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  __________ תאריך:         
  לכבוד

  רשות שדות התעופה
  137ת.ד. , המשרד הראשי
  70100גוריון -שדה התעופה בן

  א.נ.,.ג

תכנון, הקמה, ניהול והפעלה של ל הלקבלת הרשא 2017/15/040/074/00פומבי מס'  מכרז: הנדון
  בית מלון בנמל התעופה בן גוריון

 ההצעה למכרז .1

 - , באמצעות ___________ ו _____________________________ מטה םהחתו
[*יש לנקוב בשמו המלא ") המציע(להלן: " וובמקומ ו____________ המוסמכים לחתום בשמ

, ובמקרה של ם המציעשל מורשי החתימה מטעכן בשמם המלא וכפי שהוא נקוב בתעודת ההתאגדות  של המציע
בעיון,  ו, לאחר שקרא]המציעים במשותף ושל מורשי החתימה מטעמםהצעה משותפת, בשמם המלא של כל 

לקבלת הרשאה  2017/15/040/074/00מכרז פומבי מס' את מסמכי כבעל מקצוע  נווהבי נובח
ויתר ") מכרזה(להלן: " לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של בית מלון בנמל התעופה בן גוריון

, מתכבדים בזאת להגיש את הצעתנו הםעל נספחי המפורטים במסמכי המכרזההוראות 
  למכרז. 

  מסמכים מצורפים .2

 להצעה זו מצורפים המסמכים הבאים:

-10.1.1בסעיפים תנאים המקדמיים הנקובים ההמסמכים הדרושים לצורך הוכחת  .2.1
 לטופס הזמנת ההצעות, כדלקמן:  10.1.6

לצורך מכרז זה ומאושר על במציע  מורשה החתימהתצהיר מלא וחתום ע"י  .2.1.1
חתום מקורי בכתב, אישור  , לרבותלטופס ההצעה 'נספח אידי עו"ד, בנוסח 

לטופס  1נספח א', בנוסח על ידי רואה החשבון המבקר המוסמך של המציע
 .ההצעה

 - (באמצעות מוביל מקצועי שהנו גם המוביל הפיננסי) הוגשה הצעה משותפת  .2.1.2
לצורך והפיננסי תצהיר מלא וחתום ע"י מורשה החתימה במוביל המקצועי 

אישור  ' לטופס ההצעה, לרבותנספח אמכרז זה ומאושר על ידי עו"ד, בנוסח 
מוביל חתום על ידי רואה החשבון המבקר המוסמך של המקורי בכתב, 

מקורי בכתב, אישור לטופס ההצעה וכן  1נספח א', בנוסח והפיננסי המקצועי
יתר המציעים במשותף חתום על ידי רואה החשבון המבקר המוסמך של 

 לטופס ההצעה. 2נספח א'בנוסח 

 - הוגשה הצעה משותפת (באמצעות מוביל מקצועי ומוביל הפיננסי, בנפרד)  .2.1.3
תצהיר מלא וחתום ע"י מורשה החתימה במוביל המקצועי ובמוביל הפיננסי, 

עבור  יחס לתנאים הרלוונטיים' לטופס ההצעה (בנפרד, ובהתינספח אבנוסח 
חתום על ידי רואה החשבון מקורי בכתב, אישור  ), לרבותכל אחד מהם

לטופס ההצעה וכן  1נספח א'מוביל הפיננסי, בנוסח המבקר המוסמך של ה
המוביל חתום על ידי רואה החשבון המבקר המוסמך של מקורי בכתב, אישור 

 לטופס ההצעה. 2'נספח אהמקצועי ויתר המציעים במשותף בנוסח 

הסתמך המציע ו/או המוביל המקצועי על חברת ניהול לצורך הוכחת תנאי  .2.1.4
, בנוסח בחברת הניהולתצהיר מלא וחתום ע"י מורשה החתימה  - הניסיון 

חתום על ידי רואה מקורי בכתב, אישור  ' לטופס ההצעה, לרבותבנספח 
 . לטופס ההצעה 2נספח א', בנוסח חברת הניהולהחשבון המבקר המוסמך של 

בעל שליטה על ו/או המוביל הפיננסי הסתמך המציע ו/או המוביל המקצועי  .2.1.5
תצהיר מלא וחתום ע"י מורשה החתימה  -  איתנות פיננסיתלצורך הוכחת 

מקורי בכתב, אישור  לטופס ההצעה, לרבות 1נספח ב', בנוסח בעל השליטהב
נספח , בנוסח הבעל השליטחתום על ידי רואה החשבון המבקר המוסמך של 

חתום על ידי רואה החשבון מקורי בכתב, אישור וכן  לטופס ההצעה 1א'
נספח המוביל המקצועי ויתר המציעים במשותף בנוסח המבקר המוסמך של 

 . לטופס ההצעה 2א'
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של תעודת הרישום כ"העתק נאמן למקור" של מאושר על ידי עו"ד  העתק .2.1.6
, המוביל הפיננסי המקצועי(ובמקרה של הצעה משותפת של המוביל  המציע

 .)המציעים במשותף, ככל שהנם תאגידיםיתר כל אחד מכן של ו (ככל שקיים)

 יםיישראל יםתאגיד םשהנוכן חברת ניהול ובעל שליטה  (לרבות מציע במשותף) מציע .2.2
 1976 –העתק האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  - בלבד

(ובמקרה של הצעה  האמורים תקף על שמו של המציעכשכל אחד מהאישורים 
, נכון ו/או חברת ניהול ו/או בעל שליטה משותפת, של כל אחד מהמציעים במשותף)

, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
 .  ותלטופס הזמנת ההצע 10.1.8 המקדמי הנקוב בסעיף

היה המציע תאגיד זר (או שהיה מציע במשותף שהנו תאגיד או אזרח/תושב זר), יוגשו 
אישורים עדכניים כאמור לעיל מרואה חשבון חיצוני של המציע (או המציע במשותף) 

 או משלטונות המס הרלבנטיים במדינה/ות בה/ן הוא רשום ו/או מנהל את עסקיו.  

הול ובעל שליטה שהנם תאגידים ישראליים (לרבות מציע במשותף) וכן חברת נימציע  .2.3
מורשה חתום על ידי  תצהיר - בד, לפי הענייןאו אזרחים/תושבים ישראליים בלבלבד 

 ובמקרה של הצעה משותפת, של כל אחד מהמציעים במשותף)המציע (של  החתימה 
מאושר על ידי עו"ד כשהתצהיר האמור  , המציעו/או חברת ניהול ו/או בעל שליטה 

 תנאי המקדמי הנקוב בסעיףה' לטופס ההצעה, וזאת לצורך הוכחת גנספח בנוסח 
  לטופס הזמנת ההצעות. 10.1.9

(כפי שנשלח אליו  מי מטעמושמסרה הרשות למציע או ל אישור רישום למכרז,העתק  .2.4
י וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמ, הרישום למכרזכנגד  בדוא"ל)

 .לטופס הזמנת ההצעות 10.1.10הנקוב בסעיף 

לטופס הזמנת  14.6, כמפורט בסעיף ' לטופס ההצעהדנספח כספית בנוסח  הצעה .2.5
על ידי כל המציעים  במקרה של הצעה משותפת תיחתם ההצעה הכספית .ההצעות
  .המשותף

לטופס  1'הנספח , או בנוסח ' לטופס ההצעההנספח ערבות לקיום ההצעה, בנוסח  .2.6
לטופס הזמנת  14.7, כמפורט בסעיף ההצעה במקרה של הגשת הצעה משותפת בלבד

 . ההצעות

לטופס  14.8סעיף בהתאם להוראות  כנדרש םמיחתו םכשהונספחיו זה טופס הצעה  .2.7
    .הזמנת ההצעות

כנדרש בהתאם להוראות  כשהם חתומים ,החוזה על נספחיהםו טופס הזמנת ההצעות .2.8
 .הזמנת ההצעותלטופס  14.9סעיף 

כשהם  עד מועד הגשת ההצעות, או העתקיהם,בכתב למציעים  שנמסרהכל הבהרה  .2.9
 . לטופס הזמנת ההצעות 14.9כנדרש בהתאם להוראות סעיף  חתומים

' לטופס ההצעה, בצירוף אישור כאמור ונספח  תצהיר בנוסח -  הצעה משותפת בלבד .2.10
 לכך. לטופס הזמנת ההצעות, מקום שהוא נדרש 14.10 בסעיף

  לטופס ההזמנה] 17.10[בהתאם להוראות סעיף  פרטי איש הקשר של המציע .3

    שם ומשפחה

    כתובת 

    מספר טלפון 

    מספר טלפון נייד

    מספר פקס

e-mail    

 סודיות וזכות עיון .4
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יבחר ו במידהכי , לכל המציעים במשותף) - (ובמקרה של הצעה משותפת  למציע ידוע .4.1
זאת, לעיין  יבקשו, אם המציעיםרשאית לאפשר ליתר הרשות תהא כזוכה במכרז, 

בקשר עם זאת,  תביעהמוותר בזאת על כל טענה ו/או  ואבהצעתו זו, על כל חלקיה, וה
  .בהזמנהכאמור 

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

  ההנמקה  תיאור המסמך  

1.     

2.     

3.     

4.     

מצהיר ומתחייב בזאת,  כל המציעים במשותף) - (ובמקרה של הצעה משותפת  המציע
סופי, מלא ובלתי חוזר, כי ידוע ומוסכם עליו ששיקול הדעת לעניין גילוי המסמך באופן 

לצדדים שלישיים במסגרת זכות העיון, כפוף לשיקול דעתה המלאה והבלעדי של 
ן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או וכסופי הרשות, והוא מוותר באופן 

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

  חסויים.

