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 4מסמך הבהרות מס' 
 

רשות שדות התעופה )להלן: "הרשות"(, מבקשת ליתן למענה לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי  .0

 : מהמשתתפים במכרז, הכול כמפורט בהבהרה זו להלן

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

נבקש כי הרשות תרחיב את מספר הזוכים  - - הערה כללית  .0
 האפשריים בקטגוריה א׳.

 .נידחת הבקשה

טופס הזמנת   .6
 הצעות

   .כמבוקש נבקש למחוק סעיף זה.  0.6.6 6

נבקש למחוק את המשפט החל בשורה השניה  0.6.3 6   .3
 במילים ״אלא אם ועד סופו״.

  .הבקשה נידחת

נבקש כי הרשות תקבע מדרג עדיפויות בין  0.6.4 6   .4
 המסמכים.

הרשות מפנה את המציעים  .הבקשה נידחת
מסמכי  כי בראש מידרג 0.6.3להוראות סעיף 

המכרז נמצא החוזה בכפוף לאמור בסיפא לסעיף 
 זה.

״ אנא 7דלפק מספר ״ עד ״6דלפק מספר בהגדרות ״ 0.6.5 3   .5
 ״מ״א״.-הבהירו מה הכוונה ב

 .הכוונה במ"א הינה מטר אורך

״ 7 דלפק מספר״ עד ״6דלפק מספר בהגדרות ״ 0.6.5 3   .2
בשורה השלישית יש להחליף את המילים ״לטופס 
ההזמנה״ במילה ״לחוזה״, מאחר והרשות צרפה 

 נספח זה לחוזה.

 .כמבוקש

, נבקש כי 2ודלפק מספר  2ביחס לדלפק מספר  0.6.5 3   .2
הרשות תאפשר לזוכים להציב שילוט צד הבולט לעין 

 אשר יסייע בהכוונת לקוחות הזוכים לדלפקים אלו. 

מבוקש להבהיר כי על הזוכים במכרז יהא 
מפורטת של השילוט המבוקש להעביר בקשה 

 .והרשות תבחן את הבקשה

תשומת לב המשתתפים להבהרה שנתנה ביחס 
  .6 מסמך הבהרות מס'ב 2 -ו 2לדלפקים 

  

״ בשורה השלישית יש נעזרים דלפקבהגדרת ״ 0.6.5 4   .8
להחליף את המילים ״לטופס ההזמנה״ במילה 

 ״לחוזה״, מאחר והרשות צרפה נספח זה לחוזה.

 .כמבוקש
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

״ בשורה השמינית, אחרי דמי שירותיםבהגדרת ״ 0.6.5 5   .9
המילה ״דעתה״ נבקש להוסיף ״על פי הוראות 

 החוזה״. 

הבקשה נידחת , הרשות תבהיר כי הוראות 
החוזה הן אלו שקובעות כי דמי השירותים יהיו 

שר היא אבהתאם לתעריפים שקבעה הרשות ו
 רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן.

״ נבקש להבהיר כי השטחים המשותפיםבהגדרת ״ 0.6.5 2   .01
דלפק הנעזרים הינו שטח משותף לצורך הגדרה זו 

 לחוזה. 5.05.6.4בהתאם למפורט בסעיף 

מובהר כי דלפק הנעזרים הוא . הבקשה נדחית
"מקום שירות" כהגדרת מונח זה בטופס 
ההזמנה. בעוד שהשטחים המשותפים אינם 

ים לשימוש העומדמקומות שירות אלא שטחים 
משותף של כלל המפעילים. בגין דלפק הנעזרים 
משולמים דמי שימוש, דמי שירותים, ודמי 

קים שווה בשווה ואלה מחולשירותים נוספים 
בין כל המפעילים ויחולו עליו כל התשלומים 

 .כמפורט בנספח א' לחוזה

נבקש להוסיף לאחר  -״ השכרת כלי רכבבהגדרת ״ 0.6.5 2   .00
המילה ״רכב״ בשורה הראשונה את המילים ״וציוד 
נלווה, לרבות מערכות ניווט״ ולאחר המילה 
״בתמורה״ בסוף הפסקה להוסיף את המילים 
״לרבות מכירת ציוד נלווה לשימוש הלקוח במהלך 

 ההשכרה״. 

  .נידחת הבקשה

" 6 מספר המקורותחניות הפרדס  מתחם" בהגדרות 0.6.5 06   .06
 וכן" 7 מספר המקורות הפרדס חניות מתחם" עד

 מספר מקורות הלא הפרדס חניות מתחם" בהגדרות
" 7 מספר מקורות הלא הפרדס חניות מתחם" עד" 6

"ר במ החנייה מקומות שטח מהו להבהיר נבקש
 ותמחור בגינם שתשולם התמורה חישוב לצורך)זאת 

 (.בהתאם ההצעה

 זה.ראה נספח א' למסמך הבהרות 

״ יש 0עמדות ניקוי משלים מספר בסוף הגדרת ״ 0.6.5 02   .03
להוסיף את המילים ״והכל בכפוף ובהתאם להוראות 

 לחוזה״. 5.02סעיף 

 .כמבוקש
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

נבקש להבהיר האם יש ציוד קבוע שמותקן על ידי  6.0.3 09   .04
 הרשות?

הרשות מבקשת להפנות את המציעים להגדרת 
כל ציוד שעונה חוזה . ל 9.6.0בסעיף ציוד קבוע 

על הגדרה זו ונמצא בנכסים שיוקצו לזוכים הינו 
 ציוד קבוע שהתקינה הרשות.

נבקש להבהיר כי על אף האמור בסעיף זה, הרשות  6.6.0.4 61   .05
באינטראקציה שלו מול  לזוכהתסייע באופן סביר 

בעלי הרשאה קיימים על מנת לאפשר לזוכה לספק 
שירותים באופן מיטבי ללא הפרעה או נזק לזוכה או 
ללקוחותיו, והרשות תשתמש באמצעים העומדים 
לרשותה על מנת לאכוף את זכויותיה כלפי בעלי 

 ההרשאה הקיימים באופן סביר.

 

 .לא יחול שינוי בסעיף

כי הרשות תודיע לזוכה מיד עם קבלת החלטה  נבקש 6.6.3 60   .02
של המנהל על מנת שהמציע לא יוציא הוצאות 

 מיותרות בקשר עם תקופת ההיערכות.

 יתווספו בסעיף הראשונה הפסקה של בסיפא
 לאחר סמוךבהודעה לזוכים שתימסר : "המילים
 ."המנהל החלטת

כלפי נבקש כי בהפעלת סמכויות אלה הרשות תתנהל  6.6.3 60   .02
המפעילים באופן שוויוני ככל הניתן בנסיבות העניין 

 ובהתאם לכללי מנהל תקין.

  יחול שינוי בסעיף.  לא

יה של הסעיף את ינבקש להוסיף בסוף הפסקה השנ 6.6.3 60   .08
המילים ״אלא ככל שנקבע מפורשות אחרת במסמכי 

 המכרז ו/או בחוזה״.

 .הבקשה נידחת

הסעיף, בשורה הרביעית לאחר בפסקה שלישית של  6.6.3 60   .09
המילה ״והמוחלט״ נבקש להוסיף ״בפועלה 

 בסבירות״.

  .הבקשה נידחת

נבקש כי ההודעה למימוש זכות הברירה תינתן  6.3 60   .61
ימים לפני תום תקופת ההתקשרות על  91לפחות 

 מנת לאפשר למציע להיערך לכך.

 .כמבוקש
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

נבקש להבהיר כי על אף האמור בסעיף זה, הרשות  3.0.3 66   .60
באינטראקציה שלו מול  לזוכהתסייע באופן סביר 

בעלי הרשאה קיימים על מנת לאפשר לזוכה לספק 
שירותים באופן מיטבי ללא הפרעה או נזק לזוכה או 
ללקוחותיו, והרשות תשתמש באמצעים העומדים 
לרשותה על מנת לאכוף את זכויותיה כלפי בעלי 

 ההרשאה הקיימים באופן סביר.

 

 . בסעיף שינוי יחול לא

-נבקש למחוק בשורה השישית את המילים החל מ 3.0.4 63   .66
״לרבות״ ועד המילה ״הקיימים״ בשורה השמינית. 
נבקש כי התנאים המשפטיים יהיו זהים בין הזוכים 

 אלא ככל שמתבקש שוני בשל הצעה שונה.

 הבקשה נדחית.

 -״ ל05.02״-את ההפניה בשורה הראשונה מיש לתקן  3.3 63   .63
 ״.5.02.2״-״ ל05.02.2״-״ ובשורה האחרונה מ5.02״

 .כמבוקש

 -״ ל05.02״-יש לתקן את ההפניה בשורה הראשונה מ 3.4 63   .64
 ״.5.02״

 .כמבוקש

נבקש לקבל את נספח א׳ לטופס הזמנת ההצעות  3.5 63   .65
 המצוין בסעיף.

הבהרה ראה מענה לשאלה זו במסגרת מסמך 
 61.16.6102מיום  6מספר 

 תהא ההצעות הזמנת לטופס 3.5 בסעיף ההפניה
  '.א לנספח שנכתב כפי ולא' ב לנספח

בשורה הרביעית לאחר המילה ״וכי״ נבקש להוסיף  3.2.0 63   .62
״למעט ככל שמצוין מפורשות אחרת במסמכי 

 המכרז ו/או בחוזה״.

 .הבקשה נידחת

השלישית לאחר המילה ״אליו״ נבקש בשורה  3.2.3 64   .62
להוסיף את המילים ״ולמעט ביחס להתחייבויות 

 הרשות״.

 .הבקשה נידחת

נבקש כי הויתור האמור בסעיף לא יחול על נזקים  3.2.5 64   .68
 שנגרמו למציעים בזדון או ברשלנות מצד הרשות.

 .הבקשה נידחת
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

לאור הכפילות בין הנספחים הנ״ל )אשר לא צורפו  0א4.0 64   .69
כי  אנו מציעיםבטופס( לאלה המצורפים לחוזה, 

 הנספחים יוסרו כנספחים לטופס.

 .הבקשה נידחת

להבנתנו נספח זה אמור להיות נספח א׳ בהתאם  6א4.0 64   .31
 ונבקש כי יצורף למסמכי המכרז. 3.5לסעיף 

 כמבוקש מדובר בנספח ב'. צורף 

עד  0יש להוסיף לרשימת הנספחים את נספחי א׳ ג4.0 65   .30
 .5א׳

הבקשה נידחת, המפרט יעודכן  בהתאם 
יצורפו לאחר  5א'-0ונספחים א' לתוצאות המכרז

 הזכייה.

נבקש לתקן את שם נספח טז׳ לשמו כפי  02בסעיף  ג4.0 65   .36
נספח ביטחון, אבטחת  -שמופיע בכותרתו בנספח 

 מידע ושמירת סודיות.

 .כמבוקש

נבקש כי ככל שיתבצעו שינויים במסמכי המכרז,  4.6 65   .33
הרשות תעבירם למציעים זמן סביר לפני מועד הגשת 
ההצעות על מנת לאפשר למציעים לכלכל את 

 צעדיהם.  

 .כמבוקש

נבקש כי הויתור האמור בסעיף לא יחול על נזקים  2.6.5 62   .34
 שנגרמו למציעים בזדון או ברשלנות מצד הרשות.

 .יחול שינוי בסעיףלא 

( אישור כי 0בסעיף זה מצוין כי על המציע לצרף ) 01.6 31   .35
הוא מנהל עסקיו כדין על פי פקודת מס הכנסה וחוק 

( את "האישורים 6מס ערך מוסף ובנוסף לכך )
הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים". מאחר 
והאישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות ציבוריים 

( לעיל אנא הבהירו 0לפי פריט ) יםישורא אותםהם 
 ם( לעיל. ככל שמדובר באות6למה הכוונה בפריט )

 הבהירו שאין צורך לצרף אישור נוסף.  נא יםאישור

 :יבוא ובמקומו ימחק 01.6 סעיף נוסח

העתק האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות "
כשכל אחד  6771 -גופים ציבוריים, התשל"ו

תקף על שמו של המציע, מהאישורים האמורים 
, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור  יםמאושר
המציע בתנאי  וזאת לצורך הוכחת עמידתו של

 ".לעיל /.3.6 המקדמי הנקוב בסעיף

 

יערך  01.3נבקש לאפשר כי התצהיר האמור בסעיף  01.3 31   .32
ולא רק  על ידי מורשה חתימה אחר מטעם המציע

 המנכ"ל.

 כמבוקש.
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

נבקש להבהיר כי במסמכים אשר כבר נחתמים על  01.8 30   .32
ידי המציעים כחלק מטופס ההצעה על נספחיה 

לעיל, ומצורפים בהתאם לסעיף  01בהתאם לסעיף 
זה בשנית, די יהיה בחתימה וחותמת של המציע  01.8

בשולי כל עמוד והמציע לא יידרש למלא את כל פרטי 
 ונספחיה בשנית.ההצעה 

 .כמבוקש

נבקש כי הרשות לא תוכל לבקש להאריך את ההצעה  00.6 30   .38
חודשים  06ללא הגבלה וכי הרף המקסימלי יהיה 

ממועד תוקף ההצעה בהתאם למסמכי המכרז, 
כאשר כל הארכה נוספת תהיה כפופה לאישור 

 המציע מראש ובכתב.

 . כמבוקש

נבקש כי הרשות לא תוכל לבקש להאריך את  06.2 30   .39
 06הערבות ללא הגבלה וכי הרף המקסימלי יהיה 

חודשים מתוקף הערבות לקיום המכרז בהתאם 
למסמכי המכרז, כאשר כל הארכה נוספת תהיה 

 כפופה לאישור המציע מראש ובכתב. 

 . כמבוקש

נבקש להחליף את המילים ״התקופה אותה קצבה  06.2 30   .41
ימים מדרישת הרשות  2לשם כך״ במילים ״הרשות 
 בכתב״.

 .הבקשה נידחת

בשורה הרביעית לאחר המילה ״חלקו״ נבקש  06.8 30   .40
ימים  2להוסיף את המילים ״בכפוף להודעה בת 

מראש ובכתב מטעם הרשות אשר במהלכם המציע 
 לא תיקן את ההפרה״.

 .הבקשה נידחת

 

ידי המציע אינם ככל שמסמכי המכרז המוגשים על  03.5 36   .46
נכנסים לכרך אחד, נא הבהירו כי המציע יהיה רשאי 

 לפצל את הצעתו לשני כרכים.

  .כמבוקש

. בהתאם, המילה "הכספית" בשורה כמבוקש יה יש למחוק את המילה ״הכספית״.יבשורה השנ 04.6.0 33   .43
 השניה לאחר המילים "טופס ההצעה" תמחק.

בשורה השלישית לאחר המילים בפסקה האחרונה  04.6.6.0 34   .44
 ״הצעות נוספות״ נבקש להוסיף ״במסגרת המכרז״.

 .כמבוקש
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

בפסקה האחרונה בשורה השלישית לפני הסוף יש  04.6.3 35   .45
מילים בלהחליף את המילים ״בקטגוריה ב׳״ 

 ״בקטגוריה א׳״.

  .כמבוקש

הצעות כשרות אכן ייבחרו  2נבקש כי ככל שתהיינה  04.6.5.0 35   .42
 זוכים. 2

"וזאת מכל סיבה שהיא: בין אם המשפט: 
תחליט הרשות על פי שיקול דעתה הבלעדי 

זוכים ובין אם  2 –והמוחלט לבחור פחות מ 
" הצעות כשרות למכרז 2 –תוגשנה פחות מ 

 ימחק.

נבקש כי בשורה האחרונה לאחר המילה ״לחילופין״  04.6.5.6 35   .42
בקטגוריה יתווספו המילים ״בנסיבות בהן אין זוכה 

 א׳״.

 ככל"לאחר המילה ״לחילופין״ יתווספו המילים 
 סיבה מכל' א בקטגוריה זוכה הוכרז שלא

 ". שהיא

 

בשורה אחת לפני אחרונה נבקש להחליף את המילים  04.6.5.3 32   .48
״ויכול״ ועד סוף הפסקה במילים ״ותיעשה  -החל מ

בתנאים שאינם עדיפים על התנאים אשר חלים על 
 הזוכים״.

 הבקשה נדחית.

בשורה השניה לאחר המילה ״מוסמך״ נבקש להוסיף  04.4 32   .49
 ״בפסק דין חלוט״.

 הבקשה נדחית. 

נבקש כי בנסיבות המתוארות בסעיף זה תוחזר  04.4 32   .51
 ערבות המכרז לזוכה המקורי שזכייתו בוטלה. 

 המציעים לב תשומת יחול שינוי בסעיף.  לא
, מוחזרת ההצעה לקיום ערבותשה לכך מופנית

למציע שזכה במכרז כנגד הפקדת ערבות החוזה 
ועד להפקדתה משמשת כערבות לקיום כל 

וכה על פי מסמכי זהתחייבויותיו של המציע ה
להשבת ערבות  באשרהמכרז, לרבות החוזה. 

בנסיבות של סיום  החוזה/ערבות ההצעה
 04.4ההתקשרות )לרבות בנסיבות כאמור בסעיף 

לחוזה  66 סעיף הוראות לותח -לטופס ההזמנה(
על החזרת הערבות כאמור לידי הזוכה שזכייתו 

 בוטלה.  
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בשורה הראשונה יש להחליף את המילה ״משטחי״  05.0.0 32   .50
 ״מקומות״.-במילה מ

 כמבוקש.

