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תאריך206..60.21 :

הזמנה להשתתף במכרז
(מכרז מס' )22111
לכבוד:
מציעי מכרז מס' 22111
ג.א.נ,.

הנדון :מכרז פומבי מס'  -22111הזמנה לקבלת הצעות לאספקת ,התקנת ותחזוקת ציוד מטבחים
בקרית הנהלת הרכבת בלוד
רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת" ו/או "המזמין") מזמינה בזאת הגשת הצעות להתקשרות בהסכם לאספקת ,התקנת ותחזוקת
ציוד מטבחים בקרית הנהלת הרכבת בלוד (להלן" :השירותים") ,והכל בהתאם לפירוט שבהזמנה להציע הצעות על נספחיה השונים
(להלן" :ההזמנה" ו/או "המכרז").
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אופי ההתקשרות והיקפה
בכפוף לתנאי ההסכם ,מובהר כדלקמן:

.5.5

ההתקשרות עם המציע הזוכה (להלן" :המציע הזוכה") תהיה על בסיס חוזה מסגרת ,לפי סעיפי החוזה ,המצורף
להזמנה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה ,ובהתאם למפורט במפרטי הטכני  -לאספקת ,התקנת ותחזוקת ציוד
מתקנים המצורף כנספח א '2לחוזה (להלן" :המפרט הטכני" " /נספח א '2לחוזה").

.5.6

תקופת ההתקשרות :תקופת ההתקשרות הראשונה הינה ל 1. -חודשים מיום החתימה על החוזה (להלן" :תקופת
ההתקשרות הראשונה") ,עם זכות ברירה לרכבת בלבד ,להארכת ההתקשרות ב –  6תקופות נוספות של 56
חודשים כל אחת (או חלק מהן) ,המצטברות ל  48 -חודשים מתום תקופת ההתקשרות הראשונה (להלן" :תקופת
האופציה").

.5.0

הרכבת תספק למציע הזוכה בכתב צו התחלת עבודה לאספקה והתקנת ציוד מטבחים  -המציע הזוכה יספק
ויתקין את הציוד בתוך  20יום מיום קבלת צו התחלת עבודה (להלן" :הציוד") ,שיעבור לבעלות הרכבת מיד עם
אספקתו למבנה.
מובהר ,כי הרכבת אינה מתחייבת ביחס למועד מתן צו התחלת העבודה נוכח היותו של המבנה חדש ולא מאוכלס
במועד פרסום המכרז 6המציע מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה כנגד הרכבת (לרבות טענה בגין הפסד
כספי) בשל דחייה ביישום והוא מצהיר ,כי ידוע לו שעשויים להיות עיכובים והצעתו במכרז מוגשת על בסיס
הנחה זאת והסיכונים הכספיים הכרוכים בה.
חרף האמור לעיל בדבר עיכובים אפשריים מצד הרכבת המציע מצהיר ,כי יהיה ערוך ומוכן למתן כל השירותים
ומילוי כל התחייבויותיו לפי מכרז זה עם מתן הצווים הרלוונטיים ע"י הרכבת ובמועדים הקבועים לאספקת
השירותים ולא תשמע על ידו טענה כי בשל עיכובים מצד הרכבת אין הוא מסוגל לעמוד בלוחות הזמנים המחייבים
אותו ו/או כי מגיע לו פיצוי ו/או תמורה נוספת בשל העיכובים ולצורך עמידתו באופן שלם ומלא בלוחות הזמנים
המחייבים אותו.

.5.8

שירותי המציע הזוכה:
בכפוף לאמור בסעיף  5.0לעיל ,במשך תקופת ההתקשרות ותקופת האופציה (אם תממש הרכבת את האופציה) יעניק
המציע הזוכה את השירותים נשוא הסכם זה באמצעות:
5.8.5

א) הציוד ,שיהא בבעלות הרכבת .ב) המערכות הקיימות בשטח כמפורט להלן (להלן" :מערכות הרכבת
בשטח").
אם וככל שידרש ציוד נוסף ,הרי שהזוכה יפנה אל הרכבת בבקשה מתאימה ובכפוף להסכמת הרכבת ,לפי
שיקול דעת הבלעדי ,תרכוש הרכבת את הציוד הנוסף (להלן" :הציוד הנוסף").
לעניין זה "מערכות הרכבת בשטח"  -מערכות החשמל ,מיזוג האוויר ומערכות הסנקה.
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.5.1

הציוד יסופק ויותקן בשטח המסומן בנספח א '6לחוזה (להלן" :שטח הרכבת").

תקופת אחריות :המציע הזוכה יהא אחראי באופן בלעדי ומלא ל )5 -מתן אחריות ושירות על כלל פריטי הציוד
וכן כל ציוד נוסף לתקופה של  20חודשים ממועד קבלת תעודת השלמה ,לשביעות רצון הרכבת לרבות אך מבלי
לגרוע מהאמור שירותי תחזוקה מונעת ,תיקוני שבר ,החלפת חומרים מתכלים ותיקוני תקלות וכן  )6תיקון כל
נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לשטח ו/או כל ציוד אחר בשטח (למעט מערכות הרכבת בשטח) לרבות שירותי תחזוקה
רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
טל' 00-2306868 :פקסshiranz2@rail.co.il 00-2306852 :
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מונעת ,תיקוני שבר ,החלפת חומרים מתכלים ותיקוני תקלות (להלן" :תקופת האחריות") .עוד יובהר ,כי בתום
תקופת האחריות המציע הזוכה מחויב להעניק המשך שירותי תחזוקה ושירות וזאת בהתאם להצעתו במכרז
ובהתאם לדרישות הרכבת ואם וככל שתחליט הרכבת לפי שיקול דעתה להאריך את תקופת ההתקשרות
הראשונה .אם וככל שתוארך תקופת ההתקשרות הרי ששירותי האחריות בתקופת האחריות ,כמפורט לעיל ,יחולו
בשינויים המחויבים גם בתקופות הנוספות.
למען הסר ספק ובנוסף ,המציע הזוכה יהיה אחראי לכל נזק ו/או כל נזק ו/או אובדן ו/או קלקול במערכות הרכבת
בשטח ,אם וככל שהנזק ו/או האובדן ו/או הקלקול כאמור נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל של המציע הזוכה ו/או
מי מטעמו והוא יחויב בתיקון שיבוצע על ידי הרכבת ,למעט במידה והנזק נגרם ע"י הקבלן שיספק את שירותי
ההסעדה ,הכל כמפורט בהסכם .מובהר בזאת ,כי ההתקשרות הינה עם המציע הזוכה בלבד וכי אין באפשרות
המציע הזוכה לבצע כל חלק של המטלות באמצעות קבלני משנה ,אלא אם ניתן אישור מראש ובכתב מהרכבת,
הן לגבי מהות העבודה והן לגבי זהות קבלן המשנה.
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.5.2

הרכבת רשאית להוציא למציע הזוכה מספר מטלות במקביל והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל המציע
הזוכה להיערך לכך בהתאם לדרישות הרכבת.

.5.6

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכיה לבצע מטלות בעצמה ו/או למסור
מטלות נשוא התקשרות זו לכל ספק אחר ו/או לצמצם את תכולת ו/או היקף המטלות .המציע הזוכה מוותר בזאת
על כל טענה ו/או דרישה ,בוו יתור סופי ומוחלט ,בכל מקרה בו לא יוצאו מטלות כלל ו/או אם יופחתו המטלות.
למען הסר ספק ,מובהר ,כי אם וככל שיחול צמצום בהיקף השירותים שיעניק הספק מכוח מכרז זה תקטן באופן
יחסי גם התמורה לה הוא זכאי.

.5.8

מנהל אגף לוגיסטיקה ו/או מי מטעמו ,ישמשו כנציגי הרכבת לביצוע השירותים (להלן" :המתאם").

להלן תנאים מקדמיים להגשת הצעה במכרז:
ההשתתפות במכרז מותנית בעמידת המציע בתנאים המוקדמים הבאים:

.6.5

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.5362-

.6.6

המציע ביצע ,החל משנת  6056ועד למועד האחרון להגשת הצעות לפחות שלושה פרויקטים שהסתיימו וכללו,
אספקה ,הרכבה והתקנת ציוד מטבח כדוגמת הציוד המפורט בנספח התמורה ,בהיקף כספי של לפחות מיליון ₪
לכל פרויקט.
או
המציע ביצע ,החל משנת  6056ועד למועד האחרון להגשת הצעות לפחות פרויקט אחד שהסתיים וכלל ,אספקה,
הרכבה והתקנת ציוד מטבח כדוגמת הציוד המפורט בנספח התמורה ,בהיקף כספי של לפחות שני מיליון . ₪

.6.0
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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 ( ₪ 21.,...מאה וחמישים 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  6262260.21ערבות ההצעה תהא על-פי הנוסח המחייב
המצ"ב כנספח  ,A6המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאים המקדמיים:
המציע יגיש לרכבת בכתב ,בין היתר ,את המידע הבא לצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים למכרז:

68

.0.5

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  ,2.1יגיש המציע את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו ,5362-לרבות התצהיר המצורף למסמכי המכרז כנספח .A2

.0.6

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  ,060על המציע למלא את נספח  A5התצהיר ימולא וייחתם על ידי מורשה חתימה
מטעם המציע.

