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מציעי מכרז מס' 55161
ג.א.נ,.
הנדון :מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון
ושירותים נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת" ו/או "המזמין") מזמינה בזאת הגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה,
ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים נוספים למבנים למתקנים ,למערכות ,לחצרות ולתשתיות עבור קרית הנהלת
הרכבת בלוד (להלן" :השירותים") .הכול בהתאם לפירוט שבהזמנה להציע הצעות על נספחיה ,לרבות מפרט
אפיון השירותים (נספח ( )B1להלן" :ההזמנה" ו/או "המכרז").
.9

אופי ההתקשרות והיקפה
 .5.5העבודה נשוא מכרז זה הינה למתן שירותי תפעול מערכות ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים למבנה ומערכותיו בקריית הנהלה בלוד הכולל את מרכז ההדרכה ומרתף ה"משואה" (להלן:
"המתחם") כהגדרתם במפרט אפיון השירותים – נספח  B1למכרז זה
 .5.6ההתקשרות עם המציע הזוכה (להלן" :המציע" ו2או "המציע הזוכה") תהיה על בסיס החוזה,
המצורף להזמנה זו כנספח  Bומהווה חלק בלתי נפרד הימנה ,בהתאם למפורט במפרט אפיון
השירותים (נספח  )B1המצורף כנספח לחוזה ובהתאם להנחיות ולהוראות נוספות שתימסרנה על
ידי הרכבת.
 .5.0מובהר בזאת ,כי התמורה כפי שהיא קבועה בחוזה תשולם על פי הכמויות שיידרשו מעת לעת
ויבוצעו בפועל .מובהר כי הרכבת אינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו מהמציע הזוכה וכן
כי היקף השירותים שיוזמנו ,אם יוזמנו ,יהיה בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.
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 .5.8מנהל אגף לוגיסטיקה ברכבת ישראל או מי מטעמו ,ישמשו כנציגי הרכבת לביצוע השירותים (להלן:
"המתאם").
 .5.1תקופת הבדק לכל המבנים ,המערכות והמתקנים ,הנמסרים לרשות המציע הזוכה ,הינה שתי ()5
שנות בדק בהן יתקבלו שירותים מהקבלנים המבצעים ואילו המציע הזוכה ו/או קבלני משנה
מטעמו ישלימו את השירותים כמפורט במסמכי המכרז והחוזה .בתום שתי שנות הבדק ,כל המבנים
והמערכות יתוחזקו באופן מלא על ידי המציע הזוכה אשר ינהל ויפקח ויבצע באמצעות הקבלנים
המבצעים את העבודות המקצועיות אשר הוגדר במפרט הטכני כי יבוצעו באמצעות הקבלנים
המבצעים ,והכל כמפורט במפרט הטכני .למרות האמור הרי שככל שתקופת האכלוס תדחה ,ממועד
מסירת הבניין למזמין ,תתקצר תקופת מתן שירותי התחזוקה בתקופת הבדק ותקופות תחזוקה
ארוכות יותר יתממשו לאחר הבדק ועד לסיום תקופת ההתקשרות.
 .5.2האחזקה שיבצע המציע הזוכה הינה אחזקה מקיפה באחריות כוללת ,כלומר אחריות המציע הזוכה
לביצוע העבודות ,בכל המקצועות ,תכלול את כל העבודה ,כל כוח האדם ,קבלני משנה ובתי מלאכה
חיצוניים ,חלפים לרבות מתכלים ,חומרים לרבות חומרי עזר ומתכלים ,חומרי ניקיון וחומרי
טואלטיקה ,צמחים ,דשנים ,חומרי הדברה ,כל כלי העבודה לרבות רכבים וכלי עבודה ניהוליים
כדוגמת מחשבים ותוכנות הנדרשים לניהול התחזוקה ,כל ההובלות וההסעות ,ביטוחים ותקורות
וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה וכל הנדרש כמפורט במפרט אפיון השירותים.
.5.6

חלק מעובדי המציע הזוכה הנדרשים לביצוע העבודה יהיו קבועים כצוות מינימאלי במתחם .חלק
נוסף של העובדים יגיעו על פי צורכי העבודה כהשלמה ,גיבוי ותגבור לצוות המינימאלי הקבוע ,הכל
כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות במפרט האפיון שירותים.

 .5.8המציע הזוכה ישמש כקבלן תחזוקה כללי והוא יידרש להפעיל בין היתר קבלנים ממונים המספקים
שירות למערכות מיוחדות ,בתנאים שנקבעו בינם לבין המזמין ,וכמפורט במסמכי המכרז והחוזה.
 .5.3המציע הזוכה יבצע את שירותי הניקיון והגינון במלואם ,בכל בניין שיימסר לידיו ,החל מיום
המסירה עד תום תקופת ההתקשרות המפורטת בסעיף  2.1הר"מ.
 .5.50המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציע הזוכה לבצע שירותים נוספים שאינם מוגדרים במסמכי המכרז.
שירותים אלה יינתנו על פי דרישת המזמין כנגד ערכם כפי שייקבע על ידי המזמין ובתוספת תקורה
קבועה שתיקבע במכרז .יוער ,כי שקלול התקורה כאמור לעיל מהווה חלק מטופס ההצעה הכספית -
נספח .A1
 .5.55מוסכם וידוע למציע כי העברת האחריות למציע הזוכה במכרז תתבצע בהדרגה על פי שיקולי הרכבת
ועל פי מצב ההתקשרויות הקיימות כיום לביצוע השירותים האמורים.
 .5.56מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הרכבת רשאית לקבוע כי אין להטיל על מציע כלשהו ביצוע
שירותים ו/או מטלות פרטניות ,באם תהא סבורה כי אין ביכולתו לבצעם ברמה ו/או בלוח הזמנים
כנדרש.
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 .5.50הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות את הצעתו של
מציע ,אשר לגביו היה לרכבת ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות ,לרבות במקרה של אי-
שביעות רצון משמעותית מעבודתו ,הפרת חוזה ע"י המציע ,חשד למרמה ,תביעות בלתי סבירות
בעליל וכיו"ב.
 .5.58במידה ותחליט הרכבת כי אינה שבעת רצון מניסיונה עם המציע ,תשקול הרכבת את פסילתו אולם
בטרם החלטתה בעניין ,יוזמן המציע לשימוע במסגרתו יוכל לשטוח את טענותיו בפני ועדת
המכרזים של הרכבת .ככל שהמציע לא ייפסל בעקבות הליך השימוע ,תיבחן עמידתו בתנאי הסף
להשתתפות במכרז.
 .5.51מובהר ,כי במקביל לקיום הליך השימוע כאמור לעיל ,הרכבת תבחן את עמידתם של יתר המציעים,
אשר לגביהם אין לרכבת ניסיון קודם רע בעבודה עמם ,בתנאי הסף להשתתפות במכרז.
.5
.6.5

.0
.0.5

תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות הינה לשלוש שנים (להלן":תקופת ההתקשרות הראשונה") ,עם זכות ברירה
לרכבת בלבד ,להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות ,בנות  56חודשים כל אחת ,המצטברות ל6 -
שנים מתום תקופת ההתקשרות הראשונה (להלן" :תקופת האופציה").
הוספת או גריעת מבנים נוספים למתחם לוד
במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה ו/או תקופת האופציה ,ככל ותסתיים הקמתם ומסירתם
לרכבת של מבנים ,מתחמים ומערכות נוספות לרבות חצרות ותשתיות המצויים ברדיוס של עד 50
ק"מ מהמתחם לוד ,ואשר אינם מוגדרים ומתומחרים בנספח אפיון השירותים (נספח  )B1וטבלת
התמורה שלהלן ,שמורה לרכבת הזכות לדרוש מהמציע הזוכה להפעיל ולתחזק את אותם מבנים,
מתחמים ומערכות נוספות ,והכל כפי שיפורט בתתי הסעיפים להלן.

.0.6

מובהר ,כי לכל היותר יידרש המציע הזוכה לתחזק מבנים ,מתחמים ומערכות נוספות לרבות
חצרות ותשתיות שלא יעלו על  60%מהשטח הבנוי של מתחם לוד ,קרי עד כ 8,000-מ"ר נוספים.

.0.0

מובהר כי כל הוספת או גריעת מבנה או מתחם או מערכת תעשה בהודעה בכתב מטעם הרכבת של
חודשיים מראש.

.0.8

ככל והרכבת תדרוש הוספת מבנים ,מתחמים ומערכות נוספות למתחם לוד כמפורט בסעיף זה,
התשלום עבור עבודות אחזקה ותפעול לשטחים הנוספים ,יוגדל לפי  61%מהערך הרלבנטי בנספח
התמורה שלהלן  ,לפי יחס תוספת השטחים.

.0.1

ככל והרכבת תדרוש הוספת מבנים ומתחמים על מערכותיהם למתחם לוד ,כמפורט בסעיף זה,
התשלום עבור עבודות ניקיון ,הדברה וגינון לשטחים הנוספים ,יוגדל לפי  31%מהערך הרלבנטי
בנספח התמורה שלהלן לפי יחס תוספת השטחים והאחזקה תוגדל לפי  61%מערך האחזקה
למבנים במתחם לוד.
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לדוגמה :אם שטח המבנים הקיימים הינו  80,000מ"ר והתמורה המוצעת בחוזה הקיים בגין
אחזקתם ותפעולם הינה סך של  ₪ 000,000והתמורה המוצעת בגין הניקיון והגינון ,וההדברה הינה
 ,₪ 100,000הרי שבמקרה של הוספת שטח מבנה נוסף של  8,000מ"ר ,התמורה הנוספת בגינם תהיה
(.₪ 60,000 = ) 0.31 * 100,000 + 0.61 * 000,000( * )8,000 / 80,000
.0.2

ככל והרכבת תדרוש גריעת מבנים ,מתחמים ומערכות נוספות הנכללות בהם למתחם לוד כמפורט
בסעיף זה ,התשלום עבור עבודות ניקיון ,הדברה וגינון לשטחים הנ"ל ,יפחת לפי  31%מהערך
הרלבנטי בנספח התמורה שלהלן לפי יחס הפחתת השטחים והאחזקה תפחת לפי  61%מערך
האחזקה למבנים במתחם לוד
לדוגמה :אם שטח המבנים הקיימים הינו  80,000מ"ר והתמורה המוצעת בחוזה הקיים בגין
אחזקתם ותפעולם הינה סך של  ₪ 000,000והתמורה המוצעת בגין הניקיון והגינון ,וההדברה הינה
 ,₪ 100,000הרי שבמקרה של הפחתת שטח מבנה של  8,000מ"ר ,התמורה המופחתת בגינם תהיה
(.₪ -60,000 = ) 0.31 * 100,000 + 0.61 * 000,000( * )8,000 / 80,000
ככל והרכבת תדרוש הוספת מערכות בלבד למתחם לוד כמפורט בסעיף זה (להבדיל מהוספת מבנים
ומתחמים על מערכותיהם כאמור בסעיף  8.1לעיל)  ,התשלום עבור תוספת המערכות לאחר תקופת
הבדק יהיה  8.1%מערך מערכות מתח נמוך מאוד כדוגמת ,אך לא רק ,בקרה ,גילוי עשן וכיוצ"ב,
 0%מערך מערכות סובבות כדוגמת ,אך לא רק ,משאבות מים וביוב ,צ'ילרים ויט"אות מיזוג אוויר,
מפוחים ו 5% -מערך מערכות מתח נמוך וגבוה ,כדוגמת ,אך לא רק ,לוחות חשמל ,שנאים
וגנראטורים 0.1% ,מערך צנרות ,כבלי חשמל ואביזריהם השונים .לדוגמה :באם יתווסף מתקן
הכולל מערכות שרכיביהן הסובבים עלו  ₪ 100,000ומערכות מתח נמוך מאוד (להלן" :מנ"מ") עלו
 ₪ 510,000תהיה עלות הנוספת לאחזקה + ₪ 51,000 = 8.1% X ₪ 510,000 + 0% X ₪ 100,000
.₪ 65,610 =₪ 2,610

.0.6

הצדדים יחתמו על חוזה התקשרות (נספח  )Bובו יירשמו את כל התנאים המיוחדים המתייחסים
למבנה הנוסף ,ובמידת הצורך פירוט השירותים הספציפיים המתייחסים למבנה הנוסף .במעמד
חתימת הנספחים/החוזים תמציא חברת התחזוקה לרכבת את ערבות הביצוע לגבי המבנה הנוסף
השווה ל 1%-מערך הגדלת החוזה וכן כל אישור/פוליסת ביטוח הנדרש לפי מכרז זה וכל מסמך אחר
הנדרש להתקשרות הנוספת כמפורט במכרז זה והחוזה ועל פי דין .בנוגע לכל פוליסת ביטוח או
אישור של חברת ביטוח ,הנפקת הפוליסה או האישור ע"י חברת הביטוח תיעשה רק לאחר שהיא
תמסור למשרד הצהרה בכתב כי היא בחנה ,ככל הנדרש לה ,את תכולת המבנה הנוסף באמצעות
מומחים ושמאים מטעמה ,וכי הפוליסות והאישורים תואמים את הממצאים.

.5

8.5

תנאים מקדמיים להגשת ההצעה:
לצורך סעיף זה על תתי סעיפיו ,במקום בו צוינה" -התקופה הקובעת" מובהר כי "התקופה הקובעת"
להוכחת תנאי הסף הינה  0שנים מתוך התקופה של השנים  5395 , 5390 ,5395 ,5399ו.5394 -
למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .5362
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8.6

המציע השתתף במפגש מציעים כנדרש מסמכי המכרז.

5.0

המציע עצמו בעל ניסיון מוכח במהלך התקופה הקובעת בהענקת שירותי תפעול ואחזקה* לשטחים
משותפים** במבנים ולמערכות ,אשר השימוש העיקרי בהם היה למבנים עתירי מערכות כדוגמת מבני
היי-טק ,מבני משרדים ,מבני ציבור ,מבנים מסחריים ,מבני רפואה ,בהתאם לתתי התנאים המצטברים
הבאים.

8.0.5

המציע העניק שירותי תפעול אחזקה לפחות במבנה אחד ( )5ששטחו ברוטו (לפי מדידת חיפוי חיצוני ,לא
כולל חניונים) ,עולה על  95,333מ"ר וכן;

8.0.6

המציע העניק שירותי תפעול אחזקה לפחות בשני ( )6מבנים ששטח כל אחד מהם ,ברוטו (לפי מדידת
חיפוי חיצוני ,לא כולל חניונים) ,עולה על  3,333מ"ר.

8.0.0

לכל הפחות ,המציע ביצע שירותי תפעול ואחזקה לחצי מהשטחים פנימיים*** ב 6 -מתוך  0המבנים
שהוצגו כאמור בסעיף  8.0.5ו 8.0.6 -לעיל.
(*) לעניין סעיף זה על תתי סעיפיו ,יובהר כי עבודות תפעול ואחזקה כוללות לפחות את השירותים
הבאים :תיקוני בנייה וצבע ,עבודות חשמל ,מיזוג אוויר ,אינסטלציה ,וכדומה.
(**) שטחים משותפים  -כל חלקי השטח הפנימי למעט חדרי המשרדים או שטחים המשמשים דייר
מסוים בלבד ,לרבות חדרי מדרגות ,מעליות ,מטבחים וכיוצ"ב.
(***) שטחים פנימיים  -הינם כל שטח שאינו שטח חיצוני במסגרת גבולות המתחם ושאינו שטח משותף.
שטחים חיצוניים  -שטחי המתחם הפתוחים (לא כולל שטח המבנה).

8.8

המציע עצמו בעל ניסיון מוכח במהלך התקופה הקובעת בהענקת שירותי תחזוקת מתקני מיזוג אוויר
מרכזיים במבנים ומערכות ,אשר השימוש העיקרי בהם היה למבנים עתירי מערכות כדוגמת מבני היי-
טק ,מבני משרדים ,מבני ציבור ,מבנים מסחריים ,מבני רפואה ,בלפחות בשלושה ( )0מתקנים בתפוקה
של  200טון קרור כ"א.

8.1

המציע עצמו בעל ניסיון מוכח במהלך התקופה הקובעת בהענקת שירותי תחזוקת מתקני חשמל הכוללים
מערכת מתח גבוה במבנים ומערכות ,אשר השימוש העיקרי בהם היה למבנים עתירי מערכות כדוגמת
מבני היי-טק ,מבני משרדים ,מבני ציבור ,מבנים מסחריים ,מבני רפואה ,בהתאם לתתי התנאים שלהלן:

8.1.5

המציע העניק שירותי תחזוקת מתקני חשמל לפחות במתקן חשמל אחד ( )5בהספק כולל של 5,333
אמפר שיש בו מתקן מתח גבוה.
או
המציע העניק שירותי תחזוקת מתקני חשמל לפחות בשני ( )6מתקני חשמל בהספק של  6,100אמפר
שיש בו מתקן מתח גבוה.

8.2

המציע עצמו או קבלן משנה מטעמו היה במהלך התקופה הקובעת בעל ניסיון מוכח בהענקת שירותי
*גינון אינטנסיבי לגינות בלפחות בשלוש ( )0גינות ששטח כל אחת מהן עולה על  5,100מ"ר.
* גינון אינטנסיבי הינו גינון שבו מבוצעת השקיה מלאכותית ,לא כולל שטחים חקלאיים וחורשות.
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8.6
8.6.5

המציע עצמו או קבלן משנה מטעמו היה במהלך התקופה הקובעת בעל ניסיון מוכח במתן שירותי ניקיון
בהתאם לתתי התנאים הבאים המצטברים שלהלן:
המציע או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה ,בעל רישיון תקף מטעם
אגף ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ,המעיד על היותו קבלן שירות בתחום הניקיון ,בהתאם
להוראת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם ,התשנ"ו.5332-

8.6.6

המציע או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה ,בעל ניסיון מוכח במתן
שירותי ניקיון לשטחים משותפים במבנים אשר השימוש העיקרי בהם היה למבנים עתירי מערכות
כדוגמת מבני היי-טק ,מבני משרדים ,מבני ציבור ,מבנים מסחריים ,מבני רפואה ,בהתאם לתתי
התנאים המצטברים הבאים:

8.6.6.5

המציע או קבלן משנה מטעמו העניק שירותי ניקיון לפחות במבנה אחד ( )5ששטחו ברוטו (לפי מדידת
חיפוי חיצוני ,לא כולל חניונים) ,עולה על  95,333מ"ר; וכן;

8.6.6.6

המציע או קבלן משנה מטעמו העניק שירותי ניקיון לפחות בשני ( )6מבנים ששטח כל אחד מהם,
ברוטו (לפי מדידת חיפוי חיצוני ,לא כולל חניונים) ,עולה על  3,333מ"ר.

8.6.6.0

המציע או קבלן משנה מטעמו ביצע שירותי ניקיון לפחות לחצי מהשטחים הפנימיים** בלפחות 6
מתוך  0המבנים שהוצגו כאמור בסעיף  4.7.1.3ו 4.7.1.. -לעיל.
(**) שטחים משותפים  -כל חלקי השטח הפנימי למעט חדרי המשרדים או שטחים המשמשים דייר
מסוים בלבד ,לרבות חדרי מדרגות ,מעליות ,מטבחים וכיוצ"ב.
(***) שטחים פנימיים  -הינם כל שטח שאינו שטח חיצוני במסגרת גבולות המתחם ושאינו שטח
משותף .שטחים חיצוניים  -שטחי המתחם הפתוחים (לא כולל שטח המבנה).

8.6.0

המציע וכל בעל זיקה אליו או קבלן המשנה מטעמו המוצע למתן שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה וכל
בעל זיקה אליו ,יחתום וימלא תצהיר בכתב החתום על ידי בעלי השליטה בו ,בדבר קיום חובותיהם
בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עליהם
כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים .לעניין סעיף זה" ,בעל זיקה"-כהגדרתו בסעיף 6ב לחוק
עסקאות גופים ציבוריים.

5.6.5

המציע יחתום ויצרף להצעתו את הנספח התמחירי שצורף למסמכי המכרז המפרט את מרכיבי השכר
לעובדיו ש ל קבלן הניקיון במתן שירותי הניקיון וכן את עלות השכר המינימאלית אשר קבלן הניקיון
ישלם לעובדיו בתחום הניקיון.

8.6.1

המציע יחתום ויגיש הצהרה כי הצעתו כוללת את עלות השכר למעביד (שלו ושל קבלן משנה המוצע למתן
שירותי ניקיון בהתאם למכרז זה) וכן עלויות נוספות בגין חוזה ההתקשרות ,כולל רווח למתן שירותי
הניקיון המבוקשים במסגרת המכרז.

