  23.4.2017  

המועד האחרון לרישום למכרז באמצעות אתר האינטרנט של 

  להלן 6.2.2.2כמפורט בסעיף  הרשות

  23.4.2017  

 27.4.2017  -  להלן  25.3המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף 

 29.5.2017  -  להלן 7.11.2עד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט בסעיף המו

 ההצעה, כמפורטהערבות לקיום ההצעה ותוקף מועד תוקף 

  להלן  11-ו 9.6.1 פיםבסעי בהתאמה

-  30.11.217 

  24.4.2017  -  להלן 26.2כמפורט בסעיף  מועד מפגש המציעים לנרשמים למכרז

פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור, לדחות את הרשות תהיה רשאית בכל עת ועל  .5.2
לעיל בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר. הודעות על דחייה כאמור  5.1בסעיף המועדים הנקובים 

תשלחנה לכל המציעים. על המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי הרשות, במידה ויקבעו, יחולו כל 
ו להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור ההוראות אשר חלו על המועדים אשר קדמ

 בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.

לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת לרשות על  .5.3
ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע  מכרזפי מסמכי ה

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

  רישום למכרזמסמכי המכרז ועיון ב .6

 עיון במסמכי המכרז .6.1

כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז באופן  .6.1.1
 ובמועדים המפורטים להלן:

אגף (בטופס הזמנה זה: " B-209חדר  2), קומה 1ה (טרמינל באגף לוגיסטיק .6.1.1.1
 . 09:00-12:00ה', בשעות:  -בימים א'  23.4.2017  "), וזאת עד ליוםלוגיסטיקה

אתר (בטופס הזמנה זה: " www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .6.1.1.2
 .")האינטרנט

ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד  כל הבהרה ו/או שינוי .6.1.2
למסמכי המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין 
בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון 

וטנציאלי חלה החובה לעקוב אחר כל שינוי יודגש כי על כל משתתף פ למועד העיון האמור.
 או הבהרה אשר יפורסמו באתר האינטרנט ו/או במשרדי הרשות בקשר למכרז זה.

  מכרזל רישום .6.2

 להלן.  6.2.2בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו באופן המפורט בסעיף  הירשםכל מציע לעל  .6.2.1
 להלן: יםהמפורט יםיתבצע באופן ובמועד רישום למכרז .6.2.2

, 2קומה  1תעופה בן גוריון, טרמינל הנמל לוגיסטיקה הממוקמת ב אגףבמזכירות  .6.2.2.1
"), וזאת לא יאוחר מיום אגף לוגיסטיקה(בטופס הזמנה זה: " 209 חדר

 .12:00-09:00, בשעות: ה'-'א, בימים 23.4.2017

 .12:00, בשעה:23.4.2017באתר האינטרנט, וזאת לא יאוחר מיום  .6.2.2.2

היו סגורים במהלך חג הפסח תשומת לב המציעים כי משרדי הרשות י
  9.4.2017-17.4.2017בתאריכים 
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מובהר, כי על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את הרישום להשלים את הליך הרישום  .6.2.3
לעיל, לפי העניין. משתתף אשר לא   6.2.2האמור לא יאוחר מהמועדים הנקובים בסעיף 

תיפסל  -ז. ככל שיגישנרשם כאמור, לא יוכל עוד להירשם ולא יוכל להגיש הצעה למכר
 . הצעתו על הסף

במסגרת הליך הרישום למכרז יימסרו לרשות, באגף לוגיסטיקה או באתר האינטרנט,  .6.2.4
 .פרטי הנרשם לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס ודואר אלקטרוני

בגין אישור לעיל,  6.2.4 שנמסרה במסגרת הוראת סעיףהדוא"ל הרשות תשלח, לכתובת  .6.2.5
 (במידה והרישום יתבצע באגף לוגיסטיקה, יימסר למציע אישור ידני). למכרז הרישום

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה  .6.2.6
ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו למציע ו/או לכל מי מטעמו, ו/או שבהם נשא 

ה ו/או טעות ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן, המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משג
לעיל, לרבות נזק ו/או תקלה  6.2.4שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים הנקובים בסעיף 

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

 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 הוראות כלליות –אופן הגשת ההצעה  .7

יגיש  מכרז,ין להשתתף ביהמעונלהלן ו 7 בסעיףהמפורטים  יםהמקדמיתנאים העונה על כל ה מציע .7.1
ו/או  הפרטים ו/או כל המסמכים, מלאים הצעתו בהתאם לכל הוראות טופס ההזמנה, כשכלאת 

הזמנה " על גבה יציין המציע את המשפט הבא: אחת מעטפהבעי, וזאת באמצעות מצורפים כד
(ללא שם המציע). במעטפה זו יכניס המציע  "2017/074/0001/00מכרז פומבי מס'  –להציע הצעות 

 מכל המסמכים הבאים, ויסגרה היטב: שני כרכים

ידתו של המציע  להלן, הנדרשים לצורך הוכחת עמ 9.1-9.5ם בסעיפיהמסמכים המפורטים  .7.1.1
 להלן;  8ף בתנאים המקדמיים המפורטים בסעי

 הלן;ל 9.6ערבות לקיום המכרז כמפורט בסעיף  .7.1.2

 ;להלן, באופן הנדרש בטופס ההצעה הכספית 9.7 בסעיףהצעתו הכספית כמפורט  .7.1.3

 להלן;  9.8 בסעיףיתר המסמכים המפורטים  .7.1.4

 גשים המפורטים במסגרתו.   טופס ההצעה הכספית ימולא, בין היתר, בשים לב להוראות ולד .7.2

כתב הכמויות יהיה חלק בלתי נפרד מנספח א' לטופס ההצעה הכספית המצורף לטופס הזמנת  .7.3
המציעים נדרשים למלא את כתב הכמויות בהתאם להוראות . המפורסם באתר האינטרנטההצעות ו

 והדגשים המפורטים בטופס ההצעה הכספית. 

, כקובץ בינארית יינתן למציעים כאמור לעיל, ות הכספיותאשר במסגרתו יוגשו ההצעכתב הכמויות  .7.4
) ואשר יחליף את כתב Disk on keyבאמצעות כונן נייד ( יחולק במפגש המציעים לנרשמים למכרז,

(ולא  ים למלא את המחירים בקובץ בינאריתהכמויות המפורסם באתר האינטרנט. המציעים נדרש
גבי הכונן הנייד שיחולק להם, להדפיס את כתב  בכתב הכמויות המפורסם באתר האינטרנט) על

הכמויות לאחר השלמת מילואו ונעילתו והגשתו גם כקובץ מודפס עם חתימת המציע על גבי כל 
 עמוד מההצעה וכן על גבי קובץ הכונן הנייד שחולק להם.

 מובהר בזאת, כי מציע אשר לא ידפיס את כתב הכמויות כקובץ בינארית לאחר מילואו ונעילתו
הצעתו תיפסל על הסף. כמו כן, על המציע לחתום על כל עמוד מהצעתו. בכל מקרה של סתירה בין 
המחירים הנקובים בעותק המודפס של כתב הכמויות כקובץ בינארית והעותק המוגש על גבי כונן 

 נייד, יגבר המחיר הנקוב בעותק המודפס והחתום. 

הרלוונטיים מורשי החתימה צירוף לחתימת חותמת המציע באת  ושאיכל אחד ממסמכי המכרז, י .7.5
 .המציע במקומות המיועדים לכךשל 

, יחולו לגביו ההוראות המפורטות חלקית הצעה הגישהצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר על  .7.6
   להלן. 16 בסעיף

 ההצעות, על כל צרופותיהן, תערכנה בשפה העברית.  .7.7

על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו, מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה  .7.8
בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם הנתונים ו/או המסמכים 
הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד 

 מור. מסחרי ו/או סוד מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כא
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מובהר בזאת, כי הרשות תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לנמק 
החלטתה זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי 
 שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, כי ההצעה הכספית של המציע

  .חסויים םאינ – ים אותם מסר המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמייםוכן נתונ

  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .7.9

כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף תוכן עניינים  .7.10
 מפורט.

 מועד הגשת ההצעה .7.11

יש להלן),  9 ים בסעיף(כשהיא כוללת בתוכה את כל המסמכים המפורט מעטפההאת  .7.11.1
בניין בבנתב"ג, תיבת המכרזים הנמצאת ל 08:30-15:00ה', בין השעות: -הגיש, בימים א'ל
(או  140חדר מס'  1קומה במדור רשומות ותיעוד (חדר הארכיב) משרד הראשי של הרשות ה

 בסמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום).

המועד (להלן: " 10:00עד השעה:  29.5.2017צעות הינו יום המועד האחרון להגשת ה .7.11.2
 ").האחרון להגשת ההצעות

או (האחרון להגשת ההצעותיודגש, כי הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד  .7.11.3
וזאת  לא תתקבלנה ולא תידונהלעיל),  5.2סעיף  להוראותבהתאם לכל מועד מוארך שלו 

 ת חובת המכרזים.(ב) לתקנו20בהתאם להוראות תקנה 

  אחריות למידע .7.12

שא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו י, ימכרזקודם להגשת הצעתו ל .7.12.1
 עבודותההפרויקט ובעיני בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי 

או כל חלק  עבודות, באתר הרשות (כהגדרת מונח זה בחוזה), בו יבוצעו הומאפייניהם
 מהם. 