.0.0

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  ,061על המציע לצרף ערבות הצעה בהתאם לנוסח המצורף כנספח  A6למסמכי
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  6A6מובהר כי אין לערוך שינויים בנוסח הערבות המצורפת
למכרז זה6

מפגש מציעים רשות

.8.5

מטרת המפגשים והסיורים היא להסביר את מהות השירותים הנדרשים וכן לאפשר למציעים להכיר את מהות
השירותים הנדרשים .יש לרכז את כל השאלות ,במידה וקיימות ,ולהעלותן במפגש המציעים.

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,ת.ד  58081ת"א 2558006
טל' 00-2306868 :פקסshiranz2@rail.co.il 00-2306852 :
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.8.6

מפגש מציעים וסיור רשות יתקיים ביום  0.6..60.21בשעה  2.:..במתחם קרית הנהלת הרכבת ברחוב דרכי משה
 0לוד .שעת סיום משוערת  . 55:00לבירורים והנחיות הגעה ניתן לפנות למר ערן מנצור בטלפון.0108006608 :

.8.0

המפגשים כוללים סיור בשטח תפעולי בסמוך למסילת הרכבת .לתשומת לב המשתתפים יש להצטייד בנעליים
סגורות ואפוד זוהר.

המועד האחרון להגשת ההצעות

.1.5
6.

ההצעות תוגשנה ביום  0.6.160.21החל משעה  .4:..ועד לשעה  ,21:..לתיבת המכרזים מס'  ,1הנמצאת בבניין
אגף רכש והתקשרויות ,שבמתחם משרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל אביב מרכז ,ע"ש סבידור (לשעבר
ארלוזורוב)( .להלן ולעיל" :המועד האחרון להגשת ההצעות").

פירוט שלבי המכרז
לאחר הגשת ההצעות ,ייערך המכרז כדלהלן ,ובהתאם לאמור במסמכי המכרז:

.2.5

תשומת לב המציעים כי לאחר פתיחת תיבת המכרזים ובטרם בחינת עמידת המציעים בתנאים המקדמיים ,תבחן
הרכבת את ניסיון העבר עם המציע ,במידה וקיים.
הרכבת 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.
במידה ו תחליט 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 בתנאים המקדמיים להשתתפות במכרז.
מובהר ,כי במקביל לקיום הליך השימוע כאמור לעיל (ולאחר הגשת ההצעות) ,הרכבת תבחן את עמידתם של יתר
המציעים ,אשר לגביהם אין לרכבת ניסיון קודם רע בעבודה עימם ,בתנאים המקדמיים להשתתפות במכרז.
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.2.6

בתום בחינת ניסיון העבר עם המציעים כאמור בסעיף  2.5לעיל  /במקביל לקיום הליך השימוע כאמור בסעיף 2.5
לעיל ,הרכבת תבחן את עמידת המציעים אשר לגביהם אין לרכבת ניסיון רע קודם בעבודה עימם ,בתנאים
המקדמיים להשתתפות במכרז כאמור בסעיף  2לעיל.

.2.0

הרכבת תבחן את עמידת המציעים בתנאים המקדמיים להשתתפות במכרז כאמור בסעיף  2לעיל,

.2.8

לאחר מכן ,הצעותיהם הכספיות של המציעים הסופיים תיפתחנה.

.2.1

שלב סופי  -בחירה במציע זוכה וחתימת חוזה.

שקלול הצעות המחיר ובחירת מציע זוכה
במסגרת שיקולי הרכבת לבחירת המציע הזוכה במכרז תיבחנה ההצעות כלקמן:
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.6.5

ההצעה הזוכה -ההצעה כספית הנמוכה ביותר מבין כל ההצעות הכשרות.

.6.6

במקרה של שוויון בין מציעים ,דהיינו  0מציעים או יותר המקיימים את כל תנאי המכרז יציעו את ההצעה
הכספית הזולה ביותר ,בחירת המציע הזוכה תתבצע באמצעות תיחור נוסף ו/או הגרלה וזאת בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי של הרכבת6

.6.0

מובהר כי המכרז הינו מכרז עם בחינה דו שלבית וכי הצעות המחיר תפתחנה רק לאחר שוועדת המכרזים קבעה
את זהות עמידת המציעים בתנאים המקדמיים.

העדפה של תוצרת הארץ

.8.5

בהתאם לתקנות חובת מכרזים (העדפת תוצרת הארץ) ,התשנ"ה ,5331-תינתן העדפה להצעות לרכישת טובין
מתוצרת הארץ ,שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת ( 51%להלן" :הצעה של
טובין מתוצרת הארץ").
"טובין מתוצרת הארץ" – טובין ,שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל,
או תאגיד הרשום בישראל ,ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה  01%לפחות ממחיר ההצעה.
כתנאי לקבלת ההעדפה ,על המציע לצרף להצעתו אישור מרואה-חשבון בדבר שיעור המחיר של המרכיב
הישראלי במחיר ההצעה6

6.
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.3.5

המציע נדרש למלא את הצעתו על גבי טופס ההצעה כספית – נספח  Bהמצורף למסמכי המכרז.

.3.6

המציע נדרש למלא את הצעתו הכספית בהתאם להנחיות המפורטות להלן.

.3.0

הוראות למילוי פרק " - 262אספקה והתקנת ציוד מטבחים (כולל תקופת אחריות)"  -לטופס ההצעה הכספית
 נספח  :Bעל המציע המגיש הצעתו במכרז לרשום בדיו ,בנספח  Bבעמודת "מחיר ליחידה" (לא כולל מע"מ)"(עמודה  )Aאת המחיר בש"ח (לא כולל מע"מ) עבור כל פריט המופיע בעמודת "שם הפריט ותיאורו" .לאחר מכן,
על המציע לחשב את עמודת "סה"כ מחיר בש"ח (לא כולל מע"מ)" (עמודה  )Cכמכפלת עמודת ה"מחיר ליחידה"
(עמודה  )Aבעמודת "אומדן כמויות לתקופה של שנה לצורך השוואת הצעות בלבד" (עמודה  )Bולרשום את תוצאת
המכפלה המתקבלת בעמודת "סה"כ מחיר" ,עפ"י הנוסחה הבאה .A*B =C :לאחר מכן ,על המציע לסכום את
הסכומים המתקבלים בעמודת "סה"כ מחיר" (עמודה  )Cולרשום את הסכום הסופי שהתקבל בשורת הסיכום
של פרק .6.5
תשומת לב המציעים ,כי עבור כל הפריטים המצויים תחת פרק  ,5.5המציע אינו רשאי להציע בעמודה  Aמחיר
יחידה שלילי או מחיר אפס ,וכי הדבר יוביל לפסילת ההצעה6

.3.8

הוראות למילוי פרק " 060תחזוקת ציוד מטבחים" לטופס ההצעה הכספית  -נספח  :Bעל המציע למלא בעמודה
 Dאת הצעתו המסכמת לסה"כ מחיר פרק  .6.5לאחר מכן ,על המציע למלא בעמודה  Eאת אחוז עלות תחזוקה
המוצע על ידו על המחיר המפורט בעמודה  Dלתחזוקה לשנה.
לאחר מכן ,על המציע לחשב את סה"כ הצעת המציע לעלות תחזוקה חודשית  -עמודה  Fלפי הנוסחה:
].[(D*E)/12=F
לאחר מכן ,על המציע להכפיל את התוצאה המתקבלת בעמודה  Fבעמודת "אומדן תקופת תחזוקה לצורך
השוואת הצעות" (עמודה  ,)Gולרשום את התוצאה המתקבלת בעמודה " Hסה"כ מחיר".
לבסוף ,על המציע לרשום בשורת הסיכום של פרק  5.6את הסכום המתקבל בעמודה .H
תשומת הלב כי במסגרת החוזה שייחתם עם המציע הזוכה תשולם לו עלות תחזוקה חודשית בהתאם להצעתו
הנקובה בעמודה .F
תשומת לב המציעים ,כי עבור הפריט המצוי תחת פרק  ,5.6המציע אינו רשאי להציע בעמודה  Eאחוז עלות
תחזוקה שלילי ,וכי הדבר יגרום לפסילת הצעתו6
בנוסף ,תשומת לב המציעים ,עבור הפריט המצוי תחת פרק  ,5.6המציע אינו רשאי להציע בעמודה  Eאחוז עלות
תחזוקה העולה על  2.%מהמחיר המפורט בעמודה  Dלתחזוקה לשנה.
ככל והמציע יציע אחוז עלות תחזוקה העולה על  ,50%אזי אחוז עלות התחזוקה שהציע המציע יתוקן ל50%-
והצעתו הכספית של המציע תתוקן בהתאם.

