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  2018 מאי 01 
  מכרזה משתתפי: לכבוד

  דוא"ל באמצעות      

 לביצוע קורסים למיומנות הניהול עבורמסגרת בחוזה להתקשרות  0707201//004000/מס'  מכרז פומבי: הנדון
  רשות שדות התעופה

  1הבהרה מספר 

מתכבדת הרשות להודיע על עדכון המועד לטופס הזמנת ההצעות במכרז שבנדון,  22בהתאם להוראות סעיף 
  על ידי מי מהמשתתפים בהליך: ושנשאל הבהרה תושאל האחרון לרישום במכרז, וכן להשיב על

 הצעות הזמנת לטופס. 5.2.1.2 סעיף הוראות עדכון .1
 להשתתף במכרז להירשם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמומציע המעוניין הרשות מתכבדת להבהיר כי 

  . 12:00 שעה, 13.05.2018וזאת לא יאוחר מיום לטופס הזמנת הצעות,  5.2.1.2בהתאם להוראות סעיף 
  

   .מלבד העדכון בשעת המועד האחרון לרישום במכרז כאמור, לא יחולו שינויים בהוראות סעיף זה
  

 מענה לשאלת הבהרה .2

  תשובה  שאלה  סעיף  

  טופס הזמנת הצעות

לעדכן את טעות  מבוקש  6.1  .1
הקולמוס בהפניה שבסעיף, 

"סעיף  המילים כך שבמקום
  "7"סעיף  בואו המילים" י77

  הבקשה מתקבלת.

מבוקש למחוק את המילים:   6.7  .2
"ומבלי שתידרש לנמק 

  .החלטתה זו"

  הבקשה נדחית.

 לפעולהרשות  אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת
  בהתאם להוראות כל דין.

 סעיף מבוקש למחוק אתה  6.10.2  .3
  האמור.

  הבקשה נדחית.

אם  ,מבוקש להבהיר כי  7.1.1  .4
המציע הוא מוסד מוכר 
להשכלה גבוהה, אשר הוקם 

הוא ייחשב  לפי חוק המל"ג,
כעומד בתנאי המקדמי 

  .7.1.1הנקוב בסעיף 
  

מוסד מוכר מוסד אשר הינו כי הרשות מתכבדת להבהיר 
ייחשב כעומד  בהתאם לחוק המל"ג להשכלה גבוהה

  .7.1.1בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

  

האם מבוקש להבהיר   7.1.2.2  .5
הדרישה בסעיף ביחס למספר 
העובדים של הלקוח, צריכה 
להתקיים בעת העברת 

או בעת המועד  ,הקורס
  האחרון להגשת הצעות?

הדרישה בסעיף ביחס למספר העובדים של הלקוח, 
  בעת העברת הקורס.צריכה להתקיים 

מספר העובדים של הלקוח היה בעת במצב שבו  קרי,
, אך במועד הגשת הצעות 1000-העברת הקורס נמוך מ

עובדים ומעלה, ניסיון זה לא יספק לצורך  1000הינו 
  הוכחת העמידה בתנאי המקדמי.

מספר העובדים של הלקוח היה  במצב שבולעומת זאת, 
עובדים, אך במועד  1,000 - גבוה מבעת העברת הקורס 
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עובדים, ניסיון זה  1000 -הגשת הצעות היה נמוך מ
  הוכחת העמידה בתנאי המקדמי. יספק לצורך

כי ניתן  להבהיר מבוקש  7.1.2  .6
תנאים להוכיח את העמידה ב

המקדמיים הנקובים 
 7.1.2.2- ו 7.1.2.1הסעיפים 

באמצעות הצגות שלושה 
קורסי ניהול פנים ארגוניים 
הומוגניים שונים שנעשו 
ללקוח אחד, או למספר 

  .לקוחות שונים

  .כן

האם מדובר מבוקש להבהיר   7.1.3  .7
בפרוצדורה שהרשות מטפלת 

או שמא המציע צריך  ,בה
לדאוג להכרת הקורס כגמול 

  .השתלמות

מדובר בתנאי מקדמי במכרז שלפיו נכון למועד האחרון 
 מאושרלהגשת הצעות במכרז, על המציע להיות גוף 

 אישור לצורך החינוך של משרד לוועדה בקשות להגיש
 –" מהיר הליך"ב" השתלמות גמול" לעניין קורסים

 .'"לקורס ויזה" במסגרת לוועדה בקשות היתר להגשת

  

צריך לדאוג להכרת בלבד המציע מובהר בזאת, כי  
  הקורס כגמול השתלמות.

