
    

 
 

1  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750590:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750590, Fax:972 3 9711296  

  

 
   רשות שדות התעופה

עבור רשות  הכוונה, סדרנות קהל ושרות לנוסע בנתב"גלמתן שירותי  000563/2017/070/ מכרז פומבי מס'
   שדות התעופה

  

  טופס הזמנת הצעות ותנאי המכרז .1

-ז"תשל, התעופה שדות רשות חוק פי על ומפעילה מנהלת, המחזיקה") הרשות: "להלן( התעופה שדות רשות
מזמינה "), ג"נתב: "להלן( מתקניו כל על, גוריון- בן התעופה נמל את זה ובכלל, התעופה ונמלי שדות את 1977

הכוונה, סדרנות קהל ושרות לנוסע בנתב"ג, לרבות הכוונת נוסעים רותי יבזה הצעות להשתתפות במכרז למתן ש
 יבחזיתות בית הנתיבות ובאולמות ומסירת מידע רלוונטי לנוסעים, סיוע והכוונה לנוסעים בעמדות הביומטר

בנתב"ג  1באזור ביקורת הגבולות, בכל המקומות השירות בהם תורה הרשות ליתן את השירותים, הן בטרמינל 
לרבות  ,המכרז ובנספחיהםבמסמכי  המפורטותוהכל בכפוף להוראות בנתב"ג ובאזוריהם,  3והן בטרמינל 

  )."הנספח התפעולי" -ו "השירותים", "המכרזהמצורף לחוזה כנספח א' (להלן, בהתאמה: "נספח התפעולי ב

  מסמכי המכרז .2

  "):מסמכי המכרזהמסמכים להלן יהוו יחדיו את מסמכי המכרז (בטופס זה: " .2.1

  הימנו ותנאי מתנאיו. טופס הזמנת הצעות ותנאי מכרז זה, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד .2.1.1

ותנאי מתנאיו (להלן,  המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,, על נספחיוההצעה הכספית במכרז טופס .2.1.2
 ").טופס ההצעה הכספיתיחדיו: "

מצ"ב, על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי החוזה למתן השירותים שנוסחו  .2.1.3
 "). החוזהמתנאיו (להלן, יחדיו: "

 הרה או תוספת למכרז שיוצאו בכתב על ידי הרשות, במסגרת הליכי המכרז.כל מסמך הב .2.1.4

להלן, או יימסרו  4.1 מסמכי המכרז יועמדו לעיון ולהדפסה באתר האינטרנט של הרשות כמפורט בסעיף  .2.2
למשתתפים במשרדי הרשות, באמצעות עותק צרוב באמצעות מדיה מגנטית על גבי תקליטור. מסמכי 

  . PDFהמכרז אשר יומצאו למשתתפים על גבי התקליטור, יערכו כקובצי 

להלן. ההצעה תיערך ותוגש  5 להוראות המפורטות לשם כך בסעיף על המציע להגיש את הצעתו בהתאם  .2.3
להלן, כשכל המסמכים  5.1 ) במספר העתקים הנקובים לשם כך בסעיף Hard Copyכתוב ( בפורמט

  להלן. 5 כוללים תצהיר, אימות וחתימות כנדרש בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז ובסעיף 

המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל מין וסוג, למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .2.4
העותק הכתוב של מסמכי המכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו). עוד מובהר, כי  במסמכי

קד בתיבת המכרזים, הנו באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז זה. עותק המכרז, המופ
המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר האינטרנט של הרשות ו/או אשר נצרבו על גבי התקליטור וכן 
כל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור 

 צורה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב למסמכי המכרז, המופקד גם בתיבת המכרזים. בשום אופן ו
  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .3

 מצ"ב טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי: .3.1

 תאריך  פעולה

  01.03.2018  -  מועד פרסום המכרז

הרשות, כמפורט מסמכי המכרז במשרדי בהמועד האחרון לעיון 
  .4.1.1.1 בסעיף

-  .03.201851  
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המועד האחרון לתשלום דמי השתתפות באמצעות אתר האינטרנט, 
  4.2.2.2 כמפורט בסעיף

-  

 

.03.201841  

אגף התקבולים של המועד האחרון לתשלום דמי השתתפות ב
  4.2.2.1 הרשות, כמפורט בסעיף

-  .03.201851  

  

  03.201881.  -  25 כמפורט בסעיף, מפגש משלמי דמי ההשתתפותמועד 

  03.201812.  -  24.2המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, כמפורט בסעיף 

  09.04.2018  -  5.9.2 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, כמפורט בסעיף

מועד תוקף ההצעה ותוקף הערבות לקיום ההצעה, כמפורט 
  להלן 7.9.1  -ו 11 בהתאמה בסעיפים 

  

-  31.12.2018  

שנות ובכלל האמור, לדחות את המועדים הרשות תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ל .3.2
לעיל בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר. הודעות על דחייה כאמור תשלחנה לכל  3.1 הנקובים בסעיף 

המציעים. על המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי הרשות, במידה ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו 
על המועדים אשר קדמו להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן 

  לשהי.ארכה כ

לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת לרשות על פי  .3.3
מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק 

בהתאם להוראות מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיה של הרשות 
 זה.  3 סעיף 

   ודמי השתתפות עיון במסמכי המכרז .4

 עיון במסמכי המכרז .4.1

 :כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין במסמכי המכרז .4.1.1

(בטופס הזמנה  B-209, אגף לוגיסטיקה, חדר 2) קומה 1במשרדי הרשות (שבטרמינל  .4.1.1.1
09:00-ה', בשעות:  - ֹ ֹבימים א'  03.201851."), וזאת עד ליום משרדי הרשותזה: "
12:00.  

אתר (בטופס הזמנה זה: " www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .4.1.1.2
  ").האינטרנט

שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי  כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון .4.1.2
המכרז באתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל 

  הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור.

 ניתן להדפיס במישרין דרך אתר האינטרנט.  את מסמכי המכרז .4.1.3

   השתתפות במכרז .4.2

באופן (כולל מע"מ)   ₪ 5,000 בסך תנאי מקדמי להשתתפות במכרז הנה תשלום דמי השתתפות .4.2.1
  להלן.  4.2.2  המפורט בסעיף

 תשלום דמי ההשתתפות יתבצע באופן ובמועדים המפורטים להלן:  .4.2.2

במשרדי הרשות, אגף התקבולים של הרשות הממוקם בקומת הקרקע במשרד הראשי  .4.2.2.1
 . 09:00-12:00ה', בין השעות: - , בימים א'03.201851.בנתב"ג, וזאת לא יאוחר מיום 

, בשעה 03.201841., עד ליום באמצעות כרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט .4.2.2.2
23:30 . 
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מובהר, כי על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את תשלום דמי ההשתתפות, להשלים את הליך 
  זה לעיל. 4.2.2.2 התשלום כאמור קודם למועד הנקוב בסעיף 

משתתף אשר לא ישלים את הליך התשלום קודם למועד כאמור, לא יוכל להשתתף במפגש 
 תיפסל הצעתו על הסף. - משלמי דמי השתתפות  ולא יוכל להגיש הצעה למכרז. ככל שיגיש

תשלום דמי ההשתתפות, יימסרו לרשות, במשרדי הרשות או באתר האינטרנט, פרטי במסגרת  .4.2.3
המשלם או פרטי המציע המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס ודואר 

 אלקטרוני.

לעיל, חשבונית מס קבלה בגין  4.2.3 הרשות תשלח לכתובת שנמסרה במסגרת הוראת סעיף  .4.2.4
 תשלום דמי ההשתתפות, הנושאת את שמו, כשהיא מוחתמת, בשם הרשות, בידי נציג הרשות.

 

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או  .4.2.5
ם, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו למציע ו/או לכל מי מטעמו, ו/או שבהם נשא המציע ו/או כל תשלו

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 ו/או הוצאה ו/או תשלום  4.2.3  סעיףהפרטים הנקובים ב

שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי ו/או אי זמינות באתר האינטרנט של הרשות, והמציע מוותר בזאת 
 .ענה ו/או תביעה בקשר לכךבאופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל ט

  הוראות כלליות  –אופן הגשת ההצעה  .5

להלן והמעוניין להשתתף במכרז יגיש את  6.1 בסעיף מציע העונה על כל התנאים המקדמיים המפורטים  .5.1
, וכן יצרף להצעתו את כל המידע והמסמכים הנדרשים במסגרת ו/או לצורך הוכחת הכספית הצעתו

על גביה יצוין , )1מעטפה אחת (עמידתו בכל התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים, וזאת באמצעות 
 במעטפה זו יכניס המציע. "000563/2017/070/ כרז פומבי מס'מ - הזמנה להציע הצעות המשפט הבא: "

 מכל המסמכים הבאים, ויסגרה היטב:  )1העתק כתוב אחד (

להלן, הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו של המציע  7.1  -7.7 המסמכים המפורטים בסעיפים  .5.1.1
 ן;להל 6.1 בתנאים המקדמיים המפורטים בסעיף 

 להלן);  7.9.1  ערבות לקיום המכרז (כהגדרתה בסעיף .5.1.2

 להלן; 7.10 המסמכים המפורטים בסעיף  .5.1.3

הכספית, אשר ימולא, בין היתר, בשים לב הצעתו הכספית באופן הנדרש בטופס ההצעה  .5.1.4
המציע אינו רשאי להסתייג או לשנות בכל יודגש כי  להוראות ולדגשים המפורטים במסגרתו.

צורה או דרך מהכמויות הנקובות בטופס ההצעה הכספית. הרשות תהא רשאית לפסול הצעתו 
 .של מציע במקרה בו תיקן את הכמויות או הנתונים בטופס ההצעה הכספית

המסמכים שיצורפו כעותק שאינו מקורי, יאומתו על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור". כל אחד ממסמכי  .5.2
חותמת המציע בצירוף לחתימת מורשי החתימה הרלוונטיים של המציע במקומות המכרז יישא את 

 המיועדים לכך.

מציעים. לפיכך,  מובהר, כי הרשות לא תפצל את ההזמנה והחוזה לרבות ההתקשרות נשואם, בין מספר .5.3
על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית, הצעתו עלולה להיפסל וזאת, למען 

  להלן. 17 הסר ספק, מבלי לגרוע מזכויות הרשות בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 

 ההצעות, על כל צרופותיהן, תיערכנה בשפה העברית.  .5.4

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו, בצורה  .5.5
הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעה, מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם 

אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי 
 ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. 
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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 

ס ההצעה טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, כי ההצעה הכספית של המציע, כפי שנקב בטופ
להלן  6  וכן כל מידע שמסר המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיףהכספית 

  .לא יהיו חסויים

  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .5.6

 כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף תוכן עניינים מפורט. .5.7

  אחריות למידע .5.8

ע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו בעיני בעל קודם להגשת הצעתו למכרז, יישא המצי .5.8.1
מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי השירותים ומאפייניהם, לרבות התשומות 

 . למשך כל תקופת החוזה והעמלות הכרוכות ביישומם

כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז, ניתן על פי מיטב ידיעתה של  .5.8.2
על פי הנתונים הקיימים בידיה במועד פרסום המכרז. החובה לבחינת המידע האמור הרשות ו

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 

 רט במסמכי מכרז ובנספחיהם.בהתחייבויות המציע הזוכה כמפו

 מועד הגשת ההצעה .5.9

ה', בין - זה לעיל), תוגש בימים א' 5 מעטפת ההצעה (כשהיא כוללת בתוכה את כל האמור בסעיף  .5.9.1
, לתיבת המכרזים הנמצאת בנתב"ג, בבניין המשרד הראשי, במדור 08:30-15:00השעות: 

(או בסמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם  140חדר מס'  1רשומות ותיעוד (הארכיב) שבקומה 
 לוט מנחה שיוצב במקום). לשי

המועד האחרון (להלן: " 10:00עד השעה  09.04.2018המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום  .5.9.2
 ").להגשת ההצעות

יודגש, כי הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא  .5.9.3
- המכרזים, תשנ"ג (ב) לתקנות חובת20תתקבלנה ולא תידונה, וזאת בהתאם להוראות תקנה 

1993. 

 רצ"ב מפה המתארת את מקום המשרד הראשי בנתב"ג. .5.9.4

   תנאים מקדמיים .6

   רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים כל התנאים המצטברים המפורטים להלן: .6.1

 .מציע שהינו תאגיד הרשום כדין בישראל .6.1.1

מספק שירותים שונים מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה  .6.1.2
ללקוח אחד לפחות בתחומי סדרנות ו/או הכוונת קהל ו/או שמירה ו/או אבטחה ו/או שירותי 
בידוק ביטחוני ו/או שירותי מזהים משקפים ו/או שירותי העמסת כבודה, אשר ניתנים באמצעות 

 .מעובדיו לפחות 70

  זה:  6.1 סעיף  לצורך

העסקת עובדים בעמדות המבדילות בין שטח פתוח לכלל הציבור משמעו  –" "בידוק בטחוני
כאשר הסינון מתבצע באמצעות תשאול ו/או בדיקה גופנית ו/או שער  ,לשטח מסונן ומפוקח

 ,מגנומטר ו/או מגנומטר ידני ו/או מכשיר מריחן ו/או שיקוף במכונות שיקוף מסוגים שונים
  והכל בהתאם ועל פי הנחיות הגוף המנחה והמוסמך בישראל. 

בכל  ₪,  10,000,000שאינו נמוך מסך של   במחירים שוטפים,מציע כנ"ל, שהינו בעל מחזור כספי  .6.1.3
  בנפרד. 2017 -ו 2016אחת מהשנים 

 סך הכנסות המציע לא כולל  מע"מ.  –" מחירים שוטפיםלצורך סעיף זה: "
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תקף על שמו של המציע בעל רישיון , אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, הינו מציע כנ"ל .6.1.4
 ל ידיכמשמעותו בחוק העסקת עובדים עשמירה ו/או אבטחה, לעסוק כקבלן שירות בתחום 

 . 1996-ח אדם, תשנ"ווקבלני כ

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו כל תנאים אלה  .6.1.5
 במצטבר:

הוא, מנהלו הכללי, וכן כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע, לא הורשעו בכל  .6.1.5.1
: 1977- פי איזה מסעיפים הבאים על פי חוק העונשין, תשל"ז ערכאה שהיא בעבירה על

ו/או על פי חוק הפיקוח על  422-425, 383, 330, 305, 300, 291, 290, 237, 112, 100
) 5, ואם הורשעו באיזו מהעבירות כאמור חלפו חמש (1957- מצרכים ושירותים, תשי"ח

 שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן. 

