__________________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
מחלקת
טל' :

התקשרויות
08-4233356

פקס :

08-4233350

תאריך4/3/8102 :

הזמנה להשתתף במכרז
(מכרז מס' )1135
לכבוד:
מציעי מכרז מס' 1135
ג.א.נ, .
הנדון :מכרז מס'  1135הזמנה למתן שירותי הסעות
.1

רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") מזמינה בזאת הגשת הצעות למתן "שירותי הסעות"
בחוזה מסגרת ,והכל בהתאם לפירוט שבהזמנה להציע הצעות על נספחיה (להלן" :ההזמנה" ו/או
"המכרז") .שרותי ההסעות נשוא מכרז זה נחלקות להסעות עובדים ,הסעות המופעלות כשירות
לנוסעי רכבת ישראל והסעות המופעלות כשירות לגורם שלישי (כגון – הסעות חיילים המבוצע
עבור צה"ל) .ומבוצעות באמצעות כלי רכב שונים (להלן" :השירותים")

.5

השירותים נחלקים לשישה סלים על פי החלוקה הגיאוגרפית כמפורט בנספח א'-המפרט:
 .5.1סל -0מוניות אזור הצפון.
 .5.5סל -8הסעות אחרות אזור הצפון.
 .5.3סל -3מוניות אזור מרכז.
 .5.6סל -4הסעות אחרות אזור מרכז.
 .5.2סל -5מוניות אזור דרום.
 .5.4סל -6הסעות אחרות אזור דרום.
 .5.3ההסעות בכל סל וסל נחלקות למספר קטגוריות והכל כמפורט בנספח .A9
 .5.8מובהר כי לא בכל סל מתקיימות כל הקטגוריות:
קטגוריה
1
2
3

סוג הסעה
הסעת חיילים באוטובוסים ומיניבוסים
הסעות אחרות  -תגבור ,סגירת קווים ,חירום ,רווחה
הסעות עובדים אחרות במיניבוסים כולל שאטל צמוד
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4
5
6

הסעות עובדים במוניות בקווים עירוניים על בסיס
"מחירון מקסימום רכבת"
הסעות עובדים במוניות בקווים בינעירוניים על בסיס
מחירון משרד התחבורה
הסעות עובדים במוניות בקווים בינעירוניים בתעריף
לילה/חג על בסיס "מחירון מקסימום רכבת"

 .5.2מובהר כי מציע רשאי להתמודד בסל אחד או יותר על פי בחירתו.
.3

מצורף כרקע בלבד ,נספח "גיליון מידע לספק" בכל סל/אזור .
.3.1

תשומת לב המציעים כי בסלים  8ו  4-תיאור התפלגות הסעות החיילים הינו נכון ליום
פרסום המכרז וכי תיתכן הפחתה משמעותית ואף ביטול של הסעות אלו במהלך
ההתקשרות העתידית עם הספק הזוכה.

.3.5

תשומת לב המציעים כי בסלים  3,0ו 5-תיאור התפלגות ההסעות במוניות הינו נכון ליום
פרסום המכרז יובהר ,כי הרכבת רשאית לבצע שינויים בכל עת ועת בכמות ההסעות
במוניות ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמציע הזוכה מוותר על כל טענה ו/או דרישה
כלפי הרכבת בעניין זה.

.6

עיקרי המכרז :אופי ההתקשרות והיקפה ,עקרונות התיחור המקוון
.6.1

תקופת ההתקשרות הינה ל  84חודשים (להלן":התקופה הראשונה") ,עם זכות ברירה
לרכבת בלבד ,להאריך את תקופת ההתקשרות מעבר למועד הסיום בתקופות נוספות
שלא תפחתנה מחודש קלנדרי אחד ולא תעלינה באופן מצטבר על  36חודשים ממועד
סיום תקופת ההתקשרות (להלן" :תקופת האופציה").

.6.5

מובהר בזאת ,כי החוזה שיחתם עם המציע הזוכה (להלן" :הספק") הינו חוזה מסגרת
וכי שכר החוזה ישולם על פי הכמויות שיידרשו מעת לעת ויבוצעו בפועל .מובהר כי
הרכבת אינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו מהספק וכן כי היקף השירותים
שיוזמנו ,אם יוזמנו ,יהיה בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.