8.6.2

המציע או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה ,יגיש אישור מטעם מינהל
ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר הרשעות של המציע או קבלן משנה ובעלי שליטה בהם בשלוש
( )0השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה ,קנסות שהוטלו על
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הנ"ל בשנה האחרונה ועיצומים כספיים -שהוטלו על הנ"ל בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד
האחרון להגשת ההצעות בשל הפרת דיני העבודה ,או היעדר הרשעות  /קנסות  /עיצומים כאלה.
8.8

להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק
בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א ,5385-על סך של ( ₪ 433,333חמש מאות אלף
שקלים חדשים) (להלן" :ערבות ההצעה") .ערבות ההצעה תהיה ערבות אוטונומית ,בלתי תלויה ובלתי
מותנית לפקודת "רכבת ישראל בע"מ" בלבד ,בתוקף לפחות עד ליום  . 9.93.5397ערבות ההצעה תהא על-
פי הנוסח המחייב המצ"ב כנספח  ,A14המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.4
.1.5

המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאים המקדמיים:
המציע יגיש לרכבת בכתב ,בין היתר ,את המידע הבא לצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים למכרז:
להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  8.5לעיל ,יגיש המציע את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו ,5362 -לרבות התצהיר המצורף למסמכי המכרז כנספח .A3

.1.6

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  4..לעיל ,על המציע עצמו להשתתף במפגש המציעים במסמכי
המכרז.

.1.0

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  4.3לעיל ,על המציע עצמו למלא את נספח  A6למסמכי המכרז-
תצהיר בדבר ניסיונו במתן שירותי תפעול ואחזקה למבנים ולמערכות .כאמור בתנאי מקדמי ,על
המציע לפרט את ניסיונו בנוגע למתן שירותי תפעול ואחזקה למבנים ולמערכות ביחס לשלוש שנים
לפחות מתוך השנים  .6051 – 6055תשומת הלב ,כי לצורך עמידה בתנאי מקדמי זה ,על המציע למלא
את התצהיר בעצמו בלבד ואין באפשרותו להסתמך על ניסיון קבלן משנה ו/או לצרף תצהיר החתום
על ידי קבלני משנה מטעמו.

.1.8

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  4.4לעיל ,על המציע עצמו למלא את נספח  A7למסמכי המכרז–
תצהיר בדבר ניסיונו בתחזוקת מתקני מיזוג אוויר.

.1.1

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  4.4לעיל ,על המציע עצמו למלא את נספח  A8למסמכי המכרז–
תצהיר בדבר ניסיונו בתחזוקת מתקני חשמל .כאמור בתנאי מקדמי ,על המציע לפרט את ניסיונו
בנוגע למתן שירותי תחזוקת מתקני חשמל ביחס לשלוש שנים לפחות מתוך השנים .6051 – 6055
תשומת הלב ,כי לצורך עמידה בתנאי מקדמי זה ,על המציע למלא את התצהיר בעצמו בלבד ואין
באפשרותו להסתמך על ניסיון קבלן משנה ו/או לצרף תצהיר החתום על ידי קבלני משנה מטעמו.

.1.2

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  4.4לעיל ,על המציע או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי
הגינון למלא את נספח  A9למסמכי המכרז.

.1.6

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  4.7לעיל ,על המציע או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי
הניקיון בהתאם למכרז זה ,למלא את הנספחים הבאים ולצרף את האישורים הבאים:

.1.8

מובהר ומדגש כי ככל והמציע עומד בתנאי הסף באמצעות קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי
הניקיון בהתאם למכרז זה ,על קבלן המשנה אשר הוצע בהצעת המציע כקבלן למתן שירותי
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הניקיון ,לבצע את השירות במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות תקופת האופציה .לרכבת ישראל
שמורה הזכות לדרוש מהמציע להחליפו בקבלן משנה אחר אשר מוסכם על הרכבת .לקבלן המשנה
ולמציע יהיה הסכם המבטיח מבחינת רכבת ישראל קבלת שירות מיטבי מהמציע.
.1.3

מובהר כי העסקת קבלן משנה כאמור לא תגרע מאחריותו הכוללת של המציע כלפי הרכבת לרבות
אחריותו המקצועית ,למילוי התחייבויותיו (בין אלה המבוצעות על ידו ובין אלה המבוצעות על ידי
קבלני משנה מטעמו) תחת מכרז זה על נספחיו ככתבן וכלשונן.

.1.50

מובהר כי מציע אשר הוכיח עמידה בתנאי סף באמצעות קבלן משנה בהתאם לסעיפים – 5.6.9
 5.6.4שלהלן ,יצרף להצעתו את טופס התחייבות קבלן משנה המוצע למתן שירותי ניקיון בהתאם
למכרז זה ,המצ"ב כנספח  A16למסמכי המכרז.

.1.55

להוכחת עמידה בתנאי סף  4.7.1על המציע או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי ניקיון
בהתאם למכרז זה ,להגיש רישיון תקף (נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז) מטעם אגף
ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה המעיד על היותו קבלן שירות בתחום הניקיון ,בהתאם להוראות
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו.5332 -

.1.56

להוכחת עמידה בתנאי סף  ,4.7..על המציע ו/או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי הניקיון
בהתאם למכרז זה ,למלא ולהגיש את נספח  A10למסמכי המכרז -תצהיר בדבר ניסיון המציע או
קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה במתן שירותי ניקיון לשטחים
משותפים ופנימיים במבנים עתירי מערכות .כאמור בתנאי מקדמי ,על המציע לפרט את ניסיונו
בנוגע למתן שירותי ניקיון כאמור ביחס לשלוש שנים לפחות מתוך השנים  .6051 – 6055תשומת
הלב ,כי לצורך עמידה בתנאי מקדמי זה ,המציע רשאי לצרף להצעתו קבלן משנה מטעמו .התצהיר
ימולא וייחתם על ידי מורשה חתימה מטעם המציע ו/או קבלן משנה.

.1.50

להוכחת עמידה בתנאי סף  ,4.7.3על המציע וכל בעלי הזיקה אליו או קבלן משנה מטעמו המוצע
למתן שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה וכל בעלי הזיקה אליו ,למלא ולהגיש את נספח  A11נספח
למסמכי המכרז– תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים בהתאם לדיני העבודה .תשומת הלב ,כי על
המציע ובעלי הזיקה אליו למלא את נספח  -A11אופציה א' כשהוא חתום על ידי מנהל המציע /
בעלי הזיקה למציע ומאומת על ידי עו"ד כנדרש ,ועל קבלן המשנה מטעם המציע המוצע למתן
שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה וכל בעלי הזיקה אליו למלא את נספח  -A11אופציה ב' ,כשהוא
חתום על ידי מנהל קבלן המשנה  /בעלי הזיקה לקבלן המשנה ומאומת על ידי עו"ד כנדרש.

.1.58

להוכחת עמידה בתנאי סף , 8.6.8על המציע לחתום ולהגיש את נספח  - A12נספח תמחירי המפרט
את מרכיבי השכר לעובדיו של המציע ו/או קבלן המשנה מטעמו במתן שירותי הניקיון וכן את עלות
השכר המינימאלית אשר המציע ו/או קבלן המשנה מטעמו ישלם לעובדיו בתחום הניקיון.

.1.51

להוכחת עמידה בתנאי סף  ,8.6.1על המציע לצרף לחתום ולהגיש את נספח  - A13תצהיר בו יצהיר
כי הצעתו כוללת את עלות השכר למעביד (שלו ושל קבלן משנה המוצע למתן שירותי ניקיון בהתאם
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למכרז זה) וכן עלויות נוספות בגין חוזה ההתקשרות ,כולל רווח למתן שירותי הניקיון המבוקשים
במסגרת המכרז.
.1.52

להוכחת עמידה בתנאי סף  ,8.6.2על המציע או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי הניקיון
בהתאם למכרז זה ,להגיש אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר הרשעות
ועיצומים כספיים של המציע ו/או קבלן משנה ובעלי זיקה בהם בשלוש ( )0השנים שקדמו למועד
האחרון להגשת הצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה ,ובדבר קנסות שהוטלו על הנ"ל בשנה
האחרונה בשל הפרת דיני העבודה ,או היעדר הרשעות  /קנסות  /עיצומים כאלה.

.1.56

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  ,4.4על המציע לצרף ערבות הצעה בהתאם לנוסח המצורף כנספח
 A14למסמכי המכרז .תשומת לב המציעים מופנית להלכות של בית המשפט העליון בנוגע לערבויות
בנקאיות ועל כן ועל מנת להימנע מפסילת הצעות בגין פגמים בערבות ,המציעים מתבקשים לבחון
היטב בטרם הגשת ההצעה כי הערבות תואמת לדרישות המכרז ולנוסח המצורף כנספח .A14
מובהר כי אין לערוך שינויים בנוסח הערבות המצורפת למכרז זה.

.7

תנאים לדחיית ההצעה:

.2.5

ועדת המכרזים תדחה הצעה בהתקיים אחד מאלה:

.2.6

המציע או מי מבעלי הזיקה בו ו/או קבלן משנה או מי בעלי הזיקה בקבלן המשנה מטעמו המספק
את שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה ,הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז ,בשל הפרת דיני העבודה;

.2.0

המציע או מי מבעלי הזיקה בו ו/או קבלן משנה או מי בעלי הזיקה בקבלן המשנה מטעמו המספק
את שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה ,נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה
ביותר משני קנסות בגין הפרת דיני העבודה ,בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
יובהר ,כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .לעניין תת סעיף זה זו" ,בעל
זיקה" –כהגדרתו בסעיף 6ב לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.

.2.8

המציע הגיש הצעה אשר לעמדת ועדת המכרזים אינה מאפשרת למציע לשלם את כל מרכיבי השכר
בהתאם להוראות הדין הנוגעות לזכויות עובדים ,לרבות צווי ההרחבה בענף הניקיון ,ההסכמים
הקיבוציים החלים על המציע לצורך אספקת שירותי הניקיון נשוא מכרז זה ו/או בהתאם לשאר
דרישות המכרז.

.2.1

על אף האמור בסעיפים  6.5.5ו 6.5.6 -ועדת המכרזים רשאית להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו
שלא לדחות הצעה במכרז אף אם התקיים לגביה אחד התנאים כאמור לעיל .בהחלטתה כאמור,
רשאית הוועדה להתחשב ,בין השאר ,בהתנהלותו של המציע או קבלן המשנה או בעל הזיקה
מטעמם ,בדרך כלל ,בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף פעילות המציע או
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קבלן המשנה או בעל הזיקה מטעמם שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף
פעילותו הכולל.
.6
.6.5

מפגשי מציעים חובה
להכרת מתחם לוד בו יינתנו השירותים על ידי המציע הזוכה ,ולקבלת הסברים כלליים בנוגע למכרז,
יתקיים מפגש מציעים וסיור ביום  ,63.6.6052בשעה  ,50:00במתחם קרית הנהלת הרכבת ברחוב
דרכי משה  0לוד .שעת סיום משוערת  56:00ו/או בכל מועד אחר שייקבע על ידי הרכבת (להלן:
"מפגש המציעים") .לבירורים והנחיות הגעה ניתן לפנות למר אלון בן ארי בטלפון 010-0521060

.6.6

מטרת מפגש המציעים והסיור להסביר את מהות השירותים הנדרשים וכן לאפשר למציעים להכיר
את מהות העבודה הנדרשת .על המציעים לרכז את כל שאלותיהם ולהעלותם במפגש המציעים.

.6.0

יובהר כי ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה .יובהר כי מציע שלא ישתתף במפגש המציעים
יהיה מנוע מהגשת הצעה למכרז ואם יגיש הצעה ,הצעתו תיפסל על הסף לאור אי עמידתו בתנאי
הסף

.6.8

המפגש כולל סיור בשטח תפעולי בסמוך למסילת הרכבת .לתשומת לב המשתתפים כי יש להצטייד
בנעליים סגורות ואפוד זוהר.

.8
.8.5

דמי השתתפות במכרז
השתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך של ( ₪ 5,333אלפיים שקלים חדשים) (כולל מע"מ) כולל
מע"מ) (להלן" :דמי השתתפות") ,שלא יוחזרו .תשלום דמי ההשתתפות ייעשה ,החל מיום
,50.6.6052

באמצעות

כרטיס

אשראי

בלבד

דרך

אתר

האינטרנט

של

הרכבת

בכתובת .www.rail.co.il :מובהר בזאת כי לא תתקבל כל טענה מצד המציע בדבר אי יכולת תשלום
דמי ההשתתפות ,טרם המועד האחרון להגשת הצעות ,בשל בעיה טכנית כלשהי באתר האינטרנט.
.8.6

.3

מציע אשר אין באפשרותו לשלם באמצעות כרטיס אשראי ,יוכל לגשת למזכירות אגף רכש
והתקשרויות אשר נמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ,שליד תחנת הרכבת תל אביב מרכז ע"ש סבידור
(לשעבר ארלוזורוב) ,בימים א'-ה' בשעות  03:00עד  – 51:00בתיאום טלפוני מראש ,לצורך קבלת
שובר לתשלום .תשלום השובר יבוצע בבנק (ולא בבנק הדואר) .את השובר ניתן לשלם בהמחאות רק
במקרה שהתשלום יתבצע בבנק בו מתנהל חשבונו של המשלם ,אחרת התשלום ייעשה כנגד מזומן
בלבד .לאחר תשלום השובר ,המציע יידרש לשוב למזכירות אגף רכש והתקשרויות ולהגיש שובר
תשלום מקורי חתום ע"י הבנק בו התבצע התשלום.
המועד האחרון להגשת הצעות

.3.5

ההצעות תוגשנה עד יום ה' ה 09.0.5397 -בשעה  ,90:33לתיבת המכרזים מס'  ,4הנמצאת בבניין
אגף רכש והתקשרויות ,שבמתחם משרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל אביב מרכז ,ע"ש
סבידור (לשעבר ארלוזורוב).

.3.6

מובהר כי תיבת המכרזים תהא זמינה לצורך הגשת ההצעות החל מ 55-שעות טרם המועד האחרון
להגשת הצעות ,בכפוף לשעות הקבלה באגף רכש והתקשרויות (.)8:00-52:00
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 .93אופן מילוי טופס ההצעה הכספית (נספח )A1
.50.5

המציע נדרש למלא את הצעתו הכספית על גבי טופס ההצעה הכספית  -נספח  A1המצורף להזמנה
זו (להלן" :טופס ההצעה הכספית" ו/או "נספח .)"A1

.50.6

על המציע לרשום בדיו ,ב"טבלה  – 1.5פירוט הצעה כספית -מכרז  "55161המפורטת בטופס ההצעה
הכספית (נספח  ,)A1בעמודת "מחיר ליחידה" (עמודה  )Fאת המחיר בש"ח (לא כולל מע"מ) עבור כל
יחידה המופיעה בעמודת "תיאור העבודה" עבור פרקים .5-0

.50.0

על המציע לחשב את סה"כ מחיר עבור כל סוג עבודה בנפרד (המפורטות בפרקים  ,)5-8כמכפלת
ה"מחיר ליחידה" המוצע על ידו ב"אומדן כמויות למכרז" (עמודה  )Eולרשמו בעמודת "סה"כ
מחיר" (עמודה  .)Gלאחר מכן ,על המציע לסכום את כל הסכומים המופיעים בעמודת "סה"כ
מחיר" ,ולרשום את הסכום הסופי שהתקבל בשורת הסיכום בכל אחד מהפרקים .5-0

.50.8

על המציע לרשום בדיו ,בפרק  8בטופס ההצעה הכספית (נספח  )A1בעמודת "אחוז תקורה מוצע"
(עמודה  )Bאת אחוז התקורה המוצע על ידו עבור כל עבודה המפורטת בעמודה  Aבפרק  .8לאחר
מכן ,על המציע לרשום בדיו בעמודה " Cמחיר לאחר הוספת אחוז תקורה" את המחיר המתקבל
כתוצאה מהכפלת עמודה  Bבעמודה  Aעפ"י הנוסחה הבאה ,[A*(1+B)=C] :ולבסוף על המציע
לרשום את הסכום הסופי שהתקבל בשורת הסיכום בפרק .8

.50.1

על המציע לרשום בדיו ,בפרק  1בטופס ההצעה הכספית (נספח  )A1בעמודת "אחוז הנחה מוצע"
(עמודה  )Bאת אחוז ההנחה המוצע על ידו עבור כל עבודה המפורטת בעמודה  Aבפרק  .1לאחר מכן,
על המציע לרשום בדיו בעמודה " Cמחיר לאחר הנחה" את המחיר המתקבל עפ"י הנוסחה הבאה:
] ,[A-(A*B)=Cולבסוף על המציע לרשום את הסכום הסופי שהתקבל בשורת הסיכום בפרק .1

.50.2

לאחר מכן ,על המציע למלא בטבלה המרכזת "טבלה  - 1.6טבלת הצעה כספית סופית – מכרז
 "55161את שורות הסיכום שהתקבלו בכל אחד מהפרקים  ,5-1ולסכום את סך השורות המפורטות
בשורת הסיכום "סה"כ הצעה כספית סופית למכרז" .סיכום כאמור לעיל של "טבלה  - 1.6טבלת
הצעה כספית סופית -מכרז  ,"55161מהווה את הצעתו הכספית הכוללת של המציע.

.50.6

מובהר ומודגש כי על המציע למלא את עמודת "מחיר ליחידה" (עמודה  )Fואת עמודת "אחוז הנחה
מוצע  /אחוז תקורה מוצע" (עמודה  )Bעבור כל סעיפי ההצעה כנדרש .במקרה שלא ימולאו עמודת F
או עמודת  Bבטופס ההצעה הכספית כנדרש ,הדבר יגרום לפסילת ההצעה.

.50.8

מודגש כי המציע אינו רשאי להציע בעמודה  Fבפרקים  9-0מחיר יחידה שלילי או מחיר אפס וכי
הדבר יגרום לפסילת ההצעה.

.50.3

מודגש כי המציע אינו רשאי להציע בעמודה  Bבפרק  5אחוז תקורה הנמוך מ 5%-וכן אינו רשאי
להציע אחוז תקורה הגבוה מ .7%-במידה ומציע יציע אחוז תקורה הגבוה מ ,2%-הצעתו תיפסל.
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.50.50

מודגש כי המציע אינו רשאי להציע בעמודה  Bבפרק  4אחוז הנחה שלילי .במידה ומציע יציע אחוז
הנחה שלילי ,הצעתו תיפסל.

.50.55

במקרה של אי התאמה בין עמודת " Gסה"כ מחיר" לסכום המתקבל כתוצאה מהכפלת "מחיר
יחידה" (עמודה  )Fבעמודת "אומדן כמויות למכרז" (עמודה  ,)Eתתוקן עמודת "סה"כ מחיר" לפי
הסכום המתקבל מהמכפלה .מחיר היחידה נשאר קבוע ועומד.

.50.56

במקרה של אי התאמה בין עמודת " Cסה"כ מחיר לאחר הנחה  /סה"כ מחיר לאחר הוספת תקורה"
לסכום המתקבל כתוצאה מהכפלת "אחוז הנחה מוצע  /אחוז תקורה מוצע" (עמודה  )Bבעמודת
"מחיר לצורך השוואת הצעות" (עמודה  ,)Aתתוקן עמודת "סה"כ מחיר לאחר הנחה  /סה"כ מחיר
לאחר הוספת תקורה" לפי הסכום המתקבל מהמכפלה .אחוז ההנחה המוצע  2אחוז התקורה המוצע
נשאר קבוע ועומד.

.50.50

המציע יחתום ,באמצעות מורשה/י החתימה בצירוף חותמת חברה ,בסמוך לשורת הסיכום בטבלת
 – 1.6טבלת הצעה כספית סופית – מכרז  55161המפורטת בנספח  .A1אי חתימה על גבי טופס
ההצעה הכספית כנדרש ,תגרום לפסילת הצעת המציע במכרז.

.50.58

מובהר ומודגש ,כי המחיר ליחידה (עמודה  / )Fאחוז ההנחה מוצע (עמודה  / )Bאחוז תקורה (עמודה
 )Bמוצע שיציע המציע בפרקים  5-1יחייבו את המציע לכל תקופת ההתקשרות של הרכבת ,לרבות
תקופת האופציה ,אף אם יהיו שינויים בכמות השירותים שיירכשו ו/או בשילוב ביניהם.

.50.51

מובהר בזאת כי הכמויות המפורטות בטופס ההצעה הכספית – נספח  A1המצורף למכרז זה ,הינן
אומדן כמויות לצורך השוואת הצעות בלבד והינן הערכה זהירה ובלתי מחייבת של כמות העבודות
הנדרשות ואין בהן כדי לקבוע או לרמז על היקף העבודות היזומות ,על פי דרישה ,אשר יוצאו בפועל
למציע זוכה כלשהו ,באם יוצאו .שכר החוזה ישולם על פי הכמויות שידרשו ומעת לעת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי של הרכבת ויבוצעו בפועל על ידי המציע הזוכה לשביעות רצונה של הרכבת.

.50.52

מחירי ההצעה שיינתנו על ידי המציע הינם מחירים סופיים וקבועים הכוללים את כל ההוצאות עבור
השירותים נשוא מכרז זה.

.50.56

הצעה כספית או מתן הנחה נוספת שלא במסגרת טופס ההצעה הכספית ,לרבות באמצעות צירוף
מכתב נלווה ,לא יילקחו בחשבון.