  הצהרות והתחייבויות המציע .5

מצהיר ומתחייב בזאת, באופן  כל המציעים במשותף) - (ובמקרה של הצעה משותפת  המציע
  סופי מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 

לבדיקת מסמכי המכרז וכל  כי ידוע לו שהוא נושא באחריות המלאה והבלעדית .5.1
מלוא התחייבויותיו על התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל ביצוע 

קראם בחנם ומסמכי המכרז, בקפידה רבה בעיין כי  ;הצעתו למכרזטרם הגשת פיהם 
; כי דרש וקיבל מהרשות הבין ושיקלל את כל הוראותיהםמומחה וכן  בעל מקצועכ

עם את כל המידע, ההסברים וההבהרות בקשר הכספית  תוהצעקלל במסגרת יואף ש
כבעל עצמו גם בבדק ובחן , תו למכרזהגשת הצע; כי עובר להמכרז וההרשאה נשואה

הקשור מידע כל של מלאה, מקיפה ויסודית, בדיקה , לשביעות רצונו, מקצוע מומחה
יישומיה השונים של על הגורמים העלולים להשפיע , לרבות מכרז וההרשאה נשואול

וכן כל פרט ועניין, מכל הצעתו הכספית  וסכום כדאיות; הכלכלית הההרשאה וכדאיות
לפי מין וסוג שהוא, המשפיעים ו/או עשויים להשפיע על ביצוע מלוא התחייבויותיו 

משפטי, תכנוני,  , לרבות כל מידע ו/או נתוןחוזה ההרשאה (ככל שהצעתו תזכה במכרז)
   .ביצועי, תפעולי או עסקי

הנקובים  יותיוולמלא אחר כל הצהרותיו והתחייבוהגיש הצעה למכרז כי החלטתו ל .5.2
, התקבלה והתבססה אך ורק על בדיקותיו והערכותיו, ללא תלות במסמכי המכרז

  . רשותתיאורים, הסברים, הערכות, פרסומים, ו/או התחייבויות מצד הב

לנכון לערוך,  האת כל הבדיקות הנזכרות לעיל וכל בדיקה אחרת שרא ךכי לאחר שער .5.3
כל התנאים וההתחייבויות ל עצמו את מקבל עכי הוא ) i( :, מצהיר ומתחייבהוא

את זכויות  וכןובכלל האמור את כל חובותיו והתחייבויותיו  הנקובות במסמכי המכרז
חובותיו יוכל לבצע את מלוא  וכיבמסגרתם הרשות ומגבלת האחריות המוקנים לה 

מבלי לגרוע מכלליות האמור,  כי )ii( ;על פי מסמכי המכרזכאמור התחייבויותיו ו
; תמורה מלאה והוגנת בקשר עם ההרשאה נשוא המכרז מהווה למכרזהכספית הצעתו 

)iiiהוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה י ) כ
ובכלל האמור:  למסמכי המכרז ולתנאיהםו/או תביעה מכל מין וסוג שהיא בקשר 

מכרז ו/או כל תנאי אחר ממסמכי טענות ו/או תביעות שעילתן באי הבנת תנאי ה
 המכרז. 
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ם נכונים, מלאים ומדויקים ה תובהצע יםהכלולהנתונים, המצגים וההצהרות כל כי  .5.4
 , ולא הושמט מההצעה כל פרט, מכל מין וסוג שהוא.הגשת ההצעהומעודכנים למועד 

 כי הצעתו אושרה כדין על ידי האורגנים המוסמכים במציע.  .5.5

   הודעה על זכייההצהרות המציע לעניין  .6

מבלי לגרוע מיתר הצהרות המציע כמפורט בטופס ההזמנה ובטופס הצעה זה, מצהיר  .6.1
ומתחייב בזאת באופן כל המציעים במשותף)  -(ובמקרה של הצעה משותפת המציע 

 י חוזר כדלקמן:תסופי, מלא ובל

אי ידוע למציע והמציע מקבל על עצמו, כי הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה ו/או כי  .6.2
מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למשתתפים 

 במכרז אך ורק על ידי מזכיר ועדת המכרזים של הרשות.

ידוע למציע והמציע מקבל על עצמו, כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים באיזה כי  .6.3
ל גורם שאיננו לעיל בעל פה ו/או בכתב באמצעות כ זה 6מהנושאים המפורטים בסעיף 

אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול  - מזכיר ועדת המכרזים של הרשות 
 –להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 

  יהיה הדבר על אחריותו בלבד.

 טוהר המידותהצהרות המציע לעניין  .7

הזמנה ובטופס הצעה זה, מצהיר המציע מבלי לגרוע מיתר הצהרות המציע כמפורט בטופס ה
ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלי כל המציעים במשותף)  - (ובמקרה של הצעה משותפת 

 חוזר כדלקמן: 

, במישרין /יקבלו/או קיבל /ייתןו/או נתן /יציעו לא הציעהמציע ו/או כל מי מטעמכי  .7.1
ערך במטרה להשפיע, ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל 

במישרין ו/או בעקיפין, על הליך המכרז ו/או הליך קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות 
כל החלטה של המציע ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של 

  הליך זה.

פעולה, במישרין ו/או  /ישתףו/או שיתף /ישדלו לא שידלהמציע ו/או כל מי מטעמכי  .7.2
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר קיפין, עם נושאי משרה אצל מציע בע

 אחר, על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך זה. 

פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם  ףו לא שידל ו/או שיתהמציע ו/או כל מי מטעמכי  .7.3
ר במטרה לקבוע נושאי משרה ברשות ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אח

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

התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו דלעיל תהיה יפר שאם  למציעכי ידוע  .7.4
 המציע הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעת

ל כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת מוותרים ע המציעלמכרז, ו
 הצעתו על ידי הרשות. 

 
חתימת וחותמת 

  המציע
  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, 

  .המכרזורשאים לחייב אותו למטרות 

המציע הריני מאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי ו

להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים 
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, 
ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו 

  .ההזמנה זטופס בפני על 

  תאריך 
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  :במקרה של הצעה משותפת

  

חתימת וחותמת 
  מציע במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 

כי החתומים בשם הריני מאשר בחתימתי, 
המציע במשותף הינם מורשי חתימה 
מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות 

  המכרז.

מציע הריני מאשר בחתימתי, כי ה
חתומים בשם המציע במשותף במשותף וה

הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו 
צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, 

  .על טופס הזמנה זהחתמו בפני 

  תאריך 

 

  

חתימת וחותמת 
  מציע במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע במשותף הינם מורשי חתימה 
מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות 

  המכרז.

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

  .הזמנה זהחתמו בפני על טופס 

  תאריך 

 

  

חתימת וחותמת 
  מציע במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע במשותף הינם מורשי חתימה 
מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות 

  המכרז.

מציע הריני מאשר בחתימתי, כי ה
חתומים בשם המציע במשותף במשותף וה

הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו 
צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, 

  על טופס הזמנה זהחתמו בפני 

  תאריך 
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  לטופס ההצעה 'א נספח

  ההצעותהזמנת  לטופס 14.1 סעיף להוראותבהתאם  תצהיר,

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

  כדלקמן:

ב  ]שהנו מורשה חתימה במציע [*יש לנקוב בתפקידו של המצהיר במציע הנני משמש כ____________ .1
כפי המציע המלא של  ו[*יש לנקוב בשמ ")המציע" (להלן:_______________  מ.ת.____________, 

 מכרזל המציע הצעתמסגרת שם המציע ובעושה תצהירי זה ב אניו שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]
תכנון, הקמה, ניהול והפעלה של בית מלון ל הלקבלת הרשא 2017/15/040/074/00פומבי מס' 

  .בנמל התעופה בן גוריון

בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת באמצעות מוביל מקצועי שהנו גם מוביל פיננסי, ייחתם נספח א' זה באמצעות   * 
בנסיבות האמורות, חלף המילה: "המציע" בנספח א', המוביל המקצועי והפיננסי בלבד באמצעות מורשה חתימה מטעמו. 

  יצוין: "המוביל המקצועי והפיננסי".  

ייחתם נספח א' באמצעות כל אחד  בנפרד* בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת, באמצעות מוביל מקצועי ומוביל פיננסי 
, וזאת בהתייחס לתנאים , באמצעות מורשי החתימה מטעמםבנפרדמהנ"ל: המוביל המקצועי והמוביל הפיננסי, 

ות האמורות, חלף המילה: "המציע" בנספח א', יצוינו בנסיב. כמפורט בנספח א' זה להלן –הרלוונטיים עבור כל אחד מהם 
  המילים: "המוביל המקצועי" או  "המוביל הפיננסי", לפי העניין.

