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הנדון :מכרז פומבי מס'  – 11824למתן שירותי השמה והעסקת כוח אדם לרכבת ישראל
 .1רכבת ישראל בע"מ )להלן" :הרכבת"( ,מזמינה בזאת הגשת הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת ,למתן השמת
והעסקת כוח אדם ,מעת לעת ,במקצועות ובתפקידים מגוונים לצרכיה השונים של הרכבת )להלן:
"השירותים"( ,והכל בהתאם לפירוט שבהזמנה להציע הצעות על נספחיה )להלן" :ההזמנה" ו/או "המכרז"(.
 .2השירותים נחלקים לשני סלים כמפורט בנספח א'-המפרט ,מספר הזוכים בכל סל יהיה בהתאם לטבלה שלהלן:
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2.1

העסקת כח אדם

2.2

השמה

מספר הזוכים
2
3

 .2.1מובהר כי מציע רשאי להתמודד בסל אחד או יותר על פי בחירתו.
 .3אופי ההתקשרות והיקפה/השירותים
 .3.1ההתקשרות עם המציע הזוכה )להלן" :המציע" ו/או "הספק" ו/או "המציע הזוכה"( תהיה על בסיס
חוזה מסגרת ,לפי מטלות ,המצורף להזמנה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה ,בהתאם למפורט בנספח
אפיון ותמורה המצורף כנספח א' לחוזה ובהתאם להנחיות להוראות נוספות שתימסרנה על ידי מתאם
השירותים ,כהגדרתו להלן.
 .3.2תקופת ההתקשרות המוצעת הינה לשנתיים ,מיום חתימת הרכבת על החוזה המצורף להזמנה זו .בנוסף,
לרכבת שמורה האפשרות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להאריך את תקופת ההתקשרות
לתקופות נוספות שלא תעלנה על שלושים ושישה ) (36חודשים נוספים ,במצטבר.
 .3.3היקף ההתקשרות  -מובהר בזאת כי הרכבת אינה מתחייבת להזמין מהמציע הזוכה סך שירותים בהיקף
כלשהו ,וכי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות למסור מטלות ,לכל ספק אחר ,על פי שיקול דעתה הבלעדי
ועל פי צרכיה .הספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ,בויתור סופי ומוחלט ,בכל מקרה בו לא
יוצאו לו מטלות כלל.
כרקע בלבד על בסיס נתוני עבר ומבלי להתחייב מובהר כי ,ההיקף הכספי של השירותים המפורטים
אותם צרכה רכבת ישראל בממוצע שנתי לחמש השנים האחרונות עמד על כ -שתי מיליון ושש מאות אלף
) ,₪ (2,600,000כמו כן ישנן שנים בהן ההיקפים היו נמוכים מהסכום המצוין לעיל .למען הסר ספק
מובהר כי אין באמור בכדי להצביע על היקף השירותים נשוא מכרז זה ,השירותים אשר יינתנו בפועל
יינתנו בהתאם לצרכי הרכבת ושיקול דעתה הבלעדי והמציעים מוותרים בזאת על כל דרישה ו/או תביעה
כלפי הרכבת באם היקף השירותים יהיה נמוך יותר או בכל מקרה בו לא יוצאו לו מטלות כלל.

 .3.4מובהר ומודגש בזאת ,כי לספק לא תהא בלעדיות לביצוע השירותים וכי הרכבת שומרת לעצמה את
האפשרות למסור לכל גורם אחר ביצוע השירותים נשוא מכרז זה או שירותים דומים.
 .3.5מובהר בזאת ,כי לרכבת הזכות להפסיק בכל עת את עבודתו של הספק/ההתקשרות נשוא מכרז זה.
 .3.6מתאם השירותים מטעם הרכבת הינו סמנכ"ל משא"ן ולוגיסטיקה )משאבי אנוש( ברכבת ו/או מי
מטעמו )להלן" :המתאם"(.
 .3.7חלוקת העבודה בין המציעים הזוכים תהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת ובהתאם לצרכיה
המבוססים בין היתר על התאמת כ"א המוצע ע"י הזוכים ובהתאם לאמור בנספח אפיון השירותים.
 .4הודעות למציעים
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.
מעקב אחר פרסום הודעות בנוגע למכרז ,לרבות עדכון מועדים והבהרות שונות מוטלת על המציע בלבד .לא
תתקבל כל טענה מצד המציע באשר לאי ידיעה בדבר פרסום ההודעות ותוכנן ,כאמור.
 .5אופן מילוי המסמכים
 .5.1מסמכי המכרז מפורסמים במלואם באתר הרכבת תחת הלשונית" :מכרזים" )רשימת מכרזים( וחיפוש
לפי מס' המכרז שבנדון.
 .5.2על המציע לעיין בכל המסמכים כמפורט בסעיף  .21להלן ולהדפיס את הקובץ "פרק א' – נספחים
להזמנה להשתתף במכרז למילוי ע"י המציע".
 .5.3המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים בכל הנספחים הכלולים בפרק א' להזמנה זו ויקפיד על כל
ההוראות המפורטות בהם.
 .5.4כמו כן יצרף המציע את כל הנדרש בכל אחד מהנספחים וכל מסמך הנדרש לבדיקת עמידתו בתנאי מכרז
זה ולבדיקת ההערכה המקצועית של הצעתו ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחים המצורפים בפרק
א' להזמנה זו.
 .5.5מובהר בזאת כי בכל מקום בו נדרשת חתימת המציע ,כמפורט במסמכי המכרז ,יידרש המציע לחתום
באמצעות מורשה/י החתימה מטעמו בצירוף חותמת.
 .5.6המציע ימלא ויחתום על "טופס אשור 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.
 .5.7המציע ימלא את טופס הצעה הכספית לכל סל בנפרד ,כנדרש במכרז זה ,על גבי נספח  – A1סל העסקה,
על גבי נספח  – A2סל השמה ,להזמנה זו.
 .5.8המציע ימלא את טופס פרטי המציע ,כנדרש במכרז זה ,על גבי נספח  A3להזמנה זו.
 .5.9המציע ימלא הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" בנוסח המצורף כנספח  A5להזמנה זו.
 .5.10מובהר כי בשלב הגשת ההצעות אין צורך בהגשת נספח הביטוח חתום מחברת הביטוח ואולם תנאי זה
הינו תנאי לקיום החוזה ומציע ,עם הגשת הצעתו ,מצהיר כי בדק מול המבטח מטעמו את יכולת עמידתו
בכלל נספחי הביטוח הנדרשים במלואם.

 .6אופן הגשת ההצעה
 .6.1ראשית על המציע להדפיס את קבצי המדבקות מתוך קובץ "מדבקות מעטפה חיצונית" המופיע ברשימת
המסמכים באתר.
 .6.2על המציע להדביק על גבי מעטפה ריקה דף עליו מודפס" -מעטפה חיצונית -מכרז מס'  -11824תיבה
מס' ."6
 .6.3על המציע להדביק על גבי מעטפה ריקה נוספת ,דף עליו מודפס "מעטפה פנימית  -מכרז מס' - 11719
תיבה מס' ."6
 .6.4את פרק א' -הזמנה להשתתף במכרז ,על נספחיה המפורטים בסעיף  21.1להלן ,לרבות המעטפה
הפנימית יש להכניס לתוך המעטפה החיצונית .יצוין כי את מסמכי פרק א' כאמור יש להגיש ב2-
העתקים )מקור+העתק(.
 .6.5יש להקפיד על כך שהמעטפה תיסגר כיאות וכמו כן יש לציין על גביה את שם המציע.
 .6.6בסיום התהליך יש להכניס את המעטפה החיצונית לתוך תיבת המכרזים.
 .6.7הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב כמפורט בסעיף  21להלן.
 .6.8על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה .אי מילוי אחת או יותר מהדרישות ,עלול
לגרום לפסילת ההצעה .כל שינוי או תוספת שייעשו במפרט הטכני בטופס ההצעה או בתנאי החוזה ,או
כל הסתייגות לגביהם ,בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול
לגרום לפסילת ההצעה.
 .6.9על 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.
 .7העברת שאלות ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי ההזמנה ניתן יהיה להעביר לידי הגב' סיגל בן שמואל,
לכתובת המייל  sigalitb@rail.co.ilעד ליום  .3.4.2019יובהר כי העברת השאלות ומתן או אי מתן תשובות
איננו דוחה את מועד הגשת ההצעה .המציע יידרש לאשר קבלת ההודעה במייל חוזר.
 .7.1בנוסף שאלות המציעים יופנו בדרך של שליחת קובץ וורד במבנה הטבלה שלהלן:

ספרור רץ

סעיף במכרז

שאלה

 .8מועד ההגשה:
מועד הגשת ההצעות ,יחול ביום  17.4.2019החל משעה  08:00ועד לשעה  .13:00את ההצעות יש להגיש בתיבת
המכרזים מס'  6הנמצאת במשרדי הרכבת הממוקמים בבית הנהלת הרכבת  -רחוב יוספטל  ,1לוד.
 .9תוקף ההצעה:
 .9.1ההצעות תעמודנה בתוקף  6חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות .במקרה בו ,מכל טעם שהוא,
לא יעלה בידי הרכבת להתקשר עם המציעים הזוכים ,או שההסכם עם מי מהמציעים הזוכים יבוטל,
תהיה הרכבת רשאית לקבל את הצעת המציע הבא בדרוג ,הכל בהתאם לתנאי המכרז .תנאי סעיף זה
יחולו גם לאחר החלפת המציע כאמור ,בשינויים הנדרשים.

