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  טופס הזמנת הצעות

לתכנון, הקמה,  הלקבלת הרשא 2016/15/040/034/00פומבי מס'  מכרז
  ניהול והפעלה של מרכז לוגיסטי בנמל התעופה בן גוריון

  הזמנה להציע הצעות - מבוא .1

המכרזים, מתכבדת בזאת  "), באמצעות ועדתהרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
לקבלת הרשאה  2016/15/040/034/00מכרז פומבי מס' ל להגיש את הצעתכםלהזמינכם 

הכול באופן , לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של מרכז לוגיסטי בנמל התעופה בן גוריון
  . ")המכרז(להלן: " ובתנאים הנקובים במסמכי המכרז

 ופרשנות הגדרות .2

, תהא לו אותה מסמכי המכרזאת  רכיביםשהוגדר באחד המסמכים המ מונח .2.1
נכתב במפורש  , זולת אםבכל המסמכים המרכיבים את מסמכי המכרזמשמעות 

  פירוש שונה. יםמחייב ו/או הדבקםהדברים  שרהקאחרת ו/או ש

או על פיו, ימולא החסר ו/או  במסמכי המכרזבמקרה של העדר הוראה מפורשת  .2.2
 .ידי הרשות בלבדיפורש הספק על 

השונים  ין מסמכי המכרזהתאמה ו/או דו משמעות ב-בכל מקרה של סתירה ו/או אי .2.3
לבין החוזה, יהיה המציע מחויב להוראה הנקובה בחוזה, אלא אם תקבע הרשות 

 אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במפורש ובכתב.

התאמה ו/או דו -לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי 2.3   מבלי לגרוע מהוראות סעיף .2.4
הנוספים, לבין עצמם, יהיה המציע מחויב להוראה  משמעות בין מסמכי המכרז

מביניהן, אלא אם תקבע הרשות אחרת, על פי שיקול דעתה  המחמירה על המציע
 הבלעדי, במפורש ובכתב. 

 יהיה הפרוש המצוין בצדם:, הזמנהטופס לכל המונחים המופיעים ב .2.5

דמי שימוש , מרכז הלוגיסטייחדיו: דמי השימוש ל -  "דמי השימוש"
  .  ודמי השימוש לשטחי התפעוללחנייה תת קרקעית 

) iכל אלה: ( בגין מפעיל לרשותהתשלום אותו ישלם  -  "דמי השירותים"
 –לגבי שטחים עורפיים בלבד (ככל שיוקצו למפעיל) 

אספקת שירותי אחזקת תשתיות בשטחים עורפיים, 
) לגבי שטחים עורפיים ii; (בנספח האחזקה כמפורט

אספקת שירותי מיזוג  –בלבד (ככל שיוקצו למפעיל) 
) לגבי שטחים עורפיים בלבד (ככל שיוקצו iiiאויר; (

אספקת שירותי ניקיון, הכול בהתאם  –למפעיל) 
  להוראות החוזה. 

דמי שימוש "
לחנייה תת 
  "קרקעית

 תקופת במהלךישלם המפעיל לרשות  אותותשלום  -
 ושימוש הקמהקבלת ההרשאה לתכנון,  גין, בההפעלה

תעריף דמי  בהתבסס על  , של שטחי חנייה תת קרקעית
ן ובתנאים באופ הכולו השימוש לחניה תת קרקעית,

  . הנקובים לשם כך בחוזה

דמי שימוש למרכז "
  "הלוגיסטי

 תקופת במהלךישלם המפעיל לרשות  אותותשלום  -
 ושימוש הקמהקבלת ההרשאה לתכנון,  גיןב, ההפעלה

 רכז הלוגיסטי (שאינם שטחי חנייה תת קרקעיתבמ
ן ובתנאים הנקובים באופ הכולו, )ושאינם שטחי תפעול

  . לשם כך בחוזה

דמי שימוש לשטח "
  "עורפי

שימוש הבגין אותו ישלם המפעיל לרשות, תשלום  -
בשטחים עורפיים, ככל שיוקצו למפעיל, בהתאם 

כפי שיתעדכנו מעת לעת,  תעריפים הנהוגים ברשות,ל
על פי שיקול דעתה הבלעדי במהלך תקופת ההתקשרות, 

ן ובתנאים הנקובים באופ הכולו, והמוחלט של הרשות
  . לשם כך בחוזה



27/3  

דמי שימוש "
  "לשטחי תפעול

בגין ההרשאה  לרשות מפעילהאותו ישלם  תשלום -
דמי  תעריףבהתבסס על לשימוש בשטחי התפעול, 

ן ובתנאים הנקובים באופ הכולו, שימוש לשטחי תפעול
  . לשם כך בחוזה

דמי שירותים "
  "נוספים

או במישרין לבעלי  מפעיל לרשותהתשלום אותו ישלם  -
הרשאה מטעמה, לפי העניין, במהלך תקופת התכנון, 

) iבגין כל אלה: ( תקופת ההקמה ותקופת ההפעלה,
) אספקת שירותי iii) אספקת מים; (iiאספקת חשמל; (

על פי התקשרות ישירה (על ידי הרשות או תקשורת 
שבין המפעיל לבעלי ההרשאה למתן שירותי תקשורת); 

)ivאספקת שירותי פינוי אשפה ( ;v) אספקת שירותי גז (
(על פי התקשרות ישירה שבין המפעיל לבעל ההרשאה 

על ידי מפעיל ככל שיסופקו ל הכול שירותי גז), לאספקת
מנגנונים ו/או , בהתאם לו/או על ידי מי מטעמההרשות 

תעריפים הנהוגים לשם כך ברשות עבור כל שירות, ל
כפי שיתעדכנו, מעת לעת, על ידי כמפורט בחוזה, 

או בהתאם  הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי
בין בעלי לתמורה שתיקבע במישרין בין המפעיל ל

  . ההרשאה הרלוונטיים מטעם הרשות, לפי העניין

כל אלה יחדיו: חוק; חוק עזר; פקודה; פסיקה  -  " הוראות כל דין"
משפטית; דרקטיבה; הנחייה; אמנה; הוראה וקביעה 

במשרד ו/או רשות ממשלתית ו/או ברשויות שמקורה 
המוסמכות ישראליות ובינ"ל ו/או במסמכים 

הלכות במסמכים הסטטוטוריים ו/או בההנדסיים ו/או 
כל רשות /או של פסוקות של בתי המשפט בישראל ו

ן שיפוטית אחרת המוסמכת על פי די- או מעין תשיפוטי
וכן הכללים וכל תקנה (לרבות תקנות המכס); צו; 
הנחייה; הוראה ודרישה (לרבות הוראות מוסדות 
 התכנון); תקן; אישור; היתר; רישיון; רישוי; הסכמה;
מגבלה; הסמכה ותעודה, ישראליים ובינ"ל, כפי שכל 
אלה יעודכנו ו/או ישונו ו/או יוחלפו, מעת לעת, במהלך 
תקופת התקשרות, בין שאוזכרו במפורש בחוזה (לרבות 
על דרך ההפניה) ובין אם לאו, והכול בקשר ישיר ו/או 
עקיף עם ביצוע מלוא התחייבויות המפעיל על פי 

התכנון, ההקמה וההפעלה, החוזה, במהלך תקופת 
לרבות (אך מבלי לגרוע) בקשר עם תכנון, הקמת, 

  תפעול, תחזוקת ומסירת שטחי ומתקני השירות.

לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של מרכז  חוזה הרשאה -  "החוזה"
כל נספחיו כן ולוגיסטי בנמל התעופה בן גוריון 

והמפרטים הכלולים במסגרתו (לרבות על דרך ההפניה), 
, כפי המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו

  .  שיעודכן מעת לעת במסגרת הליך המכרז

כללי רשות שדות התעופה שנחקקו מכוח הוראות חוק  -  " הכללים"
  . 1977-רשות שדות התעופה, התשל"ז

המסמכים "
  "ההנדסיים

, התכניות, התרשימים, השרטוטים, המפרטיםאלה: כל  -
וכל המסמכים הקשורים כתבי הכמויות הנספחים ו

בהם, בין בכתב ובין בכל מדיה אחרת, המהווים חלק 
בלתי נפרד מהחוזה (בין שהם מצורפים לחוזה במועד 
חתימתו ובין שיערכו במהלך תקופת ההתקשרות, 
בהתאם  להוראותיו)  על פיהם יבוצעו התחייבויות 
: המפעיל, במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות לעניין זה

תשריט משבצת הקרקע, נספח לוחות זמנים לתכנון 
ולהקמה, נספח איכות הסביבה, נספח בטיחות וגהות, 
נספח בטיחות באש, נספח הוראות הביטחון, נספח 

, ההנחיות נספחהאחזקה, תוצרי התכנון הסופיים ו
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המסמכים הסטטוטריים, המפרט הכללי, המפרט 
רים, כפי שיבוצע במסמכים האמוכל שינוי המיוחד וכן 

  הרשות. על ידי בכתב שאושר 

המסמכים "
  "הסטטוטורים

כל אלה: תוכניות, הוראות, הסמכות והנחיות  -
סטטוטוריות על בסיסן ובכפוף אליהן יבוצעו 
התחייבויות המפעיל (לרבות עריכת תוצרי התכנון 

/א', תוכנית הבינוי 2/4הסופיים), ובכלל זאת: תמ"א 
מחייבת אחרת, כפי שכל ו/או כל תוכנית סטטוטורית 

אלה יעודכנו ו/או ישונו ו/או יוחלפו, מעת לעת, במהלך 
תקופת התקשרות, והכול בין שאוזכרו במפורש בחוזה 

  ובין אם לאו. 

מציע אשר הצעתו הוכרזה כהצעה זוכה במכרז ואשר  -  "המפעיל"
, באמצעות שטחי ומתקני השירות הפעילותאת בצע י

  אותם, יתכנן, יקים ויפעיל בנתב"ג, לפי העניין. 

ה בהוצאת הועדה יהמפרט הכללי לעבודות בני -  "המפרט הכללי"
/אגף הבינוי, טחוןיהבינמשרדית בהשתתפות משרד הב

משרד הבינוי והשיכון/מנהל התכנון וההנדסה ומע"צ 
אל בע"מ, החברה הלאומית לדרכים בישר - או מעצ 

  באותם פרקים ומהדורות אליהם מפנה החוזה. 

תנאים המיוחדים הוראות והמכלול הכל אלה:  -  "המפרט המיוחד"
המהווים חלק בלתי נפרד מהמסמכים ההנדסיים, 

לסטנדארטים המינימאליים בהן יידרש המתייחסים 
כפי , מפעיל לעמוד במסגרת ולצורך ביצוע ההתחייבויות

אחד מהמפרטים המצורפים לנספח שהם נקובים בכל 
  . ההנחיות

  גוריון. -נמל התעופה בן - "נתב"ג" או "הנמל"

מפעיל ועל העל ידי  ןו/או הותק םו/או הוק םציוד שמוק -  "הציוד הנתיק"
, במסגרת עבודות ההקמה, ואשר הרשות ציינה חשבונו

במפורש את אותו ציוד כ"ציוד נייד" במסגרת אישור 
תוצרי התכנון הסופיים כמפורט בחוזה, כפי שיעודכן על 
ידי הרשות בלבד במהלך תקופת ההתקשרות, וכל זאת 

ם כלולים אינבלבד שהציוד או המתקן האמורים 
  בהגדרת המונח הציוד הקבוע. 