ו/או במדינה בה הוא מנהל את  המציע הנו תאגיד הרשום בישראל כדין הנני מצהיר, כי .2
 .עסקיו

  מצ"ב לתצהירי זה: 

העתק מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של תעודת יצורף  –הצעה שאינה משותפת  מוגשת בנסיבות בהן* 
  .הרישום של המציע

ת ועל ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של תעוד יםמאושר יםהעתקיצורפו  -הצעה משותפת מוגשת  בנסיבות בהן *
   .)במשותף (ככל שהנם תאגידים יםהמציעכל יתר המוביל הפיננסי וכן של ו/או  המוביל המקצועיהרישום של 

 הנני מצהיר, כי:  � .3

 √ המוביל המקצועי והפיננסי יסמן בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת באמצעות מוביל מקצועי שהנו גם מוביל פיננסי,* 
  .עיל וכן ימלא את הפרטים הרלוונטיים בטבלה דלהלןל 3בסעיף  במקום הרלוונטי

 √ בלבדיסמן המוביל המקצועי , בנפרדמוביל פיננסי ו* בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת באמצעות מוביל מקצועי 
   .וכן ימלא את הפרטים הרלוונטיים בטבלה דלהלן עילל 3בסעיף  הרלוונטי במקום

רק במידה והוא לעיל,  3בסעיף במקום המיועד  √יסמן /המוביל המקצועי והפיננסי/המוביל המקצועי המציע* מובהר, כי 
המציע/המוביל המקצועי והפיננסי/המוביל המקצועי מבקש להסתמך על ומבקש לעמוד בתנאי המקדמי בעצמו. במידה 

, חברת הניהולמלא ת, )לטופס הזמנת ההצעות 10.1.2(סעיף  זה 3לצורך עמידה בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף ניהול  חברת
  . הצעותלטופס הזמנת ה 'את התצהיר המצורף כנספח ב

במהלך וזאת לכל הפחות מציע מפעיל ומנהל, בארץ ו/או בחו"ל, לפחות בית מלון אחד, ה
תקופת (להלן: " ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 1.1.2015התקופה שמיום 

 ,במהלך כל תקופת הניסיון )i( :")בית המלוןבו מתקיימים כל אלה, במצטבר (""), הניסיון
כוכבים), על פי תקני משרד התיירות או  C )3לכל הפחות ברמה  ה/היובית/בתי המלון הי

, בית/בתי המלון מנה/מנו במהלך כל תקופת הניסיון) ii(וגם תקינה בינ"ל מקבילה אחרת; 
 ., לכל הפחותבמצטברם חדרי 500

יחידת אירוח, שהנה אחת מאלה בלבד: חדר יחיד, חדר זוגי, סטודיו, סוויטה ו/או  -" חדר"
 12/2012טה נשיאותית, כהגדרת מונחים אלה בחוזר מנכ"ל של משרד התיירות מס' סווי

, כפי שיעודכן במועד 10.7.2012תיירותי מיום  אכסון מתקני וסיווג פיזיים לתכנון תקנים
   חתימת החוזה.

  : הנתונים להוכחת ההצהר
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בית המלון אותו ניהל פרטי 
  והפעיל המציע

 

תקופת   מיקום בית המלון
  הניסיון

 (חודש ושנה)

  רמת בית המלון 

  

חדרים (במצטבר) כמות 
  במהלך תקופת הניסיון 

  

     

     

     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

  : הנני מצהיר, כי � .4

 √יסמן המוביל המקצועי והפיננסי  בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת באמצעות מוביל מקצועי שהנו גם מוביל פיננסי,* 
  .1וכן יצרף אישור מקורי מטעם רואה חשבון מבקר בנוסח נספח א' עילל 4במקום הרלוונטי בסעיף 

 √ בלבד הפיננסייסמן המוביל , בנפרדמוביל פיננסי ו* בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת באמצעות מוביל מקצועי 
   .1בנוסח נספח א' וכן יצרף אישור מקורי מטעם רואה חשבון מבקר עילל 4בסעיף  הרלוונטי במקום

לעיל, רק במידה והוא  4במקום המיועד בסעיף  √יסמן  הפיננסי* מובהר, כי המציע/המוביל המקצועי והפיננסי/המוביל 
מבקש להסתמך  פיננסיבעצמו. במידה והמציע/המוביל המקצועי והפיננסי/המוביל ה יםהמקדמי םמבקש לעמוד בתנאי

מלא ילטופס הזמנת ההצעות),  10.1.3-10.1.6 פיםזה (סעי 4לצורך עמידה בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף  בעל שליטהעל 
וכן יצרף אישור מקורי מטעם רואה חשבון מבקר  לטופס הזמנת ההצעות ', את התצהיר המצורף כנספח בבעל השליטה

  . 1בנוסח נספח א'

 2016 –ו  2015בגין שנים: הנו בעל מחזור הכנסות מצטבר (לא כולל מע"מ), מציע ה .4.1
וכל זאת, בהתבסס על דוחות כספיים מבוקרים של ₪,  50,000,000–שאינו נמוך מ 

  ;המציע בגין כל אחת מהשנים האמורות

, וכל הינו חיובי 2016 -ו  2015תזרים המזומנים המשוקלל מפעילותו השוטפת לשנים   .4.2
כל אחת מהשנים זאת בהתבסס על דוחות כספיים מבוקרים של המציע בגין 

  האמורות; 

(בשקלים  2016לשנת ₪  30,000,000 –הון עצמי בסך שאינו נמוך מ מציע הנו בעל ה .4.3
חדשים, לא כולל מע"מ), וכל זאת בהתבסס על הדוח הכספי המבוקר של המציע בגין 

  ;2016שנת 

או הדוח הרבעוני האחרון שהפיק, לפי  2016הדוח הכספי המבוקר של המציע בגין שנת  .4.4
 . אינו כולל הערת עסק חי או אזהרת עסק חיהמאוחר מביניהם, 

מהיקף ההשקעה הכוללת בבית המלון,  30%המציע הינו בעל הון עצמי בשיעור של  .4.5
 . 2016בגין שנת  המציעוכל זאת בהתבסס על הדוח הכספי המבוקר של וזאת בהתאם 

 חתום על ידי רואה החשבון המבקר המוסמך של המציעמקורי בכתב, אישור זה:  לתצהירי* מצ"ב 
   .צעההפס הולט 1נספח א'בנוסח 

ישראלי), יתורגמו הנתונים ₪ במידה וההיקפים הכספיים בדוחות הכספיים של המציע, נקובים במטבע זר (שאינו [
ון המבקר (לפי העניין), בשקלים חדשים הכספיים האמורים ובהתאם יצוינו בהצהרת המציע ו/או באישור רואה החשב

ם לפרסומים הרשמיים של בלבד, לפי שער החליפין הממוצע השנתי, של אותו מטבע זר ביחס לשקל חדש, וזאת בהתא
  .  בנק ישראל

כל הנתונים הכספיים שימסרו על ידי המציע במסגרת המענה לתנאים המקדמיים, בהתייחס להיקפים הכספיים 
יתבססו על דוחות כספיים של המציע אשר יערכו על פי תקינה וכללי חשבונאות מקובלים במדינה בה  במסגרתם,הנקובים 

  ]רשום התאגיד

 10.1.2-10.1.7לעיל (סעיפים  4 –ו  3פים לצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים בסעי .5
מך יהיה המציע או מוביל מקצועי ו/או מוביל פיננסי רשאים להסת, )טופס הזמנת ההצעותל

על הניסיון ו/או תנאי איתנות פיננסית, שנצברו על ידי תאגיד ממנו רכשו/קיבלו המציע או 
המוביל המקצועי ו/או המוביל הפיננסי, לפי העניין, פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג, 

ולרבות בדרך של עסקת נכסים ו/או העברת  1999 -כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט 
  ").התאגיד הנרכש/הנעבראחרת (להלן: " פעילות בדרך

ביקש המציע או מוביל מקצועי ו/או מוביל פיננסי להסתמך על ניסיון ותנאי איתנות פיננסית  .6
של תאגיד נרכש/נעבר, תצורף להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על רכישת/העברת 

י טופס הזמנת הפעילות מהתאגיד הנרכש/הנעבר וכן את כל המסמכים והמידע הדרושים על פ
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ההצעות בקשר עם הניסיון ויתר תנאי האיתנות הפיננסית שנצברו על ידי התאגיד 
   . הנרכש/הנעבר, לתקופה הרלוונטית, לפי העניין

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .7

  

 

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

המצהיר כי הריני מאשר בחתימתי, 
 החברה ולחייבה מוסמך לחתום בשם

  . לצורך המכרז

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

  בפני על תצהיר זה.

  תאריך 
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  לטופס ההצעה 1א' נספח

   לטופס הזמנת ההצעות 14.1 סעיף, בהתאם להוראות אישור רואה חשבון מבקר

  תאריך:______________
  לכבוד

  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

  נ.,ג.א.

תכנון, הקמה, ניהול והפעלה של ל הלקבלת הרשא 2017/15/040/074/00מכרז פומבי מס' הנדון: 
  בית מלון בנמל התעופה בן גוריון

[*יש לנקוב בשמו המלא ") התאגיד______________ (להלן:  "של  המבקר והמוסמךהחשבון  הכרוא
  את כל אלה:לאשר,  והרינ של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

שאינו  2016 –ו  2015הנו בעל מחזור הכנסות מצטבר (לא כולל מע"מ), בגין שנים:  התאגיד .1
בגין כל  התאגידוכל זאת, בהתבסס על דוחות כספיים מבוקרים של ₪,  50,000,000–נמוך מ 

  .אחת מהשנים האמורות

, הינו חיובי 2016 -ו  2015לשנים  של התאגיד תזרים המזומנים המשוקלל מפעילותו השוטפת  .2
  בגין כל אחת מהשנים האמורות.   התאגידוכל זאת בהתבסס על דוחות כספיים מבוקרים של 

(בשקלים חדשים,  2016לשנת ₪  30,000,000 –הון עצמי בסך שאינו נמוך מ הנו בעל  אגידהת .3
 .  2016בגין שנת  התאגידלא כולל מע"מ), וכל זאת בהתבסס על הדוח הכספי המבוקר של 

או הדוח הרבעוני האחרון שהפיק, לפי  2016בגין שנת  התאגידהדוח הכספי המבוקר של  .4
 . ל הערת עסק חי או אזהרת עסק חיאינו כולהמאוחר מבניהם, 

מהיקף ההשקעה הכוללת בבית המלון, וזאת  30%התאגיד הינו בעל הון עצמי בשיעור של  .5
 .2016בגין שנת  התאגידוכל זאת בהתבסס על הדוח הכספי המבוקר של בהתאם 