, ניתן על פי מיטב ידיעתה של מכרזאשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת ה כל מידע .7.12.2
. החובה לבחינת המידע מכרזהרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום ה

בכל מקרה, על המציע (ועליו  תמוטל, עבודותלצורך ביצוע הבקשר עם הפרויקט והאמור 
נת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או בלבד) וכי לא יהיה במסירת המידע האמור על מ

 מכרזעל מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה כמפורט במסמכי ה
 ובנספחיהם.

  תנאים מקדמיים .8

  רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים כל התנאים המצטברים המפורטים להלן: .8.1

כדין  םהרשותאגיד הינו ז להגשת ההצעות במכרשנקבע אשר נכון למועד האחרון  מציע .8.1.1
 .או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל בישראל

רשום על פי למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, הנו קבלן אשר נכון מציע כנ"ל,  .8.1.2
") חוק רישום קבלנים(להלן: " 1969-חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט

 .לפחות 2- ובסיווג ג(בניה)  100בסימול 

מציע כנ"ל, אשר במהלך חמש השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון שנקבע  .8.1.3
 להגשת ההצעות במכרז ביצע במצטבר: 

עבודת תשתיות במטבח ציבורי מבשל, כאשר המטבח האמור הינו בהיקף של  .8.1.3.1
שלוש עבודות תשתיות במטבחים ציבוריים מבשלים, כאשר  לפחות אומ"ר  1000

מ"ר  500נשוא העבודות כאמור הינו בהיקף של כל אחד משלושת המטבחים 
  -וגםלפחות. 

המציע ביצע לפחות פרויקט אחד שהושלם של עבודות תשתיות במטבח ציבורי  .8.1.3.2
לפחות במחירים שוטפים וללא  ₪ (שלושה) מיליון  3בהיקף כספי של  מבשל

מע"מ או שלושה פרויקטים לפחות של עבודות תשתיות במטבחים ציבוריים 
לפחות, לכל פרויקט,  ₪ (אחד וחצי) מיליון  1.5של קף כספי מבשלים בהי

  במחירים שוטפים וללא מע"מ. 
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  לצורך סעיף זה לעיל:
ארוחות  5000משמעם: מטבחים המשמשים להכנה של  לפחות "מטבחים ציבוריים מבשלים" 

   חמות ביממה.בשריות 

  " משמען : ביצוע תשתיות וגמרים עבור מטבחים ."עבודות

  
מערכות גם אינסטלציה ווגם איטום  וגם תעלות ניקוז וגם   מדהמשמען: עבודות  ת "" תשתיו

של כל העבודות המפורטות במונח זה יענה על עמידה  במצטבריובהר כי רק ביצוען  ביוב .
   בהגדרת תשתיות.

  
" משמעו: פרויקט (או חלק ממנו ובלבד שהיקפו הכספי עונה על הנדרש "פרויקט שהושלם

  לעיל) שנמסר לשימושו של מזמין העבודה או אושר חשבון סופי/טרום סופי בגינו. בסעיף זה 
  

 " משמעם: סך הכנסות המציע לא כולל מע"מ. מחירים שוטפים"

כל אלה בו ציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים מ .8.1.4
 במצטבר:

גם כל בעל אמצעי שליטה  -הוא, מנהלו הכללי ובמידה והמציע הינו תאגיד .8.1.4.1
לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים  משמעותי במציע,

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

שנים ומעלה מיום תום  )5חמש (עבירות כאמור חלפו , ואם הורשעו במי מה1957
  ריצוי העונש בגינן.

מי שהנו מחזיק  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"זה:  8.1.4.1לצורך סעיף 
אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק  )25%( בעשרים וחמישה

 ים וחמישהשל המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשר
  אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע.  )25%(

) עבירות לפי חוק עובדים זרים 2הוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי ( .8.1.4.2
וחוק שכר  1991- (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

ועד כי במ -) עבירות כאמור2, ואם הורשעו ביותר משתי (1987-מינימום, התשמ"ז
  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  -"זיקה בעלזה: " 8.1.4.2 לצורך סעיף
  .1976 -תשל"ו

מובהר כי הרשות תהא רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיימו בו התנאים 
ל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לעיזה  8.1.4.2המקדמיים הנקובים בסעיף 

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

(להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .8.1.4.3
לחוק  9וראות סעיף ") אינן חלות על המציע או לחילופין, שהחוק שוויון זכויות"

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

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

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

 9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
) זה לעיל, ונעשתה עימו ii( 8.1.4.3 בהתאם להוראות סעיףלחוק שוויון זכויות 

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

  כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. –" מעסיקזה:  " 8.1.4.3ף סעילצורך 
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גופים ציבוריים עסקאות חוק לפי כל האישורים הנדרשים הינו בעל ר שאמציע כנ"ל,  .8.1.5
- והמנהל עסקיו כדין ע"פ פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף התשל"ו 1976-והתשל"

1975. 

 נרשם למכרז. מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו  .8.1.6

 המציעים לנרשמים למכרז.אשר הוא ו/או נציג מטעמו, השתתף במפגש מציע כנ"ל,  .8.1.7

  

  - שתתפות במכרזהגבלות לה

ידי הרשות עקב אי עמידת המציע -/שירות לרשות והחוזה עימו בוטל עלמציע אשר סיפק טובין .8.2
ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש שנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, לא יוכל   בתנאי

  הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון.  -להגיש הצעתו למכרז זה. היה והגיש הצעה

אותו לאחר שהוכרז כזוכה באו מהצעתו בהליך תחרותי אחר, מכרז בזר בו מהצעתו חמציע אשר 
וזאת בשלוש נהג במהלך המכרז בעורמה, הליך, או שמסר לועדת המכרזים מידע מטעה, או ש

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז תהא לרשות שקול דעת במסגרת בדיקת ההצעות לפסול 
  .את הצעתו

, נות הכתובהבעיתולמציעים, לראשונה היום בו פנתה הרשות  - זה  מכרז: ב"מכרזמועד פרסום ה"
  . מכרזלהציע הצעות ב

הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון, לפסול הצעה ו/או בנוסף, 
ושל, השתתפות בהליך, של משתתף ו/או מציע אשר לרשות היה ו/או יש עימו ניסיון שלילי, רע ו/או כ

לרבות חוסר אמון, העדר שביעות רצון ניכרת מביצוע עבודות / מתן שירותים על ידיו ו/או מי 
מטעמו, ו/או התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו וכיוצ"ב, וזאת במסגרת התקשרות קודמת ו/או 
שא קיימת, אחת או יותר, בין הרשות ובין אותו משתתף ו/או מציע מסוג השירותים או העבודות מו

  ההליך.

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

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

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

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

ישות המופיעות במסמכי הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי דרישות התנאים המקדמיים ויתר הדר .8.3
אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש בתנאים המקדמיים ו/או  צריכות להתקיים במציע עצמו מכרזה

, דהיינו הצעה משותפותלהגיש הצעות גם אין בהתאם,  מכרזביתר הדרישות המפורטות במסמכי ה
 אחת המוגשת על ידי שני מציעים במשותף, או יותר.

 לעיל, מובהר בזאת במפורש, כדלקמן: 8.3 חרף המגבלות הנקובות בסעיף .8.4

לעיל, יהיה המציע רשאי  8.1.2-8.1.3 ים בסעיפיםהנקוב יםהמקדמי םלצורך עמידה בתנאי .8.4.1
שנצבר על ידי עוסק מורשה (שאינו ו/או מחזור כספי, לפי העניין, להסתמך גם על ניסיון 

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

מהאחזקות ומכוח ההצבעה במציע, לכל  51%להגשת ההצעות, היה העוסק המורשה בעל 
 הפחות.

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

העוסק המורשה, יצרף המציע או מחזור כספי שנצבר ע"י ו/ביקש מציע להסתמך על ניסיון 
העוסק המורשה ועל אמצעי המציע ע"י להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על ייסודו של 

וכן את כל המסמכים והמידע  העוסק המורשה במציע לאחר ייסודו של המציעהשליטה של 
על  ושנצבר חזור הכספיו/או המ הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון

  ידי העוסק המורשה לתקופה הרלוונטית.

