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  רשות שדות התעופה
  

  המשרד הראשי
  

  חטיבת מסחר ופיתוח עסקי
  
  
  

  הטופס הצע
  
  

  2017/15/086/029/00 מס'פומבי מכרז 
  
  

חנויות  2של הרשאה לתכנון, הקמה והפעלה  תקבלללהתקשרות בחוזה 
דואלית), האחת באולם היוצאים והשנייה באולם לממכר מזכרות (בהרשאה 

  הציבורי המשותף, בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון
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  הצעה טופס
  לכבוד

  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

  תאריך:______________
  נ.,ג.א.
  

  2017/15/086/029/00 מס'פומבי  מכרזהצעה לטופס   הנדון: 
  

חנויות לממכר  2של הרשאה לתכנון, הקמה והפעלה קבלת ללהתקשרות בחוזה 
מזכרות (בהרשאה דואלית), האחת באולם היוצאים והשנייה באולם הציבורי 

  המשותף, בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון

התאגיד כפי שהוא מופיע [*יש לנקוב בשמו המלא של ") המציע_______________________ (להלן: "אנו הח"מ, 
מורשי החתימה המלא של ם יש לנקוב בש[_________ ______-, באמצעות ________________ ובתעודת ההתאגדות]

לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, , אשר מוסמכים להתחייב ולחתום בשם המציע, ]בשם המציע
החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים תנאי  במסמכי המכרז, לרבותכל ההוראות המפורטות את ושקללנו  הבנו ,בחנו

הצעתנו מציעים לרשות שדות התעופה את וכן כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי,  בהםהנקובים 
חנויות לממכר מזכרות (בהרשאה דואלית), האחת באולם  2והפעלה של הרשאה לתכנון, הקמה בקשר עם קבלת 
ביצוען של , ואת נייה באולם הציבורי המשותף, בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמוןהיוצאים והש

הכול ו ,בנספח ה' לטופס הצעה זההמפורטת תמורת הצעתנו הכספית , במלואן ובמועדן, התחייבויותינו בחוזה
   .להלן והוראות החוזה טופס הצעה זהטות בהוראות המפורלמסמכי המכרז, לרבות בכפוף 

  דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה .1

זה להלן בקשר עם  1 תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף 
, ובכלל האמור לסמכויות הרשות בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או טופס ההצעה ונספחיו

ו או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלעו במענה האמור, כול
  .חלקו

  /או מכל רכיב מרכיביו.ואופן מטופס ההצעה והמציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה  .1.1

הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או  נתגלעה בהצעת מציע .1.2
רשלנות או הן נגרמה בשל (לרבות בנסיבות ב מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיאליקוי ו/או פגם, 

בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  לחילופין
 : פיוחללנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן 

 לפסול הצעה כאמור על הסף.  .1.2.1

מכל טעות חישובית או אחרת ו/או לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין,  .1.2.2
אמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות כ השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם

את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 
 הרשות.

ו/או תוספת ו/או  טעות חישובית או אחרת ו/או השמטהלהתעלם מקיומם של כל הסתייגות,  .1.2.3
 התאם לשקלל את הצעתו של המציע.כאמור, וב שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם

זה, על מנת לגרוע ו/או  1 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות על פי סעיף  .1.3
בקשר עם אופן ו/או על פי מסמכי המכרז, לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לרשות על פי דין 

ההתייחסות והטיפול בכל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי 
רשות ועל פי שיקול דעתה בהצעת המציע, הכול באופן שיקבע על ידי ה ושנתגלעו/או ליקוי ו/או פגם 

 הבלעדי והמוחלט של הרשות.

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות  .1.4
זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחילופין, פעם אחת ו/או  1 המוקנות לה על פי סעיף 

 עתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.מספר פעמים ואף לשלב ביניהן, הכל על פי שיקול ד

ת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי הוא מודע בזא המציע מצהיר ומתחייב ל טופס ההצעה,ע בחתימתו .1.5
ן סופי, בזאת באופ וא מוותרזה, וה 1 ם לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיף ומסכי

ו דרישה, מכל מין וסוג מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/א מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק
 שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.
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 הצהרות כלליות .2
זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על פיו, אנו הח"מ מצהירים  הצעהטופס מבלי לגרוע משאר הוראות 

  ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 

תנו עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם, וכי הבאנו בחשבון הצע .2.1
את כל המידע שהתקבל (לרבות מידע שהרשות המציאה למציעים לאחר הוצאת המכרז, כגון מסמכי 
הבהרות וכיו"ב), וכן כל מידע רלוונטי הנדרש לנו לצורך הגשת הצעתנו זו על פי תנאי המכרז, ואנו 

 סכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למידע כאמור, לרבות ומבלי לגרוע כדלקמן:מ

וכל מכרז מסמכי הידוע לנו כי מוטלת עלינו החובה לבחון את המידע המסופק במסגרת  .2.1.1
ולערוך את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית ההליך המכרזי 

של הצעתנו, וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת מידע על ידי הרשות על מנת להטיל על 
ו/או על מנת לגרוע לרבות לא התחייבות ו/או מצג מצד הרשות, הרשות אחריות כלשהי 

