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  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

  
 –שירותי ייעוץ להערכה כלכלית  התקשרות בחוזה למתןל 000497/2017/070/ מס' מכרז פומבי

  עבור רשות שדות התעופה  ,שמאית בתחום המקרקעין

 ותנאי המכרזטופס הזמנת הצעות  .1

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

 ,, נמלי התעופה הפנים ארציים ומסופי הגבול")נתב"גגוריון (להלן: "- נמל התעופה בן
עוץ ילמתן שירותי ימזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז פומבי להתקשרות בחוזה 

, והכול בכפוף להוראות רשותהעבור  שמאית בתחום המקרקעין –להערכה כלכלית 
  ").המכרז" -ו "השירותים: "הכי המכרז ובנספחיהם (להלן, בהתאמהנקובות במסמ

  מידע כללי .2

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

 . (כמפורט בהמשך)

באמצעות או בעצמו  השירותים שיידרש המציע הזוכה להעניק במסגרת מכרז זה, .2.1
עריכת חוות דעת שמאיות בתחום  ללים בין היתר,כו נותני השירותים מטעמו,

בהתאם לאמור בחוק והכל  המקרקעין עבור מתקניה ונכסיה השונים של הרשות,
, בהתאם להחלטות מועצת שמאי המקרקעין, 2001–תשס"א ,שמאי מקרקעין

 .ולתקנים המאושרים ע"י הועדה לתקינה שמאית במשרד המשפטים

לכל יתר תנאי ודרישות ההתקשרות כמפורט  הרשות מפנה את תשומת לב המציעים .2.2
 בחוזה ההתקשרות ובנספחיו.

 המתקניעבור  , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות,השירותים יינתנו .2.3
  פנים ארציים.התעופה ההכוללים את נתב"ג, מסופי הגבול היבשתיים ושדות 

  מסמכי המכרז .3

 "):מסמכי המכרזזה: "להלן יהוו יחדיו את מסמכי המכרז (בטופס דהמסמכים  .3.1

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

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

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

כל מסמך הבהרה או תוספת למכרז שיוצא בכתב על ידי הרשות, במסגרת  .3.1.4
 הליכי המכרז.

, של הרשות באמצעות אתר האינטרנטולהדפסה  יועמדו לעיוןסמכי המכרז מ .3.2
 .להלן 5.2 כמפורט בסעיף 

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 (

 בהתאםכשכל המסמכים כוללים תצהיר, אימות וחתימות כנדרש  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  .3.4
שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו). 

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

וכן כל מסמך אותו תאפשר הרשות  המשתתף מאתר האינטרנט של הרשות הדפיס
למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן 

של העותק הכתוב למסמכי המכרז, המופקד בתיבת  וצורה על הנוסח המחייב
 המכרזים.  

  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .4

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

  מועד ביצוע    פעולה

  16.04.2018 -  להלן 7.2 כמפורט בסעיף מועד פרסום המכרז 

  5.2  המועד האחרון לרישום למכרז כמפורט בסעיף
   להלן

- 21.05.2018  

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף 
  להלן  19.5 

- 30.04.2018 

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט בסעיף 
  להלן 6.9.2 

- 22.05.2018 

 17.02.2019 -  ןלהל 9 בסעיף מועד תוקף ההצעה כמפורט 

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

. על המועדים החדשים אשר הנרשמיםיותר. הודעות על דחייה כאמור תשלחנה לכל 
ייקבעו על ידי הרשות, במידה ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים 

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

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 

העלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מל
 זה.   4 בקשר עם מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם להוראות סעיף 

  ורישום למכרזעיון במסמכי המכרז  .5

 עיון במסמכי המכרז .5.1

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

 209, אגף לוגיסטיקה, חדר 2) קומה 1במשרדי הרשות (שבטרמינל  .5.1.1.1
, 21.05.2018"), וזאת עד ליום משרדי הרשות(בטופס הזמנה זה: "

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

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

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק  .5.1.2
ובאתר האינטרנט,  במשרדי הרשותבלתי נפרד למסמכי המכרז המצויים 
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אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה באופן שבו יוכל כל 
  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, הנמל ב הממוקמת לוגיסטיקה אגף במזכירות .5.2.1.1
(בטופס הזמנה זה: "אגף  209, חדר 2קומה  1טרמינל 

ה', - 'אבימים  21.05.2018 לוגיסטיקה"), וזאת לא יאוחר מיום
 ; 09:00-12:00בשעות: 

  - או-

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

 . 12:00בשעה  21.05.2018

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

  (לפי העניין). 

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

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

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

 יימסר למציע אישור ידני.

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

לכל מי 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 

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

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

 הוראות כלליות –הצעה אופן הגשת ה .6

להלן והמעוניין  7 מציע העונה על כל התנאים המקדמיים המפורטים בסעיף  .6.1
 כשכל הפרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים על פי יגיש את הצעתולהשתתף במכרז, 

על גבה  מעטפה אחתבאמצעות , ממולאים ו/או מצורפים כדבעי, וזאת להלן 8 סעיף 
' מס פומבי מכרז –הזמנה להציע הצעות "יציין המציע את המשפט הבא: 

מכל  עותקים 3" (ללא שם המציע). במעטפה זו יכניס המציע 2017/070/0497/00
 המסמכים הבאים, ויסגרה היטב:

הנדרשים לצורך הוכחת  ,הלןל 8.1 - 8.5 המסמכים המפורטים בסעיפים  .6.1.1
 להלן.  7 עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים המפורטים בסעיף 

 להלן.  8.8 -8.6 פים המסמכים המפורטים בסעי .6.1.2

זה לעיל, יסומן על ידי  6.1  עותק אחד של כל אחד מהמסמכים המפורטים בסעיף
ההעתקים הנוספים יסומנו על ידי המציע כ"עותק  2 –המציע כעותק "מקור", ו 
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שאינו מקורי". המסמכים שצורפו כעותק שאינו מקורי, יאומתו על ידי עו"ד 
  כ"העתק נאמן למקור".

שאו את חותמת המציע בצירוף לחתימת מורשי יהמכרז, י כל אחד ממסמכי .6.2
 הרלוונטיים של המציע במקומות המיועדים לכך. החתימה 

מציע אשר הגיש הצעה חלקית, עלולה הצעתו להיפסל וזאת, למען הסר ספק, מבלי  .6.3
 להלן.  14  לגרוע מזכויות הרשות בהתאם להוראות המפורטות בסעיף

 ההצעות, על כל צרופותיהן, תערכנה בשפה העברית.  .6.4

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע  .6.5
כרז, מהם לציין בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המ

הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים 
האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ואשר המציע 

 מתנגד למסירתם לעיון כאמור. 

מובהר בזאת, כי הרשות תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי 
תה זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של שתידרש לנמק החלט

המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל 
כל מידע המתייחס להוכחת עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים מקרה יובהר, כי 

  .אינם חסויים -ובדרישות החובה 

  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .6.6

כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף  .6.7
 תוכן עניינים מפורט.

 אחריות למידע .6.8

קודם להגשת הצעתו למכרז, ישא המציע באחריות המלאה והבלעדית  .6.8.1
י לבדוק בעצמו בעיני בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבט

 השירותים ומאפייניהם. 

אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, ניתן על פי  כל מידע .6.8.2
מיטב ידיעתה של הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום 
המכרז. החובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע השירותים, מוטלים 

סירת המידע האמור על בכל מקרה, על המציע (ועליו בלבד) וכי לא יהיה במ
מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע 

 .מכרז ובנספחיהםהבהתחייבויות המציע הזוכה כמפורט במסמכי 

 מועד הגשת ההצעה .6.9

בסעיף כל המסמכים המפורטים כוללת בתוכה את את המעטפה (כשהיא  .6.9.1
תיבת המכרזים , ל08:30-15:00ה', בין השעות: -תוגש בימים א'לעיל),  6.1 

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

 .)וט מנחה שיוצב במקוםלשיל

(להלן:  10:00 השעה דע 22.05.2018המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  .6.9.2
 ").המועד האחרון להגשת ההצעות"

יודגש, כי הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה  .6.9.3
שנקבעו לעיל לא תתקבלנה ולא תידונה, וזאת בהתאם להוראות תקנה 

 המכרזים.(ב) לתקנות חובת 20

 רצ"ב מפה המתארת את מקום המשרד הראשי בנתב"ג. .6.9.4
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 תנאים מקדמיים .7

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

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

שקדמו למועד האחרון השנים האחרונות ) 5( חמשבמהלך  אשר ,מציע כנ"ל .7.1.2
שמאות מקרקעין בכל אחד שירותי  סיפק ,להגשת ההצעות במכרז

הערכת שווי שוק מקרקעין ונכסים, : באופן מצטבר ,מהתחומים הבאים
 .הערכת שווי פיזי של נכסיםוהערכת דמי שימוש ראויים למקרקעין לנכסים 

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון  )3( שלושבמהלך אשר  ,מציע כנ"ל .7.1.3
שמאיות שונות באחד או  דעת חוות 3ערך לפחות להגשת ההצעות במכרז, 

 כל, כאשר היקף שכר הטרחה בגין 7.1.2 מהתחומים המנויים בסעיף יותר 
 ₪ 200,000הינו לפחות  הדעת וותאשר בגינם ניתנה ח בנפרד מהשומות אחת

גוף  ה עבורתהאמורות נעש מהשומות תאחלפחות אשר ו, )"ממע כולל לא(
    ציבורי.