  זה:  6.1.5.1  לצורך סעיף

) 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 

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

) עבירות לפי: (א) חוק עובדים זרים, 2הוא ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי ( .6.1.5.2
; ו/או (ג) עבירות המנויות 1987-; ו/או (ב) חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991- התשנ"א

; ואם 2011-שלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"בהבתוספת 
במועד האחרון להגשת ההצעות חלפו  כי –) עבירות כאמור 2רשעו ביותר משתי (הו

 ) שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.3שלוש (

) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות לא הוטלו עליו או על בעל 3בשלוש ( .6.1.5.3
 ) הפרות המהוות עבירה לפי: (א) חוק6זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש (

; ו/או (ג) 1987-; ו/או (ב) חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991- עובדים זרים, התשנ"א
- עבירות המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

2011.  

לעיל, יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת,  6.1.5.3 לעניין סעיף 
כי ההפרות בוצעו  הכלכלהאם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד 
 כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.

כמשמעותם בחוק  –" הורשע" -" ובעל זיקהלעיל: " 6.1.5.3 -6.1.5.2 לצורך סעיפים 
  ").חוק עסקאות גופים ציבוריים(להלן: " 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

חוק (להלן: " 1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .6.1.5.4
 שוויוןלחוק  9") אינן חלות על המציע או לחילופין, שהוראות סעיף שוויון זכויות

 נכון, עובדים 100 –מעסיק יותר מ  והוא ובמידה אותן מקיים והוא עליו חלות זכויות
) כי במידה iכדלקמן: ( המציע מצהיר ומתחייב, גם ,ההצעות להגשת האחרון למועד

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

) כי ii; או לחילופין (לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך  זכויות
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים התחייב בעבר לפנות 

לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף לשם 
 6.1.5.4)ii זה לעיל, ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייב והמציע מצהיר בזאת כי (

 אכן פנה בפועל כאמור, ובמידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומן. 

   כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. –" מעסיקזה:  " 6.1.5.4  סעיףלצורך 

הרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיימו בו איזה מהתנאים המקדמיים 
לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי  6.1.5.3  -ו 6.1.5.2 הנקובים בסעיפים 
 ) לחוק עסקאות גופים ציבוריים.1ב(ב2התאם להוראות סעיף ועדת המכרזים ב
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וחוק מס ערך מוסף, [נוסח חדש] פי פקודת מס הכנסה ל מציע כנ"ל, המנהל עסקיו כדין ע .6.1.6
הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים והתצהירים , ושהינו בעל כל האישורים 1975-תשל"ו

  .1976-ציבוריים, תשל"ו

חודשים רצופים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,  36מציע כנ"ל אשר במהלך תקופה של  .6.1.7
  :במצטבר התקיימו בו כל אלה

המציע לא הורשע בהפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזו מהוראות דיני  .6.1.7.1
 העבודה.

מציע לא הורשע בהפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזו ל הזיקהבעל  .6.1.7.2
 מהוראות דיני העבודה.

  להלן: 6.1.8  -זה ו 6.1.7 ך סעיף לצור

  . כמשמעותם בחוק עסקאות גופיים ציבוריים –" הורשע" -ו "זיקה"בעל 

- כל החיקוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט –" דיני העבודה"
  , כפי שיהיו מעת לעת, לרבות כל אחד מאלה: 1969

; פקודת 1945; פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1943פקודת מחלקת העבודה, 
- ; חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט1970-הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל

; חוק חמרי 1951- ; חוק חופשה שנתית, תשי"א1951-; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1949
; חוק שירות 1953- ; חוק עבודת הנוער, תשי"ג1953-החניכות, תשי"ג; חוק 1954-נפץ, תשי"ד

- ; חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד1954- ; חוק עבודת נשים, תשי"ד1953-לאומי, תשי"ג
; חוק שירות 1959-; חוק שירות התעסוקה, תשי"ט1958- ; חוק הגנת השכר, תשי"ח1954

; חוק הביטוח 1967-חירום, תשכ"ז-בודה בשעת; חוק שירות ע1959-המדינה (מינויים), תשי"ט
; חוק 1934; תקנות המלאכות והתעשיות (הסדרתן) (נפט), 1995- הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה

- ; חוק שכר מינימום, תשמ"ז1957- ; חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז1973- מס מקביל, תשל"ג
; חוק 1991- ים זרים, תשנ"א; חוק עובד1988- ; חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח1987

; סימן א' לפרק ו' חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה 1994- תשנ"ד-ביטוח בריאות ממלכתי
; חוק העסקת 1994-ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה

ים עם מוגבלות, ; פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנש1996- עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו
; חוק הסכמים קיבוציים, 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8; סעיף 1998-תשנ"ח
לחוק מידע  29; סעיף 2001- ; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א1957- תשי"ז

והליכי מיון וקבלה  (תנאי עבודה ולמועמד לעבודה ; חוק הודעה לעובד2000-גנטי, תשס"א
א לחוק הגנה 5; סעיף 2006-; חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו2002-), תשס"בלעבודה

, חוק 1997-על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז
, חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, 2011- להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 בגופים והניקיון השמירה בתחומי שירות קבלני ידי על עובדים העסקת חוק, 2012-התשע"ב
 והניקיון השמירה בתחומי שירות קבלני ידי על עובדים העסקת צו, 2013- "גתשע, ציבוריים
וכן כל צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע , 2013-ג"ע, תשציבוריים בגופים

   בקשר עם השירותים נשוא המכרז.

חודשים רצופים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,  12ל, אשר במהלך תקופה של מציע כנ" .6.1.8
  התקיימו בו כל אלה: 

, לחוק העבירות המינהליות 5המציע לא נקנס על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  .6.1.8.1
) קנסות בגין הפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, 2, ביותר משני (1985-תשמ"ו

 מכוח איזה מהוראות דיני העבודה. 

) קנסות, על ידי מפקח עבודה שמונה לפי 2מציע לא נקנס, בלמעלה משני (ל הזיקהבעל  .6.1.8.2
יות , בגין הפרת חובות לשמירה על זכו1985-לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו 5סעיף 

 עובדים, מכוח איזה מהוראות דיני העבודה.

הרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיימו בו איזה מהתנאים המקדמיים 
לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת  6.1.8  - ו 6.1.7  הנקובים בסעיפים

  . 1993- א(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג6המכרזים בהתאם להוראות תקנה 
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  .4.2 כאמור בסעיף  טעמו שילמו את דמי ההשתתפות במכרזמציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מ .6.1.9

        .0  עיףכאמור בס ,משלמי דמי השתתפותמציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו, השתתף במפגש  .6.1.10

 כרזמגבלות להשתתפות במ .6.1.11

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

הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפורטות  .6.1.11.1
צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש במסמכי המכרז 

 בתנאים המקדמיים ו/או ביתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

ידי שני מציעים במשותף, - אין להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על .6.1.11.2
 או יותר.

רשות עקב אי ידי ה- על בוטלאשר סיפק טובין ו/או שירות לרשות והחוזה עמו מציע  .6.1.11.3
) השנים שקדמו 3עמידת המציע בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש (

הצעתו  -לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה. היה והגיש הצעה , למועד פרסום המכרז
   . ולא תידון תיפסל על הסף

בנוסף, הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון  .6.1.11.4
סול הצעה ו/או השתתפות של משתתף במכרז, אשר לרשות היה עמו למשתתף, לפ

ניסיון שלילי, רע ו/או כושל עמו, לרבות בשל חוסר אמון ו/או העדר שביעות רצון ניכר 
מביצוע עבודות על ידיו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או ממתן שירותים על ידיו לרשות ו/או 

רות עמו ו/או ביטול חוזה הפרת התחייבות כלפי הרשות על פי חוזה ההתקש
ההתקשרות עמו מחמת הפרתו על ידי המציע ו/או התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו 
וכיוב', וזאת במסגרת התקשרות קודמת, אחת או יותר, בין הרשות לבין אותו מציע 

 ו/או משתתף מסוג השירותים ו/או העבודות מושא מכרז זה.

 ".המתקשרשלילי/רע/כושל יקרא להלן: "הגורם שצבר את אותו ניסיון 

) ישות משפטית שהינה iהמגבלה האמורה תחול (א) גם ביחס למשתתף/מציע שהינו: (
) ישות משפטית אשר המתקשר הינו iiבעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין במתקשר; (

) ישות משפטית אשר המתקשר מצוי עמה iiiבעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; (
זקה משותפת, במישרין או בעקיפין, וכן (ב) גם אם חל שינוי באחזקות באח

המתקשר/במתקשר, בין המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לבין המועד בו נצבר 
  אותו ניסיון שלילי/רע/כושל.

חזר בו מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך תחרותי אחר, לאחר שהוכרז  מציע אשר .6.1.11.5
נהג במהלך המכרז ועדת המכרזים מידע מטעה, או שכזוכה באותו הליך, או שמסר לו

) השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, יהא לרשות 3וזאת בשלוש ( בעורמה,
 שיקול דעת במסגרת בדיקת ההצעות לפסול את הצעתו.

מציע אשר (א) ימסור לוועדת המכרזים מידע מטעה ו/או (ב) ינהג  - הפרת תנאי המכרז .6.1.11.6
(ג) יחזור בו מהצעתו במכרז זה, לאחר שהוכרז כזוכה  במהלך המכרז בעורמה ו/או

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

שנים  3עתידיים של הרשות ו/או בכל הליך התקשרות אחר, וזאת לפרק זמן של עד 
מיום החלטת הרשות שנתנה בעניינו של המציע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט של הרשות, 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 

פי סעיף תנאי הסף לעיל, בהתקיים מי  דין ו/או על פי מסמכי המכרז לרבות על
מנסיבותיו, ולרבות חלוט הערבות (ככל שקיימת) בקשר למימוש זכויותיה כאמור. היה 
והרשות תפעיל את זכותה מכוח סעיף זה היא תודיע על כך למציע בכתב ותקיים עימו 

 הליך בירור טרם מתן החלטתה. 
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) i( מאותו מציע, אלא גם מ:ית למנוע השתתפות כאמור, לא רק אהרשות תהא רש 
) ישות ii; (באותו מציעישות משפטית שהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין 

) ישות iiiהינו בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; ( אותו מציעמשפטית אשר 
. בנוסף, מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או בעקיפין אותו מציעמשפטית אשר 

בעלי  בגורמים חל שינוי רשאית למנוע השתתפות כאמור גם במקרה בוהרשות תהא 
, בין המועד האחרון להגשת הצעות אחזקות אותו מציע עצמו/בבאותו מציעאחזקות ה

  .אירע איזה מהאירועים הנקובים לעילבמכרז לבין המועד בו 

 היום בו פורסמה בעיתונות, לראשונה, הזמנת –" מועד פרסום המכרזבטופס זה: " .6.1.11.7
 ההצעות למכרז. 

 סייגים למגבלות על השתתפות במכרז  .6.1.12

 מובהר בזאת במפורש, כדלקמן:  לעיל,  6.1.11.1 בסעיף חרף המגבלות הנקובות 

, יהיה המציע לעיל 6.1.3 -ו 6.1.2  לצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים .6.1.12.1
רשאי להסתמך על ניסיון /או על מחזור כספי, לפי העניין, שנצבר על ידי עוסק מורשה 

ודמת למועד ייסודו "), במהלך התקופה הקהעוסק המורשה(שאינו תאגיד) (להלן: "
של המציע על ידי העוסק המורשה, כאשר במהלך התקופה שממועד ייסודו של המציע 

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

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

על ניסיון ו/או מחזור כספי שנצבר על ידי העוסק המורשה, יצרף  ביקש מציע להסתמך .6.1.12.2
המציע 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 

ר עם הניסיון את כל המסמכים והמידע הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקש
   ו/או המחזור הכספי שנצברו על ידי העוסק המורשה במהלך תקופה הרלוונטית.

 - ו 6.1.2  בסעיפיםעוד מובהר בזאת, כי לצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים  .6.1.12.3
לעיל, יהיה המציע רשאי להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי, לפי העניין,  6.1.3 
ו על ידי ישות משפטית ממנה רכש ו/או קיבל המציע פעילות, וזאת לרבות בדרך שנצבר

וכן לרבות  1999 - של מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט 
 ").  התאגיד הנרכשבדרך של עסקת נכסים/פעילות (להלן: "

תאגיד נרכש, יצרף ביקש מציע להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי שנצבר על ידי 
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 

   ו/או המחזור הכספי שנצברו על ידי התאגיד הנרכש במהלך התקופה הרלוונטית.

  המסמכים שיש לצרף להצעה .7

  את כל המסמכים המפורטים להלן: המציע לצרף להצעתועל 

 'נספח אתצהיר בדבר פרטי תאגיד, חתום על ידי המנהל הכללי של המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח  .7.1
לטופס הזמנת ההצעות וכן העתק של תעודת רישום של התאגיד, מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן 

 לעיל. רישא 6.1.1  בתנאי המקדמי הנקוב בסעיףלמקור", לצורך הוכחת עמידתו של המציע 

, לצורך הוכחת נספח ב'תצהיר חתום על ידי מורשה לשם כך מטעם המציע, מאושר על ידי עו"ד בנוסח  .7.2
 בצירוף כל המסמכים המפורטים במסגרתם.  6.1.2 סעיף עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב 

לטופס הזמנת ההצעות,  נספח ג'של המציע, בנוסח  חיצוניאישור מקורי בכתב חתום על ידי רואה חשבון  .7.3
  עיל.ל 6.1.3  לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

כקבלן שירות בתחום תקף על שמו של המציע, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, לעסוק  העתק רישיון .7.4
צורך , ל1996-ח אדם, תשנ"ווקבלני כ ל ידיכמשמעותו בחוק העסקת עובדים עשמירה ו/או אבטחה, 

לעיל. על העתק הרישיון להיות מאומת על  6.1.4  הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף
 ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור".
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לטופס הזמנת  נספח ד'תצהיר חתום על ידי המנהל הכללי של המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח  .7.5
לעיל. ככל  6.1.5  ציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיףההצעות, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המ

בדבר  הכלכלהשרלוונטי, המציע לתצהיר יצרף לתצהיר אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד 
ביצוע הפרות כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר, התקף על שמו של המציע או 

  בעל הזיקה אליו, לפי העניין, בגין התקופה הנקובה בתנאי המקדמי כאמור.

לעיל בשם המציע ובשם בעלי  6.1.5 היה והמנהל הכללי של המציע, אינו יכול להצהיר את הנדרש בסעיף 
אמצעי השליטה במציע או בעלי הזיקה למציע, לפי העניין, יחתמו כל אחד מבעלי אמצעי השליטה 

לטופס הזמנת  1נספח ד' המשמעותיים במציע או בעלי הזיקה, לפי העניין, על תצהירים נפרדים, בנוסח
  ההצעות, בשינויים המחויבים, כשכל אחד מהתצהירים כאמור מאושר על ידי עו"ד.