 .9.2לרכבת 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.
 .9.3יובהר כי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לפסול הצעתו של מציע אשר קשור
או היה קשור בחוזים אחרים ו/או בהתקשרויות ו/או בעבודות אחרות שקשורות לרכבת אשר יש בהם
כדי לגרום לניגוד עניינים לביצוע השירותים על פי מכרז ו/או חוזה זה.
 .10תנאי סף  -סל העסקת כ"א:
 .10.1למציע כל האישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  ,התשל"ו .1976 -
 .10.2למציע לפחות  2סניפים פעילים ,החל מיום  ,01.01.2016מהם אחד לפחות בחיפה או הקריות או נשר
והשני באזור המרכז )אשדוד – הרצליה(.
 .10.3בכל אחת מהשנים  2016-2018המציע העסיק לפחות  120עובדים אצל לקוחותיו ,מתוכם שני לקוחות
לפחות הינם ארגונים המעסיקים לפחות  800עובדים אורגנים.
** לא יילקחו בחשבון עובדים מהתחומים הבאים :עובדי ניקיון ,אבטחה ,מוקדנים ועובדי מיקור חוץ
מכל סוג שהוא.
 .10.4למציע רישיון בתוקף כקבלן כ"א בהתאם לחוק קבלני כ"א ,התשנ"ו – .1996
 .10.5למציע רישיון ניהול לשכה פרטית ,בתוקף.

 .11תנאי סף  -סל השמה:
 .11.1למציע כל האישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  ,התשל"ו .1976 -
 .11.2המציע מעסיק לפחות  2יועצי השמה אשר לכל אחד מהם ניסיון של לפחות שנה בביצוע השמת עובדים.
 .11.3למציע ניסיון בין השנים  2016-2018באיוש של לפחות  100מועמדים בשנה לתפקידים שונים כאשר
מתוכם לפחות  15איושים בכל שנה הינם לכל אחד משלושת התחומים המפורטים להלן:
 .11.3.1אדמיניסטרציה,
 .11.3.2תפעול /טכני )דוגמת טכנאים ,הנדסאים ,חשמלאים ומסגרים(,
 .11.3.3משרות מקצועיות )מהנדסים ,כלכלנים ,משאבי אנוש ,לוגיסטיקה ורכש(
*לא יילקחו בחשבון עובדים מהתחומים הבאים :עובדי ניקיון ,אבטחה ,מוקדנים ועובדי מיקור חוץ מכל
סוג שהוא.
 .11.4המציע ביצע בשנת  ,2018עבור שני לקוחות ,שכל אחד מהם מעסיק  800עובדים אורגניים לפחות5 ,
איושים לפחות עבור כל לקוח.
 .11.5למציע רישיון ניהול לשכה פרטית.

 .12המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאים המקדמיים
המציע יגיש לרכבת בכתב ,בין היתר ,את המידע הבא לצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים למכרז:
 .12.1להוכחת עמידתו בתנאים מקדמיים 10.1 :ו 11.1 -יגיש המציע את כל האישורים הנדרשים לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-ו/או תעודת התאגדות תקפה לרבות התצהיר המצורף למסמכי
המכרז כנספח . A4

 .12.2להוכחת עמידתו בתנאים מקדמיים 10.2 :ו 10.3 -יגיש המציע התצהיר המצורף למסמכי המכרז כנספח
.B
 .12.3להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  10.4יצרף המציע רישיון בתוקף כקבלן כ"א בהתאם לחוק קבלני כ"א,
התשנ"ו – .1996
 .12.4להוכחת עמידתו בתנאים מקדמיים 10.5 :ו 11.5-יצרף המציע רישיון ניהול לשכה פרטית ,בתוקף.
 .12.5להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  11.2יצרף המציע תצהיר של המנכ"ל מאומת ע"י עו"ד ובו פירוט אודות
שני יועצי ההשמה  -על גבי נספח .C
 .12.6להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  11.3יצרף המציע תצהיר של מנכ"ל המציע המאומת ע"י עו"ד בדבר
נסיונו בביצוע השמות ,בהתאם לאמור בנספח .C
 .12.7להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  11.4יצרף המציע תצהיר של מנכ"ל המציע המאומת ע"י עו"ד בדבר
נסיונו בביצוע  5איושים לפחות לכל אחד משני לקוחות המעסיקים  800עובדים אורגניים לפחות כל
לקוח ,בהתאם לאמור בנספח .C

 .13אמות המידה לבחירת הזוכה
במסגרת שיקולי הרכבת לבחירת ההצעה הזוכה ,בכל אחד מהסלים ,תיבחנה ההצעות שעמדו בתנאי הסף על פי
המסמכים שיוגשו לבדיקת הרכבת ,לפי אמות מידה שיכללו בין היתר:
 .13.1הצעה כספית

 60נקודות

 .13.2הערכה מקצועית

 40נקודות

 .14הערכה כספית  60 -נקודות – כמפורט להלן:
 .14.1המציע ימלא את הצעתו הכספית על גבי טופס ההצעה הכספית המצ"ב כנספחים  A1ו A2 -למסמכי
המכרז.
 .14.2ההצעה בעלת שיעור העמלה הנמוך ביותר ,בכל אחד מהסלים ,תזכה לניקוד המרבי בסך  60נקודות
וההצעה השנייה תנוקד באופן יחסי להצעה הזולה ביותר ,לפי הנוסחה ) (A/B*60כאשר  Aהיא העלות
הכוללת של ההצעה הזולה ביותר ו B-היא העלות הכוללת של ההצעה הנבדקת .להלן דוגמא לחישוב:
הצעה הזולה ביותר  10% - Aתקבל  60נק'; הצעה אחרת  12% - Bתקבל 49.99 =60*10/12 :נק'.

 .15אמות המידה איכותיות – סל העסקת כ"א  40 -נק' בהתאם לפרמטרים המפורטים להלן:
 .15.1שביעות רצון של מזמיני עבודה קודמים משירותי המציע בביצוע שרותי העסקת כ"א  -סה"כ  25נק'.
במסגרת הליך קבלת חוות דעת ,תקיים הרכבת שיחות טלפוניות עם  2מזמיני עבודה קודמים אותם הציג
המציע כמפורט בנספח  ,B2לקבלת המלצתם לקביעת הנקוד שלהלן.
איש הקשר הממליץ חייב להיות בדרג ניהולי ,יש לצרף מספר טלפון נייד של איש הקשר .יובהר כי במקרה של
אי קבלת המלצה ע"י איש קשר כלשהו ,ניקוד יהא  0נק' מתוך  25נק'.
חישוב הניקוד הינו באופן ממוצע ל 2-הממליצים ,קרי סך הניקוד מ 2-הממליצים מחולק ב .2-הרכבת
תבחן את שביעות הרצון על פי הפרמטרים הבאים:
 .15.1.1איכות המיון הראשוני  5 -נק'
 .15.1.2מידת התאמת המועמדים לדרישות התפקיד –  5נק'

 .15.1.3זמן תגובה לאיתור מועמדים והעסקת כ"א – 5נק'
 .15.1.4מידת הדיוק בתלושי השכר ובתשלום לעובדים –  5נק'
 .15.1.5שביעות רצון כללית מהמציע – 5נק'