להציע חלופה  מבוקש  7.1.3  .8
לדרישת סף זו בדמות מס' 
שנות ניסיון בניהול קורסים 
לגמול השתלמות, כמות 
קורסים מאושרים לגמול 

או  השתלמות מידי שנה
לחילופין ביטול הדרישה 

  .למסגרת ויזה לקורס

נדרש נוכח  התנאי המקדמי האמור הבקשה נדחית.
מעיד על ניסיון מהות השירותים הנדרשים לרשות, 

המציע ומבטיח כי השירותים יסופקו בצורה הנדרשת 
  לרשות.

בעלי "הויזה לקורס" רשומים כי  ין,בעניין זה יצו
מונע שבוועדה לגמול השתלמות במשרד החינוך, דבר 

  הקורס לא יוכר בסופו של יום.כי  חשש

9.  
7.1.4.3  

  7.1.5.2 -ו
התנאי מ מבוקש למחוק 

"לכל את המשפט  המקדמי
חודשים באופן  12הפחות 
  .מצטבר"

  הבקשה נדחית.

 בתנאי המקדמי הרשות מתכבדת להבהיר כי  הדרישה
חודשי עבודה רצופים, אלא להעסקה אצל  12-אינה ל

זאת במהלך  חודשים מצטברים 12המציע במשך 
  .התקופה המנויה בתנאי המקדמי

הבקשה נדחית. יחד עם זאת, הסעיף יעודכן כדלקמן:   .למחוק סעיף זהמבוקש   11.4  .10
 םבמידה ששני מציעים או יותר, אשר עמדו בתנאי"

משוקלל זהה  קיבלו ציוןהמקדמיים והתנאים הנוספים, 
הזהות"), הרשות  (להלן: "בעלי ההצעות הטוב ביותר

תבחר מבניהם כזוכה במכרז את המציע בעל ציון 
  ."ותרהאיכות הגבוה בי

מבוקש להבהיר כיצד יתבצע   17.2.5  .11
, ככל ההליך התחרותי הנוסף

  שיערך.

ההליך יעשה בהתאם להוראות הדין, באופן שיתאפשר 
למציעים הרלוונטיים שיקבעו להגיש הצעות מיטיבות 
לתיבת המכרזים, זאת עד למועד שתקבע הרשות. 
כללים מפורטים ביחס להליך זה יינתנו למציעים 

  בטרם ההליך, כלל שיתקיים. הרלוונטיים

להמיר את הערבות מבוקש     .12
להוסיף בהוראת קיזוז ו

  .הבקשה נדחית
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בסעיף זה ובכל סעיף 
חס לדרישה לערבות יהמתי

בנקאית,  כי "מוסד להשכלה 
גבוהה שהמדינה משתתפת 
בתקציבו, יהיה רשאי 
להמציא הוראת קיזוז 

  במקום ערבות בנקאית" 

13.  
 -נספח א'

 1.4סע' 
  טבלה

מבוקש להבהיר כי מציע 
שאינו תאגיד בעל מניות, לא 

  .נדרש למלא סעיף זה

  הבקשה מתקבלת.

14.  
 –נספח ב' 

 3.3סע' 
טבלה, 
עמודת 

"תקופת 
העסקתו 

אצל 
  המציע".

  4.2סע' 

מבוקש למחוק עמודה זו 
טבלה זו נועדה  .בטבלה

סיון המרצה אך ילהציג נ
סיון המרצה ייכול להיות כי נ

 הנו כמרצה עצמאי מול
קא וארגונים ולאו דו

  כמועסק אצל מעסיק. 

  הבקשה נדחית.

בנוסף לניסיון המוזכר בשאלה, הטבלה האמורה נועדה 
נדרש נותן השירות  להוכיח גם את התנאי המקדמי לפיו

 האחרון למועד שקדמו האחרונות השנים 6 במהלך" כי
 12 לכל הפחות המציע אצל מועסק, ההצעות להגשת
  .לכן יש למלא עמודה זומצטבר,  באופן חודשים

במידה שיוצג ניסיון בטבלה על כן מובהר בזאת, כי 
שהינו לא במסגרת העסקת המרצה אצל המציע, יש 

  לציין זאת במסגרת הטבלה בעמודה זו.