העתק אישור עדכני משלטונות מס הכנסה ומע"מ המעיד, כי המציע מנהל עסקיו כדין על פי פקודת מס  .7.6
, בצירוף העתק האישורים הנדרשים לפי חוק 1975- הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

ון , כשכל אחד מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע נכ1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב 

 לעיל. 6.1.6  בסעיף

, לצורך הוכחת נספח ה'אושר על ידי עו"ד בנוסח תצהיר חתום על ידי המנהל הכללי של המציע, מ .7.7
לעיל, בצירוף כל המסמכים  6.1.8  - ו 6.1.7  עמידתו של המציע בתנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים

בדבר כלכלה נהל ההסדרה והאכיפה במשרד הלתצהיר יצרף המציע אישור של מיהמפורטים במסגרתם. 
הרשעות ו/או קנסות בגין הפרת חוקי העבודה התקף על שמו של המציע בגין התקופות הנקובות בתנאים 

  המקדמיים כאמור.

יל בשם בעלי לע 6.1.8  -ו 6.1.7 היה והמנהל הכללי של המציע, אינו יכול להצהיר את הנדרש בסעיף 
 1'הנספח לפי העניין, על תצהירים נפרדים, בנוסח  הזיקה הזיקה, לפי העניין, יחתמו כל אחד מבעלי 

  לטופס הזמנת ההצעות, בשינויים המחויבים, כשכל אחד מהתצהירים כאמור מאושר על ידי עו"ד.

לתצהיר יצורף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר הרשעות ו/או קנסות בגין 
מציע בגין התקופות הנקובות בתנאים המקדמיים לבעל הזיקה הפרת חוקי העבודה התקף על שמו של 

   כאמור.

העתק החשבונית שמסרה הרשות כנגד התשלום עבור דמי ההשתתפות, או אישור בדבר תשלום דמי  .7.8
וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי  ,השתתפות בקשר עם המכרז כפי שהונפק באמצעות אתר 

  עיל.ל 6.1.9  המקדמי הנקוב בסעיף

 ערבות לקיום המכרז  .7.9

חדשים) (להלן: שקלים  שש מאות אלף( ₪ 000600,ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, בסך של  .7.9.1
"), להבטחת מלוא התחייבויותיו של המציע על פי טופס הזמנת ההצעות. ערבות לקיום המכרז"

, אלא אם כן הוארכה כמפורט 31.12.2018תקופת תוקף הערבות לקיום המכרז תהיה עד ליום 
  להלן.  10 בסעיף 

הערבות תוצא מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות התקפות  .7.9.2
של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות 
למכרז, כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), 

. הנערב/המבקש 1981 –ח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א וחוק הפיקו 1985- תשמ"ה
 הרשום בכתב הערבות לקיום ההצעה חייב להיות המציע עצמו. 

יודגש, כי במקרה שהערבות לקיום המכרז תוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב הערבות  עוד .7.9.3
ת ביטוח מטעמה. והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא באמצעות סוכנו

ידי חברת ביטוח, -ידי סוכנות ביטוח, ולא על- ערבות לקיום המכרז אשר תיערך ותיחתם על
 . המציע הצעת גם וכך ותיפסלתחשב כערבות פגומה, 

המהווה חלק בלתי נפרד מטופס הזמנת ההצעות  'כנספח ו פי הנוסח המצ"ב- הערבות תהיה על .7.9.4
 למכרז ומתנאי המכרז.
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, כולל מסמכי הצעתו, אשר המציע יצרף להצעתו לעיל 2.1 כל אחד ממסמכי המכרז המפורטים בסעיף  .7.10
רוף יאמצעות חותמת המציע ובציישא את חותמת המציע, בכל עמוד ועמוד. בנוסף לכך, יחתום המציע ב

חתימתם של מורשי החתימה המוסמכים של המציע על אותם מסמכי המכרז אשר בהם יידרש במפורש 
 לעשות כן בגוף מסמכי המכרז ובמקומות המיועדים לכך.

 טופס ההצעה הכספית, כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש. .7.11

בר אישור עורך דין כ"העתק נאמן למקור", אינו תקף לגבי למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל בד
פקודת , ערוכים על פי מקוריים בלבדזה לעיל משמעם תצהירים  7 פי סעיף -תצהירים וכי תצהירים על

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

  

המכרז ובכללן התחייבות המציע הזוכה בנוגע לתנאי העבודה של התחייבויות המציע הזוכה על פי מסמכי  .8
  עובדיו

המציע הזוכה יחויב לספק לרשות את השירותים כהגדרתם בחוזה, בהתאם לכל הוראות החוזה, ובכלל  .8.1
 זה הוראות הנספח התפעולי.

 נדרשים לקרוא בעיון, בקפידה ובתשומת לב את הוראות מסמכי המכרז ובכלל זה את כל המציעים .8.2
  .ובנספחיוהמציע הזוכה המפורטות בחוזה של תחייבויות הוהדרישות ה, הוראותה

נו יבחנו הבבקפידה ובתשומת לב,  עיון,מציעים שיגישו הצעתם יחשבו כמי שקראו את מסמכי המכרז ב .8.3
והתחייבויות  את כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז, לרבות תנאי החוזה ונספחיובהצעתם ושקללו 

ומכלול ההיבטים הכרוכים בביצוע השירותים  בהםהדגשים והתנאים הנקובים  המציע הזוכה במסגרתם,
 . וכן כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי

מפורטות דרישות וההתחייבויות הלבמיוחד תשומת לב המציעים מופנית מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .8.4
כל ולמחויבות המציע הזוכה לביצוע  המציע הזוכה הנוגע לתנאי העבודה של עובדיבכל  לחוזה 10בסעיף 

וכן  לכל עובדיו אשר יועסקו במתן השירותים,, במלואם לחוזה 10הטבות כאמור בסעיף התשלומים וה
 .נספח התפעולי, המצורף כנספח א' לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנולהוראות ה

לטופס הזמנת ההצעות, לצורכי מידע ולנוחות המציעים בלבד, ומבלי להטיל על   5.8כפוף לאמור בסעיף ב .8.5
הרשות כל אחריות ו/או מחויבות בעניין זה, מכל מין וסוג, מובא לידיעת המציעים, כי היקף התשומות 

בטופס ההצעה הכספית. כנקוב נכון למועד פרסום המכרז, הינו  לשנה, המצטבר לכלל המקצועות הצפוי
ל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול), הרשות תהא רשאית, על פי שיקול במהלך כ

ובכלל זה להקטין  דעתה הבלעדי והמוחלט, להקטין ו/או להגדיל את היקף השירותים ו/או התשומות
באופן שונה של המשמרות המפורטות  לחלק ו/או להגדיל את מספר השעות ו/או מספר העובדים וכן

, הכל כמפורט עולי, לרבות תוספת של משמרות ו/או פיצול חלקי של משמרת לאותו היוםבנספח התפ
, לרבות ביטול איזה כי הקטנה יכולה להיות עד כדי ביטול למען הסר ספק מובהר ומוסכם, .בחוזה

  ממקצועות השירות ו/או ביטולם של השירותים.

באספקת השירותים מציעים שיגישו הצעתם למכרז ייחשבו כמי שביררו ויודעים את העלויות הכרוכות  .8.6
התחייבויות המציע הזוכה על פי הוראות מסמכי המכרז, ובכלל זה העלויות הכרוכות בקיום מלוא וקיום 

כות בקיום גם את כל העלויות האחרות הכרו, כמו לחוזה המכרז 10תנאים שפורטו בסעיף הדרישות/ה
(לרבות עלויות הכרוכות  במתן השירותים בהתאם להוראות ותנאי החוזההתחייבויות המציע הזוכה ו

העסקת  העמדת הערבויות והביטוחים בהתאם להוראות מסמכי המכרז,הליכי המיון וההכשרה, ב
לו את אלו , ושיקל)הוראות ותנאי הנספח התפעולי וכיוב' ואיש קשר בכיר, במסוףמפקחים/נציג הקבלן 
  לצורך הגשת ההצעה.

  כישורי העובדים .9

במתן השירותים נשוא המכרז, לעמוד,  , לאורך כל תקופת החוזה,על כל העובדים שיועסקו על ידי המציע הזוכה
  בכל עת, בכל דרישות הישימות המפורטות בחוזה, ובכלל זה בהוראות הנספח התפעולי.  
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  ערבות לקיום ההצעה .10

לעיל, תשמש כערובה להבטחת מלוא התחייבויות המציע על פי   7.9 כאמור בסעיף הערבות לקיום המכרז .10.1
המכרזים, ב לתקנות חובת 16טופס הזמנת ההצעות, בהתאם להוראות כל דין, לרבות על פי תקנה 

, לרבות בין אם חזר בו מהצעתו טרם ההכרזה על הזוכה במכרז ובין אם הוכרז על זוכה 1993-תשנ"ג
 והמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו ו/או סרב לחתום על החוזה.

לא הודיעה הרשות למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על פי תנאי המכרז ו/או  .10.2
ת הליך בדיקת ההצעות למכרז או האריכה הרשות את המועד האחרון להגשת ההצעות חל עיכוב בהשלמ

במכרז, אזי מבלי לגרוע מהוראות כל דין, תהא הרשות רשאית לדרוש מכל אחד מהמציעים, לפי העניין, 
הארכת תוקף הערבות לקיום המכרז לתקופה שתקבע על ידה, ואף תוקף תקופת הצעתו של המציע 

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

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ומציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף הערבות לקיום  .10.3
לא הפקיד ערבות  ימים מיום שנדרש לכך על ידי הרשות ו/או 7המכרז ו/או לא חתם על החוזה תוך 

להלן, תהא רשאית הרשות לחלט את מלוא סכום הערבות לקיום המכרז, מבלי   10.5  כמפורט בסעיף 
שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על 

  פי כל דין. - או לנקוט נגד המציע כאמור בהליכים עלמנת לפגוע בזכות הרשות לתבוע נזקים ו/

כמו כן, במקרה של אי קיום התחייבויות המציע על פי האמור במסמכי המכרז, לרבות הפרת איזו  .10.4
מהתחייבויותיו, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמת המציע ומבלי לנקוט בהליכים משפטיים, 

או את חלקו, וזאת מבלי שיהיה באמור על מנת לגרוע ו/או לגבות את מלוא סכום הערבות לקיום המכרז 
לפגוע בזכות הרשות לתבוע מהמציע כל נזק אחר ו/או נוסף ו/או לנקוט כנגד המציע בהליך כלשהו 

 למימוש זכויותיה כאמור.

כבטחון לקיום התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, וכתנאי לשחרור הערבות לקיום המכרז, יפקיד  .10.5
   לחוזה.  26ידי הרשות ערבות כמפורט בסעיף הזוכה ב

תיתן הרשות הזדמנות  1993-ב(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג16במקרים הנופלים בגדרה של תקנה  .10.6
   למציע להשמיע טענותיו בקשר עם החילוט, בטרם חילוט הערבות לקיום המכרז.

  תוקף ההצעה .11

לעיל, אלא אם כן הוארכה בהתאם  7.9.1  סעיףהצעת המציע תיחשב כעומדת בתוקפה, עד למועד הנקוב ב
  לעיל.  10.2 להוראות סעיף 

 בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה  .12

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, מבין ההצעות שהוגשו ואשר עמדו בכל התנאים המקדמיים  .12.1
מחיר ההצעה של  –מהמשקל  100%להלן, תהיינה כדלקמן:  12.2.2  והתנאים הנוספים כמפורט בסעיף

  המציע.

 כדלקמן:  ,בדיקת הצעות המציעים במכרז תעשה בשלב אחד שיתבצע בשני שלבי משנה .12.2

  תחילה תבחן הרשות את הצעתם הכספית של המציעים.  –ההצעה הכספית  .12.2.1

עמידה בתנאים מקדמיים ובתנאים נוספים: הרשות תבחן את עמידתו של המציע בעל ההצעה  .12.2.2
הנוספים ובתנאים  לעיל 6.1 הכספית הנמוכה ביותר בתנאים המקדמיים המפורטים בסעיף 

. במסגרת האמור, תבדוק הרשות ")התנאים הנוספיםלעיל (להלן: " 7.11 -7.9 כאמור בסעיפים 
  לעיל.  7 את המסמכים אשר הוגשו על ידי המציע בהתאם להוראות סעיף 

 "Go-No-Go"תתבצע, בשלב הראשון, על בסיס  והתנאים הנוספים בדיקת התנאים המקדמיים
למען  –ולא תנוקד. עוד יודגש, כי מציע אשר לא עמד בתנאים המקדמיים, הצעתו תפסל, והכול 

להלן. נפסלה  17.2 מבלי לגרוע מהזכות המוקנית לרשות בהתאם להוראות סעיף  –הסר ספק 
הצעתו של המציע בעל ההצעה הכספית הנמוכה ביותר, תמשיך הרשות לבחון את עמידתו 
בתנאים המקדמיים של המציע העוקב אשר הצעתו הכספית הינה הנמוכה ביותר (מלבד המציע 
שהצעתו נפסלה). נפסלה הצעתו של המציע העוקב תמשיך הרשות לבחון את הצעותיהן העוקבות 

  ים נוספים באופן המתואר בסעיף זה לעיל. של מציע
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זה לעיל, על מנת לגרוע  12.2  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין במנגנון המתואר בסעיף
מזכותה של הרשות לבחון את עמידתן של הצעות נוספות בתנאים המקדמיים ובתנאים נוספים 
במקביל לבחינת הצעתו של המציע בעל ההצעה הכספית הנמוכה ביותר ואף לפנות למציעים 

להלן, הכול בהיקף ובאופן שייקבע  17.2 קבלת הבהרות בהתאם להוראות סעיף כאמור בבקשה ל
  על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

הנמוכה ביותר. מציע אשר עמד בתנאים המשוקללת ת התחרות במכרז תהא על ההצעה הכספי .12.3
פס ההצעה הכספית, בטו, כפי שנקב המשוקללת המקדמיים ובתנאים הנוספים ואשר הצעתו הכספית

  להלן.  20 -18 תהיה הנמוכה ביותר, ייבחר כזוכה, וזאת בכפוף להוראות סעיפים 

צעה כספית, שהינה במידה ששני מציעים או יותר, אשר עמדו בתנאי המקדמיים, נקבו בערך זהה של ה .12.4
"), תפעל הרשות לצורך בחירת הזוכה בעלי ההצעות הזהותההצעה הכספית הנמוכה ביותר (להלן: "

 באופן המפורט להלן: 

הרשות תפנה, בכתב, אל בעלי ההצעות הזהות בדרישה להגשת הצעות כספיות משופרות. בעלי  .12.4.1
ות ממועד קבלת דרישת שע 48ההצעות הזהות יגישו את הצעותיהם המשופרות, בכתב, תוך 

 ").Best & Finalהליך הרשות בכתב, או במועד אחר אותו תנקוב הרשות בפנייתה (להלן: "

, ייבחר הזוכה בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעיף Best & Finalעם סיומו של הליך  .12.4.2
 לעיל. 12.3 

, לא יהיה רשאי מי מבעלי Best & Finalלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי במסגרת הליך  .12.4.3
 ההצעות הזהות להגיש הצעה גבוהה יותר מהצעתו הקודמת.

