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  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

  
  00800/04/077201/ 'מס פומבי מכרז

לשדה תעופה מפורטת מתן שירותי תכנון להכנת תכנית מתאר ארצית להתקשרות בחוזה ל
  התעופה שדות רשות עבור, כלליתלתעופה 

 הזמנת הצעות ותנאי המכרזטופס  .1

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

מתן שירותי ל, מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז להתקשרות בחוזה 1980-(הוראת שעה), תש"ם
ל בכפוף והכ עבור הרשות, כלליתלתעופה לשדה התעופה ורטת מפתכנון להכנת תכנית מתאר ארצית 

הנקובות במסמכי המכרז ובנספחיהם, לרבות, לעניין זה, במסמך תכולת העבודה, המצורף להוראות 
  "). השירותים" - " והמכרזלחוזה (להלן: " 'א כנספח

  השירותיםתיאור כללי של  .2

לשדה תעופה לתעופה הכללית , מפורטתברמה ארצית תכנית מתאר הכנת הרשות ליזום בכוונת  .2.1
אשר עתיד להחליף את שדה התעופה הקיים בהרצליה ואשר ייתן מענה גם לתעופה הכללית 

 יפו. -התעופה דב בתל אביב שעתידה להתפנות משדה

תוגש במתכונת של תכנית תשתית לאומית או תכנית יכול שתכנית המתאר הנדרשת לעיל יובהר כי  .2.2
(להלן:  תכונת אחרת עליה יורו גורמי הרשות וגורמי התכנון הרלוונטייםמתאר ארצית או בכל מ

 . ")תכנית המתאר"

תהליך התכנון של תכנית המתאר ייעשה עבור אתר שיבחר ו/או נבחר להקמת שדה התעופה לתעופה  .2.3
") ולסביבתו, הכול כפי שייקבע ע"י הועדה לתשתיות לאומיות ו/או האתר הנבחרהכללית (להלן: "

התכנון הרלוונטיים ובהתאם להנחיות הרשות וזאת במסגרת השלב המקדים של סקר  מוסדות
 אתרים ובחירת חלופות שהחל עובר לפרסום מכרז זה. 

התכנית תערך בהתחשב בהנחיות רשות התעופה האזרחית, הנחיות מוסדות התכנון וכן הנחיות   .2.4
בנספח תכולת מפורט בחוזה וגורמי הרשות ומנהל החוזה מטעמה. השירותים נשוא המכרז יהיו כ

  .לחוזה כנספח א'העבודה המצורף 

, בהתאם לאישור החלופה מתאר ארציתהתכנית עריכה, ליווי ואישור של מטרת העבודה הינה  .2.5
למיקום האתר הנבחר להקמת שדה התעופה לתעופה כללית ע"י מוסדות התכנון ועד למתן תוקף 

   לתכנית המתאר ופרסומה ברשומות.

השירותים יינתנו ע"י המציע הזוכה החל ממועד חתימת הרשות על החוזה ועד  -רותתקופת ההתקש .2.6
. שלבי העבודה ולו"ז לביצוע השירותים נשוא מכרז זה פרסום אישורה של התכנית ברשומותליום 

  לחוזה. כנספח א'נספח תכולת העבודה המצורף חוזה ובמפורטים ב

  מסמכי המכרז .3

 "): מסמכי המכרזמסמכי המכרז (בטופס זה: "להלן יהוו יחדיו את המסמכים  .3.1

  זה, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו.טופס הזמנת הצעות  .3.1.1

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

טופס המענה לעמידה בדרישות החובה ומתן ציון האיכות במכרז, על נספחיו המהווים  .3.1.3
לטופס הזמנת הצעות זה  כנספח ה'חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו, בנוסח המצורף 

 ").מתן ציון האיכותולעמידה בדרישות החובה טופס המענה (להלן: " 

טופס ההצעה הכספית במכרז, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו,  .3.1.4
 ").טופס ההצעה הכספית: "(להלן לטופס הזמנת הצעות זה כנספח ו'בנוסח המצורף 
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 23.4בסעיף כל מסמך תוספת למכרז שיּוצא בכתב על ידי הרשות ו/או הבהרות (כמשמען  .3.1.5
 רז.להלן) שפורסמו, במסגרת הליכי המכ

להלן. את  5.1בסעיף מסמכי המכרז יועמדו לעיון במשרדי הרשות וכן באתר האינטרנט כמפורט  .3.2
לקבלם במשרדי הרשות, כעותק או באמצעות אתר האינטרנט מסמכי המכרז ניתן יהיה להדפיס 

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

, ים), כשכל המסמכים כוללים תצהירHard Copyעל המציע להגיש את הצעתו בפורמט כתוב ( .3.3
 - ו 7 פים במסמכי המכרז בכלל ובסעי וחתימות כנדרש, והכל בהתאם להוראות המפורטות יםאימות

 להלן בפרט.  8 

המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז  .3.4
 להלן.  17.1בסעיף (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו), וזאת מבלי לגרוע מהאמור 

שיקול דעתה הבלעדי, לבצע שינויים ו/או תיקונים באיזה ממסמכי  הרשות תהא רשאית, על פי
, והכל 23.4-ו 5.1.2, 4.2סעיפים המכרז, טרם סיום ההליך המכרזי, ויחולו לעניין זה גם הוראות 

  מבלי שלמציע תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

באופן בלעדי ומוחלט, מובהר כי העותק הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים, הינו 
העותק המחייב לצורך מכרז זה, ואף מסמך לא יהווה תחליף לגביו ושום נוסח לא יגבר עליו, לרבות 
עותק המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של הרשות ו/או הגשתם של טופס 

  ., ככל שתאפשר זאתההצעה הכספית וכן כל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו

  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .4

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

 תאריך  פעולה

  7.12.2017  -  מועד פרסום המכרז.

  21.12.2017 - 5.2.2ף , כמפורט בסעירישום למכרזהמועד האחרון ל

  25.12.2017  -  23.2בסעיף המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, כמפורט 

  24.12.2017  -  24 , כמפורט בסעיףהנרשמים למכרזמועד מפגש 

  8.1.2018  -  8.12.2המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, כמפורט בסעיף 

  31.7.2018  -  7.8.4 מועד תוקף הערבות, כמפורט בסעיף

  31.7.2018  -  10מועד תוקף ההצעה, כמפורט בסעיף 

 

את  ,רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור לדחותרשות תהיה ה .4.2
לעיל בתקופה קצובה אחת או יותר. הודעות על דחייה כאמור  4.1המועדים הנקובים בסעיף 

 . להלן 23.5-ו 23.4סעיפים יפורסמו באתר האינטרנט, ויחולו עליהן הוראות 

קבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על יהרשות, במידה ויעל המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי 
המועדים אשר קדמו להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור 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  .4.3
פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע  פי מסמכי המכרז ו/או על

ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם 
  לעיל.  4.2 קטןלהוראות סעיף 
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  ורישום למכרזעיון במסמכי המכרז  .5

 עיון במסמכי המכרז .5.1

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

(בטופס  B -209, אגף לוגיסטיקה, חדר 2) קומה 1במשרדי הרשות (שבטרמינל  .5.1.1.1
ה', בשעות:  -בימים א'  2.12.2017"), וזאת עד ליום משרדי הרשותהזמנה זה: "

 . 12:00עד  09:00

 מצורפת לטופס הזמנה זה.מפת ותיאור מקום משרדי הרשות בנתב"ג 

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

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד  .5.1.2
ט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין למסמכי המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנ

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

  רישום למכרז ודרכי התקשרות עם המציע .5.2

  להלן.  5.2.2כל מציע להירשם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו באופן המפורט בסעיף על  .5.2.1
 יתבצע באופן ובמועדים המפורטים להלן:רישום למכרז  .5.2.2

  

תחת לשונית "מכרזים  www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות, בכתובת: 
  . 12:00, בשעה 21.12.2017והתקשרויות" וזאת לא יאוחר מיום 

  
  או
  

 209 , חדר2קומה  1תעופה בן גוריון, טרמינל הנמל אגף לוגיסטיקה הממוקמת בבמזכירות 
, ה'-'א, בימים 21.12.2017"), וזאת לא יאוחר מיום אגף לוגיסטיקה(בטופס הזמנה זה: "

  . 09:00-12:00בשעות: 
  

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

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

למכרז יימסרו לרשות, באגף לוגיסטיקה או באתר האינטרנט, במסגרת הליך הרישום  .5.2.4
 פרטי הנרשם לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס ודואר אלקטרוני.

לעיל, אישור בגין  5.2.4הרשות תשלח, לכתובת הדוא"ל שנמסרה במסגרת הוראת סעיף  .5.2.5
 ע אישור ידני).הרישום למכרז (במידה והרישום יתבצע באגף לוגיסטיקה, יימסר למצי

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה  .5.2.6
ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו למציע ו/או לכל מי מטעמו, ו/או שבהם נשא 
המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן, 

לעיל, לרבות נזק ו/או תקלה  5.2.4עם מסירת הפרטים הנקובים בסעיף שנגרמו בקשר 
ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי ו/או אי זמינות באתר 
האינטרנט של הרשות, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק 

 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 
 

 תנאים מקדמיים .6

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

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הינו תאגיד הרשום כדין בישראל,  מציע אשר .6.1.1
 כדין בישראל.הרשום או עוסק מורשה 
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 כלמציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, מתקיימים בו  .6.1.2
 :במצטבר התנאים הבאים

 -וגם . שנים לפחות בהכנת תכניות מתאר 5הינו בעל ניסיון של המציע  .6.1.2.1

השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות  7במהלך  .6.1.2.2
תכנית אשר אושרה למתן תוקף במוסדות התכנון והמציע  המציעבמכרז, הכין 

 בלפחות אחתחתום עליה כעורך התכנית. בנוסף, על התכנית כאמור לעמוד 
 מהדרישות הבאות:  

  -ו/אוהתכנית הינה תכנית מתאר מפורטת ברמה ארצית  .6.1.2.2.1

  -ו/אוהתכנית הינה תכנית תשתית לאומית  .6.1.2.2.2

 2ית, על המציע להציג במקרה בו מדובר על תכנית בסמכות ועדה מחוז .6.1.2.2.3
דונם  400תכניות לפחות אשר היקפה של כל תכנית מחוזית כאמור הינו 

 לפחות. 

" משמעו: המציע חתום כעורך תכנית הכין תכניות מתאר"זה לעיל:  6.1.2לצורך סעיף 
   המתאר.

מועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות נכון ל אשראו מי מהמועסקים מטעמו, מציע כנ"ל,  .6.1.3
) פרוגראמות לפחות, אשר כל אחת מהן הוכנה עבור 2הינו בעל ניסיון בהכנת שתי (במכרז, 

ת תכניעבור ו/או תכנית מתאר מפורטת ברמה ארצית ו/או עבור תכנית תשתית לאומית 
), כאשר כל אחת מחוזית תכניתדונם לפחות ל 400(בהיקף של  בסמכות ועדה מחוזית

  ר אושרה למתן תוקף במוסדות התכנון.מהפרוגראמות כאמור הייתה עבור תכנית אש

  זה לעיל:  6.1.3לצורך סעיף 

 " משמע: עובדים שכירים במשרד המציע השייכים למצבת עובדיומועסקים מטעמו"
באמצעות התקשרות למתן  ומעסקים על ידו בדרך קבע או מועסקים על ידי המציע

ותים כאמור כנגד הוצאת לעיל וקיבלו תמורה על ביצוע השיר 6.1.3השירותים נשוא סעיף 
  .חשבונית מס כדין

" משמע: רשות סטטוטורית בעלת סמכות לאישור תכניות או היתרים על מוסדות התכנון"
או הממשלה (במקרה של אישור תכניות מתאר  1965 -פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ח

 ארציות). 

מתקיימים בו התנאים אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מציע כנ"ל,  .6.1.4
 הבאים, במצטבר:

גם כל בעל  –מציע כנ"ל, שהוא וכן מנהלו הכללי, ובמידה והמציע הנו תאגיד  .6.1.4.1
אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי 

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

, ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש 1957 –ושירותים, התשי"ח 
 שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.

המחזיק בעשרים וחמישה  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי" -לצורך סעיף זה
המונפק של המציע ו/או  אחוזים או יותר מהערך הנקוב של הון המניות

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

) עבירות לפי: (א) חוק עובדים 2הוא ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי ( .6.1.4.2
; ו/או (ג) 1987- ; ו/או (ב) חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991- זרים, התשנ"א

מנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, עבירות ה
במועד האחרון  כי –) עבירות כאמור 2; ואם הורשעו ביותר משתי (2011- תשע"ב

 ) שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.3להגשת ההצעות חלפו שלוש (
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כמשמעותם בחוק עסקאות  –" הורשע" -" ובעל זיקהלצורך סעיף זה לעיל: "
 ").חוק עסקאות גופים ציבוריים(להלן: " 1976-ציבוריים, תשל"ו גופים

מובהר כי הרשות תהא רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיימו בו התנאים 
המקדמיים הנקובים בסעיף זה לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך 

) לחוק עסקאות 1)(1ב' (ב'2על ידי ועדת המכרזים, בהתאם להוראות סעיף 
  . 1976 - ים ציבוריים, תשל"וגופ

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9סעיף הוראות     .6.1.4.3
") אינן חלות על המציע או לחילופין, שהוראות סעיף חוק שוויון זכויות(להלן: "

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

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

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

 9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, ונעשתה עימו התקשרות 

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

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. –" מעסיקזה:  " סעיףלצורך 

מציע כנ"ל, המנהל עסקיו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף,  .6.1.5
יבוריים, , ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים צ1975-התשל"ו
 .1976-התשל"ו

בהתאם  המציעים לנרשמים למכרזאו מי מטעמו השתתפו במפגש ל אשר הוא ו/מציע כנ" .6.1.6
 להוראות טופס הזמנת הצעות זה.

, בהתאם להוראות טופס הזמנת הצעות נרשם למכרזמציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו  .6.1.7
 . זה

 דרישות חובה:

 מדרישות החובהבכל אחת מו, אשר יעמדו מטעבעלי התפקידים המוצעים  המציע, להציגעל  .6.2
 הבאות:

כהגדרת תפקיד זה , כראש צוות התכנון מטעם המציעהמוצע לשמש  על בעל התפקיד .6.2.1
להגשת ההצעות שנקבע כל התנאים הבאים, נכון למועד האחרון  בחוזה, נדרש שיתקיימו

 במכרז:

 - וגםאו מתכנן ערים; ו/אדריכל הינו  .6.2.1.1

 - וגם ;בהכנת תכניות מתאר לפחות שנים 10של  ניסיוןבעל  ינוה .6.2.1.2

השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות  7במהלך  .6.2.1.3
תכנית מתאר מפורטת ברמה ארצית ו/או תכנית ניסיון בהכנת בעל  ינוה במכרז

דונם  400תכניות במסכות ועדה מחוזית (בהיקף של  2לתשתית לאומית ו/או 
לפחות לכל תכנית מחוזית) ואשר אחת מהתכניות האמורות לעיל אושרה למתן 

 תוקף במוסדות התכנון וראש הצוות המוצע חתום עליה כעורך התכנית. 