משרד ממשלה ו/או מוסד מדינה  :"גוף ציבורי" - לעניין תנאי מקדמי זה
ו/או גוף ציבורי שהוקם על פי חוק ו/או תאגיד סטטוטורי שהוקם על פי חוק 

ממשלתית ו/או חברה עירונית ו/או עירייה ו/או מועצה מקומית ו/או חברה 
  .1992- , תשנ"בחובת המכרזים ו/או מועצה אזורית ו/או גוף שכפוף לחוק

 )4( האחרון להגשת ההצעות, מעסיק ארבעהמציע כנ"ל, אשר נכון למועד   .7.1.4
 שלגביהם מתקיימים כל אלה:, לפחות שמאים

 כל הדרישות שלהלן: מתקיימים בואשר  שמאי אחד .7.1.4.1

רשום בפנקס שמאי המקרקעין כאמור בחוק שמאי   .7.1.4.1.1
  ;2001-המקרקעין, תשס"א

 ,2008החל מחודש מרץ  בעל רישיון שמאי מקרקעין תקף .7.1.4.1.2
  אשר לא הותלה או הוקפא 

שנים לפחות במתן שירותי  )10( עשר של ניסיון מקצועיבעל 
 -וגם-.מקרקעין שמאות

שבכל אחד מהם מתקיימים כל  שמאים נוספים) 3( שלושה .7.1.4.2
  הדרישות שלהלן:

רשום בפנקס שמאי המקרקעין כאמור בחוק שמאי  .7.1.4.2.1
 ;2001-המקרקעין, תשס"א

  ;בעל רישיון שמאי מקרקעין תקף .7.1.4.2.2

שקדמו למועד האחרון במהלך שלוש השנים האחרונות  .7.1.4.2.3
אחת לפחות  שומת מקרקעין להגשת הצעות במכרז, ערך

 לא₪ ( 50,000הינו לפחות שהיקף שכר הטרחה בגינה 
  .)"ממע כולל

עובדי המציע, הנמנים על מצבת עובדיו של המציע ": מעסיק" - בסעיף זה
בזאת, כי  מובהר .מעביד -  ואשר בינם לבין המציע מתקיימים יחסי עובד

 כעובד ייחשב לא. ("פרילנסר") חשבונית באמצעות חיצוני שירותים נותן



  
 

6 
 9711296-03פקס :   9750581-03, 9750203-03טלפון :  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 

אי כהגדרת המונח בחוק שמ ":מקרקעין שומת".של המציע עובדיו במצבת
   .2001-, תשס"אמקרקעין

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו  .7.1.5
 :כל תנאים אלה במצטבר

 –ובמידה והמציע הנו תאגיד הכללי  מנהלו וכןשהוא מציע כנ"ל,  .7.1.5.1
גם כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל 
ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק 

,  305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977 –העונשין,  התשל"ז 
ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,  422-425, 383, 330
 , ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש1957 –תשי"ח ה
 .שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן )5(

מחזיק בעשרים וחמישה ה –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"
אחוזים או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע 
ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים 

 . וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע

) עבירות לפי: 2הוא ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי ( .7.1.5.2
שכר  חוק; ו/או (ב) 1991- "אהתשנ(א) חוק עובדים זרים, 

) עבירות 2; ואם הורשעו ביותר משתי (1987-"זהתשממינימום, 
חת א) 1( שנה החלפ ההצעות להגשת האחרון במועד יכ –כאמור 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 –" הורשע" -" וזיקה בעל: "לעיל 7.1.5.2  ףסעי לצורך
(להלן:  1976- כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

  ").ציבוריים גופים עסקאות חוק"

המקדמי  בתנאי עמד תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא הרשות
לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי  7.1.5 בסעיף  הנקוב
 גופים עסקאות לחוק) 1ב(ב2 סעיףבהתאם להוראות  המכרזים ועדת

   .ציבוריים

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9הוראות סעיף  .7.1.5.3
ויון זכויות") אינן חלות על המציע (להלן: "חוק שו 1998-התשנ"ח

לחוק שוויון זכויות חלות עליו  9או לחילופין, שהוראות סעיף 
עובדים,  100 –והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ 

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם 
) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה iכדלקמן: (

 9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
לשם קבלת הנחיות בקשר  –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך 

) כי פנה בעבר  למנהל הכללי של משרד iiליישומן; או לחילופין (
ישום העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת י

לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9חובותיו לפי סעיף 
 7.1.5.3 7.1.5.3)ii (קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל לעיל זה ,

 ליישומן. 

כמשמעותו בחוק שיווין  –" מעסיקזה:  " 7.1.5.3 7.1.5.3 לצורך סעיף 
   זכויות.

מציע כנ"ל, המנהל עסקיו כדין על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק  .7.1.6
כל האישורים והתצהירים  , ושהינו בעל1975- מס ערך מוסף, תשל"ו

 .1976-הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו נרשם למכרז בהתאם להוראות סעיף  .7.1.7
 .לעיל 5.2 
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 מגבלות להשתתפות במכרז .7.2

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

הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות  .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 שקדמו למועד פרסום המכרז, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה. 

. מציע אשר חזר בו הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון -היה והגיש הצעה
כרז או מהצעתו בהליך תחרותי אחר, לאחר שהוכרז כזוכה מהצעתו במ

המכרזים מידע מטעה, או שנהג במהלך  תלוועדבאותו הליך, או שמסר 
המכרז בעורמה, וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום 
 המכרז תהא לרשות שקול דעת 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  .7.2.3
לפסול הצעה ו/או השתתפות של מציע בהליך, אשר לרשות היה  למציע,

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

פי חוזה ההתקשרות -ידו לרשות, הפרת התחייבויות כלפי הרשות על- על
ידי המציע, התנהלות בלתי - טול חוזה ההתקשרות מחמת הפרתו עלעימו, בי

הגונה וראויה מצידו וכיו"ב, וזאת 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 iהאמורה תחול (א) גם ביחס למשתתף/מציע שהינו: (המגבלה 
) ישות iiמשפטית שהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין במתקשר; (

) iiiמשפטית אשר המתקשר הינו בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; (
ישות משפטית אשר המתקשר מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או 

אם חל שינוי באחזקות המתקשר/במתקשר, בין המועד  בעקיפין, וכן (ב) גם
האחרון להגשת הצעות במכרז לבין המועד בו נצבר אותו ניסיון 

  שלילי/רע/כושל.

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

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

שנים מיום החלטת הרשות שנתנה  3התקשרות אחר, וזאת לפרק זמן של עד 
מציע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות, בעניינו של ה

ומבלי שיהא בכך 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, 

ותיו, היה והרשות תפעיל את זכותה מכוח סעיף זה היא בהתקיים מי מנסיב
 תודיע על כך למציע בכתב ותקיים עימו הליך בירור טרם מתן החלטתה. 

הרשות תהא רשאית למנוע השתתפות כאמור, לא רק מאותו מציע, אלא גם 
באותו ) ישות משפטית שהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין i( מ:
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הינו בעל אחזקות בה, במישרין  אותו מציעטית אשר ) ישות משפii; (מציע
מצוי עמה באחזקה  אותו מציע) ישות משפטית אשר iiiאו בעקיפין; (

. בנוסף, הרשות תהא רשאית למנוע משותפת, במישרין או בעקיפין
באותו אחזקות בגורמים בעלי ה חל שינוי השתתפות כאמור גם במקרה בו

ן המועד האחרון להגשת הצעות במכרז , ביאחזקות אותו מציע עצמו/במציע
  .אירע איזה מהאירועים הנקובים לעיללבין המועד בו 

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 7.1.3 -7.1.2  פיםים בסעיהנקוב יםיהמקדמ םילצורך עמידה בתנא .7.3.1
המציע רשאי להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי עוסק מורשה (שאינו תאגיד) 

"), במהלך התקופה הקודמת למועד ייסודו של ההעוסק המורש(להלן: "
המציע על ידי העוסק המורשה, כאשר במהלך התקופה שממועד ייסודו של 

 51%המציע ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, העוסק המורשה הוא בעל 
  מאמצעי השליטה במציע, לכל הפחות. 