יש הצעה נמוכה יותר הגלא , או Best & Finalלא השתתף מי מבעלי ההצעות הזהות בהליך  .12.4.4
 .הסופית להצעתו הקודמת, תיחשב הצעתו המקורית כהצעתו הכספית

 הודעה בדבר זכייה .12.5

הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז ו/או אי הודעה  .12.5.1
 בדבר אי זכייתו, תישלח למציע אך ורק על ידי מזכיר ועדת המכרזים של הרשות.

מובהר בזאת, כי כל הודעה אשר תימסר למציעים במכרז באיזה מהנושאים המפורטים בסעיף  .12.5.2
 - ים של הרשות לעיל בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר ועדת המכרז 12.5.1 

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

  התמורה .13

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של המציע הזוכה על פי החוזה, במלואן ובמועדן, תשלם הרשות לזוכה  .13.1
ף שעת עבודה כהגדרתו לתעריתמורה אשר תחושב בהתאם תים שיסופקו על ידו בפועל, עבור השירו

 , וכן תשלומים נוספים, והכול באופן ובתנאים המפורטים לשם כך בחוזה.לחוזה 28.1.1בסעיף 

 הצמדת התמורה ועדכונה יהיו באופן ובתנאים המפורטים לשם כך בחוזה.  .13.2

למען הסר ספק מובהר, כי התמורה כאמור לעיל הינה מלאה, סופית וכוללת, וזאת בגין ביצוע השירותים  .13.3
 על פי החוזה, לרבות כל ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן השירותים הקבלןוכל יתר התחייבויות 

, במלואם פי כל דין- ובתוך כך את עלות השכר של עובדיו אשר כוללת את כל רכיבי השכר הנדרשים על
 הכל כמפורט במסמכי המכרז. 

 תקופת ההתקשרות .14

ועד ליום  201870/10/) חודשים, החל מיום 36השירותים השוטפים היא לשלושים ושישה ( תקופת .14.1
הרשות תהא רשאית לשנות את מועד תחילת  .")ההתקשרותמועד (לעיל ולהלן: " 6/20210/30

  וזאת בהודעה מוקדמת בכתב.ההתקשרות 
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לתקופה או הרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  .14.2
 בחוזה() חודשים 36תקופות נוספות, בכל תמהיל שתבחר, שלא יעלו יחדיו במצטבר על שלושים וששה (

ו/או  התקשרותה ימים טרם תום תקופת 30"), וזאת בהודעה מוקדמת בכתב, של תקופת ההארכהזה: "
  .ל תקופת הארכה (לפי העניין)כ

בזאת באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות ו/או  יםומתחייב יםמצהיר המציעים .14.3
זכות המוקנית לרשות, וכי בקרות  היאלתקופות הארכה נוספות,  השוטפים השירותיםאי הארכת תקופת 

מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך,  הן יהיבאופן בלתי חוזר וכ המציע הזוכה , מוותרלחוזה 31סעיף 
 ולהעניק את שירותים במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכות ולרבות טענה בדבר הסתמכות

) ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן האו חלק הלהעניק את השירותים במהלך תקופת ההארכה (כול
 בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם. המציע הזוכההשקיע 

 כניסה מדורגת של קבלן חדש בסמוך לסיום תקופת ההתקשרות  .14.4

) חודשים לפני סיום תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול) תהא הרשות 3שלושה (
רשאית להפחית תשומות מהקבוע בחוזה בצורה מדורגת, ולהכניס במקביל את קבלן נותן השירותים 

וזאת צוע הדרגתי הולך ועולה של השירותים, ילבהחדש שיזכה במכרז לביצוע השירותים נשוא חוזה זה, 
על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. המציע הזוכה יהא מנוע ומושתק ולא תעמוד לו כל טענה ו/או 

כדי לגרוע מזכותה של כי אין באמור  דרישה, מכל מין וסוג שהוא, כנגד הרשות בקשר לכך. מובהר בזאת,
  .לחוזה 4כאמור בסעיף תשומות, ת היקפי לשנוהרשות 

  חובת חתימה על החוזה  .15

הזוכה לחתום על החוזה ונספחיו עם הרשות, בנוסח שהעתקו מצורף לרבות כל תיקון אותו תבצע  על המציע
) ימים מהמועד שהתבקש לכך על ידי 10הרשות בחוזה (ככל שתבצע), במסגרת הליך המכרז, וזאת תוך עשרה (

, והמציע מכרז זה הרשות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החוזה על כל נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי
 .ידו, בשום שלב, טענה שעניינה "פרשנות לרעת המנסח"- מוותר בזאת, ולא תועלה ו/או תישמע על

  שמירת דינים והוראות  .16

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

  ופנייה להשלמותשינויים  .17

כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז על ידי המציע או כל הסתייגויות שלו לגביהם, בין על ידי  .17.1
תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה, והכול 

 בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

ותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, הרשות שומרת על זכ .17.2
בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לביצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהוא, 
הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או התנאים הנוספים ו/או בקשר עם 

כות ו/או ההצעה הכספית ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת המענה למתן ציון האי
ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהוא ומכל סיבה שהיא שנתגלעו 
באיזה מהמענים האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של 

ע), והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות בהתאם להוראות הנקובות בטופס ההצעה המצי
 הכספית ובהתאם לשאר הוראות הדין.

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

ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה 
  ה של הפעלת סמכות כאמור. של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותי

  העדר חובה לקבלת ההצעה הזולה ביותר .18

למרות כל האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה 
  ביותר או כל הצעה מההצעות שיוגשו במכרז.
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   חריגה מאומדן .19

(להלן:  שווי ההתקשרות במכרז של המציע מצהיר בזאת, כי הודע לו שהרשות מתעתדת לערוך אומדן .19.1
  . ")האומדן"

ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית  מבלי לגרוע מכל זכות נוספת העומדת לרשות על פי מסמכי המכרז .19.2
לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ואף בנסיבות בהן התגלה פער משמעותי, בין 
ההצעה הכספית הכשרה הנמוכה ביותר לבין האומדן (מבין ההצעות הכספיות הכשרות הגבוהות 

האומדן (מבין ההצעות הכספיות מהאומדן) ו/או בין ההצעה הכספית הכשרה הגבוהה ביותר לבין 
הכשרות הנמוכות מהאומדן), לפי העניין, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, במצטבר או 

 לחילופין, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ועל פי סדר שיקבע על ידה (אם בכלל): 

צעות הכספיות (כולן או לבצע בדיקה בקשר עם קיומו של הפער המשמעותי בין האומדן לבין הה .19.2.1
חלקן), וזאת בין בדרך של עריכת שימוע פרונטאלי, בין בדרך של עריכת שימוע בכתב ובין בדרך 

 של בחינה חוזרת של האומדן וההצעה הכספית, באמצעות גורמים מקצועיים מטעם הרשות; 

פי שיקול על  –לפסול כל הצעה שבינה לבין האומדן קיים פער משמעותי, ובנסיבות האמורות  .19.2.2
 לבחון את ההצעה של המציע בעל ההצעה הכשרה העוקבת;  –דעתה הבלעדי 

 לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף קיומו של הפער המשמעותי;   .19.2.3

 להלן.  20 לבטל את המכרז, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף  .19.2.4

לדרוש מהמציעים הגשת הצעות כספיות מיטביות לרשות, בהליך תחרותי אותו תערוך הרשות  .19.2.5
  לשם כך; 

להורות על ביצועה החלקי של ההתקשרות מושא המכרז ו/או להורות על פיצול ההתקשרות בין  .19.2.6
אף לדרוש מכל אחד מהמציעים  –על פי שיקול דעת הרשות  –מספר מציעים במכרז, ולשם כך 

בעלי הצעות כספיות כשרות, להגיש הצעות כספיות חלופיות התואמות את המכרז במתכונתו 
 ").    ות חלופיותהצעהעדכנית (להלן: "

 זה:   19 לצורך סעיף .19.3

שיעור החריגה מהאומדן [באחוזים] (חיובי ו/או שלילי, לפי  –" שיעורי חריגה מקסימאליים" .19.3.1
  המכרזים במסגרת עריכת האומדן.  העניין), שנקבע על ידי ועדת

פערים חיוביים ו/או שליליים, לפי העניין, בין ההצעה הכספית הנמוכה  –" פער משמעותי" .19.3.2
ביותר לבין שיעורי החריגה המקסימאליים מהאומדן (מבין ההצעות הכספיות הכשרות הגבוהות 

שיעורי החריגה מהאומדן) או לחילופין, בין ההצעה הכספית הכשרה הגבוהה ביותר לבין 
 המקסימאליים מהאומדן (מבין ההצעות הכספיות הנמוכות מהאומדן).

הצעה כספית של מציע, אשר על פי מסמכי המכרז, עמדה בכל תנאי המכרז עד  –" הצעה כשרה" .19.3.3
 לשלב בדיקת ההצעה הכספית.   

(א) 23 –) ו 1(א21זה, על מנת לגרוע בשום צורה ואופן בהוראות תקנות  19 מובהר, כי אין בהוראת סעיף  .19.4
ומזכויות הרשות על פיהן, באופן שבו תהיה הרשות רשאית על פי  1993 –לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג 

/ים שהגיש/ו הצעה/ות כספית/ות כשרה/ות, הצעה/ות שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לדרוש ממציע
כספיות חוזרות ומשופרות או הצעה כספית מיטבית, וזאת בכל מקרה שבו התגלה פער כלשהו (חיובי או 

  שלילי, לפי העניין), בין ההצעה הכספית הכשרה לבין האומדן.

סעיף שות כפי שהן נקובות המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הר .19.5
לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל  זה 19 

טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה 
 מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור. 
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  ביטול המכרז או ביטול החוזה .20

 זכייה או חוזההזכות לבטל מכרז,  .20.1

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

אות הדין. הנסיבות בהתאם לסמכויות המוקנות לה על פי טופס הזמנת הצעות זה ו/או על פי יתר הור
  בגינן בוטלו המכרז, הזכייה או החוזה, ימסרו למציעים, או לזוכה, לפי העניין.

 החזר דמי השתתפות -ביטול מכרז .20.2

להחזר תשלום דמי ההשתתפות,  שהוכרז בו זוכה, יהיה זכאי כל אחד מהמציעים לפניבוטל המכרז 
בלבד. מובהר, כי משתתפים במכרז, כלומר, גורמים ששילמו את דמי ההשתתפות, אך לא הגישו הצעה 

שהוכרז  לאחרלמכרז, לא יהיו זכאים להחזר תשלום דמי ההשתתפות בנסיבות האמורות. בוטל המכרז 
ו/או הפרת איזו מהוראות כל דין על  בו זוכה, וזאת שלא בשל הפרת איזו מהוראות טופס הזמנת ההצעות

ידי הזוכה, יהיה הזוכה בלבד, זכאי אך ורק להחזר תשלום דמי השתתפות. מוסכם בזה, כי ההחזר הנקוב 
יהווה סילוק סופי ומלא, בכל עניין הקשור לביטול המכרז, בין במישרין ובין זה לעיל,  22.2 בסעיף 
  .בעקיפין

 תוצאות הביטול .20.3

לעיל, תהיה הרשות  20.1 שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניבוטל המכרז  .20.3.1
פי - רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על

דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז, וזאת בין אם הושבה למציעים ערבות לקיום 
 ה במכרז חובת המצאת ערבות) ובין אם לאו. המכרז (ככל שנקבע

שהוכרז זוכה במסגרתו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה של זוכה במכרז ו/או  לאחרבוטל המכרז  .20.3.2
, בנסיבות (לרבות במהלך ביצוע החוזה על ידו) לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז

לעיל,  20.3.1 לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף  20.1 המתוארות בסעיף 
ובנסיבות המתאימות, תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע הבא 

ביותר, מבין שאר ההצעות אשר עמדו בכל התנאים  הזולהאחריו אשר הצעתו הכספית הנה 
הצעתו/ם של המציע/ים אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור)  המפורטים בטופס הזמנת ההצעות (מלבד

ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז, 
 והכל בהתאם להוראות כל דין. 

  העדר בלעדיות .21

ת קבלת הצעת המציע הזוכה וחתימת חוזה עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים והרשות רשאי
 בכל עת, ועל פי שיקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים לביצוע השירותים. 

  עיון במסמכי המכרז .22

רק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעות הזוכות 
, לאחר תיאום עם מזכיר/ת 1993- (ו) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג21 - (ה) ו21בהתאם לאמור בתקנות משנה 

כולל מע"מ, ובכפוף לאמור בטופס ההצעה ) ₪, 500ועדת המכרזים, וכל זאת תמורת תשלום בסך חמש מאות (
  הכספית. 

    אישור גורמי בטחון .23

מראש ובכתב לכל אחד מן ביטחון נתב"ג "ט חאישורם של נציגי מנהמציע הזוכה מתחייב, לקבל את  .23.1
  בביצוע השירותים, כמפורט בחוזה.העובדים שיועסקו על ידו 

מובהר בזאת, כי מסיבות ביטחוניות, המציע הזוכה לא יוכל לספק את השירותים נשוא המכרז באמצעות  .23.2
 עובדים פלסטינים אשר אינם אזרחי מדינת ישראל ובכפוף ליתר דרישות ותנאי המכרז. 

    שאלות הבהרה .24

 ערן רוסלרמר א והיש להפנות בכתב את כל השאלות והבירורים  ולמכרז זה, אלי נציג הרשות האחראי .24.1
או על ידי שליח, למזכירות אגף לוגיסטיקה, רשות שדות התעופה,  03-9711296באמצעות פקס שמספרו: 

 . 209B, חדר 2קומה  1נמל תעופה בן גוריון, טרמינל 
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. על הפונים לציין בעת פנייתם 0021:בשעה  21.03.2018תאריך ב רביעי פניות לבירורים תעשנה עד ליום .24.2
את מספר הפקסימיליה ומס' הטלפון לבירורים. לאחר מועד זה תהא הרשות רשאית שלא לענות לשאלות 

 מציעים. 

