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לכבוד
_____________________
_____________________
ג.א.נ,

מכרז מס' 13913
הסכם מסגרת שנתי,כלל רכבתי ,להספקת פריטי כיבוד
רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") מזמינה בזה הצעות להספקה שוטפת של פריטי כיבוד
(להלן" :הטובין") לאתרינו הפזורים ברחבי הארץ ,בהתאם לנספח התמורה א' ונספחים ב-ד'
המצ"ב וכמפורט במסמכי המכרז.
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אופי ההתקשרות והיקפה:
1.1

ההתקשרות עם המציע הזוכה (להלן "המציע" ו\או "המציע הזוכה") תהא על בסיס חוזה
מסגרת בנוסח המצ"ב ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מההזמנה להציע הצעות ובהתאם למפורט
בה .מימוש ההסכם יהא באמצעות הזמנה אשר תימסר לזוכה על ידי הרכבת מעת לעת על פי
צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי.
בהזמנה יפורטו הדרישות וההנחיות הקשורות להזמנה.

1.9

מובהר בזאת כי הרכבת אינה מתחייבת להזמין מהזוכה טובין בהיקף כספי ו/או בכמות כלשהי.
הרכבת תהא רשאית להזמין טובין כדוגמת אלו שבמכרז זה מספקים נוספים/אחרים בהתאם
לצורכי הרכבת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.8

המציעים נדרשים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב ולהחזיר את הצעתם שתכלול את כל
המסמכים המוזכרים בנספח " Aטופס למילוי ואישור השתתפות על ידי המציע"
כשהכול חתום על ידי המוסמכים מטעמם בכל עמוד ועמוד.

1.0

ההצעה תחשב כעומדת בתוקפה למשך  21יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

1.1

במקרה 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.

1.6

מובהר כי אין הרכבת מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

1.8

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכרז זה ,בכל עת משקולי יעילות או שמירה על
האינטרס הציבורי.

מהות והיקף הספקת הטובין
9.1

הטובין שיסופקו ע"י המציע הזוכה יכללו ,בין היתר ,הספקה סדירה ומהירה של פריטי כיבוד,
הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם המצורף להזמנה זו.

.8

9.9

תקופת ההתקשרות הינה ל 19-חודשים (להלן "תקופת ההתקשרות הראשונה") עם זכות
ברירה לרכבת בלבד ,להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות בנות  19חודשים כל אחת,
המצטברות ל 03-חודשים מתום תקופת ההתקשרות הראשונה (להלן "תקופת האופציה")
ובלבד שהרכבת תודיע על כך למציע הזוכה עד ( 81שלושים) יום לפני תום תקופת ההתקשרות.
החליטה הרכבת לממש את זכותה ,התמורה עבור תקופת האופציה תשולם בהתאם למחירים
הנקובים בנספחי התמורה המצורפים להזמנה זו.

9.8

מבלי לגרוע מאמור ,מובהר ,כי הרכבת תהא רשאית לבטל את החוזה בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,ע"י מתן הודעה בכתב ומראש למציע הזוכה .ניתנה הודעה כאמור,
יסתיים תוקפו של החוזה תוך  81ימים מיום מתן ההודעה.

להלן תנאים מקדמיים להגשת ההצעה( :התנאים מצטברים):
8.1

למציע כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – .3967

8.9

למציע ניסיון מוכח בהספקת פריטי כיבוד כמפורט בנספחים ,בדחיפה לאתרי הלקוח ,לפחות
ל 1 -חברות ו/או תאגידים ו/או מוסדות בפריסה ארצית ,בהיקף שנתי ממוצע שלא פחת מ-
 ₪ 3,111,111בכל אחת מהשנים  ;2136 ,2137 ,2132או  .2132 ,2136 ,2137המציע נדרש לצרף
אישור רו"ח כמפורט בנספח ד' ,כהוכחה להיותו בעל הניסיון כנדרש.