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

קש מציע להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי העוסק המורשה, יצרף המציע בי
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 

ם הניסיון שנצבר על ידי העוסק המורשה במהלך התקופה בקשר ע
  הרלוונטית. 

 פיםהנקובים בסעי יםהמקדמי םבתנאיעמידה עוד מובהר בזאת, כי לצורך  .7.3.2
, יהיה המציע רשאי להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי לעיל 7.1.4 -7.1.2 

ישות משפטית ממנה רכש ו/או קיבל המציע פעילות, וזאת לרבות בדרך של 
וכן  1999-מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט

 ").  התאגיד הנרכשך של עסקת נכסים/פעילות (להלן: "לרבות בדר

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 

  ידי התאגיד הנרכש במהלך התקופה הרלוונטית.עם הניסיון שנצבר על 

   המסמכים שיש לצרף להצעה .8

  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

תצהיר, בדבר פרטי תאגיד, חתום על ידי המורשה לשם  – היה והמציע הינו תאגיד .8.1
לטופס הזמנת ההצעות וכן  נספח א'כך מטעם המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח 

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

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

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

   לעיל.

, מאושר על ידי עו"ד בנוסח המורשה לשם כך מטעם המציעתצהיר חתום על ידי  .8.2
, בצירוף לכל המסמכים הנדרשים במסגרתו, לצורך לטופס הזמנת ההצעות נספח ב'

בתנאים המקדמיים הנקובים  ונותני השירותים מטעמו הוכחת עמידתו של המציע
 לעיל. 7.1.2-7.1.4 בסעיפים
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 'גנספח , בנוסח ומאושר על ידי עו"ד חתום על ידי המנהל הכללי של המציע תצהיר .8.3
, לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב לטופס הזמנת ההצעות

 לעיל. 7.1.5 בסעיף 

והמנהל הכללי של המציע אינו והמציע הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד, או היה היה 
/ בעלי הזיקה  של המציעבעלי השליטה המשמעותיים  בשםיכול להצהיר את הנדרש 

ורשה, ו/או (לפי העניין) תצהירים יגיש המציע תצהיר חתום של העוסק המ –למציע 
, בנוסח המשמעותיים / בעלי הזיקה בתאגיד בעלי השליטהכל אחד מנפרדים של 

כשכל אחד מהתצהירים בשינויים המחויבים, לטופס הזמנת ההצעות,  1נספח ג'
, לצורך הוכחת עמידתם של הנ"ל בתנאי המקדמי הנקוב כאמור מאושר על ידי עו"ד

  לעיל.0  בסעיף

העתק האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, כשכל אחד  .8.4
מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות 

 7.1.6  בסעיףהנקוב רך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי במכרז, וזאת לצו
 לעיל

זאת ו ,העתק אישור רישום למכרז כפי שנשלח בדוא"ל ע"י הרשות או נמסר למציע .8.5
 לעיל. 7.1.7 לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

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

כשהם חתומים בכל עמוד, על  ,טופס הזמנת ההצעות והחוזה, לרבות כל נספחיהם .8.7
 ידי המציע.  

כל מסמך הבהרה ו/או פרוטוקול אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז, ככל  .8.8
   שתוציא, כשהם חתומים על ידי המציע.

כי האמור לעיל בדבר אישור עורך דין כ"העתק נאמן למען הסר ספק מובהר בזאת, 
זה לעיל משמעם  8י סעיף פ-למקור", אינו תקף לגבי תצהירים ולפיכך תצהירים על

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

  תוקף  ההצעה .9

. הרשות תהיה רשאית להאריך 17.02.2019הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, עד ליום 
 ה, וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתות קצובותשל המציע לתקופאת תוקף הצעתו 

  .הבלעדי

  בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .10

, מבין ההצעות שהוגשו, ואשר עמדו הזוכות ההצעות תבחירדירוג ולאמת המידה ל .10.1
ואשר  ,להלן 10.3.1 בכל התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים כמפורט בסעיף

תהיה הצעתם קבלה ציון איכות מינימאלי (כהגדרת מונח זה להלן), לכל הפחות, 
  להלן).  10.3.2 איכות ההצעה של המציע (כמפורט בסעיף - מהמשקל 100%

איכות ההצעה, יפרט המציע, את כל המידע הדרוש וכן יספק את כל  בדיקתלצורך  .10.2
בתנאים , ככל הנדרש לצורך עמידה המסמכים המתבקשים באופן מלא, שלם ומדויק

 יוכלו/לא יוכלוכי שני מציעים ומתן ציון איכות למציע ולהצעה. מובהר, המקדמיים 
   ., במסגרת הצעתם למכרז(שמאיים) להסתמך על אותו/ם בעל/י תפקידים

בדיקת ההצעות תתבצע על ידי הרשות, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), להיעזר  .10.3
 שלבים ובאופן המפורט להלן:   בשנייצוניים מטעמה, וזאת ביועצים ובמומחים ח

        תנאים מקדמיים ותנאים נוספים  –שלב א'  .10.3.1

במסגרת השלב הראשון תכריע הרשות בדבר עמידתו של המציע  .10.3.1.1
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לעיל (כמפורט, בין  7.1 בתנאים מקדמיים המפורטים בסעיף 
לעיל), ובדבר עמידתו ביתר התנאים  8.5 - 8.1 היתר, בסעיפים 

"). התנאים הנוספיםלעיל (להלן: " 8.8 -8.6 המפורטים בסעיפים 
לצורך האמור, תבדוק הרשות את המסמכים אשר הוגשו על ידי 

      לעיל.   8 המציע בהתאם להוראות סעיף 

בדיקת התנאים המקדמיים ויתר התנאים הנוספים תתבצע,  .10.3.1.2
ולא תנוקד. עוד יודגש, כי  "Go-No Go"בשלב הראשון, על בסיס 

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

להלן.  14.2 מהזכות המוקנית לרשות בהתאם להוראות סעיף 
הרשות תמשיך לבחון אך ורק את הצעותיהם של מציעים אשר 

 מיים ובתנאים הנוספים.עמדו בתנאים המקד

  ציון איכות –שלב ב'  .10.3.2

במסגרת השלב השני תבחן הרשות את איכות הצעתם של מציעים  .10.3.2.1
כמפורט והתנאים הנוספים אשר עמדו בכל התנאים המקדמיים 

לעיל, בהתאם להוראות המפורטות בטופס הזמנת  10.3.1בסעיף 
במסגרת בחינת איכות ההצעה תבחן הרשות גם את כל  הצעות זה.

לטופס הזמנת  8.6המידע שסיפק המציע בהתאם להוראות סעיף 
  .הצעות זה

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

פח ד' לטופס הזמנת האיכות המצורף כנסשקלול שינקבו במפ"ל 
  הנקובים במסגרתו.אמות המידה ההצעות ובהתאם לפרמטרים ו

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

  "ציון איכות מינימאלי").     