, בפורמט של ERANRO@IAA.GOV.ILאת שאלות ההבהרה יש להעביר באמצעות דוא"ל שכתובתו  .24.3
כה, כולל עמודה בה מצוין המסמך בלבד, בקבצים פתוחים הניתנים לערי WORDאו  EXCELקובץ 

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

 
  
  
  

הוגשו באמצעות דוא"ל כמפורט על המציעים לוודא טלפונית את קבלת שאלות ההבהרה (בין אם הן  .24.4
 .03-9750590/581לעיל) בטלפון שמספרו:  24.1לעיל או באמצעות פקס כמפורט בסעיף  24.3בסעיף 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי הרשות בקשר עם המכרז,  .24.5
לעיל (להלן, יחדיו  17.2מפורט בסעיף מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, בין היתר כ

"), יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות. פרסום ההבהרות באמצעות אתר ההבהרותבסעיף זה: "
האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מ המציעים, גם בנסיבות בהן, מכל 

להלן,  24.6חלקן) בהתאם להוראות סעיף  סיבה שהיא, לא הפיצה הרשות בעצמה את ההבהרות (כולן או
ובכל מקרה על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, 
אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן, ולצרפן להצעה לאחר ששקללו את האמור בהן והמציעים יהיו 

 ל מין וסוג שהן, בקשר לכך.מנועים ומושתקים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכ

לעיל, הרשות תפיץ במישרין את ההבהרות לכל  24.5בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על פי סעיף  .24.6
 מי שנרשם למכרז, וזאת באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון בקשר עם כל אחת מההבהרות.

 24.6פורסמה כאמור בסעיף למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של הרשות, אלא אם  .24.7
 לעיל.

  
  משלמי דמי השתתפות  מפגש  .25

, למתן הסברים והבהרות למכרז (ולהם בלבד)מציע ששילם דמי השתתפות הרשות תקיים מפגש לכל  .25.1
 0011:בשעה:  03.201881.ביום 

משרדי הנהלה,  -2, קומה 3נתב"ג, טרמינל בבמפגש ייפגשו במועד ובשעה הנקובים לעיל,  המשתתפים .25.2
 .קטן מנהל נתב"גחדר ישיבות 

יפורסם על  המפגש פרוטוקול. ומהווה אחד התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז חובה הינוהמפגש  .25.3
 ידי הרשות ויחייב כל גורם שיגיש הצעה למכרז.  

מציע או נציג מטעמו אשר לא ישתתף במפגש המציעים כאמור לעיל, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז ואם  .25.4
 .הצעתו תיפסל על הסף - עשה כן 

  איסור הסבה .26

, בשום לאחרכל אחד מהמציעים, לרבות המציע הזוכה, מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות  .26.1
צורה ו/אופן, במישרין ו/או בעקיפין, כל זכות מזכויותיו לפי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת 

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

  שייחתם עמו (ככל שייחתם)), אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של הרשות.

  

פירוט השאלה או  מס' הסעיףמסמךמס"ד
 ההבהרה

   'X  טופס הזמנה/חוזה/נספח 



 
    

17  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750590:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750590, Fax:972 3 9711296  

 

ט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה ו/או המחאה הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחל .26.2
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור שלא תקבל את אישורה בכתב של  26.1 כאמור בסעיף 

 הרשות, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף. 

  בעלות על מסמכי המכרז .27

שהוא במסמכי המכרז ובנספחיו, לרבות מענה  הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג
המציעים, תהיינה של רשות בלבד. המציעים במכרז אינם רשאים לעשות בהן כל שימוש שהוא, אלא רק לצורך 

  הגשת ההצעה. מסמכי המכרז יוחזרו במלואם למשרדי הרשות לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .28

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או הנובע -לבית המשפט המוסמך בתל אביב .28.1
מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין 

  לאחר שנקבע בו זוכה.

, בין טרם המכרזור ו/או הנובע ממסמכי כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקש .28.2
נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת 

 והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 
  בכבוד רב,

  ערן רוסלר
  רפרנט רכש בכיר  
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  התמצאות בנתב"גמפת 
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  נספח א' לטופס הזמנת ההצעות 
  לטופס הזמנת ההצעות 7.1 תצהיר פרטי מציע, בהתאם להוראות סעיף 

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

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

  והכרתי את העובדות נשוא התצהיר.

  _______________________________________________________שם התאגיד:  .1.1

  מען רשום: ________________________________________________________ .1.2

 מספר תעודת הרישום של התאגיד: _______________________________________ .1.3

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

 מספר המניות מען מספר זיהוי שם בעל המניות

    

    

    

    

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

 _המנהל הכללי: _______________________________________________

 בתאגיד:מנהלים נוספים בפועל 
 
 

  
  שמות מורשי החתימה של התאגיד: ___________, ____________, _____________.  .1.6

 אני מצהיר, כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2
 מצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" של תעודת רישום התאגיד. .3

              ___________________  
  חתימת המצהיר                         

  
  

/__/__ הופיע בפניי, במשרדי ב   אני הח"מ, עו"ד ________, מ.ר. _______, מאשר/ת בזאת, כי ביום 
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ והמוכר/ת לי באופן     _____________ מר/גב' 

פוי/ה לעונשים אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צ
    הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

                               __________________  
  חתימה וחותמת עוה"ד                    
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 נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות 

  לטופס הזמנת ההצעות 7.2 תצהיר בהתאם להוראות סעיף 
  

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

[*יש לנקוב בשמו  ")המציע_______________ (להלן: "_______עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____אני  .1
הכוונה,  שירותי למתן 2017/070/0563/00, למכרז פומבי מס' המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

  .התעופה שדות רשות עבור, סדרנות קהל ושרות לנוסע בנתב"ג

  הכללי של המציע ונותן תצהירי זה בשמה מכוח תפקידי ומכוח הכרתי את העובדות נשוא תצהירי.הנני מנהלו  .2

מספק שירותים שונים ללקוח אחד לפחות בתחומי הנני מצהיר, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע  .3
משקפים ו/או שירותי סדרנות ו/או הכוונת קהל ו/או אבטחה ו/או שירותי בידוק בטחוני ו/או שירותי מזהים 

 . מעובדיו לפחות 70 תשמירה ו/או שירותי העמסת כבודה, אשר ניתנים באמצעו

  בנספח זה: 

העסקת עובדים בעמדות המבדילות בין שטח פתוח לכלל הציבור לשטח מסונן משמעו  –" בידוק בטחוני"
כאשר הסינון מתבצע באמצעות תשאול ו/או בדיקה גופנית ו/או שער מגנומטר ו/או מגנומטר ידני ו/או  ,ומפוקח

והכל בהתאם ועל פי הנחיות הגוף המנחה והמוסמך  ,מכשיר מריחן ו/או שיקוף במכונות שיקוף מסוגים שונים
  בישראל. 

  :להוכחת ההצהרהנתונים 

  שם הלקוח
פרטי איש קשר 
  מטעם הלקוח 

  )מספר טלפון(שם ו

סוג השירותים 
הניתנים על ידי 
   המציע ללקוח

(שירותי תחומי סדרנות 
ו/או הכוונת קהל ו/או 
אבטחה ו/או שירותי 
בידוק בטחוני ו/או 

שירותי מזהים משקפים 
ו/או שירותי שמירה 
ו/או שירותי העמסת 

  כבודה)

כמות עובדי המציע 
  אצל לקוח זה 

(נכון למועד האחרון 
  להגשת ההצעות)

תקופת מתן 
  השירותים

חודש  ,יש לציין יום(
  )ושנה

          

          

          

          

          

          

          

  מספר השורות הינו להמחשה בלבד *  

כאמור מסמכים להוכחת הנתונים אותם ציין  הנפרדת וכן להוסיף לטבל ההמציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבל *
דלעיל, וכשלכל הנתונים המפורטים בה ו/או במסמכים המצורפים  ההאמורות, תיערכנה באופן זהה לטבל הבתצהירו, ובלבד שהטבל

  אליה, יאומתו באמצעות תצהיר כמפורט בנספח זה להלן. 
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למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק של נספח ב' המופקד בתיבת המכרזים הינו, באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז 
זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של נספח ב', 

  כפי הופקד בתיבת המכרזים. 

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

                            
                   ___________________  
  חתימת המצהיר                             

  

/__/___ הופיע בפניי, במשרדי   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ והמוכר/ת לי באופן     ב_____________ מר/גב' 

כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה 
  הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

                  __________________  
  חתימה וחותמת עוה"ד                     
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 נספח ג' לטופס הזמנת ההצעות 
  לטופס הזמנת ההצעות  7.3 סעיף - אישור רואה חשבון

  
  

  תאריך: ___________

  

המחזור הכספי "), הרינו לאשר, כי המציע___________ (להלן: "____________כרואי החשבון של ______
   בנפרד. 2017 - ו 2016בכל אחת מהשנים ₪,  10,000,000 -  מאינו נמוך של המציע במחירים שוטפים* 

  סך הכנסות המציע לא כולל  מע"מ. –" מחירים שוטפים* "

  

  

  

 ______________  
  חתימת רואה החשבון

  [חותמת וחתימה ידנית]
  

  

  הערה: על האישור להיות מקורי ומוצא ע"י רו"ח חיצוני של המציע
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 נספח ד' לטופס הזמנת ההצעות 
  לטופס הזמנת ההצעות 7.5 בהתאם להוראות סעיף  תצהיר

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

[*יש לנקוב בשמו  ")המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ____________________________ (להלן: " .1
הכוונה,  שירותי למתן 2017/070/0563/00למכרז פומבי מס' , המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

  .התעופה שדות רשות עבור, סדרנות קהל ושרות לנוסע בנתב"ג

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

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

א התאגיד המציע, אני ואף לא אחד מבעלי אמצעי השליטה המשמעותיים האחרים בתאגיד המציע ל .3.1
, 100: 1977-הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים על פי חוק העונשין, תשל"ז

- ו/או על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח 422-425, 383, 330, 305, 300, 291, 290, 237, 112
  וי העונש בגינן., ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצ1957

) 25%מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים ( –" בעל אמצעי שליטה משמעותיזה: " 3.1לצורך סעיף 
או יותר מן 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]  [המציע יסמן  -יע ובעל הזיקה אליו המצ .3.2

   ,ו/או חוק שכר חוק עובדים זרים(להלן: " 1991- התשנ"אלא הורשעו לפי חוק עובדים זרים ;("
 השלישית(ג) עבירות המנויות בתוספת  או/ו"); חוק שכר מינימום(להלן: " 1987-מינימום, התשמ"ז

  ").עבירות על חוק להגברת האכיפה(להלן: " 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

 ) חוק עובדים (להלן: " 1991-התשנ"א) עבירות לפי חוק עובדים זרים, 2לא הורשעו ביותר משתי
(ג) עבירות  או/ו"); חוק שכר מינימום(להלן: " 1987-"); ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"זזרים

עבירות (להלן: " 2011- לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב השלישיתהמנויות בתוספת 
  ").על חוק להגברת האכיפה

 ) ו/או לפי עבירות על  ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום2הורשעו ביותר משתי
 ממועד לפחות שנים) 3( שלוש חלפו הצעותה להגשת האחרון במועד אך חוק להגברת האכיפה,

   .האחרונה ההרשעה

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

  :האחרונה הרשעהה ממועד לפחות שנים

  [חודש ושנה] תאריך ההרשעה [מספר סעיף ושם חוק]פירוט העבירה   

1.      

2.      

3.      

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

- כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקה" - " והורשעזה: " 3.2לצורך סעיף 
1976.  

  

  במקום הרלוונטי]  [המציע יסמן   -  ההצעות) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת 3בשלוש ( .3.3
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   לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל הפרות המהוות עבירה לפי חוק
  עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום ו/או לפי עבירות על חוק להגברת האכיפה.

  הפרות המהוות 6יים בשל יותר משש (לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספ (
  עבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום ו/או לפי עבירות על חוק להגברת האכיפה.

  ) הפרות המהוות עבירה 6על המציע או על בעל זיקה אליו הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש (
ו/או לפי עבירות על חוק להגברת האכיפה,  לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום

  כדלקמן: 

  פירוט ההפרה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך הטלת העיצום הכספי 

  [חודש ושנה]

  גובה העיצום הכספי

  [בש"ח]

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

זה, יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל  3.3לעניין סעיף 
מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד 

  בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.

 במקום הרלוונטי] √[המציע יסמן נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .3.4

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

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

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

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

י אכן פנה בפועל כאמור, לעיל, ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייב, והמציע מצהיר בזאת כ )ii(סעיף 
 . ובמידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומן

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה:  " 3.4סעיף לצורך 

אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי היה והמציע יתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה, יעביר העתק 
ימים  30שרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך זה לעיל, למנכ"ל מ 3.4מהתצהיר לפי סעיף 
  ממועד ההתקשרות.  

בדבר ביצוע הפרות הכלכלה לתצהירי זה אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד  מצורף, שרלוונטי ככל .4
, התקף על שמו של המציע או בעל הזיקה אליו, לפי בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר כלפי עובד אחד

[המציע או בעל הזיקה אליו ינפיק ) השנים שקדמו למועד הנפקת האישור האמור. 3העניין, בגין התקופה של שלוש (
 את האישור במהלך התקופה שבין מועד פרסום המכרז לבין המועד האחרון להגשת ההצעות]

  לעיל אמת.זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי ד .5
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            ___________________  
  חתימת המצהיר                              

  
  

/___/__ הופיע בפניי, במשרדי   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ והמוכר/ת לי באופן     ב_____________ מר/גב' 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים אישי, ואחרי 
  הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

  
                   __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                 
  

  

בעל שליטה/בעל זיקה באמצעות , יחויב כל במציע/בעלי הזיקהבעלי השליטה האחרים היה והמנהל הכללי לא יוכל להצהיר בשם *
  להלן, בשינויים המחויבים.  1כמפורט בנספח ד'חתום על תצהיר ל מורשי חתימה מטעמו
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 נספח ד'1 לטופס הזמנת ההצעות
  לטופס הזמנת ההצעות 7.5 תצהיר בהתאם להוראות סעיף

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

[*יש לנקוב ") המציע____________ (להלן: "____אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________ .1
למכרז פומבי מס'  2017/070/0563/00למכרז פומבי מס' , בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

  .התעופה שדות רשות עבור, הכוונה, סדרנות קהל ושרות לנוסע בנתב"ג שירותי למתן 2017/070/0563/00

משמש כמורשה חתימה /מציעלהנני בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע/ בעל זיקה  .2
 השליטה אמצעי בעל(להלן: " למציע)ב_________________(בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע/בעל זיקה 

  )ק את המיותרומחלהשלים ול יש[ .מוועושה תצהיר זה בש ")למציע הזיקה בעל"/"במציע המשמעותי

לא הורשע בכל בעל אמצעי השליטה המשמעותי במציע  –אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  .3
, 291, 290, 237, 112, 100: 1977-חוק העונשין, תשל"ז ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים על פי

, ואם הורשע במי 1957-ו/או על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח 422-425, 383, 330, 305, 300
  מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.

