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  טופס הזמנת הצעות

כרת רכב השמתן שירותי קבלת הרשאה לל 2016/15/040/031/00פומבי מס' מכרז 
  גוריון-בנמל התעופה בןלנהיגה עצמית 

  מבוא .1

 הזמנה להציע הצעות .1.1

"), באמצעות ועדת המכרזים, מתכבדת בזאת הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
קבלת ל 2016/15/040/031/00מס'  פומבי מכרזללהזמינכם להגיש את הצעתכם 

(להלן:  גוריון-בנמל התעופה בן השכרת רכב לנהיגה עצמית מתן שירותי הרשאה ל
    ").המכרז"

 הגדרות ופרשנות .1.2

, תהא לו מסמכי המכרזאת  רכיביםשהוגדר באחד המסמכים המ מונח .1.2.1
 , זולת אםבכל המסמכים המרכיבים את מסמכי המכרזאותה משמעות 

פירוש  יםמחייבו/או הדבקם הדברים  שרהקנכתב במפורש אחרת ו/או ש
  שונה.

או על פיו, ימולא החסר  המכרזבמסמכי במקרה של העדר הוראה מפורשת  .1.2.2
 .ידי הרשות בלבדו/או יפורש הספק על 

 מסמכי המכרזהתאמה ו/או דו משמעות בין -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .1.2.3
, אלא אם הנקובה בחוזהמחויב להוראה המציע , יהיה השונים לבין החוזה

 . תקבע הרשות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במפורש ובכתב

- בכל מקרה של סתירה ו/או אילעיל,  1.2.3   ע מהוראות סעיףמבלי לגרו .1.2.4
יהיה לבין עצמם, , הנוספים מסמכי המכרזהתאמה ו/או דו משמעות בין 

מביניהן, אלא אם תקבע  המציעמחויב להוראה המחמירה על המציע 
 . במפורש ובכתבהרשות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

, יהיה הפרוש המצוין ההצעות תהזמנ טופסלכל המונחים המופיעים ב .1.2.5
 בצדם:

אולם מקבלי "
  "הפנים

אולם מקבלי הפנים בבניין האווירי של טרמינל   -
3.   

בעל ההרשאה "
  "לתדלוק

או כל מי  דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ  -
שיבוא במקומו מעת לעת (ככל שיבוא), עמו 

(ככל שיתקשר, על פי שיקול דעת  להמפעייתקשר 
   ), לצורך קבלת שירותי התדלוק.המפעיל

בעל הרשאה "
  "לניקוי

או כל מי שיבוא במקומו  פז חברת נפט בע"מ  -
(ככל  המפעילשיבוא), עמו יתקשר מעת לעת (ככל 

), לצורך המפעילשיתקשר, על פי שיקול דעת 
   קבלת שירותי הניקוי.

בחמישה אחוזים או יותר מהון מי שמחזיק   -  "בעל עניין"
המניות המונפק של המפעיל או מזכויות ההצבעה 
במפעיל, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור 

של המפעיל אחד או יותר או את המנהל הכללי 
(כהגדרת במפעיל מי שמכהן כנושא משרה או 

  .)1999-, תשנ"טמונח זה בחוק החברות

בעלי ההרשאה "
  "הקיימים

י ההרשאה המעניקים את כל אחד מבעל  -
שירותים של השכרת כלי רכב (כולם או חלקם), 
נכון למועד פרסום המכרז, שהנם כל אחד מאלה: 

- בע"מ (אוויס); קשר רנט א ותחבורה רכב קרדן
; (אלדן) קאר בע"מ (הרץ); אלדן תחבורה בע"מ
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בע"מ תחבורה דומיקאר בע"מ (באדג'ט); שלמה 
   ).מ (אלברואלבר ציי רכב בע" (שלמה סיקסט)

מ"ר,  13.46 שטח שירות לדלפק בהיקף כולל של   -  "1דלפק מספר "
נספח הממוקם באולם מקבלי הפנים, מסומן ב

, והכולל גם 1לטופס ההזמנה כדלפק מספר  1א'
מ"א, אותו תקצה הרשות לאחד  4.2דלפק בעל 

הזוכים במכרז, על פי המנגנון המפורט להלן 
ל ויפעיל הזוכה בטופס,  ואשר אותו יתאים, ינה
  הרלוונטי לצורך מתן השירותים. 

מ"ר,  12.88 שטח שירות לדלפק בהיקף כולל של  -  "2דלפק מספר "
נספח הממוקם באולם מקבלי הפנים, מסומן ב

, והכולל גם 2לטופס ההזמנה כדלפק מספר  1א'
מ"א, אותו תקצה הרשות לאחד  3.86דלפק בעל 

להלן  הזוכים במכרז, על פי המנגנון המפורט
בטופס, ואשר אותו יתאים, ינהל ויפעיל הזוכה 

   הרלוונטי לצורך מתן השירותים.

מ"ר,  13.36 שטח שירות לדלפק בהיקף כולל של  -  "3דלפק מספר "
נספח הממוקם באולם מקבלי הפנים, מסומן ב

, והכולל גם 3לטופס ההזמנה כדלפק מספר  1א'
מ"א, אותו תקצה הרשות לאחד  4.17דלפק בעל 

זוכים במכרז, על פי המנגנון המפורט להלן ה
בטופס, ואשר אותו יתאים, ינהל ויפעיל הזוכה 

   הרלוונטי לצורך מתן השירותים.

, רמ" 12.97 שטח שירות לדלפק בהיקף כולל של  -  "4דלפק מספר "
נספח הממוקם באולם מקבלי הפנים, מסומן ב

, והכולל גם 4לטופס ההזמנה כדלפק מספר  1א'
מ"א, אותו תקצה הרשות לאחד  4.05 דלפק בעל

הזוכים במכרז, על פי המנגנון המפורט להלן 
בטופס, ואשר אותו יתאים, ינהל ויפעיל הזוכה 

   הרלוונטי לצורך מתן השירותים.

מ"ר,  13.23 שטח שירות לדלפק בהיקף כולל של  -  "5דלפק מספר "
נספח הממוקם באולם מקבלי הפנים, מסומן ב

, והכולל גם 5כדלפק מספר  לטופס ההזמנה 1א'
מ"א, אותו תקצה הרשות לאחד  4.13דלפק בעל 

הזוכים במכרז, על פי המנגנון המפורט להלן 
בטופס,  ואשר אותו יתאים, ינהל ויפעיל הזוכה 

   הרלוונטי לצורך מתן השירותים.

מ"ר,  10.68שטח שירות לדלפק בהיקף כולל של   -  "6דלפק מספר "
נספח פנים, מסומן בהממוקם באולם מקבלי ה

, והכולל גם 6לטופס ההזמנה כדלפק מספר  1א'
מ"א, אותו תקצה הרשות לאחד  2.76דלפק בעל 

הזוכים במכרז, על פי המנגנון המפורט להלן 
בטופס,  ואשר אותו יתאים, ינהל ויפעיל הזוכה 

   הרלוונטי לצורך מתן השירותים.

מ"ר,  13.84של שטח שירות לדלפק בהיקף כולל   -  "7דלפק מספר "
נספח הממוקם באולם מקבלי הפנים, מסומן ב

, והכולל גם 7לטופס ההזמנה כדלפק מספר  1א'
מ"א, אותו תקצה הרשות לאחד  4.1דלפק בעל 

הזוכים במכרז, על פי המנגנון המפורט להלן 
בטופס,  ואשר אותו יתאים, ינהל ויפעיל הזוכה 

  הרלוונטי לצורך מתן השירותים.
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מ"ר,  5.58 שטח שירות לדלפק בהיקף כולל של  -  "םדלפק נעזרי"
נספח הממוקם באולם מקבלי הפנים, מסומן ב

, והכולל גם נעזריםלטופס ההזמנה כדלפק  1א'
כל מ"א, אותו תקצה הרשות ל 1.71 דלפק בעל

, על פי המנגנון המפורט משותףלשימוש הזוכים 
ינוהל ויופעל על ידי כל להלן בטופס, ואשר 

  . לצורך מתן השירותיםתף הזוכים במשו

דמי הרשאה "
  "בסיסיים

לרשות בנוסף  המפעילתשלום שנתי, אותו ישלם   -
לדמי ההרשאה המשתנים, לדמי השימוש, לדמי 

עבור  ,השירותים ולדמי השירותים הנוספים
קבלת ההרשאה למתן השירותים, בהתאם 
למנגנון  (לרבות מנגנון העדכון), הקבוע לשם כך 

. דמי ההרשאה הבסיסיים בהוראות החוזה
) תשלום בגין iכאמור, יכללו את כל אחד מאלה: (

 שיוענקו (ככל שיוענקו)אספקת שירותי ניקיון 
 תשלום) ii(; לבדבהמשותפים השטחים באיזה מ

בגין אספקת שירותי אחזקה של חניות וכבישים 
וכן בגין  הפרדס תחניומתחם ובהחנייה  יבמגרש
, הכול כמפורט אחזקת תשתיותת שירותי אספק

תשלום בגין אספקת ) iii(בנספח האחזקה; 
מתחם המוביליות במתחם בשירותי אחזקה 

(ככל  3מתחם המוביליות בטרמינל בהמושכרות ו
הכול כמפורט , שיועמד לשימוש על ידי הרשות)

דמי שימוש בנתיב ההזנה  )iv(; בנספח האחזקה
 )v( ;שבמתחם הניקויועמדות הניקוי המשלים 

בתחנת האיסוף וההורדה בטרמינל  ושדמי שימ
 במתחם ,3בתחנת האיסוף וההורדה בטרמינל  , 1

במתחם במתחם המושכרות ו המוביליות
(ככל שיועמד לשימוש על  3בטרמינל המוביליות 
   .)תידי הרשו

דמי הרשאה "
  "משתנים

לרשות, בנוסף  המפעילתשלום שנתי אותו ישלם   -
ש, לדמי לדמי ההרשאה הבסיסיים, לדמי השימו

השירותים ולדמי השירותים הנוספים, בגין כלי 
אותם השכיר המפעיל במסגרת השירותים, רכב 

לכל השכרה  כומים המפורטים בחוזהוזאת בס
של כלי רכב בודד, בתוספת מע"מ, ובהתאם 
 למנגנון העדכון הקבוע לשם כך בהוראות החוזה. 

 לרשות בגין המפעילתשלום אותו ישלם   -  "דמי שימוש"
ההרשאה לשימוש במקומות השירות, בנוסף 
לדמי ההרשאה הבסיסיים (ככל שהם אינם 
כלולים במסגרתם על פי הוראות החוזה), לדמי 
ההרשאה המשתנים, לדמי השירותים ולדמי 
השירותים הנוספים, הכול בהתאם לתעריפים 
הנהוגים לשם כך ברשות עבור כל מקום שירות, 

י הרשות ועל פי כפי שיתעדכנו, מעת לעת, על יד
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ו/או בהתאם 

  למנגנון הקבוע לשם כך בהוראות החוזה. 

דמי שירותים "
  "נוספים

לרשות, בנוסף לדמי  המפעילתשלום אותו ישלם   -
ההרשאה הבסיסיים, לדמי ההרשאה המשתנים, 
לדמי השירותים ולדמי השימוש, בגין שירותי 

תקשורת  אספקת חשמל; שירותי אספקת
ושירותי  ושירותי אספקת מים במקומות השירות

על ידי  למפעיל, הכול ככל שיסופקו פינוי אשפה
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הרשות ו/או על ידי מי מטעמה, בהתאם 
  להוראות המפורטות לשם כך בחוזה.

לרשות, בנוסף לדמי מפעיל תשלום, אותו ישלם ה  -  "דמי שירותים"
ההרשאה הבסיסיים, לדמי ההרשאה המשתנים, 

מי השירותים הנוספים ולדמי השימוש, בגין לד
כמפורט  משרדיםהשל אספקת שירותי אחזקת 

בנספח האחזקה, בגין שירותי ניקיון של מקומות 
השירות ובגין אספקת שירותי מיזוג אוויר 
במקומות השירות (שלושתם, ככל שיסופקו 

על פי שיקול דעתה), ועל ידי הרשות  למפעיל
הוגים לשם כך והכול בהתאם לתעריפים הנ

ברשות עבור כל שירות, כפי שיתעדכנו, מעת לעת, 
על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט ו/או בהתאם למנגנון הקבוע לשם כך 

  . בהוראות החוזה

, 2, דלפק מספר 1כל אלה, יחדיו: דלפק מספר   -  "הדלפקים"
, 5דלפק מספר , 4, דלפק מספר 3דלפק מספר 
  . ודלפק הנעזרים 7דלפק מספר  ,6דלפק מספר 

טופס ההצעה במכרז, כפי שימולא ויוגש על ידי   -  "ההצעה"
  המציע לרשות. 

יחדיו: כל אחד  ממגישי ההצעות במכרז, אשר   -  "הזוכים"
הזוכים במכרז (לכל היותר)  משבעתיבחר כאחד 

ואשר יחויב להתאים, לנהל ולהפעיל את מקומות 
  מתן השירותים. השירות הרלוונטיים, לצורך 

ההרשאה למתן השירותים, בנוסח חוזה ה - "החוזה"
לטופס זה (כפי שיעודכן על ידי הרשות  ורףהמצ

במסגרת ההליך המכרזי), וכל נספחיו המהווים 
 .חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו

 שירות להשכרת כלי רכב, לכל תקופה שהיא,  -  "החכר מימון"
כי האחריות למצבו של הרכב,  במסגרתה נקבע

לתחזוקתו ולשימוש בו מוטלת על המשתמש 
, וכן לרבות כלי רכב לגביו קיים בין הזוכה ברכב

למשתמש ברכב הסדר של מקח אגב שכירות 
(ליסינג ממוני) או הסדר ליסינג תפעולי, ולרבות 
כל פעולה, מכל מין וסוג שהיא, המתבצעת בקשר 

  . עם האמור

" או הטופס"
פס הזמנת טו"

  "ההצעות

על כל נספחיו טופס זה של הזמנת הצעות במכרז   -
  .המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו

, 2ספר , מבנה מ1כל אלה, יחדיו: מבנה מספר   -  "המבנים"
, 5מבנה מספר , 4, מבנה מספר 3מבנה מספר 

   .והמבנה הנוסף 7מבנה מס , 6מבנה מס' 

   .Aמבנה   -  "ףהנוס ההמבנ"

"המפעיל" או 
  "הזוכה"

  המציע אשר הצעתו זכתה במכרז.    -

מפרט המתאר את מקומות השירות המיועדים   -  "המפרט"
למתן השירותים, לרבות תשריטים, כפי שיעודכנו 

' וכחלק נספח אמעת לעת, המצורפים לחוזה כ
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 . בלתי נפרד הימנו

המשרדים "
  "המידיים

, משרד 1כל אלה, יחדיו: משרד מיידי מספר   -
, משרד 3, משרד מיידי מספר 2מיידי מספר 
משרד , 5משרד מיידי מספר , 4מיידי מספר 

   .7משרד מיידי מספר ו 6מיידי מספר 

או  "הנמל"
  "נתב"ג"

  גוריון.-נמל התעופה הבינלאומי בן  -

השטחים "
  "המשותפים

, מתחם במתחם המושכרותשמתחם המוביליות   -
כל ו קם), (ככל שיו 3המוביליות בטרמינל 

לא כולל את ( השטחים במתחם המושכרות
) ובמתחם חניות תדלוקהמתחם הניקוי ועמדות 

, אשר לא הוגדרו כמקומות השירות עבור הפרדס
   מי מהזוכים במכרז.

השכרת כלי רכב שאינה בדרך של החכר מימון,   -  "השירותים"
באופן, בתנאים במועדים ובהיקף המפורטים 

שבו התקיימו אילו  בחוזה, וזאת בכל מקרה
) הזמנת כלי הרכב iמהנסיבות המפורטות להלן: (

שהוקצו ו/או במבנה בוצעה במשרד ו/או בדלפק 
) מסירת כלי iiו/או באמצעותם; ו/או ( למפעיל

לרבות במגרש  הרכב ללקוח, בוצעה בנמל,
  למפעיל.  ההחנייה שהוקצ

"השכרת כלי 
 רכב"

ישי לצד של המפעילהשכרת כלי רכב על ידי  -
בו, או מתן רשות שימוש  השאלתו, לרבות

, העמדתו לרשות אדם אחר בכל צורה שהיא
כאשר הדבר נעשה או  ,והכול לצורך נהיגה עצמית

  תמורה.ניתן ב

  חודש למניין הגרגוריאני.  -  "חודש"

 G, בקומה 3חניון רכבים הסמוך לטרמינל   -  "חניון הפרדס"
והמשמש את באי נתב"ג והמכונה "חניון 

  הפרדס".

ארציות ובינלאומיות - בית הנתיבות לטיסות פנים  -  "1"טרמינל 
  . 1בנמל, הידוע כטרמינל 

 . בנמלבית הנתיבות לטיסות בינלאומיות  - "3"טרמינל 

הרכבים אשר ישמשו את הזוכה לצורך מתן   -  "רכבכלי "
השירותים כאשר כל אחד מהם הנו: רכב מנועי, 

בורה [נוסח כהגדרתו מונח זה בפקודת התע
חדש], המיועד למתן שירותים של השכרת כלי 

שאינם בדרך של החכר מימון, ואשר ברישיון רכב 
  הרכב מצוין כי הנו "רכב השכרה". 

