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  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

  
היבטי להתקשרות בחוזה למתן שירותי יעוץ וליווי בתחום  004027/2017/070/ מס' מכרז פומבי

  עבור רשות שדות התעופה  יות,תאיכות סביבה בתש

 ותנאי המכרזטופס הזמנת הצעות  .1

") המחזיקה, מנהלת ומפעילה את שדות ונמלי התעופה על הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
-ובכלל האמור מנהלת ומפעילה את נמל התעופה בן ,1977-פי חוק רשות שדות התעופה תשל"ז

מזמינה בזאת הצעות  ,, נמלי התעופה הפנים ארציים ומסופי הגבול")נתב"גגוריון (להלן: "
 מים ושפכיםלמתן שירותי יעוץ וליווי בתחום תפות במכרז פומבי להתקשרות בחוזה להשת
: הכי המכרז ובנספחיהם (להלן, בהתאמ, והכול בכפוף להוראות הנקובות במסמרשותהעבור 

  ").המכרז" -ו "השירותים"

  מידע כללי .2

להלן מובא בתמצית מידע כללי אודות השירותים שיינתנו על ידי המציע הזוכה מכוח מכרז זה. 
 אין באמור בסעיף זה, כדי להחליף כל הוראה ו/או נספח הנקובים במכרז זה. 

בעצמו באמצעות נותני  השירותים שיידרש המציע הזוכה להעניק במסגרת מכרז זה, .2.1
שירותי ייעוץ וליווי בתחום היבטי איכות סביבה  כוללים בין היתר, השירותים מטעמו,
 בהתאם לתנאים והכל ם חומרים מסוכנים ובתחום זיהום קרקע ומים,בתשתיות בתחו

   . בחוזה ובנספח תכולת השירותים על ידי הרשות נקבעוש

 הרשות המתקני לבכל , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות,השירותים יינתנו .2.2
 פנים ארציים.התעופה הסופי הגבול היבשתיים ושדות הכוללים את נתב"ג, מ

. יויחדנותני השירותים שעות חודשיות לכל  180 -כ צפי שעות השירותים החודשי הינו .2.3
מובהר כי מספר השעות הנקוב הינו לצרכי שקלול ההצעה בלבד ואין הרשות מתחייבת 
להיקף שעות מינימאלי או מקסימאלי, וכי הוא עלול להשתנות מעת לעת, בהתאם 

 התפעוליים.לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות ובהתאם לצריכה 

ת המפורטות הרשות מפנה את תשומת לב המציעים לכל יתר תנאי ודרישות ההתקשרו .2.4
 .בחוזה ובנספחיו

  מסמכי המכרז .3

 "):מסמכי המכרזלהלן יהוו יחדיו את מסמכי המכרז (בטופס זה: "שהמסמכים  .3.1

  טופס הזמנת הצעות ותנאי מכרז זה, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .3.1.1

חוזה שנוסחו מצ"ב, על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו (בטופס זה,  .3.1.2
 ").החוזהיחדיו: "

למתן ציון האיכות, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו  המענהטופס  .3.1.3
 "). המענה למתן ציון איכותטופס (להלן, יחדיו: "

טופס ההצעה הכספית למכרז זה, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו  .3.1.4
 ").טופס ההצעה הכספית(להלן, יחדיו: "

צא בכתב על ידי הרשות, במסגרת הליכי כל מסמך הבהרה או תוספת למכרז שיו .3.1.5
 המכרז.

 של הרשות. היה להדפיס באמצעות אתר האינטרנטאת מסמכי המכרז ניתן י .3.2

להלן.  6  על המציע להגיש את הצעתו בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעיף .3.3
, במספר העתקים הנקוב לשם כך )Hard Copyההצעה תיערך ותוגש בפורמט כתוב (

 בהתאםכנדרש כשכל המסמכים כוללים תצהיר, אימות וחתימות  להלן 6.1 בסעיף 
  .להלן 6 ובסעיף  להוראות המפורטות במסמכי המכרז
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למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי,  .3.4
במסגרתו). עוד  תפורסםמכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (לרבות כל הבהרה ש

מובהר בזאת, כי העותק הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים, הנו באופן 
המשתתף  בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס

וכן כל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו, לא  מאתר האינטרנט של הרשות
ות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של יהיה בהם על מנת להו

 העותק הכתוב למסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים.  

  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .4

  זמנים בהליך המכרזי: מצ"ב טבלה המרכזת מועדים ולוחות  .4.1

  מועד ביצוע    פעולה

  18/01/2018 -  להלן 7.2 כמפורט בסעיף מועד פרסום המכרז 

  5.2  המועד האחרון לרישום למכרז, כמפורט בסעיף
   להלן

- 19/02/2018  

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף 
  להלן  21.5 

- 01/02/2018 

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט בסעיף 
  להלן 6.11.2 

- 20/02/2018 

  31/10/2018 -  להלן 8.7.1מועד תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

 31/10/2018 -  ןלהל 10בסעיף מועד תוקף ההצעה כמפורט 

הרשות תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור, לדחות  .4.2
זה לעיל בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר. הודעות  4 את המועדים הנקובים בסעיף 

. על המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי הנרשמיםעל דחייה כאמור תשלחנה לכל 
הרשות, במידה ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים אשר קדמו להם. למען 

 כלשהי. הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה

לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת  .4.3
העומדת לרשות על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי 
ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם 

 זה.   4 להוראות סעיף מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם 

  ורישום למכרזעיון במסמכי המכרז  .5

 עיון במסמכי המכרז .5.1

כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז,  .5.1.1
 ובמועדים המפורטים להלן:באופן 

 209, אגף לוגיסטיקה, חדר 2) קומה 1במשרדי הרשות (שבטרמינל  .5.1.1.1
 ,19/02/2018"), וזאת עד ליום משרדי הרשות(בטופס הזמנה זה: "

 . 12:00עד  09:00ה', בשעות:  -בימים א' 

(בטופס הזמנה זה:  www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .5.1.1.2
 ").אתר האינטרנט"

הרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי כל הב .5.1.2
ובאתר האינטרנט, באופן שבו  במשרדי הרשותנפרד למסמכי המכרז המצויים 
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יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או 
  עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור.

  במכרז השתתפות .5.2

כל מציע המעוניין להשתתף במכרז להירשם בעצמו ו/או באמצעות מי  על .5.2.1
 להלן.  5.2.1 מטעמו, באופן המפורט בסעיף 

תעופה בן גוריון, טרמינל הנמל ב הממוקמת לוגיסטיקה אגף במזכירות .5.2.1.1
(בטופס הזמנה זה: "אגף לוגיסטיקה"), וזאת לא  209, חדר 2קומה  1

  או; 12:00-09:00ה', בשעות: - 'אבימים  ,19/02/2018יאוחר מיום 

 תחת www.iaa.gov.ilשל הרשות בכתובת :  באמצעות אתר האינטרנט .5.2.1.2
 19/02/2018יום מ יאוחר לאוזאת , "והתקשרויות"מכרזים  לשונית

  .12:00עד השעה 

את הליך  להשלים, כי על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את הרישום, מובהר
זה לעיל (לפי  5.2.1  הרישום כאמור לא יאוחר מהמועדים  הנקובים בסעיף

  העניין). 

 הצעה להגיש יוכל ולא להירשם עוד יוכל לא, כאמור נרשם לא אשר משתתף
 .הסף על הצעתו תיפסל -שיגיש ככל. למכרז

או באתר אגף התקבולים , יימסרו לרשות, בהליך הרישום למכרזבמסגרת  .5.2.2
, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס הנרשםהאינטרנט, פרטי 
 ודואר אלקטרוני.

, לעיל 5.2.2 סעיף שנמסרה במסגרת הוראת הדוא"ל הרשות תשלח, לכתובת  .5.2.3
למכרז. במידה והרישום יתבצע באגף התקבולים, יימסר  הרישוםבגין אישור 

 למציע אישור ידני.

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן  .5.2.4
שהם, שנגרמו למציע ו/או לכל מי  ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג

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

לעיל, לרבות נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום  5.2.2 סעיף ב
שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי ו/או אי זמינות באתר האינטרנט של הרשות, 
והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל 

 .טענה ו/או תביעה בקשר לכך

 הוראות כלליות –הצעה אופן הגשת ה .6

להלן והמעוניין להשתתף  7 מציע העונה על כל התנאים המקדמיים המפורטים בסעיף  .6.1
במכרז, יצרף להצעתו את כל המידע והמסמכים הנדרשים במסגרת ו/או לצורך הוכחת 

על גבי טופס המענה למתן ציון  מתן ציון האיכותולעמידתו בכל התנאים המקדמיים 
טופס  .על גבי טופס ההצעה הכספיתהכספית את הצעתו יע המציגיש  האיכות. כמו כן,

כשכל הפרטים ו/או כל המענה למתן ציון האיכות וטופס ההצעה הכספית יוגשו 
 3באמצעות המסמכים הנדרשים על פיהם, ממולאים ו/או מצורפים כדבעי, וזאת 

 כדלקמן: מעטפות

את המשפט  מעטפה על גבה יציין המציע את שמו המלא ואת מספר המכרז וכן .6.1.1
העתקים  2במעטפה זו יכניס המציע  –" מסמכי המכרז – 1מעטפה מס' הבא: "
 "):1מעטפה מס' מכל המסמכים הבאים, ויסגרה היטב (להלן, יחדיו: " כתובים

להלן, הנדרשים לצורך הוכחת  8.1 -8.5 המסמכים המפורטים בסעיפים  .6.1.1.1
 להלן.  7 עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים המפורטים בסעיף 
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כל המידע והמסמכים, בצירוף טופס המענה למתן ציון האיכות  .6.1.1.2
 המענההנדרשים לצורך מתן ציון האיכות במכרז, כמפורט בטופס 

 . להלן 8.6 כמפורט בסעיף  למתן ציון האיכות

 להלן.  8.9 -8.7  פיםבסעיהמסמכים המפורטים  .6.1.1.3

ן על זה לעיל, יסומ 6.1.1  עותק אחד של כל אחד מהמסמכים המפורטים בסעיף
על ידי המציע כ"עותק שאינו העותק הנוסף יסומן יע כעותק "מקור", וידי המצ

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

מעטפה על גבה יציין המציע את שמו המלא ואת מספר המכרז וכן את המשפט  .6.1.2
העתק במעטפה זו יכניס המציע  - " הצעה הכספית – 2מעטפה מס' הבא: "

של הצעתו הכספית, בשים לב לדגשים ולהוראות המפורטים במסגרת  כתוב אחד
 "). 2מעטפה מס' טופס ההצעה הכספית, ויסגרה היטב (להלן: "

מעטפה חיצונית על גבה יציין המציע את מספר המכרז (ללא שם) וכן את  .6.1.3
 –" 2017/070/0274/00י מס' מכרז פומב - הזמנה להציע הצעות המשפט הבא: "

(לאחר שהכניס  2ואת מעטפה מס'  1במעטפה זו יכניס המציע את מעטפה מס' 
לעיל, בהתאמה),  6.1.2  –ו  6.1.1 לתוכן את המסמכים המפורטים בסעיפים 

  "). 3מעטפה מס' ויסגרה היטב (להלן: "

נתונים כספיים כלשהם, ובכלל האמור:  1מובהר בזאת, כי אין לכלול במעטפה מס'  .6.2
, והרשות תהיה 1ת פרטי ההצעה הכספית לתוך מעטפה מס' לצלם ו/או להעתיק א

 .רשאית לפסול על הסף כל מציע אשר יעשה כן

שאו את חותמת המציע בצירוף לחתימת מורשי החתימה יכל אחד ממסמכי המכרז, י .6.3
 הרלוונטיים של המציע במקומות המיועדים לכך. 

ת נשואם, בין מספר מובהר, כי הרשות לא תפצל את ההזמנה והחוזה לרבות ההתקשרו .6.4
מציעים. לפיכך, על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית, 
עלולה הצעתו להיפסל וזאת, למען הסר ספק, מבלי לגרוע מזכויות הרשות בהתאם 

 להלן.  15 להוראות המפורטות בסעיף 

 , תערכנה בשפה העברית. צורפותיהןההצעות, על כל  .6.5

טופס המענה לציון האיכות וכן טופס ההצעה הכספית ימולאו, בין היתר, בשים לב  .6.6
 .  להוראות ולדגשים המפורטים במסגרתם

ת וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשו .6.7
בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם הנתונים 
ו/או המסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת 

ם לעיון אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירת
 כאמור. 

מובהר בזאת, כי הרשות תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש 
לנמק החלטתה זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים 
האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, 

וכן כל מידע המתייחס ע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית כי ההצעה הכספית של המצי
אינם  - וכן לצורך מתן ציון האיכותלהוכחת עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים 

  .חסויים

  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .6.8

כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף תוכן  .6.9
  עניינים מפורט.
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 אחריות למידע .6.10

קודם להגשת הצעתו למכרז, ישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק  .6.10.1
בעצמו בעיני בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי השירותים 

 ומאפייניהם. 

כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, ניתן על פי מיטב  .6.10.2
הקיימים בידה במועד פרסום המכרז. החובה  ידיעתה של הרשות ועל פי הנתונים

לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע השירותים, מוטלים בכל מקרה, על המציע 
(ועליו בלבד) וכי לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת להטיל על הרשות 
אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה 

 ז ובנספחיהם.מכרהכמפורט במסמכי 

 מועד הגשת ההצעה .6.11

, 2ומעטפה מס'  1(כשהיא כוללת בתוכה את מעטפה מס'  3מעטפה מספר  .6.11.1
תיבת , ל08:30-15:00ה', בין השעות: -תוגש בימים א'לעיל),  6.1 כמפורט בסעיף 

בנתב"ג, בבניין המשרד הראשי, במדור רשומות ותיעוד המכרזים הנמצאת 
סמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם ב(או  140חדר מס'  1קומה (הארכיב) שב

 .לשילוט מנחה שיוצב במקום)

(להלן:  10:00 עד  השעה 20/02/2018המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  .6.11.2
 ").להגשת ההצעותהמועד האחרון "

יודגש, כי הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה שנקבעו  .6.11.3
(ב) לתקנות 20לעיל לא תתקבלנה ולא תידונה, וזאת בהתאם להוראות תקנה 

 חובת המכרזים.

 רצ"ב מפה המתארת את מקום המשרד הראשי בנתב"ג. .6.11.4

 תנאים מקדמיים .7

 יםהמפורט התנאים המצטבריםכל ם רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימי .7.1
   : להלן

הרשום כדין הינו תאגיד מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,  .7.1.1
 . בישראל או עוסק מורשה כדין ,בישראל

 במועדהשנים האחרונות המסתיימות  3 -מציע כנ"ל אשר סיפק במהלך ה .7.1.2
שירותי יעוץ וליווי לשני לקוחות לפחות באחד  ,האחרון להגשת ההצעות

 .תחום חומרים מסוכנים ו/או תחום זיהום קרקע ומים: מהתחומים הבאים

, כי לצורך הוכחת העמידה בתנאי המקדמי האמור, יהיה המציע  רשאי מובהר
להציג שני לקוחות שונים אשר לאחד מהם העניק שירותי ייעוץ וליווי בתחום 

ולאחר בתחום זיהום קרקע ומים, ולחילופין להציג שני חומרים מסוכנים 
תחום חומרים לקוחות שונים להם העניק שירותי ייעוץ וליווי באותו תחום (

   .)מסוכנים ו/או תחום זיהום קרקע ומים

נותני  2ככל שהצעתו תיבחר, יעניק את השירותים באמצעות  מציע כנ"ל אשר .7.1.3
  להלן:מטעמו, העומדים בתנאים המפורטים  שירות

 :חומרים מסוכניםתחום  1מס' נותן שרות  .7.1.3.1

בכימיה ו/או מדעי הטבע ו/או לפחות בעל תואר ראשון  .7.1.3.1.1
ממוסד אקדמאי  הנדסה כימית ו/או הנדסה סביבתית

  מוכר.

 10בעל ניסיון של נכון למועד האחרון להגשת הצעות,  .7.1.3.1.2
 . חומרים מסוכניםבמתן יעוץ בתחום  שנים לפחות
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השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון  3במהלך  .7.1.3.1.3
) 10עשרה (לשירותי ייעוץ העניק להגשת ההצעות, 

 , שכל אחד מהם כלל את כל הנושאים הבאים:פרויקטים
אחסון, הובלה, שינוע והערכת סיכונים מחומרים 

 מסוכנים. 

שקדמו למועד האחרון האחרונות השנים  3במהלך  .7.1.3.1.4
יעוץ לגופים ציבוריים להגשת ההצעות, העניק שירותי י

 בתחום חומרים מסוכנים.

המדינה (לרבות משרדי ממשלה ויחידות  -" גוף ציבורי"
בת ממשלתית,  -סמך שלהן), חברה ממשלתית, חברת

-הגנה- תאגיד שהוקם בחוק ("תאגיד סטטוטרי"), צבא
לישראל, מנהל מקרקעי ישראל, קופת חולים, עירייה 

תאגיד עירוני, מוסד ומועצה אזורית, מועצה דתית, 
  .להשכלה גבוהה

 :זיהום קרקע ומיםתחום  2מס' רות ינותן ש .7.1.3.2

במדעי הקרקע והמים ו/או בעל תואר ראשון לפחות  .7.1.3.2.1
גיאולוגיה ו/או הידרולוגיה ו/או הידרוגאולוגיה ו/או 

ממוסד אקדמאי  הנדסה סביבתית ו/או הנדסה כימית
  מוכר.

זיהום שנים לפחות במתן יעוץ בתחום  10בעל ניסיון של  .7.1.3.2.2
 . קרקע ומים

שנים לפחות המסתיימות במועד האחרון  5בעל ניסיון של  .7.1.3.2.3
בהכנת סקרים היסטוריים, בליווי  להגשת ההצעות,

 סקרים וקידוחי קרקע ומתן פתרונות לשיקום קרקע.

שנים לפחות המסתיימות במועד האחרון  5בעל ניסיון של  .7.1.3.2.4
עוץ בנושא מניעת זיהום במתן יי להגשת ההצעות,

 תחנות דלק). ו/או מיכלים ו/או מתשתיות דלק (צנרת

  : זה 7.1.3  לצורך סעיף

 העובד בין מתקיימים שבו באופןבין אם עובד המציע ": מטעמו נותן השירות"
ובין אם נותן שירותים חיצוני באמצעות חשבונית  ,מעביד עובד יחסי למציע

   .("פרילנסר")

 תחומי השירות לשנימובהר כי המציע יהיה רשאי להציע את אותו נותן שירות 
עוד מובהר בזאת, כי לצורך  .(תחום חומרים מסוכנים ותחום זיהום קרקע ומים)

הוכחת ניסיון נותן השירות המציע רשאי להסתמך על ניסיון שנצבר לנותן 
  השירות בעת מתן השירות לגורם אחר שאינו המציע.

אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה ממוסד תואר אקדמי ": כרמוסד מו"
יש להמציא אישור שקילות  ,ישראל. ככל ומדובר בתואר אקדמי מחו"לבגבוהה 

תואר מחוץ לארץ לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים 
 מחו"ל, במשרד החינוך.

במכרז, מתקיימים בו כל מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות  .7.1.4
 :תנאים אלה במצטבר

גם  –מציע כנ"ל, שהוא וכן מנהלו הכללי, ובמידה והמציע הנו תאגיד  .7.1.4.1
כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל ערכאה 
שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין,  

-422, 383, 330,  305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977 –התשל"ז 
, 1957 –ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח  425



  
 

7  

 03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 -  9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7ת"ד  : כתובת
Address: P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport, Phone: 972 3 9750659/581, Fax: 972 3 9721723 

  

ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום 
 .ריצוי העונש בגינן

מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים ה –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"
ל המציע ו/או מכוח או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק ש

ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או 
 . יותר מהדירקטורים במציע

) עבירות לפי: (א) 2הוא ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי ( .7.1.4.2
שכר מינימום,  חוק; ו/או (ב) 1991-"אהתשנחוק עובדים זרים, 

 יכ –עבירות כאמור ) 2; ואם הורשעו ביותר משתי (1987- "זהתשמ
לפחות ממועד אחת ) 1( שנה החלפ ההצעות להגשת האחרון במועד

 ההרשעה האחרונה.

כמשמעותם  –" הורשע" -" וזיקה בעל: "לעיל 7.1.4.2  ףסעי לצורך
 עסקאות חוק(להלן: " 1976- בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

  ").ציבוריים גופים

 בתנאי עמד תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא הרשות
לעיל, וזאת בהתאם להחלטה  7.1.4.2 בסעיף  המקדמי הנקוב

 סעיףבהתאם להוראות  המכרזים ועדתשתתקבל לשם כך על ידי 
   .ציבוריים גופים עסקאות לחוק) 1ב(ב2

- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .7.1.4.3
(להלן: "חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המציע או לחילופין,  1998

לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן  9שהוראות סעיף 
עובדים, נכון למועד האחרון  100 –ובמידה והוא מעסיק יותר מ 

) כי יפנה iמציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (להגשת ההצעות, ה
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם 

 –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
) כי פנה בעבר  iiלשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין (

חה והשירותים החברתיים לשם למנהל הכללי של משרד העבודה הרוו
לחוק שוויון זכויות בהתאם  9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

) זה לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ii(7.1.4.3 להוראות סעיף 
 ליישומן. 

  כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. –" מעסיקזה:  " 7.1.4.3 לצורך סעיף 

מציע כנ"ל, המנהל עסקיו כדין על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס  .7.1.5
, ושהינו בעל כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי 1975-ערך מוסף, תשל"ו

 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 5.2 מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו נרשם למכרז בהתאם להוראות סעיף  .7.1.6
 . לעיל

 מגבלות להשתתפות במכרז .7.2

תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש למגבלות על השתתפות במכרז המפורטות 
 להלן: 

הדרישות הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי התנאים המקדמיים ויתר  .7.2.1
המפורטות במסמכי המכרז צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם נקבע 

 אחרת במפורש במסמכי המכרז.

ידי הרשות עקב אי - מציע אשר סיפק שירותים לרשות והחוזה עימו בוטל על .7.2.2
עמידת המציע בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש שנים האחרונות 

ל להגיש הצעתו למכרז זה. היה והגיש שקדמו למועד פרסום המכרז, לא יוכ
. מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון - הצעה
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מהצעתו בהליך תחרותי אחר, לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך, או שמסר 
המכרזים מידע מטעה, או שנהג במהלך המכרז בעורמה, וזאת בשלוש  תלוועד

פרסום המכרז תהא לרשות שקול דעת  השנים האחרונות שקדמו למועד
 במסגרת בדיקת ההצעות לפסול את הצעתו. 

היום בו פורסמה בעיתונות,  - "מועד פרסום המכרזזה: " 7.2  סעיף ךלצור
 .זה צעות למכרזהלראשונה, הזמנת ה

הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון למציע,  .7.2.3
ר לרשות היה עימו ניסיון לפסול הצעה ו/או השתתפות של מציע בהליך, אש

שלילי, רע ו/או כושל עימו, לרבות חוסר אמון, העדר שביעות רצון ניכרת מביצוע 
ידו לרשות, הפרת - ידיו ו/או מי מטעמו, ו/או מתן השירותים על- עבודות על

פי חוזה ההתקשרות עימו, ביטול חוזה ההתקשרות -התחייבויות כלפי הרשות על
התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו וכיו"ב, וזאת  ידי המציע,-מחמת הפרתו על

במסגרת התקשרות קודמת, אחת או יותר, בין הרשות ובין אותו מציע מסוג 
 השירותים או העבודות מושא ההליך.

  ".המתקשרהגורם שצבר את אותו ניסיון שלילי/רע/כושל יקרא להלן: "

) ישות משפטית iהמגבלה האמורה תחול (א) גם ביחס למשתתף/מציע שהינו: (
) ישות משפטית אשר iiשהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין במתקשר; (
) ישות משפטית אשר iiiהמתקשר הינו בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; (

המתקשר מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או בעקיפין, וכן (ב) גם אם חל 
האחרון להגשת הצעות במכרז  שינוי באחזקות המתקשר/במתקשר, בין המועד
  לבין המועד בו נצבר אותו ניסיון שלילי/רע/כושל.

מציע אשר (א) ימסור לוועדת המכרזים מידע מטעה ו/או  -  הפרת תנאי המכרז .7.2.4
(ב) ינהג במהלך המכרז בעורמה ו/או (ג) יחזור בו מהצעתו במכרז זה, לאחר 

טל החוזה על ידי שהוכרז כזוכה ו/או (ד) לאחר התקשרות עימו בחוזה, בו
הרשות עקב אי עמידתו בתנאי ההתקשרות והפרת חוזה, הרשות תהא רשאית 
למנוע ממנו להשתתף במכרזים עתידיים של הרשות ו/או בכל הליך התקשרות 

שנים מיום החלטת הרשות שנתנה בעניינו של  3אחר, וזאת לפרק זמן של עד 
ות, ומבלי שיהא בכך המציע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרש

לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של הרשות לתבוע מהמציע כל נזק אחר ו/או 
נוסף ו/או לנקוט כנגד המציע בהליך כלשהו על פי כל דין ו/או על פי מסמכי 
המכרז לרבות על פי סעיף תנאי הסף לעיל, בהתקיים מי מנסיבותיו, ולרבות 

ימוש זכויותיה כאמור. היה והרשות חלוט הערבות (ככל שקיימת) בקשר למ
תפעיל את זכותה מכוח סעיף זה היא תודיע על כך למציע בכתב ותקיים עימו 

 הליך בירור טרם מתן החלטתה. 

 הרשות תהא רשאית למנוע השתתפות כאמור, לא רק מאותו מציע, אלא גם מ:
)i (באותו מציע) ישות משפטית שהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין ;ii (

) iiiהינו בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; ( אותו מציעישות משפטית אשר 
מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או  אותו מציעישות משפטית אשר 

חל  . בנוסף, הרשות תהא רשאית למנוע השתתפות כאמור גם במקרה בובעקיפין
, בין ו מציע עצמואחזקות אות/בבאותו מציעאחזקות בגורמים בעלי ה שינוי

אירע איזה מהאירועים המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לבין המועד בו 
  .הנקובים לעיל

אין להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על ידי שני מציעים  .7.2.5
 במשותף, או יותר.