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

 ) או יותר מהדירקטורים במציע.25%(

  במקום הרלוונטי]  [יש לסמן  - בעל הזיקה למציעאני מצהיר בזאת, כי  .4

  ,ו/או חוק שכר חוק עובדים זרים(להלן: " 1991-התשנ"אלא הורשע בעבירות לפי חוק עובדים זרים ;("
שנייה או ה(ג) עבירות המנויות בתוספת  או/ו"); חוק שכר מינימום(להלן: " 1987-מינימום, התשמ"ז

להגברת עבירות על חוק (להלן: " 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב שלישיתה
   ").האכיפה

 ) חוק עובדים (להלן: " 1991-התשנ"א) עבירות לפי חוק עובדים זרים, 2לא הורשע ביותר משתי
(ג) עבירות  או/ו"); חוק שכר מינימום(להלן: " 1987-"); ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"זזרים

(להלן:  2011- לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב שלישיתשנייה או הההמנויות בתוספת 
  ").עבירות על חוק להגברת האכיפה"

 ) ו/או לפי עבירות על  ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום2הורשע ביותר משתי
 עדממו לפחות שנים) 3( שלוש חלפו ההצעות להגשת האחרון במועד אך חוק להגברת האכיפה,

   .האחרונה ההרשעה

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום ו/או לפי עבירות על 2הורשע ביותר משתי (
) 3( שלושחוק להגברת האכיפה, על פי הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפו 

  :האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנים

  [חודש ושנה]תאריך ההרשעה  סעיף ושם חוק][מספר פירוט העבירה   

1.      

2.      

3.      

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

  .1976-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקה" -" והורשעזה: " 4לצורך סעיף 

   במקום הרלוונטי]  [יש לסמן  –) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות 3אני מצהיר בזאת, כי בשלוש ( .5
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  עיצומים כספיים בשל הפרות המהוות עבירה לפי חוק עובדים זרים  בעל הזיקה למציע לא הוטלו על
  ו/או לפי חוק שכר מינימום ו/או לפי עבירות על חוק להגברת האכיפה.

חוק ) הפרות המהוות עבירה לפי 6עיצומים כספיים בשל יותר משש (בעל הזיקה למציע לא הוטלו עלי
  עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום ו/או לפי עבירות על חוק להגברת האכיפה.

  הפרות המהוות עבירה לפי חוק 6עיצומים כספיים בשל יותר משש ( בעל הזיקה למציע הוטלו על (
  עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום ו/או לפי עבירות על חוק להגברת האכיפה, כדלקמן: 

  ההפרה  פירוט  

  [מספר סעיף ושם חוק]

תאריך הטלת העיצום 
  הכספי 

  [חודש ושנה]

  גובה העיצום הכספי

  [בש"ח]

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

זה, יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל  5לעניין סעיף 
ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד  מינהל

  בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.

 במקום הרלוונטי] √[המציע יסמן נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .6

  שוויון זכויותחוק (להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף ("
  . על המציעלא חלות 

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

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

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

לעיל, ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייב, והמציע מצהיר בזאת כי אכן פנה בפועל כאמור,  )ii(סעיף 
 . חיות בעניין, אכן פעל ליישומןובמידה וקיבל ממנו הנ

  כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה:  " 6 סעיף לצורך 

היה והמציע יתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה, אעביר העתק אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי 
ימים  30זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  6מהתצהיר לפי סעיף 
  ממועד ההתקשרות.  

לתצהירי זה אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר ביצוע הפרות  מצורף, שרלוונטי ככל .7
, התקף על שמו של המציע או בעל הזיקה אליו, לפי בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר י עובד אחדכלפ

[המציע או בעל הזיקה אליו ינפיק ) השנים שקדמו למועד הנפקת האישור האמור. 3העניין, בגין התקופה של שלוש (
  גשת ההצעות]את האישור במהלך התקופה שבין מועד פרסום המכרז לבין המועד האחרון לה
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  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .8

            ___________________  
  חתימת המצהיר                          

  
  

/___/____ הופיע בפני, במשרדי   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
__________ והמוכר/ת לי באופן , שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'     ב_____________ מר/גב' 

אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 
  הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

                      __________________  
  חתימה וחותמת עוה"ד                      
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  נספח ה' לטופס הזמנת ההצעות
  לטופס הזמנת ההצעות 7.7  תצהיר בהתאם להוראות סעיף

  
, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את       אני הח"מ, ____________, נושא ת.ז. מס' __________

  האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

[*יש לנקוב  ")המציעתצהירי זה במסגרת הצעת _________________________________ (להלן: "אני עושה  .1
למכרז פומבי מס'  2017/070/0149/00למכרז פומבי מס' , בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

  .התעופה שדות רשות עבור, הכוונה, סדרנות קהל ושרות לנוסע בנתב"ג שירותי למתן 2017/070/0563/00

  הנני מנהלו הכללי של המציע ונותן תצהירי זה בשמה מכוח תפקידי ומכוח הכרתי את העובדות נשוא תצהירי. .2

בעניין זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה  חובותיו מלוא את מקיים המציעמצהיר, כי  הנני .3
  רך אספקת העבודה  או  השירותים.והמציע כמעסיק לצ עלוההסכמים הקיבוציים החלים 

 חודשים רצופים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, התקיימו במציע 36הנני מצהיר, כי במהלך תקופה של  .4
  : במקום המתאים] [המציע יסמן כל אלה  

4.1.  .המציע לא הורשע בהפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזו מהוראות דיני העבודה 

  ,המציע הורשע בהפרת חובות לשמירה על זכויות העובדים, מכוח איזו מהוראות דיני העבודה
חודשים שקדמו למועד  36[המציע יפרט את כל ההרשעות בקשר עם הפרת דיני העבודה במהלך תקופה של כדלקמן: 

  האחרון להגשת ההצעות; מספר השורות הנו להמחשה בלבד]

4.1.1. ________________________________________________________________ 

4.1.2. ________________________________________________________________ 

4.1.3. ________________________________________________________________ 

4.2.   ם, מכוח איזו מהוראות דיני מציע לא הורשע בהפרת חובות לשמירה על זכויות עובדיל הזיקהבעל
 העבודה.

  מציע הורשע בהפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזו מהוראות דיני ל הזיקהבעל
חודשים שקדמו למועד  36[המציע יפרט את כל ההרשעות בקשר עם הפרת דיני העבודה במהלך תקופה של העבודה. 

 ה בלבד]האחרון להגשת ההצעות; מספר השורות הנו להמחש

4.2.1. ________________________________________________________________ 

4.2.2. ________________________________________________________________ 

4.2.3. ________________________________________________________________ 

חודשים רצופים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, התקיימו במציע  12הנני מצהיר, כי במהלך תקופה של  .5
  : במקום המתאים] [המציע יסמן כל אלה 

5.1.  1985-, תשמ"ולחוק העבירות המינהליות 5לא נקנס על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  המציע ,
) קנסות בגין הפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזה מהוראות דיני 2ביותר משני (

 העבודה. 

  ביותר 1985-לחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו 5המציע נקנס על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף ,
ח איזה מהוראות דיני העבודה, ) קנסות בגין הפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכו2משני (

חודשים שקדמו  12[המציע יפרט את כל הקנסות שהוטלו עליו בשל הפרת דיני העבודה במהלך תקופה של כדלקמן: 
  למועד האחרון להגשת ההצעות; מספר השורות הנו להמחשה בלבד]

5.1.1. ________________________________________________________________ 
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5.1.2. ________________________________________________________________ 

5.1.3. ________________________________________________________________ 

5.2.  לחוק  5) קנסות, על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 2מציע לא נקנס, בלמעלה משני (ל הזיקה בעל
הפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזה , בגין 1985- העבירות המינהליות, תשמ"ו

 מהוראות דיני העבודה.

  לחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו 5מציע נקנס על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף הזיקה לבעל -
) קנסות בגין הפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזה מהוראות דיני 2, ביותר משני (1985

חודשים  12[המציע יפרט את כל הקנסות שהוטלו עליו בשל הפרת דיני העבודה במהלך תקופה של קמן: העבודה, כדל
  שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות; מספר השורות הנו להמחשה בלבד]

5.2.1. ________________________________________________________________ 

5.2.2. ________________________________________________________________ 

5.2.3. ________________________________________________________________ 

  . 1976- תשל"ו, עסקאות גופים ציבורייםבחוק  כהגדרתם -" הורשע" -ו "זיקה"בעל 

, כפי שיהיו 1969- לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט כל החיקוקים המפורטים בתוספת השניה -" דיני העבודה"
  מעת לעת, לרבות כל אחד מאלה: 

; פקודת הבטיחות בעבודה 1945; פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1943פקודת מחלקת העבודה, 
, ; חוק שעות עבודה ומנוחה1949-; חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט1970- [נוסח חדש], תש"ל

; 1953- ; חוק החניכות, תשי"ג1954- ; חוק חמרי נפץ, תשי"ד1951- ; חוק חופשה שנתית, תשי"א1951-תשי"א
; חוק ארגון 1954-; חוק עבודת נשים, תשי"ד1953-; חוק שירות לאומי, תשי"ג1953- חוק עבודת הנוער, תשי"ג

; חוק 1959- התעסוקה, תשי"ט ; חוק שירות1958-; חוק הגנת השכר, תשי"ח1954-הפיקוח על העבודה, תשי"ד
; חוק הביטוח הלאומי 1967- חירום, תשכ"ז-; חוק שירות עבודה בשעת1959-שירות המדינה (מינויים), תשי"ט

- ; חוק מס מקביל, תשל"ג1934; תקנות המלאכות והתעשיות (הסדרתן) (נפט), 1995-[נוסח משולב], תשנ"ה
; חוק שוויון ההזדמנויות 1987-ר מינימום, תשמ"ז; חוק שכ1957- ; חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז1973

; סימן א' 1994- תשנ"ד-; חוק ביטוח בריאות ממלכתי1991- ; חוק עובדים זרים, תשנ"א1988- בעבודה, תשמ"ח
לפרק ו' חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), 

; פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים 1996-ת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו; חוק העסק1994-תשנ"ה
; חוק הסכמים קיבוציים, 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8; סעיף 1998-עם מוגבלות, תשנ"ח

-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29; סעיף 2001-; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א1957- תשי"ז
; חוק הגנה 2002-), תשס"בוהליכי מיון וקבלה לעבודה (תנאי עבודה ולמועמד לעבודה ; חוק הודעה לעובד2000

א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות 5; סעיף 2006- על עובדים בשעת חירום, תשס"ו
, חוק איסור קבלת 2011-התשע"ב , חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,1997-או במינהל התקין), תשנ"ז
 בגופים והניקיון השמירה בתחומי שירות קבלני ידי על עובדים העסקת חוק ,2012- ביטחונות מעובד, התשע"ב

, ציבוריים בגופים והניקיון השמירה בתחומי שירות קבלני ידי על עובדים העסקת צו, 2013-"גתשע, ציבוריים
  וכן כל צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע בקשר עם השירותים נשוא המכרז. ,2013-ג"עתש

הפרת  בדבר הרשעות ו/או קנסות בגין הכלכלהמצורף לתצהירי זה אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד  .6
ור האמור. חודשים שקדמו למועד הנפקת האיש 36חוקי העבודה, התקף על שמו של המציע בגין תקופה של 

  ][המציע ינפיק את האישור במהלך התקופה שבין מועד פרסום המכרז לבין המועד האחרון להגשת ההצעות

  אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

              ___________________  
  חתימת המצהיר                           
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/__/___ הופיע בפניי, במשרדי   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ והמוכר/ת לי באופן     ב_____________ מר/גב' 

אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 
  הצהרתו/ה דלעיל.הקבועים בחוק, חתם/ה על 

                     __________________  
 חתימה וחותמת עוה"ד                       

  
חתום על תצהיר ל בעל זיקה באמצעות מורשי חתימה מטעמו, יחויב כל בעלי הזיקההיה והמנהל הכללי לא יוכל להצהיר בשם *

  להלן, בשינויים המחויבים.  1'הכמפורט בנספח 
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  ההצעותלטופס הזמנת  1נספח ה'
  לטופס הזמנת ההצעות 7.7 תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

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

[*יש ") המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________________________ (להלן: " .1
למכרז פומבי  2017/070/0563/00למכרז פומבי מס' , לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

  .התעופה שדות רשות עבור, הכוונה, סדרנות קהל ושרות לנוסע בנתב"ג שירותי למתן 2017/070/0563/00מס' 

בעל מציע (להלן: "זיקה למציע/אני משמש כ _________ ב ___________ שהינו בעל ל הזיקההנני בעל  .2
  .ימחק את המיותר]הזיקה [בעל  הזיקה") ועושה תצהיר זה בשם בעל הזיקה

מצהיר, כי המציע מקיים את מלוא חובותיו בעניין זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה  הנני .3
 וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה  או  השירותים.

 הזיקה[בעל חודשים רצופים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  36במהלך תקופה של אני מצהיר בזאת, כי  .4

  : במקום המתאים] יסמן 

  מציע לא הורשע בהפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזו מהוראות דיני העבודה.ל הזיקהבעל  

  בעל מציע הורשע בהפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזו מהוראות דיני העבודה. ל הזיקהבעל]
חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת  36יפרט את כל ההרשעות בקשר עם הפרת דיני העבודה במהלך תקופה של  הזיקה

  ההצעות; מספר השורות הנו להמחשה בלבד]

4.1. _________________________________________________________________ 

4.2. _________________________________________________________________ 

4.3. _________________________________________________________________ 

 הזיקה[בעל חודשים רצופים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  12במהלך תקופה של אני מצהיר בזאת, כי  .5

  : במקום המתאים] יסמן 

 לחוק העבירות  5) קנסות, על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 2משני ( מציע לא נקנס, בלמעלההזיקה ל בעל
 , בגין הפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזה מהוראות דיני העבודה.1985- המינהליות, תשמ"ו

  1985-לחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו 5מציע נקנס על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף ל הזיקהבעל ,
) קנסות בגין הפרת חובות לשמירה על זכויות עובדים, מכוח איזה מהוראות דיני העבודה, 2תר משני (ביו

חודשים שקדמו למועד  12יפרט את כל הקנסות שהוטלו עליו בשל הפרת דיני העבודה במהלך תקופה של  הזיקה[בעל כדלקמן: 
 האחרון להגשת ההצעות; מספר השורות הנו להמחשה בלבד]

5.1. _________________________________________________________________ 

5.2. _________________________________________________________________ 

5.3. _________________________________________________________________ 

  . 1976- , תשל"וכהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים -" הורשע" -ו "בעל זיקה"

, כפי שיהיו 1969- כל החיקוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט -" דיני העבודה"
  מעת לעת, לרבות כל אחד מאלה: 
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; פקודת הבטיחות בעבודה 1945; פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1943פקודת מחלקת העבודה, 
; חוק שעות עבודה ומנוחה, 1949-חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט; חוק 1970- [נוסח חדש], תש"ל

; 1953- ; חוק החניכות, תשי"ג1954- ; חוק חמרי נפץ, תשי"ד1951- ; חוק חופשה שנתית, תשי"א1951-תשי"א
; חוק ארגון 1954-; חוק עבודת נשים, תשי"ד1953-; חוק שירות לאומי, תשי"ג1953- חוק עבודת הנוער, תשי"ג