.3.1

הוראות למילוי טבלת הצעה כספית מרכזת לטופס ההצעה הכספית  -נספח  :Bעל המציע לרשום בדיו את שורות
הסיכום שהתקבלו עבור תתי פרקים  5.6 ,5.5בעמודת "סה"כ לפרק" עבור כל פרק.
לאחר מכן ,על המציע לסכום את הסכומים המתקבלים בעמודת "סה"כ לפרק" ולרשום את הסכום הסופי
שהתקבל בשורת הסיכום "סה"כ הצעת המציע במכרז".

.3.2

מובהר כי שורת הסיכום "סה"כ הצעת המציע במכרז כאמור לעיל ,מהווה את הצעתו הכספית הכוללת של המציע
במכרז6
מובהר ומודגש כי על המציע למלא את עמודת "מחיר ליחידה" (עמודה  )Aועמודת אחוז עלות תחזוקה (עמודה
 )Eעבור כל סעיפי ההצעה כנדרש .במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהוא בטופס ההצעה הכספית ,הדבר יגרום
לפסילת ההצעה6

.3.8

במקרה של אי התאמה בין מחיר ליחידה לסכום המתקבל מהכפלת הכמויות של אותו פריט במחיר שלו ובאומדן
כמויות שלו ,יתוקן "סה"כ מחיר בש"ח" של הפריט לפי הסכום המתקבל מהמכפלה .מחיר היחידה (עמודה )A
נשאר קבוע ועומד6

.3.3

במקרה של אי התאמה בין עמודה " Fסה"כ הצעת מציע לעלות תחזוקה" לסכום המתקבל כתוצאה מהכפלת
עמודה  Eבעמודה  ,Dתתוקן עמודה  Fלפי האחוז המוצע בעמודה  .Eהאחוז המוצע בעמודה  Eנשאר קבוע ועומד6

.3.50

מובהר בזאת כי הכמויות המפורטות בטופס ההצעה הכספית המצורפים למכרז זה ,הינן אומדן כמויות לצורך
השוואת הצעות בלבד והינן הערכה זהירה ובלתי מחייבת של כמות השירותים הנדרשים ואין בהן כדי לקבוע או
לרמז על היקף העבודות היזומות ,על פי דרישה ,אשר יוצאו בפועל למציע זוכה כלשהו.

.3.6
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.3.55

מובהר כי החוזה שייחתם עם המציע הזוכה ייחתם כאשר מצורף אליו מחירון ללא עמודת "אומדן כמויות" /
"אומדן תקופה" ,וללא עמודת "סה"כ מחיר" וכן כי כאמור במסמכי החוזה ,שכר החוזה ישולם על פי הכמויות
שיידרשו מעת לעת (ובהתאם לכתבי המטלה שיוצאו מעת לעת) ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת שיבוצעו
בפועל על ידי המציע הזוכה לשביעות רצונה של הרכבת.

.3.56

המציע יחתום ,באמצעות מורשה/י החתימה בצירוף חותמת חברה ,בסמוך לשורת הסיכום של טופס ההצעה
הכספית (נספח  .)Bיובהר ויודגש ,כי אי חתימה על גבי טופס ההצעה הכספית ,במקום המיועד לכך כנדרש ,תגרום
לפסילת הצעת המציע במכרז6

.3.50

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

הודעות למציעים

.50.5

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

.50.6

מעקב אחר פרסום הודעות בנוגע למכרז ,מוטלת 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  017.לעיל.

.50.0

רק תשובות לשאלות הניתנות בכתב לכל המציעים יחייבו את רכבת.

.50.8

שאלות המציעים יופנו בדרך של שליחת קובץ וורד במבנה הטבלה שלהלן ,לכתובת הדוא"ל:
 .shiranz2@rail.co.ilהרכבת תשלח הודעה חוזרת למגישי השאלות לגבי קבלת השאלות .במידה ולא יתקבל
אישור ,יש לפנות לנציג הרכבת כמפורט בסעיף  017.להלן.
ספרור רץ
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מסמך
במכרז

רלוונטי סעיף במכרז

שאלה

.50.1

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 יתקבלו על ידי
הרכבת ולהתעדכן בדבר שינויים בהודעות ,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.

.50.6

העברת שאלות הבהרה ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי ההזמנה ניתן יהיה להעביר לידי גב' שירן צדוק,
באמצעות פקס מס'  .1-..1182.ודוא"ל shiranz2@rail.co.il :עד ליום  .86.160.21מובהר כי העברת השאלות
ומתן או אי מתן תשובות אינם דוחים את המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז6

אופן 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 הכלולים 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.

.55.8

מובהר בזאת כי בכל מקום בו נדרשת חתימת המציע ,כמפורט במסמכי המכרז ,יידרש המציע לחתום באמצעות
מורשה/י החתימה מטעמו בצירוף חותמת החברה.

.55.1

המציע ימלא ויחתום על "טופס המציע אישור השתתפות המציע המצורף כנספח  Aלהזמנה זו ויחתים עו"ד על
אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה .אי חתימה על נספח זה בחותמת החברה/עוסק מורשה ו/או ע"י עו"ד כנדרש
תגרום לפסילת הצעת המציע במכרז.
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המציע יגיש וימלא את כלל הנספחים המצורפים למסמכי ההזמנה המפורטים בסעיף  18להלן ,למעט הסכם
ההתקשרות על נספחיו (נספח .)C

אופן הגשת ההצעה
במועד האחרון להגשת הצעות נדרש המציע להגיש את הצעתו בהתאם להנחיות הבאות:

.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'  –22111תיבה מס' ."'1

.56.0

על המציע להדביק על גבי מעטפה ריקה נוספת ,דף עליו מודפס "מעטפה פנימית-הצעה כספית -מכרז .22111

.56.8

לתוך המעטפה הפנימית ,עליה ידביק המציע את הדף עליו מודפס "מעטפה פנימית – הצעה כספית – מכרז מס'
 "22111יש להכניס אך ורק את טופס ההצעה הכספית .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.

.56.1

לתוך המעטפה החיצונית ,עליה ידביק המציע את הדף עליו מודפס "מעטפה חיצונית – מכרז מס'  –22111תיבה
מס'  "1יכניס המציע את כלל הנספחים המצורפים למסמכי ההזמנה המפורטים בסעיף  53להלן ,למעט הסכם
ההתקשרות על נספחיו (נספח  Eוהמפרט) וכן את מלוא האישורים הנדרשים בהתאם לתנאים המקדמיים
כאמור בסעיף  2לעיל ,כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ,לרבות ערבות ההצעה ולרבות המעטפה הפנימית .יצוין
כי את כלל המסמכים 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 ה חיצונית 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 שבמסמכי המעטפה 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.

 .56.50על 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.
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.50.5

ההצעות תעמדנה בתוקף  24.יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

.50.6

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.

.50.0

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 המציע הבאה בדירוג ,בהתאם לאמור להלן.

.50.8

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

.50.1

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 זוכה אחר במכרז ,כל מקום שבוטלה זכייתו
של הזוכה או בוטל החוזה עמו ,זאת אף אם הצעתו של המציע הממתין כאמור כבר אינה בתוקף.

.50.2

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.
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.50.6

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

.50.8

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.

השבת מסמכי החוזה על נספחיו במועד הדרוש

.58.5

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.

.58.6

במידה והמציע הזוכה לא יפעל בהתאם לאמור לעיל בסעיף  14.1יחויב המציע הזוכה בסך של ( ₪ 2,...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.

קיומו של אומדן למכרז

.51.5

מובא בזאת לידיעת המציעים כי הרכבת ערכה אומדן לתמורה למציעים הזוכים במסגרת המכרז (להלן" :אומדן
המכרז") .אומדן המכרז ,כפי שיעודכן על ידי הרכבת במהלך הליך המכרז ,יושם במעטפה סגורה בתיבת המכרז,
טרם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,בהתאם לתקנה  56לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג – ( 5330להלן:
"תקנות חובת המכרזים").