  :לעיל, מובהר בזאת במפורש, כדלקמן  7.2.1 בסעיף ההנקוב חרף המגבלה .7.3

, יהיה המציע רשאי לעיל 7.1.2  ףים בסעיהנקוב יהמקדמ ילצורך עמידה בתנא .7.3.1
העוסק להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי עוסק מורשה (שאינו תאגיד) (להלן: "

"), במהלך התקופה הקודמת למועד ייסודו של המציע על ידי העוסק המורשה
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המורשה, כאשר במהלך התקופה שממועד ייסודו של המציע ועד למועד האחרון 
מאמצעי השליטה במציע, לכל  51%להגשת ההצעות, העוסק המורשה הוא בעל 

  הפחות. 

  .1999- כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט -" אמצעי שליטה"

יע ביקש מציע להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי העוסק המורשה, יצרף המצ
להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על ייסודו של המציע על ידי העוסק 
המורשה ועל אמצעי השליטה של העוסק המורשה במציע לאחר ייסודו של 
המציע וכן את כל המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות 

  בקשר עם הניסיון שנצבר על ידי העוסק המורשה במהלך התקופה הרלוונטית. 

, לעיל 7.1.2  ףהנקוב בסעי בתנאי המקדמיעמידה עוד מובהר בזאת, כי לצורך  .7.3.2
יהיה המציע רשאי להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי ישות משפטית ממנה רכש 
ו/או קיבל המציע פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי על 

דרך של עסקת וכן לרבות ב 1999 -פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט 
 ").  התאגיד הנרכשנכסים/פעילות (להלן: "

ביקש מציע להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי תאגיד נרכש, יצרף המציע להצעה, 
גם מידע ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את כל 
המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון 

  ל ידי התאגיד הנרכש במהלך התקופה הרלוונטית.שנצבר ע

  המסמכים שיש לצרף להצעה .8

  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

, בדבר פרטי תאגיד, חתום 1אשר יצורף למעטפה מס' תצהיר,  – היה והמציע הינו תאגיד .8.1
לטופס  א'נספח על ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח 

הזמנת ההצעות וכן העתק של תעודת רישום של התאגיד, מאושר על ידי עו"ד כ"העתק 
 7.1.1 נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

 לעיל.

, בדבר פרטי מציע 1אשר יצורף למעטפה מס' תצהיר,  –היה והמציע הינו עוסק מורשה 
לטופס  1נספח א'שהנו עוסק מורשה, חתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח 

הזמנת ההצעות וכן העתק תעודת עוסק מורשה של המציע, מאושר על ידי עו"ד כ"העתק 
 7.1.1  נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

   לעיל.

, המורשה לשם כך מטעם המציע, חתום על ידי 1אשר יצורף למעטפה מס' תצהיר,  .8.2
, בצירוף לכל המסמכים לטופס הזמנת ההצעות 'נספח במאושר על ידי עו"ד בנוסח 

בתנאים  ונותני השירותים מטעמו הנדרשים במסגרתו, לצורך הוכחת עמידתו של המציע
  לעיל. 7.1.2 - 7.1.3  בסעיפיםהמקדמיים הנקובים 

ומאושר על  , חתום על ידי המנהל הכללי של המציע1אשר יצורף למעטפה מס' תצהיר,  .8.3
, לצורך הוכחת עמידתו של המציע לטופס הזמנת ההצעות 'גנספח , בנוסח ידי עו"ד

 לעיל.  7.1.4 בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

והמנהל הכללי של המציע אינו יכול והמציע הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד, או היה היה 
 –/ בעלי הזיקה למציע  של המציעבעלי השליטה המשמעותיים  בשםלהצהיר את הנדרש 

כל מורשה, ו/או (לפי העניין) תצהירים נפרדים של יגיש המציע תצהיר חתום של העוסק ה
לטופס  1נספח ג', בנוסח המשמעותיים / בעלי הזיקה בתאגיד בעלי השליטהאחד מ

כשכל אחד מהתצהירים כאמור מאושר על ידי בשינויים המחויבים, הזמנת ההצעות, 
  לעיל.  7.1.4  , לצורך הוכחת עמידתם של הנ"ל בתנאי המקדמי הנקוב בסעיףעו"ד

העתק אישור עדכני משלטונות מס הכנסה ומע"מ המעיד, כי המציע מנהל עסקיו כדין  .8.4
העתק  , בצירוף1975- עפ"י פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו
אשר יצורפו , 1976 –האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
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, כשכל אחד מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע נכון למועד 1מס'  למעטפה
האחרון להגשת ההצעות במכרז, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי 

 לעיל 7.1.5  הנקוב בסעיף

זאת לצורך ו ,העתק אישור רישום למכרז כפי שנשלח בדוא"ל ע"י הרשות או נמסר למציע .8.5
 לעיל. 7.1.6 הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

טופס המענה למתן ציון האיכות במכרז כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש  .8.6
אשר לטופס הזמנת ההצעות,  נספח ד'בצירוף כל המסמכים הנדרשים במסגרתו, בנוסח 

 .  1יצורפו למעטפה מס' 

 ערבות לקיום המכרז .8.7

(חמישה עשר אלף שקלים ₪  15,000בסך של בלתי מותנית, אוטונומית וערבות  .8.7.1
התחייבויותיו של מלוא  "), להבטחתערבות לקיום המכרזחדשים) (להלן: "

לקיום המכרז תהיה . תקופת תוקף הערבות על פי טופס הזמנת ההצעותהמציע 
  להלן.  10 כמפורט בסעיף, אלא אם כן הוארכה 31/10/2018עד ליום 

הערבות תוצא מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה  .8.7.2
ברשומות התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד 

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

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

עוד יודגש, כי במקרה שהערבות לקיום המכרז תוצא על ידי חברת ביטוח,  .8.7.3
הערבות והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא  הוצאת כתב

באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה. ערבות לקיום המכרז אשר תיערך ותיחתם 
תיפסל ידי חברת ביטוח, תחשב כערבות פגומה, ו-ידי סוכנות ביטוח, ולא על- על

  .וכך גם הצעת המציע

חלק בלתי נפרד מטופס המהווה  'נספח הפי הנוסח המצ"ב כ-הערבות תהיה על .8.7.4
 הזמנת ההצעות למכרז ומתנאי המכרז.  

, כשהם 1אשר יצורפו למעטפה מס' טופס הזמנת ההצעות והחוזה, לרבות כל נספחיהם,  .8.8
 חתומים בכל עמוד, על ידי המציע.  

כל מסמך הבהרה ו/או פרוטוקול אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז, ככל שתוציא,  .8.9
   , כשהם חתומים על ידי המציע.1אשר יצורפו למעטפה מס' 

, כשהוא ממולא 2אשר יצורף למעטפה מס' , והנספח המצורף לו טופס ההצעה הכספית .8.10
 וחתום על ידי המציע כנדרש.

כי האמור לעיל בדבר אישור עורך דין כ"העתק נאמן למקור", למען הסר ספק מובהר בזאת, 
מקוריים זה לעיל משמעם תצהירים  7פי סעיף - אינו תקף לגבי תצהירים ולפיכך תצהירים על

וחתומים באופן אישי ע"י האדם  1971- פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א, ערוכים בלבד
  . המצהיר ללא צירוף חותמת התאגיד המציע

  קיום המכרזערבות ל .9

לעיל, תשמש כערובה להבטחת מלוא  8.7 הערבות לקיום המכרז כאמור בסעיף  .9.1
התחייבויות המציע על פי טופס הזמנת ההצעות, בהתאם להוראות כל דין, לרבות על פי 

בין אם חזר בו מהצעתו טרם  וזאת, 1993-ב לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג16תקנה 
כה במכרז ובין אם הוכרז על זוכה והמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו ההכרזה על הזו

 ו/או סרב לחתום על החוזה.

לא הודיעה הרשות למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על פי  .9.2
תנאי המכרז ו/או חל עיכוב בהשלמת הליך בדיקת ההצעות למכרז או האריכה הרשות 
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הצעות במכרז, אזי מבלי לגרוע מהוראות כל דין, תהא את המועד האחרון להגשת ה
הרשות רשאית לדרוש מכל אחד מהמציעים, לפי העניין, הארכת תוקף הערבות לקיום 
המכרז לתקופה שתקבע על ידה, ואף תוקף תקופת הצעתו של המציע תידחה לאותו מועד 

הנקובה בהתאמה, והמציע כאמור מתחייב להאריך את תוקף הערבות מעבר לתקופה 
 בערבות בהתאם לדרישת הרשות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ומציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף  .9.3
ימים מיום שנדרש לכך על ידי  10הערבות לקיום המכרז ו/או לא חתם על החוזה תוך 

להלן, תהא רשאית הרשות לחלט את  9.5 הרשות ו/או לא הפקיד ערבות כמפורט בסעיף 
מלוא סכום הערבות לקיום המכרז, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את 

הרשות זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות 
 פי כל דין. -לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד המציע כאמור בהליכים על

כמו כן, במקרה של אי קיום התחייבויות המציע על פי האמור במסמכי המכרז, לרבות  .9.4
הפרת איזו מהתחייבויותיו, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמת המציע ומבלי 

הערבות לקיום המכרז או את חלקו,  לנקוט בהליכים משפטיים, לגבות את מלוא סכום
וזאת מבלי שיהיה באמור על מנת לגרוע ו/או לפגוע בזכות הרשות לתבוע מהמציע כל נזק 

  אחר ו/או נוסף ו/או לנקוט כנגד המציע בהליך כלשהו למימוש זכויותיה כאמור.

 על פי החוזה, וכתנאי לשחרור הערבות לקיום זוכהההתחייבויות  קיומן של כל להבטחת .9.5
  כמפורט בחוזה.  ערבותהמכרז, יפקיד הזוכה בידי הרשות 

תיתן  1993- ב(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג16במקרים הנופלים בגדרה של תקנה  .9.6
הרשות הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בקשר עם החילוט, בטרם חילוט הערבות 

 לקיום המכרז.

  תוקף  ההצעה .10

את  . הרשות תהיה רשאית להאריך31/10/2018הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, עד ליום 
  .הבלעדי ה, וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתות קצובותתוקף הצעתו של המציע לתקופ

  בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .11

 כלאשר התקיימו לגביהן אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות שהוגשו, ו .11.1
 תהיינה כדלקמן: , להלן 11.2.1 התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים כמפורט בסעיף 

 .להלן) 11.2.2 (כמפורט בסעיף  איכות ההצעה של המציע –מהמשקל  70% .11.1.1

לצורך בדיקת איכות ההצעה, יפרט המציע, את כל המידע הדרוש וכן יספק את 
  כל המסמכים המתבקשים באופן מלא, שלם ומדויק, ככל הנדרש לצורך מתן ציו

  . למתן ציון האיכות המענהן איכות למציע ולהצעה בהתאם להוראות טופס 

 להלן). 11.2.3  (כמפורט בסעיף של המציע המחיר תהצע–מהמשקל  30% .11.1.2

טופס ב לכך לצורך שקלול הצעתו הכספית, ינקוב המציע במקום המיועד
אחוז ההנחה המוצע על ידו ביחס לכל אחד מתעריפי שעת ההצעה הכספית את 

 הייעוץ לשירותי ניהול סיכונים, בהתאם למחירון החשב הכללי.

יקת ההצעות תתבצע על ידי הרשות, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), להיעזר בד .11.2
 ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה, וזאת בשלושה שלבים ובאופן המפורט להלן:  

        תנאים מקדמיים ותנאים נוספים  –שלב א'  .11.2.1

ונותני  במסגרת השלב הראשון תכריע הרשות בדבר עמידתו של המציע .11.2.1.1
לעיל  7.1 בתנאים מקדמיים המפורטים בסעיף  השירותים מטעמו 

לעיל), ובדבר עמידתו ביתר  8.1 - 8.5 (כמפורט, בין היתר, בסעיפים 
התנאים לעיל (להלן: " 8.6 - 8.10 התנאים המפורטים בסעיפים 

"). לצורך האמור, תבדוק הרשות את המסמכים אשר הוגשו הנוספים
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      .  לעיל 7 סעיף על ידי המציע בהתאם להוראות 

בדיקת התנאים המקדמיים ויתר התנאים הנוספים תתבצע, בשלב  .11.2.1.2
ולא תנוקד. עוד יודגש, כי מציע אשר  "Go-No Go"הראשון, על בסיס 

לא עמד בתנאים המקדמיים ו/או בשאר התנאים הנוספים, הצעתו 
מבלי לגרוע מהזכות המוקנית  –למען הסר ספק  – תפסל, והכול

להלן. הרשות תמשיך לבחון אך  15.2 לרשות בהתאם להוראות סעיף 
מיים ורק את הצעותיהם של מציעים אשר עמדו בתנאים המקד

 ובתנאים הנוספים.

  ציון איכות –שלב ב'  .11.2.2

במסגרת השלב השני תבחן הרשות את איכות הצעתם של מציעים  .11.2.2.1
כמפורט  והתנאים הנוספיםאשר עמדו בכל התנאים המקדמיים 

לעיל, בהתאם להוראות המפורטות בטופס הזמנת  11.2.1 בסעיף 
   הצעות זה.