בשורה הראשונה והשניה נבקש להחליף את המספר  05.6 32   .56
 ״.26״ במספר ״64״

 נדחית.  הבקשה

כי בנסיבות המתוארות בסעיף זה הקצאת נבקש  05.4 32   .53
שטחי השירות הפנויים תיעשה באופן שוויוני 
ובהתאם לכללי מנהל תקין בין הזוכים ובכל מקרה 

 באופן שלא יפריע לשירותים שמקבל כל זוכה.

 .בסעיף שינוי יחול לא .הבקשה נידחת

לאחר המילים ״לקיום ההצעה״ נבקש  בשורה השניה 61.3 39   .54
 להוסיף ״בהתאם להוראות מסמכי המכרז״.

 .כמבוקש

בפסקה השניה לאחר המילה ״החוזה״ בשורה  61.3 39   .55
 הראשונה נבקש להוסיף ״בהתאם להוראותיו״.

  .כמבוקש

בשורה הרביעית לאחר המילים ״במקרה כאמור״  61.3 39   .52
למתן הודעה נבקש להוסיף את המילים ״ובכפוף 

ימים מראש ובכתב ובמסגרתה לא  3מוקדמת של 
 .תוקנה ההפרה האמורה״

 .הבקשה נידחת

נבקש להבהיר כי ביטול החוזה לאחר חתימתו על ידי  60.0 39   .52
שני הצדדים ייעשה אך ורק בהתאם להוראות 

 החוזה. 

 מופנית המציעים לב תשומת. נדחית הבקשה
 הביטול זכות לפיה 60.0 סעיף של לסיפא

 לסמכויות בהתאם היא לרשות המוקנית
 החוזה, ההצעות הזמנת טופס פי על לה המוקנות

 .הדין הוראות יתר פי על/או ו

נבקש להבהיר באילו נסיבות תהיה הרשות רשאית  60.0 39   .58
לבטל זכייה של מציע זוכה בהתאם להוראות 

 הקבועות בסעיף זה.

מפנה להוראות טופס ההזמנה, החוזה  הסעיף
 רשאית בהן הנסיבות לפיכךוהוראות הדין. 

 הנקובות הסמכויות פי על הן זכייה לבטל הרשות
/או על פי ו חוזהו/או ב ההצעות הזמנת בטופס

 .הדין ותראהויתר 
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חילופין, נבקש כי ככל לנבקש למחוק את הסעיף.  66 41   .59
שלישיים למתן שהרשות תעניק הרשאה לצדדים 

השירותים, אז )א( התנאים שיינתנו לצדדים 
שלישיים לא יהיו עדיפים על התנאים בהם מחויבים 
הזוכים, וכן )ב( לא יהיה בכך כדי להביא לגריעת 
שטחים ממקומות השירות והחניות של הזוכה או 
להשפיע בדרך אחרת לרעה על היקף ההרשאה טרם 

 שילובו של אותו מפעיל נוסף.

 .נידחת הבקשה

נבקש למחוק את המשפט האחרון בסעיף המתחיל  68 40   .21
 במילים ״מסמכי המכרז יוחזרו״ ועד סופו.

 כמבוקש. 

 שעות 26בשורה השלישית נבקש להחליף המילים " 69.6 40   .20
 ימי עסקים". 5במילים " 

 .הבקשה נידחת

נבקש כי ככל שהמציע הסמיך מורשה חתימה אחד  0 6 טופס ההצעה  .26
ההתקשרות במכרז אז המציע יהיה רשאי  לצורך

 למחוק את הקו המיותר השני בכתב יד.

 כמבוקש.

נבקש כי תצהיר זה יוכל להיחתם על ידי מורשה  0 6   .23
 חתימה מוסמך מטעם המציע ולא רק המנכ״ל.

 כמבוקש.

בפסקה הראשונה לאחר המילים ״בתעודת  0 6   .24
התאגדות״ נבקש להוסיף ״או כפי שתוקן באמצעות 

 תעודת שינוי שם״.

 כמבוקש.

יה לאחר המילה ייה בשורה השניבפסקה השנ 0 6   .25
״הנוספים״ יש להוסיף את המילים ״בקטגוריה ב׳״ 
ולאחר המילים ״שבעה זוכים״ יש להוסיף את 

 המילים ״בקטגוריה ב׳״.

ה בפסקה ייבוצע תיקון כלהלן: בשורה השני
יה לאחר המילה "נוספים" ולאחר המילים יהשנ

"עד שבעה זוכים" יתווספו המילים: "בקטגוריה 
 ב'". 

 

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים ״ההזמנה  6.0.0 6   .22
 בנוסח המצורף כנספח א׳״.

 כמבוקש.
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בסוף הפסקה הראשונה לאחר המילים ״תעודת  6.0.6 6   .22
 שם״.ההתאגדות״ נבקש להוסיף ״ותעודות שינוי 

 יבוצע תיקון כלהלן:  

בסוף הפסקה הראשונה לאחר המילים: "תעודת 
" יתווסף: "ושל תעודת של המציע התאגדות
, ככל שבוצע שינוי שם של המציע שינוי שם
 כאמור". 

( אישור כי 0בסעיף זה מצוין כי על המציע לצרף ) 6.6 3   .28
הוא מנהל עסקיו כדין על פי פקודת מס הכנסה וחוק 

( את "האישורים 6מס ערך מוסף ובנוסף לכך )
הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים". מאחר 
והאישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות ציבוריים 

הבהירו ( לעיל אנא 0לפי פריט ) יםאישור אותםהם 
 ם( לעיל. ככל שמדובר באות6למה הכוונה בפריט )

 הבהירו שאין צורך לצרף אישור נוסף. נא יםאישור

 :יבוא ובמקומו ימחק 6.6 סעיף נוסח

"העתק האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות 
כשכל אחד  6771 -גופים ציבוריים, התשל"ו

מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע, 
 אחרון להגשת ההצעות במכרז,נכון למועד ה

 ,על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור יםמאושר
וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי 

פניה שגיאה! מקור הההמקדמי הנקוב בסעיף 
 ".הזמנת ההצעות לטופס לא נמצא.

נבקש להוסיף בסוף הפסקה של הסעיף את המילים  5.3 4   .29
״אלא ככל שנקבע מפורשות אחרת במסמכי המכרז 

 ו/או בחוזה״.

 הבקשה נדחית. 

באישור עו״ד בשולי טופס ההצעה, נבקש כי ככל  - 5   .21
שהמציע הסמיך מורשה חתימה אחד לצורך 
ההתקשרות במכרז אז המציע יהיה רשאי לתקן את 
האמור באישור כך שיתייחס לחתימה על ידי מורשה 

 אחד.

 .כמבוקש

לאחר המילים ״בתעודת התאגדות״ נבקש  - 0בסעיף  נספח א׳ 2   .20
 להוסיף ״או כפי שתוקן באמצעות תעודת שינוי שם״.

 כמבוקש.

 מספר תאגיד. ״מ.ת.״.-אנא הבהירו למה הכוונה ב - 0בסעיף  א׳נספח  2   .26

לאחר המילה ״ההתאגדות״ נבקש  - 6.0בסעיף  נספח א׳ 2   .23
 להוסיף את המילים ״ותעודות שינוי שם״.

 יבוצע תיקון כלהלן: 

לאחר המילים: "תעודת התאגדות של המציע 
שהונפקה כדין" יתווסף: "ושל תעודת שינוי שם 

 ככל שבוצע שינוי שם כאמור".של המציע, 
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, נבקש כי ככל שהמציע 4באישור עו״ד בסעיף  נספח א׳ 2   .24
הסמיך מורשה חתימה אחד לצורך ההתקשרות 
במכרז אז המציע יהיה רשאי לתקן את האמור 

 באישור כך שיתייחס לחתימה על ידי מורשה אחד.

 .כמבוקש

התאגדות״ נבקש לאחר המילים ״בתעודת  - 0בסעיף  נספח ב׳ 8   .25
 להוסיף ״או כפי שתוקן באמצעות תעודת שינוי שם״.

 כמבוקש.

נבקש כי תצהיר זה יוכל להיחתם על ידי  - 6בסעיף  נספח ב׳ 8   .22
מורשה חתימה מוסמך מטעם המציע ולא רק 

 המנכ״ל.

 . כמבוקש

לאור האמור בסעיף  - 3.3בתבליט השני של סעיף  נספח ב׳ 9   .22
לטופס ההזמנה כי על המציע לעמוד בדרישה  8.0.4.3

זו רק לאחר זכייתו, נבקש כי בשורה השלישית לאחר 
המילה ״כי״ יוספו המילים ״במידה ויתקשר עם 

 הרשות בחוזה מושא מכרז זה״. 

כמו כן, בפסקה השלישית של התבליט השני בשורה 
וחלפו המילים ״מהמועד האחרון להגשת הראשונה י

 ההצעות במכרז״ במילים ״ממועד ההתקשרות״.

 :שלהלן באופן יבוצעו התיקונים. כמבוקש

בשורה השלישית  3.3השני של סעיף  בתבליט
 יתווספוכי"  ( i: )כדלקמן גם: "המיליםלאחר 

 בחוזה הרשות עם ויתקשר במידה: " המילים
  .זה...." מכרז מושא

 השני התבליט של השלישית הפסקה תמחק
 כלהלן: שנוסחה

 העתק יעביר כי, בזאת ומתחייב מצהיר המציע"
 משרד"ל למנכ, לעיל זה 3.3 סעיף לפי מהתצהיר

 בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה העבודה
 ההצעות להגשת האחרון מהמועד ימים 31

 ."  במכרז

 הפסקה תבוא לעיל שנמחקה הפסקה במקום
 :שלהלן

 היה, כי, בזאת ומתחייב מצהיר המציע"
, זה מכרז מושא בחוזה הרשות עם ויתקשר

זה לעיל,  /./יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 
למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים 

 ." ימים ממועד ההתקשרות 2/החברתיים, בתוך 
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באישור עו״ד בשולי התצהיר, נבקש כי ככל שהמציע  נספח ב׳ 9   .28
מורשה חתימה אחד לצורך ההתקשרות הסמיך 

במכרז אז המציע יהיה רשאי לתקן את האמור 
 באישור כך שיתייחס לחתימה על ידי מורשה אחד.

 .כמבוקש

בפסקה הראשונה לאחר המילים ״בתעודת  נספח ג׳ 01   .29
התאגדות״ נבקש להוסיף ״או כפי שתוקן באמצעות 

 תעודת שינוי שם״.

 כמבוקש.

שהמציע לא מעוניין להגיש הצעה לאחת ככל  נספח ג׳ 01   .81
מהקטגוריות, האם המציע רשאי למחוק את הסעיף 
המיותר בקו או לחילופין או האם נדרש להשאיר 

 אותו ריק?

 להשאיר ריק.

באישור עו״ד בשולי התצהיר, נבקש כי ככל שהמציע  נספח ג׳ 01   .80
הסמיך מורשה חתימה אחד לצורך ההתקשרות 

רשאי לתקן את האמור במכרז אז המציע יהיה 
 באישור כך שיתייחס לחתימה על ידי מורשה אחד.

 .כמבוקש

נבקש להבהיר האם בנוסח שיוגש במסגרת  .0 נספח ד׳ 00   .86
המכרז יש צורך להשאיר את הערות השוליים או 

 שמצופה כי נסירן.
 

כמו כן לאחר המילים ״תעודת ההתאגדות״  .6
 נבקש להוסיף ״ותעודות שינוי שם״.

 הבנקאית הערבות למעט הנספחים בכל .0
 ידי על ערוך מקורי כמסמך להגיש יש אותה
 הערות את להותיר ניתן, הערבות מנפיק

 .המוגש מהמסמך השוליים

 

, 0שוליים מס'  בהערתהתיקון כלהלן:  יבוצע .6
לאחר המילים: "תעודת ההתאגדות" יבוא: 

ששמו של  ככל, שם שינוי בתעודת או"
 ". המציע תוקן

נבקש לתקן את שם נספח טז׳ לשמו כפי  0.6בסעיף  מבוא ונספחים 3 חוזה   .83
נספח ביטחון, אבטחת  -שמופיע בכותרתו בנספח 

 מידע ושמירת סודיות.

  .כמבוקש

נבקש להחליף המשפט החל בשורה השלישית במילה  6.3 4   .84
״להוראה״ ועד סופו במילים ״להוראות הנספח 

 הרלוונטי לחוזה״.

  לא יחול שינוי בסעיף. 
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בשורה השלישית נבקש  -״ הדלפקבהגדרת ״ .0 6.4 5   .85
להחליף את המילים ״לאחד הזוכים במכרז״ 

 במילה ״המפעיל״.
 כמו כן, אנא הבהירו למה הכוונה במילה ״מ״א״. .6

 כמבוקש.  -"הדלפקלגבי התיקון בהגדרת " .0

 

 מ"א משמע מטר אורך. .6

השמינית, נבקש  ״ בשורהדמי שירותיםבהגדרת ״ 6.4 2   .82
 למחוק את המילים ״ו/או״.

הבקשה נידחת , הרשות תבהיר כי הוראות 
החוזה הן אלו שקובעות כי דמי השירותים יהיו 
בהתאם לתעריפים שקבעה הרשות ואשר היא 

 רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן.

בשורה הראשונה יש  -״ החכר מימוןבהגדרת ״ 6.4 2   .82
 ״.6112-ו תשס״זלמחוק את המילים ״צ

 כמבוקש.

״ נבקש להבהיר כי השטחים המשותפיםבהגדרת ״ 6.4 2   .88
דלפק הנעזרים הינו שטח משותף לצורך הגדרה זו 

 לחוזה. 5.05.6.4בהתאם למפורט בסעיף 

 .  01הבקשה נדחית. ראו לעיל סעיף 
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

נבקש להוסיף לאחר  -״ השכרת כלי רכבבהגדרת ״  6.4 2   .89
המילה ״רכב״ בשורה הראשונה את המילים ״וציוד 
נלווה, לרבות מערכות ניווט״ ולאחר המילה 
״בתמורה״ להוסיף את המילים ״לרבות מכירת ציוד 

 נלווה לשימוש הלקוח במהלך ההשכרה״. 

הרשות אף מבקשת להבהיר הבקשה נדחית. 
 "השירותים"תכולת הגדרת ובאופן מפורש, כי 

תכולת הגדרת וובהתאם,  ו"השכרת כלי רכב"
שירותי בשום מקרה ההרשאה, אינן כוללות 

; (GPSהשכרה ו/או מכירה של מכשירי ניווט )
שירותי השכרה ו/או מכירה של מכשירי ניווט 

וכן  יני )לרבות ציוד לכל מכשיר ניווט(ילוו
טרים, שירותי השכרה ו/או מכירה של ראו

וכיו"ב. הענקת איזה מהשירותים  אייפדים
האמורים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, תחשב 
כהפרה של החוזה ושל ההרשאה על כל המשתמע 

  מכך. 
לחוזה פסקה  8.0תתוסף לסעיף בהתאם לאמור, 

נוספת כדלקמן: "מובהר בזאת במפורש, כי 
, המפעיל לא יהיה רשאי במסגרת השירותים

רה של מכשירי שירותי השכרה ו/או מכי להעניק
; שירותי השכרה ו/או מכירה של (GPSניווט )

מכשירי ניווט לווייני )לרבות ציוד לכל מכשיר 
ניווט( וכן שירותי השכרה ו/או מכירה של 

שירותים )להלן: " ראוטרים, אייפדים וכיו"ב
שירותים כאמור . "(שאינם כלולים בהרשאה

הענקת אינם כלולים במסגרת ההרשאה ולכן, 
איזה מהשירותים האמורים, בתמורה ו/או שלא 

תחשב כהפרה במישרין ו/או בעקיפין, בתמורה, 
 . של החוזה ושל ההרשאה על כל המשתמע מכך

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בגין כל אירוע 
 (, במסגרתו הפר המפעילבודד )השכרת כלי רכב

מהשירותים  את התחייבויותיו והעניק איזה
ישלם המפעיל לרשות, ם בהרשאה, שאינם כלולי

בתוספת מע"מ ₪  5,111פיצוי מוסכם בסך של 
, בנפרד ,לכל שירות שאינו כלול בהרשאהכדין, 

וכן  68.3.4ויחולו בעניין זה יתר הוראות סעיפים 
 לחוזה, בשינויים המחויבים.  68.4-68.2
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  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

נבקש לתקן את המדד כך  -״ מדד הבסיסבהגדרת ״  6.4 8   .91
הידוע במועד חתימת הרשות על שיהיה המדד 

 החוזה.

 .הבקשה נידחת

 -" ומתחם חניות הפרדס המקורותבהגדרות " 6.4 9   .90
נבקש להבהיר  "מתחם חניות הפרדס הלא מקורות"

מהו שטח מקומות החנייה במ"ר )זאת לצורך חישוב 
 התמורה שתשולם בגינם ותמחור ההצעה בהתאם(.

 במסמך זה. 06ראה לעיל תשובה 

״ בשורה האחרונה נספח השירות והתפעולבהגדרת ״ 6.4 9   .96
מילים ״כנספח ביש להחליף את המילים ״כנספח ב׳״ 

 ג׳״.

 כמבוקש.

לאחר המילה ״עניין״ נבקש להוסיף  בשורה השניה 3.0.3 00   .93
״בקשר עם השירותים וההרשאה״ ולאחר המילים 
״נדרש לשם כך״ בשורה השלישית נבקש להוסיף את 

 המילים ״באופן סביר״.

 .הבקשה נידחת

נבקש להבהיר האם הרשות מתקינה ציוד קבוע  4.4 06   .94
 כלשהו.

 .לעיל 04ראה תשובה לשאלה  

 .הבקשה נידחת נבקש למחוק את המילה ״ומבקריו״.בשורה השניה,  5.2 04   .95

בשורה השניה נבקש להחליף את המילים ״באופן  5.2 04   .92
 מיידי״ במילים ״עם היוודע לו על״.