.51.6

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.

.51.0

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 חובת המכרזים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.

.51.8

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לרכבת שמורה הזכות לדחות את הצעתו של מציע שהצעתו הכספית נמוכה
משמעותית מאומדן הרכבת ו/או מעלה חשש לפגיעה בזכויות עובדים.

.51.1

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

כללי

.52.5

כל מציע יוכל להגיש הצעה אחת בלבד בהתאם ובכפוף להוראות מכרז זה והתנאי המקדמיים .מציע אשר יגיש
יותר מהצעה אחת  -הצעתו תיפסל 6כמו כן ,הצעה שתוגש במשותף על ידי יותר ממציע אחד  -תיפסל.

.52.6

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.

.52.0

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 במפרט (לכל אזור).

.52.8

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:

.52.8.5

הוא נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

.52.8.6

הוא מסר לרכבת מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

.52.8.0

הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

.52.8.8

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת
ההתקשרות של הרכבת עם הזוכה במכרז.

.52.1

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.

.52.2

הרכבת אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,בשלמותה או חלקים ממנה .כמו כן,
הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בשירות המציע הזוכה בהתאם לצרכי הרכבת ללא התחייבות להיקף
השירותים שיוזמנו בפועל מהמציע הזוכה.
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.52.6

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.

.52.8

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.

.52.3

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.

 .52.50כל 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.
 .52.55ככל 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.
 .52.56מובהר 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.
 .52.50הרכבת 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.
 .52.58לרכבת 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" ו/או מצוי בהליכי פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים ו/או הליך
דומה אחר.
 .52.51הסתייגות 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.
 .52.52הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודה גם בטרם חתימת החוזה ,וזאת במקרים
בהם ישתנו צרכי הרכבת או במקרים בהם ההצעות חורגות מן התקציב שאושר לביצוע .יובהר ,כי המציע לא יוכל
לדרוש כל פיצוי בגין שינוי בהיקף ההתקשרות לפני או אחרי הגשת ההצעות.
 .52.56הרכבת 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.
 .52.58מובהר בזאת כי הרכבת לא תתחשב במכתבי המלצה במסגרת בדיקת ההצעות.
 .52.53הרכבת 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 .יובהר ,כי למי ממשתתפי המכרז לא
תהיה כל טענה בעניין ביטול המכרז ,לרבות תביעות כספיות.
621

בעלות על המכרז ועיון בהצעה הזוכה

.56.5

מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של הרכבת .מכרז זה מועבר למשתתף לצורך הגשת הצעה בלבד .אין לעשות
בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה ,אלא בהסכמה ובאישור בכתב של הרכבת.
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.56.6

בהתאם לתקנה (65ה) לתקנות חובת מכרזים ,משתתף יהיה רשאי בתוך  00יום ממועד מסירת ההודעה על תוצאות
המכרז ,לעיין בהצעות המציעים הזוכים 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.

.56.0

למען הסר ספק יובהר כי תשובת המציע כאמור בסעיף  17.2לעיל ,איננה מחייבת את ועדת המכרזים וכי שמורה
לוועדת המכרזים הסמכות הבלעדית להחליט מהם הסעיפים ו/או החלקים שבהצעות המציעים הזוכים ו/או
המסמכים שצורפו להן  -החסויים בפני הצגה למשתתפים במכרז מטעמי סוד מסחרי או מקצועי.

.56.8

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

.56.1

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

.56.2

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.

להלן הנספחים המצורפים למסמכי המכרז:
נספח  - Aטופס אישור השתתפות המציע.
.58.5
נספח  - A1טופס פרטי המציע6
.58.6
נספח  - A2תצהיר בהתאם להוראות סעיף 6ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו65362-
.58.0
נספח  - A3הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך6
.58.8
נספח  - A4התחייבות לשמירת סודיות.
.58.1
נספח  - A5תצהיר בדבר ניסיון המציע להוכחת עמידה בתנאי מקדמי .6.6
.58.2
נספח -A6נוסח מחייב של ערבות הצעה למכרז ,להוכחת עמידה בתנאי מקדמי .6.0
.58.6
נספח -A7תצהיר אי תיאום הצעות במכרז.
.58.8
נספח  – A8תצהיר היעדר ניגוד עניינים.
.58.3
 .58.50נספח  -Bטופס הצעה כספית6
נספח  -Eההסכם ונספחיו לרבות נספח א' ,המפרט הטכני לאספקת ,התקנת ותחזוקת ציוד מטבחי.
.58.55
 .58.56מדבקה למעטפה חיצונית -מכרז מס'  - 55610תיבה מס' ( 1מצורף בנפרד).
 .58.50מדבקה למעטפה פנימית -הצעה כספית  -מכרז מס' ( 55610מצורף בנפרד).

בברכה,
גיל אקר
ממונה רכש והתקשרויות
לשירות יועצים ומחשוב
רכבת ישראל בע"מ
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נספח  -Aטופס אישור השתתפות המציע
מכרז פומבי מס'  -22111הזמנה לקבלת הצעות לאספקת ,התקנת ותחזוקת ציוד מטבחים בקרית
הנהלת הרכבת בלוד
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
אני/נו הח"מ ________________________________ (שם ות.ז) ,מורשה/י חתימה לעניין מכרז מס'  55610מטעם (שם
_____________________________________________________
המציע)
של
המשפטי
הגוף
ח.פ_____________________ כתובת _______________________________________:מיקוד___________:
טלפון_________________:פקס_______________:דוא"ל_______________________________________:
(להלן" :המציע") מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
.5

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

.6

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

.0

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בחנו את רשימת הציוד שעלינו לספק במסגרת המכרז ,אם נזכה במכרז ,את שטח הרכבת ואת
המערכות הרכבת בשטח ,הכל כהגדרתם במכרז ,ומצאנו אותם מתאימים לשירותים שעלינו לספק ובכלל זה לא דרוש כל
ציוד נוסף כדי להעניק את השירותים ואנו מוותרים מראש על כל טענה ,כי דרוש ציוד נוסף ו/או כי השטח ו/או מערכות
הרכבת בשטח אינם מתאימים לצורך מתן כל השירותים נשוא המכרז במלואם ובמועדם והכל כמתחייב מהוראות המכרז.

.8

אנו מודעים לכך כי הכמויות המפורטות בטופס ההצעה הכספית נועדו 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.

.1

ידוע לנו כי ביצוע השירותים נשוא המכרז יבוצע בשלבים .ראשית ,הרכבת תספק למציע הזוכה צו התחלת עבודה לאספקה
והתקנת ציוד מטבחים  -שלב א' (להלן" :שלב א'").

.2

ידוע לנו ואנו מסכימים ,כי הרכבת אינה מתחייבת ביחס למועד תחילת ביצוע השירותים ,נוכח היותו של המבנה חדש ולא
מאוכלס במועד פרסום המכרז .אנו מוותרים מוותר בזאת כל טענה ו/או דרישה כנגד הרכבת (לרבות טענה בגין הפסד כספי)
בשל דחייה ביישום ביצוע השירותים ואנו מצהירים ,כי ידוע לנו שעשויים להיות עיכובים והצעתנו במכרז מוגשת על בסיס
הנחה זאת והסיכונים הכספיים הכרוכים בה.

.6

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

.8

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.

.3

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 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.

.50

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.

.55

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:

55.5
55.6
55.0
55.8
55.1

נספח  - Aטופס אישור השתתפות המציע.
נספח  - A1טופס פרטי המציע6
נספח  - A2תצהיר בהתאם להוראות סעיף 6ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו65362-
נספח  - A3הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך6
נספח  - A4התחייבות לשמירת סודיות.
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55.2
55.6
55.8
55.3
55.50
55.55
55.56
55.50

נספח  - A5תצהיר בדבר ניסיון המציע להוכחת עמידה בתנאי מקדמי .6.6
נספח  -A6נוסח מחייב של ערבות הצעה למכרז ,להוכחת עמידה בתנאי מקדמי .6.0
נספח  -A7תצהיר אי תיאום הצעות במכרז.
נספח  – A8תצהיר היעדר ניגוד עניינים.
נספח  -Bטופס הצעה כספית.
נספח  -Eההסכם ונספחיו לרבות נספח א' ,המפרט הטכני לאספקת ,התקנת ותחזוקת ציוד מטבחי,.
מדבקה למעטפה חיצונית -מכרז מס'  - 55610תיבה מס' ( 1מצורף בנפרד).
מדבקה למעטפה פנימית -הצעה כספית  -מכרז מס' ( 55610מצורף בנפרד).

