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  טופס הזמנת הצעות

למתן שירותי פרסום בכל נמלי התעופה,  2017/15/040/114/00פומבי מס' מכרז 
  שדות התעופה ומעברי הגבול היבשתיים המנוהלים על ידי רשות שדות התעופה

  מבוא .1

 הזמנה להציע הצעות .1.1

"), באמצעות ועדת המכרזים, מתכבדת בזאת הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
תן למ 2017/15/040/114/00מכרז פומבי מס' ללהזמינכם להגיש את הצעתכם 

שירותי פרסום בכל נמלי התעופה, שדות התעופה ומעברי הגבול היבשתיים 
   ").המכרז(להלן: " המנוהלים על ידי רשות שדות התעופה

 הגדרות ופרשנות .1.2

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

פירוש  יםמחייבו/או הדבקם הדברים  שרהקרש אחרת ו/או שנכתב במפו
  שונה.

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

התאמה ו/או דו משמעות בין מסמכי המכרז -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .1.2.3
ראה הנקובה בחוזה, אלא אם השונים לבין החוזה, יהיה המציע מחויב להו

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

- לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי 1.2.3  מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .1.2.4
התאמה ו/או דו משמעות בין מסמכי המכרז הנוספים, לבין עצמם, יהיה 

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

יהיה הפרוש המצוין , ההצעות תהזמנטופס לכל המונחים המופיעים ב .1.2.5
  בצדם:

  .האחרים והאתרים הנמל -  "אתרים"

"דמי הרשאה 
משולבים 
  "לנמלבסיסיים 

, כדמי עיל בהצעתו למכרזנקב המפ אותוסכום  -
על ידי  מוהרשאה משולבים בסיסיים, אשר ישול

חודשים  12שנת חוזה בת  בגיןהמפעיל לרשות, 
חשבון דמי ההרשאה  עלקלנדאריים מלאים, 

 במתקניהמשולבים וזאת עבור קבלת ההרשאה 
 למועד נכון בנמל  למפעיל שהוקצו פרסום
  . החוזה חתימת

"דמי הרשאה 
 משולבים"

לום אותו ישלם המפעיל לרשות במהלך תש-
 12שנת חוזה בת  בגין ,תקופת השירותים

חודשים קלנדאריים מלאים, הכולל את כל אלה: 
)i) ;דמי ההרשאה (iiבגין מתקני  ) דמי השימוש

מתקני ) דמי השירותים בגין iii(; הפרסום
 .הפרסום

למתן השירותים ההרשאה בגין תשלום - "דמי הרשאה"
קני הפרסום אותם הקצתה הרשות מתבאמצעות 

 .כמפורט בחוזה לשימוש המפעיל

בגין  "דמי שימוש
  "מתקני הפרסום

-  

  

ממתקני שימוש בכל אחד לתשלום בגין ההרשאה 
הפרסום אותם הקצתה הרשות לשימוש המפעיל, 

  .לחוזה 4.1בסעיף כמפורט 
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"דמי שימוש בגין 
 שטחים עורפיים"

-
  

אחד  שימוש בכללתשלום בגין ההרשאה 
מהשטחים העורפיים אותם הקצתה הרשות 

  לשימוש המפעיל.

 "דמי שירותים
בגין מתקני 

  "הפרסום

מים עבור השירותים הבסיסיים למתקני תשלו -
  הפרסום. 

 שירותים"דמי 
עבור שטחים 

  "עורפיים

לשטחים  הבסיסיים השירותים עבור מיםתשלו -
  . העורפיים

"דמי שירותים 
עבור  נוספים

 "וםמתקני פרס

 שירותיםישלם המפעיל בגין  אותםם מיתשלו-
עבור  הבסיסיים בשירותים כלולים שאינם

 . מתקני הפרסום

דמי שירותים "
עבור  נוספים

 "שטחים עורפיים

 שירותיםישלם המפעיל בגין  אותםם מיתשלו -
עבור  הבסיסיים בשירותים כלולים שאינם

  .השטחים העורפיים

אתרים ה"
  "אחריםה

השדות שדה התעופה רמון, בדה, "א ועונת -
ידי הרשות - המופעלים עלווהמסופים, המנוהלים 

במועד החתימה על החוזה, וכל שדה או נמל או 
מסוף שיתווסף אליהם או ייגרע מהם במהלך 

  תקופת ההתקשרות.

חוזה וכל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד ה- "החוזה"
 הימנו ותנאי מתנאיו.

ח ושדות התעופה שנחקקו מכ כללי רשות -  "הכללים"
-הוראות חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז

1977;  

או סמנכ"ל למסופים ושתפ"א  מנהל הנמל -  "המנהל"
(בהתייחס לכל אחד מהשדות והמסופים, 

  , לפי העניין;כהגדרתם להלן)

מעברי הגבול היבשתיים המפורטים בתוספת  כלל -  "המסופים"
), שעה (הוראת התעופה שדות רשות חוקל

  .1980- "םתש

"המפעיל" או 
  "הזוכה"

  המציע אשר הצעתו זכתה במכרז. -

  גוריון;-נמל התעופה הבינלאומי בן -  "הנמל"

נמלי התעופה ושדות התעופה נת"א ועובדה ויתר  -  "השדות"
המנוהלים ומופעלים על ידי הרשות, המפורטים 

-חוק רשות שדות התעופה, התשל"זבתוספת 
עדכון שלה, כפי שיהיה), למעט  (לרבות בכל 1977

  ;הנמל (כהגדרתם להלן), כולם או כל אחד מהם

"שדה התעופה 
  רמון"

שדה התעופה הבינלאומי בתמנע ע"ש אילן ואסף  -
  .רמון

  . לחוזה 8.1כהגדרתם בסעיף  -  "השירותים"

 10.1.2  -10.1.1  בסעיף הנקובים השירותים כל -"השירותים 
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 הבסיסיים
 "למתקני הפרסום

  . חוזהל

"השירותים 
הנוספים למתקני 

  פרסום"

  לחוזה. 10.1.8  בסעיף הנקובים השירותים כל -

"השירותים 
הבסיסיים 

לשטחים 
  "עורפיים

 10.1.7 -10.1.1  בסעיף הנקובים השירותים כל -
  לחוזה.

"השירותים 
לשטחים  הנוספים
  " עורפיים

 10.1.2-10.1.8 ףהשירותים הנקובים בסעי כל -
  . חוזהל

"טופס הזמנת 
 ההצעות"

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

"מועד חתימת 
  החוזה"

  . הרשותמועד חתימת החוזה על ידי  -

"מקומות 
 השירות"

וכן כל שטח נוסף אותו תהיה  מתקני הפרסום-
הרשות רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 ,בשדות ובמסופיםוהמוחלט להקצות למפעיל 
במהלך תקופת ההתקשרות ולצורך מתן 

, מתקן פרסוםכהשירותים ו/או בקשר עמם, בין 
בין כשטח לקידום מכירות ובין כל שטח לצורכי 

  . ובין כשטח עורפי פרסום

 סוג ומכל שהוא גודל בכל, התקן/או ו מתקן כל -  "מתקני פרסום"
 מדיה, חוצות שלטי, שלטים לרבות, שהוא

 ברחבי, אחר שטח או תקןה, מתקן וכל, דיגיטלית
, למפעיל יוקצו אשר הנמל והאתרים האחרים

וכן,  השירותים מתן לצורך, במפרט כמפורט
שטחים באתר האינטרנט של הרשות המיועדים 

  .לפרסום ("באנרים")

  נמלי התעופה אילת ועובדה. -  "נת"א ועובדה"

"עבודות 
 "/הקמהההתאמה

לחוזה.  7.3.1כהגדרתן בסעיף -

אותו  כל שטחוכן  , במפרט כמפורטמחסן ומשרד - עורפי""שטח 
תהיה הרשות רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי 

, בשדות או במסופים למפעילוהמוחלט להקצות 
, במהלך תקופת ההתקשרות ולצורך עורפיכשטח 

מתן השירותים ו/או בקשר עמם, הכול בהיקף 
ועל פי החלוקה הנקובה במפרט נכון למועד 

בכתב בעדכון חוזה או כפי שיצוין חתימת ה
 .אותו תבצע הרשות בלבד למפרט

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

בדצמבר שלאחריו, למעט  31יום ומסתיימת ב
הראשונה של תקופת הקלנדארית השנה 

השירותים, המתחילה במועד תחילת תקופת 
 31ירותים (כהגדרתה להלן) ומסתיימת ביום הש

הקלנדארית בדצמבר של אותה שנה, והשנה 
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האחרונה של תקופת השירותים (או שנת 
ביום ההארכה האחרונה, לפי העניין), המתחילה 

בינואר של אותה שנה ומסתיימת במועד סיום  1
או תקופות ההארכה, ככל תקופת ההתקשרות 

 . שתחולנה, מכל סיבה שהיא

 כללי - יקרי ההרשאה ותנאיה ע .2

 ההרשאה .2.1

בכפוף והכל הפעולות הבאות, מלביצוע כל אחת הרשאה הרשות תעניק למפעיל, 
   לתנאים המפורטים לשם כך בחוזה:

, הנוספים ובאתרים בנמלהפרסום  מערך, ימכור, ינהל ויפעיל את ישווק .2.1.1
 והכל, מיוחדים פרסומים, אקטיביים פרסום מבצעי, חוצות פרסום לרבות