 
, כהגדרת תפקיד זה מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציעכשמש בעל התפקיד המוצע לעל  .6.2.2

בחוזה, נדרש שיתקיימו כל התנאים הבאים, נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות 
 במכרז:

 -וגםשנים לפחות בניהול פרויקטים.  5בעל ניסיון של  .6.2.2.1
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פרויקטים לפחות בתחום תכנון סטטוטורי ברמה של  4בעל ניסיון בניהול של  .6.2.2.2
מתאר ארצית ו/או תכנית לתשתית לאומית ו/או תכנית בסמכות ועדה תכנית 

יועצים  7מחוזית ואשר כל אחד מארבעת הפרויקטים כאמור כלל צוות של 
 -וגםלפחות מתחומי התמחות שונים. 

לעיל אושרו למתן  6.2.2.2הפרויקטים האמורים בסעיף  4שתי תכניות מתוך  .6.2.2.3
 תוקף ממוסדות התכנון.

" משמעו: מעקב אחר התקדמות תכנית העבודה, ריכוז וניהול ניהול פרויקט"
צוותי עבודה ויועצים ועדכון שוטף של לו"ז התקדמות העבודה, הצגת סטאטוס 

 תכנון מול ביצוע ומתן התראות על פיגור בלו"ז בכל שלב משלבי התכנון.

ה , כהגדרת תפקיד זהמוצע מטעם המציעכיועץ סביבתי בעל התפקיד המוצע לשמש על  .6.2.3

להגשת ההצעות שנקבע בחוזה, נדרש שיתקיימו כל התנאים הבאים, נכון למועד האחרון 

 במכרז:

 -וגםייעוץ סביבתי. בתחום שנים לפחות  7של ניסיון בעל ינו ה .6.2.3.1

תסקירי השפעה על הסביבה, כאשר כל תסקיר  5בהכנת לפחות ניסיון בעל  ינוה .6.2.3.2
כאמור היה עבור תכנית מתאר ארצית ו/או תכנית לתשתית לאומית ו/או תכנית 

 -וגםבסמכות ועדה מחוזית. 

לעיל אושרו ע"י המשרד להגנת  6.2.3.2התסקירים כאמור בסעיף  5מתוך  3  .6.2.3.3
 הסביבה. 

כהגדרת תפקיד , המוצע מטעם המציע פתיכמתכנן התעובעל התפקיד המוצע לשמש על  .6.2.4
להגשת שנקבע כל התנאים הבאים, נכון למועד האחרון  נדרש שיתקיימו, זה בחוזה

 במכרז:ההצעות 

 -וגםשנים לפחות בתחום התכנון התעופתי.  7של ניסיון בעל ינו ה .6.2.4.1

פרויקטים  2הכנת פרוגראמות עבור בייעוץ ובליווי, בבתכנון, בעל ניסיון  ינוה .6.2.4.2
לפחות בתכנון קרקעי ותכנון אווירי בשדות תעופה בישראל ו/או בעולם וזאת 

 בהתאם לתקנים ישראליים ו/או בינלאומיים בתחום. 

הוראות על הגבלות בניה ניסיון בהכנת לפחות שני תשריטים הכוללים הינו בעל  .6.2.4.3
שראליים/בינלאומיים היתעופתיות בארץ ו/או בעולם ובהתאם לתקנים 

 הנדרשים לכך. 

" משמעו: תכנון בשדה תעופה ו/או תכנון תחת הגבלות שדה תכנון תעופתי"
 תעופה.

יובהר כי המציע יוכל להעמיד בעלי תפקידים מוצעים  -בעלי התפקידים לעיללעניין  .6.2.5
על  להגשת ההצעות במכרז אינם עונים אשר במועד האחרון שנקבע גם כאלומטעמו  

יידרש המציע לצרף במקרה זה . לאנס")-("פרי ם מטעמו" המפורטת להלן"מועסקיהגדרת 
מטעמו, כאשר  יםהמוצע התקשרות בין המציע לבעלי התפקידים להצעתו למכרז חוזה

בעל חוזה התקשרות זה יכלול תנאי לפיו היה והמציע יזכה במכרז, יועמד לרשותו 
 שוא המכרז ובהתאם להוראותיו.המוצע מטעמו וזאת לצורך מתן השירותים נ התפקיד

על המנהל הכללי מטעם החברה ו/או  -היה ובעל התפקיד הינו חברה בע"מ ו/או תאגיד
 ההתקשרות כאמור בסעיף זה.התאגיד לחתום על חוזה 

) עובדים שכירים במציע, השייכים i(" משמעם: מועסקים מטעמולצורך סעיף זה לעיל: "
ידי המציע באמצעות התקשרות -) מועסקים עלii( למצבת עובדיו ומועסקים על ידו; או

 למתן שירותים, ומקבלים תמורה על עבודתם כנגד הוצאת חשבוניות מס כדין.
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 אדריכל/מתכנן ערים ראש הצוות,( לעיל 6.2בסעיף בעלי התפקידים האמורים יובהר כי  .6.2.6
 ממציע אחד., יכול שיוצעו ע"י יותר )מנהל הפרויקט, היועץ הסביבתי והמתכנן התעופתי

עוד יובהר כי המציע לא יכול לנקוב באדם אחד אשר ימלא שני תפקידים (הדבר אמור הן  .6.2.7
לתפקידים נשוא דרישות החובה המוגדרות לעיל והן עבור בעלי התפקידים הנוספים 

 המוגדרים בצוות התכנון המפורט בנספח א' לחוזה).

ת התכנון" הינן בהתאם "מוסדו- יובהר כי ההגדרות לעניין "הכין תכנית מתאר" ו .6.2.8
  לעיל. 6.1.2-6.1.3 ים אשר בסעיפיםהמקדמי םלהגדרות המפורטות בתנאי

 :מגבלות להשתתפות במכרז

  - היעדר ניגוד עניינים .6.1

את השירותים באופן התואם את האינטרס של המציע ונותני השירותים המוצעים מטעמו יבצעו 
. מבלי לגרוע מכלליות במצב של ניגוד עניינים כלשהו כלפי הרשות והרשות, ובכלל האמור לא ימצא

 ומצהיר כדלקמן: מתחייב המציעהאמור בסעיף זה, 

כדי ליצור (או שניתן להסיק באופן  ו/או בהתקשרות נשוא מכרז זה זה אין בהשתתפות במכרזכי 
כלשהם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי  סביר כי יווצר) ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסים

 לבין הרשות.(ובין האדריכל המוצע מטעמו) ובין עסקי, בינו 

כי אינו מייצג, מייעץ, בעל החזקה, מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו עם גורם כלשהו שהינו בעל 
טעמו בתחום אינטרס להשפיע על עצמאותו ו/או האובייקטיביות של הספק ו/או נותני השירות מ

 ").גורם בעל אינטרסמתן השירותים (להלן: "

כי אינו מספק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפורטים במכרז זה עבור צד שלישי כלשהו 
שבינו ובין הרשות קיימת מחלוקת משפטית, בין כזו המתנהלת בערכאה שיפוטית ובין אם לאו 

 ").צד בסכסוך" (להלן:

בכל מקרה שבו מתקיים או עלול להתקיים איזה מהנסיבות , ובכתב יחוילרשות ללא דכי יודיע 
בהתאם לכל הוראות הרשות לעניין זה, וככל שיידרש יימנע  מציעבמקרה זה יפעל ה המפורטות לעיל.
ו/או להפסקת הקשר עם גורם בעל  העניינים האמור להסרת ניגודדית יפעל מימלכתחילה, או 

 .וךאינטרס ו/או הקשר עם צד בסכס

שיקול דעת במסגרת יהא לרשות ור, כאמ ענייניםכי נוצר מצב של ניגוד אם תמצא הרשות, ידוע לו ש
  .בכפוף למתן זכות טיעון בדיקת ההצעות לפסול את הצעתו

יחתום על כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים  מציע, הלעיל מבלי לגרוע מכלליות האמור
   ההצעות.טופס הזמנת ל 'חכנספח המצ"ב 

 3.7בנוסף, המציע, במקרה שיוכרז כזוכה במכרז, יהא כפוף, במסגרת נושא זה לעיל, למפורט בסעיף 
  לחוזה. 

 -מגבלות נוספות להשתתפות במכרז

כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהא (וכן מי מנותני השירותים המוצעים מטעמו) מובהר בזאת כי מציע  .6.2
  פחות אחד משני התנאים כדלקמן: ל בורשאי להגיש הצעתו למכרז באם נתקיימו 

מציע אשר בעל אמצעי השליטה בו הינו עובד רשות שדות התעופה לשעבר אשר פרש  .6.2.1
פי חוק גיל -שדות התעופה וזאת טרם הגעתו לגיל פרישה חובה על מעבודתו ברשות
ובלבד שפרישתו  , וזאת בתנאים מיטיבים וייחודים שהוענקו לו2004-פרישה, תשס"ד

נכנסה לתוקף במהלך חמש השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת 
   ההצעות במכרז. 

   - או-      

מציע המעסיק נותן שירות באמצעותו מתעתד המציע לספק את השירותים נשוא המכרז,  .6.2.2
וזאת  ,הינו עובד רשות שדות התעופה לשעבר אשר פרש מעבודתו ברשות שדות התעופה

, וזאת בתנאים 2004- פי חוק גיל פרישה, תשס"ד-טרם הגעתו לגיל פרישה חובה על
ובלבד שפרישתו נכנסה לתוקף במהלך חמש השנים  מיטיבים וייחודים שהוענקו לו
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 . האחרונות המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז

ידי הרשות עקב אי עמידת המציע -עלמציע אשר סיפק טובין/שירות לרשות, והחוזה עימו בוטל  .6.3
בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז, לא 

 יוכל להגיש הצעתו למכרז זה, היה והגיש הצעה הצעתו תפסל על הסף.

חזר בו מהצעתו במכרז שפרסמה הרשות או מהצעתו בהליך תחרותי אחר שפרסמה מציע אשר  .6.4
נהג במהלך , לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך, או שמסר לועדת המכרזים מידע מטעה, או שהרשות

וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז, יהא לרשות שיקול המכרז בעורמה, 
 דעת במסגרת בדיקת ההצעות לפסול את הצעתו.

ן זכות טיעון, לפסול הצעה ו/או הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתבנוסף,  .6.5
השתתפות בהליך, של משתתף ו/או מציע אשר לרשות היה ו/או יש עימו ניסיון שלילי, רע ו/או כושל, 
לרבות חוסר אמון, העדר שביעות רצון ניכרת מביצוע עבודות / מתן שירותים על ידיו ו/או מי 

וזאת במסגרת התקשרות קודמת ו/או מטעמו, ו/או התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו וכיוצ"ב, 
קיימת, אחת או יותר, בין הרשות ובין אותו משתתף ו/או מציע מסוג השירותים או העבודות מושא 

  ההליך.

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

בעלת  ) ישות משפטית שהינהiהמגבלה 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. 

הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי דרישות התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המופיעות במסמכי  .6.6
אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש בתנאים המקדמיים ו/או  המכרז צריכות להתקיים במציע עצמו

, דהיינו הצעה משותפותלהגיש הצעות גם אין ם, בהתא ביתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז
 אחת המוגשת על ידי שני מציעים במשותף, או יותר.

הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז  .6.7
ובמקרה בו נאמר מפורשות אחרת, בבעל התפקיד שלגביו  - צריכים להתקיים במציע עצמו 

"גוף משפטי אחר", אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש בתנאים -ולא ב -רישות מתייחסות הד
  המקדמיים ו/או ביתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

כל גוף משפטי שאיננו המציע, לרבות ולא למעט, גוף  - "גוף משפטי אחר"לצורך סעיף קטן זה 
מסגרת הליך מיזוג חברות, משפטי הקשור בקשר משפטי כלשהו עם המציע (לרבות קשר שנוצר ב

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

 6.1.2-6.1.3פים בסעי /יםהנקוב /יםהמקדמי /םזה לעיל, לצורך עמידה בתנאי ףעל אף האמור בסעי
   :שנצבר על ידין הניסיולעיל, יהיה המציע רשאי להסתמך על 

") במהלך התקופה העוסק המורשה(להלן, יחדיו: "ה/ים שאינו/ם המציע עוסק/ים מורש (א)
הקודמת למועד ייסודו של המציע על ידי העוסק המורשה, כאשר במהלך התקופה שממועד ייסודו 

קות ומכוח מהאחז 51%יה העוסק המורשה בעל של המציע ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, ה
  ; ו/או הפחותההצבעה במציע, לכל 

תאגיד ממנו רכש המציע את הפעילות, הידע, המוניטין והניסיון נשוא הדרישות דלעיל, וזאת  (ב)
ולרבות בדרך של עסקת נכסים (להלן:  1999-בדרך של מיזוג, כהגדרת המונח בחוק החברות, תשנ"ט

 ").התאגיד הנרכש"

על ניסיון של העוסק המורשה ו/או של התאגיד הנרכש, יצרף המציע להצעה, ביקש מציע להסתמך 
גם מידע ומסמכים המעידים על ייסודו של העוסק המורשה ועל אמצעי השליטה של המציע בעוסק 
המורשה טרם ייסודו ו/או מסמכים המעידים על רכישת התאגיד הנרכש כאמור לעיל, וכן את כל 

על ידי העוסק  שנצברוהמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון ים המסמכ
 המורשה ו/או התאגיד הנרכש בתקופה הרלוונטית.

 ידי שני מציעים במשותף, או יותר.- אין להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על .6.8



  
 

9  

  

היום בו פורסמה לראשונה בעיתונות  –" מועד פרסום המכרזלצורך סעיף זה ובכל מסמכי המכרז, " .6.9
 מודעת הזמנת ההצעות למכרז.