 8.1.2-8.1.3 פיםבסעי יםהנקוב יםהמקדמי םלצורך עמידה בתנאיעוד מובהר בזאת, כי  .8.4.2
על ידי  ושנצברלפי העניין, , ו/או מחזור כספי ניסיון על להסתמך רשאי המציע יהיה, לעיל

ו/או מיזוג  , וזאת לרבות בדרך של מיזוגהמציע פעילותו/או קיבל ישות משפטית ממנה רכש 
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לרבות בדרך של עסקת וכן  1999 - חוק החברות, תשנ"ט סטטוטורי, על פי הוראות 
 ").התאגיד הנרכש(להלן: " /פעילותנכסים

תאגיד נרכש, יצרף המציע  /או מחזור כספי שנצבר ע"יביקש מציע להסתמך על ניסיון ו
רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את כל להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על 

ו/או המחזור המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון 
  על ידי התאגיד הנרכש לתקופה הרלוונטית. ושנצברהכספי 

 אין להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על ידי שני מציעים במשותף, או יותר.  .8.5

  המכרז  תנאי הפרת .8.6

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

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

, המציע של בעניינו שניתנה הרשות החלטת מיום שנים 3 עד של זמן לפרק וזאת, אחר התקשרות
 בכל לפגוע או/ו לגרוע בכך שיהא ומבלי, הרשות של והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם
 בהליך המציע כנגד לנקוט או/ו נוסף או/ו אחר נזק כל מהמציע לתבוע הרשות של אחרת זכות

 מי בהתקיים, לעיל הסף תנאי סעיף"י עפ לרבות המכרז מסמכי פי על או/ו דין כל פי-על כלשהו
  .כאמור זכויותיה למימוש בקשר)  שקיימת, (ככל הערבות חלוט ולרבות, מנסיבותיו

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

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

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

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

  המסמכים שיש לצרף להצעה .9

  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

נספח ומאושר על ידי עו"ד בנוסח  תצהיר בדבר פרטי תאגיד, חתום על ידי המנהל הכללי של המציע .9.1
כ"העתק נאמן על ידי עו"ד  מאושר, של התאגיד' לטופס הזמנת ההצעות וכן העתק תעודת רישום א

 .לעיל 8.1.1 למקור", לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

 תצהיר בדבר פרטי מציע שהנו עוסק מורשה, חתום על ידי המציע –היה והמציע הינו עוסק מורשה 
מורשה של עוסק תעודת לטופס הזמנת ההצעות וכן העתק  1'נספח אומאושר על ידי עו"ד בנוסח 

כ"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי מאושר על ידי עו"ד המציע, 
 לעיל. 8.1.1 המקדמי הנקוב בסעיף

' לטופס הזמנת ההצעות, לצורך נספח בתצהיר, חתום על ידי המנהל הכללי של המציע, בנוסח  .9.2
  לעיל. 8.1.2-8.1.3 ףבסעי יםהנקוב יםהמקדמי םל המציע בתנאיהוכחת עמידתו ש

 (בניה) 100בסימול  רישום על פי חוק רישום קבלנים  אישורהעתק על המציע לצרף לתצהירו לעיל 
נכון למועד האחרון המציע על שמו של  ףתקכאמור להיות  . על העתק האישורלפחות 2- ובסיווג ג

  .מאומת על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור"וכן  ,להגשת ההצעותשנקבע 

' לטופס הזמנת גנספח ום על ידי המנהל הכללי של המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח חתתצהיר,  .9.3
 לעיל. 8.1.4ף בסעי בתנאי המקדמי הנקובההצעות, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע 

של בעלי השליטה המשמעותיים  בשםוהמנהל הכללי של המציע אינו יכול להצהיר את הנדרש היה 
 בעלי השליטהכל אחד מיוגשו (לפי העניין) תצהירים נפרדים של  –מציע / בעלי הזיקה ל המציע

בשינויים המחויבים, לטופס הזמנת ההצעות,  1'גנספח , בנוסח המשמעותיים / בעלי הזיקה בתאגיד
, לצורך הוכחת עמידתם של הנ"ל בתנאי כשכל אחד מהתצהירים כאמור מאושר על ידי עו"ד

  . לעיל 8.1.4הנקוב בסעיף המקדמי 

פי פקודת ל מנהל עסקיו כדין ע עדכני משלטונות מס הכנסה ומע"מ המעיד, כי המציע העתק אישור .9.4
, בצירוף העתק האישורים הנדרשים לפי 1975-וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו[נוסח חדש] מס הכנסה 

, כשכל אחד מהאישורים האמורים תקף על שמו של 1976- חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
ע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי המצי

  לעיל. 8.1.5 הנקוב בסעיף
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וזאת לצורך הוכחת  נשלח בדוא"ל ע"י הרשות או נמסר למציעכפי שאישור רישום למכרז  העתק .9.5
  לעיל. 8.1.6 עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

 זהמכרלקיום ערבות  .9.6

שקלים אלף וחמישים  מאתיים( ₪ 250,000בסך של בלתי מותנית, אוטונומית וערבות  .9.6.1
על פי התחייבויותיו של המציע מלוא  "), להבטחתערבות לקיום המכרזחדשים) (להלן: "

 30.11.2017 לתאריךעד לקיום המכרז תהיה . תקופת תוקף הערבות טופס הזמנת ההצעות
   להלן. 10ף אלא אם כן הוארכה כמפורט בסעי

המופיעה ברשומות  חברת ביטוח ישראליתתוצא מאת בנק ישראלי או מאת הערבות  .9.6.2
התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע 

כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי , להגשת ההצעות למכרז
וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),  1985-ביטוח (ענפי ביטוח), תשמ"ה

הנערב/המבקש הרשום בכתב הערבות לקיום ההצעה חייב להיות המציע  .1981 –התשמ"א 
    עצמו.

עוד יודגש, כי במקרה שהערבות לקיום המכרז תוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב  .9.6.3
מצעות סוכנות ביטוח הערבות והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא בא

ידי -ידי סוכנות ביטוח, ולא על-מטעמה. ערבות לקיום המכרז אשר תיערך ותיחתם על
  .תיפסל וכך גם הצעת המציעחברת ביטוח, תחשב כערבות פגומה, ו

המהווה חלק בלתי נפרד מטופס הזמנת  'דנספח כ פי הנוסח המצ"ב-הערבות תהיה על .9.6.4
  ההצעות למכרז ומתנאי המכרז.  

הכולל  ניידוכן הכונן הממולא וחתום על ידי המציע כנדרש מודפס, , כשהוא הכספית ההצעהטופס  .9.7
חליף את כתב ואשר י ר יחולק במפגש המציעים לנרשמים למכרזאש המלא הבינאריתאת קובץ 

 .ככתב כמויות באתר האינטרנטהכמויות המפורסם 

הצעתו, יישא את חותמת המציע, כל אחד ממסמכי המכרז אשר המציע יצרף להצעתו , כולל מסמכי  .9.8
 בכל עמוד ועמוד. 

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

  המכרז ובמקומות המיועדים לכך.

"העתק נאמן למקור", אינו - האמור לעיל בדבר אישור עורך דין כלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  
, ערוכים מקוריים בלבדפי סעיף זה משמעם תצהירים - תקף לגבי תצהירים, ולפיכך תצהירים על

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

  ום ההצעה למכרז וערבויות לחוזהערבות לקי .10

לעיל, תשמש כערובה להבטחת מלוא התחייבויות המציע  9.6הערבות לקיום המכרז כאמור בסעיף  .10.1
ב' לתקנות חובת  16על פי טופס הזמנת ההצעות, בהתאם להוראות כל דין, לרבות עפ"י תקנה 
בין אם הוכרז על זוכה המכרזים, לרבות בין אם חזר בו מהצעתו טרם ההכרזה על הזוכה במכרז ו

 והמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו ו/או סרב לחתום על החוזה. 

לא הודיעה הרשות למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על פי תנאי המכרז  .10.2
ו/או חל עיכוב בהשלמת הליך בדיקת ההצעות למכרז או האריכה הרשות את המועד האחרון להגשת 

רז, אזי מבלי לגרוע מהוראות כל דין, תהא הרשות רשאית לדרוש מכל אחד ההצעות במכ
מהמציעים, לפי העניין, הארכת תוקף הערבות לקיום המכרז לתקופה שתקבע על ידה, ואף תוקף 
תקופת הצעתו של המציע תידחה לאותו מועד בהתאמה, והמציע כאמור מתחייב להאריך את תוקף 

 רבות בהתאם לדרישת הרשות. הערבות מעבר לתקופה הנקובה בע

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ומציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף הערבות  .10.3
ימים מיום שנדרש לכך על ידי הרשות ו/או לא הפקיד  7לקיום המכרז ו/או לא חתם על החוזה תוך 

ום הערבות לקיום להלן, תהא רשאית הרשות לחלט את מלוא סכ 10.5ת כמפורט בסעיף יוערבו
המכרז, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה 
בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות הרשות לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד המציע כאמור בהליכים 

צעה, בהתאמה פי כל דין. במקרה בו הוארכה הערבות לקיום המכרז, תוארך תקופת תוקף הה- על
 לאותו מועד.            
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כמו כן, במקרה של אי קיום התחייבויות המציע עפ"י האמור במסמכי המכרז, לרבות הפרת מי  .10.4
מהתחייבויותיו, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמת המציע ומבלי לנקוט בהליכים 

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

  בהליך כלשהו למימוש זכויותיה כאמור.

כבטחון לקיום התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, וכתנאי לשחרור הערבות לקיום המכרז, יפקיד  .10.5
   ת, כמפורט בחוזה.ויהזוכה בידי הרשות ערבו

ב' (ב) לתקנות חובת המכרזים תיתן הרשות הזדמנות למציע  16במקרים הנופלים בגדרה של תקנה  .10.6
 להשמיע טענותיו בקשר עם החלוט, בטרם חלוט הערבות. 