 ;ותאשר למפעיל לפרסם על גביהם הרשות תקצה אותם פרסום מתקני על

בין אלה שהוקצו על ידי הרשות במועד  הפרסום מתקני את כלל יתחזק .2.1.2
תחילת תקופת השירותים, ובין אלה שיוקמו על ידי המפעיל במהלך תקופת 

בכפוף לקבלת אישורה מתן השירותים והכל באחריותו ועל חשבונו, וכן, 
תיקונים והתאמות במתקני הפרסום, ככל יבצע ל הרשות, המוקדם ש

 שיידרשו, על מנת לספק את השירותים; 

הקמת מתקני פרסום חדשים בשדה התעופה רמון בהתאם לתכנית/ תשריט  .2.1.3
פרסום אשר תועבר למפעיל. ככל שהמפעיל יציע מיקומים ומתקני פרסום 

ספק מובהר כי אלה יועברו לאישור הגורם הרלוונטי. למען הסר  ,חדשים
התעופה רמון יחל עם פתיחת שדה התעופה לתנועת שדה במתן השירותים 

 נוסעים, וזאת חלף מתן השירותים בנת"א ועובדה, כמפורט בחוזה;

 פרסום לצורכי , על אחריותו וחשבונו,דיגיטלית מדיהויתחזק  יקים .2.1.4
במדיה דיגיטלית אותה  שימושו/או  במקומות אותם תקצה הרשות למפעיל,

 תקין הרשות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי;ת

 ; הרשות של האינטרנט באתר("באנרים") פרסום  שטחי וימכור ישווק  .2.1.5

עיל, לפי שיקול דעתה, להציב על גבי פהרשות תהא רשאית להורות למ .2.1.6
מתקני פרסום לגביהם לא יחתום המפעיל על הסכמים עם מפרסמים/ 

גות פרסום של הרשות או משווקים, ולתקופה בה לא ייחתם הסכם זה, תצו
מי מטעמה. המפעיל לא יגבה מהרשות כל תמורה בגין הצבת תצוגות 
הפרסום האמורות ותחזוקת מתקני הפרסום בתקופה בה יוצבו תצוגות 
הפרסום האמורות, אשר הופקו והתקנו על ידי הרשות או מי מטעמה, על פי 

ק ו/או שיקול דעתה, אלא בנסיבות בהן הרשות ביקשה מהמפעיל להפי
להתקין את תצוגות הפרסום האמורות שאז תשלם הרשות למפעיל עבור 

  הפקתן ו/או התקנתן לפי העניין.

 בין שנחתם להסכם בהתאם כי, במכרז המשתתפים לידיעת להביא מבקשת הרשות .2.2
 לטובת  פרסום מתקני 4 בנמל תקצה הרשות), אדום דוד"א (מגן מד לבין  הרשות
מצורף כנספח ב' לטופס  הפרסום מתקני מיקום"א. מד של אינפורמטיבי פרסום

 .הזמנת ההצעות

 3עת המשתתפים כי הרשות תמחה למציע הזוכה יעוד מבקשת הרשות להביא ליד .2.3
הסכמי פרסום קיימים וזאת החל ממועד תחילת תקופת ההתקשרות, כאשר המציע 

 חוזה.ל 8.8הזוכה ייכנס לנעלי הרשות לכל דבר ועניין, כמפורט בהרחבה בסעיף 

 תקופת ההתקשרות .2.4

מועד המשנים  7תום ותסתיים ב 1.1.2018ביום תקופת התקשרות תחל  .2.4.1
תחילת (להלן, בהתאמה: ", הכול באופן ובתנאים הנקובים בחוזה האמור

  .)"תקופת ההתקשרות" -" וההתקשרותתקופת 
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תחילת תקופת . תקופה שתחילתה במועד בנתב"ג תקופת ההתארגנות .2.4.2
המפעיל , אשר במהלכה, קלנדריים ימים 60 םוסיומה בתו ההתקשרות
 תקופת ההתארגנות(להלן: "השירותים נשוא הרשאה זו.  יעניק את

 . ")"גבנתב

פתיחת . תקופה שתחילתה במועד בשדה התעופה רמון תקופת ההתארגנות .2.4.3
רמון לפעילות תעופתית, או במועד מוקדם יותר ככל שהרשות  שדה התעופה

 ,קלנדריים ימים 120 וסיומה בתום ובכתב תעדכן את הזוכה על כך מראש
(להלן:  אשר במהלכה יקים את מתקני הפרסום בשדה התעופה רמון

   .")ברמון תקופת ההתארגנות"

ותסתיים בתום בתחילת תקופת ההתקשרות תחל  מתן השירותיםתקופת  .2.4.4
 –ו    " תחילת תקופת השירותים"(להלן בהתאמה: ההתקשרות תקופת 

 .")תקופת השירותים"

פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את -, עלבלבד תהיה רשאיתהרשות  .2.4.5
תקופת השירותים, בתקופה נוספת או בתקופות נוספות, שאורכן הכולל לא 

תקופות חודשים בכל תמהיל שתקבע הרשות (להלן: " 24יעלה על 
ימים  60לפחות למפעיל ימסר יש הארכה כתב, וזאת באמצעות ")ההארכה

שירותים ו/או תום כל אחת מתקופות ההארכה, לפי לפני תום תקופת ה
 , הכול באופן ובתנאים הנקובים בחוזה. העניין

תשומת לב המציעים מופנית בזאת להוראות נוספות הנקובות בחוזה  .2.4.6
תקופת ו תקופת ההתארגנות, והמתייחסות לתקופת ההתקשרות

   .השירותים

  התמורה לרשות .2.5

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

לשלם לרשות בקשר עם מתן השירותים ו/או בקשר עם ההרשאה למתן  המפעיל
  כמפורט בהוראות החוזה. , מפעילהשירותים אותה מעניקה הרשות ל

  למציעים מידע .3

  בעל ההרשאה הקיים .3.1

  צהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כדלקמן:המציע מ

כי סיום תקופת ההרשאה הנוכחית, עלול לארוך זמן כמו גם שהוא דורש  .3.1.1
 . הרשותתיאומים שונים עם 

כי המפעיל ישא באחריות המלאה והבלעדית, קודם לתחילת תקופת  .3.1.2
, ככל הדרוש, על אחריותו ועל חשבונו, על מנת להסדיר לפעול השירותים

, מערך של שיתוף פעולה, תיאומים וחפיפה מסודרת הרשותין מול במישר
ורציפה במסגרתה יוכל המפעיל לקבל לידיו, בפועל, בצורה מסודרת את כל 

כנס למקומות השירותים האמורים, יהמפעיל יו, בין לילהמקומות השירות, 
, ללא כל השירותיםיערך ויתחיל בביצוע השירותים עם תחילתה של תקופת 

 .עיכוב

כי מוסכם ומוצהר על ידי הזוכה באופן בלתי חוזר, כי הליך הפינוי ו/או כל  .3.1.3
אירוע אחר הנובע ממנו, עלול לדחות ו/או לעכב ו/או להשהות את מתן 
ההרשאה נשוא המכרז ו/או את מועד תחילת תקופת ההתקשרות ו/או 

קבע לשם כך על ידי הרשות (ובכלל האמור יתקופת השירותים, לתקופה שת
וש את הארכת תוקף הצעת המציע וכן את תוקף הערבות כמפורט לדר

להלן), הכול על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הזוכה ומבלי  13.5 בסעיף 
 שתהיה לזוכה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 את המבנה הקרקעי?את רוצה להוסיף ההתקשרות שינויים צפויים בתקופת  .3.2

  3 בטרמינל נוספות זרועות הקמת .3.2.1
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פרסום המכרז פועלות שלוש מחמש הזרועות המתוכננות  במועד .3.2.1.1
), המובילות את הנוסעים D - ו  B ,Cשל אולם היוצאים (זרועות 

מטוסים ל היציאה שעריהיוצאים ישירות מאולם היוצאים אל 
 ם).המטוסי אל הנוסעים שינוע לצורך תחבורה(או אל כלי 

בימים אלו הרשות  כי, המציעים את ליידע בזאת מבקשת הרשות .3.2.1.2
 להקים עשויהוהיא אף   Eמבצעת עבודות התאמה של זרוע

 מתקופות איזה/או ו השירותים תקופת במהלך, היוצאים באולם
בזרוע/ות  להקצות, ובכלל האמור Aזרוע  את, ההארכה

מתקני פרסום, אותם תהייה הרשות שטחים להאמורה/ות, 
למפעיל וזאת בכפוף להוראות  להקצותרשאית, אך לא חייבת, 

ובכפוף להוראות  הקמת מתקני הפרסום לעניין לחוזה 7.7 סעיף
   .לחוזה 34לטופס הזמנת ההצעות ולהוראות סעיף  23סעיף 

כן, מבקשת הרשות ליידע את המציעים, כי במסגרת הקמת  כמו .3.2.1.3
ת מאפיינים עבודות הקמה בעלונערכות הזרוע/ות הנוספת/ות, 

פומביים ובשעות הפעילות בנתב"ג, כשהן גלויות לעיני ציבור 
, והמפעיל מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן 3הנוסעים בטרמינל 

יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לאמור, 
 המכירות בהיקף ירידה/או ו מטרד/או ו הפרעה כל בשל לרבות
 .האמורות מהעבודות עקיפה/או ו ישירה כתוצאה יגרמו אשר

  פתיחת/ סגירת/ העתקת שדות תעופה .3.3

לפעילות נמל התעופה אילת  ומובהר בזאת כי במהלך תקופת החוזה, ייסגר .3.3.1
לכשייפתח בהתאם להודעה  והפעילות תועתק לשדה התעופה רמוןועובדה 

 שתימסר למפעיל מראש ובכתב.