 .99אופן מילוי המסמכים
.55.5

מסמכי המכרז מפורסמים במלואם באתר הרכבת תחת הלשונית" :מכרזים" (רשימת מכרזים)
וחיפוש לפי מס' המכרז שבנדון.

.55.6

המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים בכל הנספחים המצורפים להזמנה זו ויקפיד על כל ההוראות
המפורטות בהם.

.55.0

המציע יצרף להצעתו את כל הנדרש בכל אחד מהנספחים וכל מסמך הנדרש לבדיקת עמידתו בתנאי
מכרז זה ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחים המצורפים להזמנה זו.
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.55.8

מובהר בזאת כי בכל מקום בו נדרשת חתימת המציע ו2או קבלן משנה המוצע למתן שירותי ניקיון
בהתאם למכרז זה ,כמפורט במסמכי המכרז ,יידרש המציע ו2או קבלן המשנה לחתום באמצעות
מורשה2י החתימה מטעמו המוסמך2ים לחייב את המציע ו2או קבלן המשנה בצירוף חותמת
החברה.

.55.1

המציע ישתתף במפגש המציעים כמפורט בסעיף  7למסמכי המכרז.

.55.2

המציע ימלא ויחתום על "טופס אישור השתתפות המציע" המצורף כנספח  Aלהזמנה זו ויחתים
עו"ד על אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה .אי חתימה על נספח  Aבחותמת החברה/עוסק מורשה
ו/או ע"י עו"ד כנדרש תגרום לפסילת הצעת המציע במכרז.

.55.6

המציע יחתום ,באמצעות מורשה/י החתימה בצירוף חותמת חברה ,על נספח  – A1טופס ההצעה
הכספית המצורף למסמכי המכרז .אי חתימה כנדרש על טופס ( A1טופס ההצעה הכספית) ,תגרום
לפסילת הצעת המציע במכרז.

.55.8

המציע ימלא את טופס פרטי המציע ,כנדרש במכרז זה ,על גבי נספח  A2להזמנה זו ,ויצרף את
האישורים הנדרשים בנספח .A2

.55.3

המציע ימלא תצהיר בהתאם להוראת סעיף 6ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – 5362
המצורף כנספח  A3להזמנה זו .מובהר כי על המציע לצרף את נספח  A3כשהוא חתום על ידי מנהל
המציע ומאומת על ידי עו"ד כנדרש.

.55.50

המציע ימלא הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" בנוסח המצורף כנספח  A4להזמנה זו.

.55.55

המציע ימלא כתב התחייבות לשמירת סודיות ,כנדרש במכרז זה ,על גבי נספח  A5להזמנה זו.

.55.56

המציע ימלא את נספחים  A6ו A7-ו A8-להזמנה זו ,כאשר הם חתומים על ידי מורשי חתימה
מטעם המציע ומאומתים על ידי עו"ד כנדרש.

.55.50

המציע או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי הגינון בהתאם למכרז זה ,ימלא ויגיש את נספח
 A9להזמנה זו כאשר הוא חתום על ידי מורשי חתימה מטעם המציע או קבלן המשנה ומאומת על
ידי עו"ד כנדרש.

.55.58

המציע או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה ,יגיש רישיון תקף
מטעם אגף ההסדרה והאכיפה המעיד על היותו קבלן שירות בתחום הניקיון ,בהתאם להוראות חוק
העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם ,התשנ"ו.5332 -

.55.51

המציע או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה ,ימלא ויגיש את
נספח  A10להזמנה זו כאשר הוא חתום על ידי מורשי חתימה מטעם המציע או קבלן המשנה
ומאומת על ידי עו"ד כנדרש.

.55.52

המציע וכל בעלי הזיקה אליו או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה
וכל בעלי הזיקה אליו ,ימלא ויגיש את נספח  A11נספח למסמכי המכרז– תצהיר בדבר שמירת
זכויות עובדים בהתאם לדיני העבודה .תשומת הלב ,כי על המציע ובעלי הזיקה אליו למלא את נספח
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 -A11אופציה א' כשהוא חתום על ידי מנהל המציע  /בעלי הזיקה למציע ומאומת על ידי עו"ד
כנדרש ,ועל קבלן המשנה מטעם המציע המוצע למתן שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה וכל בעלי
הזיקה אליו למלא את נספח  -A11אופציה ב' ,כשהוא חתום על ידי מנהל קבלן המשנה  /בעלי
הזיקה לקבלן המשנה ומאומת על ידי עו"ד כנדרש.
.55.56

המציע יחתום ויצרף להצעתו את נספח  A12להזמנה זו – נספח תמחירי נספח תמחירי המפרט את
מרכיבי השכר לעובדיו של המציע ו /או קבלן המשנה מטעמו במתן שירותי הניקיון וכן את עלות
השכר המינימאלית אשר המציע ו/או קבלן המשנה מטעמו ישלם לעובדיו בתחום הניקיון.

.55.58

המציע יחתום ויצרף להצעתו את נספח  A13להזמנה זו– תצהיר לפיו הצעתו כוללת את עלות
השכר למעביד (שלו ושל קבלן משנה המוצע למתן שירותי ניקיון בהתאם למכרז זה) וכן עלויות
נוספות בגין חוזה ההתקשרות ,כולל רווח למתן שירותי הניקיון המבוקשים במסגרת המכרז.

.55.53

המציע או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה ,יגיש אישור מטעם
מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר הרשעות קודמות  /קנסות  /עיצומים שהוטלו בשל
הפרת דיני עבודה או היעדר הרשעות  /קנסות  /עיצומים ,כמפורט בתנאי מקדמי  8.6.2לעיל.

.55.60

על המציע לצרף ערבות מכרז בהתאם לנוסח המחייב המצורף כנספח  A14להזמנה זו.

.55.65

המציע נדרש למלא את הנספחים הנדרשים לצורך בדיקת הניקוד האיכותי של המציע ,כמפורט
בהרחבה בסעיף  14.2הר"מ.

.55.66

מציע אשר הוכיח עמידה בתתי תנאי סף  4.7באמצעות קבלן משנה ,יצרף להצעתו את טופס
התחייבות קבלן משנה המוצע למתן שירותי ניקיון המצ"ב כנספח  A16כאשר הוא חתום על ידי
מורשי החתימה מטעם קבלן המשנה.

.55.60

המציע יחתום ויצרף להצעתו את נספח  A17להזמנה זו– תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז.

 .95אופן הגשת ההצעה
.56.5

ראשית ,על המציע להדפיס את קבצי המדבקות מתוך קובץ "מדבקות על מעטפות פנימית וחיצונית"
המופיע ברשימת המסמכים באתר ולהדביקן כמפורט להלן:

.56.6

על המציע להדביק על גבי מעטפה ריקה דף עליו מודפס "מעטפה חיצונית  -מכרז מס'  -99550תיבה
מס' ."4

.56.0

על המציע להדביק על גבי מעטפה ריקה נוספת ,דף עליו מודפס "מעטפה פנימית  -הצעה כספית -
מכרז מס' ."99454

.56.8

לתוך המעטפה הפנימית ,עליה ידביק המציע את הדף עליו מודפס "מעטפה פנימית – הצעה כספית –
מכרז מס'  "55161יש להכניס אך ורק את "נספח  - A1טופס ההצעה הכספית" המצורף למסמכי
המכרז .יש להקפיד על כך שהמעטפה תיסגר כיאות וכמו כן יש לציין על גביה את שם המציע
וכתובתו בלבד .המעטפה הפנימית תכיל עותק מקורי שיסומן "מקור" ועותק נוסף שיהא צילום של
המקור .תוכנו של העותק שסומן "מקור" יכריע במקרה של סתירה בין שני עותקי ההצעה כאמור.
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.56.1

לתוך המעטפה החיצונית ,עליה ידביק המציע את הדף עליו מודפס "מעטפה חיצונית – מכרז מס'
 – 99454תיבה מס'  "4שתכיל מענה ליתר הנושאים (פרט להצעה הכספית) ,על המציע להכניס את
ההזמנה להשתתף במכרז ,על נספחיה המפורטים בסעיף  21להלן (למעט נספח  Bהחוזה ונספח B1
המפרט שאין צורך להגישם) ,לרבות המעטפה הפנימית .יצוין כי את מסמכי המכרז והנספחים יש
להגיש ב 6-העתקים (מקור+העתק) .יש להקפיד על כך שהמעטפה תיסגר כיאות וכמו כן יש לציין על
גביה את שם המציע וכתובתו בלבד.

.56.2

גם המעטפה החיצונית תכיל עותק מקורי של החומר שהוכנס לתוכה ,אשר יסומן "מקור" ועותק
נוסף שיהא צילום של המקור .תוכנו של העותק שסומן "מקור" יכריע במקרה של סתירה בין שני
עותקי ההצעה כאמור.

.56.6

יש להקפיד שבמעטפה החיצונית לא יוכנס עותק של ההצעה הכספית .מובהר כי המעטפה הכספית
תוכנס למעטפה הפנימית אשר תוכנס למעטפה החיצונית.

.56.8

בסיום התהליך יש להכניס את המעטפה החיצונית לתוך תיבת המכרזים.

.56.3

על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה .אי מילוי אחת או יותר מהדרישות,
עלול לגרום לפסילת ההצעה .כל שינוי או תוספת שייעשו במפרט אפיון השירותים ו/או בטופס
ההצעה הכספית ו/או במסמכי המכרז על נספחיהם ו/או בתנאי החוזה ,או כל הסתייגות לגביהם,
בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת
ההצעה.

.56.50

על אף האמור ,הרכבת רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ו/או הפרטים ,והכל
על פי שיקול דעתה הבלעדי .הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות אל
המציעים ,ו/או אל לקוחותיהם ,כולם או חלקם ,לצורך בירור והשלמת פרטים בנוגע להצעותיהם,
לרבות עמידתם בתנאים המקדמיים ,קבלת אישורים ו/או המלצות ו/או מסמכים ,וכל פרט אחר ,או
כל בירור נוסף ,הדרוש לצורך קבלת החלטתה.

.56.55

העברת שאלות ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי ההזמנה ניתן יהיה להעביר לידי מורן סנדק,
באמצעות פקס מס'  00-2306852ודוא"ל morans@rail.co.il :עד ליום  .2.0.6052יובהר כי
העברת השאלות ומתן או אי מתן תשובות אינם דוחים את מועד הגשת ההצעה.
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 .90הודעות למציעים
.50.5

תשומת לב המציעים לכך כי הודעות למציעים ,ככל שתהיינה ,בכל הנוגע להליך המכרז ועד למועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז ,יפורסמו באתר הרכבת ,תחת שם המכרז המופיע ברשימת
המכרזים המתפרסמים באתר הרכבת.

.50.6

מעקב אחר פרסום הודעות בנוגע למכרז ,מוטל על המציע בלבד .לא תתקבל כל טענה מצד המציע
באשר לאי ידיעה בדבר פרסום ההודעות ותוכנן .שאלות ההבהרה יוגשו אך ורק בכתב לנציג הרכבת
ובמועדים עפ"י הפירוט בסעיף  12.11לעיל.

.50.0

מובהר ,כי רק תשובות לשאלות הניתנות בכתב לכל המציעים יחייבו את הרכבת.

.50.8

שאלות המציעים ישלחו על גבי קובץ וורד במבנה הטבלה שלהלן לכתובת הדוא"ל:
 .morans@rail.co.ilהרכבת תשלח למגישי שאלות ההבהרה אישור קבלה במייל חוזר .ככל
שהמציע לא יקבל אישור קבלה ,עליו לפנות לנציג הרכבת כמפורט בסעיף  12.11לעיל.
ספרור רץ

.50.1

סעיף במכרז

שאלה

יודגש ,כי לרכבת הזכות לשנות ו/או לבצע התאמות במכרז בהתאם לשאלות ותשובות ההבהרה
שיינתנו ,והנוסח הסופי והמחייב של המכרז יהיה זה שכולל את כל השינויים ,ככל שיהיו ,וכפי
שיפורסם על ידי הרכבת באתר האינטרנט .באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן באתר
האינטרנט ולוודא שהשאלות שלו התקבלו על ידי הרכבת ולהתעדכן בדבר שינויים והודעות ,ככל
שיהיו.

.50.2

מובהר ,כי הרכבת תחליט ,לפי שיקול דעתה הבלעדי לאילו שאלות הבהרה להתייחס ,וכן ,הרכבת
רשאית שלא להתייחס לשאלות שיועברו לאחר המועד הקבוע להגשת השאלות או להתייחס אליהן
בסבב הבהרות נוסף ,אם תחליט הרכבת לקיים סבב כזה .בכל מקרה ,הרכבת שומרת לעצמה את
הזכות לא להתייחס לשאלות שתישלחנה לאחר המועד הקבוע להגשתן.

 .95אמות מידה לבחירת מציע זוכה
במסגרת שיקולי הרכבת לבחירת ההצעה הזוכה ,תיבחנה ההצעות על פי המסמכים שיוגשו לבדיקת
הרכבת ,לפי אמות מידה שיכללו:
.58.5

הערכה כספית  83 -נקודות כמפורט להלן:
 51.5.5ההצעה הכספית הנמוכה ביותר מבין כלל ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף ,תנוקד בניקוד
המירבי ( 80נקודות) ,וכל יתר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי להצעה הכספית הנמוכה ביותר,
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לפי הנוסחה הבאה:

 ,כאשר  Aהיא העלות הכוללת של ההצעה הנמוכה ביותר וB-

היא העלות הכוללת של ההצעה השנייה הזולה ביותר.
.58.6

הערכה מקצועית  53 -נקודות כמפורט להלן:
 51.6.5יצוין כי בחינת אמות המידה המקצועיות ,תיעשה על פי בדיקות החומר שיוגש על ידי המציע
לרכבת וכמפורט להלן ,אולם הרכבת רשאית להתחשב גם בהיכרותה ובניסיונה עם המציע.
 51.6.6מובהר בזאת ,כי המציעים אינם רשאים להציג לטובת הניקוד האיכותי פרויקטים שביצעו
עבור "חברה קשורה" כהגדרתה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח5328-
 51.6.0ככל שהמציע יציג חברה קשורה כממליצה ,ניקוד שביעות הרצון למציע בגין הפרויקט שהוצג,
יהא  0נקודות.
 51.6.8יובהר ,כי לצורך בדיקת ההערכה המקצועית של המציע ,על המציע למלא את כל הנספחים
הנדרשים המפורטים תחת נספח . A15
 51.6.1ההערכה המקצועית תנוקד בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן:

#

1

מס'
נספח

סך הניקוד
(מתוך 53

(במפ"ל)

נקודות
מקסימאליות)

A15.1

10

תיאור אמת המידה

פירוט הניקוד

שביעות רצון של  0לקוחות המציע ניקוד המציע יתבסס על סכום הממוצעים של 0
עבורם ביצע המציע במהלך  0שנים לקוחות ממליצים ,כאשר הניקוד האפשרי לכל
מתוך השנים  6051 – 6055שירותי לקוח הינו עד  50נקודות ,והסכום הסופי ישוקלל
תפעול ואחזקה לשטחים משותפים
 ,כאשר  Aהוא סכום
לפי הנוסחה הבאה
במבנה/מבנים אשר השימוש העיקרי
הממוצעים שקבל מהלקוחות הממליצים.
בם היה למבנים עתירי מערכות
 50נקודות (סך הנקודות המקסימלי) יקבל מציע
כדוגמת מבני היי-טק או מבני
שחישוב סכום הממוצעים של הלקוחות
משרדים או מבני ציבור או מבנים
ממליצים יעמוד על .00
מסחריים או מבני רפואה ,ששטחם
לדוגמא:
הכולל ברוטו (לפי מדידת חיפוי
חיצוני לא כולל חניונים) עולה על מציע קיבל עבור לקוח  ,Xניקוד של  93מתוך 93
נק' אפשריות.
 3,333מ"ר.
עבור לקוח  Yקיבל המציע  8נק' מתוך  93נק'
תשומת הלב ,כי ל 6 -מתוך  0לקוחות אפשריות.

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
טל' 00-2306868 :פקסeinath@rail.co.il 00-2306852 :

עמוד  58מתוך 85

_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
שיציג המציע לצורך אמת מידה זו ,עבור לקוח  Zקיבל המציע  7נק' מתוך מתוך 93
על המציע לבצע גם שירותי תפעול נק' אפשריות.
ואחזקה לשטחים פנימיים.
סך הניקוד הסופי הינו:
=  8נק' מתוך 93

מציע אשר ידוע לגביו כי העניק
שירותי תפעול ואחזקה עבור הרכבת,
בין אם ישירות ובין אם באמצעות
גורם שלישי ,ינוקד על סמך איש

מקסימאליות.

קשר ברכבת וזאת אף אם לא ציין את
הרכבת כלקוח באף אחד מן הטפסים
שהגיש.
מובהר כי לצורך ניקוד אמת מידה זו
הרכבת שומרת לעצמה את הזכות
לפנות ללקוחות אחרים של המציע
אף אם לא צוינו על ידי המציע.
שביעות רצון של  0לקוחות המציע או ניקוד המציע או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן
 0לקוחות של קבלן משנה מטעמו שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה ,יתבסס על
המוצע למתן שירותי הניקיון בהתאם סכום הממוצעים של  0לקוחות ממליצים ,כאשר

6

A15.5

50

למכרז זה ,במתן שירותי ניקיון הניקוד האפשרי לכל לקוח הינו עד  50נקודות,
לשטחים משותפים במהלך  0שנים והסכום הסופי ישוקלל לפי הנוסחה הבאה
מתוך השנים 6051 – 6055
 ,כאשר  Aהוא סכום הממוצעים שקבל
במבנה/מבנים אשר השימוש העיקרי
בם היה למבנים עתירי מערכות מהלקוחות הממליצים.
מבני היי-טק או מבני  10נקודות (סך הנקודות המקסימלי) יקבל מציע
כדוגמת
משרדים או מבני ציבור או מבנים שחישוב סכום הממוצעים של הלקוחות
מסחריים או מבני רפואה  ,ששטחם ממליצים יעמוד על .30
הכולל ברוטו (לפי מדידת חיפוי לדוגמא:
חיצוני לא כולל חניונים) עולה על מציע קיבל עבור לקוח  ,Xניקוד של  10מתוך
 3,333מ"ר.
 10נק' אפשריות.
עבור לקוח  Yקיבל המציע  8נק' מתוך  93נק'

תשומת הלב ,כי ל 6 -מתוך  0לקוחות
שיציג המציע לצורך אמת מידה זו,
על המציע לבצע גם שירותי ניקיון עבור לקוח  Zקיבל המציע  7נק' מתוך מתוך 93
נק' אפשריות .סך הניקוד הסופי הינו:
לשטחים פנימיים.
אפשריות.
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=  8נק' מתוך 10
מציע ו/או קבלן משנה מטעמו אשר
ידוע לגביהם כי העניקו שירותי ניקיון
עבור הרכבת ,בין אם ישירות ובין אם
באמצעות גורם שלישי ,ינוקד על
סמך איש קשר ברכבת וזאת אף אם
לא ציינו את הרכבת כלקוח באף אחד
מן הטפסים שהגישו.

מקסימליות.

מובהר כי לצורך ניקוד אמת מידה זו
הרכבת שומרת לעצמה את הזכות
לפנות ללקוחות אחרים של המציע
ו/או קבלן משנה מטעמו אף אם לא
צוינו על ידי המציע.

 .94בחירת מציע זוכה
.51.5

הרכבת תבחר במציע בעל ההצעה שקיבלה את הציון המשוקלל המירבי (הערכה מקצועית  +הערכה
כספית) הגבוה ביותר מבין כלל ההצעות הכשרות.

.51.6

במקרה של שוויון בין מציעים ,דהיינו  6מציעים או יותר המקיימים את כל תנאי המכרז אשר יציעו
את ההצעה הכספית בעלת הציון המשוקלל המירבי ,בחירת המציע הזוכה תתבצע באמצעות הגרלה
או תיחור נוסף בין המציעים.

 .97תוקף ההצעות והתקשרות עם מציעים אחרים במדרג ההצעות
.52.5

ההצעות תעמדנה בתוקף  983יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

.52.6

לרכבת שמורה הזכות להתקשר עם מציע אף לאחר המועד שנקבע לתום תוקף ההצעות ,ובלבד שלא
הודיע המציע לרכבת על בטלות הצעתו ,לאחר המועד שנקבע לתום תוקף ההצעות.

.52.0

במקרה בו ,מכל טעם שהוא ,לא יעלה בידי הרכבת להתקשר עם המציע הזוכה ,או שהחוזה עם
המציע הזוכה יבוטל ,תהא הרכבת רשאית לקבל את הצעת המציעים הבאה בדירוג ,בהתאם לאמור
להלן.

.52.8

לאחר שהרכבת תבחן את ההצעות ,תודיע הרכבת על זהות המציע הזוכה וכן על זהות המציע שדורג
במקום השני במדרג ההצעות (להלן" :מציע ממתין").