8.8

להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה
רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א ,3923 -על סך של
( ₪ 311,111מאה אלף שקלים חדשים) (להלן "ערבות ההצעה"( .ערבות ההצעה תהא ערבות
אוטונומית ,בלתי תלויה ובלתי מותנית לפקודת "רכבת ישראל בע"מ",בלבד ,בתוקף לפחות
לפחות עד ליום  . 11.17.2139ערבות ההצעה תהא על פי הנוסח המחייב המצ"ב כנספח A4
המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

מובהר כי על המציע להמציא את כל המסמכים ו/או האישורים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים
המקדמיים לעיל.

.4

השתתפות במכרז
*מציע אשר החליט להשתתף במכרז יידע בדוא"ל את מזכיר הוועדה לכתובת bennis@rail.co.il
0.1
0.9
0.8

תשומת לב המציעים לכך כי הודעות למציעים ,ככל שתהיינה ,ככל הנוגע להליך המכרז
ועד למועד הגשת ההצעות ,יפורסמו באתר הרכבת ,תחת שם המכרז המופיע ברשימת
המכרזים המתפרסמים באתר הרכבת.
מעקב אחר פרסום הודעות בנוגע למכרז ,מוטלת על המציע בלבד .לא תתקבל כל
טענה מצד המציע באשר לאי ידיעה בדבר פרסום ההודעות ותוכנן ,כאמור.
העברת שאלות הבהרה ניתן יהא להעביר לידי הח"מ רק באמצעות דוא"ל bennis@rail.co.il
עד ליום 23/2/2139

.1

אופן הגשה\מילוי ההצעה:
1.1

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

1.9

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

1.8

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.

1.0

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

1.1

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עליה רשום מס' המכרז,בהתאם למפורט ,עד ליום
 2/1/2139שעה  32:11לתיבת המכרזים ברחוב נחום ארמן חיפה ,מפרץ חיפה,מחלקת
רכש פנים.

2.7

המציע ימלא את הצעתו ע"ג נספחי א'  +ג' המצ"ב בלבד,ובמלואם ויכניסם למעטפה
נפרדת עליה יצוין "הצעה כספית" שתוכנס למעטפת המכרז בצרוף כל האישורים ו/או
המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

1.8

על המציע למלא באמצעות הקלדת מחירים,את מחירי היחידה,בנספחים א,ג

1.3

במקרה של אי התאמה בין הסה"כ הרשום ליד הפריט לבין הסכום המתקבל מהכפלת הכמויות
של אותו פריט במחיר היחידה שלו ,יתוקן הסה"כ של הפריט לפי הסכום המתקבל מהמכפלה.
מחיר היחידה נשאר קבוע ועומד .מודגש כי המציע אינו רשאי להציע מחיר יחידה שלילי או
מחיר אפס וכי הדבר יגרום לפסילת ההצעה.

1.2

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 הטעייה.

1.11

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 הטכני ו/או בטופס
ההצעה 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.

1.11

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

1.19

נספחי התמורה המצורפים למסמכי המכרז נועדו לצורך השוואת הצעות בלבד והינם
הערכה זהירה ובלתי מחייבת של כמויות שנתיות הנדרשות .למען הסר ספק מודגש כי אין
באומדן הנ"ל כדי להצביע ו/או לרמז על הכמויות שבכוונת הרכבת להזמין מהמציע במהלך
תקופת ההתקשרות והרכבת רשאית להזמין טובין בהיקף גדול או קטן מההיקף המצוין
באומדן לעיל.

1.18

מובהר בזאת כי להסכם עם הזוכה יצורפו נספחי התמורה והמחירים שצוינו על ידו -נספחים
אלו יהוו את המחירון לכל ההזמנות שיופקו עפ"י ההסכם.

בקבצי האקסל ,עבור כל פריט ופריט ,לסיכום סך כל הפריטים לסעיף
סה"כ כללי.

1.10

מובהר בזאת כי כל שינוי או תוספת שייעשו ,במסמכי המכרז ו/או בתנאי ההסכם ,או כל
הסתייגות לגביהם  ,בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת,
עלול לגרום לפסילת ההצעה.