בשורה השלישית, נבקש למחוק את המילה 
 ״ומבקריו״.

בשורה הרביעית נבקש להחליף את המילים ״באופן 
 מיידי בדבר״ במילים ״עם היוודע לו על״.

 .בקשה נידחתה

בשורה השמינית לאחר המילים ״אי נוחות״ נבקש  5.9 04   .92
 להוסיף ״בלתי סבירה״.

 .הבקשה נידחת
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

בשורה אחת לפני אחרונה נבקש להחליף את  .0 5.9 04   .98
המילים ״מיד עם דרישתה הראשונה לכך״ 

  במילים ״עם קבלת פסק דין חלוט״.
לחילופין, נבקש כי בשורה אחת לפני אחרונה  .6

המילה ״הראשונה״ תתווסף המילה  אחרי
 ״בכתב״.

 .נידחת הבקשה .0

 

בשורה אחת לפני האחרונה לאחר המילה:  .6
 : "בכתב". יתווסף"ראשונה" 

 

נבקש כי על אף האמור בסעיפים אלה, לא יעשו  5.01 04   .99
שינויים חד צדדיים בנספחים הבאים: נספח ג' )נספח 

(, ונספח השירות ותפעול(, נספח יא' )אחריות בנזיקין
יב' )ביטוח ואישורי ביטוח(, וכל שינוי בהם יהיה 

 כפוף להסכמת המפעיל מראש ובכתב.

וזאת מבלי שתהיה למפעיל כל טענה הסיפא: "
" ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

 תמחק. 

לאחר המילה ״הרשות״ נבקש להוסיף  בשורה השניה 5.06 05   .011
״בתיאום מראש תוך הפרעה מינימלית להרשאה 

 ולמתן השירותים״.

 .הבקשה נידחת

נבקש להבהיר מתי להערכת הרשות השטח בטרמינל  5.05.6.6 05   .010
 יוכשר כמתחם מוביליות. 3

כמו כן נבקש כי מתחם המוביליות שיוקם לא יפגע 
שהוקצו במקומות השירות ובשטחי השירות 

 למפעילים.

ראה מענה לשאלה זו במסגרת מסמך הבהרה 
 .61.16.6102מיום  6מספר 

בשורה הראשונה נבקש להחליף את המילה ״מלא״  5.02.0 02   .016
 במילים ״סביר ובכפוף לדין״.

 יתווספו: "מלא" המילההראשונה לאחר  השורה
 ."הדין להוראות: "ובכפוף המילים

להבהיר כי על אף האמור בסעיפים אלה, נבקש  5.02.6-5.02.3 02   .013
הרשות תסייע באופן סביר למפעיל באינטראקציה 
שלו מול מפעילים נוספים על מנת לאפשר למפעיל 
לספק שירותים באופן מיטבי ללא הפרעה או נזק 
למפעיל או ללקוחותיו, והרשות תשתמש באמצעים 
העומדים לרשותה על מנת לאכוף את זכויותיה כלפי 

 ם נוספים באופן סביר.המפעילי

 

  .לא יחול שיני בסעיף
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 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

בשורה אחת לפני אחרונה נבקש להחליף את  .0 5.02.4 02   .014
המילים ״מיד עם דרישתה הראשונה לכך״ 

  במילים ״עם קבלת פסק דין חלוט״.
לחילופין, נבקש כי בשורה אחת לפני אחרונה  .6

אחרי המילה ״הראשונה״ תתווסף המילה 
 ״בכתב״.

 .נידחת הבקשה .0
 

בשורה הראשונה לאחר המילה:  .6
 " יתווסף: "בכתב". ראשונהה"

 

נבקש להבהיר האם בהתאם לאמור בסעיף זה על כל  5.02.0 02   .015
מפעיל להתקשר בחוזה התקשרות מול בעלי הרשאה 
אלה? ככל שכן נבקש לקבל את נוסח הסכם 

 ההתקשרות.

ראה מענה לשאלה זו במסגרת מסמך הבהרה 
  61.16.6102מיום  6מספר 

 על המוטלת השירות ורמת ולתכמת לגרוע מבלי
 חייב לא אך רשאי המפעיל כי מובהר, המפעיל

לניקוי ו/או עם בעל  ההרשאה בעל עם להתקשר
 סעיף הוראות יתר כל ויחולוההרשאה לתדלוק, 

 .לחוזה 5.02

 .נדחית התקשרות הסכם נוסח לקבלת הבקשה 

המילים ״ו/או בשורה שלישית נבקש למחוק את  5.02.3 02   .012
 עקיפים״.

 .כמבוקש

-בשורה החמישית נבקש למחוק את המילים החל מ 5.02.3 02   .012
 ״לרבות״ ועד ״בהתאמה״. 

כמו כן, בשורה השביעית נבקש למחוק את המילים 
 ״בין אם״ ועד ״הנוספים״.-החל מ

 

נובעים במישרין ו/או בעקיפין, כשהם " המילים:
התדלוק, משירותי הניקוי ו/או את משירותי 

ו1או  מעשה: "יבוא ןובמקומ ו" ימחקבהתאמה
 מול אל התנהלותו במסגרתמחדל של המפעיל 

  ".ההרשאה לתדלוק ובעל ההרשאה לניקוי בעל
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

נבקש להבהיר כי על אף האמור בסעיפים אלה,  5.02.4 02   .018
הרשות תסייע באופן סביר למפעיל באינטראקציה 

הרשאה ההרשאה לניקוי ובעל השלו מול בעל 
לתדלוק על מנת לאפשר למפעיל לספק שירותים 
באופן מיטבי ללא הפרעה או נזק למפעיל או 
ללקוחותיו, והרשות תשתמש באמצעים העומדים 
לרשותה על מנת לאכוף את זכויותיה כלפי בעל 

הרשאה לתדלוק באופן סביר ההרשאה לניקוי ובעל ה
הרשאה ההרשאה לניקוי ובעל הלרבות אם בעל 

אינם עומדים בדרישות בהתאם לנספח לתדלוק 
 שירות ותפעול שבהם הם מחויבים.

 

 .בסעיף שינוי יחול לא

בשורה הראשונה נבקש להחליף את המילים  .0 5.02.5 08   .019
״מיד עם דרישתה הראשונה לכך״ במילים ״עם 

  קבלת פסק דין חלוט״.
לחילופין, נבקש כי בשורה הראשונה אחרי  .6

  המילה ״בכתב״.המילה ״הראשונה״ תתווסף 
בשורה שלישית נבקש למחוק את המילים ״ו/או  .3

 עקיפים״.

 .נידחת הבקשה .0
בשורה הראשונה לאחר המילה:  .6

 "הראשונה" יתווסף: "בכתב". 
 השלישית בשורה" עקיפים: "ו/או המילים .3

 .ימחקו

נבקש לקבל את הערכת הרשות מתי צפוי להיות  5.02.2 08   .001
 מוקם מתקן השטיפה החדש.

צפי להקמת מתקן  ליתןבאפשרות הרשות  אין
מבהריה  השטיפה החדש. יחד עם זאת, הרשות

אמורים כי בעלי ההרשאה לניקוי רכבים 
ועם תחילת פעילות  68.13.6102ביום  ףתחללה

הזכיין החדש הוא נדרש להתקין מכונת שטיפה 
 חדשה בהתאם לאישורים הנדרשים.
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

בקש למחוק את המשפט בשורה אחת לפני אחרונה נ 5.02.2.2 09   .000
 המתחיל במילים ״אם וככל״ ועד סוף המשפט.

לא ברור לנו באילו נסיבות לא יופעל מתקן השטיפה 
 הקיים.

 הבקשה נדחית.

הרשות מבקשת להבהיר שמכונת השטיפה 
הקיימת שייכת למפעיל הנוכחי ולכן אין וודאות 
כי הזכיין החדש יוכל להשתמש במכונת השטיפה 

 הקיימת.

 

נבקש להבהיר כי על אף האמור בסעיף זה, הרשות  2.0.4 61   .006
תסייע באופן סביר למפעיל באינטראקציה שלו מול 
בעלי הרשאה קיימים על מנת לאפשר לזוכה לספק 
שירותים באופן מיטבי ללא הפרעה או נזק לזוכה או 
ללקוחותיו, והרשות תשתמש באמצעים העומדים 

י בעלי לרשותה על מנת לאכוף את זכויותיה כלפ
 ההרשאה הקיימים באופן סביר.

 

 .לא יחול שינוי בסעיף

נבקש להשלים את התאריך של תחילת תקופת  2.0.2 61   .003
 .6102במאי  0השירותים שהינו 

  .כמבוקש

נבקש כי הרשות תודיע לזוכה מיד עם קבלת החלטה  2.0.8 61   .004
של המנהל על מנת שהמציע לא יוציא הוצאות 

 תקופת ההיערכות.מיותרות בקשר עם 

בסיפא של הפסקה הראשונה בסעיף  .כמבוקש
 שתימסר למפעילבהודעה יתווספו המילים: "

  ".סמוך לאחר החלטת המנהל

נבקש להוסיף בסוף הפסקה השניה של הסעיף את  2.0.8 61   .005
המילים ״אלא ככל שנקבע מפורשות אחרת במסמכי 

 המכרז ו/או בחוזה״.

 .כמבוקש

שלישית של הסעיף, בשורה הרביעית לאחר בפסקה  2.0.8 61   .002
המילה ״והמוחלט״ נבקש להוסיף ״בפועלה 

 בסבירות״.

 .הבקשה נידחת

ה הרשות תתנהל כלפי נבקש כי בהפעלת סמכויות אל 2.0.8 61   .002
המפעילים באופן שוויוני ככל הניתן בנסיבות העניין 

 ובהתאם לכללי מנהל תקין.

 .בסעיף שינוי יחול לא
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

נבקש כי ההודעה למימוש זכות הברירה תינתן  2.6.0 61   .008
ימים לפני תום תקופת ההתקשרות על  91לפחות 

 מנת לאפשר למציע להיערך לכך.

 כמבוקש.

ככל והתנאים אותם מבקשת הרשות לשנות לשם  2.6.3 60  / .009
מימוש זכות הברירה )לרבות שינוי דמי ההרשאה 
הבסיסיים ודמי ההרשאה המשתנים( אינם 

המפעיל, נבקש לאפשר למפעיל לסרב  מוסכמים על
למימוש זכות הברירה, ולהתנות את מימוש הזכות 

 בהסכמת שני הצדדים.

 . בסעיף שינוי יחול לא

נבקש להבהיר האם ישנן עבודות שמתבצעות על ידי  2 60   .061
 הרשות.

הינן באחריות  השטיפה במתחם העבודות
של המפעיל  סימוניםהרשות )למעט צביעה של 

במקומות השירות שהוקצו  האספלט שטחיעל 
  (עבורו

 פיצול לרבות המפעיל על יחולו העבודות שאר כל
 לכך שיידרשו במקומות השירות מקומות
 .במכרז הזוכים

נבקש להבהיר כי על אף האמור בסעיף זה, הרשות  2.5 60   .060
באינטראקציה שלו מול  לזוכהתסייע באופן סביר 

בעלי הרשאה קיימים על מנת לאפשר לזוכה לספק 
שירותים באופן מיטבי ללא הפרעה או נזק לזוכה או 
ללקוחותיו, והרשות תשתמש באמצעים העומדים 
לרשותה על מנת לאכוף את זכויותיה כלפי בעלי 

 ההרשאה הקיימים באופן סביר.

 

 לא יחול שינוי בסעיף. 
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האמור ביחס לשינויים בהיקפם של מקומות השירות  2.2 60   .066
 הנו בעייתי. 

לאור זאת, נבקש להגדיר מדרגות לשיעור השינוי 
בהיקף מקומות השירות והשלכותיו כך שבשינוי 
המפחית את היקף מקומות השירות או המשנה את 

, לא יחול 5%ף הפילוח הפנימי בשיעור של עד היק
ל שהשינוי שינוי בדמי ההרשאה הבסיסיים. ככ

, דמי ההרשאה 5-65%ל האמור יהיה בהיקף ש
הבסיסיים יותאמו בהתאם לשינוי. ככל שהשינוי 

, דמי 65% -האמור יהיה בהיקף של למעלה מ
ההרשאה הבסיסיים יותאמו בהתאם לשינוי וכן 
למפעיל תהיה אפשרות לבטל את החוזה בהודעה 

 ימים מראש ובכתב. 91מוקדמת של 

 .נדחית הבקשה

 .כמבוקש נבקש למחוק את הסעיף. 8.3 66   .063

 9.0יש לתקן את המספור בתת הסעיפים של סעיף  9.0 66   .064
 .9.0.6ושני סעיפי  9.0.0מכיוון שיש שני סעיפי 

 9כמבוקש. מספור סעיפי המשנה בסעיף 
 . 9.0.8 -ועד ל 9.0.0 -ימוספרו מחדש החל מ

 הבקשה נדחית.  נבקש למחוק את המילה ״ומבקריו״. בשורה השניה )השני( 9.0.6 66   .065

בשורה השלישית לאחר ״וליקוי״ נבקש להוסיף  9.0.3 63   .062
 ״שאינו זניח״.

 לא יחול שינוי בסעיף.

לאור האמור בסעיף זה אודות מחויבות המפעיל   9.0.3 63   .062
לתחזק את מקומות השירות, נבקש להבהיר איזו 

 תחזוקה מתבצעת על ידי הרשות.

מבקשת להפנות תשומת ליבם של  הרשות
 למכרז לנספח האחזקה. המשתתפים

נבקש כי האמור בסעיף זה לא יחול ביחס לתחזוקה   9.0.3 63   .068
אשר מצויה באחריות הרשות בהתאם לחוזה 

 ונספחיו.

להוראות  ףובכפתבצע את האחזקה  הרשות
 נספח האחזקה.

לבצע כל עבודה נבקש כי המפעיל לא יהיה מחויב   9.0.4 63   .069
אשר יש בה כדי להשפיע על המיתוג של המפעיל או 
 להשפיע באופן מהותי על ההתנהלות התפעולית שלו.

 .נדחית הבקשה

 לפגוע כוונה לה אין כי להבהיר מבקשת הרשות
 .מפעיל של במיתוג
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בשורה השניה אחרי המילה ״ושיפוץ״ נבקש להוסיף  9.0.5 63   .031
 את המילה ״מהותיים״.

 .נידחת הבקשה

בשורה הראשונה אחרי המילה ״שינויים״ נבקש  9.0.2 63   .030
 להוסיף את המילה ״מהותיים״.

 .הבקשה נידחת

נבקש להבהיר האם הרשות אחראית לתחזוקה של  9.6.0 63   .036
 ציוד קבוע כלשהו.

הרשות מפנה את תשומת לב המציעים לנספח 
  .האחזקה לחוזה

המילים ״בכל עת״ נבקש בשורה השלישית לאחר  9.6.3 64   .033
 להוסיף ״בהתאם לחוזה״.

 כמבוקש

אלא אם כן מצוין מפורשות  ,נבקש להבהיר כי 9.6.3 64   .034
אחרת, זכות השימוש במקומות השירות המוקצים 
לכל מפעיל תהיה בלעדית לאותו מפעיל והמפעיל לא 
יידרש לחלוק את מקומות השירות שהוקצו לו עם 

 מפעילים אחרים.

מקומות שירות שהוקצו בכל הנוגע ל כמבוקש
בכפוף להוראות סעיף למפעיל ספציפי בלבד, ו

 5, 4לחוזה כל הנוגע למשרדי חניות הפרדס  9.3.5
)ולהבהרה שנתנה ביחס לסמכויות הרשות  2 -ו 2

 סעיפיםובכפוף להוראות  (0במסמך הבהרה מס' 
חוזה בכל הנוגע לדלפק הנעזרים, ל 5.02 -ו 5.05

ירות המוקצה לשימושם של כל שהינו מקום ש
 . המפעילים במשותף

כמו כן תשומת לב המשתתפים מוסבת להוראות 
החלות על שטחי שירות מסוג נתיבי ההזנה 

לחוזה(  5.02.2.3 ועמדות התדלוק )סעיף
ולהוראות החלות על שטחים בשימוש משותף 

ועל דלפק  שטחים המשותפים)ובכלל זה על ה
 . (5.02 -ו 5.05הנעזרים ועוד )סעיף 

  

בפסקה הראשונה נבקש להבהיר למה הכוונה  9.3.0 64   .035
במילים ״מנסיבות ביטחוניות, בטיחותיות או 

 תפעוליות״.

נסיבות ביטחוניות, תפעוליות  .הבקשה נידחת
 ובטיחותיות כשמן כן הן. 
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נבקש להבהיר כי השטחים שיוקצו כמקומות שירות  9.3.0 64   .032
חלופיים יהיו זהים באופן מהותי בגודל ובגישה 
למקומות השירות המצויים ברשות המפעיל ערב 
דרישת השינוי וככל שמקומות השירות לא יהיו 
באותה רמה, יהיה המפעיל רשאי לבטל את החוזה 

 ימים מראש ובכתב.  91בהודעה של 

 .הבקשה נידחת

בפסקה הראשונה בשורה השישית נבקש למחוק את  9.3.0 65   .032
המילים ״ישירות וסבירות״. ולאחר המילה ״לו״ 

 נבקש להוסיף את המילה ״בפועל״.

 הבקשה נדחית. 

בפסקה השניה בשורה הרביעית נבקש למחוק את  9.3.0 65   .038
המילה ״המשולבים״ מאחר וזה אינו המונח המוגדר. 

ותים״ נבקש להוסיף את כמו כן לאחר המילה ״השיר
 המילים ״ודמי שירותים נוספים״.