.52.1

מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ו/או מכרז זה ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל
המציע הממתין על מנת שיבצע את השירותים על פי הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכים
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אחרים במכרז ,כל מקום שבוטלו זכייתם של הזוכים או בוטלו החוזים עמם ,זאת אף אם הצעתו של
המציע הממתין כאמור כבר אינה בתוקף.
.52.2

למציע הממתין תהא שהות של  6ימים מיום פניית הרכבת אליו להודיע לרכבת על קבלת פנייתה .לא
עשה כן המציע הממתין ,או שהשיב בשלילה ,תהא רשאית הרכבת לחזור ולהציע את הצעתה זו
למציעים שדורגו במקום השלישי וכך הלאה ,או לבטל מכרז זה ,והכל  -על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט.

.52.6

למציע ממתין לא תהיה עילה לתביעה כלשהי אם הרכבת לא תתקשר עימו בסופו של דבר ,ולחילופין
באם תתקשר עימו בהיקף עבודה הנמוך מתכולת העבודה המפורטת בחוזה.

.52.8

למען הסר ספק אין בהוראות סעיפים אלה כדי לחייב את הרכבת לפנות למציע ממתין והרכבת תהא
רשאית לפנות לחברה אחרת ו/או לפרסם מכרז חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמציע הממתין לא
תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת.

 .96השבת מסמכי החוזה על נספחיו במועד הדרוש
.56.5

לאחר קבלת הודעת הזכייה מטעם הרכבת והעברת העתקי החוזה ונספחיו לחתימת המציע הזוכה
במכרז ,יהא על המציע הזוכה להחזיר לרכבת את כל מסמכי החוזה ,על כל נספחיו (לרבות ערבות
הביצוע ונספח הביטוח) וצרופותיו כשהם חתומים על ידו ,וזאת תוך שבעה ימים קלנדריים ממועד
העברת החוזה לידיו.

.56.6

במידה והמציע הזוכה לא יפעל בהתאם לאמור לעיל בסעיף  ,17.1יחויב המציע בסך של ₪ 9,333
(אלף שקלים חדשים) בגין כל יום איחור בהגשת החוזה החתום .מובהר כי ,אין בהתניה זו כדי לגרוע
מזכות הרכבת לבטל את זכיית המציע הזוכה ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.

 .98כללי
.58.5

על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במכרז זה .אי מילוי של אחת או יותר מהדרישות
עלול לגרום לפסילת ההצעה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרכבת.

.58.6

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הרכבת רשאית שלא להטיל על מציע כלשהו לבצע את השירותים
נשוא המכרז ,באם תהא סבורה כי אין ביכולתו לבצעם ברמה ו/או בלוח הזמנים כנדרש ,בהתאם
לקבוע בנספח אפיון השירותים (נספח .)B1

.58.0

יודגש כי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות על חילוט ערבות
המכרז של כל מציע ,כולה או חלקה ,לאחר מתן הזדמנות להשמעת טענותיו אם התקיים בו ,בין
היתר ,אחד מאלה:

.58.8

הוא נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 53.8.5הוא מסר לרכבת מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
 53.8.6הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 53.8.0אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי
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מוקדם ליצירת ההתקשרות של הרכבת עם הזוכה במכרז.
.58.1

הרכבת אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,בשלמותה או חלקים
ממנה.

.58.2

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לבקש הבהרות ו/או השלמות נוספות תוך כדי תהליך בחינת
ההצעות וכן לראיין את העובדים המועמדים לבצע את העבודה מטעם המציעים ,שהצעותיהם
תמצאנה מתאימות.

.58.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הרכבת רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים
ו/או ההמלצות ו/או הפרטים ו/או המסמכים ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי .הרכבת שומרת
לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות אל המציעים ,ו/או אל לקוחותיהם ,כולם או
חלקם ,לצורך בירור והשלמת פרטים בנוגע להצעותיהם ,לרבות עמידתם בתנאים המקדמיים,
השלמת מסמכים לרבות אישורים ו/או המלצות ו/או הדגמות ,וכל פרט אחר ,או כל בירור נוסף,
הדרוש לצורך קבלת החלטתה .עם זאת ,אין הרכבת מתחייבת לפנות למציעים לקבלת הבהרות ו/או
השלמות והדבר מסור לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.

.58.8

כל הנחיה ,הדרכה והוראה שניתנו או יינתנו על ידי נציגי הרכבת ,דינן כדין הנחיית המזמין בלבד,
ולא יהיה בהן כדי ליצור כל יחסי עובד/מעביד עם המציע הזוכה או עם עובדיו .כמו כן ,כל הנחיה,
הדרכה והוראה כנ"ל לא תשחרר את המציע ממילוי כל התחייבויותיו לפי מכרז זה ולפי החוזה
שייחתם.

.58.3

כל ההבהרות שיינתנו ,אם יינתנו ,על ידי הרכבת ו/או מי מטעמה (ובכלל זה יועציה) יהיו במסמך
בכתב חתומים על ידי הרכבת בעצמה .אין המציע רשאי להסתמך על הבהרות בעל פה שניתנו ,אם
ניתנו ,על ידי הרכבת ו/או מי מטעמה שלא באמצעות הדרך הקבועה לעיל.

.58.50

כל מציע יוכל להגיש הצעה אחת בלבד בהתאם ובכפוף להוראות מכרז זה ותנאי הסף .מציע אשר
יגיש יותר מהצעה אחת ייפסל .כמו כן ,הצעה שתוגש על ידי יותר ממציע אחד ,תיפסל.

.58.55

ככל שבערבות אשר הומצאה על ידי המציע לרכבת בהתאם להוראות מכרז זה קבוע מועד לתפוגת
תוקפה ,ומועד זה התרחש קודם שהסתיימו ההליכים שלהבטחתם ניתנה הערבות ,כי אז יאריך
המציע את תוקף הערבות .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב כל מציע כי במקרה וייבחר כזוכה,
וכל עוד לא הוחלפה ערבות ההצעה בערבות הביצוע בהתאם להוראות ההסכם ,יאריך את תוקף
ערבות ההצעה שהגיש במסגרת הצעתו ,ללא כל תמורה נוספת ,לפי דרישת הרכבת .המציע מוותר
מראש על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא להעלות כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כלפי
הרכבת ,בקשר עם הארכת תוקף הערבות כאמור ולרבות במקרה של ביטול המכרז ,לאחר חלוף
תקופת הארכת הערבות כאמור.

.58.56

מובהר בזאת כי התקציב לביצוע השירותים נמצא בהליכי אישור ,ובכל מקרה ,ביצוע השירותים,
כולם או מקצתם ,מותנה בקבלת אישור תקציבי כאמור .המציע מוותר בזאת על כל טענה ו/או
דרישה כנגד הרכבת ו/או מי מטעמה אם וככל שהרכבת תחליט לבטל את המכרז ו/או לצמצמו בשל
סיבות של העדר תקציב ו/או סיבות ארגוניות.
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.58.50

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות את הצעתו של
מציע ,לגביו היה לרכבת ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות ,לרבות במקרה של אי
שביעות רצון משמעותית מעבודתו ,הפרת חוזה על ידי המציע ,חשד למרמה ,תביעות בלתי סבירות
וכיו"ב.

.58.58

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפסול ו/או לדחות הצעתו של מציע ,במקרה בו הינה סבורה,
שבמילוי ההצעה ,נקט המציע בדרך של תכסיסנות ו/או קנוניה ו/או הטעייה ו/או תיאום ו/או הסדר
כובל כלשהו עם מציע אחר.

.58.51

לרכבת שמורה הזכות לדחות את הצעתו של מציע אשר יתברר בפועל כי אינו בעל האיתנות
הפיננסית המתאימה להיקף ההתקשרות .מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה ,הרכבת רשאית
לפסול את הצעתו של מציע אשר קיימת לגביו הערת "עסק חי".

.58.52

הסתייגות מהתנאים המפורטים בנספחים לחוזה ,בטופס ההצעה הכספית ו/או בטפסים למילוי על
ידי המציע כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות שינוי או תוספת בכל דרך שהיא ,בין אם על ידי תוספת
בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה,
ולרכבת שמורה הזכות לפסול כל הצעה בה תימצא הסתייגות כאמור ו/או לפנות למציעים לשם
השלמת פרטים חסרים .על אף האמור ,הרכבת רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל
האישורים ו/או ההמלצות ו/או הפרטים והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי .הגשת הצעה למכרז כמוה
כהסכמה לכל תנאי המכרז ונספחיו ללא כל סייג ו/או התניה ,לפי שיקול דעתה המוחלט של הרכבת.

.58.56

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודה גם בטרם חתימת החוזה,
במידה וישתנו צרכי הרכבת .המציע לא יוכל לדרוש כל פיצוי בגין שינוי בהיקף ההתקשרות לפני או
אחרי הגשת ההצעות.

.58.58

הרכבת רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים במכרז,
על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ובלבד שתודיע למציעים בכתב בדבר שינוי כאמור.

.58.53

מובהר בזאת כי הרכבת לא תתחשב במכתבי המלצה במסגרת בדיקת ההצעות.

.58.60

הרכבת רשאית לבטל את המכרז ,או לצאת במכרז חדש וזאת בהתאם לשיקולי יעילות ו/או שמירה
על האינטרס הציבורי ו/או כל סיבה עניינית אחרת ,לרבות שהמכרז אינו מעניק לרכבת את הפתרון
המיטבי שהיא חפצה בו ו/או עקב שינויים בטכנולוגיה .הודעת הביטול תישלח בכתב לכל המציעים,
או לכל מי שרכש את מסמכי המכרז כתלות במועד הביטול .יובהר ,כי למי ממשתתפי המכרז לא
תהיה כל טענה בעניין ביטול המכרז ,לרבות תביעות כספיות.

 .93קיומו של אומדן למכרז
.53.5

מובא בזאת לידיעת המציעים כי הרכבת ערכה אומדן לתמורה לספק במסגרת המכרז (להלן:
"אומדן המכרז") .אומדן המכרז ,כפי שיעודכן על ידי הרכבת במהלך הליך המכרז ,יושם במעטפה
סגורה בתיבת המכרז ,טרם מועד הגשת ההצעות למכרז בהתאם לתקנה  56לתקנות חובת
המכרזים.
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.53.6

מבלי לגרוע מזכותה של הרכבת על פי הוראות מסמכי המכרז ועל פי כל דין ,אומדן המכרז ישמש
לצורך הערכת סבירות ההצעות הכספיות ויכולתו של המציע הזוכה לבצע את השירות במחיר
המוצע.

.53.0

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במקרה שבו ההצעות הכספיות מבין ההצעות שנמצאו על ידי
הרכבת כהצעות תואמות לדרישות המכרז ,תהיינה גבוהות מהאומדן ,שמורה לרכבת הזכות לבטל
את המכרז או לאפשר הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת בהתאם לתקנות והכל בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי של הרכבת.

.53.8

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של הרכבת על פי מסמכי המכרז או על פי
כל דין.

 .53בעלות על המכרז ועיון בהצעה הזוכה
.60.5

מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של הרכבת .מכרז זה מועבר לרוכש לצורך הגשת הצעה בלבד.
אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה ,אלא בהסכמה ובאישור בכתב של הרכבת.

.60.6

בהתאם לתקנה (65ה) לתקנות ,משתתף יהיה רשאי בתוך  00יום ממועד מסירת ההודעה על תוצאות
המכרז ,לעיין בהצעת המציע הזוכה במכרז למעט בחלקים של ההצעה אשר העיון בהם עלול ,לדעת
ועדת המכרזים ,לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי .אשר על כן ,על כל מציע לציין בהצעתו מראש
(בתשובתו לסעיף זה) אלו סעיפים ו/או חלקים בהצעתו ו/או מסמכים שצורפו להצעתו חסויים בפני
הצגה למשתתפים במכרז מטעמי סוד מסחרי או מקצועי.

.60.0

למען הסר ספק יובהר כי תשובת המציע כאמור בסעיף  20.2לעיל ,איננה מחייבת את ועדת
המכרזים וכי שמורה לועדת המכרזים הסמכות הבלעדית להחליט מהם הסעיפים ו/או החלקים
שבהצעת המציע הזוכה ו/או המסמכים שצורפו לה  -החסויים בפני הצגה למשתתפים במכרז
מטעמי סוד מסחרי או מקצועי.

.60.8

יודגש כי מציע שלא יציין מהם הסעיפים ו/או החלקים ו/או המסמכים שלדעתו חסויים מן הטעמים
האמורים לעיל ,יראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו.

.60.1

כמו כן ,מחירי ההצעות הזוכות יהיו פתוחים בפני כל משתתף אשר יבקש במסגרת תקנה (65ה)
לתקנות לעיין בה.

.60.2

מציע שציין סעיפים בהצעתו כסעיפים חסויים ,יראו אותו כמסכים לכך שאותם סעיפים
בהצעותיהם של המציעים האחרים יהיו חסויים בפניו ,במקרה שהוא יבקש לעיין בהצעות של
מציעים אחרים ,אלא אם הרכבת תקבע אחרת.

 .59מצ"ב החומר הבא:
הזמנה להשתתף במכרז על נספחיה ,המפורטים להלן:
.65.5

נספח  -Aטופס אישור השתתפות המציע
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.65.6

נספח  -A1טופס ההצעה הכספית

.65.0

נספח  - A2טופס פרטי המציע

.65.8

נספח  - A3תצהיר -בהתאם להוראת סעיף 6ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – 5362

.65.1

נספח  - A4הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך

.65.2

נספח  - A5התחייבות לשמירת סודיות

.65.6

נספח  - A6תצהיר המציע בדבר ניסיונו במתן שירותי תפעול ואחזקה למבנים ולמערכות

.65.8

נספח  - A7תצהיר המציע בדבר ניסיונו במתן שירותי תחזוקה למיזוג אוויר

.65.3

נספח  - A8תצהיר המציע בדבר ניסיונו במתן שירותי תחזוקה למתקני חשמל

.65.50

נספח  - A9תצהיר המציע ו/או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי הגינון בדבר ניסיונו

.65.55

נספח  - A10תצהיר המציע ו/או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי הניקיון בדבר ניסיונו

.65.56

נספח  -A11תצהיר המציע בדבר שמירה על זכויות עובדים  -אופציה א'

.65.50

נספח  - A11תצהיר בעלי זיקה למציע בדבר שמירה על זכויות עובדים -אופציה א'

.65.58

נספח  -A11תצהיר קבלן משנה מטעם המציע המוצע למתן שירותי ניקיון בדבר שמירה על זכויות
עובדים – אופציה ב'

.65.51

נספח  -A11תצהיר קבלן משנה מטעם המציע המוצע למתן שירותי ניקיון בדבר שמירה על זכויות
עובדים  -אופציה ב'

.65.52

נספח  - A12נספח תמחירי המפרט את מרכיבי השכר של עובדי הניקיון

.65.56

נספח  - A13תצהיר המציע בדבר רכיבי הצעתו (להוכחת עמידה בתנאי מקדמי)

.65.58

נספח  - A14נוסח מחייב לערבות ההצעה

.65.53

נספחי  - A15מפ"ל איכותי

.65.60

נספח  - A16טופס התחייבות קבלן משנה המוצע למתן שירות ניקיון

.65.65

נספח  - A17תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז

.65.66

נספח  - Bהחוזה ונספחיו (מצורף בנפרד)

בברכה,
מורן סנדק
רכזת רכש והתקשרויות
רכבת ישראל
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נספח  -Aטופס אישור השתתפות המציע
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
אני/נו הח"מ ________________________________ (שם ות.ז) ,מורשה/י חתימה לעניין מכרז מס' 55161
_________________________________________
מטעם (שם הגוף המשפטי של המציע)
ח.פ_____________________ כתובת ___________________________ מיקוד ___________
טלפון_________________ פקס'_______________ דוא"ל__________________________________
(להלן" :המציע") מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
.9

קראנו בעיון והבנו היטב את האמור במסמכי המכרז ,הכוללים נספחים למסמכי המכרז לרבות החוזה
והנספחים המצורפים לו ,מפרט אפיון השירותים (נספח  )B1וכן הודעות למציעים ככל שמופיעות באתר
האינטרנט של רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") תחת רשימת מסמכי המכרז ,המהווים חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז.

.5

מסמכי המכרז והחוזה ,ככתבם וכלשונם ,ברורים ונהירים לנו ואנו מסכימים לתנאים המפורטים בהם.

.0

אנו מודעים לכך כי הכמויות המפורטות בטופס ההצעה הכספית (נספח  )A1נועדו לצורך השוואת הצעות
בלבד והינן הערכה זהירה ובלתי מתחייבת של הרכבת אודות השירותים הנדרשים לרכבת ואין בהם כדי
לקבוע או לרמז על היקף השירותים היזומים על פי דרישה ,אשר יוצאו בפועל למציע כלשהו ,על ידי
הרכבת ,אם יוצאו ,למעט אם נקבע אחרת במפורש בחוזה.

.5

ידוע לנו כי כאמור במסמכי המכרז ,כי החוזה שייחתם עם המציע הזוכה ייחתם כאשר יצורף אליו טופס
ההצעה הכספית (נספח  )A1וכן כי כאמור במסמכי החוזה ,שכר החוזה ישולם על פי הכמויות שידרשו
מעת לעת ויבוצעו בפועל ,באם ידרשו וכי הרכבת אינה מתחייבת לכמות מינימאלית כלשהי.

.4

מובהר ,כי בנוגע לפרקים  8ו 1 -בפריטים הרלבנטיים החוזה שייחתם עם המציע הזוכה יכלול את אחוז
ההנחה המוצע  /אחוז התקורה המוצע בלבד ללא עמודת "סה"כ מחיר לאחר הנחה  /סה"כ מחיר לאחר
הוספת אחוז תקורה מוצע".

.7

הננו מצהירים כי כל הנתונים שמולאו על ידנו במסגרת המכרז וההצהרות שנתנו הינם מלאים ,נכונים
ומדויקים.

.6

הננו מתחייבים לבצע את כל פרטי החוזה ונספחיו במלואם ,ולהתחיל בביצוע השירותים מיד עם חתימת
החוזה או בכל יום לאחר תאריך זה כפי שייקבע על ידי הרכבת ולהמשיך בביצועם בתנאים המפורטים
בחוזה ,תמורת התשלום המוצע על ידנו.

.8

הננו מצהירים כי כל התחייבויות המציע במכרז (לרבות החוזה ונספחיו) מקובלות עלינו במלואן.
בחתימתנו על טופס זה כאילו חתמנו על כל עמוד ועמוד במסמכי המכרז ובחוזה כפי שנוסחו על ידי
הרכבת ועל ההצעה כפי שצורפה על ידנו .אנו מוותרים באופן סופי ומוחלט על כל טענה של אי הסכמה
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ו/או אי בהירות לאיזה מתנאי המכרז ו/או הטענה שהעדר חתימה על מסמך כלשהו ,במסמכי המכרז
ו/או ההצעה כפי שהוגשה על ידנו ,אינה מחייבת אותנו באופן מלא.
.3

הנני מתחייב להחזיר לאגף רכש והתקשרויות ברכבת את החוזה עם נספחיו ,כשהוא מלא וחתום על פי
דרישות הרכבת ,בתוך שבעה ימים קלנדריים ממועד העברת החוזה לידינו.

.93

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תוכנם של המסמכים שלהלן ,מוסכם עלינו באופן מלא והחתימה על טופס זה
תראה לכל דבר ועניין כאילו קראנו ,הבנו ,אישרנו והסכמנו לכל האמור בכל אחד מהמסמכים שלהלן
בנפרד:
מסמכי המכרז ונספחיו ,לרבות:
50.5

נספח  -Aטופס אישור השתתפות המציע

50.6

נספח  -A1טופס ההצעה הכספית

50.0

נספח  - A2טופס פרטי המציע

50.8

נספח  - A3תצהיר -בהתאם להוראת סעיף 6ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – 5362

50.1

נספח  - A4הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך

50.2

נספח  - A5התחייבות לשמירת סודיות

50.6

נספח  - A6תצהיר המציע בדבר ניסיונו במתן שירותי תפעול ואחזקה למבנים ולמערכות

50.8

נספח  - A7תצהיר המציע בדבר ניסיונו במתן שירותי תחזוקה למיזוג אוויר

50.3

נספח  - A8תצהיר המציע בדבר ניסיונו במתן שירותי תחזוקה למתקני חשמל

50.50

נספח  - A9תצהיר המציע ו/או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי הגינון בדבר ניסיונו

50.55

נספח  - A10תצהיר המציע ו/או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי הניקיון בדבר ניסיונו

50.56

נספח  -A11תצהיר המציע בדבר שמירה על זכויות עובדים  -אופציה א'

50.50

נספח  - A11תצהיר בעלי זיקה למציע בדבר שמירה על זכויות עובדים -אופציה א'

50.58

נספח  -A11תצהיר קבלן משנה מטעם המציע המוצע למתן שירותי ניקיון בדבר שמירה על
זכויות עובדים – אופציה ב'

50.51

נספח  -A11תצהיר קבלן משנה מטעם המציע המוצע למתן שירותי ניקיון בדבר שמירה על
זכויות עובדים  -אופציה ב'

50.52

נספח  - A12נספח תמחירי המפרט את מרכיבי השכר של עובדי הניקיון

50.56

נספח  - A13תצהיר המציע בדבר רכיבי הצעתו (להוכחת עמידה בתנאי מקדמי)

50.58

נספח  - A14נוסח מחייב לערבות ההצעה

50.53

נספחי  - A15מפ"ל איכותי

50.60

נספח  - A16טופס התחייבות קבלן משנה המוצע למתן שירות ניקיון

50.65

נספח  - A17תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז
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50.66

נספח  - Bהחוזה ונספחיו (מצורף בנפרד)

.99

אין האמור לעיל כדי לשחרר אותנו מחתימה על אותם מסמכים שחתימה עליהם נדרשת במסמכי המכרז.