, מ"ר 62.68 שטח מבונה, בהיקף כולל של  -  "1מבנה מספר "
 הממוקם במתחם המושכרות בסמוך למגרש

לטופס ההזמנה  4'אנספח , מסומן ב1מספר  חניה
 אותו יתאים, ינהל ויפעיל", 1מבנה מספר כ"

 1לו הוקצה מגרש מספר  ,הזוכה הרלוונטי
  להלן.  15 להוראות סעיף  בהתאם

"ר, מ 62.68 שטח מבונה, בהיקף כולל של  -  "2מבנה מספר "
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הממוקם במתחם המושכרות בסמוך למגרש 
ההזמנה לטופס  4'אנספח , מסומן ב2מספר חניה 

אותו יתאים, ינהל ויפעיל ", 2כ"מבנה מספר 
 2לו הוקצה מגרש מספר הזוכה הרלוונטי 

  להלן.  15 להוראות סעיף  בהתאם

מ"ר,  62.68 שטח מבונה, בהיקף כולל של  -  "3מבנה מספר "
 הממוקם במתחם המושכרות בסמוך למגרש

לטופס ההזמנה  4'אנספח , מסומן ב3מספר  חניה
אותו יתאים, ינהל ויפעיל ", 3כ"מבנה מספר 

 3לו הוקצה מגרש מספר הזוכה הרלוונטי 
  להלן.  15 להוראות סעיף  בהתאם 

מ"ר,  62.68שטח מבונה, בהיקף כולל של   -  "4מבנה מספר "
הממוקם במתחם המושכרות בסמוך למגרש 

לטופס ההזמנה  4'אנספח ב , מסומן4מספר חניה 
אותו יתאים, ינהל ויפעיל ", 4כ"מבנה מספר 

 4לו הוקצה מגרש מספר הזוכה הרלוונטי 
  להלן.  15 להוראות סעיף  בהתאם

מ"ר,  62.68 שטח מבונה, בהיקף כולל של  -  "5מבנה מספר "
 הממוקם במתחם המושכרות בסמוך למגרש

לטופס ההזמנה  4'נספח א, מסומן ב5מספר  חניה
", אותו יתאים, ינהל ויפעיל 5כ"מבנה מספר 

 5הזוכה הרלוונטי לו הוקצה מגרש מספר 
  להלן.  15 להוראות סעיף  בהתאם

מבנה "
A""/ המבנה

  "הנוסף

מ"ר,  62.58מבונה, בהיקף כולל של שטח   -
נספח מסומן ב, ם המושכרות, הממוקם במתח

", אותו יתאים, ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ Aֹלטופס ההזמנה כ"מבנה  4'א
מגרש ינהל ויפעיל הזוכה הרלוונטי לו הוקצה 

  .להלן 15 בהתאם להוראות סעיף   5חניה מס' 

, מ"ר 62.68 כולל שלשטח מבונה, בהיקף   -  "6מבנה מספר "
 הממוקם במתחם המושכרות, בסמוך למגרש

לטופס  4נספח א'מסומן ב,  6מספר  חניה
אותו יתאים, ינהל ", 6ההזמנה כ"מבנה מספר 
מגרש חניה לו הוקצה ויפעיל הזוכה הרלוונטי 

   .להלן 15 בהתאם להוראות סעיף  6מספר 

  "7מבנה מספר "

  

הממוקם  ,מ"ר 65ולל של שטח מבונה, בהיקף כ  -
 7בסמוך למגרש חניה מספר  במתחם המושכרות,

לטופס ההזמנה כ"מבנה  4'אנספח בכמסומן  
אותו יתאים, ינהל ויפעיל הזוכה ", 7מספר 

בהתאם  7מגרש חניה מספר וקצה הלו הרלוונטי 
  .להלן 15 להוראות סעיף 

מגרש חניה "
  "1מספר 

 5,189 אלה יחדיו: שטח סלול בהיקף כולל של כל  -
הממוקם במתחם המושכרות ומסומן  מ"ר
, וכן 1לטופס כמגרש חניה מספר  4נספח א'ב

מקומות חנייה הממוקמים במתחם  5בנוסף 
בשטח כולל  1המושכרות בסמוך למבנה מספר 

לטופס  4נספח א'מ"ר ומסומנים ב 75של 
 ", אותם תקצה הרשות1באמצעות הספרה "

, ובכלל זה לזוכה במכרז לצורך מתן השירותים
וכבודתם במסגרת  ולקוחותילצורך איסוף של 

להוראות , בהתאם ולצורך ביצוע השירותים
  .להלן 15 סעיף 
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יחולו  3ביחס למפעיל שיבחר במגרש חניה מס' 
שינויים בהיקף השטח הסלול בהתאם להוראות 

לחוזה לטובת הסדרת עמדות  5.17.6.4סעיף 
[פסקה זו . במתכונתן הסופית הניקוי המשלים

   ]3קצה מגרש חניה מס' ותכלל בהסכם עם הזוכה לו י

מגרש חניה "
  "2מספר 

 3,985 כל אלה יחדיו: שטח סלול בהיקף כולל של  -
במתחם המושכרות ומסומן  הממוקם מ"ר
, וכן 2לטופס כמגרש חניה מספר  4נספח א'ב

מקומות חנייה הממוקמים במתחם  5בנוסף 
בשטח כולל  2המושכרות בסמוך למבנה מספר 

לטופס  4נספח א'מ"ר ומסומנים ב 75של 
", אותם תקצה הרשות 2באמצעות הספרה "
, ובכלל זה מתן השירותיםלזוכה במכרז לצורך 

וכבודתם במסגרת  ולקוחותילצורך איסוף של 
 , בהתאם להוראות ולצורך ביצוע השירותים

  .להלן 15 יף סע

מגרש חניה "
  "3מספר 

  כל אלה יחדיו: שטח סלול בהיקף כולל של  -
מ"ר הממוקם במתחם המושכרות ומסומן   3,098

, וכן 3לטופס כמגרש חניה מספר  4נספח א'ב
מקומות חנייה הממוקמים במתחם  5בנוסף 

בשטח כולל  3פר המושכרות בסמוך למבנה מס
לטופס  4נספח א'מ"ר ומסומנים ב 75של 

", אותם תקצה הרשות 3באמצעות הספרה "
, ובכלל זה לזוכה במכרז לצורך מתן השירותים

וכבודתם במסגרת  ולקוחותישל לצורך איסוף 
להוראות , בהתאם ולצורך ביצוע השירותים

  .להלן 15 סעיף 

 (קיטון) יחולו שינויים 3ביחס למגרש חניה מס' 
בהיקף השטח הסלול בהתאם להוראות סעיף 

לחוזה לטובת הסדרת עמדות הניקוי  5.17.6
  המשלים במתכונתן הסופית.

מגרש חניה "
  "4פר מס

 3,361 כל אלה יחדיו: שטח סלול בהיקף כולל של  -
הממוקם במתחם המושכרות ומסומן  מ"ר
, וכן 4לטופס כמגרש חניה מספר  4נספח א'ב

מקומות חנייה הממוקמים במתחם  10בנוסף 
בשטח כולל  4המושכרות בסמוך למבנה מספר 

לטופס  4נספח א'מ"ר ומסומנים ב 125של 
", אותם תקצה הרשות 4באמצעות הספרה "

, ובכלל זה לזוכה במכרז לצורך מתן השירותים
וכבודתם במסגרת  ולקוחותילצורך איסוף של 

להוראות , בהתאם לצורך ביצוע השירותיםו
  .להלן 15 סעיף 

מגרש חניה "
  "5מספר 

  2,540 כל אלה יחדיו: שטח סלול בהיקף כולל של  -
הממוקם במתחם המושכרות ומסומן  ר"מ
, וכן 5לטופס כמגרש חניה מספר  4נספח א'ב

הממוקמים במתחם מקומות חנייה  12בנוסף 
בשטח כולל  5המושכרות בסמוך למבנה מספר 

לטופס  4נספח א'מ"ר ומסומנים ב 160של 
", אותם תקצה הרשות 5באמצעות הספרה "

, ובכלל זה לזוכה במכרז לצורך מתן השירותים
וכבודתם במסגרת  ולקוחותילצורך איסוף של 

להוראות , בהתאם ולצורך ביצוע השירותים
  .להלן 15 סעיף 
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מגרש חניה "
  "6מספר 

 2,040כל אלה יחדיו: שטח סלול בהיקף כולל של   -
הממוקם במתחם המושכרות ומסומן  מ"ר
, וכן 6לטופס כמגרש חניה מספר  4נספח א'ב

מקומות חנייה הממוקמים במתחם  5בנוסף 
בשטח כולל  6המושכרות בסמוך למבנה מספר 

לטופס  4נספח א'ים במ"ר ומסומנ 75של 
", אותם תקצה הרשות 6באמצעות הספרה "

, ובכלל זה לזוכה במכרז לצורך מתן השירותים
וכבודתם במסגרת  ולקוחותילצורך איסוף של 

להוראות , בהתאם ולצורך ביצוע השירותים
  .להלן 15 סעיף 

מגרש חניה "
  "7מספר 

  2,697 לול בהיקף כולל שלכל אלה יחדיו: שטח ס  -
הממוקם במתחם המושכרות ומסומן  מ"ר
, וכן 7לטופס כמגרש חניה מספר  4נספח א'ב

מקומות חנייה הממוקמים במתחם  5בנוסף 
בשטח כולל  7המושכרות בסמוך למבנה מספר 

לטופס  4נספח א'מ"ר ומסומנים ב 75של 
", אותם תקצה הרשות 7באמצעות הספרה "

, ובכלל זה ורך מתן השירותיםלזוכה במכרז לצ
וכבודתם במסגרת  ולקוחותילצורך איסוף של 

להוראות , בהתאם ולצורך ביצוע השירותים
  .להלן 15 סעיף 

, מגרש חניה 1כל אלה, יחדיו: מגרש חניה מספר   -  "מגרשי החניה"
, מגרש חניה מספר 3, מגרש חניה מספר 2מספר 

ומגרש  6, מגרש חניה מס 5חניה מספר  מגרש , 4
   .7חניה מספר 

 . 01.01.2017הידוע ביום  המדד  -  "מדד הבסיס"

מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות), כפי     "המדד"
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 מזמן לזמן.

"מועד חתימת 
  החוזה"

  מועד חתימת החוזה על ידי הרשות.   -

מי שמוסמך לחייב בחתימתו, לכל דבר ועניין, את   - "מורשה חתימה"
המציע, מי שמוסמך לחתום בשם המציע על 

 (במידה והצעתו ההצעה ונספחיה ועל החוזה
ומי שיוסמך לחייב בחתימתו את  )במכרז תזכה

  הזוכה, בכל הקשור למתן השירותים בפועל. 

נושא משרה במציע, כהגדרתו בחוק החברות,   -  "מנהל במציע"
, וכן כל מי שינהל בפועל, מטעם 1999-תשנ"ט ה

  .הזוכה, את מתן השירותים

"מקומות 
 השירות"

החניה,  ימגרשהמשרדים המידיים, , יםהדלפק -
חניות חניות הפרדס, משרדי מתחם , המבנים
תהיה הרשות  נוסף אותו וכן כל שטח , הפרדס

רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 
ל, במהלך תקופת בנמ למפעיללהקצות 
ו/או תקופות ההארכה (ככל  השירותים

ולצורך מתן השירותים ו/או בקשר שתחולנה) 
בהיקף ועל פי החלוקה הנקובה מסוג, עמם, הכול 

במפרט נכון למועד חתימת החוזה על ידי הרשות 
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  וכן כפי שיצוין בעדכון בכתב למפרט.

משרד חניות "
  "1הפרדס מספר 

 הממוקם מ"ר 45 - כ של שטח מבונה בהיקף כולל  -
של חניון פרדס, ] G[קומה קרקע במפלס 

משרד חניות לטופס זה כ" 3א'נספח המסומנות ב
", אותן תקצה הרשות לשימושו של 1הפרדס מס' 

פרדס החניות מתחם לו הוקצה , במכרזההזוכ
 15 סעיף להוראות בהתאם  1מספר המקורות 

 אותו יתאים, ינהל ויפעיל הזוכה הרלוונטי, להלן
   .לצורך מתן השירותים כאמור

משרד חניות "
 "2הפרדס מספר 

 הממוקם מ"ר 44 - כ שטח מבונה בהיקף כולל של  -
של חניון פרדס, ] G[קומה קרקע במפלס 

משרד חניות לטופס זה כ" 3א'נספח המסומנות ב
שו של ", אותן תקצה הרשות לשימו2הפרדס מס' 

פרדס החניות מתחם לו הוקצה   במכרז ההזוכ
 15 סעיף להוראות בהתאם  2מספר המקורות 

 אותו יתאים, ינהל ויפעיל הזוכה הרלוונטי ,להלן
  לצורך מתן השירותיםכאמור 

משרד חניות "
 "3הפרדס מס' 

 הממוקם מ"ר 33 - כ שטח מבונה בהיקף כולל של  -
של חניון פרדס, ] G[קומה קרקע  במפלס

משרד חניות לטופס זה כ" 3א'נספח המסומנות ב
", אותן תקצה הרשות לשימושו של 3הפרדס מס' 

פרדס החניות מתחם לו הוקצה , במכרז ההזוכ
 15 סעיף להוראות בהתאם  3 מספרהמקורות 

 לוונטיאותו יתאים, ינהל ויפעיל הזוכה הר ,להלן
  לצורך מתן השירותים. כאמור

משרד חניות "
 "4הפרדס מס' 

 הממוקם מ"ר 30 - כ שלשטח מבונה בהיקף כולל   -
פרדס,  של חניון] G[קומה קרקע במפלס 

משרד חניות לטופס זה כ" 3א'נספח המסומנות ב
תקצה הרשות לשימושו של  ו", אות4הפרדס מס' 

ס פרדהחניות מתחם לו הוקצה , במכרז ההזוכ
 15 סעיף להוראות בהתאם  ,4מספר המקורות 

אותו יתאים, ינהל ויפעיל הזוכה ואשר  ,להלן
, והכל לצורך מתן השירותים כאמור, הרלוונטי

  .לחוזה 9.3.5בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 

"משרד חניות 
 "5הפרדס מס' 

 מ"ר 46.5 -כשטח מבונה בהיקף כולל של   -
של חניון ] G[קומה קרקע במפלס  ממוקםה

משרד לטופס זה כ" 3א'נספח פרדס, המסומנות ב
", אותן תקצה הרשות 5חניות הפרדס מס' 
מתחם לו הוקצה , במכרז הלשימושו של הזוכ

בהתאם  5מספר המקורות פרדס החניות 
אותו יתאים, ינהל  ,להלן 15 סעיף להוראות 

לצורך מתן כאמור  יל הזוכה הרלוונטיויפע
, והכל בכפוף ובהתאם להוראות סעיף השירותים

   .לחוזה 9.3.5

"משרד חניות 
 "6מס' הפרדס 

 הממוקם מ"ר 52 -כ מבונה בהיקף כולל שלשטח   -
של חניון פרדס, ] G[קומה קרקע במפלס 

משרד חניות לטופס זה כ" 3א'נספח המסומנות ב
ה הרשות לשימושו של ", אותן תקצ6הפרדס מס' 

פרדס החניות מתחם לו הוקצה , במכרז ההזוכ
  15 סעיף להוראות בהתאם  6מספר המקורות 

 אותו יתאים, ינהל ויפעיל הזוכה הרלוונטי ,להלן
, והכל בכפוף לצורך מתן השירותים כאמור
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   .לחוזה 9.3.5ובהתאם להוראות סעיף 

"משרד חניות 
 "7מס' פרדס ה

 מ"ר 46.5 -כשטח מבונה בהיקף כולל של   
של חניון ] G[קומה קרקע במפלס  הממוקם

משרד לטופס זה כ" 3א'נספח פרדס, המסומנות ב
", אותן תקצה הרשות 7חניות הפרדס מס' 

מתחם לו הוקצה , במכרז ההזוכהלשימושו של 
בהתאם  7מספר המקורות פרדס החניות 

אותו יתאים, ינהל  ,להלן 15 סעיף להוראות 
לצורך מתן  כאמור ויפעיל הזוכה הרלוונטי

, והכל בכפוף ובהתאם להוראות סעיף השירותים
   .לחוזה 9.3.5

משרדי חניות "
  "הפרדס

, משרד חניות 1משרד חניות הפרדס מספר   -
, 3, משרד חניות הפרדס מספר 2הפרדס מספר 

, משרד חניות 4ספר משרד חניות הפרדס מ
 6, משרד חניות הפרדס מספר 5הפרדס מספר 

(ובכל הנוגע  7ומשרד חניות הפרדס מספר 
, יבואו משרדי חניות 4-7 הפרדס למשרד חניות

לא הוקצו שו/או ככל כל עוד  הפרדס החלופיים
הכל כאמור בסעיף  7 - ו 5משרדי חניות הפרדס 

    .)לחוזה 9.3.5

שרדי חניות מ"
הפרדס  

  "ופייםהחל

, אשר יפוצל בין  4משרד חניות הפרדס מס'   -
פרדס החניות מתחם  והוקצהזוכים להם 

ומשרד חניות הפרדס מס'   5 -ו 4המקורות מס' 
מתחם  והוקצ, אשר יפוצל בין הזוכים להם 6

הכל בהתאם  7 -ו 6המקורות מס' פרדס החניות 
    .לחוזה 9.3.5ובכפוף לסעיף 

משרד מיידי "
  "1 מספר

מ"ר הממוקם  8.48 טח מבונה בהיקף כולל שלש  -
, 1באולם מקבלי הפנים בסמוך לדלפק מספר 

לטופס ההזמנה כ"משרד  1נספח א'ב מסומן
", אותו יתאים, ינהל ויפעיל הזוכה 1מיידי מספר 

בהתאם  1הרלוונטי לו הוקצה דלפק מספר 
   .להלן 15 סעיף להוראות 

ידי משרד מי"
  "2מספר 

מ"ר הממוקם  8.78 שטח מבונה בהיקף כולל של  -
, 2הפנים בסמוך לדלפק מספר באולם מקבלי 

לטופס ההזמנה כ"משרד  1נספח א'ב מסומן
", אותו יתאים, ינהל ויפעיל הזוכה 2מיידי מספר 

בהתאם  2הרלוונטי לו הוקצה דלפק מספר 
  להלן.  15 סעיף להוראות 

משרד מיידי "
  "3מספר 

מ"ר הממוקם  8.78 שטח מבונה בהיקף כולל של  -
, 3באולם מקבלי הפנים בסמוך לדלפק מספר 

כ"משרד  לטופס ההזמנה 1נספח א'במסומן 
אותו יתאים, ינהל ויפעיל הזוכה ", 3מיידי מספר 

בהתאם  3לו הוקצה דלפק מספר הרלוונטי 
  להלן 15 סעיף להוראות 

משרד מיידי "
  "4מספר 

מ"ר הממוקם  8.76 שטח מבונה בהיקף כולל של  -
, 4באולם מקבלי הפנים בסמוך לדלפק מספר 

לטופס ההזמנה כ"משרד  1נספח א'ב מסומן
", אותו יתאים, ינהל ויפעיל הזוכה 4מיידי מספר 

בהתאם  4הרלוונטי לו הוקצה דלפק מספר 
  להלן.  15 סעיף ראות להו
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"משרד מיידי 
  "5מספר 

מ"ר הממוקם  8.74 שטח מבונה בהיקף כולל של  -
, 5באולם מקבלי הפנים בסמוך לדלפק מספר 

לטופס ההזמנה כ"משרד  1נספח א'במסומן 
", אותו יתאים, ינהל ויפעיל הזוכה 5מיידי מספר 

בהתאם  5ספר הרלוונטי לו הוקצה דלפק מ
  להלן 15 סעיף להוראות 

משרד מיידי "
  "6מספר 

מ"ר הממוקם  8.47שטח מבונה בהיקף כולל של   -
, 6באולם מקבלי הפנים בסמוך לדלפק מספר 

לטופס ההזמנה כ"משרד  1'נספח אמסומן ב
זוכה , ינהל ויפעיל ה", אותו יתאים6מיידי מספר 

בהתאם  6לו הוקצה דלפק מספר הרלוונטי 
  להלן.  15 סעיף להוראות 

משרד מיידי "
  "7מספר 

מ"ר הממוקם  8.77 שטח מבונה בהיקף כולל של  -
, 7באולם מקבלי הפנים בסמוך לדלפק מספר 

לטופס ההזמנה כ"משרד  1נספח א'במסומן 
, ינהל ויפעיל הזוכה ", אותו יתאים7מיידי מספר 

בהתאם  7הרלוונטי לו הוקצה דלפק מספר 
  .להלן 15 סעיף להוראות 

מתחם "
המוביליות 

במתחם 
  "המושכרות

 4א'נספח ב ןהמסומ במתחם המושכרות, שטח   -
 תייעד ו", אותמתחם המוביליותלטופס זה כ"

הזוכים במכרז, ל משותף שהרשות לשימוש 
העמסת כלי רכב ו/או פריקת כלי רכב של לצורך 

הזוכים ממוביליות והכל, לצורך אספקת 
  . השירותים

מתחם "
המוביליות 

  "3בטרמינל 

 ןהמסומשטח בחניון הפרדס בצידו הלא מקורה,   -
", מתחם המוביליותלטופס זה כ" 2א'נספח ב

ייעד ל (אך לא חייבת) רשאיתתהא הרשות  ואות
(לאחר וככל  הזוכים במכרזמשותף של ימוש של

 , לצורךשיושלמו העבודות הכרוכות בהכשרתו)
הזוכים  פריקת כלי רכב שלהעמסת כלי רכב ו/או 

   .ממוביליות והכל, לצורך אספקת השירותים

"מתחם 
  המושכרות" 

טח המצוי בחלקו הדרום מזרחי של הנמל, ש  
ן בי מ"ר, הכולל, 35,000  -בהיקף כולל של כ 

 , ףהנוס ההיתר את מגרשי החניה, המבנים, המבנ
 מתחם הניקוי, עמדות התדלוק הכל כמפורט

   לטופס ההזמנה. 4נספח א'ב

חניות מתחם "
  "הפרדס

מתחם חניות הפרדס הלא מקורות ומתחם חניות   -
  פרדס המקורות. 