; חוק 1959- ; חוק שירות התעסוקה, תשי"ט1958-; חוק הגנת השכר, תשי"ח1954-יקוח על העבודה, תשי"דהפ
; חוק הביטוח הלאומי 1967- חירום, תשכ"ז-; חוק שירות עבודה בשעת1959-שירות המדינה (מינויים), תשי"ט

- וק מס מקביל, תשל"ג; ח1934; תקנות המלאכות והתעשיות (הסדרתן) (נפט), 1995-[נוסח משולב], תשנ"ה
; חוק שוויון ההזדמנויות 1987-; חוק שכר מינימום, תשמ"ז1957- ; חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז1973

; סימן א' 1994- תשנ"ד-; חוק ביטוח בריאות ממלכתי1991- ; חוק עובדים זרים, תשנ"א1988- בעבודה, תשמ"ח
דרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), לפרק ו' חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הס

; פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים 1996-; חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו1994-תשנ"ה
; חוק הסכמים קיבוציים, 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8; סעיף 1998-עם מוגבלות, תשנ"ח

-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29; סעיף 2001-ת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א; חוק הודעה מוקדמ1957- תשי"ז
; חוק הגנה 2002- ), תשס"בוהליכי מיון וקבלה לעבודה (תנאי עבודה ולמועמד עבודה ; חוק הודעה לעובד2000

א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות 5; סעיף 2006- על עובדים בשעת חירום, תשס"ו
, חוק איסור קבלת 2011-, התשע"בוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, ח1997-או במינהל התקין), תשנ"ז
 בגופים והניקיון השמירה בתחומי שירות קבלני ידי על עובדים העסקת חוק ,2012- ביטחונות מעובד, התשע"ב

, ציבוריים בגופים והניקיון השמירה בתחומי שירות קבלני ידי על עובדים העסקת צו, 2013-"גתשע, ציבוריים
  וכן כל צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע בקשר עם השירותים נשוא המכרז. ,2013-ג"עתש

בדבר הרשעות ו/או קנסות בגין הפרת הכלכלה מצורף לתצהירי זה אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד  .6
חודשים שקדמו למועד הנפקת האישור האמור.  36בגין תקופה של  ההזיקחוקי העבודה, התקף על שמו של בעל 

  ינפיק את האישור במהלך התקופה שבין מועד פרסום המכרז לבין המועד האחרון להגשת ההצעות]הזיקה [בעל 

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

            ___________________  
  חתימת המצהיר                         

  

  

/___/____ הופיע בפני, במשרדי   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ והמוכר/ת לי באופן     ב_____________ מר/גב' 

נשים אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעו
  הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

  

                     __________________  
    חתימה וחותמת עוה"ד                                               
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   נספח ו' לטופס הזמנת ההצעות

  

  נוסח ערבות לקיום מכרז 
  

  תאריך: ___________
  לכבוד

  רשות שדות התעופה 
  

  א.ג.נ.,

  מס' _________________ערבות הנדון: 

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך החייב(להלן: " 1לבקשת __________________ .8
"), אשר תדרשו מאת סכום הערבותחדשים) (להלן: " שש מאות אלף שקלים(ובמילים: ₪  600,000כולל של 

, הכוונה, סדרנות קהל ושרות לנוסע בנתב"ג שירותי למתן 2017/070/0563/00מכרז פומבי מס' החייב בקשר עם 
 "). המכרז(להלן: " התעופה שדות רשות עבור

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו  .9

 , במהלך שעות הפעילות, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישתכם2שתימסר ב _________________
האמורה (להלן: "סכום הדרישה") ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, 
לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל 

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

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה רשאים  2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .10
 להלן. 4לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

   31.12.2018ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה עד ליום  .11

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין  .12
  יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים אלה.- אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

  אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו. .13

  ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה. .14

  בכבוד רב,

  

  חתימה  תאריך  כתובת  שם הבנק/חברת ביטוח
   

                                                      

 של המציע. שמו המלאיש להשלים את  1
 יש להשלים את כתובת סניף הבנק/כתובת חברת הביטוח. 2
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  טופס הצעה כספית
  _______________תאריך: 

  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  גוריון-נמל התעופה בן
  7015001, נתב"ג 7ת.ד. 

  
  א.ג.נ.,

הכוונה, סדרנות קהל ושרות לנוסע  ירותישלמתן  000563/2017/070/הצעה כספית למכרז פומבי מס' הנדון: 
 עבור רשות שדות התעופה בנתב"ג

קראנו אותם בעיון, בחנו הבנו ושקללנו את כל ההוראות המפורטות אנו הח"מ, לאחר שקיבלנו את מסמכי המכרז,  .1
במסמכי המכרז, לרבות תנאי החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים בטופס ההצעה הכספית ומכלול 
ההיבטים הכרוכים בביצוע השירותים וכן כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי, מציעים לרשות שדות 

את מתן השירותים, וכן את ביצוען המלא של שאר התחייבויותינו בחוזה, על נספחיו, וזאת תמורת התעופה 
  הצעתנו הכספית כמפורט בטופס זה להלן.

בזאת לבצע את במסגרת הצעתנו הכספית וכחלק בלתי נפרד ממנה וככל שהצעתנו תזכה במכרז, אנו מתחייבים  .2
ובכפוף לשאר , רט במסמכי המכרז, במחיר התמורה המפורט להלןהשירותים ולבצע את כל יתר ההתחייבויות כמפו

  .ההוראות המפורטות בחוזה

המציע נדרש להגיש הצעתו לתעריף המבוקש על ידו להוצאות ורווח לכל ש"ע לכל אחד ממקצועות השירות כמפורט  .3
  להלן בטופס ההצעה הכספית.

  תעריף מוצע להוצאות ורווח – 1טבלה מס'  .3.1

 בוקש להוצאות ורווח לכל ש"ע לכל אחד ממקצועות השירות היא כמפורט להלן. למעןהצעתנו לתעריף המ
 נמסר לצרכי שקלול בלבד:  הסר ספק, אנו מאשרים כי ידוע לנו שצפי שעות שנתיות

  
 :שלהלן בטבלה כמפורט הינו עבודה שעת לכל לעובדינו ידינו על ישולם אשר המינימאלית השכר עלות .3.2

  1טבלה מס'   

מס' 
 שורה

  4עמודה   3עמודה   2עמודה   1עמודה 

  

 מקצוע

סך הוצאות ורווח מוצע 
לש"ע, לכל שעות 

 השבוע היממה וימות
₪,  - בהכל  1-5לשורות 

  לא כולל מע"מ

  [ימולא על ידי המציע]

סה"כ צפי שעות 
שנתיות לצרכי 
  שקלול בלבד

(לחטיבת בטחון 
 וחטיבת של"ן)

סה"כ הצעתנו הכוללת למכרז 
להוצאות ורווח, ₪  - לשנה ב

לא כולל מע"מ (יש להכפיל 
 3את הצפי השנתי שבעמודה 

  )2בשורת המחיר שבעמודה 

 ל ידי המציע][ימולא ע

₪___________  סדרן   .1  208,000   ₪ _______________ 

₪___________   ראש משמרת  .2  18,000  ₪ _______________  

₪___________   ראש צוות  .3  9,000  ₪ _______________  

₪___________   רכז הדרכה  .4  3,000  ₪ _______________  

₪___________  מתורגמן לסינית  .5  2,000  ₪ _______________  

6.  
₪,  - לשנה לכלל המקצועות (ב סך הצעתנו הכוללת להוצאות ורווח

[על המציע לסכום את כל הסכומים הנקובים לא כולל מע"מ) 
  בטבלה] 4בעמודה 

  סך הכל:

₪ _______________  
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  :סך הצעה להוצאות ורווח בצירוף עלות שכר מינימאלית לשנה .3.3

  

  3בלה מס' ט

סך הצעתינו הכספית להוצאות ורווח בתוספת עלות השכר 

[על המציע לסכום את סכום  ללא מע"מ) ₪,  - המינימאלית  (ב

להוצאת ורווח לכלל המקצועות, הנקוב ₪  -הצעתו הכוללת ב

עם סכום עלות השכר  1בטבלה מס'  4בעמודה  6 בשורה מס'

 4, בעמודה 6המינימלית לכלל המקצועות הנקובה בשורה מס' 

   :ולציינו במילים] 2מס' בטבלה 

שקלים _______________________________________ 

  חדשים.

[על המציע לסכום את סכום הצעתו 

להוצאת ורווח לכלל ₪  - הכוללת ה ב

בעמודה  6המקצועות, הנקוב בשורה מס' 

עם סכום עלות השכר  1בטבלה מס'  4

המינימלית לכלל המקצועות הנקובה 

 2בטבלה מס'  4, בעמודה 6בשורה מס' 

  :ולציינו במספרים]

 ____________________₪  

  

  2טבלה מס'   

מס' 
 שורה

  4עמודה   3עמודה   2עמודה   1עמודה 

  

 מקצוע

עלות השכר המינימאלית 

לא כולל ₪,  - לכל ש"ע (ב

  מע"מ)

סה"כ צפי שעות 

שנתיות לצרכי 

 שקלול בלבד

סה"כ עלות השכר 

המינימאלית במכפלת כמות 

לא ₪,  -השעות הצפויות,  (ב

 כולל מע"מ)

  8,885,760  208,000 42.72 סדרן  .1

  18,000  48.33  ראש משמרת  .2
869,940  

  409,770  9,000 45.53  ראש צוות  .3

  144,990  3,000  48.33  רכז הדרכה  .4

 168,080  2,000  84.04  מתורגמן לסינית  .5

6.  
לא כולל ₪,  -סך עלות השכר המינימאלית השנתית לכלל המקצועות (ב

  מע"מ)

  ₪  סך הכל:

10,478,540  
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על פי החוזה ובכלל זה את המציע הזוכה  נו את כלל התחייבויותבמסגרת הצעת שקללנומאשרים כי אנו  .3.4
לרבות זכויותיהם הסוציאליות  ,בביצוע השירותיםיועסקו כלפי עובדיו, אשר כלל התחייבויות המציע 

וזאת לכל  מחויבויות האחרות בחוזההולרבות כל וכן כמפורט בחוזה מחויב על פי דין מציע הזוכה בהם ה
לשירותים הנדרשים הצעתנו ביחס  , כיאנו מאשריםמבלי לגרוע מהצהרה זו תקופת ההתקשרות. 

ניתנה לאחר שבדקנו ובחנו את השירותים הנדרשים והיקפם, ובהסתמך על ניסיוננו  בטבלה שלעיל
וכוללת את כל ההוצאות הצפויות לנו בגין ביצוע אספקת השירותים ובכלל זאת תשלום שכרם של 

והחוזה, וגלום בה גם רווח בשיעור  העובדים לרבות זכויותיהם הסוציאליות, כנדרש על פי הוראות הדין
אשר יאפשר לנו להמשיך ולספק את השירותים ולקיים את כל התחייבויותינו ובכללם התחייבויותינו 

עיל, למשך כל תקופת לל הנוגע לתשלום שכרם והזכויות הסוציאליות של העובדים כאמור כב
 ההתקשרות.  

 הצהרות כלליות של המציע בקשר עם ההצעה הכספית .4

לטופס הזמנת ההצעות, לצורכי מידע ולנוחות המציעים בלבד, ומבלי להטיל על   5.8בכפוף לאמור בסעיף  .4.1
מובא לידיעת המציעים, כי היקף התשומות הרשות כל אחריות ו/או מחויבות בעניין זה, מכל מין וסוג, 

, נכון למועד פרסום המכרז, הינו כנקוב בטופס ההצעה הכספית. לשנה המצטבר לכלל המקצועות הצפוי
במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול), לחוזה,  4מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

מוחלט, להקטין ו/או להגדיל את היקף השירותים הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וה
באופן  לחלק ובכלל זה להקטין ו/או להגדיל את מספר השעות ו/או מספר העובדים וכןו/או התשומות, 

שונה של המשמרות המפורטות בנספח התפעולי, לרבות תוספת של משמרות ו/או פיצול חלקי של 
, לרבות כי הקטנה יכולה להיות עד כדי ביטול ומוסכם,למען הסר ספק מובהר . משמרת לאותו היום

 ם.ביטול איזה ממקצועות השירות ו/או ביטולם של השירותי

לחוזה, מובהר כי הרשות תהא רשאית על פי הוראת המנהל  4מבלי לגרוע מהוראות החוזה ובכללן סעיף  .4.2
ההצעה הכספית) בכל אחד (כהגדרתו בחוזה), להוסיף תקנים ומקצועות שירות (לאלו המפורטים בטופס 

מבין מקומות השירות, כאשר התמורה לקבלן בגין ההוספה, תהא בהתאם לנקוב בטופס ההצעה הכספית 
של הקבלן. הוספו תקנים ומקצועות שירות, אשר לגביהם לא נקבעה התמורה בטופס ההצעה הכספית, 

 . תסוכם בין הצדדים במשא ומתן

, 2לטבלה מס'  3בעמודה , 1לטבלה מס'  3עמודה מפורט בהמצטברת הצפויה ככמות השעות השנתית  .4.3
ת לצורכי מידע ולנוחות המציעים בלבד, ואין בה כדי להטיל על הרשות כל אחריות ו/או מחויבות מובא

בעניין זה, מכל מין וסוג, לרבות לעניין מימוש בפועל של כמות השעות השנתית המצטברת, לרבות ביחס 
זכות ו/או  לאיזה מהמקומות בהם תורה הרשות ליתן את השירותים (כולם או חלקם), ולא תעמוד לנו כל

  .טענה ו/או תביעה כנגד הרשות, מכל מין וסוג, בקשר לכך

 דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה הכספית .5

זה להלן בקשר עם המענה  5 תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף 
לטופס ההצעה הכספית, ובכלל האמור לסמכויות הרשות בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה 

  ור, כולו או חלקו:ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהוא, שנתגלעו במענה האמ

על הצעתו של המציע להיות מלאה. על המציע לנקוב בכל אחת מהעמודות והשורות שהוקצו לשם כך  .5.1
לעיל, ללא יוצא מן הכלל, את המחיר המוצע על ידו. המציע לא יהיה רשאי להשמיט  3 ףשבסעי אותבטבל

 לעיל.  בטבלאותו/או להתעלם מאיזו מהעמודות או השורות שהוקצו לשם הגשת הצעת המחיר 

נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע, הסתייגות, טעות, השמטה, תוספת, שינוי, ליקוי ו/או פגם, מכל מין  .5.2
וסוג שהוא (לרבות אי נקיבה במחיר המוצע על ידי המציע באיזו מהעמודות והשורות שהוקצו לו 

רשלנות או לחילופין,  לעיל) ומכל סיבה שהיא (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל 3ף שבסעי אותבטבל
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.  .5.2.1

, טעות, השמטה, תוספת, לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל הסתייגות .5.2.2
שינוי, ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות בעצמה את ההבהרה ו/או 

 ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.
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להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות, השמטה, תוספת, שינוי, ליקוי ו/או פגם כאמור,  .5.2.3
 לל את הצעתו של המציע. ובהתאם לשק

או  1 'לטבלה מס 4 הבעמודע ככל שהתוצאות המתמטיות של סה"כ הצעת המחיר הכוללת של המצי .5.3
בטבלאות לא תהיינה תואמות את המחיר אותו נקב המציע בעמודות ובשורות הרלוונטיות  3טבלה מס' ב

תהא הרשות רשאית לבצע תחשיב מחדש, כאשר המחיר  ,טופס ההצעה הכספית, לפי הענייןב כאמור
טופס ההצעה הכספית, לפי בטבלאות הרלבנטיות באותו נקב המציע בעמודות ובשורות הרלוונטיות 

  העניין, הוא שיהווה בסיס לתחשיב הנכון ועל פיו תחושב הצעתו הכספית של המציע לכל צורך ועניין. 