ולא תהא לנו כל טענה  ובנספחיהםמכרז הו/או לפגוע בהתחייבויותינו כמפורט במסמכי 
 .ו/או תביעה בקשר לכך

ידוע לנו כי אין להגיש הצעה חלקית אלא הצעה כוללת ומלאה בלבד. מציע אשר יגיש  .2.1.2
 עלולה להיפסל הצעתו על הסף. - הצעה חלקית

אנו מצהירים ומסכימים בזאת, כי ידוע לנו שהרשות שומרת לעצמה את הזכות, מכל סיבה שהיא,  .2.2
לבטל את המכרז ו/או לצאת במכרז זהה ו/או דומה לקבלת ההרשאה ו/או בקשר עמו  ובכל עת,

(כולה או חלקה) ו/או לא לחתום עמנו על החוזה (ככל שהצעתנו תזכה במכרז), וזאת בכל עת, לרבות 
 .לפני ו/או אחרי הגשת ההצעות וכן לפני ו/או אחרי בחירת הזוכה במכרז ו/או חתימת החוזה עמו

ות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה עם הזוכה ו/או לא לבצעו, אנו מוותרים החליטה הרש .2.3
שהיא  גבזאת וכן נהיה מנועים ומושתקים מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסו

  כלפי הרשות ו/או כל אדם ו/או כל גוף אחר הפועל בשמה של הרשות ו/או מטעמה.

י יד היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד שיקבע עלוכי  החוזה,לנו תנאי ברורים  .2.4
. ממסמכי המכרזבלתי נפרד המהווה חלק (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי),  , על חוזההרשות

חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין (כפי הידוע לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן 
חילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת חוזה ת ידוע לנו, כיליך המכרזי). שיעודכן במסגרת הה

 ע"י הרשות עם המציע הזוכה.

באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות המוטלות עלינו אין כי  ידוע לנו .2.5
 בחוזה ו/או בנספחיו.

לא באישור הרשות בכתב יהיה בטל ידוע לנו כי כל שינוי שייעשה במסמכי ההצעה ו/או החוזה ש .2.6
 וללא תוקף משפטי כלשהו.

, תישלח הזכיי-או הודעה בדבר אי או פסילה ידוע לנו ואנו מקבלים על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה .2.7
 ועדת המכרזים של הרשות. תלמשתתפים במכרז אך ורק על ידי מזכיר

ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים באיזה מהנושאים המפורטים בסעיף  .2.8
אין  -רזים של הרשות ועדת המכ תלעיל בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר 2.7 

ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. 
 יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –מציע אשר יעשה אחרת 

  בטופס הזמנת ההצעות.נקוב כ תוקפה של הצעתנו זו היא .3

חייבויותינו כאמור, תהא הרשות רשאית, מילוי הת-קיום הצעתנו, או אי-אנו מסכימים כי במקרה של אי .4
מבלי להיזקק להסכמתנו ומבלי לפנות לערכאות, לבוררות או לכל מו"מ משפטי שהוא, לגבות את מלוא 

 שנמסרה על ידינו בהתאם להוראות טופס הזמנת ההצעות. סכום הערבות

יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין -אביב- שלבית המשפט המוסמך בתל ,אנו מסכימים בזאת .5
כפוף  , וכי המכרז, בין לפני שנקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע זוכה בוהקשור ו/או הנובע מהליך המכרז

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

במכרז, אם יבקשו שות רשאית לאפשר ליתר המשתתפים ידוע לנו, כי אם הצעתנו תזכה במכרז, תהא הר .6
זאת, לעיין בהצעתנו זו, על כל חלקיה, והננו מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם זאת, 

  לטופס הזמנת ההצעות. 22כאמור בסעיף 
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___________ לא יימסרו לעיון, וזאת  -____________ ו -מסמכים: ___________ ואנו מבקשים, כי  .7
 מן הנימוקים להלן:

  ומפורט) מסמך נפרד, מנומק זה (הערה: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף 

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________  

הוא של ועדת המכרזים של הרשות. למרות האמור הבלעדי בעניין ידוע לנו, כי עפ"י הדין, שיקול הדעת 
  לעיל ידוע לנו, כי כל פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסויים. 

 אנו הח"מ, מצהירים בזאת כדלקמן: .8
, במישרין ו/או יקבלו/או  קיבליתן ו/או נתן ו/או ו/או יציע ו/או מנו לא הציע אנו ו/או כל מי מטע .8.1

בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על 
הליך המכרז ו/או הליך קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות השפעה על כל החלטה של הרשות ו/או 

  שרה בה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בעניינו של הליך זה.נושאי המ

, במישרין ו/או ישתף פעולה ו/או ו/או שיתף פעולהישדל אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או  .8.2
בעקיפין, עם נושאי משרה אצל הרשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, על מנת 

 לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך זה. 
, במישרין ו/או ו/או נשתף פעולה ו/או שיתפנו פעולהו/או נשדל אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו  .8.3

/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע בעקיפין, עם נושאי משרה ברשות ו
 מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים להליך זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה הרשות רשאית, לפי  .8.4
ת הצעתנו למכרז, והח"מ מוותרים על כל תביעה שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול א

  ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת הצעתנו על ידי הרשות. 