ת המשפט הגבוה לצדק הממשלה וביפי החלטת -עלכמו כן מובהר בזאת כי  .3.3.2
שדה התעופה והפעילות ב  מתוכננת להיפסק הפעילות בשדה התעופה הרצליה

 . 2019במהלך ינואר שדה דב תופסק 

 עבודות התאמה .3.4

ניתנת למפעיל תקופת . לעיל, 2.2מובהר בזאת במפורש, כי בהתאם להוראות סעיף 
קני הפרסום יקים את מת, אשר במהלכה בנתב"ג ובשדה התעופה רמון ההתארגנות

בצע עבודות התאמה במקומות יהיה רשאי המפעיל לבשדה התעופה רמון ואילו בנמל 
תחילת מתן השירותים  . למען הסר ספק, מובהר כי, בד בבד עם מתן השירותיםהשירות
, תתבצע בין לילה. לפיכך, במידה ויידרש המפעיל לבצע עבודות התאמה באתרים

ך תקופת השירותים, בד בבד עם ביצוע במקומות השירות, יתבצעו אלה במהל
השירותים במלואם, וזאת בהתאם להוראות החוזה, ומבלי שיהיה באמור על מנת 
להוות עילה לגריעה ו/או להפחתה של טיב או היקף השירותים ו/או לגריעה ו/או 

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

  הגבלת אחריות .3.5

 המציעים מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: אחד מ כל

מהתקיימות כי שקלל ותמחר את כל הסיכונים ו/או הסיכויים הנובעים  .3.5.1
ו/או הנסיבות ו/או האופציות המוקנות לרשות על פי חוזה זה לעיל 

לרבות השלכות שמקורן בעיכוב ו/או הפסקה ( והשלכותיהן הןמתוצאותי
, וכי לא תהיינה לו ו/או לכל מי מטעמו כל ו הפרעה במתן השירותים)ו/א

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

רין וסוג שהם, שנגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או שבהן נדרש לשאת, במיש
והמציע מצהיר , ותהאמור ותשל הנסיב ןו/או בעקיפין, בשל התקיימות

ומתחייב בזאת, כי הוא מוותר וכן כי יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה 
     .ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

לרבות  טופס ההזמנהכי כל מידע המסופק במסגרת מסמכי המכרז בכלל וב .3.5.2
וכן כל מידע אחר שנמסר או שיימסר על ההזמנה  לטופסנספחים א' וב' ב

ידי הרשות או מי מטעמה במהלך המכרז או בקשר אליו (בסעיף זה: 
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כמו גם שהוא  ולמטרות ידיעה כללית בלבד, נועד לצורכי המחשה ")המידע"
ניתן על פי מיטב ידיעתה של הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד 

ההליך המכרזי ותקופת להשתנות במהלך  יויעשהמידע  ; כיפרסום המכרז
וכי אינו מהווה כל מצג, התחייבות ו/או הצהרה מטעם הרשות ההתקשרות 

ובפרט בכל הקשור לנכונותם ו/או לשלמותם של הנתונים המפורטים 
 במסגרתו. 

כל היבטי את וכבעל מקצוע באופן עצמאי , לבדוק בעצמוכל מציע על כי  .3.5.3
ת כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין או ההתקשרות נשוא מכרז זה

, ובכלל האמור, את כל המידע, הכדאיות הכלכלית של הצעתו הכספית
מסמכי כדאיותה הכלכלית של הצעת המציע; כל  ומבלי לגרוע:לרבות 
 ,או עסקי , הנדסי, ביצועי, תפעוליכל נתון משפטי, תכנוניוכן  ,ההזמנה
  לצורך הגשת הצעתו למכרז. רלוונטי 

על המידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע מציע הסתמכות מטעם י כל כ .3.5.4
אחר שנמסר או שיימסר על ידי הרשות או מי מטעמה במהלך המכרז או 
בקשר אליו, הינה באחריות המציע בלבד. הרשות לא תשא באחריות לכל 

או הוצאה שייגרמו למי מהמציעים או למי מטעמם ו/או  , עלותנזק, הפסד
כלשהו עקב הסתמכות על מידע כאמור, והמציעים מוותרים  לצד שלישי

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

  מסמכי המכרז .4

 :המסמכים הבאים מהווים את מסמכי המכרז .4.1

עת נוסעים נתוני תנוו נתוני פדיון בעל הרשאה הקודם בצירוף טופס ההזמנה א.
, רשימת מתקני הפרסום אשר יוקצו למד"א מצורפת 'נספח אלו כהמצורפים 

   .נספח ב'כ

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

  תצהיר להוכחת תנאי הניסיון –) 2א'-1(לרבות נספחים א'נספח א'   .1  

  פליליםתצהיר בדבר העדר הרשעה ב –נספח ב'   .2  

  טופס הצעה כספית –נספח ג'   .3  

  נוסח ערבות לקיום הצעה – 1ד'- ד' יםנספח  .4  

  מציעים במשותף   –ה' נספח   .5  

החוזה על נספחיו, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מטיוטת עותק   ג.
  : מתנאיו

  מפרט  –נספח א'    .1  

  שירות ותפעול  –' נספח ב   .2  

  רת נספח תקשו –' גנספח    .3  

  נספח דיווח כספי שנתי  –' דנספח    .4  

  נוסח אישור מטעם רואה חשבון מבקר  –' הנספח    .5  

  נספח נוסח הוראה לחיוב חשבון  –' ונספח    .6  

  נוסח ערבות  –' זנספח    .7  
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  נספח אחריות בנזיקין –' חנספח    .8  

  נספח ביטוח ואישורי ביטוח  –' טנספח    .9  

  נספח בטיחות באש  –נספח י'    .10  

  נספח בטיחות וגיהות  –' אנספח י   .11  

  נספח אחזקה –' בנספח י   .12  

  נספח הוראות הבטחון –' גנספח י   .13  

  נספח איכות הסביבה  –יד'נספח    .14  

  ההסכמים המומחים –נספח טו'    .15  

טופס ההצעה של המפעיל למכרז על נספחיו, כפי שהוגשו  -נספח טז'    .16  
  על ידי המפעיל במסגרת הצעתו למכרז

הרשות, בכתב, במסגרת הליכי אותם תפרסם הבהרה חד ממסמכי האכל   ד.
  . המכרז

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

לל האמור: לשנות, לעדכן, או ובכשינוים ו/או תיקונים בנוסח איזה ממסמכי המכרז, 
לרבות, כל הוראה, דרישה, פרוט, תנאי  לסייג כל תנאי מתנאי החוזה וטופס ההזמנה

וכל זאת מבלי לשאלות ההבהרה, או מועד, וזאת בין ביוזמתה ובין בתשובה  מקדמי
שינוי ו/או תיקון  , בקשר לכך.םשהשתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג 

יתבצעו במסגרת הבהרה בכתב שתופץ לשם כך למשתתפים במכרז בהתאם  כאמור,
למען מכרז. אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי ה הבהרותלהלן.  16.4 להוראות סעיף 

 הודעהעל כך אלא אם ניתנה ו/או תיקון לשינוי תוקף כל הסר ספק מובהר, כי לא יהיה 
 מטעם הרשות.  מסמך הבהרותכבכתב 

 6  בסעיףמסמכי המכרז יועמדו לעיון ולהדפסה באתר האינטרנט של הרשות כמפורט  .4.3
 הלן. ל

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע שינוי  .4.4
מכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו). עוד מכל מין וסוג שהוא במסמכי ה

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

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

 המופקד גם בתיבת המכרזים. 

   ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .5

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

  מועד ביצוע   פעולה

  7.12.2017 -  מועד פרסום המכרז 

 למכרזלמשלמי דמי ההשתתפות מפגש וסיור 
   להלן 7 כמפורט בסעיף 

- 13.12.2017  

 18.12.2017 -המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט 



  
 

25/10  

  להלן 16.1 בסעיף 

  27.12.2017    מי ההשתתפות במכרזדלתשלום אחרון  מועד

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט 
 5.2 לן ובכפוף להוראות סעיף לה 14.12.1  בסעיף
  להלן

- 27.12.2017 

מועד תוקף ההצעה ותוקף הערבות לקיום ההצעה, 
  .להלן 13.1  -ו  12 בסעיפים  ,בהתאמה ,כמפורט

- 01.04.2018 

ר, ובכלל האמו שנותלבכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,  תרשאיהרשות תהיה  .5.2
. אחת או יותרנוספת, קצובה בתקופה  זה לעיל 5 הנקובים בסעיף  יםמועדהאת לדחות 

 פותלמו דמי השתתהמציעים ששיכאמור תשלחנה לכל דחייה שינוי ו/או הודעות על 
כל יחולו , ו, במידה ויקבעהרשותעל ידי  ואשר ייקבעהמועדים החדשים . על למכרז

אין למען הסר ספק מובהר בזאת, כי . הםל מוקדש יםמועדהההוראות אשר חלו על 
 כלשהי.מתן ארכה שינוי ו/או באמור בסעיף זה כדי להבטיח 

לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת  .5.3
ציע מוותר בזאת באופן סופי העומדת לרשות על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמ

ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר 
   זה. 5 עם מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם להוראות סעיף 

  ורישום למכרזעיון במסמכי המכרז  .6

 עיון במסמכי המכרז .6.1

במסמכי המכרז ולקבלם  המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין כל אדם  .6.1.1
 באופן ובמועדים המפורטים להלן: 

במשרדי חטיבת מסחר ופיתוח עסקי שבבניין רשות שדות  .6.1.1.1
במשרד הראשי בנמל התעופה בן גוריון (בטופס  1התעופה, קומה 

  ליום   ועד  201712.7.יום מ החל"), וזאת משרדי הרשותזה: "
  .12:00-9:00ה', בשעות: - ימים א', ב201712.27.

