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  טופס הזמנת הצעות

לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה,  2017/15/040/074/00מכרז פומבי מס' 
  ניהול והפעלה של בית מלון בנמל התעופה בן גוריון

  הזמנה להציע הצעות –מבוא .1

המכרזים, מתכבדת בזאת  "), באמצעות ועדתהרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
לקבלת הרשאה  2017/15/040/074/00מכרז פומבי מס' ל להגיש את הצעתכםלהזמינכם 

הכול באופן ובתנאים , תעופה בן גוריוןלתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של בית מלון בנמל ה
  . ")המכרז(להלן: " 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. םימחייב 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  התאמה ו/או דו משמעות בין מסמכי המכרז-בכל מקרה של סתירה ו/או אי .2.3
לבין החוזה, יהיה המציע מחויב להוראה הנקובה בחוזה, אלא אם תקבע הרשות 

 ל פי שיקול דעתה הבלעדי, במפורש ובכתב.אחרת, ע

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

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

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

שהנו מלון חדרים או מלון סוויטות מתחם מבונה  -  "בית המלון"
(כהגדרת מונחים אלה  בחוזר מנכ"ל של משרד 

 סיווגו פיזיים לתכנון תקנים 12/2012התיירות מס' 
, כפי שיעודכן 10.7.2012תיירותי מיום  אכסון מתקני

, מתן השירותיםהמיועד לבמועד חתימת החוזה), 
לרבות  הציוד הקבוע, הציוד הנתיק וכן מתחמים 
מבונים ושטחים נוספים המשמשים אותו/ם ו/או 

ינהל , אותם יתכנן, יקים, יפעיל , הכלולים במסגרתו/ם
(ובכפוף  ות כל דיןמפעיל, בהתאם להוראויתחזק ה

, במשבצת הקרקע, למפרט הסטנדרטים המינימאליים)
מפעיל את השירותים בלבד, הואשר באמצעותם יעניק 

   במהלך תקופת ההפעלה, כמפורט בחוזה.

דמי ההרשאה "
  " המשולבים

במהלך תקופת  מפעיל לרשותהאותו ישלם תשלום  -
חודשים  12שנת הפעלה בת כל ההפעלה עבור 

דמי  )i(כל אלה: את  הכולל מלאים, קלנדאריים
בית  ,בגין משבצת הקרקע ,דמי השימוש )ii(ההרשאה; 

דמי  )iii(, לרבות מבנים קבועים נוספים; המלון
  השירותים. 

, ניהול לתכנון, הקמה תשלום עבור קבלת ההרשאה -  "הרשאההדמי "
מבנים קבועים נוספים ו בית המלוןשל  והפעלה

הרשאה למתן השירותים , לרבות המשבצת הקרקעב
באמצעותם, והכול באופן ובתנאים הנקובים לשם כך 

  .חוזהב

דמי הרשאה "
משולבים 
  "בסיסיים

 כדמי הרשאה משולביםהרשות,  אותו נקבהסכום  -
כל  בגיןת, לרשומפעיל העל ידי  מואשר ישול, בסיסיים

על חודשים קלנדאריים מלאים,  12בת  הפעלהשנת 
ולבים, כפי שזה יעודכן מעת חשבון דמי ההרשאה המש



33/3  

  לעת, על פי הוראות החוזה. 

תשתיות, עד אספקת שירותי אחזקת  בגין תשלום -  "דמי השירותים"
  .בנספח האחזקה כמפורטלראש משבצת הקרקע בלבד, 

בשטחי ובמתקני תשלום בגין ההרשאה לשימוש  -  "דמי שימוש"
כפי  תעריפים הנהוגים ברשות,הרשות, בהתאם ל

על פי כנו מעת לעת, במהלך תקופת ההתקשרות, שיתעד
  . שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות

דמי שירותים "
  "נוספים

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

) iתקופת ההקמה ותקופת ההפעלה, בגין כל אלה: (
) אספקת שירותי iiiפקת מים; () אסiiאספקת חשמל; (

על פי התקשרות ישירה שבין המפעיל לבעלי תקשורת (
ההרשאה למתן שירותי תקשורת או בין המפעיל 

) אספקת v) אספקת שירותי פינוי אשפה; (iv); (לרשות
מפעיל לבעל השירותי גז (על פי התקשרות ישירה שבין 

) אספקת שירותי vi; (ההרשאה לאספקת שירותי גז)
פי בקשת המפעיל  (על קיון בשטחי ומתקני השירותני

ככל שיסופקו  הכול ,)ובכפוף לאישור הרשות בכתב
, בהתאם ו/או על ידי מי מטעמהעל ידי הרשות מפעיל ל
תעריפים הנהוגים לשם כך ברשות מנגנונים ו/או לל

כפי שיתעדכנו, מעת כמפורט בחוזה, עבור כל שירות, 
או  ול דעתה הבלעדילעת, על ידי הרשות ועל פי שיק

בהתאם לתמורה שתיקבע במישרין בין המפעיל לבין 
   .בעלי ההרשאה מטעם הרשות, לפי העניין

ה"/"ההתחייבויות"
 "תחייבויות המפעיל

יחדיו: עבודות התכנון, עבודות ההקמה, תפעול  -
ותחזוקת שטחי ומתקני השירות, הפינוי והמסירה 

בות ו/או (כהגדרת מונחים אלה בחוזה), וכן כל ח
התחייבות, מכל מין וסוג שהם, אותה נדרש המפעיל 
לבצע בקשר ישיר ו/או עקיף עם ההרשאה נשוא החוזה 

  ובכפוף להוראותיו ולהוראות כל דין.   

כל אלה יחדיו: חוק; חוק עזר; פקודה; פסיקה  -  " הוראות כל דין"
רקטיבה; הנחייה; אמנה; הוראה וקביעה ימשפטית; ד

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

הלכות פסוקות ו/או במסמכים הסטטוטוריים ו/או ב
או  תכל רשות שיפוטי/או של של בתי המשפט בישראל ו

ן וכן הכללים שיפוטית אחרת המוסמכת על פי די- מעין
צו;  );תקני ונהלי משרד הבריאותוכל תקנה (לרבות 

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 

בין אם לאו, והכול בקשר ישיר ו/או על דרך ההפניה) ו
עקיף עם ביצוע מלוא התחייבויות המפעיל על פי 

  החוזה, במהלך תקופת התכנון, ההקמה וההפעלה.

חוזה הרשאה לתכנון, הקמה, ניהול, הפעלה, תחזוקה  -  "חוזהה"
ולמתן  ומסירה לרשות של שטחי ומתקני השירות

והמפרטים הכלולים כל נספחיו כן והשירותים 
המהווים חלק בלתי במסגרתו (לרבות על דרך ההפניה), 

, כפי שיעודכן מעת לעת נפרד הימנו ותנאי מתנאיו
  .במסגרת הליך המכרז
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של על קו הגבול החיצוני הצפוני  םקיר בנוי, הממוק -  "החומה האווירית"
משבצת הקרקע ואשר מפריד בין משבצת הקרקע לבין 

ט משבצת שטח האווירי בנתב"ג, כמסומן בתשריה
  הקרקע. 

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

וכן כל מתחם מבונה ו/או שטח  בית המלוןכל אלה:  - "הקבועים המבנים"
מפעיל, באישור היקים  םאות פיםנוסו/או מתקן 

ת הרשות מראש ובכתב, ככל שיינתן, ובהתאם להוראו
כל דין, במשבצת הקרקע לצורך ו/או בקשר עם מתן 

  השירותים בלבד. 

המסמכים "
  "ההנדסיים

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

בהם, בין בכתב ובין בכל מדיה אחרת, המהווים חלק 
ה במועד בלתי נפרד מהחוזה (בין שהם מצורפים לחוז

ופת ההתקשרות, חתימתו ובין שיערכו במהלך תק
את עבודות  יםאשר משקפ בהתאם  להוראותיו),

מפעיל, העל פיהם יבוצעו התחייבויות הרשות וכן אשר 
במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות לעניין זה: תשריט 

נספח לוחות זמנים לתכנון ולהקמה,  ,משבצת הקרקע
ת וגהות, נספח נספח איכות הסביבה, נספח בטיחו

בטיחות באש, נספח הוראות הביטחון, נספח האחזקה, 
, המסמכים ההנחיות נספחתוצרי התכנון הסופיים ו

כל ריים, המפרט הכללי, המפרט המיוחד וכן והסטטוט
 ,בכתב ,שאושרשיבוצע במסמכים האמורים, כפי שינוי 

  הרשות. על ידי 

המסמכים "
  "יםיהסטטוטור

ראות, הסמכות והנחיות כל אלה: תוכניות, הו -
סטטוטוריות על בסיסן ובכפוף אליהן יבוצעו 

מפעיל (לרבות עריכת תוצרי התכנון ההתחייבויות 
), /א4/2הסופיים), ובכלל זאת: תוכנית המתאר (תמ"א 

תוכנית הבינוי ו/או כל תוכנית סטטוטורית מחייבת 
אחרת, כפי שכל אלה יעודכנו ו/או ישונו ו/או יוחלפו, 

תקשרות, והכול בין ה, במהלך תקופת המעת לעת
  שאוזכרו במפורש בחוזה ובין אם לאו. 

/או מציע, אשר הצעתו הוכרזה כהצעה זוכה במכרז ו -  "מפעילה"
תאגיד משותף שיוקם לשם כך (בנסיבות בהן תוגש 

אשר יעניק את השירותים, באמצעות הצעה משותפת), 
ל שטחי ומתקני השירות אותם, יתכנן, יקים ויפעי

  בנתב"ג. 

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

נתיבי  או  משרד הבינוי והשיכון/מנהל התכנון וההנדסה
, החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ - ישראל 

  באותם פרקים ומהדורות אליהם מפנה החוזה. 

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

יידרש  םלסטנדארטים המינימאליים בההמתייחסים 
, מפעיל לעמוד במסגרת ולצורך ביצוע ההתחייבויותה

כפי שהם נקובים בכל אחד מהמפרטים המצורפים 
  . לנספח ההנחיות

  גוריון. -ל התעופה בןנמ - "נתב"ג" או "הנמל"
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הסטנדרטים "
  "המינימאליים

פירוט הדרישות המינימאליות, המתייחסות לשטחי  -
השירות, המבנים והמתקנים בבית המלון וביתר 
המבנים הקבועים, כפי שהן מפורטות בכתב בנספח 
הנחיות (אף שהן גבוהות מאלה הנקובות בהוראות כל 

יירות), לרבות דין ו/או בהוראות תקני ונהלי משרד הת
(אך מבלי לגרוע) כל הדרישות הבאות: מספר חדרי 

חדרים, רמת/דירוג  140 –אירוח במלון שאינו פוחת מ 
 3 –לכל הפחות (מקביל ל  Cרמה/דירוג  –בית המלון 

  כוכבים) וכיו"ב. 

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

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. 

תשתיות ) ii(וגם המבנים הקבועים; ) i(אלה:  כל -  " הציוד הקבוע"
כל ציוד ו/או מתקן ו/או ) iii(וגם ומערכות המבנים; 

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 

ם כמפורט בחוזה כפי שיעודכן על תוצרי התכנון הסופיי
) iv(וגם ידי הרשות בלבד במהלך תקופת ההתקשרות; 

כל ציוד 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 המחוברים למשבצת 

ומערכות הקרקע ו/או למבנים הקבועים ו/או לתשתיות 
המבנים (לרבות תשתיות ומערכות המחוברות למבנים 
הקבועים 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 

מכל מין וסוג, , ים מובנים)(שאינם ניתוק של מחבר
על ידי  נוו/או הותק מוו/או הוק מובין שמוקוהכול 

ו/או  מוו/או הוק מוהרשות ו/או על חשבונה ובין שמוק
, לפני תקופת מפעיל ו/או על חשבונוהעל ידי  נוהותק

  ההתקשרות ו/או במהלכה. 

הרשויות "
  " המוסמכות

ית בקשר הרלוונטכל רשות שלטונית או מעין שלטונית,  -
, רשויות מקומיות מוסדות התכנוןלרבות החוזה, עם 

, משטרה, פיקוד העורףועירוניות, רשות הכבאות, 
משרד הבריאות, המשרד להגנת חברת החשמל, 

הסביבה, מנהל הדלק, נציבות המים וכן כל רשות 
וכן כל  , טל"כנוספת העוסקת במים וביוב, גז, תקשורת

  .    מי מטעמם

ויתר המבנים מלון אמצעות בית המתן שירותים ב -  "השירותים"
בתחום אכסון, תיירות הקבועים במשבצת הקרקע, 

ופעילויות נלוות כמפורט להלן: הלנת והכנסת אורחים 
לאורחי המלון בלבד;  ומתן כל השירותים הכרוכים בכך
 ;המלון בלבד אורחיהפעלת חדרי אוכל ומסעדות ל

(לאורחי  ה וספאהפעלת חדר כושר, מתקני ספורט, בריכ
המלון וכן ללקוחות נוספים של המלון אשר יבקשו 

שבבית  חדרי ישיבותשימוש אירועים, כנסים, ולקיים 
 קיום אירועים, כנסים, והפעלת חדרי ישיבות המלון);

(לאורחי המלון וכן ללקוחות נוספים של המלון אשר 
 חדרי ישיבותשימוש אירועים, כנסים, ויבקשו לקיים 
הפעלת חניון לאורחים ומשתמשי ון); שבבית המל
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הפעלת חנויות, שטחי מסחר  בלבד; מתקני המלון
ושירותי תיירות כמקובל בבתי מלון דומים, בכפוף 

הפעלת שירותי  לאישור מראש ובכתב של הרשות בלבד;
valet parking  לאורחי המלון המשתמשים בשירותי

 , אותו תאשר הרשותכל שירות אחר; 3חניוני טרמינל 
, הכול על אחריותו המלאה והבלעדית ועל מראש ובכתב

מפעיל ובהתאם להסכמות שיושגו לשם כך החשבונו של 
, בכפוף להוראות נספח לקוחותיומפעיל לבין הבין 

השירות והתפעול וליתר הוראות כל ההנחיות, נספח 
  . דין

יחידת אירוח, שהנה אחת מאלה בלבד: חדר יחיד, חדר  -  "חדר"
יו, סוויטה ו/או סוויטה נשיאותית, כהגדרת זוגי, סטוד

מונחים אלה בחוזר מנכ"ל של משרד התיירות מס' 
 אכסון מתקני וסיווג פיזיים לתכנון תקנים 12/2012

, כפי שיעודכן במועד חתימת 10.7.2012תיירותי מיום 
  . החוזה

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

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

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

  .ירותהפעלה ותחזוקת שטחי ומתקני הש

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

  השירותים.