הרינו לאשר, כי כל הנתונים הכספיים הנקובים באישור זה מתבססים על דוחות כספיים של  .6
 . התאגידאשר נערכו על פי תקינה וכללי חשבונאות מקובלים במדינה בה רשום  התאגיד

כמו כן הרינו לאשר כי פירוט הנתונים הכספיים המופיעים באישור זה, נקובים בספרי  .7
הממוצע לפי שער החליפין והם הומרו לש"ח ישראלי  __________במטבע זר שהנו  התאגיד

[אישור  לשקל חדש (כפי שהוא מתפרסם על ידי בנק ישראל). השנתי, של אותו מטבע זר ביחס
זה במידה והנתונים הכספיים כפי שהם מופיעים בדוחות  6רואה החשבון המבקר יכלול את האמור בסעיף 

  , נקובים במטבע זר]התאגידהכספיים של 

________ _________  
  חתימת רואה החשבון

  פירמה מקורי של משרד רואה החשבון ולהטביע חותמת וחתימה מקוריים][יש לערוך את נוסח האישור (כלשונו) על דף 
  

 רואה מטעם 1בנוסח נספר א' אישוריצורף * בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת באמצעות מוביל מקצועי שהנו גם מוביל פיננסי, 
חשבון מבקר מטעמם, בנוסח נספח , ואילו יתר המציעים במשותף יצרפו אישור רואה של המוביל המקצועי והפיננסי מבקר חשבון

   .2א'

מטעם רואה  1בנוסח נספר א'אישור יצורף * בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת באמצעות מוביל מקצועי ומוביל פיננסי בנפרד, 
   .2בלבד, ואילו יתר המציעים במשותף יצרפו אישור רואה חשבון מבקר מטעמם, בנוסח נספח א' של המוביל הפיננסיחשבון מבקר 

המציע/המוביל המקצועי והפיננסי/המוביל הפיננסי מבקש להסתמך על בעל שליטה לצורך עמידה בתנאי במידה ו* מובהר, כי 
 שלמטעם רואה חשבון מבקר  1א' חנספבנוסח אישור יצורף לטופס הזמנת ההצעות,  10.1.3-10.1.6סעיפים ב יםהנקוב יםהמקדמי

   .2אישור רואה חשבון מבקר, בנוסח נספח א' ףיצרי, והפיננסי/המוביל הפיננס המציע/המוביל המקצועיואילו  בעל השליטה
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  לטופס ההצעה 2א' נספח

   לטופס הזמנת ההצעות 14.1 , בהתאם להוראות סעיףאישור רואה חשבון מבקר

  תאריך:______________
  לכבוד

  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

  נ.,ג.א.

תכנון, הקמה, ניהול והפעלה של ל הלקבלת הרשא 2017/15/040/074/00מכרז פומבי מס' הנדון: 
  בית מלון בנמל התעופה בן גוריון

[*יש לנקוב בשמו המלא ") התאגידשל ______________ (להלן:  " המבקר והמוסמךהחשבון  הכרוא
פי המבוקר של המציע בגין הדוח הכסכי  לאשר, והרינ של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

 . אינו כולל הערת עסק חי או אזהרת עסק חיאו הדוח הרבעוני האחרון שהפיק,  2016שנת 

________ _________  
  חתימת רואה החשבון

  [יש לערוך את נוסח האישור (כלשונו) על דף פירמה מקורי של משרד רואה החשבון ולהטביע חותמת וחתימה מקוריים]
  

  יוגש בנסיבות הבאות:  1אישור בנוסח נספח ב'

  על ידי כל יתר המציעים במשותף.  - בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת באמצעות מוביל מקצועי שהנו גם מוביל פיננסיא. 

יתר ידי כל על ידי המוביל המקצועי וכן על   - בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת באמצעות מוביל מקצועי ומוביל פיננסי בנפרדב. 
  .המציעים

המציע/המוביל המקצועי והפיננסי/המוביל הפיננסי מבקש להסתמך על בעל שליטה לצורך עמידה בתנאי בנסיבות בהן  ג.
י המציע/המוביל המקצועי והפיננסי/המוביל הפיננסעל ידי  – לטופס הזמנת ההצעות 10.1.3-10.1.6סעיפים ב יםהנקוב יםהמקדמי

  .ם, לפי הענייןעצמ

לצורך עמידה בתנאי  חברת ניהולמבקש להסתמך על  המקצועיהמציע/המוביל המקצועי והפיננסי/המוביל בנסיבות בהן  ד.
  .חברת הניהולעל ידי גם  – לטופס הזמנת ההצעות 10.1.2 ףסעיבהמקדמי הנקוב 
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  לטופס ההצעה 'ב נספח

  ההצעותהזמנת  לטופס 10.2.1 סעיף להוראותבהתאם  תצהיר,

[* תצהיר זה יוגש על ידי חברת הניהול בנסיבות בהן המציע/המוביל המקצועי והפיננסי/המוביל המקצועי, לפי 
לטופס הזמנת  10.1.2העניין, מבקשים להסתמך על חברת ניהול לצורך עמידה בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף סעיף 

  ההצעות]

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

  כדלקמן:

חברת שהנו מורשה חתימה ב בחברת הניהול[*יש לנקוב בתפקידו של המצהיר  הנני משמש כ____________ .1

ה [*יש לנקוב בשמ ")חברת הניהול_______________ (להלן: " מ.ת.ב ____________,  ]הניהול

 .בתעודת ההתאגדות] הא מופיעיכפי שה המלא של חברת הניהול

") המציע(להלן: "_______________, מ.ת. _____________ שם עושה תצהירי זה ב אני .2
בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת, באמצעות  .בתעודת ההתאגדות הא מופיעוכפי שההמציע המלא של  ו[*יש לנקוב בשמ

מקצועי ופיננסי או באמצעות מוביל מקצועי אשר בחר להסתמך על חברת ניהול, יצוין שם ומ.ת. של המוביל המקצועי מוביל 

 הלקבלת הרשא 2017/15/040/074/00מכרז פומבי מס' המציע ל הצעתמסגרת וב ]האמור
  .תכנון, הקמה, ניהול והפעלה של בית מלון בנמל התעופה בן גוריוןל

  :יהולחברת הנפרטים אודות  .3

  _______________________  חברת הניהולשל  שמה

  _______________________  תאגידמספר 

  _______________________  כתובת

(שם/ת.ז.  חברת הניהולפרטים אודות נציג מטעם 
  _______________________  פרטי התקשרות)

(שם, שמות בעלי המניות של חברת הניהול 
  פרטי התקשרות) /ח.פת.ז.

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

(שם/ת.ז. פרטי שמות מנהלים של חברת הניהול 
  התקשרות)

_______________________  

_______________________  

_______________________  

_______________________  

 תא מנהליו/או במדינה בה ה תאגיד הרשום בישראל כדין ההנ חברת הניהול הנני מצהיר, כי .4
 .האת עסקי

  חברת הניהול. העתק מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של תעודת הרישום של מצ"ב לתצהירי זה: 

, בארץ ו/או בחו"ל, לפחות בית מלון אחד, תומנהל המפעילחברת הניהול  הנני מצהיר, כי .5
ועד למועד האחרון להגשת ההצעות  1.1.2015במהלך התקופה שמיום וזאת לכל הפחות 

במהלך  )i(: ")בית המלוןבו מתקיימים כל אלה, במצטבר (""), תקופת הניסיון(להלן: " במכרז
וכבים), על פי תקני כ C )3לכל הפחות ברמה  ה/היובית/בתי המלון הי ,כל תקופת הניסיון

בית/בתי המלון מנה/מנו במהלך כל ) ii(וגם משרד התיירות או תקינה בינ"ל מקבילה אחרת; 
 ., לכל הפחותם במצטברחדרי 500תקופת הניסיון, 

יחידת אירוח, שהנה אחת מאלה בלבד: חדר יחיד, חדר זוגי, סטודיו, סוויטה ו/או  -" חדר"
 12/2012אלה בחוזר מנכ"ל של משרד התיירות מס' סוויטה נשיאותית, כהגדרת מונחים 

, כפי שיעודכן במועד 10.7.2012תיירותי מיום  אכסון מתקני וסיווג פיזיים לתכנון תקנים
  חתימת החוזה. 

  נתונים להוכחת ההצהרה: 
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 הפרטי בית המלון אותו ניהל
  חברת הניהול הוהפעיל

 

תקופת  מיקום בית המלון 
  הניסיון

 (חודש ושנה)

  רמת בית המלון 

  

כמות חדרים (במצטבר) 
  במהלך תקופת הניסיון 

  

     

     

     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד              

כדין עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך  העסקי תמנהלהניהול  חברתמצהיר, כי  הנני � .6
כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  תבעל ה, ושהינ1975-מוסף, תשל"ו

 במידה וחברת הניהול הנה תאגיד ישראלי]במקום המיועד  √המצהיר יסמן [. 1976-ציבוריים, התשל"ו
, 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ול 2סעיף העתק האישורים הנדרשים לפי מצ"ב לתצהירי זה: * 

, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות חברת הניהולשל  השמ אחד מהאישורים האמורים תקף עלכשכל 
  . במכרז

אושרה כדין על ידי הגופים המוסמכים מכרז ל המציע הצעתזה במסגרת  נספח ב'הגשת  .7
  .חברת הניהולב

או הדוח הרבעוני האחרון שהפיקה,  2016בגין שנת  חברת הניהולהדוח הכספי המבוקר של  .8
 . הערת עסק חי או אזהרת עסק חיאינו כולל לפי המאוחר מבניהם, 

חברת חתום על ידי רואה החשבון המבקר המוסמך של מקורי בכתב, אישור זה:  לתצהיר* מצ"ב 
   .צעההלטופס ה 'בנספח בנוסח הניהול 

 הבעצמ הלא פתח חברת הניהולהליכי פשיטת רגל או פירוק,  חברת הניהוללא ננקטו כנגד  .9
צו כינוס נכסים או צו  הבהליכי פשיטת רגל או פירוק או הקפאת הליכים, לא הוצא כנגד
כונס נכסים או נאמן או  הפירוק או צו להקפאת הליכים, לרבות צווים זמניים, לא מונה ל

ולא הוצע  הלהסדר נושים עם נושי הלא הגיע חברת הניהולמנהל מיוחד, בין זמני ובין קבוע, 
כל הליך בעל אופי דומה או שמונה לו  הנושים כאמור, וכן לא ננקט כנגד להגיע להסדר הל

 מינוי בעל אופי דומה. 