15.  
נספח ב', 

  3.1סעיף 
להקל בדרישה מבוקש 

להעברת העתק נאמן למקור 
של תעודות התואר האקדמי 
של סגל המרצים בשלב 

ז ולאפשר הגשת המכר
הגשתן על ידי הזוכה תוך 
פרק זמן סביר מיום הודעת 
הזכייה כתנאי למימוש 

  יה.יהזכ

  הבקשה נדחית.

16.  
טופס הצעת 
  המחיר

מבוקש כי ההשוואה בין 
הצעות המחיר תיערך על 
סמך המחיר המוצע בתוספת 

, ולא כפי שמצוין מע"מ כחוק
בטופס הזמנת ההצעות, שכן 
השוואה ללא תוספת מע"מ 

גופים אפליה בין  יוצרת
אינם גובים שמלכ"רים 

(וחלים עליהם מיסים  מע"מ
  לבין גופים אחרים.  אחרים)

השוואת הצעות המחיר תעשה ללא  הבקשה נדחית.
   .תוספת מע"מ

מתכבדת הרשות להפנות את המשתתפים  ,בעניין זה
כאשר ההבדלים בין לפיהם,  ,לעקרונות דיני המכרזים

 לתנאי חיצוניים מפרמטרים נובעים במכרז המשתתפים
וראו בעניין זה  .בשוויון פגיעה אין ,כבענייננו ,המכרז

(כתוארה אז) בעע"ם  השופטת חיות' כב של דבריה את
' נ מ"בע לתקשורת הישראלית החברה בזק 1847/06
 פורסם[ הכללי החשב האוצר משרד ישראל מדינת
מטבע הדברים, אין לצפות " , לפיהם)25.4.07(] בנבו

לזהות מוחלטת בין המשתתפים במכרז מבחינת נתוני 
הרקע שלהם ומבחינת תנאי הפתיחה שהם מביאים 

ההבדלים בין המשתתפים, ככל איתם אל המכרז. 
שהם נוגעים לפרמטרים שהינם חיצוניים למכרז, אינם 

ובלבד  יכולים על כן להיחשב כפגיעה בעיקרון השוויון
ז עצמם שומרים על תחולה שוויונית שתנאי המכר

אין  ..והוגנת של הדרישות כלפי כלל המשתתפים.
לדרוש מעורך המכרז כי יציב את כל המשתתפים 
בנקודת זינוק זהה, ככל שהדבר נוגע לנתוני רקע 

  ."שהינם חיצוניים למכרז

 60671-11-14ם) - עתמ (יכבוד השופט ד' מינץ בוכן דברי 



   
 

  
4 

 9711296-03פקס :   9750581-03, 0203597-03טלפון :  7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7כתובת : ת"ד 
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750203, Fax:972 3 9711296 

משפחה בע"מ נ' מדינת  -רווחה  - שירותי חברה  שח"ר
(ניתן  משרד הרווחה והשירותים החברתיים -ישראל 

גם בענייני מכרזים כבר נקבע " ,), לפיהם28.12.14ביום 
כי במצב בו קיימים הבדלים בין מציעים, הנובעים 
מפרמטרים אשר הינם חיצוניים לתנאי המכרז, אין 

אינה ליצור זהות מטרת המכרז ... פגיעה בשוויון
מוחלטת בין המבקשים להציע הצעות במכרז, להם 
נתוני רקע שונים, ואין החוק או הפסיקה מחייבים כי 
תנאי המכרז ינוסחו כך שיהיה בהם להשוות בין 
המציעים השונים. כל שנדרש, הוא שתנאי המכרז 

מדובר ... עצמם יהיו שוויוניים ביחס לכל המציעים
החלות מכח חוק על הצדדים.  בחובות המיסוי השונות

בית המשפט העליון קבע מפורשות, כי אין בעובדה 
שאחד המציעים נהנה מיתרון המוקנה לו בדין כדי 
לשלול את הזכות הנתונה לו להתחרות באלו שאינם 
נהנים מאותו היתרון, כפי שגם אין די ב"הפליה" 
מיטיבה שנקבעה בחוק עצמו כדי להוות פגם בשוויון 

  ".מכרזה המשתתפים

17.  
1.2.2  +
לטופס  1.2.3

ההצעה 
  הכספית

מבוקש להבהיר כי האמור 
בסעיפים אלו הינו בכפוף 

  לכל דין

אף שהדבר אינו דרוש - ועלבבחינת המובן מאליו 
גם ביחס , כי הבהרה, מתכבדת הרשות להבהיר

לסעיפים אלו, כמו באשר ליתר הוראות המכרז תפעל 
  הרשות בהתאם להוראות דין.