יובהר כי הניקוד ינתן ע"פ סולם ציונים מ 1-עד  .5כאשר  5הינו הציון הטוב ביותר.
להלן דוגמא לחישוב:
סעיף  – 15.1.1איכות המיון הראשוני – הציון שניתן  4מתוך  ,5להלן החישוב ,4/5*5 = 4 :הניקוד הסופי
לסעיף זה הינו  4נק'.
הרכבת שומרת לעצמה את האפשרות לפנות למזמיני עבודה קודמים אף שאינם מפורטים בהצעת המציע,
ולקבל את חוות דעתם /התרשמותם.
מובהר בזאת כי גם אם המציע לא ציין את הרכבת כלקוח על אף שהתקשר עימה בעבר ,תחשיב הרכבת
את עצמה כאילו ציין אותה כלקוח לצורך בחינת שביעות רצון כאמור בסעיף  .14.1מובהר כי הגופים
אליהם תפנה הרכבת כמו גם אנשי הקשר איתם תשוחח לא יחשפו בשום שלב.
 .15.2סניפים פעילים באזורים חוץ מטרופוליניים  -סה"כ  6נק'.
המציע נדרש לפרט ע"ג נספח  B1סניפים פעילים בנוסף לתנאי הסף ,בכל אחד מהערים הבאים:
באר שבע או ירושלים או נתניה – בגינן ינתנו  2נק' לכל עיר.
 .15.3נסיון המציע בביצוע העסקות כ"א  -סה"כ  9נק'.
המציע נדרש לפרט ע"ג נספח  B1את כמות העסקות שבוצעו על ידו החל מיום  1.1.16ועד .31.12.18
יובהר כי היעדר חתימה על תצהיר המאמת את הנתונים בנספח כאמור הניקוד בסעיף זה יהא  0נק'.
לא יילקחו בחשבון עובדים שהועסקו בתחומים הבאים :עובדי ניקיון ,אבטחה ,מוקדנים ועובדי מיקור
חוץ מכל סוג שהוא.
הניקוד יקבע על פי המדרגות כמפורט:
 0-360העסקות –  0נקודות
 361-500העסקות – 3נק'
 501-750העסקות – 6נק'
למעלה מ 750-העסקות – 9נק'
 .15.4לרכבת שמורה האפשרות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול הצעה אשר תקבל ציון מקצועי
נמוך מ) 80%-נמוך מ 32-נק' בפרק הערכה מקצועית( .היה ולפחות  3מציעים לא יעברו את ציון הסף
המקצועי תהא הרכבת רשאית להעביר מציעים אשר להם ציון של  75%ומעלה.
 .16אמות המידה איכותיות – סל השמה  40 -נק' בהתאם לפרמטרים המפורטים להלן:
 .16.1שביעות רצון של מזמיני עבודה קודמים משירותי המציע בביצוע שרותי השמה  -סה"כ  20נק'.
במסגרת הליך קבלת חוות דעת ,תקיים הרכבת שיחות טלפוניות עם  2מזמיני עבודה קודמים אותם הציג
המציע כמפורט בנספח  ,C2לקבלת המלצתם לקביעת הנקוד שלהלן.
איש הקשר הממליץ חייב להיות בדרג ניהולי ,יש לצרף מספר טלפון נייד של איש הקשר .יובהר כי במקרה
של אי קבלת המלצה ע"י איש קשר כלשהו,
הניקוד יהא  0נק' מתוך  20נק'.

חישוב הניקוד הינו באופן ממוצע ל 2-הממליצים ,קרי סך הניקוד מ 2-הממליצים מחולק ב .2-הרכבת
תבחן את שביעות הרצון על פי הפרמטרים הבאים:
 .16.1.1איכות המיון הראשוני ) 5נק'(.
 .16.1.2שירותיות )מתן מענה אדיב והיענות לשינויים בתהליך הגיוס( – ) 5נק'(.
 .16.1.3זמן תגובה לאיתור ומיון מועמדים מתאימים ) 5נק'(.
 .16.1.4שביעות רצון כללית מהמציע ) 5נק'(.
יובהר כי הניקוד ינתן ע"פ סולם ציונים מ 1-עד  .5כאשר  5הינו הציון הטוב ביותר.
להלן דוגמא לחישוב:
סעיף  – 16.1.2שירותיות – הציון שניתן  4מתוך  ,5להלן החישוב ,4/5*5 = 4 :הניקוד הסופי לסעיף זה הינו 4
נק'.
הרכבת שומרת לעצמה את האפשרות לפנות למזמיני עבודה קודמים אף שאינם מפורטים בהצעת המציע,
ולקבל את חוות דעתם /התרשמותם.
מובהר בזאת כי גם אם המציע לא ציין את הרכבת כלקוח על אף שהתקשר עימה בעבר ,תחשיב הרכבת
את עצמה כאילו ציין אותה כלקוח לצורך בחינת שביעות רצון כאמור בסעיף  .14.1מובהר כי הגופים
אליהם תפנה הרכבת כמו גם אנשי הקשר איתם תשוחח לא יחשפו בשום שלב.
 .16.2נסיון המציע בביצוע השמות בכלל  -סה"כ  10נק'.
המציע נדרש לפרט ע"ג נספח  C1את כמות ההשמות שבוצעו על ידו החל מיום  1.1.16ועד ליום .31.12.18
יובהר כי היעדר חתימה על תצהיר המאמת את הנתונים בנספח כאמור הניקוד בסעיף זה יהא  0נק'.
לא יילקחו בחשבון עובדים שהושמו בתחומים הבאים :עובדי ניקיון ,אבטחה ,מוקדנים ועובדי מיקור
חוץ מכל סוג שהוא.
 100-150השמות  3נק'
 151-300השמות – 6נק'
 301השמות ומעלה – 10נק'
 .16.3נסיון המציע בביצוע השמות של משרות מתחומים הנדסיים  -סה"כ  10נק'.
*הגדרת תחומים הנדסיים :עובדים בתפקידי טכנאי/הנדסאי/מהנדס בתחומי הנדסה אזרחית או מכונות
או חשמל או אלקטרוניקה או תעשיה וניהול.
המציע נדרש לפרט ע"ג נספח  Cאת כמות השמות של משרות מתחום הנדסיים שבוצעו על ידו החל מיום
 1.1.16ועד ליום  .31.12.18יובהר כי במקרה של אי חתימה על תצהיר המאמת את הנתונים בנספח כאמור,
הניקוד בסעיף זה יהא  0נק'.
לא יילקחו בחשבון עובדים שהושמו בתחומים הבאים :עובדי ניקיון ,אבטחה ,מוקדנים ועובדי מיקור
חוץ מכל סוג שהוא.
הניקוד יקבע על פי המדרגות כמפורט:
עד  19משרות –  0נק'
 20משרות מתחומים הנדסיים – 4נק'
 21-60משרות מתחומים הנדסיים – 6נק'
למעלה מ 60-משרות מתחומים הנדסיים ויותר –  10נק'

המציע ימלא את טבלת המשרות עבורן ביצע השמה בשלוש השנים האחרונות ויחתום על תצהיר המאמת את
אמיתות הנתונים בטבלה.

 .16.4לרכבת שמורה האפשרות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול הצעה אשר תקבל ציון מקצועי
נמוך מ) 80%-נמוך מ 32-נק' בפרק הערכה מקצועית( .היה ולפחות  3מציעים לא יעברו את ציון הסף
המקצועי תהא הרכבת רשאית להעביר מציעים אשר להם ציון של  75%ומעלה.