  הפרת תנאי המכרז    .6.10

) ג( או/ו בעורמה המכרז במהלך ינהג) ב( או/ו מטעה מידע המכרזים לוועדת ימסור) א( אשר מציע   
 בוטל, בחוזה עימו התקשרות לאחר) ד( או/ו כזוכה שהוכרז לאחר, זה במכרז מהצעתו בו יחזור
 למנוע רשאית תהא הרשות, החוזה והפרת ההתקשרות בתנאי עמידתו אי עקב הרשות ידי-על החוזה
 עד של זמן לפרק התקשרות אחר, וזאת הליך הרשות ו/או בכל של עתידיים במכרזים להשתתף ממנו

 והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול שנים מיום החלטת הרשות שניתנה בעניינו של המציע, בהתאם 3
 נזק כל מהמציע לתבוע הרשות של אחרת זכות בכל לפגוע או/ו לגרוע בכך שיהא ומבלי, הרשות של
המכרז לרבות  מסמכי פי על או/ו דין כל פי-על כלשהו בהליך המציע כנגד לנקוט או/ו נוסף או/ו אחר

 עפ"י סעיף תנאי הסף לעיל, בהתקיים מי מנסיבותיו, ולרבות חלוט הערבות, (ככל שקיימת ) בקשר
  .כאמור זכויותיה למימוש

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

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

בעקיפין. בנוסף, הרשות תהא רשאית למנוע השתתפות כאמור, גם במקרה בו  או במישרין, משותפת
 האחרון המועד בין, ו מציע בעצמובגורמים בעלי האחזקות באותו מציע / באחזקות אות שינוי חל

  אירע איזה מהאירועים הנקובים לעיל. בו המועד לבין במכרז הצעות להגשת

 

  המסמכים שיש לצרף להצעה .7

 על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן, כל מסמך למעטפה המתאימה כמפורט בסעיף
  :להלן 9.1

תאגיד, חתום על ידי המנהל הכללי של המציע מציע שהינו תצהיר פרטי  –היה והמציע הינו תאגיד  .7.1
של  ההתאגדותוכן העתק של תעודת  לטופס הזמנת ההצעות' נספח אומאושר על ידי עו"ד בנוסח 

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

תצהיר פרטי מציע שהינו עוסק מורשה, חתום על ידי  – שאינו תאגיד והמציע הינו עוסק מורשההיה 
וכן העתק תעודת עוסק  לטופס הזמנת ההצעות 1'נספח אהמציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח 

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

 'נספח בתצהיר חתום על ידי המציע (או מי שמוסמך להצהיר בשמו) ומאושר על ידי עו"ד בנוסח  .7.2
 פיםבסעי יםהנקוב יםהמקדמי םעמידתו של המציע בתנאי ורך הוכחת, לצלטופס הזמנת ההצעות

 .יללע 6.1.2-6.1.3

תצהיר חתום על ידי המנהל הכללי של המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח  –היה והמציע הינו תאגיד  .7.3
 , לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיףלטופס הזמנת ההצעות' נספח ג

 לעיל. 6.1.4

והמנהל הכללי של המציע אינו יכול להצהיר והמציע הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד, או היה היה 
תצהיר חתום של  –/ בעלי הזיקה למציע  של המציעבעלי השליטה המשמעותיים  בשםאת הנדרש 

המשמעותיים /  בעלי השליטהכל אחד מהעוסק המורשה, ו/או (לפי העניין) תצהירים נפרדים של 
כשכל אחד בים, בשינויים המחוילטופס הזמנת ההצעות,  1נספח ג', בנוסח בתאגידבעלי הזיקה 

הנקוב , לצורך הוכחת עמידתם של הנ"ל בתנאי המקדמי מהתצהירים כאמור מאושר על ידי עו"ד
  לעיל.  6.1.4בסעיף 
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העתק אישור עדכני מרואה חשבון או משלטונות מס הכנסה ומע"מ המעיד, כי המציע מנהל עסקיו  .7.4
, בצירוף העתק 1975-כדין עפ"י פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

, כשכל אחד מהאישורים 1976-האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
האמורים תקף על שמו של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, וזאת לצורך הוכחת 

 לעיל. 6.1.5 ע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיףעמידתו של המצי

וזאת לצורך הוכחת  אישור רישום למכרז כפי שנשלח בדוא"ל ע"י הרשות או נמסר למציעהעתק  .7.5
  לעיל. 6.1.7עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

מתן ציון האיכות, כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע ולעמידה בדרישות החובה טופס המענה  .7.6
יק, ככל שניתן, ומדובאופן מלא, שלם  המסמכים הנדרשים במסגרתווכנדרש, בצירוף כל המידע 

 בהתאם להוראות הטופס עצמו ולמפ"ל המפורט המצורף במסגרתו.

ע הדרוש וכל כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש, בצירוף כל המיד טופס ההצעה הכספית, .7.7
יק, ככל שניתן, בהתאם להוראות הטופס ומדובאופן מלא, שלם  המסמכים הנדרשים במסגרתו

 קלול המצורפת במסגרתו.ולטבלת הש עצמו

 :ערבות לקיום המכרז .7.8

שקלים חדשים) אלף  חמישים₪ ( 50,000בלתי מותנית, בסך של ו ערבות אוטונומית .7.8.1
התחייבויותיו של המציע על פי טופס  "), להבטחת מלואערבות לקיום המכרז(להלן: "

 הזמנת ההצעות.

מאת בנק ישראלי או  - לבקשת המציע ולטובת הרשות  -תּוצא לקיום המכרז הערבות  .7.8.2
המופיעה ברשומות התקפות של אגף שוק ההון ביטוח מאת חברת ביטוח ישראלית 

וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, כבעלת 
- הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), תשמ"ה

קש הנערב/המב. 1981- הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"אוחוק  1985
 הרשום בכתב הערבות לקיום המכרז חייב להיות המציע עצמו.

תּוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב הערבות לקיום המכרז במקרה שהערבות 
והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא באמצעות סוכנות ביטוח 

ידי - , ולא עלידי סוכנות ביטוח-מטעמה. ערבות לקיום המכרז אשר תיערך ותיחתם על
  חברת ביטוח, תחשב כערבות פגומה, ותיפסל וכך גם הצעת המציע.

  לטופס הזמנת הצעות. 'זכנספח תהיה בנוסח המצורף לקיום המכרז הערבות  .7.8.3

אלא אם דרשה הרשות את , 31.7.2018עד ליום תהא תקפה לקיום המכרז הערבות  .7.8.4
יב להאריך במקביל הצעת המציע (ואז המציע יהיה מחו הארכתה ו/או את הארכת תוקף

 ), בהתאם לאמור בטופס הזמנת הצעות זה.לקיום המכרזאת תוקף הערבות 

החוזה וכן כל מסמך הבהרה  לרבות טופס הזמנת הצעות זה, נוסחכל מסמכי המכרז על נספחיהם,  .7.9
שבמקומות המיועדים  באופן ו/או פרוטוקול אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז, ככל שתוציא,

הרלוונטיים לכך, תהיה חתימה מלאה, מחייבת ובת תוקף של המציע (באמצעות מורשי החתימה 
ובמידת הצורך גם חותמת המציע), ובנוסף חתימת המציע או חותמת המציע, בכל עמוד והמוסמכים 

 .ועמוד

נאמן למקור", אינו תקף  "העתק-עורך דין כ שורלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל בדבר אי
פי -, ערוכים עלמקוריים בלבדפי סעיף זה משמעם תצהירים -לגבי תצהירים, ולפיכך תצהירים על

  . 1971- [נוסח חדש], תשל"א פקודת הראיות

 הוראות כלליות –אופן הגשת ההצעה  .8

והמעוניין להשתתף במכרז, יגיש את הצעתו  לעיל 6  מציע העונה על כל התנאים המפורטים בסעיף .8.1
 מעטפות כדלקמן: 3באמצעות 

שמו המלא, וכן ירשום המציע את יציין על גבה מעטפה  - (מעטפה טכנית) 1מעטפה מס'  .8.1.1
מסמכי  – 1מעטפה מס'  – 2017/074/0008/00 מכרז פומבי מס'המשפט הבא: "ליה את ע

מכל המסמכים  העתקים 3" (ללא כל רישום נוסף). במעטפה זו יכניס המציע המכרז
 הבאים:
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 ; לעיל 7.5  – 7.1  המפורטים בסעיפיםהמסמכים  .8.1.1.1

 ;7.6 , כמפורט בסעיף מתן ציון האיכותו עמידה בדרישות החובהטופס המענה ל .8.1.1.2

 לעיל; 7.8רז, כמפורט בסעיף ערבות מקורית לקיום המכ .8.1.1.3

 .לעיל 7.9ף המסמכים המפורטים בסעי .8.1.1.4

- זה יהיה מקורי ויסומן על ידי המציע כ 8.1.1 עותק אחד מהשלושה האמורים בסעיף קטן 
"העתק נאמן למקור" ויסומנו על -על ידי עו"ד כ שרוהעותקים הנוספים יאו 2- "מקור", ו

 "עותק שאינו מקורי".-ידי המציע כ

ין המציע את שמו המלא, וכן ירשום מעטפה שעל גבה יצי - (מעטפה כספית) 2מעטפה מס'  .8.1.2
הצעה  – 2מעטפה מס'  – 2017/074/0008/00מכרז פומבי מס' עליה את המשפט הבא: "

 של הצעתו הכספית עותק אחד" (ללא כל רישום נוסף). במעטפה זו יכניס המציע כספית
 , על גבי טופס ההצעה הכספית.7.7 כנדרש בסעיף 

מכרז פומבי מס' מעטפה שעל גבה ירשום המציע את המשפט הבא: " -  3מעטפה מס'  .8.1.3
" (ללא שם וללא כל רישום נוסף). במעטפה זו הזמנה להציע הצעות – 2017/074/0008/00
 .2ואת מעטפה מס'  1טפה מס' יכניס המציע את מע

תשומת לב המציע מופנית להפרדה שבין ההצעה הכספית לשאר מסמכי המכרז, ובהתאם לכך  .8.2
נתונים כספיים כלשהם, לרבות לא העתקים או צילומים של  1מובהר כי אין לכלול במעטפה מס' 

ע שלא מילא טופס ההצעה הכספית, או כל חלק ממנו. הרשות תהא רשאית לפסול על הסף כל מצי
 אחר הוראות סעיף קטן זה באופן מלא.

אין באמור בסעיף זה, כדי לפגוע או לגרוע מההוראות והדגשים האחרים ו/או הנוספים למילוי שאר  .8.3
 מסמכי המכרז, אשר מפורטים במסגרת אותם שאר מסמכים.

  "העתק נאמן למקור".- ו על ידי עו"ד כשרמסמכים שיצורפו כעותק שאינו מקורי, יאו .8.4

המציע, בהתאם לאמור בסעיף  חתימת או חותמתשא את יממסמכי המכרז יעמוד של כל אחד כל  .8.5
 7.9. 

על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית, תוכל הרשות  - הצעה חלקית .8.6
להחשיב את הצעתו כפסולה, ולחלופין, לפי שיקול דעתה המוחלט, להחיל לגביו את ההוראות 

אין בהוראה כללית זו, כדי לגרוע מהוראות ספציפיות אחרות במסמכי  להלן. 17  המפורטות בסעיף
 המכרז, שעניינן הגשת מסמך זה או אחר ממסמכי המכרז באופן מלא ושלם.

 ההצעות, על כל צרופותיהן, תערכנה בשפה העברית בלבד.  .8.7

ע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו, מבלי לגרו .8.8
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 

 שר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. מסחרי ו/או סוד מקצועי וא

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 

ההצעה הכספית של המציע, ובהר כי בכל מקרה ה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. משלמציע תהי
   אינה חסויה. -כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית 

  .כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .8.9

 אליהם יצורף תוכן עניינים מפורט. ובכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים  וכיכרכל עמודי ההצעה  .8.10

  אחריות למידע .8.11

לבדוק בעיני בעל  ,והבלעדיתשא המציע באחריות המלאה יקודם להגשת הצעתו למכרז, י .8.11.1
 מקצוע, בעצמו ועל חשבונו, את כל היבטי השירותים ומאפייניהם. 

כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, ניתן על פי מיטב ידיעתה  .8.11.2
של הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז. החובה לבחינת המידע 
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לא יהיה מקרה, על המציע (ועליו בלבד) ובכל  תירותים, מוטלהאמור לצורך ביצוע הש
במסירת המידע האמור על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או 

 מכרז ובנספחיהם.הלפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה כמפורט במסמכי 

 מועד ומיקום הגשת ההצעה .8.12

להגיש, לעיל), יש  8.1 בסעיף המפורט (כשהיא כוללת בתוכה את כל ת המכרז את מעטפ .8.12.1
לתיבת המכרזים הנמצאת בנתב"ג, בבניין המשרד  08:30-15:00ה', בין השעות: -בימים א'

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

המועד האחרון (להלן: " 10:00עד השעה  8.1.2018המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  .8.12.2
 ").להגשת ההצעות

(או  לעילהצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה שנקבעו יודגש, כי  .8.12.3
, וזאת לא תתקבלנה ולא תידונה ,לעיל) 4.2 לאחר מועד מוארך בהתאם להוראות סעיף

להלן: ( 1993-(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג20בהתאם להוראות תקנת משנה 
 ").התקנות"

  חוזהקיום הקיום המכרז וערבות לערבות ל .9

לעיל, תשמש כערובה להבטחת מלוא התחייבויות המציע  7.8 הערבות לקיום המכרז כאמור בסעיף  .9.1
בין לרבות ב' לתקנות, 16לרבות עפ"י תקנה בהתאם להוראות כל דין,  על פי טופס הזמנת ההצעות,

חזר בו לאחר  מציעמהצעתו טרם ההכרזה על הזוכה במכרז ובין אם הוכרז על זוכה והאם חזר בו 
 . מכן מהצעתו ו/או סירב לחתום על החוזה

לא הודיעה הרשות למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על פי תנאי המכרז  .9.2
האריכה הרשות את המועד האחרון  ו/או חל עיכוב בהשלמת הליך בדיקת ההצעות למכרז ו/או

להגשת ההצעות במכרז, אזי מבלי לגרוע מהוראות כל דין, תהא הרשות רשאית לדרוש מכל אחד 
מהמציעים, לפי העניין, הארכת תוקף הערבות לקיום המכרז לתקופה שתיקבע על ידה, ואף תוקף 

יב להאריך את תוקף בהתאמה, והמציע כאמור מתחי לאותו מועדתידחה תקופת הצעתו של המציע 
 . הערבות מעבר לתקופה הנקובה בערבות בהתאם לדרישת הרשות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ומציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף הערבות  .9.3
ימים מיום שנדרש לכך על ידי הרשות ו/או לא הפקיד  7לקיום המכרז ו/או לא חתם על החוזה תוך 

לעיל, תהא רשאית הרשות לחלט את מלוא סכום הערבות לקיום המכרז,  7.8 ף ערבות כמפורט בסעי
ילוט מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בח
פי כל - האמור על מנת לפגוע בזכות הרשות לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד המציע כאמור בהליכים על

דין. במקרה בו הוארכה הערבות לקיום המכרז, תוארך תקופת תוקף ההצעה, בהתאמה לאותו 
  .מועד

 ימכמו כן, במקרה של אי קיום התחייבויות המציע עפ"י האמור במסמכי המכרז, לרבות הפרת  .9.4
מהתחייבויותיו, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמת המציע ומבלי לנקוט בהליכים 

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

 .ך כלשהו למימוש זכויותיה כאמורבהלי

כבטחון לקיום התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, וכתנאי לשחרור הערבות לקיום המכרז, יפקיד  .9.5
 .הזוכה בידי הרשות ערבות, כמפורט בחוזה

(ב) לתקנות תיתן הרשות הזדמנות למציע להשמיע טענותיו ב'16רים הנופלים בגדרה של תקנה במק .9.6
  .בטרם חילוט הערבות בקשר עם החילוט,

  תוקף ההצעה .10

אלא אם כן דרשה הרשות את הארכת תוקף , 31.7.2018הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, עד ליום 
  לעיל. 9.2- ו 4.2 פיםההצעה, וזאת בהתאם לסעי

הכריזה הרשות על הזוכה/ים במכרז, תוארך מאליה תוקף ההצעה של אותם זוכה/ים, עד לאחר חתימת 
החוזה והמצאת הערבויות הנדרשות על פי החוזה. בנסיבות האמורות, יאריך אותו זוכה/ים בהתאם, גם 

  המכרז.ת תוקף הערבות לקיום א
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  ההזוכ הההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעבדיקת  .11

, מבין ההצעות שהוגשו, ואשר עמדו בכל התנאים המקדמיים דרישות המידה לבחירת ההצעה הזוכהאמות 
 בה והתנאים הנוספים (כהגדרתם להלן) וכן קיבלו את ציון הסף הנדרש בשלב האיכות (כהגדרתו להן),והח

מחיר ההצעה של  –מהמשקל  %20 - איכות ההצעה של המציע ו -מהמשקל %80 תהיינה כדלקמן:
  , כפי שהוא נקב בטופס ההצעה הכספית.המציע

בדיקת ההצעות ובחירת הזוכים תתבצע על ידי הרשות, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), להיעזר 
  פורט להלן.שלבים, באופן המבביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה, וזאת 

 תנאים מקדמיים, דרישות חובה ותנאים נוספים -שלב א'  11.1

במסגרת שלב א' תכריע הרשות בדבר עמידתו של המציע בתנאים מקדמיים המפורטים בסעיף 
וכן בשאר התנאים והדרישות האמורים לעיל  6.2 לעיל, דרישות החובה המפורטות בסעיף 6.16.1 

לעיל (להלן:  7.97.9 -7.87.8 ובסעיפים  7.67.6 וכן בהגשת המסמכים האמורים בסעיף  6 בסעיף 
"). במסגרת האמור, תבדוק הרשות בין היתר את המסמכים אשר הוגשו על ידי התנאים הנוספים"

  לעיל. 7.8-7.9וסעיפים  7.1-7.6המציע בהתאם להוראות סעיפים 

 "Go / No-Go"החובה והתנאים הנוספים תתבצע, על בסיס  בדיקת התנאים המקדמיים, דרישות
ולא תנוקד. מציע אשר לא עמד בתנאים המקדמיים ו/או בדרישות החובה ו/או בתנאים הנוספים, 

מבלי לגרוע מהזכות המוקנית לרשות בהתאם להוראות  -למען הסר ספק  - הצעתו תיפסל, והכול 
  להלן.  17סעיף 

ג' להלן, תבחן הרשות אך ורק את הצעתם של מציעים אשר עמדו בכל - למען הסר ספק, בשלבים ב' ו
, בהתאם לעיל 11.1בסעיף התנאים המקדמיים, דרישות החובה והתנאים הנוספים כמפורט 

להוראות המפורטות בטופס הזמנת הצעות זה, לרבות טופס ההצעה הכספית וטופס המענה לעמידה 
  בדרישות החובה ומתן ציון האיכות.