  החוזה

18.  
מבוקש להוסיף אחרי   1.4

המילים: "אלא אם תקבע 
הרשות אחרת, על פי שיקול 
דעתה הבלעדי" את המילים: 

פי כללי הפרשנות -"ועל
  שבדין".

  הבקשה נדחית.

19.  
באם מבוקש להבהיר כי   3.1

מדובר במציע שהינו מוסד 
להשכלה גבוהה, ואין מתנהל 
לגבי תאגידים אלו רישום 

, אזי יוכל לצרף את בישראל
אישור ההכרה במוסד 

  להשכלה גבוהה.

הכרה האישור  להשכלה גבוהה יצרף אתמוכר מוסד 
  כמוסד להשכלה גבוהה.

20.  
את סעיף זה  מבוקש למחוק  3.5

שענייננו הימנעות מצב של 
  .ניגוד עניינים

  הבקשה נדחית.

21.  
 4.5מבוקש להוסיף בסעיף   4.5

אחרי המילים: "מאחריות 
הספק לביצוע כל יתר 
התחייבויותיו על פי חוזה 
זה" את המילים: "עד למועד 
כניסת ביטול ההסכם 

  לתוקף".

  הבקשה נדחית

22.  
מבוקש להוסיף אחרי   6.2.3

המילים: "בכל הנוגע 
להוראות כל דין בקשר" את 

  הבקשה נדחית.
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  המילה: "לאחריותו".

23.  
מבוקש להוסיף בסיפא   6.2.5.1

הסעיף את המילים: "ובלבד 
הודעה על שנמסרה לספק 

קיומה של תביעה וניתנה לו 
הזדמנות נאותה להתגונן 

  מפניה".

  הבקשה מתקבלת.

24.  
  מבוקש למחוק את הסעיף.   6.2.5.4

  הבקשה נדחית.

25.  
מבוקש לעדכן את הסעיף   8

ולסייג מגבולות האחריות 
  והביטוח.

  הבקשה נדחית

26.  
מבוקש למחוק את סיפא   9.1.2

הסעיף, החל מהמילים: 
את המחיר "הסמכות לקבוע 

האמור נתונה לשיקול דעתה 
  של הרשות בלבד...".

  הבקשה נדחית.

יהיה כנקוב  ODTמנגנון קביעת התמורה  בגין סדנאות 
. מובהר, כי המחיר לסדנא שיקבע  ויאושר 9.1.2בסעיף 

ידי מנהל החוזה ברשות יהיה סביר, וישקף לפי - על
  הבנתו המקצועית את מחירי השוק.

27.  
בסיפא  מבוקש להוסיף  10.3

הסעיף את המילים: "בכפוף 
לפס"ד חלוט ובלבד שנמסרה 
לספק הודעה על קיומה של 
תביעה וניתנה לו הזדמנות 

  נאותה להתגונן מפניה".

  הבקשה מתקבלת בחלקה.

ובלבד  לסיפא של הסעיף יתווסף המשפט הבא: "
שנמסרה לספק הודעה על קיומה של תביעה וניתנה לו 

  יה".הזדמנות נאותה להתגונן מפנ

28.  
מבוקש להבהיר כי לספק   11.6

תינתן זכות טיעון עובר 
  .לחילוט הערבות

  חילוט הערבות יעשה בכפוף להוראות הדין.

29.  
מבוקש להבהיר כי סעיף זה   16

אין עניינו בזכויות היוצרים 
בתכני הלימוד, במערכי 

 –הקורסים ובתוצריהם 
שיהיו של הספק הזוכה 
ולמזמין רשות שימוש בהם 
לצרכי ההתקשרות מכח 

  .המכרז דנא

  הבקשה נדחית.

יהיה של  תכני הלימוד במערכי הקורסים ובתוצריהם
  הרשות.