.6.3

לצורך הגשת ההצעה רשאי המציע להיעזר בקבלני משנה שהם חברות הסעות העונות
באופן מלא על הדרישות המנהלתיות ודרישות הבטיחות המפורטות במכרז ,יובהר
בהקשר זה כי האחריות הכוללת למתן השירותים הינה על המציע לבדו .באחריות
המציע לוודא כי קבלני המשנה הפועלים מטעמו עומדים בדרישות המנויות לעיל.

.6.6

מובהר בזאת ,כי ההתקשרות הינה עם המציע בלבד.

.6.2

מוסכם וידוע למציע ,כי העברת האחריות לזוכה במכרז תתבצע בהדרגה על פי שיקולי
הרכבת ועל פי מצב ההתקשרויות הקיימות כיום לבצוע שירותי ההסעות האמורות.
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.2

שלבי המכרז:
.2.1

תשומת לב המציעים כי לאחר פתיחת תיבת המכרזים ובטרם בחינת עמידת המציעים
בתנאים המקדמיים ,תבחן הרכבת את ניסיון העבר עם המציע ,במידה וקיים.

.2.5

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.

.2.3

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 ייפסל בעקבות הליך השימוע,
תיבחן עמידתו בתנאים המקדמיים להשתתפות במכרז.

.2.6

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.

.2.2

בתום בחינת ניסיון העבר עם המציעים במקביל לקיום הליך השימוע כאמור ,הרכבת
תבחן את עמידת המציעים אשר לגביהם אין לרכבת ניסיון רע קודם בעבודה עימם,
בתנאים המקדמיים להשתתפות במכרז כאמור בסעיף  5.6לעיל

.2.4

שלב א' סלים  – 0-3בדיקת חלק המנהלה:
תיבדקנה עמידתן של ההצעות בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף)
והגשתם של כל ההתחייבויות והאישורים שעל המציע להגיש יחד עם הגשת ההצעה.

.2.3

שלב ב'
בשלב ישתתפו רק מציעים אשר ועדת המכרזים אישרה כי הציגו את כל הנדרש לשם
הוכחת עמידה בכלל תנאי המכרז.
בדיקה מקצועית :ניקוד איכותי של ההצעות ועמידה בציון סף מינימאלי

.2.8

שלב ג' – שלב התיחור המקוון:
מציע אשר ועדת המכרזים מצאה ,כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים
בשלבים א' ו -ב' ,יקבל על כך הודעה בכתב מאת ועדת המכרזים ויוזמן על ידה להשתתף
בתיחור הדינאמי המקוון ,אשר ייערך באתר המכרזים  .https//card.tender.gov.ilבאתר
המכרזים ,יופיע קישור לתיחור הדינאמי המקוון של מכרז זה .באמצעות הקישור
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האמור ניתן יהיה להשתתף בתיחור ,לאחר זיהוי המציע המאושר להשתתף בתיחור
כמפורט להלן ,בנספח  .A9מובהר כי סדר התיחורים ייקבע על ידי עורך המכרז.
יודגש ,כי על המציע להגיש בהצעתו במסגרת התיחור אחוז הנחה לכל קטגוריה בסל

.2.2

שאליו הוא מגיש את הצעתו ,אחוז ההנחה ינוע בטווח שבין  1ל .011 -אחוז ההנחה
המוצע בכל קטגוריה יהווה את אחוז ההנחה לכל הפריטים המופיעים בקטגוריה זו
ולפיו יקבע המחיר לכל פריט בקטגוריה .עוד יודגש ,כי המציע חייב להגיש הצעה לכל
הקטגוריות הכלולות באותו סל ולכל הפריטים הכלולים בו ,כך שלא תינתן האפשרות
להגשת הצעה חלקית.
בתום התיחור הדינאמי יפנה עורך המכרז למציעים שהשתתפו בתיחור וזאת על פי

.2.10

המנגנון המפורט במסמכי המכרז
ביטול הליך התיחור הדינאמי המקוון :עורך המכרז רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי,
בהתראה מוקדמת לבטל את התיחור הדינאמי ,כולו או של אחד משלושת הסלים