 .17אופן בחירת מציע זוכה:
 .17.1במסגרת שיקולי הרכבת בבחירת הזוכה ,תבחנה ההצעות כדלקמן:
הערכה מקצועית :תחשב כסך הנקודות המתקבל מחיבור הניקוד שניתן להצעה הנבדקת ,בכל סל בנפרד,
בהתאם למפורט בסעיף  15ו 16-לעיל.
ההצעות הזוכות  -בסל העסקת כ"א 2 :הצעות מבין כלל ההצעות שעומדות בדרישות הסף ומולאו
בהתאם להנחיות מכרז זה ויזכו לניקוד הכולל הגבוה ביותר מבין ההצעות .
ההצעות הזוכות  -בסל ההשמה 3 :הצעות מבין כלל ההצעות שעומדות בדרישות הסף ומולאו בהתאם
להנחיות מכרז זה ויזכו לניקוד הכולל הגבוה ביותר מבין ההצעות .
 .17.2בחירת הצעה זוכה במקרה בו שניים או יותר מהמציעים יקבלו את הציון הזהה המשוקלל הגבוה
ביותר ,למקום הנותר במכרז ,תיערך לפי הגרלה .שיטת ההגרלה תקבע על ידי הרכבת.
 .18מציע בהמתנה
 .18.1במסגרת מכרז זה ,בנוסף לבחירת המציעים הזוכים ,ייבחר מציע נוסף ,בכל סל בנפרד ,אשר הצעתו
דורגה מיד לאחר ההצעות הזוכות ,כ"מציע בהמתנה".
 .18.2הרכבת תהא רשאית להפעיל את המציע הממתין על פי צרכיה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,בין
היתר ,במצבים בהם יבוטל חוזה עם מציע זוכה או במקרה בו הרכבת תהא סבורה כי אין ביכולתו של
המציע הזוכה לבצע את העבודות הכלולות בחוזה ,כולם או מקצתן ,ברמה ,בהיקף בלוח הזמנים וכד'
הנדרשים.
 .18.3הצעתו של המציע הממתין תהיה בתוקף למשך השנה הראשונה לחוזה .במהלך תקופה זו ,תחליט
הרכבת ,על פי שיקול דעתה וצרכיה האם להתקשר עם המציע הממתין .למציע הממתין תהא תקופה של
 7ימים מעת קבלת הודעה מגורמי הרכבת על הפעלתו ,לסרב בכתב לביצוע העבודה.
 .18.4במידה ותפעיל הרכבת את המציע בהמתנה ,יהיה דירוגו לאחר המציע הזוכה .דירוג המציע הממתין יהא
בהתאם לניקוד אשר צבר במכרז .במקרה של שיווין בין המציעים תיערך הגרלה מפוקחת ע"י הגורמים
המוסמכים ברכבת.
 .18.5למציע בהמתנה לא תהיה עילה לתביעה כלשהי אם הרכבת לא תתקשר עימו בסופו של דבר ,ולחילופין
באם תתקשר עימו בהיקף עבודה הנמוך מתכולת העבודה בחוזה.
 .18.6למען הסר ספק אין בהוראות סעיפים אלה כדי לחייב את הרכבת לפנות למציע בהמתנה והרכבת תהא
רשאית לפנות לחברה אחרת ו/או לפרסם מכרז חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמציע בהמתנה לא
תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת.

 .19השבת מסמכי החוזה על נספחיו במועד הדרוש
 .19.1לאחר 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.
 .19.2למען הסר ספק בעצם הגשת הצעתו המציע הזוכה מצהיר כי לא יבצע כל שינוי בכלל תנאי החוזה ,כי
קרא אותם ,הבין אותם והגיש הצעתו כאשר בכוונתו לחתום עליהם כלשונם וללא כל שינוי ו/או השגה.
 .19.3במידה והמציע הזוכה לא יפעל בהתאם לאמור לעיל בסעיפים  19.1יחויב המציע בסך של ) ₪ 1,000אלף
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.
 .20כללי
 .20.1הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודה גם בטרם חתימת החוזה וזאת
במקרים בהם ישתנו צרכי הרכבת או במקרים בהם ההצעות חורגות מן התקציב שאושר לבצוע.
 .20.2מובהר בזאת כי לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד .יש להגיש הצעה למכרז על ידי מציע
אחד בלבד וכלל תנאי הסף צריך שיתקיימו במציע מגיש ההצעה בלבד.
 .20.3הרכבת רשאית לדחות ,בכל עת ,את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים
בהזמנה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ובלבד שתודיע למציעים בהודעה בכתב בדבר השינוי.
 .20.4הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות את הצעתו של המציע
עמו היה לרכבת ניסיון רע או כושל במהלך השנים האחרונות ,לרבות במקרה של אי שביעות רצון
משמעותית מעבודתו ,הפרת הסכם ע"י המציע ,חשד למרמה ,תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב.
 .20.5הסתייגות מהתנאים המפורטים בנספחים לחוזה ,בטופס ההצעה ו/או בטופס למילוי על ידי המציע,
לרבות שינוי או תוספת בכל דרך שהיא ,עלולה לגרום לפסילת ההצעה ,ולרכבת שמורה הזכות לפסול כל
הצעה בה תימצא הסתייגות כאמור ו/או לפנות למציעים לשם השלמת פרטים חסרים.
 .20.6על אף האמור ,הרכבת רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים /או הפרטים ,והכל על פי
שיקול דעתה הבלעדי .הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות אל המציעים
ו/או אל לקוחותיו ,כולם או חלקם ,לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם ,לרבות קבלת אישורים ו/או
המלצות ו/או מסמכים ,וכל פרט אחר הדרוש לה לצורך קבלת החלטתה.
 .20.7הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכרז זה ,בכל עת משיקולי יעילות או שמירה על האינטרס
הציבורי.
 .20.8במקרה בו ,מכל טעם שהוא ,לא יעלה בידי הרכבת להתקשר עם המציע הזוכה ,או שההסכם עם המציע
הזוכה יבוטל ,תהיה הרכבת רשאית לקבל את הצעת המציע הבא בדרוג .תנאי סעיף זה יחולו גם לאחר
החלפת המציע כאמור ,בשינויים הנדרשים.
 .20.9הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לפסול ו/או לדחות הצעתו של מציע ,במקרה בו הינה סבורה ,שבמילוי
ההצעה נקט המציע בדרך של תכסיסנות ו/או הטעייה.
 .20.10לרכבת שמורה הזכות לדחות את הצעתו של מציע אשר יתברר בפועל ,כי אינו בעל האיתנות הפיננסית
המתאימה להיקף ההתקשרות ו/או כי מצג מהמצגים שהוצגו אינם נכונים ו/או אינם מתקיימים
במלואם.

 .20.11מובהר ומודגש בזאת ,כי למציע הזוכה לא תהא בלעדיות לביצוע השירותים וכי הרכבת שומרת לעצמה
את האפשרות למסור לכל גורם ו/או ספק אחר ביצוע השירותים נשוא מכרז זה ,כולם או חלקם או
שירותים דומים.
 .20.12הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להזמין מהמציע הזוכה שירותים נוספים בגינם תשולם תמורה ע"פ
מו"מ שיקבע בין הצדדים.
 .21החומר המצ"ב למסמכי המכרז:
 .21.1נספחי מסמך זה – פרק א' כמפורט להלן:
נספח  - Aטופס אשור והשתתפות המציע.
נספח  – A1טופס הצהרה והצעה כספית – סל העסקה
נספח  – A2טופס הצהרה והצעה כספית – סל השמה
נספח  - A3פרטי המציע.
נספח  – Bהצגת סניפים פעילים וכן נסיון המציע בביצוע העסקות כ"א בשנים  2016עד .2018
נספח  – B1סניפים פעילים בנוסף לנדרש בתנאי סף וכן נסיון בבצוע העסקות למעלה  120העסקות בשנה.
נספח  – B2שביעות רצון לקוחות עבורם ביצע המציע העסקות כ"א.
נספח  -Cיועצי השמה ונסיון המציע בביצוע השמות בשנים  2016עד .2018
נספח  -C1נסיון המציע בביצוע מעל  100השמות בממוצע שנתי במהלך השנים  2016עד ..2018
נספח  -C2שביעות רצון לקוחות עבורם ביצע המציע השמות.
נספח  -A4תצהיר בהתאם להוראות סעיף 2ב )ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
נספח  - A5תצהיר בדבר אי תשלום "דמי תיווך".
נספח  - A6התחייבות לשמירת סודיות.
נספח  - A7תצהיר בדבר אי תיאום הצעות.
נספח  - A8תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים.
 .21.2פרק ב' -החוזה ונספחיו כמפורט להלן:
נספח א':
נספח ב':

מפרט אפיון השירותים.
התמורה.