  תוקף  ההצעה .11

אלא אם כן הוארכה בהתאם להוראות טופס  30.11.2017הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, עד ליום 
  ההצעות. הזמנת 

 הבדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכ .12

, מבין ההצעות שהוגשו, ואשר עמדו בכל התנאים המקדמיים המידה לבחירת ההצעה הזוכהאמות  .12.1
המציע, מחיר ההצעה של  –מהמשקל  100%תהיינה כדלקמן:  והתנאים הנוספים (כהגדרתם להלן),

 .ההצעה הכספיתכפי שהוא נקב בכתב הכמויות המצורף לטופס 

בדיקת ההצעות תתבצע על ידי הרשות, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), להיעזר ביועצים  .12.2
 :  כדלקמןיים מטעמה, וזאת בשלב אחד ובמומחים חיצונ

 תחילה תבחן הרשות את הצעת המחיר של כל אחד מהמציעים.  ההצעה הכספית: .12.2.1
 הכספית ההצעה בעל יעהמצ של עמידתו את תבחן הרשות :מקדמיים בתנאים עמידה .12.2.2

בהתאם  המקדמיים בתנאיםנוספים  מציעים של עמידתם את תבחןוכן  ביותר הנמוכה
 הבהרות לקבלת בבקשה כאמור למציעים לפנות תהיה רשאית ואף לגובה הצעותיהם

 שקול פי ועל הרשות ידי על שיקבע ובאופן בהיקף הכול, להלן 16.2 סעיף להוראות בהתאם
-9.8לעיל וביתר התנאים המפורטים בסעיפים  8כמפורט בסעיף  .לטוהמוח הבלעדי דעתה

"). במסגרת האמור, תבדוק הרשות את התנאים הנוספיםלעיל (בטופס הזה, יחדיו: " 9.6
  לעיל.  9 המסמכים אשר הוגשו על ידי המציע בהתאם להוראות סעיף

ולא  "Go-No Go"בדיקת התנאים המקדמיים ויתר התנאים הנוספים תתבצע, על בסיס 
תנוקד. עוד יודגש, כי מציע אשר לא עמד בתנאים המקדמיים ו/או בשאר התנאים 

מבלי לגרוע מהזכות המוקנית לרשות  –למען הסר ספק  –הנוספים, הצעתו תפסל, והכול 
  להלן.  16.2 בהתאם להוראות סעיף

דמיים התחרות במכרז תהא על ההצעה הכספית הנמוכה ביותר. מציע אשר עמד בתנאים המק .12.3
ובתנאים הנוספים ואשר הצעתו הכספית, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית, תהיה הנמוכה ביותר 

 כה במכרז, וזאת בכפוף לזכויות הרשות על פי טופס הזמנת ההצעות ויתר הוראות הדין. יבחר כזו

 הודעה בדבר זכייה .12.4

ז, ו/או אי הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכר .12.4.1
 הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למציע אך ורק על ידי מזכיר ועדות המכרזים.

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו  .12.4.2
אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול להסתמך עליה בשום צורה  -מזכיר הועדה 

 יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –וש. מציע אשר יעשה אחרת ולשום מטרה או שימואופן 

  התמורה .13

בפועל של כל התחייבויות הזוכה על פי החוזה, במלואן ובמועדן, תשלם הרשות לזוכה  ביצועןתמורת  .13.1
והכול  הצעתו הכספיתכתב הכמויות המצורף לתמורה המחושבת בהתאם לתעריפים אותם נקב ב

(להלן, יחדיו: , בחוזה כך לשם המפורטות הוראותה לשאר ובכפוףבמועדים, באופן ובתנאים 
  "). התמורה"

הרשות מבהירה בזאת כי כמות היחידות כמפורט בכתב הכמויות הינם אומדנים בלבד ואין בהם  .13.2
בכדי לחייב את הרשות לכמות או דרישה מסוימת וכי תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הזוכה על 

שלם הרשות לזוכה תמורה המחושבת באופן ובתנאים ובכפוף לשאר פי החוזה, במלואן ובמועדן, ת
 הוראות המפורטות לשם כך בהוראות החוזה.
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 וכל השירותים ביצוע בגין וכוללת סופית, מלאה הינה לעיל כאמור התמורה כי, יצויןלמען הסר ספק  .13.3
/או ו ריןבמיש, הכרוכות והעלויות ההוצאות כל לרבות, החוזה פי על הזוכה התחייבויות יתר

 .השירותים במתן, בעקיפין

לגרוע משאר ההצהרות וההתחייבויות של המציעים על פי מסמכי המכרז, המציעים מצהירים מבלי  .13.4
והעלויות  זה לעיל, הבינו ושיקללו את מלוא ההשלכות בזאת, כי עיינו בקפידה בהוראות סעיף

קים מלהעלות כל טענה ו/או הכרוכות במסגרתם וכי הם מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושת
 .תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך

  חובת חתימה על החוזה .14

על הזוכה לחתום על החוזה ונספחיו עם הרשות, בנוסח שהעתקו מצורף לרבות כל תיקון אותו תבצע 
ימים מהמועד שהתבקש לכך על ידי הרשות.  7, וזאת תוך מכרזהרשות בחוזה (ככל שתבצע), במסגרת ה

  .זה מכרזספק מובהר בזאת, כי החוזה על כל נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי למען הסר 

  שמירת דינים והוראות .15

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

  שינויים ופנייה להשלמות .16

על ידי המציע או כל הסתייגויות שלו לגביהם, בין על ידי  מכרזהייעשו בתנאי כל שינוי או תוספת ש .16.1
ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה, והכול  מכרזתוספת בתנאי ה

 בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

ל על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, והרשות שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכ .16.2
בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, 
הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או התנאים הנוספים ו/או בקשר 

ת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או ההצעה ובכלל האמור, בקשר עם כל טעו לטופס ההצעה הכספית
ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים 
האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), 

 הדין. ל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות ובהתאם לשאר הוראותווהכ

שות כפי שהן נקובות המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הר .16.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים  בהוראות סעיף

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

  איזה מההצעותחובה לקבלת העדר  .17

למרות כל האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות אינה מתחייבת לקבל כל הצעה 
 .מכרזמסגרת המההצעות שיוגשו ב

  חריגה מאומדן  .18

תעתדת לערוך אומדן של שווי ההתקשרות במכרז המציע מצהיר בזאת, כי הודע לו שהרשות מ .18.1
 ").האומדן(להלן: "

ו/או על פי דין, תהיה הרשות  מבלי לגרוע מכל זכות נוספת העומדת לרשות על פי מסמכי המכרז .18.2
רשאית לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ואף בנסיבות בהן התגלה פער 

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

דעתה הבלעדי והמוחלט ועל פי סדר שיקבע על ידה להלן, במצטבר או לחילופין, הכול על פי שיקול 
 (אם בכלל): 

לבצע בדיקה בקשר עם קיומו של הפער המשמעותי בין האומדן לבין ההצעות הכספיות  .18.2.1
(כולן או חלקן), וזאת בין בדרך של עריכת שימוע פרונטאלי, בין בדרך של עריכת שימוע 

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

על פי  –לפסול כל הצעה שבינה לבין האומדן קיים פער משמעותי, ובנסיבות האמורות  .18.2.2
 לבחון את ההצעה של המציע בעל ההצעה הכשרה העוקבת;  –שיקול דעתה הבלעדי 

 ;  לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף קיומו של הפער המשמעותי .18.2.3
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 להלן. 19לבטל את המכרז, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף  .18.2.4

לדרוש מהמציעים הגשת הצעות כספיות מיטביות לרשות, בהליך תחרותי אותו תערוך  .18.2.5
  הרשות לשם כך; 

להורות על ביצועה החלקי של ההתקשרות מושא המכרז ו/או להורות על פיצול ההתקשרות  .18.2.6
אף לדרוש מכל אחד  –פי שיקול דעת הרשות  על –בין מספר מציעים במכרז, ולשם כך 

מהמציעים בעלי הצעות כספיות כשרות, להגיש הצעות כספיות חלופיות התואמות את 
 ").    הצעות חלופיותהמכרז במתכונתו העדכנית (להלן: "

 לצורך סעיף זה:  .18.3

 שיעור החריגה מהאומדן [באחוזים] (חיובי ו/או שלילי, –" שיעורי חריגה מקסימאליים" .18.3.1
  לפי העניין), שנקבע על ידי ועדת המכרזים במסגרת עריכת האומדן. 

פערים חיוביים ו/או שליליים, לפי העניין, בין ההצעה הכספית הנמוכה  –" פער משמעותי" .18.3.2
ביותר לבין שיעורי החריגה המקסימאליים מהאומדן (מבין ההצעות הכספיות הכשרות 

כספית הכשרה הגבוהה ביותר לבין שיעורי הגבוהות מהאומדן) או לחילופין, בין ההצעה ה
 החריגה המקסימאליים מהאומדן (מבין ההצעות הכספיות הנמוכות מהאומדן).

הצעה כספית של מציע, אשר על פי מסמכי המכרז, עמדה בכל תנאי  –" הצעה כשרה" .18.3.3
 המכרז עד לשלב בדיקת ההצעה הכספית.   

(א) 23 –) ו 1(א21ום צורה ואופן בהוראות תקנות מובהר, כי אין בהוראת סעיף זה, על מנת לגרוע בש .18.4
ומזכויות הרשות על פיהן, באופן שבו תהיה הרשות רשאית  1993 –לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג 

על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לדרוש ממציע/ים שהגיש/ו הצעה/ות כספית/ות כשרה/ות, 
יטבית, וזאת בכל מקרה שבו התגלה פער הצעה/ות כספיות חוזרות ומשופרות או הצעה כספית מ

 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 סעיף 
יו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יה

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

  או ביטול החוזה מכרזביטול ה .19

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .19.1

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

  כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לה על פי טופס הזמנת הצעות זה ו/או על פי יתר הוראות הדין.