זה לעיל ולהלן, לרשות תהא שמורה האפשרות,  11יובהר ויודגש, כי על אף האמור בסעיף  בנוסף,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמלא לבחון ולבדוק את ההצעות שהוגשו למכרז (במסגרת שלבי 

  ב' המוגדרים לעיל ולהלן) באופן מקביל ולא שלב אחר שלב.-הבדיקה א'

 ציון איכות -שלב ב'  11.2

במסגרת בחינת האיכות תבחן הרשות את כל המידע המסמכים והנתונים אותם צירף המציע 
בהתאם לדרישות הנקובות בטופס המענה לעמידה בדרישות החובה ומתן ציון האיכות (נספח ה' 

מבלי לגרוע מהזכות המוקנית לרשות בהתאם להוראות סעיף  -למען הסר ספק  -לטופס זה), והכול 

 להלן. 1717 

 ייערך ידיו, למפגש אשר-על את בעלי התפקידים המוצעים לרבות המציע, את בנוסף, הרשות תזמן
 אישי ראיון ועריכתהתרשמות אישית  קבלת הרשות, לשם י"שייקבע לכך ע במועד הרשות, במשרדי

הבאים עם המציעים שהגישו הצעות במכרז, ובעלי התפקידים ומענה על שאלות מקצועיות 
במפגש זה יציג  .מנהל הפרויקט)- יכל/מתכנן ערים ראש צוות התכנון ו(האדר המוצעים על ידיהם

בה ידו וצורפה לטופס המענה לעמידה בדרישות החו- במצגת את המתודולוגיה שהוצעה עלהמציע 
וכן ישיבו המציע ובעלי התפקידים מטעמו על שאלות  ומתן ציון האיכות (נספח ה' לטופס זה)

   .מקצועיות

את רשימת צוות התכנון  יידרש המציע לצרףכמו כן, יובהר כי כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז 
פורטים (בנוסף לבעלי התפקידים המ לתכולת העבודה 7-8-פיםמלאה המוצעת על ידו כמפורט בסעיה

ביחס לכל איש צוות יצרף את קורות החיים, לרבות . )בדרישות החובה של טופס הזמנת הצעות זה
פירוט ניסיונו המקצועי, וכל מסמך אחר על מנת להראות שהוא עומד בדרישות ההתמחות והוותק 

  לתכולת העבודה.  7כאמור בסעיף 

", או בנוסחאות להלן: ציון האיכותהציון שיוענק לאיכות ההצעה של המציעים כאמור (להלן: "
"Q) כדלקמן) נקודות, והוא יחושב 100) לבין מאה (0"), יהיה בין אפס: 

, ה"), אשר אמות המידה והמשקולות שבהאיכותציון (להלן: " טבלת האיכותיינתן ציון בהתאם ל
ותה אמת לרבות הניקוד המרבי עבור כל אמת מידה כאמור, ומבחני המשנה השונים לפיהם נבחנת א

שבטופס המענה לעמידה בדרישות החובה ומתן  איכותבטבלת המידה וניתן הניקוד הנ"ל מפורטים 
 .ציון איכות (נספח ה' לטופס הזמנת ההצעות)
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ולא תעבור  ) נקודות, הצעתו תפסל08( מוניםשלו נמוך מש איכותמציע אשר ציון היובהר ויודגש כי 
  .לשלב ג'

 הכספית המשוקללתבדיקת ההצעה  - שלב ג'  11.3

) של מציעים 2בשלב ג' תבחן הרשות אך ורק את הצעתם הכספית (שהוגשה באמצעות מעטפה מס' 
לעיל,  11.1בסעיף אשר עמדו בכל התנאים המקדמיים, דרישות החובה והתנאים הנוספים כמפורט 

מובהר כי  ").ההצעות הכשרותנקודות (להלן: " 80- שקיבלה הצעתם אינו נמוך מ האיכותוכן שציון 
מציע אשר לא צירף לטופס הצעתו הכספית את המסמכים, המידע והנתונים הדרושים במסגרת 
טופס ההצעה הכספית, הרשות תהא רשאית לפסול את הצעתו, או לפעול לפי זכות הרשות בהתאם 

 להלן, ובמקרה של פסילה, הצעתו לא תיחשב במסגרת ההצעות הכשרות. 17ף לסעי

עה הכספית וקביעת ציון המחיר, תמצא הרשות את חציון תעריף השירות של עוד לפני בחינת ההצ
 ").החציוןההצעות הכספיות מתוך ההצעות הכשרות (להלן: "

תיפסל, ובלבד  (הן כלפי מעלה והן כלפי מטה) מהחציון 15%- בלמעלה מ תחורג אשרהצעה כספית 
ה המתואר לא יפסלו מחצית (או וכי בהליך הפסיל 5שמספר ההצעות הכשרות בשלב ג' הינן לפחות 

 ) לתקנות.2א(ג)(5יותר) מההצעות הכשרות, והכל בכפוף להוראות תקנה 

להשלמת שלב ג' ייָקבע ציון המחיר של כל הצעה כספית של מציע שהצעתו תיבחן כאמור (להלן: 
ספית "). ציון המחיר יינתן כציון יחסי, באופן שההצעה הכP", או בנוסחאות להלן: "ציון המחיר"

נקודות),  100הנמוכה ביותר (מבין ההצעות שתיבחנה בשלב ג') תקבל את ציון המחיר המקסימלי (
 ושאר ההצעות הכספיות יקבלו ציון מחיר יחסי, ביחס לאותה ההצעה הכספית הנמוכה ביותר.

קלול הצעת המחיר, הינו המחיר הכולל והסופי לביצוע כל העבודה עפ"י הסכום שלגביו יבוצע ש
"), כפי שנקב הסכום הכוללזה בכלל, ותכולת העבודה המצורפת כנספח א' לחוזה בפרט (להלן: "החו

  לטופס ההצעה הכספית. 1בו המציע בסעיף 

 לצורך הבהרה, מתוארת פעולת הנירמול להלן בצורת נוסחה:

100
S

S
  P min  

  ציון המחיר הספציפי להצעה הנבחנת הספציפית.   =   P  כאשר:  
  Smin    =   ההצעה הכספית הנמוכה ביותר.הסכום הכולל של  
  S    =  .הסכום הכולל של ההצעה הכספית של המציע הנבחן הספציפי  
  

 בחירת הזוכים במכרז  11.4

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות הכשרות, תהיינה הציון הסופי המשוקלל 
 הגבוה ביותר, והוא יורכב כדלקמן:

  ציון האיכות. –ממשקל הציון הסופי המשוקלל  80%  -

  ציון המחיר. –ממשקל הציון הסופי המשוקלל  20%  -

  לצורך הבהרה, מתוארים הדברים להלן בצורת נוסחה:

P 20%  Q 80%  FS   

  ציון סופי משוקלל.   =   FS  כאשר: 
  P   =  .ציון המחיר  
  Q    =  .ציון האיכות  

  
הסופי המשוקלל הינו הגבוה  הרשות תבחר מבין ההצעות הכשרות זוכה אחד במכרז, אשר ציונו

 ביותר מבין כל הציונים הסופיים המשוקללים, אשר ניתנו להצעות הכשרות במכרז.

הרשות תהא רשאית שלא לבחור אף זוכה במכרז במידה ולא הוגשה יותר מהצעה כשרה אחת, או 
עות ג' לעיל במועד בחינת ההצ-שלא נותרה יותר מהצעה כשרה אחת לבחינה במסגרת שלבים ב' ו

 להלן. 18-20הכספיות, והכל מבלי לפגוע ובכפוף לזכויות הרשות על פי סעיפים 
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במקרה בו בהליך בדיקת ההצעות לעיל, יימצאו מציעים, אשר הציון המשוקלל הסופי של הצעתם  11.5
(או יותר) הצעות כשרות בעלות ציון  2הינו זהה, באופן שבמקום הצעה כשרה זוכה אחת, התקבלו 

"), אזי תבחר הרשות בהצעה בעלת ציון האיכות ההצעות הזהותפי הגבוה ביותר (להלן: "משוקלל סו
 הגבוה ביותר.

אם גם ציון האיכות של ההצעות הזהות, הינו זהה, אזי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי 
ל דעתה טופס הזמנת הצעות זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית (אך לא חייבת), על פי שיקו

הבלעדי, לפנות למציעי ההצעות הזהות, בבקשה להגשת הצעות משופרות וסופיות בהתאם להנחיית 
) לתקנות, 2ה(17) ובהתאם להוראות תקנת משנה "Best & Final"ועדת המכרזים של הרשות (הליך 

 ובהליך זה ייבחרו שתי ההצעות הזולות ביותר.

צעתו נשוא מכרז זה הוא נותן את הסכמתו לביצוע המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי בעצם הגשת ה
  במסגרת המכרז וכאמור בסעיף זה לעיל.Best & Final הליך 

 הודעה בדבר זכייה 11.6

הודעה בדבר זכייה או פסילה או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא בבדיקת ההצעות למכרז או 
 המכרזים. זכייה, תישלח למציע אך ורק על ידי מזכירת ועדת-הודעה בדבר אי

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושאים כאמור לעיל בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו 
מזכירת ועדת המכרזים, אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך עליה בשום צורה 

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

  

  ת חתימה על החוזה חוב .12

על המציע שהצעתו זכתה במכרז לחתום על החוזה ונספחיו עם הרשות, בנוסח שהעתקו מצורף לרבות כל 
ימים מהמועד  7תיקון אותו תבצע הרשות בחוזה (ככל שתבצע), במסגרת הליך המכרז, וזאת תוך 

פחיו מהווה חלק בלתי שהתבקש לכך על ידי הרשות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החוזה על כל נס
  . נפרד מתנאי מכרז זה

להלן) וכן בכל אופן  23.4במקרה של שינויים שייעשו בהוראות החוזה, במסגרת ההבהרות (כאמור בסעיף 
אחר בהתאם למסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, החוזה אשר ייחתם עם המציע הזוכה יותאם לשינויים 

  האמורים.

 התמורה .13

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, במלואן ובמועדן, תשלם הרשות לזוכה עבור  .13.1
המציע שנקב  סכום הכוללידו בפועל, תמורה המחושבת בהתאם ל-עללה השירותים שיסופקו 

, ובפרט בהצעתו הכספית, והכול באופן ובתנאים ובכפוף לשאר ההוראות המפורטות לשם כך בחוזה
  .יקטף במקרה של שינויים מהותיים בפרולאבני הדרך לתשלום ומנגנון התשלום הנוסבהתאם 

התמורה כאמור לעיל הינה מלאה,  כל עוד לא מצוין מפורשות אחרת בחוזה, ,למען הסר ספק יצוין כי .13.2
סופית וכוללת בגין ביצוע השירותים וכל יתר התחייבויות הזוכה על פי החוזה, לרבות כל ההוצאות 

 .ת הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, במתן השירותיםוהעלויו

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  -חשבוניות לתשלום התמורהמערכת  .13.3
בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, לדרוש מהזוכה כי יתחבר למערכת ממוחשבת לניהול חשבוניות 

  "). המערכתספקים/קבלנים של הרשות (בסעיף זה בלבד: "

מרגע החיבור למערכת תתנהל מערכת ניהול החשבוניות של הזוכה עם הרשות נשוא החוזה באמצעות 
  המערכת. 

ימים מיום קבלת הודעה בכתב מאת המנהל בדבר  60הזוכה מתחייב כי החיבור למערכת יתבצע בתוך 
ו/או החזר תשלום דרישת הרשות כאמור, וזאת מבלי שהזוכה יהיה זכאי לכל תמורה פיצוי ו/או שיפוי 

מכל מין וסוג שהם, לרבות ככל  שיידרש הזוכה לממן את ההתחברות על חשבונו ו/או את פעילותו 
השוטפת במערכת, ככל שכך יידרש ע"י הרשות, וזאת בקשר להוצאות ישירות ו/או עקיפות הכרוכות 

  בכל דבר ועניין הקשור למערכת ולחיבור הזוכה למערכת ולשימושו בה. 

גוע בכל האמור לעיל, הרשות מדגישה כי בכל מקרה של בעיית תקשורת/כשל מחשובי או כשל מבלי לפ
אחר אשר ימנע את קיומה התקין של הפעילות באמצעות המערכת שומרת לעצמה הרשות את הזכות 
לדרוש מהזוכה חזרה לבצע העברת החשבוניות באופן אחר, הכול כפי שתנחה הרשות. במקרה כזה לא 
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  כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לכך.יהיו לזוכה 

  

 התקשרותללא התחייבות או מצג ביחס להיקף ההתקשרות  .14

הרשות רשאית להפסיק את תוקפו של החוזה לפני תום תקופת ההתקשרות, ולבטלו בכל עת, על פי שיקול 
יום מראש, ולמציע לא תהא  30דעתה הבלעדי, באמצעות הודעה מוקדמת, בכתב, שתימסר למציע הזוכה 

  ה.כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך, הכל בהתאם להוראות החוזה בעניין ז

  

  העדר בלעדיות .15

קבלת הצעת המציעים הזוכים במכרז וחתימת חוזה עמם, לא תקנה להם בלעדיות כלשהי לביצוע 
ם אחר ו/או אחרים לביצוע עקול דעתה המוחלט, להתקשר יהשירותים והרשות רשאית בכל עת, ועל פי ש

 השירותים. 