חניות "מתחם 
הלא  הפרדס
  "מקורות

, 1מתחם חניות הפרדס הלא מקורות מספר   
, 2חניות הפרדס הלא מקורות מספר  מתחם

, 3מתחם חניות הפרדס הלא מקורות מספר 
, 4מתחם חניות הפרדס הלא מקורות מספר 
, 5מתחם חניות הפרדס הלא מקורות מספר 

 6מתחם חניות הפרדס הלא מקורות מספר 
  .7ומתחם חניות הפרדס הלא מקורות מספר 

חניות "מתחם 
 הפרדס

  "המקורות

, מתחם 1ס המקורות מספר מתחם חניות הפרד  
, מתחם חניות 2חניות הפרדס המקורות מספר 

, מתחם חניות הפרדס 3הפרדס המקורות מספר 
, מתחם חניות הפרדס 4המקורות מספר 
, מתחם חניות הפרדס 5המקורות מספר 
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ומתחם חניות הפרדס  6המקורות מספר 
  .7המקורות מספר 

חניות מתחם "
הלא פרדס ה

  "1מספר מקורות 

קרקע  מקורות במפלס לא  מקומות חניה 35  -
 2נספח א'של חניון פרדס, המסומנות ב] G[קומה 

", 1מספר לא מקורות  לטופס זה כ"חניות פרדס 
אותן תקצה הרשות לשימושו של אחד הזוכים 

להוראות בהתאם במכרז, לצורך מתן השירותים 
  להלן.  15 סעיף 

ת חניומתחם "
הלא  פרדסה

  "2 מספר מקורות

 קרקע מקורות במפלס לא מקומות חניה  36  -
 2נספח א'של חניון פרדס, המסומנות ב] G[קומה 

", 2מספר לא מקורות  לטופס זה כ"חניות פרדס 
אותן תקצה הרשות לשימושו של אחד הזוכים 

להוראות בהתאם  במכרז, לצורך מתן השירותים
  להלן.  15 סעיף 

חניות מתחם "
הלא פרדס ה

  "3 מספרמקורות 

קרקע  מקורות במפלס לא מקומות חניה  36  -
 2נספח א'של חניון פרדס, המסומנות ב] G[קומה 

, "3מספר לא מקורות  לטופס זה כ"חניות פרדס 
אותן תקצה הרשות לשימושו של אחד הזוכים 

ות להורא, בהתאם במכרז, לצורך מתן השירותים
  להלן.  15 סעיף 

חניות מתחם "
הלא  פרדסה

  "4 מספר מקורות

קרקע  מקורות במפלס לא מקומות חניה  36  -
 2נספח א'של חניון פרדס, המסומנות ב] G[קומה 

", 4 מספרלא מקורות  לטופס זה כ"חניות פרדס 
הזוכים  אותן תקצה הרשות לשימושו של אחד

להוראות בהתאם  במכרז, לצורך מתן השירותים
  להלן.   15 סעיף 

חניות  מתחם"
הלא  פרדסה

  "5 מספר מקורות

קרקע  במפלס מקורות לא מקומות חניה  36  -
 2נספח א'של חניון פרדס, המסומנות ב] G[קומה 

", 5מספר מקורות לא  לטופס זה כ"חניות פרדס 
אותן תקצה הרשות לשימושו של אחד הזוכים 

להוראות , בהתאם במכרז, לצורך מתן השירותים
  להלן.   15 סעיף 

חניות מתחם "
הלא  פרדסה

  "6 מספר מקורות

קרקע  במפלס מקורות לא מקומות חניה  35  -
 2נספח א', המסומנות בשל חניון פרדס] G[קומה 

", 6מספר לא מקורות  לטופס זה כ"חניות פרדס 
אותן תקצה הרשות לשימושו של אחד הזוכים 

להוראות בהתאם  במכרז, לצורך מתן השירותים
  להלן.  15 סעיף 

חניות  מתחם"
הלא פרדס ה

  "7 מספרמקורות 

קרקע  במפלס לא מקורות  מקומות חניה 36  -
 2נספח א'של חניון פרדס, המסומנות ב] G[קומה 

", 7מספר לא מקורות לטופס זה כ"חניות פרדס 
אותן תקצה הרשות לשימושו של אחד הזוכים 

להוראות בהתאם  במכרז, לצורך מתן השירותים
  להלן.  15 סעיף 

ות חנימתחם "
המקורות פרדס ה

  "1מספר 

מקורות במפלס קרקע  [קומה  מקומות חניה 36  -
G [לטופס  3נספח א'של חניון פרדס, המסומנות ב

", אותן תקצה 1מספר מקורות זה כ"חניות פרדס 
הרשות לשימושו של אחד הזוכים במכרז, לצורך 

 להלן.  15 להוראות סעיף בהתאם מתן השירותים 
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חניות מתחם "
 המקורות פרדסה

  "2 מספר

מקורות במפלס קרקע  [קומה מקומות חניה  35  -
G [לטופס  3נספח א'של חניון פרדס, המסומנות ב

", אותן 2מספר מקורות  זה כ"חניות פרדס 
תקצה הרשות לשימושו של אחד הזוכים במכרז, 

להוראות סעיף בהתאם  לצורך מתן השירותים
  להלן.  15 

חניות מתחם "
המקורות פרדס ה

  "3 מספר

מקורות במפלס קרקע  [קומה מקומות חניה  36  -
G [לטופס  3נספח א'של חניון פרדס, המסומנות ב

, אותן "3מספר מקורות  זה כ"חניות פרדס 
תקצה הרשות לשימושו של אחד הזוכים במכרז, 

ראות סעיף להו, בהתאם לצורך מתן השירותים
  להלן.  15 

חניות מתחם "
 המקורות פרדסה

  "4 מספר

מקורות במפלס קרקע  [קומה מקומות חניה  35  -
G [לטופס  3נספח א'של חניון פרדס, המסומנות ב

", אותן 4 מספרמקורות  זה כ"חניות פרדס 
במכרז,  תקצה הרשות לשימושו של אחד הזוכים

להוראות סעיף בהתאם  לצורך מתן השירותים
  להלן.   15 

חניות  מתחם"
 המקורות פרדסה

  "5 מספר

מקורות במפלס קרקע  [קומה מקומות חניה  35  -
G [לטופס  3נספח א'של חניון פרדס, המסומנות ב

ותן תקצה ", א5מספר מקורות זה כ"חניות פרדס 
הרשות לשימושו של אחד הזוכים במכרז, לצורך 

 15 להוראות סעיף , בהתאם מתן השירותים
  להלן.  

חניות מתחם "
המקורות פרדס ה

  "6 מספר

מקורות במפלס קרקע  [קומה מקומות חניה  35  -
G [ופס לט 3נספח א'של חניון פרדס, המסומנות ב

", אותן 6מספר מקורות  זה כ"חניות פרדס 
תקצה הרשות לשימושו של אחד הזוכים במכרז, 

להוראות סעיף בהתאם  לצורך מתן השירותים
  להלן.  15 

חניות  מתחם"
המקורות פרדס ה

  "7 מספר

מקורות במפלס קרקע  [קומה מקומות חניה  35  -
G [לטופס  3נספח א'של חניון פרדס, המסומנות ב

", אותן 7מספר מקורות  זה כ"חניות פרדס 
תקצה הרשות לשימושו של אחד הזוכים במכרז, 

להוראות סעיף בהתאם  לצורך מתן השירותים
  להלן.  15 

המסומן הממוקם במתחם המושכרות,  שטח  -  "מתחם הניקוי"
נספח וב 4נספח א'כ"מתחם לניקוי כלי הרכב" ב

לטופס, לרבות נתיבי ההזנה, מתקן השטיפה  5א'
ועמדות ניקוי משלים הכלולים במסגרתו, 
באמצעותם יעניק בעל ההרשאה לניקיון, למי 

, הכל (ככל שיוענקו) יומהזוכים, את שירותי הניק
   .בהתאם ובכפוף להוראות החוזה

 מתקן השטיפה"
  "שהחד

על ידי  ויבמתחם הניקשטיפה שימוקם מתקן   -
בעל ההרשאה לניקוי שיזכה במכרז שפרסמה 

לטופס  5'נספח אב, כמסומן הרשות בעניין זה
ההזמנה, בסמוך לנתיבי ההזנה, באמצעותו 
יוענקו למי מהזוכים שירותי הניקוי (ככל 

הכל  על ידי בעל ההרשאה לניקוי, ,שיוענקו)
  .   החוזהבהתאם ובכפוף להוראות 
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מתקן השטיפה "
  "הקיים

נספח ב, כמסומן הניקוימתקן הממוקם במתחם   -
לטופס ההזמנה, בסמוך לנתיבי ההזנה,  5א'

באמצעותו יוענקו למי מהזוכים שירותי הניקוי 
על ידי בעל ההרשאה לניקוי, הכל  (ככל שיוענקו)

  .   בהתאם ובכפוף להוראות החוזה

על ידי בעל ההרשאה לניקוי  כלי הרכבניקוי   -  "ניקוי יבש"
במסגרת שירותי הניקוי, שלא באמצעות מתקן 

, הקיים ו/או מתקן השטיפה החדש השטיפה
מתחם עמדת הניקוי המשלים שבבשיבוצע 

 למפעיל שהוקצההניקוי או במגרש החנייה 
שהנו בעליו של כלי הרכב  במתחם המושכרות,

ינתן יל בכפוף לאישור הרשות שוהספציפי, הכ
  . ך, מראש ובכתבלשם כ

ניקוי כלי "
  "הרכב

על ידי בעל  מי מהזוכיםניקוי של כלי הרכב של   -
ההרשאה לניקוי, במסגרת שירותי הניקוי, 

הקיים  באמצעות מתקן השטיפה ,במתחם הניקוי
ובכפוף  או מתקן השטיפה החדש (לפי העניין

) ו/או באמצעות לחוזה 5.17.6להוראות סעיף 
  .ניקוי יבש

רות נספח השי"
  "והתפעול

נספח המפרט את ההוראות התפעוליות   -
המינימאליות המחייבות בכל הנוגע למתן 
השירותים, במהלך כל תקופת ההרשאה, 
המצורף כנספח ב' לחוזה וכחלק בלתי נפרד 

  הימנו. 

נספח עבודות "
  "ההתאמה

נספח המפרט את ההוראות הרלבנטיות הנוגעות   -
להלן) לביצוע עבודות ההתאמה (כהגדרתן 

לחוזה  'זכנספח במקומות השירות, המצורף 
  .וכחלק בלתי נפרד הימנו

 5נספח א'בכמסומן , 7-1נתיבי הזנה מספר   -  "נתיב ההזנה"
 יםהמהוו דת הרשות להקים,תמתע אותםחוזה, ל

 ווקצואשר יחלק בלי נפרד ממתחם הניקוי, 
לשימוש של לטופס זה  15כאמור בסעיף 

ופת ההתקשרות המפעילים, וזאת במהלך תק
השירות,  משטחי(לאחר השלמת סלילתם), כחלק 

במועד, בהיקף ובמיקום שיקבעו על ידי הרשות, 
לקבל את  מפעילתאפשר הרשות ל ובאמצעות

והכל  ,מבעל ההרשאה לניקוי שירותי הניקיון
  .לחוזה 5.17סעיף בכפוף ובהתאם להוראות 

"עבודות 
 ההתאמה"

דרושה לצורך ביצוע כל העבודה ו/או פעולה ה -
התאמת מקומות השירות למתן השירותים 
בכפוף להוראות הנקובות בנספח עבודות 
ההתאמה והוראות הרשות, לרבות רכישה 
והתקנה של ציוד קבוע וציוד נייד, וכן לרבות 
קבלת כל האישורים ו/או ההיתרים, הדרושים 
לביצוע העבודות כאמור על פי הוראות הרשות 

מבלי שיהיה בעבודות ועל פי כל דין, והכל 
ההתאמה על מנת לגרוע לחובתו של הזוכה לספק 
את השירותים במלואם ובמועדם החל מתחילת 

. השירותיםתקופת 

עמדות "
  "התדלוק

משאבות לניפוק דלק, הממוקמות במתחם   -
לטופס  4נספח א'המושכרות, ומסומנות ב
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בעל כ"עמדות תדלוק", באמצעותן יעניק 
שירותי מהזוכים, את  , למיההרשאה לתדלוק

  .(ככל שיוענקו) התדלוק

עמדות ניקוי "
  "משלים

, 1כל אלה יחדיו: עמדת ניקוי משלים מספר   -
, עמדת ניקוי משלים 2עמדת ניקוי משלים מספר 

עמדת , 4, עמדת ניקוי משלים מספר 3מספר 
, עמדת ניקוי משלים מספר 5ניקוי משלים מספר 

  . 7ועמדת ניקוי משלים מספר  6

עמדות ניקוי "
  "1 משלים מספר

שטח סלול, המהווה חלק בלי נפרד ממתחם   -
לטופס כ"עמדת ניקוי  5נספח א'הניקוי, מסומן ב

אותו מעתדת הרשות להקים,  ", 1משלים מספר 
עמדות המיועדות לניקוי משלים של  4ל וכלשי

 לשימושו של המפעילוקצה ואשר יכלי הרכב, 
ך תקופת במהל לטופס זה  15כאמור בסעיף 

ההתקשרות (לאחר השלמת העבודות הכרוכות 
בהסדרתו) כחלק משטחי השירות, במועד, 
בהיקף ובמיקום שיקבעו על ידי הרשות, 

בעל באמצעותו תאפשר הרשות למפעיל לקבל מ
(ככל  שירותי ניקוי הכולליםההרשאה לניקוי 

פעולות ניקוי משלימות או ניקוי יבש , שיוענקו)
או  פתם במתקן השטיפהבכלי הרכב, לאחר שטי

והכל בכפוף  ,חלף שטיפתם במתקן השטיפה
  .לחוזה 5.17ובהתאם להוראות סעיף 

עמדות ניקוי "
  "2משלים מספר 

שטח סלול, המהווה חלק בלי נפרד ממתחם   -
לטופס כ"עמדת ניקוי  5נספח א'הניקוי, מסומן ב

אותו מעתדת הרשות להקים,   ",2משלים מספר 
עדות לניקוי משלים של עמדות המיו 4ל וכלשי

 לשימושו של המפעילוקצה ואשר יכלי הרכב, 
במהלך תקופת  לטופס זה, 15כאמור בסעיף 

העבודות הכרוכות ההתקשרות (לאחר השלמת 
במועד,  ,כחלק משטחי השירות )בהסדרתו

בהיקף ובמיקום שיקבעו על ידי הרשות, 
בעל באמצעותו תאפשר הרשות למפעיל לקבל מ

(ככל  שירותי ניקוי הכולליםההרשאה לניקוי 
פעולות ניקוי משלימות או ניקוי יבש , שיוענקו)

או  בכלי הרכב, לאחר שטיפתם במתקן השטיפה
  .חלף שטיפתם במתקן השטיפה

עמדות ניקוי "
  "3משלים מספר 

שטח סלול, המהווה חלק בלי נפרד ממתחם   -
לטופס כ"עמדת ניקוי  5נספח א'הניקוי, מסומן ב

אותו מעתדת הרשות להקים,   , "3משלים מספר 
עמדות המיועדות לניקוי משלים של  4ל וכלשי

 לשימושו של המפעילוקצה ואשר יכלי הרכב, 
במהלך תקופת  לטופס זה, 15כאמור בסעיף 

העבודות הכרוכות ההתקשרות (לאחר השלמת 
במועד,  ,כחלק משטחי השירות )בהסדרתו

בהיקף ובמיקום שיקבעו על ידי הרשות, 
בעל ותו תאפשר הרשות למפעיל לקבל מבאמצע

, (ככל שיוענקו) שירותי ניקויההרשאה לניקוי 
פעולות ניקוי משלימות או ניקוי יבש הכוללים 

או  בכלי הרכב, לאחר שטיפתם במתקן השטיפה
,  והכל בכפוף חלף שטיפתם במתקן השטיפה

  .לחוזה 5.17סעיף ובהתאם להוראות 

טח סלול, המהווה חלק בלי נפרד ממתחם ש  -עמדות ניקוי "
לטופס כ"עמדת ניקוי  5נספח א'הניקוי, מסומן ב
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אותו מעתדת הרשות להקים,   ", 4משלים מספר   "4משלים מספר 
עמדות המיועדות לניקוי משלים של  4ל וכלשי

 ,לשימושו של המפעילוקצה ואשר יכלי הרכב, 
במהלך תקופת  לטופס זה, 15כאמור בסעיף 

העבודות הכרוכות  ההתקשרות (לאחר השלמת
במועד,  ,כחלק משטחי השירות )בהסדרתו

בהיקף ובמיקום שיקבעו על ידי הרשות, 
בעל באמצעותו תאפשר הרשות למפעיל לקבל מ

(ככל  שירותי ניקוי, הכולליםההרשאה לניקוי 
פעולות ניקוי משלימות או ניקוי יבש  שיוענקו) 

או  בכלי הרכב, לאחר שטיפתם במתקן השטיפה
, והכל בכפוף פתם במתקן השטיפהחלף שטי

  .לחוזה 5.17סעיף ובהתאם להוראות 

עמדות ניקוי "
  "5משלים מספר 

שטח סלול, המהווה חלק בלי נפרד ממתחם   -
לטופס כ"עמדת ניקוי  5נספח א'הניקוי, מסומן ב

אותו מעתדת הרשות להקים,   ", 5משלים מספר 
עמדות המיועדות לניקוי משלים של  3ל וכלשי

 ,לשימושו של המפעילוקצה ואשר ירכב, כלי ה
במהלך תקופת  לטופס זה, 15כאמור בסעיף 

העבודות הכרוכות ההתקשרות (לאחר השלמת 
במועד,  ,כחלק משטחי השירות )בהסדרתו

בהיקף ובמיקום שיקבעו על ידי הרשות, 
בעל באמצעותו תאפשר הרשות למפעיל לקבל מ

ל (ככ שירותי ניקוי, הכולליםההרשאה לניקוי 
פעולות ניקוי משלימות או ניקוי יבש שיוענקו) 

או  בכלי הרכב, לאחר שטיפתם במתקן השטיפה
, והכל בכפוף חלף שטיפתם במתקן השטיפה

  .לחוזה 5.17סעיף ובהתאם להוראות 

עמדות ניקוי "
  "6משלים מספר 

שטח סלול, המהווה חלק בלי נפרד ממתחם   -
יקוי לטופס כ"עמדת נ 5נספח א'הניקוי, מסומן ב