בשטח , 3שטח מקרקעין הממוקמים מערבית לטרמינל  -  "משבצת הקרקע"
 ,, והמסומנים כ"משבצת הקרקע"דונם 7.5 –של כ 

  . קרקעה משבצתתשריט ב

מכלול העבודות אותן תבצע הרשות מחוץ למשבצת  -  "ודות הרשותעב"
הקרקע, אך בקשר עם תכנון, הקמה, ניהול והפעלת בית 
המלון, כפי שהן מפורטות בנספח ההנחיות, לרבות: 
תכנון והקמת תשתיות אותן עתידה הרשות לבצע עד 
לראש משבצת הקרקע (תשתיות מים, ביוב וניקוז, 

מעבר ביצוע דרכי גישה; וגז); חשמל, תקשורת, תאורה 
הבלעדי והמוחלט של  המקורה (על פי שיקול דעת

הרשות); תשתיות כבישים והסדרי תנועה (ארעיים 
וקבועים), אשר אליהן יידרש המפעיל להתממשק 
מבחינה תכנונית, פיסית ותפעולית ואשר בהתחשב בהן 

לבצע את  ,יידרש המפעיל לערוך את עבודות התכנון
מה וכן לבצע את התחייבויותיו בקשר עם עבודות ההק

תפעול ותחזוקת שטחי ומתקני השירות במשבצת 
   .הקרקע

פדיון מכירות "
  "ברוטו

בכל אמצעי ( כל ההכנסות, בכסף או בשווה כסף -
 בקשר ישיר ו/או עקיף מפעילה, להן יהיה זכאי )תשלום

פעילויות לרבות הכנסות שהנן בגין  עם השירותים,
השירותים האמורים בהגדרת במפורש שאינן נקובות 

(ככל שמקורן של אלה אינו נובע במישרין מהרשאה 
וכן לרבות  תנה למפעיל על ידי הרשות, בכתב)יאחרת שנ

 10.9בסעיף  בצדדים שלישיים כמפורטהכנסות שמקורן 
בלבד (ככל שהוא  בניכוי מס ערך מוסף לוהכו, לחוזה

למען הסר ו, מוטל ובשיעורו במועד ביצוע כל תשלום)
ללא ניכוי כל תשלום אחר מכל מין וסוג בו נדרש  –ספק 

מפעיל לשאת בקשר עם ההרשאה, כגון: דמי הרשאה ה
משולבים, דמי שימוש, דמי השירותים ודמי השירותים 
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   , היטלים, אגרות, עמלות וכיו"ב.מיסיםהנוספים, 

ק כל השטחים (במ"ר) שיוגדרו בהיתר הבנייה אשר יונפ -  "שטח בנוי"
ויתר המבנים הקבועים, במצטבר, בית המלון עבור 

כ"שטח עיקרי" וגם כ"שטח שירות", בהתאם לאישור 
שיינתן לשם כך, מראש, על ידי הרשות, עבור תוצרי 

  התכנון הסופיים. 

שטחי ומתקני "
  "השירות

תשתיות ומערכות  וכן כל אלה: המבנים הקבועים -
נתיק הכלול המבנים, לרבות כל הציוד הקבוע והציוד ה

ו/או מבנה ו/או מתקן כל שטח במסגרתם וכן לרבות 
יתכנן ו/או יתקין ו/או יקים אותו  פיםנוסו/או מערכת 

במהלך מפעיל על פי החוזה הו/או יפעיל ו/או יתפעל 
ו/או תקופות ההארכה, ככל  תקופת ההתקשרות

  שתחולנה. 

), משנות תקופת ההפעלה (כהגדרתה להלןשנה 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

מחודש   וצרופותיהב'  536/100רמ/תוכנית בינוי מספר  -  "ת הבינויתוכני"
ועדת  הכוללת גם את הנחיות הבינוי של , 2010 נובמבר

מקומית לתו"ב נתב"ג מחוז מרכז מיום -תכנון מחוזית
ומגבלותיה (תכנון והקמה של תכסית שטח  2.11.2010

בנוי מקסימאלי, עריכת בקשה להיתר המתייחס לכל 
לרבות כל עדכון ו/או שינוי ה וכיו"ב), שלבי ההקמ

לרבות וכן שיאושר במסגרתה על ידי מוסדות התכנון, 
עדכון ושינוי כאמור אותו נדרש המפעיל לבצע כל 

, ובהתייחס בתוכנית האמורה בהתאם להוראות החוזה
לכל אלה: גודל המלון, רמת/דירוג המלון, היקף 

נון מפורט השירותים הנלווים שיוענקו במלון, עריכת תכ
התואם את שיטת ההפעלה של המלון, עדכון תוכנית 
הבינוי בהתייחס לשילוב החומה האווירית ו/או המעבר 
המקורה (ככל שיוקם על ידי הרשות), הכול כפי שיאושר 
על ידי מוסדות התכנון ועל ידי הרשות, מראש ובכתב 

  . במסגרת תוצרי התכנון הסופיים

  . /א'4/2ר ארצית תוכנית מתא -  "תוכנית המתאר"

תקני ונהלי משרד "
  "התיירות

כל תקנה, נוהל, הנחייה, הוראה וקביעה אותה ינפיק  -
משרד התיירות ו/או כל גוף אחרת מטעמו, בקשר עם 
תכנון והקמה של בתי מלון וכן בקשר עם שירותי 
התיירות והמלונאות בישראל, לרבות תקנים, נהלים, 

שרד התיירות מס' חוזרים  (כולל חוזר מנכ"ל של מ
 אכסון מתקני וסיווג פיזיים לתכנון תקנים 12/2012

, כפי שיעודכן מעת לעת), 10.7.2012תיירותי מיום 
הנחיות, הוראות וקביעות שעניינם דירוג/רמה של בית 

) וכן סטנדרט השירות ו/או מפרטי Cאו  A, Bהמלון (
התכנון, ההקמה והתפעול של הציוד, המתקנים 

ינימאליים לבית מלון בכל אחד והמכלולים המ
כפי שכל אלה  מהדירוגים/רמות השירות האמורות),

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

  .   על דרך ההפניה) ובין אם לאו
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תשתיות ומערכות "
  "ניםבהמ

כל מין וסוג, כל מערכת ו/או תשתית ו/או מתקן, מ -
במשבצת הקרקע, 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 ידי 
הרשות על פי הוראות החוזה, אליהם יידרש המפעיל 
להתחבר ו/או להתממשק במסגרת ו/או לצורך 

תם של שטחי ומתקני השירות הקמתם, ניהולם והפעל
ו/או לצורך ביצוע השירותים ולצורך ביצוע כל יתר 

) תשתיות חשמל, i(התחייבויותיו על פי החוזה, לרבות: 
) iiתקשורת, מים, ביוב, גז, וניקוז, לסוגיהם השונים; (

תשתיות דרכים ותחבורה (לרבות כבישים ודרכים, 
ידי  תשתיות ומתקנים למעבר מקורה, ככל שיוקם על

הרשות במהלך תקופת ההתקשרות מחוץ למשבצת 
) ממשקים שבין בית המלון ויתר המבנים iiiהקרקע); (

הקבועים לבין החומרה האווירית (ככל שתאושר על ידי 
) כל תשתית ומתקן נוספים הנדרשים ivהרשות); וכן (

   . לצורך תחזוקה ותפעול של שטחי ומתקני השירות

 השתתפות ממשרד התיירותקבלת מענק  - תנאי מפסיק .3

") ו/או מהמציעים מצהיר ומתחייב המשתתפים(להלן: " מן הנרשמים למכרזכל אחד 
  בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 

הוחלט על הכללת נתב"ג במפת , 10.10.2016בהתאם להחלטת משרד האוצר מיום  .3.1
פן שבו משתתף אשר , באו1959 -אזורי העדיפות שבחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט

 33%-20%בקשתו תאושר על ידי משרד התיירות יהיה זכאי להחזר השקעה של בין 
לנהלי משרד התיירות  ובכפוף מהשקעתו בבית המלון (בהתאם לדירוג המלון המיועד

משרד התיירות  מכתב מאת .")מענק ההשתתפות(להלן: " )המתפרסמים מעת לעת
 .תלטופס הזמנת ההצעו כנספח א' ףמצור

אישור המציע הזוכה יפעל להגשת בקשה מתאימה ממשרד התיירות לצורך קבלת  .3.2
. ממועד חתימת החוזה קלנדאריים ימים 60, לא יאוחר מתום מענק ההשתתפותל

 הרשות תהא רשאית להאריך את המועד האמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

זה על הזוכה חודשים ממועד ההכר 7מועד קבלת אישור משרד התיירות יהיה עד  .3.3
 "). המועד הקובע" -" ו התנאי המפסיק": , בהתאמהבמכרז (להלן

להתקשרות עד למועד הקובע, אזי מבלי לגרוע  המפסיקבמידה ולא יתמלא התנאי  .3.4
להלן, תהיה הרשות רשאית, על  7.2  מהסמכות הכללית המוקנית לרשות על פי סעיף

י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אך מבלי שתהיה מחויבת לעשות כן, לדחות מעת פ
והכול למועדים ובתקופה שתקבע לשם כך על ידי הרשות.  ,לעת, את המועד הקובע

 זה על מנת להוות התחייבות של הרשות 3.4  מובהר במפורש, כי אין באמור בסעיף
 .מועדים לדחיית

, עד למועד הקובע (כפי שידחה מעת לעת מפסיקבנסיבות בהן לא התקיים התנאי ה .3.5
ההתקשרות, בהודעה בכתב, רשאי לבטל את  יהיה כל אחד מהצדדיםוככל שידחה), 

תקופת ימים מהמועד הקובע (כפי שידחה וכלל שידחה)(להלן: " 14וזאת תוך 
ר ייחשב כהפרת התחייבות ו/או כעוולה של והכול מבלי שהדב"), ההודעה על הביטול

  .מי מהצדדים

בנסיבות המתוארות לעיל, לא יהיה זכאי המפעיל להחזר  ביטלה הרשות את החוזה .3.6
השקעה ו/או לכל פיצוי, שיפוי או תשלום מכל מין וסוג. לא ביטלה הרשות את 

תוך  החוזה וגם המפעיל בחר שלא לבטל את החוזה או שהמפעיל לא ביטל את החוזה
תקופת ההודעה על הביטול, יישא המפעיל בחבות לקיים את החוזה, ללא כל סייג, 
חרף קיומו של התנאי המפסיק, וזאת מבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תוספת תמורה, 

 תשלום, פיצוי או שיפוי. 

מובהר במפורש, כי קיומו או העדרו של התנאי המפסיק, שיעור מענק ההשתתפות  .3.7
ל, הנם באחריותו המלאה והבלעדית של המפעיל. הרשות לא תישא ו/או קבלתו בפוע

באחריות לכל כשל, פגם ו/או ליקוי שנתגלעו בקשר עם קיומו של התנאי המתלה 
ו/או קבלת המענק על פיו (אם בכלל) כמו גם שלא תהיה אחראית לשיעור העלמה לה 

בהתקיים אלו  ). לכן, גם20%  -יהיה זכאי המפעיל בשל כך (אף אם יהיה נמוך מ 
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מהנסיבות המתוארות בסעיף זה לעיל, הרי שלמעט זכות הביטול שהוענקה למפעיל  
(בתנאים ובמועדים המפורטים בסעיף זה לעיל), המפעיל לא יהיה זכאי לכל סעד 
נוסף, לרבות זכויות ביטול, או פיצוי, שיפוי ו/או תשלום כלשהו מטעם הרשות ו/וא 

   מי מטעמה.     

זה והפעלתן מהווים זכות מוקנית  3  ם שכל הסמכויות הנקובות בסעיףכי ידוע לה .3.8
של הרשות והם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כאמור; כי בעצם השתתפותם 
ו/או הגשת הצעתם למכרז, שיקללו המשתתפים ו/או המציעים את הנסיבות 

ה לעיל ולהלן, זכויות וסמכויות הרשות על פיהן, ההוצאות ז 3המתוארות בסעיף 
ו/או בנסיבות בהן  המפסיקוהעלויות בהן ידרשו לשאת במידה ולא יתקיים התנאי 

ידחו, מעת לעת, מועדי ההליך המכרזי (לרבות בקשר עם הארכת תוקף הערכות 
ושאר לקיום הצעה), וכן לרבות כל הסיכונים הכלכליים, התפעוליים והמסחריים 

ההשלכות הכרוכות בכך, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיו 
מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהם 

  בקשר לכך.

ומדת לרשות על פי שאר זה על מנת לגרוע מכל זכות אחרת הע 3 אין באמור בסעיף  .3.9
 הוראות מסמכי המכרז.