נספח ג' ו-ג':1
נספח ד':
נספח ה':
נספח ו':

אישור ביטוחים.
הצהרת סודיות.
ערבות בנקאית לקיום חוזה.
נספח בטחון.
בברכה,
סיגל בן שמואל
מרכזת תחום רכש והתקשרויות

פרק א'
נספחים להזמנה להשתתף במכרז
למילוי ע"י המציע

נספח  -Aטופס אישור השתתפות המציע
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ

אני/נו הח"מ ________________________________ )שם ות.ז( ,מורשה/י חתימה לעניין מכרז מס' 11824
מטעם

)שם

הגוף

המשפטי

של

המציע(

____________________________________

ח.פ

__________________
מיקוד
__________________
כתובת
__________________
טלפון __________________.פקס' __________________.דוא"ל) __________________.להלן:
"המציע"( מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
 .1קראנו בעיון והבנו היטב את האמור במסמכי המכרז ,הכוללים נספחים למסמכי המכרז לרבות החוזה והנספחים
המצורפים לו וכן הודעות למציעים במסגרת המכרז ,המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .2הננו מצהירים כי כל הנתונים שמולאו על ידנו במסגרת המכרז וההצהרות שנתנו הינם מלאים ,נכונים ומדויקים
ובכלל זה נספחי העמידה בתנאי הסף.
 .3הננו מתחייבים לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם ,ולהתחיל בבצוע השירותים מיד עם חתימת ההסכם
או בכל יום לאחר תאריך זה כפי שייקבע על ידכם ולהמשיך בביצועם בתנאים המפורטים בחוזה ,תמורת התשלום
המוצע על ידנו.
 .4הננו מצהירים כי יש לנו את היכולת הארגונית ,הפיננסית והמקצועית ,לרבות הידע והניסיון לבצע את שירותים
הנדרשים ,כמפורט במסמכי ההזמנה ,על כל נספחיהם.
 .5הננו מצהירים כי המציע בעל רישום בכל מירשם המתנהל על פי דין הצריך לענין נושא ההתקשרות וכן קיומם של
הרשיונות הנדרשים על פי דין ואלו בתוקף.
 .6הננו מצהירים כי לא נתנו ו/או נותנים שירותים לכל גורם שהוא ,אשר עלולים לגרום לנגוד עניינים בין אותם
השירותים שניתנים לבין השירותים נשוא הזמנה זה.
 .7הננו מצהירים כי אנו מודעים לכך שההצעות תבחנה לפי אמות המידה כפי שפורטו במסמכי ההזמנה.
 .8הננו מתחייבים להעביר לרכבת הסכם חתום כדבעי )על נספחיו( בתוך  6ימי עבודה מההודעה בדבר הזכייה )הודעה
כי ההסכמים מוכנים לחתימת המציע(.
 .9הננו מצהירים כי כל התחייבויות המציע במכרז )לרבות ההסכם 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.
 .10מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תוכנם של המסמכים שלהלן שצורפו על ידנו להצעה ,מוסכם עלינו באופן מלא והחתימה
על טופס זה תראה לכל דבר ועניין כאילו חתמנו על כל אחד מהם בנפרד:
.10.1

הזמנה להשתתף במכרז )עמ'  1-9למכרז(.

.10.2

פרק א' למכרז  -טפסים למילוי ע"י המציע )עמ'  11 -35למכרז ,לרבות נספחים  Aעד (C

.10.3

פרק ב' למכרז  -טיוטת החוזה ונספחיו )עמ'  23-1לרבות נספחים א' עד ו'(.

 .11אין האמור לעיל כדי לשחרר אותנו מחתימה על אותם מסמכים שחתימה עליהם נדרשת במסמכי המכרז.
 .12הצעתנו זו אינה ניתנת לביטול והיא עומדת בתוקפה  180יום ,מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

 .13אנו מגישים הצעתנו לסלים בהתאם לפירוט להלן:

סל מס' -1העסקת כ"א

סל מס' -2השמה

תאריך _____________

חתימת מורשה/י חתימה במציע __________________

אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייבות את
המציע בקשר עם מכרז מס'  11824לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת

נספח  -A1טופס ההצעה הכספית סל העסקה
מכרז פומבי מס'  – 11824הזמנה להציע הצעות למתן שירותי השמה והעסקת כ"א
אני/נו הח"מ ________________________________ )שם ות.ז( ,מורשה/י חתימה לעניין
מכרז מס'  11824מטעם )שם הגוף המשפטי של המציע( __________________________________
ח.פ___________________ כתובת ____________________________ מיקוד ___________ טלפון
__________________פקס'_______________ דוא"ל___________________________
)להלן" :המציע"( מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
.1

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

.2

אנו מצהירים בזה כי ביכולתנו לבצע את מלא העבודות הנדרשות במסמכי מכרז זה ,וכי אם נזכה
בביצוע העבודות נבצען כאמור במלואן ,במחירים המפורטים בטבלה להלן.

.3

אנו מציעים בזאת את ההצעה הכספית המפורטת ב להלן ,מכרז פומבי מס'  – 11824הזמנה להציע
הצעות למתן למתן שירותי השמה והעסקת כ"א )להלן" :השירותים"( והכל כמפורט במסמכי המכרז
ובנספח א' לחוזה.

.4

ידוע לנו כי כאמור במסמכי המכרז ,החוזה עם המציע הזוכה הנו חוזה מסגרת ,וכי כאמור במסמכי
החוזה ,שכר החוזה ישולם על פי הכמויות שידרשו מעת לעת ויבוצעו בפועל.

.5

אנו מודעים לכך ,כי הרכבת אינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו מהספק וכן כי היקף
השירותים שיוזמנו ,אם יוזמנו ,יהיה בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.

.6

אנו מודעים לכך שהשוואת ההצעות תעשה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

.7

אנו מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית ,צריכים להתייחס לכלל התשומות
הכרוכות בביצוע כל סעיף שירות על פי המפרטים המופיעים במסמכי המכרז ,לרבות הוצאות נסיעה
ואש"ל.

.8

אנו מודעים לכך כי המחירים המוצעים בהצעתנו הינם סופיים וכוללים כל עלות נוספת הכרוכה במתן
השירותים.

.9

אנו מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית הנם בש"ח ואינם כוללים מע"מ.

.10

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

.11

אנו מתחייבים לבצע את כל פרטי החוזה ונספחיו במלואם ,ולהתחיל בביצוע השירותים מיד עם חתימת
החוזה ו/או מיד לאחר קבלת אישור הרכבת לביצוע מטלה ייעודית או בכל יום לאחר תאריך זה כפי
שייקבע על ידי הרכבת ולבצע את הנדרש בהתאם לחוזה ו/או כתב המטלה ,תמורת התשלום המוצע על
ידנו.

.12

אנו מצהירים בזאת ,כי ביכולתנו לבצע את מלוא השירותים הנדרשים במסמכי מכרז זה ,לרבות
השירותים המפורטים בטבלת התמורה שלהלן ובמפרט הטכני .בנוסף ,אנו מתחייבים ,כי אם נזכה
בביצוע השירותים נבצעם כאמור במלואם ,במחירים המפורטים )למשך כל תקופת ההתקשרות עם
הרכבת ,לרבות תקופת האופציה ,אף אם יהיו שינויים בכמות השירותים שיירכשו(.

.13

לרכבת שמורה האופציה להזמין מהספק שירותים נוספים אשר אינם מפורטים בטבלאות התמורה.
התמורה עבור השירותים הנוספים ,תסוכם בין הצדדים במשא ומתן בתום לב ובהתבסס על מחירי
החוזה ובאישור הרכבת מראש ובכתב.

.14

אופן הגשת חשבון חודשי –

המציע הזוכה יגיש לרכבת חשבון חודשי ,שיהווה "חשבונית מס" לעניין חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו-
 ,1975ובו 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 ההשלמה
)ככל שישנה( .התמורה המגיעה למציע הזוכה מהרכבת ,תשולם לא יאוחר מ 45 -ימים מתום החודש
שבו הומצא לרכבת החשבון )להלן" :מועד התשלום"( ובתנאי שהוגש במועד כאמור לעיל ,ואושר על
ידי המתאם כהגדרתו בהסכם ובמסמכי המכרז .התשלומים יבוצעו בהעברה בנקאית לחשבון המציע
הזוכה ,הכל כמפורט בחוזה .תשלום חשבון ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים ,יעוכב ללא חבות ,וללא
הצמדה ו/או ריבית ,עד לבירורם הסופי ואישורם על ידי הרכבת .כל חשבון יכלול ,את מספר הזמנת
הרכש של הרכבת ,אישורי ביצוע חתומים ,שעות הגעה ועזיבה מאושרים בכל נקודת פריקה /טעינה,
מק"ט הרכבת ותיאור המק"ט הרכבתי.
המציע הזוכה יידרש ,בכפוף לשיקול דעתה של הרכבת ,להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך
תשלום עבור עבודתו ,במסגרת פורטל הספקים של רכבת ישראל.
.15

מובהר ,כי המחירים שהציע המציע בטופס ההצעה הכספית המצ"ב ,יהיו תקפים לכל אורך תקופת
ההתקשרות עם המציע הזוכה ,לרבות בתקופות האופציה ככל שתמומש.