, והם כולם (בין אם הנספחים לטופס הזמנת ההצעות 9מצורפים כל המסמכים הנדרשים בסעיף  זהלטופס  .9
 הירנו זה.והמסמכים הם תצהיר ובין אם לאו) חלק בלתי נפרד מהצעתנו זאת ומתצ

  הלן הפרטים בדבר הבנק בו אנו מנהלים את חשבוננו:ל .10

  מספר סניף:__________ שם הסניף:___________שם הבנק :___________  .10.1

  מספר חשבון:________________ .10.2

  להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה:  .11

  ____________________________________; ח.פ. :שם התאגיד .11.1

    ___________________תאריך:  .11.2

, : ____________________כתובת, _____________________ שם איש קשר לעניין מכרז זה: .11.3
 , _נייד: _________________ טלפון, _____________ופקס: ,: ________________טלפון

 
באופן בלעדי ומוחלט, למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק של הנספחים המופקדים בתיבת המכרזים הנו, 

ו/או  העותק המחייב לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף
  הנוסח המחייב של הנספחים, כפי שהופקדו בתיבת המכרזים.לגבור בשום אופן וצורה על 

  

חתימת וחותמת 
  המציע

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  זו. צעהשהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על ה

  תאריך  
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  :במקרה של הצעה משותפת
  

  

 מציעחתימת וחותמת 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

  

  

 מציעחתימת וחותמת 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

  

 מציעחתימת וחותמת 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  על הצעה זו.שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני 

  תאריך  

  

  

  

 מציעחתימת וחותמת 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

  

  

 מציעחתימת וחותמת 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  
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  :לטופס ההצעה רשימת נספחים

  לטופס הזמנת ההצעות 9.1 כאמור בסעיףמציע, התצהיר פרטי  -  נספח א'

 - 1נספח א'
שהינו עוסק מורשה שאינו תאגיד רשום, בהתאם להוראות סעיף  במשותף תצהיר פרטי מציע

  לטופס הזמנת ההצעות 10.9.4

  לטופס הזמנת ההצעות 10.9.4תצהיר פרטי מציע שהינו אדם פרטי, בהתאם להוראות סעיף  - 2נספח א'

  לטופס הזמנת ההצעות 9.2 כאמור בסעיףתצהיר  - נספח ב'

  נספח ב' לטופס ההצעהל 5  כאמור בסעיףנוסח אישור רואה חשבון,  -  1נספח ב'

  לטופס הזמנת ההצעות 9.3 מס, כאמור בסעיףהאו משלטונות אישור מרואה חשבון  - נספח ג'

  לטופס הזמנת ההצעות 9.4 , כאמור בסעיףרישום למכרזאסמכתא בדבר  - נספח ד'

  לטופס הזמנת ההצעות 9.5, כאמור בסעיף הצעה כספיתטופס  - נספח ה'

  לטופס הזמנת ההצעות 9.6 העדר הרשעה בפלילים, בהתאם להוראות סעיף תצהיר - 'ונספח 

 - 1נספח ו'
ו/או  לטופס הזמנת ההצעות 9.6 סעיףבמקרים המפורטים ב ,העדר הרשעה בפלילים תצהיר

  לטופס הזמנת ההצעות 10.9.10 , בהתאם להוראות סעיף)במקרה של הצעה במשותף(

  לטופס הזמנת ההצעות 9.7 מכרז, כאמור בסעיףקיום הערבות ל - 'זנספח 

   לטופס הזמנת ההצעות 9.7 כאמור בסעיף, במקרה של מציעים במשותףמכרז, קיום הערבות ל - 1נספח ז'

  לטופס הזמנת ההצעות 9.8רשימת מוצרים מוצעת, בהתאם להוראות סעיף  -  נספח ח'

שיוקם והצהרות והתחייבויות המשותף בתאגיד במשותף פירוט חלקו של כל אחד מהמציעים  -  נספח ט'
  לטופס הזמנת ההצעות 9.9, כאמור בסעיף במשותף המציעים

  לטופס הזמנת ההצעות 9.10, כאמור בסעיף כל מסמכי המכרז חתומים על ידי המציע -  נספח י'
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  הלטופס ההצע 'א נספח
  

  לטופס הזמנת ההצעות 9.1, בהתאם להוראות סעיף מציעהתצהיר פרטי 

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

[*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע "), התאגיד____________ (להלן: " של הכללי מנהלו הנני .1
 העובדות את והכרתי, התאגיד של הכללי כמנהל תפקידי מכוח, בשמו זה תצהירי ונותןבתעודת ההתאגדות] 

  .התצהיר נשוא

 גיד: ____________________________________________תאה שם .1.1

 _________________________________________רשומה: ת ובכת .1.2

 _____________________________ :עודת הרישום של התאגידת פרמס .1.3

 .ישראלמדינת נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, התאגיד הינו תאגיד הרשום כדין ב .1.4

 .התאגידשל  ההתאגדותמצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" של תעודת 

ות מניה רהתאגיד ובעלי המניות, מעניהם, מספרי תעודות הזיהוי שלהם, ופירוט מספברי ח ותשמ .1.5
  בידי כל חבר בתאגיד:

______________________________________________________________  
______________________________________________________________  

______________________________________________________________  
______________________________________________________________  

  
כל במקרה ומי מבעלי המניות האמורים בסעיף קטן זה הינו תאגיד, יש לפרט ביחס לתאגיד זה את 

  האמור בתצהיר שבנספח זה, לעיל ולהלן.