במסגרת בחינת איכות ההצעה תבחן הרשות את כל המידע שסיפק 
 . למתן ציון האיכות המענההמציע בהתאם להוראות טופס 

) 0הציון שיוענק לאיכות ההצעה של המציעים כאמור, יהיה בין אפס (
) נקודות, כשהוא מחושב בהתאם למנגנוני שקלול 100לבין מאה (

ובהתאם לטופס הזמנת ד'  נספחכבמפ"ל האיכות המצורף  שנקבעו
   הנקובים במסגרתואמות המידה לפרמטרים ו

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מציע אשר הצעתו תקבל ציון איכות 
, הצעתו תפסל על הסף (בטופס: "ציון איכות נקודות 70 –הנמוך מ 

      מינימאלי"). 

במסגרת בחינת האיכות ולצורך מתן ציון האיכות, תבחן הרשות את  .11.2.2.2
ניסיונו של המציע (מעבר לניסיון שהוצג בתנאים המקדמיים), את 

   נותני השירותים כמפורט במפ"ל האיכות  שצורף לנספח ד'. ניסיון 
 

 מפגש, ריאיון והתרשמות אישית  .11.2.2.3

כחלק בלתי נפרד משקלול איכות הצעתו של המציע,  .11.2.2.3.1
הרשות מפגש בין נציגי הרשות לבין נציגי  תערוך

המציעים אשר הצעותיהם עמדו בכל התנאים המקדמיים 
והתנאים הנוספים ובמסגרתו תהיה רשאית לערוך ריאיון 

 ").  המפגשלנותני השירות המוצעים (להלן: "

לשם עריכת המפגש, המציע יישא באחריות לזמן את  .11.2.2.3.2
סגרת נספח נותני השירות המוצעים מטעמו בהם נקב במ

ב' לטופס ההזמנה וכן כל גורם אחר במציע אותו תזמן 
 הרשות על פי שיקול דעתה.

במסגרת המפגש, יידרש המציע להציג בפני נציגי הרשות,  .11.2.2.3.3
בין היתר, תיאור כללי של המציע, את נותני השירות 
המוצעים מטעמו למתן השירותים, בין היתר, כמפורט 

דע אחר כפי שתקבע בטופס המענה למתן ציון וכן כל מי
הרשות במועד זימון המציעים למפגש כאמור והכול 
במיקום, במועד ובאופן שיקבע על ידי הרשות, בכפוף 

 לשיקול דעתה הבלעדי.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל המציעים אשר  .11.2.2.3.4
הצעותיהם עמדו בתנאים המקדמיים ובתנאים הנוספים, 

כי הרשות  . מובהר בזאת,מחויבים להשתתף במפגשיהיו 
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תהא רשאית לפסול את הצעתו של מציע אשר לא 
התארגן כהלכה או לא הופיע למפגש במיקום, במועד, 
באופן, בתנאים ובאמצעים אשר ידרשו לשם כך על ידי 

 הרשות.

מובהר, כי הרשות תהא רשאית להורות על המצאתם  .11.2.2.3.5
ובחינתם של מידע ומסמכים נוספים בקשר עם הצעת 

המוצעים על ידם ו/או לוותר על  המציעים ואנשי הצוות
המצאתם ובחינת של מידע ומסמכים כאמור, והכול עבור 
כל המציעים או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 והמוחלט.

כל העלויות הכרוכות בהשתתפות המציע ונותני השירות  .11.2.2.3.6
המוצעים מטעמו במפגש, יחולו על המציע וישולמו על ידו 

לכל שיפוי ו/או פיצוי בשל מבלי שיהיה זכאי בשום מקרה 
 כך.  

במסגרת המפגש ו/או לאחר מכן, שומרת הרשות לעצמה  .11.2.2.3.7
את הזכות לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכול על פי 
שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות 
ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל 

 15.2  סעיףמין וסוג שהם, הקשורים בהצעה, כמפורט ב
 להלן.  

מובהר בזאת, כי הזמנת המציע להצגת מי מנציגיו, אינה  .11.2.2.3.8
מהווה הצהרה של הרשות באשר לכשירות הצעתו, לרבות 

 עמו.  כשירות נותני השירות המוצעים מט

הצגת המציע ונותני השירות המוצעים מטעמו, לרבות כל  .11.2.2.3.9
מסמך כתוב שהוצג ו/או שנערך במסגרתו ו/או בקשר עמו 
ו/או פרוטוקול שיערך בקשר עם המצגת על ידי הרשות 
ו/או שאלות הבהרה ומעניהם אשר יערכו בקשר עם 
המפגש, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע וישוקללו 

להצעה. עם זאת, ועל אף ן האיכות במסגרת מתן ציו
זה לעיל, מובהר בזאת, כי במסגרת  האמור בסעיף

המפגש, לא יהיה המציע רשאי לגרוע בשום צורה ואופן 
 .והתחייבויותיו כפי שהוצגו במסמכי המכרז מחובותיו

כל חלק במפגש אשר יהיה בו על מנת לגרוע ו/או לפגוע  .11.2.2.3.10
המציע במסמכי באיזה אופן מחובותיו והתחייבויותיו של 

המכרז, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה להן כל 
תוקף והן לא יחייבו את הרשות בשום צורה ואופן. לא 
יהיה במפגש על מנת להטיל הרשות כל התחייבות מעבר 

  לאלה הנקובות במפורש במסגרת החוזה.  

במידה ובמסגרת המפגש נטל המציע על עצמו  .11.2.2.3.11
התחייבויות נוספות מעבר לאלה הנקובות בחוזה, יהוו 
התחייבויות אלה חלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז לכל 
דבר ועניין, וזאת מבלי שהמציע יהיה זכאי בשל כך לכל 

  תמורה ו/או תשלום מכל מין וסוג שהוא.  

ת הצגת מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי במסגר .11.2.2.3.12
המציע ונותני השירות המוצעים מטעמו, תהיה הרשות 
רשאית גם לבחון את עמידת המציע ונותן השירות 
בתנאים המקדמיים וכן לצורך קביעת ציון האיכות עבור 
כל אחד מהפרמטרים הנקובים בטופס המענה לציון 
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אף מעבר לפרמטר  -למען הסר כל ספק  –האיכות, וזאת 
להתרשמות הרשות מנותן  המתייחס באופן ספציפי

 השירות ומהשירותים אותם העניק.

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים  .11.2.2.3.13
לזכויות הרשות על פי סעיף זה לעיל, ובכלל זאת לגמישות 
הנתונה בבדיקת ההצעות בשלב המפגש והם מוותרים 
בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה, 

ר לכך, לרבות טענות, תביעות דרישה ותביעה בקש
  ודרישות שעניינן העדר שיווין בין המציעים.

  מהציון הסופי.  70%) מהווה "Q"משקלו של ציון האיכות היחסי (

לבחינת הצעתו הכספית של מציע הנו קבלת ציון איכות מעבר לתנאי 
את הצעתם רק הרשות תבחן  ) נקודות.70( משבעיםשאינו נמוך 

של  אשר הצעותיהם קבלו ציון איכות מזעריהכספית של מציעים 
  ) נקודות ומעלה. 70( שבעים

  

  ציון המחיר  - שלב ג' .11.2.3

תבחן הרשות את הצעתם הכספית (אשר הוגשה  –בשלב השלישי  .11.2.3.1
), של מציעים שעמדו בכל התנאים 2באמצעות מעטפה מס' 

שציון וכן  ,לעיל 11.2.1 המקדמיים והתנאים הנוספים כמפורט בסעיף 
בסעיף ) נקודות כמפורט 70( שבעים הינו םהצעת השקבל האיכות 
  לעיל. 11.2.2.3 

ביחס  שהגישו המציעיםאחוז ההנחה יקבע בהתאם ל ציון המחיר .11.2.3.2
הוראות טופס לבהתאם  ,₪ 282 בסך של 2חשכ"ל ליועץ רמה לתעריף 

 ההצעה הכספית. 

מובהר כי אחוז ההנחה המרבי אותו המציעים יהיו רשאים לנקוב  .11.2.3.3
 .15%הינו 

יעים כאמור, יקבע באופן ציון המחיר שיוענק להצעה הכספית של המצ .11.2.3.4
ביותר מבין סך ההצעות הכספיות של  הנמוכההצעה הכספית יחסי ל

יתר המציעים אשר הצעותיהם הכספיות נבחנו במסגרת השלב 
מציע שנקב באחוז ההנחה הגבוה ביותר ביחס  ,(כלומר השלישי

כך שההצעה  ),לת ההנחה המותרת, בכפוף למגבלתעריף השעתי
וביחס אליה יקבעו וכה ביותר תקבל את הציון הגבוה, הכספית הנמ

 "): ציון המחיר(להלן: " משקל יתר ההצעות

  לצורך הבהרה, מתוארת דרך החישוב בצורת נוסחה:

  :השירות תעריף קביעת      

100)percentage-(1  Tx  

    כאשר:

     Tx  = הנבחנת/  הספציפית הכספית ההצעה של השירות תעריף.  

percentage = בהצעתו המציע שנקב) עשרוני(כשבר  ההנחה אחוז 
  .הכספית

  :המחיר ציון קביעת      

100
T

T
  P

x

min  
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  כאשר:     

   P =  הנבחנת/  הספציפית הכספית להצעה הספציפיציון המחיר.  

Tmin  =שנבחנו הכספיות ההצעות מבין ביותר הנמוך השירות תעריף.  

  Tx  =הנבחנת/  הספציפית הכספית ההצעה של השירות תעריף.  

  מהציון הסופי 30%) מהווה "P"משקלו של ציון המחיר (

 הציון הסופי המשוקלל .11.3

זה  11.2 לשלבים המפורטים בסעיף  לאחר מתן ציון האיכות ומתן ציון המחיר, בהתאם
  לעיל, תקבע הרשות את הציון הסופי המשוקלל של כל אחת מההצעות הרלוונטיות.   

  הציון הסופי המשוקלל של כל הצעה יחושב לפי הנוסחה הבאה: 

Q + 30%*P=FS*70%   

  כאשר: 

 FS  =  הציון הסופי המשוקלל

 Q  =  האיכות היחסיציון 

 P  =  ציון המחיר

  הזוכהבחירת  .11.3.1

) "FS" –(איכות ומחיר ההצעה שהציון הסופי המשוקלל אחד הרשות תבחר זוכה 
או המציע בעל ציון  כל אלה צעתושהתקיימו בהו 1-שקיבל דורג במקום ה
  :האיכות הגבוה ביותר

 לעיל; 7.1  ףעמד בכל התנאים המקדמיים הנקובים בסעי .11.3.1.1

 לעיל;  8.10  ף בסעי כמפורטתנאים הנוספים בעמד  .11.3.1.2

ציון האיכות שנקבע לה לאחר בדיקת ההצעות עומד בדרישות סעיף  .11.3.1.3
 לעיל; 11.2.2.3 

 הצעות זהות .11.3.2

בתנאים ו בתנאי המקדמיים, שני מציעים או יותר, אשר עמדבמידה ש .11.3.2.1
, קיבלו ציון שאינו נמוך מציון האיכות המינימאלי וקיבלו הנוספים

תבחר הרשות מבין  ")בעלי ההצעות הזהותלהלן: "(ציון משוקלל זהה 
הצעות אלה, את המציע אשר קיבל את ציון האיכות הגבוה ביותר 

 .והתרשמות אישית ראיוןבפרמטר 

במידה ששני מציעים או יותר, אשר עמדו בתנאי המקדמיים, בתנאים  .11.3.2.2
נקבו , קיבלו ציון שאינו נמוך מציון האיכות המינימאליהנוספים, 

יבלו ציון משוקלל זהה , קביחס לתעריף הבסיסיזהה אחוז הנחה ב
, רשאית והתרשמות אישית ראיוןוקיבלו ציון איכות זהה בפרמטר 

הרשות לפנות למציעים אלו,  בבקשה להגשת הצעה כספית משופרת 
 Bestבסיומו של הליך   .")Best & Final(בטופס הזמנת ההצעות: "

& Final יוכרז כזוכה במכרז מי שנקב בהצעה הכספית הנמוכה ,
  בין המציעים שהשתתפו בהליך התחרותי האמור. ביותר, מ
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 הודעה בדבר זכייה .11.4

הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז,  .11.4.1
ו/או אי הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למציע אך ורק על ידי מזכיר ועדות 

 המכרזים.

בכתב באמצעות כל כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או  .11.4.2
אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול  -גורם שאיננו מזכיר הועדה 

להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה 
 יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –אחרת 

 התמורה  .12

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, במלואן ובמועדן, תשלם הרשות לזוכה 
שעות העבודה אותן  במכפלת המציע של הכספית להצעתו בהתאם תחושב אשראת התמורה 

הוראות הוהכל באופן ובתנאים ובכפוף לשאר  ,החוזה להוראות בהתאם והכלהעניק בפועל, 
  ההצעה הכספית ובחוזה.  בטופסהמפורטות לשם כך 

לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כמות  הזוכה מובהר בזאת, כי לספק 
ו/או  ושיוענקו בפועל על ידו רשות מנותני השירותים  בפועלשעות השירותים שידרשו על ידי ה

הבלעדי המלא ותהא זכאית, על פי שיקול דעתה  ידי מי מנותני השירותים וכי הרשות - על
לי שיהא באמור על מנת לזכות את השעות עד כדי ביטולם המלא, וזאת מבלהקטין את היקף 

ו/או דרישה ו/או תביעה  בשיפוי ו/או בפיצוי כלשהו, ומבלי שתהא לספק כל טענההזוכה  הספק 
 בקשר לכך.