.16

התמורה שתשלם הרכבת לחברה בגין כל עובד שיסופק על ידה לרכבת על פי הוראות הסכם זה יורכב
מהמרכיבים הבאים:
 16.1שכר השעה שישולם לעובד בהתאם לאמור במסמכי המכרז וההסכם ,כפי שיהיה מעת לעת
)להלן " -מרכיב שכר היסוד"( ,כפול סך השעות הרגילות שבצע העובד )להלן " -מרכיב
התשלום עבור שעות רגילות"(.
תשלומים עבור עבודה במשמרות ו/או בשעות נוספות ו/או בימי שבת וחג ששולמו לעובדים
בהתאם להסכם ,כפי שיהיו מעת לעת ,וזאת בגין עבודה כאמור שבוצעה לפי דרישת הרכבת
)להלן " -מרכיב התשלום עבור עבודה נוספת"(.
מרכיב התשלום עבור שעות רגילות בתוספת מרכיב התשלום עבור עבודה נוספת ,כאמור לעיל,
יקראו להלן" :מרכיב התשלום עבור שעות העבודה".
 16.2בנוסף לאמור לעיל ,תשלם הרכבת לחברה את כל התשלומים הנוספים שהחברה שילמה לעובד
או לגופים אחרים ,עבור עבודתו של העובד ברכבת ,בגין תנאי העבודה שינתנו לעובד בנוסף
למרכיב התשלום עבור שעות העבודה ,בהתאם לאמור בהסכם.
לתשלום עבור תנאי העבודה הנוספים ,כאמור לעיל ,לא תיווסף עמלה כלשהי.

.17

מודגש בזאת במפורש למניעת כל ספק ,כי תנאי לביצוע התשלום האמור לחברה ,הינו כי החברה
שילמה לעובדים בפועל את התשלומים האמורים בסעיף  16לעיל וכי החברה עמדה בכל שאר
התחייבויותיה לפי ההסכם.

.18

אין באמור בסעיף  16לעיל בכדי לגרוע מזכאותה של הרכבת לקלוט עובד החברה כעובד רכבת ,ללא
תשלום נוסף כלשהו לאחר שלושה חודשי העסקה ,והכל כמפורט בסעיף  2.5.10לחוזה.

.19

לתמורה יתווסף מע"מ כחוק.

.20

ביכולתנו לבצע את השירותים הנדרשים במסמכי הזמנה זו ,וכי אם נזכה בביצוע העבודה נבצע את
השירותים כאמור ,במלואם ,בתמורה שתשולם לנו לפי ביצוע מטלה/הזמנה בפועל אשר יאושרו על ידי
המתאם ובשיעורי עמלה כמפורט להלן )להלן" :התמורה"(:

 .21הצעתי לסל העסקת כ"א הינה:
עמלה בגין העסקת כ"א זמני בשיעור של ______ %ממרכיב תשלום עבור שעות
העבודה כהגדרתו במכרז.
.22

התמורה תשולם בתוספת מע"מ כדין.

.23

מצהירים ומסכימים כי התמורה כוללת את כל ההוצאות למיניהן לרבות ,עלות העסקת יועצי משנה,
הוצאות נסיעה ,ביטוח ,טלפון ,הדפסות ,צילומים ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים .המציע
הזוכה לא יהיה זכאי לדרוש כל תשלום נוסף בגין הוצאות מסוג זה.

תאריך _________________ שם ותפקיד___________________ :
חותמת חברה __________________
חתימת מורשה/י חתימה ________________

נספח  -A2טופס ההצעה הכספית סל השמה
מכרז פומבי מס'  – 11824הזמנה להציע הצעות למתן שירותי השמה והעסקת כ"א
אני/נו הח"מ ________________________________ )שם ות.ז( ,מורשה/י חתימה לעניין
מכרז מס'  11824מטעם )שם הגוף המשפטי של המציע( __________________________________
ח.פ___________________ כתובת ____________________________ מיקוד ___________ טלפון
__________________פקס'_______________ דוא"ל___________________________
)להלן" :המציע"( מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
.1

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

.2

אנו מצהירים בזה כי ביכולתנו לבצע את מלא העבודות הנדרשות במסמכי מכרז זה ,וכי אם נזכה
בביצוע העבודות נבצען כאמור במלואן ,במחירים המפורטים בטבלה להלן.

.3

אנו מציעים בזאת את ההצעה הכספית ,מכרז פומבי מס'  – 11824הזמנה להציע הצעות למתן למתן
שירותי השמה והעסקת כ"א )להלן" :השירותים"( והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספח א' לחוזה.

.4

ידוע לנו כי כאמור במסמכי המכרז ,החוזה עם המציע הזוכה הנו חוזה מסגרת ,וכי כאמור במסמכי
החוזה ,שכר החוזה ישולם על פי הכמויות שידרשו מעת לעת ויבוצעו בפועל.

.5

אנו מודעים לכך ,כי הרכבת אינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו מהספק וכן כי היקף
השירותים שיוזמנו ,אם יוזמנו ,יהיה בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.

.6

אנו מודעים לכך שהשוואת ההצעות תעשה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

.7

אנו מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית ,צריכים להתייחס לכלל התשומות
הכרוכות בביצוע כל סעיף שירות על פי המפרטים המופיעים במסמכי המכרז ,לרבות הוצאות נסיעה
ואש"ל.

.8

אנו מודעים לכך כי המחירים המוצעים בהצעתנו הינם סופיים וכוללים כל עלות נוספת הכרוכה במתן
השירותים.

.9

אנו מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית הנם בש"ח ואינם כוללים מע"מ.

.10

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

.11

אנו מתחייבים לבצע את כל פרטי החוזה ונספחיו במלואם ,ולהתחיל בביצוע השירותים מיד עם חתימת
החוזה ו/או מיד לאחר קבלת אישור הרכבת לביצוע מטלה ייעודית או בכל יום לאחר תאריך זה כפי
שייקבע על ידי הרכבת ולבצע את הנדרש בהתאם לחוזה ו/או כתב המטלה ,תמורת התשלום המוצע על
ידנו.

.12

אנו מצהירים בזאת ,כי ביכולתנו לבצע את מלוא השירותים הנדרשים במסמכי מכרז זה ,לרבות
השירותים המפורטים בטבלת התמורה שלהלן ובמפרט הטכני .בנוסף ,אנו מתחייבים ,כי אם נזכה
בביצוע השירותים נבצעם כאמור במלואם ,במחירים המפורטים )למשך כל תקופת ההתקשרות עם
הרכבת ,לרבות תקופת האופציה ,אף אם יהיו שינויים בכמות השירותים שיירכשו(.

.13

לרכבת שמורה האופציה להזמין מהספק שירותים נוספים אשר אינם מפורטים בטבלאות התמורה.
התמורה עבור השירותים הנוספים ,תסוכם בין הצדדים במשא ומתן בתום לב ובהתבסס על מחירי
החוזה ובאישור הרכבת מראש ובכתב.

.14

אופן הגשת חשבון חודשי –

המציע הזוכה יגיש לרכבת חשבון חודשי ,שיהווה "חשבונית מס" לעניין חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו-
 ,1975ובו 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 ההשלמה
)ככל שישנה( .התמורה המגיעה למציע הזוכה מהרכבת ,תשולם לא יאוחר מ 45 -ימים מתום החודש
שבו הומצא לרכבת החשבון )להלן" :מועד התשלום"( ובתנאי שהוגש במועד כאמור לעיל ,ואושר על
ידי המתאם כהגדרתו בהסכם ובמסמכי המכרז .התשלומים יבוצעו בהעברה בנקאית לחשבון המציע
הזוכה ,הכל כמפורט בחוזה .תשלום חשבון ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים ,יעוכב ללא חבות ,וללא
הצמדה ו/או ריבית ,עד לבירורם הסופי ואישורם על ידי הרכבת .כל חשבון יכלול ,את מספר הזמנת
הרכש של הרכבת ,אישורי ביצוע חתומים ,שעות הגעה ועזיבה מאושרים בכל נקודת פריקה /טעינה,
מק"ט הרכבת ותיאור המק"ט הרכבתי.
המציע הזוכה יידרש ,בכפוף לשיקול דעתה של הרכבת ,להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך
תשלום עבור עבודתו ,במסגרת פורטל הספקים של רכבת ישראל.
.15

מובהר ,כי המחירים שהציע המציע בטופס ההצעה הכספית המצ"ב ,יהיו תקפים לכל אורך תקופת
ההתקשרות עם המציע הזוכה ,לרבות בתקופות האופציה ככל שתמומש.

.16

מובהר ומודגש כי החברה תספק ,מעת לעת ,על פי דרישת המתאם ,כוח אדם להשמה ,כאמור בהוראות
סעיף זה )הוראות אלו מתייחסות להשמת עובדים עבור הרכבת ולא לעובדי החברה שיועסקו מטעמה
ברכבת(:
16.1

הרכבת תפנה לחברה בקשות לקבלת מועמדים לצורך איוש משרות נדרשות ברכבת.