ע (או מי מבעלי מניותיו) חברה ציבורית, אזי במסגרת סעיף קטן זה, יצויין גם ציון חלקו היה המצי
  .של הציבור בהון המניות של החברה הציבורית, וביחס לחלק זה אין צורך לפרט את בעלי המניות

 נהלי התאגיד (לא דירקטורים), מעניהם ומספרי תעודות הזיהוי שלהם: מ ותמש .1.6

  _____________________________ המנהל הכללי: _______

  מנהלים נוספים בפועל בתאגיד:

______________________________________________________________  
______________________________________________________________  

______________________________________________________________  
______________________________________________________________  

 _________, ______________. י החתימה של התאגיד: _____________, ____שורמות שמ .1.7

כל בעל עניין במציע, אשר אינו נמנה על המפורטים לעיל, בפירוט האופן שמכוחו הוא בעל עניין  .1.8
 במציע:

______________________________________________________________  
______________________________________________________________  

______________________________________________________________  
  אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. .2

  

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך    חתימת המצהיר

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

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

  ה זו.שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצע

  תאריך  
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 נספח א'1 לטופס ההצעה
  

 לטופס 10.9.4 סעיף להוראותבהתאם שהינו עוסק מורשה שאינו תאגיד רשום,  במשותף תצהיר פרטי מציע
  ההצעותהזמנת 

  

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

 העובדות את היכרותי מכוח, בשמו זה תצהירי ונותן"), המציע____________ (להלן: " של בעליו הנני .1
  .התצהיר נשוא

 המציע: ____________________________________________ שם .1.1

 רשומה: _________________________________________ת ובכת .1.2

 _____________________________ :מורשה של המציעעוסק  פרמס .1.3

 י החתימה של המציע: _____________, _____________, ______________.שורמות שמ .1.4

 נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע הינו עוסק מורשה כדין בישראל שאינו תאגיד. .2

 רשה.מצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" של תעודת עוסק מו .3

  אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. .4

  

  

              
חתימת וחותמת 

  המציע
  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  
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  לטופס ההצעה 2'א נספח
  

  ההצעותהזמנת  לטופס 10.9.4שהינו אדם פרטי, בהתאם להוראות סעיף  במשותף תצהיר פרטי מציע

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ,  .1
  האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 ם: ____________________________________________ש .1.1

 _________________________________ :תעודת זהות / דרכון זר פרמס .1.2

 ____________________________________רשומה: ת ובכת .1.3

 מצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" של תעודת הזהות / דרכון שלי. .2

 אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. .3

  

  
חתימת וחותמת 

  המציע
  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

  

  
   



10 

  

  הלטופס ההצע 'ב נספח
  

  לטופס הזמנת ההצעות 9.2בהתאם להוראות סעיף  תצהיר
  

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

[*יש לנקוב  ")המציע___________________________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
להתקשרות  2017/15/086/029/00 פומבי מס'מכרז ל ,בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

חנויות לממכר מזכרות (בהרשאה דואלית), האחת  2של הרשאה לתכנון, הקמה והפעלה קבלת לבחוזה 
 הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון באולם היוצאים והשנייה באולם הציבורי המשותף, בשדה התעופה

 ").המכרז(להלן: "

העובדות מכוח תפקידי ומכוח הכרתי את  הנני משמש כמנהל כללי במציע, ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו .2
  . נשוא תצהירי

  :3.2  ו/או סעיף 3.1 סעיף  במציעמתקיים , נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז אני מצהיר בזאת כי .3

 1.1.2015- אחת לפחות לממכר מזכרות, אשר פעילה החל מהמציע כנ"ל, אשר הינו בעלים של חנות  .3.1
 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

 -ו/או  -

מציע כנ"ל, אשר הינו מפעיל ומנהל, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו מכוח הסכם זיכיון או  .3.2
ועד ועד למ 1.1.2015-הסכם תמלוגים, חנות אחת לפחות לממכר מזכרות, אשר פעילה החל מה

 האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 -וגם  -

החנות/יות עליה/ן מ המציעשל  המצטברפדיון המכירות ברוטו  - 2016 שנת במהלך אני מצהיר בזאת כי .4
 250,000לפחות  , היהלעיל 3  הקבוע בסעיףהמציע לצורך הוכחת התקיימותו של התנאי המקדמי הסתמך 

 .של מכירה ישירה ו/או בקבלת תמלוגים ו/או באמצעות דמי זיכיון, שוטפיםבמחירים  ₪
 .מע"מריבית וסך התשלומים הכספיים אשר שולמו בפועל למציע, למעט תשלומי  - " מחירים שוטפים"