.2.11

ולהורות על הגשת הצעה כספית בתיבת המכרזים.
.4

כרטיס חכם לצורך השתתפות בתיחור הדינאמי:
.4.1

ההשתתפות בתיחור הדינאמי המקוון תתאפשר רק לאחר זיהוי המשתתף באמצעות

כרטיס חכם וקורא כרטיסים תואם ובאמצעות הזנת הסיסמה האישית של בעל הכרטיס
(

Identification Number

 .)PIN-Personalלצורך התקנת הקורא על המשתתף לוודא כי בידו

מחשב עליו מותקנת מערכת הפעלה מסוג  Windows 8-10ומעלה עם מבוא  USBפנוי ,וכי
המחשב מקושר לרשת האינטרנט .בנוסף ,על המשתתף לוודא כי מותקן דפדפן מסוג
אקספלורר בגרסאות .9-00
.4.5

הכרטיס החכם וקורא הכרטיסים יונפקו לספק על ידי חברת קומסיין או חברת

 .personal idפרטים ניתן לקבל באתר כל חברה בכתובות:
.4.3

/http://www.comsign.co.il

.4.6

/http://www.personalid.co.il

על כל משתתף להנפיק שני כרטיסים חכמים :כרטיס חכם עיקרי וכרטיס חכם
.4.2
חלופי .הכרטיס העיקרי ישמש את המשתתף לצורך השתתפות בתיחור הדינאמי המקוון
מעמדת ההשתתפות העיקרית המתוכננת על ידי אותו משתתף .הכרטיס החלופי ישמש את
המשתתף לצורך השתתפות בתיחור הדינאמי המקוון מעמדת השתתפות חלופית ,היה
ותתרחש תקלה כלשהי בעמדת ההשתתפות העיקרית .מובהר בזה כי לא ניתן יהיה
להתחבר למערכת התיחור הדינאמי המקוון באמצעות שני הכרטיסים החכמים במקביל.
עורך המכרז לא ישא באחריות על כשלים טכניים בעת הגשת הצעות על ידי המציע.
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באחריות הספק להצטייד בכרטיסים  42שעות טרם עריכת התיחור הדינאמי
.4.4
המדמה.
מורשי החתימה יחתמו על הסכמת המציע להשתתף במכרז הדינאמי המקוון
.4.3
בהתאם לכל התנאים שבמכרז ויתחייבו להודיע מידית לעורך המכרז בדבר שינוי בפרטי
מורשי החתימה לצורך שלב המכרז הדינאמי המקוון מטעם המציע המאושר ,בהתאם
לנספח A11
.3

בחירת מספר ספקים:
.3.1

ההצעות לכל סל תבחנה בנפרד .מובהר כי כל מציע רשאי להגיש הצעה לסל אחד או
יותר  ,ואולם בכל מקרה לא תבחר הרכבת במציע אחד לששת הסלים.

.3.5

מובהר כי לא תתאפשר בחירת מציע אחד למתן שירותי ההסעות בסלים השונים הן
מוניות והן הסעות אחרות ,באזורים צפון ומרכז יחדיו.
יובהר כי הרכבת רשאית לבחור במציע אחד למתן השירותים בכלל הסלים לאזורים
הבאים יחד( :צפון +דרום /מרכז +דרום)

.8

תנאי מקדמיים כלליים לכל הסלים:
.8.1

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.0996-

.8.5

על מציע המתמודד רק בסל אחד להציג מחזור ההכנסות שנתי בתחום שירותי הסעות,
ע"פ דו"ח כספי שנתי בכל אחת מהשנים  ,8105 ,8104ו 8106 -שלא פחת מסך
( *₪01,111,111לא כולל מע"מ) .במידה והמציע מתמודד בשני סלים או יותר עליו להציג
מחזור ההכנסות שנתי בתחום שירותי הסעות ,ע"פ דו"ח כספי שנתי בכל אחת מהשנים
 ,8105 ,8104ו 8106 -שלא פחת מסך ( ₪ 05,111,111לא כולל מע"מ).
* מובהר כי הבקשה להצגת מחזור הכנסות שנתי בסך שלא פחת מ( ₪ 01,111,111 -לא כולל מע"מ)
עבור סל מספר  -6הסעות אחרות באזור הדרום -נובעת מתכולת העבודה הנדרשת ברכבת ,לרבות
המורכבות התפעולית במתן שירותי ההסעות ומתן מענה מהיר באירועי חירום.