16.2

המתאם יעביר לידי החברה את דרישות המשרה ואפיוני המועמדים אותם מחפשת הרכבת.

16.3

הרכבת תבחר מבין המועמדים שנשלחו את העובד המתאים לתפקיד עפ"י נהלי הרכבת
ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בלבד.

16.4

תנאי עבודתם של מי מהמועמדים אשר יתקבל לעבודה ברכבת ,יסוכמו ישירות בינו לבין
הרכבת.

16.5

לא תשולם כל תמורה ולא יוחזרו כל הוצאות בגין מועמדים אשר לא יתקבלו לעבודה ברכבת.

.17

אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מכל זכות של הרכבת בהתאם להסכם זה ביחס לעובדי החברה ואין
במתן שירותי ההשמה בכדי לבסס טענה כלשהי מצד מאן דהוא ,בעניין קיום יחסי עובד מעביד בין
עובדי החברה המוצבים ברכבת לבין הרכבת.

.18

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכאותה של הרכבת לקלוט עובדים חדשים בדרך כלשהי שלא
באמצעות החברה.

.19

ביכולתנו לבצע את השירותים הנדרשים במסמכי הזמנה זו ,וכי אם נזכה בביצוע העבודה נבצע את
השירותים כאמור ,במלואם ,בתמורה שתשולם לנו לפי ביצוע מטלה/הזמנה בפועל אשר יאושרו על ידי
המתאם ובשיעורי עמלה כמפורט להלן )להלן" :התמורה"(:

 .20הצעתי לסל ההשמה הינה:

עמלת השמה בשיעור של  ________ %משכר היסוד החודשי ברוטו של
העובד ,כפי שיקבע בינו לבין הרכבת ,רק בגין אותו מועמד שהופנה לעבוד
ברכבת והשלים בה חודש עבודה אחד מלא ,הכל על פי רישומי הרכבת
ובהתאם לדרישות המפרט וההסכם.
.21

התמורה תשולם בתוספת מע"מ כדין.

.22

מצהירים ומסכימים כי התמורה כוללת את כל ההוצאות למיניהן לרבות ,עלות העסקת יועצי משנה,
הוצאות נסיעה ,ביטוח ,טלפון ,הדפסות ,צילומים ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים .המציע
הזוכה לא יהיה זכאי לדרוש כל תשלום נוסף בגין הוצאות מסוג זה.

תאריך _________________ שם ותפקיד___________________ :
חותמת חברה __________________
חתימת מורשה/י חתימה ________________

נספח A3
פרטי המציע
שם המשרד______________________________________________________ :
______________________________________________________
מצ"ב אשור ניהול ספרים להוכחת עמידה בתנאי מקדמי מס' .10.1 +11.1
באם המציע הינו חברה –
מצ"ב בנוסף תעודת התאגדות.
שנת ייסוד /הקמה________________________________________________ :
מספר רשום)ח .פ__________________________________________________ :(.
מספר עוסק מורשה_________________________________________________ :
כתובת המשרד___________________________________________________________ :
___________________________________________________________
כתובת הסניפים הנוספים______________________________________________:
___________________________________________________________
פקס__________________________ :
פקס__________________________ :

טל':
טל':
מס' עובדים:
איש קשר/מנהל המשרד_____________________ :
____________________
:E- MAIL

צרוף רישיונות להוכחת עמידה בתנאי סף:
מצ"ב רישיון על שם המציע  -בתוקף כקבלן כ"א בהתאם לחוק קבלני כ"א ,התשנ"ו – – .1996
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף ) .10.4לא נדרש להציג רישיון זה לסל ההשמה(

מצ"ב רישיון על שם המציע  -ניהול לשכה פרטית ,בתוקף – .לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 10.5
ו.11.5 -

נספח  -Bתצהיר המציע מאומת ע"י עו"ד
סל העסקת כ"א  -ניסיון המציע
)נדרש להוכחת עמידה בתנאי מקדמי  10.2ו(10.3-
הריני ,מנכ"ל חברת____________________ח.פ) __________________ .להלן" :המציע"( מאשר כדלקמן:
 .1למציע לפחות  2סניפים פעילים ,החל מיום  ,01.01.2016מהם אחד לפחות בחיפה או הקריות או נשר והשני
באזור המרכז )אשדוד – הרצליה(.
אזור צפון – כתובת הסניף__________________________________________:
______________________________________טלפון___________________:
אזור מרכז – כתובת הסניף__________________________________________:
______________________________________טלפון___________________:
 .2בכל אחת מהשנים  2016-2018המציע העסיק לפחות  120עובדים אצל לקוחותיו ,מתוכם שני לקוחות לפחות
הינם ארגונים המעסיקים לפחות  800עובדים אורגנים.
** לא יילקחו בחשבון עובדים מהתחומים הבאים :עובדי ניקיון ,אבטחה ,מוקדנים ועובדי מיקור חוץ מכל סוג
שהוא.
להלן פרטי האירגונים עבורם בוצע שרותי העסקת כ"א זמניים:

שם הארגון +
מספר עובדים אורגניים
בארגון

מספר עובדים זמניים בכל אחת
מהשנים  2016עד  2018אשר הועסקו
מטעם המציע אצל הארגון
2016

2017

2018

מספר עובדים אורגניים

אצל הארגון ________

מספר עובדים אורגניים

אצל הארגון ________

מספר עובדים אורגניים

אצל הארגון ________

מספר עובדים אורגניים

אצל הארגון ________
ניתן לצלם עמוד זה ולפרט ארגונים נוספים.

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.

פרטי איש הקשר בדרג ניהולי
)לרבות מס' נייד(

תאריך_____________

חתימה וחותמת_______________________

שם החותם ____________________

תפקיד_____________________________

אישור
הריני לאשר כי ביום _________________________ התייצב בפני עו"ד _____________________ מרח'
____________________מר/גב’ _______________ המוכר/ים לי באופן אישי/שזוהה/זוהו על ידי באמצעות
תעודת זהות שמספרו/ם ______________ ,______________ ,ולאחר שהזהרתיו/יהם כי עליו/הם לומר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

___________________ _______________________
עו"ד
תאריך

_______________________
חותמת

נספח  – B1סל העסקת כ"א
סניפים פעילים )בנוסף לתנאי סף (10.2
לשם הוכחת עמידה בדרישות אמת מידה מס' 15.2
בעיר באר שבע – כתובת הסניף__________________________________________:
______________________________________טלפון___________________:
בעיר ירושלים – כתובת הסניף__________________________________________:
______________________________________טלפון___________________:
בעיר נתניה – כתובת הסניף__________________________________________:
______________________________________טלפון___________________:

נסיון המציע בכל אחת מהשנים  2016עד  2018בהעסקת כ"א מעל  120עובדים בשנה
לשם הוכחת עמידה בדרישות אמת מידה מס'  10.3מופיע בעמוד הקודם

שם הארגון +
מספר עובדים אורגניים
בארגון

מספר עובדים זמניים בכל אחת
מהשנים  2016עד  2018אשר הועסקו
מטעם המציע אצל הארגון
2016

2017

פרטי איש הקשר בדרג ניהולי
)לרבות מס' נייד(

2018

מספר עובדים אורגניים

אצל הארגון ________

מספר עובדים אורגניים

אצל הארגון ________

מספר עובדים אורגניים

אצל הארגון ________

מספר עובדים אורגניים

אצל הארגון ________
סה"כ*
*ככל ותהא טעות בחישוב בשורת סה"כ  -ילקחו בחשבון כמות העסקות ולא שורת הסה"כ.
ניתן לצלם עמוד זה ולפרט ארגונים נוספים.

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.