2.32

סוגי הטובין ואיכותם יהיו כאמור בנספחים .יובהר ויודגש כי ככל והמציע מעוניין להגיש
הצעתו על תוצרת של מי מהפריטים אשר שונה מהאמור בנספחים ,והינה שוו"ע ,יגיש לח"מ,
עד למועד האחרון לשאלות ההבהרה ( )23/2/39בקשה מנומקת בצרוף דף קטלוגי של תוצרת
הפריט אותו הינו מעוניין להציע .הוועדה המקצועית תבחן את הבקשה והחלטת הרכבת
תפורסם בטרם למועד האחרון להגשת הצעות .מובהר למען הסר ספק כי ניתן יהיה להגיש
הצעה רק על תוצרת הפריטים המפורטים במכרז ו/או שהרכבת אישרה במסגרת הליך
שאלות ההבהרה.

1.16

במכרז זה תינתן העדפה להצעות להספקת טובין מתוצרת הארץ ,בהתאם לקבוע בתקנות (8ד)
– (8ח) לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) ,התשנ"ה –
 .1221ההעדפה תינתן במסגרת הצעת המחיר ,להצעות שמחירן אינו עולה על מחיר הצעות
לרכישת טובין מיובאים בתוספת של  .11%כתנאי לקבלת ההעדפה ,על המציע לצרף להצעתו
אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.

1.18

על המציע להדפיס את קבצי המדבקות מתוך קובץ "מדבקות על מעטפות פנימית וחיצונית"
המופיע ברשימת המסמכים באתר.

1.13

על המציע להדביק על גבי מעטפה ריקה ,דף עליו מודפס " -מעטפה חיצונית -מכרז מס'
."81211

1.12

על המציע להדביק על גבי מעטפה ריקה נוספת ,דף עליו מודפס" ,מעטפה פנימית -הצעה
כספית .את הנספחים -ההצעה הכספית ,יש להכניס לתוך המעטפה
הפנימית .יש להקפיד שבמעטפה החיצונית לא יוכנס עותק של ההצעה הכספית .מובהר כי
המעטפה הכספית תוכנס למעטפה הפנימית אשר תוכנס למעטפה החיצונית.

1.91

שאר מסמכי המכרז ,לרבות הערבות ,כמפורט בטופס למילוי ע"י המציע ,יש להכניס למעטפה
החיצונית .נא להקפיד שתיסגר כיאות וכמו כן נא לציין על גביה את שם המציע וכתובתו בלבד.

1.91

בסיום התהליך יש להכניס את המעטפה החיצונית לתוך תיבת המכרזים.

2.22

מבין כלל ההצעות
ההצעה הזוכה תקבע על פי ההצעה הכוללת הזולה ביותר לנספח
הכשרות .חישוב ההצעה הזולה ביותר יעשה בהתבסס על האומדן השנתי המפורט בנספח
התמורה כדלקמן :לגבי כל פריט תחושב המכפלה של אמדן הרכש השנתי לאותו פריט במחיר
המוצע על ידי המציע ליחידה לאותו פריט .סכום כלל המכפלות ,יהווה את ההצעה הכוללת
של המציע לצורך השוואת ההצעות.

א'

1.98

הזוכה יידרש להחזיק מלאי מתאים לאספקה שוטפת.

1.90

זמן הספקה נדרש – כאמור בנספחי התמורה.
ההזמנות יסופקו על חשבון הזוכה למתקני הרכבת השונים ברחבי הארץ.

1.91

הצעה המוגשת במשותף על ידי יותר ממציע אחד – תיפסל.

1.96

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 .למציע במידה ותחליט הרכבת,כי אינה שבעת רצון מניסיונה עם
המציע,תשקול הרכבת את פסילתו,אולם בטרם החלטתה בעניין,יוזמן המציע לשימוע במסגרתו
יוכל לשטוח את טענותיו בפני ועדת המכרזים של הרכבת .ככל שהמציע לא יפסל בעקבות הליך
השימוע,תבחן 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 נסיון קודם רע בעבודה עימם,בתנאים המקדמיים להשתתפות במכרז.בתום
בחינת נסיון העבר עם המציעים כאמור לעיל\במקביל לקיום הליך שימוע כאמור לעיל,הרכבת
תבחן את עמידת המציעים בתנאים המקדמיים להשתתפות במכרז,כאמור במסמכי המכרז.