(בטופס הזמנה זה:  www.iaa.gov.ilשל הרשות:  באתר האינטרנט .6.1.1.2
 ").אתר האינטרנט"

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק  .6.1.2
ר האינטרנט, בלתי נפרד למסמכי המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאת

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

  השתתפות במכרז .6.2

על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי  .6.2.1
מ), באופן המפורט (כולל מע"₪  5,000מטעמו דמי השתתפות בסך של 

 להלן.  6.2.2 בסעיף 

 תשלום דמי ההשתתפות יתבצע באופן ובמועדים המפורטים להלן: .6.2.2

ה', -בימים א' 27.12.2017במשרדי הרשות, וזאת לא יאוחר מיום  .6.2.2.1
, כנגד תשלום 14:00-15:00ובשעות:  09:00-12:00בשעות: 

 במזומן. או 

. 23:30בשעה:  26.12.2017באמצעות אתר האינטרנט, עד ליום  .6.2.2.2
את הליך תשלום דמי ההשתתפות קודם  להשליםמובהר, כי יש 

 זה לעיל. 6.2.2.2 למועד הנקוב בסעיף 

במסגרת תשלום דמי ההשתתפות ימסרו לרשות, במשרדי הרשות או באתר  .6.2.3
, פרטי המשלם המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר האינטרנט

 טלפון, מספר פקס ודואר אלקטרוני.
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לעיל, חשבונית  6.2.3 הרשות תשלח לכתובת שנמסרה במסגרת הוראת סעיף  .6.2.4
, בשם הרשות, בידי נציג מתא מוחתיכשהבגין תשלום דמי ההשתתפות, 

 .הרשות

לא  2017/15/040/079/00מציע אשר שילם את דמי ההשתתפות למכרז מס'  .6.2.5
לצורך הוכחת עמידתו של יידרש לשלם את דמי ההשתתפות למכרז זה. 

העתק יצרף המציע את ההלן, ל 8.1.5  בסעיףהמציע בתנאי המקדמי הנקוב 
 .2017/15/040/079/00מאישור התשלום למכרז מס' 

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או  .6.3
הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו למציע ו/או לכל מי מטעמו, ו/או 
שבהם נשא המציע, בשל כל משגה ו/או טעות ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן, 

לעיל, לרבות נזק ו/או  6.2.3 טים הנקובים בסעיף שנגרמו בקשר עם מסירת הפר
תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי ו/או אי 
זמינות באתר האינטרנט של הרשות, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן 

  כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. יהיה מנוע ומושתק מלהעלות

   מפגש וסיור .7

 למכרזששילמו דמי השתתפות המציעים לכל  בנתב"ג  תקיים מפגש וסיורהרשות  .7.1
המפגש יתקיים בנמל התעופה בן  10:00בשעה:  13.12.2017 ד' ביום(ולהם בלבד), 

 . אין בדלפק המודיעין- ם הצ'יקאול 3 בקומה 3 טרמינלגוריון, ב

פרוטוקול  מומלץ להגיע בלוויית יועצים מקצועיים. .חובה נםאי, והסיור המפגש .7.2
מפגש וסיור יפורסם על ידי הרשות ויחייב כל גורם שיגיש הצעה למכרז, בין אם 

 השתתף במפגש וסיור ובין אם לאו.  

עניינים שונים התייחס לרשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, ל במפגש, תהא הרשות .7.3
, אלא אם כאמורלא יהיה תוקף לכל התייחסות , כי המכרז. מובהר הקשורים בהליך

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

הרשות תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך, מפגש  .7.4
(ולהם בלבד). הודעה על  למכרזששילמו דמי השתתפות למציעים ו/או סיור נוספים 

ששילמו למציעים ועד המפגש ו/או הסיור הנוספים האמורים תימסר בכתב ומראש מ
 .למכרזדמי השתתפות 

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז .8

 : התנאים הבאיםרשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים שמתקיימים בהם  .8.1

  שנתקיימו בו במצטבר כל אלה: ,תאגיד הרשום בישראל כדין הנו המציע .8.1.1

ועד למועד האחרון להגשת  1.1.2015, החל מיום ומציע כנ"ל שהינ .8.1.1.1
בעל ניסיון מוכח בעיסוק פעיל בתחומי  ברציפות, הצעות למכרז

 ;ניהול, הפעלה, שיווק ותחזוקת מערכי ומתקני פרסום

 - וגם-

בתחום הניסיון נו בעל מחזור מכירות מצטבר, יהשמציע כנ"ל,  .8.1.1.2
ש"ח  10,000,000 -לעיל, שאינו נמוך מ 8.1.1.1 המפורט בסעיף 

מיליון שקלים חדשים), במחירים שוטפים, לא כולל  עשרה(
 .2015-2016בגין השנים  מע"מ, וזאת

  - או-

שהינו תאגיד הרשום כדין במדינה בה התאגד ו/או במדינה בה הוא  מציע .8.1.2
 :מנהל את עסקיו, שנתקיימו בו במצטבר כל אלה

ועד למועד האחרון להגשת  1.1.2015"ל שהינו, החל מיום מציע כנ .8.1.2.1
בעל ניסיון מוכח בעיסוק פעיל בתחומי  , ברציפות,הצעות למכרז

 ; ניהול, הפעלה, שיווק ותחזוקת מערכי ומתקני פרסום

 - וגם-
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בתחום הניסיון נו בעל מחזור מכירות המצטבר, יהשמציע כנ"ל,  .8.1.2.2
שני מיליון ( $ 2,700,000 - , שאינו נמוך מ8.1.2.1 המפורט בסעיף 

 2,300,000או שאינו נמוך מסך של  )מאות אלף דולר ארה"ב שבע
, במחירים שוטפים, לא כולל )אירו שלוש מאות אלף (שני מיליון €

הסכום יתעדכן בהתאם  .2015-2016בגין השנים  מע"מ, וזאת
ימים לפני  3ירו לפי העניין, כפי שיהיה לשע"ח של הדולר או הא

  מועד פרסום המכרז.

במקרה בו נתוני פירוט המחזור האמורים, כפי שהם מופיעים 
, אירואו  בספרי המציע, נקובים במטבע זר שאינו דולר ארה"ב

יתורגם מחזור המכירות לדולר ארה"ב לפי שער החליפין הממוצע 
-2015שנה מהשנים  בכלהדולר השנתי של אותו מטבע זר מול 

2016. 

  - וגם-

מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים  - מציע שהנו תאגיד ישראלי בלבד .8.1.3
 ;  1976 –לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2הנדרשים לפי סעיף 

מציע כאמור המנהל את עסקיו על פי דין המדינה  – היה והמציע תאגיד זר
 בה התאגד.

  - וגם-

נכון למועד האחרון להגשת  אשר -  ד ישראלי בלבדעבור מציע שהנו תאגי .8.1.4
  כל אלה במצטבר:   בו מתקיימיםההצעות במכרז, 

כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע,  וכןהוא, מנהלו הכללי,  .8.1.4.1
לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים 

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

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

מציע כאמור שהוא וכן מנהלו הכללי וכל  – היה והמציע תאגיד זר
פלילים על פי חוקי בעל אמצעי משמעותי בו, לא הורשעו ב

  המדינה בה התאגד.

מי  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי" זה: 8.1.4.1   סעיף לצורך
) או יותר מן הערך 25%שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים (

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

 יותר מהדירקטורים במציע.

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

, ואם 1987-ם, התשמ"זוחוק שכר מינימו 1991-הוגנים), התשנ"א
כי במועד האחרון  –) עבירות כאמור 2הורשעו ביותר משתי (

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

כמשמעותו בחוק עסקאות  –" זיקה בעלזה: " 8.1.4.2 סעיף  לצורך
   .1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

 לא אשר מציע לפסול שלא רשאית תהיה הרשות כי, מובהר
, עילל זה 8.1.4.2 סעיף  הנקובים המקדמי התנאים בו התקיים

 המכרזים ועדת ידי על כך לשם שתתקבל להחלטה בהתאם וזאת
 גופים עסקאות לחוק) 1)(1ב(ב2 סעיף להוראות בהתאם

  . 1976- "ותשל, יבורייםצ

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

לחוק שוויון זכויות חלות עליו  9או לחילופין, שהוראות סעיף 
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עובדים,  100 –והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ 
המציע מצהיר ומתחייב, גם  האחרון להגשת ההצעות,נכון למועד 
) 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

לי של משרד למנהל הכל) כי פנה בעבר  ii; או לחילופין (ליישומן
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

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

כמשמעותו בחוק שיווין  –" מעסיקזה:  " 8.1.4.3  סעיףלצורך 
  זכויות.