) כל ציוד ii) תשתיות ומערכות המבנים; וגם (iכל אלה: ( -  " הקבוע הציוד"
ו/או מתקן ו/או רכיב ו/או חומר ו/או מכשור ו/או 
מערכת ו/או תשתית ו/או כלי ו/או מכלול ו/או 
שטח/מתחם מבונה, מכל מין וסוג אותו ציינה הרשות 
כ"ציוד קבוע", במסגרת אישור תוצרי התכנון הסופיים 

ה כפי שיעודכן על ידי הרשות בלבד כמפורט בחוז
) כל ציוד ו/או iiiבמהלך תקופת ההתקשרות; וגם (

מתקן ו/או רכיב ו/או חומר ו/או מכשור ו/או מערכת 
ו/או תשתית ו/או כלי ו/או מכלול ו/או שטח/מתחם 
מבונה, מכל מין וסוג המחוברים למשבצת הקרקע ו/או 
ים למרכז הלוגיסטי ו/או לתשתיות ומערכות המבנ

(לרבות תשתיות ומערכות המחוברות למרכז הלוגיסטי 
ולציוד/מערכות המותקנים בהם), בחיבור של קבע ו/או 
שהסרתם/ניתוקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי של 
הרשות, עלולה לגרום להם לנזק ו/או שהם מצריכים 
עבודת חפירה ו/או בינוי ו/או חיתוך/שבירה (שאינם 

מכל מין וסוג, והכול בין ניתוק של מחברים מובנים), 
שמוקמו ו/או הוקמו ו/או הותקנו על ידי הרשות ו/או 
על חשבונה ובין שמוקמו ו/או הוקמו ו/או הותקנו על 
ידי המפעיל ו/או על חשבונו, לפני תקופת ההתקשרות 
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  . ו/או במהלכה

הרשויות "
  " המוסמכות

כל רשות שלטונית או מעין שלטונית, הרלוונטית בקשר  -
, רשויות מקומיות מוסדות התכנוןלרבות החוזה, עם 

, פיקוד העורףרשות הכבאות, רת"א, ועירוניות, 
משרד הבריאות, המשרד משטרה, חברת החשמל, 

להגנת הסביבה, מנהל הדלק, נציבות המים וכן כל 
 , טל"כרשות נוספת העוסקת במים וביוב, גז, תקשורת

  .    וכן כל מי מטעמם

  והפעלה של מרכז לוגיסטי.ניהול  -  "הפעילות"

הוועדות לתכנון ובניה, הגופים, המוסדות וכיו"ב, ללא  -  "מוסדות התכנון"
(לרבות הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, יוצא מן הכלל 

, אשר אישורם נדרש על פי חוק התכנון מחוז מרכז)
, התיקונים שחלו ו/או יחולו בו, 1965- והבניה, תשכ"ה

לשם ביצוע והשלמת מלוא ועל פי כל דין אחר, 
התחייבויות המפעיל, לרבות תכנון, הקמה, ניהול, 

  .הפעלה ותחזוקת שטחי ומתקני השירות

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

  .ביצוע ההרשאה

במסגרת אישור שיסווג על ידי הרשות,  מתחם מבונה, -   "מרכז לוגיסטי"
לרבות  ",כ"מרכז לוגיסטיתוצרי התכנון הסופיים 

מתחמים מבונים ושטחים נוספים המשמשים אותו 
ו/או הכלולים במסגרתו, הכוללים בין היתר: משרדים, 

, מבני תפעול, מבני עזר, מטבח, חדרי ושטחי מחסנים
שטחי  ,שירות, שטחי שהייה ומנוחה, מבואות ומעברים

מתחמי אריזה חנייה (לרבות שטחי תת קרקעית), 
ושינוע וכיו"ב אותם יתכנן, יקים, יפעיל וינהל המפעיל, 
בהתאם להוראות כל דין, במשבצת הקרקע בלבד ואשר 
ישמשו את המפעיל, לביצוע הפעילות במהלך תקופת 

   .השימוש, כמפורט בחוזה

הדרום מזרחי של נתב"ג, מקרקעין הממוקמים באזור  -  "משבצת הקרקע"
מ"ר, והמסומנים כ"משבצת הקרקע"  14,343בשטח של 

  .  בתשריט משבצת הקרקע

, שיסווג על ידי הרשות, במרכז הלוגיסטי מתחם מבונה -  "מחסן/מחסנים"
 "מחסןבמסגרת אישור תוצרי התכנון הסופיים כ"

מהשטח הבנוי של המרכז  50% –יפחת מ (בהיקף שלא 
יהיה רשאי המפעיל לתכנן ולהקים,  הלוגיסטי), אותו

באישור הרשות מראש ובכתב, ככל שיינתן, ובהתאם 
להוראות כל דין, כחלק מהמרכז הלוגיסטי ולצורך 

  . ביצוע הפעילות בלבד

סה"כ השטחים שיוגדרו בהיתר הבנייה אשר יונפק  -  "שטח בנוי"
עבור המרכז הלוגיסטי, כ"שטח עיקרי" וגם כ"שטח 

  . שירות"

מרכז  שטח"
  "המינימאלי

היקף השטח הבנוי המינימאלי של המרכז הלוגיסטי  -
שאינו כולל את שטחי המפורט בנספח ההנחיות (

החנייה (מקורה ו/או שאינה מקורה, קרקעית ו/או תת 
אותו ), קרקעית) וכן שאינו כולל שטחי תפעול נוספים

יידרש המפעיל לתכנן, להקים ולהפעיל במשבצת 
  .הקרקע

היקף השטח הבנוי המקסימלי של המרכז הלוגיסטי  -שטח מרכז "
, /א'2/4תמ"א ובהוראות  המפורט בנספח ההנחיות



27/6  

אותו יידרש המפעיל לתכנן, להקים ולהפעיל במשבצת   "ליאמקסימ
  הקרקע. 

אותו תהיה הרשות רשאית על פי ו/או מתחם,  כל שטח -  "עורפי שטח"
, כשטח למפעילשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להקצות 

, במהלך תקופת מחוץ למשבצת הקרקע עורפי
  ובמיקום שיקבע על ידי הרשות. ההתקשרות, בהיקף 

שטחי ומתקני "
  "השירות

(לרבות שטחי החנייה  כל אלה: שטח המרכז הלוגיסטי -
, שטחי התפעול, השטחים העורפיים התת קרקעית)

(ככל שיוקצו למפעיל), תשתיות ומערכות המבנים 
ם העורפיים (ככל שיוקצו למפעיל), לרבות כל והשטחי

הציוד הקבוע והציוד הנתיק הכלול במסגרתם וכן 
ו/או מבנה ו/או מתקן ו/או מערכת כל שטח לרבות 

יתכנן ו/או יתקין ו/או יקים ו/או יפעיל אותו  פיםנוס
במהלך תקופת ו/או יתפעל המפעיל על פי החוזה 

  . ולנהו/או תקופות ההארכה, ככל שתח ההתקשרות

שטחי חנייה תת "
  "קרקעית

, במסגרת בלבד כל השטחים, אשר יסווגו על ידי הרשות -
אישור תוצרי התכנון הסופיים, כשטחי חנייה תת 

  . קרקעית

מקורה ו/או , (לרבות שטחי חנייה הקרקע משבצתשטח  -  "תפעולהשטחי "
), בניכוי שאינה חנייה תת קרקעיתשאינה מקורה, 

המבנה הלוגיסטי המצוי במגע ישיר השטח הבנוי של 
   .עם משבצת הקרקע

משנות תקופת ההפעלה (כהגדרתה להלן), שנה כל  -  "שנת הפעלה"
בדצמבר  31-המתחילה באחד בינואר ומסתיימת ב

, השנה הראשונה של תקופת ההפעלהשלאחריו, למעט 
 ומסתיימת בבמועד תחילת תקופת ההפעלה המתחילה 

האחרונה,  הפעלה, ושנת הבדצמבר של אותה שנה 31 -
המתחילה באחד בינואר של אותה שנה ומסתיימת 

  התקשרות.   סיום תקופת ה מועדב

  /ב'540/110תוכנית בינוי מאושרת מספר רמ/ -  "תוכנית הבינוי"
וצרופותיה, העדכנית ביותר נכון למועד פרסום המכרז, 
לרבות כל עדכון ו/או שינוי שיאושר במסגרתה על ידי 

  מוסדות התכנון. 

"תעריף דמי שימוש 
למ"ר חניה תת 

  "קרקעית

תעריף לשימוש בחניה תת קרקעית העומד נכון למועד  -
למ"ר, כפי שיתעדכן ₪  25חתימת החוזה על סך של 

  .הלך תקופת ההתקשרותמעת לעת, במ

"תעריף דמי שימוש 
 "למ"ר שטחי תפעול

שימוש בקרקע סלולה באזור המטענים בנתב"ג  תעריפי -
העומד נכון למועד חתימת החוזה על  הקיימים ברשות,

למ"ר לחודש, כפי שיתעדכן מעת לעת, ₪  15.75סך של 
על פי שיקול דעתה הבלעדי במהלך תקופת ההתקשרות, 

   .הרשותוהמוחלט של 

תשתיות ומערכות "
  "המבנים

כל מערכת ו/או תשתית ו/או מתקן, מכל מין וסוג  -
(במשבצת הקרקע ומחוצה לה), שיוקמו ו/או יסופקו על 
ידי המפעיל במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, 
ו/או שהוקמו ו/או סופקו ו/או שיוקמו ו/או שיסופקו על 

, אליהם יידרש ידי הרשות על פי הוראות החוזה
ו/או להתממשק במסגרת ו/או לצורך  להתחבר מפעילה

הקמתם, ניהולם והפעלתם של שטחי ומתקני השירות 
ולצורך ביצוע כל יתר הפעילות ו/או לצורך ביצוע 

) i(התחייבויותיו על פי החוזה, לרבות ולא למעט: 
תשתיות חשמל, תקשורת, מים, ביוב וניקוז, לסוגיהם 

) תשתיות נוספות הנדרשות לצורך תפעול iiהשונים; (
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  ) דלפקים ועמדות, מכל מין וסוג.iii; (המרכז הלוגיסטי

 אישור תקציבי  -מכרז מותנה .3

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

וכפוף לקבלת אישור תקציבי למכרז כי ידוע להם שביצועו ותוקפו של המכרז מותנה  .3.1
 ").האישור התקציבישיינתן לשם כך על ידי הגורמים המוסמכים (להלן: "

כי נכון למועד פרסום המכרז טרם קבלה הרשות  אישור תקציבי; כי הרשות פועלת  .3.2
על מנת להשלים את ההליכים הדרושים לקבלתם וכי קבלת חלק מהם אף מותנית 

וסמכות באופן שאינו מצוי בשליטתה הבלעדית של בהתנהלותם של הרשויות המ
 הבכל עת ועל פי שיקול דעת הרשות. בהתאם מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית,

לדחות את מועד הגשת ההצעות נשוא מכרז זה, וזאת, בין היתר, בשל הבלעדי 
עיכובים בקבלת  האישור התקציבי, וכי בהגשת הצעתם, מצהירים ומתחייבים 

שלא תהיה להם כל תביעה ו/או דרישה כנגד הרשות בגין עיכוב ו/או דחיית המציעים 
המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות, 
לפי העניין, בשל הנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל, והמציעים לא יהיו זכאים לכל 

 ל כך.תשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי ו/או כל סעד אחר בש

עובר  האישור תקציבי  להלן, במידה וטרם התקבל 16.12.1 כי על אף האמור בסעיף  .3.3
אזי מבלי לגרוע מהסמכות הכללית המוקנית לרשות על פי סעיף  05.201771.ליום 

להלן, תפעל הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות מעת לעת,  7.2 
ההצעות במכרז, וזאת על מנת שלא יוגשו ההצעות על ידי  את המועד האחרון להגשת

המציעים קודם למועד קבלת האישור התקציבי והכול למועדים ובתקופה שתקבע 
זה לעיל, ידחה  3.3 לשם כך על ידי הרשות. מובהר, כי בנסיבות האמורות בסעיף 

ימים ממועד הודעת  14 –המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה שלא תפחת מ 
זה  3.3  לעיל. אין באמור בסעיף  3.1 הרשות על התקיימות התנאי המפורט בסעיף 

על מנת להוות התחייבות של הרשות לדחיית מועדים אחרים הנקובים במסמכי 
 המכרז.

 23.1  - ו 20 לעיל ועל פי סעיפים  3.3 כי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  .3.4
, עד למועד לעיל 3.1 בסעיף להלן, בנסיבות בהן לא תקבל הרשות את האישור הנקוב 

האחרון להגשת ההצעות (כפי שידחה מעת לעת וכלל שידחה), מוקנית לרשות הזכות 
לבטל את המכרז והכול מבלי שהדבר ייחשב כהפרת התחייבות ו/או כעוולה של 

 הרשות, מכל מין וסוג.

יו זכאים בשום מקרה, לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, מכל כי המציעים, לא יה .3.5
לעיל  3.3 מין וסוג בגין דחיית המועדים ו/או בגין אי דחיית מועדים, כמפורט בסעיף 

וכן לא יהיו זכאים בשום מקרה, לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, מכל מין וסוג 
בנסיבות בהן  –לעיל, למעט  3.4 שהם בגין ביטול המכרז, בהתאם להוראות סעיף 

להחזר תשלום דמי ההשתתפות במכרז. למען  -בוטל המכרז (ובנסיבות אלה בלבד) 
הסר ספק מובהר בזאת, כי החזר תשלום דמי ההשתתפות, יהווה בכל מקרה פיצוי 

ום ו/או עלות מכל מין וסוג מלא, סופי ומוחלט, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשל
שהם שנגרמו למציעים ו/או שבהם נשאו המציעים בשל ביטול המכרז (לרבות בשל 
ביטולו לאחר דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז), וכי למעט החזר 
התשלום כאמור המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום ו/או 

הם מוותרים בזאת באופן מלא, סופי ובלתי חוזר, וכן יהיו החזר מכל מין וסוג שהם ו
 מנועים ומושתקים מלהעלות כל דרישה, תביעה וטענה בגין האמור.