.8.3

להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית
שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א,0920-
על סך של ( ₪ 311,111מאה 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  .0.2.8102ערבות ההצעה תהא על-פי הנוסח
המחייב המצ"ב כנספח  A17המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
במידה והמציע מתמודד בשני סלים או יותר יצרף ערבות על סך של .₪ 200,000
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.8.6
.2

המציע השתתף בכל מפגשי המציעים כנדרש במכרז זה.

תנאים מקדמיים להגשת ההצעה בסלים  : 1,3,2מוניות:
.2.1

למציע תעודת רישוי עסקים לפי חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח –  ,0962לביצוע ההסעות
נשוא המכרז תקפה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

.2.5

המציע מפעיל בעצמו ו/או ע"י קבלן משנה לפחות  011מוניות בעלות רישיון תקף
לנסיעה מיוחדת ,בהתאם להוראות סעיף (491א) 0לתקנות התעבורה תשכ"א.0960-

.10

תנאים מקדמיים להגשת ההצעה בסלים  : 5,6,4הסעות אחרות
.10.1

למציע רישיון בר תוקף על שם המציע מאת המפקח על התעבורה ,שהנו מורשה להסיע
בשכר על פי תקנות משרד התחבורה (טופס  080של משרד התחבורה) תקף למועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז.

.10.5

למציע תעודת רישוי עסקים לפי חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח –  ,0962לביצוע ההסעות
נשוא המכרז תקפה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

.10.3

למציע רישיון ממשרד התחבורה ,להסעה מיוחדת בהתאם לסוגי הרכב (טופס 008 ,000
וטופס  005בהתאמה של משרד התחבורה) תקף למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

.10.6

על המציע המתמודד רק בסל אחד משלושת הסלים ( )8,4,6להיות בעל צי אוטובוסים
בבעלותו בהיקף של  91אוטובוסים לפחות אשר עומדים בדרישות התפעוליות המופיעות
בסעיף  8בנספח א' למסמכי המכרז(המפרט הטכני) ,לחילופין יוכל להציג  51אוטובוסים
בבעלותו ו  81אוטובוסים נוספים באמצעות קבלני משנה המוצעים במכרז זה.
במידה והמציע מתמודד בשני סלים או יותר עליו להיות בעל צי אוטובוסים בבעלותו
בהיקף של  91אוטובוסים לפחות ,כאשר לחילופין  91אוטובוסים בבעלות ו81 -
אוטובוסים נוספים באמצעות קבלני משנה המוצעים במכרז.

.10.2

על המציע ו/או קבלן המשנה מטעמו המתמודד רק בסל אחד להיות בעלי צי כלי רכב
בהיקף מצטבר של  31מיניבוסים/טרנזיטים /ו 01 -רכבי נכה (ללא מוניות) היכולים
לשמש לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה אשר עומדים בדרישות התפעוליות
המופיעות בסעיף  8בנספח א' למסמכי המכרז(המפרט הטכני).
במידה והמציע מתמודד בשני סלים או יותר עליו או על קבלן המשנה מטעמו להיות
בעלי צי כלי רכב בהיקף מצטבר של  51מיניבוסים/טרנזיטים /ו 01-רכב נכה (ללא
מוניות) היכולים לשמש לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה.

.11

המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאים המקדמיים:
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המציע יגיש לרכבת בכתב ,בין
היתר ,את המידע הבא לצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים למכרז:
.11.1

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  2.0יגיש המציע את כל האישורים הנדרשים לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,0996-לרבות התצהיר המצורף למסמכי המכרז
כנספח . A3

.11.5

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  2.8יגיש המציע את נספח  A2למסמכי המכרז לעניין
אישור מחזור הכנסות כשהוא מאומת ע"י רו"ח מבקר .לנוחות המציעים מצורף נוסח
הצהרה כנספח  .A2תשומת לב המציעים :כי נוסח נספח  A2הינו נוסח מוצע וניתן
להגיש הצהרה דומה תחת נייר המכתבים של משרד רו"ח

.11.3

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  ,2.3על המציע להגיש ערבות הצעה ,בהתאם לנוסח
המחייב המצורף כנספח  A17למסמכי 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 .מובהר ,כי אין לערוך שינויים בנוסח
הערבות המצורף כנספח  A17למסמכי המכרז.