 כללי -  עיקרי ההרשאה ותנאיה .4

 ומגבלותיה העיקרי, רשאההה .4.1

ערוך י הבמסגרתלמפעיל יחיד  הבמסגרת המכרז תעניק הרשות הרשא .4.1.1
של שטחי ומתקני השירות, במשבצת ותחזוקה הקמה , מפעיל תכנוןה

באופן, בתנאים וזאת הקרקע, על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו 
על הכול שירותים, יעניק באמצעותם את ה וכן ובהיקפים הנקובים בחוזה

עם סיומה של תקופת ההתקשרות,  אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו.
מפעיל את שטחי ומתקני המפעיל, יפנה הוכחלק בלתי נפרד מהתחייבויות 

ה של וכל הציוד הקבוע לחזקת השירות וכן ימסור את משבצת הקרקע
המפעיל, מבלי שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה, של רשות, על חשבונו ה

, זכותו לקבלת החזר השקעהלמעט פיצוי או שיפוי, מכל מין וסוג שהם, 
 באופן, בתנאים ובהיקפים הנקובים בחוזה. בנסיבות בהן בוטל החוזה,

, כי להבהיר באופן, סופי, מלא ובלתי חוזר כדלקמןמבקשת הרשות  .4.1.2
  יםולמטרות הנקוב , לנושאיםניתנת בזאת למפעיל, לתכליות ההרשאה

בצע כל פעולה שאינה כלולה ילא  המפעיל בלבד. לפיכך, לעיל 4.1.1  ףבסעי
בצע כל פעולה ו/או שימוש ילא  –במפורש במסגרת ההרשאה ובכלל זאת 

שאי להעניק כל שירות אחר או נוסף ר הלא יהיואחרים, מכל מין וסוג, 
בעניין זה גם המציעים . תשומת לב הרשאהבאופן מפורש שאינם כלולים ב

 לחוזה.  5.2.2להוראת סעיף 

 תקופת ההתקשרות .4.2

תחילת תקופת החוזה (להלן: " חתימתתקופת ההתקשרות תחל במועד  .4.2.1
ממועד תחילת ואחת עשרה חודשים שנים  24") ותסתיים בתום ההתקשרות

ו  "תקופת ההתקשרות: ", בהתאמה(כהגדרתה להלן) (להלן קמהההופת תק
תקופות  ארבעלתחולק ההתקשרות תקופת  )."תום תקופת ההתקשרות" –

 :וכמפורט בהרחבה בחוזה משנה כדלקמן

 – משרד התיירות לקבלת מענק ההשתתפותקבלת אישור תקופת  .4.2.1.1
וסיומה במועד  בתחילת תקופת ההתקשרותתקופה שתחילתה 

, ובהתאם ליתר זכויות המוקנות אישור משרד התיירותת קבל
 .")תקופת קבלת האישור(להלן: " לעיל 3 לרשות על פי סעיף 

ממשרד  אישורהקבלת תקופה שתחילתה במועד  – תקופת התכנון .4.2.1.2
צו  , בכתב,למפעילהנפיקה הרשות במועד בו  סיומהו התיירות 

חודשים  12ר תקופה זו תימשך לכל היותר כאש ,תחילת עבודה
בית המלון ויתר ו של לצורך הקמת מתום תקופת קבל האישור,

, הכול בהתאם ללוחות הזמנים, לאבני הדרך המבנים הקבועים
, בהתאם בנספח לוח הזמנים ולשלבים הנקובים לשם כך

" ו תקופת התכנון(להלן: "להוראות החוזה וליתר הוראות כל דין 
כאמור . מובהר, כי צו תחילת עבודה ")קופת התכנוןתום ת" –
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רק לאחר שהתקבלו כל היתרי הבניה הדרושים יונפק למפעיל, 
 .בית המלון ויתר המבנים הקבועים של םלהקמת

מה וסיותום תקופת התכנון בתקופה שתחילתה  - תקופת ההקמה .4.2.1.3
הכול במועד בו הנפיקה הרשות למפעיל, בכתב, היתר הפעלה, 

ות הזמנים, לאבני הדרך ולשלבים הנקובים לשם כך בהתאם ללוח
בהתאם להוראות החוזה וליתר הוראות כל  ,בנספח לוח הזמנים

) 24עשרים וארבעה ( כאשר תקופה זו תימשך לכל היותר, דין
תקופת (להלן, בהתאמה: " חודשים מתום תקופת התכנון

היתר ההפעלה מובהר, כי  ").ההקמהתום תקופת " –" ו ההקמה
שהרשות תסיים את עבודות  יונפק למפעיל, רק לאחר ר,האמו

עבור הרשות תעודת המפעיל שהנפיק הרשות במלואן וכן לאחר 
גמר לעבודות ההקמה וכן כל אישור, היתר, רישיון והסמכה 
נוספים אשר נדרשים על פי הוראות הרשויות המוסמכות ועל פי 

שטחי יתר הוראות כל דין על מנת לנהל, להפעיל ולתחזק את 
ומתקני השירות וכן בנוסף, את כל יתר המסמכים אשר חובת 
המצאתם מוטלת על המפעיל על פי החוזה, כתנאי לקבלת היתר 

 .ההפעלה

תקופה שתחילתה בתום תקופת ההקמה,  – תקופת ההפעלה .4.2.1.4
בתקופה זו ינהל, יתפעל  .וסיומה בתום תקופת ההתקשרות

ק באמצעותם ויעני ויתחזק המפעיל את שטחי ומתקני השירות
יהיה רשאי מפעיל המובהר בזאת במפורש, כי   .את השירותים

היתר  להעניק בפועל את השירותים, רק לאחר שקיבל לשם כך
 4.2.1.4 סעיף  כאמורהחוזה, הפעלה מהרשות בהתאם להוראות 

 זה לעיל. 

תום תחול ב לבית המלוןמובהר במפורש, כי תקופת ההפעלה 
עבודות ההקמה תקופת עבודות ההקמה, וזאת גם בנסיבות בהן 

טרם הושלמו והזאת באופן שבו המפעיל יחויב בתשלום דמי 
  הרשאה בהתאם להוראות החוזה. 

לחוזה  7.1.4כמו כן, הרשות מפנה את המציעים להוראות סעיף 
זאת בטרם חלוף ובדבר סיום המפעיל את שלב עבודות ההקמה 

  ור.חודשים כאמ 24

להוראות נוספות הנקובות בחוזה גם תשומת לב המציעים מופנית בזאת  .4.2.2
לרבות זכויות הרשות בקשר , והמתייחסות לתקופת ההתקשרות

וזכויות חובות , וכן הפעלהשל תקופת  והשהייה דחייה יצור/הארכהלק
 .כל אחד מהאירועים האמוריםהמפעיל ב

  בנסיבות בהן בוטל החוזה החזר השקעה .4.3

, המשתתפים מופנית בזאת למנגנון החזר ההשקעה הקבוע בחוזהתשומת לב 
, לרבות הנסיבות, המתייחס לנסיבות בהן בוטל חוזה טרם תום תקופת ההפעלה

, הכול באופן ובתנאים הנקובים לשם כך הפעלתוהשיעורים והמועדים הכרוכים ב
  בחוזה.

 התמורה לרשות .4.4

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

לשלם לרשות בקשר עם מתן השירותים ו/או בקשר עם ההרשאה למתן  המפעיל
, וכן עדכונם של כל אחד מהתשלומים מפעילהשירותים אותה מעניקה הרשות ל

  .האמורים

  כלליות ההוראות .4.5

זה לעיל על מנת לפגוע ו/או  3 ף ר בזאת, כי אין באמור בסעילמען הסר ספק מובה
. המציעים מצהירים ומתחייבים על פי החוזה המפעיללגרוע משאר התחייבויות 
, זה לעיל 3 ף בסעילהם שכל ההוראות המפורטות  הובהרבזאת באופן בלתי חוזר, כי 

 מושאמהוות אך ורק את תמצית הוראותיה הכלליות והעיקריות של ההתקשרות 
עיקרי ההתקשרות נשוא מ חלקהמכרז; כי מטרתן הנה להתוות בפני המציעים 

המכרז, וכי בכל מקרה לא יהיה בהן על מנת להוות תחליף ו/או לגרוע ו/או לפגוע, 
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רז זה כפי שהן בכל דרך וצורה, בהוראות המסדירות את ההתקשרות נשוא מכ
  מפורטות בחוזה.       

  מידע כללי .5

של הרשות על  ומהגבלת אחריותהלהלן  5.3 סעיף  מהוראותבשום צורה ואופן  מבלי לגרוע
  לעניינים המפורטים להלן: , מבקשת הרשות להסב את תשומת לב המציעים פיו

 עניינים עקרוניים –חרים וא היבטים סטטוטוריים .5.1

 ת הקרקע משבצ .5.1.1

 משקפת שטחמשבצת הקרקע הרשות מבקשת להבהיר, כי  .5.1.1.1
 בדעל ידי הרשות בל נקבעו וומיקומ והיקפ ו,אשר גודל "נכסי"

חלק  המשבצת הקרקע מהוו .תשריט משבצת הקרקעבכמפורט 
על פי תוכנית  10שהנו מגרש  "תכנוני"/"סטטוטורי"אחד ממגרש 

חלוקת המגרש  , כאשר")המגרש הסטטוטורי" (להלן: בינויה
(לרבות משבצת הקרקע  "נכסיות" ת קרקעולמשבצהסטטורי 

, נערכה כאמור על ידי הרשות בלבד לתכנון ולהקמת בית המלון)
טוטורית על ידי מבחינה סטבהכרח כאמור, אינה מוכרת  והיא,

 רשויות התכנון.

סטטוטוריות נוכח האמור, מבקשת הרשות להבהיר, כי הזכויות ה .5.1.1.2
למען  –בקשר עם משבצת הקרקע שתוקצה עבור המפעיל (לרבות 

זכויות הבנייה במשבצת הקרקע), יגזרו מהזכויות  - הסר ספק 
הסטטוטוריות הנותרות של המגרש הסטטוטורי בכללותו, והכול 
בכפוף לאישור הרשות שיינתן לשם כך מראש ובכתב, במסגרת 

ף לאישורם של מוסדות אישור תוצרי התכנון הסופיים ובכפו
התכנון. בעניין זה מבקשת הרשות להדגיש, כי מזכויות הבנייה 
של משבצת הקרקע, יופחתו זכויות סטטוטוריות (לרבות זכויות 
בנייה), בשיעורים הדרושים לרשות לצורך תכנון והקמת מבנים 
ומתקנים בשטחים הנוספים של המגרש הסטטוטורי. בעניין זה, 

המפעיל לאומדן מכסת הזכויות הרלוונטית מופנית תשומת לב 
 –עבור משבצת הקרקע, כפי שהיא נקובה בנספח ההנחיות, וזאת 

לצרכי מידע בלבד ומבלי לגרוע מאחריותו  –למען הסר ספק 
המלאה והבלעדית של המפעיל לערוך בירור ובדיקה מתאימים 

  .במוסדות התכנון

גיש את כחלק מעבודות התכנון לערוך ולה ,יידרשמפעיל ה .5.1.1.3
ולאישור  המסמכים ההנדסיים (לרבות הבקשה להיתר בנייה

בלבד ולסביבתה ), בהתייחס למשבצת הקרקע תוכנית הבינוי
וכן בנוסף, להישמע לכל בהתאם לדרישות מוסדות התכנון 

ידי על הוראה ו/או לבצע כל פעולה כפי שיינתנו ו/או כפי שידרשו 
הגשת המסמכים מוסדות התכנון, בין היתר בשים לב לאופן 

ההנדסיים ו/או בביצועם/קיומם של תנאים מקדימים להגשתם, 
וכל זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו, ומבלי 
שיהיה באמור על מנת להוות עילה להארכת לוח הזמנים וכן מבלי 

להטיל על הרשות אחריות כלשהי או לזכות  כדישיהיה באמור 
 מכל מין וסוג. מפעיל בפיצוי ו/או שיפוי,האת 

על פי דרישת מוסדות /או בהקשר זה מובהר, כי במידת הצורך ו
המגרש משבצת הקרקע מהווה רק חלק מהיות והתכנון, 

, ובשל קיומם של אספקטים תכנוניים בכללותו הסטטוטורי
, ריוהסטטוט מגרשה יבין משבצת הקרקע ליתרת שטחמשותפים 

דרכים לרבות ות, בקשר עם תכנון והקמת עבודות הרש –ובפרט 
גידור, ממשקי המעבר המקורה, ככל שיוקם),  את ותללוהכ(

כמפורט בנספח ההנחיות  ,, ממשקי תשתיות קצהתשתית ותנועה
ובחוזה, ייתכן ועריכת ו/או הגשת המסמכים ההנדסיים, 
התכנוניים, הסטטוטוריים, ההיתרים ותכנית הבינוי יצטרכו 

וסביבת  טוטוריהסט גרשהמלהתבצע באופן המתייחס לכל 
  התכנון כחלק מתוכנית אחת. 
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פעול בממשק מלא ולשתף בנסיבות האמורות, יידרש המפעיל ל
הרשות ו/או גורמים אחרים הפועלים ביתרת שטחי פעולה עם 

עריכת כל העדכונים הנדרשים הסטטוטורי לצורך  המגרש
בתוכנית הבינוי בהתאם להוראותיה (לרבות תשריט משבצת 

רך עריכת והגשת המסמכים ההנדסיים, הקרקע) וכן לצו
התכנוניים, ההיתרים והרישיונות בהתאם להוראות החוזה 
(לרבות באמצעות הגשת תוכנית בינוי אחידה והיתר בנייה עבור 

יחדיו) ומבלי שיהיה באמור על מנת יתר עבודות הרשות המפעיל ו
 כדילהוות עילה להארכת לוח הזמנים וכן מבלי שיהיה באמור 

מפעיל בפיצוי העל הרשות אחריות כלשהי או לזכות את להטיל 
  .ו/או שיפוי, מכל מין וסוג

 החומה האווירית  .5.1.2

בחוזה  8.7תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת להוראות סעיף 
המתייחסות לחומה האווירית ולהשלכותיה על תכנון, הקמה, תפעול 

 ותחזוקת שטחי ומתקני השירות. 

 עבודות הרשות .5.1.3

הסב את תשומת לב המשתתפים במכרז הרשות מבקשת ל .5.1.3.1
להוראות נספח ההנחיות במסגרתו פורטו מגוון העבודות 

מחוץ אשר יתבצעו המוטלות על הרשות בקשר עם בית המלון, 
, לרבות לעניין זה: תכנון והקמת תשתיות בלבד למשבצת הקרקע

אותן עתידה הרשות לבצע עד לראש משבצת הקרקע (תשתיות 
תשתיות כבישים ו ,וגזשמל, תקשורת, תאורה מים, ביוב וניקוז, ח

 והסדרי תנועה (ארעיים וקבועים). 

לעיל, יישא המפעיל  5.1.3.1 5.1.3.1 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .5.1.3.2
באחריות המלאה והבלעדית לבצע את עבודות התכנון וההקמה 

לתאם  בממשק ובאינטגרציה מלאים עם הרשות ובכלל האמור,
 תאדמיניסטרטיביעבודות ההקמה מבחינה ו התכנוןעבודות את 

, תפעולית ופיסית עם הרשות, (לרבות לעניין לוחות הזמנים)
 במהלך תקופות התכנון וההקמה.    