 בחירת זוכים במכרז .10.4

 להצעתםהוענק שהאיכות  ציון) זוכים במכרז, אשר 7( שבעה תבחרהרשות  .10.4.1
יתר ההצעות במכרז אשר עמדו בתנאים המקדמיים  מביןהגבוה ביותר  הינו

 . .ינימאליהמ איכותהציון עמדה בואשר הצעתם 

עמדו בתנאים המקדמיים וקבלו ציון אשר  הצעות 3-7 ן היובנסיבות בה .10.4.2
 רות, כזוכים במכרז.יוכרזו כל  בעלי ההצעות האמו ,מינימאלי איכות

עמדו בתנאים המקדמיים  אשר ) הצעות3פחות משלוש ( היו בנסיבות בהן .10.4.3
וקבלו ציון איכות מינימאלי, תהיה הרשות רשאית, אך לא חייבת, להכריז 
על המציעים בעלי ההצעות האמורות, כזוכים במכרז או לחילופין, לבטל את 

שיקול דעתה הבלעדי של , הכול לפי אף זוכהבמסגרתו  המכרז מבלי שייבחר
 17 -ו 15  סעיפים להוראות בכפוף הרשות. יובהר, כי האמור בסעיף זה יהיה

 . להלן

במידה ולשני מציעים או יותר יוענק ציון איכות זהה, אזי במידת הצורך,  .10.4.4
 4 מס' הצעתם בהתאם לציון האיכות שהוענק למציע בגין פרמטרתדורג 

 ות(פרמטר כמ ההצעות למפ"ל האיכות הנקוב בנספח ד' לטופס הזמנת
 ).גדולותמקרקעין  שומות

מובהר, כי סדר/דירוג זכייתם של המציעים במכרז לא יחייב את הרשות  .10.4.5
ד אח מכל שירותים הזמנת. מהזוכים אחד מכללצורך הזמנת השירותים 

 כמפורט בחוזה. התיחורבהתאם להליך  תתבצע מהזוכים
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 התיחורמפנה בזאת את תשומת לב המציעים במפורש למנגנון  הרשות .10.4.6
בחירת הזוכה לביצוע השירותים נשוא הובהר אופן  ובמסגרת ,וב בחוזההנק

למנגנון המציעים מודעים ומסכימים  ,במסגרת הגשת הצעתםמכרז זה. 
והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיו  התיחור האמור,

מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם 
 ך.  בקשר לכ

 הודעה בדבר זכייה .10.4.7

הודעה בדבר זכייה או פסילה, או אי מעבר הצעת מציע לשלב  .10.4.7.1
הבא במכרז, ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למציע אך ורק 

 על ידי מזכיר ועדת המכרזים.

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב  .10.4.7.2
לא יהיה לה כל אין ו - באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר הועדה 

תוקף והמציע לא יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום 
יהיה הדבר על  –מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 

 אחריותו בלבד.

 התמורה  .11

ביצוע השירותים בפועל וביצוע כל התחייבויותיו של הזוכה בהתאם להוראות  ה בגיןתמורה
הליך התיחור אותו תערוך הרשות עובר מסגרת במלואן ובמועדן, תיקבע בהחוזה, 

והכול באופן ובתנאים המפורטים לשם כך להנפקתה של כל הזמנת שירותים פרטנית, 
  .חוזההוראות הב

 שנדרשו השעות לכמות קשר ללא התמורה לקבלת זכאי יהיה הזוכה בהליך התיחור הספק
 , והכל כמפורט בחוזה.השירותים ביצוע לשם לספק

  החוזה חובת חתימה על  .12

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

שהתבקש לכך על ידי הרשות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החוזה על כל נספחיו מהווה 
  . אי מכרז זהחלק בלתי נפרד מתנ

  שמירת דינים והוראות .13

את קיומם של הוראות הדין וכן את  סותרת או מפרה ,לא תתקבל הצעה אשר לדעת הרשות
   .העל פי החוז יםכל התחייבויות הזוכ

  שינויים ופנייה להשלמות .14

כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז על ידי המציע או כל הסתייגויות שלו  .14.1
תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לגביהם, בין על ידי 

עלולים להביא 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  .14.2
סמכים ו/או פרטים צוע השלמת מיהמלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לב

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

מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים  ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל
האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת 
של המציע), והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות בהתאם להוראות 

 , המענה למתן ציון איכות ובהתאם לשאר הוראות הדין.מסמכי המכרז

עים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות המצי .14.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא  14 כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 
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ר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, ובלתי חוז
מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה 

  מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.    

  ביטול המכרז או ביטול החוזה .15

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .15.1

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 המכרז בכל עת, הזכות לבטל 

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

  הזכייה או החוזה, ימסרו למציעים, או לזוכה, לפי העניין.

 הביטול תוצאות .15.2

לעיל,  15.1 שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניבוטל המכרז  .15.2.1
תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או 

בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא פי דין, -לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על
 .המכרז

שהוכרז זוכה במסגרתו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה של  לאחרבוטל המכרז  .15.2.2
זוכה במכרז ו/או לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות 

מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  לעיל, אזי 15.1 המתוארות בסעיף 
תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה לעיל, ובנסיבות המתאימות,  15.1 

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

של המציע/ים אשר  /ם(מלבד הצעתו בטופס הזמנת ההצעות המפורטים
זכייתו/ם בוטלה כאמור) ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך 

 .פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז- אחרת שהיא על

   ההתקשרותתקופת  .16

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

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

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

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

  אותם קצבה הרשות, לפי העניין.

  העדר בלעדיות .17

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. 

  מכרזים ובהצעה הזוכה עיון בהחלטות ועדת ה .18

רק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים  .18.1
(ו) לתקנות 21 -(ה) ו 21ובמסמכי ההצעות הזוכות בהתאם לאמור בתקנות משנה 

, לאחר תאום עם מזכיר/ת ועדת המכרזים, וכל זאת 1993-חובת המכרזים, תשנ"ג
 מע"מ. , כולל ₪ 500תמורת תשלום בסך 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מציע שזכה במכרז לא יוכל לעיין בהצעותיהם של  .18.2
 .מציעים אחרים שזכו אף הם במכרז

 



  
 

13 
 9711296-03פקס :   9750581-03, 9750203-03טלפון :  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 

  הבהרות ושאלות הבהרה .19

נציג הרשות האחראי למכרז זה, אליו יש להפנות בכתב את כל השאלות והבירורים  .19.1
נתב"ג מ.  7ת.ד. שדות התעופה רשות אגף לוגיסטיקה, למען: , איתי אחוואל והנ

או על ידי שליח, למזכירות אגף  03-9711296או באמצעות פקס שמספרו:  7015001
 .209, חדר 2קומה  1לוגיסטיקה, רשות שדות התעופה, נמל תעופה בן גוריון, טרמינל 

 .itayah@iaa.gov.ilאו באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת מייל: 

את שאלות ההבהרה יש להעביר באמצעות דוא"ל המפורט לעיל, בפורמט של קובץ  .19.2
EXCEL  או טבלתWORD  ,כולל עמודה בקבצים פתוחים הניתנים לעריכהבלבד ,

בה 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   

את שאלות ההבהרה האמורות לעיל ניתן להעביר גם באמצעות פקס המפורט בסעיף  .19.3
 לעיל.  19.1 

 (בין אם היא הוגשה באמצעות דוא"ל כמפורט בסעיף יש לוודא קבלת הפנייה ברשות .19.4
, באמצעות טלפון שמספרו: לעיל) 19.3 לעיל או באמצעות פקס כמפורט בסעיף  19.2 

  . 03-9750581 או 03-9750203

. על הפונים לציין בעת פנייתם 30.04.2018תעשנה עד ליום  והבהרות פניות לבירורים .19.5
רשות רשאית את מספר הפקסימיליה ומס' הטלפון לבירורים. לאחר מועד זה תהא ה

  שלא לענות לשאלות מציעים. 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי הרשות  .19.6
בקשר עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, בין היתר 

"), יפורסמו באתר ההבהרותלעיל (להלן, יחדיו בסעיף זה: " 14.2 כמפורט בסעיף 
האינטרנט של הרשות. פרסום ההבהרות באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר 
 ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים, גם בנסיבות בהן, מכל סיבה
שהיא, לא הפיצה הרשות בעצמה את ההבהרות (כולן או חלקן) בהתאם להוראות 

להלן, ובכל מקרה על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית,  19.7 סעיף 
עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן, להתעדכן בכל 

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

לעיל, הרשות תפיץ  19.6 בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על פי סעיף  .19.7
, וזאת באופן ובאמצעים אשר תמצא שנרשם למכרזבמישרין את ההבהרות לכל מי 

 לנכון בקשר עם כל אחת מההבהרות. 

, אלא אם פורסמה למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של הרשות .19.8
 לעיל. 19.6 כאמור בסעיף 

  איסור הסבה .20

כל אחד מהמציעים, לרבות הזוכה, מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות  .20.1
אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, במישרין ו/או ו/או לבצע כל דיספוזיציה 

בעקיפין, בקשר עם זכות מזכויותיו לפי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת 
ההצעות ו/או החוזה שייחתם עמו (ככל שיחתם)) ולא להוסיף או לצרף שום שותף או 

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

 לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של הרשות.
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הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או  .20.2
לעיל. כל העברה ו/או  20.1 הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף 

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

 

  בעלות על מסמכי המכרז .21

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

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

  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .22

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין  –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .22.1
הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי 

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

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע  .22.2
ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה 
כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלה 

 דין המפנים לתחולת דין זר.אשר יגברו על כל כללי ברירת 

 

  בכבוד רב,    

  איתי אחוואל    
   גף לוגיסטיקהא    
  רשות שדות התעופה    
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  מפת הגעה למשרד הראשי בנתב"ג
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  נספח א' לטופס הזמנת ההצעות
  ]לטופס הזמנת ההצעות 8.1 תצהיר פרטי מציע, בהתאם להוראות סעיף [

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

  כדלקמן:

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

  הכללי של התאגיד, והכרתי את העובדות נשוא התצהיר.