  :החנותלהלן פירוט לגבי  לעיל, 4 -3 סעיפים להוכחת  .5

  
  החנות כתובת  החנות שם

של  הפעילות תקופת
  החנות

 2016במהלך שנת מכירות  פדיון

1          

2          

3          

4          

המכירות של המציע, ועל היותם נובעים  פדיוןלאימות הנתונים הנ"ל מצורף אישור רו"ח אודות סכום 
  .לטופס ההצעה 1ב' ישירות מהתחום הנדרש, בנוסח המצורף כנספח

  . אמתדלעיל שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  זה .6

  

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך    חתימת המצהיר

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלה נפרדת וכן להוסיף לטבלה מסמכים להוכחת הנתונים אותם ציין ) *(
כל הנתונים המפורטים בה ו/או במסמכים המצורפים אליה, באופן זהה לטבלה דלעיל, ושבתצהירו, ובלבד שהטבלה האמורה, תיערך 

  יאומתו באמצעות תצהיר כמפורט בנספח זה להלן

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק של נספח ב' המופקד בתיבת המכרזים הנו, באופן בלעדי ומוחלט, 
ו/או  המציע בעצמו, לא יהיה בו על מנת להוות תחליףהעותק המחייב לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו יערוך 

   הנוסח המחייב של נספח ב', כפי שהופקד בתיבת המכרזים.לגבור בשום אופן וצורה על 
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  הלטופס ההצע 1'ב נספח

 ההצעהטופס נספח ב' לנוסח אישור רואה חשבון, בהתאם להוראות 

 ] פירמה של רוה"ח וחתום בחתימה מקורית ת המכרז, כשהוא מודפס על ניירזה יש להכניס למעטפ [טופס

  

 תאריך: ___________

בהתבסס על הדוחות הכספיים של  כילאשר,  ו") הרינהמציעכרואי החשבון של _______________ (להלן: "

החנות/יות המפורטת/ות בטבלה מ המציעשל  המצטברברוטו  המכירותפדיון  - 2016 שנת במהלך, המציע

במחירים  ₪ 250,000, היה לפחות 2017/15/086/029/00במכרז פומבי מס'  בנספח ב' לטופס ההצעה 5 שבסעיף 

  .זיכיוןמכירה ישירה ו/או בקבלת תמלוגים ו/או באמצעות דמי של , שוטפים

  .מע"מריבית וסך התשלומים הכספיים אשר שולמו בפועל למציע, למעט תשלומי  - " מחירים שוטפים"

  

  ום: __________________________על החת

  [שם ברור ומלא של רו"ח + חתימה]               
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  הלטופס ההצע 'ג נספח

  
  לטופס הזמנת ההצעות 9.3, כאמור בסעיף או משלטונות מס הכנסה ומע"ממרואה חשבון  יםעדכני יםאישור

  
  

  
    (יצורפו על ידי המציע)
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  הלטופס ההצע 'ד נספח
  

  לטופס הזמנת ההצעות 9.4כאמור בסעיף , רישום למכרזאסמכתא בדבר 
  

  (תצורף על ידי המציע)
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  לטופס ההצעה 'ה נספח
  

  ההצעותהזמנת  לטופס 9.5 סעיף להוראותבהתאם טופס הצעה כספית, 
  

דמי הרשאה משולבים בסיסיים עבור מקומות השירות שבאולם היוצאים (בגין מכירה  םסכוהיה והצעתנו תזכה, 
לטופס הזמנת ההצעות), אשר אנו מתחייבים לשלם  1.2.5(כהגדרתם בסעיף  לנוסעים בטיסות בינלאומיות בלבד)

ממכר מזכרות (בהרשאה דואלית), חנויות ל 2 שלהרשאה לתכנון, הקמה והפעלה לרשות בגין שנת חוזה, עבור 
 האחת באולם היוצאים והשנייה באולם הציבורי המשותף, בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון

  :היהי

(בגין מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות  יוצאיםהמקומות השירות שבאולם ההרשאה למתן השירותים בעבור 
  ;כדיןבתוספת מע"מ ______________ ₪,  :בלבד)

דמי הרשאה אלף שקלים חדשים) עבור  שלושים₪ ( 30,000-מ הנמוךלנו כי אם נקבנו בהצעתנו לעיל, סכום  ידוע
עבור מקומות השירות שבאולם היוצאים (בגין מכירה לנוסעים בטיסות בינלאומיות  שנתיים משולבים בסיסיים

  .תידון ולא תיפסל הצעתנו, בלבד)

את התשלומים שנידרש לשלם לרשות במידה ונתקשר בהסכם למתן  הממצ וידוע לנו כי הסכום הנ"ל אינ
  ההרשאה נשוא המכרז, והתשלומים יהיו בהתאם לאמור ולמפורט בחוזה.

פי התנאים המפורטים בטופס הזמנת ההצעות ובהתאם - הצעתנו לעיל, ניתנת על ידינו על הננו מצהירים בזאת, כי
  .לתנאים האמורים בחוזה

 

  למילוי טופס ההצעה הכספית דגשים ספציפיים

  ל מס ערך מוסף.וינקב בשקלים חדשים בלבד, ולא יכל הסכום המוצע

  

 
  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך    חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו 
  לצורך המכרז. 