זה והפעלתן מהווים זכות מוקנית  3 כי ידוע להם שכל הסמכויות הנקובות בסעיף  .3.6
של הרשות והם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כאמור; כי בעצם הגשת 

זה לעיל ולהלן,  3 הצעתם למכרז, שיקללו המציעים את הנסיבות המתוארות בסעיף 
זכויות וסמכויות הרשות על פיהן, ההוצאות והעלויות בהן ידרשו לשאת בהתקיימן 
של נסיבות כאמור בהן לא יינתן האישור התקציבי ו/או ידחה, מעת לעת, המועד 

נסיבות בהן בוטל המכרז לאחר דחיות האחרון להגשת ההצעות במכרז (לרבות ב
המועד כאמור ו/או ללא דחייתן), וכן לרבות כל הסיכונים הכלכליים, התפעוליים 
והמסחריים ושאר ההשלכות הכרוכות בכך, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא 
ובלתי חוזר וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

טענות שמקורן  -למען הסר ספק  -וסוג שהם בקשר לכך, לרבות מכל מין 
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בהסתמכותם על ניהולו ו/או אי ניהולו של ההליך המכרזי עד תומו ו/או טענות 
שמקורן בהשקעות ו/או בהתקשרויות אותן ביצעו לצורך ו/או במסגרת השתתפותם 

  במכרז.

זה על מנת לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי שאר  3 אין באמור בסעיף  .3.7
 הוראות מסמכי המכרז.

 כללי -  עיקרי ההרשאה ותנאיה .4

 ומגבלותיה העיקרי, ההרשאה .4.1

לא ייחודית, מוגבלת בזמן והניתנת הרשאה במסגרת המכרז תעניק הרשות  .4.1.1
לביטול בכל עת (אשר תתבטל מעיקרה עם ביטול החוזה מכל סיבה שהיא), 

תכנון והקמה של מרכז לוהמפעיל מקבל על עצמו אחריות כוללת ומלאה 
על חשבונו של המפעיל ובהתאם  הכול באמצעותו ולביצוע הפעילותלוגיסטי 

  .לכל הוראות החוזה (להלן: "ההרשאה")

מפעיל, תכנון והקמה של שטחי ומתקני השירות, הבמסגרת ההרשאה יבצע  .4.1.2
בין היתר בהתאם למגבלת שטח מרכז מינימלי ושטח  במשבצת הקרקע,
על  ,כמחסןוכן למגבלה בכל הנוגע לשטחים המשמשים  מרכז מקסימלי

השתתפות  בכפוף לזכותו לקבלת(אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו 
וכן יבצע  באופן, בתנאים ובהיקפים הנקובים בחוזהוזאת  )השקעה בעלות

 על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו.הכול , באמצעותם את הפעילות
עם סיומה של תקופת ההתקשרות, וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויות 

מפעיל את שטחי ומתקני השירות וכן ימסור את משבצת המפעיל, יפנה ה
המפעיל, של רשות, על חשבונו הזקתה של הקרקע וכל הציוד הקבוע לח

מבלי שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה, פיצוי או שיפוי, מכל מין וסוג שהם, 
באופן, בתנאים השקעה בעלות  השתתפותתשלום זכותו לקבלת למעט 

 ובהיקפים הנקובים בחוזה.

 מגבלות ההרשאה .4.1.3

, כי להבהיר באופן, סופי, מלא ובלתי חוזר כדלקמןמבקשת הרשות 
הנקובות לשם  ולמטרות לנושאים, לתכליותההרשאה ניתנת בזאת למפעיל, 

יישא באחריות לכך שלא לבצע  המפעיל בלבד. לפיכך, לעיל 4.1.2 ף כך בסעי
שלא  –כל פעולה שאינה כלולה במפורש במסגרת ההרשאה ובכלל זאת 

רשאי להעניק  הלא יהיובצע כל פעולה ו/או שימוש אחרים, מכל מין וסוג, ל
, מסגרת ההרשאהב אופן מפורשנוסף שאינם כלולים ב כל שירות אחר או

וכן לא יהיה רשאי לתכנן, להקים ולהפעיל מבנים ומתקנים שאינם נדרשים 
  ביצוע הפעילות. לצורך במישרין 

 תקופת ההתקשרות .4.2

 -  ושנים  24ותסתיים בתום חתימת החוזה תקופת ההתקשרות תחל במועד  .4.2.1
(כלומר, תקופת (כהגדרתה להלן)  ההקמהממועד תחילת תקופת חודשים  11

, (להלן חודשים) 11 –שנים ו  24ההקמה ותקופת ההפעלה יחדיו, לא יעלו על 
תום " –ו  "תקופת ההתקשרות" ,"ההתקשרותתחילת תקופת " :בהתאמה

  )."תקופת ההתקשרות

 תקופות משנה כדלקמן: לושלשתחולק תקופת ההתקשרות  .4.2.2

 סיומהו חתימת החוזהבמועד שתחילתה  תקופה – תקופת התכנון .4.2.2.1
, צו תחילת עבודה , בכתב,למפעילהנפיקה הרשות במועד בו 

, בהתאם ללוחות הזמנים, תכנון שטחי ומתקני השירותלצורך 
, בנספח לוח הזמנים לאבני הדרך ולשלבים הנקובים לשם כך

תקופת (להלן: "בהתאם להוראות החוזה וליתר הוראות כל דין 
מובהר בזאת, למען הסר כל . ")התכנוןתום תקופת " –" ו התכנון

ספק, כי צו תחילת עבודה כאמור יונפק למפעיל, רק לאחר 
שהתקבל היתר בניה וכן כל היתר, אישור, רישיון והסכמה 
נוספים, ככל הדרוש על פי הוראות כל דין, להקמתו של המרכז 
הלוגיסטי, שטחי התפעול, שטחי החנייה התת קרקעית וכן 

המבנים ולביצוע עבודות ההקמה במשבצת תשתיות ומערכות 
  .הקרקע
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חודשים מהמועד בו הגיש  7מובהר, כי עד לא יאוחר מתום 
לתכנון  המחוזיתהמפעיל את הבקשה להיתר בנייה לוועדה 

או מהמועד הנקוב להגשת הבקשה להיתר  מרכז ברמלה ולבנייה
הבניה בנספח לוח הזמנים, לפי המוקדם, מוטלת על המפעיל 

תקופת היתר הנפיק היתר בנייה למרכז (להלן: "החובה ל
"). לא הנפיק המפעיל היתר בנייה עד לתום תקופת היתר הבנייה

הבניה, תהיה הרשות רשאית (אך לא חייבת), להורות על ביטול 
החוזה. ביטול החוזה מטעמים אלה, ייחשב כביטול חוזה בגין 
הפרתו על ידי המפעיל לכל דבר ועניין. לחילופין, תהא הרשות 

ת החוזה רשאית, על פי שיקול דעת הבלעדי, שלא לבטל א
ולהאריך את תקופת היתר הבנייה או שלא לבטל את החוזה, אך 
לא להאריך את תקופת היתר הבנייה, כך שפרק הזמן שמתום 
תקופת היתר הבנייה ואילך, ימנה לצורך התקופה המקסימאלית 

  ) להלן. ii( 4.2.2.3  לתחילת ההפעלה, כמפורט בסעיף 

תקופה שתחילתה בתום תקופת התכנון וסיומה  - תקופת ההקמה .4.2.2.2
במועד בו הנפיקה הרשות למפעיל, בכתב, אישור הפעלה בנוסח 
המצורף לחוזה, במסגרתה יבצע וישלים המפעיל את עבודות 

יהול והפעלת שטחי ומתקני ההקמה וכן את כל הדרוש לצורך נ
השירות, הכול בהתאם להוראות כל דין, לוחות הזמנים והשלבים 
הנקובים לשם כך בנספח לוח הזמנים ובהתאם לשאר ההוראות 

" ו ההקמהתקופת (להלן, בהתאמה: " המפורטות לשם כך בחוזה
 ").ההקמהתום תקופת " –

אלה: מבין  במועד המוקדם תקופה שתחילתה – תקופת ההפעלה .4.2.2.3
)iהפעלה כמפורט  אישורשהמפעיל קיבל מהרשות בפועל מועד ) ה

חודשים ממועד  28תום תקופה של ) ii( או לעיל 4.2.2.2 בסעיף 
תקופת היתר הבניה) תחילת תקופת ההתקשרות (בתוספת 

"), התקופה המקסימאלית לתחילת ההפעלה(בטופס זה: "
 .")תקופת ההפעלהוסיומה בתום תקופת ההתקשרות (להלן: "

ינהל ויפעיל, את שטחי ומתקני המפעיל  במסגרת תקופת ההפעלה 
הכול באופן ובתנאים ויבצע באמצעותם את הפעילות, השירות, 

 כל דין. הנקובים לשם כך בחוזה ובהוראות 

הרשות תהיה רשאית להודיע למפעיל, בכתב, על עדכון תחילת 
 4.2.2.3  תקופת ההפעלה למועד מאוחר יותר למועד הנקוב בסעיף 

   זה לעיל, וזאת מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

להוראות נוספות הנקובות בחוזה גם תשומת לב המציעים מופנית בזאת  .4.2.3
 לביטוללרבות זכויות הרשות בקשר , והמתייחסות לתקופת ההתקשרות

  .וחובות המפעיל בסיומה של תקופת ההתקשרות התקשרותה

  השקעה השתתפות בעלות .4.3

 ההשקעהבעלות  השתתפותתשלום תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת למנגנון 
הקבוע בחוזה, לרבות הנסיבות, השיעורים והמועדים הכרוכים ביישומו, הכול באופן 

 ובתנאים הנקובים לשם כך בחוזה. 

 ותשלומים נוספים התמורה לרשות .4.4

במסגרת ולצורך שקלול הצעתם הכספית במכרז, מבקשת הרשות בזאת להפנות את 
 תשומת ליבם של המציעים בפרט ובמיוחד לכל אחד מהתשלומים אותם נדרש

בקשר עם ההרשאה אותה ו/או לבעלי ההרשאה מטעמה, לשלם לרשות  המפעיל
  . אחד מהתשלומים האמוריםכל לאופן שבו מתעדכנים וכן  מפעילמעניקה הרשות ל

זה לעיל על מנת לפגוע ו/או  4  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף .4.5
. המציעים מצהירים ומתחייבים על פי החוזה המפעיללגרוע משאר התחייבויות 

, מהוות זה 4 בסעיףבזאת באופן בלתי חוזר, כי הודע להם שכל ההוראות המפורטות 
המכרז;  מושאהכלליות והעיקריות של ההתקשרות  אך ורק את תמצית הוראותיה

עיקרי ההתקשרות נשוא המכרז, וכי מ חלקכי מטרתן הנה להתוות בפני המציעים 
בכל מקרה לא יהיה בהן על מנת להוות תחליף ו/או לגרוע ו/או לפגוע, בכל דרך 
וצורה, בהוראות המסדירות את ההתקשרות נשוא מכרז זה כפי שהן מפורטות 

       בחוזה.  



27/10  

  מידע כללי .5

של הרשות על  ומהגבלת אחריותהלהלן  5.2 סעיף  מהוראותבשום צורה ואופן  מבלי לגרוע
  לעניינים המפורטים להלן: , מבקשת הרשות להסב את תשומת לב המציעים פיו

 היבטים סטטוטוריים .5.1

   המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:

כי בחנו בעצמם ו/או באמצעות בעלי מקצוע מטעמם את כל ההיבטים  .5.1.1
על פי התחייבויותיהם הסטטוטוריים ו/או התכנוניים הכרוכים בביצוע 

ביצוע הפעילות ו המרכז הלוגיסטיהחוזה (לרבות תכנון, הקמה והפעלה של 
את  נוהבי; כי ")רייםטוהסטטו ההיבטים(להלן, יחדיו: " )םבאמצעות

על ביצוע ריים טוטים הסטטויבהאפשריות של ההתיהם מכלול השפעו
התחייבויותיהם על פי החוזה ועל הצעתם הכספית במכרז; וכי הם 
מצהירים ומתחייבים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר שהרשות לא 

 להיבטים הסטטוטורייםשא בכל מקרה בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, ית
ו התאמה שיחולו בהם ו/או להשלכותיהם, ו/או לכל שינוי ו/או עדכון ו/א
וכל ציוד  המרכז הלוגיסטיתכנון והקמה של לרבות  ההשפעה האפשרית על 

של  העל היתכנותו/או  הפהיק; לביצוע הפעילותומבנה אחר הדרוש 
הארכת לוח הזמנים לביצוע  ;במהלך תקופת ההפעלה הפעילות

התחייבויותיו; השקעות ו/או עלויות ו/או הוצאות בהן נשא בקשר עם 
מבלי לגרוע  .הפעילות והיקפההשפעה מסחרית ו/או כלכלית על האמור וכן 

להלן, המפעיל לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או  5.2 מכלליות האמור בסעיף 
שיפוי וכן לא תעמוד לו כל זכות אחרת בקשר עם ההתקשרות והחוזה 

ו/או כל עדכון בטים הסטטוטוריים יבקשר עם ההבנסיבות בהן  מושאה
וכי המפעיל יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או  ו/או שינוי בהם

בקשר עם המגבלות האמורות, ויחולו בעניין זה שאר ההוראות  תביעה
  .להלן, בשינויים המחויבים 4.2המפורטות בסעיף 

בטים הסטטוטוריים נתונים לשינויים ו/או להתאמות, יכי ידוע להם שהה .5.1.2
מעת לעת וכי בכל מקרה מוטלת על המציעים האחריות הבלעדית לבדוק, על 

כל שינוי ו/או התאמה ו/או עדכון, מכל אחריותם הבלעדית ועל חשבונם, 
מין וסוג שהוא שיבוצעו בהיבטים הסטטוטוריים (כולן או חלקן) ו/או בקשר 
אליהן וכי לא תעמוד להם כל טענה ו/או תביעה בקשר להסתמכותו על 

נכון למועד  אוההיבטים הסטטוריים הקיימים נכון למועד פרסום המכרז ו/
כל שינוי ו/או התאמה ו/או עדכון שיחול האחרון להגשת ההצעות ו/או על 

  בהן, מעת לעת.