  - וגם-

למכרז כמפורט שילם דמי השתתפות  מציע כנ"ל, שהוא ו/או מי מטעמו .8.1.5
 לעיל. 6.2.2  בסעיף

יים צריכים להתק לעיל 8.1 המפורטים בסעיף מובהר בזאת, כי התנאים המקדמיים .8.2
, למעט אם נקבע במוביל המקצועי עצמו) -(ובמקרה של הצעה משותפת  במציע עצמו

  .אחרת בטופס הזמנת ההצעות

לעיל, לצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים זה  8.2  על אף האמור בסעיף
המוביל  - , יהיה המציע (ובמקרה של הצעה משותפת לעיל 8.1.1 -8.1.2  בסעיפים

מחזורים כספיים, כנדרש, שנצברו על ידי /או המקצועי) רשאי להסתמך על הניסיון ו
תאגיד ממנו רכש המציע או המוביל המקצועי, לפי העניין, פעילות, וזאת לרבות בדרך 

ולרבות בדרך של עסקת  1999 -מיזוג, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט של 
  ").התאגיד הנרכשנכסים (להלן: "

ביקש מציע להסתמך על ניסיון ומחזור כספי של תאגיד נרכש, יצרף המציע להצעה, גם 
מידע ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את כל המסמכים 

ים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון והמחזור הכספי והמידע הדרוש
  לתקופה הרלוונטית., שנצברו על ידי התאגיד הנרכש

תשומת לב המציעים לכך שמציע שהוא תאגיד זר, שהצעתו זכתה במכרז, יהיה חייב  .8.3
, וזאת 1999- לחוק החברות, התשנ"ט 346ברישום כחברת חוץ, בהתאם להוראות סעיף 

ים מיום שהודיעה לו הרשות על זכייתו במכרז (על אף, למען הסר ספק, ימ 30בתוך 
 ).1999- לחוק החברות, התשנ"ט 346המועד לרישום האמור, הנקוב בסעיף 

 3בטרמינל מתן שירותים מסחריים ל ותהרשא 5הרשאה, שקיבל מאת הרשות  בעל .8.4
                     1.1.2018 בתוקף גם לאחר יום ינהבתוקף ותה ןכאמור הינ ותוההרשא

"), לא יהיה רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה כמציע בעל ההרשאה(בסעיף זה: "
יחיד וכמו כן, לא יהיה רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה משותפת כמציע במשותף 

 . (כהגדרת מונחים אלה להלן)

פטית ) ישות משiזה לעיל תחול גם ביחס ל: ( מובהר בזאת כי ההגבלה המפורטת בסעיף
שהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין, בשיעור העולה על עשרים וחמישה 

) ישות משפטית שבעל ההרשאה הינו בעל אחזקות בה, iiאחוזים בבעל ההרשאה; (
  או יותר. )25%( במישרין או בעקיפין, בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים

מתן ל ותהרשא  5 –ות מ למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בעל הרשאה שהנו בעל פח
יוכל להשתתף  ,1.1.2018 בתוקף גם לאחר יום אשר יהיו 3בטרמינל שירותים מסחריים 

במכרז. עם זאת, במידה ובמהלך ההליך המכרזי, הוכרז בעל ההרשאה כאמור כזוכה 
בטרמינל מתן שירותים מסחריים ל ותהרשא 5במכרז/ים אחרים באופן שבו יוענקו לו 

תיפסל הצעתו במכרז זה, וזאת למען הסר  ,1.1.2018 ף גם לאחר יוםבתוק אשר יהיו 3
    הצעתו הכספית במכרז זה הייתה הגבוהה ביותר.גם בנסיבות בהן  - ספק 

משפטית אשר בינה לבין הרשות, נחתם הסכם הרשאה ו/או חוזה לאספקת  אישיות .8.5
, אשר ")מתקשר" ובהתאמה "חוזה אחרו/או שירותים (בסעיף זה יחדיו: " טובין

לרשות היה עמו ניסיון שלילי, רע ו/או כושל עימו, לרבות חוסר אמון, העדר שביעות 
רצון ניכרת מביצוע העבודות על ידו ו/או מי מטעמו, ו/או מתן השירותים על ידו 
לרשות, להפרת התחייבויות המציע כלפי הרשות על פי חוזה ההתקשרות עימו ו/או 
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(שמירה על   לא רק כללי רשות שדות התעופה שהפר כלל מכללי הרשות, לרבות אך
ו/או שניתן בעניינו פסק דין בו נקבע כי המתקשר  1984הסדר בשדות תעופה) התשמ"ד 

נהג שלא כדין כלפי הרשות ו/או בוטל חוזה ההתקשרות עימו מחמת הפרתו על ידי 
המתקשר, התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו וכיו"ב תהיה הרשות רשאית, לפי 

יקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון למשתתף, לקבוע כי לא יוכל אותו ש
מתקשר להשתתף במכרז ולהגיש הצעה כמציע יחיד ו/או כמציע במשותף עם אחר ו/או 

ו/או   תהיה רשאית לפסול את הצעתו של מתקשר אשר הגיש הצעה למכרז כמציע יחיד
 לפסול הצעה בה היה המתקשר מציע במשותף.

במסגרת בדיקת ההצעות לפסול את דעתה הבלעדי  ת תהא רשאית לפי שיקולהרשו .8.6
אשר חזרה בה מהצעתה במכרז או מהצעתה בהליך תחרותי  הצעת ישות משפטית 

ר, לאחר שהוכרזה כזוכה באותו הליך או שמסרה לועדת המכרזים מידע מטעה או אח
 שנהגה במהלך המכרז בעורמה וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז.

 משותפת הצעה הגשת .9

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

לפחות באחד להתקיים , לעיל 8.1 בסעיף התנאים המקדמיים הנקובים מאחד על כל  .9.1
תקופת החודשים הראשונים ל 24-לפחות ביחזיק, אשר  מהמציעים במשותף

מיתר אמצעי השליטה בתאגיד המשותף מהמניות ו 51% –, לפחות ב השירותים
 67%אם קיים מוביל מקצועי אחד, או לפחות  ")המוביל המקצועי(להלן: "

(במצטבר) מהמניות ומיתר אמצעי השליטה בתאגיד המשותף בתאגיד המשותף, אם 
התנאים המקדמיים הנקובים על מובהר, כי  .קיימים שני מובלים מקצועיים או יותר

למען הסר ספק לעיל, להתקיים בכל אחד מהמציעים במשותף.  8.1.3  -8.1.4 בסעיפים
, ביותר האמוריםמובהר בזאת, כי גם בנסיבות בהן מתקיימים התנאים המקדמיים 

ממציע אחד מהמציעים במשותף, יגדירו המציעים במשותף בהצעתם למכרז, מציע 
כמוביל המקצועי, בו יתקיימו כל התנאים המקדמיים ושאר התנאים הנדרשים יחיד 

החודשים הראשונים לתקופת  24-בלפחות מקצועי, על פי מסמכי המכרז המהמוביל 
 . השירותים

המציעים במשותף, שהצעתם זכתה במכרז (ורק במקרה כאמור), יהיו חייבים  .9.2
החוזה, שהבעלות בו תהיה  בהקמת תאגיד ייעודי, לצורך מתן השירותים על פי

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

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

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

 החוזה.

המוביל המקצועי יצהיר ויתחייב בכתב, להעמיד לרשות התאגיד המשותף, במהלך  .9.3
את כל הידע, הכישורים, המשאבים, האמצעים, הכלים, כוח  כל תקופת ההתקשרות,

האדם המקצועי והניהולי והניסיון המקצועי, ככל הדרוש לצורך מתן השירותים 
  במלואם ובמועדם ובהתאם לכל הוראות החוזה. 

להצעתם למכרז יצרפו כל המציעים במשותף הצהרה בדבר חלקו של המוביל  .9.4
תחייבויות של המציעים במשותף, בדבר המקצועי בתאגיד המשותף, הכוללת ה

כאשר אלו הרכב הבעלות בתאגיד המשותף ושאר התחייבויות המוביל המקצועי, 
, חודשים הראשונים לתקופת השירותיםה 24תקופה של לפחות במשך יתקיימו 

   מאומתות על ידי עו"ד. המציעים במשותף על ההצהרה כאמורכשחתימות 

למכרז גם כל אישור הנדרש, לפי הוראות כל דין, המציעים במשותף יצרפו להצעתם  .9.5
-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.
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   יחידה הצעה הגשת .10

מציע שבחר להגיש הצעה בעצמו, לא יוכל להיות בעל עניין במציע אחר או להימנות  .10.1
  על המציעים במשותף, או להיות בעל עניין במי מהמציעים במשותף. 

מציע שבחר להגיש הצעה משותפת, ביחד עם מציעים נוספים (בין כמוביל מקצועי  .10.2
הצעה למכרז או להימנות על מציעים במשותף ובין אם לאו), לא יוכל להגיש בעצמו 

בהצעה משותפת אחרת או להיות בעל עניין במציע אחר או במי מהמציעים במשותף 
   בהצעה משותפת אחרת.