אותו מעתדת הרשות להקים,   ", 6משלים מספר 
עמדות המיועדות לניקוי משלים של  4ל וכלשי

 ,לשימושו של המפעילוקצה ואשר יכלי הרכב, 
במהלך תקופת  לטופס זה, 15כאמור בסעיף 

העבודות הכרוכות ההתקשרות (לאחר השלמת 
במועד,  ,כחלק משטחי השירות )בהסדרתו

על ידי הרשות, בהיקף ובמיקום שיקבעו 
בעל באמצעותו תאפשר הרשות למפעיל לקבל מ

(ככל  שירותי ניקוי, הכולליםההרשאה לניקוי 
פעולות ניקוי משלימות או ניקוי יבש   שיוענקו) 

או  בכלי הרכב, לאחר שטיפתם במתקן השטיפה
, והכל בכפוף חלף שטיפתם במתקן השטיפה

  .לחוזה 5.17סעיף ובהתאם להוראות 

וי עמדות ניק"
  "7משלים מספר 

שטח סלול, המהווה חלק בלי נפרד ממתחם   -
לטופס כ"עמדת ניקוי  5נספח א'הניקוי, מסומן ב

אותו מעתדת הרשות להקים,   ", 7משלים מספר 
עמדות המיועדות לניקוי משלים של  4ל וכלשי

 ,לשימושו של המפעילוקצה ואשר יכלי הרכב, 
במהלך תקופת  לטופס זה, 15כאמור בסעיף 

העבודות הכרוכות ההתקשרות (לאחר השלמת 
במועד,  ,כחלק משטחי השירות )בהסדרתו

בהיקף ובמיקום שיקבעו על ידי הרשות, 
בעל באמצעותו תאפשר הרשות למפעיל לקבל מ

(ככל  שירותי ניקוי, הכולליםההרשאה לניקוי 
פעולות ניקוי משלימות או ניקוי יבש   שיוענקו) 

או  תקן השטיפהבכלי הרכב, לאחר שטיפתם במ
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, והכל בכפוף חלף שטיפתם במתקן השטיפה
  .לחוזה 5.17סעיף ובהתאם להוראות 

  .לחוזה 9.2.4כהגדרתו בסעיף   -  "ציוד נייד"

  . לחוזה 9.2.1כהגדרתו בסעיף   -  "ציוד קבוע"

, על כל אחד מהזוכיםאותו יקצה ויפעיל רכב,   -  "רכב ההסעה"
 ווחותילצורך הסעת לק אחריותו ועל חשבונו,

מגרש החניה שהוקצה לזוכה וכבודתם, מ
 1מתחם המושכרות לטרמינל שב הרלבנטי

תוך שימוש בתחנת , ובחזרה, 3ולטרמינל 
ובתחנת האיסוף  1האיסוף וההורדה בטרמינל 

 השירותיםכשבכל תקופת , 3וההורדה בטרמינל 
ו/או תקופות ההארכה הרכב האמור הנו בעל כל 

להפעלתו הרישיונות התקפים הדרושים 
  ולתפעולו בנמל בהתאם להוראות כל דין.

כל אלה יחדיו: מקומות השירות וכן נתיבי   -  "שטחי השירות"
(נתיבי הזנה  ההזנה ועמדות הניקוי המשלים

ככל שיוקצו ולגבי הזוכים  - ועמדות ניקוי משלים
 5.17.6הרלבנטיים בלבד ובכפוף להוראת סעיף 

  .לחוזה)

, כהגדרת מונח שירות ניקוי לכלי הרכבאספקת   -  "שירותי הניקוי"
 מפעילניקוי יבש, אשר יינתנו ללרבות  זה לעיל, 
נתנו) על ידי בעל ההרשאה לניקוי י(ככל שי

במתחם הניקוי, הכול באופן ובתנאים הנקובים 
לשם כך בנספח השירות והתפעול המצורף כנספח 

ובהתאם לתנאי ההרשאה שהעניקה  לחוזה
והכל בהתאם  קויהרשות לבעל ההרשאה לני

  . לחוזה 5.17ובכפוף להוראות סעיף 

שירותי "
  "התדלוק

אספקת שירות תדלוק לכלי הרכב אשר יינתנו   -
נתנו) על ידי בעל ההרשאה ישילזוכה (ככל 

לתדלוק בעמדות התדלוק, הכול באופן ובתנאים 
הנקובים לשם כך בנספח השירות והתפעול 

רשאה ובהתאם לתנאי הה המצורף כנספח  לחוזה
, שהעניקה הרשות לבעל ההרשאה לתדלוק

  . לחוזה 5.17ובהתאם ובכפוף להוראות סעיף 

 השירותיםמשנות תקופת קלנדארית כל שנה  - "שנת חוזה"
בינואר  1יום (כהגדרתה להלן), המתחילה ב

 שלאחריו, למעטבדצמבר  31יום ומסתיימת ב
, השירותיםהשנה הראשונה של תקופת 

 השירותיםת תקופת המתחילה במועד תחיל
בדצמבר של  31(כהגדרתה להלן) ומסתיימת ביום 

אותה שנה, והשנה האחרונה של תקופת 
(או שנת ההארכה האחרונה, לפי  השירותים

בינואר של אותה שנה  1ביום העניין), המתחילה 
או  השירותיםומסתיימת במועד סיום תקופת 

תקופות ההארכה, ככל שתחולנה, מכל סיום 
  .סיבה שהיא

תחנת איסוף "
והורדה טרמינל 

1"  

, ללא זכות 1תחנת איסוף והורדה בחזית טרמינל   -
המיועדת לצורך איסוף חנייה לרכב הסעה, 

כפי שיקבע על ידי והורדת נוסעים, במיקום 
(שימוש שאינו במשותף הרשות, אשר תשמש 

את הזוכים במכרז לצורך  בין היתר גםבלעדי) 
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 כללי - עיקרי ההרשאה ותנאיה  .2

 ההרשאה .2.1

מוגבלת לא בלעדית, לא ייחודית, הרשאה תעניק לזוכים במכרז הרשות  .2.1.1
אשר תתבטל מעיקרה עם על פי הוראות החוזה (והניתנת לביטול  בזמן

ומתן מקומות השירות של התאמה ל ),ביטול החוזה מכל סיבה שהיא
כול בהתאם להוראות המפורטות במסמכי הו ,שירותים באמצעותםה

כאשר  ,")ההרשאה(בחוזה, יחדיו: " ראות כל דיןובכפוף להוהמכרז 
כלהלן (להלן: הרשאה שתי קטגוריות ההרשאה שתוענק הינה ביחס ל

 "):הקטגוריות"

יחיד, למתן הרשאה אחת בלבד לזוכה כוללת  -קטגוריה א' .2.1.1.1
 הרכבכלי סירת למ האפשרות, אשר תכלול את השירותים
 וכן את החזרת כלי הרכב על ידי הלקוחות 3טרמינל  ללקוחות

למציע  החניות הפרדס שיוקצמתחם החניה בבכל אחד ממקומות 
 .")קטגוריה א'(להלן: " הזוכה בקטגוריה זו

בר מעלמתן השירותים, נוספות הרשאות  6כוללת  -קטגוריה ב' .2.1.1.2
את במסגרתה , אשר תכלול להרשאה שנתנת במסגרת קטגוריה א'

במתחם חניות  3טרמינל  ללקוחותרכב כלי הר ומסל האפשרות
החזרת  , אולם הפרדס שהוקצה לאותו מציע שזכה בקטגוריה זו

מתחם מגרש החניה שבב תתאפשר לקוחותהכלי הרכב על ידי 
וריה זו הוקצה לאותו מציע שזכה בקטגאשר  בלבד המושכרות

היינו, זכייה בקטגוריה ב' אינה מאפשרת  .")קטגוריה ב'(להלן: "
החזרה של רכבים מלקוחות הזוכה במתחם חניות הפרדס 

אלא רק במגרש החניה שבמתחם  ,שיוקצה לזוכה כאמור
ככל שלא יבחר זוכה בקטגוריה א', תכלול קטגוריה המושכרות. 

  הרשאות כאמור.  7ב' 

להגיש הצעותיהם לקטגוריה א' בלבד, לקטגוריה ב' המציעים במכרז יוכלו 
  בלבד או לשתי הקטגוריות. 

לטופס ההזמנה, וזאת  1.2.5  השירותים נשוא מכרז זה הינם כמפורט בסעיף .2.1.2
 להלן. 2.1.3  מבלי לגרוע מהוראות סעיף

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במסגרת השירותים וכחלק בלתי נפרד  .2.1.3
מהם ירכוש, יתקין, יקים ויספק הזוכה, על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, 

וכן יבצע  שיידרש לצורך מתן השירותים את כל הציוד הנייד והציוד הקבוע
שירות ויעניק, על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, כל פעולה ו/או כל 

במסגרת מתן השירותים, הכול במגוון, באיכות, בכמות, באמצעות כוח 
המפורטת  התפעוליתתבנית בהתאם לשהנם לכל הפחות האדם, במועדים 

 בנספח השירות והתפעול.

 ההתקשרות תקופת  .2.2

ממועד חודשים  36תום ותסתיים בתקופת ההתקשרות תחל במועד חתימת החוזה 
תקופת באופן ובתנאים הנקובים בחוזה (להלן: "הכול תחילת תקופת השירותים 

 כמפורט להלן: "). תקופת ההתקשרות תכלול שתי תקופות משנהההתקשרות

בודתם במסגרת איסוף והורדת לקוחותיהם וכ
   .ולצורך ביצוע השירותים

תחנת איסוף "
והורדה טרמינל 

3"  

, ללא זכות 3תחנת איסוף והורדה בחזית טרמינל   
המיועדת לצורך איסוף חנייה לרכב הסעה, 

כפי שיקבע על ידי והורדת נוסעים, במיקום 
(שימוש שאינו במשותף הרשות, אשר תשמש 

ז לצורך ת הזוכים במכרא בין היתר גםבלעדי) 
איסוף והורדת לקוחותיהם וכבודתם במסגרת 

   .ולצורך ביצוע השירותים
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 תקופת הערכות .2.2.1

ועד לתחילת תקופת  חתימת החוזהתקופת ההערכות תחל במועד 
מובהר בזאת כי  ").תקופת ההיערכותלהלן: "כהגדרתה להלן ( השירותים

תקופת ההערכות כפופה למגבלות ולדרישות הערכותו של המפעיל במהלך 
 המפורטות להלן:

 כיהמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי הובא לידיעתו באופן מפורש,  .2.2.1.1
בעלי ההרשאה הקיימים, וכי בשל פועלים מקומות השירות ב

מקומות השירות לא ימסרו למפעיל קודם לתחילת  האמור
את  לא יוכל לבצע בפועלוהמציע הזוכה , תקופת השירותים

עבודות ההתאמה ובכלל האמור להתאים, להציב ולשנע ציוד, 
 מתקנים וכלי רכב ל/במקומות השירות במהלך תקופת ההיערכות

 , תחילת מתן השירותיםלהלן 2.2.1.3 כי בהתאם להוראות סעיף ו
 לרבות החלפת בעל הרשאה הקיים, תתבצע בין לילה. 

יידרש המציע לבצע עבודות התאמה כי נוכח האמור לעיל, במידה ו .2.2.1.2
במקומות השירות, יתבצעו אלה במהלך תקופת השירותים, בד 
בבד עם מתן השירותים במלואם במקומות השירות, וזאת 
בהתאם להוראות החוזה, לרבות נספח עבודות ההתאמה הכלול 
במסגרתו, ומבלי שיהיה באמור על מנת להוות עילה לגריעה ו/או 
להפחתה של טיב או היקף השירותים ו/או לגריעה ו/או להפחתה 
של איזה מהתשלומים אותם חייב המפעיל לשלם לרשות על פי 

 החוזה. 

כי על אף האמור בסעיף זה לעיל, הזוכה ישא באחריות המלאה  .2.2.1.3
לפעול, ככל הדרוש,  ירותיםהשוהבלעדית, קודם לתחילת תקופת 
בצע את הנדרש על מנת להערך על אחריותו ועל חשבונו, על מנת ל

במישרין הסדיר לקראת תחילת תקופת השירותים ובכלל זה ל
מערך של שיתוף  ,בעלי ההרשאה הקיימים הרלוונטייםמול 
ורציפה במסגרתה יוכל הזוכה  וחפיפה מסודרת , תיאומיםפעולה

בצורה מסודרת את כל מקומות השירות  לקבל לידיו, בפועל,
בקשר ולצורך ביצוע השירותים וכן להתאים, להציב ולשנע ציוד, 
מתקנים וכלי רכב ל/במקומות השירות, בין לילה, והכול באופן 
שבו יתפנה בעל ההרשאה הקיים הרלוונטי ממקומות השירות 
האמורים, בין לילה, ואילו הזוכה יכנס למקומות השירותים 

ים, יערך ויתחיל בביצוע השירותים עם תחילתה של האמור
 , ללא כל עיכוב. השירותיםתקופת 

זה לעיל ומאחריות הזוכה על  2.2.1 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .2.2.1.4
פיו, במידה והזוכה מעניק שירותים במקומות השירות קודם 

תו אחד מבעלי ההרשאה היו למועד חתימת החוזה, זאת עקב
שא הזוכה באחריות המלאה והבלעדית, לפעול ככל י –הקיימים 

, על מנת השירותיםהדרוש, על חשבונו, קודם לתחילת תקופת 
במסגרת המכרז (להלן:  להסדיר במישרין מול זוכה נוסף שיבחר

"), בין אם הוא בעל הרשאה קיים ובין אם לאו, הזוכה הנוסף"
עולה, תיאומים וחפיפה מסודרת ורציפה מערך של שיתוף פ

במסגרתה יוכל הזוכה הנוסף לקבל לידיו, בפועל, בצורה מסודרת 
את כל מקומות השירות אותם העמידה הרשות לזוכה כאמור 
בקשר ולצורך ביצוע שירותים וכן להתאים, להציב ולשנע ציוד, 
מתקנים וכלי רכב ל/במקומות השירות, בין לילה, והכול באופן 

ו יתפנה הזוכה ממקומות השירות האמורים, בין לילה, ואילו שב
הזוכה הנוסף יכנס למקומות השירותים האמורים, יערך ויתחיל 

, ללא כל השירותיםבביצוע השירותים עם תחילתה של תקופת 
  עיכוב.

הזוכה ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל נזק ו/או תקלה ו/או 
דים ו/או לבעלי ההרשאה אובדן ו/או תשלום שיגרמו למי מהצד

הנוספים ו/או לזוכה הנוסף בגין העדר שיתוף פעולה מצידו 
 זה לעיל.  2.2.1 כאמור בסעיף 
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  על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.לעיל אין באמור בסעיף זה 

כים הזוכל אחד מבין שני זוגות מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .2.2.1.5
 להלן, 15 , על פי הוראות סעיף ) זוג הזוכים להם יוקצהiשלהלן: (

הזוכים ) זוג ii( - ו 5משרד חניון הפרדס הו 4 משרד חניון הפרדס ה
משרד חניון להלן, ה 15 סעיף על פי הוראות  ,להם יוקצהאשר 

דרשו לשיתוף פעולה ביניהם , י7 ניון הפרדס משרד חהו 6 הפרדס 
 חניות הפרדס החלופיים בכל הנוגע למשרדיוזאת כאמור לעיל, 

 חלף המשרדים בחניון הפרדס הנזכרים לעיל, שיוקצו לשימושם
לצורך מתן השירותים החל מתחילת תקופת ההתקשרות ועד 

 7ומשרד חניות הפרדס  5משרד חניות הפרדס  יוקצולמועד בו 
בהתאם להוראות סעיף ככל שיוקצו, והכל  כים הרלבנטיים,לזו

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידרשו הזוכים כאמור  לחוזה. 9.3.5
משרד חניון לעיל לבצע את עבודות ההתאמה הכרוכות בפיצול 

י חניות דרשעל מנת שישמשו כמ 6ומשרד חניון הפרדס  4הפרדס 
ל בהתאם , על אחריותם ועל חשבונם, הכהפרדס החלופיים

וכי פיצול המשרדים  ,ובכפוף להוראות נספח עבודות ההתאמה
(ולא לפני  השירותים במהלךעל ידי הזוכים כאמור, כאמור יבוצע 

ומבלי שיהיה בביצוען כדי לעכב את תחילת תקופת  כן)
   .השירותים

 השירותיםתקופת  .2.2.2

תום בותסתיים  00:01בשעה  01.05.2017מיום תחל  השירותיםתקופת 
תחילת תקופת (להלן, בהתאמה: "חודשים מהמועד האמור  36פה של תקו

   "). השירותיםתקופת " -" ו השירותים

   ההתקשרות ו/או השירותיםדחיית תקופת  .2.2.3

הרשות תהיה רשאית להודיע לזוכים או למי מהם, בכתב, באמצעות 
החלטה שתתקבל לשם כך על ידי המנהל, על דחיית תחילתה של תקופת 

ו על דחיית תחילתה של תקופת השירותים, וזאת מכל ההתקשרות ו/א
  סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. 

הודיעה הרשות (על פי החלטת המנהל), על דחיית תחילתה של תקופת 
ההתקשרות  על דחיית תחילתה של תקופת השירותים ו/או במידה ויחולו 

מורות כתוצאה מצו עיכובים כלשהם במועד תחילת איזה מהתקופות הא
של בית משפט מוסמך ובין מכל סיבה אחרת ו/או נוספת שהיא, ידחה ו/או 
יוארך מועד תחילת איזה מהתקופות האמורות למועד אותו תקבע הרשות 
על פי שיקול דעתה הבלעדי והזוכים מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר וכן 

ו/או טענה כלשהי יהיה מנועים ומושתקים מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה 
בגין כך כלפי הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה, ובכלל זה, לא יהיו זכאים 

  הזוכים לשיפוי ו/או פיצוי מכל סוג שהוא.

זה לעיל, מובהר בזאת, כי הרשות  2.2.3  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף
ו/או את תחילת  ההתקשרותילת תקופת תהיה רשאית לדחות את תח

רק למי מהזוכים (כולם ו/או חלקם), הכול על פי שיקול  השירותיםתקופת 
דעתה הבלעדי והמוחלט והזוכים מוותרים בזאת, באופן סופי מלא ובלתי 
חוזר וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר 

  . יון בינם לבין מי מהזוכים הנוספיםלכך, לרבות טענות שמקורן בחוסר שוו

 הארכת תקופת השירותיםזכות ברירה ל .2.3

פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת - , עלבלבד תהיה רשאיתהרשות 
 36השירותים, בתקופה נוספת או בתקופות נוספות, שאורכן הכולל לא יעלה על 

זאת באמצעות , ו")תקופות ההארכהחודשים בכל תמהיל שתקבע הרשות (להלן: "
ימים לפני תום תקופת השירותים ו/או תום  60לפחות למפעיל ימסר יש הארכה, כתב

 . כל אחת מתקופות ההארכה, לפי העניין

 התמורה לרשות .2.4

הרשות בזאת להפנות את במסגרת ולצורך שקלול הצעתם הכספית במכרז, מבקשת 
ם נדרש לכל אחד מהתשלומים אות תשומת ליבם של המציעים בפרט ובמיוחד
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הזוכה לשלם לרשות בקשר עם מתן השירותים ו/או בקשר עם ההרשאה למתן 
השירותים אותה מעניקה הרשות לזוכה, לרבות לעניין זה תשלום בגין השימוש 
במקומות השירות וכן עדכונם ושיערוכם של כל אחד מהתשלומים האמורים, 

  שעיקרם הוא כדלקמן:

 דמי הרשאה .2.4.1

ה, במסגרתם יכללו שני תשלומים שונים הזוכה ישלם לרשות דמי הרשא
  ומצטברים: 

לעיל) ישולמו  1.2.5  דמי הרשאה בסיסיים (כהגדרתם בסעיף .2.4.1.1
  לחוזה.  12לרשות בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעיף 

יחושבו  –לעיל)  1.2.5 בסעיף דמי הרשאה משתנים (כהגדרתם  .2.4.1.2
 13וישולמו לרשות בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעיף 

 לחוזה.