.7

1.98

הצעותיהן הכספיות של המציעים שעמידתם בתנאים המקדמיים אושרה,תיפתחנה.

1.93

הרכבת תבחר את ההצעה הזוכה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

1.92

המציע הזוכה יגיש לרכבת חשבון חודשי ,שיהווה "חשבונית מס" לעניין חוק מס ערך מוסף,
התשל"ו ,1281-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 01 -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.

1.81

המציע הזוכה יידרש ,בכפוף לשיקול דעתה של הרכבת ,להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים
לצורך תשלום עבור עבודתו ,במסגרת פורטל הספקים של רכבת ישראל.

כללי:
6.1

ככל שבערבות ההצעה אשר הומצאה על ידי המציע לרכבת בהתאם להוראות מכרז זה קבוע
מועד לתפוגת תוקפה ,ומועד זה התרחש קודם שהסתיימו ההליכים שלהבטחתם ניתנה ערבות
ההצעה ,כי אז יאריך המציע את תוקף ערבות ההצעה .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב
המציע ,כי במקרה וייבחר כזוכה ,וכל עוד לא הוחלפה ערבות ההצעה בערבות הביצוע בהתאם
להוראות החוזה ,המציע יאריך את תוקף ערבות ההצעה שהגיש במסגרת הצעתו ,ללא כל
תמורה נוספת ,וזאת על פי דרישת הרכבת .המציע מוותר מראש על 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.

6.9

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

6.8

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

6.0

כאמור בסעיף ,1.8הרכבת רשאית לבטל את המכרז ,או לפרסם מכרז חדש וזאת בהתאם
לשיקולי יעילות ו/או שמירה על האינטרס הציבורי ו/או כל סיבה עניינית אחרת ,לרבות
שהמכרז אינו מעניק לרכבת את הפתרון המיטבי שהיא חפצה בו ו/או עקב שינויים בטכנולוגיה.
הודעת הביטול תישלח בכתב לכל המציעים ,או לכל מי שרכש את מסמכי המכרז כתלות במועד
הביטול .יובהר ,כי למי ממשתתפי המכרז לא תהיה כל טענה בעניין ביטול המכרז ,לרבות
תביעות כספיות.

6.1

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

.8

.2

בעלות על המכרז ועיון בהצעה הזוכה
8.1

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

8.9

בהתאם לתקנה (91ה) לתקנות חובת מכרזים ,התשנ"ג – ( 1228להלן" :התקנות") ,משתתף
יהיה רשאי בתוך  81יום ממועד מסירת ההודעה על תוצאות המכרז ,לעיין בהצעת הזוכה
במכרז למעט בחלקים של ההצעה אשר העיון בהם עלול ,לדעת ועדת המכרזים ,לחשוף סוד
מסחרי או סוד מקצועי .אשר על כן ,על כל מציע לציין בהצעתו מראש (בתשובתו לסעיף זה) אלו
סעיפים ו/או חלקים בהצעתו ו/או מסמכים שצורפו להצעתו חסויים בפני הצגה למשתתפים
במכרז מטעמי סוד מסחרי או מקצועי.

8.8

למען הסר ספק יובהר כי שמורה לועדת המכרזים הסמכות הבלעדית להחליט מהם הסעיפים
ו/או החלקים שבהצעת הזוכה ו/או המסמכים שצורפו לה  -החסויים בפני הצגה למשתתפים
במכרז מטעמי סוד מסחרי או מקצועי.

8.0

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

8.1

כמו כן ,מחיר ההצעה הזוכה יהיה פתוח בפני כל משתתף אשר יבקש במסגרת תקנה (91ה)
לתקנות לעיין בה.

8.6

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.

אומדן המכרז
3.1

מובא בזאת לידיעת המציעים כי הרכבת ערכה אומדן לתמורה מהספק במסגרת המכרז
("אומדן המכרז") .אומדן המכרז ,כפי שיעודכן על ידי הרכבת במהלך הליך המכרז ,יושם
במעטפה סגורה בתיבת המכרז ,טרם מועד הגשת ההצעות למכרז בהתאם לתקנה  18לתקנות
חובת המכרזים.