מנהל במציע או במי מהמציעים במשותף, לא יוכל להיות בעל עניין, במציע אחר או  .10.3
במשותף בהצעה  במי מהמציעים במשותף, או מנהל במציע אחר או במי מהמציעים

   משותפת אחרת.

 להצעה לצרף שיש המסמכים .11

  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

תצהיר חתום ע"י מורשה החתימה במציע (ובמקרה של הצעה משותפת על ידי  .11.1
מורשה החתימה במוביל המקצועי) לצורך מכרז זה ומאושר על ידי עו"ד, בנוסח 

צירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתו, לרבות אישור לטופס ההצעה, ב 'נספח א
לטופס ההצעה וזאת לצורך הוכחת , 2'א נספחאו  1א' יםנספח רואה חשבון בנוסח

עמידתו של המציע (ובמקרה של הצעה משותפת, את עמידתו של המוביל המקצועי) 
 . לעיל 8.1.2 - 8.1.1 בסעיפים התנאים המקדמיים הנקובים באחד מלפחות 

העתק האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  -מציעים ישראליים בלבד .11.2
כשכל אחד מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע  1976 -ציבוריים, התשל"ו

ד ישהנו תאג ציעים במשותף(ובמקרה של הצעה משותפת, של כל אחד מהמ
), נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ומאושר על ידי ישראלי/עוסק מורשה

עו"ד כ"העתק נאמן למקור", וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי 
יוגשו  (או אזרח/תושב זר), היה המציע תאגיד זר לעיל.8.1.3  המקדמי הנקוב בסעיף

אישורים עדכניים כאמור לעיל מרואה חשבון חיצוני של המציע או משלטונות המס 
 הרלבנטיים במדינה/ות בה/ן הוא רשום ו/או מנהל את עסקיו.

תצהיר חתום על ידי המנהל הכללי של המציע (ובמקרה  - מציעים ישראליים בלבד .11.3
ם הכללים של כל של הצעה משותפת, על ידי כל אחד מהמציעים במשותף או המנהלי

כשהתצהיר אחד מהמציעים במשותף, ככול והמציעים במשותף הינם תאגידים) 
לטופס ההצעה, וזאת לצורך הוכחת  'נספח במאושר על ידי עו"ד בנוסח האמור, 

 לעיל.8.1.4  עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

(כפי שנשלח  שמסרה הרשות למציע או למי מטעמו ,למכרזהתשלום מאישור העתק  .11.4
ביצוע כנגד  אליו בדוא"ל או כפי שהונפק לו בעת ביצוע הרישום במשרדי הרשות)

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

בהתאם ובכפוף  לטופס ההצעה, 'נספח גציע, בנוסח הצעתו הכספית של המ .11.5
, כשהיא חתומה על ידי המציע או המציעים במשותף, להלן 15.2.2  להוראות סעיף

 . לפי העניין, במקומות המיועדים לכך

 לטופס ההצעה 'נספח דלהלן), בנוסח  13 ערבות לקיום ההצעה (כהגדרתה בסעיף  .11.6
 לטופס ההצעה.  1נספח ד'בנוסח ובמקרה של הצעה משותפת 

  .להלן 14.7 כנדרש בהתאם להוראות סעיף  חתום ואכשהטופס ההצעה  .11.7

עים בכתב טופס הזמנת ההצעות והחוזה על נספחיהם, וכן כל הבהרה שתימסר למצי .11.8
כנדרש בהתאם להוראות  עד מועד הגשת ההצעות, או העתקיהם, כשהם חתומים

 . להלן 14.7 סעיף 

נספח  מציעים במשותף בלבד יצרפו להצעתם תצהיר בנוסח -  הצעה משותפת בלבד .11.9
למען הסר ספק לטופס ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתו.  ה'

 לעיל. 9.5 מובהר, כי לנספח זה יצורף, מקום שהוא נדרש, אישור כאמור בסעיף 
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מקוריים זה משמעם תצהירים  11 פי סעיף- למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תצהירים על
  פי פקודת הראיות. - , ערוכים עלבלבד

  המציע הצעת תוקף .12

 מועדצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, על כל פרטיה, לתקופה שראשיתה בה .12.1
 "). תוקף ההצעהלהלן: "( 01.04.2018 יוםב סיומהת במכרז ווהצעההגשת האחרון ל

לתקופות ההצעה, תוקף  את להאריך, בהודעה בכתב למציעים,הרשות תהיה רשאית  .12.2
הבלעדי, לרבות  , וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתהקצובות נוספות

בנסיבות . וההכרזה על הזוכה מכרזבדיקת ההצעות בב חל עיכובבנסיבות בהן 
 האמורות, יאריכו המציעים בהתאם, גם את תוקף הערבות לקיום הצעה. 

  לקיום הצעה ערבות .13

' דנספח ערבות אוטונומית בלתי מותנית, בנוסח המצורף כיצרף להצעתו המציע  .13.1
לטופס  1נספח ד' בנוסח –וגשת הצעה משותפת בנסיבות בהן מ( לטופס ההצעה

"), ערבות לקיום ההצעה: "בטופס ההזמנה( ש"ח 1,170,000 שלבסך  )ההצעה
הערבות לקיום ההצעה  .01.04.2018 הגשת ההצעה ועד ליום ממועדבתוקף כשהיא 

 תינתן לבקשת המציע ולטובת הרשות.

לו בנק חוץ" שניתן "יון בעל ריש ושהנמאת בנק הערבות תוצא מאת בנק ישראלי או  .13.2
שהנו בעל  1981-תשמ"א ,לשם כך על ידי בנק ישראל, על פי חוק הבנקאות (רישוי)

או מאת חברת ביטוח סניף בישראל (במידה ומנפיק הערבות הנו תאגיד זר) 
ישראלית המופיעה ברשומות התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד 

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

. הנערב/המבקש הרשום 1981 –הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 
 . בכתב הערבות לקיום ההצעה חייב להיות המציע עצמו

קיום המכרז תוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת יודגש, כי במקרה שהערבות ל 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 ותיפסלידי חברת ביטוח, תחשב כערבות פגומה, - ביטוח, ולא על

  .המציע

נספח מען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ערבות לקיום ההצעה אשר לא תהיה בנוסח ל .13.3
או המציעים במשותף,  ת המציעתפסל וכך גם הצע , לפי העניין,1נספח ד'או  ,'ד

 בהתאמה.

הערבות לקיום המכרז, תשמש כערובה לקיום מלוא התחייבויותיו של המציע  .13.4
  .כמפורט במסמכי המכרז

וההכרזה  מכרזבבדיקת ההצעות המכרזי ובכלל האמור:  הליךהחל עיכוב בהשלמת  .13.5
 קשה הרשות להאריך את תוקף ההצעות במכרז, מכל סיבה שהיא,יו/או בעל הזוכה 

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

  בהתאם להוראות הרשות. לעיל (או כל תקופה מוארכת שלה),  13.1 בסעיף ה הנקוב

ומיתר הוראות כל דין בקשר  לעיל 13.4 הוראות סעיף כלליות האמור במבלי לגרוע מ .13.6
, מציע שחזר בו מהצעתו ו/או לא האריך את תוקף עהעם חילוט הערבות לקיום הצ

, 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

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

למכרז, לרבות הפרת מי  יםקיום הצעת המציע-כמו כן, בכל מקרה של אי .13.7
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 או את חלקו ות לקיום המכרזמלוא סכום הערב

כל נזק אחר ו/או נוסף ו/או  מהמציעיםלגרוע ו/או לפגוע בזכות הרשות לתבוע 
 יםמוותר יםבהליך כלשהו למימוש זכויותיה כאמור. המציע ציעיםהמלנקוט כנגד 
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ו/או תביעה  מלטעון כל טענה יםומושתק יםמנוע ובזאת באופן בלתי חוזר וכן יהי
  מכל מין וסוג שהיא, בגין חילוט הערבות כאמור. 

כערובה לקיום התחייבויותיו על פי החוזה, וכתנאי לשחרור הערבות יפקיד,  המפעיל .13.8
כמפורט בחוזה. למען הסר ספק יובהר, כי מבלי החוזה  ערבותאת לקיום ההצעה, 

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

  (לרבות החוזה).