  חובת חתימה על החוזה  .13

צורף, לרבות כל תיקון אותו על הזוכה לחתום על החוזה ונספחיו עם הרשות, בנוסח שהעתקו מ
ימים מהמועד שהתבקש  7תבצע הרשות בחוזה (ככל שתבצע), במסגרת הליך המכרז, וזאת תוך 

לכך על ידי הרשות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החוזה על כל נספחיו מהווה חלק בלתי 
  . נפרד מתנאי מכרז זה

  שמירת דינים והוראות .14

בה אינו תואם, לדעת הרשות את קיומם של הוראות הדין לא תתקבל הצעה אשר המחיר הנקוב 
  וכן את כל התחייבויות הזוכה על פי החוזה.

  שינויים ופנייה להשלמות .15

כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז על ידי המציע או כל הסתייגויות שלו לגביהם,  .15.1
לים להביא בין על ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלו

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

הרשות שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתה המלא  .15.2
צוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, יוהבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לב

בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים מכל מין וסוג שהם, הקשורים 
ו/או התנאים הנוספים ו/או בקשר עם המענה למתן ציון האיכות ו/או ההצעה הכספית 
ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או 

באיזה  שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו
מהמענים האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו 
המכוונת של המציע), והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות בהתאם 
להוראות הנקובות בטופס ההצעה הכספית, המענה למתן ציון איכות ובהתאם לשאר 

 הוראות הדין.

בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי  המציעים מצהירים ומתחייבים .15.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי  15 שהן נקובות בהוראות סעיף 

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

  הפעלת סמכות כאמור.    
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  אין חובת קבלת ההצעה  .16

למרות כל האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות אינה מתחייבת לקבל את 
  ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה מההצעות שיוגשו במכרז.

  ביטול המכרז או ביטול החוזה .17

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .17.1

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

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

  החוזה, ימסרו למציעים, או לזוכה, לפי העניין.

 הביטול תוצאות .17.2

לעיל, תהיה  17.1 שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניבוטל המכרז  .17.2.1
הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל 

 .בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרזפי דין, -דרך אחרת שהיא על

שהוכרז זוכה במסגרתו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה של  לאחרבוטל המכרז  .17.2.2
זוכה במכרז ו/או לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות 

 17.1 מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  לעיל, אזי 17.1  המתוארות בסעיף 
תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעיל, ובנסיבות המתאימות, 

לת הציון הסופי המשוקלל הגבוה לפנות למציע הבא אחריו (אשר הצעתו הנה בע
בטופס הזמנת  תנאים המפורטיםכל המבין שאר ההצעות אשר עמדו ב, ביותר

של המציע/ים אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור) ו/או  /ם(מלבד הצעתו ההצעות
פי דין, בקשר לביצוע - לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על

 .ההתקשרות נשוא המכרז

   ההתקשרותתקופת  .18

 החלחודשים,  36למשך תהא  בהתקשרות הראשית הרשות עם המציע הזוכההתקשרות  תקופת
 תחילת מועד" -ו"  ההתקשרות תקופת: "בהתאמה(להלן,  חתימת הרשות על החוזה מיום

 .עניין זהל, והכל בכפוף ליתר הוראות החוזה ")ההתקשרות תקופת

 ההתקשרותתקופת ך את להארי ,שיקול דעתה הבלעדי ל פיע ,תהא רשאיתבלבד הרשות 
חודשים במצטבר (בחוזה  24תקופה נוספת אחת או במספר תקופות נוספות של עד ב הראשית

 30"), בכל תמהיל שתקבע הרשות, וזאת בהודעה מוקדמת, בכתב, של תקופות ההארכהזה: "
או תום איזה מתקופות ההארכה אותם קצבה  הראשית  ימים טרם תום תקופת התקשרות

  הרשות, לפי העניין.

  העדר בלעדיות .19

קבלת הצעת הזוכה במכרז וחתימת חוזה עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים 
והרשות רשאית בכל עת, ועל פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר אם אחר ו/או אחרים לביצוע 

 השירותים ו/או שירותים דומים. 

  עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .20

היה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים ובמסמכי רק לאחר בחירת הזוכה במכרז, י
- (ו) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג21 - (ה) ו 21ההצעות הזוכות בהתאם לאמור בתקנות משנה 

כולל ₪,  500, לאחר תאום עם מזכיר/ת ועדת המכרזים, וכל זאת תמורת תשלום בסך 1993
 לטופס ההצעה הכספית.  7 מע"מ, ובכפוף להוראות סעיף 

  הבהרות ושאלות הבהרה .21

 והננציג הרשות האחראי למכרז זה, אליו יש להפנות בכתב את כל השאלות והבירורים  .21.1
או  7015001נתב"ג מ.  7, אגף לוגיסטיקה, למען: שדות התעופה ת.ד. מר שלומי יזרעאל
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או על ידי שליח, למזכירות אגף לוגיסטיקה, רשות  03-9721723באמצעות פקס שמספרו: 
או באמצעות הדואר  .B209, חדר 2קומה  1שדות התעופה, נמל תעופה בן גוריון, טרמינל 

 .shlomiiz@iaa.comהאלקטרוני לכתובת מייל: 

מט של קובץ את שאלות ההבהרה יש להעביר באמצעות דוא"ל המפורט לעיל, בפור .21.2
EXCEL  או טבלתWORD  ,כולל עמודה בה בקבצים פתוחים הניתנים לעריכהבלבד ,

מצוין המסמך והסעיף אליהם מתייחסת השאלה ועמודה בה מפורט תוכן השאלה או 
 ההבהרה המתבקשת ובהתאם לפורמט שלהלן:

מס'   מסמך   מס"ד
  הסעיף

  פירוט השאלה או ההבהרה

       Xטופס ההזמנה/החוזה/נספח   

 21.1 את שאלות ההבהרה האמורות לעיל ניתן להעביר גם באמצעות פקס המפורט בסעיף  .21.3
 לעיל. 

(בין אם היא הוגשה באמצעות דוא"ל או באמצעות פקס  יש לוודא קבלת הפנייה ברשות .21.4

 .03-9750659 , באמצעות טלפון שמספרו:לעיל) 21.1כמפורט בסעיף 

את  . על הפונים לציין בעת פנייתם01/02/2018תעשנה עד ליום  והבהרות פניות לבירורים .21.5
 מספר הפקסימיליה ומס' הטלפון לבירורים. לאחר מועד זה תהא הרשות רשאית שלא

  לענות לשאלות מציעים. 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי הרשות  .21.6
בקשר עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, בין היתר כמפורט 

"), יפורסמו באתר האינטרנט של ההבהרותלעיל (להלן, יחדיו בסעיף זה: " 15.2 בסעיף 
הרשות. פרסום ההבהרות באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא 

שהיא, לא הפיצה הרשות  לידיעתו של כל אחד מהמציעים, גם בנסיבות בהן, מכל סיבה
להלן, ובכל מקרה על  21.7 בעצמה את ההבהרות (כולן או חלקן) בהתאם להוראות סעיף 
עת, בעצמם ובאופן ייזום, המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל 

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

 בקשר לכך.

תהיה רשאית, אך לעיל, הרשות  21.6 בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על פי סעיף  .21.7
יץ במישרין את ההבהרות לכל , להפלא חייבת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

, וזאת באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון בקשר עם כל אחת שנרשם במכרזמי 
 מההבהרות. 

למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של הרשות, אלא אם פורסמה  .21.8
 לעיל. 21.6  כאמור בסעיף

  איסור הסבה .22

חייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או כל אחד מהמציעים, לרבות הזוכה, מת .22.1
לבצע כל דיספוזיציה אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, במישרין ו/או בעקיפין, 
בקשר עם זכות מזכויותיו לפי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או 

ליצור תאגיד החוזה שייחתם עמו (ככל שיחתם)) ולא להוסיף או לצרף שום שותף או 
אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת 
ההצעות ו/או החוזה שייחתם עמו (ככל שיחתם)), אלא לאחר שקיבל לשם כך את 

 הסכמתה מראש ובכתב של הרשות.

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או  .22.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה  22.1 /או המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף הסבה ו

ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה אחרת כאמור שלא תקבל את אישורה בכתב של הרשות, 
  בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף.תהיה 
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  בעלות על מסמכי המכרז .23

ובנספחיו, שהוא במסמכי המכרז  זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוגהבעלות ו
כל  ןאינם רשאים לעשות בה במכרז המציעים. של רשות בלבד לרבות מענה המציעים, תהיינה

 משרדי הרשותלבמלואם יוחזרו  המכרזמסמכי  ההצעה.שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשת 
  . לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות

  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .24

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין  –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .24.1
מכי המכרז, הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממס

  בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה.

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי  .24.2
המכרז, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה כפוף לדיני 

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

      

  בכבוד רב,    

  שלומי יזרעאל    
  אגף לוגיסטיקה קניין,     
  רשות שדות התעופה    
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  מפת הגעה למשרד הראשי בנתב"ג

  

  

  



  
 

21  

 03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 -  9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7ת"ד  : כתובת
Address: P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport, Phone: 972 3 9750659/581, Fax: 972 3 9721723 

  

  נספח א' לטופס הזמנת ההצעות
  לטופס הזמנת ההצעות 8.1 תצהיר פרטי מציע, בהתאם להוראות סעיף 

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

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

[*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד ") ") התאגידהנני מנהלה הכללי של ____________ (להלן: " .1
, ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח תפקידי כמנהל הכללי של ]כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות

  יר.התאגיד, והכרתי את העובדות נשוא התצה

 שם התאגיד: ____________________________________________ .1.1

 כתובת רשומה:     _________________________________________ .1.2

 מספר תעודת הרישום של התאגיד: _____________________________ .1.3

שמות חברי התאגיד ובעלי המניות, מעניהם, מספרי תעודות הזיהוי שלהם, ופירוט מספר  .1.4
 מניות בידי כל חבר בתאגיד:ה

 מספר המניות מען מספר זיהוי שם בעל המניות

    

    

    

 שמות מנהלי התאגיד (לא דירקטורים), מעניהם ומספרי תעודות הזיהוי שלהם:  .1.5

  המנהל הכללי: ____________________________________ 

  מנהלים נוספים בפועל בתאגיד:

     _______________________________________________  

   _______________________________________________  

    _______________________________________________  

שמות מורשי החתימה של התאגיד: _____________, _____________,  .1.6
  .______________ 

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

  מצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" של תעודת רישום התאגיד. .3

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך    חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר 
מוסמך לחתום בשם התאגיד ולחייבו לצורך 

  המכרז. 

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר 
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  על ידי להצהיר את

הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר 
  שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  

 

  
  
  



  
 

22  

 03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 -  9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7ת"ד  : כתובת
Address: P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport, Phone: 972 3 9750659/581, Fax: 972 3 9721723 

  

  לטופס הזמנת ההצעות 1'נספח א
  ]לטופס הזמנת ההצעות 8.1 תצהיר פרטי מציע שהנו עוסק מורשה, בהתאם להוראות סעיף [

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

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

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

 שם המציע: ____________________________________________ .1.1

 כתובת רשומה:     _________________________________________ .1.2

 ________________________מספר עוסק מורשה של המציע: _____ .1.3

שמות מורשי החתימה של המציע: _____________, _____________,  .1.4
      .______________ 

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

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

          
  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך    חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר 
מוסמך לחתום בשם התאגיד ולחייבו לצורך 

  המכרז. 

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

  שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  
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  ב' לטופס הזמנת ההצעותנספח 
  לטופס הזמנת ההצעות 8.2 תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר  

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

[*יש לנקוב בשמו המלא  ")המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ (להלן: " .1
להתקשרות  2017/070/0274/00מס'  מכרז פומבי, כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות] -של התאגיד 

, עבור רשות שדות יותתהיבטי איכות סביבה בתשבחוזה למתן שירותי יעוץ וליווי בתחום 
  .התעופה

האחרון להגשת  במועדהשנים האחרונות המסתיימות  3 - מציע כנ"ל אשר סיפק במהלך ה .2
תחום חומרים : שירותי יעוץ וליווי לשני לקוחות לפחות באחד מהתחומים הבאים ,ההצעות

 .מסוכנים ו/או תחום זיהום קרקע ומים

  :נתונים להוכחת ההצהרה

שם הלקוח לו סופקו 
  השירותים 

]  

הקשר ופרטי פרטי איש 
ההתקשרות מטעם 

  הלקוח

תחום 
  השירותים

(תחום חומרים 
מסוכנים או 
תחום זיהום 
 קרקע ומים)

  

  פירוט השירותים

 

  

תקופת 
  ביצוע  

[תאריך תחילה 
חודש  – וסיום

  ]ושנה

      

  

    

      

  

    

      

  

    

      

  

    

  *השורות להמחשה בלבד.

