אגף רכש והתקשרויות
25/08/2021

הנדון  :הודעה מס'  3למציעים
מכרז מס' -12055הזמנה לאספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכות שילוט בתחנות
ומתחמים של רכבת ישראל
עדכון טופס הצעה כספית

.1

מצ"ב טופס ההצעה כספית מעודכן.

בברכה,
שיר אקשטיין ,עו"ד
אגף רכש והתקשרויות
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נספח  -A1טופס ההצעה הכספית
מכרז מס'  12055הזמנה לאספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכות שילוט בתחנות
ומתחמים של רכבת ישראל
אני/נו הח"מ ______________________________ (שם ות.ז) ,מורשה/י חתימה לעניין מכרז מס'
 12055מטעם (שם הגוף המשפטי של המציע) _____________________________ ח.פ
__________________ כתובת __________________ מיקוד __________________
טלפון __________________.פקס' _______________.דוא"ל________________ (להלן:
"המציע")
מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
.1

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

.2

מצהירים בזה כי ביכולתנו לבצע לספק את כל פרטי השילוט והשירותים האמורים במפרט
הטכני.

.3

מציע בזאת את ההצעה הכספית המפורטת להלן ,לאספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכות שילוט
לרבות אופציה לשירותים נוספים בעתיד (להלן" :השירותים" ) ,הכל כמפורט במסמכי המכרז
ובנספח א' לחוזה.

.4

כי התעריפים המוצעים הינם על פי תנאי החוזה שהינו חוזה מסגרת ושיופעל בהתאם לצרכי
הרכבת כפי שיהיו מעת לעת כמפורט בחוזה.

.5

מודעים לכך כי המחירים המוצעים בטופס ההצעה הכספית הינם סופיים וכוללים כל עלות
נוספת הכרוכה במתן השירותים לרבות יצור ,הובלה ,הרכבה והוצאות משרד כאמור במסמכי
המכרז.

.6

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.

.7

מודעים לכך כי אחוז ההנחה המוצע לקטגוריה יהא תקף לכל הפריטים המופיעים במחירון
הרלבנטי .

.8

מודעים לכך כי המחיר הסופי הינו מחיר המקסימום המפורט במסמכי המכרז בניכוי אחוז
ההנחה המוצע לאותה קטגוריה בה מופיע שירות זה כפי שניתנו בטופס ההצעה הכספית.

.9

ידוע לנו מודעים לכך שפריטים המפורטים להלן ,הנן אומדן לפי הערכה זהירה ובלתי מחייבת
של הרכבת אודות סוגי השלטים הנדרשים וכי הפריטים ישמשו לצורך שקלול ההצעות בלבד.
ידוע לנו כי הרכבת אינה מתחייבת על הזמת פריט זה או אחר וכי הזמנת הפריטים תהא על פי
שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת .התשלום בגין השירותים יהיו עבור מטלות שהוזמנו ובוצעו
בפועל.

.10

כמו כן ידוע לנו כי כאמור במסמכי המכרז ,החוזה עם המציע הזוכה הנו חוזה מסגרת וייחתם
בהתאם.

.11

שירותים נוספים שאינם מופיעים במפרט הטכני ו/או בטבלת התמורה שלהלן ,הם יתומחרו על
פי מחירי פריטים דומים .במקרים בהם אין פריטים דומים ,באפשרות הרכבת לפנות למציע
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הזוכה בהליך מו"מ ,בתום לב ,במסגרתו המציע הזוכה יספק הצעת מחיר נפרדת עבור
השירותים הנוספים.
.12

מודעים לכך שהשוואת ההצעות תעשה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

.13

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

.14

עבודת לילה ו/או עבודה בשבת  -במקרים בהם יידרש הספק להתקין שילוט בסמוך לסביבת
מסילה או בתחנות נוסעים ,יידרש הספק לתאם עבודת לילה ו/או בשבת בהתאם לדין ,להנחיות
הרכבת והנחיות הבטיחות הדורשות תיאום משגיחי בטיחות ותפיסות מסילה – בתיאום המוקד
הלוגיסטי .בגין עבודת לילה ו/או עבודה בשבת יהא הספק זכאי לתוספת תשלום בהתאם לקבוע
במחירון "דקל".

.15

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

.16

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

.17

הצמדה -בשנת ההתקשרות הראשונה לא תחול הצמדה .החל משנת ההתקשרות השנייה ואילך
(השנה השלישית ,הרביעית ואילך) ,המחירים הנקובים בנספח התמורה יעודכנו אחת לשנה
בהתאם למדד המחירים לצרכן ,כמדד הבסיס ייחשב המדד הידוע במועד הגשת ההצעות .כמדד
הקובע ייחשב המדד הידוע ביום הראשון של שנת ההתקשרות (השנייה ,השלישית ,הרביעית
ואילך) .שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן יהא בהתאם לפרסומים הרשמיים של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה בהתאם לפרסומם באתר האינטרנט בכתובת .www.cbs.gov.ilלמען
הסר ספק ,מנגנון ההצמדה לעיל יחול באופן נפרד לגבי כל סוג פריט שיוזמן מהספק.

.18

עבור פירוק של שלט תשלום תמורה של  10%מעלות השלט.

.19

מנגנון תשלום נסיעות לספק עבור ביצוע התקנה  /תיקון שילוט:

.20

19.1

כל הזמנה  /קריאה לביצוע התקנה  /החלפת שילוט לחדש או לביצוע תיקון שילוט
שעלותה  ₪ 1000ומעלה לא תשולם לספק תוספת בגין הנסיעה לאתר העבודה הנדרש
כפי שהוגדרה ע"י נציג הרכבת.

19.2

כל הזמנה  /קריאה לביצוע התקנה  /החלפת שילוט לחדש או לביצוע תיקון שילוט
שעלותה פחותה מ  ₪ 1000 -תשולם לספק תוספת חד פעמית של  ₪ 200בגין הנסיעה
לאתר העבודה הנדרש כפי שהוגדרה ע"י נציג הרכבת.

אופן הגשת החשבון החודשי -הספק יגיש לרכבת חשבון חודשי המפרט את מכלול העבודות
שביצע עבור הרכבת ושבוצעו בפועל .התמורה המגיעה לספק מהרכבת ,תשולם שוטף  45 +ימים
מתום החודש שבגינו הוגש החשבון ובתנאי שהוגש במועד כאמור לעיל ,ואושר על ידי
המנהל/מתאם כהגדרתו במסמכי המכרז .תשלום חשבון ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים,
יעוכב ללא חבות ,וללא הצמדה ו/או ריבית ,עד לבירורם הסופי ואישורם על ידי הרכבת.

תאריך _____________

חותמת חברה __________________

חתימת מורשה/י חתימה _________________ תפקידו ______________________
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