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נספחים למסמך A
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טופס A1
פרטי והצהרת המציע

יוכנס למעטפה החיצונית

לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
אני/אנו הח"מ (שם ות"ז) _____________________________________________________

מורשה/י חתימה לעניין מכרז מס'  21612מטעם [יש למלא את שם הגוף המשפטי של המציע]
______________________________________________ע.מ/ח.פ __________________
כתובת

____________________________________________

מיקוד_____________

טלפון _________________ פקס' _________________ דוא"ל ______________________
(להלן" :המציע"),
מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
 .1קראנו בעיון את מסמכי המכרז ,לרבות החוזה והנספחים המצורפים לו ,מסמכים אחרים אשר
צורפו למסמכי המכרז ,והודעות בכתב למציעים ,המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .2מסמכי המכרז לרבות החוזה והמפרט הטכני ,ככתבם וכלשונם ,ברורים ונהירים לנו ואנו
מסכימים לתנאים המפורטים בהם.
 .3כל הנתונים שמולאו על ידנו במסגרת המכרז וההצהרות שנתנו הינם מלאים ,נכונים ומדויקים.
 .4הננו מתחייבים לבצע את כל פרטי החוזה ונספחיו במלואם ,ולהתחיל במתן השירותים מיד עם
חתימת החוזה או בכל יום לאחר תאריך זה כפי שייקבע על ידכם ולהמשיך בביצועם בתנאים
המפורטים בחוזה ,תמורת התשלום שנקבע במסמכי המכרז.
 .5הננו מצהירים כי כל התחייבויות המציע במכרז (לרבות החוזה ונספחיו) מקובלות עלינו במלואן.
בחתימתנו על טופס זה כאילו חתמנו על כל עמוד ועמוד במסמכי המכרז כפי שנוסחו על ידי
הרכבת ועל ההצעה כפי שצורפה על ידנו .אנו מוותרים באופן סופי ומוחלט על כל טענה של אי
הסכמה 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.
 .6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תוכנם של המסמכים שלהלן מוסכם עלינו באופן מלא ,והחתימה על
טופס זה תראה לכל דבר ועניין כאילו חתמנו על כל אחד מהם בנפרד:
.6.1.1טופס  – A1פרטי המציע והצהרת המציע;
.6.1.2טופס  – A2תצהיר בהתאם להוראת סעיף 2ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו;1996-
.6.1.3טופס  –A3תצהיר כללי;
.6.1.4טופס  –A4aטופס לצורך הוכחת עמידה בתנאי מקדמי  6.2כמפורט במסמך הזמנה
להשתתפות במכרז ובחינת אמות מידה מקצועיות להלן -פרוגראמות
תחבורתיות;
.6.1.5טופס  – A4bטופס לצורך הוכחת עמידה בתנאי מקדמי  6.2כמפורט במסמך הזמנה
להשתתפות במכרז ובחינת אמות מידה מקצועיות להלן -פרוגראמות
למבנים /מתחמים;
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.6.1.6טופס  –A5לצורך התרשמות מעורך הפרוגראמה מטעם המציע;
.6.1.9טופס  –A6הצעה כספית;
נספח  Bלהזמנה– החוזה ונספחיו ,לרבות:
.6.1.2נספח א' -אפיון השירותים
.6.1.9נספח ב' -שירותים נוספים לפי תשומות
 .6.1.16נספח ג' -אישור עריכת הביטוח
 .6.1.11נספח ד' – התחייבות לשמירת סודיות
 .6.1.12נספח ה' -העברה בנקאית
 .6.1.13נספח ו'  -נספח ביטחון של רכבת ישראל
 .6.1.14נספח ז' -נספח בטיחות
 .9אין באמור לעיל כדי לשחרר אותנו מחתימה על אותם מסמכים שחתימה עליהם נדרשת באופן
מפורש מסמכי המכרז.