זה, על מנת לגרוע ו/או לפגוע  6המוקנית לרשות על פי סעיף  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות .5.4
בכל זכות אחרת המוקנית לרשות על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל הסתייגות, טעות 
חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם שנתגלעה בהצעתו הכספית 

 שיקבע על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.של המציע, הכול באופן 

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות המוקנות  .5.5
זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחילופין, פעם אחת ו/או מספר פעמים  6לה על פי סעיף 
 הן, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות. ואף לשלב ביני

בחתימתם על טופס ההצעה הכספית, המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר,  .5.6
זה, והם מוותרים בזאת  6כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 

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

  סמכות כאמור.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה ו/או בזכויות הרשות על פי על מנת לגרוע ו/או  .5.7
 לטופס הזמנת ההצעות. 20 - 19  -ו 18 - 17 זכות אחרת העומדת לרשות על פי סעיפים  לפגוע בכל

  הצהרות ומידע כללי בקשר עם ההצעה הכספית .6

מבלי לגרוע משאר הוראות טופס הזמנת הצעות זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על פיו, אנו הח"מ  .6.1
הכספית, בחנו בקפידה מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כי לצורך ובמסגרת הצעתנו 

ובעיני בעל מקצוע וכן שקללנו את כל ההשלכות, התנאים, ההיבטים והיישומים של הוראות מסמכי 
קיבלנו מהרשות כל מידע  לאורך כל תקופת החוזה, המכרז והתמורה לה נהיה זכאים בגין השירותים,

מורה המשולמת בגינם, וכי נוסף שנדרש על ידנו בקשר עם מסמכי המכרז, מתן השירותים על פיהם והת
לאחר ששקללנו את כל האמור, וכל מידע אחר שמצאנו לנכון לשקול, הגשנו את הצעתנו הכספית כמפורט 
לעיל, ואנו מוותרים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר 

 עם האמור.

לטת בגין ביצוע כל התחייבויותינו, מכל מין וסוג הצעתנו הכספית תהווה תמורה סופית, מלאה ומוח .6.2
שהם, עד להשלמת השירותים. הצעתנו כוללת כל תשומה ו/או תשלום ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין 
וסוג שהוא, הכול על מנת לבצע ולהשלים את השירותים, במלואם ובמועדם כמפורט בהוראות החוזה 

 אלו (כולם או חלקם) משכרם של עובדינו.  ובנספחיו ואנו לא נהיה רשאים לנכות את 

הינו מחיר להצעתנו זו  3ף בסעידוע לנו שהמחיר הנקוב לעיל מצהירים בזאת, כי ילמען הסר ספק, הננו  .6.3
את השירותים גם במנוחה השבועית, ימי חג  , וכי אנו נדרשים ליתן' ובערבי חגו -בימים א'עבור עבודה 

 ובנספחיו. וימי שבתון אחרים, והכל כמפורט בחוזה

  יהיו צמודים כנקוב וכמפורט בחוזה. 3ף בסעיהמחירים הנקובים לעיל  .6.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור בטופס הזמנת ההצעות, החוזה (לרבות הנספח התפעולי) וטופס הצעה  .6.5
של המציע הזוכה כמפורט בחוזה, גם את כל ההתחייבויות  , בין היתר,כוללתכספית זה, הצעתנו הכספית 

  .יחולו על כל עובדי המציע הזוכה שיועסקו במתן השירותים לחוזה, אשר 10בסעיף  ובכלל זה המפורטות

אנו מתחייבים לשלם לעובדינו שיועסקו בביצוע השירותים על פי החוזה את מלוא התשלומים וההטבות  .6.6
ו למכרז נבעת הגשת הצעתתומחרו על ידינו  כך העלויות הכרוכות בגיןומלוא לחוזה,  10עיף כמפורט בס

(למעט אלה לגביהן צוין במפורש כי ישולמו בנפרד,  ת "הוצאות ורווח" שבטופס ההצעה הכספיתובעמוד
 .בהתאם ובכפוף להוראות החוזה)
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נהיה מסוגלים, ביום שנקבע לתחילת מתן הננו מצהירים ומתחייבים בזה, כי אם הצעתנו תזכה במכרז,  .6.7
הדרישות הישימות המפורטות בחוזה ואשר  ל פיהאדם, ע- חוכ היקפיהמכרז, לספק את ים נשוא רותיהש

   .תהליכי הברירה המיון והודרכו, הכל כמפורט בחוזהעל פי גויסו 

הצעת מציע לשלב הבא  ידוע לנו ואנו מקבלים על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה ו/או אי מעבר .6.8
 בהליך ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למציעים אך ורק על ידי מזכיר ועדות המכרזים.

ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למציעים בנושא האמור בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל  .6.9
ל להסתמך עליה בשום צורה ואופן אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכו -גורם שאיננו מזכיר הועדה 

 יהיה הדבר על אחריותו בלבד. –ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 

 הצהרות כלליות .7

מבלי לגרוע משאר הוראות טופס הזמנת הצעות זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על פיו, אנו הח"מ מצהירים 
  ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 

צעתנו עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם; בדקנו והבאנו בחשבון ה .7.1
את כל המידע שהתקבל (לרבות מידע שהרשות המציאה למציעים לאחר הוצאת המכרז, כגון מסמכי 

רבות הבהרות וכיו"ב), וכן כל מידע רלוונטי הנדרש לנו לצורך הגשת הצעתנו זו על פי תנאי המכרז, ל
לעיל והוראות החוזה, ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למידע כאמור. שכמפורט בסעיפים 

בנוסף אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי בחנו את המידע האמור וערכנו את כל הבדיקות המקצועיות 
באופן מלא,  הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית של הצעתנו הכספית, וכי בכל מקרה, אנו מוותרים בזאת

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

כל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת המכרז בכלל וטופס הזמנת ההצעות בפרט, נועד לצרכי  .7.2
המחשה בלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד הרשות, לכל דבר ועניין, וכי בכל 

לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מקרה 
 מנת לגרוע מהתחייבויותינו המפורטות במסמכי המכרז.

ברורים לנו תנאי החוזה, וכי היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד שייקבע על ידי  .7.3
ליך המכרזי), המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ידוע הרשות, על חוזה (כפי שיעודכן במסגרת הה

לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין (כפי שיעודכן 
במסגרת ההליך המכרזי). ידוע לנו, כי תחילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת חוזה על ידי הרשות 

 עם הזוכה.

שאין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות המוטלות עלינו כי ידוע לנו,  .7.4
 בחוזה ו/או בנספחיו.

בסעיף  אנו מצהירים כי בהצעתנו לקחנו בחשבון את כל ההתחייבויות נקובות בחוזה על נספחיו, לרבות הנקוב .8
צעות זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו לחוזה ובנספח א' לחוזה. מבלי לגרוע משאר הוראות טופס הזמנת ה 10

על פיו, אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כי לצורך ובמסגרת הצעתנו הכספית, 
בחנו בקפידה ובעיני בעל מקצוע וכן שקללנו את כל ההשלכות, התנאים, ההיבטים והיישומים של הוראות 

גינם (לרבות כמפורט בטופס הזמנת הצעות זה), קיבלנו מהרשות כל מסמכי המכרז והתמורה לה נהיה זכאים ב
מידע נוסף שנדרש על ידנו בקשר עם מסמכי המכרז, מתן השירותים על פיהם והתמורה המשולמת בגינם, וכי 
לאחר ששקללנו את כל האמור, וכל מידע אחר שמצאנו לנכון לשקול, אנו מגישים את הצעתנו הכספית ואנו 

 באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.  מוותרים בזאת

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

לעיל או אי קיום הצעתנו, או  10אנו מסכימים, כי במקרה של חזרה מהצעתנו במהלך התקופה כמפורט בסעיף  .10
אי מילוי התחייבויותינו, כאמור, תהא הרשות רשאית, מבלי להיזקק להסכמתנו ומבלי לפנות לערכאות, 
לבוררות או לכל מו"מ משפטי שהוא, ומבלי שתהיה כפופה לכל טענת הגנה מכל מין וסוג שהוא, לגבות את 

  מלוא סכום הערבות לקיום המכרז.

נו מצהירים בזה, כי ידוע לנו שאין רשות שדות התעופה מתחייבת לבצע את השירותים נשוא למען הסר ספק, הנ .11
המכרז, כולם או חלקם, באמצעותנו דווקא, וכי למציע אשר הצעתו תזכה במכרז, לא תהא בלעדיות לביצוע 

 שירותים אלה.
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מסרו לעיון, וזאת מן ___________ לא יי - ____________ ו - אנו מבקשים, כי מסמכים: ___________ ו .12
 הנימוקים להלן:

  זה מסמך נפרד, מנומק ומפורט)  13(הערה: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף 

_________________________________________________________________ ______  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

ידוע לנו, כי על פי הדין, שיקול הדעת הוא של ועדת המכרזים של הרשות. למרות האמור לעיל ידוע לנו, כי כל 
  פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסויים. 

 אנו הח"מ, מצהירים בזאת כדלקמן: מבלי לגרוע מהצהרותינו כמפורט בטופס הזמנת ההצעות, .13

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף  .13.1
ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על הליך המכרז ו/או הליך קבלת ההצעות, 

ע ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של לפי העניין, לרבות כל החלטה של המצי
  הליך זה.

כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה אצל  .13.2
 המציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך זה. 

אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה כי  .13.3
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 בצורה לא תחרותית.

התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה הרשות רשאית, לפי כי ידוע לנו שאם נפר  .13.4
שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז, והח"מ מוותרים על כל תביעה ו/או 

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

  להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה:  .14

  _____________________________________________  תמת:חתימה וחו

  _____________________________________________  שם המציע:

/מספר עוסק מספר ח.פ.
  :מורשה

_____________________________________________  

  _____________________________________________  תאריך:

  _____________________________________________  מכרז זה:שם איש קשר לעניין 

  _____________________________________________  כתובת:

  ________________________________________:טלפון

  ________________________________________: פקס
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  לטופס הצעה כספית 1נספח 

  

  עלות שכר מינימלית  

טבלאות ביחס לעובדים בשכר מינימום לעובד שמירה ו/או אחראי שמירה או שכר המינימום לפי 
  הגבוה מבניהם + תוספת שקלית

  
  
  
  
  סדרן .1

  

  
  
  
  
 

 רמ"ש .2

  

  תנאים סוציאליים  שכר לשעה בסיסית

סה"כ עלות 
שכר 
  תמינימאלי

  ₪) -(ב

שכר 
מינימום 
לעובד 
  שמירה 

או ₪)  -(ב
שכר 

המינימום 
לפי הגבוה 

  מבניהם)

תוספת 
  ש"ח

סה"כ 
שכר 

לשעה 
  בסיסית

  פיצויים  פנסיה  חגים חופשה
ביטוח 
  לאומי

  סה"כ סוציאליות  קרן  השתלמות

28.5  2  30.5  
5.28%  3.97%7.5%8.33%7.5% 7.5% 

40.08%  
42.72  

  תנאים סוציאליים  שכר לשעה בסיסית

סה"כ עלות 
שכר 
  תמינימאלי

  ₪) -(ב

שכר 
מינימום 
לעובד 
  שמירה 

או ₪)  -(ב
שכר 

המינימום 
לפי הגבוה 

  מבניהם)

תוספת 
  ש"ח

סה"כ 
שכר 

לשעה 
  בסיסית

  פיצויים  פנסיה  חגים חופשה
ביטוח 
  לאומי

  סה"כ סוציאליות  קרן  השתלמות

28.5  6  34.5  
5.28%  3.97%7.5%8.33%7.5% 7.5% 

40.08%  
48.33  
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 ראש צוות .3
  

  
  

 רכז הדרכה .4

  

  מתורגמן לסינית .5

  תנאים סוציאליים  שכר לשעה בסיסית

סה"כ 
עלות שכר 
מינימאלי

  ת
  ₪) -(ב

שכר 
מינימום 
לעובד 
  שמירה 

או ₪)  -(ב
שכר 

המינימום 
לפי הגבוה 

  מבניהם)

תוספת 
  ש"ח

סה"כ 
שכר 

לשעה 
  בסיסית

  פיצויים  פנסיה  חגים חופשה
ביטוח 
  לאומי

  סה"כ סוציאליות  קרן  השתלמות

28.5  4  32.5  
5.28%  3.97%7.5%8.33%7.5% 7.5% 

40.08%  
45.53  

  תנאים סוציאליים  שכר לשעה בסיסית

סה"כ עלות 
שכר 
  תמינימאלי

  ₪) -(ב

שכר 
מינימום 
לעובד 
  שמירה 

או ₪)  -(ב
שכר 

המינימום 
לפי הגבוה 

  מבניהם)

תוספת 
  ש"ח

סה"כ 
שכר 

לשעה 
  בסיסית

  פיצויים  פנסיה  חגים חופשה
ביטוח 
  לאומי

  סה"כ סוציאליות  קרן  השתלמות

28.5  6  34.5  
5.28%  3.97%7.5%8.33%7.5% 7.5% 

40.08%  
48.33  

שכר 
לשעה 

בסיסית 
  ₪) -(ב

סה"כ עלות שכר   תנאים סוציאליים
   תמינימאלי

  ₪) -(ב
  פיצויים  פנסיה  חגים  חופשה

ביטוח 
  לאומי

קרן  
  השתלמות

  סה"כ סוציאליות

60   5.28%  3.97%  7.50%  8.33%  7.50%  7.50%  40.08%  84.04   
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הנקובים לעיל בגין חופשה וחגים כוללים בתוכם גם את ההפרשות הפנסיוניות הנדרשות בגין פנסיה הערכים 

  ופיצויים לרבות הפרשות לקרן השתלמות.

  

שמירה ו/או אחראי שמירה  שכר לש"ע עפ"י הקבוע כשכר מינימום על פי הצו לעובד השכר לשעה בסיסית על פי הינו ה

   .1.4.17בניהם נכון ליום הגבוה מ ו/או שכר המינימום במשק
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