 אשר שונים לקוחות שני להציג רשאי  המציע יהיה, האמור המקדמי בתנאי העמידה הוכחת לצורך כי, מובהר
 ולחילופין, ומים קרקע זיהום בתחום ולאחר מסוכנים חומרים בתחום וליווי ייעוץ שירותי העניק מהם לאחד
 זיהום תחום/או ו מסוכנים חומרים(תחום  תחום באותו וליווי ייעוץ שירותי העניק להם שונים לקוחות שני להציג
  ומים קרקע

מטעמו,  נותני שירות 2ככל שהצעתו תיבחר, יעניק את השירותים באמצעות  נ"ל אשרמציע כ .3
 העומדים בתנאים המפורטים להלן: 

 :איכות מים ואספקת מיםתחום  1מס' נותן שרות  .3.1

בעל תואר ראשון לפחות בכימיה ו/או מדעי הטבע ו/או הנדסה כימית ו/או  .3.1.1
  הנדסה סביבתית ממוסד אקדמאי מוכר.

במתן יעוץ  שנים לפחות 10בעל ניסיון של נכון למועד האחרון להגשת הצעות,  .3.1.2
 בתחום חומרים מסוכנים. 



  
 

24  

 03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 -  9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7ת"ד  : כתובת
Address: P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport, Phone: 972 3 9750659/581, Fax: 972 3 9721723 

  

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, העניק  3במהלך  .3.1.3
, שכל אחד מהם כלל את כל ) פרויקטים לפחות10עשרה (לשירותי ייעוץ 

 אחסון, הובלה, שינוע והערכת סיכונים מחומרים מסוכנים.  הנושאים הבאים:

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, העניק שירותי ייעוץ  3במהלך  .3.1.4
 לגופים ציבוריים בתחום חומרים מסוכנים.

  :נתונים להוכחת ההצהרה

  המוצע: 1פרטי נותן שירות מס'   .א

  ______________שם:___________________ .1

  ______________________ת.ז.   .2

 המוצע: _______________ 1השכלתו של נותן שירות מס'  .3
התואר האקדמי של נותן השירות באחד  של למקור נאמן העתק זה לנספח יצרף[המציע 

מדובר בתואר שככל . ההצעות הזמנת לטופס 7.1.3.1.1 מהמקצועות המפורטים בסעיף 
נאמן למקור של התואר  העתקאקדמי מחו"ל באחד מהתארים האמורים, יש להמציא 

אישור שקילות תואר מחוץ לארץ לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה  ובנוסףהאקדמי 
 להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, במשרד החינוך.

  

  _____________ _______טלפון:  .4

  _______________________כתובת דוא"ל:  .5

 :ניסיון נותן השירות המוצע  .ב

שם הלקוח לו 
  סופקו השירותים 

  

פרטי איש הקשר ופרטי 
 ההתקשרות מטעם

  הלקוח

בתחום  השירותיםתיאור 
  חומרים מסוכנים

 תקופת ביצוע 

תאריך תחילה [
חודש  – וסיום

  ]ושנה

        

        

        

        

        

        

  *השורות להמחשה בלבד.

) פרויקטים לפחות בנושא אחסון, הובלה, שינוע והערכת סיכונים 10ייעוץ בעשרה (  .ג
 מחומרים מסוכנים

  שם הלקוח   שם הפרויקט  

]  

קשר  איש
ופרטי 
 התקשרות

מטעם 

תיאור שירותי 
בנושא הייעוץ 

אחסון, הובלה, 
שינוע והערכת 

  תקופת ביצוע 

הינה  הייעוץ  תקופת[
 השנים שלוש במהלך
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סיכונים   הלקוח
מחומרים 
 מסוכנים

שניתנו על ידי 
נותן השירותים 

במסגרת 
  הפרויקט

  )האחורנות

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.           

  *השורות להמחשה בלבד.

 שירותי ייעוץ לגופים ציבוריים בתחום חומרים מסוכנים  .ד

 שם הגוף ם 

  

איש קשר 
ופרטי 
 התקשרות

מטעם 
הגוף 
  הציבורי

תיאור שירותי הייעוץ שניתנו ללקוח בתחום 
  חומרים מסוכנים

  תקופת ביצוע 

תקופת הייעוץ  (
נעשתה במהלך שלוש 

  נות)והאחר השנים 

        

        

        

        

        

        

  *השורות להמחשה בלבד.
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 :זיהום קרקע ומיםתחום  2מס' רות ינותן ש .3.2

בעל תואר ראשון לפחות במדעי הקרקע והמים ו/או גיאולוגיה ו/או הידרולוגיה  .3.2.1
ו/או הנדסה סביבתית ו/או הנדסה כימית ממוסד אקדמאי  ו/או הידרוגאולוגיה

  .מוכר

 במתן יעוץ בתחום זיהום קרקע ומים.  שנים לפחות 10בעל ניסיון של  .3.2.2

 שנים לפחות המסתיימות במועד האחרון להגשת ההצעות, 5בעל ניסיון של  .3.2.3
בהכנת סקרים היסטוריים, בליווי סקרים וקידוחי קרקע ומתן פתרונות לשיקום 

 קרקע.

 שנים לפחות המסתיימות במועד האחרון להגשת ההצעות, 5בעל ניסיון של  .3.2.4
תחנות  ו/או מיכלים ו/או במתן ייעוץ בנושא מניעת זיהום מתשתיות דלק (צנרת

 דלק).

  :נתונים להוכחת ההצהרה

  המוצע: 2פרטי נותן שירות מס'   .א

  ______________שם:___________________ .1

  ___________ת.ז.  ___________ .2

 המוצע: _______________ 2השכלתו של נותן שירות מס'  .3
[המציע יצרף לנספח זה העתק נאמן למקור על ידי עו"ד של התואר האקדמי של נותן 

ככל . לטופס הזמנת ההצעות 7.1.3.2.1 השירות באחד מהמקצועות המפורטים בסעיף
העתק יש להמציא  באחד מהתארים האמורים, מדובר בתואר אקדמי מחו"לש

אישור שקילות תואר מחוץ לארץ ובנוסף נאמן למקור של התואר האקדמי 
אקדמיים מחו"ל, במשרד לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים 

   ]החינוך.

  _____________ _______טלפון:  .4

  _______________________כתובת דוא"ל:  .5

 :ניסיון נותן השירות המוצע  .ב

שם הלקוח לו 
  סופקו השירותים 

  

איש קשר ופרטי פרטי 
  התקשרות

תיאור שירותי הייעוץ 
שניתנו ללקוח בתחום 
  זיהום קרקע ומים

  תקופת ביצוע 

תחילה  תאריך[
חודש  – וסיום

  ]]ושנה

        

        

        

  *השורות להמחשה בלבד.
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 קרקע לשיקום פתרונות ומתן קרקע וקידוחי סקרים ליווי, היסטוריים סקרים הכנת  .ג

שם הלקוח לו 
  סופקו השירותים 

  

איש קשר ופרטי פרטי 
  התקשרות

 ידי על שהוכן הסקר תיאור
 שלווה הסקר/ השירות נותן

 השירות נותן ידי על
  קרקע לשיקום ופתרונות

  תקופת ביצוע 

תאריך תחילה [
חודש  – וסיום

  ]]ושנה

        

        

        

        

        

  *השורות להמחשה בלבד.

  ניסיון במתן ייעוץ למניעת זיהום מתשתיות דלק  .ד

שם הלקוח לו 
  סופקו השירותים 

  

איש קשר ופרטי פרטי 
  התקשרות

תיאור שירותי הייעוץ 
בתחום מניעת שניתנו ללקוח 

  זיהום מתשתיות דלק

  תקופת ביצוע 

תאריך תחילה [
חודש  – וסיום

  ]ושנה

        

        

        

  *השורות להמחשה בלבד.

  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 התאגיד 

  ולחייבו לצורך המכרז. 

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

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  

 

המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלאות נפרדת וכן להוסיף לטבלאות כאמור מסמכים  *
להוכחת הנתונים אותם ציין בתצהירו, ובלבד שהטבלאות האמורות, תיערכנה באופן זהה לטבלאות דלעיל, 

ר כמפורט בנספח זה וכשלכל הנתונים המפורטים בה ו/או במסמכים המצורפים אליה, יאומתו באמצעות תצהי
  להלן. 

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

  פח ב', כפי הופקד בתיבת המכרזים.       לגבור בשום אופן וצורה על  הנוסח המחייב של נס
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  לטופס הזמנת ההצעות' גנספח 
  לטופס הזמנת ההצעות 8.3 תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

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

") המציע________ (להלן: "_______________אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____ .1
מס'  מכרז פומביל[*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות], 

היבטי איכות סביבה להתקשרות בחוזה למתן שירותי יעוץ וליווי בתחום  2017/070/0274/00
 .רשות שדות התעופה, עבור בתשתיות

  .המציע מטעם להצהיר ומוסמך אני משמש כמנהל כללי במציע .2

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

התאגיד המציע, אני ואף לא אחד מבעלי אמצעי השליטה המשמעותיים האחרים בתאגיד  .3.1
נם: _____________, ת.ז./ח.פ______________; _______________ ייע שההמצ

ת.ז./ח.פ. _____________; ___________, ת.ז./ח.פ. _____________ לא הורשעו 
- חוק העונשין, תשל"ז פי עלבכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים 

חוק הפיקוח על  פי עלו/או  422-425, 383, 330, 305, 300, 291, 290, 237, 112, 100: 1977
, ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים 1957-מצרכים ושירותים, תשי"ח

  ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.

מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"זה:  3.1לצורך סעיף 
או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ) 25%(אחוזים 

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

  ]הרלוונטי במקום  [המציע יסמן  -ובעל הזיקה אליו  המציע .3.2

 (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) לא הורשעו לפי חוק עובדים זרים ,
 1987-"); ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים(להלן: " 1991- התשנ"א
  "); חוק שכר מינימום(להלן: "

  ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום.2לא הורשעו ביותר משתי (  

 ) חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום,  ) עבירות לפי2הורשעו ביותר משתי
אך במועד האחרון להגשת ההצעות חלפו שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 

  האחרונה. 

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

  :ממועד ההרשעה האחרונה

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.      

2.      

3.      

4.      

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד
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 במקום הרלוונטי] √נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז [המציע יסמן  .3.3

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

  ובמידה והוא לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן,  9הוראות סעיף
המציע מצהיר  עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, 100 –מעסיק יותר מ 

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

למנהל הכללי של כי פנה בעבר   )ii(; או לחילופין לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן
 9ווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף משרד העבודה הר

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

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

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

  ההצעות במכרז.  

ב לחוק 2" היא כהגדרתם בסעיף הורשע" - " ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעות המונחים " .4
תם של מונחים . אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעו1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

  אלה וכי אני מבין/ה אותם.

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

                  
         

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך    חתימת המצהיר

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר 
מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו 

  לצורך המכרז. 

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר 
להצהיר את האמת וכי יהיה  הוזהר על ידי

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם 

  בפני על תצהיר זה.

 
  

והמנהל הכללי של המציע אינו יכול להצהיר את והמציע הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד, או היה היה 
תצהיר חתום  יגיש המציע –למציע  / בעלי הזיקה של המציעבעלי השליטה המשמעותיים  בשםהנדרש 

המשמעותיים /  בעלי השליטהכל אחד משל העוסק המורשה, ו/או (לפי העניין) תצהירים נפרדים של 
כשכל אחד יבים, בשינויים המחולטופס הזמנת ההצעות,  1נספח ג', בנוסח בעלי הזיקה בתאגיד

 הנ"ל בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף, לצורך הוכחת עמידתם של מהתצהירים כאמור מאושר על ידי עו"ד

  .לעיל 7.1.4 
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  לטופס הזמנת ההצעות 1נספח ג'
  לטופס הזמנת ההצעות 8.3 תצהיר פרטי מציע, בהתאם להוראות סעיף 

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

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

[*יש לנקוב בשמו ") המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ (להלן: " .1
להתקשרות בחוזה למתן שירותי יעוץ  2017/070/0274/00מס'  מכרז פומביל, המלא של המציע]

  .רשות שדות התעופה , עבורהיבטי איכות סביבה בתשתיותבתחום וליווי 

  .מציעל זיקה בעל/ במציע משמעותי שליטה אמצעי בעלמנהל במציע / משמש כהנני  .2

[יש להקיף בעיגול את החלופה המציע / אני   –אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  .3
חוק  על פיבכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים  /תילא הורשע הרלוונטית]

חוק  על פיו/או  422-425, 383, 330, 305, 300, 291, 290 ,237 ,112 ,100: 1977-העונשין, תשל"ז
תי במי מהעבירות המציע/ הורשע ע, ואם הורש1957-הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח

  .כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן

או יותר מן ) 25%(שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים מי  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"
הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי 

  .או יותר מהדירקטורים במציע) 25%(למנות עשרים וחמישה אחוזים 

  במקום הרלוונטי]  [יש לסמן   -אני מצהיר בזאת, כי אני  .4

 זרים עובדים חוק(להלן: " 1991-לא הורשעתי בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א ("
  "). מינימום שכר חוק(להלן: " 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום. 2לא הורשעתי ביותר משתי (  

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

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום, על פי 2הורשעתי ביותר משתי (
) לפחות ממועד 1ד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (הפירוט דלהלן, ונכון למוע

  ההרשעה האחרונה.