.11.6

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  9.8יגיש המציע את נספח  A13למסמכי המכרז חתום
על ידי המנכ"ל של המציע ומאומת על ידי עו"ד

.11.2

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  10.1יגיש המציע רישיון בתוקף ,מאת המפקח על
התעבורה ,שהינו מורשה להסיע בשכר על פי תקנות משרד התחבורה (טופס  080של
משרד התחבורה).

.11.4

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  01.8יגיש המציע תעודת רישוי עסקים תקפה לפי חוק
רישוי עסקים ,תשכ"ח –  ,0962לביצוע ההסעות

.11.3

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  10.3יגיש המציע אישור רישום כדין ,ממשרד
התחבורה ,שלרכב רישיון להסעה מיוחדת בהתאם לסוגי הרכב (טופס  008 ,000וטופס
 005בהתאמה של משרד התחבורה) .יש לצרף מסמך בר-תוקף.

.11.8

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  01.4יגיש המציע את נספח  A11למסמכי המכרז חתום
על ידי המנכ"ל של המציע ומאומת על ידי עו"ד.

.11.2

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  01.5יגיש המציע את נספח  A12למסמכי המכרז חתום
על ידי המנכ"ל של המציע ומאומת על ידי עו"ד.
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 .11.10מובהר כי מציע אשר הוכיח עמידה בתנאי סף באמצעות קבלן משנה בהתאם לסעיפים
 10.6-10.2ימלא את נספח קבלן משנה כמפורט בנספח  A14עבור כל אחד מקבלני
המשנה בהצעתו.

.15

מכרז מקוון:
.15.1

שלב ג ' של המכרז המתבצע על גבי רשת האינטרנט ,בו ישתתפו רק מציעים אשר עברו
את שלבים א' ו-ב' למכרז .במהלך התיחור הדינאמי המקוון יגיש כל מציע מאושר
הצעה/ות מחיר ויהיה רשאי להגיש הצעות מחיר נוספות ולשפר את הצעתו והכל
בהתאם לכללי התיחור הדינאמי המקוון כמפורט בנספח  A6להלן.

.13

מפגשי מציעים חובה
.13.1

מטרת המפגשים לרבות מפגש הדרכה וביצוע תיחור מדמה להסביר את מהות
השירותים הנדרשים וכן לאפשר למציעים להכיר את הליך התיחור במכרז מקוון.
מפגשי מציעים חובה יערכו בתאריכים הבאים:
 -0מפגש מציעים יתקיים בתאריך  1813118בשעה  15:30במשרדי הרכבת בלוד ,רחוב
יוספטל – 0לוד.
 -8מפגש הדרכה להשתתפות במכרז מקוון מפגש לקראת קיומו של "תיחור מדמה"
יתקיים במשרדי מינהל הרכש הממשלתי ובמסגרתו יתודרכו המשתתפים בכל
המידע הדרוש לשלב התיחור .השתתפות במפגש היא חובה על כל המציעים וזאת
על מנת להבטיח את התנהלות התיחור הדינאמי המקוון .מועד קיום מפגש ההדרכה
יקבע בהמשך על ידי עורך המכרז.
 -3ביצוע תיחור מדמה -לאחר קיום מפגש ההדרכה יקבע עורך המכרז מועד שבו ייערך
תיחור דינאמי מקוון מדמה ,במסגרתו יתרגלו המשתתפים את השימוש במערכת
התיחור הדינאמי המקוון ,בהתאם לכללים המפורטים לעיל .המפגש יהיה
וירטואלי .הודעה על המועד תינתן לכל המשתתפים עד שלושה ימים מראש.
ההשתתפות במפגש ההדרכה ובתיחור המדמה הינה חובה על המוסמכים מטעם כל
משתתף.