 דמי השימוש  .2.4.2

יחושבו וישולמו לרשות  –לעיל)  1.2.5 בסעיף דמי השימוש (כהגדרתם 
  לחוזה. 14בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעיף 

  שירותיםדמי  .2.4.3

יחושבו וישולמו לרשות  –לעיל)  1.2.5 בסעיף דמי השירותים (כהגדרתם 
  לחוזה. 16 -ו 10בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעיף 

 דמי שירותים נוספים .2.4.4

יחושבו וישולמו  –לעיל)  1.2.5  בסעיףדמי השירותים הנוספים (כהגדרתם 
  לחוזה. 16 -ו 10לרשות בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעיף 

  מידעאחריות למידע כללי ו .3

 קיימיםבעלי הרשאה  .3.1

 פיו, כל אחד מהמציעיםלעיל ומאחריות הזוכה על  2.2.1 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
  כדלקמן:באופן בלתי חוזר, מצהיר ומתחייב בזאת, 

 ים פועל, נכון למועד פרסום המכרזכי מבקשת ליידע את המציעים,  הרשות .3.1.1
ועל כן, כתנאי  הקיימיםהרשאה ה יבעל בחלק ממקומות השירות בנמל

, על בעלי ההרשאה הקיימים לפנות את מקומות תחילת ביצוע השירותיםל
סיום תקופת (להלן: "  השירותיםעובר לתחילת תקופת ות כאמור השיר

 "). ההרשאה הנוכחית

במידה ומקומות ים באופן בלתי חוזר, שה/כי מוסכם ומוצהר על ידי הזוכ .3.1.2
הקיימים בעלי ההרשאה  השירות המיועדים עבור הזוכה לא יפונו על ידי

, זאת חרף הוראה מפורשת שתינתן לשם כך על ידי לעיל 3.1.1  כאמור בסעיף
, באופן שעלול למנוע ו/או להגביל ו/או לשבש ו/או לעכב את הרשות

את מועד תחילת תקופת  האפשרות למתן ההרשאה נשוא המכרז ו/או
, תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ההתקשרות

 , השירותיםלהשהות את מועד תחילת תקופת לדחות ו/או לעכב ו/או 
קבע לשם כך על ידי הרשות (ובכלל האמור לדרוש את הארכת ישמועד ל

 להלן), הכול על אחריותם 12.6 תוקף הערבות הבנקאית כמפורט בסעיף 
זה לעיל, על  3.1.2 אין באמור בסעיף . ה/יםשל הזוכ םהבלעדית ועל חשבונ

 3.1.3 מנת לגרוע מחובות והתחייבויות הזוכים בהתאם להוראות סעיף 
  להלן. 

כי הזוכה/ים ישא/ו באחריות המלאה והבלעדית לבצע, על חשבונו/ם, את  .3.1.3
תף פעולה ולבצע את כל התיאומים הדרושים עם בעלי כל הדרוש על מנת לש

ההרשאה הקיימים על מנת לאפשר את מתן השירותים, במלואם, החל 
. הזוכה/ים ישא/ו באחריות המלאה והבלעדית השירותיםמתחילת תקופת 

לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או תשלום שיגרמו למי מהצדדים בגין 
ור, וזאת מבלי לגרוע מחבותו/ם לתשלום העדר שיתוף פעולה מצידו/ם כאמ
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דמי ההרשאה, דמי השימוש ודמי השירותים החל מתחילת תקופת 
 לעיל.   2.2.2 כפי שהיא נקובה בסעיף  השירותים

כי שקלל ותמחר את כל הסיכונים ו/או הסיכויים הנובעים מפינוי או אי  .3.1.4
זה לעיל ו/או מתוצאותיו, וכי לא  3.1 י ההרשאה הקיימים פינוי של בעל

תהיינה לו ו/או לכל מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין 
בעניין זה ו/או בקשר עם  וסוג שהן, כנגד הרשות ו/או כנגד  כל מי מטעמה

ם תוענק הרשאה על פי מכרז זה ו/או בקשר קיומם של זוכים נוספים לה
לפעילותם ו/או השירותים שיוענקו על ידם, לרבות בקשר לקיומו של שוני, 

שהוא, בין תנאי החוזה לתנאי איזה מחוזי ההרשאה של בעלי מכל מין וסוג 
מיקומם ו/או הקיימים, ובכלל זאת בקשר עם ההרשאה אחרים ו/או 

משרדי חניון הפרדס בקשר ל,ירותגודלם/שטחם של איזה ממקומות הש
מספר ול הפרדס החלופיים, ת, לרבות משרדי חניושיוענקו לבעלי ההרשאה
ובקשר לנסיבות  ו/או במתחם המושכרות הפרדס תהחניות במתחם חניו

 5.17.6הנוגעות לעמדות הניקוי המשלים ונתיבי ההזנה כמפורט בסעיף 
 . לחוזה

  7-4 הפרדס ותחנימשרדי הוראות מיוחדות בכל הנוגע ל .3.2

לחוזה ולהוראות הקבועות במסגרתו בכל  9.3.5תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 
, משרד חניות 4למפעילים להם עתיד להיות מוקצה משרד חניות הפרדס הנוגע 

ולהקצאת משרד חניות  7ומשרד חניות הפרדס  6, משרד חניות הפרדס 5הפרדס 
 . לחוזה 9.3.5ראת סעיף הפרדס החלופיים למציעים כאמור על פי הו

 שירותי הניקויומתן  , עמדות הניקוי המשליםמתקן השטיפה, נתיב ההזנה .3.3

הוראות הנוגעות למתקן לחוזה ול 15.17המציעים מופנית לסעיף תשומת לב 
 , נתיבי ההזנה ועמדות הניקוי המשליםהשטיפה הקיים ולמתקן השטיפה החדש

  . 15.17.6בסעיף כמפורט  ולהתחייבויות המפעיל בקשר אליהם

  שירותי התדלוק .3.4

לשירותי הוראות הנוגעות לחוזה ול 15.17המציעים מופנית לסעיף תשומת לב 
  . ולהתחייבויות המפעיל בקשר אליהם התדלוק

 מידע כללי בעניין תנועת הנוסעים והיקפי השכרות הרכב בנמל  .3.5

  .הזמנת ההצעות ' לטופסאנספח מצורף כ

  עבודות התאמה .3.6

, בד בבד עם השירותיםבמהלך תקופת יתבצעו במקומות השירות,  תאמההעבודות ה
וזאת בהתאם להוראות החוזה, לרבות נספח עבודות ההתאמה ביצוע השירותים 

תקופת תחילת לדחיית הכלול במסגרתו, ומבלי שיהיה באמור על מנת להוות עילה 
ריעה ו/או לגריעה ו/או להפחתה של טיב או היקף השירותים ו/או לגהשירותים ו/או 

    להפחתה של איזה מהתשלומים אותם חייב המפעיל לשלם לרשות על פי החוזה.

 הגבלת אחריות .3.7

מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר,  המציעיםכל אחד מ
 כדלקמן: 

את כל הסיכונים ו/או הסיכויים הנובעים מהתקיימות כי שקלל ותמחר  .3.7.1
זה  3 סעיף הנסיבות ו/או האופציות המוקנות לרשות על פי החוזה ובפרט 

לעיל ו/או מתוצאותיהן והשלכותיהן (לרבות השלכות שמקורן בעיכוב ו/או 
ו/או לכל מי הפסקה ו/או הפרעה במתן השירותים), וכי לא תהיינה לו 

מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, כנגד הרשות 
ו/או כנגד  כל מי מטעמה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום, 
מכל מין וסוג שהם, שנגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או שבהן נדרש לשאת, 

ות האמורות, מימוש במישרין ו/או בעקיפין, בשל התקיימותן של הנסיב
האופציות המסורות לרשות ותוצאותיהן והמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי 
הוא מוותר וכן כי יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל 

 מין וסוג שהן בקשר לכך.       
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נת להוות הצהרה ו/או התחייבות של זה לעיל, על מ 3 סעיף כי אין באמור  .3.7.2
הרשות בקשר עם התממשות איזה מהנסיבות ו/או האופציות המסורות 

זה לעיל, והמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא  3 לרשות על פי סעיף 
כל מין מוותר וכן כי יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מ

  וסוג שהן בקשר לכך.

 בפרטטופס ההזמנה כי כל מידע המסופק במסגרת מסמכי המכרז בכלל וב .3.7.3
זה לעיל) וכן כל מידע אחר שנמסר או שיימסר על  3 סעיף (לרבות כמפורט 

ידי הרשות או מי מטעמה במהלך המכרז או בקשר אליו (בסעיף זה: 
כמו גם שהוא  ולמטרות ידיעה כללית בלבד, נועד לצורכי המחשה ")המידע"

ניתן על פי מיטב ידיעתה של הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד 
ההליך המכרזי ותקופת להשתנות במהלך  יעשוי; כי המידע פרסום המכרז

ההתקשרות וכי אינו מהווה כל מצג, התחייבות ו/או הצהרה מטעם הרשות 
ובפרט בכל הקשור לנכונותם ו/או לשלמותם של הנתונים המפורטים 

 במסגרתו. 

כל היבטי את וכבעל מקצוע באופן עצמאי , לבדוק בעצמוכל מציע על כי  .3.7.4
את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין ו ההתקשרות נשוא מכרז זה

, ובכלל האמור, את כל המידע, הכדאיות הכלכלית של הצעתו הכספית
מסמכי ת ומבלי לגרוע: כדאיותה הכלכלית של הצעת המציע; כל לרבו

 ,או עסקי , הנדסי, ביצועי, תפעוליכל נתון משפטי, תכנוניוכן  ,ההזמנה
  לצורך הגשת הצעתו למכרז. רלוונטי 

כי כל הסתמכות מטעם מציע על המידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע  .3.7.5
מטעמה במהלך המכרז או אחר שנמסר או שיימסר על ידי הרשות או מי 

בקשר אליו, הינה באחריות המציע בלבד. הרשות לא תשא באחריות לכל 
נזק, הפסד, עלות או הוצאה שייגרמו למי מהמציעים או למי מטעמם ו/או 
לצד שלישי כלשהו עקב הסתמכות על מידע כאמור, והמציעים מוותרים 

עלות כל טענה בזאת, באופן בלתי חוזר וכן יהיו מנועים ומושתקים מלה
 ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

  מסמכי המכרז .4

 :המסמכים הבאים מהווים את מסמכי המכרז .4.1

  :, לרבותטופס ההזמנה א.

  נספח מקומות השירות הכולל את כל אלה: –נספח א'   .1  

 .3שטח שירות באולם מקבלי הפנים בטרמינל  – 1נספח א'

 .תולא מקורהפרדס החניות מתחם  – 2נספח א'

 .הפרדס  תומשרדי חניו ותמקורהפרדס המתחם חניות  – 3נספח א'

 מתחם המושכרות. – 4נספח א'

  מתחם הניקוי לכלי הרכב. – 5נספח א'

מידע כללי בעניין תנועת הנוסעים והיקפי השכרות הרכב  –נספח ב'   .2  
  בנמל

  : טופס ההצעה על נספחיו, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו  ב.

  תצהיר להוכחת תנאי הניסיון  - נספח א'   .1  

  תצהיר בדבר העדר הרשעה בפלילים. -נספח ב'   .2  

  טופס הצעה כספית - נספח ג'   .3  

  נוסח ערבות לקיום הצעה -נספח ד'   .4  
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החוזה על נספחיו, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מטיוטת עותק   ג.
  : מתנאיו

לרבות תעריפי דמי שימוש, דמי שירותים ודמי  המפרט, –נספח א'   .1  
  שירותים נוספים 

  נספח עבודות ההתאמה –נספח ב'   .2  

  נספח שירות ותפעול   –נספח ג'   .3  

  ציוד קבוענספח   – 'דנספח   .4  

  ציוד נייד נספח   – 'הנספח   .5  

  תקשורת נספח  – 'ונספח   .6  

  דיווח כספי שנתי נספח   – 'זנספח   .7  

  וסח אישור מטעם רואה חשבון מבקר נ – 'חנספח   .8  

  נוסח הוראה לחיוב חשבון נספח   – 'טנספח   .9  

  נוסח ערבות בנקאית  – נספח י'  . 10  

  נספח אחריות בנזיקין – 'אנספח י  . 11  

  נספח ביטוח ואישורי ביטוח  –נספח יב'   . 12  

  בטיחות באש נוסח   – 'יגנספח   .13  

  נספח בטיחות וגהות  –יד'  נספח  .14  

  נספח אחזקה –נספח טו'   .15  

  נספח הוראות הביטחון –נספח טז'   .16  

  נספח איכות הסביבה  –נספח יז'   .17  

טופס ההצעה של המפעיל למכרז על נספחיו, כפי שהוגשו  –נספח יח'   .18  
  על ידי המפעיל במסגרת הצעתו למכרז  

הרשות, בכתב, במסגרת הליכי ם תפרסם אותהבהרה אחד ממסמכי הכל   ד.
  . המכרז

בכל עת הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מובהר בזאת במפורש, כי  .4.2
, רשותהמשנה בלהגשתן של ההצעות במכרז ופתיחתן כדין על ידי ועדת קודם 

לשנות, ובכלל האמור: להטמיע שינוים ו/או תיקונים בנוסח איזה ממסמכי המכרז, 
לרבות, כל הוראה, דרישה,  הזמנההחוזה וטופס הכן, או לסייג כל תנאי מתנאי לעד

לשאלות ההבהרה, או מועד, וזאת בין ביוזמתה ובין בתשובה  מקדמיפרוט, תנאי 
 , בקשר לכך.םשהוכל זאת מבלי שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג 

בכתב שתופץ לשם כך למשתתפים  שינוי ו/או תיקון כאמור, יתבצעו במסגרת הבהרה
אלה תהוונה חלק בלתי נפרד  הבהרותלהלן.  16.4 להוראות סעיף במכרז בהתאם 

אלא ו/או תיקון לשינוי תוקף כל למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה מכרז. מתנאי ה
 טעם הרשות. מ מסמך הבהרותכבכתב הודעה על כך אם ניתנה 

 6 בסעיףמסמכי המכרז יועמדו לעיון ולהדפסה באתר האינטרנט של הרשות כמפורט  .4.3
הלן או ימסרו למשתתפים במשרדי הרשות, באמצעות עותק צרוב באמצעות מדיה ל
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מגנטית על גבי תקליטור. מסמכי המכרז אשר יומצאו למשתתפים על גבי 
 . PDFהתקליטור, יערכו כקובצי 

ובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע למען הסר ספק מ .4.4
שינוי מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה 
במסגרתו). עוד מובהר בזאת, כי העותק הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת 
המכרזים, הנו באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז זה. עותק 

ים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של הרשות ו/או אשר נצרבו המסמכ
על גבי התקליטור וכן כל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו, לא יהיה 
בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של 

 העותק הכתוב למסמכי המכרז, המופקד גם בתיבת המכרזים. 

  ז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזיריכו .5

  מצ"ב טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי:  .5.1

  מועד ביצוע   פעולה

  16.01.2017 -   .מועד פרסום המכרז

 פיתוח עסקי, באגף למכרזלרישום המועד האחרון 
  להלן.  6.2.2.1 , כמפורט בסעיף של הרשות

- 06.02.2017  

באמצעות אתר , למכרז המועד האחרון לרישום
 6.2.2.2  כמפורט בסעיף ,של הרשות האינטרנט

  להלן.

  

- 05.02.2017  

 7 במכרז כמפורט בסעיףמשתתפים  וסיורמפגש 
   .להלן

במועדים אשר יקבעו על  -
  ידי הרשות

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט 
  .להלן 16.1 בסעיף 

- 15.02.2017 

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט 
 5.2  ובכפוף להוראות סעיף לןלה 13.12.1  בסעיף
  .להלן

- 01.03.2017 

מועד תוקף ההצעה ותוקף הערבות לקיום 
 12.1  -ו  11 בסעיפים  ,בהתאמה ,ההצעה, כמפורט

  .להלן

- 01.06.2017 

ובכלל האמור,  שנותלבכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,  תרשאיהרשות תהיה  .5.2
אחת או נוספת, קצובה בתקופה  זה לעיל 5 הנקובים בסעיף  יםמועדהאת לדחות 
המועדים נה לכל המציעים. על כאמור תשלחדחייה שינוי ו/או . הודעות על יותר

כל ההוראות אשר חלו על יחולו , ו, במידה ויקבעהרשותעל ידי  ואשר ייקבעהחדשים 
אין באמור בסעיף זה כדי למען הסר ספק מובהר בזאת, כי . הםל מוקדש יםמועדה

 .למשתתפים כלשהימתן ארכה שינוי ו/או להבטיח 

גרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת ל .5.3
העומדת לרשות על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן 
סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

 זה.   5 בקשר עם מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם להוראות סעיף 
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  ורישום למכרזעיון במסמכי המכרז  .6

 עיון במסמכי המכרז .6.1

מסמכי המכרז באתר בכל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין  .6.1.1
אתר (בטופס הזמנה זה: " www.iaa.gov.ilהאינטרנט של הרשות: 

  .01.03.2017ועד ליום  12.01.2017") החל מיום האינטרנט

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

  אמור.במסגרת המכרז נכון למועד העיון ה

  את מסמכי המכרז ניתן להדפיס במישרין דרך אתר האינטרנט.  .6.1.3

  במכרז השתתפות .6.2

בעצמו ו/או באמצעות מי  להירשםכל מציע המעוניין להשתתף במכרז  על .6.2.1
 להלן.  6.2.2  מטעמו, באופן המפורט בסעיף

 המפורטים להלן: באופן ובמועדים  יתבצעלמכרז  הרישום .6.2.2

, הממוקמת בנמל התעופה בן גוריון, פיתוח עסקיאגף במזכירות  .6.2.2.1
, ")פיתוח עסקיאגף (בטופס הזמנה זה: " 2משרד ראשי קומה 

 השעה עד 06.02.2017מיום יאוחרולא  12.01.2017החל מיום 
  או  ; 09:00-12:00 השעות ביןה', -'א בימים, 10:00

ולא יאוחר  12.01.2017ום , החל מיהאינטרנט אתר באמצעות .6.2.2.2
 . 23:30בשעה:  05.02.2017 מיום

את  להשלים, כי על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את הרישום, מובהר
זה לעיל  6.2.2 כאמור לא יאוחר מהמועדים  הנקובים בסעיף  הרישוםהליך 

  (לפי העניין). 