חברת של  האין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסוד .10
כל יתר ולביצוע לחוזה)  11לתפעול שטחי ומתקני השירות (כמפורט בסעיף  הניהול

לכל התחייבות, לרבות התחייבות  פהכפו האינחברת הניהול ; הנקובות בחוזההתחייבויות ה
ו/או בביצוע על הצהרה זו  החוזה ואין בחתימתהעל פי  המותנית, המנוגדת להתחייבויותי

, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה ועל פי החוזה העל פי ההתחייבויותי
 .דין-של כל דין לרבות תקנה, צו ופסק

 נהמקצוע והבי תבעיון רב, כבעל תםאת מסמכי המכרז במלואם, קרא הקיבל חברת הניהול .11
לתפעול בקשר  האת תנאיהם לרבות מלוא המגבלות, החובות וההתחייבויות המוטלות עלי

א יוכן לרבות כל העלויות וההיבטים הכלכליים הכרוכים בכך, והשטחי ומתקני השירות 
 מציעובפרט את הסמכויות המוקנות במסגרתם לרשות, כלפי ה בזאת את כל תנאיהם תמקבל
 .  חברת הניהולוכלפי 

מסור לרשות, מיד עם דרישתה הראשונה, כל מידע נוסף שיידרש על ידי חברת הניהול ת .12
בכל ם של המציע ו/או חברת הניהול הרשות במסגרת הליך המכרז, על מנת לבחון את עמידת

 המכרז.  מסמכיתנאי 

הוא נכון, מלא ומדויק ומעודכן למועד הגשת ההצעה, ולא  חברת הניהולקשר עם כל המידע ב .13
 הושמט מההצעה כל פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתה של הרשות. 

, כקבלן משנה מטעם המציע חברת הניהולספק תבמידה והצעתו של המציע תזכה במכרז  .14
שטחי ומתקני השירות ומתן  שירותי ניהול ותפעולאת , (ככל שהצעתו תזכה במכרז)

. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, היה בחוזה) ם(כהגדרתהשירותים באמצעותם 
את הוראות החוזה  השא באחריות לקבל על עצמתי חברת הניהולומציע יוכרז כזוכה במכרז, 

 מםבקשר ע, לבצע את חובות המציע ניהול ותפעול שטחי ומתקני השירותבכל הקשור לביצוע 
ו/או  םהשירותים, במלואן, כקבלן משנה של המציע וכן לבצע כל התחייבות הכרוכה בביצוע
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הקשורה בהם, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל האמור לספק לרשות ולהעמיד לרשות המציע, 
 . תפעול שטחי ומתקני השירותאת כל הסיוע והתמיכה המקצועיים אשר יידרשו בקשר עם 

על עצמו באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר את תנאי והוראות  תומקבל מהכימס חברת הניהול .15
 ת, ובכלל האמור מקבלתפעול שטחי ומתקני השירותהחוזה במלואם ובמועדם בקשר עם 

את כל חובות והתחייבויות המציע ("גב אל גב"), ללא כל סייג ולכל  העל עצמ חברת הניהול
וביצוע כל הוראות החוזה בקשר אליהם, שירות תפעול שטחי ומתקני הדבר ועניין בקשר עם 

על פי החוזה, כלפי  חברת הניבולבמלואן ובמועדן. מובהר, כי ביצוע התחייבויות ואחריות 
 חברת הניהולהרשות, הנן נפרדות ובלתי תלויות בביצוע התחייבויות המציע על פי החוזה. 

בצע בקשר עם תם, אותם ישא באחריות המלאה לכל מעשה ו/או מחדל, מכל מין וסוג שהת
החוזה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה, בשום צורה ואופן, בכל התקשרות ו/או 

ו/או בנקיטת הליכים  ומגעים אותם תבצע ו/או תנהל הרשות עם המציע ו/או עם מי מטעמ
ופן , על מנת לגרוע ו/או לשנות בשום צורה ואומכל מין וסוג שהוא כנגד המציע ו/או מי מטעמ

תפעול שטחי לביצוע כל הוראות החוזה בקשר עם  חברת הניהולהמלאה של  המאחריות
לכל מעשה ו/או מחדל  חברת הניהולשל  , במלואן ובמועדן ו/או מאחריותהומתקני השירות

 . האותם ביצע

בקשר עם החוזה, כפופים בכל מקרה, לתוקפה, תנאיה  חברת הניהולהתקשרות המציע עם  .16
שרות הרשות עם המציע כמפורט בחוזה, וכן לאישור תוקפה של התקשרות ומועדיה של התק

כאמור על ידי הרשות. הרשות בלבד תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל 
את החוזה ו/או להורות למציע לחדול מביצוע השירותים ו/או להורות למציע להחליף את 

ו/או בנסיבות בהן תורה הרשות על ביטול . בנסיבות בהן יבוטל החוזה חברת הניהול
ו/או החלפתו בהתאם להוראות החוזה, בכל עת ומכל סיבה  חברת הניהולההתקשרות עם 

בכל הכרוך במתן  חברת הניהולשהיא על פי שיקול דעתה, תהיה ההתקשרות בין המציע ל
 ום תוקףבטל ומבוטל מעיקרו ולא יהיה לו שויתר השירותים תפעול שטחי ומתקני השירות 

מלטעון כנגד הרשות,  תומושתק ההיה מנועתבזאת, וכן  תמוותר חברת הניהול, וכלפי הרשות
 חברת הניהולכל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג, בקשר לכך. ביטול ההתקשרות שבין 

למציע או הפרת תנאיה, יהוו לכל דבר ועניין הפרה של הצהרה זו וכן הפרה של התחייבויות 
 על פי החוזה.  חברת הניהול

אינו מעמיד  חברת הניהולבאמצעות תפעול שטחי ומתקני השירות הרשאת הרשות לבצע את  .17
כצד לחוזה, חלף ו/או ביחד עם המציע, אלא אך כמי שנושא, ביחד ולחוד חברת הניהול את 
  על פי החוזה כלפי הרשות וכלפי כל מי מטעמה.  ווהתחייבויותי ובכל חובותי מציעעם ה

בזאת באופן בלתי  תמוותר חברת הניהולזה לעיל,  17 וע מכלליות אמור בסעיף מבלי לגר
סעד מלהעלות כל טענה ו/או תביעה שעניינה כל זכות ו/או  תומושתק ההיה מנועתחוזר, וכן 
(ככל שיעמדו) כלפי הרשות ו/או כלפי מי מטעמה, לרבות זכות לסעד של צו מניעה ה שיעמדו ל

להעלות כל טענה רשאית  חברת הניהולהיה תזמני ו/או קבוע, וכי על אף האמור בכל דין, 
במסגרת החוזה במישרין כנגד המציע  הו/או תביעה בקשר עם החוזה ו/או בקשר עם פעילות

לא יהיה באמור על מנת . כמו כן, שא בשל האמור בכל אחריות שהיאיבלבד והרשות לא ת
ו/או כלפי הרשות על פי  כלפי המציע חברת הניהוללעכב ו/או לגרוע מביצוע התחייבויות 

שלכתיו של את משמעותו וה נהומבי ת, כי הוא מודעתומחייב המצהיר חברת הניהול. החוזה
פעל למימושה של כל זכות כאמור, גם אם יקבע שזכות כזו תשלא  הויתור כאמור ומצהיר

  על פי דין.  העומדת ל

כל ההליכים, הסעדים והתרופות שעומדים לרשות כנגד המציע על פי החוזה ו/או על פי דין,  .18
ען הסר ספק , ביחד ולחוד. למחברת הניהוליעמדו לרשות בקשר עם מתן השירותים גם כלפי 

מובהר בזאת, כי לא יהיה בהתקשרות הישירה שבין הרשות והמציע בחוזה על מנת לגרוע 
על פי החוזה ו/או  חברת הניהולו/או בזכויות הרשות כלפי  חברת הניהולו/או לפגוע באחריות 

 על פי דין. 

לא ישתנה גם במקרה של שינוי במסמכי המכרז  חברת הניהולשל  תוקף התחייבויותיה .19
 האת הסכמת נתנות חברת הניהולבהתאם להוראות הרשות, ובפרט בחוזה, בכל שלב שהוא, ו

 מראש לכל שינוי כאמור.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .20

  

  תאריך   חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר
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הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר 
 חברת הניהולמוסמך לחתום בשם 

  ולחייבה לצורך המכרז. 