 הביטול תוצאות .19.2

לעיל, תהיה הרשות  19.1 ות בסעיףשהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתואר לפניבוטל המכרז  .19.2.1
לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

ערבות למציעים  שבההופי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז, וזאת בין אם - על
 .ובין אם לאו, לקיום המכרז

שהוכרז זוכה במסגרתו או לחילופין, בוטלה זכייה של זוכה במכרז או  לאחרבוטל המכרז  .19.2.2
בנסיבות כה במכרז (לרבות במהלך ביצוע החוזה על ידו) חילופין, בוטל חוזה עם זוחילופי ל

עיל, ל 19.2.1ף לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעי 19.1 המתוארות בסעיף
הצעתו הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו (אשר  תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה

בטופס  תנאים המפורטיםכל המבין שאר ההצעות אשר עמדו ב ביותר, הכספית הנה הזולה
ו/או לצאת  של המציע/ים אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור) /םהצעתו(מלבד  הזמנת ההצעות

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

ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן המציעים מצהירים  .19.3
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל על נקובות בהוראות סעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת 

מין וסוג, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת 
 כות כאמור.סמ
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  ותקופת האחריות תקופת ההתקשרות .20

הינה מיום חתימת החוזה בידי הרשות ועד לקבלת תעודת סיום לפרויקט נשוא , ההתקשרותתקופת  .20.1
). תחילת ביצוע העבודות תהא איטום לחדר האוכל בתמך המזרחי בנתב"גמכרז זה (ביצוע עבודות 

") תקופת ההתקשרותחודשים (להלן: " 5-מיום מתן צו התחלת עבודה לפרויקט ותימשך למשך כ
 הנקובים בחוזה על נספחיו. זמנים ללוחות ה ובהתאם 

הזוכה יישא באחריות מלאה וכוללת לביצוע העבודות נשוא הפרויקט  מציעה -תקופת האחריות .20.2
חודשים ממועד קבלת תעודת סיום לפרויקט ע"י הרשות. עם זאת יודגש כי עבור  12וזאת למשך 

ריטים ו/או עבודות ספציפיות של הפרויקט יידרש המציע הזוכה לתקופות אחריות תחומים ו/או פ
 הכול בהתאם למפורט במפרט המיוחד המצורף לחוזה.  -חודשים 12-ארוכות יותר מ

הרשות תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לזוכה בכתב, על דחיית תחילתה של  .20.3
ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. הודיעה הרשות תקופת ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא 

ההתקשרות כאמור ו/או במידה ויחולו עיכובים כלשהם, במועד  על דחיית תחילתה של תקופת
תחילת תקופת ההתקשרות, כתוצאה מצו של בית משפט מוסמך ובין מכל סיבה אחרת ו/או נוספת 

מועד אותו תקבע הרשות, עפ"י שיקול שהיא, ידחה ו/או יוארך מועד תחילת התקופה האמורה, ל
דעתה הבלעדי והזוכה מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר וכן יהיו מנוע ומושתק, מלהעלות כל תביעה 
ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך, כלפי הרשות ו/או כלפי מי מטעמה, ובכלל זה, לא יהיה זכאי 

ספק, מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף  הזוכה לשיפוי ו/או לפיצוי מכל סוג שהוא. למען הסר
 20.4משנה זה, על מנת לגרוע מזכותה של הרשות לביטול החוזה, בהתאם להוראות סעיף משנה 

 להלן.

עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, לבטל את החוזה ו/או להפסיק הרשות תהא רשאית,  .20.4
ילת תקופת ההתקשרות או במהלך את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תח

(שלושים) ימים בכתב. למען הסר ספק, מובהר  30, וזאת בהודעה מוקדמת של תקופת ההתקשרות
בזאת, כי אין באמור סעיף משנה זה, על מנת לגרוע מזכותה של הרשות, לבטל את החוזה, בהתאם 

 יל.לע 19 לשאר התנאים המפורטים בחוזה ו/או כדי לגרוע מזכותה לפי סעיף

מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות, המציע הזוכה,  .20.5
הינה זכות המוקנית לרשות, וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים, הוא מוותר בזאת, באופן בלתי 
 חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק, מלטעון כל טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר 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.

  תקשרותההשינויים בהיקף  .21

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

  למנגנונים הנקובים לשם כך בחוזה.

  העדר בלעדיות .22

והרשות  עבודותוחתימת חוזה עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע ה מכרזקבלת הצעת הזוכה ב
 עבודותו/או  עבודותם אחר ו/או אחרים לביצוע הע, ועל פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר רשאית בכל עת

 דומים. 

  ובהצעה הזוכה  הרשות עיון בהחלטות .23

, ההזוכ הובמסמכי ההצע הרשות, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות מכרזרק לאחר בחירת הזוכה ב
לאחר תאום עם , 1993- מכרזים, תשנ"ג(ו) לתקנות חובת ה21 -(ה) ו 21בהתאם לאמור בתקנות משנה 

ף ובכפוף להוראות סעי, כולל מע"מ) ₪, חמש מאות( ₪  500וכל זאת תמורת תשלום בסך  מזכירת הועדות
  ס ההצעה הכספית. לטופ 6

  ואיסור העסקת עובדים פלסטיניים טחוןיאישור גורמי ב .24

כל אחד מן העובדים מראש ובכתב לרש"ת הזוכה מתחייב, לקבל את אישורם של נציגי בטחון  .24.1
 שיועסקו על ידו בביצוע העבודות, כמפורט בחוזה. 

יהיה חייב הזוכה, להעמיד תחתיו  - לא אושרה העסקתו של מי מעובדי הזוכה, על ידי גורמי הביטחון  .24.2
עובד אחר אשר יאושר על ידי הרשות. יובהר, כי אי מתן אישור, למי מעובדיו של הזוכה לא יהווה כל 

 כה, לדחייה ו/או עיכוב ו/או לאי ביצוע העבודות.עילה, מצד הזו
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מופנית בזאת תשומת לב המציעים לכך שמאחר והעבודות נשוא מכרז זה לעניין סעיף זה לעיל,  .24.3
לא תותר כניסה מסיבות ביטחוניות בנתב"ג , ל יםכמוגבל יםמוגדרבשטחים האמורות להתבצע 

  .העסקת עובדים פלסטיניים, אשר אינם אזרחי ישראל

  בהרות ושאלות הבהרהה .25

 הגב'ה ניבכתב את כל השאלות והבירורים ה יש להפנות הזה, אלי מכרזל תהרשות האחראי תנציג .25.1
או על ידי  9711296-03 או באמצעות פקס שמספרו:  vereda@iaa.gov.ilלכתובת דוא"ל , ורד אגוזין

, 2קומה  ,1סטיקה, רשות שדות התעופה, נמל תעופה בן גוריון, טרמינל שליח, למזכירות אגף לוגי
 .209 חדר

   .03-9750584 /0581יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו: .25.2

על הפונים לציין בעת פנייתם את מספר הפקסימיליה  27.4.2017  פניות לבירורים תעשנה עד ליום .25.3
  עד זה תהא הרשות רשאית שלא לענות לשאלות מציעים.ומס' הטלפון לבירורים. לאחר מו

הרשות תפיץ במישרין את ההבהרות לכל המציעים, וזאת באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון בקשר  .25.4
 עם כל אחת מההבהרות.

 למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של הרשות, אלא אם פורסמה כאמור בסעיף .25.5
 לעיל. 25.4

  לנרשמים למכרז המציעים  גשמפ .26

היה  לקבל הסברים והבהרות נשוא מכרז זה.על מנת למפגש  ןמוזמכל מציע אשר נרשם למכרז זה,  .26.1
יתקיים סיור בין משתתפי המפגש מיד בתום  -לאחר המפגש שות ימצא כי יש צורך בסיורונציג הר
  במקרה זה יהווה הסיור חובה לכל משתתפי המפגש.המפגש. 

 24.4.2017 בתאריך מוויתקיי ) יערכואז חובה גם כן -ור (ככל שיתקיים, וסישהינו חובההמפגש,  .26.2
  .11:30 בשעה

, חדר ישיבות כוח 3, קומה 1בטרמינל  ,לעיל יםהנקוב הייפגשו במועד ובשעבמפגש המשתתפים  .26.3
  . נתב"גבאדם 

 לא יוכלכאמור לעיל, , (ככל שיתקיים סיור) סיורבומפגש ב לא ישתתף או נציג מטעמו אשר מציע  .26.4
 .תפסל על הסף והצעת -אם עשה כן להגיש הצעתו למכרז ו

כונן נייד אשר יחליף את  הכמויות כקובץ בינארית על גביכתב למשתתפים  במהלך המפגש יחולק .26.5
 כתב הכמויות המפורסם ככתב כמויות באתר האינטרנט.

ו סיורים ו/אהרשות תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך, מפגשים  .26.6
נוספים לכל המציעים שנרשמו למכרז (ולהם בלבד) אם תסבור זאת כנחוץ. הודעה על מועד 
המפגשים הנוספים האמורים תימסר בכתב ומראש למציעים שנרשמו למכרז והיא תהיה רשות 

 בלבד. 

  איסור הסבה .27

או לבצע כל ציעים, לרבות הזוכה, מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/כל אחד מהמ .27.1
דיספוזיציה אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר עם זכות 
מזכויותיו לפי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או החוזה שייחתם עמו (ככל 

בה על שיחתם)) ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חו
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 הסבה ו/או  .27.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או  27.1 המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף

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

  בעלות על מסמכי המכרז .28

של  הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז ובנספחיו, תהיינה
רשות בלבד. המציעים במכרז אינם רשאים לעשות בהן כל שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשת ההצעה. 

 מסמכי המכרז יוחזרו במלואם למשרדי הרשות לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
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  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .29

לדון בכל עניין הקשור ו/או יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית  –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .29.1
הנובע ממכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין 

  לאחר שנקבע בו זוכה.