  מס"ד
  פירוט העבירה

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.      

2.      

3.      

4.      

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

 במקום הרלוונטי] √נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז [המציע יסמן  .5

  להלן: "חוק שוויון  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף)
  זכויות") לא חלות עלי. 

  ובמידה והנני מעסיק יותר לחוק שוויון זכויות חלות עלי והנני מקיים אותן,  9הוראות סעיף
) כי iחייב, גם כדלקמן: (הנני מצהיר ומת עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, 100 –מ 

אפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 
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; לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך  לחוק שוויון זכויות 9חובותיי לפי סעיף 
החברתיים למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים כי פניתי בעבר  )ii(או לחילופין 

לעיל,  )ii(לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9לשם בחינת יישום חובותיי לפי סעיף 
 קיבלתי ממנו הנחיות בעניין ופעלתי ליישומן. 

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

זה לעיל, למנכ"ל משרד  3.3הנני מצהיר ומתחייב בזאת, כי אעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות  30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

  במכרז.  

ב לחוק 2" היא כהגדרתם בסעיף הורשע" - " ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעות המונחים " .6
. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים 1976-ריים, התשל"ועסקאות גופים ציבו

  אלה וכי אני מבין/ה אותם.

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

  

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך    חתימת המצהיר

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר 
מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו 

  לצורך המכרז. 

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

  בפני על תצהיר זה.

  

          

  

* במידה והמציע והמנהל הכללי הינם אנשים שונים יצורפו שני תצהירים, אחד ייחתם ע"י המציע והאחר 
  בתצהיר יסומן על ידי החותם בהתאמה למעמדו אצל המציע. 2המנהל הכללי אצל המציע וסעיף ייחתם ע"י 
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  לטופס הזמנת ההצעות ד'נספח 
  לטופס הזמנת ההצעות 8.6 האיכות בהתאם להוראות סעיף מפ"ל 

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

 חלוקת ניקוד   קטגוריה  נושא  נותן שירות
 ניקוד

 מקסימאלי 
  קטגוריהל

 ניקוד
   מקסימלי

 -  1נותן שירות 
חומרים 
 מסוכנים

  ")חומ"ס(להלן:"

  

 הסדרתייעץ במספר פרויקטים שבהם 
  רעלים.-היתרי בתנאי ועמידה דרישות

 

  3  פרויקטים 10-15

9  

35  

  6  פרויקטים 20- 16

  9  ומעלה פרויקטים 21

חוות דעת מספר פרויקטים בהם הכין 

   .בנושאי אחסון הובלה ושינוע חומ"ס

  

  3  פרויקטים 10-15

  6  פרויקטים 16-20 9

  9  פרויקטים ומעלה 21

"ס חומ בנושאי ייעוץמספר שנות ניסיון ב
 או יבשתיגבולי (ימי, -בין למעבר בהקשר
 .מטענים של) אוירי

  3 שנים 1-3

  6 שנים 4-5 8

  8  שנים ומעלה 6

חוו"ד בנושא מספר פרויקטים בהם הכין 
  הערכת סיכונים מחומרים מסוכנים.

  3  פרויקטים 10-15

  6  פרויקטים 16-20 9

  9  ומעלה פרויקטים 21

 -  2נותן שירות 
זיהום קרקע 
  ודלקים

  

הכנת סקרים היסטוריים ותכניות דיגום 
  קרקע.

  

  3 סקרים  20-25

7 

35  

  5  סקרים  26-30

  7  ומעלה סקרים 31

רי קרקע בשטח והכנת דוחות ליווי סק
  .מסכמים

  

  3 סקרים  20-25

  5  סקרים  26-30 7

  7  ומעלה סקרים 31

פרויקטים בהם הכין נותן השירות מספר 
תכניות חפירה ומתן פתרונות לשיקום קרקע 

האמורה עבור לקוחותיו, כאשר התכנית 
 .הוגשה למשרד להגנת הסביבה

  3  פרויקטים 10-15

  5  פרויקטים 16-20 7

  7  ומעלה פרויקטים 21

נושאי בציבוריים  גופיםליווי שנות ניסיון ב
המשרד להגנת וייצוגם מול זיהום קרקעות 

  .הסביבה ו/או רשות המים

  3  שנים 5-7

  5  שנים  8-9 7

  7  ומעלה שנים 10
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שנות ניסיון בתחום מניעת זיהום מתשתיות 
  .דלק

  3  שנים 5-7

  5  שנים 8-9  7

  7  ומעלה 10

 ראיון
והתרשמות 

  תאישי

, יםהשירות המוצע נינותשני ראיון עם 
הריאיון יכלול בדיקת קו"ח של 

   .והתרשמות אישית יםהמועמד

במידה ואותו נותן שירות הוצע על ידי 
המציע לשני תחומי השירות, הבדיקה 
תיערך עבור אותו נותן שירות לכל תחום 

  .רד בנפ

הריאיון יערך במועד שיקבע ע"י הרשות 
וועדת בפני וועדה מקצועית שתמונה ע"י 

  המכרזים.

ונותני  המציעלראיון חייבים להגיע 
  . השירות המוצעים מטעם המציע

נק' לכל  15 -ינוקד ב נותן שירותכל 
  היותר. 

הניקוד יינתן, בין היתר, ע"פ הפרמטרים 
  הבאים: 

נותן השירות התרשמות כללית מניסיון 
  המוצע

  .כושר ביטוי ויכולת הצגת נתונים

של נותן התרשמות מהצגת ניסיונו 
  השירות המוצע.

כמו כן, כחלק מהריאיון תשאלנה 
שאלות מקצועיות אחידות, על בסיס 
שאלון אחיד, עליהם יצטרכו לענות נותני 

  השירות.

  30  שירות נקודות לכל 15

  100  100        סה"כ
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  טופס המענה למתן ציון האיכות

  : דגשים למילוי טבלאות הוכחת מפ"ל האיכות

המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלאות נפרדת וכן להוסיף לטבלאות  .1
כאמור מסמכים להוכחת הנתונים אותם ציין בתצהירו, ובלבד שהטבלאות האמורות, תיערכנה 
באופן זהה לטבלאות דלעיל, וכשלכל הנתונים המפורטים בה ו/או במסמכים המצורפים אליה, 

  ר כמפורט בנספח זה להלן. יאומתו באמצעות תצהי

במספר סעיפים בטופס זה, ובתנאי שהנתונים  ולקוחותהמציע רשאי להסתמך על אותם נתונים  .2
  האמורים רלוונטיים לכל סעיף בהם הם מוצגים ועומדים בדרישותיו.

  הלן פרטינו וחתימתנו על הצעתנו והתחייבויותינו במסגרת טופס המענה למתן ציון האיכות: ל

  ותמת: __________________חתימה וח

  שם המציע: ____________________; ח.פ. ________________

    תאריך: ___________________

       שם איש קשר לעניין מכרז זה: _____________________
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   פרמטרים לבחינת איכות

 1נותן שירות מס'  .1

- יועמידה בתנאי היתרהסדרת דרישות מספר הפרויקטים בהם העניק שירותי ייעוץ ב .1.1
 את מספר הפרויקטים). צייןל(יש  רעלים: _______ פרויקטים

  :נתונים להוכחת ההצהרה

שם הלקוח   
בוצע עבורו 

  ההסדר

[יש לציין 
בנוסף איש 
קשר ופרטי 
  התקשרות]

 הפרויקטתיאור 
שבוצע על ידי נותן 

  השירות

שם הלקוח   
עבורו בוצע 
  ההסדר

[יש לציין בנוסף  
ופרטי איש קשר 

  התקשרות]

 תיאור הפרויקט
שבוצע על ידי נותן 

  השירות

1.      13.      

2.      14.      

3.      15.      

4.      16.      

5.      17.      

6.      18.      

7.      19.      

8.      20.      

9.      21.      

10.      22.      

11.      23.      

12.      24.        

 *מספר השורות להמחשה בלבד.

מספר הפרויקטים בהם נותן השירות הכין חוות דעת בנושא אחסון, הובלה ושינוע  .1.2
 את מספר הפרויקטים). לציין(יש  חומ"ס: ________ פרויקטים

שם הלקוח   
עבורו הוכנה 
  חוות הדעת

[יש לציין 
בנוסף איש 
קשר ופרטי 
  התקשרות]

תיאור חוות הדעת 
בנושא אחסון, הובלה 

 ושינוע חומ"ס
  שהוכנה

הלקוח שם   
עבורו הוכנה 
  חוות הדעת

[יש לציין בנוסף  
איש קשר ופרטי 

  התקשרות]

תיאור חוות הדעת 
בנושא אחסון, 
הובלה ושינוע 

  שהוכנה חומ"ס

1.      13.      

2.      14.      
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3.      15.      

4.      16.      

5.      17.      

6.      18.      

7.      19.      

8.      20.      

9.      21.      

10.      22.      

11.      23.      

12.      24.        

 *מספר השורות להמחשה בלבד.

גבולי -שנות ניסיון של נותן השירות במתן ייעוץ בנושאי חומ"ס בהקשר למעבר ביןמספר  .1.3
 .)שנות הניסיוןאת מספר ציין (יש ל (ימי, יבשתי או אווירי) של מטענים: ______ שנים

 :נתונים להוכחת ההצהרה

שם הלקוח סיפק נותן השירות 
  את השירותים 

[יש לציין בנוסף איש קשר 
  ופרטי התקשרות]

בנושאי תיאור השירותים 
-חומ"ס בהקשר למעבר בין

גבולי (ימי, יבשתי או אווירי) של 
  שסופקו מטענים

תקופת מתן השירותים על ידי 
  נותן השירות

  חודש, שנה] - תחילה וסיום [

      

      

      

 השורות להמחשה בלבד.*מספר 

מספר הפרויקטים בהם נותן השירות הכין חוות דעת בנושא הערכת סיכונים מחומרים  .1.4
 את מספר הפרויקטים). ציין(יש ל מסוכנים: ________ פרויקטים

שם הלקוח   
עבורו הוכנה 
  חוות הדעת

[יש לציין 
בנוסף איש 
קשר ופרטי 
  התקשרות]

תיאור חוות הדעת 
הערכת בנושא 
מחומרים  סיכונים
  שהוכנה מסוכנים

שם הלקוח   
עבורו הוכנה 
  חוות הדעת

[יש לציין בנוסף  
איש קשר ופרטי 

  התקשרות]

תיאור חוות הדעת 
הערכת בנושא 

סיכונים מחומרים 
  שהוכנה מסוכנים

1.      13.      

2.      14.      

3.      15.      
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4.      16.      

5.      17.      

6.      18.      

7.      19.      

8.      20.      

9.      21.      

10.      22.      

11.      23.      

12.      24.        

 *מספר השורות להמחשה בלבד.

 2נותן שירות מס'  .2

 מספר סקרים היסטוריים ותוכניות דיגום קרקע שהוכנו על ידי נותן השירות: _______ .2.1
 .)סקריםאת מספר ה ציין(יש ל

  :נתונים להוכחת ההצהרה

שם הלקוח   
עבורו הוכן 
  הסקר

[יש לציין 
בנוסף איש 
קשר ופרטי 
  התקשרות]

שהכין  הסקרתיאור 
נותן השירות עבור 

  הלקוח

שם הלקוח   
עבורו הוכן 
  הסקר

[יש לציין בנוסף 
איש קשר ופרטי 

  התקשרות]

שהכין  תיאור הסקר
נותן השירות עבור 

  הלקוח

1.      19.      

2.      20.      

3.      21.      

4.      22.      

5.      23.      

6.      24.      

7.      25.      

8.      26.      

9.      27.      

10.      28.      

11.      29.      
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12.      30.        

13.      31.      

14.      32.      

15.      33.      

16.      34.      

17.      35.      

18.      36.      

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד.  

(יש   מספר הסקרים שלוו על ידי נותן השירות בשטח והכנת דוחות מסכמים: _______ .2.2
  .)סקריםאת מספר ה צייןל

  :נתונים להוכחת ההצהרה

שם הלקוח   
עבורו ליווה 
נותן השירות 

  הסקר

[יש לציין 
בנוסף איש 
קשר ופרטי 
  התקשרות]

המסכם  תיאור הדוח
שהכין נותן השירות 

  עבור הלקוח

שם הלקוח   
עבורו ליווה נותן 
  השירות הסקר 

[יש לציין בנוסף 
איש קשר ופרטי 

  התקשרות]

המסכם  וחתיאור הד
שהכין נותן השירות 

  עבור הלקוח

1.      19.      

2.      20.      

3.      21.      

4.      22.      

5.      23.      

6.      24.      

7.      25.      

8.      26.      

9.      27.      

10.      28.      

11.      29.      

12.      30.        

13.      31.      

14.      32.      
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15.      33.      

16.      34.      

17.      35.      

18.      36.      

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד.  