  שמירת דינים והוראות .16

אם של הוראות הדין וכן  ןאת קיומ ,ואם, לדעת הרשותלא תתקבל הצעה אשר המחיר הנקוב בה אינו ת
את כל מכל סיבה שהיא, ההצעה בכללותה, לרבות ההצעה הכספית, אינה תואמת לדעת הרשות 

 .התחייבויות הזוכה על פי החוזה

  שינויים ופנייה להשלמות .17

יגויות של כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז או במסמכי המכרז על ידי המציע, או כל הסתי .17.1
המציע לגביהם, בין על ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים 
להביא לפסילת ההצעה, והכול בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות. אין 

 להלן. 23 באמור לפגוע בזכות המציע לפנות בשאלות ובירורים לרשות, בהתאם לאמור בסעיף 

על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי,  הרשות שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל .17.2
בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, 
הקשורים בהצעה שהגישו, ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או 

ל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכ
לופין, בידיעתו המכוונת של נגרמה בשל רשלנות או לח מהמענים האמורים (לרבות בנסיבות בהן

במסמכי המציע), והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות בהתאם להוראות הנקובות 
 ובהתאם לשאר הוראות הדין. השונים המכרז

ת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות המציעים מצהירים ומתחייבים בזא .17.3
בהוראות סעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים 
ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת 

 יה של הפעלת סמכות כאמור. סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכות

  העדר חובה לקבלת הצעה כלשהיא .18

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

  או ביטול החוזה ביטול המכרז .19

 הזכות לבטל מכרז או חוזה .19.1

אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל על אף האמור בכל מקום 
בכל עת, את המכרז ו/או לבטל את זכייתו של זוכה במכרז ו/או לבטל את החוזה עם זוכה במכרז, 
כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לה על פי טופס הזמנת הצעות זה ו/או על פי יתר הוראות 

 הזכייה או החוזה, ימסרו למציעים, או לזוכה, לפי העניין. הדין. הנסיבות בגינן בוטלו המכרז,

  תוצאות הביטול .19.2

לעיל, תהיה הרשות  19.1בוטל המכרז לפני שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  .19.2.1
רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא 
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וא המכרז, וזאת בין אם הושבה למציעים ערבות פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נש- על
 לקיום המכרז,(ככל שנקבעה במכרז חובת המצאת ערבות) ובין אם לאו.

בוטל המכרז לאחר שהוכרז זוכה במסגרתו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה של זוכה במכרז  .19.2.2
ו), ו/או לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז (לרבות במהלך ביצוע החוזה על יד

 19.2.1לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  19.1בנסיבות המתוארות בסעיף 
לעיל, ובנסיבות המתאימות, תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע 
הבא אחריו (אשר הצעתו הנה בעלת הציון הסופי [המשוקלל] הגבוה ביותר/הצעתו הכספית 

לפי העניין, מבין שאר ההצעות אשר עמדו בכל התנאים המפורטים הנה הזולה ביותר 
בטופס הזמנת ההצעות (מלבד הצעתו/ם של המציע/ים אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור) ו/או 

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

 

  אומדן וחריגה מאומדן .20

דע לו שהרשות מתעתדת לערוך אומדן של שווי ההתקשרות נשוא המכרז את, כי הוֹ המציע מצהיר בז .20.1
וכי מבלי לגרוע מכל זכות נוספת העומדת לרשות על פי מסמכי המכרז ו/או על פי "), האומדן(להלן: "

דין, תהיה הרשות רשאית לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ואף בנסיבות 
להלן), בין ההצעה הכספית הנמוכה או הגבוהה ביותר  20.2.3משמעותי (כהגדרתו  בהן התגלה פער

, לבין האומדן, לנקוט בכל ")המועמדת לזכייהההצעה (להלן: " (לפי העניין) מבין ההצעות הכשרות
 לופין, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט: צטבר או לחאחת מהפעולות המפורטות להלן, במ

ההצעה כלל ההצעות ו/או לבין לבצע בדיקה בקשר עם הפער המשמעותי בין האומדן לבין  .20.1.1
 , לרבות עריכת שימוע, ככל שנדרש.המועמדת לזכייה

זוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף קיומו מדת לזכייה כהצעה העוהמלבחור את ההצעה  .20.1.2
 תי.של הפער המשמעו

 .עילל  19סעיף לבטל את המכרז, ויחולו בעניין זה הוראות  .20.1.3

אשר הצעתו הנה הבא, לפסול את ההצעה המועמדת לזכייה, ולבחור כזוכה את המציע  .20.1.4
ת המציע בהצעגם בעלת הציון הגבוה ביותר (למעט ההצעה המועמדת לזכייה). התגלה 

גם בנוגע להצעה זו, בשינויים זה  פער משמעותי, יחולו הוראות סעיףהבא האמור 
 .ביםיהמחוי

להורות על ביצועה החלקי של ההתקשרות נשוא המכרז ולשם כך לדרוש מכל אחד  .20.1.5
ת חלופיות התואמות את המכרז במתכונתו החלקית ומהמציעים להגיש הצעות כספי

חשב י"). לא הגיש איזה מהמציעים הצעות חלופיות כאמור, יהצעות חלופיות(להלן: "
 זה.  טופס הזמנת הצעותל פי הדבר כהפרה יסודית של התחייבויות המציע האמור ע

 -זה  20 לצורך סעיף .20.2

 .כהגדרתן בטופס הזמנת הצעות זה לעיל -" ההצעות הכשרות" .20.2.1

  לתקנות. 1כהגדרת מונח זה בסעיף  -" שווי ההתקשרות" .20.2.2

פער חיובי או שלילי (לפי העניין) בין ההצעה הכספית הנמוכה או  - " פער משמעותי" .20.2.3
ידי ועדת - שנקבע עלבהתאם לשיעור הפער הגבוהה ביותר (לפי העניין), לבין האומדן, 

ים במסגרת עריכת האומדן והופקד בתיבת המכרזים, קודם למועד האחרון מכרזה
 להגשת ההצעות במכרז.

לעיל ו/או בזכויות הרשות על פיו, על מנת  2020  בהוראת סעיףלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין  .20.3
 .לעיל 19 -ו 18 פיםלגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן בזכויות הרשות בהתאם להוראות סעי

זה לעיל ו/או בזכויות הרשות על פיו, על מנת לגרוע  2020 עוד מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף  .20.4
(א) 23-) ו1(א21ו/או לפגוע בשום צורה ואופן בזכויות הרשות בהתאם להוראות תקנות משנה 

לתקנות ומזכויות הרשות על פיהן, באופן שבו תהיה הרשות רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט לדרוש מכל אחד מהמציעים שהגישו הצעות כשרות, הצעה כספית חוזרת ומשופרת 
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) לתקנות, וזאת בכל מקרה שבו התגלה פער כלשהו (חיובי או 2ה(17בהתאם להוראת תקנת משנה 
  העניין), בין הצעותיהם הכספיות של כל המציעים שהגישו הצעות כשרות לבין האומדן. שלילי, לפי

עים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודָ  .20.5
בסעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים 

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

  עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה .21

 רק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה
(ו) לתקנות, לאחר תאום עם מזכירת ועדת המכרזים, וכל זאת 21-(ה) ו21בהתאם לאמור בתקנות משנה 

לעיל ו/או  8.8(סכום זה כולל מע"מ), ובכפוף להוראות סעיף ₪ (חמש מאות)  500תמורת תשלום בסך 
  .לטופס ההצעה הכספית של הזוכה 6 6בסעיף 

  טחוןיאישור גורמי ב .22

העסקתו כפופה לאישור גורמי הביטחון, מראש ובכתב. לא אושרה  היודגש, כי העסקת עובדי המציע הזוכ
ובד אחר. להעמיד תחתיו ע ב המציע הזוכהיהיה חיי - הביטחון ע"י גורמי  של מי מעובדי המציע הזוכה

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

  שאלות הבהרה .23

ינה גב' את כל השאלות והבירורים ה יש להפנות בכתב ו/הלמכרז זה, אלי תהרשות האחראי /תנציג .23.1
 ברשות. הפנייה כאמור תתבצע באופן הבא: אגף לוגיסטיקהורד אגוזין, קניינית ב

 iaa.gov.ilvereda@את שאלות ההבהרה יש להעביר באמצעות דוא"ל שכתובתו:  .23.1.1
, בקבצים פתוחים הניתנים לעריכהבלבד,  WORDאו טבלת  EXCELבפורמט של קובץ 
מצוין המסמך והסעיף אליהם מתייחסת השאלה ועמודה בה מפורט תוכן  כולל עמודה בה

 השאלה או ההבהרה המתבקשת ובהתאם לפורמט שלהלן:

מס'   מסמך   מס"ד
 הסעיף

  פירוט השאלה או ההבהרה

טופס   
   Xההזמנה/החוזה/נספח 

    

 

  את שאלות ההבהרה האמורות לעיל ניתן להעביר גם באמצעות פקס שמספרו: .23.1.2
 לידי גב' ורד אגוזין.  03-9711296 

על המציעים לוודא טלפונית את קבלת שאלות ההבהרה (בין אם הן הוגשו באמצעות  .23.1.3
 . 03-9750584דוא"ל או באמצעות פקס כמפורט לעיל) בטלפון שמספרו: 

על הפונים לציין בעת פנייתם את מספר הפקסימיליה  25.12.2017פניות לבירורים תעשנה עד ליום  .23.2
  הטלפון לבירורים. לאחר מועד זה תהא הרשות רשאית שלא לענות לשאלות מציעים.  ומס'

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי הרשות בקשר עם  .23.3
לעיל  17.2 המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, בין היתר כמפורט בסעיף

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

להלן, ובכל מקרה על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן  23.5 אות סעיףלהור
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 

 קשר לכך.שהן, ב

לעיל, הרשות תפיץ במישרין את ההבהרות  23.3 בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על פי סעיף .23.4
 מכרז, וזאת באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון בקשר עם כל אחת מההבהרות. ל שנרשםלכל מי 

 ףלמען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של הרשות, אלא אם פורסמה כאמור בסעי .23.5
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  לעיל. 23.3
 

   מציעים לנרשמים למכרזמפגש  .24

במפגש, על מנת לקבל הסברים והבהרות למכרז  יידרשו להשתתףמכרז, נרשמו ליעים, אשר מצ .24.1
 ולחוזה נשוא ההתקשרות, וכמובן כדי לבחון כל דבר הנוגע או הנובע מהמכרז, החוזה וביצועו.

, קומה ב', חדר ישיבות 1נתב"ג, טרמינל  –(נק' מפגש  10:00בשעה  24.12.2017- יוםהמפגש ייערך ב .24.2
 .)מול משרדי אגף תכנוןהממוקם  236מספר  הנדסה

כאמור לעיל ו/או לא יירשם  א ישתתף (הוא או מי מטעמו) במפגשחובה, ומציע אשר ל ומפגש הינה .24.3
 .הצעתו תפסל על הסף - , לא יוכל להגיש הצעתו למכרז ואם עשה כן ובפרוטוקול שייערך ב

לערוך, מפגשים נוספים  רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי,תהא הרשות  .24.4
המפגשים הנוספים האמורים תימסר בכתב ומראש  י(ולהם בלבד). הודעה על מועד לנרשמים למכרז
 .לנרשמים למכרז

  איסור הסבה .25

ום כל אחד מהמציעים, לרבות הזוכה, מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות לאחר, בש .25.1
או אופן, במישרין ו/או בעקיפין, כל זכות מזכויותיו לפי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס צורה ו/

הזמנת ההצעות ו/או החוזה שייחתם עמו (ככל שייחתם)) ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור 
צעות תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת הה

חתם)), אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב יעמו (ככל שי ו/או החוזה שייחתם
 של הרשות.

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה ו/או  .25.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור שלא תקבל את  25.1  המחאה כאמור בסעיף

אישורה בכתב של הרשות, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף, כלפי הרשות, 
  . (ככל שייחתם) החוזהות הוראכהפרה יסודית של גם ומבלי לפגוע בבטלות הפעולה, תיחשב 

  הצעת המציעבמסמכי בעלות על מסמכי המכרז ו .26

הבעלות וזכויות היוצרים וכל זכויות קניין הרוחני האחרות, מכל מין וסוג שהן, במסמכי המכרז ובנספחיו, 
רשות בלבד ה לרבות במענה המציעים ובמסמכים אותם תציג הרשות בפני המשתתפים במכרז, תהיינה של

תהיה הרשות, בין היתר, רשאית לבצע בהם כל שימוש והמציע מוותר בזאת באופן סופי, מלא  באופן שבו
וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר על זכויותיו ובלתי חוזר 

סמכי לכך. המציעים במכרז אינם רשאים לעשות בהן כל שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשת ההצעה. מ
  המכרז יוחזרו במלואם למשרדי הרשות לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 

  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .27

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או  -בתל אביב  י המשפט המוסמכיםתלב .27.1
כרז, בין טרם נקבע זוכה הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המ

  במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה.

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין  .27.2
טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה, יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם ב

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

  

  בכבוד רב,

  נית, קנייורד אגוזין
  אגף לוגיסטיקה

  רשות שדות התעופה 
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  נספח א' לטופס הזמנת ההצעות
  

  לטופס הזמנת ההצעות 7.1  תאגיד, בהתאם להוראות סעיף הינו תצהיר פרטי מציע, ש

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

, 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:

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

  נשוא התצהיר.

 שם התאגיד: ____________________________________________ .1.1

 _________________________________________רשומה: כתובת  .1.2

 מספר תעודת הרישום של התאגיד: _____________________________ .1.3

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

    ______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  

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

  המנהל הכללי: ____________________________________ 

  נוספים בפועל בתאגיד:מנהלים 

_______________________________________________   
_______________________________________________   

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

 כדין בישראל.נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, התאגיד הינו תאגיד הרשום  .2

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

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

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

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

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

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  
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  לטופס הזמנת ההצעות 1'נספח א
  

  לטופס הזמנת ההצעות 7.1  , בהתאם להוראות סעיף שאינו תאגיד עוסק מורשההינו תצהיר פרטי מציע, ש

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

, 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:

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

 שם המציע: ____________________________________________ .1.1

 _________________________________________רשומה: כתובת  .1.2

 מספר עוסק מורשה של המציע: _____________________________ .1.3

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

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

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

  אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי 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  
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  ב' לטופס הזמנת ההצעותנספח 
  

  לטופס הזמנת ההצעות 7.2 סעיף  תצהיר, בהתאם להוראות

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

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

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

מתן שירותי תכנון להכנת תכנית מתאר ללהתקשרות בחוזה  2017/074/0008/00מס' , למכרז פומבי ]ע.מ.
 ").המכרזעבור רשות שדות התעופה (להלן: " ,לתעופה כלליתתעופה לשדה מפורטת ארצית 

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

התנאים  כל מציעמתקיימים בות במכרז, להגשת ההצעשנקבע , כי נכון למועד האחרון אני מצהיר בזאת .3
  :במצטבר הבאים

 -מתאר.  וגםשנים לפחות בהכנת תכניות  5המציע הינו בעל ניסיון של  .3.1

השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, הכין  7במהלך  .3.2
המציע תכנית אשר אושרה למתן תוקף במוסדות התכנון והמציע חתום עליה כעורך התכנית. בנוסף, 

 על התכנית כאמור לעמוד בלפחות אחת מהדרישות הבאות:  

  -ברמה ארצית ו/אוהתכנית הינה תכנית מתאר מפורטת   .3.2.1

  -התכנית הינה תכנית תשתית לאומית ו/או .3.2.2

תכניות לפחות  2במקרה בו מדובר על תכנית בסמכות ועדה מחוזית, על המציע להציג  .3.2.3
 דונם לפחות.  400מחוזית כאמור הינו אשר היקפה של כל תכנית 

  המתאר. " משמעו: המציע חתום כעורך תכנית הכין תכניות מתארלצורך סעיף זה לעיל: "

  

   לעיל: 3.1לצורך הוכחת האמור בסעיף 

מס' שנות הניסיון של המציע בהכנת תכניות מתאר הינו _______ שנים. (על המציע 
  למלא שורה זו, במקום המיועד לכך).