.95

הצעתנו זו אינה ניתנת לביטול והיא עומדת בתוקפה  983יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

תאריך _____________
חותמת חברה ___________________________
חתימת מורשה2י חתימה ____________________

אישור עו"ד בעניין מורשה2י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי חתימת מורשה2י החתימה אשר חתם2ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייב2ים את
המציע בקשר עם מכרז מס'  99454לכל דבר ועניין.
תאריך

עו"ד
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נספח  A1מעודכן  -טופס ההצעה הכספית
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
אני/נו הח"מ ________________________________ (שם ות.ז) ,מורשה/י חתימה לעניין
_____________________________
מכרז מס'  55161מטעם (שם הגוף המשפטי של המציע)
ח.פ_____________________ כתובת __________________________ מיקוד ___________
טלפון__________________ פקס'_______________ דוא"ל_________________________________
(להלן" :המציע") מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
.5

מאשרים שקראנו והבנו את מסמכי המכרז ואת החוזה ובין היתר את האמור בחוזה המצורף כנספח B
ובמפרט אפיון השירותים (נספח  )B1המצורף כנספח א' לחוזה ,המפרט את הדרישות ,התכולה והתנאים
של השירותים הנדרשים.

.6

מציעים בזאת את ההצעה הכספית המפורטת בנספח  – A1טופס ההצעה הכספית ,בגין למתן שירותי
תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד

(להלן:

"השירותים") ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ,בחוזה ובמפרט אפיון השירותים (נספח  - )B1נספח א'
לחוזה.
.0

מצהירים כי בהצעתנו הכספית התחשבנו בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז ,ובחוזה המצורף לו,
לרבות מפרט אפיון השירותים (נספח .)B1

.8

מאשרים שקראנו והבנו את סעיף  50למסמכי המכרז ,העוסק באופן מילוי ההצעה הכספית ,וכן מאשרים
שמילאנו את טופס ההצעה הכספית (נספח  )A1בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף  10למסמכי המכרז.

.1

מודעים לכך שהכמויות המפורטות להלן בטופס זה (נספח  ,)A1הינן אומדן כמויות לפי הערכה זהירה
ובלתי מחייבת של הרכבת אודות הכמויות הנדרשות וכי הכמויות המפורטות ישמשו לצורך שקלול
ההצעות בלבד ,ואין בהן כדי לקבוע או לרמז על היקף העבודות היזומות ,על פי דרישה ,אשר יוצאו בפועל
למציע זוכה כלשהו ,באם יוצאו.

.2

ידוע לנו כי כאמור במסמכי המכרז ,כי החוזה שייחתם עם המציע הזוכה ייחתם כאשר יצורף אליו טופס
ההצעה הכספית (נספח  )A1וכן כי כאמור במסמכי החוזה ,שכר החוזה ישולם על פי הכמויות שידרשו
מעת לעת ויבוצעו בפועל ,באם ידרשו וכי הרכבת אינה מתחייבת לכמות מינימאלית כלשהי .מובהר ,כי
בנוגע לפרקים  8ו 1 -החוזה שייחתם עם המציע הזוכה יכלול בפריטים הרלבנטיים את אחוז ההנחה
המוצע  /אחוז התקורה המוצע בלבד ללא עמודת "סה"כ מחיר לאחר הנחה  /סה"כ מחיר לאחר הוספת
אחוז תקורה".

.6

מובהר כי הרכבת אינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו מהמציע הזוכה וכן כי היקף השירותים
שיוזמנו ,אם יוזמנו ,יהיה בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.
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.8

הננו מצהירים כי כל הנתונים שמולאו על ידנו במסגרת המכרז וההצהרות שנתנו הינם מלאים ,נכונים
ומדויקים.

.3

הננו מודעים לכך כי העברת האחריות למציע הזוכה במכרז תתבצע בהדרגה על פי שיקולי הרכבת ועל פי
מצב ההתקשרויות הקיימות כיום לביצוע השירותים האמורים.

.50

הננו מצהירים בזה כי ביכולתנו לבצע את מלא העבודות ו/או השירותים הנדרשים במסמכי מכרז זה,
לרבות העבודות ו/או השירותים המפורטים בטופס ההצעה הכספית זה (נספח  )A1ובמפרט אפיון
השירותים ,וכי אם נזכה בביצוע העבודות נבצען כאמור במלואן ,במחירים המפורטים בנספח התמורה
(נספח  )A1שלהלן.

.55

מודעים לכך שהשוואת ההצעות תעשה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

.56

מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית הינם בש"ח ולא כוללים מע"מ.

.50

מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית צריכים להתייחס לכלל התשומות הכרוכות
בביצוע כל סעיף שירות על פי מפרט אפיון השירותים ומסמכי המכרז ,והכל בהתאם למפורט ולמוגדר
במפרט אפיון השירותים ,במסמכי המכרז ובחוזה.

.58

מודעים לכך כי המחירים המוצעים בהצעתנו הינם סופיים וכוללים כל עלות נוספת הכרוכה במתן
השירותים ,לרבות כוח אדם קבוע ,כוח אדם לגיבוי ותגבור לרבות קבלני משנה ,כוננים ,חלקים וחומרים,
כלי עבודה לרבות רכבים ,במות הרמה ,רכבי ניקוי כבישים ושאר הכלים והאמצעים הנדרשים ,ביטוחים,
תקורות ורווח.

.51

אנו מתחייבים לתמחר את הצעתנו במידה שלא תפגע בעמידתנו בדרישות החוק ,התקנות ,הוראות הסכם
הקיבוצי וצווי הרחבה בכל הנוגע לשכר העובדים המועסקים מטעמנו או מטעם קבלן משנה במתן
השירותים נשוא מכרז זה.

.52

אנו מתחייבים לעמוד בהתחייבויותינו הנובעות מכל חוק ,דין ,הסכם או צו הרחבה ,גם אם התחייבויות
כאמור אינן מפורטות בנספח זה או במסמכי המכרז על נספחיהם או מופיעות באופן חסר.

.56

בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,6055-אנו מצהירים ומתחייבים כי במשך כל
תקופת החוזה לרבות תקופת האופציה ישולם לעובדי הניקיון ואחראי הניקיון שיועסקו מטעמנו או
מטעם קבלן משנה בביצוע שירותי ניקיון נשוא מכרז זה ,שכר יסוד שלא יפחת משכר היסוד השעתי (ללא
זכויות סוציאליות) הקבוע בנספח התמחירי (נספח  )A12המצורף למסמכי המכרז וכן כי תשולם עלות
שכר מינימאלית כולל זכויות סוציאליות שלא תפחת מהעלות השכר המינימאלית כולל זכויות
סוציאליות המפורטת בנספח התמחירי (נספח  )A12המצורף למסמכי המכרז .בנוסף ,אנו מצהירים
ומתחייבים כי במשך כל תקופת החוזה לרבות תקופת האופציה ישולם לעובדי הניקיון ואחראי הניקיון
שיועסקו מטעמנו או מטעם קבלן משנה בביצוע שירותי ניקיון נשוא מכרז זה ,שכר יסוד שעתי שלא יפחת
מהשכר השעתי המינימאלי ו/או שכר המינימום המתחייב מכוח הוראות החקיקה ו/או צווים ו/או
הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה בענף הניקיון ו/או הוראת דין מחייבת אחרת וכן כי תשולם עלות
שכר מינימאלית כולל זכויות סוציאליות שלא תפחת מהעלות הנדרשת בהתאם לנדרש על פי הוראות
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החקיקה ו/או צווים ו/או הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה בענף הניקיון ו/או הוראת דין מחייבת
אחרת.
.58

בנוסף ,אנו מצהירים ומתחייבים כי במשך כל תקופת החוזה לרבות תקופת האופציה ישולם לעובדי
הניקיון שיועסקו מטעמנו או מטעם קבלן משנה בביצוע שירותי ניקיון נשוא מכרז זה ,נשלם לעובדי
הניקיון שיועסקו מטעמנו או מטעם קבלן משנה בביצוע שירותי ניקיון נשוא מכרז זה ,רכיבי השכר
נוספים המפורטים בנספח התמחירי (נספח  )A12המצורף למסמכי המכרז ,אשר אינם נכללים בעלות
שכר מינימאלית לעובד ניקיון  /אחראי ניקיון שעלינו לתמחר בהצעתנו (לרבות ,אך לא רק ,תוספת ותק,
מחלה ,היעדרויות ,מענק מצוינות ,שעות נוספות ,ביגוד וציוד) וכן מצהירים ומתחייבים כי נשלם לעובדי
הניקיון ואחראי ניקיון את רכיבי השכר שישולמו על פי ביצוע ("גב אל גב") המפורטים בנספח התמחירי
המצורף למסמכי המכרז.

.53

אנו מצהירים ומתחייבים כי במשך כל תקופת החוזה לרבות תקופת האופציה ישולם לעובדי הניקיון
ואחראי הניקיון שיועסקו מטעמנו או מטעם קבלן משנה בביצוע שירותי ניקיון נשוא מכרז זה ,שכר שלא
יפחת משכר המינימום המתחייב על פי הוראות החקיקה ,הסכמים קיבוציים ,צווי הרחבה ו/או הוראת
דין מחייבת אחרת.

.60

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות הרכבת לפסול הצעות בהתאם להוראות דיני המכרזים.

.65

עדכון שכר שעת עבודה – עובדי2אחראי ניקיון:
65.5

במקרה ועודכן רכיב מרכיבי ערך שעת עובדי הניקיון /אחראי הניקיון ו/או שכר יסוד שעתי
מינימאלי ו /או מרכיבי הזכויות הסוציאליות של השכר השעתי המינימאלי יתעדכנו מכוח
הוראות חוק או צו הרחבה או הסכם קיבוצי בענף הניקיון ו/או כל הוראת דין מחייבת אחרת,
המציע הזוכה או קבלן המשנה מטעמו המוצע למתן שירות הניקיון יישאו על חשבונם בעלות
עדכון שכר עובדי2אחראי הניקיון בהתאם ,וישלמו לעובדים הנ"ל את תוספות השכר
המחויבות בגין עדכון כאמור ,במועד שבו חל עדכון רכיבי ערך שעת העבודה.

65.6

יובהר ,כי תשלום התמורה שתשלם הרכבת למציע הזוכה ו/או לקבלני המשנה מטעמו לא יגדל
בעקבות עליית ערך שעת העבודה מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או הסכם קיבוצי בענף
הניקיון ,אלא בהתאם לאמור בסעיף  22להלן והמציע או קבלן משנה מטעמו לא יתבעו ולא
יהיה רשאים לתבוע מהרכבת העלאות או שינויים בתמורה בגין עליית ערך שעה עבודה
כאמור.

65.0

יודגש ,כי המציע מתחייב כי הוא או קבלן משנה מטעמו ישלמו לעובדי הניקיון תוספות שכר
בגין עדכון שכר העבודה ,ככל ויעודכן שכר כאמור מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או הסכם
קיבוצי בענף הניקיון.
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65.8

עוד יובהר ,כי במקרים בהם עובדי הניקיון המועסקים בביצוע שירותים נשוא התקשרות זו,
מרוויחים שכר יסוד הגבוה מעלות השכר המינימאלית הקבועה מכוח הוראות חוק או צו
הרחבה או הסכם קיבוצי בענף הניקיון ,עדכון בשכר היסוד המינימאלי המחויב מכוח הוראות
חוק או צו הרחבה או הסכם קיבוצי בענף הניקיון לא יגרור עלייה מקבילה בשכר העובדים כל
עוד שכרם המפורט בנספח התמחירי (נספח  )A11גבוה מהשכר המעודכן.

.66

כללי הצמדה:
המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית שישולמו ע"י הרכבת למציע הזוכה יהיו צמודים כלהלן:
66.5

 21%מהתמורה המפורטת בטופס ההצעה הכספית תהיה צמודה לשכר המינימום במשק.

66.6

 01%מהתמורה המפורטת בטופס ההצעה הכספית תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.

66.0

ההצמדה בהתאם לסלי ההצמדה לעיל תבוצע אחת לחודש .תחילת ההצמדה תהיה לאחר 56
החודשים הראשונים מיום תחילת ההתקשרות כאשר מדד הבסיס יהיה המועד האחרון
להגשת הצעות במכרז .כמדד הקובע יחשב המדד הידוע במועד הוצאת החשבונית .שיעור
השינוי במדד המחירים לצרכן יהא בהתאם לפרסומים הרשמיים של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה בהתאם לפרסומם באתר האינטרנט בכתובת ..www.cbs.gov.il

.60

אופן הגשת החשבון החודשי :המציע הזוכה יגיש לרכבת חשבון חודשי ,שיהווה "חשבונית מס" לעניין
חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,5361-ובו פירוט התשלומים הנדרשים עבור השירותים שביצע עבור הרכבת
ושבוצעו בפועל .לחשבון יצורף דין וחשבון בו יפורטו השירותים שניתנו ושאושרו על ידי הרכבת ,ותאריך
קבלת תעודת הגמר .התמורה המגיעה למציע הזוכה מהרכבת ,תשולם לא יאוחר מ 73 -ימים מתום
החודש שבגינו הוגש החשבון (להלן" :מועד התשלום") ובתנאי שהוגש במועד כאמור לעיל ,ואושר על ידי
המתאם כהגדרתו בסעיף _ למסמכי המכרז .התשלומים יבוצעו בהעברה בנקאית לחשבון המציע הזוכה,
הכל כמפורט בנספח ו' לחוזה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו .תשלום חשבון ו/או חלקי חשבונות לא
מאושרים ,יעוכב ללא חבות ,וללא הצמדה ו/או ריבית ,עד לבירורם הסופי ואישורם על ידי הרכבת.

.68

שירותים נוספים:
68.5

במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה ו/או תקופת האופציה ,ככל ותסתיים הקמתם
ומסירתם לרכבת של מבנים ,מתחמים ומערכות נוספות לרבות חצרות ותשתיות המצויים
ברדיוס של עד  50ק"מ ממתחם לוד ,ואשר אינם מוגדרים ומתומחרים בנספח אפיון
השירותים (נספח  )B1וטבלת התמורה שלהלן ,שמורה לרכבת הזכות לדרוש מהמציע הזוכה
להפעיל ולתחזק את אותם מבנים ,מתחמים ומערכות נוספות ,והכל כפי שיפורט בתתי
הסעיפים להלן.

68.6

מובהר ,כי לכל היותר יידרש המציע הזוכה לתחזק מבנים ,מתחמים ומערכות נוספות לרבות
חצרות ותשתיות שלא יעלו על  00%מהשטח הבנוי של מתחם לוד ,קרי עד כ 56,000-מ"ר
נוספים.
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68.0

מובהר כי כל הוספת או גריעת מבנה או מתחם או מערכת תעשה בהודעה בכתב מטעם הרכבת
של חודשיים מראש.

68.8

ככל והרכבת תדרוש הוספת מבנים ,מתחמים ומערכות נוספות למתחם לוד כמפורט בסעיף
זה ,התשלום עבור עבודות אחזקה ותפעול לשטחים הנוספים ,יוגדל לפי  61%מהערך הרלבנטי
בנספח התמורה שלהלן  ,לפי יחס תוספת השטחים.

68.1

ככל והרכבת תדרוש הוספת מבנים ומתחמים על מערכותיהם למתחם לוד ,כמפורט בסעיף
זה ,התשלום עבור עבודות ניקיון ,הדברה וגינון לשטחים הנוספים ,יוגדל לפי  31%מהערך
הרלבנטי בנספח התמורה שלהלן לפי יחס תוספת השטחים והאחזקה תוגדל לפי  61%מערך
האחזקה למבנים במתחם לוד.
לדוגמה :אם שטח המבנים הקיימים הינו  80,000מ"ר והתמורה המוצעת בחוזה הקיים בגין
אחזקתם ותפעולם הינה סך של  ₪ 000,000והתמורה המוצעת בגין הניקיון והגינון ,וההדברה
הינה  ,₪ 100,000הרי שבמקרה של הוספת שטח מבנה נוסף של  8,000מ"ר ,התמורה הנוספת
בגינם תהיה (.₪ 60,000 = ) 0.31 * 100,000 + 0.61 * 000,000( * )8,000 / 80,000

68.2

ככל והרכבת תדרוש גריעת מבנים ,מתחמים ומערכות נוספות הנכללות בהם למתחם לוד
כמפורט בסעיף זה ,התשלום עבור עבודות ניקיון ,הדברה וגינון לשטחים הנ"ל ,יפחת לפי 31%
מהערך הרלבנטי בנספח התמורה שלהלן לפי יחס הפחתת השטחים והאחזקה תפחת לפי 61%
מערך האחזקה למבנים במתחם לוד
לדוגמה :אם שטח המבנים הקיימים הינו  80,000מ"ר והתמורה המוצעת בחוזה הקיים בגין
אחזקתם ותפעולם הינה סך של  ₪ 000,000והתמורה המוצעת בגין הניקיון והגינון ,וההדברה
הינה  ,₪ 100,000הרי שבמקרה של הפחתת שטח מבנה של  8,000מ"ר ,התמורה המופחתת
בגינם תהיה (.₪ -60,000 = ) 0.31 * 100,000 + 0.61 * 000,000( * )8,000 / 80,000

68.6

ככל והרכבת תדרוש הוספת מערכות בלבד למתחם לוד כמפורט בסעיף זה (להבדיל מהוספת
מבנים ומתחמים על מערכותיהם כאמור בסעיף  8.1לעיל)  ,התשלום עבור תוספת המערכות
לאחר תקופת הבדק יהיה  8.1%מערך מערכות מתח נמוך מאוד כדוגמת ,אך לא רק ,בקרה,
גילוי עשן וכיוצ"ב 0% ,מערך מערכות סובבות כדוגמת ,אך לא רק ,משאבות מים וביוב,
צ'ילרים ויט"אות מיזוג אוויר ,מפוחים ו 5% -מערך מערכות מתח נמוך וגבוה ,כדוגמת ,אך
לא רק ,לוחות חשמל ,שנאים וגנראטורים 0.1% ,מערך צנרות ,כבלי חשמל ואביזריהם
השונים .לדוגמה :באם יתווסף מתקן הכולל מערכות שרכיביהן הסובבים עלו ₪ 100,000
ומערכות מתח נמוך מאוד (להלן" :מנ"מ") עלו  ₪ 510,000תהיה עלות הנוספת לאחזקה
.₪ 65,610 =₪ 2,610 + ₪ 51,000 = 8.1% X ₪ 510,000 + 0% X ₪ 100,000

.61

נספח התמורה יצורף להלן:

טבלה  - 4.9פירוט הצעה כספית  -מכרז 99454

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
טל' 00-2306868 :פקסeinath@rail.co.il 00-2306852 :

עמוד  00מתוך 85

_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות

סעיף

תאור העבודה

יח'

סה"כ מחיר
(בש"ח לא
כולל מע"מ)

אומדן כמויות
למכרז
לשקלול
הצעות בלבד

() G

() E

()G=E*F

מחיר יחידה
()F

פרק מס'  - 9אחזקה בתקופת טרום אכלוס ובתקופת הבדק
5.5

תקופת טרום מסירה א' (מקבלת כתב מטלה ועד
התחלת ביצוע הפעולות כמפורט בסעיף .)9.5
במהלך תקופה זו יבצע הקבלן לפחות את העבודות
הבאות וכן כל עבודה נוספת שלפי שיקול דעתו של
הקבלן הדרושה כדי למלא התחייבויותיו לרכבת:
א .התארגנות וגיוס אנשים ואמצעי עבודה על ידי
הקבלן.
ב.קבלת כל האישורים הדרושים לפי תנאי ההסכם
ו/או המכרז מהרכבת.
ג .כל עבודה נוספת כמפורט במפרט המתייחסת לשלב
זה.

ללא תשלום לקבלן -השירות הנ"ל כלול
ומגולם בהצעת הקבלן במכרז

 00יום

ללא תשלום לקבלן -השירות הנ"ל כלול ומגולם
בהצעת הקבלן במכרז
5.6

תקופת טרום מסירה ב' (מחלוף  00יום ממועד קבלת
כתב מטלה ועד סיום מסירת המבנה על ידי קבלן
המבנה לרכבת) .במהלך תקופה זו יבצע הקבלן לפחות
את המטלות כמפורט במפרט ביחס לשלב זה (לרבות  20יום
בסעיף  6.0.55.6.5למפרט ובמסמכים ב'  5ו -ב'6
למפרט) וכן כל עבודה נוספת שלפי שיקול דעתו של הערכה
הקבלן ו/או של הרכבת דרושים כדי למלא בלבד.
התחייבויותיו של הקבלן לרכבת.