.56

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

.50

הצעתנו זו אינה ניתנת לביטול והיא עומדת בתוקפה  24.יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

תאריך _____________
חותמת חברה ___________________________
חתימת מורשה/י חתימה ____________________

אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי חתימת מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייב/ים
את המציע בקשר עם מכרז מס'  22111לכל דבר ועניין6
תאריך

עו"ד
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נספח  -Bטופס ההצעה הכספית
מכרז פומבי מס'  -22111הזמנה לקבלת הצעות לאספקת ,התקנת ותחזוקת ציוד מטבחים
בקרית הנהלת הרכבת בלוד
70

קראנו והבנו את מסמכי המכרז ואת החוזה ובין היתר את האמור בנספח א' לחוזה (המפרט) ,המפרט את הדרישות ,התכולה
והתנאים של השירותים הנדרשים.

72

מצהירים בזה כי ביכולתנו לבצע את מלא העבודות הנדרשות במסמכי מכרז זה ,וכי אם נזכה בביצוע העבודות נבצען כאמור
במלואן ,במחירים המפורטים בטופס ההצעה הכספית.

73

מציעים בזאת את ההצעה הכספית המפורטת בטבלאות התמורה שלהלן ,בגין אספקת ,התקנת ותחזוקת ציוד מטבחים
בקרית הנהלת הרכבת בלוד (להלן" :השירותים") ,הכל כמפורט במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות החוזה ונספחיו.

74

מודעים לכך שטופס הצעה כספית זה (נספח  )Bמהווים את ההצעה הכספית הסופית מטעמנו עבור המכרז לגביו הוגשה
הצעתנו ,ומהווים נספח התמורה (נספח ד') בחוזה הסופי.

75

מודעים לכך כי ידוע לנו שבשלב זה אין הרכבת יכולה להתחייב על המועדים ליישום המכרז נוכח היותו של המבנה חדש ולא
מאוכלס במועד פרסום המכרז .אנו מוותרים מוותר בזאת כל טענה ו/או דרישה כנגד הרכבת (לרבות טענה בגין הפסד כספי)
בשל דחייה ביישום ביצוע השירותים ואנו מצהירים ,כי ידוע לנו שעשויים להיות עיכובים והצעתנו במכרז (לרבות ההצעה
הכספית) מוגשת על בסיס הנחה זאת והסיכונים הכספיים הכרוכים בה.

76

מודעים לכך כי החוזה שיחתם עם המציע הזוכה הינו חוזה מסגרת וכי שכר החוזה ישולם על פי הכמויות שיידרשו מעת לעת
ויבוצעו בפועל .כמו כן ידוע לנו כי כאמור במסמכי המכרז ,החוזה עם המציע הזוכה הנו חוזה מסגרת וייחתם בהתאם כאשר
מצורף אליו מחירון ללא עמודות אומדן וסה"כ וכן כי כאמור במסמכי החוזה ,שכר החוזה ישולם על פי הכמויות שידרשו
מעת לעת ויבוצעו בפועל.

7.

מוסכם וידוע כי חרף האמור לעיל בדבר אי הוודאות ביחס ללוחות הזמנים על המציע הזוכה להיות ערוך להתחלת פעילות עם
קבלת צו התחלת עבודה כהגדרתו בחוזה.

78

מודעים לכך שהשוואת ההצעות תעשה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

79

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

701

מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית צריכים להתייחס לכלל התשומות הכרוכות בביצוע כל סעיף
שירות על פי המפרטים המופיעים במסמכי המכרז ,ועל פי יחידות התמחור השונות.

700

אנו מתחייבים לתמחר את הצעתנו במידה שלא תפגע בעמידתנו בדרישות החוק בכל הנוגע לשכר העובדים המועסקים מטעמנו
במתן השירותים נשוא מכרז זה.

702

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.

703

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

704

אנו מודעים לכך כי ככל ונוכרז כמציע זוכה במכרז עלינו לעמוד במצגים שהוצגו בהצעתנו לעניין התנאים המקדמיים ואמות
המידה לכל אורך תקופת ההתקשרות ,לרבות תקופת האופציה.

705

אנו מודעים לכך ומאשרים כי המחירים הנקובים בהצעתנו המפורטת בטופס הצעה הכספית  B -מתייחסים לכלל התשומות
הכרוכות בביצוע כל סעיף שירות על פי המפרט הטכני ומסמכי המכרז ,בכלל זה ,אך לא רק ,עלויות בגין העסקת עובדים,
הוצאות נסיעה ,החזקת מלאי ,ציודים ,מיכון ,חומרים ,חלקי חילוף וציודים ,אחריות בגין ציוד המטבחים ,עלויות שינוע של
ציודים וכלים הנדרשים לשם ביצוע השירותים נשוא החוזה ,הוצאות כלליות ,תקורות ורווחים ,וכל עלות נוספת הכרוכה
בביצוע השירותים ,והכל בהתאם למפורט ולמוגדר במפרט הטכני ,במסמכי המכרז ובחוזה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,להלן
אנו מודעים לכך ומאשרים כי המחירים הנקובים בהצעתנו ,מתייחסים לתשומות הכרוכות בביצוע כל סעיף במפרט ומסמכי
המכרז.

706

תקופת אחריות :המציע הזוכה יהא אחראי באופן בלעדי ומלא ל )5 -מתן אחריות ושירות על כלל פריטי הציוד וכן כל ציוד
נוסף לתקופה של  56חודשים ממועד קבלת אישור הרכבת על סיום שירותי האספקה וההתקנה של הציוד בהצלחה ,לשביעות
רצון הרכבת לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור שירותי תחזוקה מונעת ,תיקוני שבר ,החלפת חומרים מתכלים ותיקוני תקלות
וכן  )6תיקון כל נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לשטח ו/או כל ציוד אחר בשטח (למעט מערכות הרכבת בשטח) לרבות שירותי
תחזוקה מונעת ,תיקוני שבר ,החלפת חומרים מתכלים ותיקוני תקלות (להלן" :תקופת האחריות") .עוד יובהר ,כי בתום
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תקופת האחריות המציע הזוכה מחויב להעניק המשך שירותי תחזוקה ושירות וזאת בהתאם להצעתו במכרז ובהתאם
לדרישות הרכבת ואם וככל שתחליט הרכבת לפי שיקול דעתה להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה .אם וככל שתוארך
תקופת ההתקשרות הרי ששירותי האחריות בתקופת האחריות ,כמפורט לעיל ,יחולו בשינויים המחויבים גם בתקופות
הנוספות.
למען הסר ספק ובנוסף ,המציע הזוכה יהיה אחראי לכל נזק ו/או כל נזק ו/או אובדן ו/או קלקול במערכות הרכבת בשטח,
אם וככל שהנזק ו/או האובדן ו/או הקלקול כאמור נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל של המציע הזוכה ו/או מי מטעמו והוא יחויב
בתיקון שיבוצע על ידי הרכבת ,למעט במידה והנזק נגרם ע"י הקבלן שיספק את שירותי ההסעדה ,הכל כמפורט בהסכם,
הכל כמפורט בהסכם.

70.

תנאי תשלום ,אבני הדרך לתשלום ומנגנון הצמדה בגין פרק " 262אספקה והתקנת ציוד מטבחים":