  הוראות כלליות – ההצעה הגשתומועד  אופן .14

כל התנאים המקדמיים והמעוניין להשתתף במכרז, יגיש הצעתו כשכל ב העומדמציע  .14.1
, ממולאים ו/או הפרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים על פי הוראות המכרז

 כך לשם םמורשיה הרלוונטיים הגורמיםמצורפים כדבעי, כשהם חתומים בידי 
זאת  כלהמציע ונושאים את חותמת המציע ואישור עו"ד כפי הנדרש, ו מטעם

מכרז : "באמצעות מעטפה אחת על גבה יציין המציע את שמו המלא וכן את המשפט
פרסום בכל נמלי התעופה, שדות למתן שירותי  2017/15/040/114/00פומבי מס' 

 –" התעופה ומעברי הגבול היבשתיים המנוהלים על ידי רשות שדות התעופה
  במעטפה זו יכניס המציע את כל המסמכים הבאים ויסגרה היטב:

לעיל, הנדרשים לצורך הוכחת  11.4 - 11.1 המסמכים המפורטים בסעיפים  .14.1.1
 8.1.5 -8.1.1 פים בסעי נקוביםעמידתו של המציע בתנאים המקדמיים ה

 .לעיל

שאר בהתאם לולעיל  11.5 כמפורט בסעיף המציע  שלהצעתו הכספית  .14.1.2
 .הוראות טופס ההזמנה

 . לעיל  11.6 כמפורט בסעיף ההצעהערבות לקיום ה .14.1.3

 .לעיל 11.8 -11.7  יתר המסמכים המפורטים בסעיפים .14.1.4

 לעיל. 11.9המסמכים המפורטים בסעיף  –של הצעה משותפת בלבד  הבמקר .14.1.5

 ההצעה, על כל צרופותיה, תיערך בשפה העברית.  .14.2

כאשר עותק אחד של כל אחד מהמסמכים המפורטים  העתקים, 2 - ההצעה תיערך ב  .14.3
על ידי  ןיסומ ף"מקור", וההעתק הנוס לעיל, יסומן על ידי המציע כעותק 14.1 בסעיף 

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 .14.4
 כל לצרף רשאי יהיה לא המציע ואולם, כנדרש, ויאמתם עליהם גם שיחתום ובלבד
 עלולה, כלשהי הסתייגות המציע צרף. המכרז מתנאי הסתייגות המהווה מסמך
  .להלן 17.1  בסעיף כאמור, הסף על להיפסל הצעתו

כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף  .14.5
  מפורט. תוכן עניינים

 מתאים העתק"כ ד"עו ידי על יאושר, להצעה ושיצורף מקור שאינו מסמך כל .14.6
  ".למקור

מורשי החתימה חותמת המציע בצירוף לחתימת את  ושאכל אחד ממסמכי המכרז, י .14.7
(ובמקרה של הצעה משותפת על ידי כל אחד מהמציעים המציע של הרלוונטיים 

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

 ד"עו ידי על מאושרת העתקתו שנכונות מסמך העתק למסור נדרש שמציע מקום כל .14.8
 ערוך תצהיר להגיש או) אחרת חתימה כל ובין המציע חתימת בין( חתימה לאמת או

 יהיה, ד"עו ידי על מאושרת גביו על כשהחתימה הדין להוראות בהתאם
 או/ו ישראלי קונסול או/ו ישראלי ד"עו רישיון בעל ד"עו כאמור מאשר/המאמת
 .העניין לפי, ציבורי נוטריון
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מובהר, כי על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית,  .14.9
הוראות המפורטות בסעיף על פי  הצעתו תיפסל, וזאת מבלי לגרוע מזכויות הרשות

 להלן.  17.2 

של המציע במקום המיועד לכך בטופס ההצעה, את פרטיו  יצייןבמסגרת ההצעה,  .14.10
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
ם ומשפחה, כתובת קשר, טלפונים בהם איש הקשר זמין בכל שעות לפחות: ש

   הפעילות המקובלות ומספר פקס.

 מידע סודי .14.11

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל  .14.11.1
טופס מציע לציין בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך ב

, אשר העיון בהם בהצעתולים , מהם הנתונים ו/או המסמכים הכלוההצעה
, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד ועל ידי המציעים האחרים עלול, לדעת

המציע  למסירתם לעיון כאמור., בשל כך, מתנגדהוא ואשר שלו מקצועי 
ינמק בפירוט את הטעמים בגינם הוא סבור כי המידע שצוין על ידו הנו מידע 

ן המוקנית ליתר המציעים על סודי או סוד מקצועי שאינו כפוף לזכות העיו
  פי דין.

 הרשותלעיל,  14.11.1 במפורש, כי, על אף האמור לעיל בסעיף  מובהר בזאת, .14.11.2
תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש היא זו אשר 

יחשפו לעיונם של לנמק החלטתה זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר 
המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר 

בהצעתו מהם הנתונים ו/או המסמכים שאותם המציע , בין אם פרט לכך
למניעת  ., ובין אם לאולעיל 14.11.1 בסעיף הינו מבקש שלא לחשוף כאמור 

וכן כל מידע  בכל מקרה, ההצעה הכספית של המציעיובהר כי  ,ספיקות
  .יםחסוי םאינ -שנקב במסגרת ולצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים 

 מועד הגשת ההצעות .14.12

לעיל,  14.1 את המעטפה, כשהיא כוללת את כל המסמכים הנקובים בסעיף  .14.12.1
, בתיבת המכרזים 08:00-16:00ה', בין השעות -ם א'יש לשים, בימי

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

סמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום), וזאת 
המועד האחרון להגשת (בטופס זה: " 10:00 בשעה 27.12.2017עד ליום 
 ").ההצעות

מודגש בזאת שהצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון  .14.12.2
להגשת ההצעות (תאריך ושעה) לא יתקבלו ולא יידונו, בהתאם להוראת 

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

   הזוכה ההצעה לבחירת מידה ואמות ההצעות בדיקת .15

לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות שהוגשו, אשר עמדו בכל המידה היחידה מת א .15.1
 100% שתהווה, בתנאים הנוספים הנקובים במסגרתוהתנאים המקדמיים ו

בטופס ( להלן 15.2.2 , כמפורט בסעיףההצעה הכספית של המציע - תהא  מהמשקל
 "). ההצעה הכספית: "ההזמנה

על ידי ועדת המכרזים אשר תהיה רשאית , בדיקת הצעות המציעים במכרז תעשה .15.2
  בשלב אחד שיתבצע בשני שלבי משנה כדלקמן:  להיוועץ במומחים מטעמה,

 עמידה בתנאים מקדמיים ובתנאים נוספים .15.2.1

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

לעיל. כמו כן, תבחן הרשות בשלב זה את  11.1 - 11.4  סעיפיםלהוראות 
מסמך וכן את הצגת כל  לעיל 11.6 ף הערבות לקיום המכרז כמפורט בסעי

התנאים (להלן: "לעיל  11.9 -11.7  פיםבסעירלוונטי אחר כמפורט 
  "). הנוספים
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בדיקת התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים כאמור תעשה, על בסיס 
"Go-No Go" הצעתו א עמד בתנאים המקדמיים. מציע אשר לולא תנוקד ,

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

  ההצעה הכספית .15.2.2

, תבחן הרשות את הצעתם הכספית של מציעים בשלב זה .15.2.2.1
 שהצעתם עמדה בתנאים המקדמיים ובתנאים הנוספים. 

מפדיון המכירות שיעור דמי ההרשאה ת במכרז תהא על התחרו .15.2.2.2
שיעור דמי  שבמסגרתה ינקבכספית  הצעה כאשר ברוטו לנמל,

 מפדיון 40% -הנמוך מ המכירות ברוטו בנמל ההרשאה מפדיון
  .תיפסל ולא תידון

  קביעת הזוכה במכרז  .15.3

ה הגבויהא   דמי ההרשאה מפדיון המכירות ברוטו לנמלשיעור למציע אשר הצעתו 
לסמכויותיה של הרשות על פי כל דין ועל פי ביותר יבחר כזוכה במכרז, וזאת בכפוף 

  .טופס הזמנה זה

  ההודעה על הזכייה .15.4

ו/או הודעה בדבר אי  זכייהבדבר  ההודעו/או הצעה  תפסילבדבר הודעה  .15.4.1
, תישלח למשתתפים במכרז אך ורק על ידי מזכיר ועדת המכרזים של הזכיי

 הרשות.

כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים במכרז באיזה מובהר בזאת,  .15.4.2
לעיל בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל  15.5.1 מהנושאים המפורטים בסעיף

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

  יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –ת שימוש. מציע אשר יעשה אחר

  קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים .15.5

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

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

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

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

  להבהרות בקשה .16

 בבקשה הרשות אל לפנות המציעים רשאים 16:00 בשעה 18.12.2017 ליום עד .16.1
 . המכרז מסמכי עם בקשר הבהרות לקבלת

 נמל – התעופה שדות רשות למר גדי פרל, בדבל בכתב להפנות יש הבהרה שאלות את .16.2
וכן בנוסף,  03-9750618: פקס באמצעות 03-9750613: טלפון, גוריון בן התעופה

 יוודא המציע"). הרשות כתובת: "להלן(  gadipe@iaa.gov.il :מיילבאמצעות 
 . לעיל המצוין במען הרשות בתבכתו להבהרה הבקשה של קבלתה את טלפונית

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

 הרשות ידי על ייערכו אשר תוספת או/ו עדכון או/ו תיקון או/ו שינוי או/ו רההבה כל .16.4
 יחדיו, להלן( במכרז משתתפים לשאלות כמענה או/ו מיוזמתה, המכרז עם בקשר
 באמצעות ההבהרות פרסום. האינטרנט באתר יפורסמו"), ההבהרות: "זה בסעיף
, מהמציעים אחד כל של תולידיע הובא כאילו, ועניין דבר לכל יחשב האינטרנט אתר
 כולן( ההבהרות את בעצמה הרשות הפיצה לא, שהיא סיבה מכל, בהן בנסיבות גם
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 מוטלת המציעים על מקרה ובכל, להלן 16.5  סעיף להוראות בהתאם) חלקן או
 קיומן אודות, ייזום ובאופן בעצמם, עת בכל להתעדכן, והבלעדית המלאה האחריות

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

 במישרין תפיץ הרשות, לעיל 16.4  סעיף פי על המציעים מאחריות לגרוע ומבלי בנוסף .16.5
 באופן וזאת, מכרזל ששילמו דמי השתתפות המציעים מי לכל ההבהרות את