יוכל עוד  לא עד למועד האמור, הרישוםם את הליך אשר לא ישלי מציע
למכרז ולא יוכל עוד להגיש הצעה למכרז וככל שהגיש, הצעתו  להרשם

 .תיפסל על הסף

או באתר  פיתוח עסקיבאגף הרישום למכרז ימסרו לרשות,  הליך במסגרת .6.2.3
המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר  הנרשםהאינטרנט, פרטי 
 דואר אלקטרוני. טלפון, מספר פקס ו

, לעיל 6.2.3 סעיף שנמסרה במסגרת הוראת הדוא"ל הרשות תשלח, לכתובת  .6.2.4
, פיתוח עסקילמכרז. במידה והרישום יתבצע באגף  הרישוםבגין אישור 

 יימסר למציע אישור ידני.

ו/או תקלה ו/או הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק  .6.2.5
אובדן ו/או הוצאה 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, שנגרמו בקשר עם מסירת 

לעיל, לרבות נזק ו/או תקלה ו/או אובדן  6.2.3  סעיףהפרטים הנקובים ב
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

   חובה מפגש וסיור .7

(ולהם בלבד),  למכרז שנרשמו המציעיםשות תקיים מפגש וסיור בנתב"ג לכל  הר .7.1
בניין המפגש יתקיים בנמל התעופה בן גוריון, ב 10:00 בשעה 08.02.2017 ביום

 . 1קומה  -בהנהלה ראשי 

וסיור מציע או נציג מטעמו אשר לא ישתתף במפגש  .חובה ם, הינוסיור המפגש .7.2
הצעתו תפסל על הסף.  -תו למכרז ואם עשה כן כאמור לעיל, לא יוכל להגיש הצע

פרוטוקול  המפגש וסיור יפורסם על ידי הרשות באמצעות מסמך הבהרה אשר ישקף 
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ויחייב כל גורם שיגיש מסמך ההבהרה יועבר לכל הנרשמים למכרז את הנאמר בו. 
 הצעה למכרז. 

ים שונים עניינל התייחסרשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, ל הרשות תהא, במפגש .7.3
, אלא אם כאמורהקשורים בהליך המכרז. מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות 

 .כאמור ההבהרה של לתכניה ובהתאם בכתב הבהרה במסגרת ביטויה את מצאה, זו

הרשות תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך, מפגש  .7.4
לבד). הודעה על מועד המפגש ו/או הסיור (ולהם ב לנרשמים למכרזו/או סיור נוספים 

 .לנרשמים למכרזהנוספים האמורים תימסר בכתב ומראש 

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז .8

רשאי להשתתף במכרז רק מציע, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, הנו  .8.1
להשכרת רכב בהתאם להוראות פרק  , שהנו בעל רישיוןתאגיד הרשום כדין בישראל

ו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), ו' לצ
התקף על שמו נכון למועד האחרון להגשת  ,")צו הפיקוח(להלן: " 1985- תשמ"ה

   :ואשר מתקיימים בו במצטבר, כל התנאים המקדמיים הבאיםההצעות, 

ל ומנהמפעיל , אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, כנ"ל מציע .8.1.1
 3לפחות  ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו, בעצמובמדינת ישראל, 

 ;סניפים להשכרת רכבי השכרה, בפריסה ארצית

  זה:  8.1 לצורך סעיף 

  כהגדרת מונח זה בצו הפיקוח.  –" השכרה"

  כהגדרת מונח זה בצו הפיקוח. -" רכב השכרה"

תר בו ו/או באמצעותו מבצע המציע, במסגרת השכרת רכבי א –" סניף"
ההשכרה, את הפעילויות הבאות: הזמנה, השכרה, מסירה, החזרה והחלפה 

   של כלי רכב עבור לקוחותיו.

מבין  , בכל אחד משלושהסניף אחד לפחות הממוקם - " פריסה ארצית"
 האזורים הבאים: א. "אזור צפון": אזור המשתרע מקו הרוחבארבעת 

הצפוני של העיר נתניה וצפונה; ב.  "אזור מרכז": התחום המוניציפאלי של 
גוש דן רבתי; ג. "אזור דרום": אזור המשתרע מקו הרוחב הצפוני של העיר 
באר שבע ודרומה; ד. "אזור ירושלים": התחום המוניציפאלי של העיר 

  ירושלים. 

 - וגם-

במכרז, מחזיק  מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות .8.1.2
רכבי השכרה מסוג רכב פרטי, כאשר שנת הייצור של  100לפחות  בבעלותו

משנת הנה רכבי ההשכרה, כפי שהיא נקובה ברישיון כלי הרכב, כל אחד מ
 ואילך.  2015ייצור 

 כהגדרת מונח זה בצו הפיקוח. -" רכב פרטי: "זה 8.1 לצורך סעיף 

 - םוג-

לחוק עסקאות  2יע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף מצ .8.1.3
 ;1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

  - וגם-

, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים כל כנ"למציע  .8.1.4
  אלה במצטבר: 

כל בעל  -במידה והמציע הנו תאגיד  הוא, מנהלו הכללי, וכן .8.1.4.1
, לא הורשעו בכל ערכאה שהיא אמצעי שליטה משמעותי במציע

- בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים על פי חוק העונשין, תשל"ז
1977 :100, 112, 237 ,290 ,291 ,300 ,305 ,330 ,383 ,422-425 

, ואם 1957-ו/או על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח
) שנים ומעלה 5הורשעו באיזו מהעבירות כאמור, חלפו חמש (

  תום ריצוי העונש בגינן.  מיום
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מי שהנו  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי" :לעיל זה לצורך סעיף
) או יותר מן הערך הנקוב 25%מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים (

של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע 
) או יותר 25%ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים (

  .במציעמהדירקטורים 

  - וגם-

) עבירות לפי 2הוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי ( .8.1.4.2
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

, ואם 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים), התשנ"א
כי במועד האחרון  –) עבירות כאמור 2הורשעו ביותר משתי (

) לפחות ממועד ההרשעה 1(להגשת ההצעות חלפה שנה אחת 
  האחרונה.

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

מובהר, כי הרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא 
עיל, ל 8.1.4.2  התקיים בו התנאים המקדמי הנקובים בסעיף

וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים 
) לחוק עסקאות גופים 1)(1ב(ב2בהתאם להוראות סעיף 

   . 1976- ציבוריים, תשל"ו

  - וגם-

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

לחוק שוויון זכויות חלות עליו  9, שהוראות סעיף או לחילופין
עובדים,  100 –והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ 

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם 
) כי במידה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה, iכדלקמן: (

ירותים יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והש
לחוק שוויון  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או  –זכויות ובמידת הצורך 
) כי התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד iiלחילופין (

העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 
יות בהתאם להוראות סעיף לחוק שוויון זכו 9חובותיו לפי סעיף 

 8.1.4.3 )ii זה לעיל, ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייב (
והמציע מצהיר בזאת כי אכן פנה בפועל כאמור, ובמידה וקיבל 

 ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומן. 

  ק שיווין זכויות. כמשמעותו בחו –" מעסיקזה:  " סעיףלצורך 

 6.2  מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו נרשם למכרז עפ"י הוראות סעיף  .8.1.5
 לעיל.

צריכים להתקיים  לעיל 8.1  המפורטים בסעיף מובהר בזאת, כי התנאים המקדמיים .8.2
  .אלא אם כן נקבע אחרת ובמפורש במסמכי המכרז ע עצמובמצי

פים , לצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיזה 8.1.5  על אף האמור בסעיף
, יהיה המציע רשאי להסתמך על הניסיון, כנדרש, שנצבר על ידי לעיל 8.1.2  -ו 8.1.1 

תאגיד ממנו רכש המציע או המוביל המקצועי, לפי העניין, פעילות, וזאת לרבות 
ולרבות בדרך של  1999 - בדרך של מיזוג, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט 

   ").התאגיד הנרכשעסקת נכסים (להלן: "

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

  נטית.הכספי שנצברו על ידי התאגיד הנרכש לתקופה הרלוו

אישיות משפטית אשר בינה לבין הרשות, נחתם הסכם הרשאה ו/או חוזה לאספקת  .8.3
"), אשר מתקשר" ובהתאמה "חוזה אחרו/או שירותים ( בסעיף זה יחדיו: "  טובין
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לרשות היה עמו ניסיון שלילי, רע ו/או כושל עימו, לרבות חוסר אמון, העדר שביעות 
או מי מטעמו, ו/או מתן השירותים על ידו רצון ניכרת מביצוע העבודות על ידו ו/

לרשות, להפרת התחייבויות המציע כלפי הרשות על פי חוזה ההתקשרות עימו ו/או 
(שמירה על   שהפר כלל מכללי הרשות, לרבות אך לא רק כללי רשות שדות התעופה

ו/או שניתן בעניינו פסק דין בו נקבע כי  1984הסדר בשדות תעופה) התשמ"ד 
ג שלא כדין כלפי הרשות ו/או בוטל חוזה ההתקשרות עימו מחמת המתקשר נה

הפרתו על ידי המתקשר, התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו וכיו"ב תהיה הרשות 
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון למשתתף, לקבוע כי לא 

לפסול את יוכל אותו מתקשר להשתתף במכרז ולהגיש הצעה ו/או תהיה רשאית 
 הצעתו של מתקשר אשר הגיש הצעה למכרז.

הרשות תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי במסגרת בדיקת ההצעות לפסול את  .8.4
אשר חזרה בה מהצעתה במכרז או מהצעתה בהליך תחרותי  הצעת ישות משפטית 

אחר, לאחר שהוכרזה כזוכה באותו הליך או שמסרה לועדת המכרזים מידע מטעה 
מהלך המכרז בעורמה וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו לפרסום או שנהגה ב

 .המכרז

   יחידה הצעה הגשת .9

  מציע שבחר להגיש הצעה בעצמו, לא יוכל להיות בעל עניין במציע אחר.  .9.1

 מנהל במציע, לא יוכל להיות בעל עניין, במציע אחר או מנהל במציע אחר.   .9.2

 להצעה לצרף שיש המסמכים .10

  את כל המסמכים המפורטים להלן: על המציע לצרף להצעתו

תצהיר חתום ע"י מורשה החתימה במציע לצורך מכרז זה ומאושר על ידי עו"ד,  .10.1
' לטופס ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתו, וזאת נספח אבנוסח 

 8.1.1- 8.1.2 בסעיפים תנאים המקדמיים הנקובים בלצורך הוכחת עמידתו של המציע 
 . לעיל

העתק אישור עדכני מרואה חשבון או משלטונות מס הכנסה ומע"מ המעיד, כי  .10.2
, 1975-המציע, מנהל עסקיו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

 - עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ובצירוף העתק האישורים הנדרשים לפי חוק 
כשכל אחד מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע , נכון למועד  1976

האחרון להגשת ההצעות במכרז ומאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור", וזאת 
 לעיל.  8.1.3 לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

' נספח בתצהיר חתום על ידי המנהל הכללי של המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח  .10.3
לטופס ההצעה, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב 

  לעיל. 8.1.4  בסעיף

(כפי שנשלח  רשות למציע או למי מטעמו, שמסרה המאישור הרישום למכרזהעתק  .10.4
ביצוע כנגד  אליו בדוא"ל או כפי שהונפק לו בעת ביצוע הרישום במשרדי הרשות)

 8.1.5  , וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיףהרישום
  לעיל.

' לטופס ההצעה, במסגרתה יפרט המציע נספח גוסח הצעתו הכספית של המציע, בנ .10.5
בכל אחת מהקטגוריות (שתיהן או  המוצעים על ידוהבסיסיים את סך דמי ההרשאה 

, כשהיא חתומה על ידי להלן 14.2.1  , בהתאם ובכפוף להוראות סעיףאחת מהן)
  .המציע במקומות המיועדים לכך

תיפסל ולא ₪  1,000,000 -הצעה לדמי הרשאה בסיסיים הנמוכים מ -בקטגוריה א'
  תידון.

תיפסל ולא ₪  750,000 - הצעה לדמי הרשאה בסיסיים הנמוכים מ -בקטגוריה ב'
 תידון. 

' לטופס נספח ד להלן), בנוסח 12 ערבות בנקאית לקיום ההצעה (כהגדרתה בסעיף  .10.6
 ההצעה. 

  להלן.  13.7 בהתאם להוראת סעיף  כנדרשטופס ההצעה כשהוא חתום,  .10.7
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טופס הזמנת ההצעות והחוזה על נספחיהם, וכן כל הבהרה שתימסר למציעים בכתב  .10.8
להוראת כנדרש בהתאם  כשהם חתומיםעד מועד הגשת ההצעות, או העתקיהם, 

 . להלן 13.7 סעיף 

תצהירים  זה משמעם 10 9  סעיףפי -למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תצהירים על
  פקודת הראיות.  פי-, ערוכים עלמקוריים בלבד

  המציע הצעת תוקף .11

 מועדהצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, על כל פרטיה, לתקופה שראשיתה ב .11.1
 "). תוקף ההצעה(להלן: " 01.06.2017יום ב סיומהת במכרז ווהצעההגשת האחרון ל

לתקופות ההצעה, תוקף  את להאריך, בהודעה בכתב למציעים,הרשות תהיה רשאית  .11.2
מועד סיומו של ההליך המכרזי, וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי עד לקצובות נוספות 

 מכרזבדיקת ההצעות בב חל עיכובבנסיבות בהן שיקול דעתה הבלעדי, לרבות 
בנסיבות האמורות, יאריכו המציעים בהתאם, גם את תוקף . וההכרזה על הזוכה

 הערבות לקיום הצעה. 

 לקיום הצעה ערבות .12

אוטונומית בלתי מותנית, בנוסח המצורף ערבות בנקאית המציע יצרף להצעתו  .12.1
 1נספח ד'בנוסח   –(בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת  ' לטופס ההצעהדנספח כ

ערבות לקיום : "בטופס ההזמנה₪ ( 60,000של מבנק בישראל, בסך לטופס ההצעה), 
ועד ליום או ממועד מוקדם יותר הגשת ההצעה  ממועדבתוקף כשהיא "), ההצעה

01.06.2017. 

מאת בנק ישראלי  -  לטובת הרשותו מציעלבקשת ה -ערבות לקיום המכרז תּוצא ה .12.2
או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות התקפות של אגף שוק ההון 
ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, 

ביטוח (ענפי ביטוח), כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי 
. 1981 –וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א  1985- תשמ"ה

 הנערב/המבקש הרשום בכתב הערבות לקיום המכרז חייב להיות המציע עצמו. 

במקרה שהערבות לקיום המכרז תּוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב הערבות  .12.3
רת הביטוח, ולא באמצעות סוכנות ביטוח והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חב

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

נספח למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ערבות לקיום ההצעה אשר לא תהיה בנוסח  .12.4
 ת המציע.תפסל וכך גם הצע 'ד

הערבות לקיום המכרז, תשמש כערובה לקיום מלוא התחייבויותיו של המציע  .12.5
  .כמפורט במסמכי המכרז

וההכרזה  מכרזבבדיקת ההצעות המכרזי ובכלל האמור: הליך החל עיכוב בהשלמת  .12.6
 על הזוכה ו/או ביקשה הרשות להאריך את תוקף ההצעות במכרז, מכל סיבה שהיא,

הארכת תוקף הערבות לתקופות את המציעים, מכל  תהא הרשות רשאית לדרוש
מעבר לתקופה לקיום המכרז קצובות נוספות. המציעים יאריכו את תוקף הערבות 

  בהתאם להוראות הרשות.לעיל (או כל תקופה מוארכת שלה),  12.1 בסעיף הנקובה 

ו/או מהוראות כל דין  לעיל 12.5 ראות סעיף הוכלליות האמור במבלי לגרוע מ .12.7
, מציע שחזר בו מהצעתו ו/או לא האריך את תוקף המתייחסות לחילוט ערבות

, תהא התקופה אותה קצבה הרשות לשם כך, תוך נדרשכלקיום הצעה הערבות 
על פי שיקול דעתה , או את חלקהו/ את מלוא סכום הערבות חלטהרשות רשאית ל

וזאת מבלי לפגוע בזכותה לתבוע נזקים נוספים ו/או לנקוט נגד המציע, הבלעדי, 
 .כל דיןבהתאם לזכויות המוקנות לה לפי בהליכים נוספים 

למכרז, לרבות הפרת מי  יםקיום הצעת המציע-כמו כן, בכל מקרה של אי .12.8
אית, מבלי להיזקק להסכמת במסמכי המכרז, תהא הרשות רש יהםמהתחייבויות

, לגבות את כלשהומו"מ  ומבלי לנהלומבלי לפנות לערכאות, לבוררות  יםהמציע
, וזאת מבלי שיהיה באמור על מנת או את חלקו מלוא סכום הערבות לקיום המכרז

כל נזק אחר ו/או נוסף ו/או לנקוט  מהמציעיםלגרוע ו/או לפגוע בזכות הרשות לתבוע 
בזאת  יםמוותר יםך כלשהו למימוש זכויותיה כאמור. המציעבהלי ציעיםכנגד המ



  
 

42/32  

מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין  יםומושתק יםמנוע ובאופן בלתי חוזר וכן יהי
  וסוג שהיא, בגין חילוט הערבות כאמור. 

כערובה לקיום התחייבויותיו על פי החוזה, וכתנאי לשחרור המציע הזוכה יפקיד,  .12.9
כמפורט בחוזה. למען הסר ספק יובהר, כי החוזה  ערבותאת הערבות לקיום ההצעה, 

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של המציע עד להפקדת ערבות כאמור, תשמש הערבות 
על פי מסמכי  המציע הזוכהלקיום ההצעה, גם כערובה לקיום כל התחייבויותיו של 

  המכרז (לרבות החוזה).

  הוראות כלליות – ההצעה הגשתומועד  אופן .13

כל התנאים המקדמיים והמעוניין להשתתף במכרז, יגיש הצעתו כשכל ב העומדע מצי .13.1
הפרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים על פי הוראות המכרז, ממולאים ו/או 

 לשם כך םמורשיהגורמים הרלוונטיים המצורפים כדבעי, כשהם חתומים בידי 
זאת כל המציע ונושאים את חותמת המציע ואישור עו"ד כפי הנדרש, ומטעם 

מכרז באמצעות מעטפה אחת על גבה יציין המציע את שמו המלא וכן את המשפט: "
למתן שירותים של השכרת רכב לקבלת הרשאה  2016/15/040/031/00פומבי מס' 

במעטפה זו יכניס המציע את כל המסמכים הבאים ויסגרה ". לנהיגה עצמית בנתב"ג
 היטב:

ים לצורך הוכחת עמידתו של עיל, הנדרשל המסמכים המפורטים בסעיפים .13.1.1
 לעיל. 8.1.1 - 8.1.5  בסעיפים נקוביםהמקדמיים ה םהמציע בתנאי

שאר בהתאם לולעיל  10.5  כמפורט בסעיףשל המציע הצעתו הכספית  .13.1.2
 הוראות טופס ההזמנה.

 לעיל.  10.6  כמפורט בסעיף ההצעהערבות לקיום ה .13.1.3

 .לעיל 10.7 -10.8  יתר המסמכים המפורטים בסעיפים .13.1.4

  ההצעה, על כל צרופותיה, תיערך בשפה העברית.  .13.2

העתקים, כאשר עותק אחד של כל אחד מהמסמכים המפורטים  2 - ההצעה תיערך ב  .13.3
לעיל, יסומן על ידי המציע כעותק "מקור", ו העותק הנוסף השני יסומן  13.1  בסעיף

כ"עותק שאינו מקורי". המסמכים שצורפו כעותק שאינו מקורי,  על ידי המציע
  יאומתו על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור".