במקום המילה בפסקה השניה בשורה הרביעית 
 ".הבסיסיים"המשולבים" יבוא: "

 דמילאחר המילה "השירותים"  יבוא: "ו
 ". הנוספים השירותים

בפסקה השניה בשורה השלישית והשמינית נבקש  9.3.0 65   .039
 ״.64״ במספר ״26להחליף המספר ״

 הבקשה נדחית.

 בסוף הסעיף נבקש להוסיף פסקה רביעית כדלקמן: 9.3.0 65   .041

״על אף האמור לעיל, ככל שתקופת המניעות תעלה 
ימים אז המפעיל יהיה רשאי לבטל  31על תקופה של 

 את החוזה.״

 .הבקשה נידחת

נבקש כי בהפעלת סמכויות אלה הרשות תתנהל כלפי  9.3.0 65   .040
שוויוני ככל הניתן בנסיבות העניין המפעילים באופן 

 ובהתאם לכללי מנהל תקין.

 .לא יחול שינוי בסעיף

בשורה הראשונה לאחר המילה ״רשאית״ נבקש  9.3.6 65   .046
להוסיף את המילים ״בתיאום ובהסכמה של 

 המפעיל״.

לאחר המילה "רשאית" תתווסף המילה: 
 ". בתיאום"
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האמור ביחס לגריעת שטחים ממקומות השירות הנו  9.3.6 65   .043
 בעייתי. 

לאור זאת, נבקש להגדיר מדרגות לשיעור הגריעה 
כדלקמן: בשינוי הגורע ממקומות השירות בשיעור 

, לא יחול שינוי בדמי ההרשאה 5%של עד 
-5הבסיסיים. ככל שהשינוי האמור יהיה בהיקף של 

, דמי ההרשאה הבסיסיים יותאמו בהתאם 65%
לשינוי. ככל שהשינוי האמור יהיה בהיקף של למעלה 

, דמי ההרשאה המשולבים יותאמו בהתאם 65% -מ
לשינוי וכן למפעיל תהיה אפשרות לבטל את החוזה 

 ימים מראש ובכתב. 91בהודעה מוקדמת של 

 .הבקשה נדחית

האמור ביחס לגריעת שטחים ממקומות החניה הנו  9.3.3 65   .044
 בעייתי. 

נבקש להגדיר מדרגות לשיעור הגריעה לאור זאת, 
כדלקמן: בשינוי הגורע ממקומות החניה בשיעור של 

, לא יחול שינוי בדמי ההרשאה הבסיסיים. 5%עד 
, דמי 5-65%ככל שהשינוי האמור יהיה בהיקף של 

ההרשאה הבסיסיים יותאמו בהתאם לשינוי. ככל 
, 65% -שהשינוי האמור יהיה בהיקף של למעלה מ

ה הבסיסיים יותאמו בהתאם לשינוי וכן דמי ההרשא
למפעיל תהיה אפשרות לבטל את החוזה בהודעה 

 ימים מראש ובכתב. 91מוקדמת של 

 .הבקשה נדחית
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נבקש להבהיר מי יהיה אחראי לעבודות  .0 9.3.5 65   .045
ההתאמה של משרדים אלה )דהיינו פיצול השטח 
לשני משרדים, עבודות חשמל, תקשורת, שילוט 

 ועוד(? 
כן נבקש להבהיר מי יהיה אחראי לתחזוקה כמו  .6

של משרדים אלה ובפרט לתחזוקת השטחים 
המשותפים במשרד )כגון דלת הכניסה, קירות 

 משותפים, תשתיות חשמל, תקשורת ועוד(?
 לזוכההרשות תסייע באופן סביר  כינבקש  .3

 את עמו החולק הזוכהבאינטראקציה שלו מול 
 וכהלז, על מנת לאפשר הפרדס חניון משרד

לספק שירותים באופן מיטבי ללא הפרעה או נזק 
הרשות תשתמש  כילזוכה או ללקוחותיו, ו

באמצעים העומדים לרשותה על מנת לאכוף את 
 משרד את עמו החולק הזוכהזכויותיה כלפי 

באופן סביר. הבהרה זו נדרשת  הפרדס חניון
אין כל קשר חוזי או סמכות כלפי  ולזוכהמאחר 
והוא  הפרדס חניון משרד את עמו החולק הזוכה

 יידרש לעזרתה של הרשות לעניין זה.

ההתאמה לעניין חלוקת שטח משרדי  עבודת .0
חניון הפרדס הינם באחריות הזוכים במכרז. 

 9.3.5.4לב המציעים מופנית לסעיף  תשומת
המפעיל, יחד עם המפעיל הנוסף,  עללפיו 

לבצע, בכפוף לאישור הרשות מראש ובכתב, 
את עבודות ההתאמה במשרד חניות הפרדס 

 פיצול לצורך הנדרשות העניין לפי 2-ו 4
לפי העניין  2 -ו 4  הפרדס חניון משרד

למשרדים החלופיים, והכל בהתאם 
להוראות נספח ההתאמה, על אחריותם ועל 

 חשבונם.
 פיםלסעי מופנית המציעים לב תשומת
לחוזה לפיו מי שנושא  9.3.5.2 -ו 9.3.5.5

בתחזוקת המשרדים כאמור לרבות 
הם המפעילים  בהם השטחים המשותפים

החולקים את המשרדים כאמור ויחולו 
לצורך חישוב  ןכילחוזה  5.02הוראות סעיף 

דמי שימוש ו/או כל תשלום המתבסס על 
 במשרד החולקים מהמציעיםכל אחד  -שטח
במחצית הסכום כאמור )בין אם דמי  ישא

   שימוש, ובין כל תשלום אחר(.
 האחזקה לביצוע אחראית תהאות הרש .6

  .ספח האחזקה לחוזהנ להוראות בכפוף
 לא יחול שינוי בסעיף.  .3

 

נבקש כי השירותים יסופקו באופן  –במבוא לסעיף  01 62   .042
 אחיד לכל המפעילים.

 המשתתפים לב תשומת. בסעיף שינוי יחול לא
 ואחד אחד לכל מתייחסות הסעיף שהוראות לכך

 .המפעילים מן

 

נבקש לקבל את תעריפי הרשות השונים לשירותים  01.0 62   .042
 השונים המפורטים בתתי סעיף זה.

התעריפים המבוקשים מופיעים  -הבקשה נדחית
 -בנספח א' לחוזה
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להסדרת נגישות נבקש להבהיר מי יהיה אחראי  01.0-01.6 62   .048
 האם הרשות או המפעיל? -לנכים 

. 3הרשות תסדיר את דלפק הנעזרים בטרמינל 
כל ההנחיות לעניין נגישות נכים ביתר מקומות 

 השירות יחולו על המפעיל. 

נא הבהירו למה הכוונה במילים ״עד לראש גבול  01.0.0 62   .049
 משבצת הקרקע של מקומות השירות״

 ימחק ובמקומו יבוא הנוסח שלהלן:  01.0.0 סעיף

כמפורט  הכול תשתיותשירותי אחזקה של "
 "בנספח האחזקה

  

בסעיפים אלה  המתואריםנבקש כי היקף השירותים  01.0.3 -01.0.0 62   .051
דמי יותאם להיקף השירותים הכלול בהגדרת ״

)לאור האמור לחוזה  6.4בסעיף ״ הרשאה בסיסיים
אלה כלולים בתשלום דמי  שירותים 02.0בסעיף 

 הרשאה בסיסיים(.

יתווסף סעיף משנה נוסף  01לסעיף  .כמבוקש
שירותי אחזקה במתחם "בנוסח הבא:  01.0.00

במתחם המושכרות ובמתחם שהמוביליות 
)להלן:  )ככל שיהיה( 3המוביליות בטרמינל 

 "(.מוביליות מתחם של אחזקה שירותי"

שירותים דמי "יתעדכן בנוסח הבא:  02.0סעיף 
בגין אספקת השירותים הנקובים בסעיפים 

יהיו כלולים  62.66 -ו /.62.6 62.6.0, 62.6.6
 . "בדמי ההרשאה הבסיסיים

 

 

בשורה הרביעית לאחר המילה ״במפרט״ נבקש  01.3 68   .050
 להוסיף ״המצורף כנספח א׳ לחוזה״.

 .כמבוקש

לאחר המילה ״לעיל״ נבקש להוסיף  בשורה השניה 01.3 68   .056
 01.0.3 - 01.0.0״)למעט בגין השירותים בסעיפים 

 לעיל הכלולים בדמי ההרשאה הבסיסיים(״.

 .כמבוקש

נבקש כי ההצמדה תיעשה לעלייה וגם לירידה במדד,  06 69   .053
 ובלבד שהמדד לא ירד מתחת למדד הבסיס.

הבקשה נדחית. ההצמדה תיעשה לעליה וגם 
במדד ובלבד שדמי ההרשאה הבסיסיים לירידה 

לא יפחתו מדמי ההרשאה שהציע המפעיל 
 לחוזה. 00.0.0הנקוב בסעיף  במכרז

 .כמבוקש .00.0.0לסעיף  06.0.0יש לתקן את ההפניה מסעיף  06.0.6 69   .054
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בכותרת הטבלה בעמודה הימנית נבקש להוסיף  03.0 69   .055
אחרי המילים ״כמות השכרות״ את המילים ״בשנת 

 חוזה״.

  .כמבוקש

נבקש כי ההתחשבנות בגין ההפרש תהיה הדדית כך  03.5.6 31   .052
שאם יתגלה בהתחשבנות השנתית כי המפעיל חויב 
ביתר בגין דמי ההרשאה המשתנים, המפעיל יזוכה 

 בהתאם.

 .כמבוקש

 

 ראו נספח ז' לחוזה –הבקשה נדחית  אנו מבקשים לקבל פורמט של הדו״ח המבוקש. 05.4 30   .052

אנו מבקשים כי בשורה הרביעית ובשורה השישית  05.2 30   .058
יעודכן הנוסח כך שיהיה על המפעיל לשלם לרשות 
ריבית בסיסית בדומה למצב בו יהיה על הרשות 
לשלם תשלום כלשהו למפעיל. אין זה סביר בנסיבות 

 אלה לגבות ריבית פיגורים.

 .נדחית הבקשה

נבקש כי תדירות הבדיקה הקבועה כאן תצומצם  05.8 30   .059
לרבעונית בלבד ותיעשה בתיאום מראש ובהפרעה 

 מינימלית לעסקיו של המפעיל. 

לחתום על  בכפוף תעשה המידע מסירת כי מתבקש
 התחייבות לסודיות בנוסח מקובל.

 הבקשה נדחית

בשורה הראשונה לאחר המילה ״ושנתית״ נבקש  05.8 30   .021
 המילים ״בתיאום מראש״.להוסיף את 

 כמבוקש. 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף ״על אף האמור, מובהר  05.9 36   .020
כי ככל שהמפעיל הנו חברה מדווחת בהתאם לחוק 

, פרסום הדוחות 0928-ניירות ערך, התשכ״ח
באמצעות מערכת המגנ״א תספק את דרישת סעיף 

 זה״.

 כמבוקש.

להוסיף ״באופן לאחר המילה ״שיידרשו״ נבקש  05.01 36   .026
 סביר״.

  .הבקשה נידחת
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

בשורה הראשונה נבקש למחוק את המילה  02.5 36   .023
״המשולבים״ וכן בשורה השניה נבקש למחוק את 
המילים ״ו/או בדמי הרשאה משולבים״ מאחר 

 ובמסמכי המכרז לא נעשה שימוש במונח זה.

המילה: "המשולבים" בשורה הראשונה והשורה 
 השניה תמחק.

השניה לאחר המילים: "ו/או בדמי בשורה 
 ". המשתניםההרשאה" יבוא: "

נבקש להבהיר כי ככל שאי אספקת השירותים או  02.5 36   .024
השירותים הנוספים מונעים מהמפעיל לספק את 
השירותים, אז המפעיל לא יחויב לשלם את דמי 
ההרשאה הבסיסיים. ככל שאי אספקת השירותים 

ימי עסקים, אז  2 או השירותים הנוספים עולה על
 21המפעיל יהיה רשאי לבטל את החוזה בהודעה בת 

 ימים מראש ובכתב.

 .הבקשה נידחת

האם מעבר למידע אשר ניתן ביחס לארנונה ידוע  02.6 36   .025
לרשות על היטלים, מיסים ותשלומי חובה אחרים 
אשר יחולו בתקופת ההתקשרות ומוזכרים בסעיף 

 זה?

להיום אין מידע בידי הרשות אודות  נכון
היטלים, מסים ותשלומי חובה שחלים, אולם 
אין בכך כדי לגרוע מחובתו של המציע ו/או של 
הזוכה במכרז לברר בעצמו אודות קיומם של 
היטלים ו/או מסים ו/או תשלומי חובה כאמור 

 בהתאם להוראות הסעיף.  ולשלמם

ת העברה בנקאית, במידה והמפעיל משלם באמצעו 08.3 33   .022
אז נבקש כי ככל שהרשות מעוניינת לחייב את 
המפעיל באמצעות הוראה לחיוב חשבון, הרשות 
תיידע את המפעיל מראש על חיוב זה על מנת למנוע 

 כפל חיוב.

המפעיל יחתום על הוראה לחיוב חשבון והרשות 
ש ותחייב על פי הוראה זו. ככל שהרשות תדר

הרשות תעביר  לבצע הפקדה כספית,מהמפעיל 
והמפעיל יפעל  אל המפעיל בקשה מראש ובכתב

הסעיף יתוקן בהתאם  .בהתאם לבקשה כאמור
 לאמור לעיל.

נבקש למחוק סעיף זה. אין זה סביר כי הרשות תהיה  09.6 33   .022
רשאית לעדכן כך את ריבית הפיגורים באופן חד 

 צדדי.

 הבקשה נידחת. 
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

לאחר המילה ״במסגרתו״ נבקש  בשורה השניה 61.0.0 33   .028
 להוסיף ״ולמעט הציוד הנייד״.

בשורה השלישית לאחר המילה ״לשימוש״ נבקש 
 להוסיף את המילים ״למעט בלאי סביר״.

בשורה השמינית נבקש להוסיף אחרי המילים 
 ״לשתף פעולה״ את המילים ״באופן סביר״.

בשורה העשירית נבקש להוסיף אחרי ״מקומות 
ם״ את המילים ״באופן סביר״. השירות וסביבת

ובעמוד הבא בשורה הראשונה לאחר המילים ״אותה 
 תקצוב הרשות״ את המילים ״באופן סביר״.

לאחר המילה "התקופה" המופיעה  61.0.0 בסעיף
 תתווסף, האחרונה השורה לפניבשורה אחת 

 ".  הסבירההמילה: "

 שינוי יחול לא -שהתבקשו התיקונים ליתר ביחס
 .בסעיף

 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים ״למעט אם  61.0.0 33   .029
תיקון קלקול, השחתה, פגם או ליקוי כאמור לעיל 
מצויים באחריותה של הרשות על פי ההסכם או על 

 פי דין״.

 .בסעיף שינוי יחול לא

בשורה השניה נבקש למחוק את המילים ״סביבתם  61.0.6 34   .021
 ודרכי הגישה אליהם ומהם״. 

 יחול שינוי בסעיף.לא 

בשורה השלישית נבקש למחוק את המילים ״ומחוץ  61.0.3 34   .020
 לשטחי הנמל״.

הרשות ברורה.  אינהההבהרה שהתבקשה 
 המפעיל פי האמור בסעיף זה, על עלמבהירה כי 

לפנות על חשבונו את כל הציוד הנייד, 
המכשירים, המתקנים, והציוד השייכים למפעיל 

השירות ומהשטח הציבורי )לפי  ממקומות
, על מנת הנמל לשטחי מחוץאל  וזאתהעניין(, 

לאפשר לרשות ו/או לכל מי מטעמה לתפוס את 
החזקה במקומות השירות, כשהם פנויים מכל 

 אדם וחפץ כאמור. 

 

נבקש כי האמור בסעיף זה לא יחול ככל שהעיכוב  61.6 34   .026
 נובע מנסיבות שאינן בשליטת המפעיל.

 לא יחול שינוי בסעיף. 
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

נבקש למחוק את המשפט החל מהמילים ״והמפעיל  61.4 34   .023
 נותן״ בשורה השישית ועד סוף הסעיף.

לחילופין נבקש להוסיף בשורה השביעית לאחר 
המילים "בקשר לכך" את המילים ״ככל שהרשות 

 פעלה בהתאם להסכם ובהתאם לדין״.

 לא יחול שינוי בסעיף.

החמישית יש למחוק את המילה  בשורה 66.0 35   .024
״המשולבים״ מאחר ומונח זה אינו המונח המוגדר 

 במכרז.

 כמבוקש.

בשורה השניה לאחר המילה ״רשאית״ נבקש להוסיף  66.5 35   .025
ימים אשר במהלכם  2את המילים ״בהודעה בת 

 המפעיל לא מילא התחייבותו כאמור״.

 הבקשה נידחת.

נבקש למחוק את המילים "לפי שיקול  בשורה השניה 66.2 35   .022
 דעתה".

 הבקשה נידחת.

בשורה השניה נבקש להחליף את המילים החל  65.0 32   .022
מ״שהגיעו״ עד ״השירותים״ במילים ״שנמסרו לו על 

 ידי הרשות או מי מטעמה״.

 הבקשה נדחית.
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

 את הטקסט הבא: 65.0נבקש להוסיף בסוף סעיף  65.0 32   .028

המפעיל על פי סעיף זה לא ״מובהר, כי התחייבות 
תחול לעניין מידע אשר הנו בנחלת הכלל או אשר 
היה ברשותו טרם גילויו או מידע אשר גילויו נדרש 

 על פי דין.״

 :כלהלן יתוקן 65 סעיף 

 הפסקה שלהלן: ווסףתת 65.0 לסעיף

 :האמור בסעיף זה לא יחול על"

. מידע שהינו נחלת הכלל ו1או שלאחר 6
הפך לנחלת הכלל, שלא "חתימת החוזה 

כתוצאה מהפרת התחייבות הספק או צדדים 
 שלישיים.