 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  .1.4
 מספר המניות בידי כל חבר בתאגיד:

 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
  .______________ 

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

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

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

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

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

  כדלקמן:

"), ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח היכרותי המציע(להלן: "הנני בעליו של ____________  .1
  את 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 [

  

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

  כדלקמן:

[*יש לנקוב בשמו  ")המציעצעת _____________ (להלן: "תצהירי זה במסגרת האני עושה  .1
 2017/070/0497/00מס'  פומבי מכרז, כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות] -המלא של התאגיד 

, עבור רשות שדות שמאית -להערכה כלכלית עוץ ילהתקשרות בחוזה למתן שירותי י
  .התעופה

שקדמו למועד האחרון להגשת השנים האחרונות ) 5( חמשבמהלך  אשר ,מציע כנ"ל .2
באופן  ,שמאות מקרקעין בכל אחד מהתחומים הבאיםשירותי  סיפקההצעות במכרז, 

הערכת שווי שוק מקרקעין ונכסים, הערכת דמי שימוש ראויים למקרקעין מצטבר: 
  .לנכסים והערכת שווי פיזי של נכסים

  :נתונים להוכחת ההצהרה

תחום 
  השירותים

  

שם הלקוח לו 
סופקו 

  השירותים 

  

פרטי איש 
הקשר ופרטי 
ההתקשרות 
 מטעם הלקוח

  פירוט השירותים

 

  

תקופת 
ביצוע 

 השירותים 

(מועד 
   –תחילה 

  חודש/שנה

ומועד סיום 
–  

 חודש/שנה)

הערכת שווי 
מקרקעין  שוק

  ונכסים

  

  

  

      

  

  

  

      

הערכת דמי 
שימוש ראויים 

למקרקעין 
  לנכסים

  

  

  

      

  

  

  

      

הערכת שווי 
  פיזי של נכסים
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  *השורות להמחשה בלבד.

לקוח אחד, אשר סיפק  להציג רשאי המציע יהיה, האמור המקדמי בתנאי העמידה הוכחת לצורך כי, מובהר
) השנים שקדמו למועד 5לו שירותי שמאות מקרקעין בכל התחומים האמורים כמפורט לעיל, במהלך חמש (

   האחרון להגשת ההצעות במכרז.

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת  )3( מציע כנ"ל, אשר במהלך שלוש .3
אחד או יותר מהתחומים שמאיות שונות ב דעת חוות 3ההצעות במכרז, ערך לפחות 

 בנפרד מהשומות אחת כלבגין לעיל, כאשר היקף שכר הטרחה  2 7.1.2 המנויים בסעיף 
אחת  לפחות ואשר ),"ממע כולל לא₪ ( 200,000הינו לפחות  ניתנו חוות דעת, שבגינם

  .מהשומות האמורות נעשתה עבור גוף ציבורי

": משרד ממשלה ו/או מוסד מדינה ו/או גוף ציבורי שהוקם על פי חוק גוף ציבורי" -לעניין תנאי מקדמי זה
ו/או תאגיד סטטוטורי שהוקם על פי חוק ו/או חברה ממשלתית ו/או חברה עירונית ו/או עירייה ו/או מועצה 

  .1992-, תשנ"בחובת המכרזים מקומית ו/או מועצה אזורית ו/או גוף שכפוף לחוק

  :רהנתונים להוכחת ההצה

שם הלקוח לו 
סופקו 

  השירותים 

  

פרטי איש הקשר 
ופרטי ההתקשרות 
  מטעם הלקוח

  השומהתחום 

(הערכת שווי שוק 
מקרקעין ונכסים, 

הערכת דמי שימוש 
ראויים למקרקעין 
לנכסים או הערכת 

שווי פיזי של 
 נכסים)

  

 שכר היקף
 הטרחה
 שנתקבל

עריכת  בגין
  השומה

 

  

תקופת 
ביצוע 

 השירותים 

(מועד 
   –תחילה 

  חודש/שנה

ומועד סיום 
–  

 חודש/שנה)

      

  

    

      

  

    

      

  

    

      

  

    

      

  

    

      

  

    

  *השורות להמחשה בלבד.
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שמאים לפחות,  )4( מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, מעסיק ארבעה .4
 שלגביהם מתקיימים כל אלה:

 אשר מתקיימים בו כל הדרישות שלהלן: שמאי אחד .4.1

- רשום בפנקס שמאי המקרקעין כאמור בחוק שמאי המקרקעין, תשס"א .4.1.1
2001; 

אשר לא הותלה  ,2008החל מחודש מרץ בעל רישיון שמאי מקרקעין תקף  .4.1.2
 .או הוקפא

 שנים לפחות במתן שירותי שמאות )10( עשר של ניסיון מקצועיבעל  .4.1.3
 ;מקרקעין

 -וגם-

  שבכל אחד מהם מתקיימים כל הדרישות שלהלן: ) שמאים נוספים3שלושה ( .4.2

- רשום בפנקס שמאי המקרקעין כאמור בחוק שמאי המקרקעין, תשס"א .4.2.1
2001; 

 ;בעל רישיון שמאי מקרקעין תקף .4.2.2

במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  .4.2.3
שומת מקרקעין אחת לפחות שהיקף שכר הטרחה בגינה הינו  במכרז, ערך

 ). "ממע כולל לא₪ ( 50,000 לפחות

  :נתונים להוכחת ההצהרה

  :לעיל 4.1להוכחת האמור בסעיף  המוצע 1מס'  שמאיפרטי  .1

  שם:______________ .1.1

  ___ת.ז.  ___________ .1.2

  _____________ _______טלפון:  .1.3

  _______________________כתובת דוא"ל:  .1.4

 רשום בפנקס שמאי המקרקעין מיום ________ .1.5
  בפנקס שמאי המקרקעין] 1של שמאי מס'  אישור על רישומו זה לנספח יצרף[המציע 

 בעל רישיון שמאי מקרקעין תקף מיום _______ .1.6
  ]1של שמאי מס'  רישיונו של למקור נאמן העתק זה לנספח יצרף[המציע 

 :המוצע 1שמאי מס' יסיון נ

שם הלקוח לו סופקו   מס'
  השירותים 

[יש לציין בנוסף איש קשר 
  ופרטי התקשרות]

תיאור שירותי השמאות 
  שהוענקו

תקופת ביצוע 
  השירותים 

(מועד תחילה 
–   

  חודש/שנה

  –ומועד סיום 

  חודש/שנה)
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1.        

2.        

3.        

4.        

5.       

6.       

  שורות להמחשה בלבד.*ה

  :המוצע 2פרטי שמאי מס'  .2

  שם:______________ .2.1

  ___ת.ז.  ___________ .2.2

  _____________ _______טלפון:  .2.3

  _______________________כתובת דוא"ל:  .2.4

 רשום בפנקס שמאי המקרקעין מיום ________ .2.5
  בפנקס שמאי המקרקעין] 2אישור על רישומו של שמאי מס'  זה לנספח יצרף[המציע 

 בעל רישיון שמאי מקרקעין תקף מיום _______ .2.6
  ]2רישיונו של שמאי מס'  של למקור נאמן העתק זה לנספח יצרף[המציע 

 :המוצע 2ניסיון שמאי מס' 

  שם הלקוח לו סופקו השירותים   מס'

[יש לציין בנוסף איש קשר ופרטי 
  התקשרות]

תקופת ביצוע   תיאור שירותי השמאות שהוענקו
  השירותים 

   –(מועד תחילה 

  חודש/שנה

  –ומועד סיום 

  חודש/שנה)

1.        

2.        

3.        

4.        

5.       

6.       