  

  לעיל: 3.2לצורך הוכחת האמור בסעיף 

שם ותיאור התכנית (לרבות 
(לרבות נתונים בדבר סוג  סוג

התכנית 
(מחוזית/ארצית/תת"ל) 

  והיקף התוכנית בדונם 

מועדי ביצוע 
וסיום התכנית 
(לרבות מועד 
אישור התכנית 
למתן תוקף 

במוסדות 
  התכנון)

האם המציע 
חתום כעורך 

התכנית 
  (כן/לא)

שם ופרטי הלקוח 
כולל איש קשר ופרטי 
מס' טלפון נייד זמין 

  להתקשרות

        

        

 מס' השורות הינו להמחשה בלבד  
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או מי מהמועסקים המציע אני מצהיר בזאת, כי נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז,  .4
) פרוגראמות לפחות, אשר כל אחת מהן הוכנה עבור תכנית מתאר 2הינו בעל ניסיון בהכנת שתי ( מטעמו,

ית (בהיקף ת בסמכות ועדה מחוזתכניעבור מפורטת ברמה ארצית ו/או עבור תכנית תשתית לאומית ו/או 
ר תכנית מחוזית), כאשר כל אחת מהפרוגראמות כאמור הייתה עבור תכנית אשדונם לפחות ל 400של 

  אושרה למתן תוקף במוסדות התכנון.

  לצורך סעיף זה לעיל: 

" משמע: עובדים שכירים במשרד המציע השייכים למצבת עובדיו ומעסקים על ידו מועסקים מטעמו"
לעיל וקיבלו  זהבדרך קבע או מועסקים על ידי המציע באמצעות התקשרות למתן השירותים נשוא סעיף 

  כנגד הוצאת חשבונית מס כדין. תמורה על ביצוע השירותים כאמור

" משמע: רשות סטטוטורית בעלת סמכות לאישור תכניות או היתרים על פי חוק התכנון מוסדות התכנון"
  או הממשלה (במקרה של אישור תכניות מתאר ארציות).  1965 - והבניה, התשכ"ח

  

  לעיל: 4לצורך הוכחת האמור בסעיף 

הפרוגראמה ופירוט עבור תיאור 
ית הוכנה הפרוגראמה איזו תכנ

(מחוזית/ארצית /תת"ל) וציון היקף 
  התכנית בדונם 

פירוט האם התכנית 
אושרה למתן תוקף 

 במוסדות התכנון (כן/לא)

שם ופרטי הלקוח כולל איש 
 טלפון ניידקשר ופרטי מס' 

  זמין להתקשרות

      

      

 מס' השורות הינו להמחשה בלבד  

  

  

  . דלעיל אמתזה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .5

  

  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 
שהזהרתיו וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר 

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  

 

  

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

  ר כמפורט בנספח זה להלן. במסמכים המצורפים אליה, יאומתו באמצעות תצהי

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

  פח ב', כפי הופקד בתיבת המכרזים.       נס
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  ' לטופס הזמנת ההצעותגנספח 

  לטופס הזמנת ההצעות 7.3 שהינו תאגיד, בהתאם להוראות סעיף למציע  תצהיר

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

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

[*יש ") התאגיד המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________________ (להלן: " .1
 2017/074/0008/00מס' למכרז פומבי לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות), 

 ,לתעופה כלליתתעופה לשדה מפורטת שירותי תכנון להכנת תכנית מתאר ארצית למתן להתקשרות בחוזה 
  ").המכרז(להלן: "עבור רשות שדות התעופה 

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

, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי .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:

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

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

  - זה  3.1סעיף לצורך 

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

  .וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציעעשרים 

 במקום הרלוונטי]  X[יש לסמן  -אליו התאגיד המציע ו/או בעל זיקה  .3.2
 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2לא הורשעו ביותר משתי (

 1987- (להלן: "חוק עובדים זרים") ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים), התשנ"א
  (להלן: "חוק שכר מינימום"). 

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

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

  האחרונה:

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]
1.     
2.     
3.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

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

 במקום הרלוונטי] X[המציע יסמן נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .3.3
  להלן: "חוק שוויון  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף)

  זכויות") לא חלות על המציע. 

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק  9הוראות סעיף
) iצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מ 100 –יותר מ 
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כי במידה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
 –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

ב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד כי התחיי )ii(לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין 
לחוק שוויון זכויות  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

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

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

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

  

  

(*) היה והמנהל הכללי לא יוכל להצהיר בשם מי מבעלי השליטה המשמעותיים / מבעלי הזיקה למציע, יחויב (בנוסף להגשת תצהיר ג' זה) 
  להלן, בשינויים המחויבים.  1כל בעל אמצעי שליטה משמעותי / בעל זיקה כאמור, למסור תצהיר בשם עצמו כמפורט בנספח ג'

  

  
  
  

    

  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  
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  לטופס הזמנת ההצעות 1ג'נספח 
  

  לטופס הזמנת ההצעות 7.3 בהתאם להוראות סעיף  תצהיר

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

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

 למכרז ,)"המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________________ (להלן: " .1
מתן שירותי תכנון להכנת תכנית מתאר ארצית לקשרות בחוזה להת 2017/074/0008/00מס' פומבי 

  ").המכרז(להלן: "עבור רשות שדות התעופה , לתעופה כלליתתעופה לשדה מפורטת 

  ).*_____________ (הנני  .2

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

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

המציע / ע , ואם הורש1957- 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 

  ידי בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע]-להלן, במקרה ונספח זה מוגש על  3.2סעיף [אין צורך למלא את 

 במקום הרלוונטי]  X[יש לסמן  -המציע ו/או בעל זיקה אליו  .3.2
 עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2תי (לא הורשעו ביותר מש (

 1987- (להלן: "חוק עובדים זרים") ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים), התשנ"א
  (להלן: "חוק שכר מינימום"). 

 ) ון למועד ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום, אך נכ2הורשעו ביותר משתי
  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

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

  האחרונה:

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]
1.     
2.     
3.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

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

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

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

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

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

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

י לעיל, ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייב, והמציע מצהיר בזאת כ )ii(בהתאם להוראות סעיף 
 אכן פנה בפועל כאמור, ובמידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומן. 
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 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –זה: "מעסיק"  3.3סעיף לצורך 

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

  ימים ממועד ההתקשרות. 30בתוך 

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

  

  

  יש למלא האם המצהיר הינו עוסק מורשה, או שהינו בעל אמצעי שליטה משמעותי/בעל זיקה במציע.  )*( 
אצל  כ"לוהמנכ"ל הינם אנשים שונים יצורפו שני תצהירים, אחד ייחתם ע"י המציע והאחר ייחתם ע"י המנבמידה והמציע 

  בתצהיר יסומן על ידי החותם בהתאמה למעמדו אצל המציע. 2המציע וסעיף 

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

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

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

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  
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  ' לטופס הזמנת ההצעותדנספח 
  

  בנתב"ג י הרשותמשרדת הגעה ותאור מקום מפ
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  נספח ה' לטופס הזמנת ההצעות

   טופס המענה לעמידה בדרישות החובה ולמתן ציון האיכות 

  ] 1מספר  [טופס זה יש להכניס למעטפה

  :נקודות) 80 -(ציון מעבר ומתן ציון האיכות טבלת האיכות  .א

מתן ציון האיכות, נדרש המציע לצרף את כל הפרטים, המידע, המסמכים, האישורים,  ולצורךבמסגרת  .1
 טבלת האיכותולנושאים הנקובים והמפורטים בהתעודות וכיו"ב כל הנדרש בהתאם לקריטריונים 

  לטופס זה להלן: פתורהמצ

פרמטרים עיקריים  הגורם הנושא

 לניקוד

 האיכותניקוד מציון  נקודות לפרמטרניקוד מקס'

ניסיון נותני 

 השרות

אדריכל /מתכנן 

 ערים 

בעל ניסיון בהכנת  

תכנית מתאר 

מפורטת ברמה 

או תת"ל \ארצית ו

תכניות   2או  \ו

בסמכות ועדה 

  מחוזית

  

תכניות מתאר  1-3עבור הכנת   נק' 7 נק' 10

או \מפורטות ברמה ארצית ו

תכניות בסמכות  4- 2או  \תת"ל ו

  נקודות 5יינתנו  -ועדה מחוזית 

תכניות מתאר  4-6עבור הכנת 

או תת"ל \מפורטת ברמה ארצית ו

תכניות בסמכות ועדה  5-7או \ו

  נקודות  6יינתנו  -מחוזית 

 -תכניות ומעלה   7עבור הכנת  

  נקודות 7יינתנו 

  

הערה: דרישות החובה הן 

אדריכל/מתכנן ערים אשר במהלך 

שנים האחרונות הכין לפחות  7

ת אחת ברמה תכנית מתאר מפורט

ארצית ו/או תכנית אחת תת"ל 

תכניות בסמכות ועדה 2 ו/או 

דונם  400מחוזית בהיקף של 

  (עבור כל תכנית מחוזית) לפחות

תכניות שאושרו     

 למתן תוקף

במוסדות התכנון 

ואשר 

האדריכל/מתכנן 

ערים חתום עליהן 

 תכניות מאושרות 1-2עבור   נק' 3  

במוסדות התכנון וחתומות כעורך 

התכנית ע"י האדריכל/מתכנן 

  נק' 2יינתנו  – ערים

(מאושרות  תכניות ומעלה 3עבור  

במוסדות התכנון וחתומות כעורך 
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התכנית ע"י האדריכל/מתכנן   כעורך התכנית

  נק' 3יינתנו  –ערים )

  

הערה: דרישות החובה הן להציע 

אדריכל/מתכנן ערים  אשר אחת  

מהתכניות (המפורטות לעיל) 

במוסדות אושרה למתן תוקף 

והאדריכל/מתכנן ערים התכנון 

חתום על כל התכניות לעיל כעורך 

  התכנית

בעל ניסיון בניהול  מנהל פרויקט 

פרויקטים של תכנון 

סטטוטורי ברמה 

או \של תמ"א ו

תכנית או \תת"ל ו

בסמכות וועדה 

  מחוזית.

 –פרויקטים  6- 4ניהול  עבור  נק' 7 נק' 10

  נקודות  5יינתנו 

פרויקטים   9 – 7עבור ניהול 

  נק' 6יינתנו 

 7פרויקטים ויותר יינתנו   10עבור 

  נק'

   

הערה: דרישות חובה הן להציע 

מנהל פרויקט בעל ניסיון בניהול 

פרויקטים של תכנון   4של לפחות  

טורי ברמה של תמ"א או סטטו

תת"ל או תכנית בסמכות ועדה 

, אשר לפחות שניים מהם מחוזית

אושרו למתן תקוף ואשר כל אחד 

יועצים  7מהפרויקטים כלל 

  לפחות.

בעל ניסיון בניהול    

צוות  יועצים 

מתחומי התמחות 

עבור  שונים

הפרויקטים 

  בפרמטר לעיל.

 היה צוותהניהול פרויקט בו עבור  נק' 3 

  נק' 2יינתנו  –יועצים  10עד  7של 

 היה צוותהניהול פרויקט בו עבור 

 3יינתנו  –יועצים ומעלה  11של 

  נק'

הערה: דרישות החובה שכל אחד  

 7מהפרויקטים כולל לפחות 
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 יועצים מתחומי התמחות שונים 

בהכנת בעל ניסיון   יועץ סביבתי  

תסקיר השפעה על 

הסביבה עבור 

תכנית מתאר 

ו/או  תת"ל ארצית 

ו/או תכנית בסמכות 

 ועדה מחוזית

 –תסקירים   5-6עבור הכנת   נק' 6  נק' 10

  נק' 4יינתנו 

יינתנו  –תסקירים 7-9עבור הכנת 

  נק' 5

 –תסקירים ומעלה  10עבור הכנת 

  נק' 6יינתנו 

הערה: דרישות החובה הם להציע 

 5בהכנת  יועץ סביבתי בעל נסיון

תסקירי השפעה על הסביבה 

לפחות עבור תכניות מתאר 

ארציות ו/או תת"ל ו/או תכנית 

ואשר  בסמכות ועדה מחוזית

מהתסקירים אושרו ע"י  3לפחות 

   המשרד להגנת הסביבה 

ניסיון בהכנת     

תסקיר השפעה על 

הסביבה הכולל 

נספח התייחסות 

  לרעש מטוסים

אחד של עבור הכנת נספח   נק' 4  

 –התייחסות לרעש מטוסים 

  נק' 2יינתנו 

 –נספחים ויותר   2עבור הכנת 

  נק' 4יינתנו 

בעל ניסיון בתכנון,  מתכנן תעופתי 

יעוץ בליווי,  ב

הכנת פרוגראמות  בו

תכנון פרויקטים לב

קרקעי ותכנון 

אווירי בשדות 

או \תעופה בארץ ו

 בעולם 

 –פרויקטים  2-4עבור תכנון   נק' 9 נק' 15

  נק' 6יינתנו  

 –פרויקטים  5-6עבור תכנון 

  נק' 7יינתנו 

 –פרויקטים ויותר  7עבור תכנון 

  נק' 9יינתנו 

הערה: דרישות החובה הם להציע 

מתכנן תעופתי בעל  ניסיון 

בתכנון, ליווי, ייעוץ והכנת 

 2פרוגראמות של לפחות 

פרויקטים בתכנון קרקעי ותכנון 

אווירי בשדות תעופה בארץ ו/או 
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בעולם בהתאם לתקנים 

 בינלאומיים.ישראלים/ 

בעל ניסיון בהכנת      

תשריטים הכוללים 

הוראות של  הגבלות 

בניה תעופתיות 

או בעולם \בארץ ו

 בהתאם לתקנים

הישראליים/בינלאו

  מיים הנדרשים

יינתנו  –תשריטים  2-4עבור הכנת   נק' 6  

  נק' 4

 –תשריטים ויותר  5עבור הכנת 

  נק' 6יינתנו 

  

הערה: דרישות החובה הם להציע 

יועץ תעופתי בעל ניסיון בהכנת 

לפחות הכוללים  שני תשריטים

הוראות של הגבלות בניה 

תעופתיות בארץ ו/או בעולם 

  בהתאם לתקנים

  יינתנו באופן יחסי בהשוואה בין כל נותני השרות מטעם המציעים.עבור הפרמטרים מטה הציונים 

  ם יינתנו הציונים האחרים לפי מדרג יחסי.יאת הציון המקסימלי וביחס לציוננותני השירות הטובים יקבלו 

  

נותני 

 השירות

אדריכל/מתכנן 

  ערים

  

  

  

  מנהל פרויקט

  

  

 

ית מכל התרשמות איש

אחד מנותני השרות 

הבאים: ראש צוות התכנון 

 -(אדריכל/מתכנן ערים) ו

 מנהל הפרויקט

  המפגשים יכללו:

  

  הצגת קורות חיים

   

  שאלות מקצועיותמענה על 

 -נק' 5נקודות  40

קורות 

 חיים 

נק' עבור האדריכל/ מתכנן  3

  ראש הצוות - ערים

  

 נק' עבור  מנהל פרויקט  2

  

   -נק'  20

שאלות 

  מקצועיות

  

נק' עבור האדריכל/מתכנן  14

  ראש הצוות - ערים

  

  נק' עבור מנהל פרויקט 6
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 התרשמות אישית בראיון 

 –נק'  15

התרשמות 

  אישית

נק' עבור האדריכל/מתכנן  10

  ראש הצוות - ערים

  

  נק' עבור מנהל פרויקט 5

  

איכות 

ההצעה 

ומתודולוגי

  ה

התאמת המתדולוגיה   מציע

  לדרישות המכרז

שלמות ובהירות ההצעה על   נק' 3 נקודות  15

  נק' 3  עד  –מסמכיה 

  

תיאור שלבי העבודה, תהליכים   נק' 12

העבודה (בהתאם למפרט  ופעולות

עד    - אשר צורף כנספח א' לחוזה)

  .'נק  7

הצגת לו"ז לביצוע הכולל פירוט 

והסבר כיצד המציע מתכוון 

לעמוד במסגרת הלו"ז שנקבע ע"י 

הרשות במידה והצעתו תזכה 

(לרבות פירוט בדבר כוח האדם 

 שיקצה לטובת הפרויקט, מתן

פתרון לבעיות שיווצרו בלו"ז וכן 

על הצגת פרויקטים בהתבסס 

דומים שביצע המציע בעבר וניתוח 

  נק'. 5עד  -)הלו"ז עבורם
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במסגרת הוכחת עמידת המציע בדרישות החובה ולצורך קביעת ציון   .ב
מידע מסמכים והיצרף את הכן ו 4ה' - ו 3, ה'2, ה'1נספחים ה'את ימלא המציע ויצרף להצעתו האיכות 

  כמבוקש בסעיפים להלן.