תאריך

חותמת

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 ,מחייבים את
המציע בקשר עם מכרז מס'  21612לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת
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יוכנס למעטפה החיצונית

טופס A2

תצהיר בהתאם להוראת סעיף 2ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 6796
לאחר
נושא תעודת זהות מספר
אני הח"מ
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
בזאת בכתב כדלקמן:

בע"מ (להלן:

.1

הנני משמש כמנהל בחברת
"המציע")
ח.פ/.ע.מ.

.2

המונחים והביטויים בתצהירי זה ,הנם כמשמעתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו – .1996

.3

הנני מצהיר כי עד מועד ההתקשרות לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי

והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעמו.

עבירות ,ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  -כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
.4

אישור זה הנו בנוסף לאישורים הנדרשים על פי סעיף ( 2א) לחוק עסקאות גופים
ציבוריים הנ"ל ,הקיימים בידי וצורפו להצעתי.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

חתימה

אישור
הריני לאשר כי ביום

מרח'

התייצב בפני עו"ד

המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי
מר  /גב’
 ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את
באמצעות תעודת זהות מספר
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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טופס -A3תצהיר כללי
 ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
נושא תעודת זהות מספר
אני הח"מ
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר מסכים ומתחייב בזאת
כדלקמן:
כמנהל

(להלן:

במציע

"המציע")

.6

הנני משמש
ח.פ/.ע.מ.

.2

בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלי מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1999-מתחייב ומצהיר
בזאת כדלקמן:

והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעמו.

 2.6לא להצ יע 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 ו/או מי מטעמה ו/או
כל גורם אחר ,בקשר להליך ההתקשרות נשוא מכרז מס' ( 21612להלן" :ההתקשרות") ו/או כל
חוזה/הזמנה/מטלה הנובעים ממנו.
 2.2לא 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 ההתקשרות ו/או לכל
חוזה/הזמנה/מטלה הנובעים ממנו.
 2.2לא 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.
 2.2לא לפעול בניגוד לאמור בס"ק  2.2לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של הרכבת ו/או כל
חוזה/הזמנה/מטלה שנובעים מהם.
.2

התעורר חשד סביר כי המציע ו/או מי מטעמו ,פעל בניגוד לאמור בסעיף  2לעיל ,הרכבת שומרת לעצמה
את הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך התקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה
כאמור ,ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את
זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה/מטלה הנובעים מהליך
ההתקשרות.

.2

הנני מתחייב להביא תוכן תצהיר זה לידיעת עובדי ,קבלני המשנה ,נציגי ,סוכני וכל מי מטעמי
המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות ו/או חוזה/הזמנה/מטלה הנובעים ממנו.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

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

תאריך

עו"ד
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יוכנס למעטפה החיצונית

טופס A2a
לצורך הוכחת עמידה בתנאי מוקדם הנוגע לניסיון עורך הפרוגראמה מטעם
המציע ולצורך בחינת אמות המידה להערכה מקצועית של המציע ושביעות
רצון מפרויקטים קודמים -פרוגראמות תחבורתיות

מילוי טופס זה נדרש לצורך הוכחת עמידה בתנאי המוקדם הנוגע לניסיון עורך הפרוגראמה מטעם
המציע (סעיף  6.2למסמך ההזמנה) ולצורך בחינת אמות המידה להערכה מקצועית של המציע
ושביעות רצון מפרויקטים קודמים (סעיף  9למסמך ההזמנה).
לאחר
נושא תעודת זהות מספר
אני הח"מ
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
בזאת בכתב כדלקמן:
הנני עורך הפרוגראמה המוצע מטעם המציע________________(להלן" :מציע")
מצהיר כי ערכתי את הפרוגראמות כמפורט להלן.
פרוגראמה תחבורתית:

.1

פרויקט 6

פרויקט 2

פרויקט 2

שם הגוף מזמין עבודה
שם הפרויקט
תיאור הפרויקט

תאריך סיום עריכת
הפרוגראמה
פרטי איש קשר

אישור
מרח'
התייצב בפני עו"ד
הריני לאשר כי ביום
המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי
מר  /גב’
 ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את
באמצעות תעודת זהות מספר
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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טופס A2b
לצורך הוכחת עמידה בתנאי מוקדם הנוגע לניסיון עורך הפרוגראמה מטעם
המציע ולצורך בחינת אמות המידה להערכה מקצועית של המציע ושביעות
רצון מפרויקטים קודמים -פרוגראמות למבנים /מתחמים