. מידע שהגיע ו1או יגיע לידיעת הספק מצד ג' 0
 כלשהו שלא תוך הפרת ההתחייבות לשמירת

 סודיות.

. מידע אשר הרשות אישרה בכתב כי אינו כלול /
 במידע הסודי.

. מידע אשר הספק נדרש לגלותו בהתאם לצו 0
שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת שיפוטי 

ובלבד שהספק הודיע לרשות מיד לאחר קבלת 
הצו האמור וכן העניק לרשות שהות מספקת 

 ."להתגונן

 נבקש למחוק את הסעיף ולהחליפו בנוסח הבא:  65.6 32   .029

״המפעיל יהיה רשאי לגלות מידע לעובדים אותם 
יעסיק במתן השירותים או כל מי שיועסק מטעמו 
במתן השירותים, ובלבד שאלה יהיו כפופים לחובות 

 סודיות בנוסח דומה לחובות המפורטות בסעיף זה.״

 .נדחית הבקשה

נבקש כי בהפעלת סמכויות אלה הרשות תתנהל כלפי  62.0 32   .081
המפעילים באופן שוויוני ככל הניתן בנסיבות העניין 

 ובהתאם לכללי מנהל תקין.

 לא יחול שינוי בסעיף.

בשורה השלישית יש למחוק את המילה  62.6 32   .080
״המשולבים״ מאחר ומונח זה אינו המונח המוגדר 

 במכרז.

כמבוקש. במקום המילה "המשולבים יתווסף: 
 ".הבסיסיים"
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

בשורה השלישית לאחר המילים ״ודמי השירותים״  62.6 32   .086
 יש להוסיף את המילים ״ודמי השירותים הנוספים״.

 הבקשה נדחית. 

 31 -ימים ל 91 -בשורה השניה נבקש לקצר המועד מ 62.4 32   .083
 ימים.

 הבקשה נידחת.

 -ימים ל 05 -בשורה השלישית נבקש לקצר המועד מ 62.4 32   .084
 ימים. 2

 הבקשה נידחת.

בנוסף לאמור בסעיף זה, לאור ההוצאות אשר  62.4 32   .085
המפעיל נדרש לשאת בהן בקשר עם הפעלת מקומות 
השירות, אף בנסיבות בהן השירותים מופסקים 
באופן זמני )לדוגמא, הוצאות כוח אדם והוצאות 
נלוות( נבקש כי בנסיבות בהן נדרש המפעיל להפסיק 
זמנית את השירותים, המפעיל יפוצה בגין כל יום 

סגרתו לא ניתנו שירותים בסכום השווה לממוצע במ
ההכנסות היומי של המפעיל ממתן השירותים 

הימים האחרונים, כאשר במידה  91במהלך 
 high seasonוההפסקה הזמנית תתרחש בתקופת 

 .41%סכום הפיצוי האמור יחושב בתוספת 

 הבקשה נידחת.

לאחר המילה ״הוראה״ נבקש להוסיף  בשורה השניה 62.0.0 32   .082
 את המילה ״יסודית״.

בשורה השלישית לאחר המילה "מוקדמת" נבקש 
להוסיף את המילים ״מראש ובכתב״ ונבקש להחליף 

 ״.31״ במספר ״04את המספר ״

בשורה הרביעית לאחר המילה "מוקדמת" נבקש 
 להוסיף את המילים ״מראש ובכתב״.

״ 2ת המספר ״בשורה החמישית נבקש להחליף א
 ״.04במספר ״

 .הבקשה נידחת
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  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

בשורה הראשונה לפני המילה ״רכושו״ וכן בשורה  62.0.6.3 32   .082
השניה לפני המילה ״רכוש״ נבקש להוסיף את 

 המילה ״כלל״.

לאחר המילים: "על רכושו של המפעיל: יתווספו 
 לדעת, לרעה להשפיע העלול באופןהמילים: "

המפעיל על פי , על קיום התחייבויות הרשות
,". לאחר המילה: "או" יתווספו המילים: החוזה

 .  "על קבוע או זמני עיקול הוטל"

לאחר המילים: לגבי רכוש המפעיל" יתווספו 
באופן העלול להשפיע לרעה, לדעת  המילים: "

הרשות, על קיום התחייבויות המפעיל על פי 
המילים:  יתווספו: "או" המילה ולאחר", החוזה

  ". על לפועל הוצאה פעולת שנעשתה"

 

   .כמבוקש נבקש למחוק סעיף זה. 62.6 32   .088

בשורה השניה לאחר המילה ״הרשות״ נבקש להוסיף  68.0 32   .089
 ״או כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המפעיל״.

 .הבקשה נידחת

נבקש כי הרשות תפעיל את סמכותה לפי סעיף זה  68.3.0.0 38   .091
 בהתאם להוראות מנהל תקין.

  לא יחול שינוי בסעיף.

ככל שלאחר מתן הודעת ההפרה המפעיל לא תיקן  68.3.0.6 38   .090
את ההפרה האמורה במועדים הנדרשים אזי תהיה 

 הרשות רשאית לבטל את החוזה כאמור בסעיף זה.

 לא יחול שינוי בסעיף.

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים ״בכפוף  68.3.0.3 38   .096
ימים אשר במהלכם  04של להודעה מראש ובכתב 

 המפעיל לא תיקן את ההפרה״.

 .הבקשה נידחת

בשורה השלישית לאחר המילה ״ההוצאות״ נבקש  69.0 39   .093
 להוסיף ״הסבירות״.

 .הבקשה נידחת

נבקש כי הרשות תוכל לממש זכותה כאמור רק  69.6 39   .094
לאחר שנתנה למפעיל הודעה בכתב בדבר אי מילוי 

ימים  2מילא את חובתו בתוך חובתו והמפעיל לא 
 ממועד ההודעה כאמור.

 .הבקשה נידחת
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  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

נבקש להבהיר כי המפעיל יהיה רשאי להעביר חלק  31 39   .095
מהתחייבויותיו לקבלני משנה מטעמו לצורך ביצוע 
התאמת מתחמי השירות או מרכיבים מסוימים 

 מהשירותים הניתנים על ידו. 

 .הבקשה נידחת

הסעיף יחול רק במקרה של שינוי  נבקש להבהיר כי 30 41   .092
שליטה במפעיל כהגדרת מונח בזה בחוק ניירות ערך, 

 .0928-תשכ״ח

המונח "שליטה" בסעיף זה כהגדרתו בחוק 
 . 0928 -ניירות ערך, תשכ"ח

 

בשורה הרביעית, אחרי המילה ״השירותים״ נבקש  36.5 41   .092
להוסיף ״למעט ככל שהרשות אחראית לנזק או 

 על פי החוזה או על פי כל דין״.לאובדן כאמור 

 לא יחול שינוי בסעיף.

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים ״אלא ככל  36.2 41   .098
 שנקבע מפורשות אחרת בחוזה״.

 לא יחול שינוי בסעיף.

נבקש למחוק את המילים ״)מכל  בשורה השניה 33 41   .099
מקור שהוא(, לרבות" וכן "או על פי כל חוזה אחר 

 שנחתם בין הרשות למפעיל״.

נבקש למען הסדר הטוב כי קיזוזים יבוצעו ביחס לכל 
 עסקה בנפרד ולא בגין חיובים מקבילים.

 הבקשה נדחית.

אחרי המילים "כל מיטלטלין אחרים של המפעיל"  33 41   .611
הרביעית בסעיף, נבקש להוסיף את המילים בשורה 

 ימים״. 2״בכפוף להודעה מראש ובכתב של 

 

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים ״בכפוף 
 ימים״. 3להודעה מראש ובכתב של 

אחרי המילים "כל מיטלטלין אחרים של 
יתווספו המפעיל" בשורה הרביעית בסעיף, 

 7בכפוף להודעה מראש ובכתב של ״המילים: 
 ״.ימים

 תודיע הרשות: "המשפט בסוף הסעיף יתווסף
 ". בסעיף זה כאמור זכות הפעלת בדבר למפעיל

נבקש להבהיר כי האמור בסעיף לא יגרע מזכותו של  34 41   .610
המפעיל לפנות לערכאות משפטיות על מנת לעמוד על 

 זכויותיו.

 לא יחול שינוי בסעיף.
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נבקש למחוק את הסעיף. אין זה סביר כי הרשות  35 40   .616
תעקוף את המציעים ו/או הזוכים לאור מאמציהם 
במסגרת ההליך המכרזי. לחילופין, נבקש כי ככל 
שהרשות תעניק הרשאה לצדדים שלישיים למתן 
השירותים, התנאים שיינתנו לצדדים שלישיים לא 
יהיו עדיפים על התנאים בהם מחויבים המציעים 

 ם.הזוכי

 הבקשה נידחת

בשורה הראשונה לאחר המילה ״החוזה״ נבקש  32 40   .613
 להוסיף ״על נספחיו״.

 כמבוקש.

 שעות 26בשורה השלישית נבקש להחליף המילים " 46 46   .614
 ימי עסקים". 5במילים " 

 הבקשה נידחת

 3לשורה  6נבקש כי תבהירו מה היחס בין שורה  3 - נספח א׳ -חוזה   .615
 בטבלה.

נבקש כי תיאור השירותים בעמודה הימנית כמו כן, 
בטבלה תתאם לתיאור האחיד של השירותים 

 .בחוזה כהגדרתם בסעיף ההגדרות

התעריף האמור הרשות מבקשת להבהיר כי 
לטבלה הינו תעריף למבנה במתחם  6בשורה 

 3ואילו התעריף האמור בשורה המשוכרות 
לטבלה הינו תעריף למבנה במתחם הפרדס , 

מדובר בשני תעריפים  .3הסמוך לטרמינל בחניון 
 אזורים שונים בנתב"ג 6-שונים ל

נבקש להבהיר מה מתוך נספח זה רלוונטי למפעיל  כללי - נספח ב׳ -חוזה   .612
 כחברת השכרה.

רשות מבקשת להבהיר כי מדובר בנספח גנרי ה
והינו תקף לכל סוגי העבדות הנדרשות ולכל 

 תקופת חוזה ההרשאה.

בשורה השניה נבקש להחליף את המילה ״ההתאמה״  0.0.0 -   .612
 למילה ״היערכות״.

 .הבקשה נדחית

ספק שירותים לתחשב בכך כי יהיה על המפעיל הב 0.6 -   .618
במאי ולתפוס את השטחים בין לילה,  0-החל מה

 האם האמור בסעיף זה רלוונטי למכרז זה?

רלוונטי שכן במהלך מתן השירותים  הינוהסעיף 
ייתכן וירצה המפעיל לערוך עבודות התאמה 
במקומות השירותים במקביל למתן השירותים 

 ועל כן עליו לפעול בהתאם להנחיות נספח זה

נבקש להבהיר כי המפעיל לא יהיה אחראי  0.4.4 -   .619
על ידי הרשות או מי  ולעבודות/או תכנון אשר יבוצע

 מטעמה.

 .כמבוקש
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בשורה השלישית לאחר המילה ״החוזה״ נבקש  0.4.04 -   .601
להוסיף את המילים ״בכפוף למתן הודעה מוקדמת 

ימים שבמהלכם לא תיקן המפעיל את ההפרה  2של 
 האמורה״.

 .הבקשה נדחית

נא הבהירו איזה חלק מהאמור בסעיף זה הינו  0.8 -   .600
רלוונטי למכרז זה לרבות ביחס לסוג המתחם ולוחות 

 הזמנים הרלוונטיים.

הרשות מבקשת להבהיר כי מדובר בנספח גנרי 
והינו תקף לכל סוגי העבדות הנדרשות ולכל 

 תקופת חוזה ההרשאה.

-נבקש להפחית את הפיצוי המוסכם ל -5.0בסעיף   - נספח ג׳ -חוזה   .606
 ש״ח. 01,111

 .הבקשה נידחת

-נבקש להפחית את הפיצוי המוסכם ל -8בסעיף   -   .603
 ש״ח. 3,111

 .הבקשה נידחת

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים  -03בסעיף   -   .604
״למעט ביחס לפסולת שנגרמה על ידי בעל ההרשאה 

 לתדלוק״.

  .הבקשה נידחת

 01נבקש כי יהיה ניתן להכניס מוביליות  -0.0בסעיף  פרק ג׳ -   .605
 .5בנוסף למוביליות 

  .הבקשה נידחת

-את הפיצוי המוסכם לנבקש להפחית  -0.5בסעיף   -   .602
 ש״ח. 01,111

  .הבקשה נידחת

-נבקש להפחית את הפיצוי המוסכם ל -6.0בסעיף   -   .602
 ש״ח. 01,111

  .הבקשה נידחת

נבקש להבהיר כי ההחלטה על סיום  -3.6בסעיף   -   .608
העסקת עובד הינה בשיקול דעת  המפעיל בלבד ולא 

 של הרשות.

  .הבקשה נידחת

בנסיבות אלה לקבל אסמכתא נבקש  -3.3בסעיף   -   .609
 לעצם ביצוע העבירה.

  .הבקשה נידחת

-נבקש להפחית את הפיצוי המוסכם ל -3.3בסעיף   -   .661
 ש״ח. 3,111

  .הבקשה נידחת

-נבקש להפחית את הפיצוי המוסכם ל -2.5בסעיף   -   .660
 ש״ח. 3,111

  .הבקשה נידחת
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-נבקש להפחית את הפיצוי המוסכם ל -2.3בסעיף   -   .666
 ש״ח. 3,111

  .הבקשה נידחת

נבקש להבהיר כי הדלפק האחוד הינו דלפק  -6בסעיף  פרק ד׳ -   .663
 הנעזרים כהגדרתו בחוזה.

 כמבוקש.

תחת ״זמני שירות בדלפק האחוד״ על מנת  -6בסעיף   -   .664
לשפר את השירות לנוסע, האם לא ניתן לאפשר 

 טיפול במספר נוסעים בו זמנית.

 בנפרד.מובהר כי כל נוסע יטופל 

-נבקש להפחית את הפיצוי המוסכם ל -6בסעיף   -   .665
 ש״ח. 3,111

 .הבקשה נידחת

כל עוד הופעת עובדיו של נבקש כי  -2.3.6בסעיף   -   .662
המפעיל לא יידרש לאישור הרשות המפעיל ייצוגית 

 של המועסקים על ידו.. למדיםבנוגע 

 כמבוקש. 

-המוסכם לנבקש להפחית את הפיצוי  -01.0בסעיף   -   .662
 ש״ח. 3,111

 .הבקשה נידחת

נבקש להבהיר האם בכל פעם שמפעיל יידרש להחליף  9 - נספח ו׳ -חוזה   .668
או להוסיף ציוד קצה כגון מדפסת, מסך מחשב 

 וכיו״ב המפעיל יידרש לאישור הרשות בכתב?

 הרשות מבקשת להבהיר כי אין צורך לדווח 
רשת  והמפעיל רוכש שירותי אלא רק במידה 

(VLANמ )את הרשות 

 אין תקן לפריסה אופטית בתוך בועה/מתחם נבקש להבהיר האם יש תקן לפריסה אופטית? 9.4.0 -   .669

פרטי של  VLANנבקש לדעת האם ניתן לעבוד על  04.0.6 -   .631
 המפעיל?

כמו כן האם ניתן להקים תשתית תקשורת לספק 
 אינטרנט עבור כל מתחם?

פרטי במידה ולא   VLANניתן לעבוד על 
מתחברים לרשת הנתונים של הרשות.בכל מקרה 

 -עם רוכשים שרותי רשת מהרשות אזי זה ב
VLAN   .נפרד מאחרים 

ניתן להקים רשת אנטרנט עצמאית בתוך מתחם/ 
בועה אך חל איסור מוחלט על הפעלה ברשת 

 (WIFIאלחוטית )

הבקשה נדחית. זהו סעיף גנרי המופיע בכל חוזי  סעיף זה אינו רלוונטי ונבקש למחוק אותו. 04.4.6 -   .630
 ההתקשרות של הרשות.
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נבקש למחוק את הפסקה השלישית באישור  - - נספח ח׳ -חוזה   .636
 המתחילה במילה "הביקורת".

נבקש למחוק את הפסקה הרביעית באישור כמו כן, 
במילים ״כמו כן״ שכן אין לאמירה זו כל  ההמתחיל

 נשוא האישור. קשר לדו״ח ההשכרות

 .הבקשה נדחית

נספח  -חוזה   .633
 יא׳

בשורה הראשונה נבקש להחליף את המילה  0.0 -
 ״בלעדית״ במילים ״על פי דין״.

  .כמבוקש 

בשורה הרביעית נבקש למחוק את המילים "ו/או  0.0 -   .634
 ממכירת המוצרים ו/או שיווקם".

 .הבקשה נידחת

יש להוסיף המלל: "או גורם  0.0בסיפא של סעיף  0.0 -   .635
 אחר כלשהו". 

 הבקשה נדחית.

אחרי המילים: "מכל סיבה שהיא" נבקש להוסיף  0.6 -   .632
את המילים: "הנובעת ממעשה או מחדל של המפעיל 

 או מי מטעמו". 

 .כמבוקש

בשורה האחרונה לאחר המילה "רוחניות" נבקש  0.3 -   .632
 להוסיף "על ידי המפעיל". 