מובהר כי נתונים ומידע שיוצגו ויצורפו בהתאם לנדרש להלן, ישמשו הן לבחינת עמידת המציע בדרישות  .2
  ' לטופס זה).א), והן למתן ניקוד איכות (כאמור בסעיף הזמנת ההצעותלטופס  6.2 החובה (כאמור בסעיף

וכיו"ב, יש לציין את השם המלא של הנ"ל,  מתאר ט/תכניתעוד יובהר כי כאשר נדרש לפרט אודות פרויק
ולספק תיאור מקיף של מהות העבודה, היקפה (מ"ר/דונם, לפי העניין), מיקומה, תקופת הביצוע, האם 

  ועל ידי איזה גורם, שם הלקוח ופרטי איש קשר רלוונטי. ובאיזה מועד אושרה 

 םלמילוייוכיו"ב נוספים שאין מקום  מתאר על פרויקטים ו/או תכניות להסתמךבמידה והמציע מעוניין 
ובלבד שטבלאות אלה, שלהלן, באפשרותו לצרף טבלאות נוספות,  4ועד ה'  1שבנספחים ה'בטבלאות 

 תיערכנה באופן זהה לטבלאות שלהלן.

מטעם המציע  כראש צוות התכנון המוצע או מתכנן הערים לצורך הוכחת עמידתו של האדריכל .2.1
ולשם מתן ציון האיכות עבור ניסיונו ), הזמנת ההצעותלטופס  6.2.1בסעיף (כאמור בדרישות החובה 

 .1נספח ה'לטופס זה), ימלא המציע ויצרף להצעתו את ' א(כאמור בסעיף 

תעודות ומסמכים נוספים ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של -בנוסף, יש לצרף העתק מאושר על
  מתכנן הערים.סיונו של האדריכל ו/או יהמעידים על השכלתו ונ

 המוצע מטעם המציע בדרישות החובה (כאמור בסעיף מנהל הפרויקטהוכחת עמידתו של לצורך  .2.2
), ולשם מתן ציון האיכות עבור ניסיונו (כאמור בסעיף א' לטופס זה), לטופס הזמנת ההצעות 6.2.2

  .2נספח ה'ימלא המציע ויצרף להצעתו את 

תעודות ומסמכים נוספים ק נאמן למקור" של כ"העתידי עו"ד -בנוסף, יש לצרף העתק מאושר על
  .מנהל הפרויקט המוצעשל  המעידים על השכלתו וניסיונו

 

 (כאמור בסעיףהמוצע מטעם המציע בדרישות החובה  היועץ הסביבתילצורך הוכחת עמידתו של  .2.3
, לטופס זה)' א(כאמור בסעיף ולשם מתן ציון האיכות עבור ניסיונו ), הזמנת ההצעותלטופס  6.2.3

 . 3נספח ה'להצעתו את יצרף והמציע ימלא 

תעודות ומסמכים נוספים ק נאמן למקור" של ידי עו"ד כ"העת-בנוסף, יש לצרף העתק מאושר על
  .של היועץ הסביבתי המוצע המעידים על השכלתו וניסיונו

 בסעיף המוצע מטעם המציע בדרישות החובה (כאמור המתכנן התעופתיהוכחת עמידתו של לצורך  .2.4
), ולשם מתן ציון האיכות עבור ניסיונו (כאמור בסעיף א' לטופס זה), לטופס הזמנת ההצעות 6.2.4

 . 4נספח ה'ימלא המציע ויצרף להצעתו את 

תעודות ומסמכים נוספים ק נאמן למקור" של ידי עו"ד כ"העת-בנוסף, יש לצרף העתק מאושר על
  .התעופתי המוצעשל המתכנן  המעידים על השכלתו וניסיונו

להתרשמות מנותני השירות, יצרף המציע להצעה קורות חיים עדכניים ומלאים של ביחס  .2.5
חתומים על ידי נותן , מנהל הפרויקט, היועץ הסביבתי והמתכנן התעופתי, /מתכנן העריםהאדריכל

 11.2.1בסעיף השירות הרלוונטי. כמו כן, יערך ראיון לנותני השירות במסגרת המפגש שיערך כאמור 
 הזמנת ההצעות. לטופס

יציג את ביחס למתן ציון איכות לתכנית העבודה, יצרף המציע להצעה מסמך במסגרתו  .2.6
ל בהתאם לאמור בתכולת העבודה (המצורפת והמתודולוגיה המוצעת על ידו לביצוע השירותים, הכ

' לחוזה). במסמך זה יתייחס המציע, בין היתר, לשלבי העבודה, התהליכים והפעולות אכנספח 
המלאה המוצעת על ידו כמפורט וכן יציג את רשימת צוות התכנון כמתואר בתכולת העבודה, 

ביחס לכל איש צוות יצרף את קורות החיים, לרבות פירוט ניסיונו . לתכולת העבודה 7-8 פיםבסעי
ך אחר על מנת להראות שהוא עומד בדרישות ההתמחות והוותק כאמור בסעיף המקצועי, וכל מסמ

  לתכולת העבודה. 7

הניקוד ביחס לתכנית העבודה יתבסס על התרשמות כללית מהמתודולוגיה והתאמתה לדרישות 
כאמור בסעיף זה לעיל, והן בהתאם  המכרז, וכן על התרשמות מצוות התכנון, הן כפי שיוצגו במסמך

הזמנת ההצעות. מודגש  לטופס 11.2.1בסעיף ציג המציע במסגרת המפגש שיערך כאמור למצגת שי
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כי המציע לא יורשה לחרוג במסגרת המצגת הנ"ל מן המתודולוגיה אשר הוצעה על ידו במסגרת 
  הצעתו כאמור לעיל.

תכניות העבודה אשר , יינתן באופן יחסי בהשוואה בין כל לתכנית העבודהביחס האיכות ניקוד 
שאר קבל את הציון המקסימלי וביותר ת ההטובכאשר התכנית המציעים.  ידי-הוצעו והוצגו על

  התכניות המוצעות תקבלנה ציון יחסי.

(קרי, האדריכל/מתכנן שיציג המציע בשלב המכרז  בעלי התפקידיםהרשות מבקשת להבהיר כי 
 המוצעים מטעמו) הינם ערים ראש הצוות, מנהל הפרויקט, היועץ הסביבתי והמתכנן התעופתי

(בנוסף ליתר בעלי התפקידים המפורטים  בפועל בעלי התפקידים שיוקצו לטובת מתן השירותים
אלא באישור הרשות  - התפקידים מההצעה הזוכהמי מבעלי . לא תותר החלפת בנספח א' לחוזה) 

 ובהתאם להוראות החוזה הרלוונטיות. ובמקרים חריגים בלבד

  על ההצעה:  להלן פרטינו וחתימתנו .3

  חתימה וחותמת: __________________

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

    תאריך: ___________________

שם איש קשר לעניין מכרז זה: _____________________, כתובת: ____________________, 

  _____________טלפון: _____________________ ופקס:
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    1נספח ה'

  המוצע ראש הצוות - או מתכנן ערים האדריכל דרישות חובה ומתן ציון איכות עבור ניסיון

 .עהמצי מטעם התכנון צוות כראש לשמש המוצע עריםהאו מתכנן ו/ האדריכל .1

  כמו כן, מצורפת טבלה בפורמט שלהלן: .2
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  :(ראש הצוות המוצע) /מתכנן עריםשם האדריכל

  

  :בהכנת תכניות מתאר /מתכנן עריםשל האדריכל הניסיוןמספר שנות 

  

  :התכנית ומיקומהשם 

  

  ):סוגה והיקפה בדונם: (לרבות פירוט בדבר תכניתמהות ה

  

  :והגוף המאשרלמתן תוקף אישור התוכנית תאריך האם אושרה התכנית למתן תוקף במוסדות התכנון ו

  

  :נייד)פרטי התקשרות (לרבות מס' טלפון אנשי קשר ו

  

  האם האדריכל/מתכנן ערים חתום על התכנית כעורך התכנית (כן/לא):

  ומיקומה: כניתתהשם 

  

  ):והיקפה בדונם בדבר סוגהתוכנית (לרבות פירוט מהות ה

  

  והגוף המאשר:למתן תוקף תאריך אישור התוכנית האם אושרה התכנית למתן תוקף במוסדות התכנון ו

  

  :(לרבות מס' טלפון נייד)פרטי התקשרות אנשי קשר ו

  

  האם האדריכל/מתכנן ערים חתום על התכנית כעורך התכנית (כן/לא):

  ומיקומה: התכניתשם 

  

  והיקפה בדונם): בדבר סוגהלרבות פירוט תוכנית (מהות ה

  

  והגוף המאשר:למתן תוקף תאריך אישור התוכנית האם אושרה התכנית למתן תוקף במוסדות התכנון ו

  

  :פרטי התקשרות (לרבות מס' טלפון נייד)קשר ואנשי 

  

  האם האדריכל/מתכנן ערים חתום על התכנית כעורך התכנית (כן/לא):
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    2נספח ה'

  מנהל הפרויקט המוצע דרישות חובה ומתן ציון איכות עבור ניסיון

  .המוצע מטעם המציעמנהל הפרויקט  .1

  כמו כן, מצורפת טבלה בפורמט שלהלן: .2
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  :מנהל הפרויקטשם 

  

  :ניסיון של מנהל הפרויקט בניהול פרויקטיםמספר שנות ה

  

שם, מהות ותיאור הפרויקט לתכנון סטטוטורי (לרבות סוג ומועדי ביצוע התכנית עבורה נערך 
  התכנון): 

  

  :האם התכנית אושרה למתן תוקף במוסדות התכנון ותאריך האישור 

  

  מס' היועצים מתחומי התמחות שונים שכלל צוות התכנון בפרויקט: 

  אנשי קשר ופרטי התקשרות (לרבות מס' טלפון נייד):

  

שם, מהות ותיאור הפרויקט לתכנון סטטוטורי (לרבות סוג ומועדי ביצוע התכנית עבורה נערך 
  התכנון): 

  

  האישור :האם התכנית אושרה למתן תוקף במוסדות התכנון ותאריך 

  

  מס' היועצים מתחומי התמחות שונים שכלל צוות התכנון בפרויקט: 

  אנשי קשר ופרטי התקשרות (לרבות מס' טלפון נייד):

  

שם, מהות ותיאור הפרויקט לתכנון סטטוטורי (לרבות סוג ומועדי ביצוע התכנית עבורה נערך 
  התכנון): 

  

  ותאריך האישור :האם התכנית אושרה למתן תוקף במוסדות התכנון 

  

  מס' היועצים מתחומי התמחות שונים שכלל צוות התכנון בפרויקט: 

  אנשי קשר ופרטי התקשרות (לרבות מס' טלפון נייד):

  

שם, מהות ותיאור הפרויקט לתכנון סטטוטורי (לרבות סוג ומועדי ביצוע התכנית עבורה נערך 
  התכנון): 

  

  התכנון ותאריך האישור :האם התכנית אושרה למתן תוקף במוסדות 

  

  מס' היועצים מתחומי התמחות שונים שכלל צוות התכנון בפרויקט: 

  אנשי קשר ופרטי התקשרות (לרבות מס' טלפון נייד):
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    3נספח ה'

  היועץ הסביבתי דרישות חובה ומתן ציון איכות עבור ניסיון

 .המוצע מטעם המציע היועץ הסביבתי .1

  בפורמט שלהלן:כמו כן, מצורפת טבלה  .2
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  :היועץ הסביבתישם 

  

  :ניסיון של היועץ הסביבתימספר שנות ה

  

תסקיר ההשפעה על הסביבה ופירוט עבור איזו תכנית בוצע התסקיר (לרבות סוגה, מועדי מהות שם ו
  ביצועה והיקפה): 

  

  :האם התסקיר נשוא התכנית אושר ע"י המשרד להגנת הסביבה (כן/לא)

  

  נספח התייחסות לרעש מטוסים (כן/לא):האם התסקיר כלל 

  אנשי קשר ופרטי התקשרות (לרבות מס' טלפון נייד):

  

תסקיר ההשפעה על הסביבה ופירוט עבור איזו תכנית בוצע התסקיר (לרבות סוגה, מועדי מהות שם ו
  ביצועה והיקפה): 

  

  :האם התסקיר נשוא התכנית אושר ע"י המשרד להגנת הסביבה (כן/לא)

  

  התסקיר כלל נספח התייחסות לרעש מטוסים (כן/לא):האם 

  אנשי קשר ופרטי התקשרות (לרבות מס' טלפון נייד):

  

תסקיר ההשפעה על הסביבה ופירוט עבור איזו תכנית בוצע התסקיר (לרבות סוגה, מועדי מהות שם ו
  ביצועה והיקפה): 

  

  :(כן/לא)האם התסקיר נשוא התכנית אושר ע"י המשרד להגנת הסביבה 

  

  האם התסקיר כלל נספח התייחסות לרעש מטוסים (כן/לא):

  אנשי קשר ופרטי התקשרות (לרבות מס' טלפון נייד):

  

תסקיר ההשפעה על הסביבה ופירוט עבור איזו תכנית בוצע התסקיר (לרבות סוגה, מועדי מהות שם ו
  ביצועה והיקפה): 

  

  :גנת הסביבה (כן/לא)האם התסקיר נשוא התכנית אושר ע"י המשרד לה

  

  האם התסקיר כלל נספח התייחסות לרעש מטוסים (כן/לא):

  אנשי קשר ופרטי התקשרות (לרבות מס' טלפון נייד):

  

תסקיר ההשפעה על הסביבה ופירוט עבור איזו תכנית בוצע התסקיר (לרבות סוגה, מועדי מהות שם ו
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  ביצועה והיקפה): 

  

  :ע"י המשרד להגנת הסביבה (כן/לא)האם התסקיר נשוא התכנית אושר 

  

  האם התסקיר כלל נספח התייחסות לרעש מטוסים (כן/לא):