.16

המועד האחרון להגשת הצעות
.16.1

ההצעות תוגשנה עד יום  83.14.8102בשעה  ,03:11לתיבת המכרזים מס'  ,5הנמצאת
באגף רכש והתקשרויות ,במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל  ,0לוד .מובהר כי תיבת
המכרזים תהא זמינה לצורך הגשת ההצעות החל מהשעה  08:00בבוקר במועד האחרון
להגשת ההצעות.
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.12

אופן מילוי הצעת המחיר
טופס ההצעה הכספית בנוי משני נספחים:

.12.1

נספח -B1טופס הצעה כספית סלים ( 0,3,5אזור הצפון ,מרכז ,דרום)
נספח -B2טופס הצעה כספית סלים ( 8,4,6אזור הצפון ,מרכז ,דרום)
המציעים יציעו אחוז הנחה לכל אחת מקטגוריות השירותים המפורטות להלן .בכל

.12.5

קטגוריה יוכפל אחוז ההנחה ( )Dהמוצע בקטגוריה במשקל הקטגוריה (  . )Cהמכפלה
תיתן את אחוז ההנחה המשו קלל לקטגוריה .לבסוף ,שקלול כל אחוזי ההנחה בכל
הקטגוריות ייתן את אחוז ההנחה המשוקלל הסופי של הצעת המציע (.)E
להלן דוגמא:
C

A

B

מס'
קטגוריה
0

משקל
סוג
קטגוריה
קטגוריה
הסעת חיילים באוטובוסים 41%

8

הסעות אחרות  -תגבור88% ,

3

אחרות 32%

D

E

אחוז
הנחה

אחוז הנחה
משוקלל

ומיניבוסים

סגירת קווים ,חירום ורווחה

הסעות עובדים
במיניבוסים כולל שאטל צמוד

סה"כ

אחוז הנחה
משוקלל סופי
למציע

.14

הערכה מקצועית – שלב ב'

.13

הועדה המקצועית תיבחן רק ההצעות שוועדת המכרזים קבעה כי הינן עומדות שעמדו בתנאי
הסף (שלב א') על -ידי הוועדה המקצועית שתבחן ותדרג את גם את הפרמטרים האיכותיים בכל
הצעה.

.18

הניקוד המירבי שניתן לקבל בפרק זה הינו  011נקודות.

.12

הרכבת תפסול הצעתו של מציע אשר לא קיבל לפחות  95מתוך  011הנקודות האפשריות לניקוד
האיכותי (להלן" :הניקוד האיכותי המינימאלי") .במידה ושלושה מציעים לפחות לא עברו את
הניקוד האיכותי המינימאלי כאמור לעיל באותו הסל ,הרכבת תפחית את הרף האיכותי
המינימאלי ל –  91נקודות באותו הסל.

.50

מובהר בזאת כי המציעים אינם רשאים להציג לטובת הניקוד האיכותי פרויקטים שביצעו עבור
"חברה קשורה" כהגדרתה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .0962
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.51

ככל שהמציע יציג חברה קשורה כממליצה ,ניקוד שביעות הרצון למציע בגין לקוח זה ,יהא 1
נקודות.

.55

שביעות רצון שני לקוחות קודמים 20 -נק' כמפורט להלן:
.55.1

שביעות רצון לקוחות המציע – 91נקודות מקסימאליות -עד  45נקודות לכל לקוח.

.55.5

הניקוד בסעיף זה יקבע במסגרת קיום שיחות התרשמות שיקיימו חברי הוועדה
המקצועית עם שני לקוחות של המציע (מתוך לפחות חמישה לקוחות שפירט בנספח
הערכה מקצועית )A8 -להם סיפק שירותי הסעות בהיקף של לפחות  0מש"ח בשנה לכל
לקוח וזאת במשך שנתיים רצופות מתוך השנים .8109 - 8100
מובהר ומודגש כי ההמלצות לא תיחשפנה.

.55.3

מובהר כי לצורך ניקוד אמת מידה זו הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לפנות ללקוחות
אחרים של המציע אף אם לא צוינו על ידי המציע .מובהר ומודגש כי הרכבת שומרת
לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי להתחשב גם בהיכרותה ובניסיונה עם
המציע אף אם לא ציין זאת בהצעתו במכרז ולנקד מציע כזה בעצמה ע"י גורמי הרכבת
שעבדו מולו.