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

  חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  

 

  :במקרה של הצעה משותפת

  

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך    חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע המשותף 
  ולחייבה לצורך המכרז. 

כמו כן, 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.

  אריךת  

 

  

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך    חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע המשותף 
  ולחייבה לצורך המכרז. 

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

  חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  

 

  

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך    חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע המשותף 
  ולחייבה לצורך המכרז. 

כמו כן, 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  
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  הלטופס ההצע 'ו נספח
  

  לטופס הזמנת ההצעות 9.6העדר הרשעה בפלילים, בהתאם להוראות סעיף  תצהיר
  

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

[*יש  ")התאגיד המציע___________________________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1

  ").המכרזעבור רשות שדות התעופה (להלן: " מכרזל, לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות)

מכוח תפקידי ומכוח הכרתי  אני משמש כמנהל כללי בתאגיד המציע (*), ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו .2
  .את העובדות נשוא תצהירי

, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי .3
  לה, במצטבר:מתקיימים במציע כל א

התאגיד המציע, אני ואף לא אחד מבעלי אמצעי השליטה המשמעותיים האחרים בתאגיד המציע  .3.1
 ______________; _______________ ת.ז./ח.פ. _____________, ת.ז./ח.פ שהנם:

_____________; ___________, ת.ז./ח.פ. _____________ לא הורשעו בכל ערכאה שהיא 
, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977- זה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"זבעבירה על פי אי

, ואם 1957-ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח 422-425, 383, 330, 305, 300
  .שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן) 5(מהעבירות כאמור חלפו חמש  איזוהורשעו ב

  -זה  3.1 לצורך סעיף 

מי שהינו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך  - " בעל אמצעי שליטה משמעותי"
ו/או שהינו רשאי למנות  הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע

  .עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע

 במקום הרלוונטי]  X[יש לסמן  -התאגיד המציע ו/או בעל זיקה אליו  .3.2
 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2לא הורשעו ביותר משתי (

 1987- חוק שכר מינימום, התשמ"ז/או ") ועובדים זריםחוק (להלן: " 1991-תנאים הוגנים), התשנ"א
  "). חוק שכר מינימום(להלן: "

 ) חוק שכר מינימום, אך נכון למועד /או ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו2הורשעו ביותר משתי
  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

 ) חוק שכר מינימום, על פי הפירוט /או ות לפי חוק עובדים זרים ו) עביר2הורשעו ביותר משתי
) לפחות ממועד ההרשעה 1דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

  האחרונה.

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]
1.     
2.     
3.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

- כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקה"- " והורשע": זה 3.2 לצורך סעיף 
1976.  

 במקום הרלוונטי] X[המציע יסמן נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .3.3
  חוק שוויון (להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף

  ") לא חלות על המציע. זכויות

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק  9הוראות סעיף
) iת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (עובדים, נכון למועד האחרון להגש 100 –יותר מ 

כי במידה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
 –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

כי התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד  )ii(פין לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילו
לחוק שוויון זכויות  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
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לעיל, ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייב, והמציע מצהיר בזאת כי  )ii(בהתאם להוראות סעיף 
 . ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומן אכן פנה בפועל כאמור, ובמידה וקיבל

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

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי (היה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה כמובן) יעביר 
רותים החברתיים, זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשי 3.3העתק מהתצהיר לפי סעיף 

  .ימים ממועד ההתקשרות 30בתוך 

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

  

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע 
  ולחייבו לצורך המכרז. 

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

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  

 

  

, יחויב מי מבעלי השליטה המשמעותיים / מבעלי הזיקה למציעהיה והמנהל הכללי לא יוכל להצהיר בשם  )*(
ו למסור תצהיר בשם עצממשמעותי / בעל זיקה כאמור,  שליטהבעל אמצעי כל להגשת תצהיר ו' זה) בנוסף (

  להלן, בשינויים המחויבים.  1'כמפורט בנספח ו
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  לטופס ההצעה 1'ו נספח
  

  לטופס הזמנת ההצעות 9.6 העדר הרשעה בפלילים, במקרים המפורטים בסעיף תצהיר

  לטופס הזמנת ההצעות 10.9.10 ו/או (במקרה של הצעה במשותף), בהתאם להוראות סעיף

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

עבור  מכרזל, ")המציע___________________________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
  ").המכרזרשות שדות התעופה (להלן: "

  ).*( _____________הנני  .2

, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי .3
  :מתקיימים במציע כל אלה, במצטבר

בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי  /תילא הורשע [יש להקיף בעיגול את החלופה הרלוונטית]המציע / אני  .3.1
, 330, 305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977- איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז

ע המציע / , ואם הורש1957- ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח 422-425, 383
 .מיום תום ריצוי העונש בגינןשנים ומעלה ) 5(מהעבירות כאמור חלפו חמש  איזובהורשעתי 

  ידי בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע]-להלן, במקרה ונספח זה מוגש על 3.2 [אין צורך למלא את סעיף 

 במקום הרלוונטי] X[יש לסמן  -המציע ו/או בעל זיקה אליו  .3.2

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2לא הורשעו ביותר משתי (
 1987- חוק שכר מינימום, התשמ"ז/או ") וחוק עובדים זרים(להלן: " 1991-תנאים הוגנים), התשנ"א

  "). חוק שכר מינימום(להלן: "

 ) חוק שכר מינימום, אך נכון למועד /או ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו2הורשעו ביותר משתי
  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

 ) חוק שכר מינימום, על פי הפירוט /או ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו2הורשעו ביותר משתי
) לפחות ממועד ההרשעה 1האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (דלהלן, ונכון למועד 

  האחרונה.