המפעיל יישא באחריות המלאה והבלעדית לבצע את עבודות  .5.1.3.3
התכנון וההקמה של כל התשתיות והמתקנים הדרושים במשבצת 

מנקודות הקצה אותן תקים הרשות עבודות, במהלך  הקרקע החל
תקופת התכנון וההקמה, וכן להפעיל ולתחזק את התשתיות 
האמורות, החל מראש משבצת הקרקע, במהלך כל תקופת 

למען הכול על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו. וההפעלה, 
הסר ספק מובהר עוד בזאת, כי פינוי ו/או העתקה ו/או הריסה של 

שתיות ומתקנים, ציוד וחומרים קיימים מתוך משבצת הקרקע, ת
 תתבצע על אחריותו המלאה והבלעדית של המפעיל ועל חשבונו.  

  תוכנית הבינוי .5.1.4

הרשות מבקשת להסב את תשומת לב המשתתפים להוראותיה  .5.1.4.1
של ועדת תכנון של תוכנית הבינוי, ובפרט להנחיות הבינוי 

      2.11.2010רכז מיום מקומית לתו"ב נתב"ג מחוז מ-מחוזית
ומגבלותיה (תכנון והקמה של תכסית שטח בנוי מקסימאלי, 

בעניין עריכת בקשה להיתר המתייחס לכל שלבי ההקמה וכיו"ב). 
זה, מבקשת הרשות להבהיר, כי עדכון תוכנית הבינוי, ובפרט 

יערכו במישרין על ידי המפעיל   –הנחיות הבינוי של ועדת התכנון 
התכנון, על אחריותו ועל חשבונו, ובכפוף לאישור מול מוסדות 

שיינתן לשם כך בכתב, על ידי הרשות, במסגרת אישור תוצרי 
      .  התכנון

הרשות מבקשת לעיל,  5.1.4.1  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף .5.1.4.2
תוכנית הבינוי המצורפת למסמכי המכרז אינה  להבהיר, כי

 תהרלוונטיהחלופה התכנונית את במלואה ת ואינה משקפת עדכני
וכן עבור עבודות התכנון וההקמה הנדרשות משבצת הקרקע עבור 

בהתייחס לחומה האווירית  ,, וזאת בין היתרעל פי החוזה
בהתייחס למעבר המקורה (כמפורט , לעיל) .5.1.2(כמפורט בסעיף 



33/13  

ורט בסעיף , ואף בהתייחס לחלק מעבודות הרשות (כמפ)חוזהב
לעיל), באופן אשר יחייב את המפעיל לערוך עדכונים  5.1.3 

  ושינויים בתוכנית הבינוי. 

להסב את תשומת לב המציעים לפער כמו כן, מבקשת הרשות  .5.1.4.3
הוראות תוכנית המתאר שקיים נכון למועד פרסום המכרז, בין 

כנית הבינוי הקיימת נכון , באופן שבו תולבין תוכנית הבינוי
 קומות 7בן  למועד פרסום המכרז מאפשרת הקמה של בית מלון

קומות חדרים ובנוסף קומת כניסה), בעוד שתוכנית המתאר  6(
במסגרת עדכון קומות בלבד.  6מאפשר הקמה של בית מלון בין 

תוכנית הבינוי, על המפעיל לבחון ולטפל בסוגיה זו במישרין מול 
 ן ובכפוף להנחיותיהן. מוסדות התכנו

לבחון בעיני בעל מקצוע באחריות  נוכח כל האמור, ישא המפעיל .5.1.4.4
הבינוי, בהתייחס לעדכונים ולשינויים הנדרשים  את תוכנית

ר עם כל העניינים הנקובים שבמסגרתה, לרבות אך מבלי לגרוע בק
, תוכנית הבינויאת עדכן יל, ובמסגרת האמור לזה לע5בסעיף 

ו/או  הרשותעבודות תר, גם לנקודות הממשק עם בהתייחס בין הי
ל על אחריותו ובהתאם ליתר הוראות הרשויות המוסמכות, הכ

המלאה והבלעדית ועל חשבונו ומבלי שיהיה באמור על מנת 
 בכדילהוות עילה להארכת לוח הזמנים וכן מבלי שיהיה באמור 

מפעיל בפיצוי הלהטיל על הרשות אחריות כלשהי או לזכות את 
  . או שיפוי, מכל מין וסוגו/

על אף האמור בסעיף זה לעיל, מובהר בזאת ו –למען הסר כל ספק 
מפעיל לא יהיה רשאי לבצע עבודות הקמה ו/או הבמפורש, כי 

תפעול, תחזוקה ושימוש בשטחים שהנם מחוץ לגבולות משבצת 
הקרקע וכי כל עבודות התכנון, ההקמה של המבנים הקבועים וכן 

ת המבנים, וכן השימוש בכל אלה, יהיו במגבלת תשתיות ומערכו
 משבצת הקרקע בלבד.

 כללי –ואחרים ריים טוהיבטים סטטו .5.2

לעיל, מצהירים ומתחייבים המשתתפים בזאת באופן  5.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
    סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 

כי בחנו בעצמם ו/או באמצעות בעלי מקצוע מטעמם את כל ההיבטים  .5.2.1
על פי התחייבויותיהם סטטוטוריים ו/או התכנוניים הכרוכים בביצוע ה

 לעיל 5.1 סעיף בין שצוינו במפורש על ידי הרשות במסגרת הוראות , החוזה
תכנון, תוכנית הבינוי הקיימת וכן יתר הדרישות ל(לרבות  ובין אם לאו

(להלן,  )םומתן השירותים באמצעות ים הקבועיםהמבנהקמה והפעלה של 
את מכלול השפעותיהם  נוהבי; כי ")רייםטוהסטטו ההיבטיםיחדיו: "

על ביצוע התחייבויותיהם על פי ריים טוטים הסטטויבהאפשריות של הה
החוזה ועל הצעתם הכספית במכרז; וכי הם מצהירים ומתחייבים בזאת 

שא בכל מקרה בכל אחריות, ילא תבאופן סופי, מלא ובלתי חוזר שהרשות 
ו/או לכל שינוי ו/או עדכון ו/או  להיבטים הסטטוטורייםישירה ו/או עקיפה, 

התאמה שיחולו בהם ו/או להשלכותיהם, לרבות ההשפעה האפשרית על 
 מתקןקבועים וכל ציוד והמבנים ה בית המלון ויתרתכנון והקמה של 

מאפייני של  כנותםעל היתו/או  פםהיקלמתן השירותים;  יםהדרוש
 לוח הזמנים לביצוע התחייבויות ;השירותים במהלך תקופת ההפעלה

; השקעות ו/או עלויות ו/או הוצאות בהן נשא בקשר עם האמור וכן המפעיל
השפעה מסחרית ו/או כלכלית על היקף המחזורים הכספיים הצפויים 

לליות מבלי לגרוע מכ .ממתן השירותים האמורים פדיונולמפעיל ו/או על 
להלן, המפעיל לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי וכן לא  5.3 האמור בסעיף 

בנסיבות  מושאהתעמוד לו כל זכות אחרת בקשר עם ההתקשרות והחוזה 
 ו/או כל עדכון ו/או שינוי בהםבטים הסטטוטוריים יבקשר עם ההבהן 

מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר עם והמפעיל יהיה 
ההוראות המפורטות בסעיף המגבלות האמורות, ויחולו בעניין זה שאר 

 .להלן, בשינויים המחויבים 5.1.1 

בטים הסטטוטוריים נתונים לשינויים ו/או להתאמות, יכי ידוע להם שהה .5.2.1
וכי בכל מקרה מוטלת על המציעים האחריות הבלעדית לבדוק, על מעת לעת 

אחריותם הבלעדית ועל חשבונם, כל שינוי ו/או התאמה ו/או עדכון, מכל 



33/14  

) ו/או םאו חלק םמין וסוג שהוא שיבוצעו בהיבטים הסטטוטוריים (כול
 םוכי לא תעמוד להם כל טענה ו/או תביעה בקשר להסתמכות םבקשר אליה

נכון  אווריים הקיימים נכון למועד פרסום המכרז ו/וטסטטעל ההיבטים ה
למועד האחרון להגשת ההצעות ו/או על כל שינוי ו/או התאמה ו/או עדכון 

  , מעת לעת.םשיחול בה

 5.3 בהקשרים הרלוונטיים, ומבלי לגרוע בשום צורה ואופן מהוראות סעיף  .5.2.1
שהמידע הירים ומתחייבים המציעים במפורש, כי ידוע להם להלן, מצ

והמסמכים הסטטוטוריים שצורפו למסמכי המכרז (לרבות תוכנית הבינוי 
כל מצג, התחייבות ו/או הצהרה מטעם הרשות ובפרט  יםמהוו םאינוכיו"ב), 

; םבכל הקשור לנכונותם ו/או לשלמותם של הנתונים המפורטים במסגרת
בצע על אחריותם הבלעדית והמלאה של המציעים אשר יתבהם כי השימוש 

 נושאים באחריות המלאה לערוך את כל המחקרים, הניתוחים והחקירות
נתונים את ה, לפי שיקול דעתם, כדי לקבל רייםטושל כל ההיבטים הסטטו

  .תיהם על פי החוזהולצורך ביצוע התחייבוי יותרב עדכנייםה

  הרשות אחריותוהגבלת  המידע המסופק למציעים .5.3

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

את כל הסיכונים ו/או הסיכויים הנובעים מהתקיימות  וותמחר וכי שקלל .5.3.1
 זה 5 הנסיבות ו/או האופציות המוקנות לרשות על פי החוזה ובפרט בסעיף 

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

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, כנגד הרשות  םמטעמ
ו/או כנגד מי מטעמה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום, 

לשאת,  וו/או שבהן נדרש םו/או למי מטעמ הםמין וסוג שהם, שנגרמו למכל 
במישרין ו/או בעקיפין, בשל התקיימותן של הנסיבות האמורות, מימוש 

 יםומתחייב יםמצהיר יםהאופציות המסורות לרשות ותוצאותיהן והמציע
מלהעלות כל טענה  יםומושתק יםמנוע ווכן כי יהי יםמוותר םבזאת, כי ה

 יעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.ו/או תב

זה לעיל, על מנת להוות הצהרה ו/או התחייבות של  5 כי אין באמור בסעיף  .5.3.2
הרשות בקשר עם התממשות איזה מהנסיבות ו/או האופציות המסורות 

בזאת, כי  יםומתחייב יםמצהיר יםזה לעיל, והמציע 5 לרשות על פי סעיף 
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה  יםומושתק יםמנוע ווכן כי יהי יםמוותר םה

  מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

 ,בפרטטופס ההזמנה כי כל מידע המסופק במסגרת מסמכי המכרז בכלל וב .5.3.3
וכן כל מידע אחר שנמסר או שיימסר על  זה לעיל 5 כמפורט בסעיף  לרבות

זה:  5.3 ידי הרשות או מי מטעמה במהלך המכרז או בקשר אליו (בסעיף 
כמו גם שהוא  ולמטרות ידיעה כללית בלבד, נועד לצורכי המחשה ")המידע"

עתה של הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד ניתן על פי מיטב ידי
המכרז ותקופת להשתנות 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 , מולבדוק בעצכל מציע על כי  .5.3.4
את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין  וההתקשרות נשוא מכרז זה

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

מו במסגרת עבודות הרשות, (לרבות אלה שיוק הקיימות בה ובסביבתה
ניתן לבצע בה ו/או השימושים  ם, השימושים אותמיקומן ומועדי הקמתן)

תנועת התחבורה וכן הדרכים הקיימות ו/או  בין היתר,הנעשים בסביבתה (
כל  וראותהסטטוטוריות ושאר ההתוכניות המתוכננות למשבצת הקרקע), 
ו/או הנדרשות ת ומשבצת הקרקע המורחבדין החלות על משבצת הקרקע 
והתפעול כמפורט בחוזה; כדאיותה  , הניהוללצורך ביצוע התכנון, ההקמה

כל נתון משפטי, וכן  ,מסמכי ההזמנההכלכלית של הצעת המציע; כל 
לצורך הגשת הצעתו רלוונטי ה ,או עסקי , הנדסי, ביצועי, תפעוליתכנוני

  למכרז. 
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המכרז או כל מידע  על המידע הכלול במסמכימציע הסתמכות מטעם כי כל  .5.3.5
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
או הוצאה שייגרמו למי מהמציעים או למי מטעמם ו/או  , עלותנזק, הפסד

מוותרים לצד שלישי כלשהו עקב הסתמכות על מידע כאמור, והמציעים 
יהיו מנועים הם ו על כל טענה בהקשר זה בזאת, באופן בלתי חוזר

  ו/או תביעה בקשר לכך. טענה ו/או דרישה ומושתקים מלהעלות כל 

  המכרז מסמכי .6

 :המסמכים הבאים מהווים את מסמכי המכרז .6.1

  טופס ההזמנה א.