יוכנס למעטפה החיצונית

מילוי טופס זה נדרש לצורך הוכחת עמידה בתנאי המוקדם הנוגע לניסיון עורך הפרוגראמה מטעם
המציע (סעיף  6.2למסמך ההזמנה) ולצורך בחינת אמות המידה להערכה מקצועית של המציע
ושביעות רצון מפרויקטים קודמים (סעיף  9למסמך ההזמנה).
לאחר
נושא תעודת זהות מספר
אני הח"מ
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
בזאת בכתב כדלקמן:
.2

הנני עורך הפרוגראמה המוצע מטעם המציע________________(להלן" :מציע")
מצהיר כי ערכתי את הפרוגראמות כמפורט להלן.

פרוגראמה למבנים/מתחמים:
פרויקט 6
שם הגוף מזמין עבודה
שם הפרויקט
תיאור הפרויקט

תאריך סיום עריכת
הפרוגראמה
פרטי איש קשר (שם,
תפקיד ,טלפון)

פרויקט 2

פרויקט 2
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נא למלא בכתב ברור

יוכנס למעטפה החיצונית

טופס A 5
לצורך התרשמות מעורך הפרוגראמה מטעם המציע לרבות
קיום ראיון

מילוי טופס זה נדרש לצורך התרשמות מעורך הפרוגראמה מטעם המציע לרבות קיום ראיון (סעיף 9
במסמך ההזמנה).
לאחר
נושא תעודת זהות מספר
אני הח"מ
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
בזאת בכתב כדלקמן:
.3

.4

הנני עורך הפרוגראמה המוצע מטעם המציע________________(להלן" :מציע")
מצהיר כי ערכתי את הפרוגראמות כמפורט להלן.
פרן

.5

פרוגראמה תחבורתית מתוך הרשימה בטופס  :A4aלתשומת ליבכם ,לא יינתן ניקוד על הצגת
.6
פרוגראמה בטופס זה אשר לא הוצגה בטופס . A4 a
מערכת מסילתית מערכת דרכים
תיאור הפרויקט מס' נוסעים /מערכת תחבורה ציבורית
משתמשים (אוטובוס ,רק"ל ,רכבת ,אחר)
אורך מס'
מס'
אורך קווים אורך
מס' קווים
תחנות (ק"מ) נתיבים
(ק"מ)
(ק"מ)

פרוגראמה למבנים/מתחמים מתוך הרשימה בטופס  : A4bלתשומת ליבכם ,לא יינתן ניקוד על הצגת
.2
פרוגראמה בטופס זה אשר לא הוצגה בטופס . A4 b
שטח מבנה
(מ"ר)

תיאור הפרויקט

שטח מתחם
(מ"ר)

מס' משתמשים
יומי

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

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

עו"ד

אגף רכש והתקשרויות

עמוד  9מתוך 9

טופס A6
הצעה כספית

יש להכניס טופס זה בלבד למעטפה הפנימית
 .1לאחר שבחנו את התעריף לפי הגדרתו במסמכי המכרז ,קרי עפ"י לוח
התעריפים בתעריף משרד האוצר -אגף החשב הכללי (נספח א' – יועצים
לניהול (מקצועות שונים) – תעריפים לתשלום) לעבודה מתמשכת . 26%
 .2ידוע לנו כי ההנחה הניתנת על ידנו הנה אחידה לכל העבודות המפורטות
בחוזה.

בשים לב לאמור במסמכי מכרז מס'  ,26662לרבות לאמור בחוזה על
נספחיו ,הצעתנו הכספית הינה כדלהלן:

ההנחה המוצעת ,שתנוכה
מהתעריף הינה בשיעור אחיד
של:

 __________( ________%אחוזים)

למען הסר ספק  ,ההנחה המקסימלית המותרת הינה 5%

תאריך

חותמת המציע

חתימת מורשה/י חתימה