 ומתן פתרונות לשיקום קרקע מספר הפרויקטים בהם הכין נותן השירות תכניות חפירה .2.3
  למשרד להגנת הסביבה: __________ עבור לקוחותיו, כאשר התכנית האמורה הוגשה

  .)פרויקטיםאת מספר ה ציין(יש ל

  :נתונים להוכחת ההצהרה

הלקוח  שם  
עבורו הוכנה 
  התכנית

 לציין[יש 
 איש בנוסף
 ופרטי קשר

  ]התקשרות

 החפירה תכנית תיאור
 ומתן שהוכנה
 לשיקום פתרונות

  קרקע

הלקוח  שם  
עבורו הוכנה 
  התכנית

[יש לציין בנוסף  
איש קשר ופרטי 

  התקשרות]

 תכנית תיאור
 שהוכנה החפירה
 פתרונות ומתן

  קרקע לשיקום

1.      13.      

2.      14.      

3.      15.      

4.      16.      

5.      17.      

6.      18.      

7.      19.      

8.      20.      

9.      21.      

10.      22.      

11.      23.      

12.      24.        

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד.  

המשרד מול  זיהום קרקעותמספר שנות ניסיון בייעוץ וליווי גופים ציבוריים בנושאי  .2.4
 .)הניסיון שנות את מספר ציין(יש ל  : ___________ו/או רשות המיםלהגנת הסביבה 
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 :נתונים להוכחת ההצהרה 

שם הגוף הציבורי לו סיפק 
   הייעוץנותן השירות את 

[יש לציין בנוסף איש קשר 
  ופרטי התקשרות]

תיאור הייעוץ שניתן בנושא 
זיהום קרקעות לרבות פעולות 

  שבוצעו מול הרגולטור

השירותים על ידי תקופת מתן 
  נותן השירות

  [חודש, שנה]

      

      

      

  *מספר השורות להמחשה בלבד.

יש ( : ___________בתחום מניעת זיהום מתשתיות דלקמספר שנות ניסיון בייעוץ וליווי  .2.5
  .)הניסיון שנות את מספר צייןל

 :נתונים להוכחת ההצהרה

לו סיפק נותן  הלקוחשם 
   ץהשירות את הייעו

לציין בנוסף איש קשר [יש 
  ופרטי התקשרות]

על ידי נותן  תיאור הייעוץ שניתן
בתחום מניעת זיהום  השירות

  מתשתיות דלק

תקופת מתן השירותים על ידי 
  נותן השירות

  [חודש, שנה]

      

      

      

 *מספר השורות להמחשה בלבד.
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  ה' לטופס הזמנת ההצעות נספח

  נוסח ערבות לקיום מכרז  

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

  לכבוד
                      רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  ג.א.נ.,

  ערבות מס' _______________הנדון: 

לסילוק  כלפיכם בזה ערבים"מ, הח אנו"), החייבלהלן: "( 1__________________לבקשת  .1
) (להלן: חדשים שקליםאלף  עשר חמישה(ובמילים:  ₪ 15,000כל סכום עד לסך כולל של 

 2017/070/0274/00מכרז פומבי מס' "), אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם הערבות סכום"
, עבור רשות בתשתיות סביבה איכות היבטילהתקשרות בחוזה למתן שירותי יעוץ וליווי בתחום 

 ").המכרזהלן: "(ל שדות התעופה

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

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

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

 ו/או לסכום הדרישה.כלפיכם בקשר לדרישתכם 

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

 .להלן 4 בסעיף כמפורט

 . 31/10/2018 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

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

 השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה.

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

 ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה לאחר. .7

  

  

  בכבוד רב,

  

  חתימה  תאריך  כתובת שם הבנק/חברת ביטוח

  
  של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות.  שמו המלאיש להשלים את   1
  יש להשלים את כתובת הבנק/חברת ביטוח. .2
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  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל תעופה בן
  ______________ תאריך:

  א.ג.נ.,

להתקשרות בחוזה למתן שירותי יעוץ  0042017/070/027/מס'  מכרז פומביל כספית הצעההנדון: 
  , עבור רשות שדות התעופההיבטי איכות סביבה בתשתיותוליווי בתחום 

  ] 2[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

אנו הח"מ, לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושקללנו את כל  .1
ההוראות המפורטות במסמכי המכרז, לרבות תנאי החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים 

הכספית ובטופס המענה למתן ציון איכות, מכלול ההיבטים הכרוכים בביצוע  בטופס ההצעה
השירותים וכל מידע אחר נשוא המכרז, וכן כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי, 
מציעים לרשות שדות התעופה את ביצוען של התחייבויותינו בחוזה, במלואן ובמועדן, תמורת 

 דלקמן:הצעתנו הכספית המפורטת כ

 2חשכ"ל ליועץ רמה  שעת ייעוץתעריף מ ____)___הנחה (במילים: ______ _______%
  .ללא מע"מ ₪ 282בסך של 

.  הרשות תהא רשאית 15%הינו  להציערבי אותו רשאים המציעים מובהר כי אחוז ההנחה המ*
 .15% -לפסול על הסף הצעות בהן ננקב אחוז הנחה גבוה מ

לצרכי מידע בלבד ולשם הערכת המציעים לצורך מתן הצעה כספית ומבלי שיהיה בכך כדי  **
י הרשות מבקשת להביא לידיעת המציעים כלחייב את הרשות לשעות כלשהן בגין השירותים, 

. מבלי לגרוע מהאמור לכל היועצים יחדיושעות חודשיות  180 - כ צפי העסקת היועצים הינו
מינימאלית כשלהי, ומתן השירותים  / ליוויבת למכסת שעות ייעוץהרשות אינה מתחיילעיל, 

   יהיו בהתאם לצרכי הרשות מעת לעת.

 דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה הכספית .2

זה להלן  2תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף 
בקשר עם המענה לטופס ההצעה הכספית, ובכלל האמור לסמכויות הרשות בקשר עם כל טעות 
ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלעו במענה 

  האמור, כולו או חלקו:

 אין לנקוב  אחוז הנחה שלילי. .2.1

 .15% -הגבוה מאין לנקוב אחוז הנחה  .2.2

מציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה הכספית ו/או מכל ה .2.3
 רכיב מרכיביו.

הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע,  .2.4
ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין  15% - הגבוה מו/או אחוז הנחה ו/או תוספת 

שהיא (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, וסוג שהם ומכל סיבה 
בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט, לנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן 

 חליפי:

 לפסול הצעה כאמור על הסף. .2.4.1

ייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסת .2.4.2
אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל 
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האמור לקבל או לדחות את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על 
 פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או  .2.4.3
תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של 

 המציע.   

נקב המציע בטופס ההצעה הכספית שיעור הנחה המהווה תוספת תשלום (הנחה  .2.4.4
 2העומדת לרשות על פי סעיף שלילית), אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת 

זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את שיעור ההנחה השלילי 
   שיעור הנחה "אפס".כאמור, כאילו נקב המציע במקומו 

זה, על מנת  2למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות על פי סעיף  .2.5
רשות על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית ל

והטיפול בכל הסתייגות, טעות ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם 
שנתגלעה בהצעתו הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי הרשות ועל פי שיקול 

 דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

ית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשא .2.6
מהזכויות המוקנות לה על פי סעיף זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או 
לחילופין, פעם אחת ו/או מספר פעמים ואף לשלב ביניהן, הכל על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי והמוחלט של הרשות.    

ים ומתחייבים בזאת, באופן בחתימתם על טופס ההצעה הכספית, המציעים מצהיר .2.7
מוחלט ובלתי חוזר, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות 
בהוראות סעיף זה, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים 
ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם 

 ויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.הפעלת סמכ

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה ו/או בזכויות הרשות על פי על  .2.8
לטופס הזמנת  15 מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

 ההצעות.

  הצהרות כלליות בקשר עם ההצעה הכספית .3

מבלי לגרוע משאר הוראות טופס הזמנת הצעות זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על  .3.1
לצורך ובמסגרת פיו, אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כי 

הצעתנו הכספית, בחנו בקפידה ובעיני בעל מקצוע וכן שקללנו את כל ההשלכות, 
התנאים, ההיבטים והיישומים של הוראות מסמכי המכרז והתמורה לה נהיה זכאים 
בגינם (לרבות כמפורט בטופס הזמנת הצעות זה), קיבלנו מהרשות כל מידע נוסף שנדרש 

ז, ומתן השירותים על פיהם והתמורה המשולמת בגינם, על ידנו בקשר עם מסמכי המכר
וכי לאחר ששקללנו את כל האמור, וכל מידע אחר שמצאנו לנכון לשקול, אנו מגישים את 
הצעתנו הכספית ואנו מוותרים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או 

 תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור. 

כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן, הכרוכות, הצעתינו הכספית תכלול  .3.2
על פי החוזה, לרבות ומבלי  ובמישרין ו/או בעקיפין, בביצוע והשלמת התחייבויותינ

לגרוע, הוצאות נסיעה, משלוחי דוא"ל ומכתבים, כוח אדם, ציוד, פגישות, דוחות, 
על פי החוזה,  והתחייבויותינאחריות, ביטוח וכיו"ב, הכול על מנת לבצע ולהשלים את 

 במלואן ובמועדן כמפורט בהוראות החוזה ובנספחיו. 

ידוע לנו כי הרשות רשאית להרחיב ו/או לצמצם את היקף השירותים, מפעם לפעם, וזאת  .3.3
 על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, ובהתאם לצרכיה.

נת ההצעות בפרט, כל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת המכרז בכלל וטופס הזמ .3.4
נועד לצרכי המחשה בלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד הרשות, 
לכל דבר ועניין, וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת 
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להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע מהתחייבויותינו המפורטות 
 במסמכי המכרז.   

היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד וכי  החוזה,לנו תנאי ורים בר .3.5
המהווה חלק (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי),  , על חוזהי הרשותיד שיקבע על

. ידוע לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן ממסמכי המכרזבלתי נפרד 
 פי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי). ידוע לנו, כיחוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין (כ

חילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת חוזה לרבות נספחיו ע"י הרשות עם המציע ת
 הזוכה.

כי ידוע לנו, שאין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות  .3.6
 המוטלות עלינו בחוזה ו/או בנספחיו.

ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או  .3.7
אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא  -בכתב באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר הועדה 

 –יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 
 יהיה הדבר על אחריותו בלבד.

 בטופס הזמנת ההצעות.נקוב כ ה של הצעתנו זו היאתוקפ .4

בחתימתם על טופס ההצעה הכספית, המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן מוחלט  .5
 2 ובלתי חוזר, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיפים

וכן יהיו מנועים ומושתקים לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר,  3 -ו
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה 

  של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

לטופס הזמנת ההצעות כשהם חתומים על ידנו. ידוע לנו  8 מצ"ב כל המסמכים המנויים בסעיף  .6
  שבמידה ולא יוגשו כל המסמכים הנ"ל עלולה הצעתנו זו להיפסל.

___________ לא יימסרו  - ____________ ו - אנו מבקשים, כי מסמכים: ___________ ו .7
 לעיון, וזאת מן הנימוקים להלן:

  מסמך נפרד, מנומק  ומפורט)   8(הערה: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף

_____________________________________________________________       

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

ידוע לנו, כי עפ"י הדין, שיקול הדעת הוא של ועדת המכרזים של הרשות. למרות האמור לעיל 
ולצורך מתן ציון מידע ומסמכים הנדרשים לצורך הוכחת התנאים המקדמיים ידוע לנו, כי 

  פית לא יהיו חסויים. כל פרטי הצעתנו הכסוכן איכות ההצעה 

 :מבלי לגרוע מהצהרותינו כמפורט בטופס הזמנת ההצעות, אנו הח"מ, מצהירים בזאת כדלקמן .8

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת  .8.1
הליך  הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על

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

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי  .8.2
עמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע משרה אצל המציע ו/או עובדיו ו/או מי מט

 חסוי/סודי הקשור להליך זה. 

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם  .8.3
נושאי משרה ברשות שדות התעופה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר 

ם להליך זה בצורה מלאכותית ו/או במטרה לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיי
 בצורה לא תחרותית.
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כי ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה  .8.4
הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז, 

פסילת הצעתנו על והח"מ מוותרים על כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה 
 ידי הרשות. 

ידוע לנו ואנו מקבלים על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה, ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת  .8.5
מציע לשלב הבא במכרז, ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למשתתפים במכרז אך ורק 

 על ידי מזכיר ועדת המכרזים של הרשות.

אשר תימסר למשתתפים באיזה מהנושאים ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה  .8.6
המפורטים לעיל בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר ועדת המכרזים של 

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

 להלן הפרטים בדבר הבנק בו אנו מנהלים את חשבוננו: .9

שם הבנק:___________   קוד הבנק: _____  מספר סניף:_______ שם  .9.1
  הסניף:___________

  מספר חשבון:________________ .9.2

  להלן פרטיי וחתימתי על ההצעה: .10

שם המציע (תאגיד / עוסק מורשה): __________________; ח.פ. / ע.מ:  .10.1
_______________ 

 כתובת (כולל מיקוד):_________________________  .10.2

      שם איש קשר לעניין מכרז זה: _____________________ .11

  נייד: ______________________________ טלפון:  .11.1

 פקס:__________________ .11.2

 דוא"ל:__________________ .11.3

   ___________________ :חשבונות הנהלת נציג שם .12

 _________ נייד: __________________טלפון:__________ .12.1

 פקס:______________________ .12.2

  דוא"ל:_____________________ .12.3

  

   תאריך: ___________________

  

  חתימה וחותמת: __________________
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