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]
1.     
2.     
3.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

- כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקה"- " והורשע"זה:  3.2 לצורך סעיף 
1976.  

 במקום הרלוונטי] X[המציע יסמן נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .3.3
  חוק שוויון (להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף

  ") לא חלות על המציע. זכויות

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק  9הוראות סעיף
) iצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מ 100 –יותר מ 

כי במידה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
 –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

ב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד כי התחיי )ii(לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין 
לחוק שוויון זכויות  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

לעיל, ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייב, והמציע מצהיר בזאת כי  )ii(בהתאם להוראות סעיף 
 . ין, אכן פעל ליישומןאכן פנה בפועל כאמור, ובמידה וקיבל ממנו הנחיות בעני

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה: " 3.3 לצורך סעיף 
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המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי (היה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה כמובן) יעביר 
רותים החברתיים, זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשי 3.3סעיף העתק מהתצהיר לפי 

  .ימים ממועד ההתקשרות 30בתוך 

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

  

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע 
  ולחייבו לצורך המכרז. 

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

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  

 

  

במידה והמציע והמנכ"ל הינם אנשים שונים יצורפו שני תצהירים, אחד ייחתם ע"י המציע והאחר ייחתם  )*(
  החותם בהתאמה למעמדו אצל המציע.בתצהיר יסומן על ידי  2אצל המציע וסעיף  כ"לע"י המנ
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  לטופס ההצעה 'ז נספח
  

  לטופס הזמנת ההצעות 9.7כאמור בסעיף  מכרז,קיום הנוסח ערבות ל
  

  תהיה בנוסח שבנספח זה)והערבות המקורית תצורף על ידי המציע, במקום נספח זה, והיא (
  

  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  הנדון: ערבות מס' _______________

שהנו בעל חשבון המתנהל על שמו בסניפנו הרשום  "),החייב(להלן: " 1לבקשת _________________ .1
שלושת  (ובמילים:₪  3,510 אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך כולל של מטה,

יב בקשר "), אשר תדרשו מאת החיהערבותסכום להלן: "( )חדשיםשקלים  אלפים חמש מאות ועשרה
 2 שלהרשאה לתכנון, הקמה והפעלה מתן ללהתקשרות בחוזה  2017/15/086/029/00' מספומבי מכרז ל

חנויות לממכר מזכרות (בהרשאה דואלית), האחת באולם היוצאים והשנייה באולם הציבורי המשותף, 
 "). המכרז(להלן: " אילן ואסף רמוןבשדה התעופה הבינלאומי ע"ש 

על ידינו קבלת דרישתכם בכתב  לאחרלפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים  .2
, אנו נשלם לכם כל הסניף "), במהלך שעות פעילותהסניף(להלן: " 2שתימסר ב ________________

וזאת מבלי שתהיו , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישה(להלן: " הסכום הנקוב בדריש
חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את 
סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל 

  קשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם ב

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה  2-ו 1התחייבויותינו בסעיפים  .3
 להלן. 4רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

  .31.12.2017 ליום עדבתוקפה ותעמוד  ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה .4

זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין  כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות .5
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים - אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 אלה.

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

 .או להסבה מחאה, ואינה ניתנת להערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין .7
   

  בכבוד רב,

  

  

    חתימה    תאריך    כתובת     שם בנק

  

  

   

                                                      

 של המציע, כפי שמופיע בתעודת התאגדות. שמו המלאיש להשלים את  1
   יש להשלים את כתובת סניף הבנק 2
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  לטופס ההצעה 1'ז נספח

  לטופס הזמנת ההצעות 9.7כאמור בסעיף במקרה של הצעה משותפת,  מכרז,קיום הלנוסח ערבות 
  

  )תהיה בנוסח שבנספח זה, במקום נספח זה, והיא ים במשותף(והערבות המקורית תצורף על ידי המציע
  

  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  
  ג.א.נ.,

  ערבות מס' _______________הנדון: 

, שהנו בעל חשבון המתנהל על שמו בסניפנו הרשום מטה, אנו הח"מ, 1לבקשת __________________ .1
 4)__________________(ובמילים: _________₪ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך כולל של 

, ביחד ולחוד (להלן, יחדיו: 2"), אשר תדרשו מאת ______________________סכום הערבות(להלן: "
הרשאה לתכנון, הקמה מתן ללהתקשרות בחוזה  2017/15/086/029/00' מספומבי רז מכל"), בקשר החייבים"