, למכרז להצעה המצורפים הנספחים על נוספים מסמכים להוסיף רשאי יהיה המציע .13.4
 כל לצרף רשאי יהיה לא המציע ואולם, כנדרש, ויאמתם עליהם גם שיחתום ובלבד
 עלולה, כלשהי הסתייגות המציע צרף. המכרז מתנאי הסתייגות המהווה מסמך
 .להלן 17.1  בסעיף כאמור, הסף על להיפסל הצעתו

כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף  .13.5
 תוכן עניינים מפורט. 

 מתאים העתק"כ ד"עו ידי על יאושר, הלהצע ושיצורף מקור שאינו מסמך כל .13.6
  ".למקור

מורשי החתימה חותמת המציע בצירוף לחתימת את  ושאכל אחד ממסמכי המכרז, י .13.7
המציע, בכל עמוד, וכן בנוסף במקומות המיועדים לכך בטופס של הרלוונטיים 

  .ההצעה ובנספחיו

 ד"עו דיי על מאושרת העתקתו שנכונות מסמך העתק למסור נדרש שמציע מקום כל .13.8
 ערוך תצהיר להגיש או) אחרת חתימה כל ובין המציע חתימת בין( חתימה לאמת או

 יהיה, ד"עו ידי על מאושרת גביו על כשהחתימה הדין להוראות בהתאם
 או/ו ישראלי קונסול או/ו ישראלי ד"עו רישיון בעל ד"עו כאמור מאשר/המאמת
 .העניין לפי, ציבורי נוטריון

של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית, מובהר, כי על הצעתו  .13.9
הצעתו תיפסל, וזאת מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי הוראות המפורטות בסעיף 

 להלן.  17.2 

של המציע במקום המיועד לכך בטופס ההצעה, את פרטיו  יצייןבמסגרת ההצעה,  .13.10
להליך המכרזי, אשר יהיה מוסמך לפנות ך מטעמו לכל עניין הנוגע איש קשר מוסמ
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פרטי איש הקשר יכללו,  .לרשות בשם המציע ולקבל הודעות ו/או הנחיות בשמו
לפחות: שם ומשפחה, כתובת קשר, טלפונים בהם איש הקשר זמין בכל שעות 

  הפעילות המקובלות ומספר פקס.

 מידע סודי  .13.11

הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל  מבלי לגרוע משיקול דעתה של .13.11.1
מציע לציין בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך בטופס 
ההצעה, מהם הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעתו, אשר העיון בהם 
על ידי המציעים האחרים עלול, לדעתו, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד 

למסירתם לעיון כאמור. המציע  מקצועי שלו ואשר הוא מתנגד, בשל כך,
ינמק בפירוט את הטעמים בגינם הוא סבור כי המידע שצוין על ידו הנו מידע 
סודי או סוד מקצועי שאינו כפוף לזכות העיון המוקנית ליתר המציעים על 

 פי דין.  

לעיל, הרשות  13.11.1  מובהר בזאת, במפורש, כי, על אף האמור לעיל בסעיף .13.11.2
היא זו אשר תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש 
לנמק החלטתה זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של 
המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר 

ו/או המסמכים שאותם לכך, בין אם פרט המציע בהצעתו מהם הנתונים 
לעיל, ובין אם לאו. למניעת  13.11.1  בסעיףהינו מבקש שלא לחשוף כאמור 

ספיקות, יובהר כי בכל מקרה, ההצעה הכספית של המציע וכן כל מידע 
 אינם חסויים. -שנקב במסגרת ולצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים 

 ועד הגשת ההצעותמ .13.12

תוגש לעיל,  13.1 המעטפה, כשהיא כוללת את כל המסמכים הנקובים בסעיף  .13.12.1
תיבת המכרזים הנמצאת , ל08:00-16:00ה', בין השעות: - בימים א'
קומה במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) שב, בבניין המשרד הראשי, בנתב"ג

סמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט בחדר (או  140' חדר מס 1
(בטופס זה:   10:00בשעה  01.03.2017 עד ליוםוזאת  מנחה שיוצב במקום)

 "). המועד האחרון להגשת ההצעות"

מודגש בזאת שהצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון  .13.12.2
התאם להוראת להגשת ההצעות (תאריך ושעה) לא יתקבלו ולא יידונו, ב

 .1993-(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג20תקנה 

   הזוכה ההצעה לבחירת מידה ואמות ההצעות בדיקת .14

אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות שהוגשו, אשר עמדו בכל התנאים  .14.1
מהמשקל: ההצעה הכספית של  100%המקדמיים ובשאר דרישות המכרז, תהיה 

 . ")ההצעה הכספית(להלן: " תבקטגוריה הרלבנטיהמציע 

, על ידי ועדת המכרזים אשר תהיה רשאית בדיקת הצעות המציעים במכרז תעשה .14.2
  בשלב אחד שיתבצע בשני שלבי משנה כדלקמן:  להיוועץ במומחים מטעמה,

  הכספית ההצעה .14.2.1

 כפי שהיא נקובה תחילה תבחן הרשות את הצעתם הכספית של המציעים
בכל  ההצעה הכספיתסכום מובהר, כי  .תלטופס ההצעה הכספי 'נספח גב

, יהיה נקוב בשקלים חדשים, ויירשם בספרות ובמילים. במקרה קטגוריה
סכום ההצעה של סתירה בין הספרות לבין המילים, יגבר האמור במילים. 

   ללא מע"מ. ןיצוי הכספית

מסך של  נמוךה סכוםשבמסגרתה ינקב  א'הצעה כספית לקטגוריה 
   ולל מע"מ), תיפסל ולא תידון.(לא כ₪  1,000,000

מסך של  נמוךה סכוםשבמסגרתה ינקב  ב'הצעה כספית לקטגוריה 
   (לא כולל מע"מ), תיפסל ולא תידון.₪  750,000

 :עמידה בתנאים מקדמיים ובתנאים נוספים .14.2.2

ההצעה הכספית של המציע בעל  והרשות תכריע בדבר עמידת .14.2.2.1
בעלי שש ובדבר עמידתם של בקטגוריה א' ביותר  ההגבוה
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בתנאים ההצעות הכספיות הגבוהות ביותר בקטגוריה ב' 
במסגרת זו תבדוק הרשות את  8.1 המקדמיים המפורטים בסעיף 

המסמכים אשר הוגשו על ידי המציעים כאמור בהתאם להוראות 
כמו כן, תבחן הרשות בשלב זה את לעיל.  10.1 - 10.4  סעיפים

 וכן את הצגת כללעיל  10.6  כמפורט בסעיף הערבות לקיום המכרז
לעיל (להלן:  10.7 - 10.8  פיםמסמך רלוונטי אחר כמפורט בסעי

  "). התנאים הנוספים"

בדיקת התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים כאמור תעשה, על 
. מציע אשר לא עמד בתנאים ולא תנוקד "Go-No Go"בסיס 

המקדמיים, הצעתו תפסל, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הרשות 
   להלן. 17.2 להוראות סעיף  בהתאם

 בקטגוריה א' הכספית הנפסלה הצעתו של מציע בעל ההצע
ביותר, תמשיך הרשות לבחון את עמידתו בתנאים  ההגבוה

 מקדמיים ובתנאים נוספים של המציע העוקב אשר הצעתו
לבד המציע שהצעתו ביותר (מ הגבוההנה ה הכספית לקטגוריה א'

נפסלה). נפסלה הצעתו של המציע העוקב תמשיך הרשות לבחון 
באופן  בקטגוריה א' את הצעותיהן העוקבות של מציעים נוספים

  המתואר בסעיף זה לעיל. 

ההצעות הכספיות  מששנפסלה הצעתו של מציע בעל אחת 
, תמשיך הרשות לבחון את עמידתו בקטגוריה ב' הגבוהות ביותר

מקדמיים ובתנאים נוספים של המציע העוקב אשר  בתנאים
ההצעות הגבוהות  מששהנה אחת לקטגוריה ב' הצעתו הכספית 

ביותר (מלבד המציע שהצעתו נפסלה). נפסלה הצעתו של המציע 
העוקב תמשיך הרשות לבחון את הצעותיהן העוקבות של מציעים 

   באופן המתואר בסעיף זה לעיל. בקטגוריה ב' נוספים

מנגנון המתואר בסעיף זה ין באהסר ספק מובהר בזאת, כי למען 
בחון את עמידתם של מהרשות ל, על מנת לגרוע מזכותה של לעיל

 מקבילבהצעות נוספות בתנאים המקדמיים ובתנאים נוספים 
לבחינת הצעתו של המציע בעל ההצעה הכספית הגבוהה ביותר 
ם ואף לפנות למציעים כאמור בבקשה לקבלת הבהרות בהתא

הכול בהיקף ובאופן שיקבע על ידי  להלן, 17.2 להוראות סעיף 
  .והמוחלט על פי שקול דעתה הבלעדיהרשות ו

 דירוג הזוכים במכרז .14.2.3

תהא על ההצעה הכספית הגבוהה בכל אחת מהקטגוריות התחרות במכרז 
  ביותר. 

פי כל דין ועל פי טופס הזמנה זה, תכריז  בכפוף לסמכויותיה של הרשות על
  הזוכים בכל קטגוריה בהתאם לאמור להלן:הרשות על 

   -בקטגוריה א'

בכל התנאים המקדמיים והתנאים  עמדתכריז על המציע אשר הרשות 
הגבוהה ביותר, כזוכה  בקטגוריה א' היאהצעתו הכספית ואשר הנוספים 
לא יוגשו הצעות על ידי למען הסר ספק, ככל ש .בקטגוריה א' במכרז

מהמשתתפים במכרז לקטגוריה זו ו/או ככל שנפסלו כל ההצעות של 
המציעים בקטגוריה זו עקב אי עמידתם בתנאים הנוספים, לא יוכרז זוכה 

  בקטגוריה זו. 

   - בקטגוריה ב'

המציעים, אשר הצעתם הכספית תהיה  ששת -הוכרז זוכה בקטגוריה א'
ואשר עמדו בתנאים המקדמיים ובתנאים בקטגוריה ב', הגבוהה ביותר 

  . בקטגוריה ב' יבחרו כזוכים במכרז -הנוספים 

המציעים, אשר הצעתם הכספית תהיה שבעת  - 'לא הוכרז זוכה בקטגוריה א
ואשר עמדו בתנאים המקדמיים ובתנאים בקטגוריה ב', הגבוהה ביותר 

  . בקטגוריה ב' יבחרו כזוכים במכרז -הנוספים 
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ידורגו באופן שבו  בקטגוריה ב' יות של מציעים כאמורהצעותיהם הכספ
, יוכרז בקטגוריה ב' המציע, אשר הגיש את ההצעה הכספית הגבוהה ביותר

"), המציע אשר הגיש את 1זוכה מספר (להלן: "בקטגוריה ב'  1כזוכה מספר 
(להלן:  2יוכרז כזוכה מספר  בקטגוריה ב' ההצעה הכספית השנייה בגובהה

"), המציע אשר הגיש את ההצעה הכספית השלישית בגובהה 2זוכה מספר "
"), המציע אשר 3זוכה מספר (להלן: " 3יוכרז כזוכה מספר בקטגוריה ב' 

יוכרז כזוכה בקטגוריה ב' הגיש את ההצעה הכספית הרביעית בגובהה 
המציע אשר הגיש את ההצעה הכספית , ")4זוכה מספר (להלן: " 4מספר 

זוכה מספר (להלן: " 5יוכרז כזוכה מספר יה ב' בקטגורהחמישית בגובהה 
בקטגוריה ב' בגובהה השישית המציע אשר הגיש את ההצעה הכספית ו ")5

וזאת בכפוף להוראות  ,")6זוכה מספר (להלן: " 6יוכרז כזוכה מספר 
במידה ולא יהיה זוכה בקטגוריה ב', המציע אשר  לן.לה 21  -ו 18  סעיפים

יוכרז כזוכה בקטגוריה ב' הה הגבו השביעיתהגיש את ההצעה הכספית 
  .")7זוכה מספר (להלן: " 7מספר 

 הליך התמחרות  .14.2.4

מציעים או יותר  2מידה שבה לעיל, ב 14.2.3 בסעיף מבלי לגרוע מהוראות 
מציעים או  2בקטגוריה א' או במידה שבה נקבו בערך זהה של הצעה כספית 

העשויה להיות מדורגת יותר נקבו בערך זהה של הצעה כספית בקטגוריה ב', 
"), תפעל ותהזה ההצעותההצעות הכספיות הגבוהות ביותר (להלן: " ששבין 

   ורט להלן:הרשות לצורך בחירת הזוכים באופן המפ

בכתב, אל המציעים אשר נקבו בהצעות הזהות הרשות תפנה,  .14.2.4.1
ואל מציעים  (לפני קיומו של הליך ההתמחרות כהגדרתו להלן)

, בדרישה להגשת תה גבוהה יותרינוספים שהצעתם הכספית הי
יגישו את הצעותיהם  הצעות כספיות משופרות. המציעים

דרישת הרשות שעות ממועד קבלת  48המשופרות, בכתב, תוך 
  ").הליך ההתמחרותבכתב (להלן: "

עם סיומו של הליך ההתמחרות, יבחרו הזוכים בהתאם להוראות  .14.2.4.2
 ובהתייחס לדירוג הצעתם לעיל 14.2.3 המפורטות לשם כך בסעיף 

, ולמציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בהליך ההתמחרות
ה מדירוג ההצעות בעקבות הליך ההתמחרות, לרבות כתוצא

בנסיבות בהן ירד מציע בדירוג הצעתו כתוצאה מהליך 
  .ההתמחרות כאמור

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במסגרת הליך ההתמחרות, לא  .14.2.4.3
יהיה רשאי מי מהמציעים להגיש הצעה נמוכה יותר להצעתו 

 הקודמת.

או הגיש הצעה  לא השתתף מי מהמציעים בהליך ההתמחרות, .14.2.4.4
נמוכה יותר להצעתו הקודמת, תחשב הצעתו המקורית כהצעה 

 הכספית.

 מובהר בזאת במפורש, כדלקמן:  .14.2.5

התקשרות נשוא המכרז, גם את הרשות תהיה רשאית לבצע  .14.2.5.1
, וזאת מכל סיבה שהיא: זוכים 7 –בנסיבות בהן יבחרו פחות מ 

בין אם תחליט הרשות על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 
הצעות  7 –זוכים ובין אם תוגשנה פחות מ  7 –לבחור פחות מ 

על מנת זכויות הרשות כאמור וכי לא יהיה בכשרות למכרז, 
להשפיע בשום צורה ואופן על התחייבויות המציע/ים שנבחרו 

 . כזוכה/ים במכרז

תעניק הרשות ו/או תקופות ההארכה,  השירותיםבמהלך תקופת  .14.2.5.2
יה א' באמצעות בעל הרשאה בקטגורהרשאה למתן השירותים 

 אובעלי הרשאה לכל היותר  6באמצעות אחד, ובקטגוריה ב' 
 בקטגוריה ב'.לכל היותר הרשאות  7 לחילופין,

השירותים בכל עת שבו לא מוענקים השירותים במהלך תקופת  .14.2.5.3
, הרשות תהיה רשאית, לצאת אחד מבין בעלי ההרשאהעל ידי 
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ותו תבחר, בהתאם במכרז נוסף ו/או לנהל כל הליך אחר א
הקצות את מקומות לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט על מנת ל

בחור בעלי השירות הנוספים לבעלי ההרשאה הקיימים ו/או ל
בעלי  6 -בעל הרשאה אחד בקטגוריה א' והרשאה נוספים (

), לצורך מתן השירותים (כולם או חלקם) הרשאה בקטגוריה ב'
הרשות עם בעלי הרשאה ו/או למתן שירותים דומים. התקשרות 

נוספים תתבצע באופן הנקוב בסעיף זה לעיל ויכול ותיעשה 
 בתנאים שונים לאלה הנקובים בחוזה נשוא המכרז.  

  ההודעה על הזכייה .14.3

ו/או הודעה בדבר אי  זכייהבדבר  ההודעו/או הצעה  תפסילבדבר הודעה  .14.3.1
זים של , תישלח למשתתפים במכרז אך ורק על ידי מזכיר ועדת המכרהזכיי

 הרשות.

מובהר בזאת, כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים במכרז באיזה  .14.3.2
לעיל בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל  14.3.1  מהנושאים המפורטים בסעיף

אין ולא יהיה לה כל תוקף  -גורם שאיננו מזכיר ועדת המכרזים של הרשות 
יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או והמשתתף לא 

  יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 

  קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים .14.4

בביצוע , והוא יחל )"הזוכה המקורי": להלן(זוכה  הרשותהיה וייקבע על ידי 
 ,משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך , ובעקבות הליךההתקשרות כמפורט בחוזה

"הזוכה : להלן(כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר 
פסיק את ביצוע ההתקשרות ולהעביר לרשות , מתחייב הזוכה המקורי לה)האחר"

פעולות דו"ח עדכני באשר לאת כל המידע ו/או המסמכים המצויים אצלו בצירוף 
ידו, ולאפשר לזוכה האחר להמשיך בביצוע ההתקשרות כמפורט שכבר בוצעו על 

   בחוזה.

 הקצאת שטחי שירות .15

  הרשות תקצה לזוכים את שטחי השירות באופן ובתנאים הנקובים להלן:

 ובקטגוריה ב' זכייה בקטגוריה א' .15.1

(ככל לאחר דירוג ההצעות וקביעת הזוכים, הרשות תמסור לזוכה בקטגוריה א' 
(זוכה  בקטגוריה ב' (ככל שלא הוכרז זוכה בקטגוריה א') 1ספר שהוכרז) או לזוכה מ

בקטגוריה ב', יקרא  1כאמור, היינו הזוכה בקטגוריה א', ובהעדרו, הזוכה מספר 
, במסגרתה יידרש להודיע בכתב בדבר זכייתו הודעה"), הזוכה הראשוןלהלן: "

 .")הודעת הבחירהלרשות את בחירתו בקשר עם שטחי השירות דלהלן ("

 חובה -מקומות שירות  .15.1.1

יהיה מחויב לבחור את כל אחד משטחי השירות המפורטים  הזוכה הראשון
 זה להלן, הכול במסגרת הודעת הבחירה: 15.1.1 בסעיף 

  .  7עד  1דלפק אחד, מבין דלפקים מספר  .15.1.1.1

, מבלי שלזוכה בדלפק כאמור, יסונף לדלפק הזוכה הראשוןבחר 
יהיה שיקול דעת בעניין, המשרד המיידי שמספרו תואם למספר 

  לטופס ההזמנה. 1נספח א'הדלפק הנבחר, כפי שהוא מסומן ב

  . 7עד  1מגרש חניה אחד, מבין מגרשי חנייה מספר  .15.1.1.2

במגרש חניה כאמור, יסונף למגרש החניה,  1בחר הזוכה מספר 
המבנה שמספרו תואם מבלי שלזוכה יהיה שיקול דעת בעניין, 

 4א'נספח למספר מגרש החנייה הנבחר, כפי שהוא מסומן ב
   לטופס ההזמנה.