3.9

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 לספק את הטובין
במחיר המוצע.

3.8

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

3.0

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

ב כ ב ו ד ר ב,
בני סבא
מזכיר ועדת המכרזים

לכבוד
רכבת ישראל בע"מ

נספח -Aטופס למילוי ואישור השתתפות על ידי המציע
מכרז מס' 13913
הזמנת הצעות להספקת ציוד משרדי
לכבוד רכבת ישראל בע"מ
אני/נו הח"מ ________________________________ (שם ות.ז) ,מורשה/י חתימה לעניין מכרז מס' 81211
מטעם (שם הגוף המשפטי של המציע) __________________________________________
ח.פ_____________________ כתובת ____________________________ מיקוד ___________
טלפון__________________ פקס'_______________ דוא"ל____________________________
(להלן" :המציע") מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
קראנו בעיון והבנו היטב את האמור במסמכי המכרז ,הכוללים נספחים למסמכי המכרז לרבות החוזה
והנספחים המצורפים לו וכן הודעות למציעים ככל שמופיעות באתר האינטרנט של רכבת ישראל בע"מ (להלן:
"הרכבת") תחת רשימת מסמכי המכרז ,המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
רצ"ב המסמכים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

נספחי תמורה א'+ג ,כולל נספח ב' (פירוט תכולת ערכת אבל) חתומים כנדרש (לתוך מעטפה
פנימית);
נספח ד'-הוכחת ניסיון חתום כנדרש ע"י מנכ"ל החברה ואישור רו"ח (לתוך מעטפה חיצונית)
ערבות בנקאית כאמור בסעיף  1.1למסמכי ההליך (לתוך מעטפה חיצונית);
כל האישורים הנדרשים לפי חוק גופים ציבוריים התשל"ו – ( 3967לתוך מעטפה חיצונית);
נספח , A1תצהיר חתום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (.לתוך מעטפה חיצונית);
נספח  A2חתום כנדרש -הצהרה בדבר אי תשלום דמי תווך (.לתוך מעטפה חיצונית);
נספח  -A3חתום כנדרש התחייבות לשמירת סודיות (לתוך מעטפה חיצונית);
נספח -A4נוסח ערבות חתום כנדרש

.1

אני מתחייב לבצע את כל פרטי החוזה ונספחיו במלואם ,ולהתחיל בהספקת הטובין בהתאם לאמור וכפי
שייקבע על ידכם ולהמשיך בנתינתו בתנאים המפורטים בחוזה ,תמורת התשלום המוצע על ידנו.

.9

הצעתנו זו אינה ניתנת לביטול והיא עומדת בתוקפה  91יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

.8

הנני מתחייב להחזיר את ההסכם על נספחיו למחלקת רכש פנים ,כשהוא מלא ושלם על פי דרישות
רכבת ישראל בע"מ ,בתוך  31ימי עבודה ,מרגע קבלת הודעה בדבר מוכנות ההסכם לחתימתנו.

.0

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

.1

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

.6

ידוע לנו כי כאמור במסמכי המכרז ,כי החוזה שייחתם עם המציע הזוכה הנו חוזה מסגרת וייחתם
בהתאם כאשר מצורף אליו מחירון ללא עמודת "אומדן כמויות" ועמודת "סה"כ מחיר" וכן כי כאמור
במסמכי החוזה ,שכר החוזה ישולם על פי הכמויות שידרשו מעת לעת ויבוצעו בפועל ,באם ידרשו וכי
הרכבת אינה מתחייבת לכמות מינימאלית כלשהי.

.8

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

.3

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

.2

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.

 .11מבלי 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:
נספח  - Aטופס אישור השתתפות המציע;
נספח  - A1תצהיר עסקאות גופים צבוריים;
נספח  – A2הצהרה בדבר אי תשלום דמי תווך;
נספח  - A3התחייבות לשמירת סודיות:
נספח -A4נוסח ערבות חתום כנדרש
נספחי תמורה
נספחים ב' ,ד'
חוזה מסגרת
 .11אין האמור לעיל כדי לשחרר אותנו מחתימה על אותם מסמכים שחתימה עליהם נדרשת במסמכי המכרז.