  אנשי קשר ופרטי התקשרות (לרבות מס' טלפון נייד):
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    4נספח ה'

  המתכנן התעופתי דרישות חובה ומתן ציון איכות עבור ניסיון

 .המוצע מטעם המציעהמתכנן התעופתי  .1

  טבלה בפורמט שלהלן:כמו כן, מצורפת  .2
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  :המתכנן התעופתישם 

  

  :ניסיון של המתכנן התעופתי בתחום תכנון תעופתימספר שנות ה

  

שם ותיאור הפרוגראמה אשר ליווה, ייעץ והכין המתכנן עבור פרויקט בתכנון קרקעי ואווירי בשדו 
תעופה בארץ ו/או בעולם (לרבות פירוט בדבר התקנים הישראליים/בינלאומיים בהם היה שימוש 

ולרבות פירוט בדבר הפעולות הספציפיות אותן ביצע המתכנן התעופתי במסגרת הכנת הפרוגראמה 
  יקט: בפרו

  

  אנשי קשר ופרטי התקשרות (לרבות מס' טלפון נייד):

  

שם ותיאור הפרוגראמה אשר ליווה, ייעץ והכין המתכנן עבור פרויקט בתכנון קרקעי ואווירי בשדו 
תעופה בארץ ו/או בעולם (לרבות פירוט בדבר התקנים הישראליים/בינלאומיים בהם היה שימוש 

ולרבות פירוט בדבר הפעולות הספציפיות אותן ביצע המתכנן התעופתי במסגרת הכנת הפרוגראמה 
  יקט: בפרו

  

שם ותיאור התשריט שהכין המתכנן ואשר כולל הגבלות בניה תעופתיות בארץ ו/או בעולם (לרבות 
  פירוט בדבר התקנים הישראליים/בינלאומיים בהם היה שימוש במסגרת עריכת התשריט):

  

  אנשי קשר ופרטי התקשרות (לרבות מס' טלפון נייד):

  

שהכין המתכנן ואשר כולל הגבלות בניה תעופתיות בארץ ו/או בעולם (לרבות  שם ותיאור התשריט
  פירוט בדבר התקנים הישראליים/בינלאומיים בהם היה שימוש במסגרת עריכת התשריט):

  

  אנשי קשר ופרטי התקשרות (לרבות מס' טלפון נייד):
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  ' לטופס הזמנת ההצעותונספח 
  

  טופס הצעה כספית
  לכבוד
  שדות התעופהרשות 

  גוריון-נמל תעופה בן
  תאריך:______________

  א.ג.נ.,
  

מתן לתקשרות בחוזה הל 008000/4/077201/' מסלמכרז פומבי הצעה כספית   הנדון: 
, לתעופה כללית תעופהלשדה מפורטת שירותי תכנון להכנת תכנית מתאר ארצית 

  עבור רשות שדות התעופה

  ] 2[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

  
אנו הח"מ, לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושקללנו את כל ההוראות  .1

הנקובים בטופס ההצעה המפורטות במסמכי המכרז, לרבות תנאי החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים 
י או עסקי, מציעים לרשות שדות התעופה את ביצוען וכן כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולהכספית 

והכול בכפוף  ,ש"ח___________ סך שלשל התחייבויותינו בחוזה, במלואן ובמועדן, תמורת 
  . טופס הזמנת ההצעותטות בטופס הצעה כספית זה להלן ולשאר הוראות לשאר ההוראות המפור

  דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה הכספית .2

ונספח ח' לטופס הזמנת ההצעות בדבר  36.ת תשומת לב המציעים בזאת לאמור בסעיף ראשית, מופני
  הצהרת המציעים להיעדר ניגוד עניינים. 

  בנוסף, מופנית תשומת לב המציעים למפורט בסעיף התמורה בחוזה.

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

 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:

  /או מכל רכיב מרכיביו.ואופן מטופס ההצעה הכספית והמציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה  .2.1

 בלבד. שקלים חדשיםהמחיר המוצע ינקב ב .2.2

 מס ערך מוסף. לא יכלולהמחיר המוצעים  .2.3

הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ה בהצעתו הכספית של מציע, תנתגל .2.4
(לרבות בנסיבות בהן נגרמה  מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיאו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, 

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

 חלופי: 

 לפסול הצעה כאמור על הסף.   .2.4.1

מכל טעות חישובית או אחרת ו/או לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין,  .2.4.2
כאמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות  השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם

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

טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או להתעלם מקיומם של כל הסתייגות,  .2.4.3
 כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע. שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם
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זה, על מנת לגרוע ו/או  2קנית לרשות על פי סעיף למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המו .2.5
לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לרשות על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל 
הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם 

ע על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה בהצעתו הכספית של המציע, הכול באופן שיקב ושנתגלע
 הבלעדי והמוחלט של הרשות.

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות  .2.6
ן, פעם אחת או כולן או חלקן, במצטבר או לחלופי זה ו/או על פי דין, 2המוקנות לה על פי סעיף 

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

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי  ל טופס ההצעה הכספית,בחתימתם ע .2.7
זה, והם  2חוזר, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 

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

 מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה לעיל ו/או בזכויות הרשות על פיו על מנת  .2.8
 . לטופס הזמנת ההצעות 19  - 17 ות אחרת העומדת לרשות על פי סעיפים לגרוע ו/או לפגוע בכל זכ

  הצהרות ומידע כללי בקשר עם ההצעה הכספית .3

 , כל עוד לא מצוין מפורשות אחרת בחוזה, כוללת כללעיל 1הכספית אותה נקבנו בסעיף  ידוע לנו כי ההצעה
תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע השירותים, 

ת ומבלי כמפורט בין היתר בנספחים לחוזה, וכן כל פעולה אותה נידרש לבצע לצורך מתן השירותים, לרבו
לגרוע, אספקת כל כלי העבודה, החומרים והציוד שידרשו למתן השירותים, העמדת כוח האדם הנדרש 

 לצורך מתן השירותים, אחריות, ביטוח וכיו"ב. 

 הצהרות כלליות .4

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

הצעתנו עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם, וכי הבאנו בחשבון  .4.1
רז, כגון מסמכי את כל המידע שהתקבל (לרבות מידע שהרשות המציאה למציעים לאחר הוצאת המכ

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

טופס במכרז בכלל וה לבחון את המידע המסופק במסגרת הידוע לנו, כי מוטלת עלינו החוב .4.1.1
נה זה בפרט ולערוך את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית הזמ

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

 טענה כל לנו תהא ולא מכרז ובנספחיהםהט במסמכי ו/או לפגוע בהתחייבויותינו כמפור
 .לכך בקשר תביעה או/ו

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

קבע על ידי ישיברורים לנו תנאי החוזה, וכי היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד  .4.2
הרשות, על חוזה (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי), המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין (כפי הידוע לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן 
נית בחתימת חוזה ידוע לנו, כי תחילת ההתקשרות בפועל, מותשיעודכן במסגרת ההליך המכרזי). 

 ע"י הרשות עם המציע הזוכה.

באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות המוטלות עלינו  כי אין ידוע לנו .4.3
 (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי). בחוזה ו/או בנספחיו

הצעת מציע לשלב מעבר -על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה או פסילה או איידוע לנו ואנו מקבלים  .4.4
ועדת  ת, תישלח למשתתפים במכרז אך ורק על ידי מזכירזכייה- ז או הודעה בדבר איהבא במכר

 המכרזים של הרשות.

ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים באיזה מהנושאים המפורטים בסעיף  .4.5
אין  -ועדת המכרזים של הרשות  תלעיל בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר 4.4 
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ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. 
 הדבר על אחריותו בלבד. יהיה -מציע אשר יעשה אחרת 

 .בטופס הזמנת ההצעותתוקפה של הצעתנו זו היא כנקוב  .5

___________ לא יימסרו לעיון, וזאת  -____________ ו -אנו מבקשים, כי מסמכים: ___________ ו .6
 מן הנימוקים להלן:

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

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

הוא של ועדת המכרזים של הרשות. למרות האמור לעניין זכות העיון ידוע לנו, כי עפ"י הדין, שיקול הדעת 
  לעיל ידוע לנו, כי כל פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסויים.

 , אנו הח"מ, מצהירים בזאת כדלקמן:בטופס הזמנת ההצעותמבלי לגרוע מהצהרותינו כמפורט  .7

, במישרין ו/או יקבלו/או  קיבליתן ו/או נתן ו/או ו/או יציע ו/או אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע  .7.1
בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על 

רשות ו/או הליך המכרז ו/או הליך קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות השפעה על כל החלטה של ה
  נושאי המשרה בה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בעניינו של הליך זה.

, במישרין ו/או ישתף פעולה ו/או ו/או שיתף פעולהישדל אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או  .7.2
בעקיפין, עם נושאי משרה אצל הרשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, על מנת 

 סודי הקשור להליך זה. לקבל מידע חסוי/

, במישרין ו/או ו/או נשתף פעולה ו/או שיתפנו פעולהו/או נשדל אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו  .7.3
בעקיפין, עם נושאי משרה ברשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע 

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

ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה הרשות רשאית, לפי  .7.4
שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז, והח"מ מוותרים על כל תביעה 

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

 .לטופס הזמנת ההצעות 7 מצורפים כל המסמכים הנדרשים בסעיף  לטופס ההצעה הכספית הזה .8

 להלן הפרטים בדבר הבנק בו אנו מנהלים את חשבוננו: .9

 קוד הבנק: _____  מספר סניף:_______ שם הסניף:___________   שם הבנק:___________

  מספר חשבון:________________

  להלן פרטיי וחתימתי על ההצעה: .10

  שם המציע (תאגיד / עוסק מורשה): __________________; ח.פ. / ע.מ: _______________

 כתובת (כולל מיקוד):_________________________ 

     : _____________________ין מכרז זהשם איש קשר לעני .11

  טלפון: _______________ נייד: _______________

  פקס:__________________

 דוא"ל:__________________

   : ___________________שם נציג הנהלת חשבונות .12

 טלפון:___________________ נייד: __________________ .12.1
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 פקס:______________________ .12.2

 דוא"ל:_____________________ .12.3

  
    תאריך: ___________________

 
  חתימה וחותמת: __________________
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  ' לטופס הזמנת ההצעותזנספח 

  נוסח ערבות לקיום המכרז

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  הנדון: ערבות מס' _______________

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד החייב(להלן: " 1לבקשת _________________ .1
"), אשר תדרשו הערבותסכום שקלים חדשים) (להלן: " אלף חמישים(ובמילים: ₪  50,000לסך כולל של 

מתן שירותי תכנון להכנת ללהתקשרות בחוזה  2017/074/0008/00מכרז פומבי מס' מאת החייב בקשר עם 
 "). המכרז(להלן: " , עבור רשות שדות התעופהלתעופה כלליתתעופה לשדה מפורטת תכנית מתאר ארצית 

 ,על ידינו ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב .2
לכם כל סכום הנקוב בדרישתכם  פעילות, אנו נשלםה, במהלך שעות 2שתימסר ב ________________

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

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

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

 .31.7.2018ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה עד ליום  .4

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

 אלה.

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

 .ואינה ניתנת להעברה או להסבה לאחר ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין .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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  נספח ח'

  כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

  
 לכבוד

  רשות שדות התעופה

  כתב התחייבותהנדון: 

") מצהיר ומתחייב בזאת בשם הספק: מציענציג האני, הח"מ, _____________, ת.ז __________ (להלן: "
"), בקשר עם הרשותחוזר, כלפי רשות שדות התעופה (להלן: " ___________, באופן סופי, מלא, מוחלט ובלתי

לשדה מפורטת מתן שירותי תכנון להכנת תכנית מתאר ארצית להתקשרות בחוזה ל 2017/074/0008/00מס'  מכרז
  , כדלקמן:")מכרזה(להלן: " , עבור רשות שדות התעופהתעופה לתעופה כללית

 .")"השירותים(להלן:  המפורטים במסגרת מסמכי המכרזמציע קרא היטב והבין את השירותים כי ה .1
ניגוד (וניתן להסיק באופן סביר שגם לא יתקיים) כי במועד חתימתי על גבי כתב התחייבות זה, לא קיים  .2

האחרים לבין מתן השירותים  י, במישרין ו/או בעקיפין, בין עיסוקיםכלשה עניינים ו/או ניגוד אינטרסים
מעניק עבור גופים, ארגונים או אני תים עבור הרשות ובהתייחס לשירותים אותם (לרבות בגין מתן השירו

 לעבוד). יםהספק שוקלאני ו/או ודה ו/או עימם קשרי עבלי פרטים אשר עמם קיימים 
, עם גורם בעל יו/או באמצעות מי מטעמ ימנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו, בעצמאיני  בגדר האמור

  .לטופס הזמנת ההצעות וכמפורט שם 6.1 אינטרס כהגדרתו בסעיף
 יירותים המפורטים במכרז זה, בעצממעניק שירותים הזהים או דומים לשאיני בנוסף ועדיין בגדר האמור, 
 .וכמפורט שם לטופס הזמנת ההצעות 6.1, לצד בסכסוך כהגדרתו בסעיף יו/או באמצעות מי מטעמ

במהלך כל תקופת החוזה לא יתקיים גם ודא כי מתחייב לנקוט בכל האמצעים שיידרשו על מנת לו מציעה .3
בקשר  כאמור, לרבות לגבי כל צד שלישי עמו קשורה הרשות ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסיםמצב של 

  .עסקי או משפטי, או מצוי בהליך כלשהו הקשור לרשות

להתקיים איזה בכל מקרה שבו מתקיים או עלול , ובכתב לרשות ללא דיחוימתחייב להודיע  המציע .4
בהתאם לכל הוראות הרשות לעניין זה, וככל שיידרש  מציעבמקרה זה יפעל ה מהנסיבות המפורטות לעיל.

ו/או להפסקת הקשר עם גורם בעל  להסרת ניגוד העניינים האמורידית , או יפעל מיימנע מלכתחילה
  . אינטרס ו/או הקשר עם צד בסכסוך

מנותני השירות מטעמו ת זה יחולו במלואן וכלשונן על כל אחד למען הסר ספק, כל הוראות כתב התחייבו .5
 , וכל אחד מהם לי התפקיד ומחליפיהם (ככל שיהיו)מבעו/או  )מציע בעצמו(לרבות נציג השל המציע 

האחרים ו/או  יובין עיסוקמתחייב כי אין כעת ולא יהיה בעתיד כל ניגוד עניינים, במישרין ו/או בעקיפין, 
 .האישיים לבין מתן השירותים וענייני

אלא אם הקשרם  מסמכי המכרזלמונחים המופיעים בכתב התחייבות זה תהא אותה משמעות שיש להם ב .6
  מחייב אחרת.

תהיה  ר,כאמו ענייניםשל ניגוד ו/או עלול להתקיים מצב כי נוצר מצב כי אם תמצא הרשות,  מציעידוע ל .7
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד  למתן זכות טיעון למציע,פסול את הצעת המציע, בכפוף הרשות רשאית, ל

 .זה ו/או על פי דין מסמכי מכרזהעומד לרשותה על פי 
 . מסמכי המכרזו, על מנת לגרוע מכל הוראות אין באמור בכתב התחייבות זה ו/או באיזה מהוראותי .8

  

  ולראיה בא נציג הספק על החתום:

  

  

  ________________ חתימה: _____________שם: ___________________ תאריך: 
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