.55.6

מועד קיום השיחות עם הלקוחות יקבע על ידי הרכבת ,ועל המציע לספק אנשי קשר
בדרגת מנהל ומעלה אצל הלקוחות ,עוד מובהר ,כי באחריות המציע לדאוג ,כי איש
הקשר אצל הלקוח שהמציע הציג באמות המידה האיכותיות ,יהא זמין לפנייתה של
הרכבת ובמקרה והרכבת לא תצליח להשיג את איש הקשר אצל הלקוח שהוצג ,מכל
סיבה שהיא ,הניקוד שיינתן להצעת המציע באותה אמת מידה יהא אפס ( )1נקודות.
עוד מובהר כי ככל וחלה טעות על ידי המציע במילוי נספח  ,A8ובכלל זה לא הוגש תיעוד
מספיק אודות הלקוח ו/או לא הוצג איש קשר או לא ניתן היה לנקד את הלקוח שהוצג
מכל סיבה שהיא ,אזי הרכבת תקיים עם המציע הליך הבהרות אחד בלבד .במסגרת זו,
תינתן למציע אפשרות להציג איש קשר אחר או כל השלמת מסמכים אחרת לטובת
ניקוד אמות המידה המקצועיות.

.55.2

הרכבת תיצור קשר עם שני ממליצים אשר יתבקשו לדרג את המציע לכל פרמטר בנפרד,
בסולם ציונים  0עד  ,5כאשר  0זה הציון הנמוך ביותר ,ו 5 -הינו הציון הגבוה ביותר,
וזאת בהתאם לפרמטרים הבאים:

.55.4

אמינות הדיווחים (בדגש על התאמת חשבוניות לביצוע) – 05נקודות ,ינוקד באופן הבא:
ניקוד  0מתוך 3 =5נק'
ניקוד  8מתוך  6 =5נק'
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ניקוד  3מתוך  9=5נק'
ניקוד  4מתוך 08 =5נק'.
ניקוד  5מתוך  05 =5נק'.

.55.3

מפתח הניקוד עבור סעיפים  ,88.2-88.03ינוקד באופן הבא:
ניקוד  0מתוך 0 =5נק'
ניקוד  8מתוך  8 =5נק'
ניקוד  3מתוך  3=5נק'
ניקוד  4מתוך 4 =5נק'.
ניקוד  5מתוך 5 =5נק'.

.55.8

מידת השירותיות של המציע כלפי הלקוח 5 -נקודות.

.55.2

מידת מעורבות הנהלת המציע מול הלקוח – 5נקודות.

 .55.10התמודדות הספק עם אירועים בלתי צפויים ושאינם מתוכננים בסידור העבודה –
 5נקודות.
 .55.11מקצועיות המציע ועובדיו – 5נקודות.
 .55.15רמת הניקיון של האוטובוסים ו/או מוניות – 5נקודות.
 .55.13התרשמות כללית משירותי ההסעות 5 -נקודות.
.53

כמות כלים בבעלות המציע  4 -נקודות:
.53.1

כמות כלים  -כמות אוטובוסים ומוניות בבעלות המציע :המציע עם הכמות הגדולה
ביותר בכל סל יקבל את מלוא הנקודות ( 6נקודות) ,כל שאר המציעים יקבלו ניקוד
באופן יחסי (ערך משולש) להצעה בעלת הכמות הגדולה ביותר לפי הנוסחה הבאה:
B

) ,( × 6כאשר  Bהיא ההצעה בעלת כמות הכלים הנבדקת ו A-היא ההצעה בעלת
𝐴

כמות הכלים הגדולה ביותר.
.56

כמות כלים נגישים בבעלות המציע  6 -נקודות:
.56.1

כלים נגישים  -כמות מוניות ,מיניבוסים ואוטובוסים נגישים בבעלות המציע ,המציע עם
הכמות הגדולה ביותר בכל סל יקבל את מלוא הנקודות ( 4נקודות) ,כל שאר המציעים
יקבלו ניקוד באופן יחסי (ערך משולש) להצעה בעלת הכמות הגדולה ביותר לפי הנוסחה
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B

הבאה ,( × 4) :כאשר  Bהיא ההצעה בעלת כמות הכלים הנבדקת ו A-היא ההצעה
𝐴

בעלת כמות הכלים הנגישים הגדולה ביותר.
.52

אופן שקלול הצעות המחיר ובחירת מציע זוכה
במסגרת שיקולי הרכבת בבחירת הזוכה ,תבחנה ההצעות כדלקמן:
.52.1

הרכבת תדרג בכל סל את המציעים ,כך שהמציע בעל ההצעה הזולה ביותר מבין כלל
ההצעות הכשרות ידורג במקום הראשון לאותו סל ,ולאחריו את המציע בעל ההצעה
השנייה הזולה ביותר וכן הלאה.