  שורות להמחשה בלבד.*ה
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  :המוצע 3פרטי שמאי מס'  .3

  שם:______________ .3.1

  ___ת.ז.  ___________ .3.2

  _____________ _______טלפון:  .3.3

  _______________________כתובת דוא"ל:  .3.4

 רשום בפנקס שמאי המקרקעין מיום ________ .3.5
  בפנקס שמאי המקרקעין] 3אישור על רישומו של שמאי מס'  זה לנספח יצרף[המציע 

 שמאי מקרקעין תקף מיום _______בעל רישיון  .3.6
  ]3מס' רישיונו של שמאי  של למקור נאמן העתק זה לנספח יצרף[המציע 

 :המוצע 3ניסיון שמאי מס' 

  שם הלקוח לו סופקו השירותים   מס'

[יש לציין בנוסף איש קשר ופרטי 
  התקשרות]

תקופת ביצוע  תיאור שירותי השמאות שהוענקו
  השירותים 

   –(מועד תחילה 

  חודש/שנה

  –ומועד סיום 

  חודש/שנה)

1.        

2.        

3.        

4.        

5.       

6.       

  שורות להמחשה בלבד.*ה

  :המוצע 4פרטי שמאי מס'  .4

  שם:______________ .4.1

  ___ת.ז.  ___________ .4.2

  _____________ _______טלפון:  .4.3

  _______________________כתובת דוא"ל:  .4.4

 רשום בפנקס שמאי המקרקעין מיום ________ .4.5
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  בפנקס שמאי המקרקעין] 4אישור על רישומו של שמאי מס'  זה לנספח יצרף[המציע 

 בעל רישיון שמאי מקרקעין תקף מיום _______ .4.6
  ]4רישיונו של שמאי מס'  של למקור נאמן העתק זה לנספח יצרף[המציע 

 :המוצע 4ניסיון שמאי מס' 

שם הלקוח לו סופקו   מס'
  השירותים 

קשר [יש לציין בנוסף איש 
  ופרטי התקשרות]

תיאור שירותי השמאות 
  שהוענקו

תקופת ביצוע 
  השירותים 

(מועד תחילה 
–   

  חודש/שנה

  –ומועד סיום 

  חודש/שנה)

7.        

8.        

9.        

10.        

11.       

12.       

  שורות להמחשה בלבד.*ה

  לצורך סעיף זה: 

עובדי המציע, הנמנים על מצבת עובדיו של המציע ואשר בינם לבין המציע ": מעסיק"
  .מעביד –מתקיימים יחסי עובד 

  .2001-, תשס"אבחוק שמאי מקרקעין המונח ": כהגדרתשומת מקרקעין

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

  

  

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

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 

  פח ב', כפי הופקד בתיבת המכרזים.       ו/או 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 

  

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

  כדלקמן:

________ (להלן: _______________הצעת _____אני עושה תצהירי זה במסגרת  .1
], יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות") [*המציע"
להערכה עוץ ילהתקשרות בחוזה למתן שירותי י 2017/070/0497/00מס'  מכרז פומביל

 ., עבור רשות שדות התעופהשמאית -כלכלית 

  .המציע מטעם להצהיר מךומוס 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  .3.1
נם: _____________, ת.ז./ח.פ______________; יבתאגיד המציע שה

_______________ ת.ז./ח.פ. _____________; ___________, ת.ז./ח.פ. 
_____________ לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים 

, 330, 305, 300, 291, 290, 237, 112, 100: 1977-חוק העונשין, תשל"ז פי עלהבאים 
, ואם 1957-חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח פי עלו/או  422-425, 383

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

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

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

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

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

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

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

  ההרשעה האחרונה. 

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

  :אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונהשנה 

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

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

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

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

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

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

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

  האחרון להגשת ההצעות במכרז.  

ב לחוק 2" היא כהגדרתם בסעיף הורשע" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעות המונחים " .4
. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של 1976-וריים, התשל"ועסקאות גופים ציב

  מונחים 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 
הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה 
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם 

  בפני על תצהיר זה.

 
  

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

 בעלי השליטהכל אחד מתצהיר חתום של העוסק המורשה, ו/או (לפי העניין) תצהירים נפרדים של 
יבים, בשינויים המחונת ההצעות, לטופס הזמ 1נספח ג', בנוסח המשמעותיים / בעלי הזיקה בתאגיד

, לצורך הוכחת עמידתם של הנ"ל בתנאי כשכל אחד מהתצהירים כאמור מאושר על ידי עו"ד
  .לעיל 0  המקדמי הנקוב בסעיף
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  לטופס הזמנת ההצעות 1נספח ג'
  לטופס הזמנת ההצעות 8.3 תצהיר פרטי מציע, בהתאם להוראות סעיף 

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

  כדלקמן:

[*יש לנקוב ") המציעהצעת _____________ (להלן: "אני עושה תצהירי זה במסגרת  .1
להתקשרות בחוזה למתן  2017/070/0497/00מס'  מכרז פומביל, בשמו המלא של המציע]

  ., עבור רשות שדות התעופהשמאית - להערכה כלכלית עוץ ישירותי י

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

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

ו/או  422-425, 383, 330, 305, 300, 291, 290 ,237 ,112 ,100: 1977-חוק העונשין, תשל"ז פי
תי במי המציע/ הורשע ע, ואם הורש1957-פיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"חחוק ה על פי

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

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

  .או יותר מהדירקטורים במציע) 25%(שהנו רשאי 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 1ד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (הפירוט דלהלן, ונכון למוע
  ממועד 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  1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף)
  שוויון זכויות") לא חלות עלי. 

  ובמידה והנני מעסיק לחוק שוויון זכויות חלות עלי והנני מקיים אותן,  9הוראות סעיף
הנני מצהיר ומתחייב, גם  עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, 100 –יותר מ 

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

 לעיל, קיבלתי ממנו הנחיות בעניין ופעלתי ליישומן.  )ii(להוראות סעיף 

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

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

  ההצעות במכרז.  

ב לחוק 2" היא כהגדרתם בסעיף הורשע" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעות המונחים " .6
מעותם של . אני מאשר/ת כי הוסברה לי מש1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

  מונחים 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. 

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

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 
די החותם בהתאמה למעמדו בתצהיר יסומן על י 2והאחר ייחתם ע"י המנהל הכללי אצל המציע וסעיף 

  אצל המציע.
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  (מפ"ל האיכות) לטופס הזמנת ההצעות ד'נספח 

ציון איכות   אמת מידה  פרמטר  מס'
יחסי 

  (בנקודות)

ציון 
איכות 
מרבי 

 (בנקודות)

1.
הגופים כמות  –  גופים ציבורים כמות

עבורם  (כהגדרתם במכרז) הציבוריים
 מקרקעין שירותי שמאות המציע סיפק 

) השנים שקדמו למועד 5( חמשבמהלך 
  .האחרון להגשת הצעות במכרז

גופים  2עד 
  ציבורים

15  

  20  גופים ציבורים 3-5  25

גופים ציבורים  6
  ומעלה.

25  

2.
המקרקעין ת שומוכמות  –כמות השומות 

באחד או יותר מהנושאים  המציעשערך 
) השנים 5במהלך חמש (הרשומים להלן, 

האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת 
היקף שכר הטרחה בגין כל אשר והצעות 

לא ₪ ( 15,000אחת מהשומות הינו לפחות 
  : )כולל מע"מ

  רשימת הנושאים:
הערכת שווי שוק מקרקעין   .א

  ונכסים.
הערכת דמי שימוש ראויים   .ב

  למקרקעין ולנכסים.
עריכה /בדיקה של טבלאות איזון   .ג

  בתכניות איחוד וחלוקה.
הערכת דמי חכירה שנתיים   .ד

  ראויים ו/או דמי שכירות ראויים.
  הערכת שווי בשימוש.  .ה
הערכת מיסוי בעסקאות מקרקעין   .ו

שונות, לרבות מס שבח, היטל 
השבחה, מס רכישה, דמי הוון, 

  דמי הסכמה, דמי היתר.
  חוות דעת להליכי הפקעות.  .ז
  הגדרת מחוברים לנכסים שונים.  .ח
רידת ערך על פי חוק הליכי י  .ט

  התכנון והבניה.
הכנת דוחות "אפס" לבחינת   .י

  כדאיות כלכלית של פרויקטים.
  שומת שימושים חורגים מהיתר.  .יא
  שומת נכסים מניבים.  .יב
שומות שווי פיזי של נכסים   .יג

בהתחשב בפחתים 
פיזיים/פונקציונליים/כלכליים/סב
יבתיים ובאורך החיים הכלכלי של 

  הנכסים.
ן רעש שומת ירידת ערך בגי  .יד

 מטוסים, זיהום אוויר.
  