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

  של המציע תצהיר להוכחת תנאי הניסיון - נספח א'   .1  

  עבור המציע אישור רואה חשבון מבקר – 1נספח א'  .2  

  תצהיר הוכחת ניסיון באמצעות חברת ניהול – ב'נספח   .3  

  אישור רואה חשבון עבור חברת הניהול  – 1נספח ב'  .4  

  התחייבות בעל השליטה –' גנספח   .5  

  שליטההבעל מבקר מטעם ישור רואה חשבון א – 1'גנספח   .6  

  תצהיר בדבר העדר הרשעה בפלילים -' דנספח   .7  

  טופס הצעה כספית -' הנספח   .8  

  נוסח ערבות לקיום הצעה –' ונספח   .9  

  נוסח ערבות לקיום הצעה משותפת  – 1נספח ו'  .10  

  מציעים במשותף  –' זנספח   .11  

חיו, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי חוזה על נספהמטיוטת עותק   ג.
  :מתנאיו

  תשריט משבצת הקרקע - נספח א'   .1  

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

  נספח לוח הזמנים -נספח ב'   .5  

נספח הנחיות לתכנון ובינוי (לרבות תוכנית הבינוי וכל יתר  -נספח ג'   .6  
  כלולים במסגרתם)המפרטים ה

  נספח השירות והתפעול –נספח ד'   .7  

  נספח האחזקה -נספח ה'   .8  

  נספח איכות הסביבה -נספח ו'   .9  

  נספח בטיחות וגהות -נספח ז'   .10  

  נספח בטיחות באש -נספח ח'   .11  

  נספח הוראות הביטחון - נספח ט'   .12  
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  נספח התקשורת -נספח י'   .13  

  נספח הגז –' נספח יא  . 14  

  נספח נזיקין וביטוח -נספח יב'   .15  

  אישור עריכת ביטוחי המפעיל - נספח יג'   . 16  

  (יצורף) הסופיים התכנון תוצרי –נספח יד'   . 17  

  נוסח ערבות חוזה -נספח טו'   . 18  

  נוסח צו תחילת עבודה לתקופת ההקמה - נספח טז'   . 19  

  ה, כפי שיונפק על ידי הרשות (יצורף)צו תחילת עבוד - 1נספח טז'  .20  

  ההפעלה היתרנוסח  -נספח יז'   .21  

  ההפעלה, כפי שיונפק על ידי הרשות (יצורף) היתר -  1נספח יז'  .22  

  (יצורף) סך עלות ההשקעה לתכנון ולהקמה - נספח יח'   .23  

  נספח דיווח כספי שנתי   -נספח יט'   .25  

  ם רואה חשבון מבקר נוסח אישור מטע -נספח כ'   .26  

  נספח נוסח הוראה לחיוב חשבון   - נספח כא'   .27  

טופס הזמנת ההצעות וכן טופס ההצעה של המפעיל   -נספח כב'   .28  
למכרז על נספחיו, כפי שהוגשו על ידי המפעיל במסגרת הצעתו 
למכרז, לרבות הצהרות והתחייבויות המוביל המקצועי והמוביל 

  במסגרת ההצעה למכרזהפיננסי כפי שהוגשו 

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

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

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

לשאלות ההבהרה, או מועד, וזאת בין ביוזמתה ובין בתשובה  מקדמיפרוט, תנאי 
 ך., בקשר לכםוכל 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 למשתתפים 
אלה תהוונה חלק בלתי נפרד  להלן. הבהרות 19.4 במכרז בהתאם להוראות סעיף 

אלא ן לשינוי ו/או תיקותוקף כל למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה מכרז. מתנאי ה
 . בכתב כמסמך הבהרות מטעם הרשותהודעה על כך אם ניתנה 

 8  מסמכי המכרז יועמדו לעיון ולהדפסה באתר האינטרנט של הרשות כמפורט בסעיף .6.3
 להלן. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע  .6.4
א במסמכי המכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה שינוי מכל מין וסוג שהו

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 וכן כל מסמך אותו 

יע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או תאפשר הרשות למצ
לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב למסמכי המכרז, 

 המופקד גם בתיבת המכרזים. 
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  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .7

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

  מועד ביצוע    פעולה

  10.07.2017  -  מועד פרסום המכרז 

כמפורט בסעיף נרשמי המכרז ל יםוסיור יםמפגש
  להלן 9 

 יםמידע אודות המפגש  -
 ויימסר יםוהסיור

  למשתתפים

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט 
  להלן 19.1 בסעיף 

-  27.09.2017 

  24.09.2017    לרישום למכרזהמועד האחרון 

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט 
 7.2 להלן ובכפוף להוראות סעיף  17.12 בסעיף 
  להלן

-  01.11.2017  

מועד תוקף ההצעה ותוקף הערבות לקיום 
 16.1  -ו  15 ההצעה, כמפורט, בהתאמה, בסעיפים 

  להלן.

-  31.01.2018 

האמור, ובכלל  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

ר חלו על כל ההוראות אשיחולו , ו, במידה ויקבעהרשותעל ידי  ואשר ייקבעהחדשים 
אין באמור בסעיף זה כדי למען הסר ספק מובהר בזאת, כי . הםל מוקדש 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 בקשר עם מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם להוראות סעיף 

  עיון במסמכי המכרז ודמי השתתפות .8

 עיון במסמכי המכרז .8.1

מסמכי המכרז באופן בוכל לעיין כל אדם המבקש להשתתף במכרז י .8.1.1
 ובמועדים המפורטים להלן:

ופיתוח עסקי שבבניין רשות שדות  חטיבת מסחר במשרדי .8.1.1.1
במשרד הראשי בנמל התעופה בן גוריון (בטופס  1התעופה, קומה 

 09:00-14:00ה', בשעות:-בימים א'"), וזאת משרדי הרשותזה: "
 . זאת לא יאוחר ממועד הגשת ההצעותו

(בטופס הזמנה זה:  www.iaa.gov.ilטרנט של הרשות: באתר האינ .8.1.1.2
 .")אתר האינטרנט"

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק  .8.1.2
בלתי נפרד למסמכי המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, 

בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה באופן שבו יוכל כל אדם לעיין 
  ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור.

  השתתפות במכרז .8.2

על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז להירשם בעצמו ו/או באמצעות מי  .8.2.1
 ן. להל 8.2.2  באופן המפורט בסעיף מטעמו
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 :הרישום למכרז יתבצע באופן ובמועדים המפורטים להלן .8.2.2

, 24.09.2017ועד ליום  10.07.2017במשרדי הרשות, החל מיום  .8.2.2.1
 ,   או 09:00-12:00ה', בין השעות - בימים א'

 . 23:30בשעה:  23.09.2017 באמצעות אתר האינטרנט עד ליום  .8.2.2.2

מובהר, כי על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את הרישום,  .8.2.2.3
השלים את הליך הרישום כאמור לא יאוחר ל

 זה לעיל.  8.2.2 בסעיף  הנקובים מהמועדים

מציע אשר לא ישלים את הליך הרישום עד למועד האמור, לא יוכל עוד 
רשם למכרז ולא יוכל עוד להגיש הצעה למכרז וככל שהגיש, הצעתו ילה

 .תיפסל על הסף

במסגרת הליך הרישום למכרז ימסרו לרשות, חטיבת מסחר ופיתוח עסקי  .8.2.3
או באתר האינטרנט, פרטי הנרשם המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, 

 . מספר טלפון, מספר פקס ודואר אלקטרוני

לעיל, אישור  8.2.3 הרשות תשלח לכתובת שנמסרה במסגרת הוראת סעיף  .8.2.4
הרישום למכרז וככל שהרישום התבצע חטיבת מסחר ופיתוח עסקי,  בגין

 . יימסר אישור כאמור לידי המציע ו/או מי מטעמו המבצע את הרישום

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

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

לעיל, לרבות נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה  8.2.3 הנקובים בסעיף
ו/או תשלום שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי ו/או אי זמינות באתר האינטרנט 

והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק של הרשות, 
 .מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך

  חובה מפגש וסיור .9

ו מהמציעים שנרשלכל , תואמו מראששי בנתב"ג במועד הרשות תקיים מפגש וסיור .9.1
בבניין הנהלה ראשי, בנמל התעופה בן גוריון,  םהמפגש יתקיי .(ולהם בלבד)למכרז 
 .1קומה 

/או ומציע או נציג מטעמו אשר לא ישתתף במפגש  .חובה ם, הינוהסיור המפגש .9.2
הצעתו תפסל על  -כאמור לעיל, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז ואם עשה כן סיור ב

 הסף.

סיור יפורסם על ידי הרשות באמצעות מסמך הבהרה אשר הפרוטוקול המפגש ו .9.3
ויחייב כל  נרשמי המכרזמסמך ההבהרה יועבר לכל  .מסגרתםישקף את הנאמר ב

 גורם שיגיש הצעה למכרז. 

עניינים התייחס לרשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, ל , תהא הרשותובסיור במפגש .9.4
, כאמורלא יהיה תוקף לכל התייחסות המכרז. מובהר, כי  שונים הקשורים בהליך

התאם לתכניה של ההבהרה זו, מצאה את ביטויה במסגרת הבהרה בכתב ובאלא אם 
 כאמור.

פצל את הרשות תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ל .9.5
ערוך, מפגש ו/או סיור נוספים גש והסיור למספר מפגשים ו/או סיורים ו/או לפהמ

(ולהם בלבד). הודעה  לנרשמי המכרזים הנקובים לעיל), /והסיור /ים(מעבר למפגש
לנרשמי ו הסיור הנוספים האמורים תימסר בכתב ומראש על מועד המפגש ו/א

 .המכרז

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז .10

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

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

ועד למועד  1.1.2015תקופה שמיום במהלך הלכל הפחות מציע כנ"ל, אשר  .10.1.2
מפעיל ומנהל, "), תקופת הניסיון(להלן: " האחרון להגשת ההצעות במכרז
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בארץ ו/או בחו"ל, לפחות בית מלון אחד שמתקיימים בו כל אלה, במצטבר 
 :")בית המלון("

לכל הפחות  ה/היובית/בתי המלון הי ,במהלך כל תקופת הניסיון .10.1.2.1
קני משרד התיירות או תקינה בינ"ל כוכבים), על פי ת C )3ברמה 

  וגםמקבילה אחרת; 

 םחדרי 500, בית/בתי המלון מנה/מנו במהלך כל תקופת הניסיון .10.1.2.2
 ., לכל הפחותבמצטבר

יחידת אירוח, שהנה אחת מאלה בלבד: חדר יחיד, חדר   -" חדר"
זוגי, סטודיו, סוויטה ו/או סוויטה נשיאותית, כהגדרת מונחים 

 תקנים 12/2012משרד התיירות מס'  אלה בחוזר מנכ"ל של
, כפי 10.7.2012תיירותי מיום  אכסון מתקני וסיווג פיזיים לתכנון

  . שיעודכן במועד חתימת החוזה

 : (לא כולל מע"מ), בגין שנים מצטברמציע כנ"ל, שהנו בעל מחזור הכנסות  .10.1.3
וכל זאת בהתבסס על דוחות ₪,  50,000,000–שאינו נמוך מ  2016 - ו 2015
 וגםפיים מבוקרים של המציע בגין כל אחת מהשנים האמורות; כס

 מציע כנ"ל אשר תזרים המזומנים המשוקלל מפעילותו השוטפת לשנים  .10.1.4
 וגם הינו חיובי; 2016- ו 2015

לשנת ₪  30,000,000 –מציע כנ"ל, שהנו בעל הון עצמי בסך שאינו נמוך מ  .10.1.5
ס על הדוח הכספי (בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ), וכל זאת בהתבס 2016

  וגם; 2016המבוקר של המציע בגין שנת 

, או הדוח 2016בגין שנת  ומציע כנ"ל, אשר הדוח הכספי המבוקר של .10.1.6
אינו כולל הערת עסק חי  הרבעוני האחרון שהפיק, לפי המאוחר מביניהם,

 וגם ;או אזהרת עסק חי

ון ה , אשר הינו בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לשם העמדתמציע כנ"ל .10.1.7
 וגם; בית המלוןבמהיקף ההשקעה הכוללת  30%בשיעור של עצמי 

: עמידה של המציע בתנאי המקדמי האמור, אינה מהווה תחליף הערה
 לאישור אותו ידרוש משרד התיירות כתנאי לקבלת המענק. 

מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים  -מציע שהנו תאגיד ישראלי בלבד  .10.1.8
 וגם; 1976 –קאות גופים ציבוריים, התשל"ולחוק עס 2הנדרשים לפי סעיף 

נכון למועד האחרון  אשרמציע כנ"ל,  - מציע שהנו תאגיד ישראלי בלבד .10.1.9
 :כל אלה במצטבר  בו מתקיימיםלהגשת ההצעות במכרז, 

כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע,  וכןהוא, מנהלו הכללי,  .10.1.9.1
ם לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפי

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

מהעבירות  איזו, ואם הורשעו ב1957-מצרכים ושירותים, תשי"ח
 .) שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן5כאמור, חלפו חמש (

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

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

 מהדירקטורים במציע

רות לפי ) עבי2הוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי ( .10.1.9.2
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 1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (
 .האחרונה

כמשמעותו בחוק  –" זיקה בעל: "זה  10.1.9.2 סעיף לצורך
  .1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
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 לא אשר מציע לפסול שלא רשאית תהיה הרשות כי, מובהר
 10.1.9.2 סעיף ב הנקוביםים המקדמיאיזה מהתנאים  בום התקיי

 ועדת ידי על כךשתתקבל לשם  להחלטה בהתאם וזאת, עילל זה
 גופים עסקאות לחוק) 1)(1ב(ב2 סעיף להוראות םבהתא המכרזים
  . 1976-"ותשל, ציבוריים

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9הוראות סעיף  .10.1.9.3
") אינן חלות על המציע חוק שוויון זכויות(להלן: " 1998-התשנ"ח

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

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 
לשם קבלת הנחיות בקשר  –ובמידת הצורך  לחוק שוויון זכויות

למנהל הכללי של משרד ) כי פנה בעבר  ii; או לחילופין (ומןלייש
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9חובותיו לפי סעיף 
 10.1.9.3)iiל ליישומן. ) זה לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופע 

כמשמעותו בחוק שיווין  –" מעסיקזה:  " 10.1.9.3  סעיףלצורך 
  זכויות.

 וגם; נרשמו למכרזשהוא ו/או מי מטעמו  ,מציע כנ"ל .10.1.10

 שנציג מטעמו השתתף במפגש וסיור. ,מציע כנ"ל .10.1.11

 קדמייםהסתמכות על צדדים שלישיים לצורך עמידה בתנאים מ .10.2

מובהר בזאת, כי לצורך עמידה  - (תנאי ניסיון) קבלן משנההסתמכות על  .10.2.1
לעיל בלבד, יהיה רשאי מציע  10.1.2 בתנאי הניסיון המקדמי הנקוב בסעיף 

, אשר להסתמך על קבלן משנה חברת ניהוללהסתמך על או מוביל מקצועי 
מלוא את , המציע (ככל שהצעתו תזכה במכרז)משנה מטעם  עניק כקבלןי
"), ובלבד שהתקיימו בחברת חברת הניהול"להלן: (על פי החוזה  םשירותיה

 10.1.6 לעיל, בסעיף  10.1.1 גם התנאים המקדמיים הנקובים בסעיף  הניהול
לעיל (בנסיבות בהן חברת הניהול הנה תאגיד  10.1.8 -10.1.9 וכן בסעיפים 

  ישראלי).