על ידי "לאחר המילה: "רוחניות" יתווסף: 
 ".המפעיל ו1או מי מטעמו

בשורה השישית לאחר המילה "ראשונה" נבקש  0.4 -   .638
 להוסיף "על פי פסק דין חלוט". 

 .כמבוקש

את בסוף הסעיף נבקש להוסיף "הרשות תעדכן  0.4 -   .639
המפעיל על כל תביעה, דרישה או פנייה של צד שלישי 
אשר המפעיל נדרש לפצות את הרשות בגינה ותשתף 
פעולה עם המפעיל בהתגוננותו מפני כל תביעה 

 כאמור".

הרשות תעדכן את הסעיף יתוקן כלהלן: "
המפעיל על כל תביעה, דרישה או פנייה של צד 
שלישי אשר המפעיל נדרש לפצות את הרשות 

 שהדבר ככל, לספק תעניק הרשותגינה. ב
, אפשרות סבירה להתגונן בפני הליכי בשליטתה

 ".דרישה1תביעה כאמור

בשורה הרביעית, אחרי המילים "שכל נזק שייגרם"  0.5 -   .641
נבקש להוסיף את המילים "אשר המפעיל אחראי לו 

 בהתאם להוראות נספח זה".

 .הבקשה נידחת
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נספח  -חוזה   .640
 יב׳

נבקש להוסיף המלל הבא בסיפא: "למרות האמור  6.0.0 -
לעיל ככל ששווי העבודות שתבוצענה ע"י המפעיל לא 

ש״ח לא יידרש המפעיל  211,111יעלה על סך של 
לערוך ביטוח עבודות קבלניות והעבודות יבוטחו 

 במסגרת ביטוחי המפעיל".

  .הבקשה נידחת

"וכן נבקש לגרוע בשורה החמישית את המילה:  6.0.2 -   .646
בגין" כמו כן בשורה השביעית לאחר המילים: 

 0"עבודות המפעיל" נבקש להוסיף המלל:")סעיף 
בלבד(" ואחרי המלל: "ובאישור עריכת ביטוחי 

 (".4 -ו 0המפעיל" נבקש להוסיף המלל: ")סעיפים 

 הבקשה נדחית.

 .כמבוקש נבקש לגרוע את הסעיף. 6.0.00 -   .643

"על פי קביעת הרשות" וכמו כן נבקש לגרוע המלל:  6.6.3 -   .644
 את המלל: "כאמור בחוזה זה ו/או".

 .כמבוקש

נבקש לתקן הסעיף כך שכאופציה חלופית לאמור בו  6.3 -   .645
המפעיל יהיה רשאי לערוך ביטוח צד ג׳ כך שגבול 

האחריות המצוין בסוף הסעיף ביחס לביטוחי צד ג׳ 
בגין כלי רכב אחד ביחס לכל תביעה או סדרת 

הנובעת ממקרה אחד ולכל תקופת הביטוח  תביעות
 ש"ח". 8,111,111לא יעלה על 

 .הבקשה נדחית

נספח יב  -חוזה   .642
6 

בפסקת הפתיחה נבקש להחליף את המילים: "על  - -
 כל" במילה "לרבות".

 .כמבוקש

נבקש לגרוע המלל: "וכן אבדן או נזק הנגרם לציוד  0 -   .642
 המשמש לביצוע העבודות כאמור" חלף הסכום

 משווי העבודות". $01% נבקש לכתוב: "011,111

 .הבקשה נדחית

בסיפא נבקש להוסיף: "למעט לעניין רכוש המכוסה  6 -   .648
 ".0במסגרת פרק 

 .כמבוקש

נספח יב  -חוזה   .649
0 

בפסקת הפתיחה נבקש לגרוע את המילים: "על כל"  כללי -
 ולכתוב: "לרבות".

 .כמבוקש
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הכנסות" יש להוסיף: "ביחס אחרי המילים: "אבדן  4 -   .651
 להוצאות מוגדלות".

 .הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית. חודשים. 2 -חודש ל 06יש לתקן במקום  4 -   .650

נספח  -חוזה   .656
 ט״ו

יש לתקן את כותרת הנספח כך שיהיה מצוין בה  כללי -
 ״נספח אחזקה״.

 כמבוקש.

נבקש כי עבודות התחזוקה המבוצעות על ידי הרשות  6 -   .653
מבקריו יהיו  באופן שהפרעות למפעיל וקהליעשו 

קטנות ככל הניתן. כמו כן נבקש כי הרשות תעדכן 
ותתאם מול המפעיל כל עבודת תחזוקה אותה היא 

 מתכננת לבצע, ככל הניתן בנסיבות העניין.

" הניתן: "ככל המילים במקום אולם. כמבוקש
  ".האפשר במידת: "יבוא

השירותים המפורטת כאן נא הבהרתכם כי זמינות  2 -   .654
חלה הן על הרשות והן על המפעיל, כל אחד בתחום 

 אחריותו.

 .כמבוקש

נבקש להוסיף בסוף הסעיף ״בכפוף למתן הודעה  ה 8 -   .655
ימים אשר במהלכם  04מוקדמת מראש ובכתב של 

 לא מילא המפעיל אחר ההוראה האמורה״.

 .כמבוקש

נספח  -חוזה   .652
 ט״ז

המפעיל איננו מקבל גישה לשטחים לאור העובדה כי  כללי -
מוגבלים בשדה, אנא הבהרתכם אילו סעיפים מתוך 

 נספח זה הינם רלוונטית להרשאה נשוא המכרז.

 .בנספח שינוי יחול לא

נבקש להוסיף בסוף המבוא לסעיף את המילים  4.6 -   .652
 ״בכפוף לכל דין״.

 הבקשה נדחית.

נספח  -חוזה   .658
 י״ז

לאחר המילה "הסכמות" נבקש  בשורה השניה 0.0 -
 להוסיף את המילים "הנדרשים על פי דין".

 .כמבוקש

נבקש למחוק את המילים החל מ"הגורם החיצוני  0.4 -   .659
 יחתים" בשורה השניה ועד סוף הסעיף.

 .הבקשה נדחית

נבקש להחליף המילים "מיידית לרשות, וללא כל  .0 0.2 -   .621
 שיהוי" במילים "עם היוודע לו".

לפני האחרונה נבקש להחליף המילה -הבשורה  .6
 "ולפעול" במילים "וככל שנגרמו על ידו, לפעול".

 .נדחית הבקשה .0

 

 כמבוקש. .6
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 .נבקש למחוק את במילים "בכל עת ובכל עניין" 3.0.3 00 חוזה   .620
נבקש להוסיף את הסיפא: "והכל בהתאם להוראות 

 .החוזה"

 הבקשה נדחית. 

מיידי" יתווספו נבקש שלאחר המילים "באופן  5.2    .626
 .המילים "ככל הניתן"

 הבקשה נדחית.

נבקש להבהיר ששיפוי או פיצוי יעשה רק לאחר  5.9 04   .623
הוכחת גרימת הנזק על ידי המפעיל ולאחר מתן 

 .פס"ד חלוט כנגדו

הבקשה נדחית. ראו התיקון בסעיף זה כאמור 
 לטבלה. 98לעיל בשאלה 

החוזה לאחר  נבקש להבהיר שכל שינוי במסמכי 5.01 04   .624
 .החתימה יעשה רק בהסכמת המפעיל

הבקשה נדחית. ראו התיקון בסעיף זה כאמור 
 לטבלה. 99לעיל בשאלה 

נבקש למחוק את המילים "לרבות כשהם נובעים  5.02.3 02   .625
במישרין ו/או בעקיפין משירותי הניקוי ו/או את 

 .משירותי התדלוק בהתאמה"

 012בשאלות  בסעיף זה, ראו לעיל התיקון שבוצע
 לטבלה. 012 -ו

נבקש להבהיר ששיפוי או פיצוי ינתנו רק לאחר מתן  5.02.5 08   .622
 .פס"ד חלוט

הבקשה נדחית. ראו התיקון בסעיף זה כאמור 
 לטבלה. 019לעיל בסעיף 

נבקש שהארכת תקופת השירותים תהא בהסכמת  2.6.0 61   .622
 .המפעיל

הבקשה נדחית. ראו התיקון בסעיף זה כאמור 
 לטבלה.  008לעיל בשאלה 

 נבקש לדעת מהם השינויים התפעוליים.  2.6.3 60   .628

נבקש להבהיר שהשינויים התפעוליים יהיו רק 
 .בהסכמת המפעיל

הרשות מבקשת להבהיר כי אינה הבקשה נדחית. 
יכולה לפרט בשלב זה אופיים של השינויים 

 הטעם שהם אינם ידועים לה,, מן התפעוליים
ככל שיהיו שינויים תפעוליים המתייחסים 

, תהיה להיקף השירותים ו/או מתן השירותים
הרשות רשאית להתנות את הארכת תקופת 
ההתקשרות בהסכמת המפעיל לשינויים 
האמורים, בתנאים אותם תקבע הרשות באותה 

  העת.
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המונח  תהמשתתפים מופנית להגדר תשומת לב .נבקש הבהרה -סעיף לא ברור 2.4 60   .629
 כל או הרישיון של תנאיו פי שעל ככל". רישיוןה"

/התאמה פעולה לבצע הקבלן נדרש עסק רישיון
על האחריות לכך מוטלת  -וכיוב' ציוד לספק

  .המפעיל

 נבקש שגם לפעיל תעמוד זכות הביטול. 62.6 32   .621

כמו כן נבקש שככל והרשות ביטלה את החוזה 
 .היא את המפעיל בגין כל נזקיו תשלם ותפצה

 .הבקשה נדחית

נבקש להבהיר ששינוי באחזקות בעלי השליטה  30 39   .620
במפעיל אינו כפוף לאישור הרשות וככל ויהא שינוי 

הרשות תעודכן  -באחזקות בעלי השליטה במפעיל
 .בהקדם

 זה בסעיף שבוצע התיקון ראו. נדחית הבקשה
 .לטבלה 092 בשאלה כאמור

נבקש שהוצאה ממקום השירות יהיה רק מנימוקים  36.3 41   .626
 .סבירים

 לא יחול שינוי בסעיף.

הבקשה נדחית. תשומת לב המשתפים מופנית  .נבקש למחוק את הסעיף או להפוך להדדי 33 41   .623
 611לתיקון בסעיף זה כאמור לעיל בשאלה 

 לטבלה.

האם עומדת לי זכות הבחירה בין קטגוריה א'    כללי  .624
 .וקטגוריה ב' במידה וזכיתי בשתי הקטגוריות

שיגישו הצעות לשתי הקטגוריות אין  למציעים
פי  על. כאמורשתי ההצעות  ביןזכות בחירה 

 ההזמנה לטופס 04.6 -ו 04.0הוראת סעיף 
 מציע אם'. א בקטגוריה זוכה מוכרז תחילה

 והצעתו, הקטגוריות בשתי הצעות הגיש
, אזי הוא הזוכה כהצעה נבחרה' א בקטגוריה

בזכייתו בקטגוריה א' ולא נדרשים  מחוייב
ככל שהצעת מציע כאמור  '.ב בקטגוריה הצעתול

כהצעה הזוכה, אזי הוא  תוכרזבקטגוריה א' לא 
  '. מחויב להצעתו בקטגוריה ב

 

האם אני יכול להיות מפעיל בשתי הקטגוריות      .625
 .במידה וזכיתי בשתיהן

 הבקשה נדחית. לא ניתן
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האם היא  -במידה וזכיתי במקום שני בקטגוריה א'     .622
 .יורדת לקטגוריה ב' אוטומטית

 הצעות שהגיש כמי יחשב מציעש מנת על. לא
 לכל להציע הצעה בנפרד, עליו הקטגוריות לשתי
  .מהקטגוריות אחת

האם שתי חברות שבעלת השליטה שלהן זהה יכולות      .622
 .לגשת למכרז בנפרד )כל אחת בפני עצמה(

 מהן אחת כל להגיש יכולות אחיות חברות 6
 הנסיבות מתקיימות שלא ובלבד למכרז הצעה

 הזמנת לטופס. 9.6 – ו 9.0 בסעיפים המתוארות
 במידה כי להדגיש חשוב, האמור לצד. ההצעות

 מי תוכלנה לא, כזוכות נבחרו ההצעות ושתי
, אלה ובנסיבות הצעתה את למשוך מהחברות

 6 לפסילת יביא אשר פסול כתמרון הדבר יחשב
   .ההצעות

האם יתקיים סיור נוסף? מיהם המשתתפים בסיור      .628
נבקש הודעה מסודרת לרבות פירוט לוחות  –הנוסף? 

 .הזמנים ככל שיתקיים הסיור הנוסף

ככל שיתקיים סיור מציעים נוסף יופץ מסמך 
 הבהרות בנפרד.

איך מתופעל דלפק הנעזרים במידה וישנם מספר      .629
 .לקוחות בו זמנית

 הראשון הלקוח. הלקוחות הגעת לסדר בהתאם
 המשתתפים לב תשומת. הלאה וכך ראשון יטופל

 פעולה שיתוף מערך לקיים יהיה המפעילים על כי
ביניהם בין היתר בכל הנוגע לדלפק הנעזרים, 

 מתן שיאפשר באופןלחוזה,  5.02כאמור בסעיף 
 השירות ורמת תכולתל בהתאם ללקוחות שירות

  .המפעיל על המוטלת

טרם הושלמו הליכי התכנון להעתקת משרד  .יהיו משותפים 5 -ו 4מה צפי הזמן בו משרדים      .681
רשיונות ולכן אין הרשות יכולה להתחייב 
ללוחות זמנים או אף להבטיח כי אכן יועתק 

 .משרד הרישיונות

 האם ניתן להסתפק בתצהיר של עו"ד / רו"ח / מורשי    .680
רכבי השכרה  011חתימה שבבעלות המציע לפחות 

 011כך שלא נצטרך לצרף את כל ההעתקים של 
 .הרישיונות של כלי הרכב

. הרשות תעביר נוסח תצהיר כאמור  כמבוקש
 שייכלל בטופס ההצעה המעודכן.
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ככל וכן אודה  -האם קיימת אמנת שירות לניקוי?    .686
 .לקבלתם

רכבים קוי לניעל בעל ההרשאה מאת הרשות 
לעמוד בהוראות חוזה ההרשאה בכלל ונספי 
השירות והתפעול בפרט הכולל בין היתר הוראות 

 המתייחסות לשירותי הניקוי.

למה הרשות לא תדאג להזיז את משרד הרישיונות     .683
 .2-ו 2ובמקומו יכנסו ספקים 

 במסמך זה לעיל. 681ראה תשובה לשאלה 

קיימת התייחסות ל"תעודת בכל מקום בו    כללי .684
ההתאגדות", נבקש להוסיף "או כפי שתתוקן 

 באמצעות תעודת שינוי שם".

ראו תיקונים שאושרו ביחס לסעיפים 
הרלבנטיים במסמכי המכרז כמפורט לעיל 

 בטבלה.

טרם קיבלנו את פרוטוקול סיור המציעים שנערך     .685
 .9.6.6102ביום 

 .61.16.6102מיום  6ראה מסמך הבהרות מספר 

טופס הזמנת  .682
 הצעות

בהגדרה "בעלי ההרשאה הקיימים" יש להחליף את  0.6.5 6/46
 –המילים "קרדן רכב בע"מ" במילים "יו.טי.אס 

 יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ".

 כמבוקש.

נבקש להוסיף לאחר  –״ השכרת רכבבהגדרת ״ 0.6.5 2/46  .682
המילים ״וציוד המילה ״רכב״ בשורה הראשונה את 

נלווה״ ולאחר המילה ״בתמורה״ להוסיף את 
 המילים ״לרבות מכירת ציוד נלווה לשימוש הלקוח".

 .נדחית הבקשה

 

688 

 

לאור מועד תחילת תקופת  –"מדד הבסיס"  0.6.5 9/46 
ההרשאה והעובדה כי החברה משלמת דמי הרשאה 
מוצמדים גם נכון למועד זה, נבקש כי מדד הבסיס 

המדד הידוע במועד תחילת תקופת ההרשאה יהא 
 .6102ולא מדד ינואר 

 הבקשה נידחת.

" 4-2אין התאמה בין האמור בהגדרות "משרד חניות  0.6.5 01/46   689
לחוזה  3לגבי שטח המשרד לבין המפורט בנספח א'

 ההרשאה, ביחס לשטחים אלו.

הרשות מבקשת להבהיר כי השטחים האמורים 
ב"טופס הזמנת ההצעות" בסעיף ההגדרות הינם 
השטחים הסופיים אשר עתידים להיות מוקצים 

 . 0-2לזוכים 
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ביחס להגדרות של "חניות הפרדס )מקורות ולא  0.6.5 03/46   .691
נבקש הבהרה לגבי גודל השטח שיוקצה  -מקורות(" 

(  נקודת 03/46)עמ' לכל מתחם שכן בהגדרות אלו 
הייחוס היא למספר מקומות חניה ואילו בנספח א' 

 נקודת הייחוס היא למ"ר לשנה.

 במסמך זה לעיל. 06ראה תשובתנו לשאלה 

נבקש כי בנסיבות המתוארות בסעיף זה תוחזר  04.4 32/46   .690
 ערבות המכרז לזוכה המקורי שזכייתו בוטלה.

לא יחול שינוי בסעיף. ראו לעיל תשובה לשאלה 
 לטבלה.  51

בשורה הראשונה של פיסקה השניה, לאחר המילה  61.3 39/46   .696
 ״החוזה״ נבקש להוסיף ״בהתאם להוראותיו״.

 לא יחול שינוי בסעיף.

בשורה השלישית יש לרשום "מוותר" במקום  2.4 5 טופס הצעה  .693
 "מוותרים".

 כמבוקש.