כל עניין הקשור ו/או הנובע ממכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם  .29.2
בו זוכה זה, יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע 

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

  

  

  

  

  בכבוד רב,
  ורד אגוזין, קניינית

  אגף לוגיסטיקה 
  רשות שדות התעופה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



16 

  פת הגעה למשרד הראשי בנתב"גמ
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  לטופס הזמנת ההצעות 'א נספח

  ההצעותהזמנת  לטופס 8.1סעיף  להוראותבהתאם שהנו תאגיד,  תצהיר פרטי מציע,

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

"), ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח תפקידי כמנהל התאגיד__________ (להלן: "הנני מנהלה הכללי של __ .1
  הכללי של התאגיד, והכרתי את העובדות נשוא התצהיר.

 גיד:  ____________________________________________תאה שם .1.1

 רשומה: ___________________________________________ת ובכת .1.2

 _____________________________ :ידעודת הרישום של התאגת פרמס .1.3

בידי  האחזקותבעלי המניות, מעניהם, מספרי תעודות הזיהוי שלהם, ופירוט /ברי התאגידח ותשמ .1.4
  כל חבר בתאגיד:

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

                  _______________________________________________________________________  

                  _______________________________________________________________________  

 הזיהוי שלהם:  נהלי התאגיד (לא דירקטורים), מעניהם ומספרי תעודותמ ותמש .1.5

  המנהל הכללי: ____________________________________ 

  מנהלים נוספים בפועל בתאגיד:

     _______________________________________________  

   _______________________________________________  

    _______________________________________________  

 י החתימה של התאגיד: _____________, _____________, ______________.      שורמות שמ .1.6

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

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

            ___________________  
  (ללא חותמת המציע)  חתימת המצהירשם ו                                                                        

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

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

                  __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                                         
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  נת ההצעותלטופס הזמ '1א נספח

  ההצעותהזמנת  לטופס 8.1 סעיף להוראותבהתאם , שאינו תאגידשהנו עוסק מורשה  תצהיר פרטי מציע,

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

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

 המציע: ____________________________________________ שם .1.1

 רשומה:     _________________________________________ת ובכת .1.2

 _____________________________ :מורשה של המציעעוסק  פרמס .1.3

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

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

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

  

  

            ___________________  
  (ללא חותמת המציע) חתימת המצהירשם ו                                                                        

  

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

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

  

  

                              __________________   

  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                                         
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 נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות 
  לטופס הזמנת ההצעות 8.2 תצהיר, בהתאם להוראות סעיף

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

[*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע  ")המציע(להלן: "            הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
 איטום במטבחעבודות לביצוע להתקשרות בחוזה  2017/074/0001/00 מס' פומבי מכרז ל ,בתעודת ההתאגדות]

  התעופה.רשות שדות , עבור בחדר האוכל בתמך המזרחי בנתב"ג

מכוח תפקידי ומכוח הכרתי את העובדות נשוא  והכללי של המציע ונותן תצהירי זה בשמ והנני מנהל .2
   תצהירי.

רשום על פי חוק הנו קבלן  המציע הנני מצהיר כי נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז,  .3
 100") בסימול חוק רישום קבלנים(להלן: " 1969-ודות הנדסה בנאיות, התשכ"טרישום קבלנים לעב

 לפחות. 2-ובסיווג ג

במהלך חמש השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז הנני מצהיר כי  .4
 ביצע המציע במצטבר: 

 לפחות אומ"ר  1000של עבודת תשתיות במטבח ציבורי מבשל, כאשר המטבח האמור הינו בהיקף  .4.1
שלוש עבודות תשתיות במטבחים ציבוריים מבשלים, כאשר כל אחד משלושת המטבחים נשוא 

  -וגםמ"ר לפחות.  500העבודות כאמור הינו בהיקף של 
  

בהיקף כספי  המציע ביצע לפחות פרויקט אחד שהושלם של עבודות תשתיות במטבח ציבורי מבשל .4.2
במחירים שוטפים וללא מע"מ או שלושה פרויקטים לפחות של לפחות  ₪ (שלושה) מיליון  3של 

לפחות,  ₪ (אחד וחצי) מיליון  1.5של עבודות תשתיות במטבחים ציבוריים מבשלים בהיקף כספי 
 לכל פרויקט, במחירים שוטפים וללא מע"מ. 

  
 

   :לעיל 4בסעיף  להוכחת ההצהרהנתונים להלן 

 תיאור הפרויקט  
והעבודות שבוצעו 

 במסגרתו

  

מועד השלמת 
ביצוע 

  הפרויקט 

  (חודש ושנה)

היקף המטבח 
הציבורי המבשל 
בו בוצע העבודות 

  (במ"ר)

ההיקף הכספי של 
העבודות בפרויקט 
בש"ח (במחירים 

שוטפים וללא מע"מ 
(  

מס' הארוחות 
שמכינים ביממה 
במטבח הציבורי 
המבשל בו בוצע 

  הפרויקט

שם ופרטי הלקוח 
כולל איש קשר ופרטי 

ארי זמין מס' סלול
  להתקשרות

1.              

2.              

3.              

 מס' השורות הינו להמחשה בלבד  

  זה לעיל: לצורך נספח
ארוחות  5000כנה של  לפחות משמעם: מטבחים המשמשים לה"מטבחים ציבוריים מבשלים" 

   ביממה. חמות בשריות
  " משמען : ביצוע תשתיות וגמרים עבור מטבחים ."עבודות

  
גם מערכות אינסטלציה ו וגם איטום וגם תעלות ניקוז וגם מדהשמען: עבודות מ " תשתיות "

של כל העבודות המפורטות במונח זה יענה על עמידה בהגדרת  במצטבריובהר כי רק ביצוען ביוב. 
  תשתיות.

  
" משמעו: פרויקט (או חלק ממנו ובלבד שהיקפו הכספי עונה על הנדרש "פרויקט שהושלם
  סר לשימושו של מזמין העבודה או אושר חשבון סופי/טרום סופי בגינו. בסעיף זה לעיל) שנמ

  
  " משמעם: סך הכנסות המציע לא כולל מע"מ. מחירים שוטפים"
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 ב לתצהירי זה:מצ" .5
, לצורך הוכחת לפחות 2- ובסיווג ג 100רישום על פי חוק רישום קבלנים בסימול   אישורהעתק  .5.1

על שמו של  ףתקכאמור להיות  . על העתק האישורעילעמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב ל
  .מאומת על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור"וכן  ,להגשת ההצעותשנקבע  נכון למועד האחרוןהמציע 

  שהוצגו ע"י המציע בטבלאות לעיל.  אישור חשבונות סופיים/טרום סופיים של הפרויקטיםהעתקי  .5.2
 

 צהירי אמת.ותוכן ת , זו חתימתיאני מצהיר כי זה שמי .6
  

                   ___________________  
  (ללא חותמת המציע) חתימת המצהירשם ו                             

  

מר/גב'            הופיע בפניי, במשרדי ב           , מאשר/ת בזאת, כי ביום           , מ.ר.           אני הח"מ, עו"ד 
והמוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה            , שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'           

לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה 
  דלעיל.

                  __________________  
  חתימה וחותמת עוה"ד                     
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  ' לטופס הזמנת ההצעותגנספח 

  לטופס הזמנת ההצעות 8.3תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

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

 מס' פומבי למכרז ,")התאגיד המציע_____________ (להלן: " הצעתירי זה במסגרת עושה תצה אני .1
, איטום במטבח בחדר האוכל בתמך המזרחי בנתב"גלביצוע עבודות להתקשרות בחוזה  2017/074/0001/00

  התעופה.רשות שדות עבור 

קידי ומכוח הכרתי אני משמש כמנהל כללי בתאגיד המציע (*), ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו מכוח תפ .2
  את העובדות נשוא תצהירי.

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

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

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

, ואם 1957-וק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"חו/או עפ"י ח 422-425, 383, 330, 305, 300
  ) שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.5הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש (

  -זה  3.1 לצורך סעיף 

מי שהינו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך  - " בעל אמצעי שליטה משמעותי"
נקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהינו רשאי למנות ה

  עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע.

 במקום הרלוונטי]  X[יש לסמן  -התאגיד המציע ו/או בעל זיקה אליו  .3.2

  זרים (איסור העסקה  ) עבירות לפי חוק עובדים2הורשעו ביותר משתי (הורשעו כלל ו/או לא לא
וחוק שכר מינימום,  1991- "), התשנ"אחוק עובדים זריםשלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (להלן: "

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

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

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

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.     

2.     

3.     