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

  בפני על תצהיר זה.
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  לטופס ההצעה 1'ב נספח

  ההצעותהזמנת  לטופס 14.1 סעיף להוראותבהתאם  ,הצהרת בעל שליטה

, לפי העניין, פיננסיבנסיבות בהן המציע/המוביל המקצועי והפיננסי/המוביל ה בעל שליטה[* תצהיר זה יוגש על ידי 
 10.1.7 –ו  10.1.3-10.1.5 פיםהנקוב בסעי יםהמקדמי םלצורך עמידה בתנאי בעל שליטהמבקשים להסתמך על 
   לטופס הזמנת ההצעות]

[*יש לנקוב בשמו המלא של בעל השליטה כפי שהוא מופיע  ")בעל השליטה____________ (להלן: "אנו הח"מ, 

_____________ המוסמכים לחתום בשמה  -, באמצעות ה"ה ___________ ו בתעודת ההתאגדות]
[*יש  )"החברה"ובמקומה, מתכבדים לצרף התחייבות זו כחלק מהצעת _____________ (להלן: 

בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת, באמצעות מוביל מקצועי  .מלא של החברה כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדותלנקוב בשמה ה
ופיננסי או המוביל , יצוין שם ומ.ת. של המוביל המקצועי בעל השליטהאשר בחר להסתמך על  פיננסיופיננסי או באמצעות מוביל 

תכנון, הקמה, ניהול והפעלה ל הלקבלת הרשא 2017/15/040/074/00, למכרז פומבי מס' ]האמורהפיננסי 
") ובמסגרת הרשות" –" ו החוזה", "המכרז(להלן, בהתאמה: "של בית מלון בנמל התעופה בן גוריון 

   האמור אנו מצהירים ומתחייבים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר כדלקמן: 

 .ו/או במדינה בה היא מנהלת את עסקיה תאגיד הרשום בישראל כדין הנו בעל השליטה .1

  חברת הניהול. העתק מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור" של תעודת הרישום של מצ"ב לתצהירי זה: 

, 1975-כדין עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו ומנהל עסקיבעל השליטה  � .2
[המצהיר . 1976-ם ציבוריים, התשל"ובעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופי ווהינ

 תאגיד ישראלי] והנ ובעל השליטהבמקום המיועד במידה  √יסמן 
, 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ול 2סעיף העתק האישורים הנדרשים לפי מצ"ב לתצהירי זה: * 

  . להגשת ההצעות במכרז, נכון למועד האחרון בעל השליטהשל  ואחד מהאישורים האמורים תקף על שמכשכל 

אושרה כדין על ידי הגופים המוסמכים מכרז ל המציע הצעתזה במסגרת  1נספח ב'הגשת  .3
  .חברת הניהולב

 2016 –ו  2015הנו בעל מחזור הכנסות מצטבר (לא כולל מע"מ), בגין שנים:  בעל השליטה .4
בעל וכל זאת, בהתבסס על דוחות כספיים מבוקרים של ₪,  50,000,000–שאינו נמוך מ 

  .בגין כל אחת מהשנים האמורות השליטה

הינו  2016 - ו  2015לשנים של בעל השליטה תזרים המזומנים המשוקלל מפעילותו השוטפת  .5
, וכל זאת בהתבסס על דוחות כספיים מבוקרים של בעל השליטה בגין כל אחת מהשנים חיובי
  מורות.  הא

(בשקלים  2016לשנת ₪  30,000,000 –הון עצמי בסך שאינו נמוך מ הנו בעל  בעל השליטה .6
בגין  בעל השליטהחדשים, לא כולל מע"מ), וכל זאת בהתבסס על הדוח הכספי המבוקר של 

 .  2016שנת 

או הדוח הרבעוני האחרון שהפיק, לפי  2016בגין שנת  בעל השליטההדוח הכספי המבוקר של  .7
  . אינו כולל הערת עסק חי או אזהרת עסק חיהמאוחר מבניהם, 

מהיקף ההשקעה הכוללת בבית המלון,  30%בעל השליטה הינו בעל הון עצמי בשיעור של  .8
. 2016בגין שנת  בעל השליטהוכל זאת בהתבסס על הדוח הכספי המבוקר של וזאת בהתאם 

ברה תזכה במכרז, בעל השליטה יעמיד את ההון העצמי האמור לטובת בנוסף, במידה והח
 החברה. 

בעל * מצ"ב לתצהירי זה: אישור מקורי בכתב, חתום על ידי רואה החשבון המבקר המוסמך של 
  לטופס ההצעה.  1בנוסח נספח א' השליטה

ישראלי), יתורגמו הנתונים ₪ , נקובים במטבע זר (שאינו בעל השליטה[במידה וההיקפים הכספיים בדוחות הכספיים של 
, בשקלים חדשים בלבד, לפי שער החליפין הממוצע השנתי, בעל השליטההכספיים האמורים ובהתאם יצוינו בהצהרת 

  של אותו מטבע זר ביחס לשקל חדש, וזאת בהתאם לפרסומים הרשמיים של בנק ישראל.  

במסגרת המענה לתנאים המקדמיים, בהתייחס להיקפים הכספיים  בעל השליטהכל הנתונים הכספיים שימסרו על ידי 
אשר יערכו על פי תקינה וכללי חשבונאות מקובלים  בעל השליטההנקובים במסגרתם, יתבססו על דוחות כספיים של 

  במדינה בה רשום התאגיד]

רגל או פירוק, בעל השליטה לא פתח בעצמו  לא ננקטו כנגד בעל השליטה הליכי פשיטת .9
בהליכי פשיטת רגל או פירוק או הקפאת הליכים, לא הוצא כנגדו צו כינוס נכסים או צו 
פירוק או צו להקפאת הליכים, לרבות צווים זמניים, לא מונה לו כונס נכסים או נאמן או 

שים עם נושיו ולא הוצע לו מנהל מיוחד, בין זמני ובין קבוע, בעל השליטה לא הגיע להסדר נו
להגיע להסדר נושים כאמור, וכן לא ננקט כנגד בעל השליטה כל הליך בעל אופי דומה או 

 שמונה לו מינוי בעל אופי דומה. 
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ו של בעל אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסוד .10
בעל ; ע את כל החובות המוטלות על פיוהשליטה לחתום על כתב התחייבות זה ו/או לבצ

אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי  השליטה
ה ועל פי ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיעל הצהרה זו ואין בחתימתו כתב התחייבות זה 

דין לרבות תקנה, צו  , משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כלהחוזה
 .דין-ופסק

בעל השליטה קיבל את מסמכי המכרז במלואם, קראם בעיון רב והבין את תנאיהם לרבות  .11
וכן לרבות כל  על פי החוזהמלוא המגבלות, החובות וההתחייבויות המוטלות על החברה 

לות העלויות וההיבטים הכלכליים הכרוכים בכך, וכן את מלוא החובות וההתחייבויות המוט
על בעל השליטה על פי כתב התחייבות זה והוא מקבל בזאת את כל תנאיו ובפרט את 

  הסמכויות המוקנות במסגרתו לרשות, כלפי החברה וכלפי בעל השליטה.  

בהצעת  יםהכלולהנתונים, המצגים וההצהרות כל לאחר בדיקה נאותה שערך בעל השליטה,  .12
נם נכונים, מלאים ההתחייבות זה  החברה וכן כל המצגים וההצהרות הכלולים בכתב

, ולא הושמט מהצעת החברה ומכתב התחייבות הגשת ההצעהומדויקים ומעודכנים למועד 
 זה כל פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתה של הרשות.

בעל השליטה ימסור לרשות כל מידע נוסף המהווה שינוי ו/או עדכון להצהרות בעל השליטה  .13
מייד עם היוודע לו על שינוי ו/או עדכון כאמור. מבלי לגרוע מכלליות בכתב התחייבות זה 

האמור, ימסור לרשות, מייד עם דרישתה הראשונה של הרשות, כל מידע נוסף שיידרש על ידי 
הרשות במסגרת הליך המכרז, על מנת לבחון את עמידת בעל השליטה בכל ההתחייבויות 

 הנקובות בכתב התחייבות זה. 

ה של החברה תזכה במכרז, מקבל בעל השליטה על עצמו בזאת ללא כל סייג, במידה והצעת .14
 באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן ישא באחריות המלאה לכל אלה:

בעל השליטה יבצע את כל הדרוש על מנת שהחברה תוכל למלא אחר כל התחייבויותיה  .14.1
אשראים ו/או  , ובכלל האמור: יעמיד בטחונות ו/אויועל פי החוזה כמפורט בהוראות

שא באחריות המלאה ויערוב לכל התחייבויותיה הכספיות של ימימון וכיו"ב וכן י
 .השירותיםהחברה כלפי צדדים שלישיים בקשר ישיר ו/או עקיף לביצוע 

ובלתי  בלתי מותנית ,מוחלטתאוטונומית, , בערבות מלאה, בעל השליטה ערב בזאת .14.2
החברה כלפי הרשות ו/או כלפי מי  המלא של כל חובות םרעוני, לפניתנת לביטול

מטעמה בקשר ישיר ו/או עקיף לחוזה וללא הגבלה בסכום ובכלל האמור: מתחייב 
ימים לאחר  3תוך בזאת בעל השליטה באופן סופי, מלא ובלתי חוזר לשלם לרשות ב

, ")הדרישהידי הרשות (להלן: "קבלת דרישה ראשונה בכתב הנחזית להיות חתומה על 
לחוק הערבות,  8אמור בסעיף ם הנקוב בדרישה האמורה. בהתאם לאת מלוא הסכו

"), מוותר בעל השליטה בזאת באופן סופי, מלא חוק הערבות(להלן: " 1967-תשכ"ז
ובלתי חוזר על דרישה מוקדמת מהחברה, ומתחייב לשלם לרשות את הסכום הנקוב 

ים של בדרישה, גם במידה והרשות לא פנתה תחילה לחברה ו/או לערבים האחר
אף מבלי שנדרש חילוט ערבות הביצוע ו/או ערבות הבדק  –החברה, לרבות בעניין זה 

 שהועמדה לרשות במסגרת הוראות החוזה. 