לצורך עמידה בתנאי המקדמי הנקוב חברת ניהול בחר המציע להסתמך על 
תצהיר גם , או המוביל המקצועי , יצרף המציעלעיל בלבד 10.1.2 בסעיף 
בצירוף חברת הניהול חתום על ידי כשהוא , הלטופס ההצע ב'נספח בנוסח 

וכן אישור רואה חשבון מבקר כל העתקי המסמכים הנקובים במסגרתו, 
  . לטופס ההצעה 2'אנספח בנוסח חברת הניהול  מטעם

הסתמך המציע על חברת ניהול מטעמו, לא יהיה רשאי המציע להחליף את 
חברת הניהול אלא באישור הרשות שיינתן לשם כך מראש בכתב, ובכל 
מקרה בכפוף לכך שחברת הניהול החילופית, עמדה בכל הדרישות הנקובות 

  לעיל.  10.1.2 בסעיף 

מובהר בזאת, כי לצורך  – )תפיננסי איתנות( שליטה בעל על הסתמכות .10.2.2
תנאי האיתנות הפיננסית המקדמיים הנקובים בסעיפים איזה מעמידה ב

(בכפוף להתחייבות בעל השליטה לעיל  10.1.7  כן בסעיףולעיל  10.1.3 -10.1.5 
יוכל מציע ככל שיזכה במכרז), עמיד את ההון העצמי האמור לטובת הלה

או  מציע להסתמך על אישיות משפטית שהנה בעלת שליטה ישירה במציע
נסיבות האמורות , ובבמוביל פיננסי (יכול שיהיה גם המוביל המקצועי)

כן ולטופס ההצעה  1נספח ב'בעל שליטה בנוסח  הצהרת ,הצעהרף לוצת
לטופס  1'אנספח אישור רואה חשבון מבקר מטעם בעל השליטה בנוסח 

  .ההצעה

 .  1968- כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח –" בעל שליטה"

למען הסר ספק מובהר בזאת כי מציע יהיה רשאי להסתמך על בעל שליטה 
 יםהנקובמתנאי האיתנות הפיננסית המקדמיים איזה  לצורך עמידה הוכחת

(בכפוף להתחייבות בעל לעיל  10.1.7  בסעיףו 10.1.3 -10.1.5  פיםבסעי
מציע ככל שיזכה עמיד את ההון העצמי האמור לטובת ההשליטה לה
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, וזאת רק במידה ובעל השליטה מקיים בעצמו (ולא בהסתמך על כרז)במ
בעל שליטה, חברת אם, בעל מניות אחר וכיו"ב) את כל דרישות התנאים 

לטופס הזמנת ההצעות (מחזור הכנסות  10.1.3  ףהמקדמיים הנקובים בסעי
(תזרים מזומנים  לטופס הזמנת ההצעות 10.1.4  שנתי ממוצע), בסעיף

 10.1.6 בסעיף ו (הון עצמי)לטופס הזמנת ההצעות  10.1.5  בסעיףממוצע), 
  (הערת/אזהרה עסק חי). לטופס הזמנת ההצעות 

דה בתנאים המקדמיים לצורך עמימובהר בזאת, כי  – /נעברתאגיד נרכש .10.2.3
ו/או  או מוביל מקצועי , יהיה המציע לעיל 10.1.2 -10.1.6  פיםהנקובים בסעי
, /או תנאי איתנות פיננסיתלהסתמך על הניסיון ו םרשאימוביל פיננסי 
ו/או  המציע או המוביל המקצועי ו/קיבלותאגיד ממנו רכש שנצברו על ידי

ו/או  , לפי העניין, פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוגהמוביל הפיננסי
ולרבות בדרך של  1999 - בחוק החברות, תשנ"ט  ם, כהגדרתמיזוג סטטוטורי
התאגיד (להלן: "ו/או העברת פעילות בדרך אחרת עסקת נכסים 

 ")./הנעברהנרכש

תנאי להסתמך על ניסיון ו או מוביל מקצועי ו/או מוביל פיננסיהמציע  ביקש
להצעה, גם מידע ומסמכים  תצורף, /נעברשל תאגיד נרכשאיתנות פיננסית 

וכן את כל  /הנעבראגיד הנרכשמהתהפעילות  /העברתהמעידים על רכישת
המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון 

/הנעבר, שנצברו על ידי התאגיד הנרכש תנאי האיתנות הפיננסית ויתר
  , לפי העניין. לתקופה הרלוונטית

 מגבלות להגשת הצעות ולהשתתפות במכרז .10.3

 תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש למגבלות המפורטות להלן: 

מציע שבחר להגיש הצעה בעצמו, כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .10.3.1
ות בעל עניין במציע אחר. מנהל במציע, לא יוכל להיות בעל לא יוכל להי

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

ל זה לעיל, יחולו גם לגבי מי שהנו בע 10.3.1 מובהר בזאת, כי הוראות סעיף 
שליטה במציע, במישרין ו/או בעקיפין או במי שהמציע הנו בעל שליטה בו, 
במישרין או בעקיפין או במי שהינו נשלט על ידי בעל השליטה במציע 

 במישרין ו/או בעקיפין.

, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך –" בעל שליטה: "זה 10.3.1 בסעיף 
  . 1968- תשכ"ח

ות במסמכי המכרז ורטהתנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפעל  .10.3.2
במוביל המקצועי  -(ובמקרה של הצעה משותפת  להתקיים במציע עצמו

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

נחתם הסכם הרשאה ו/או חוזה אישיות משפטית אשר בינה לבין הרשות,  .10.3.3
" 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 

ות, להפרת התחייבויות המציע מטעמו, ו/או מתן השירותים על ידו לרש
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 

שרות עימו מחמת הפרתו נהג שלא כדין כלפי הרשות ו/או בוטל חוזה ההתק
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 

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

 המתקשר מציע במשותף.

מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך תחרותי אחר, לאחר  .10.3.4
שהוכרז כזוכה באותו הליך, או שמסר לועדת המכרזים מידע מטעה, או 

ים האחרונות שקדמו שנהג במהלך המכרז בעורמה, וזאת בשלוש השנ
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למועד פרסום המכרז, תהא לרשות שיקול דעת ותהא רשאית לפסול את 
  .הצעתו, במסגרת בדיקת ההצעות

לעיל תחול גם ביחס ל:   10.3.4מובהר בזאת, כי ההגבלה המפורטת בסעיף 
)iמשפטית שהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין במתקשר,    ) ישות

) ישות משפטית שהמתקשר הינו בעל אחזקות iiומעלה; ( 25%בשיעור של 
) ישות משפטית אשר iiiומעלה, במישרין או בעקיפין; ( 25%בה, בשיעור של 

המתקשר מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או בעקיפין, בשיעור של 
 ומעלה.  25%

אישיות משפטית אשר בינה לבין הרשות, נחתם חוזה למתן הרשאה ו/או  .10.3.5
" חוזה אחרן ו/או שירותים (בסעיף זה יחדיו: "חוזה לאספקת טובי

שנים שקדמו למועד פרסום  5") ובמהלך תקופה של המתקשרובהתאמה: "
המכרז, הרשות שלחה למתקשר הודעת ביטול לחוזה שהיה קיים בין 
הצדדים ו/או חילטה ערבות כספית של המתקשר בסיום החוזה הנ"ל, עקב 

ות עקב קיום חוב עומד בסיום טענה בדבר הפרתו על ידי המתקשר, לרב
ההתקשרות, תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי 
לא יוכל אותו מתקשר להשתתף במכרז ולהגיש הצעה כמציע יחיד ו/או 
כמציע במשותף עם אחר ו/או תהיה רשאית לפסול את הצעתו של מתקשר 

בה היה המתקשר אשר הגיש הצעה למכרז כמציע יחיד ו/או לפסול הצעה 
 מציע במשותף. 

) iמובהר בזאת, כי ההגבלה המפורטת בסעיף זה לעיל תחול גם ביחס ל: (
משפטית שהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין במתקשר,   ישות

) ישות משפטית שהמתקשר הינו בעל אחזקות iiומעלה; ( 25%בשיעור של 
) ישות משפטית אשר iii; (ומעלה, במישרין או בעקיפין 25%בה, בשיעור של 

המתקשר מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או בעקיפין, בשיעור של 
  ומעלה. 25%

בהקשר זה מובהר, כי ההגבלה המפורטת בסעיף זה לעיל תחול גם ביחס 
החודשים שקדמו למועד פרסום  6לישות משפטית, אשר במהלך תקופה של 

או  25%מתחת לשיעור של המכרז הפחיתה את אחזקותיה במתקשר כאמור 
שבמהלך התקופה האמורה המתקשר הפחית את אחזקותיו בה כאמור 

או שבמהלך התקופה האמורה הופחת שיעור  25%מתחת לשיעור של 
האחזקה המשותפת במתקשר ובישות המשפטית האמורה מתחת לשיעור 

  . , כמפורט בסעיף זה לעיל, לפי העניין25%של 

 משותפת הצעה הגשת .11

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

 המוביל המקצועי .11.1

 10.1.1 -10.1.2 בסעיפים התנאים המקדמיים הנקובים על כל אחד מ .11.1.1
לפחות באחד מהמציעים להתקיים , לעיל 10.1.11 -10.1.8   בסעיפיםו

ניהול הבאמצעות חברת  לעיל בלבד, גם 10.1.2 ובהתייחס לסעיף ( במשותף
בטופס זה: ( מלוא השירותיםת א ,המציעמטעמו), אשר יעניק עבור 

 ").המוביל המקצועי"

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי גם בנסיבות בהן מתקיימים התנאים  .11.1.2
ביותר ממציע אחד מהמציעים במשותף, יגדירו  האמוריםהמקדמיים 

המציעים במשותף בהצעתם למכרז מציע יחיד כמוביל המקצועי, בו 
ם הנדרשים מהמוביל יתקיימו כל התנאים המקדמיים ושאר התנאי

 .מקצועי, על פי מסמכי המכרזה

תקופת התכנון  לפחות במהלךיחזיק מובהר במפורש, כי המוביל המקצועי  .11.1.3
, החודשים הראשונים לתקופת ההפעלה 36 וההקמה וכן במהלך תקופה של

  מהמניות ומיתר אמצעי השליטה בתאגיד המשותף. 25% –לפחות ב 

 התאגידיהיה רשאי לא ניהול מטעמו, הסתמך המוביל המקצועי על חברת  .11.1.4
שיינתן לשם כך באישור הרשות אלא המשותף להחליף את חברת הניהול 

ובכל מקרה בכפוף לכך שחברת הניהול החילופית, עמדה בכל  ,בכתבמראש 
 .לעיל 10.1.2 בסעיף הדרישות הנקובות 
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 המוביל הפיננסי .11.2

 - 10.1.9 ובסעיפים  10.1.1  בסעיףקדמיים הנקובים התנאים המעל כל אחד מ .11.2.1
המוביל "להלן: ( באחד מהמציעים במשותףלפחות להתקיים , לעיל 10.1.3 

באמצעות בעל גם לעיל,  10.1.3 -10.1.6 ובהתייחס לסעיפים , ")הפיננסי
 .במוביל הפיננסישליטה 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי גם בנסיבות בהן מתקיימים התנאים  .11.2.2
ביותר ממציע אחד מהמציעים במשותף, יגדירו  האמוריםהמקדמיים 

ימו כל יחיד בו יתקימוביל פיננסי המציעים במשותף בהצעתם למכרז 
מקצועי, על פי ה התנאים המקדמיים ושאר התנאים הנדרשים מהמוביל

 .מסמכי המכרז

החודשים  36לפחות במהלך יחזיק,  הפיננסימובהר במפורש, כי המוביל  .11.2.3
מהמניות ומיתר אמצעי  25% –, לפחות ב הראשונים לתקופת ההפעלה

 .השליטה בתאגיד המשותף

ובסעיפים  10.1.1 ף דמיים הנקובים בסעימובהר, כי בכל מקרה על כל התנאים המק .11.3
(במידה והם תאגידים/עוסקים מורשים ישראליים), להתקיים לעיל  10.1.6 -10.1.9 

 .בכל אחד מהמציעים במשותף

תף הצהרה בדבר חלקו של המוביל להצעתם למכרז יצרפו כל המציעים במשו .11.4
המקצועי בתאגיד המשותף, הכוללת התחייבויות של המציעים במשותף, בדבר הרכב 

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

המציעים במשותף על ההצהרה , כשחתימות ופת ההפעלההחודשים הראשונים לתק
 מאומתות על ידי עו"ד. כאמור

להצעתם למכרז יצרפו כל המציעים במשותף הצהרה בדבר חלקו של המוביל  .11.5
, הכוללת התחייבויות של (ככל שאיננו המוביל המקצועי) בתאגיד המשותף הפיננסי

שאר התחייבויות המוביל המציעים במשותף, בדבר הרכב הבעלות בתאגיד המשותף ו
תקופה שתחילתה במועד תחילת תקופת לפחות במשך כאשר אלו יתקיימו , הפיננסי

, כשחתימות החודשים הראשונים לתקופת ההפעלה 36ההתקשרות וסיומה בתום 
 מאומתות על ידי עו"ד. המציעים במשותף על ההצהרה כאמור

דרש, לפי הוראות כל דין, המציעים במשותף יצרפו להצעתם למכרז גם כל אישור הנ .11.6
-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
מתן השירותים באמצעות התאגיד המשותף, במידה והצעת המציעים במשותף תזכה 

  במכרז.