 3.5בהקשרים הרלוונטיים, ומבלי לגרוע בשום צורה ואופן מהוראות סעיף  .5.1.3
שהמידע , מצהירים ומתחייבים המציעים במפורש, כי ידוע להם לעיל

תוכנית התמ"א, והמסמכים הסטטוטוריים שצורפו למסמכי המכרז (לרבות 
כל מצג, התחייבות ו/או הצהרה מטעם הרשות  יםמהוו םאינהבינוי וכיו"ב), 

ובפרט בכל הקשור לנכונותם ו/או לשלמותם של הנתונים המפורטים 
יתבצע על אחריותם הבלעדית והמלאה של בהם ; כי השימוש םבמסגרת

המציעים אשר נושאים באחריות המלאה לערוך את כל המחקרים, 
, לפי שיקול דעתם, רייםוטשל כל ההיבטים הסטטו הניתוחים והחקירות

 .תיהם על פי החוזהולצורך ביצוע התחייבוי ,יותר כדי לקבל נתונים עדכניים

  הרשות אחריותוהגבלת  המידע המסופק למציעים .5.2

 המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  

כי שקלל ותמחר את כל הסיכונים ו/או הסיכויים הנובעים מהתקיימות  .5.2.1
זה  5 הנסיבות ו/או האופציות המוקנות לרשות על פי החוזה ובפרט בסעיף 

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

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, 

שהם, שנגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או שבהן נדרש לשאת,  מכל מין וסוג
במישרין ו/או בעקיפין, בשל התקיימותן של הנסיבות האמורות, מימוש 
האופציות המסורות לרשות ותוצאותיהן והמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי 
הוא מוותר וכן כי יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל 

 בקשר לכך.מין וסוג שהן 
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זה לעיל, על מנת להוות הצהרה ו/או התחייבות של  5 כי אין באמור בסעיף 
הרשות בקשר עם התממשות איזה מהנסיבות ו/או האופציות המסורות 

זה לעיל, והמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא  5 לרשות על פי סעיף 
מוותר וכן כי יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין 

  וסוג שהן בקשר לכך.

 ,בפרטטופס ההזמנה כי כל מידע המסופק במסגרת מסמכי המכרז בכלל וב .5.2.2
וכן כל מידע אחר שנמסר או שיימסר על  זה לעיל 5 כמפורט בסעיף  לרבות

זה:  5.2 ידי הרשות או מי מטעמה במהלך המכרז או בקשר אליו (בסעיף 
כמו גם שהוא  ולמטרות ידיעה כללית בלבד, נועד לצורכי המחשה ")המידע"

ניתן על פי מיטב ידיעתה של הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד 
תקופת ההליך המכרזי ולהשתנות במהלך  יעשויהמידע  ; כיפרסום המכרז

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

 במסגרתו. 

כל היבטי את וכבעל מקצוע באופן עצמאי , לבדוק בעצמוכל מציע על כי  .5.2.3
לעניין את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות  ההתקשרות נשוא מכרז זה

, ובכלל האמור, את כל המידע, הכדאיות הכלכלית של הצעתו הכספית
משבצת הקרקע, גבולותיה וסביבותיה, התשתיות  ומבלי לגרוע:לרבות 

הקיימות בה ובסביבתה, השימושים אותן ניתן לבצע בה ו/או השימושים 
הדרכים הקיימות ו/או המתוכננות למשבצת  בין היתר,הנעשים בסביבתה (

דין החלות על כל  וראותהסטאטוטוריות ושאר ההתוכניות ), הקרקע
 , הניהולמשבצת הקרקע ו/או הנדרשות לצורך ביצוע התכנון, ההקמה

מסמכי והתפעול כמפורט בחוזה; כדאיותה הכלכלית של הצעת המציע; כל 
 ,או עסקי , הנדסי, ביצועי, תפעוליכל נתון משפטי, תכנוניוכן  ,ההזמנה
  שת הצעתו למכרז. לצורך הגרלוונטי 

על המידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע מציע הסתמכות מטעם כי כל  .5.2.4
אחר שנמסר או שיימסר על ידי הרשות או מי מטעמה במהלך המכרז או 

שא באחריות לכל יבקשר אליו, הינה באחריות המציע בלבד. הרשות לא ת
טעמם ו/או או הוצאה שייגרמו למי מהמציעים או למי מ , עלותנזק, הפסד

לצד שלישי כלשהו עקב הסתמכות על מידע כאמור, והמציעים מוותרים 
טענה וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל בזאת, באופן בלתי חוזר 

  ו/או תביעה בקשר לכך. ו/או דרישה 

  המכרז מסמכי .6

 :המסמכים הבאים מהווים את מסמכי המכרז .6.1

   .טופס ההזמנה א.

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

המצורף לו  1, לרבות נספח א'תצהיר להוכחת תנאי הניסיון - נספח א'   .1  
   .לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאים פיננסיים שונים

  תצהיר בדבר העדר הרשעה בפלילים -נספח ב'   .2  

  טופס הצעה כספית - נספח ג'   .3  

  נוסח ערבות לקיום הצעה –נספח ד'   .4  

  מציעים במשותף –נספח ה'   .5  

חוזה על נספחיו, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי המטיוטת עותק   ג.
  :מתנאיו

   תשריט משבצת הקרקע - נספח א'   .1  

  ) (יצורף)As Madeתשריט שטחי ומתקני השירות (תכניות  - 1נספח א'  .2  
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  לוח הזמניםנספח  -נספח ב'   .3  

יתר כל מפרט המדידה ולתכנון ובינוי (לרבות  נספח הנחיות -נספח ג'   .4  
  )םהמפרטים הכלולים במסגרת

  נספח האחזקה -' דנספח   .5  

  נספח איכות הסביבה -' הנספח   .6  

  נספח בטיחות וגהות -' ונספח   .7  

  נספח בטיחות באש -' זנספח   .8  

  הביטחוןנספח הוראות  -' חנספח   .9  

   נספח התקשורת - ' טנספח   . 10  

  נספח גז. -נספח י'  11  

  נספח נזיקין וביטוח -' אנספח י  . 12  

  אישור עריכת ביטוחי המפעיל -' בנספח י  . 13  

  (יצורף) הסופיים התכנון תוצרי –' גינספח   . 14  

  נוסח ערבות בנקאית -' ידנספח   . 15  

  עבודה לתקופת ההקמה נוסח צו תחילת -' ונספח ט  .16  

  צו תחילת עבודה, כפי שיונפק על ידי הרשות (יצורף) - 1'ונספח ט  .17  

  נוסח אישור ההפעלה - ז' טנספח   .18  

  אישור ההפעלה, כפי שיונפק על ידי הרשות (יצורף) - 1ז'טנספח   .19  

  (יצורף)עלות ההשקעה  כוםס -' זנספח י  .20  

  נספח נוסח הוראה לחיוב חשבון   –' חינספח   .21  

טופס ההצעה של המפעיל הזמנת ההצעות וכן טופס  –' יטנספח   .22  
 למכרז על נספחיו, כפי שהוגשו על ידי המפעיל במסגרת הצעתו למכרז  

הרשות, בכתב, במסגרת הליכי אותם תפרסם הבהרה אחד ממסמכי הכל  ד.
  . המכרז

בכל עת הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מובהר בזאת במפורש, כי  .6.2
קודם להגשתן של ההצעות במכרז ופתיחתן כדין על ידי ועדת המשנה ברשות, 

ובכלל האמור: לשנות, להטמיע שינוים ו/או תיקונים בנוסח איזה ממסמכי המכרז, 
ישה, לרבות, כל הוראה, דר לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי החוזה וטופס ההזמנה

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

שינוי ו/או תיקון כאמור, יתבצעו במסגרת הבהרה בכתב שתופץ לשם כך 
אלה תהוונה חלק  להלן. הבהרות 18.4 למשתתפים במכרז בהתאם להוראות סעיף 

לשינוי ו/או תוקף כל למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה מכרז. בלתי נפרד מתנאי ה
 . מטעם הרשותבכתב כמסמך הבהרות הודעה על כך אלא אם ניתנה תיקון 

 7  מסמכי המכרז יועמדו לעיון ולהדפסה באתר האינטרנט של הרשות כמפורט בסעיף .6.3
להלן או ימסרו למשתתפים אשר שלמו את דמי ההשתתפות במשרדי הרשות, 

אמצעות עותק מודפס או צרוב באמצעות מדיה מגנטית על גבי תקליטור. מסמכי ב
 . PDFהמכרז אשר יומצאו למשתתפים על גבי התקליטור, יערכו כקובצי 
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למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע  .6.4
מה שינוי מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז (לרבות כל הבהרה שפורס

במסגרתו). עוד מובהר בזאת, כי העותק הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת 
המכרזים, הנו באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז זה. עותק 
המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של הרשות ו/או אשר נצרבו 

רשות למציע לערוך על גבי התקליטור (ככל שיצרבו) וכן כל מסמך אותו תאפשר ה
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. 

  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .7

  מצ"ב טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי:  .7.1

  ביצוע מועד    פעולה

  02.02.2017  -  מועד פרסום המכרז 

משלמי דמי ההשתתפות במכרז  מפגש וסיור
  להלן 9 כמפורט בסעיף 

-  26.04.2017  

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט 
  להלן 18.1 בסעיף 

-  03.05.2017 

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט 
 7.2 להלן ובכפוף להוראות סעיף  16.12 בסעיף 
  להלן

-  17.05.2017 

מועד תוקף ההצעה ותוקף הערבות לקיום 
 15.1  -ו  14 בסעיפים  ,בהתאמה ,ההצעה, כמפורט

  להלן

-  14.09.2017 

ובכלל האמור,  שנותלבכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,  תרשאיהרשות תהיה  .7.2
אחת או נוספת, קצובה בתקופה  זה לעיל 7 הנקובים בסעיף  יםמועדהאת לדחות 
המועדים כאמור תשלחנה לכל המציעים. על דחייה 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 ומקדש יםמועדה

 כלשהי.מתן ארכה שינוי ו/או להבטיח 

לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת  .7.3
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.  7 להוראות סעיף בקשר עם מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם 

  עיון במסמכי המכרז ודמי השתתפות .8

 עיון במסמכי המכרז .8.1

באתר מסמכי המכרז בכל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין  .8.1.1
(בטופס הזמנה זה: "אתר  www.iaa.gov.ilהאינטרנט של הרשות: 

 .17.05.2017ועד ליום  02.02.2017האינטרנט") החל מיום 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק  .8.1.2
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 

 במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור.

  את מסמכי המכרז ניתן להדפיס במישרין דרך אתר האינטרנט. .8.1.3

  השתתפות במכרז .8.2

על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי  .8.2.1
(כולל מע"מ),באופן המפורט בסעיף ₪  5,000מטעמו דמי השתתפות בסך של 

 להלן.  8.2.2 
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 תשלום דמי ההשתתפות יתבצע באופן ובמועדים המפורטים להלן: .8.2.2

ה', -בימים א' 24.04.2017במשרדי הרשות, וזאת לא יאוחר מיום  .8.2.2.1
 כנגד תשלום במזומן. או  09:00-12:00בשעות: 

. 23:30בשעה:  23.04.2017באמצעות אתר האינטרנט, עד ליום  .8.2.2.2
את הליך תשלום דמי ההשתתפות קודם  להשליםמובהר, כי יש 

 זה לעיל. 8.2.2.2 למועד הנקוב בסעיף 

מציע אשר לא ישלים את הליך תשלום דמי ההשתתפות עד למועד 
האמור, לא יוכל להגיש הצעה למכרז וככל שהגיש, הצעתו תיפסל 

  סכום דמי ההשתתפות לא יוחזר.על הסף. 