0.70

אבני דרך לתשלום :התשלום בגין ביצוע העבודות יתבצע באמצעות אבני דרך ועל פי הפירוט להלן:
 0.7070אבן דרך מס'  :2במועד ביצוע ההזמנה של הפריטים המפורטים בנספח זה ,הקבלן יהיה זכאי לתשלום
בשיעור של  8.%מהמחיר הכולל של כל הפריטים שהוזמנו בהתאם למחירם הנקוב בהצעת המציע הזוכה
בפרק  6.5לטופס ההצעה הכספית (להלן" :תשלום אבן דרך מס'  .)"2תשלום אבן דרך מס'  5ישולם בשוטף
 20 +ימים מהגשת חשבון ,ובלבד שהקבלן הגיש לרכבת ,לפחות  20ימים לפני מועד התשלום ,חשבונית מס
על מלוא סכום החשבון המאושרת על ידי מתאם המטלה מטעם הרכבת ובלבד שלפני מתן התשלום הגיש
הקבלן ערבות בנקאית על מלוא סכום תשלום אבן דרך מס'  ,5שתהיה בתוקף עד לתקופה של  20ימים
שלאחר המועד האחרון לביצוע האספקה וההתקנה של הציוד. .
 0.7072אבן דרך מס'  :0אישור קבלה  -בתום סיום הרצת בדיקות לפריטים המפורטים בפרק  6.5ואישור הרכבת
כי הפריטים תקינים ועובדים באופן תקין לשביעות רצון הרכבת וקבלת תעודת השלמה מטעם הרכבת,
כמפורט בהסכם ,יהא המציע הזוכה זכאי לתשלום נוסף בשיעור של  1.%מהמחיר הכולל של כל הפריטים
אשר הוזמנו ,סופקו והותקנו בפועל ,בהתאם למחירם הנקוב בהצעת המציע הזוכה בפרק  6.5לטופס ההצעה
הכספית (להלן" :אבן דרך מס'  .)"0תשלום אבן דרך מס'  6ישולם בשוטף  20 +ימים מהגשת החשבון,
ובלבד שהמציע הזוכה הגיש לרכבת ,לפחות  20ימים לפני מועד התשלום ,חשבונית מס על מלוא סכום
החשבון המאושרת על ידי מתאם המטלה מטעם הרכבת.
 0.7073אבן דרך מס'  :1עם סיום  56חודשי האחריות והתחזוקה לשביעות רצון הרכבת ,יהא המציע הזוכה זכאי
לתשלום נוסף בשיעור של  2.%מהמחיר הכולל של כל הפריטים אשר הוזמנו ,סופקו והותקנו בפועל,
בהתאם למחירם הנקוב בהצעת המציע הזוכה בפרק  6.5לטופס ההצעה הכספית (להלן" :אבן דרך מס' .)"1
תשלום אבן דרך מס'  0ישולם בשוטף  20 +ימים מהגשת החשבון ,ובלבד שהמציע הזוכה הגיש לרכבת,
לפחות  20ימים לפני מועד התשלום ,חשבונית מס על מלוא סכום החשבון המאושרת על ידי מתאם המטלה
מטעם הרכבת.

0.72

708

הצמדה  :המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית שישולמו ע"י הרכבת לחברה יהיו צמודים כמפורט להלן:
בשנת ההתקשרות הראשונה לא תחול הצמדה .החל משנת ההתקשרות השנייה ואילך ,התמורה תהיה צמודה
למדד המחירים הכללי לצרכן .כמדד בסיס יחשב מדד החודש הידוע במועד הגשת ההצעות .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

תנאי תשלום ,אבני הדרך לתשלום ומנגנון הצמדה בגין פרק " 260תחזוקת ציוד מטבחים":

0870

אופן הגשת החשבון הרבעוני :המציע הזוכה יגיש לרכבת חשבון רבעוני ,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 20 -ימים מתום החודש שבגינו הוגש החשבון
(להלן" :מועד התשלום") ובתנאי שהוגש במועד כאמור לעיל ,ואושר על ידי המתאם כהגדרתו בלחוזה.
התשלומים יבוצעו בהעברה בנקאית לחשבון המציע הזוכה ,הכל כמפורט בנספח _' 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.

0872

אבני דרך לתשלום :התמורה לתחזוקה במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה לרבות תקופת האופציה תשולם
עבור הציוד אשר הוזמן ,סופק והותקן בפועל על ידי המציע הזוכה ,אשר לגביו הסתיימה תקופת האחריות .למען
הסר ספק יובהר ,כי במסגרת החוזה שייחתם עם המציע הזוכה תשולם לו ,מדי רבעון ,עלות התחזוקה בהתאם
להצעתו הנקובה בעמודה 6E
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0873

הצמדה  :המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית שישולמו ע"י הרכבת לחברה יהיו צמודים למדד המחירים
הכללי לצרכן .כמדד בסיס יחשב מדד החודש הידוע במועד הגשת ההצעות .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

709

מובהר ומודגש כי בכוונת רכבת ישראל להזמין את התכולות המפורטות בנספח זה במהלך שנת ההתקשרות הראשונה-
לוגיסטיקה לאישורכם

721

המציע הזוכה יספק ויתקין את הציוד בתוך  20יום מיום קבלת צו התחלת עבודה (להלן" :הציוד") ,שיעבור לבעלות הרכבת
מיד עם אספקתו למבנה

720

שירותים נוספים :במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות תקופת האופציה ,שמורה לרכבת הזכות לדרוש מהמציע הזוכה לבצע
עבודות נוספות בעניין אספקת ו/או התקנת ו/או תחזוקת ציוד המטבחים שלא פורטו בנספח א' לחוזה (המפרט הטכני) ו/או
בטופס הצעה כספית זה (להלן" :שירותים נוספים") .במקרים בהם נדרשים שירותים נוספים כאמור לעיל ,השירות הנוסף
יתומחר על פי מחירי פריטים דומים .במקרים בהם אין פריטים דומים ,באפשרות הרכבת לפנות למציע הזוכה בהליך מו"מ,
בתום לב ,במסגרתו המציע הזוכה יספק הצעת מחיר נפרדת עבור השירותים הנוספים.

נספח  -Bטופס ההצעה הכספית – טבלת התמורה
פרק  -2ציוד מטבחים
פרק  - 262אספקה והתקנת ציוד מטבחים (כולל תקופת אחריות)

מספר
בתכנית

יחידה
לחישוב
עלות

תיאור הפריט

1

חדר קירור-ירקות גלם קיים -תוספת דלת

קומ

3

חדר הקפאה-כללי קיים  -תוספת דלת ומחיצה

קומ

3A

חדר הקפאה-בשר גלם

קומ

4

מקרר ארון דו-רוחבי

יח'

5

שולחן שני כיורים

יח'

6

משטח עבודה

יח'

6A

משטח עבודה

יח'

7

קוצץ ירקות שולחני

יח'

8

עגלת מסלולים  02תבניות  5/5גסטרו

יח'

9

סוללה עם מתז עליון על שולחן

יח'

10

מקרר עגלות חד-רוחבי

יח'

11

שולחן כיור

יח'

11A

שולחן כיור

יח'

B
אומדן
כמויות
לצורך
השוואת
הצעות בלבד
1
1
1
1
1
1
1
1
8
3
3
2
1
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A

C

מחיר ליחידה
בש"ח (לא
כולל מע"מ)

סה"כ מחיר
בש"ח (לא כולל
מע"מ))(A*B=C

אגף רכש והתקשרויות
1
11B

שולחן כיור

יח'

11C

שולחן כיור

יח'

12

שולחן מקורר לניקוי דגים

יח'

13

מטחנת בשר מקוררת  0כ"ס

יח'

מטחנת בשר מקוררת  5.1כ"ס

יח'

14

שלחן עזר

יח'

15

כיריים אינדוקטיביות  8ראשים

יח'

16

סיר בישול סטטי  510ליטר

יח'

17

מחבת מתהפך  500ליטר

יח'

18

אגן טיגון עמוק חשמלי  60+60ליטר

יח'

19

גרידל חשמל  -משטח חלק כרום

יח'

20

מחבת חשמלי רב-תכליתי  500ליטר

יח'

21

קומביסטימר  60תבניות  6/5גסטרו

יח'

22

עגלת מסלולים  80תבניות לקומביסטימר

יח'

23

ארון חימום נייד  02תבניות

יח'

24

שולחן כיור

יח'

25
26

מנדף חד-צדדי עם מסננים

קומ

דלפק עבודה

יח'

כיור

יח'

ארון תחתון סגור עם מדף נשלף

יח'

דלפק עבודה-חלבי

יח'

מקרר דלפק

יח'

ארון תחתון  +מגרה

יח'

דלפק עבודה-חלבי

יח'

מקרר דלפק

יח'

כיור

יח'

אשפתון סב-על-ציר

יח'

1
1
1
1
13A

3
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
26A

1
1
1

26B

1
1
1
1
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1
מגרת לשאריות קפה

יח'

ארון תחתון סגור עם מדף נשלף

יח'

דלפק עבודה-חלבי

יח'

מקרר דלפק

יח'

כיור

יח'

סלטיה ל 1-תבניות  5/8גסטרו

יח'

29

שלחן עזר

יח'

30

גרידל חשמל  -משטח חלק כרום

יח'

31

גריל חשמל

יח'

32

אגן טיגון עמוק חשמלי 51 +51ליטר

יח'

33

עגלת צלחות  8טורים

יח'

34

מקרר דלפק

יח'

35

משטח תצוגה קראמי מחומם עם מגן עיטוש

יח'

35A

משטח תצוגה קראמי מחומם עם מגן עיטוש

יח'

36

אמבט מקורר

יח'

37

אמבט מקורר

יח'

38

מרקיה  55ליטר דרופ-אין

יח'