ללא כל קשר  זה יעמדו בתוקפן 13.2התחייבות בעל השליטה הנקובות בסעיף 
ן, רשות בקשר עם החוזה. כמו כלערבויות או לביטחונות אחרים אשר ניתנו או יינתנו ל
גם במקרה של פגם בכושרה של תעמודנה התחייבויות אלה של בעל השליטה בתוקפן 

  כתב התחייבות זו. מכל סיבה שהיא ובכל עת שהיא, לרבות עובר לחתימת  החברה

מובהר בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי הוראות כתב התחייבות זה יגברו בכל 
אשר המטיבה עם בעל השליטה על פי מקרה על כל הוראה אחרת הניתנת להתנאה ו

חוק הערבות. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מוותר בעל השליטה בזאת, באופן 
, 7, 6סופי, מלא ובלתי חוזר, על כל זכות אשר יכול ומוקנית לו מכוח הוראות סעיפים: 

ה מכל והוא יהיה מנוע ומושתק ומלהעלות כל טענה ו/או תביע לחוק הערבות 15 -ו  12
  מין וסוג שהן בקשר לכך.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה, בשום צורה ואופן, בכל התקשרות ו/או מגעים  .15
אותם תבצע ו/או תנהל הרשות עם החברה ו/או עם מי מטעמה ו/או בנקיטת הליכים מכל מין 
וסוג שהוא כנגד החברה ו/או מי מטעמה, על מנת לגרוע ו/או לשנות בשום צורה ואופן 
מאחריותו המלאה של בעל השליטה לביצוע כל התחייבויותיו על פי כתב התחייבות זה, 

 במלואן ובמועדן. 
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חתימת בעל השליטה על כתב התחייבות זה כמו גם אחריותו של בעל השליטה על פיו אינו  .16
ל השליטה כצד בעל זכויות על פי החוזה, חלף ו/או ביחד עם החברה, אלא אך מעמיד את בע

כמי שנושא, ביחד ולחוד עם החברה בחובות ובהתחייבויות המוטלות על החברה כלפי הרשות 
 וכלפי כל מי מטעמה על פי החוזה. 

 מובהר בזאת, כי הרשות בלבד תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את .17
החוזה ו/או להורות לחברה לחדול מביצוע השירותים. בנסיבות האמורות, יהיה בעל השליטה 
מנוע ומושתק מלטעון כנגד הרשות, כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך. 
מובהר, כי ביטול ההתקשרות ו/או כל התחייבות אותה העניק קבלן המשנה לחברה בקשר עם 

הוו לכל דבר ועניין הפרה יסודית של התחייבות בעל השליטה על פי כתב כתב התחייבות זה, י
 התחייבות זה וכן הפרה יסודית של החברה את הוראות החוזה. 

בעל השליטה מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או  .18
עמדו) כלפי הרשות ו/או תביעה שעניינה כל זכות ו/או סעד שיעמדו לבעל השליטה (ככל שי

כלפי מי מטעמה, לרבות זכות לסעד של צו מניעה זמני ו/או קבוע, וכי על אף האמור בכל דין, 
יהיה רשאי בעל השליטה להעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החוזה ו/או בקשר עם 

רה התחייבויותיו על פיו במישרין כנגד החברה בלבד באופן שלא יעכב ו/או יגרע בשום צו
ואופן מביצוע התחייבויותיו על פי כתב התחייבות זה והרשות לא תשא בשל האמור בכל 

  אחריות שהיא. 

בעל השליטה מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או  .19
תביעה שעניינה כל זכות ו/או סעד שיעמדו לחברה (ככל שיעמדו) כלפי הרשות ו/או כלפי מי 

עמה ומבלי לגרוע מהאמור, הוא מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר מכל טענה מט
ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה נקיטת ו/או מיצוי הליכים כנגד החברה קודם למימוש 

  התחייבויותיו על פי כתב התחייבות זה. 

ם כלפי כל ההליכים, הסעדים והתרופות שעומדים לרשות כנגד החברה, יעמדו לרשות ג .20
החברה, ביחד ולחוד. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בהתקשרות הישירה שבין 
הרשות והחברה בחוזה על מנת לגרוע ו/או לפגוע באחריות המלאה של בעל השליטה להפרת 

 החוזה על ידי החברה. 

תוקף התחייבויותיו של בעל השליטה לא ישתנה גם במקרה של שינוי במסמכי המכרז  .21
אם להוראות הרשות, ובפרט בחוזה, בכל שלב שהוא, בעל השליטה נותן בזאת את בהת

 הסכמתו מראש לכל שינוי כאמור.

בעל השליטה מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי מלא ובלתי חוזר כי הוא מודע ומבין את  .22
של זכויות הרשות על פי כתב התחייבות כמו גם את משמעויותיהן של  ןמשמעותן והשלכותיה

חובות, הויתור המניעות וההשתק שקיבל על עצמו בקשר עם כתב התחייבות זה והוא ה
מצהיר שלא יפעל למימושה של כל זכות בקשר לאמור, גם אם יקבע שזכות כזו עומדת לו על 

  פי דין. 

 זה שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירנו דלעיל אמת. .23

  

בעל חתימת וחותמת 
  השליטה

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
הינם מורשי חתימה  בעל השליטה

מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות 
  המכרז.

בעל השליטה הריני מאשר בחתימתי, כי 
הוזהרו על ידי להצהיר מו החתומים בשו

את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על 

  .ההזמנה זטופס 

  תאריך 
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 נספח ג' לטופס ההצעה
  ההצעותהזמנת  לטופס 14.4 סעיף להוראותבהתאם  תצהיר,

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

  כדלקמן:

ב  ]תאגידשהנו מורשה חתימה ב[*יש לנקוב בתפקידו של המצהיר ____________  הנני משמש כ .1
 תאגידההמלא של  ו[*יש לנקוב בשמ") התאגיד(להלן: "מ.ת. _______________ ____________, 

 המציע הצעתמסגרת שם המציע ובעושה תצהירי זה ב אניוכפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות] 
תכנון, הקמה, ניהול והפעלה של ל הלקבלת הרשא 2017/15/040/074/00למכרז פומבי מס' 

  .בית מלון בנמל התעופה בן גוריון

 הנני משמש כ ______ במציע. .2

, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ירור ובדיקה שביצעתיאני מצהיר בזאת כי לאחר ב .3
 במכרז מתקיימים כל אלה, במצטבר: 

, לא הורשעו בכל בתאגידכל בעל אמצעי שליטה משמעותי וכן מנהלו הכללי,  ,התאגיד .3.1
: 1977-עונשין, תשל"זעל פי חוק הערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים 

חוק הפיקוח על  ל פיו/או ע 422-425, 383, 330, 305, 300, 291, 290 ,237, 112, 100
 חלפו חמש ,מהעבירות כאמור איזו, ואם הורשעו ב1957-מצרכים ושירותים, תשי"ח

  . שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן )5(

מי שהנו מחזיק בעשרים  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי" זה: 2.1  לצורך סעיף
 התאגידאו יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של ) 25%(וחמישה אחוזים 

או ) 25%(ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים 
  .בתאגידקטורים יותר מהדיר

  במקום הרלוונטי]  X[המציע יסמן  :ובעל הזיקה אליו התאגיד .3.2

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין 2לא הורשעו ביותר משתי (
וחוק שכר  1991- "), התשנ"אחוק עובדים זריםוהבטחת תנאים הוגנים) (להלן: "

  "). מינימוםחוק שכר (להלן: " 1987-מינימום, התשמ"ז

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

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

  ממועד ההרשעה האחרונה. 

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  –" בעל זיקהזה: " 2.2לצורך סעיף 
  .1976-תשל"ו

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.     

2.     

3.     

4.     

  השורות הנו להמחשה בלבד*מספר 

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

  להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף)
  על המציע.  לא חלות) "חוק שוויון זכויות"
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  ובמידה על המציע והוא מקיים אותן,  חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף
המציע  עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, 100 –והוא מעסיק יותר מ 

) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה iמצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (
 לחוק שוויון זכויות 9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

כי פנה בעבר   )ii(; או לחילופין לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –הצורך ובמידת 
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לעיל, קיבל ממנו  )ii(לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9חובותיו לפי סעיף 
 הנחיות בעניין ופעל ליישומן. 

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה:  " 2.3סעיף לצורך 

זה לעיל,  3.3המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 
ימים מהמועד  30למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

  האחרון להגשת ההצעות במכרז.  

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

              

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

הנני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר 
הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה 
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם 

  בפני על תצהיר זה.

  תאריך 

 

  

  בנסיבות הבאות:  גםאישור בנוסח נספח ג' יוגש 

  על ידי כל יתר המציעים במשותף.  - בנסיבות בהן מוגשת הצעה משותפת א. 

המציע/המוביל המקצועי והפיננסי/המוביל הפיננסי מבקש להסתמך על בעל שליטה לצורך עמידה בתנאי בנסיבות בהן  .ב
  .גם על ידי בעל השליטה – לטופס הזמנת ההצעות 10.1.3-10.1.6סעיפים ב יםהנקוב יםהמקדמי

לצורך עמידה בתנאי  חברת ניהולמבקש להסתמך על  המקצועיהמציע/המוביל המקצועי והפיננסי/המוביל בנסיבות בהן  .ג
  .גם על ידי חברת הניהול – לטופס הזמנת ההצעות 10.1.2 ףסעיבהמקדמי הנקוב 

  : תונוספ ותהערד. 