4.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

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

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

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

  ובמידה והוא מעסיק על המציע והוא מקיים אותן,  חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף
מציע מצהיר ומתחייב, גם ה עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, 100 –יותר מ 

) כי במידה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה, יפנה למנהל הכללי של משרד iכדלקמן: (
 לחוק שוויון זכויות 9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
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התחייב בעבר לפנות  כי )ii(; או לחילופין לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך 
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 

ונעשתה עימו התקשרות שלגביה לעיל,  )ii(לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9סעיף 
ת בעניין, אכן וקיבל ממנו הנחיו התחייב, והמציע מצהיר בזאת כי אכן פנה בפועל כאמור, ובמידה

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

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

    ימים ממועד ההתקשרות. 30בתוך 

 

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

  

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר 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 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו 

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  

 

  

(*) היה והמנהל הכללי לא יוכל להצהיר בשם מי מבעלי השליטה המשמעותיים / מבעלי הזיקה למציע, יחויב  
ל זיקה כאמור למסור תצהיר בשם עצמו כמפורט (בנוסף להגשת תצהיר ג' זה) כל בעל אמצעי שליטה משמעותי / בע

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

  ההצעותהזמנת  לטופס 8.3 סעיף להוראותבהתאם  תצהיר פרטי מציע,

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

 מס' פומבי למכרז  _____________ (להלן: "המציע"), הצעתתצהירי זה במסגרת עושה  אני .1
, עבודות איטום במטבח בחדר האוכל בתמך המזרחי בנתב"גלביצוע להתקשרות בחוזה  2017/074/0001/00

  התעופה.רשות שדות עבור 

  הנני _____________ (*). .2

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

בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי  /תילא הורשע [יש להקיף בעיגול את החלופה הרלוונטית]/ אני  המציע  .3.1
, 330, 305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977-ים עפ"י חוק העונשין, התשל"זאיזה מסעיפים הבא

/  המציע , ואם הורשע1957- ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח 422-425, 383
 .שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן) 5(מהעבירות כאמור חלפו חמש  איזובהורשעתי 

  ולא רק במקרה ונספח זה מוגש על ידי עוסק מורשה ו/או על ידי בעל זיקה]להלן ימ 3.2[סעיף 

  

 במקום הרלוונטי] X[יש לסמן  -המציע ו/או בעל זיקה אליו  .3.2

 

  עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה 2ביותר משתי (כלל ו/או לא הורשעו לא הורשעו (
וחוק שכר מינימום,  1991- "), התשנ"אם זריםחוק עובדישלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (להלן: "

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

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

 ) ות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ) עביר2הורשעו ביותר משתי
  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

  

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.     

2.     

3.     

4.     

  ד*מספר השורות הנו להמחשה בלב

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

  

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

  חוק שוויון "(להלן:  1998-נ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התש 9הוראות סעיף
  על המציע.  לא חלות) "זכויות

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

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



24 

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

ונעשתה עימו התקשרות שלגביה לעיל,  )ii(לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9סעיף 
וקיבל ממנו הנחיות בעניין, אכן  התחייב, והמציע מצהיר בזאת כי אכן פנה בפועל כאמור, ובמידה

 פעל ליישומן. 
 עותו בחוק שיווין זכויות. כמשמ –" מעסיקזה:  " 3.3סעיף לצורך 

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

    ימים ממועד ההתקשרות. 30בתוך 

 

  ל אמת.זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעי .4

  

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

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

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

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  

 

  

(*) במידה והמציע והמנכ"ל הינם אנשים שונים יצורפו שני תצהירים, אחד ייחתם ע"י המציע והאחר ייחתם  
  בתצהיר יסומן על ידי החותם בהתאמה למעמדו אצל המציע. 2ע"י המנהל הכללי אצל המציע וסעיף 
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  ' לטופס הזמנת ההצעותד נספח
  ח ערבות לקיום מכרז נוס 

  לכבוד
                      רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  ג.א.נ.,

  ערבות מס' _______________הנדון: 

לסילוק כל סכום  כםכלפי בזה ערבים"מ, הח אנו"), החייב(להלן: " 1__________________ לבקשת .1
"), הערבות סכום) (להלן: "חדשים םשקלי אלףוחמישים  מאתיים(ובמילים:  ₪ 250,000עד לסך כולל של 

לביצוע בחוזה קשרות להת 2017/074/0001/00 מס' פומבי אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם מכרז 
להלן: (התעופה רשות שדות , עבור איטום במטבח בחדר האוכל בתמך המזרחי בנתב"געבודות 

 . ")המכרז"

 , על ידינו,ם ממועד קבלת דרישתכם בכתבעסקי ימי מחמישהדרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר  לפי .2
 בדרישה הנקוב סכום כל כםל נשלם אנו, פעילותה, במהלך שעות 2שתימסר ב _________________

וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") הדרישה סכום(להלן: "
או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/

כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה 
 .שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה

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

  .30.11.2017 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

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

 אלה.

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

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

  בכבוד רב,

   חתימה    תאריך    כתובת    שם בנק/חברת ביטוח

  של המציע.  שמו המלאיש להשלים את   1
  יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח. .2
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  בודלכ
  רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל תעופה בן
  7015001, מיקוד 7ת.ד 

  תאריך:______________

  א.ג.נ.,

  

עבודות איטום במטבח  לביצועלהתקשרות בחוזה  0001/0042017/07/ מס' פומבי מכרז לההצעה הכספית נדון: ה
  התעופה רשות שדות , עבור בחדר האוכל בתמך המזרחי בנתב"ג

כל את הבנתי ושקללתי  תי,אותם בעיון, בחנ תיאת מסמכי המכרז, קרא תיהח"מ, לאחר שקבל יאנ .1

החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים בטופס תנאי  מכרז, לרבותההוראות המפורטות במסמכי ה

וכן כל נתון  ההצעה הכספית, מכלול ההיבטים הכרוכים בביצוע העבודות וכל מידע אחר נשוא המכרז,

, במלואן בחוזה ימציע לרשות שדות התעופה את ביצוען של התחייבויותימשפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי, 

 בינארית המפורטת בכתב הכמויות המצורף על גבי הכונן הנייד כקובץהכספית  ית הצעתתמורובמועדן, 

הכול ו כנספח א' לטופס ההצעה הכספית ובהעתק במודפס עליו חתמתי,המצורף ") כמויותהכתב (להלן: "

  .להלן ולשאר הוראות החוזה טופס הצעה כספית זהבכפוף לשאר ההוראות המפורטות ב

 י טופס ההצעה הכספיתדגשים כלליים למילו .2

זה להלן בקשר עם  2ף תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעי

לסמכויות הרשות בקשר עם כל טעות חישובית או  המענה לטופס ההצעה הכספית ונספחיו, ובכלל האמור

ין וסוג שהם, שנתגלעו במענה אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מ

  האמור, כולו או חלקו:

על הצעתו של המציע להיות מלאה. על המציע לנקוב בכל אחת מהעמודות והשורות שהוקצו  .2.1

לשם כך בכתב הכמויות, ללא יוצא מן הכלל, את מחירי היחידה וכן את סה"כ המכפלות 

עלם מאיזה מהעמודות או והסכומים הנגזרים מהם. המציע לא יהיה רשאי להשמיט ו/או להת

 השורות שהוקצו לשם הגשת הצעות המחיר בכתב הכמויות האמור. 

מובהר, כי בכל אחד מהמקומות המיועדים לכך והמרכיבים את כתב הכמויות יש למלא  .2.2

 .0מחירים חיוביים בלבד או לנקוב מחיר 

כל רכיב המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה הכספית ו/או מ .2.3

 מרכיביו.  

בכל מקרה של סתירה  בין המחירים הנקובים בעותק המודפס של כתב הכמויות והעותק  .2.4

 המוגש על גבי קובץ כונן נייד, יגבר המחיר הנקוב בעותק המודפס והחתום.

 המחירים המוצעים ינקבו בשקלים חדשים בלבד. .2.5

  .ים המוצעים לא יכללו מס ערך מוסףהמחיר .2.6

ספית של מציע, הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או ה בהצעתו הכתנתגל .2.7

תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא (לרבות בנסיבות 

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

 במצטבר ו/או באופן חליפי:

 לפסול הצעה כאמור על הסף.  .2.7.1

לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת ו/או  .2.7.2

השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או 

את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי  לדחות

 והמוחלט של הרשות.

להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או  .2.7.3

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

חירים שלילים ו/או לא נקב המציע כלל מחיר, אזי מבלי נקב המציע בכתב הכמויות, מ .2.7.4

זה ו/או על פי דין, תהיה  2 לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף

הרשות רשאית לראות את כל הסעיפים כאילו נקב עבורם המציע אחוז הנחה "אפס",  

 " לפי העניין. או מחיר "אפס

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, בנסיבות בהן לא נקב המציע באיזה  .2.7.5

מהטבלאות בכתב הכמויות מחיר, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת 

זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את הרכיבים ף לרשות על פי סעי

ו נקב עבורם המציע מחיר "אפס" וזאת מבלי לגרוע לגביהם לא נקב המציע מחיר כאיל

מאחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה לספק לרשות, ללא תמורה, את 

השירותים/מוצרים/פעולות הכלולים ברכיבים האמורים, באופן ובתנאים הנקובים 

בחוזה. הוראות סעיף זה לעיל, יחולו גם בנסיבות בהן השמיט המציע שורות או 

  יבים, מכל מין וסוג שהם בכתב הכמויות. עמודות או רכ

נקב המציע מחירים לרכיבים חלופיים מאלה הנקובים בכתב הכמויות, אזי מבלי  .2.7.6

זה ו/או על פי דין, תהיה  2 לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

האמורים כאילו ננקבו עבור הרכיבים בגינם לא נקב הרשות רשאית לראות במחירים 

 המציע מחיר.

נקב המציע מחיר עבור רכיב מסוים בעמודה/שורה לא נכונה, אזי מבלי לגרוע מכל  .2.7.7

זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות  2 זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

ראות את המחיר כאילו ננקב עבור אותו רכיב מסוים רלוונטי אף שננקב רשאית ל

 בעמודה/שורה אחרת. 