39

מקרר משב לעגלת מסלולים  5/5גסטרו

יח'

40

מדף עליון כפול

יח'

41

מדף עליון כפול

יח'

41A

מדף עליון כפול

יח'

41B

מדף עליון כפול

יח'

41C

מדף עליון כפול

יח'

41D

מדף עליון כפול

יח'

41E

מדף עליון כפול

יח'

42

שולחן כיור

יח'

43

עגלת עבודה  0 -מדפים

יח'

1
26C

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
1
2
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
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אגף רכש והתקשרויות
1
44

מתלה ייבוש לצלחות עם מדף לספלים

יח'

44A

מתלה ייבוש לצלחות עם מדף לספלים

יח'

45

מדף עליון כפול

יח'

46

עגלת מסלולים לפינוי מגשים

יח'

47

עגלת סכו"מ ומגשים דקורטיבית

יח'

48

ויטרינה מקוררת דרופ-אין למנות אחרונות

יח'

49

מכונה למים סודה מיץ גזוז  800כוס/שעה

יח'

51

מגדל מזיגה למים סודה מיץ גזוז  8 -ראשים

יח'

אגן טפטוף דרופ-אין

יח'

57

מדיח  510-661סל/שעה

יח'

58

מייבש כלים

יח'

59

מנדף ללא מסננים למדיח

קומ

מנדף חד-צדדי ללא מסננים

קומ

60

מדיח תבניות דו-תכליתי

יח'

62

שולחן הדחת סירים

יח'

63

עגלת אחסון כלי גסטרו חד-צדדית

יח'

64

מגן עיטוש

יח'

65

מגן עיטוש דו-צדדי

יח'

66

עגלה להובלת סלי ספלים (דולי)

יח'

67

מיכל אשפה  30ליטר

יח'

68

ויטרינת תצוגה לעוגות  0מדפים

יח'

78

טוסטר לחיצה כפול ממתכת

יח'

79

מקרר/מקפיא משולב חד-רוחבי

יח'

82

שולחן כיור

יח'

83

עגלת פלב"מ עם מיכל אשפה  80ליטר

יח'

84

מדיח דלפקי

יח'

87

מרכך מים  5600ליטר/שעה

יח'

1
1
2
1
1
1
1
52

1
1
1
2
1

59A

1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
4
1
1
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אגף רכש והתקשרויות
1
90

גלגלון עם צנור נשלף  2מטר ואקדח התזה

יח'

91

דלפק הגשה/שרות עצמי

יח'

91A

דלפק הגשה/שרות עצמי

יח'

91B

דלפק הגשה/שרות עצמי

יח'

91C

דלפק הגשה/שרות עצמי

יח'

91D

דלפק הגשה/שרות עצמי

יח'

91E

דלפק הגשה/שרות עצמי

יח'

92

שולחן כיור

יח'

93

רובוט שווארמה  -חשמל

יח'

94

פלטה מקוררת עם מגן עיטוש

יח'

95

מנדף "אי" חד-צדדי עם חסכון באויר

קומ

96

מנדף חד-צדדי עם חסכון באויר

קומ

97

גרידל חשמל שולחני

יח'

99

סלטיה מקוררת לתוספות ורטבים

יח'

100

תעלה  -עם סבכה  -למחסום רצפה

יח'

101

הגנה אנכית על פינת קיר  -זוית 30

יח'

101A

הגנה אנכית גבוהה על קיר 50

יח'

102

משקוף לפתח בקיר לדלת חדר-קרור

יח'

102A

משקוף לפתח בקיר לדלת חדר-קרור

יח'

103

מגן עיטוש לעמדת בישול קדמית

יח'

105

אשנב פינוי כלים

יח'

106

מיכל אשפה  020ליטר

יח'

108

דלפק קופה חד-צדדי

יח'

109

מזין אוטומטי לסלי מכונה

יח'

110

שולחן יציאה גלילים

יח'

111

מוביל להוצאת סלי סלים  30מעלות

יח'

113

שולחן כניסה למדיח

יח'

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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אגף רכש והתקשרויות
1
114

משטח עבודה

יח'

115

כוננית ניידת לאחסון תבניות ומגשים

יח'

KN2

כוננית  8מדפים לאחסנה יבשה -מ.א(.מטר אורך)

מ.א.

KP3

כוננית פלסטית  8מדפים

מ.א.

KP2

כוננית פלסטית  8מדפים

מ.א.

עגלה לממכר קפה

יח'

2
8.2
28
9.7
1
עמוד 553

___________
₪

סה"כ הצעת המציע לפרק ( 062בש"ח לא כולל מע"מ)

פרק  -260תחזוקת ציוד מטבחים

מספר
סעיף

תיאור העבודה /
השירות

יחידה
לחישוב
עלות

D

E

F

G

H

הצעת המציע
לסה"כ מחיר פרק
 062בש"ח
(לא כולל מע"מ)

אחוז עלות
תחזוקה המוצע
על ידי המציע
על המחיר
המפורט
בעמודה D
לתחזוקה לשנה

סה"כ הצעת
המציע לעלות
תחזוקת
חודשית
]]F=(D*E)/12

אומדן
תקופת
תחזוקה
לצורך
השוואת
הצעות
בלבד
(חודשים)

סה"כ מחיר
בש"ח (לא
כולל מע"מ)
)(G*F=H

עלות חודשית
לתחזוקת ציוד
המטבחים  -סה"כ
הצעת המציע
לפרק ( 6.5בתום
תקופת האחריות)

5

תשומת לב
המציעים ,כי אין
להציע בעמודה
 Eאחוז עלות
תחזוקה העולה
על 62.%

חודש

___________
₪

____%

ככל והמציע יציע
אחוז עלות
תחזוקה העולה על
 ,50%אזי אחוז
עלות התחזוקה
שהציע המציע
יתוקן ל50%-
והצעתו הכספית
של המציע תתוקן
בהתאם
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_______ ₪

508

_________
₪

אגף רכש והתקשרויות
סה"כ הצעת המציע לפרק ( 060בש"ח לא כולל מע"מ)

________ ₪

טבלה הצעה כספית מרכזת
מכרז פומבי מס' 22111
שם הפרק

מספר פרק
262

אספקה והתקנת ציוד מטבחים (כולל תקופת אחריות)

260

תחזוקת ציוד מטבחים

סה"כ לפרק בש"ח (לא כולל
מע"מ)
___________ ₪
__________ ₪
___________ ₪

סך הצעת המציע במכרז (בש"ח לא כולל מע"מ)

תאריך _____________
חותמת חברה __________________
חתימת מורשה/י חתימה _________________
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אגף רכש והתקשרויות

נספח  -A1טופס פרטי המציע
מכרז פומבי מס' 22111
שם המציע:

_____________________________________________________

מצ"ב אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור להוכחת עמידה בתנאי מקדמי בסעיף 062
למסמכי המכרז6
באם המציע הינו חברה –
מצ"ב בנוסף תעודת התאגדות6
שנת ייסוד /הקמה:

_________________________________________________________
_________________________________________________________

מספר רשום(ח 6פ:)6

_________________________________________________________

מספר עוסק מורשה:

_________________________________________________________

כתובת_____________________________________________________________________ :
טל' _______________________________ :פקס__________________________________ :
איש קשר לרכבת:

__________________________

מס' נייד:

__________________________

:E- MAIL

__________________________

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל6
תאריך _____________
חותמת חברה ___________________________
חתימת מורשה/י חתימה ____________________
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אגף רכש והתקשרויות
נספח  -A2תצהיר בהתאם להוראת סעיף 0ב(ב) לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים,
התשל"ו2.1.-
מכרז פומבי מס' 22111
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

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע ________________________ (להלן" :המציע") למכרז פומבי מס'
_______________________.

.6

הנני משמש כ__________________ במציע [ציין את תפקיד המצהיר במציע] ונותן תצהירי זה בשמו ,מכוח
היכרותי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע.

.0

המונחים והביטויים בתצהירי זה ,הינם כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 5362להלן "חוק
עסקאות גופים ציבוריים") ,וכן כמשמעותם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ( 5338להלן" :חוק
שוויון זכויות").