ס הנם פועל יוצא של איתור ין, תכני הקורבעניין זה יצו
צרכים המתבצע במשותף עם הספק ובזיקה ישירה 
לצרכי הרשות, מאושרת ע"י רא"ג הדרכה ומהווה ידע 

וצרים בתוצרים , לכן מובהר כי זכויות היארגוני נרכש
  .אלה יהיו של הרשות

30.  
  מבוקש למחוק את הסעיף.  28.2

  הבקשה נדחית.

  מדובר בסעיף שעומד בהוראות הדין.

31.  
– 1נספח ב'

  1.2.1ס' 

  .הבקשה נדחית  נבקש  למחוק את הסעיף.

32.  
ג' - ס' ב' ו

לנספח ה' 
להסכם 

(נספח 
אחריות 
  וביטוח)

מבוקש להבהיר כי האמור 

בסעיפים אלו יהיה בכפוף 

לפס"ד חלוט ובלבד שנמסרה 

לספק הודעה על קיומה של 

תביעה וניתנה לו הזדמנות 

בחלקה. האמור בסעיף יהיה בכפוף הבקשה מתקבלת 
נמסרה לספק הודעה על קיומה של תביעה וניתנה לו ש

  .הזדמנות נאותה להתגונן מפניה
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  נאותה להתגונן מפניה.

33.  
מבוקש למחוק את סיפא   נספח ז'

החל מהמילים:  2סעיף 

"בנוסף ועדיין בגדר האמור, 

הספק אינו מעניק 

  שירותים..."

  .הבקשה נדחית

  נספח הביטוח

34.  
שלישי  מתבקשת  בסעיף צד נספח ביטוח

למחוק את המילה 
  "לאירוע".

  הבקשה נדחית.

35.  
בסעיף אחריות מקצועית  נספח ביטוח

 מכסה הפוליסהנקבע, כי "
 על המקצועית אחריותו את
 בגין הספק של דין כל פי

 של מקצועי מחדל או מעשה
מטעמו  הפועלים או/ו הספק
 במתן הקשור בכל

" מבוקש למחוק .השירותים
"הפועלים את המילים 

מטעמו", ובמקומם לרשום 
  את המילה "עובדיו".

  הבקשה מתקבלת בחלקה.

חלף המילים "הפועלים מטעמו" יבואו המילים, "עובדיו 
  ו/או מנהליו הבאים מטעמו"

36.  
נספח ביטוח

בסעיף אחריות מקצועית 
 מורחבת הפוליסהנקבע, כי "

 של אחריותה את לכלול
 מנהליה או/ו עובדיה ,הרשות
 הספק מחדלי או מעשי בגין

". מבוקש מטעמו והפועלים
למחוק את המילים 
"הפועלים מטעמו", 
ובמקומם לרשום את המילה 

  "עובדיו".

  הבקשה מתקבלת בחלקה.

חלף המילים "הפועלים מטעמו" יבואו המילים, "עובדיו 
  ו/או מנהליו הבאים מטעמו"

37.  
נספח ביטוח

י שבמסגרת סעיף צד שלי
 מורחבת הפוליסה נקבע, כי "

 של אחריותה את לכלול
 מנהליה או/ו עובדיה ,הרשות
 הספק מחדלי או מעשי בגין

 מטעמו (וזאת והפועלים
 אחריות לסעיף בכפוף
מתבקש למחוק את  ."צולבת

המילים "הפועלים מטעמו" 
ובמקומה לכתוב את המילה 

  " עובדיו"

  .הבקשה נדחית

38.  
נספח ביטוח

במסגרת סעיף אחריות 
 מכסה הפוליסהמעבידים, 

 וכל הספק של חבותו את
 פגיעה בגין מטעמו הבאים

  .מתקבלתהבקשה 
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לכל דבר ועניין והמציע יגיש הבהרה  ההליךמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
  הליךו כחלק בלתי נפרד מהצעתו לייד -זו כשהיא חתומה על 

 כלשהי מחלה או/ו גופנית
 עקב או כדי תוך מעובדיו למי

 יםותהשיר במתן עבודתם
  .להם ומחוצה הרשות בחצרי

מבוקש למחוק את המילה 
"כלשהי" ובמקומה לכתוב 

  את המילה "מקצועית"

    

  הברכב

  
  
  
  

  המציע חתימת
  

___________________________  

  :העתקים
  ראש אגף הדרכה -    אריה דביר
  סגן בכיר ליועמ"ש -      קרן כהן

  רפרנטית רכש בכירה -    לייני שפיגל
  עדותמזכירת ו -    אריאלה קעטבי
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