ללא תשלום לקבלן -השירות הנ"ל כלול
ומגולם בהצעת הקבלן במכרז

ללא תשלום לקבלן -השירות הנ"ל כלול ומגולם
בהצעת הקבלן במכרז
5.0

תקופת הביניים (ממועד סיום מסירת המבנה ועד גמר
כל ההתקנות ,המערכות ,הריהוט וכד' במבנה במצב
המאפשר אכלוס מלא של המבנה) .במהלך תקופה זו
יבצע הקבלן לפחות את המטלות כמפורט במפרט

חודש

חודשים
7
הערכה בלבד
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סעיף

תאור העבודה

יח'

אומדן כמויות
למכרז
לשקלול
הצעות בלבד

() G

() E

()G=E*F

מחיר יחידה

ביחס לשלב זה (לרבות בסעיף  6.0.55.6.5למפרט
ובמסמכים ב'  5ו -ב' 6למפרט) וכן כל עבודה נוספת
שלפי שיקול דעתו של הקבלן ו/או של הרכבת דרושים
כדי למלא התחייבויותיו של הקבלן לרכבת.
5.8

תקופת אכלוס אפס תפוסה (מסיום השלב כמפורט
בסעיף  5.0לעיל ועד תחילת אכלוס המבנה) .המבנה לא
יחשב כמאוכלס עד אשר לא יחלו לעבוד בו בפועל
עובדים של הרכבת באופן קבוע שעיקר עבודתם אינה
קשורה לתפעול ותחזוקת המבנה .במהלך תקופה זו
יבצע הקבלן לפחות את המטלות כמפורט במפרט
ביחס לשלב זה (לרבות בסעיף  6.0.55.6.5למפרט
ובמסמכים ב'  5ו -ב' 6למפרט) וכן כל עבודה נוספת
שלפי שיקול דעתו של הקבלן ו/או של הרכבת דרושים
כדי למלא התחייבויותיו של הקבלן לרכבת.

חודשים
7
הערכה בלבד

חודש

אם וככל שבתקופה הנ"ל תסתיים תקופת הבדק של
קבלן המבנה הרי שהמחיר שישולם לקבלן בגין
התקופה שלאחר סיום תקופת הבדק יהיה המחיר
כמפורט בעמודה  Fבתוספת .61%
5.1

איכלוס חלקי א' (מתחילת איכלוס המבנה ועד איכלוס
 .)00%לעניין זה אכלוס – לפחות 00%
של עד
מהשטחים במבנה (לא כולל קומות מינוס אחד ומינוס
 )6שבהם עובדים באופן קבוע עובדים של הרכבת.
במהלך תקופה זו יבצע הקבלן לפחות את המטלות
במפרט ביחס לשלב זה (לרבות בסעיף
כמפורט
 6.0.55.6.5למפרט ובמסמכים ב'  5ו -ב' 6למפרט) וכן
כל עבודה נוספת שלפי שיקול דעתו של הקבלן ו/או של
הרכבת דרושים כדי למלא התחייבויותיו של הקבלן

סה"כ מחיר
(בש"ח לא
כולל מע"מ)

חודשים
7
הערכה בלבד

חודש

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות

סעיף

תאור העבודה

יח'

אומדן כמויות
למכרז
לשקלול
הצעות בלבד

() G

() E

()G=E*F

מחיר יחידה

לרכבת.
* אם וככל שבתקופה הנ"ל תסתיים תקופת הבדק של
קבלן המבנה הרי שהמחיר שישולם לקבלן בגין
התקופה שלאחר סיום תקופת הבדק יהיה המחיר
כמפורט בעמודה  Fבתוספת .60%
5.2

איכלוס חלקי ב' (התקופה שבין אכלוס המבנה למעלה
מ 00% -ועד  .) 20%לעניין זה אכלוס – לפחות 20%
מהשטחים במבנה (לא כולל קומות מינוס אחד ומינוס
 )6שבהם עובדים באופן קבוע עובדים של הרכבת.
במהלך תקופה זו יבצע הקבלן לפחות את המטלות
במפרט ביחס לשלב זה (לרבות בסעיף
כמפורט
 6.0.55.6.5למפרט ובמסמכים ב'  5ו -ב' 6למפרט) וכן
כל עבודה נוספת שלפי שיקול דעתו של הקבלן ו/או של
הרכבת דרושים כדי למלא התחייבויותיו של הקבלן
לרכבת.
* אם וככל שבתקופה הנ"ל תסתיים תקופת הבדק של
קבלן המבנה הרי שהמחיר שישולם לקבלן בגין
התקופה שלאחר סיום תקופת הבדק יהיה המחיר

חודש

 7חודשים
הערכה בלבד

כמפורט בעמודה  Fבתוספת .51%
5.6

איכלוס מלא (המבנה אוכלס מעל  . )20%לעניין זה
אכלוס –השטחים במבנה (לא כולל קומות מינוס אחד
ומינוס  )6שבהם עובדים באופן קבוע עובדים של
הרכבת.
במהלך תקופה זו יבצע הקבלן לפחות את המטלות
במפרט ביחס לשלב זה (לרבות בסעיף
כמפורט
 6.0.55.6.5למפרט ובמסמכים ב'  5ו -ב' 6למפרט) וכן

חודש

סה"כ מחיר
(בש"ח לא
כולל מע"מ)

30
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אגף רכש והתקשרויות

סעיף

יח'

תאור העבודה

אומדן כמויות
למכרז
לשקלול
הצעות בלבד

() G

() E

()G=E*F

מחיר יחידה

כל עבודה נוספת שלפי שיקול דעתו של הקבלן ו/או של
הרכבת דרושים כדי למלא התחייבויותיו של הקבלן
לרכבת.
מובהר כי לא תשולם תוספת מחיר אם וככל שחלק
מהתקופה תיפול בתקופה שאין בה בדק.
5.8

שירותי אחזקה למרכז ההדרכה כמפורט במסמכים ב'
 5ו -ב' 6למפרט (קומה אחת בלבד) .לא כולל ניקיון.

חודש

5.3

שירותי אחזקה למרכז ההדרכה כמפורט במסמכים ב'
 5ו -ב' 6למפרט (קומה שנייה בלבד – ללא קומה
ראשונה) בתקופת הבדק .לא כולל ניקיון.

חודש

5.50

שירותי אחזקה למרכז ההדרכה כמפורט במסמכים ב'
 5ו -ב' 6למפרט (קומה שנייה בלבד – ללא קומה
ראשונה) לאחר תקופת הבדק .לא כולל ניקיון.

5.55

שירותי אחזקה למרתף משואה כמפורט במסמכים ב'
 5ו -ב' 6למפרט בתקופת הבדק .לא כולל ניקיון.

5.56

שירותי אחזקה למרתף משואה כמפורט במסמכים ב'
 5ו -ב' 6למפרט לאחר תקופת הבדק .לא כולל ניקיון.

חודש

חודש

חודש

556

68

86

68

61

סה"כ לפרק מס'  - 9טרום אכלוס ובדק
פרק מס'  - 5ניקיון והדברה
6.5

ניקיון בתקופת הביניים במהלך תקופה זו יבצע הקבלן
לפחות את המטלות כמפורט במפרט ביחס לשלב זה
(לרבות בסעיף  6.0.55.6.5למפרט ובמסמכים ב'  5ו -ב'6
למפרט)

חודש

סה"כ מחיר
(בש"ח לא
כולל מע"מ)

2
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אגף רכש והתקשרויות

סעיף

6.6

תאור העבודה

ניקיון תקופת איכלוס אפס תפוסה במהלך תקופה זו
יבצע הקבלן לפחות את המטלות כמפורט במפרט
ביחס לשלב זה (לרבות בסעיף  6.0.55.6.5למפרט

יח'

חודש

סה"כ מחיר
(בש"ח לא
כולל מע"מ)

אומדן כמויות
למכרז
לשקלול
הצעות בלבד

() G

() E

()G=E*F

מחיר יחידה

2

ובמסמכים ב'  5ו -ב' 6למפרט)
6.0

ניקיון איכלוס חלקי א' במהלך תקופה זו יבצע הקבלן
לפחות את המטלות כמפורט במפרט ביחס לשלב זה
(לרבות בסעיף  6.0.55.6.5למפרט ובמסמכים ב'  5ו -ב'6
למפרט)

חודש

6.8

ניקיון אכלוס חלקי ב' במהלך תקופה זו יבצע הקבלן
לפחות את המטלות כמפורט במפרט ביחס לשלב זה
(לרבות בסעיף  6.0.55.6.5למפרט ובמסמכים ב'  5ו -ב'6
למפרט)

חודש

6.1

בצוע מכלול עבודות הניקיון וההדברה של בניין
המשרדים (החל משלב אכלוס מלא כהגדרתו בסעיף
 5.6לעיל) וכמפורט בסעיף  0.6למפרט וכנדרש
במסמכים ב'  5ו-ב'  6במפרט.

חודש

6.2

בצוע מכלול עבודות הניקיון וההדברה של בניין
ההדרכה (קומה ראשונה בלבד) כנדרש במסמכים ב' 5
ו-ב'  6במפרט.

חודש

6.6

בצוע מכלול עבודות הניקיון וההדברה של בניין
ההדרכה (קומה שנייה בלבד) כנדרש במסמכים ב'  5ו-
ב'  6במפרט.

חודש

32

6.8

בצוע מכלול עבודות הניקיון וההדברה של משואה
כנדרש במסמכים ב'  5ו-ב'  6במפרט.

חודש

32

6.3

תוספת חד פעמית לניקיון שתידרש בתקופת הבניה
עקב תוספת לכלוך ואבק בקומה  5הקיימת.

קומפ'

5

2

2

30

556

סה"כ לפרק מס'  - 5ניקיון והדברה
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אגף רכש והתקשרויות

סעיף

יח'

תאור העבודה

סה"כ מחיר
(בש"ח לא
כולל מע"מ)

אומדן כמויות
למכרז
לשקלול
הצעות בלבד

() G

() E

()G=E*F

מחיר יחידה
()F

פרק מס'  - 0גינון
0.5

מכלול עבודות הגינון פנימי וחיצוני כולל עבודה,
צמחיה ,דשנים וכל הנדרש לשמירה על מצב הצמחייה,
כנדרש במסמכים ב'  5ו-ב'  6החל מתחילת תקופת
הביניים כמפורט בסעיף  5.0לעיל.

556

חודש

סה"כ לפרק מס'  - 0גינון

סעיף

תיאור העבודה

יחידת
מידה

A

B

C

מחיר לצורך
השוואת
הצעות בלבד
בש"ח לא

אחוז תקורה
מוצע על
המחיר
המפורט

סה"כ מחיר
לאחר הוספת
אחוז תקורה
מוצע בש"ח (לא

כולל מע"מ

בעמודה A

כולל מע"מ)

()A

()%

)C=A(1+B

פרק מס'  – 5תקורה לאחזקת מערכות ייעודיות
8.5

אחוז תקורה עבור אחזקת מערכות ייעודיות
בבניין כולל במרתף ה"-משואה" המופעלות
על ידי קבלן ממונה (מחירי אחזקה
המשולמים לקבלן הממונה נקבעו על ידי
הרכבת).
אחוז התקורה המוצע ישוקלל לצורך השוואת

אחוז
תקורה

₪ 6,000,000

הצעות בלבד ויוכפל לפי סך של ₪ 6,000,000
( 8שנים אחרי תקופת הבדק).
תשומת הלב ,כי אין להציע בעמודה  Bאחוז
תקורה הנמוך מ 5%-והעולה על 7%
סה"כ לפרק  -5תקורה לאחזקת מערכות ייעודיות
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אגף רכש והתקשרויות

סעיף

תיאור העבודה

סעיף

תיאור העבודה

יחידת
מידה

A

B

C

מחיר לצורך
השוואת
הצעות בלבד
בש"ח לא
כולל מע"מ

אחוז תקורה
מוצע על
המחיר
המפורט
בעמודה A

סה"כ מחיר
לאחר הוספת
אחוז תקורה
מוצע בש"ח (לא
כולל מע"מ)

()A

()%

)C=A(1+B

פרק מס'  – 4עבודות נוספות

יחידת
מידה

A

B

מחיר לצורך
השוואת
הצעות בלבד
בש"ח לא
כולל מע"מ

אחוז הנחה
מוצע על
המחיר
המפורט
בעמודה A

()A

()%

פרק מס'  - 4ביצוע עבודות נוספות
1.5

ביצוע עבודות נוספות עד לסך של ₪ 00,000
יבוצעו על פי מחירון דקל-מאגר מחירי
שיפוצים ותחזוקה בהתאם לאחוז ההנחה
שהציע המציע.
ביצוע עבודות נוספות מעל לסך של ₪ 00,000
יבוצעו על פי מחירון דקל-מאגר מחירי בניה
ותשתיות ובהתאם לאחוז ההנחה שהציע

אחוז
הנחה

₪ 9,833,333

המציע.
לצורך שקלול הצעות בלבד יוכפל אחוז
ההנחה המוצע ב.₪ 5,800,000 -
תשומת הלב ,כי אין להזין בעמודה  Bאחוז
הנחה שלילי.
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סעיף

תאור העבודה

יח'

חשמלאי ראשי למרתף ה"-משואה" (בתקופת

שעת

אומדן שעות
למכרז
לשקלול
הצעות בלבד

מחיר יחידה
()F

() E
1.6

סה"כ מחיר
(בש"ח לא כולל
מע"מ) ()G
()G=E*F

800

חירום 68 -שעות)

עבודה

1.0

טכנאי מיזוג אוויר למרתף המשואה (בתקופת
חירום 68-שעות)

שעת
עבודה

800

1.8

חשמלאי ראשי לעבודות נוספות שאינן חלק
מהמפרט

שעות
עבודה

800

1.1

חשמלאי מוסמך לעבודות נוספות שאינן חלק
מהמפרט

שעות
עבודה

800

1.2

עובד בנייה כללי וצבע לעבודות נוספות שאינן
חלק מהמפרט

שעות
עבודה

6,000

1.6

שרברב/מסגר לעבודות נוספות שאינן חלק
מהמפרט

שעת
עבודה

800

1.8

עובד ניקיון לעבודות נוספות שאינן חלק
מהמפרט

שעת
עבודה

6,000

סה"כ לפרק מס'  - 4עבודות נוספות

טבלה  - 4.5טבלת הצעה כספית מסכמת מכרז מס' 99550
פרק מס'

סה"כ מחיר לפי מס' פרק (בש"ח לא כולל
מע"מ)

9
5
0
5
4
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
סה"כ פרקים 9-4
סה"כ הצעה כספית סופית למכרז בש"ח (לא כולל
מע"מ)
הערות:
.5

אין בפירוט לפי הצעה זו כדי לגרוע מהתחייבויות הספק למתן שירותים מלאים בהתאם לכל דרישות
המכרז ,לרבות ,במקרה הצורך ,בהעמדת כוח אדם נוסף מעבר למפורט בהצעה זו ,בכל כמות שתידרש ,ומכל
מסוג ו/או בעל ניסיון ו/או בעל כישורים שיידרשו ולכל תקופה שתידרש ,גם מעבר למפורט בהצעה זו ובלא
שהדבר יזכה את הספק בכל תוספת תשלום שהיא.

.6

החוזה ייחתם לתקופה של שלוש שנים עם אופציות להארכה של רכבת ישראל ,בהתאם לקבוע במפרט,
והמחיר ייקבע בהתאם להצעה הנ"ל לתקופה הרלוונטית.
תאריך ______________
חותמת החברה _______________
חתימת מורשה2י חתימה ____________
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
נספח  - A2טופס פרטי המציע
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
שם המציע:

_____________________________________________________
מצ"ב אישור ניהול ספרים להוכחת עמידה בתנאי מקדמי בסעיף  3.2למסמכי המכרז.

באם המציע הינו חברה –

שנת ייסוד 2הקמה:
מספר רשום(ח .פ:).

מצ"ב בנוסף תעודת התאגדות.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

מספר עוסק מורשה:

_________________________________________________________

כתובת_____________________________________________________________________ :
טל' _______________________________ :פקס__________________________________ :
__________________________
איש קשר לרכבת:
__________________________
מס' נייד:
:E- MAIL

__________________________

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.
תאריך _____________
חותמת חברה ___________________________
חתימת מורשה2י חתימה ____________________
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
נספח A3
תצהיר -בהתאם להוראת סעיף 5ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – 9367
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד

אני הח"מ ______________נושא תעודת זהות מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.5

הנני

כמנהל

משמש

בחברת

_________________

בע"מ,

ח.פ( _______________ .להלן" :המציע") והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעם המציע.
.6

המונחים

והביטויים

בתצהירי

זה,

הינם

כמשמעותם

בחוק

עסקאות

גופים

ציבוריים,

התשל"ו – ( 5362להלן "חוק עסקאות גופים ציבוריים").
.0

יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי עד מועד ההתקשרות לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות;
או
הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות וכי במועד הגשת
ההצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
או
הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות וכי במועד הגשת
ההצעות לא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.8

אישור זה הינו בנוסף לאישורים הנדרשים על פי סעיף (6א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,הקיימים
בידי וצורפו להצעתי.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
תאריך _____________

חתימת המנהל ____________________
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות

אישור
הריני לאשר כי ביום ___________התייצב בפני עו"ד __________ מרח' ____________________
מר  /גב' _______________ המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מספר
___________________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
_______________________
תאריך

___________________
,עו"ד
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
נספח A4
הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד

 .5בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,5366-אנו הח"מ
____________________________ת.ז( _____________ .להלן" :הח"מ") ,מתחייבים ומצהירים בזאת
כדלקמן:
א.

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל
ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של רכבת ישראל
בע"מ (להלן – "רכבת" " /הרכבת") או נושא משרה ברכבת ו/או עובד רכבת או של נושא משרה
ברכבת ו/או עובד הרכבת ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות ו/או כל
חוזה  /הזמנה הנובעים ממנו.

ב.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה ברכבת ו/או עובד רכבת ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל
חוזה  /הזמנה הנובעים ממנו.

ג.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה ברכבת ו/או עובד רכבת ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.

ד.

לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק 5א'5 -ג' לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של הרכבת ו/או כל חוזה /
הזמנה שנובעים מהם.

 .6במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  5לעיל ,ידוע לנו כי הרכבת שומרת לעצמה את
הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור
ו/או בכל הליך אחר (בסעיף זה" :הליך ההתקשרות") ו/או לא לקבל את הצעתנו בהליך ההתקשרות ו/או
לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה /ההזמנה הנובעים
מהליך ההתקשרות.
 .0אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו ,קבלני משנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי מטעמנו המעורבים בכל דרך
שהיא בהליך התקשרות של הרכבת ו/או חוזה  /ההזמנה הנובעים ממנו.
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות

ולראיה באנו על החתום:
שם______________________ :

שם_________________________ :

ת.ז______________________ :.

ת.ז_________________________ :.

חתימה____________________ :

חתימה_______________________ :

חותמת (חברה)_______________________________ :
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
נספח A5
התחייבות לשמירת סודיות
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
רכבת ישראל בע"מ
אל:
.5

אנו הח"מ ______________________________________ ת.ז( ________________ .להלן:
"הח"מ") ,מתחייב/ים בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם ,זולת הנוטלים חלק
בעבודות ,כל מידע ניהולי ,כספי או אחר ,אשר הגיע ו/או יגיע לידיעתי על רכבת ישראל בע"מ (להלן:
"הרכבת") או בקשר אליה ,במשך העבודות נשוא הזמנה זה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם המידע הגיע
בקשר עם עשיית העבודה ובין אם לאו;

..

הח"מ מתחייב בזה שלא למסור כל פרטים שהם בקשר ו/או אודות ביצוע העבודות ,על תוכנם או על היקפם,
לכל אדם ו/או גוף שהוא ,אשר לא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה ע"י המנהל הכללי של הרכבת או
מי מטעמו.

.3

הח"מ מתחייב בזה שלא לעשות כל שימוש בכל מידע שהוא שהגיע לידיו בקשר עם העבודות ,בין בעצמו ובין
באמצעות אחרים ,אלא למטרת ביצוע העבודות.

.4

הח" מ מתחייב בזה לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו
לידי אחר.

.4

הח"מ מצהיר כי ידוע לו שעל כל ההוראות דלעיל חלות הוראות סעיף  558לחוק העונשין ,התשל"ז.5366 -

.4

הח" מ מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מהאנשים שיעסקו מטעמו בביצוע
השירותים ,לרבות עובדיו ,קבלני המשנה ,נציגיו ,סוכניו ומי מטעמו ,ולהחתים אותם על נוסח התחייבות זו
לשמירת סודיות.
ולראיה באנו על החתום:
שם___________________ :
ת.ז__________________ :.