.8

אני מצהיר בזאת כדלקמן (יש לסמן  Xבריבוע המתאים):
הנני מצהיר כי עד מועד ההתקשרות המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי ( )6עבירות לפי חוק עובדים
זרים ,התשנ"א ( 5335 -להלן" :חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 5386להלן" :חוק שכר
מינימום");
או
הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר
מינימום ,אולם נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
או
הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר
מינימום ,על פי הפירוט בטבלה דלהלן ,וכי במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז טרם חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.
מס"ד

פירוט העבירה
[מספר סעיף ושם החוק הרלבנטי]

תאריך ההרשעה
[חודש ושנה]

2
0
1
8

.1
.2

אישור זה הינו בנוסף לאישורים הנדרשים על פי סעיף (6א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,הקיימים בידי וצורפו
להצעתי.
אני מצהיר בזאת כדלקמן (יש לסמן  Xבריבוע המתאים):
הוראות סעיף  3לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ( 5338להלן" :חוק שוויון זכויות") לא חלות
על המציע.
או
הוראות סעיף  3לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן ,ובמידה והוא מעסיק יותר מ 500-עובדים,
נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע מצהיר ומתחייב גם כדלקמן (יש לסמן  Xבריבוע המתאים):
כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי
סעיף  3לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך ,לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
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או לחילופין
כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת חובותיו לפי
סעיף  3לחוק שוויון זכויות ,קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.
לצורך סעיף  2הנ"ל" ,מעסיק" – כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.
המציע מתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  00ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
.6

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

תאריך ________ חותמת חברה __________ חתימת מורשה/י חתימה ________________

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.

___________________

_______________________

חתימת וחותמת עו"ד

תאריך
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אגף רכש והתקשרויות
נספח  -A3הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך
מכרז פומבי מס' 22111
 62בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,5366-אנו הח"מ
____________________________ת.ז( _____________ .להלן" :הח"מ") ,מתחייבים ומצהירים בזאת
כדלקמן:
א6

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.

ב6

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.

ג6

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.

ד6

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

 60במידה 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.
 61אנו 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.
ולראיה באנו על החתום:
שם______________________ :

שם_________________________ :

ת.ז______________________ :.

ת.ז_________________________ :.

חתימה____________________ :

חתימה_______________________ :

חותמת (חברה)_______________________________ :
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אגף רכש והתקשרויות
נספח  -A4התחייבות לשמירת סודיות
מכרז פומבי מס' 22111
אל:

רכבת ישראל בע"מ

.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;

72

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.

73

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.

74

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

75

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

76

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___________________ :

שם_____________________ :

ת.ז__________________ :.

ת.ז_____________________ :.

חתימה________________ :

חתימה___________________ :

חותמת (חברה)__________________ :
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אגף רכש והתקשרויות
נספח  -A5טופס ניסיון המציע

תצהיר המציע בדבר ניסיונו בפרויקטים קודמים
(נדרש להוכחת עמידה בתנאי מקדמי )6.6
המציע ביצע ,החל משנת  6056ועד למועד האחרון להגשת הצעות לפחות שלושה פרויקטים שהסתיימו וכללו,
אספקה ,הרכבה והתקנת ציוד מטבח כדוגמת הציוד המפורט בנספח התמורה ,בהיקף כספי של לפחות מיליון ₪
לכל פרויקט.
או
המציע ביצע ,החל משנת  6056ועד למועד האחרון להגשת הצעות לפחות פרויקט אחד שהסתיים וכלל ,אספקה,
הרכבה והתקנת ציוד מטבח כדוגמת הציוד המפורט בנספח התמורה ,בהיקף כספי של לפחות שני מיליון .₪

פרויקט 2
שם הלקוח _______________________________________________________________________
תיאור הפרויקט ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
שם איש הקשר של הלקוח ותפקידו ______________________________________________________
פרטי איש הקשר :טל'___________________________ פקס'_______________________
דוא"ל __________________@___________________ :

יש לסמן  Xברבוע המתאים:
62

האם הפרויקט הסתיים?

60

באילו שנים בוצע הפרויקט? _______________________________

61

האם הפרויקט כלל אספקה ,הרכבה
והתקנת ציוד מטבח?

68

כן

כן

לא

לא

האם היקף הפרויקט היה לפחות  5מיליון ? ₪

כן
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לא

אגף רכש והתקשרויות
פרויקט 0
שם הלקוח _______________________________________________________________________
תיאור הפרויקט ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
שם איש הקשר של הלקוח ותפקידו ______________________________________________________
פרטי איש הקשר :טל'___________________________ פקס'_______________________
דוא"ל __________________@___________________ :

יש לסמן  Xברבוע המתאים:
לא

כן

61

האם הפרויקט הסתיים?

6.

באילו שנים בוצע הפרויקט? _______________________________

61

האם הפרויקט כלל אספקה ,הרכבה
לא
כן
והתקנת ציוד מטבח?

64

האם היקף הפרויקט היה לפחות  5מיליון ? ₪

כן

לא

פרויקט 1
שם הלקוח _______________________________________________________________________
תיאור הפרויקט ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
שם איש הקשר של הלקוח ותפקידו ______________________________________________________
פרטי איש הקשר :טל'___________________________ פקס'_______________________
דוא"ל __________________@___________________ :

יש לסמן  Xברבוע המתאים:
6.

כן

האם הפרויקט הסתיים?

לא

 62.באילו שנים בוצע הפרויקט? _______________________________
 622האם הפרויקט כלל אספקה ,הרכבה
והתקנת ציוד מטבח ?

כן

לא

 620האם היקף הפרויקט היה לפחות  5מיליון ? ₪

כן
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לא

אגף רכש והתקשרויות

או בהתאם לחלופה ב':

פרויקט 2
שם הלקוח _______________________________________________________________________
תיאור הפרויקט ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
שם איש הקשר של הלקוח ותפקידו ______________________________________________________
פרטי איש הקשר :טל'___________________________ פקס'_______________________
דוא"ל __________________@___________________ :

יש לסמן  Xברבוע המתאים:
 621האם הפרויקט הסתיים?

לא

כן

 628באילו שנים בוצע הפרויקט? _______________________________
 621האם הפרויקט כלל אספקה ,הרכבה
לא
כן
והתקנת ציוד מטבח?
כן

 62.האם היקף הפרויקט היה לפחות  6מיליון ? ₪

לא

תאריך _____________
חותמת חברה __________________
חתימת מורשה/י 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.
____________________

___________________

חתימה  +חותמת

תאריך
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אגף רכש והתקשרויות

נספח  -A6נוסח מחייב ערבות הצעה

תאריך ______________

לכבוד
רכבת ישראל בע"מ

הנדון :ערבות בנקאית מס6

על פי בקשת _____________________________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזאת כלפי רכבת ישראל בע"מ ,לסילוק כל סכום
עד לסך של ( ₪ 21.,...במילים :מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) ,שתדרשו מאת המבקש ,בקשר למילוי התחייבויותיו על פי מכרז
פומבי מס'  - 22111הזמנה לקבלת הצעות לאספקת ,התקנת ותחזוקת ציוד מטבחים בקרית הנהלת הרכבת בלוד.

אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,תוך  1ימים
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 עד ליום *( 2622621תאריך 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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אגף רכש והתקשרויות
נספח  - A7תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז
מכרז פומבי מס' 22111
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") ח6פ ______________ 6והוסמכתי
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.
 6.יש 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.
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 בקשר עם מכרז מס'
 22111לכל דבר ועניין6
תאריך

חותמת

עו"ד
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נספח  -A8תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
מכרז פומבי מס' 22111
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:
 .5אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע ________________________ (להלן" :המציע") למכרז פומבי מס'
 -55610הזמנה לקבלת הצעות לאספקת ,התקנת ותחזוקת ציוד מטבחים בקרית הנהלת הרכבת בלוד.
.6

הנני משמש כ__________________ במציע [ציין את תפקיד המצהיר במציע] ונותן תצהירי זה בשמו ,מכוח
היכרותי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע.

.0

אני מצהיר בזאת בנוגע להצעתו של המציע כדלקמן:

.8

0.5

כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אינני יודע על מניעה חוקית ו/או אחרת שיש בה בכדי להפריע
למציע בביצוע שירותיו על פי הצעתו במכרז ,וכי המציע איננו קשור ו/או מעורב ,באופן ישיר או עקיף ,בכל עניין
אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויות המציע על פי מכרז זה.

0.6

כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אין במתן שירותים לרכבת כדי להוות ניגוד עניינים עם פעילות
אחרת של המציע.

0.0

כי אין למציע קשר לחברי ההנהלה ו/או לחברי הדירקטוריון ברכבת.

0.8

המציע מתחייב להודיע לרכבת באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלו הינו עלול להימצא במצב של ניגוד
עניינים ,מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

תאריך _________ חותמת חברה __________________ חתימת מורשה חתימה ________________

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

___________________
חתימת וחותמת עו"ד
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נספח E
החוזה ונספחיו (מצורף בנפרד)
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