  במשותף, ישונה התצהיר לעיל כדלקמן:במקרה של מציע יחיד הנמנה על מציעים 

o  לתצהיר. 2ימחק סעיף  

o  יימחק, ובמקומם לא הורשעו" ועד למילים "המציע, אניהחל מן המילים: " 3בסעיף "
  ". אני לא הורשעתייבוא: "

  לטופס  17.8ניתן להמיר את אימות החתימה בפני עו"ד באימות בפני נוטריון ציבורי (כאמור בסעיף
  הזמנת ההצעות).

  במקרה שבו לא יוכל המנהל הכללי להצהיר בשם מי מבעלי השליטה המשמעותיים במציע, ייערך
 התצהיר על ידי כל אחד מבעלי השליטה המשמעותיים בנפרד. 
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  לטופס ההצעה 'ד נספח

  ההצעותהזמנת  לטופס 14.6 סעיף להוראותבהתאם  ,טופס הצעה כספית

בתפקידו של המצהיר במציע שהנו מורשה חתימה במציע ובמקרה של [*יש לנקוב הנני משמש כ ____________ 
ב ____________,  תפקידו של המצהיר במוביל המקצועי שהנו מורשה חתימה במוביל המקצועי] - הצעה משותפת 

[*יש לנקוב בשמו המלא של המציע או המוביל המקצועי, לפי ") המציעמ.ת. _______________ (להלן: "
  .וא מופיע בתעודת ההתאגדות]העניין, כפי שה

 הלקבלת הרשא 2017/15/040/074/00למכרז פומבי מס'  המציע את הצעתו הכספיתבשם מגיש  הנני
 18.3.2בהתאם להוראות סעיף , תכנון, הקמה, ניהול והפעלה של בית מלון בנמל התעופה בן גוריוןל

  : כדלקמן לטופס הזמנת ההצעות,

__  % והנ מתוך פדיון המכירות ברוטו בגין השירותים (באחוזים) משולביםה הרשאהה דמישיעור 
 (בתוספת מע"מ).  אחוזים(ובמילים: __________________________________ 

מובהר במפורש, כי כל מציע ינקוב שיעור דמי ההרשאה משולבים (באחוזים) במסגרת הצעתו 
ספרות אחרי הנקודה העשרונית. במידה וינקב שיעור ברמת דיוק של  3הכספית, ברמת דיוק של 

 " מימין לספרה העשרונית אחרונה.   0ספרות, תחשב ההצעה כאילו ננקבו הספרות " 3 –פחות מ 

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

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

 18 ףחרות במכרז, כאמור בסעיהננו מצהירים בזאת, כי קראנו והבנו את דרך החישוב לעניין הת
  לטופס הזמנת ההצעות, והננו מסכימים לה.

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת וחותמת המציע

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

  למטרות המכרז.

  תאריך 

 

  במקרה של הצעה משותפת:

  

וחותמת מציע חתימת 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים 
בשם המציע במשותף הינם מורשי חתימה 

  מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

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

  .נספח זהחתמו בפני על 

  תאריך  

 

  

חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

בחתימתי, כי החתומים הריני מצהיר ומאשר 
בשם המציע במשותף הינם מורשי חתימה 

  מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

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

  .נספח זהי על חתמו בפנ

  תאריך  
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חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים 
בשם המציע במשותף הינם מורשי חתימה 

  מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
את המציע במשותף הוזהרו על ידי להצהיר 

האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק 
אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, 

  חתמו בפני על נספח זה.

  תאריך  
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  לטופס ההצעה 'ה נספח

   לקיום הצעהנוסח ערבות 

  ]הצעה שאינה משותפת[מוגש במסגרת  

   

  לכבוד
  .__.______תאריך:               רשות שדות התעופה

  גוריון-הבינלאומי בןנמל התעופה  

  ג.א.נ.,

  ערבות מס' _______________  הנדון:

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לסילוק החייב(להלן: " 1לבקשת __________________ .1
סכום ) (להלן: "שקלים חדשיםאלף מאה (ובמילים:  ש"ח 100,000כל סכום עד לסך כולל של 

לקבלת  2017/15/040/074/00למכרז פומבי מס' "), אשר תדרשו מאת החייב בקשר הערבות
  .תכנון, הקמה, ניהול והפעלה של בית מלון בנמל התעופה בן גוריוןל ההרשא

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר קבלת דרישתכם  .2
פעילות במהלך שעות "), הסניף(להלן: " 2בכתב על ידינו שתימסר ב _________________

") ובלבד שלא יעלה סכום הדרישההסניף, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה (להלן: "
חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו 

ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו 
רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה  מהחייב וכן מבלי שנהיה

 .שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה

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

 .להלן 4 בסעיף כמפורט

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

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם  .5
סורה סמכות יפו תהיה מ- אביב-להוראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 . השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה

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

 .ואינה ניתנת להעברה או להמחאה או להסבה ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין .7

  

  בכבוד רב,                                                       

  

    הכתובת  / חברת הביטוחשם הבנק

    חתימה  תאריך

  

1
  של המציע, כפי שמופיע בתעודת ההתאגדות.  שמו המלאיש להשלים את  
2.

  .חברת הביטוחסניף /הבנקסניף השלם את כתובת  
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  לטופס ההצעה 1'ה נספח

  נוסח ערבות 

  ] הצעה משותפת[מוגש במסגרת  
  

  לכבוד
  .__.______תאריך:               התעופהרשות שדות 

  גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן
  ג.א.נ.,

  ערבות מס' _______________  הנדון:

אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך , 1לבקשת __________________ .1
"), סכום הערבות(להלן: " 4)__________________ש"ח (ובמילים:  _________כולל של 

"), החייבים, ביחד ולחוד (להלן, יחדיו: "2אשר תדרשו מאת ______________________
תכנון, הקמה, ניהול והפעלה ל הלקבלת הרשא 2017/15/040/074/00למכרז פומבי מס' בקשר 

 .של בית מלון בנמל התעופה בן גוריון

שתכם בכתב לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר קבלת דרי .2
במהלך שעות פעילות הסניף,  "),הסניף(להלן: " 3על ידינו שתימסר ב _________________

") ובלבד שלא יעלה על סכום הדרישה סכוםאנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה (להלן: "
חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את הערבות, וזאת מבלי שתהיו 

ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי  סכום הדרישה
שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב 

 .כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה

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

 .להלן 4 בסעיף כמפורט

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

אופן בלעדי בהתאם כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו ב .5
יפו תהיה מסורה סמכות -אביב- להוראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 . השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה

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

 .ואינה ניתנת להעברה או להמחאה או להסבה ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין .7

  בכבוד רב,                                                       

  הכתובת  / חברת הביטוחשם הבנק

    

  חתימה  תאריך

1.
  של המציע המשותף שלבקשתו ניתנה הערבות.  שמו המלאיש להשלים את  

2.
  של כל אחד מהמציעים במשותף. שמו המלאיש להשלים את  

3.
  .חברת הביטוחסניף /הבנקסניף השלם את כתובת  

4.
במידה והערבות מוגשת  .")שקלים חדשים אלף מאה(ובמילים: ש"ח  100,000: "יןיצו את הערבות 1בנסיבות בהן מגיש מציע משותף  

צוין סכום הערבות הרלוונטי לכל מציע ובלבד שסך כל הערבויות שיוגשו על ידי כל המציעים במשותף לא יעל ידי כל מציע משותף בנפרד 
  .ש"ח 100,000יפחת מסך של 
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  ' לטופס ההצעהו נספח

שיוקם והצהרות והתחייבויות המשותף בתאגיד במשותף פירוט חלקו של כל אחד מהמציעים 
  במשותף המציעים

  [נספח זה רלוונטי רק להגשת הצעה משותפת] 

החזקות ואמצעי שיוקם והתחייבות בעניין ההמשותף בתאגיד במשותף פירוט חלקי המציעים 
  :ההתקשרותשך תקופת במהמשותף בתאגיד השליטה 

   הפירוט: (א)

  

 (המוביל המקצועי)של _____________  והח"מ מתחייבים בזאת שאחזקותיאנו (ב)
חודשים ה 36של  התקופ במהלך ב________________ (התאגיד החדש שיוקם) לא יפחתו

בבעלות ובשליטה  25%) משיעור של (כהגדרתה במסמכי המכרז ההפעלהתקופת הראשונים ל
  ב_________________ (התאגיד החדש שיוקם).

  

 )סיהפיננ(המוביל של _____________  והח"מ מתחייבים בזאת שאחזקותיאנו )ג(
החודשים  36של  התקופ במהלך ב________________ (התאגיד החדש שיוקם) לא יפחתו

בבעלות ובשליטה  25%) משיעור של (כהגדרתה במסמכי המכרז ההפעלההראשונים לתקופת 
[*ימולא במידה וקיים מוביל פיננסי שאינו המוביל  ב_________________ (התאגיד החדש שיוקם).

  המקצועי]

  

  
  

  וחותמת מציע במשותףחתימת 

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 

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

  אותו למטרות המכרז.

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

  .נספח זה

  תאריך 

 

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת וחותמת מציע במשותף

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

  אותו למטרות המכרז.

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

י על שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפנ
  .נספח זה

  תאריך 

 

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת וחותמת מציע במשותף

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

  אותו למטרות המכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 
המציע במשותף הוזהרו על ידי להצהיר 

  תאריך 
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את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר 
שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על 

  .נספח זה

  
  

  
  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת וחותמת המוביל המקצועי

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החתומים בשם המוביל המקצועי הינם 

ורשאים לחייב מורשי חתימה מטעמו, 
  אותו למטרות המכרז.

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

  נספח זה.

  תאריך 
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