ינתן באופן יחסי, י  ציון איכות
באופן שבו המציע אשר הציג את 

עם מספר השומות הרב  הניסיון 
יקבל את ציון האיכות  ביותר 
אר נקודות), ואילו  ש 20( המרבי

ביחס אליו, לפי המציעים ידורגו 
  הנוסחה שלהלן:

20
x1

x
  P  

מספר השומות של ההצעה 
  x - הנבדקת 

מספר השומות של ההצעה בעלת 
x1כמות השומות הגבוה ביותר =

באמת ציון איכות ההצעה 
 pהנבדקת = המידה 

  

20 
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3.
כמות השמאים, אשר  –כמות השמאים

הוצגו במסגרת התנאי המקדמי הנקוב 
לעיל, אשר מועסקים אצל  7.1.4 בסעיף 

המציע, ואשר הינם בעלי ניסיון מקצועי 
) שנים לפחות במתן שירותי 10של עשר (

 מקרקעיןשמאות 

  15  שמאי אחד

  20  שמאים 2-3 25

  25  יםשמא 4

שומות כמות  – שומות המקרקעיןכמות .4
אשר הוצגו  השמאים,שערכו המקרקעין 

במסגרת התנאי המקדמי הנקוב בסעיף 
) השנים 3במהלך שלוש (  לעיל,  7.1.4 

של כל היקף שכר הטרחה  שקדמו אשר
לא ₪ ( 50,000הינו לפחות  שומה בנפרד

 .)כולל מע"מ

שומות  1-4
  מקרקעין

15  

שומות  5-8 25
  מקרקעין

20  

שומות מקרקעין  9
  ומעלה

25  

 –בספרות מקצועיתאו  פרסום בכתב עת.5
לפחות שמאי אחד מתוך ארבעת שמאים 

אשר הוצגו במסגרת התנאי המקדמי 
לעיל, פרסם פרסום  7.1.4 הנקוב בסעיף 

אחד לפחות בכתב עת מקצועי ו/או כתב 
 בתחוםכתיבה מקצועית ספרותית 
  .שמאות המקרקעין

  2  כן

2 

  0  לא

לפחות  –שמאותהשירותי הוראה בתחום .6
שמאי אחד מתוך ארבעת שמאים אשר 
הוצגו במסגרת התנאי המקדמי הנקוב 

 העניק שירותי הוראהלעיל,  7.1.4 בסעיף 
 לפחותב , המקרקעין שמאות חוםבת

) השנים 10עשר ( מתוך) שנים 3( שלוש
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 

  במכרז.

  3  כן

3 

  0  לא

  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  .1
לטבלאות כאמור מסמכים להוכחת הנתונים אותם ציין בתצהירו, ובלבד שהטבלאות 
האמורות, תיערכנה באופן זהה לטבלאות דלעיל, וכשלכל הנתונים המפורטים בה ו/או 

  ר כמפורט בנספח זה להלן. במסמכים המצורפים אליה, יאומתו באמצעות תצהי

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

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

  וחותמת: __________________חתימה 

  שם המציע: ____________________; ח.פ. ________________

    תאריך: ___________________

       שם איש קשר לעניין מכרז זה: _____________________

  



  
 

32 
 9711296-03פקס :   9750581-03, 9750203-03טלפון :  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 

   פרמטרים לבחינת איכות

 גופים ציבורייםכמות  -1 פרמטר מס' .1

) 5שירותי שמאות במהלך חמש ( המציעכמות הגופים הציבוריים עבורם סיפק   .1.1
  השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז: _______ גופים ציבורים. 

  :תונים להוכחת ההצהרהנ

לו  הגוף הציבורי  שם  מס'
  סופקו השירותים 

יש לציין בנוסף איש קשר ופרטי (
  )התקשרות

  תיאור שירותי השמאות שהוענקו

  

תקופת ביצוע 
  השירותים 

לשים לב שניקוד  יש(
באמת מידה זו יינתן 

רק בגין שירותי שמאות 
שבוצעו עבור גופים 
 5-ציבורים במהלך ה
  שנים האחרונות)

1.    

  

  

  

  

2.    

  

    

3.    

  

    

4.    

  

    

5.   

  

    

6.   

  

    

  מספר השורות להמחשה בלבד.*

  המקרקעין כמות שומות -2 פרמטר מס' .2

באחד או יותר מהנושאים הרשומים  באמת  המציע כמות שומות המקרקעין שערך  .2.1
) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת 5המידה לעיל, במהלך חמש (

לא ₪ ( 15,000היקף שכר הטרחה בגין כל אחת מהשומות הינו לפחות הצעות ואשר 
  : ______ שומות מקרקעין. )כולל מע"מ

  :תונים להוכחת ההצהרהנ

שם הלקוח לו סופקו   מס'
  ותים השיר

יש לציין בנוסף איש קשר ופרטי (
  )התקשרות

תחום שומת המקרקעין 
  שנערכה 

שצורפה באמת (מתוך הרשימה 
  המידה)

 שכר היקף
 הטרחה
 שנתקבל

עריכת  בגין
  השומה

  

ביצוע  תקופת
  השירותים 

 לב לשים(יש 
 באמת שניקוד
 רק יינתן זו מידה
 שירותי בגין
 שבוצעו שמאות
 גופים עבור
-ה במהלך ציבורים

 )האחרונות שנים 5
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1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

  מספר השורות להמחשה בלבד.*

 כמות השמאים -3 פרמטר מס' .3

 לעיל 7.1.4 בסעיף כמות השמאים, אשר הוצגו במסגרת התנאי המקדמי הנקוב  .3.1
, אשר מועסקים אצל המציע, ואשר הינם בעלי ניסיון מקצועי של לטופס ההזמנה

  .שמאים______  :) שנים לפחות במתן שירותי שמאות מקרקעין10עשר (

  :תונים להוכחת ההצהרהנ

  שם השמאי  מס'

שהוצגו (מתוך ארבעת השמאים 
לעמידת המציע בתנאים 

  המקדמיים)

שם הלקוח לו סופקו 
  השירותים 

יש לציין בנוסף איש קשר (
  )ופרטי התקשרות

תיאור שירותי השמאות 
  שהוענקו

תקופת ביצוע 
  השירותים 

   –(מועד תחילה 

  חודש/שנה

  –ומועד סיום 

  חודש/שנה)

1.      

  

  

2.  

  

      

3.  

  

      

4.  

  

      

  מספר השורות להמחשה בלבד.*
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  כמות שומות המקרקעין  -4 פרמטר מס' .4

אשר הוצגו במסגרת התנאי המקדמי  השמאים,כמות שומות המקרקעין שערכו  .4.1
היקף  ) השנים שקדמו אשר3במהלך שלוש (לטופס ההזמנה,   7.1.4 הנקוב בסעיף 

: )לא כולל מע"מ₪ ( 50,000הינו לפחות  של כל שומה בנפרדשכר הטרחה 
  _________ שומות מקרקעין. 

  :תונים להוכחת ההצהרהנ

  שם השמאי  מס'

(מתוך ארבעת 
השמאים שהוצגו 
לעמידת המציע 

  בתנאים המקדמיים)

שם הלקוח לו סופקו 
  השירותים 

 קשר איש בנוסף לציין יש(
  )תהתקשרו ופרטי

שומת  תחום
המקרקעין 
  שנערכה 

  

 שכר היקף
 הטרחה
 שנתקבל

 עריכת בגין
  השומה

  

תקופת 
ביצוע 

  השירותים 

   –(מועד תחילה 

  חודש/שנה

  –ומועד סיום 

  חודש/שנה)

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

  *מספר השורות להמחשה בלבד.

  פרסום או כתיבה מקצועית -5פרמטר מס'  .5

לפחות שמאי אחד מתוך ארבעת שמאים אשר הוצגו במסגרת התנאי המקדמי הנקוב  .5.1
פרסום אחד לפחות בכתב עת מקצועי ו/או כתב טופס ההזמנה, פרסם ל 7.1.4 בסעיף 

 :שמאות המקרקעין כתיבה מקצועית ספרותית בתחום

  מחק את המיותר)כן/לא (

  :תונים להוכחת ההצהרהנ

  שם השמאי  מס'

(מתוך ארבעת השמאים שהוצגו 
לעמידת המציע בתנאים 

  המקדמיים)

שם כתב העת/שם 
  או המאמר הספר

תאריך  מקום הפרסום/הכתיבה
  הפרסום
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1.      

  

  

2.  