שם_____________________ :
ת.ז_____________________ :.

חתימה________________ :

חתימה___________________ :

חותמת (חברה)__________________ :
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
נספח A6
תצהיר המציע בדבר ניסיונו במתן שירותי תפעול ואחזקה למבנים ולמערכות
(להוכחת עמידה בתנאי מקדמי )5.0
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון
ושירותים נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
על המציע למלא בטבלאות שלהלן פירוט בנוגע לניסיונו במהלך  0שנים מתוך השנים  ,6051 – 6055בהענקת

.9

שירותי תפעול ואחזקה* לשטחים משותפים במבנים ולמערכות אשר השימוש העיקרי בם היה למבנים
עתירי מערכות כדוגמת מבני תעשיה או מוסכים מרכזיים או מבני ציבור או מפעלים או מבני משרדים או
מבנים מסחריים או מבני רפואה בהתאם לתתי התנאים המצטברים הבאים:
 5.5המציע העניק שירותי תפעול אחזקה לפחות במבנה אחד ( )5ששטחו ברוטו (לפי מדידת חיפוי חיצוני,
לא כולל חניונים) ,עולה על  95,333מ"ר וכן;
 5.6המציע העניק שירותי תפעול אחזקה לפחות בשני ( )6מבנים ששטח כל אחד מהם ,ברוטו (לפי מדידת
חיפוי חיצוני ,לא כולל חניונים) ,עולה על  3,333מ"ר.
 5.0המציע ביצע שירותי תפעול ואחזקה לפחות לחצי מהשטחים פנימיים בלפחות  6מתוך  0המבנים
שהוצגו כאמור בסעיף  5.5ו 5.6-לעיל.
*לעניין סעיף זה על תתי סעיפיו ,יובהר כי עבודות תפעול ואחזקה כוללות לפחות את השירותים הבאים:
תיקוני בנייה וצבע ,עבודות חשמל ,מיזוג אוויר ,אינסטלציה ,וכדומה.
.5
מספר
מבנה

5

6

0

פירוט בנוגע לניסיון המציע בהענקת שירותי תפעול ואחזקה בשטחים משותפים במבנה אחד או יותר
ששטחו ברוטו (לפי מדידת חיפוי חיצוני ,לא כולל חניונים) ,הינו לפחות  95,333מ"ר:
שם וכתובת של סוג המבנה
(נא הקף בעיגול)
המבנה בו
המציע העניק
שירותי תפעול
ואחזקה
לשטחים
משותפים
למבנים
ומערכות
מבני תעשיה  2מוסכים
מרכזיים  2מבני ציבור מפעל
 2מבנה משרדים  2מבנה
מסחרי  2רפואה
מבני תעשיה  2מוסכים
מרכזיים  2מבני ציבור מפעל
 2מבנה משרדים  2מבנה
מסחרי  2רפואה
מבני תעשיה  2מוסכים
מרכזיים  2מבני ציבור מפעל
 2מבנה משרדים  2מבנה
מסחרי  2רפואה

שם הלקוח
ונציגו טלפון
נציג הלקוח

תקופת
הביצוע

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
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שטח
המתחם
ברוטו
מ"ר (לפי
מדידת
חיפוי
חיצוני לא
כולל
חניונים)

האם המציע
ביצע שירותי
תפעול
ואחזקה גם
לשטחים
פנימיים
במבנה? (נא
הקף בעיגול)
כן  2לא

כן  2לא

כן  2לא
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות

.0

פירוט בנוגע לניסיון המציע בהענקת שירותי תפעול ואחזקה בשטחים משותפים בשני מבנים או
יותר ששטח כל אחד מהם ברוטו (לפי מדידת חיפוי חיצוני ,לא כולל חניונים) ,הינו לפחות 3,333
מ "ר :

מספ שם וכתובת של
המבנה בו המציע
ר
מבנה העניק שירותי
תפעול ואחזקה
לשטחים
משותפים למבנים
ומערכות
5

6

0

8

1

סוג המבנה
(נא הקף בעיגול)

שם
הלקוח
ונציגו
וטלפון
נציג
הלקוח

תקופת
הביצוע

שטח המתחם
ברוטו מ"ר (לפי
מדידת חיפוי
חיצוני לא כולל
חניונים)

מבני תעשיה  2מוסכים
מרכזיים  2מבני ציבור
מפעל  2מבנה משרדים
 2מבנה מסחרי 2
רפואה
מבני תעשיה  2מוסכים
מרכזיים  2מבני ציבור
מפעל  2מבנה משרדים
 2מבנה מסחרי 2
רפואה
מבני תעשיה  2מוסכים
מרכזיים  2מבני ציבור
מפעל  2מבנה משרדים
 2מבנה מסחרי 2
רפואה
מבני תעשיה  2מוסכים
מרכזיים  2מבני ציבור
מפעל  2מבנה משרדים
 2מבנה מסחרי 2
רפואה
מבני תעשיה  2מוסכים
מרכזיים  2מבני ציבור
מפעל  2מבנה משרדים
 2מבנה מסחרי 2
רפואה

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.

תאריך _________ חותמת חברה ____________ חתימת מורשה/י חתימה _______________
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האם המציע ביצע
שירותי תפעול
ואחזקה גם
לשטחים פנימיים
במבנה? (נא הקף
בעיגול)
כן  2לא

כן  2לא

כן  2לא

כן  2לא

כן  2לא
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
אישור עו"ד בעניין מורשה2י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייב/ים את המציע בקשר
עם מכרז מס'  55161לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
טל' 00-2306868 :פקסeinath@rail.co.il 00-2306852 :
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
נספח A7
תצהיר המציע בדבר ניסיונו במתן שירותי תחזוקת מתקני מיזוג אוויר
(להוכחת עמידה בתנאי מקדמי ) 5.5
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
על המציע למלא בטבלה שלהלן פירוט בנוגע לניסיונו במהלך  0שנים מתוך השנים  ,6051 – 6055בהענקת שירותי
תחזוקת מתקני מיזוג אוויר מרכזיים במבנים ומערכות ,אשר השימוש העיקרי בהם היה למבנים עתירי מערכות
כדוגמת מבני היי-טק ,מבני משרדים מבני ציבור ,מבנים מסחריים ,מבני רפואה ,בלפחות בשלושה ( )0מתקנים
בתפוקה של  200טון קירור כ"א.
פירוט בנוגע לניסיון המציע במתן שירותי תחזוקת מתקני מתקני מיזוג אוויר:
מספר
מבנה

שם וכתובת של
המבנה בו המציע
סיפק שירותי
תחזוקת מתקני
מיזוג אוויר

5

שם הלקוח ונציגו
וטלפון נציג הלקוח

סוג המבנה
(נא הקף בעיגול)

תקופת
הביצוע

פירוט בנוגע
לתפוקת טון
קירור

מבני היי טק  2מבני
ציבור  2מבנה משרדים 2
מבנה מסחריים  2רפואה
מבני היי טק  2מבני
ציבור  2מבנה משרדים 2
מבנה מסחריים  2רפואה
מבני היי טק  2מבני
ציבור  2מבנה משרדים 2
מבנה מסחריים  2רפואה

6
0

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.
תאריך _________ חותמת חברה ____________ חתימת מורשה/י חתימה _______________

אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייב/ים את המציע בקשר
עם מכרז מס'  55161לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
טל' 00-2306868 :פקסeinath@rail.co.il 00-2306852 :
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
נספח A8
תצהיר המציע בדבר ניסיונו במתן שירותי תחזוקה למתקני חשמל
(להוכחת עמידה בתנאי מקדמי )4.5
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
על המציע למלא בטבלה שלהלן פירוט בנוגע לניסיונו במהלך  0שנים מתוך השנים  ,6051 – 6055בהענקת שירותי
תחזוקת מתקני חשמל הכוללים מערכת מתח גבוה במבנים ומערכות ,אשר השימוש העיקרי בהם היה למבנים
עתירי מערכות כדוגמת מבני היי-טק ,מבני משרדים מבני ציבור ,מבנים מסחריים ,מבני רפואה ,בהתאם לתתי
התנאים המצטברים שלהלן:
המציע העניק שירותי תחזוקת מתקני חשמל לפחות במתקן חשמל אחד ( )5בהספק של  5,333אמפר.
או
המציע העניק שירותי תחזוקת מתקני חשמל לפחות בשני ( )6מתקני חשמל בהספק של  5,433אמפר.
פירוט בנוגע לניסיון המציע במתן שירותי תחזוקת מתקני חשמל במתקן חשמל שהספקו הינו
לפחות  5,333אמפר או לפחות  5433אמפר:
מספר
מבנה

5
6
0

שם וכתובת של
המבנה המציע
סיפק שירותי
תחזוקת מתקני
חשמל

סוג המבנה
(נא הקף בעיגול)

שם הלקוח ונציגו
וטלפון נציג הלקוח

תקופת
הביצוע

מבני היי טק  2מבני
ציבור  2מבנה משרדים 2
מבנה מסחריים  2רפואה
מבני היי טק  2מבני
ציבור  2מבנה משרדים 2
מבנה מסחריים  2רפואה
מבני היי טק  2מבני
ציבור  2מבנה משרדים 2
מבנה מסחריים  2רפואה

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.

תאריך _________ חותמת חברה ____________ חתימת מורשה/י חתימה _______________

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
טל' 00-2306868 :פקסeinath@rail.co.il 00-2306852 :

פירוט בנוגע
להספק מתקן
החשמל במבנה
( 5,333אמפר
ומעלה54332
אמפר ומעלה)
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייב/ים את המציע בקשר
עם מכרז מס'  55161לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
טל' 00-2306868 :פקסeinath@rail.co.il 00-2306852 :
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
נספח A9
תצהיר המציע בדבר ניסיונו במתן שירותי גינון אינטנסיבי
(להוכחת עמידה בתנאי מקדמי ) 5.7
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
על המציע או קבלן משנה מטעמו למלא בטבלה שלהלן פירוט בנוגע לניסיונו במהלך  0שנים מתוך השנים – 6055
 ,6051בהענקת שירותי גינון אינטנסיבי ,בלפחות בשלוש ( )0גינות ששטח כל אחת מהן עולה על  5100מ"ר.
פירוט בנוגע לניסיון המציע במתן שירותי גינון אינטנסיבי:
מספר
גינה

שם וכתובת הגינה
בה בוצע גינון
אינטנסיבי

שם הלקוח ונציגו

תקופת הביצוע

טלפון נציג
הלקוח

שטח הגינה
במ"ר

5
6
0

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.
תאריך _________ חותמת חברה ____________ חתימת מורשה/י חתימה _______________

אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייב/ים את המציע בקשר
עם מכרז מס'  55161לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
טל' 00-2306868 :פקסeinath@rail.co.il 00-2306852 :
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
נספח A10
תצהיר המציע או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי הניקיון בדבר ניסיונו
במתן שירותי ניקיון במבנים (להוכחת עמידה בתנאי מקדמי 5.6.5
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון
ושירותים נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
 95.9.9על המציע או קבלן משנה מטעמו המוצע למתן שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה ,למלא בטבלאות
שלהלן ,פירוט בנוגע לניסיונו במהלך  0שנים מתוך השנים  6051 – 6055במתן שירותי ניקיון לשטחים
משותפים במבנים אשר השימוש העיקרי בהם היה למבנים עתירי מערכות כדוגמת מבני תעשיה או
מוסכים מרכזיים או מבני ציבור או מפעלים או מבני משרדים או מבנים מסחריים או מבני רפואה,
בהתאם לתתי התנאים המצטברים הבאים:
 5.5המציע או קבלן משנה מטעמו העניק שירותי ניקיון לפחות במבנה אחד ( )5ששטחו ברוטו (לפי
מדידת חיפוי חיצוני ,לא כולל חניונים) ,עולה על  56,000מ"ר וכן;
 5.6המציע או קבלן משנה מטעמו העניק שירותי ניקיון לפחות בשני ( )6מבנים ששטח כל אחד מהם,
ברוטו (לפי מדידת חיפוי חיצוני ,לא כולל חניונים) ,עולה על  3,000מ"ר.
 5.0המציע או קבלן משנה מטעמו ביצע שירותי ניקיון גם לשטחים פנימיים בלפחות  6מתוך  0המבנים
שהוצגו כאמור בסעיף  5.5ו 5.6 -לעיל.
פירוט בנוגע לניסיון המציע או קבלן משנה מטעמו במתן שירותי ניקיון בשטחים משותפים במבנה אחד או
יותר ששטחו ברוטו (לפי מדידת חיפוי חיצוני ,לא כולל חניונים) ,הינו לפחות  95,333מ"ר:
מספר
מבנה

שם וכתובת של המבנה סוג המבנה
בו בוצע ניקיון בשטחים (נא הקף בעיגול)
משותפים על ידי
המציע או קבלן משנה
מטעמו במתן שירותי
ניקיון

5

מבני תעשיה  2מוסכים
מרכזיים  2מבני ציבור
מפעל  2מבנה משרדים
 2מבנה מסחרי 2
רפואה
מבני תעשיה  2מוסכים
מרכזיים  2מבני ציבור
מפעל  2מבנה משרדים
 2מבנה מסחרי 2
רפואה

0

מבני תעשיה  2מוסכים
מרכזיים  2מבני ציבור

6

שם הלקוח ונציגו תקופת
וטלפון נציג הלקוח הביצוע

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
טל' 00-2306868 :פקסeinath@rail.co.il 00-2306852 :

האם המציע
שטח
או קבלן משנה
המתחם
ברוטו מ"ר מטעמו ביצעו
(לפי מדידת שירותי ניקיון
גם לשטחים
חיפוי
פנימיים
חיצוני לא
במבנה? (נא
כולל
הקף בעיגול)
חניונים)
כן  2לא

כן  2לא

כן  2לא
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
מספר
מבנה

שם וכתובת של המבנה סוג המבנה
בו בוצע ניקיון בשטחים (נא הקף בעיגול)
משותפים על ידי
המציע או קבלן משנה
מטעמו במתן שירותי
ניקיון

שם הלקוח ונציגו תקופת
וטלפון נציג הלקוח הביצוע

מפעל  2מבנה משרדים
 2מבנה מסחרי 2
רפואה
מבני תעשיה  2מוסכים
מרכזיים  2מבני ציבור
מפעל  2מבנה משרדים
 2מבנה מסחרי 2
רפואה

8

האם המציע
שטח
או קבלן משנה
המתחם
ברוטו מ"ר מטעמו ביצעו
(לפי מדידת שירותי ניקיון
גם לשטחים
חיפוי
פנימיים
חיצוני לא
במבנה? (נא
כולל
הקף בעיגול)
חניונים)

כן  2לא

פירוט בנוגע לניסיון המציע או קבלן משנה מטעמו במתן שירותי ניקיון בשטחים משותפים בשני מבנים או
יותר ששטח כל אחד מהם ברוטו (לפי מדידת חיפוי חיצוני ,לא כולל חניונים) ,הינו לפחות  3,333מ"ר:
מספ שם וכתובת של
המבנה בו בוצע ניקיון
ר
מבנה בשטחים משותפים
על ידי המציע או
קבלן משנה מטעמו
במתן שירותי ניקיון

סוג המבנה
(נא הקף בעיגול)

5

מבני תעשיה  2מוסכים
מרכזיים  2מבני ציבור
מפעל  2מבנה משרדים 2
מבנה מסחרי  2רפואה
מבני תעשיה  2מוסכים
מרכזיים  2מבני ציבור
מפעל  2מבנה משרדים 2
מבנה מסחרי  2רפואה
מבני תעשיה  2מוסכים
מרכזיים  2מבני ציבור
מפעל  2מבנה משרדים 2
מבנה מסחרי  2רפואה
מבני תעשיה  2מוסכים
מרכזיים  2מבני ציבור
מפעל  2מבנה משרדים 2
מבנה מסחרי  2רפואה

6

0

8

שם הלקוח ונציגו
טלפון נציג הלקוח

תקופת
הביצוע

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
טל' 00-2306868 :פקסeinath@rail.co.il 00-2306852 :

האם המציע
שטח
או קבלן משנה
המתחם
ברוטו מ"ר מטעמו ביצעו
(לפי מדידת שירותי ניקיון
גם לשטחים
חיפוי
פנימיים
חיצוני לא
במבנה? (נא
כולל
הקף בעיגול)
חניונים)
כן  2לא

כן  2לא

כן  2לא

כן  2לא
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות

תאריך _________ חותמת חברה ____________ חתימת מורשה/י חתימה _______________

אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייב/ים את המציע  /קבלן
משנה מטעמו בקשר עם מכרז מס'  55161לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
טל' 00-2306868 :פקסeinath@rail.co.il 00-2306852 :
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
נספח  -A11תצהיר המציע בדבר שמירה על זכויות עובדים  -אופציה א'
(להוכחת עמידה בתנאי מקדמי 4.7.3
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד

אני הח"מ______________________ ,ת.ז _________________________________ .לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
בע"מ,

.5

_________________
בחברת
כמנהל
משמש
הנני
ח.פ( _______________ .להלן" :המציע") והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעם המציע.

.6

הנני מצהיר בדבר קיום חובות המציע בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי הרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים כדלקמן:
 6.5יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי המציע לא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל
הפרת דיני העבודה;
או
הנני מצהיר כי המציע הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל
הפרת דיני העבודה ,יש לפרט ההרשעות:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 6.6יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי המציע לא נקנס על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשנה שקדמה
למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי מספר קנסות בגין אותה
עבירה ,ייספרו כקנסות שונים.
או
הנני מצהיר כי המציע נקנס ביותר משני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה
בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי מספר
קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
טל' 00-2306868 :פקסeinath@rail.co.il 00-2306852 :

עמוד  13מתוך 85

_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
או
הנני מצהיר כי המציע נקנס בפחות בקנס אחד או בשני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה
במשרד הכלכלה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה.
יובהר ,כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
.0

*לעניין תצהיר זה" ,בעל זיקה" – כמשמעותו בסעיף 6ב לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
חתימת המנהל ____________________

תאריך _____________

אישור עו"ד
הריני לאשר כי ביום ______________________ התייצב בפני עו"ד__________________________
מרח' ___________________ מר  /גב' ____________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהיתיו
באמצעות תעודת זהות מספר ____________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

___________________
תאריך

____________________
חתימה  +חותמת
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
נספח  – A11תצהיר בעלי זיקה למציע בדבר שמירה על זכויות עובדים
(להוכחת עמידה בתנאי מקדמי 5.6.0
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
אני הח"מ______________________ ,ת.ז _________________________________ .לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.5

הנני בעל זיקה* בחברת ____________________________ בע"מ ,ח.פ _______________ (להלן:
"המציע") ואני עושה תצהירי זה בשמי כבעל זיקה למציע.

.6

הנני מצהיר בדבר קיום חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי הרחבה וההסכמים
הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים כדלקמן:
 6.5יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי לא הורשעתי בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל
הפרת דיני העבודה;
או
הנני מצהיר כי הורשעתי בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת
דיני העבודה ,יש לפרט ההרשעות:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 6.6יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי לא נקנסתי על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשנה שקדמה למועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי מספר קנסות בגין אותה עבירה,
ייספרו כקנסות שונים.
או
הנני מצהיר כי נקנסתי ביותר משני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשנה
שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי מספר קנסות
בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
או
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
הנני מצהיר כי נקנסתי בפחות בקנס אחד או בשני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד
הכלכלה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי
מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
.0

*לעניין תצהיר זה" ,בעל זיקה" – כמשמעותו בסעיף 6ב לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
שם ושם משפחה בעל זיקה ______________________ :חתימה_______________________ :
אישור עו"ד
הריני לאשר כי ביום ______________________ התייצב בפני עו"ד__________________________
מרח' ___________________ מר  /גב' ____________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהיתיו
באמצעות תעודת זהות מספר ____________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
____________________
___________________
תאריך

חתימה  +חותמת

*יוער ,כי על כל בעלי הזיקה למציע למלא ולחתום על התצהיר  -נספח .A11
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
נספח  -A11תצהיר קבלן משנה מטעם המציע המוצע למתן שירותי ניקיון
בדבר שמירה על זכויות עובדים – אופציה ב'
(להוכחת עמידה בתנאי מקדמי 4.7.3
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
אני הח"מ______________________ ,ת.ז _________________________________ .לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.5

הנני משמש כמנהל בחברת _________________ בע"מ ח.פ _______________ .אשר מהווה
קבלן משנה מטעם המציע המוצע למתן שירותי ניקיון במסגרת מכרז זה (להלן" :קבלן משנה")
והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעם קבלן המשנה.