 . מההבהרות אחת כל עם בקשר לנכון תמצא אשר ובאמצעים

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

  שינויים ופנייה להשלמות .17

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

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

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול  .17.2
דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או 
פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, הקשורים בהצעתם, לרבות בקשר עם 

ו/או בקשר עם ההצעה הכספית ובכלל  התנאים המקדמיים ו/או התנאים הנוספים
האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי 
ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה 
מהמענים האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו 

המציע), והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות בהתאם המכוונת של 
 הוראות הדין.מסמכי המכרז ובהוראות הנקובות בשאר הל

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

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

    מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

  הצעה לקבל חובה היעדר .18

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

  החלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה עיון ב .19

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

 500תשלום בסך תמורת , וכל זאת ת ועדת המכרזים/לאחר תאום עם מזכיר ,1993-תשנ"ג
 . לעיל 14.11 , ובכפוף להוראות סעיף כולל מע"מ ₪,(חמש מאות) 

  החוזהעל  החתימה חובת .20

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

כל המסמכים הנדרשים החוזה ובכפוף להמצאת  לאחר חתימת המפעיל על .20.2
, לשביעות רצונה של הרשות במסגרתו, לרבות ערבות לקיום חוזה ואישורי ביטוח

וכמפורט בהוראות החוזה, תחתום הרשות על החוזה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה 
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 .20.3
 יחשב, בחוזה רטכמפו ערבות לרשות המציא לא או ההצעה לקיום הערבות תוקף את
. יסודית הפרה, העניין לפי, החוזה הוראות את או/ו זה טופס הוראות את שהפר כמי

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

 . הרשות של הבלעדי דעתה שיקול פי על וזאת, המפעיל

, המפעיל כלפי התחייבות מכל משוחררתהרשות  תהיהביטלה הרשות את החוזה,  .20.4
או לנקוט בכל דרך אחרת המפורט  אחר מציע עם בחוזה להתקשר זכאית ותהא

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

  ביטול המכרז או ביטול החוזה .21

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .21.1

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

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

  החזר דמי השתתפות –המכרז  ביטול .21.2

שהוכרז בו זוכה, יהיו זכאים כל אחד מהמציעים בלבד להחזר  פנילבוטל המכרז 
תשלום דמי ההשתתפות. מובהר, כי משתתפים במכרז, כלומר, גורמים ששלמו את 
דמי ההשתתפות, אך לא הגישו הצעה למכרז, לא יהיו זכאים להחזר תשלום דמי 

שלא  בוטל המכרז לאחר שהוכרז בו זוכה, וזאתההשתתפות בנסיבות האמורות. 
איזה מהוראות טופס הזמנת ההצעות ו/או הפרת איזה מהוראות כל דין בשל הפרת 

, זכאי אך ורק להחזר תשלום דמי השתתפות. בלבד הזוכה, יהיה הזוכהעל ידי 
לעיל, יהווה סילוק סופי ומלא, בכל עניין זה מוסכם בזה, כי ההחזר הנקוב בסעיף 

  . קיפיןמכרז, בין במישרין ובין בעביטול ההקשור ל

 הביטול תוצאות .21.3

לעיל,  21.1 שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניבוטל המכרז  .21.3.1
תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או 

א פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשו- 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  .21.3.2
זוכה במכרז או לחילופין חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות 

לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  21.1 המתוארות בסעיף 
תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לעיל,  21.3.1 

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

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

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות  .21.4
ו/או כל טענה על זה לעיל, והם מוותרים בזאת  21 כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 

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

 מסמכים והגשת המכרז נוסח .22

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

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

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

  לעיל. 14.2  בשפה האנגלית, כמפורט בסעיף
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 בלעדיות .23

בנסיבות  וזאת למעט השירות מקומותשירותים בה במתןתינתן בלעדיות  למפעיל .23.1
 להלן. 23.2  בסעיףהמפורטות 

 המפורטיםהקשורים לפרסומים  בכלתהיה בלעדיות  לא למפעיל כי בזאת מובהר .23.2
, והמפעיל מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק להלן

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

ות משודרות, הקיימות כיום או של הרשות או מטעם הרשות במדי פרסום .23.2.1
שתהיינה קיימות בעתיד (לרבות שידורי כבלים, שידורי לוויין, רדיו, 

  תקשורת אלקטרונית וכיו"ב) 

, בכל אחד ברשותמשתמשים המורשים ה מטעם, הרשות נכסי על הצבה .23.2.2
שלטים המפרטים את שם המשתמש. כן הצבה של פרסומת,  שלמהאתרים, 

  ים. מכל סוג שהוא, בתוך הנכס

גורמים  באמצעותשל הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בעצמה, או  ביצוע .23.2.3
אחרים של פעולות הפרסום הבאות: הפקת עיתון ו/או חוברת הכוללים 
פרסומת, הפקת שקיות נשיאה המפרסמות, בין היתר, גם את הרשות; 

פעמיים, של הרשות או של מי מטעמה; ופרסום, - פרסום מבצעים חד
ת או באמצעות מלכ"רים, של שלטים ו/או תצוגות פרסום באמצעות הרשו

המתייחסים למבצעים או לטקסים ממלכתיים או ציבוריים, לארועים מסוג 
- זה ולארועים שעורכת הרשות, בין בעצמה ובין על ידי אחרים, באופן חד

פעמי או לתקופה קצובה. הורתה הרשות למפעיל לבצע את פעולות הפרסום 
בעלויות ההפקה שלהן. להסרת כל ספק מובהר בזאת  האמורות, היא תישא

שהמפעיל לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו מהרשות בגין ביצוע הפעולות 
  )הרשות תישא בהוצאות ההתקנה (ככל שיהיו כאלה האמורות לעיל.

מטעם בעלי ההרשאה השונים מחוץ לשטח ההרשאה, או  רולאפים הצבת .23.2.4
 דעתה לשיקול בהתאם תםהצב להתיר רשאית תהיה הרשותבסמוך לו ו

  .הבלעדי

  במידע שימוש .24

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

במהלך תקופת אצלה  שיצברו(כולם או חלקם), בכל הנתונים  השירותים נשואה
ות, לרבות פרסום מחזורי המכירות ונתונים נוספים הקשורים בהפעלת ההתקשר
מסכימים בזאת מראש לכל שימוש או פרסום  ציעיםוהמ, נשוא ההרשאה השירותים

שתעשה הרשות כאמור לעיל, והם מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיו מנועים 
  קשר לכך.ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן ב

  איסור הסבה .25

, בשום לאחר ו/או להסב ו/או להמחות שלא להעביר יםמתחייבכל אחד מהמציעים,  .25.1
מסמכי המכרז לפי  הםכל זכות מזכויותי , במישרין ו/או בעקיפין,פןאו /אווצורה 

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

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

 .שיקבל)

ה הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העבר .25.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או  25.1 ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור בסעיף 

המחאה כאמור שלא תקבל את אישורה בכתב של הרשות, תהיה בטלה ומבוטלת 
 מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף. 
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 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .26

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

  המכרז הוצאות ההשתתפות בהליך .27

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

  .לעיל 21.2 למעט בנסיבות המתוארות בסעיף , אלה

 המכרזתקפות מסמכי  .28

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 ולא, או שהם בטלים, או שלא ניתן מהם)
  , אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.המכרז

  בעלות על מסמכי המכרז .29

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

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

  כתובות ואופן משלוח הודעות .30

. כתובתם לעיל 16.2 בסעיף  היא כמפורטלצורך משלוח הודעות  הרשותכתובתה של  .30.1
  שנקבעה במסמכיהם.איש הקשר תיראה ככתובת  ציעיםשל המ

או לאיש הקשר מטעמם  המציעיםלכתובת  הרשותכל הודעה אשר תישלח על ידי  .30.2
תוך שלושה ימי עסקים מיום  המציעיםכאילו התקבלה אצל בדואר רשום, תיראה 

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

  מסירתה.

  המכרז על החל והדין שיפוט סמכות .31

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין  –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .31.1
הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי 

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

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע  .31.2
יהיה  ,זה ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה

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

  
  מירי עמיאל בן הרוש

  רא"ג מסחר
  רשות שדות התעופה
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פדיון המכירות של בעל ההרשאה הקודם ונתוני נתוני  – נספח א'
  נוסעים בנמלהתנועת 

  

  
  ₪):(במטבע  2016-2013פדיון מכירות לשנים 

  2013  2014  2015  2016  שנה

  19,679,316  23,785,245  21,275,082  19,070,540  ן מכירותפדיו

  
  : 2016-2013תנועת נוסעים יוצאים בינלאומית בנמל התעופה בן גוריון לשנים 

  2013  2014  2015  2016  שנה

  6,731,417  7,133,464  7,834,046  8,674,503  פדיון מכירות

  
  : 2016-2013לשנים בינלאומית בנמל התעופה בן גוריון  כללית תנועת נוסעים

  2013  2014  2015  2016  שנה

  13,461,203  14,242,832  15,649,548  17,347,608  פדיון מכירות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



נוסע 

צד  

  א

ם במסלול נ

Dף שלוחה 

קצו למד"

D(  

 מבין השניים

ב ואחד בסוף

ם אשר יוק

Dד בשלוחה 

לט הראשון

  זה.

C  צד מערב

25/25  

ני הפרסום
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