  

      

  מספר השורות להמחשה בלבד.*

  שירותי הוראה בתחום השמאות -6פרמטר מס'  .6

לפחות שמאי אחד מתוך ארבעת שמאים אשר הוצגו במסגרת התנאי המקדמי הנקוב  .6.1
 , בלפחות המקרקעין שמאות בתחוםהוראה לעיל, העניק שירותי  7.1.4 בסעיף 
  ) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.10) שנים מהלך עשר (3שלוש (

  )מחק את המיותרכן/לא (

  :תונים להוכחת ההצהרהנ

  שם השמאי

(מתוך ארבעת השמאים שהוצגו 
לעמידת המציע בתנאים 

  המקדמיים)

שם הקורס אותו 
  העביר

שם המוסד בו הועבר 
  הקורס

  ההוראהתקופת 

חודש  – (מועד תחילה וסיום
  )ושנה

  

      

  

  

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  מספר השורות להמחשה בלבד.*
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  לכבוד
  התעופהרשות שדות 
  גוריון-נמל תעופה בן

  תאריך:______________

  א.ג.נ.,

להתקשרות בחוזה למתן שירותי ייעוץ  2017/070/0497/00מכרז פומבי מס' ל הצעהטופס  הנדון:
  שמאית בתחום המקרקעין, עבור רשות שדות התעופה –להערכה כלכלית 

אנו הח"מ, לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושקללנו את  .1
כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז, לרבות תנאי החוזה ונספחיו, מכלול ההיבטים 
הכרוכים בביצוע השירותים וכל מידע אחר נשוא המכרז, וכן כל נתון משפטי, תכנוני, 

דים להגיש בזאת את הצעה למכרז, באופן ובתנאים מתכבביצועי, תפעולי או עסקי, 
  הנקובים במסגרתו.

 ציון האיכותתנאים המקדמיים ולצורך מתן מענה ל .2

  כחלק בלתי נפרד מהצעתנו, מצורפים בזאת מידע ומסמכים המתייחסים לכל אלה: 

 למפ"ל האיכות. 1-3 בתנאים המקדמיים ובאמות המידהכפי הנדרש ניסיון המציע  .2.1

 למפ"ל האיכות. 4-6השמאים כפי הנדרש בתנאים המקדמיים ובאמות המידה ניסיון  .2.2

מבלי לגרוע משאר הוראות טופס הזמנת הצעות זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על פיו,  .3
 אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כי לצורך ובמסגרת הצעתנו

וכן שקללנו את כל ההשלכות, התנאים, ההיבטים  , בחנו בקפידה ובעיני בעל מקצועלמכרז
 וכל מידע אחר נשוא המכרז וביצוע השירותיםוהיישומים של הוראות מסמכי המכרז 

וכן כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או  (לרבות כמפורט בטופס הזמנת הצעות זה)
מתן והמכרז  , קיבלנו מהרשות כל מידע נוסף שנדרש על ידנו בקשר עם מסמכיעסקי

השירותים על פיהם וכי לאחר ששקללנו את כל האמור, וכל מידע אחר שמצאנו לנכון 
, ואנו מוותרים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי למכרזלשקול, אנו מגישים את הצעתנו 

 חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור. 

ם שיוענקו על ידינו במסגרת תקופת ידוע לנו שהתמורה שתינתן לנו בגין השירותי .4
ההתקשרות, ככל שיוענקו, תקבע מעת לעת בהתבסס על הליכי תיחור פרטניים אותם 

כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה ו/או פעולה, מכל מין וסוג תערוך הרשות והיא תכלול 
נון, עלויות תכשהן, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע והשלמת השירותים, לרבות 

, העמדת בעלי דוחותמסמכים ו, כוח האדם, ציוד ואמצעים טכנולוגיים, הפקת הקמה, רכש
מקצוע, מומחים ובעלי תפקידים נוספים, הוצאות נסיעה ואש"ל, אחריות, בטיחות, ביטוח 

והכול למעט זכות מפורשת לשיפוי בגין הוצאות ו/או עלויות של הזוכה, אשר מצאה  וכיו"ב
  ., ככל שקיימתבחוזה את ביטויה המפורש

הצעתנו עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם; בדקנו  .5
והבאנו בחשבון את כל המידע שהתקבל (לרבות מידע שהרשות המציאה למציעים לאחר 
הוצאת המכרז, כגון מסמכי הבהרות וכיו"ב), וכן כל מידע רלוונטי הנדרש לנו לצורך הגשת 

 זו על פי תנאי המכרז, ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למידע כאמור. הצעתנו 

ידוע לנו שכל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת המכרז בכלל וטופס הזמנת ההצעות  .6
בפרט, נועד לצרכי המחשה בלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד 

ה לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על הרשות, לכל דבר ועניין, וכי בכל מקר
מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע מהתחייבויותינו המפורטות 

 במסמכי המכרז.   

ברורים לנו תנאי החוזה, וכי היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד  .7
ת ההליך המכרזי), המהווה חלק בלתי שיקבע על ידי הרשות, על חוזה (כפי שיעודכן במסגר



  
 

37 
 9711296-03פקס :   9750581-03, 9750203-03טלפון :  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 

נפרד ממסמכי המכרז. ידוע לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן חוזה 
ולנספחיו לכל דבר ועניין (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי). ידוע לנו, כי תחילת 

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

ידוע לנו, שאין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות  .8
 המוטלות עלינו בחוזה ו/או בנספחיו.

 תוקפה של הצעתנו זו היא כנקוב בטופס הזמנת ההצעות. .9

___________ לא  - ____________ ו -ו  מבקשים, כי מסמכים: ___________ אנו .10
 יימסרו לעיון, וזאת מן הנימוקים להלן:

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

___________________________________________________________       

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

להחליט דעת הבלעדי והמוחלט השיקול לוועדת המכרזים מוקנה  ידוע לנו, כי על פי דין .11
, וזאת מבלי מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים

כל מידע המתייחס , כי כמו כן ידוע לנושלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 
ו/או שהם נדרשים לצורך מתן ציון להוכחת עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים 

   .אינם חסויים - האיכות

ים ומתחייבמבלי לגרוע מהצהרותינו כמפורט בטופס הזמנת ההצעות, אנו הח"מ, מצהירים  .12
 בזאת כדלקמן:

, במישרין ו/או בעקיפין, נוו/או קיבל נוו/או נת נוכי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הצע .12.1
כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או 
בעקיפין, על הליך המכרז ו/או הליך קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות כל החלטה 

 המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של הליך זה של המציע ו/או נושאי
וכי לא נפעל באופן האמור משך כל תקופת ההתקשרות ביחס לכל אחד מהליכי 

  .התיחור, ככל שנבחר כספקים במסגרת המכרז

פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם  פנוו/או שית נוכי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל .12.2
מציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת נושאי משרה אצל ה

וכי לא נפעל באופן האמור משך כל תקופת  לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך זה
 . ההתקשרות ביחס לכל אחד מהליכי התיחור, ככל שנבחר כספקים במסגרת המכרז

ין ו/או בעקיפין, עם כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישר .12.3
נושאי משרה ברשות שדות התעופה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר 
במטרה לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים להליך זה בצורה מלאכותית ו/או 

וכי לא נפעל באופן האמור משך כל תקופת ההתקשרות ביחס  בצורה לא תחרותית
 .שנבחר כספקים במסגרת המכרז לכל אחד מהליכי התיחור, ככל

כי ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה  .12.4
הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו 
למכרז, והח"מ מוותרים על כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה 

  רשות. פסילת הצעתנו על ידי ה

ידוע לנו ואנו מקבלים על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה, ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת  .13
מציע לשלב הבא במכרז, ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למשתתפים במכרז אך ורק 

 .על ידי מזכיר ועדת המכרזים של הרשות

ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב  .14
אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול  -באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר הועדה 

יהיה  –להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 
 . הדבר על אחריותו בלבד
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 ן הפרטים בדבר הבנק בו אנו מנהלים את חשבוננו:להל .15

שם הבנק:___________   קוד הבנק: _____  מספר סניף:_______ שם  .15.1
  הסניף:___________

  מספר חשבון:________________ .15.2

  להלן פרטיי וחתימתי על ההצעה: .16

שם המציע (תאגיד / עוסק מורשה): __________________; ח.פ. / ע.מ:  .16.1
_______________ 

 כתובת (כולל מיקוד):_________________________  .16.2

      שם איש קשר לעניין מכרז זה: _____________________ .17

  נייד: ______________________________ טלפון:  .17.1

 פקס:__________________ .17.2

 דוא"ל:__________________ .17.3

   ___________________ :חשבונות הנהלת נציג שם .18

 ___________________ נייד: __________________טלפון: .18.1

 פקס:______________________ .18.2

  דוא"ל:_____________________ .18.3

  

   תאריך: ___________________

  

  חתימה וחותמת: __________________
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