חותמת חברה __________

תאריך _____________
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'  13913לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

נספח  -A1תצהיר בהתאם להוראת חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ,התשל"ו-
3967
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' _______________________.

.9

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.

.8

המונחים והביטויים בתצהירי זה ,הינם כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1286להלן
"חוק עסקאות גופים ציבוריים").

.0

אני מצהיר בזאת כדלקמן (יש לסמן  Xבריבוע המתאים):
הנני מצהיר כי עד מועד ההתקשרות המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי ( )9עבירות לפי
חוק עובדים זרים ,התשנ"א ( 1221 -להלן" :חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז – 1238
(להלן" :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]

3
2
1
4

.1

אישור זה הינו בנוסף לאישורים הנדרשים על פי סעיף (9א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,הקיימים בידי
וצורפו להצעתי.

.6

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

תאריך ________ חותמת חברה ____________ חתימת מורשה/י חתימה ________________

נספח  A2הצהרה בדבר תשלום דמי תיווך
לאחר שהוזהרתי כי עלי
נושא תעודת זהות מספר
אני הח"מ
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר מסכים ומתחייב
בזאת כדלקמן:
בע"מ (להלן" :המציע")

.3

הנני משמש כמנהל בחברת
ח.פ __________________ .והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעמו.

.2

בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלי מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1288-מתחייב ומצהיר
בזאת כדלקמן:
2.3

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.

2.2

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.

2.1

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.

2.4

לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק  2.1לעיל במסגרת הליכי התקשרות של רכבת ו/או כל
חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

.1

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

.4

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

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
__________________

אישור
הריני לאשר כי ביום

 ,התייצב בפני עו"ד

מרח'
מר  /גב’

המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מספר
 ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם

לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

תאריך

עו"ד

נספח A3
התחייבות לשמירת סודיות

אל:

רכבת ישראל בע"מ

.1

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;

.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
הרכבת או מי מטעמו.

.3

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

.4

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

.5

הח"מ מצהיר כי ידוע לו שעל כל ההוראות דלעיל חלות הוראות סעיף  113לחוק העונשין ,התשל"ז.1288 -

.6

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)__________________ :

נספח -A4נוסח מחייב לערבות ההצעה
תאריך ______________
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ

הנדון :ערבות בנקאית מס.
על פי בקשת _________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזאת כלפי רכבת ישראל בע"מ ,לסילוק כל סכום עד לסך
של ( ₪ 111,111במילים :מאה אלף שקלים חדשים) ,שתדרשו מאת המבקש ,בקשר למילוי התחייבויותיו על פי
מכרז מס' 13913
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,תוך 6
ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם את החובה לדרוש את הסכום הנ"ל מהמבקש או לבסס את דרישתכם זו
בצורה כלשהי.
ערבות ההצעה תהא ערבות אוטונומית ,בלתי תלויה ובלתי מותנית לפקודת "רכבת ישראל בע"מ",בלבד
מוצהר בזאת ,כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.
כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
ערבות זו תישאר בתוקפה לפחות עד ליום 11.17.2139

בכבוד רב,

________________________
שם החותם ותפקידו

נספח ד'-טופס ניסיון המציע
פרוט  1ארגונים  /חברות\תאגידים להם סיפקה החברה פריטי כיבוד בהיקף שנתי ממוצע של
₪ 3,111,111
בכל אחת מהשנים  2136\2137\2132או 2132 /2136 /2137
מס'

שם הלקוח

ערך כספי ממוצע תקופת
בש"ח,בשנים העבודה עם
 2132-2137-2136או הלקוח
2137-2136-2132

כתובת הלקוח

מס'
טל/פלאפון
/
איש הקשר
ותפקידו

.1
.9
.8
.0
.1
.6
.8
.3

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים שהרכבת תפנה לבקשת המלצות
מהלקוחות הנ"ל.
מנכ"ל החברה ,חתימה וחותמת_______________________ :
אישור רו"ח ,חתימה וחותמת________________________ :

תאריך