ת, במשרדי הרשות או באתר במסגרת תשלום דמי ההשתתפות ימסרו לרשו .8.2.3
האינטרנט, פרטי המשלם המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר 

 טלפון, מספר פקס ודואר אלקטרוני.

לעיל, חשבונית  8.2.3 הרשות תשלח לכתובת שנמסרה במסגרת הוראת סעיף  .8.2.4
, בשם הרשות, בידי נציג מתא מוחתיכשהבגין תשלום דמי ההשתתפות, 

 .הרשות

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או  .8.2.5
רמו למציע ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנג

לכל מי מטעמו, ו/או שבהם נשא המציע, בשל כל משגה ו/או טעות ו/או 
השמטה, מכל מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים הנקובים 

לעיל, לרבות נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או  8.2.3 בסעיף 
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 .9

לכל משלמי על פי שיקול דעתה, , בנתב"ג במועד /יםוסיור /יםהרשות תקיים מפגש .9.1
בנמל התעופה בן  מויתקיי /ים והסיור/יםדמי ההשתתפות (ולהם בלבד), המפגש

הרשות  .יתואם עם משלמי דמי ההשתתפות /יםסיורמפגש/ים והמיקום ה גוריון,
לערוך את המפגש וסיור לכל משלמי דמי  , לפי שיקול דעתה,תהיה רשאית

   .וכן לקיים מפגש וסיור נפרד לכל מציע מועדים נפרדיםמספר פות יחדיו או בההשתת

וסיור מציע או נציג מטעמו אשר לא ישתתף במפגש  .חובה ם, הינוסיור המפגש .9.2
הצעתו תפסל על הסף.  -כאמור לעיל, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז ואם עשה כן 

באמצעות מסמך הבהרה אשר ישקף פרוטוקול  המפגש וסיור יפורסם על ידי הרשות 
מסמך ההבהרה יועבר לכל משלמי דמי ההשתתפות ויחייב כל גורם  .ואת הנאמר ב

 שיגיש הצעה למכרז. 

עניינים שונים התייחס לרשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, ל במפגש, תהא הרשות .9.3
ם , אלא אכאמורלא יהיה תוקף לכל התייחסות המכרז. מובהר, כי  הקשורים בהליך

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

הרשות תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך, מפגש  .9.4
ו/או סיור נוספים למשלמי דמי ההשתתפות (ולהם בלבד). הודעה על מועד המפגש 

 שלמי דמי ההשתתפות.ו/או הסיור הנוספים האמורים תימסר בכתב ומראש למ

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז .10

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים שמתקיימים בהם כל התנאים המפורטים  .10.1
  להלן, במצטבר:

   ;התאגדו/או במדינה בה הוא בישראל כדין המציע הנו תאגיד הרשום  .10.1.1

 - וגם-

בעצמו מעניק למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  נכוןאשר מציע כנ"ל,  .10.1.2
מחסן  /אוו) הפעלת מסופי מטען iמהתחומים הבאים: ( 1בלפחות  שירותים
  ) שירותי בלדרות;iii) שינוע מטענים בינלאומי; (iiערובה; (

  - וגם-
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לא כולל  , במחירים שוטפיםמצטברהההכנסות השנתי מציע כנ"ל, שמחזור  .10.1.3
לא פחת מסך של , 2015 -ו 2014, 2013שלוש השנים , במהלך מע"מ

 ;מיליון שקלים חדשים)עשרים ₪ ( 20,000,000

 - וגם-

בכל אחת משלוש מציע כנ"ל, שתזרים המזומנים מפעילותו השוטפת [ .10.1.4
הנקובות השנים  ובאחתהינו חיובי; או במידה  2015 -ו 2014, 2013השנים 
י לתזרים המזומנים השלילא עלה  -בלבד היה תזרים המזומנים שלילי לעיל

 ;]התאגידמההון העצמי של  25%על 

 - וגם-

או הדו"ח  2015מציע כנ"ל, אשר הדוח הכספי המבוקר של המציע בגין שנת  .10.1.5
הרבעוני האחרון שהפיק (לפי המאוחר) אינו כולל הערת עסק חי או אזהרת 

  .עסק חי

 - וגם-

מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים  - מציע שהנו תאגיד ישראלי בלבד .10.1.6
 ;1976 –גופים ציבוריים, התשל"ולחוק עסקאות  2הנדרשים לפי סעיף 

  - וגם-

נכון למועד  אשרמציע כנ"ל,  - עבור מציע שהנו תאגיד ישראלי בלבד .10.1.7
  :במצטברכל אלה   בו מתקיימיםהאחרון להגשת ההצעות במכרז, 

כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע,  וכןהוא, מנהלו הכללי,  .10.1.7.1
לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים 

, 290, 237 ,112 ,100: 1977- עונשין, תשל"זה חוק פי עלהבאים 
חוק הפיקוח על  לפיו/או ע 422-425, 383, 330, 305, 300, 291

מהעבירות  איזו, ואם הורשעו ב1957-מצרכים ושירותים, תשי"ח
  ) שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.5מור, חלפו חמש (כא

מי  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי" זה: 10.1.7.1   סעיף לצורך
) או יותר מן הערך 25%שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים (

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

 יותר מהדירקטורים במציע.

) עבירות לפי 2הוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי ( .10.1.7.2
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 1ההצעות חלפה שנה אחת (להגשת 
 האחרונה.

כמשמעותו בחוק  –" זיקה בעלזה: " 10.1.7.2 סעיף  לצורך
  .1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 לא אשר מציע לפסול שלא רשאית תהיה הרשות כי, מובהר
סעיף ב הנקוביםים המקדמיאיזה מהתנאים  בום התקיי

 על כך לשם שתתקבל להחלטה בהתאם וזאת, עילל זה 10.1.7.2 
 לחוק) 1)(1ב(ב2 סעיף להוראות בהתאם המכרזים ועדת ידי

  . 1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9הוראות סעיף  .10.1.7.3
") אינן חלות על המציע חוק שוויון זכויות(להלן: " 1998-התשנ"ח

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

המציע מצהיר ומתחייב, גם  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,
) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה iכדלקמן: (

 9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
הנחיות בקשר  לשם קבלת –ובמידת הצורך  לחוק שוויון זכויות

למנהל הכללי של משרד ) כי פנה בעבר  ii; או לחילופין (ליישומן
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 
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לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9חובותיו לפי סעיף 
 10.1.7.3 )ii .זה לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן ( 

כמשמעותו בחוק שיווין  –" מעסיקזה:  " 10.1.7.3  סעיףלצורך 
  זכויות. 

  - וגם-

  .שילמו את דמי ההשתתפות מציע כנ"ל, שהוא ו/או מי מטעמו .10.1.8

 - וגם-

 וסיור. שתתף במפגש הנציג מטעמו כנ"ל, ש מציע .10.1.9

 מגבלות להגשת הצעות ולהשתתפות במכרז .10.2

 תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש למגבלות המפורטות להלן: 

מציע שבחר להגיש הצעה בעצמו, . בלבד אחת הצעה להגיש רשאי מציע כל .10.2.1
לא יוכל להיות בעל עניין במציע אחר. מנהל במציע, לא יוכל להיות בעל 

(כהגדרת המונח "בעל עניין" בחוק  עניין במציע אחר או מנהל במציע אחר
 . )1999 –החברות, התשנ"ט

זה לעיל, יחולו גם לגבי מי שהנו בעל  10.2.1 מובהר בזאת, כי הוראות סעיף 
/או בעקיפין או במי שהמציע הנו בעל שליטה בו, שליטה במציע, במישרין ו

במישרין או בעקיפין או במי שהינו נשלט על ידי בעל השליטה במציע 
 במישרין ו/או בעקיפין.

כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך,  –" בעל שליטה: "זה 10.2.1 בסעיף 
  . 1968- תשכ"ח

 מציעים שני ידי על המוגשת אחת הצעה דהיינו, במשותף הצעות להגיש אין .10.2.2
 להלן. 11 , אלא בהתאם ובכפוף להוראות סעיף יותר או, במשותף

ות במסמכי המכרז ורטהתנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפעל  .10.2.3
במוביל המקצועי  -(ובמקרה של הצעה משותפת  להתקיים במציע עצמו

המקדמיים ו/או ביתר  , אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש בתנאיםעצמו)
 .הדרישות המפורטות במסמכי המכרז

לעיל, לצורך עמידה בתנאים המקדמיים זה  10.2.3  על אף האמור בסעיף
, יהיה המציע (ובמקרה של הצעה לעיל 10.1.2 -10.1.4 פים הנקובים בסעי

/או ותזרים  ,יוןהמוביל המקצועי) רשאי להסתמך על הניס - משותפת 
המציע או  /קיבלמחזורים כספיים, כנדרש, שנצברו על ידי תאגיד ממנו רכש

המוביל המקצועי, לפי העניין, פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג, כהגדרת 
ו/או ולרבות בדרך של עסקת נכסים  1999 - מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט 

ו/או על  ")/הנעבררכשהתאגיד הנ(להלן: "העברת פעילות בדרך אחרת 
שנצברו על ידי חברת בת  מחזורים כספיים, כנדרש,ה , התזרים ו/אוהניסיון

 –(אחת בלבד), של המציע המוחזקת על ידי המציע בשיעור שאינו נמוך מ 
 .")חברת בת(להלן: " 25%

 /נעברומחזור כספי של תאגיד נרכש , תזריםביקש מציע להסתמך על ניסיון
המציע להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על , יצרף או חברת בת

וכן את כל  חברת הבת//הנעבראגיד הנרכשמהתהפעילות  /העברתרכישת
המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון 

לתקופה , חברת הבת//הנעברוהמחזור הכספי שנצברו על ידי התאגיד הנרכש
  . , לפי הענייןהרלוונטית

משפטית אשר בינה לבין הרשות, נחתם הסכם הרשאה ו/או חוזה  אישיות .10.2.4
" ובהתאמה חוזה אחרו/או שירותים ( בסעיף זה יחדיו: "  לאספקת טובין

"), אשר לרשות היה עמו ניסיון שלילי, רע ו/או כושל עימו, לרבות מתקשר"
חוסר אמון, העדר שביעות רצון ניכרת מביצוע העבודות על ידו ו/או מי 

ו/או מתן השירותים על ידו לרשות, להפרת התחייבויות המציע  מטעמו,
כלפי הרשות על פי חוזה ההתקשרות עימו ו/או שהפר כלל מכללי הרשות, 

(שמירה על הסדר בשדות   לרבות אך לא רק כללי רשות שדות התעופה
ו/או שניתן בעניינו פסק דין בו נקבע כי המתקשר  1984תעופה) התשמ"ד 
לפי הרשות ו/או בוטל חוזה ההתקשרות עימו מחמת הפרתו נהג שלא כדין כ
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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 יוכל אותו מתקשר להשתתף במכרז ולהגיש הצעה כמציע יחיד 

עם אחר ו/או תהיה רשאית לפסול את הצעתו של  ו/או כמציע במשותף
ו/או לפסול הצעה בה היה   מתקשר אשר הגיש הצעה למכרז כמציע יחיד

 המתקשר מציע במשותף.

הרשות תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי במסגרת בדיקת ההצעות  .10.2.5
אשר חזרה בה מהצעתה במכרז או  לפסול את הצעת ישות משפטית 

אחר, לאחר שהוכרזה כזוכה באותו הליך או מהצעתה בהליך תחרותי 
שמסרה לועדת המכרזים מידע מטעה או שנהגה במהלך המכרז בעורמה 

 .וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז

) iמובהר בזאת, כי ההגבלה המפורטת בסעיף זה לעיל תחול גם ביחס ל: (
) iiין במציע; (משפטית שהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפ  אישיות

) iiiאישיות משפטית שהמציע הינו בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; (
אישיות משפטית אשר המציע מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או 

  בעקיפין.