 ה וכללי חשבונאות מקובליםמטבע ההצעה, שערי המר .12

להיקפים  יםההצעה הכספית וכן מענה המציע לכל התנאים המקדמיים, המתייחס .12.1
הוכחת עמידתו בתנאים הפיננסיים המקדמיים, ינקבו בשקלים ל הדרושים הכספיים

  .חדשים בלבד

לפיכך, במידה ואיזה מהנתונים הכספיים כפי שהם נקובים בדוחות הכספיים של  .12.2
 ישראלי), יתורגמו הנתונים הכספיים האמורים₪ ם במטבע זר (שאינו המציע, נקובי

ובהתאם יצוינו בהצהרת המציע ו/או  לגבי כל שנת דיווח בנפרד לשקלים חדשים
באישור רואה החשבון המבקר (לפי העניין) בשקלים חדשים בלבד לפי שער החליפין 

ובים בפרסומים הממוצע השנתי של אותו מטבע זר ביחס לשקל חדש, כפי שהם נק
ככל ששער החליפין הרלוונטי למציע אינו מפורסם על ידי  .הרשמיים של בנק ישראל

בנק ישראל, יתורגמו הסכומים לאחר המרתם מהמטבע הזר לדולר (ארה"ב), 
בהתאם לשער החליפין הרלוונטי המפורסם על ידי הבנק המרכזי הרלוונטי לאותו 

רה"ב) לשקל ישראלי בהתאם לשער מטבע, ולאחר מכן תיערך המרה מדולר (א
החליפין הנקבע על ידי בנק ישראל. בהקשר זה מודגש, כי המרת הסכומים מהמטבע 
הרלוונטי למציע לדולר ארה"ב תיעשה אך ורק על פי שער החליפין היציג בבנק 

 . המרכזי המקומי של מטבע המקור

מענה לתנאים יובהר, כי כל הנתונים הכספיים שימסרו על ידי המציע במסגרת ה .12.3
המקדמיים, בהתייחס להיקפים הכספיים, לעניין הוכחת עמידתו בתנאים הפיננסיים 
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המקדמיים, יתבססו על דוחות כספיים של המציע אשר יערכו על פי תקינה וכללי 
 .חשבונאות מקובלים במדינה בה רשום התאגיד

 התאגדות מציע זר .13

יב ברישום כחברת חוץ, בהתאם מציע שהוא תאגיד זר, שהצעתו זכתה במכרז, יהיה חי
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 
 ). הוראות סעיף זה, יחולו גם לגבי חברת ניהול שהנה1999- לחוק החברות, התשנ"ט 346

תאגיד זר, ואשר הצעת מציע אשר חברת הניהול משמשת לו כקבלן משנה, הוכרזה כזוכה 
   .במכרז

 המסמכים שיש לצרף להצעה .14

  המסמכים המפורטים להלן:ואת כל  על המציע לצרף להצעת

תצהיר חתום ע"י מורשה החתימה במציע לצורך מכרז זה ומאושר על ידי עו"ד,  .14.1
וף כל המסמכים הנדרשים במסגרתו, לרבות ' לטופס ההצעה, בצירנספח אבנוסח 

לטופס ההצעה וזאת לצורך הוכחת עמידתו של  1נספח א' אישור רואה חשבון בנוסח
 לעיל. 10.1.1 -10.1.6  בסעיפיםהנקובים  יםהמקדמי םתנאיבהמציע 

(ובמקרה של הסתמך המציע לעיל.  11 ות סעיף יחולו הורא –הוגשה הצעה משותפת 
על חברת ניהול ו/או  )/המוביל הפיננסי, לפי הענייןמוביל המקצועיה - הצעה משותפת 

בעלת שליטה ו/או תאגיד נרכש/נעבר לצורך הוכחת עמידה  בתנאים מקדמיים, 
  לעיל, לפי העניין. 10.2 יחולו הוראות סעיף 

חתום על ידי מורשה החתימה במציע לצורך מכרז זה ומאושר על ידי עו"ד,  תצהיר .14.2
, )הפיננסימוביל ה - (ובמקרה של הצעה משותפת  לטופס ההצעה1א'נספח בנוסח 

  .לעיל 10.1.7  המקדמי הנקוב בסעיףוזאת לצורך הוכחת התנאי 

העתק האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות  - מציע שהנו תאגיד ישראלי בלבד .14.3
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
להגשת ההצעות במכרז ומאושר על ידי ), נכון למועד האחרון ישראלי/עוסק מורשה

עו"ד כ"העתק נאמן למקור", וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי 
 לעיל. 10.1.8  הנקוב בסעיף

(ובמקרה  שהנו תאגיד ישראלי בלבדתצהיר חתום על ידי המנהל הכללי של המציע  .14.4
חד מהמציעים במשותף או המנהלים הכללים של כל של הצעה משותפת, על ידי כל א

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

' לטופס ההצעה, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי גנספח עו"ד בנוסח 
  לעיל.10.1.9 י הנקוב בסעיף המקדמ

(כפי שנשלח  , שמסרה הרשות למציע או למי מטעמומאישור הרישום למכרזהעתק  .14.5
ביצוע כנגד  אליו בדוא"ל או כפי שהונפק לו בעת ביצוע הרישום במשרדי הרשות)

סעיף ב , וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקובהרישום
 10.1.10. 

' לטופס ההצעה, בהתאם ובכפוף להוראות דנספח הצעתו הכספית של המציע, בנוסח  .14.6
, כשהיא חתומה על ידי המציע או המציעים במשותף, לפי העניין, להלן 18.3.2  סעיף

 . במקומות המיועדים לכך

 ' לטופס ההצעההנספח להלן), בנוסח  16 ערבות לקיום ההצעה (כהגדרתה בסעיף  .14.7
 לטופס ההצעה. 1'הנספח בנוסח ובמקרה של הצעה משותפת 

 .להלן 17.7  כנדרש בהתאם להוראות סעיף חתום ואטופס ההצעה כשה .14.8

טופס הזמנת ההצעות והחוזה על נספחיהם, וכן כל הבהרה שתימסר למציעים בכתב  .14.9
כנדרש בהתאם להוראות  עד מועד הגשת ההצעות, או העתקיהם, כשהם חתומים

 .להלן 17.7  סעיף

' ונספח  תצהיר בנוסח מציעים במשותף בלבד יצרפו להצעתם - הצעה משותפת בלבד .14.10
לטופס ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתו. למען הסר ספק מובהר, 

 לעיל. 11.6  כי לנספח זה יצורף, מקום שהוא נדרש, אישור כאמור בסעיף
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  המציע הצעת תוקף .15

 מועדה בהצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, על כל פרטיה, לתקופה שראשית .15.1
 "). תוקף ההצעה(להלן: " 31.01.2018יום ב סיומהת במכרז ווהצעההגשת האחרון ל

 לתקופותההצעה, תוקף  את להאריך, בהודעה בכתב למציעים,הרשות תהיה רשאית  .15.2
עד למועד סיומו של ההליך המכרזי, וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי קצובות נוספות 

 מכרזבדיקת ההצעות בב חל עיכוב ןבנסיבות בהשיקול 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 .15.3
פי הוראות החוזה והמפעיל - עללתכנון והקמה ערבות ההמצאת חתימת החוזה ו

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

 לקיום הצעה ערבות .16

' ונספח ערבות אוטונומית בלתי מותנית, בנוסח המצורף כהמציע יצרף להצעתו  .16.1
ופס לט 1'נספח ובנוסח   –(בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת  לטופס ההצעה

כשהיא "), ערבות לקיום ההצעה: "בטופס ההזמנה(₪  100,000של בסך ההצעה), 
הערבות לקיום ההצעה תינתן  .31.01.2018הגשת ההצעה ועד ליום  ממועדבתוקף 

 לבקשת המציע ולטובת הרשות.

הערבות תוצא מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות  .16.2
ון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון התקפות של אגף שוק הה

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

. הערב/המבקש הרשום בכתב הערבות לקיום 1981 –פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 
 . יב להיות המציע עצמוההצעה חי

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 ותיפסלוח, תחשב כערבות פגומה, ידי חברת ביט- ביטוח, ולא על

 . המציע

נספח למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ערבות לקיום ההצעה אשר לא תהיה בנוסח  .16.3
ת המציע או המציעים במשותף, תפסל וכך גם הצע, לפי העניין, 1'ונספח , או 'ו

 בהתאמה.

ל המציע , תשמש כערובה לקיום מלוא התחייבויותיו שההצעההערבות לקיום  .16.4
 .כמפורט במסמכי המכרז

ההכרזה , מכרזבבדיקת ההצעות המכרזי ובכלל האמור: הליך החל עיכוב בהשלמת  .16.5
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,
פות קצובות נוספות. המציעים יאריכו את תוקף הארכת תוקף הערבות לתקו

לעיל (או כל תקופה  16.1בסעיףמעבר לתקופה הנקובה לקיום המכרז הערבות 
, וזאת לכל הפחות עד למועד חתימת בהתאם להוראות הרשותמוארכת שלה), 

  .החוזה עם הזוכה/ים במכרז

כל דין בקשר ומיתר הוראות  לעיל16.4הוראות סעיףכלליות האמור במבלי לגרוע מ .16.6
, 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

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

למכרז, לרבות הפרת מי  יםקיום הצעת המציע-כמו כן, בכל מקרה של אי .16.7
במסמכי המכרז, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמת  יהםמהתחייבויות

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

כל נזק אחר ו/או נוסף ו/או לנקוט  מהמציעיםלגרוע ו/או לפגוע בזכות הרשות לתבוע 
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בזאת  יםמוותר יםבהליך כלשהו למימוש זכויותיה כאמור. המציע ציעיםכנגד המ
מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין  יםומושתק יםמנוע ויהי באופן בלתי חוזר וכן

  וסוג שהיא, בגין חילוט הערבות כאמור. 

כערובה לקיום התחייבויותיו על פי החוזה, וכתנאי לשחרור הערבות יפקיד,  המפעיל .16.8
כמפורט בחוזה. למען הסר ספק יובהר, כי מבלי  החוזה ערבותאת לקיום ההצעה, 

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

 .(לרבות החוזה)

  הוראות כלליות –ההצעה הגשתומועד  אופן .17

כל התנאים המקדמיים והמעוניין להשתתף במכרז, יגיש הצעתו כשכל ב העומדמציע  .17.1
המסמכים הנדרשים על פי הוראות המכרז, ממולאים ו/או הפרטים ו/או כל 

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

מכרז "באמצעות מעטפה אחת על גבה יציין המציע את שמו המלא וכן את המשפט: 
במעטפה זו יכניס המציע את כל המסמכים  – "2017/15/040/074/00ס' פומבי מ

  הבאים ויסגרה היטב:

לעיל, הנדרשים לצורך הוכחת  14.1 - 14.5  המסמכים המפורטים בסעיפים .17.1.1
 10.1.1 - 10.1.9  פיםבסעי נקוביםקדמיים העמידתו של המציע בתנאים המ

 לעיל.

שאר בהתאם לולעיל  14.6 כמפורט בסעיף של המציע הצעתו הכספית  .17.1.2
 הוראות טופס ההזמנה.

 לעיל. 14.7 ף כמפורט בסעי ההצעהערבות לקיום ה .17.1.3

 .לעיל 14.9 -14.8  יתר המסמכים המפורטים בסעיפים .17.1.4

 14.10 המסמכים המפורטים בסעיף  –במקרה של הצעה משותפת בלבד  .17.1.5
 לעיל.

היה המציע תאגיד זר, יהיה רשאי  ההצעה, על כל צרופותיה, תיערך בשפה העברית. .17.2
, 1נספח ב', נספח ב', 1המציע להגיש את טופס ההצעה, וכן את נספח א', נספח א'

 1'ו'/עה ונוסח הערבות המצורף כנספחים ונספח ה' לטופס ההצ, 1נספח ג', נספח ג'
ובמקומות המיועדים לשם כך.  , בשפה האנגלית, כשהם חתומים כנדרשבלבד

 להלן. 25  מובהר, כי לא יהיה באמור על מנת לגרוע מהוראות סעיף

העתקים, כאשר עותק אחד של כל אחד מהמסמכים המפורטים  3 -ההצעה תיערך ב  .17.3
ההעתקים הנוספים  2 –לעיל, יסומן על ידי המציע כעותק "מקור", ו  17.1  בסעיף

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

, למכרז להצעה המצורפים הנספחים על נוספים מסמכים להוסיף רשאי יהיה המציע .17.4
 כל לצרף רשאי יהיה לא המציע ואולם, כנדרש, ויאמתם עליהם גם וםשיחת ובלבד
 עלולה, כלשהי הסתייגות המציע צרף. המכרז מתנאי הסתייגות המהווה מסמך
  .להלן 20.1  בסעיף כאמור, הסף על להיפסל הצעתו

במספרים עוקבים, אליהם יצורף  כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו .17.5
 תוכן עניינים מפורט. 

 מתאים העתק"כ ד"עו ידי על יאושר, להצעה שיצורף ימקור שאינו מסמך כל .17.6
  ".למקור

מורשי החתימה חותמת המציע בצירוף לחתימת שא את יכל אחד ממסמכי המכרז י .17.7
המציע (ובמקרה של הצעה משותפת על ידי כל אחד מהמציעים של הרלוונטיים 

י החתימה מטעמם), בכל עמוד, וכן בנוסף במקומות יבמשותף באמצעות מורש
 .המיועדים לכך בטופס ההצעה ובנספחיו

, מקוריים בלבדמכרז, משמעם תצהירים לתצהירים שיוגשו במסגרת מסמכי ההצעה  .17.8
מציע המשותף תאגיד זר, הרי שבכל המציע/ההיה  פי פקודת הראיות.- ערוכים על

 העתקתו שנכונות מסמך העתק למסור נדרשתאגיד זר,  שהנו מציעבו ש מקום
) אחרת חתימה כל ובין המציע חתימת בין( חתימה לאמת או ד"עו ידי על מאושרת
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 ידי על מאושרת גביו על כשהחתימה הדין להוראות בהתאם ערוך תצהיר להגיש או
 קונסול או/ו ישראלי ד"עו רישיון בעל ד"עו כאמור מאשר/המאמת יהיה, ד"עו
 לפי, ו/או עו"ד בעל רישיון זר הבקיא בשפה העברית ציבורי נוטריון או/ו שראליי

  . העניין

ו/או  ישראלי ד"עוהגיש/חתם המציע על תצהיר ו/או מסמך בשפה העברית, בפני 
עו"ד בעל רישיון זר הבקיא בשפה העברית, אזי בשולי התצהיר ו/או המסמך יצורף 

הריני מצהיר ומאשר הבא (בשפה העברית): "אישור עליו יחתום עורך הדין בנוסח 
בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 
אותו למטרות המכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי הסברתי לחתומים מטה את 
תוכנו של מסמך זה וכי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת 

נשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם וכי יהיו צפויים לעו
 ".   כאמור, חתמו בפני על מסמך זה

לעיל,  זהבנוסף מובהר, כי מציע זר יוכל להגיש כל תצהיר ו/או מסמך כאמור בסעיף 
עד למועד האחרון להגשת ההצעות, באמצעות פקס ו/או דוא"ל, ובלבד שהתצהיר 

ימים מהמועד  14צאו לרשות, לידי הח"מ, תוך ו/או המסמך שנחתמו במקור, יומ
 .האחרון להגשת ההצעות

על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית, הצעתו תיפסל,  .17.9
 להלן.  20.2 וזאת מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי הוראות המפורטות בסעיף 

של המציע במקום המיועד לכך בטופס ההצעה, את פרטיו  יצייןצעה, במסגרת הה .17.10
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
שעות  לפחות: שם ומשפחה, כתובת קשר, טלפונים בהם איש הקשר זמין בכל

  הפעילות המקובלות ומספר פקס.