תאריך_____________

חתימה וחותמת_______________________

שם החותם ____________________

תפקיד_____________________________

אישור
הריני לאשר כי ביום _________________________ התייצב בפני עו"ד _____________________ מרח'
____________________מר/גב’ _______________ המוכר/ים לי באופן אישי/שזוהה/זוהו על ידי באמצעות
תעודת זהות שמספרו/ם ______________ ,______________ ,ולאחר שהזהרתיו/יהם כי עליו/הם לומר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

___________________ _______________________
עו"ד
תאריך

_______________________
חותמת

נספח  –B2סל העסקת כ"א
שביעות רצון של  2ממליצים משרותי המציע
להוכחת עמידת המציע באמת מידה 15.1
הליך קבלת חוות דעת של שני מזמיני שרותים בלבד עימם תקיים הרכבת שיחות טלפוניות – כדאי יותר מ3-
ממליצים .שיהיה מקום לפחות ל 5-ארגונים
איש הקשר וטלפון
1

2

3

תפקידו הניהולי

שם החברה המזמינה

מתוך נספח  Bו-
B1

נספח  -Cתצהיר המציע מאומת ע"י עו"ד
סל השמה  -ניסיון המציע
)נדרש להוכחת עמידה בתנאים מקדמיים  11.3 , 11.2ו(11.4-
הריני ,מנכ"ל חברת____________________ח.פ) __________________ .להלן" :המציע"( מאשר כדלקמן:
 .1המציע מעסיק לפחות  2יועצי השמה אשר לכל אחד מהם ניסיון של לפחות שנה בביצוע השמת עובדים ,להלן
שמות יועצי ההשמה :
שנות נסיון

שם יועץ ההשמה

 .2למציע ניסיון בין השנים  2016-2018באיוש של לפחות  100מועמדים בשנה לתפקידים שונים כאשר מתוכם
לפחות  15איושים בכל שנה הינם לכל אחד משלושת התחומים המפורטים להלן:
 .21.2.1אדמיניסטרציה,
 .21.2.2תפעול /טכני )דוגמת טכנאים ,הנדסאים ,חשמלאים ומסגרים(,
 .21.2.3משרות מקצועיות )מהנדסים ,כלכלנים ,משאבי אנוש ,לוגיסטיקה ורכש(
*לא יילקחו בחשבון עובדים מהתחומים הבאים :עובדי ניקיון ,אבטחה ,מוקדנים ועובדי מיקור חוץ
מכל סוג שהוא.
תחום המשרה

מספר העובדים שאוישו בתחום המשרה :
2016

2017

2018

אדמיניסטרציה
טכנאים /הנדסאים/מהנדסים
חשמלאים
מסגרים
כלכלנים
משאבי אנוש
לוגיסטיקה
רכש
אחר :יש לפרט
_____________________
_____________________
סה"כ*
*ככל ותהא טעות בחישוב בשורת סה"כ ילקחו בחשבון כמות האיושים ולא שורת הסה"כ.

 .3המציע ביצע בשנת  ,2018עבור שני לקוחות ,שכל אחד מהם מעסיק  800עובדים אורגניים לפחות 5 ,איושים
עבור כל לקוח .להלן פרטי הלקוחות :כדאי שיהיה מקום ליותר מ 2-חברות
שם הלקוח

כמות איושים
בשנת 2018

פרטי איש הקשר בדרג ניהולי )לרבות מס' נייד(

מספר עובדים אורגניים
אצל הארגון ________

מספר עובדים אורגניים
אצל הארגון ________

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.
תאריך_____________

חתימה וחותמת_______________________

שם החותם ____________________ תפקיד_____________________________
אישור
הריני לאשר כי ביום _________________________ התייצב בפני עו"ד _____________________ מרח'
____________________מר/גב’ _______________ המוכר/ים לי באופן אישי/שזוהה/זוהו על ידי באמצעות
תעודת זהות שמספרו/ם ______________ ,______________ ,ולאחר שהזהרתיו/יהם כי עליו/הם לומר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

___________________ _______________________
עו"ד
תאריך

_______________________
חותמת

נספח  – C1סל העסקת כ"א
נסיון המציע בכל אחת מהשנים  2016עד  2018בביצוע מעל  100השמות
בממוצע שנתי
לשם הוכחת עמידה בדרישות אמת מידה מס' 16.2
שם הארגון

מספר השמות בכל אחת מהשנים 2016
עד  2018אצל הארגון
2017

2016

פרטי איש הקשר בדרג ניהולי
)לרבות מס' נייד(

2018

ניתן לצלם עמוד זה ולפרט ארגונים נוספים.

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.
תאריך_____________

חתימה וחותמת_______________________

שם החותם ____________________ תפקיד_____________________________
אישור
הריני לאשר כי ביום _________________________ התייצב בפני עו"ד _____________________ מרח'
____________________מר/גב’ _______________ המוכר/ים לי באופן אישי/שזוהה/זוהו על ידי באמצעות
תעודת זהות שמספרו/ם ______________ ,______________ ,ולאחר שהזהרתיו/יהם כי עליו/הם לומר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

___________________ _______________________
תאריך

עו"ד

_______________________
חותמת

נספח  – C2סל העסקת כ"א
שביעות רצון של  2ממליצים משרותי המציע
להוכחת עמידת המציע באמת מידה 16.1
הליך קבלת חוות דעת של שני מזמיני שרותים בלבד עימם תקיים הרכבת שיחות טלפוניות
איש הקשר וטלפון
1

2

תפקידו הניהולי

שם החברה המזמינה

מתוך נספח  Cו-
C1

נספח A4
תצהיר בהתאם להוראת חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – 1976
)לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי המקדמי בסעיף (8.1

מכרז פומבי מס'  – 11824הזמנה להציע הצעות למתן שירותי השמה והעסקת כ"א
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:
.1

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

.2

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.

.3

המונחים והביטויים בתצהירי זה ,הינם כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ) 1976להלן "חוק
עסקאות גופים ציבוריים"(.

.4

אני מצהיר בזאת כדלקמן )יש לסמן  Xבריבוע המתאים(:
הנני מצהיר כי עד מועד ההתקשרות המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי ) (2עבירות לפי חוק
עובדים זרים ,התשנ"א ) 1991 -להלן" :חוק עובדים זרים"( וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ) 1987להלן" :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[

1
2
3
4

.5

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

.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.
_______________________
תאריך

___________________
חתימת וחותמת עו"ד

נספח A5
הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך
מכרז פומבי מס'  – 11824הזמנה להציע הצעות למתן שירותי השמה והעסקת כ"א
 .1בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-אנו הח"מ
____________________________________ ,ת.ז ________________ :מתחייבים ומצהירים
בזאת כדלקמן:
.1

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.

.2

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.

.3

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישירן 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.

.4

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

 .2במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  1לעיל ,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.
 .3אנו 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(_______________________________ :

נספח A6
התחייבות לשמירת סודיות
מכרז פומבי מס'  – 11824הזמנה להציע הצעות למתן שירותי השמה והעסקת כ"א
אל:
.1

רכבת ישראל בע"מ

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 או בקשר אליה,
במשך העבודות נשוא הזמנה זה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם המידע הגיע בקשר עם עשיית העבודה
ובין אם לאו;

.2

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
רכבת ישראל.

.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.

.5

הח"מ מצהיר כי ידוע לו שעל כל ההוראות דלעיל חלות הוראות סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז.1977 -
ולראיה באנו על החתום:
שם___________________ :

שם_____________________ :

ת.ז__________________ :.

ת.ז_____________________ :.

חתימה________________ :

חתימה___________________ :

חותמת )חברה(__________________ :

נספח A7
תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז

מכרז פומבי מס'  – 11824הזמנה להציע הצעות למתן שירותי השמה והעסקת כ"א
 .1אני 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:
 .2הנני משמש כמורשה חתימה בחברת _________________ בע"מ )להלן" :המציע"(
ח.פ _______________ .והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעם המציע.
 .3אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
 .4המחירים ו/או הכמויות אשר יוצעו על ידי המציע בפנייה הפרטנית יוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי,
ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר שזה במכרז או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 .5המחירים ו/או הכמויות אשר יוצעו על ידי המציע בפנייה הפרטנית לא יוצגו בפני כל אדם או תאגיד
אשר יציע הצעות במסגרת הפניה הפרטנית שתפורסם או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע
הצעות כאמור.
 .6לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתי לעשות כן.
 .7לא אהיה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי ,ואין
בכוונתי לעשות כן.
 .8לא אהיה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .9הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או
מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 .10הצהרה זו חלה עלי ועל כלל עובדי ו/או שלוחי ו/או קבלני משנה מטעמי ותובא לידיעתם.
 .11יש 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:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________
 .12זה 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 /
קבלן משנה מטעמו בקשר עם מכרז מס'  11824לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת

נספח A8
תצהיר המציע בדבר היעדר ניגוד עניינים

מכרז פומבי מס'  – 11824הזמנה להציע הצעות למתן שירותי השמה והעסקת כ"א
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:
.1

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע ________________________ )להלן" :המציע"( למכרז פומבי
מס'  – 11824הזמנה להציע הצעות למתן שירותי השמה והעסקת כ"א.

.2

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.

.3

אני מצהיר בזאת בנוגע להצעתו של המציע כדלקמן:
3.1

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.

3.2

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

3.3

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

3.4

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.

.4

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

פרק ב' – נספח F
ההסכם ונספחיו
)מצורף בנפרד(