, יסונף למגרש החניה כאמור, מבלי 5זוכה שיבחר במגרש חניה 
שלזוכה יהיה שיקול דעת בעניין, המבנה שמספרו תואם למספר 

   ).Aהחניה הנבחר וכן המבנה הנוסף (מבנה 
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לשינויים  ףכפו מגרש כאמור, 3 זוכה שיבחר במגרש חניה מס'
היקף השטח הסלול בהתאם להוראות סעיף עקב הקטנת 

לחוזה, לטובת הסדרת עמדות הניקוי המשלים במתכונתן 5.17.6.4
  הסופית.

עד  1 ות מספרלא מקורפרדס ות יחנ אחד מבין מתחמי מתחם .15.1.1.3
 . 7מספר  

עד מספר   1 יות פרדס מקורות מספרחנמתחם אחד מבין מתחמי  .15.1.1.4
7 . 

במתחם חניות פרדס מקורות כאמור, יסונף  1בחר הזוכה מספר  .15.1.1.5
למתחם חניות הפרדס המקורות שנבחר, מבלי שלזוכה יהיה 
שיקול דעת בעניין, משרד חניות הפרדס שמספרו תואם למספר 

נספח מתחם חניות הפרדס המקורות הנבחר, כפי שהוא מסומן ב
 9.3.5עיף לטופס ההזמנה, והכל בכפוף ובהתאם להוראות ס 3א'

משרד חניות להם יסונף  ,זוכים הרלבנטייםלחוזה בכל הנוגע ל
רדס , משרד חניות הפ5, משרד חניות הפרדס מס' 4הפרדס מס' 

, להם יסונפו תחילה משרדי 7 ומשרד חניות הפרדס מס' 6מס' 
 חניות הפרדס החלופיים, עד למועד בו יוקצו משרד חניות הפרדס

   .לחוזה 9.3.5פורט בסעיף הכל כמ , ככל שיוקצו,7 -ו 5

  רשות -שטחי שירות  .15.1.2

שבמתחם  לבחור את כל אחד משטחי השירות רשאייהיה  הזוכה הראשון
 זה להלן, הכול במסגרת הודעת הבחירה: 15.1.2  המפורטים בסעיף הניקוי

ייבחר,  –ההרשאה לניקוי הזוכה מעוניין בקבלת שירותי ניקוי מבעל ככל ש
 במסגרת הודעת הבחירה, גם את שטחי השירות הבאים (לא חובה):  

ובכפוף לאמור  7עד  1נתיב הזנה אחד מבין נתיבי הזנה מספר  .15.1.2.1
 . לחוזה 5.17.6 בסעיף

. 7עד  1אחת מבין עמדות ניקוי משלים מספר משלים עמדת ניקוי  .15.1.2.2
ר את עמדת יהיה רשאי לבחוהראשון מובהר בזאת, כי הזוכה 

הניקוי המשלים הרלוונטית על כל השטחים הסלולים הכלולים 
 . לחוזה 5.17.6, והכל בכפוף לאמור בסעיף במסגרתה

, יקבל את משלים ובעמדת ניקוי בנתיב הזנההראשון בחר הזוכה  .15.1.2.3
 מאת בעל ההרשאה לניקוי אך ורק בנתיב זה  וישירותי הניק

 5.17.6ור בסעיף , והכל בכפוף לאמובעמדת ניקוי משלים זו
 .לחוזה

שעות ממועד קבלת  24ימסור לרשות את הודעת בכתב הבחירה, תוך  הזוכה הראשון .15.2
שעות אלה הן כולן במהלך  24- לעיל, ובלבד ש 15.1 הודעת הרשות כמפורט בסעיף 

  יום עסקים רגיל. 

לעיל, יחול בשינויים  15.1 -15.2 בסעיפים הליך הקצאת שטחי השירות המתואר  .15.3
באופן שבו במכרז בקטגוריה ב' המחויבים גם עבור כל אחד מהזוכים הנוספים 

כתב שתישלח ידרשו הזוכים הנוספים, בהתאם לדירוג זכייתם ובאמצעות הודעה ב
אך ורק  –למען הסר ספק  –עבורם לשם כך, להודיע לרשות את בחירותיו, וזאת 

אשר דורג  בקשר עם שטחי השירות הנותרים לאחר הקצאת שטחי השירות לזוכה
  גבוה יותר.

י שירות שלא נבחרו לעיל, שטח 15.3 נותרו עם סיום הליך ההקצאה המתואר בסעיף  .15.4
על ידי מי מהזוכים, תהיה הרשות רשאית להשתמש בשטחי שירות על פי שיקול 
דעתה הבלעדי, לרבות הקצאת ו/או לא להקצות שטחי השירות האמורים, למי 
מהזוכים במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה, ככל שתחולנה, וזאת 

סוג אותם הקצתה הרשות לזוכים בנוסף לשטחי שירות מאותו  –למען הסר ספק 
 האמורים.  

הרשות תהיה רשאית להאריך את תוקף המועד הקצוב להגשת הודעת הבחירה, על  .15.5
פי שיקול דעתה הבלעדי, עבור מי מהזוכים (כולם או חלקם) ולתקופות אשר יקבעו 
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על ידה. הרשות תהיה רשאית להיפגש עם הזוכים (כולם או חלקם), קודם למועד 
ירה לצורך מתן הסברים אודות מקומות השירות, הכול על פי שיקול הודעת הבח

 דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

לא שלח מי מזוכים הרלוונטיים את הודעת הבחירה לרשות ו/או שלח מי מהזוכים  .15.6
לעיל  15.2 הרלוונטיים את הודעת הבחירה לאחר המועד הנקוב לשם כך בסעיף 

לעיל) ו/או שלח הודעת בחירה שאינה כוללת איזה  15.4 (בכפוף להוראות סעיף 
לעיל, תהיה הרשות רשאית על פי שיקול  15.1.1 משטחי השירות הנקובים בסעיף 

י והמוחלט לבטל את זכייתו במכרז ו/או לבחור כזוכה מציע אשר דעתה הבלעד
הצעתו עמדה ובכל התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים ואשר הצעתו הכספית 

) ו/או לפנות לזוכים , לפי הענייןהזוכיםששת או שבעת הייתה הגבוהה ביותר (למעט 
האמור,  העוקבים לצורך הקצאת שטחי השירות ובכלל זאת: אף להקצות לזוכה

איזה ממקומות השירות הנותרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי להתחשב 
בדירוג הצעתו הכספית של הזוכה, ומבלי שיהיה באמור על מנת לגרוע ו/או לפגוע 
באיזה מהתחייבויותיו של הזוכה האמור על פי החוזה ו/או מזכויותיה של הרשות על 

לרבות בקשר עם זכותה לחילוט ערבות ההצעה פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין (
בנסיבות האמורות), והזוכה מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע 

 ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.  

  להבהרות בקשה .16

 בבקשה הרשות אל לפנות המציעים רשאים 14:00 בשעה 15.02.2017 ליום עד .16.1
 . המכרז מסמכי עם בקשר הבהרות לקבלת

 התעופה שדות רשות, זיו ברייטברט מרל, בלבד בכתב להפנות יש הבהרה שאלות את .16.2
 zivbr@iaa.gov.il :מיילבאמצעות  9750569-03: טלפון, גוריון בן התעופה נמל –
 להבהרה הבקשה של קבלתה את טלפונית יוודא המציע"). הרשות כתובת: "להלן(

  . עילל המצוין במען הרשות בכתובת

 שלא או להתייחס, הבלעדי דעתה שיקול פי על, מקרה בכל, רשאית תהא הרשות .16.3
 המועד לאחר הוגשו אם גם, ספק הסר למען וזאת, ההבהרה לבקשות להתייחס
 . או שלא לכתובת הרשות לעיל 16.1  בסעיף הנקוב

 הרשות ידי על ייערכו אשר תוספת או/ו עדכון או/ו וןתיק או/ו שינוי או/ו הבהרה כל .16.4
 יחדיו, להלן( במכרז משתתפים לשאלות כמענה או/ו מיוזמתה, המכרז עם בקשר
 באמצעות ההבהרות פרסום. האינטרנט באתר יפורסמו"), ההבהרות: "זה בסעיף
 ,מהמציעים אחד כל של לידיעתו הובא כאילו, ועניין דבר לכל יחשב האינטרנט אתר
 או כולן( ההבהרות את בעצמה הרשות הפיצה לא, שהיא סיבה מכל, בהן בנסיבות גם

 מוטלת המציעים על מקרה ובכל, להלן 16.5  סעיף להוראות בהתאם) חלקן
 קיומן אודות, ייזום ובאופן בעצמם, עת בכל להתעדכן, והבלעדית המלאה האחריות

 והמציעים בהן האמור את ששקללו לאחר להצעה ולצרפן, להדפיסן, ההבהרות של
 בקשר, שהן וסוג מין מכל, תביעה או/ו טענה כל מלהעלות, ומושתקים מנועים יהיו
 .לכך

ות תהא לעיל, הרש 16.4 פי סעיף משנה -בנוסף, ומבלי לגרוע מאחריות המציעים, על .16.5
רשאית, אך לא חייבת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפיץ במישרין את 
ההבהרות, לכל מי שנרשם למכרז, וזאת באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון, בקשר 

 עם כל אחת מההבהרות.

 פורסמה אם אלא, הרשות של הבהרה לכל תוקף יהיה לא כי, מובהר ספק הסר למען .16.6
 .לעיל 16.4  בסעיף כאמור

  שינויים ופנייה להשלמות .17

שלו  המציע או כל הסתייגויות ל ידימכרז עכל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי ה .17.1
לגביהם, בין על ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת 

בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי , והכול בהתאם ועלולים להביא לפסילת ההצעה
 .והמוחלט של הרשות

לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול  לעצמה את הזכותהרשות שומרת  .17.2
דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או 

, לרבות בקשר עם תםפרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, הקשורים בהצע
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דמיים ו/או התנאים הנוספים ו/או בקשר עם ההצעה הכספית ובכלל התנאים המק
האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי 
ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים 

ופין, בידיעתו המכוונת האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחיל
שאר של המציע), והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות בהתאם ל

 הוראות הדין.הנקובות במסמכי המכרז ובהוראות ה

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות  .17.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא  17 כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 

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

  מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.    

  הצעה לקבל חובה היעדר .18

  להכריז על זוכה במכרז.  טופס זה, הרשות אינה מתחייבת על אף האמור ב

  עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .19

החלטות ועדת המכרזים ובמסמכי רשאי לעיין במציע יהיה במכרז,  בחירת הזוכהלאחר רק 
, תקנות חובת המכרזיםל )ו(21 -ו  )ה(21 ות משנהתקנלאמור בבהתאם ה הזוכ הההצע
 500תשלום בסך תמורת , וכל זאת ת ועדת המכרזים/תאום עם מזכיר חרלא ,1993-תשנ"ג

  .לעילזה , ובכפוף להוראות סעיף כולל מע"מ ₪, )חמש מאות(

  החוזהעל  החתימה חובת .20

 המועד בתוך או ולחתימת שהועבר מיום ימים 10 תוך, החוזה על יחתום המפעיל .20.1
 . השניים מבין המאוחר לפי, הרשות שתיקבע

כל המסמכים הנדרשים ובכפוף להמצאת  חוזהעל ה המפעיללאחר חתימת  .20.2
 לשביעות רצונה של הרשותבמסגרתו, לרבות ערבות לקיום חוזה ואישורי ביטוח, 

חוזה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה , תחתום הרשות על הוכמפורט בהוראות החוזה
ר לחתימת . למען הסר ספק מובהר, כי עובשל הרשות על פי הזמנה זו ו/או על פי דין

, תוקף בין הצדדים - על ידי הרשות, לא יהא קיים הסכם בר תהפורמאלי חוזהה
 .וזאת מבלי לגרוע מחובות המפעיל על פי שאר הוראות טופס ההזמנה

 האריך שלא מפעיל או/ו הרשות ידי על שנקבע המועד תוך חוזה על חתם שלא מפעיל .20.3
 יחשב, בחוזה כמפורט רבותע לרשות המציא לא או ההצעה לקיום הערבות תוקף את
. יסודית הפרה, העניין לפי, החוזה הוראות את או/ו זה טופס הוראות את שהפר כמי

 זאת וכל, ההצעה לקיום הערבות את לחלט רשאית הרשות תהא, כאמור במקרה
 אכיפת לרבות, נוספים סעדים או/ו נזקים לתבוע הרשות של בזכותה לפגוע מבלי
 כאמור הערבות את לחלט הרשות של מזכותה לגרוע לימב או/ו ביטולו או החוזה
 מהתחייבויות איזה של, שהיא וסוג מין מכל, נוספת או/ו אחרת הפרה כל בשל

 . הרשות של הבלעדי דעתה שיקול פי על וזאת, המפעיל

, המפעיל כלפי התחייבות מכל משוחררתהרשות  תהיהביטלה הרשות את החוזה, 
או לנקוט בכל דרך אחרת המפורט  אחר מציע עם בחוזה להתקשר זכאית ותהא

והמפעיל מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה  להלן, 21 בסעיף 
 ו/או תביעה בקשר לכך.

  ביטול המכרז או ביטול החוזה .21

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .21.1

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

את החוזה עם זוכה במכרז, כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לה על פי טופס 
  הזמנת הצעות זה, החוזה ו/או על פי יתר הוראות הדין.

 הביטול תוצאות .21.2

  21.1 21.1 ה, בנסיבות המתוארות בסעיף שהוכרז בו זוכ לפניבוטל המכרז  .21.2.1
לעיל, תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש 

פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות - ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על
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ובין אם  זלמציעים ערבות לקיום המכר שבההמכרז, וזאת בין אם הונשוא 
 לאו.

שהוכרז זוכה במסגרתו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה של  לאחרהמכרז  בוטל .21.2.1
(לרבות  זוכה במכרז ו/או לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז

, לעיל 21.1 21.1  בסעיף, בנסיבות המתוארות במהלך ביצוע החוזה על ידו)
, תהיה הרשות לעיל 21.1 21.1 סעיף אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי 

אחריו (אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו רשאית, 
כל מבין שאר ההצעות אשר עמדו ב הצעתו הכספית הנה הגבוהה ביותר,

של המציע/ים  /ם(מלבד הצעתו בטופס הזמנת ההצעות תנאים המפורטיםה
ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך  אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור)

 י דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז.פ- אחרת שהיא על

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות  .21.3
כל טענה ו/או על זה לעיל, והם מוותרים בזאת  21  כפי שהן נקובות בהוראות סעיף
וג, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וס

  כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

 העדר בלעדיות .22

לא תינתן בלעדיות בהענקת איזה מהשירותים  למציע הזוכהבזאת במפורש, כי  מובהר
נשוא ההרשאה, כולם או חלקם, והרשות תהיה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה 

ק איזה מהשירותים נשוא ההרשאה בעצמה ו/או ליתן הרשאה/ות, הבלעדי והמוחלט לספ
מכל מין וסוג שהיא/הן, לצדדים שלישיים, למתן השירותים האמורים ו/או למתן שירותים 

בכל שטח משטחי נתב"ג (לרבות ייזום שינויים , כולם או חלקם, דומים ו/או תחליפיים
ו/או איזה מתקופות  השירותיםת גם תוך כדי תקופוזאת ועדכונים סטטוטריים לשם כך) 

 ומושתק מנוע יהיהמוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן  והמציע הזוכה ההארכה,
   .לכך בקשר שהן וסוג מין מכל תביעה/או ו טענה כל מלהעלות

  במידע שימוש .23

הרשות מודיעה בזה, כי תהא לה הזכות להשתמש, לכל מטרה שהיא, בין במהלך תקופת 
ההרשאה ו/או ובין לאחריה, לרבות לקראת מכרז עתידי שייערך בקשר  ההתקשרות

במהלך תקופת אצלה  שיצברו(כולם או חלקם), בכל הנתונים  השירותים נשואה
ההתקשרות, לרבות פרסום מחזורי המכירות ונתונים נוספים הקשורים בהפעלת 

פרסום  מסכימים בזאת מראש לכל שימוש או ציעיםוהמ, נשוא ההרשאה השירותים
שתעשה הרשות כאמור לעיל, והם מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיו מנועים 

  ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

  איסור הסבה .24

, בשום לאחר ו/או להסב ו/או להמחות שלא להעביר יםמתחייבכל אחד מהמציעים,  .24.1
מסמכי המכרז לפי  הםכל זכות מזכויותי יפין,, במישרין ו/או בעקפןאו /אווצורה 

ולא (ככל שיחתם)) שייחתם עמו  חוזה(לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או ה
כל זכות ו/או חובה על קבלת  להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם

(ככל שייחתם עמו  חוזהפי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או ה
(ככל  תם)), אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של הרשותשיח

 .שיקבל)

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או  .24.2
 לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה 24.1 הסבה ו/או המחאה כאמור בסעיף 

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

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .25

המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמציעים אחרים במכרז זה בפרט 
  ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות. 
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  המכרז אות ההשתתפות בהליךהוצ .26

, הליך המכרזשתתפות בות בההכרוככל ההוצאות ב םלבד ושאייבהליך המכרז  שתתפיםהמ
בגין הוצאות  הרשותלכל שיפוי מאת  םזכאי יוולא יהלרבות עלות ההכנה של ההצעות, 

  אלה.

 המכרזתקפות מסמכי  .27

המכרז (או כל חלק סעיף או סעיפים במסמכי אין תוקף לכי  ,אם ימצא בית משפט מוסמך
כפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי ו, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאמהם)
  , אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.המכרז

  בעלות על מסמכי המכרז .28

שהוא במסמכי המכרז  זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוגהבעלות ו
אינם רשאים  במכרז המציעים. של הרשות בלבד ה המציעים, תהיינהובנספחיו, לרבות מענ

במלואם יוחזרו  המכרזמסמכי  לצורך הגשת ההצעה. פרטשימוש כלשהו  ןלעשות בה
  . לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות משרדי הרשותל

  כתובות ואופן משלוח הודעות .29

. כתובתם לעיל 16.2  בסעיף היא כמפורטלצורך משלוח הודעות  הרשותכתובתה של  .29.1
  שנקבעה במסמכיהם.איש הקשר תיראה ככתובת  ציעיםשל המ

או לאיש הקשר מטעמם  ציעיםהמלכתובת  הרשותכל הודעה אשר תישלח על ידי  .29.2
תוך שלושה ימי עסקים מיום  המציעיםכאילו התקבלה אצל תיראה בדואר רשום, 

אם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל  המשלוח;
בעת  –ד ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה בי המשתתפים

 מסירתה.

  המכרז על החל והדין שיפוט סמכות .30

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין  –ל אביב לבית המשפט המוסמך בת .30.1
ממסמכי  בכל עניין הקשור ו/או הנובעו/או  זה הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז

  , בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה.המכרז

 כל עניין הקשור ו/או הנובעו/או  כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה .30.2
יהיה  ,זה , בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכהממסמכי המכרז
 , בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלהבלבד נת ישראלכפוף לדיני מדי

 .אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר

  
  

  גדי רפאלי 
  פיתוח עסקיראש אגף 

  רשות שדות התעופה



  
 

42/42  

  'נספח א
  תנועת הנוסעים והיקפי השכרות הרכב בנמל
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