 לטופס' א נספח  .694
 ההצעה

נבקש הבהרה ביחס למונח "שנת ייצור" הואיל  6.6.6.6 2
וברישיונות רכב מופיע תאריך רישום הרכב ולא 
תאריך ייצורו, מידע אשר לא נמצא בהכרח בידי 
חברות ההשכרה. ההבהרה נדרשת גם לכותרות 
הטבלה בה יש לפרט את כלי הרכב שרישיונותיהם 

 צורפו להצעה למכרז.

 למונח ישונה" ייצור שנת" ונחהמ,  כמבוקש
". כמו כן מבקשת הרשות הרכב רישום תאריך"

, 682להפנות את המציעים לתשובה לשאלה 
 כאמור הרשות תעביר נוסח תצהיר כנדרש.    

' לטופס בנספח   .695
 ההצעה

האם בעלת המניות היחידה במציע צריכה להמציא   כללי
 תצהיר בנוסח נספח ב' למסמכי ההצעה גם כן?

מובהר כי המנהל הכללי של חיובי. בהקשר זה 
המציע צריך להגיש את התצהיר בנוסח נספח ב' 
לטופס ההצעה )בשים לב להבהרה שנתנה כאמור 

גם בשם בעלת השליטה  (32לעיל בשאלה מס' 
של המנהל הכללי )או לכן, ההצהרה . במציע

צריכה לכלול את בעלת מורשה החתימה האחר( 
השליטה במציע )ובוודאי אם מדובר בבעלת 

 מניות יחידה(. 

או מורשה  הכללי המנהל יוכל לא שבו במקרה
 השליטהבעלת  בשם להצהירהחתימה האחר 

בעלת השליטה  ידי על התצהיר ייערך, במציע
 עצמה באמצעות מורשה מטעמה. 
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נבקש כי בכל מקום בסעיף בו רשום "באופן מיידי"  5.2 04 חוזה  .692
 יוחלף למילים: "בהקדם האפשרי".

 הבקשה נידחת.

נבקש להוסיף בתחילת הסעיף: "בכפוף )במצטבר( ל  5.02.4 02   .692
( מתן הודעה על ידי הרשות למפעיל, בכתב, על 0) –

( מתן 6קיומה של דרישה ו/או תביעה ו/או טענה; ו )
 ( בכפוף לקיומו של פס"ד חלוט"3)זכות להתגונן;  ו 

הבקשה נדחית. ראו התיקון בסעיף זה כאמור 
 לטבלה. 014לעיל בסעיף 

נבקש הבהרה כי האמור ביחס ל"עבודות על פי דין"  9.0.4 63   .698
אינו חל ביחס לתחזוקה אשר מצויה באחריות 

 הרשות בהתאם לחוזה ונספחיו.

הם  הרשותעבודות התחזוקה המצויות באחריות 
  האחזקה.אלה המפורטות בנספח 

בשורה השניה מסוף הסעיף, נבקש להוסיף לאחר  9.0.4 63   .699
המילים "מכל מין וסוג" את המילים "בקשר עם 

 האמור בסעיף זה".

 לא יחול שינוי בסעיף.

נבקש הבהרה ביחס לתשלום דמי השימוש ביחס  9.3.5 65   .311
האם חלוקת דמי השימוש  –למשרדים המשותפים 

 תיעשה באופן יחסי לגודל המשרד המחולק או לכולו.

 להוראות בהתאם יחולקו והמשרדים במידה
מדמי  51%כל אחד מהמפעילים  ישלם, החוזה

 השימוש לאותו משרד. 

 

 

זה לעיל" את  00נבקש להוסיף לאחר המילים "סעיף  00.6 68   .310
ימים מקבלת התראה  2המילים "שלא תוקנה בתוך 

 בכתב מהרשות."

 הבקשה נידחת. 

נבקש כי הריבית בסעיף זה תהא זהה עבור המפעיל  05.2 30   .316
 והרשות.

 הבקשה נדחית.

נבקש להוסיף כי לרשות לא תהא זכות לחייב את  08.3 33   .313
חשבונו של המפיל ביחס לסכום שבמחלוקת. "סכום 
שבמחלוקת" יהא כל סכום שהמפעיל הודיע כי אינו 

 זו בכתב.מקובל עליו ונימק את טענתו 

 הבקשה נידחת.

אחרי המילים ")למעט הציוד הנייד(" נבקש להוסיף  61.0 33   .314
 את המילים ״למעט בלאי סביר.״.

 לא יחול שינוי בסעיף.
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

בשורה השניה לאחר המילה ״במסגרתו״ נבקש  61.0.0 33   .315
להוסיף ״ולמעט הציוד הנייד אשר הותקן על ידי 

 המפעיל".

לא יחול שינוי בסעיף. תשומת לב המשתתפים 
 . 61.0מוסבת לפסקה הראשונה בסעיף 

נבקש למחוק את מהמילים ״והמפעיל נותן״ בשורה  61.4 34   .312
 החמישית ועד המילים "שהן בקשר לכך" .

 לחילופין,

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים ״ככל 
 שהרשות פעלה בהתאם לחוזה ובהתאם לדין״.

 

 שינוי בסעיף. לא יחול

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים ״בהודעה בת  66.5 35   .312
ימים אשר במהלכם המפעיל לא מילא התחייבותו  2

 כאמור״.

 הבקשה נדחית.

 נבקש להוסיף הסעיף החדש הבא: 65 32   .318

״מובהר, כי התחייבות המפעיל על פי סעיף זה לא 
 תחול לעניין מידע אשר הנו בנחלת הכלל או אשר

היה ברשותו טרם גילויו או מידע אשר גילויו נדרש 
 על פי דין.״

לחוזה כמפורט לעיל  65ראו תיקון שבוצע בסעיף 
 בטבלה.

ימים יהיו  04* נבקש לעדכן את לוחות הזמנים כך ש  62.0.0 32   .319
 60ימים יהיו  2ו  31

* אחרי המילים "הודעה מוקדמת" בשורה השלישית 
 להוסיף "מראש ובכתב".וכן בשורה הרביעית, נבקש 

 הבקשה נידחת.

בשורה הראשונה לפני המילה ״רכושו״ וכן בשורה  62.0.6.3 32   .301
השניה לפני המילה ״רכוש״ נבקש להוסיף את 

 המילה ״כלל״.

 082ראו התיקון שבוצע בסעיף כאמור בשאלה 
 לטבלה.

 31 -ימים ל 04 -נבקש לעדכן את לוחות הזמנים מ 68.3.4 38   .300
 ימים.

 הבקשה נידחת.

לאחר המילים "והוא אינו ממלאה," נבקש להוסיף:  69.0 39   .306
 ימים," 2"בכפוף למתן התראה בכתב בת 

 הבקשה נידחת.
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מס' 
 שאלה

  שאלת הספק מס' סעיף עמוד שם המסמך

נספח י"א   .303
 לחוזה

נבקש להחליף את המילה "בלעדית" במילים "על פי  0.0 
 דין".

 

  כמבוקש.

בשורה האחרונה לאחר המילה "רוחניות" נבקש  0.3    .304
 ידי המפעיל ו/או מי מטעמו."-עללהוסיף " 

 כמבוקש.

 6נספח י"ב   .305
נספח  -לחוזה
 ביטוח

בפסקת הפתיחה נבקש להחליף את המילים: "על  מבוא 
 כל" במילה "לרבות".

 .כמבוקש

בסיפא נבקש להוסיף: "למעט לעניין רכוש המכוסה  6    .302
 ".0במסגרת פרק 

 .כמבוקש

 0נספח י"ב   .302
נספח  -לחוזה
 ביטוח

הפתיחה נבקש להחליף את המילים: "על בפסקת   
 כל" במילה "לרבות".

 .כמבוקש

נספח ט"ז   .308
נספח  –לחוזה 

 בטחון

 נבקש להוסיף בסיפא הסעיף: 8.0 
״מובהר, כי התחייבות הספק על פי סעיף זה לא 
תחול לעניין מידע אשר הנו בנחלת הכלל או אשר 
היה ברשותו טרם גילויו או מידע אשר גילויו נדרש 

 פי דין.״על 

כמבוקש בהתאם למענה לשאלת הבהרה בסעיף 
 לעיל.  028

לנספח ו  0טופס   .309
כתב  –לחוזה 

התחייבות של 
 –נותן השרות 
ת הצהרה לשמיר

  סודיות

נבקש להחריג מידע שחלה חובה על פי דין לגלותו  6 
 ו/או מידע שהינו בנחלת הכלל

  כמבוקש. 

של מתחם חניות הפרדס הלא  מה גודל המ"ר   כללי  .361
 0-2מקורות 

 ראה נספח א' למסמך הבהרות זה.

מה גודל המ"ר של מתחמי חניות הפרדס המקורות      .360
0-2 ? 

 .ראה נספח א' למסמך הבהרות זה

 

 



 

 

 

 

 

 

שאר מסמכי  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם

  המכרז בעת הגשת ההצעה
 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 זיו ברייטברט,
 מרכז תחום פיתוח עסקי

 

 הריני לאשר האמור בהבהרה זו

______________________ 

 חתימת המציע

 

 

 :העתקים

 סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי -יורם שפירא

 רא"ג פיתוח עסקי -גדי רפאלי

 לשכה משפטית -עו"ד ענת סתיו
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( ובחניון פרדס 0-2שטחי מקומות החניה בחניון הפרדס המקורה )חישוב  –' אנספח 
 (0-2הלא מקורה )

   
 
 

( ובחניון 6-7חישוב שטחי מקומות החניה בחניון הפרדס המקורה )
 (6-7פרדס הלא מקורה )

 מתחם
לא מקורה  - /חניון טרמינל 

 שטח במ"ר
מקורה - /טרמינל חניון 

 שטח במ"ר

1 425 451 

2 457 438 

3 464 438 

4 460 438 

5 467 439 

6 427 438 

7 463 427 
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 רשות שדות התעופה
 המשרד הראשי

 מסחר ופיתוח עסקי
 

 טופס הצעה

  026116/120212/6122פומבי מס' מכרז 

  גוריון-בנמל התעופה בןלקבלת הרשאה למתן שירותי השכרת רכב לנהיגה עצמית 
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 __________  תאריך :      

 לכבוד
 רשות שדות התעופה

 032ת.ד. , המשרד הראשי
 21011גוריון -שדה התעופה בן

 א.נ.,ג.

 

שירותי השכרת רכב לנהיגה מתן קבלת הרשאה לל 1222/61026116/1202מכרז פומבי מס' הנדון: 
  גוריון-בנמל התעופה בןעצמית 

 ההצעה למכרז .6

 -_____________________________, באמצעות ___________ ו  אנו החתומים מטה
]*יש לנקוב בשמו המלא  "(המציע____________ המוסמכים לחתום בשמה ובמקומה )להלן: "

של המציע כפי שהוא נקוב בתעודת ההתאגדות או כפי שתוקן באמצעות תעודת שינוי שם וכן בשמם 
את כבעלי מקצוע , לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבינונו המלא של מורשי החתימה מטעם המציע[

שירותי השכרת רכב לנהיגה עצמית מתן קבלת הרשאה ל 6102/05/141/130/11מסמכי מכרז 
רשות שדות ותנאי ולאחר שלמדנו את דרישות "( המכרז)להלן: " גוריון-בנמל התעופה בן
המפורטים במסמכי המכרז, לרבות טופס ההזמנה למכרז )להלן: "( הרשותהתעופה )להלן: "

ו את כל הם ושיקללנעל נספחיההרשאה, חוזה "( וטופס ההזמנה להציע הצעות" ו/או "הטופס"
קבלת הרשאה למתן שירותים של לרשות את הצעתנו בקשר עם  מציעים בזההאמור בהם, 

, הכול כמפורט במסמכי המכרז כאמור השכרת רכב לנהיגה עצמית בנמל התעופה בן גוריון
 .  "(ההרשאה)להלן, יחדיו: "

כים לצורך זו 2אנו מצהירים ומסכימים בזאת, כי ידוע לנו שבמסגרת המכרז תבחר הרשות עד 
זוכים נוספים בקטגוריה ב' )או עד שבעה זוכים  2 -מתן השירותים )זוכה אחד בקטגוריה א' ועד

בקטגוריה ב', ככל שלא יוכרז זוכה בקטגוריה א'(. כמו כן ידוע לנו, ששטחי השירות יוקצו לכל 
 04-05אחד מהזוכים על פי דירוג ההצעות הכספיות, בהתאם למנגנון הנקוב לשם כך בסעיפים 

לטופס ההזמנה להציע הצעות ואנו מוותרים בזאת וכן נהיה מנועים ומושתקים מלהעלות כל 
 טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

 /6המציע להשתתף בהליך המתואר בסעיף , מתחייב המציע תזכה במכרז הצעתבמידה ו
לטופס, בהתאם להוראות הנקובות במסגרתו, ובכלל האמור לבחור את שטחי השירות שיוותרו 

 נספחיו, הכל במועד שהרשות תקבע. וכללחתום על החוזה למציע במסגרת ההליך האמור וכן 

 מסמכים מצורפים  .0

 להצעה זו מצורפים המסמכים הבאים:

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים הנקובים  המסמכים הדרושים .0.0

 לטופס הזמנת ההצעות, כדלקמן:  8.0.0-8.0.4בסעיפים 

תצהיר מלא וחתום ע"י מורשה החתימה במציע לצורך מכרז זה ומאושר על ידי  .0.0.0

המאשר, את עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים עו"ד, 

 ; ה בנוסח המצורף כנספח א'טופס ההזמנל 8.0.0-8.0.6

 לנספח א' יצורפו: .0.0.6

של כ"העתק נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות מאושר על ידי עו"ד  העתק
 המציע ושל תעודת שינוי שם של המציע, ככל שבוצע שינוי כאמור. 

להשכרת רכב כ"העתק נאמן למקור" של רישיון מאושר על ידי עו"ד  העתק
הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור, הסעה בהתאם להוראות פרק ו' לצו 

 .0985-מיוחדת והשכרת רכב(, תשמ"ה
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כשכל אחד  0922 -העתק האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .0.6

מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות 

למקור", וזאת לצורך הוכחת עמידתו של  כ"העתק נאמןמאושר על ידי עו"ד במכרז ו

 לטופס הזמנת ההצעות.  8.0.3המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

חתום על ידי המנהל הכללי של המציע או על ידי מורשה חתימה מוסמך מטעם  תצהיר .0.3

' לטופס ההצעה, וזאת לצורך הוכחת עמידתו נספח בהמציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח 

 לטופס הזמנת ההצעות. 8.0.4 המקדמי הנקוב בסעיף של המציע בתנאי

)כפי שנשלח אליו  , שמסרה הרשות למציע או למי מטעמומאישור הרישום למכרזהעתק  .0.4

, ביצוע הרישוםכנגד  בדוא"ל או כפי שהונפק לו בעת ביצוע הרישום במשרדי הרשות(

לטופס  8.0.5 וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

  .הזמנת ההצעות

לטופס הזמנת  01.5' לטופס ההצעה, כמפורט בסעיף נספח גהצעה כספית בנוסח  .0.0

 ההצעות. 

 01.2' לטופס ההצעה כמפורט בסעיף נספח דערבות בנקאית לקיום ההצעה, בנוסח  .0.6

 לטופס הזמנת ההצעות. 

לטופס  01.2כנדרש בהתאם להוראות סעיף  םמיחתו םכשהטופס הצעה זה ונספחיו  .0.3

 הזמנת ההצעות.   

כנדרש בהתאם להוראות  כשהם חתומים ,החוזה על נספחיהםו טופס הזמנת ההצעות .0.4

 לטופס הזמנת ההצעות. 01.8סעיף 

עד מועד הגשת ההצעות, או העתקיהם, כשהם בכתב למציעים  שנמסרהכל הבהרה  .0.5

 לטופס הזמנת ההצעות.  01.8כנדרש בהתאם להוראות סעיף  חתומים

 לטופס ההזמנה[ 03.01]בהתאם להוראות סעיף   איש הקשר של המציעפרטי  .6

  שם ומשפחה

  כתובת 

  מספר טלפון 

  מספר טלפון נייד

  מספר פקס

e-mail   

 סודיות וזכות עיון .3
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, אם המציעיםרשאית לאפשר ליתר הרשות תהא יבחר כזוכה במכרז, כי אם למציע,  ידוע .3.0

 תביעהמוותר בזאת על כל טענה ו/או  ואזאת, לעיין בהצעתו זו, על כל חלקיה, וה יבקשו

 .בהזמנהבקשר עם זאת, כאמור 

, וזאת מהנימוקים כאמוריימסרו לעיון  לאהמפורטים להלן מסמכים הכי  ,מבקשהמציע 
 כדלקמן: 

 ההנמקה תיאור המסמך 

0.   

6.   

3.   

4.   