 מידע סודי .17.11

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל  .17.11.1
מציע לציין בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך בטופס 
ההצעה, מהם הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעתו, אשר העיון בהם 

ל, לדעתו, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד על ידי המציעים האחרים עלו
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 
סודי או סוד מקצועי שאינו כפוף לזכות העיון המוקנית ליתר המציעים על 

 פי דין.

לעיל, הרשות  17.11.1 ש, כי, על אף האמור לעיל בסעיף מובהר בזאת, במפור .17.11.2
היא זו אשר תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש 
לנמק החלטתה זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של 

ה כל טענה ו/או תביעה בקשר המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהי
לכך, בין אם פרט המציע בהצעתו מהם הנתונים ו/או המסמכים שאותם 

לעיל, ובין אם לאו. למניעת  17.11.1 הינו מבקש שלא לחשוף כאמור בסעיף 
דע ספיקות, יובהר כי בכל מקרה, ההצעה הכספית של המציע וכן כל מי

  אינם חסויים. -שנקב במסגרת ולצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים 

 מועד הגשת ההצעות .17.12

לעיל,  17.1 את המעטפה, כשהיא כוללת את כל המסמכים הנקובים בסעיף  .17.12.1
, בתיבת המכרזים 08:00-16:00ה', בין השעות -יש לשים, בימים א'

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

סמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום), וזאת 
המועד האחרון להגשת (בטופס זה: " 10:00בשעה  01.11.2017עד ליום 
 ").ההצעות

ש בזאת שהצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון מודג .17.12.2
להגשת ההצעות (תאריך ושעה) לא יתקבלו ולא יידונו, בהתאם להוראת 

  .1993-(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג20תקנה 
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  הזוכה ההצעה לבחירת מידה ואמות ההצעות בדיקת .18

ו, אשר עמדו בכל לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות שהוגשהמידה היחידה אמת  .18.1
 100% תהווהש, בתנאים הנוספים הנקובים במסגרתוהתנאים המקדמיים ו

 . להלן 18.3.2 , כמפורט בסעיף ההצעה של המציע -  תהא מהמשקל

, על ידי ועדת המכרזים אשר תהיה רשאית בדיקת הצעות המציעים במכרז תעשה .18.2
 ב אחד שיתבצע בשני שלבי משנה כדלקמן:בשל להיוועץ במומחים מטעמה,

, על ידי ועדת המכרזים אשר תהיה רשאית בדיקת הצעות המציעים במכרז תעשה .18.3
  בשלב אחד שיתבצע בשני שלבי משנה כדלקמן: להיוועץ במומחים מטעמה,

 עמידה בתנאים מקדמיים ובתנאים נוספים -שלב המשנה הראשון  .18.3.1

תנאים המקדמיים. במסגרת זו ב 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  14.1 -14.5  להוראות סעיפים
וכן את הצגת כל מסמך לעיל  14.7  כמפורט בסעיףהערבות לקיום המכרז 

התנאים " לעיל (להלן: 14.10 -14.8  פיםרלוונטי אחר כמפורט בסעי
  "). הנוספים

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

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

 הכספית ההצעה –שלב המשנה השני  .18.3.2

ם עמדה בכל אשר הצעת הצעתם הכספית של המציעיםתבחן את הרשות 
' לטופס הנספח כפי שהיא נקובה בהתנאים המקדמיים והתנאים הנוספים, 

' לטופס הנספח במקום המיועד לכך בלשם כך, ינקוב המציע ההצעה. 
שיעור דמי ההרשאה המשולבים (באחוזים) המוצעים על ידו  ההצעה את
  : יון המכירות ברוטו בגין השירותיםמתוך פד

יע ינקוב שיעור דמי ההרשאה משולבים מובהר במפורש, כי כל מצ
ספרות אחרי  3(באחוזים) במסגרת הצעתו הכספית, ברמת דיוק של 

 3 –הנקודה העשרונית. במידה וינקב שיעור ברמת דיוק של פחות מ 
" מימין לספרה העשרונית 0ספרות, תחשב ההצעה כאילו ננקבו הספרות "

 אחרונה.   

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

, שהוגשה על ידי מציע, שבמסגרתה ינקב שיעור (באחוזים) הצעה כספית
  (לא כולל מע"מ), תיפסל ולא תידון. 1.500%הנמוך 

 במכרז ההזוכקביעת  .18.4

הכספית  מציע אשר הצעתוהתחרות במכרז תהא על ההצעה הכספית הגבוהה ביותר. 
(באחוזים)  ששיעור דמי ההרשאה המשולבים(כלומר  הייתה הגבוהה ביותר

ם ובתנאים בתנאים המקדמיי הואשר עמד ), היו הגבוהים ביותרוהמוצעים על יד
  במכרז.  היבחר כזוכ -הנוספים 

 ההודעה על הזכייה .18.5

ו/או הודעה בדבר אי  זכייהבדבר  ההודעו/או הצעה  תפסילבדבר הודעה  .18.5.1
תישלח למשתתפים במכרז אך ורק על ידי מזכיר ועדת המכרזים של , הזכיי

 הרשות.

מובהר בזאת, כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים במכרז באיזה  .18.5.2
לעיל בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל  18.5.1 מהנושאים המפורטים בסעיף 
אין ולא יהיה לה כל תוקף  - רזים של הרשות גורם שאיננו מזכיר ועדת המכ

והמשתתף לא יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או 
  יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 
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  קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים .18.6

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 לאצלו בצירוף  את כל המידע ו/או המסמכים המצויים
שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר לזוכה האחר להמשיך בביצוע ההתקשרות כמפורט 
בחוזה, וכל זאת מבלי שלזוכה המקורי תהיה כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג 

  בקשר לכך, לרבות טענות ותביעות כאמור שמקורן בהשקעות שביצע.

  להבהרות בקשה .19

 בבקשה הרשות אל לפנות המציעים רשאים ,16:00 בשעה 27.09.2017 ליום עד .19.1
 . המכרז מסמכי עם בקשר הבהרות לקבלת

 שדות רשות למר זיו ברייטברט, בלבד בכתב להפנות יש הבהרהה שאלות את .19.2
 03-9750623: פקס באמצעות 03-9750569: טלפון, גוריון בן התעופה נמל – התעופה

 המציע"). הרשות כתובת: "להלן( br@iaa.gov.ilziv :מיילוכן בנוסף, 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 .19.3
 המועד לאחר הוגשו אם גם, ספק הסר למען וזאת, ההבהרה לבקשות להתייחס
 . לכתובת הרשותנשלחו או שלא  לעיל 19.1  ףבסעי הנקוב

 הרשות ידי על ייערכו אשר תוספת או/ו עדכון או/ו תיקון או/ו שינוי או/ו הבהרה כל .19.4
 יחדיו, להלן( במכרז משתתפים לשאלות כמענה או/ו מיוזמתה, המכרז עם בקשר
 באמצעות ההבהרות פרסום. האינטרנט באתר רסמויפו"), 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 19.1  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

 במישרין תפיץ הרשות, לעיל 19.4  סעיף פי על המציעים מאחריות לגרוע ומבלי בנוסף .19.5
 אשר ובאמצעים באופן וזאת, במכרז השתתפות דמי ששילמו מי לכל ההבהרות את

 . מההבהרות אחת כל עם בקשר לנכון תמצא

 פורסמה אם אלא, הרשות של הבהרה לכל תוקף יהיה לא כי, מובהר ספק הסר למען .19.6
 .לעיל 19.4  בסעיף כאמור

  שינויים ופנייה להשלמות .20

שלו  המציע או כל הסתייגויות ל ידיכל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז ע .20.1
אי או בכל דרך אחרת לגביהם, בין על ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוו

, והכול בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי עלולים להביא לפסילת ההצעה
 והמוחלט של הרשות.

ל על פי שיקול והרשות שומרת לעצמה את הזכות לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכ .20.2
דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או 

, מכל מין וסוג שהם, הקשורים בהצעתם, לרבות בקשר עם פרטים ו/או מידע
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 

מהמענים  ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה
בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת  והאמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמ

שאר של המציע), והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות בהתאם ל
 הוראות הדין.מסמכי המכרז ובהוראות הנקובות בה

שות המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הר .20.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא  20 כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 

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

  של הפעלת סמכות כאמור.    מהשלכותיה 
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  הצעה לקבל חובה היעדר .21

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

  עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .22

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

 500תשלום בסך תמורת , וכל זאת ת ועדת המכרזים/תאום עם מזכירל בכפוף ,1993-תשנ"ג
 .לעיל 17.11 , ובכפוף להוראות סעיף כולל מע"מ ,שקלים חדשים (חמש מאות)

  החוזהעל  החתימה חובת .23

 המועד בתוך או ולחתימת שהועבר מיום ימים 10 תוך, החוזה על יחתום מפעילה .23.1
 . השניים מבין המאוחר לפי, הרשות שתיקבע

לאחר חתימת המפעיל על החוזה ובכפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים  .23.2
במסגרתו, לרבות ערבות לקיום חוזה ואישורי ביטוח, לשביעות רצונה של הרשות 

זה, תחתום הרשות על החוזה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה וכמפורט בהוראות החו
של הרשות על פי הזמנה זו ו/או על פי דין. למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת 

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 .23.3
, בחוזה כמפורט ערבות לרשות המציא לא אוו/ ההצעה לקיום הערבות תוקף את

 הפרה, העניין לפי, החוזה הוראות את או/ו זה טופס הוראות את שהפר כמי יחשב
 וכל, ההצעה לקיום ערבותה את לחלט רשאית הרשות תהא, כאמור במקרה. יסודית
 לרבות, נוספים סעדים או/ו נזקים לתבוע הרשות של בזכותה לפגוע מבלי זאת

 הערבות את לחלט הרשות של מזכותה לגרוע מבלי או/ו ביטולו או החוזה אכיפת
 איזה של, שהיא וסוג מין מכל, נוספת או/ו אחרת הפרה כל בשל כאמור

 . הרשות של הבלעדי דעתה ולשיק פי על וזאת, המפעיל מהתחייבויות

, המפעיל כלפי התחייבות מכל משוחררתהרשות  תהיהביטלה הרשות את החוזה,  .23.4
 תאו לנקוט בכל דרך אחרת המפורט אחר מציע עם בחוזה להתקשר זכאית ותהא

שתק מלהעלות כל טענה והמפעיל מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומו להלן, 24 בסעיף 
 ו/או תביעה בקשר לכך.

  ביטול המכרז או ביטול החוזה .24

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .24.1

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 

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

 הביטול תוצאות .24.2

לעיל, 24 שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניבוטל המכרז  .24.2.1
דש ו/או תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז ח

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

שהוכרז זוכה במסגרתו או לחילופין, בוטלה זכייה של  לאחרבוטל המכרז  .24.2.2
בנסיבות זוכה במכרז או לחילופין חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, 

לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף 24  המתוארות בסעיף
תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע לעיל,  24.2.1 

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

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

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות  .24.3
כל טענה ו/או על זאת זה לעיל, והם מוותרים ב24  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.
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 מסמכים והגשת המכרז נוסח .25

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

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 

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

 לעיל. 17.2 בשפה האנגלית, כמפורט בסעיף 

 העדר בלעדיות .26

מובהר בזאת במפורש, כי למפעיל לא תינתן בלעדיות בהענקת איזה מהשירותים  .26.1
ת הרשאה, כולם או חלקם, והרשות תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופנשוא ה

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

וכן  נוספיםבתי מלון הקצאת משבצות קרקע לתכנון, הקמה ניהול והפעלה של 
  לרבות ייזום שינויים ועדכונים סטטוטריים לשם כך), בכל כמות שהיא.

הרשות תהיה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה כי מובהר בזאת במפורש, עוד  .26.2
בעצמה (כולם או חלקם) הבלעדי והמוחלט לספק איזה מהשירותים נשוא ההרשאה 
בכל שטח משטחי ים, ו/או ליתן הרשאה/ות, למתן שירותים דומים ו/או תחליפי

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

  במידע שימוש .27

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

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

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

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

  איסור הסבה .28

, בשום לאחר ו/או להסב ו/או להמחות מתחייב שלא להעבירכל אחד מהמציעים  .28.1
מסמכי המכרז (לרבות י לפ וכל זכות מזכויותי צורה ו/אופן, במישרין ו/או בעקיפין,
ולא להוסיף או (ככל שיחתם)) שייחתם עמו  חוזהלפי טופס הזמנת ההצעות ו/או ה

כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי קבלת  לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם
(ככל שיחתם)), שייחתם עמו  חוזההמכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או ה

 .(ככל שיקבל) את הסכמתה מראש ובכתב של הרשות אלא לאחר שקיבל לשם כך

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או  .28.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה  28.1 הסבה ו/או המחאה כאמור בסעיף 
כתב של הרשות, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה כאמור שלא תקבל את אישורה ב

  ולא יהיה לה שום תוקף. 

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .29

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

  המכרז הוצאות ההשתתפות בהליך .30

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

  אלה.

 המכרזתקפות מסמכי  .31

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 ום בטלים, או שלא ניתן לא, או שהמהם)
  , אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.המכרז
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שהוא במסמכי המכרז  זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוגהבעלות ו
אינם רשאים  במכרז המציעים. לבדרשות בהשל  ובנספחיו, לרבות מענה המציעים, תהיינה

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

  כתובות ואופן משלוח הודעות .33

. כתובתם לעיל 19.2 בסעיף  היא כמפורטלצורך משלוח הודעות  הרשותכתובתה של  .33.1
  שנקבעה במסמכיהם.איש הקשר תיראה ככתובת  ציעיםשל המ

או לאיש הקשר מטעמם  המציעיםלכתובת  הרשותכל הודעה אשר תישלח על ידי  .33.2
תוך שלושה ימי עסקים מיום  המציעיםבדואר רשום, תיראה כאילו התקבלה אצל 

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

  מסירתה.

  המכרז על החל והדין שיפוט סמכות .34

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .34.1
הנובע ממסמכי  הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או

  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  .34.2
יהיה  ,זה ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה

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

  
  

  רפאלי יגד
  פיתוח עסקיראש אגף 

  רשות שדות התעופה
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