  משותפת הצעה הגשת .11

הצעה ההצעה למכרז יכול שתוגש במשותף על ידי מספר מציעים (בטופס זה, בהתאמה: "
  :והכול בכפוף לתנאים המפורטים להלן"), המציעים במשותףויחדיו: "", משותפת

לפחות להתקיים , לעיל 10.1 בסעיף התנאים המקדמיים הנקובים על כל אחד מ .11.1
החודשים הראשונים לתקופת  36 - לפחות ביחזיק, אשר  באחד מהמציעים במשותף

וכן מהמניות ומיתר אמצעי השליטה בתאגיד המשותף  25% –, לפחות ב ההפעלה
את כל הידע, הכישורים, לכל הפחות, האמורה,  התקופה, במהלך יעמיד לרשותו

המשאבים, האמצעים, הכלים, כוח האדם המקצועי והניהולי והניסיון המקצועי, 
מובהר, כי על "). המוביל המקצועי(להלן: " ביצוע הפעילותככל הדרוש לצורך 

לעיל, להתקיים בכל אחד  10.1.4 -10.1.7 התנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים 
למען הסר ליים). מהמציעים במשותף (במידה והם תאגידים/עוסקים מורשים ישרא

, האמוריםספק מובהר בזאת, כי גם בנסיבות בהן מתקיימים התנאים המקדמיים 
ביותר ממציע אחד מהמציעים במשותף, יגדירו המציעים במשותף בהצעתם למכרז, 
מציע יחיד כמוביל המקצועי, בו יתקיימו כל התנאים המקדמיים ושאר התנאים 

החודשים  36 עד לתום לפחותי המכרז מקצועי, על פי מסמכההנדרשים מהמוביל 
 . ההפעלהתקופת של הראשונים 

המציעים במשותף, שהצעתם זכתה במכרז (ורק במקרה כאמור), יהיו חייבים  .11.2
על פי החוזה, שהבעלות בו תהיה  ביצוע הפעילותבהקמת תאגיד ייעודי, לצורך 

 ' לטופסהנספח בהתאם להצהרות והתחייבויות המציעים במשותף כמפורט ב
ימים מיום  30ההצעה, וכן ברישומו של התאגיד האמור כדין בישראל, וזאת תוך 

"). מסמכי התאגיד המשותףשהודיעה להם הרשות על זכייתם במכרז (בטופס זה: "
ההתאגדות של התאגיד המשותף יכללו החלטה לחתום על החוזה בתנאים 

מציעים במשותף המפורטים בו. עד לתום המועד הנקוב בסעיף זה לעיל, ימציאו ה
לרשות העתק מאושר כדין של ההחלטה המאשרת לתאגיד המשותף לחתום על 

 החוזה.

להצעתם למכרז יצרפו כל המציעים במשותף הצהרה בדבר חלקו של המוביל  .11.3
המקצועי בתאגיד המשותף, הכוללת התחייבויות של המציעים במשותף, בדבר הרכב 

כאשר אלו יתקיימו ביל המקצועי, הבעלות בתאגיד המשותף ושאר התחייבויות המו
 36שתחילתה במועד תחילת תקופת ההתקשרות וסיומה בתום תקופה לפחות במשך 

המציעים במשותף על ההצהרה , כשחתימות הפעלההחודשים הראשונים לתקופת ה
  מאומתות על ידי עו"ד. כאמור

דין,  המציעים במשותף יצרפו להצעתם למכרז גם כל אישור הנדרש, לפי הוראות כל .11.4
-לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות חוק הגבלים עסקיים, התשמ"ח

, לשם הגשת ההצעה המשותפת ו/או לשם הקמת התאגיד המשותף ו/או לשם 1988
באמצעות התאגיד המשותף, במידה והצעת המציעים במשותף תזכה  ביצוע הפעילות

 במכרז.
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 התאגדות מציע זר .12

הצעתו זכתה במכרז, יהיה חייב ברישום כחברת חוץ, בהתאם מציע שהוא תאגיד זר, ש
ימים מיום שהודיעה לו  30, וזאת בתוך 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 346להוראות סעיף 

הרשות על זכייתו במכרז (על אף, למען הסר ספק, המועד לרישום האמור, הנקוב בסעיף 
  ). 1999- לחוק החברות, התשנ"ט 346

 להצעההמסמכים שיש לצרף  .13

  המסמכים המפורטים להלן:ואת כל  על המציע לצרף להצעת

תצהיר חתום ע"י מורשה החתימה במציע (ובמקרה של הצעה משותפת על ידי  .13.1
מורשה החתימה במוביל המקצועי) לצורך מכרז זה ומאושר על ידי עו"ד, בנוסח 

 ' לטופס ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתו, לרבות אישורנספח א
לטופס ההצעה וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע  1נספח א' רואה חשבון בנוסח

 יםהמקדמי םתנאיב(ובמקרה של הצעה משותפת, את עמידתו של המוביל המקצועי) 
 לעיל. 10.1.1 -10.1.5  בסעיפיםהנקובים 

יצרף  ואותהמידע להלן.  17.2.2.3 כאמור בסעיף לנספח א', יצרף המציע מידע 
גם התייחסות למגבלות שטח המבנה המינימאלי ושטח  ףישקלנספח א' המפעיל 

, בשים לב וכן למגבלה בכל הנוגע להיקף שטח המחסנים המבנה המקסימאלי
   ת בחוזה.להגדרות המפורטו

הלוגיסטי אותם יצרף/יפרט המפעיל כחלק  המרכזתיאור  מידע כאמור, לרבות
מהצעתו לא יחייבו את הרשות (אלא את המפעיל בלבד, במידה ויאושרו על ידי 

יקים המפעיל את המרכז הלוגיסטי  –הרשות והרשויות המוסמכות), ובכל מקרה 
  בהתאם לתוצרי התכנון המאושרים בלבד.

  .אין חובה לתכנן ולהקים שטחי חנייה תת קרקעית במרכז מובהר, כי

העתק האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות  - מציע שהנו תאגיד ישראלי בלבד .13.2
כשכל אחד מהאישורים האמורים תקף על שמו של  1976 - גופים ציבוריים, התשל"ו

שהנו תאגיד  המציע (ובמקרה של הצעה משותפת, של כל אחד מהמציעים במשותף
), נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ומאושר על ידי ישראלי/עוסק מורשה

עו"ד כ"העתק נאמן למקור", וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי 
 .לעיל 10.1.5 בסעיף הנקוב 

(ובמקרה  שהנו תאגיד ישראלי בלבדתצהיר חתום על ידי המנהל הכללי של המציע  .13.3
של הצעה משותפת, על ידי כל אחד מהמציעים במשותף או המנהלים הכללים של כל 

(והכול שהנם  ם תאגידיםאחד מהמציעים במשותף, ככול והמציעים במשותף הינ
מאושר על ידי כשהתצהיר האמור, ) תאגידים או אזרחים/תושבים ישראליים בלבד)

' לטופס ההצעה, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי נספח בעו"ד בנוסח 
  לעיל. 10.1.7 המקדמי הנקוב בסעיף 

כולל מע"מ, שמסרה הרשות למציע או למי מטעמו ₪ 5,000 סך העתק החשבונית על .13.4
כנגד התשלום עבור דמי ההשתתפות או אישור בדבר תשלום דמי השתתפות, כפי 
שהונפק למציע או למי מטעמו באמצעות אתר האינטרנט, וזאת לצורך הוכחת 

 לעיל. 10.1.8  של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף עמידתו

' לטופס ההצעה, במסגרתה יפרט המציע נספח גהצעתו הכספית של המציע, בנוסח  .13.5
, בהתאם ובכפוף להוראות המוצע על ידוההצעה הכספית המשוקללת  סךאת שהנו 
, כשהיא חתומה על ידי המציע או המציעים במשותף, לפי להלן 17.2.2.7  ףסעי

 . המיועדים לכךהעניין, במקומות 

 ' לטופס ההצעהנספח דלהלן), בנוסח  15 ערבות לקיום ההצעה (כהגדרתה בסעיף  .13.6
 לטופס ההצעה. 1נספח ד'בנוסח ובמקרה של הצעה משותפת 

 .להלן 16.7  כנדרש בהתאם להוראות סעיף חתום ואשהטופס ההצעה כ .13.7

טופס הזמנת ההצעות והחוזה על נספחיהם, וכן כל הבהרה שתימסר למציעים בכתב  .13.8
כנדרש בהתאם להוראות  עד מועד הגשת ההצעות, או העתקיהם, כשהם חתומים

 .להלן 16.7  סעיף

נספח  מציעים במשותף בלבד יצרפו להצעתם תצהיר בנוסח - הצעה משותפת בלבד .13.9
' לטופס ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתו. למען הסר ספק ה

 לעיל. 11.4  כאמור בסעיףמובהר, כי לנספח זה יצורף, מקום שהוא נדרש, אישור 
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מקוריים פי סעיף זה משמעם תצהירים -למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תצהירים על
  פי פקודת הראיות. - , ערוכים עלבלבד

  המציע הצעת תוקף .14

 מועדהצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, על כל פרטיה, לתקופה שראשיתה ב .14.1
 "). תוקף ההצעה(להלן: " 14.09.2017יום ב סיומהת במכרז ווהצעההגשת האחרון ל

 לתקופותההצעה, תוקף  את להאריך, בהודעה בכתב למציעים,הרשות תהיה רשאית  .14.2
מכל סיבה שהיא ועל פי  עד למועד סיומו של ההליך המכרזי, וזאתקצובות נוספות 

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

 הערבות לקיום הצעה. 

לאחר עד , המפעילתוקף ההצעה של  וארך מאליההכריזה הרשות על זוכה במכרז, ת .14.3
פי הוראות החוזה והמפעיל - עללתכנון והקמה ערבות ההמצאת החוזה וחתימת 

בנסיבות האמורות, יאריך המפעיל  יאריך את תוקף הערבות לקיום ההצעה כאמור.
 בהתאם, גם את תוקף הערבות לקיום הצעה. 

 לקיום הצעה ערבות .15

' דנספח ערבות אוטונומית בלתי מותנית, בנוסח המצורף כהמציע יצרף להצעתו  .15.1
לטופס  1נספח ד'בנוסח   –(בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת  לטופס ההצעה

כשהיא "), ערבות לקיום ההצעה: "בטופס ההזמנה( ₪  500,000של בסך ההצעה), 
הערבות לקיום ההצעה תינתן  14.09.2017הגשת ההצעה ועד ליום  ממועדבתוקף 

  לבקשת המציע ולטובת הרשות.

י או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות הערבות תוצא מאת בנק ישראל .15.2
התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון 
שנקבע להגשת ההצעות למכרז, כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת 

וחוק הפיקוח על שירותים  1985- הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), תשמ"ה
. הנערב/המבקש הרשום בכתב הערבות לקיום 1981 –טוח), התשמ"א פיננסיים (בי

 . ההצעה חייב להיות המציע עצמו

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

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

 . המציע

נספח למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ערבות לקיום ההצעה אשר לא תהיה בנוסח  .15.3
ת המציע או המציעים במשותף, תפסל וכך גם הצע, לפי העניין, 1נספח ד', או 'ד

 בהתאמה.

הערבות לקיום המכרז, תשמש כערובה לקיום מלוא התחייבויותיו של המציע  .15.4
 .רזכמפורט במסמכי המכ

ההכרזה , מכרזבבדיקת ההצעות המכרזי ובכלל האמור: הליך החל עיכוב בהשלמת  .15.5
ו/או ביקשה הרשות להאריך את תוקף  /יםוחתימת החוזה עם הזוכה /יםעל הזוכה

את המציעים, מכל תהא הרשות רשאית לדרוש  ההצעות במכרז, מכל סיבה שהיא,
הארכת תוקף הערבות לתקופות קצובות נוספות. המציעים יאריכו את תוקף 

לעיל (או כל תקופה  15.1 בסעיף מעבר לתקופה הנקובה לקיום המכרז הערבות 
, וזאת לכל הפחות עד למועד חתימת תאם להוראות הרשותבהמוארכת שלה), 

  .החוזה עם הזוכה/ים במכרז

ומיתר הוראות כל דין בקשר  לעיל 15.4 הוראות סעיף כלליות האמור במבלי לגרוע מ .15.6
, מציע שחזר בו מהצעתו ו/או לא האריך את תוקף עם חילוט הערבות לקיום הצעה

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

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

למכרז, לרבות הפרת מי  יםקיום הצעת המציע-כמו כן, בכל מקרה של אי .15.7
במסמכי המכרז, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמת  יהםמהתחייבויות

, לגבות את כלשהומו"מ  ומבלי לנהלרות ומבלי לפנות לערכאות, לבור יםהמציע
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, 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 יםבהליך כלשהו למימוש זכויותיה כאמור. המציע ציעיםכנגד המ
מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין  יםומושתק יםמנוע ובלתי חוזר וכן יהי באופן

  וסוג שהיא, בגין חילוט הערבות כאמור. 