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי ידוע ומוסכם עליו 
ששיקול הדעת לעניין גילוי המסמך לצדדים שלישיים במסגרת זכות העיון, כפוף לשיקול 
דעתה המלאה והבלעדי של הרשות, והוא מוותר באופן סופי וכן יהיה מנוע ומושתק 

כך. למניעת ספיקות, יובהר כי בכל מקרה, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר ל
ההצעה הכספית של המציע וכן כל מידע שנקב במסגרת ולצורך הוכחת עמידתו בתנאים 

 אינם חסויים.  -המקדמיים 

 הצהרות והתחייבויות המציע .4

 המציע מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 

לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים  המלאה והבלעדיתכי ידוע לו שהוא נושא באחריות  .4.0

מלוא התחייבויותיו על פיהם טרם והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל ביצוע 

כבעל מקצוע קראם בחנם ומסמכי המכרז, הגשת הצעתו למכרז; כי עיין בקפידה רבה ב

כי דרש וקיבל מהרשות ואף שיקלל מומחה וכן הבין ושיקלל את כל הוראותיהם; 

עם המכרז את כל המידע, ההסברים וההבהרות בקשר במסגרת הצעתו הכספית 

וההרשאה נשואה; כי עובר להגשת הצעתו למכרז, בדק ובחן גם בעצמו כבעל מקצוע 

מומחה, לשביעות רצונו, בדיקה מלאה, מקיפה ויסודית, של כל מידע הקשור למכרז 

ת הגורמים העלולים להשפיע על יישומיה השונים של ההרשאה וההרשאה נשואו, לרבו

ושיעור הצעתו הכספית וכן כל פרט ועניין, מכל מין וסוג  כדאיותוכדאיותה הכלכלית; 

שהוא, המשפיעים ו/או עשויים להשפיע על ביצוע מלוא התחייבויותיו לפי חוזה ההרשאה 

משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי  )ככל שהצעתו תזכה במכרז(, לרבות כל מידע ו/או נתון

 או עסקי.  

כי החלטתו להגיש הצעה למכרז ולמלא אחר כל הצהרותיו והתחייבויותיו הנקובות  .4.6

במסמכי המכרז, התקבלה והתבססה אך ורק על בדיקותיו והערכותיו, ללא תלות 

 בתיאורים, הסברים, הערכות, פרסומים, ו/או התחייבויות מצד הרשות.  

לנכון לערוך,  האת כל הבדיקות הנזכרות לעיל וכל בדיקה אחרת שרא ךכי לאחר שער .4.3

כל התנאים וההתחייבויות הנקובות מקבל על עצמו את ( כי הוא i) , מצהיר ומתחייב:הוא

במסמכי המכרז ובכלל האמור את כל חובותיו והתחייבויותיו וכן את זכויות הרשות 
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בצע את מלוא חובותיו יוכל ל ומגבלת האחריות המוקנים לה במסגרתם וכי

הצעתו מבלי לגרוע מכלליות האמור,  ( כיiiוהתחייבויותיו כאמור על פי מסמכי המכרז; )

( כי iii; )תמורה מלאה והוגנת בקשר עם ההרשאה נשוא המכרזמהווה  למכרזהכספית 

הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 

למסמכי המכרז ולתנאיהם ובכלל האמור: טענות ו/או ין וסוג שהיא בקשר תביעה מכל מ

 תביעות שעילתן באי הבנת תנאי המכרז ו/או כל תנאי אחר ממסמכי המכרז. 

ם נכונים, מלאים ומדויקים ה תובהצע יםהכלולהנתונים, המצגים וההצהרות כל כי  .4.4

 כל מין וסוג שהוא., ולא הושמט מההצעה כל פרט, מהגשת ההצעהומעודכנים למועד 

 כי הצעתו אושרה כדין על ידי האורגנים המוסמכים במציע.  .4.5

  הצהרות המציע לעניין הודעה על זכייה .5

מבלי לגרוע מיתר הצהרות המציע כמפורט בטופס ההזמנה ובטופס הצעה זה, מצהיר המציע 
 ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר כדלקמן:

מקבל על עצמו, כי הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה ו/או אי מעבר כי ידוע למציע והמציע  .5.0

הצעת מציע לשלב הבא במכרז ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למשתתפים במכרז 

 אך ורק על ידי מזכיר ועדת המכרזים של הרשות.

כי ידוע למציע והמציע מקבל על עצמו, כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים באיזה  .5.6

זה לעיל בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו  2מפורטים בסעיף מהנושאים ה

אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול  -מזכיר ועדת המכרזים של הרשות 

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

 יהיה הדבר על אחריותו בלבד.

 המידותהצהרות המציע לעניין טוהר  .2

מבלי לגרוע מיתר הצהרות המציע כמפורט בטופס ההזמנה ובטופס הצעה זה, מצהיר המציע 
 ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלי חוזר כדלקמן: 

כי המציע ו/או כל מי מטעמו לא הציע/יציע ו/או נתן/ייתן ו/או קיבל/יקבל, במישרין ו/או  .2.0

בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או  בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר

בעקיפין, על הליך המכרז ו/או הליך קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות כל החלטה של 

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

או כי המציע ו/או כל מי מטעמו לא שידל/ישדל ו/או שיתף/ישתף פעולה, במישרין ו/ .2.6

בעקיפין, עם נושאי משרה אצל מציע אחר ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, 

 על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך זה. 

כי המציע ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם  .2.3

רם אחר במטרה לקבוע נושאי משרה ברשות ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גו

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

כי ידוע למציע שאם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו דלעיל תהיה  .2.4

הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעת המציע 
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רים על כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת למכרז, והמציע מוות

 הצעתו על ידי הרשות. 

 

חתימת וחותמת 
 המציע

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך 

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע הינם מורשי 
חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

 למטרות המכרז.

החתומים בשם הריני מאשר בחתימתי, כי 
המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת 
וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק 
אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם 

 כאמור, חתמו בפני על הזמנה זו.

 תאריך 
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 לטופס ההצעה 'א נספח

 ההצעותהזמנת  לטופס 62.6 סעיף להוראותבהתאם  תצהיר,

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

ב  ]*יש לנקוב בתפקידו של המצהיר במציע שהנו מורשה חתימה במציע[הנני משמש כ____________  .2

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע,  "(המציע____________, מ.ת. _______________ )להלן: "

שם עושה תצהירי זה ב אניו כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות או כפי שתוקן באמצעות תעודת שינוי שם[

למתן לקבלת הרשאה  6102/05/141/130/11מכרז פומבי מס' המציע ל הצעתמסגרת המציע וב

ולאחר שלמדנו "(  המכרז)להלן: " גוריון-בנמל התעופה בןרותי השכרת רכב לנהיגה עצמית שי

 .רשות שדות התעופהותנאי את דרישות 

 הנני מצהיר, כי:  .8

 הינו תאגיד הרשום כדין בישראל. מציעה .8.0

תעודת ההתאגדות של * מצ"ב לתצהירי זה: העתק מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של 
   ושל תעודת שינוי שם של המציע, ככל שבוצע שינוי כאמור. שהונפקה כדיןהמציע 

  :במצטבר כל התנאים הבאיםבמציע מתקיימים  .8.6

תאגיד הרשום כדין בישראל, שהנו  המציענכון למועד האחרון להגשת ההצעות,  .8.6.0

להשכרת רכב בהתאם להוראות פרק ו' לצו הפיקוח על מצרכים  בעל רישיון

צו )להלן: " 0985-סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, תשמ"הושירותים )הסעת 

 .התקף על שמו נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,"(הפיקוח

רישיון השכרת * מצ"ב לתצהירי זה: העתק מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של 
   הרכב.

 ;וגם

 : מתקיימים במצטבר, כל התנאים המקדמיים הבאים במציע .8.6.6

מפעיל ומנהל במדינת המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  .0.0.0.0
סניפים להשכרת  3ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו, לפחות  בעצמוישראל, 

 ;רכבי השכרה, בפריסה ארצית

 זה:  6.6.6.0לצורך סעיף 

 כהגדרת מונח זה בצו הפיקוח.  –" השכרה"

 .כהגדרת מונח זה בצו הפיקוח -" רכב השכרה"

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

  החזרה והחלפה של כלי רכב עבור לקוחותיו.

 , בכל אחד משלושהסניף אחד לפחות הממוקם -" פריסה ארצית"
רע מקו האזורים הבאים: א. "אזור צפון": אזור המשתמבין ארבעת 

הרוחב 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. 

 נתונים להוכחת ההצהרה:
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השם המסחרי של 
 יף הסנ

ציון שם וכתובת של כל 
 הסניף 

פרק הזמן בו המציע 
מפעיל ומנהל את הסניף 

החל מחודש1שנה ועד 
למועד האחרון להגשת 

 ההצעות 

 

   

   

    

   

   

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד.             

 -וגם-

מחזיק בבעלותו לפחות  המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, .0.0.0.6
רכבי כל אחד משל  תאריך הרישוםרכבי השכרה מסוג רכב פרטי, כאשר  011

 ואילך.  6105משנת הנה נקוב ברישיון כלי הרכב,  שהואההשכרה, כפי 

 מונח זה בצו הפיקוח. כהגדרת -" רכב פרטיזה: " 8.2.1 לצורך סעיף 

 נתונים להוכחת ההצהרה:

מספר רישוי של 
 הרכב 

 תאריך רישום הרכב כפי שנקוב ברישיון הרכב

  

  

   

  

  

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד. המציע יצרף רשימת כלי הרכב כאמור 

לטופס  8.0.0-8.0.6מובהר, כי במידה ולצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים  .9

צרף על המציע לסתמך על ניסיון ומחזור כספי של תאגיד נרכש, ממציע הזמנת ההצעות, 

להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את כל 

עמידה בתנאים כאמור כפי המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם 

, לפי העניין, לרבות הגשת נספח א' המתייחס לתקופה הרלוונטית, שנצבר על ידי התאגיד הנרכש

 לתאגיד הנרכש.

 מי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה ש .01
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 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
המצהיר מוסמך לחתום בשם החברה 

 ולחייבה לצורך המכרז. 

כמו כן, הנני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת 

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

 כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

 תאריך 
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 נספח ב' לטופס ההצעה
 ההצעותהזמנת  לטופס /.62 סעיף להוראותבהתאם  תצהיר,

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

"( המציע____________________ )להלן: " הצעתמסגרת שם המציע ובעושה תצהירי זה ב אני .6

שם עושה תצהירי זה ב אניו כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות או כפי שתוקן באמצעות תעודת שינוי שם[

למתן לקבלת הרשאה  6102/05/141/130/11מכרז פומבי מס' המציע ל הצעתמסגרת המציע וב

 "(.המכרז)להלן: " גוריון-בנמל התעופה בןשירותי השכרת רכב לנהיגה עצמית 

 ]יש למחוק את המיותר[אני משמש כמנהל כללי/מורשה חתימה מוסמך במציע.  .3

, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי .4

 מתקיימים כל אלה, במצטבר: 

כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל ערכאה  המציע, מנהלו הכללי, וכן .4.0

, 011,006,632: 0922-שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים על פי חוק העונשין, תשל"ז

ו/או על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,  466-465 ,383, 331, 315, 311, 690, 691

( שנים ומעלה מיום תום 5, ואם הורשעו באיזו מהעבירות כאמור, חלפו חמש )0952-תשי"ח

 ריצוי העונש בגינן. 

מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה  –" בעל אמצעי שליטה משמעותיזה: " 3.0 לצורך סעיף
וב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ( או יותר מן הערך הנק65%אחוזים )

( או יותר 65%ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים )
 מהדירקטורים במציע.

  במקום הרלוונטי[ V]המציע יסמן  -המציע ובעל הזיקה אליו  .4.6

 ( כדין ( עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא 6לא הורשעו ביותר משתי
וחוק שכר  0990-והבטחת תנאים הוגנים( )להלן: "חוק עובדים זרים"(, התשנ"א

 )להלן: "חוק שכר מינימום"(.  0982-מינימום, התשמ"ז

 ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון 6הורשעו ביותר משתי )
 הרשעה האחרונה.( לפחות ממועד ה0למועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )

 ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי 6הורשעו ביותר משתי )
( לפחות 0הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 ממועד ההרשעה האחרונה.

 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[

 תאריך ההרשעה 

 ]חודש ושנה[

0.   

6.   

3.   

4.   

 *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

-כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקהזה: " 3.6לצורך סעיף 
0922. 
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 במקום הרלוונטי[ √נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ]המציע יסמן  .4.3

  חוק ")להלן:  0998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף
 על המציע.  לא חלות( "שוויון זכויות

  ובמידה והוא על המציע והוא מקיים אותן,  חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף

צהיר המציע מ עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, 011 –מעסיק יותר מ 
( כי במידה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה, יפנה iומתחייב, גם כדלקמן: )

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

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

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

 פעל ליישומן. 

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

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

 ימים ממועד ההתקשרות.   31החברתיים, בתוך 

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

 
 
 

        
 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימת המצהיר

הנני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר 
הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה 

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

 בפני על תצהיר זה.

ככל שהמצהיר הוא/הם מורשי  -כמו כן
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי,  -חתימה

כי החתום/מים בשם המציע הינם מורשי 
חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

 למטרות המכרז

 תאריך 

 

 

 : הערות

 לטופס  04.8אימות החתימה בפני עו"ד באימות בפני נוטריון ציבורי )כאמור בסעיף  ניתן להמיר את

 הזמנת ההצעות(.

  במקרה שבו לא יוכל המנהל הכללי להצהיר בשם מי מבעלי השליטה המשמעותיים במציע, ייערך

 התצהיר על ידי כל אחד מבעלי השליטה המשמעותיים בנפרד. 
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 לטופס ההצעה 'ג נספח

 ההצעותהזמנת  לטופס /.62 סעיף להוראותבהתאם  כספית,טופס הצעה 

 -ב ]*יש לנקוב בתפקידו של המצהיר במציע שהנו מורשה חתימה במציע[הנני משמש כ ____________ 
]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע, כפי שהוא מופיע בתעודת "( המציע_____________________ )להלן: "

 באמצעות תעודת שינוי שם[.ההתאגדות או כפי שתוקן 

לקבלת הרשאה  6102/05/141/130/11מכרז פומבי מס' מגיש בשם המציע את הצעתו הכספית ל הנני
 "( , כדלקמן: המכרז)להלן: " גוריון-בנמל התעופה בןלמתן שירותי השכרת רכב לנהיגה עצמית 

לטופס הזמנת  6.0.6הצעת המציע לדמי ההרשאה הבסיסיים בקטגוריה א' כהגדרתה בסעיף  .00

)ובמילים:  לשנה₪ ההצעות:______________________ 

 )בתוספת מע"מ(. לשנה ₪ __________________________________ 

לשנה ₪  6,222,222 -לדמי הרשאה משולבים בסיסיים הנמוכה מ הצעה כספיתידוע לנו כי 
 )לא כולל מע"מ(, תיפסל ולא תידון.

לטופס הזמנת  6.0.6הבסיסיים בקטגוריה ב' כהגדרתה בסעיף הצעת המציע לדמי ההרשאה  .06

)ובמילים:  לשנה₪ ההצעות:______________________ 

 )בתוספת מע"מ(. לשנה ₪ __________________________________ 

)לא לשנה ₪  7/2,222 -לדמי הרשאה משולבים בסיסיים הנמוכה מ הצעה כספיתידוע לנו כי 
 לא תידון.כולל מע"מ(, תיפסל ו

לעניין התחרות במכרז, כאמור בחירת ההצעות הננו מצהירים בזאת, כי קראנו והבנו את דרך  .03

 05לטופס הזמנת ההצעות וכן לעניין אופן בחירת שטחי השירות כאמור בסעיף  04ף בסעי

 , והננו מסכימים לה.לטופס הזמנת ההצעות

 מלאה. תקלנדאריי, לשנה מחושבים על בסיס שנתהבסיסיים ידוע לנו כי דמי הרשאה  .04

 יגבר הסכום הנקוב במילים.  –* במקרה של אי התאמה בין הסכום הנקוב במספרים לבין הסכום הנקוב במילים 

 * לסכום ההצעה הנקוב לעיל יתווסף מע"מ בשיעור על פי הדין, כמפורט בחוזה. 

 

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימת וחותמת המציע

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע הינם מורשי 
חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

 למטרות המכרז.

 תאריך 
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 לטופס ההצעה 'ד נספח

 נוסח ערבות בנקאית 
 לכבוד

 תאריך: _____.__.__       רשות שדות התעופה
 גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן           

 ג.א.נ.,
 ערבות בנקאית מס' _______________ הנדון:

"(, שהנו בעל חשבון המתנהל החייב)להלן: " 0לבקשת __________________ .0

סכום עד  כלעל שמו בסניפנו הרשום מטה, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לסילוק 

סכום )להלן: " (חדשים שקלים ששים אלף)ובמילים:  ₪ 21,111   לסך כולל של 

מכרז פומבי מס' אשר תדרשו מאת החייב בקשר ל"(, הערבות

למתן שירותי השכרת רכב לנהיגה עצמית לקבלת הרשאה  6102/05/141/130/11

 "(.המכרז)להלן: " גוריון-בנמל התעופה בן

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר קבלת  .6

, ("הסניף)להלן: " 6דרישתכם בכתב על ידינו שתימסר ב_________________

במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה )להלן: 

חייבים "( ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו סכום הדרישה"

לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש 

חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל 

רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב 

 .כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה

 מותנות בלתי, מוחלטותאוטונומיות,  הן לעיל 6 - ו 0 בסעיפים התחייבויותינו .3

 לפני שהיא סיבה מכל לבטלן או מהן בנו לחזור רשאים נהיה ולא, חוזרות ובלתי

 .להלן 4 בסעיף כמפורט, הערבות תוקף פקיעת מועד

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

.__________ 

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות בנקאית זו יידונו באופן  .5

יפו -אביב-המשפט המוסמכים בתל בלעדי בהתאם להוראות הדין בישראל, ולבתי

 . תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה

אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע  .2

 .מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו

 .ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין ואיננה ניתנת להמחאה או להסבה .2

 בכבוד רב,                                                       
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  הכתובת  שם הבנק

  חתימה  תאריך

6
 ששמו של המציע תוקן.  ככל, שם שינוי בתעודת אושל המציע, כפי שמופיע בתעודת ההתאגדות  שמו המלאיש להשלים את 

 . השלם את כתובת הבנק.6
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