.6

הנני מצהיר בדבר קיום חובות קבלן המשנה בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי
הרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על הקבלן המשנה כמעסיק לצורך אספקת העבודה או
השירותים כדלקמן:
 6.5יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי קבלן המשנה לא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז בשל הפרת דיני העבודה;
או
הנני מצהיר כי קבלן המשנה הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
בשל הפרת דיני העבודה ,יש לפרט ההרשעות:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 6.6יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי קבלן המשנה לא נקנס על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשנה
שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי מספר קנסות
בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים.
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
או
הנני מצהיר כי קבלן המשנה נקנס ביותר משני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד
הכלכלה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי
מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
או
הנני מצהיר כי קבלן המשנה נקנס בפחות בקנס אחד או בשני קנסות על ידי מינהל ההסדרה
והאכיפה במשרד הכלכלה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני
העבודה .יובהר ,כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
.0

*לעניין תצהיר זה" ,בעל זיקה" – כמשמעותו בסעיף 6ב לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
חתימת המנהל ____________________

תאריך _____________

אישור עו"ד
הריני לאשר כי ביום ______________________ התייצב בפני עו"ד__________________________
מרח' ___________________ מר  /גב' ____________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהיתיו
באמצעות תעודת זהות מספר ____________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

___________________
תאריך

____________________
חתימה  +חותמת
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
נספח  -A11תצהיר קבלן משנה מטעם המציע המוצע למתן שירותי ניקיון
בדבר שמירה על זכויות עובדים – אופציה ב'
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
אני הח"מ______________________ ,ת.ז _________________________________ .לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.5

הנני בעל זיקה* בחברת ____________________________ בע"מ ,ח.פ _______________ אשר
מהווה קבלן משנה מטעם המציע המוצע למתן שירותי ניקיון במסגרת מכרז זה (להלן" :קבלן משנה")
ואני עושה תצהירי זה בשמי כבעל זיקה לקבלן המשנה.

.6

הנני מצהיר בדבר קיום חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי הרחבה וההסכמים
הקיבוציים החלים על קבלן המשנה כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים כדלקמן:
 6.5יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי לא הורשעתי בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל
הפרת דיני העבודה;
או
הנני מצהיר כי הורשעתי בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת
דיני העבודה ,יש לפרט ההרשעות:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 6.6יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי לא נקנסתי על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשנה שקדמה למועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי מספר קנסות בגין אותה עבירה,
ייספרו כקנסות שונים.
או
הנני מצהיר כי נקנסתי ביותר משני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשנה
שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי מספר קנסות
בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

או
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_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
הנני מצהיר כי נקנסתי בפחות בקנס אחד או בשני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד
הכלכלה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי
מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
.0

*לעניין תצהיר זה" ,בעל זיקה" – כמשמעותו בסעיף 6ב לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
שם ושם משפחה בעל זיקה ______________________ :חתימה_______________________ :
אישור עו"ד
הריני לאשר כי ביום ______________________ התייצב בפני עו"ד__________________________
מרח' ___________________ מר  /גב' ____________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהיתיו
באמצעות תעודת זהות מספר ____________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
____________________
___________________
תאריך

חתימה  +חותמת

*יוער ,כי על כל בעלי הזיקה לקבלן המשנה למלא ולחתום על תצהיר זה -נספח .A11
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נספח A12
נספח תמחירי המפרט את מרכיבי השכר של עובדי הניקיון
(להוכחת עמידה בתנאי מקדמי )5.6.5
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
הנספח התמחירי יצורף כגיליון אקסלי נפרד.
על המציע להדפיס את הנספח התמחירי ולחתום עליו עם חותמת החברה ,מורשה חתימה ותאריך.
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נספח A13
תצהיר המציע בדבר רכיבי הצעתו
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
אני הח"מ ______________נושא תעודת זהות מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
 .5הנני משמש כמורשה חתימה בחברת _________________ בע"מ (להלן" :המציע")
ח.פ _______________ .והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעם המציע.
 .6שכר היסוד השעתי שישולם על ידינו לעובדי הניקיון ואחראי הנקיון שיועסקו בביצוע שירותים
נשוא מכרז זה ,יהא כמפורט בנספח התמחירי המצורף כנספח  A12למסמכי המכרז.
 .0שכר היסוד השעתי שישולם על ידינו לעובד בתחום הניקיון עבור שעת עבודה ביום חול רגיל (לא
כולל זכויות סוציאליות) לא יפחת מ.₪ 54 -
 .8שכר היסוד השעתי שישולם על ידינו לאחראי ניקיון עבור שעת עבודה ביום חול רגיל (לא כולל
זכויות סוציאליות) לא יפחת מ.₪ 57.93 -
 .1עלות השכר למעביד לשעת עבודה של עובד ניקיון ,הכוללת את כל מרכיבי הזכויות הסוציאליות
המפורטים בנספח התמחירי המצורף כנספח  ,A11לא תפחת מ ₪ 06.57 -לשעה.
 .2עלות השכר למעביד לשעת עבודה של אחראי ניקיון ,הכוללת את כל מרכיבי הזכויות
הסוציאליות המפורטים בנספח התמחירי המצורף כנספח  ,A12לא תפחת מ ₪ 03 -לשעה.
 .6אנו מתחייבים לעדכן על חשבוננו את שכר עובדי הניקיון ואחראי הניקיון שיועסקו בביצוע
שירותים נשוא מכרז זה ,בהתאם להסכמים הקיבוציים ,צווי ההרחבה ,וכל חקיקה או צווים
שיחולו בקשר להעסקת עובדי ואחראי ניקיון ,למשך כל חיי החוזה.
 .8אנו מתחייבים כי הצעתנו המפורטת בטופס ההצעה הכספית (נספח  )A1כוללת את עלות השכר
למעביד ,כמפורט בסעיפים לעיל (של המציע או של קבלן משנה מטעם המציע ,ככל ומוצע קבלן
משנה לצורך מתן שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה) ,כוללת גם רווח למתן שירותי הניקיון
המבוקשים במסגרת מכרז זה.
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 .3זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
תאריך _____________
שם  +חתימת מורשה חתימה ____________________
חותמת המציע _______________________

אישור
הריני לאשר כי ביום ___________התייצב בפני עו"ד __________ מרח' _________________________
מר  /גב' _______________ המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מספר
___________________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
_______________________
תאריך

___________________
,עו"ד
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נספח A14
נוסח מחייב לערבות ההצעה
תאריך ______________
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ

הנדון :ערבות בנקאית מס.
על פי בקשת _____________________________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזאת כלפי רכבת ישראל
בע"מ ,לסילוק כל סכום עד לסך של ֹ( ₪ 433,333במילים :חמש מאות אלף שקלים חדשים) ,שתדרשו מאת
המבקש ,בקשר למילוי התחייבויותיו על פי מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול,
אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,תוך 6
ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם את החובה לדרוש את הסכום הנ"ל מהמבקש או לבסס את דרישתכם זו
בצורה כלשהי.
מוצהר בזאת ,כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.
כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
ערבות זו תישאר בתוקפה לפחות עד ליום ______*( .תאריך תוקף הערבות ימולא על ידי הבנק בהתאם להוראות
מסמך ההזמנה).

בכבוד רב,

____________________________
שם מורשה חתימה בבנק  +חתימה

___________________________
שם מורשה חתימה בבנק  +חתימה
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נספח  - A15מפ"ל איכותי
נספח  - A15.1שביעות רצון לקוחות להם העניק המציע שירותי תפעול ואחזקה
למבנים עתירי מערכות
פירוט לקוחות להם העניק המציע שירותי תפעול ואחזקה למבנים עתירי מערכות
על המציע למלא בטבלה שלהלן פירוט בנוגע לשלושה לקוחות לפחות ,להם העניק במהלך  0שנים מתוך השנים
 ,6051 – 6055שירותי תפעול ואחזקה למבנים שונים אשר השימוש העיקרי בם היה למבנים עתירי מערכות
כדוגמת מבני היי-טק ,מבני משרדים ,מבני ציבור ,מבנים מסחריים ,ששטחם הכולל ברוטו (לפי מדידת חיפוי
חיצוני לא כולל חניונים) עולה על  3,333מ"ר.
במידה והמציע לא מילא את טבלה זו  /מילא פירוט בנוגע לפחות משלושה לקוחות ,הרכבת תחשב את ציונו
לצורך בדיקת שביעות הרצון בהתאם לכמות הלקוחות שהציג ,ככל והציג.
על המציע לחתום באמצעות מורשה/י החתימה בצירוף חותמת החברה ,במקום המיועד לכך ,ולהחתים עו"ד על
אישור עו"ד בעניין מורשה/י החתימה .איש הקשר מטעם הלקוח חייב להיות בדרג ניהולי .במידה ואיש הקשר לא
עומד בדרישה זו ,הרכבת לא תתחשב בו לניקוד סעיף זה.
פירוט לקוחות להם המציע העניק שירותי תפעול ואחזקה במבנים עתירי מערכות מעל  3,333מ"ר במהלך 0
שנים מתוך התקופה :5394 - 5399
שם וכתובת של המבנה

סוג המבנה
(נא הקף בעיגול)

5

מבני היי-טק 2מבני משרדים2
מבני ציבור 2מבנים מסחריים
מבני היי-טק 2מבני משרדים2
מבני ציבור 2מבנים מסחריים
מבני היי-טק 2מבני משרדים2
מבני ציבור 2מבנים מסחריים
מבני היי-טק 2מבני משרדים2
מבני ציבור 2מבנים מסחריים
מבני היי-טק 2מבני משרדים2
מבני ציבור 2מבנים מסחריים

2

מבני היי-טק 2מבני משרדים2
מבני ציבור 2מבנים מסחריים
מבני היי-טק 2מבני משרדים2
מבני ציבור 2מבנים מסחריים

6
0
8
1

6

שם הלקוח
ונציגו

טלפון נציג שטח המתחם
ברוטו מ"ר (לפי
הלקוח
מדידת חיפוי
חיצוני לא כולל
חניונים)

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.

תאריך _________ חותמת חברה ____________ חתימת מורשה/י חתימה _______________

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
טל' 00-2306868 :פקסeinath@rail.co.il 00-2306852 :

עמוד  65מתוך 85

_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות

אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייב/ים את המציע בקשר
עם מכרז מס'  55161לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת
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אגף רכש והתקשרויות
נספח  - A15.2שביעות רצון לקוחות להם העניק המציע שירותי תפעול ואחזקה
למבנים עתירי מערכות
הרכבת תיצור קשר עם  0לקוחות של המציע ,ותבחן את שביעות רצון הלקוחות מהאופן בו העניק המציע את
שירותי התפעול והאחזקה למבנים .הוועדה המקצועית ברכבת תמלא את הטבלה הבאה בנוגע לכל אחד משלושת
הלקוחות שפורטו על ידי המציע.
להלן ,פירוט בנוגע לאופן חישוב סה"כ ניקוד משוקלל עבור כל פרמטר לניקוד:
דוגמה א' :מציע קיבל מלקוח א' עבור פרמטר מס'  5הערכה של  8מתוך  .50סה"כ הניקוד המקסימאלי עבור
פרמטר מס'  5הינו  6נקודות .החישוב של הניקוד המשוקלל שקיבל המציע עבור פרמטר  5יהיה כדלקמן:
.])8/50 (* 6[= 5.2
דוגמה ב' :מציע קיבל מלקוח ב' עבור פרמטר מסוג  0הערכה של  1מתוך  .50סה"כ הניקוד המקסימאלי עבור
פרמטר מסוג  0הינו נקודה אחת .החישוב של הניקוד המשוקלל שקיבל המציע עבור פרמטר  0יהיה כדלקמן:
.])1/50 (* 5[= 5

פרמטר לניקוד
מספר
פרמטר
5

מה היקף התקלות
החוזרות (האם
התקלות נפתרות
בטיפול הראשון
ואינן חוזרות על
עצמן)

6

מה היקף
מקצועיות
העובדים
והיכרותם את

הערכת הלקוח עבור כל פרמטר
(הערכה בין 93 – 3

סה"כ ניקוד משוקלל
שקיבל המציע (סה"כ
הערכה שקיבל המציע
בין  3ל 93-מתוך * 93
סה"כ ניקוד מקסימאלי)

סה"כ ניקוד
מקסימאלי
עבור שאלה

5

5

המערכות השונות
0

תדירות החלפת
העובדים – גבוהה
או הצבת עובדים
קבועים לאורך
זמן

9

8

האם האחזקה

5

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
טל' 00-2306868 :פקסeinath@rail.co.il 00-2306852 :

הערות של
הממליץ

עמוד  60מתוך 85

_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
מתבצעת עם
חומרים איכותיים
בהתאם למוגדר/
דרישות היצרן
1

זמינות ומהירות
תגובה לתקלות /
בעיות וסגירתן

9

2

האם יש חיסורים
ואיחורים של
העובדים והאם
התנהגותם נאותה

9

6

שביעות רצון
כללית משירותי
המציע

9

סה"כ ניקוד סופי (שיקלול כל הסעיפים)
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נספח  - A15.3שביעות רצון לקוחות המציע או קבלן משנה מטעמו במתן שירותי ניקיון
במבנים עתירי מערכות:
על המציע או קבלן משנה המוצע למתן שירותי הניקיון במסגרת מכרז זה ,למלא בטבלה שלהלן פירוט בנוגע
לשלושה לקוחות לפחות ,להם העניק במהלך  0שנים מתוך השנים  ,6051 - 6055שירותי ניקיון לשטחים משותפים
ופנימיים אשר השימוש העיקרי בם היה למבנים עתירי מערכות כדוגמת מבני היי-טק ,מבני משרדים ,מבני ציבור,
מבנים מסחריים ,ששטחם הכולל ברוטו (לפי מדידת חיפוי חיצוני לא כולל חניונים) עולה על  3,333מ"ר.
במידה והמציע לא מילא את טבלה זו  /מילא פירוט בנוגע לפחות משלושה לקוחות ,הרכבת תחשב את ציונו
לצורך בדיקת שביעות הרצון בהתאם לכמות הלקוחות שהציג ,ככל והציג.
על המציע לחתום באמצעות מורשה/י החתימה בצירוף חותמת החברה ,במקום המיועד לכך ,ולהחתים עו"ד על
אישור עו"ד בעניין מורשה/י החתימה .איש הקשר מטעם הלקוח חייב להיות בדרג ניהולי .במידה ואיש הקשר לא
עומד בדרישה זו ,הרכבת לא תתחשב בו לניקוד סעיף זה.
פירוט לקוחות להם העניק המציע שירותי ניקיון בשטחים משותפים ופנימיים במבנים עתירי מערכות מעל
 3,333מ"ר במהלך  0שנים מתוך התקופה :5394 - 5399
שם וכתובת של המבנה
בו בוצע ניקיון בשטחים
משותפים ופנימיים
5

שם הלקוח ונציגו

סוג המבנה
(נא הקף בעיגול)

טלפון
נציג
הלקוח

שטח המתחם
ברוטו מ"ר (לפי
מדידת חיפוי
חיצוני לא כולל
חניונים)

מבני היי-טק 2מבני משרדים2
מבני ציבור 2מבנים מסחריים
מבני היי-טק 2מבני משרדים2
מבני ציבור 2מבנים מסחריים
מבני היי-טק 2מבני משרדים2
מבני ציבור 2מבנים מסחריים
מבני היי-טק 2מבני משרדים2
מבני ציבור 2מבנים מסחריים
מבני היי-טק 2מבני משרדים2
מבני ציבור 2מבנים מסחריים
מבני היי-טק 2מבני משרדים2
מבני ציבור 2מבנים מסחריים
מבני היי-טק 2מבני משרדים2
מבני ציבור 2מבנים מסחריים

6
0
8
1
2
6

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.
תאריך _________ חותמת חברה ____________ חתימת מורשה/י חתימה _______________
אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייב/ים את המציע  /קבלן
משנה מטעמו בקשר עם מכרז מס'  55161לכל דבר ועניין.
תאריך

עו"ד

חותמת
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נספח  - A15.4שביעות רצון לקוחות המציע או קבלן משנה מטעמו במתן שירותי ניקיון
במבנים עתירי מערכות:
הרכבת תיצור קשר עם  0לקוחות המציע או קבלן משנה מטעמו מוצע למתן שירותי הניקיון במסגרת מכרז זה,
ותבחן את שביעו רצון הלקוחות מהאופן בו העניק המציע או קבלן המשנה את שירותי הניקיון למבנים .הוועדה
המקצועית ברכבת תמלא את הטבלה הבאה בנוגע לכל אחד משלושת הלקוחות שפורטו על ידי המציע או קבלן
המשנה מטעמו.

מספר
פרמטר

5
6

פרמטר לניקוד

הערכת הלקוח עבור כל פרמטר
(הערכה בין )50 – 0

סה"כ ניקוד משוקלל
שקיבל המציע (סה"כ
הערכה שקיבל המציע
בין  0ל 50-מתוך * 50
סה"כ ניקוד
מקסימאלי)

סה"כ
ניקוד
מקסימאל
י עבור
שאלה

איכות העבודה

5
5

תדירות החלפת
העובדים –
גבוהה או
הצבת עובדים
קבועים לאורך
זמן

0

5

איכות
החומרים
וזמינותם (האם
חסרים חומרי
ניקוי /
היגיינה?)

8

9

זמינות
ומהירות תגובה
למתן פתרון
מהיר לתקלות
 /בעיות.
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1

האם יש
חיסורים
ואיחורים של
העובדים והאם
התנהגותם
נאותה

5

2

שביעות רצון

9

כללית
משירותי
המציע
סה"כ ניקוד סופי (שיקלול כל הסעיפים)
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נספח A16
טופס התחייבות קבלן משנה המוצע למתן שירות ניקיון
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן בשם חברת
"החברה"):

(להלן

 .5בהתחייבות זו תהא למונחים שלהלן המשמעות המפורטת בצידם:
"שירותים"  -כל השירותים שהמציע התחייב לספקם לרכבת ישראל במכרז מספר  55003באמצעות החברה,
וכן שירותים נוספים ,אם יש כאלו ,שהתחייבה החברה לספק למציע בקשר עם המכרז.
"רכבת ישראל"  -לרבות כל גוף אחר שרכבת ישראל עשויה לקבוע בכל עת לצורך קבלת שירותים מן החברה.
 .6אנו מצהירים כי אנו החתומים מטה נציגי החברה ומוסמכים לחתום מטעמה ולחייבה.
 .0הרינו לאשר כי התקשרנו עם המציע בחוזה מחייב לצורך מתן השירותים במקרה בו המציע יזכה במכרז.
 .8אנו מצהירים כי בדקנו את הפרטים אשר נמסרו ע"י המציע ביחס אלינו ואנו מאשרים שכל הפרטים הללו
נכונים ומדויקים.
 .5אנו מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז ואת הצעת המציע במכרז ,וכי האמור במכרז ובהצעה מקובל
עלינו ככל שהוא נוגע לאספקת השירותים .ואנו מתחייבים לבצע את חלקנו בהצעה במידה ותזכה במכרז.
 .6אנו מצהירים ומתחייבים כי אין ולא תהיה לחברה מניעה כלשהי לספק את השירותים ,ומבלי לגרוע מנכונות
וכלליות התחייבות זו ,אנו מצהירים ומתחייבים כי אין לחברה כל הסכם הסותר את מחויבותה לספק את
השירותים.
 6אנו מודעים לכך שתנאי המכרז קובעים מפורשות כי ההתקשרות החוזית למתן השירותים תהא בין המציע לבין
הרכבת ללא קשר בין הרכבת לבינינו ולא תהיה לנו כל תביעה ו/או דרישה מהרכבת בעניין המכרז ו/או
השירותים.
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 .8החברה מצהירה ומתחייבת כי אין בינה לבין המציע ,במישרין או בעקיפין ,כל הסכם כובל הסותר את
התחייבותה לעיל ,או המגביל באופן כלשהו את יכולת החברה לספק את השירותים ישירות לרכבת ישראל.
החברה מצהירה ומתחייבת כי גם אם יתברר כי קיים הסכם כובל כאמור הרי שהיא תפעל לפי מחויבותה
כאמור בכתב התחייבות זה.

תאריך

חתימת מורשי החתימה
וחותמת החברה

שמות מורשי החתימה
של החברה

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
טל' 00-2306868 :פקסeinath@rail.co.il 00-2306852 :

עמוד  63מתוך 85

_______________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
נספח A17
תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז
מכרז פומבי מס'  -99454הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון ושירותים
נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
אני הח"מ ______________נושא תעודת זהות מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
 .5הנני משמש כמורשה חתימה בחברת _________________ בע"מ (להלן" :המציע")
ח.פ _______________ .והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעם המציע.
 .6אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
 .0המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 .8המחירים ו /או הכמויות המופיעים בהצעה זו למכרז לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות
במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
 .1לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתי לעשות כן.
 .2לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו ואין
בכוונתי לעשות כן.
 .6לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .8הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או
מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 .3יש לסמן  Vבמקום המתאים
הנני מצהיר כי המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.
הנני מצהיר כי המציע נמצא תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז .אם כן ,אנא פרט:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 .50זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
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תאריך _____________
שם  +חתימת מורשה חתימה ____________________
חותמת המציע _______________________

אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייב/ים את המציע  /קבלן
משנה מטעמו בקשר עם מכרז מס'  55161לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת
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נספח B
החוזה ונספחיו (מצורף בנפרד)
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