כערובה לקיום התחייבויותיו על פי החוזה, וכתנאי לשחרור הערבות יפקיד,  המפעיל .15.8
כמפורט בחוזה. למען הסר ספק יובהר, כי מבלי החוזה   ערבותאת לקיום ההצעה, 

ע מהתחייבויותיו של המציע עד להפקדת ערבות כאמור, תשמש הערבות לקיום לגרו
ההצעה, גם כערובה לקיום כל התחייבויותיו של המפעיל על פי מסמכי המכרז 

 .(לרבות החוזה)

  הוראות כלליות –ההצעה הגשתומועד  אופן .16

כל התנאים המקדמיים והמעוניין להשתתף במכרז, יגיש הצעתו כשכל ב העומדמציע  .16.1
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 מצעות מעטפה אחת על גבה יציין המציע את שמו המלא וכן את המשפט: "בא
במעטפה זו יכניס המציע את כל המסמכים  –" 2016/15/040/034/00פומבי מס' 

  הבאים ויסגרה היטב:

לעיל, הנדרשים לצורך הוכחת  13.1 - 13.4  המסמכים המפורטים בסעיפים .16.1.1
 10.1.1 - 10.1.8  פיםבסעי נקוביםעמידתו של המציע בתנאים המקדמיים ה

 לעיל.

שאר בהתאם לולעיל  13.5 כמפורט בסעיף של המציע הצעתו הכספית  .16.1.2
 ההזמנה.הוראות טופס 

 לעיל. 13.6 כמפורט בסעיף  ההצעהערבות לקיום ה .16.1.3

 .לעיל 13.7 -13.8  יתר המסמכים המפורטים בסעיפים .16.1.4

 לעיל. 13.9 המסמכים המפורטים בסעיף  –במקרה של הצעה משותפת בלבד  .16.1.5

היה המציע תאגיד זר, יהיה רשאי  צרופותיה, תיערך בשפה העברית.ההצעה, על כל  .16.2
, נספח ה' לטופס ההצעה 1המציע להגיש את טופס ההצעה, וכן את נספח א', נספח א'

, בשפה האנגלית, כשהם חתומים בלבד 1ונוסח הערבות המצורף כנספחים ד'/ד'
ל מנת לגרוע כנדרש ובמקומות המיועדים לשם כך. מובהר, כי לא יהיה באמור ע

 להלן. 24  מהוראות סעיף

העתקים, כאשר עותק אחד של כל אחד מהמסמכים המפורטים  3 -ההצעה תיערך ב  .16.3
ההעתקים הנוספים  2 –לעיל, יסומן על ידי המציע כעותק "מקור", ו  16.1  בסעיף

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

, למכרז להצעה המצורפים הנספחים על נוספים מסמכים להוסיף רשאי יהיה המציע .16.4
 כל לצרף רשאי יהיה לא המציע ואולם, כנדרש, ויאמתם עליהם גם שיחתום ובלבד
 עלולה, כלשהי הסתייגות המציע צרף. המכרז מתנאי הסתייגות המהווה מסמך
  .להלן 19.1  בסעיף כאמור, הסף על להיפסל הצעתו

כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף  .16.5
 תוכן עניינים מפורט. 

 מתאים העתק"כ ד"עו ידי על יאושר, להצעה שיצורף מקורו שאינו מסמך כל .16.6
 ".למקור

מורשי החתימה חותמת המציע בצירוף לחתימת את  ושאכל אחד ממסמכי המכרז, י .16.7
המציע (ובמקרה של הצעה משותפת על ידי כל אחד מהמציעים של הרלוונטיים 

במשותף באמצעות מורשי החתימה מטעמם), בכל עמוד, וכן בנוסף במקומות 
 .בטופס ההצעה ובנספחיו המיועדים לכך

 ד"עו ידי על מאושרת העתקתו שנכונות מסמך העתק למסור נדרש שמציע מקום כל .16.8
 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
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 או/ו ישראלי קונסול או/ו ישראלי ד"עו רישיון בעל ד"עו כאמור מאשר/המאמת
 .עניין לפיה, ציבורי נוטריון

מובהר, כי על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית,  .16.9
הצעתו תיפסל, וזאת מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי הוראות המפורטות בסעיף 

 להלן.  19.2 

של המציע במקום המיועד לכך בטופס ההצעה, את פרטיו  יצייןבמסגרת ההצעה,  .16.10
להליך המכרזי, אשר יהיה מוסמך לפנות איש קשר מוסמך מטעמו לכל עניין הנוגע 

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 .16.11

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל  .16.11.1
מציע לציין בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך בטופס 

מהם הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעתו, אשר העיון בהם  ההצעה,
על ידי המציעים האחרים עלול, לדעתו, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד 
מקצועי שלו ואשר הוא מתנגד, בשל כך, למסירתם לעיון כאמור. המציע 
ינמק בפירוט את הטעמים בגינם הוא סבור כי המידע שצוין על ידו הנו מידע 

ד מקצועי שאינו כפוף לזכות העיון המוקנית ליתר המציעים על סודי או סו
 פי דין.

לעיל, הרשות  16.11.1 מובהר בזאת, במפורש, כי, על אף האמור לעיל בסעיף  .16.11.2
ט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש היא זו אשר תחלי

לנמק החלטתה זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של 
המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר 
לכך, בין אם פרט המציע בהצעתו מהם הנתונים ו/או המסמכים שאותם 

לעיל, ובין אם לאו. למניעת  16.11.1 בסעיף  הינו 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 

 מועד הגשת ההצעות .16.12

לעיל,  16.1 את המעטפה, כשהיא כוללת את כל המסמכים הנקובים בסעיף  .16.12.1
, בתיבת המכרזים 08:00-16:00ה', בין השעות - בימים א'יש לשים, 

גוריון, בבניין המשרד -הנמצאת ברשות שדות התעופה, בשדה התעופה בן
(או בחדר  104חדר  1הראשי, במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) שבקומה 

, וזאת סמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום)
המועד האחרון להגשת (בטופס זה: " 10:00בשעה  17.05.2017עד ליום 
 ").ההצעות

מודגש בזאת שהצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון  .16.12.2
להוראת להגשת ההצעות (תאריך ושעה) לא יתקבלו ולא יידונו, בהתאם 

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

  הזוכה ההצעה לבחירת מידה ואמות ההצעות בדיקת .17

לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות שהוגשו, אשר עמדו בכל המידה היחידה אמת  .17.1
 100% תהווהש, בתנאים הנוספים הנקובים במסגרתוהתנאים המקדמיים ו

בטופס ( להלן 17.2.2 , כמפורט בסעיף מציעההצעה הכספית של ה - תהא מהמשקל
 "). ההצעה הכספית: "ההזמנה

, על ידי ועדת המכרזים אשר תהיה רשאית בדיקת הצעות המציעים במכרז תעשה .17.2
  בשלב אחד שיתבצע בשני שלבי משנה כדלקמן: להיוועץ במומחים מטעמה,

 בתנאים מקדמיים ובתנאים נוספים עמידה -שלב המשנה הראשון  .17.2.1

בתנאים המקדמיים. במסגרת זו  יםשל המציע םהרשות תכריע בדבר עמידת
תבדוק הרשות את המסמכים אשר הוגשו על ידי המציעים כאמור בהתאם 

לעיל. כמו כן, תבחן הרשות בשלב זה את  13.1 -13.4  להוראות סעיפים
וכן את הצגת כל מסמך לעיל  13.6  הערבות לקיום המכרז כמפורט בסעיף

התנאים " לעיל (להלן: 13.7 -13.9  פיםרלוונטי אחר כמפורט בסעי
  "). הנוספים



27/22  

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

 19.2 תפסל, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הרשות בהתאם להוראות סעיף 
  להלן.

 ההצעה הכספית - המשנה השני  שלב .17.2.2

אשר הצעתם  הצעתם הכספית של המציעיםבחן את תהרשות  .17.2.2.1
כפי שהיא עמדה בכל התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים, 

  ' לטופס ההצעה הכספית. ג בנספחנקובה 

במקום המיועד לכך בנספח ג' לטופס לשם כך, ינקוב המציע  .17.2.2.2
  ההצעה את כל אלה: 

)i(  עבור השטח הבנוי של  - מרכז לוגיסטי "רמל השימושדמי
שטחי חנייה תת  לא כולל ,בלבד הלוגיסטיהמרכז 
רכז מ למ"ר שימושדמי (להלן: " ושטחי תפעול קרקעית
  ; )17.2.3 בנוסחה שלהלן בסעיף  A -המוגדר כ "לוגיסטי

)ii(  אותו מתעתד המפעיל  המרכז הלוגיסטיהשטח הבנוי של
לתכנן, ולהקים ולהפעיל במשבצת הקרקע ככל שהצעתו 

ושטחי  שטחי חנייה תת קרקעית א כוללל( תזכה במכרז
, "שטח המרכז המוצע: "בטופס הזמנה זה() תפעול
במסגרת ; )17.2.3 בסעיף  בנוסחה שלהלן A1 -ר כהמוגד

שטח המרכז המוצע יציין המציע את שטח המחסנים 
 אותו מתעדת המפעיל להקים. 

)iii(  השטח הבנוי של החנייה התת קרקעית במרכז הלוגיסטי
אותו מתעתד המפעיל לתכנן, ולהקים ולהפעיל ככל 

חנייה השטח : "בטופס הזמנה זהשהצעתו תזכה במכרז (
 בנוסחה שלהלן B1 -, המוגדר כ"מוצעהתת קרקעית ה

ככל שהצעתו של המציע כוללת שטח  )17.2.3 בסעיף 
 ; חנייה כאמור

)iv( )iv ( המוגדר כ הנותרים במשבצת הקרקעשטחי התפעול) - 
C1 17.2.3 בסעיף  בנוסחה שלהלן( .  

היקף שטח נכונה את  ףהמשקמידע להצעתו יצרף המציע גם  .17.2.2.3
לרבות פילוח משנה לשטחי ( המרכז המוצע כהגדרתו לעיל

; היקף שטחי החניה התת קרקעית )A1) (המחסנים במסגרתו
במסגרתה שטחים הכלולים בהצעת המציע (ככל שכלולים 

) ואת היקף שטחי התפעול הנותרים במשבצת הקרקע B1כאמור) ( ׂ 
)C1( כמו כן, יפרט המציע גם ייעודי הרחבה עתידיים של המבנה .

   הלוגיסטי.

בספרות ובמילים. במקרה של הצעתו הכספית של המציע תנקב  .17.2.2.4
  סתירה בין הספרות לבין המילים, יגבר האמור במילים. 

השימוש דמי של חודשי במסגרתה הוגש סכום , שהצעה כספית .17.2.2.5
, (לא כולל מע"מ) ₪ 40מסך של  הנמוך מרכז לוגיסטימ"ר ל

   תיפסל ולא תידון.

 הנמוךכולל בהיקף , שטח בנוי, שבמסגרתה ננקב הצעה כספית .17.2.2.6
[ללא שטחי חנייה, מקורה מהיקף שטח המרכז המינימאלי 

ושאינה מקורה, קרקעית או תת קרקעית וכן ללא שטחי תפעול] 
  , תיפסל ולא תידון.מ"ר) 10,000(

בהיקף כולל  סניםננקב שטח מחהצעה כספית, שבמסגרתה  .17.2.2.7
תפסל על הסף ולא  כאמורמסך השטח הבנוי  50% -מהנמוך 
   .תדון

 דירוג הזוכים במכרזקביעת ו .17.2.3

   הגבוהה ביותר.המשוקללת התחרות במכרז תהא על ההצעה הכספית 
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סכום השווה לכל  –" ההצעה הכספית המשוקללתבטופס הזמנה זה: "
 בשטח המרכז המוצע, מרכז לוגיסטילמ"ר  השימושהמכפלה של דמי אלה: 

דמי השימוש למ"ר חנייה תת קרקעית בשטח תעריף למכפלה של  בתוספת
דמי השימוש תעריף למכפלה של  בתוספת המוצעהחנייה התת קרקעית 

כמפורט בנוסחה  12, הכל כפול התפעול ישטחי תפעול במכפלת שטחמ"ר ל
   :שלהלן

P= {(A1 x A) + (B1 x 25) + (C1 x 15.75)} x 12 

   A=  דמי שימוש למ"ר מרכז לוגיסטי

 A1= שטח המרכז המוצע

   B= דמי השימוש למ"ר חנייה תת קרקעיתתעריף 

   =B1חנייה תת קרקעית מוצעשטח 

  C= שטחי תפעול למ"ר דמי השימושתעריף 

  1C= יםשטחי התפעול המוצע

מציע, אשר ההצעה הכספית המשוקללת אותה נקב תהיה הגבוהה ביותר 
יבחר  -תנאים הנוספים התנאים המקדמיים וכל הב העמדהצעתו ואשר 
  במכרז. הכזוכ

כי ההצעה הכספית המשוקללת מהווה את דמי  מובהר בזאת במפורש
כי ו המינימליים אותו מתחייב המציע לשלם לרשותהשנתיים השימוש 

שישולמו בפועל על ידי המפעיל, יחושבו על פי  השנתייםהשימוש דמי 
סך ההצעה הכספית המשוקללת אותה נקב בהצעתו ) i(: הגבוה מבין אלה

המפעיל הקים  ואות המרכז הלוגיסטיהיקף השטח הבנוי של ) ii( אולמכרז 
אותם , מרכז לוגיסטילמ"ר  השימושדמי בפועל במשבצת הקרקע במכפלת 

היקף השטח הבנוי של החנייה התת קרקעית  בתוספת נקב בהצעתו למכרז
דמי השימוש תעריף אותו הקים המפעיל בפועל במרכז הלוגיסטי במכפלת 

היקף  בתוספתלמ"ר חנייה תת קרקעית, אותם נקב בהצעתו למכרז 
הקים המפעיל בפועל במרכז הלוגיסטי  םהשטחים התפעוליים אות

   . 12כפול  - , והכלדמי השימוש לשטח התפעולתעריף במכפלת 

 ההודעה על הזכייה .17.3

ו/או הודעה בדבר אי  זכייהבדבר  ההודעו/או הצעה  תפסילבדבר הודעה  .17.3.1
, תישלח למשתתפים במכרז אך ורק על ידי מזכיר ועדת המכרזים של הזכיי

 הרשות.