חנויות לממכר מזכרות (בהרשאה דואלית), האחת באולם היוצאים והשנייה באולם הציבורי  2 שלוהפעלה 
  .")המכרז(להלן: " המשותף, בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון

ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר קבלת דרישתכם בכתב על ידינו לפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .2
, במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל ")הסניף(להלן: " 3__________שתימסר ב ________

") ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו סכום הדרישהסכום הנקוב בדרישה (להלן: "
או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק  חייבים לנמק, לפרט, לבסס

סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות 
 .כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה

 נהיה ולא, חוזרות ובלתי מותנות בלתי, מוחלטותאוטונומיות,  הן לעיל 2 - ו 1 בסעיפים התחייבויותינו .3
 .להלן 4 בסעיף כמפורט, הערבות תוקף פקיעת מועד לפני שהיא סיבה מכל לבטלן או מהן בנו לחזור רשאים

 . 31.12.2017 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין כל הסכסוכים והמחלוקות  .5
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים - אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 . אלה

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

 ., ואינה ניתנת להמחאה או להסבהזו ניתנת למימוש לשיעורין ערבות .7

 

  בכבוד רב,                                                       

  

  

    חתימה    תאריך    כתובת     שם בנק

  של המציע המשותף שלבקשתו ניתנה הערבות.  שמו המלאיש להשלים את  .1
  של כל אחד מהמציעים במשותף. שמו המלאיש להשלים את  .2
   יש להשלים את כתובת סניף הבנק .3
)" במידה שלושת אלפים חמש מאות ועשרה שקלים חדשים₪ ( 3,510בנסיבות בהן מגיש מציע מוביל אחד את הערבות יצוינו המילים: " .4

ומוגשות יותר מערבות אחת (במקרה של יותר מאשר מוביל מקצועי אחד) יוגשו הערבויות בנפרד ובכל ערבות יצוין סכום הערבות הרלוונטי 
  .₪ 3,510סך של יעמוד על ובלבד שסך כל הערבויות שיוגשו על ידי כל המציעים במשותף 
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  לטופס ההצעה 'ח נספח

  לטופס הזמנת ההצעות 8.8רשימת מוצרים מוצעת, בהתאם להוראות סעיף 

  המציע מגיש בזאת את רשימת המוצרים המוצעת על ידו ומחיריהם המוצע לצרכן, כדלקמן: 

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

_____________  _____________  _____________  _____________  _____________  _____________    

  

  

  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:

  

  

  

 מציעחתימת וחותמת 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

  
  

 מציעחתימת וחותמת 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

  
  

 מציעחתימת וחותמת 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  
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  לטופס ההצעה 'ט נספח
  

 שיוקם והצהרות והתחייבויות המציעיםהמשותף בתאגיד במשותף פירוט חלקו של כל אחד מהמציעים 
  לטופס הזמנת ההצעות 8.9במשותף, כאמור בסעיף 

  [נספח זה רלוונטי רק להגשת הצעה משותפת] 

שך תקופת בתאגיד שיוקם והתחייבות בעניין הבעלות בתאגיד שיוקם במבמשותף פירוט חלקי המציעים   . 1
  ההרשאה (כהגדרתה במסמכי המכרז):

  ___________________________________________________________________הפירוט: (א) 

  

 (המוביל המקצועי)של _____________  והח"מ מתחייבים בזאת שאחזקותיאנו   (ב) 
החודשים הראשונים  24של  התקופ במהלך ב________________ (התאגיד החדש שיוקם) לא יפחתו

משיעור של סיום תקופת ההתקשרות, לפי המוקדם מביניהם)  (או עד תחילת תקופת ההתקשרותממועד 
51%.  

  

  
חתימת וחותמת מציע 

  במשותף
  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

  

חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  

  

  

חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  י אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.שהזהרת

  תאריך  

  

חתימת וחותמת מציע 
  במשותף

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  
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   :וביל המקצועיהתחייבויות המ  . 2

המפורטים המקדמיים מתחייב בזאת שהח"מ, הממלא, אחר התנאים ________________, אני, הח"מ,       
שיוקם (וזאת באמצעות המשותף ___ מהבעלות בתאגיד  %- , והמחזיק, בהזמנת ההצעות לטופס 7 בסעיף

תקופה  במהלךהחזקה ב __________________________________), יעמיד לרשות התאגיד שיוקם, 
, הכישורים, המשאבים, הידעכל את  ,ממועד תחילת תקופת ההתקשרותהחודשים הראשונים  24של לפחות 
, ככל הדרוש לצורך מתן השירותים והניסיון המקצועיהמקצועי והניהולי  ם, הכלים, כוח האדםהאמצעי

  . במלואם ובמועדם ובהתאם לכל הוראות החוזה

  
חתימת וחותמת 
  המוביל המקצועי

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  

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

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

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  
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  הלטופס ההצע 'י נספח
  

לטופס הזמנת ההצעות) על נספחיהם, לרבות טופס הזמנת ההצעות,  9.10כל מסמכי המכרז (כהגדרתם בסעיף 

נוסח החוזה וכן כל מסמך הבהרה ו/או פרוטוקול אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז, ככל שתוציא, כשהם 

  חתומים על ידי המציע 

  

   (יצורפו על ידי המציע)
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