נקב המציע מחיר אחד עבור מספר רכיבים, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת  .2.7.8

רשאית לראות את זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות  2 העומדת לרשות על פי סעיף

המחיר הנקוב ככזה המתייחס, בנפרד, לכל אחד מהרכיבים או לחילופין, כאילו 

 המחיר הנקוב ככזה המתייחס לכל הרכיבים יחדיו.
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נקב המציע מספר מחירים עבור אותו רכיב, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת  .2.7.9

זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את  2 העומדת לרשות על פי סעיף

המחיר הנמוך מביניהם כמחיר הרלוונטי לרכיב האמור, לצורך שקלול הצעתו וכן 

תזכה במכרז). הוראות סעיף זה  התמורה לה יהיה זכאי (ככל שהצעתו לצורך קביעת

 רכיבי משנה. לעיל, יחולו גם בנסיבות בהן פיצל המציע רכיב אחד למספר

נקב המציע מחיר שאינו תואם את אמות המידה הכמותיות אותן נקבה הרשות לגבי  .2.7.10

הרכיב הרלוונטי (לדוגמא: אמות מידה כמותיות של משקל, מידה, זמן, מספר, כמות 

זה  2 וכיו"ב), אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את המחיר הנקוב כאילו הוא מתייחס 

 לאמת המידה הכמותית אותה נקבה הרשות לגבי הרכיב הרלוונטי. 

נקב המציע מחיר שאינו תואם את מאפייני השירות/פעילות אותם נקבה הרשות לגבי  .2.7.11

כות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף הרכיב הרלוונטי, אזי מבלי לגרוע מכל ז

זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את המחיר הנקוב כאילו הוא  2 

 מתייחס וכולל את מאפייני השירות אותם נקבה הרשות לגבי הרכיב הרלוונטי.

זה, על מנת לגרוע  2 זכות המוקנית לרשות על פי סעיף למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין ב .2.8

ו/או לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לרשות על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול 

או בכל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/

פגם שנתגלעה בהצעתו הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי הרשות ועל פי שיקול 

 דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות  .2.9

זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחילופין, פעם אחת  2 המוקנות לה על פי סעיף 

 ו/או מספר פעמים ואף לשלב ביניהן, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.    

בחתימתו על טופס ההצעה הכספית, המציע מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר,  .2.10

זה, והוא מוותר  2 יות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיף כי הינו מודע ומסכים לסמכו

בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או 

מהשלכותיה דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה 

 של הפעלת סמכות כאמור.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה ו/או בזכויות הרשות על פיו על מנת  .2.11

  לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי יתר הוראות טופס הזמנת ההצעות. 

  :הכספית ההצעה עם בקשר כללי ומידע הצהרות

טופס הזמנת הצעות זה ומהצהרותיי ומהתחייבויותיי על פיו, אני מבלי לגרוע משאר הוראות  .2.12

הח"מ מצהיר ומתחייב בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כי לצורך ובמסגרת הצעתי הכספית, 

בחנתי בקפידה ובעיני בעל מקצוע וכן שקללתי את כל ההשלכות, התנאים, ההיבטים 

כאי בגינם (לרבות כמפורט בטופס והיישומים של הוראות מסמכי המכרז והתמורה לה אהיה ז

הזמנת הצעות זה), קיבלתי מהרשות כל מידע נוסף שנדרש על ידי בקשר עם מסמכי המכרז, 
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ביצעתי התחייבויותיו על פיהם והתמורה המשולמת בגינם, וכי לאחר ששקללתי את כל 

תר בזאת האמור, וכל מידע אחר שמצאנו לנכון לשקול, אני מגיש את הצעתי הכספית, ואני מוו

 באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור. 

מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור בסעיף לעיל, אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי  .2.13

 שקללתי ותמחרתי במסגרת הצעתי הכספית את כל הפרטים והמידע הנקובים להלן: 

רט בכתב הכמויות הינם אומדנים בלבד ואין בהם בכדי לחייב כי כמות היחידות כמפו .2.13.1

  את הרשות לכמות או דרישה מסוימת.

ההצעה הכספית תכלול כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן,  .2.13.2

הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע והשלמת התחייבויותיי על פי החוזה, לרבות 

ד, נסיעות, ייצור, ייבוא, אספקה, העמסה, הובלה, פריקה, ומבלי לגרוע, כוח אדם, ציו

התקנה, אחריות, ביטוח, מפגשים וישיבות וכיו"ב, הכול על מנת לבצע ולהשלים את 

 על פי החוזה, במלואן ובמועדן כמפורט בהוראות החוזה ובנספחיו.  והתחייבויותינ

 הצהרות כלליות .3

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: ינת ההצעות הרינמבלי לגרוע משאר ההוראות המפורטות בטופס הזמ

הצעתי עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם; בדקתי  .3.1

והבאתי בחשבון את כל המידע שהתקבל (לרבות מידע שהרשות המציאה למציעים לאחר 

י לצורך הגשת הוצאת המכרז, כגון מסמכי הבהרות וכיו"ב), וכן כל מידע רלוונטי הנדרש ל

לעיל ולהלן, ואני מסכים ומתחייב  3 -2 הצעתי זו על פי תנאי המכרז, לרבות כמפורט בסעיפים 

מידע האמור לפעול בהתאם למידע כאמור. בנוסף אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי בחנתי את ה

וערכתי את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית של הצעתי הכספית, 

וכי בכל מקרה, אני מוותר בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או 

 דרישה בקשר עם האמור.

ת ההצעות בפרט, נועד כי כל מידע שסופק ו/או שיסופק לי במסגרת המכרז בכלל וטופס הזמנ .3.2

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 מהתחייבויותיי המפורטות במסמכי המכרז.   

 הרי שכלל שאדרש לכך, אם בכלל,זו תתקבל,  יהיה והצעתוכי  החוזה,תנאי  ילרורים כי ב .3.3

המהווה חלק (כפי שיעודכן במסגרת המכרז),  , על חוזהי הרשותיד חתום במועד שיקבע עלא

מכרז ועל כל מסמך נלווה הדרושים לצורך מתן העבודות. ידוע לי, כי ממסמכי הבלתי נפרד 

מה ללא סייג לתוכן חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין (כפי שיעודכן התחייבותי זו מהווה הסכ

 במסגרת המכרז). 

כי ידוע לי, שאין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות המוטלות  .3.4

 עליי בחוזה ו/או בנספחיו.
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ר הצעת מציע ידוע לי ואני מקבל על עצמי כי הודעה בדבר זכייה, ו/או פסילה, ו/או אי מעב .3.5

לשלב הבא במכרז, ו/או אי הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למשתתפים אך ורק על ידי מזכיר 

 ועדות המכרזים.

ידוע לי ואני מקבל כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב  .3.6

לא יכול אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף  -באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר הועדה 

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

 הדבר על אחריותו בלבד.

טופס הזמנת מסגרת הצעתי את כל הוראות סעיפי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שקללתי ב .3.7

ניין זה ההצעות, לרבות זכויות הרשות וחובות הקבלן שיוכרז כזוכה במכרז על פיהן, ויחולו בע

 טופס הזמנת ההצעות, בשינויים המחויבים.  פי יתר הוראות הויתור המפורטות בסעי

שבמידה ולא  י. ידוע לילטופס הזמנת ההצעות, כשהם חתומים על יד 9 מצ"ב כל המסמכים המנויים בסעיף  .4

 להיפסל.זו  ייוגשו כל המסמכים הנ"ל עלולה הצעת

 זו היא כנקוב בטופס הזמנת ההצעות. יתוקפה של הצעת .5

___________ לא יימסרו לעיון, וזאת מן  -____________ ו -מבקש, כי מסמכים: ___________ ו יאנ .6

 הנימוקים להלן:

  מסמך נפרד, מנומק  ומפורט)6(הערה ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף 

_____________________________________________________________    

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

כל ידוע לני, כי עפ"י הדין, שיקול הדעת הוא של ועדת המכרזים של הרשות. למרות האמור לעיל ידוע לי, כי 
פרטי הצעתי הכספית וכן נתונים שנדרשים לצורך הוכחת עמידתי באיזה מהתנאים המקדמיים, לא יהיו 

  .חסויים

 הח"מ, מצהיר בזאת כדלקמן: יכמפורט בטופס הזמנת ההצעות, אנ ימבלי לגרוע מהצהרותי .7

ת הנאה לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טוב יו/או כל מי מטעמ יכי אנ .7.1

המכרז ו/או הליך ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על 

הליך קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות כל החלטה של המציע ו/או נושאי המשרה שלו ו/או 

  עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של מכרז זה.

ולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה לא שידל ו/או שיתף פע יו/או כל מי מטעמ יכי אנ .7.2

אצל המציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי/סודי 

 הקשור למכרז זה. 

לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי  יו/או כל מי מטעמ יכי אנ .7.3

ו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע משרה ברשות שדות התעופה ו/או עובדי

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

למכרז, והח"מ מוותר על  ירשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעת

  על ידי הרשות.  יכל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת הצעת

  להלן הפרטים בדבר הבנק בו אנו מנהלים את חשבוננו: .8

  שם הבנק :___________   מספר סניף:__________ שם הסניף:___________ .8.1

  מספר חשבון:________________ .8.2

  ההצעה: על יוחתימת ילהלן פרטי .9

  חתימה וחותמת: __________________ .9.1

 שם התאגיד: __________; ח.פ.____________ .9.2

  שם עוסק: __________; מספר עוסק: ___________ .9.3

    תאריך: ___________________ .9.4

          שם איש קשר לעניין מכרז זה: _____________________ .9.5

 כתובת, טלפון ופקס:__________________ .9.6
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