מובהר בזאת, כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים במכרז באיזה  .17.3.2
לעיל בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל  17.3.1 מהנושאים המפורטים בסעיף 

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

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

  פט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזיםקביעת בית מש .17.4

בביצוע , והוא יחל )"הזוכה המקורי": להלן(זוכה  הרשותהיה וייקבע על ידי 
 ,, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמךההתקשרות 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 
שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר לזוכה האחר להמשיך בביצוע ההתקשרות כמפורט 

מין וסוג  בחוזה, וכל זאת מבלי שלזוכה המקורי תהיה כל טענה ו/או תביעה מכל
  בקשר לכך, לרבות טענות ותביעות כאמור שמקורן בהשקעות שביצע.

  להבהרות בקשה .18

 בבקשה הרשות אל לפנות המציעים רשאים 16:00 בשעה 03.05.2017 ליום עד .18.1
 . המכרז מסמכי עם בקשר הבהרות לקבלת

 התעופה שדות רשות ,מר אבירם סידיל, בלבד בכתב להפנות יש הבהרה שאלות את .18.2
וכן  03-9750623: פקס באמצעות ,03-9750569: טלפון, גוריון בן התעופה נמל –
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 המציע"). הרשות כתובת: "להלן( aviramsi@iaa.gov.il :מיילבנוסף, באמצעות 
  . לעיל המצוין במען הרשות בכתובת להבהרה הבקשה של קבלתה את טלפונית יוודא

 שלא או להתייחס, הבלעדי דעתה שיקול פי על, מקרה בכל, רשאית תהא הרשות .18.3
 המועד לאחר הוגשו אם גם, ספק הסר למען וזאת, ההבהרה לבקשות להתייחס
 . או שלא לכתובת הרשות לעיל 18.1  בסעיף הנקוב

 הרשות ידי על ייערכו אשר תוספת או/ו עדכון או/ו תיקון או/ו שינוי או/ו הבהרה כל .18.4
 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

 האחריות מוטלת המציעים על מקרה ובכל, להלן 18.1  סעיף להוראות בהתאם) חלקן
 של קיומן אודות, ייזום ובאופן בעצמם, עת בכל להתעדכן, והבלעדית המלאה

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

הרשות תהא רשאית, , לעיל 18.4  סעיף פי על המציעים מאחריות לגרוע ומבלי בנוסף .18.5
אך לא חייבת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפיץ במישרין את 

, וזאת באופן ובאמצעים אשר במכרז השתתפות דמי ששילמוההבהרות, לכל מי 
 תמצא לנכון, בקשר עם כל אחת מההבהרות.

 פורסמה אם אלא, הרשות של הבהרה לכל תוקף יהיה לא כי, מובהר ספק הסר למען .18.6
 .לעיל 18.4  בסעיף כאמור

  שינויים ופנייה להשלמות .19

שלו  המציע או כל הסתייגויות ל ידיכל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז ע .19.1
לגביהם, בין על ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת 

, והכול בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי הצעהעלולים להביא לפסילת ה
 והמוחלט של הרשות.

ל על פי שיקול והרשות שומרת לעצמה את הזכות לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכ .19.2
דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או 

ת בקשר עם פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, הקשורים בהצעתם, לרבו
התנאים המקדמיים ו/או התנאים הנוספים ו/או בקשר עם ההצעה הכספית ובכלל 
האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי 
ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים 

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

 הוראות הדין.מסמכי המכרז ובהוראות הנקובות בה

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות  .19.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא  18 כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 

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

  מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.    

  הצעה לקבל חובה היעדר .20

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

  עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .21

החלטות ועדת המכרזים ובמסמכי מציע רשאי לעיין ברק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה 
, תקנות חובת המכרזים)לו(21 -)ו ה(21 ות משנהתקנלאמור בבהתאם  ההצעה הזוכה

 500תשלום בסך תמורת , וכל זאת ת ועדת המכרזים/לאחר תאום עם מזכיר ,1993-תשנ"ג
 .לעיל 16.11 , ובכפוף להוראות סעיף כולל מע"מ ,שקלים חדשים (חמש מאות)

  החוזהעל  החתימה חובת .22

 המועד בתוך או ולחתימת שהועבר מיום ימים 10 תוך, החוזה על יחתום המפעיל .22.1
 . השניים מבין המאוחר לפי, הרשות שתיקבע

לאחר חתימת המפעיל על החוזה ובכפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים  .22.2
במסגרתו, לרבות ערבות לקיום חוזה ואישורי ביטוח, לשביעות רצונה של הרשות 
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וכמפורט בהוראות החוזה, תחתום הרשות על החוזה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה 
בהר, כי עובר לחתימת של הרשות על פי הזמנה זו ו/או על פי דין. למען הסר ספק מו

תוקף בין הצדדים,  -על ידי הרשות, לא יהא קיים הסכם בר  תהחוזה הפורמאלי
 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 .22.3
 יחשב, בחוזה כמפורט ערבות 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 מבלי 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,  .22.4
או לנקוט בכל דרך אחרת המפורט  אחר מציע עם בחוזה להתקשר זכאית ותהא

והמפעיל מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה  להלן, 23 בסעיף 
 ו/או תביעה בקשר לכך.

  ביטול המכרז או ביטול החוזה .23

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .23.1

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

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

   החזר דמי השתתפות –המכרז  ביטול .23.2

שהוכרז בו זוכה, יהיו זכאים כל אחד מהמציעים בלבד להחזר  לפניבוטל המכרז 
תשלום דמי ההשתתפות. מובהר, כי משתתפים במכרז, כלומר, גורמים ששלמו את 

יהיו זכאים להחזר תשלום דמי  דמי ההשתתפות, אך לא הגישו הצעה למכרז, לא
שהוכרז בו זוכה, וזאת שלא  לאחרבוטל המכרז ההשתתפות בנסיבות האמורות. 

איזה מהוראות טופס הזמנת ההצעות ו/או הפרת איזה מהוראות כל דין בשל הפרת 
, זכאי אך ורק להחזר תשלום דמי השתתפות. בלבד הזוכה, יהיה הזוכהעל ידי 

לעיל, יהווה סילוק סופי ומלא, בכל עניין זה וב בסעיף מוסכם בזה, כי ההחזר הנק
  . מכרז, בין במישרין ובין בעקיפיןביטול ההקשור ל

 הביטול תוצאות .23.3

לעיל,  23.1 שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניבוטל המכרז  .23.3.1
לצאת למכרז חדש ו/או תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא -לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על
 .אוובין אם ל, ערבות לקיום המכרזלמציעים  שבההוהמכרז, וזאת בין אם 

שהוכרז זוכה במסגרתו או לחילופין, בוטלה זכייה של  לאחרבוטל המכרז  .23.3.2
זוכה במכרז או לחילופין חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות 

לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  23.1 המתוארות בסעיף 
תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע לעיל,  23.3.1 

מבין שאר ההצעות  הצעתו הכספית הנה הגבוהה ביותר,הבא אחריו (אשר 
(מלבד  בטופס הזמנת ההצעות תנאים המפורטיםכל האשר עמדו ב

 ./ים אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור)של המציע /םהצעתו

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות  .23.4
כל טענה ו/או על זה לעיל, והם מוותרים בזאת  22 כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 

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

 מסמכים והגשת המכרז נוסח .24

לשם מניעת כל ספק מוצהר ומודגש בזאת במפורש, כי הנוסח היחיד שיחייב את הרשות 
סח העברי של מסמכי המכרז, והחוזים שייחתמו עם הזוכה במכרז יהיו בשפה הוא הנו

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות, בין הוראות מסמכי העברית. 
המכרז בעברית לבין הוראות מסמכי המכרז שתורגמו לאנגלית (ככל שתורגמו), יחייבו 



27/26  

גם  - למען הסר ספק  –דבר ועניין, וזאת  הוראות מסמכי המכרז שניתנו בשפה העברית, לכל
בהתייחס למסמכי מכרז אותם אפשרה הרשות למציע להגיש כשהם ערוכים וחתומים 

 לעיל. 16.2 בשפה האנגלית, כמפורט בסעיף 

 העדר בלעדיות .25

לביצוע הפעילות מושא מובהר בזאת במפורש, כי למפעיל לא תינתן בלעדיות  .25.1
ת ההרשאה, כולם או חלקם, והרשות תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופ

, ליתן הרשאה/ות, נוספות תקופות ההארכה, ככל שתחולנה אוו/ ההתקשרות
משטחי הנמל (לרבות  (כולם או חלקם) בכל שטח לביצוע הפעילותלצדדים שלישיים, 

נוספים מבנים לוגיסטיים הקצאת משבצות קרקע לתכנון, הקמה ניהול והפעלה של 
 וכן לרבות ייזום שינויים ועדכונים סטטוטריים לשם כך).

הרשות תהיה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה כי מובהר בזאת במפורש, עוד  .25.2
בכל , ותו/או תחליפי ותדומביצוע פעילויות הבלעדי והמוחלט ליתן הרשאה/ות, ל

והמפעיל מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה שטח משטחי הנמל 
 .מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

  במידע שימוש .26

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

במהלך תקופת ההתקשרות, אצלה  שיצברו(כולם או חלקם), בכל הנתונים  נשואההפעילות 
ו פרסום שתעשה הרשות כאמור לעיל, והם מסכימים בזאת מראש לכל שימוש א ציעיםוהמ

מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או 
  תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

  איסור הסבה .27

, בשום לאחר ו/או להסב ו/או להמחות שלא להעביר יםמתחייבכל אחד מהמציעים,  .27.1
מסמכי המכרז לפי  הםכל זכות מזכויותי בעקיפין,צורה ו/אופן, במישרין ו/או 

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  שיחתם)), אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של הרשות

 .שיקבל)

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או  .27.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה  27.1 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 .28

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

  המכרז הוצאות ההשתתפות בהליך .29

, הליך המכרזשתתפות בההכרוכים בהוצאות הכל ב םלבד וישאבהליך המכרז  שתתפיםהמ
בגין הוצאות  הרשותלכל שיפוי מאת  םזכאי יוולא יהלרבות עלות ההכנה של ההצעות, 

  .לעיל 23.1 בסעיף  המתוארות בנסיבות, למעט אלה

 המכרזתקפות מסמכי  .30

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)
  תרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין., אשר יווהמכרז

  בעלות על מסמכי המכרז .31

שהוא במסמכי המכרז  זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוגהבעלות ו
אינם רשאים  במכרז המציעים. רשות בלבדהשל  ובנספחיו, לרבות מענה המציעים, תהיינה

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



27/27  

  כתובות ואופן משלוח הודעות .32

. כתובתם לעיל 18.2 בסעיף  היא כמפורטלצורך משלוח הודעות  הרשותכתובתה של  .32.1
  שנקבעה במסמכיהם.איש הקשר תיראה ככתובת  ציעיםשל המ

או לאיש הקשר מטעמם  המציעיםלכתובת  הרשותכל הודעה אשר תישלח על ידי  .32.2
תוך שלושה ימי עסקים מיום  המציעיםבדואר רשום, תיראה כאילו התקבלה אצל 

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

  מסירתה.

  המכרז על החל והדין שיפוט סמכות .33

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .33.1
נובע ממסמכי הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או ה

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

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע  .33.2
,יהיה זה ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה

 והוא יתפרש על פי חוקים אלה, בנוסחם מעת לעת בלבד כפוף לדיני מדינת ישראל
 .אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר

  

  

  רפאלי יגד

  פיתוח עסקיראש אגף 
  רשות שדות התעופה

    


		2017-02-01T09:38:39+0200
	Kimhi Rafi ID_038815452