.52.5

מובהר כי ,בבחירת ההצעות הזוכות עבור הסלים באזור הצפון והמרכז בלבד תבחר
הרכבת בהצעות של שני מציעים שונים מבין כלל הצעות הכשרות .

.52.3

במצב בו אותו מציע מדורג במקום הראשון בסלים באזור הצפון והמרכז יפנה עורך
המכרז למציע זה לקבל את תשובתו ,המציע יהא רשאי לבחור בין זכייה בסל באזור
הצפון לסך באזור המרכז כאשר המציע המדורג במקום השני יקבל את הסל שלא נבחר
על ידי המציע שדורג במקום הראשון.
המציע המדורג במקום הראשון ייתן את תשובתו בכתב לא יאוחר מ 42 -שעות ממועד
פניית עורך המכרז.

.54

הודעות למציעים
.54.1

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.

.54.5

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 80

.54.3

רק תשובות לשאלות הניתנות בכתב לכל המציעים יחייבו את רכבת.

.54.6

שאלות המציעים יופנו בדרך של שליחת קובץ וורד במבנה הטבלה שלהלן לכתובת
הדוא"ל SIGALITB@RAIL.CO.IL :הרכבת תשלח הודעה חוזרת למגישי השאלות לגבי
קבלת השאלות .במידה ולא יתקבל אישור ,יש לפנות לנציג הרכבת כמפורט בסעיף .81
ספרור רץ

סעיף במכרז

שאלה
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.54.2

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.

.54.4

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.

.53

אופן מילוי המסמכים
.53.1

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

.53.5

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

.53.3

כמו 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.

.53.6

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

.53.2

המציע ימלא ויחתום על "טופס המציע אישור השתתפות המציע" המצורף כנספח A
להזמנה זו ויחתים עו"ד על אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה .אי חתימה על נספח
זה בחותמת החברה1עוסק מורשה ו1או ע"י עו"ד כנדרש תגרום לפסילת הצעת המציע
במכרז.

.53.4

המציע ימלא את טופס פרטי המציע ,כנדרש במכרז זה ,על גבי נספח  A1להזמנה זו.

.53.3

המציע ימלא הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" בנוסח המצורף כנספח  A4להזמנה
זו.

04

__________________________________________________________________

רכבת ישראל בע"מ
.53.8

המציע ימלא תצהיר בהתאם להוראת סעיף 8ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו –  0996בנספח  A3להזמנה זו ,ויחתים עו"ד כנדרש במכרז זה.

.53.2

המציע יחתום ,באמצעות מורשי החתימה בצירוף חותמת חברה ,על גבי נספח B1/B2
"אישור המציע להצעה הכספית".
אי חתימה על גבי נספח  B1/B2במקום המיועד לכך כנדרש ,עלולה לגרום לפסילת
הצעת המציע במכרז.

.58

אופן הגשת ההצעה
.58.1

ראשית על המציע להדפיס את קובץ המדבקות מתוך קובץ "מדבקות על מעטפה
חיצונית" המופיע ברשימת המסמכים באתר:
על המציע להדביק על גבי מעטפה ריקה דף עליו מודפס" -מעטפה חיצונית -מכרז מס'
 -0098תיבה מס' ."5

.58.5

המעטפה 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.

.58.3

לתוך המעטפה החיצונית ,עליה ידביק המציע את הדף עליו מודפס "מעטפה חיצונית-
מכרז מס'  - 0098תיבה מס'  ,"5יש להכניס את כלל המסמכים הנדרשים להגשת ההצעה
כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות ערבות המכרז.

.58.6

בסיום התהליך יש להכניס את המעטפה החיצונית לתוך תיבת המכרזים.

.58.2

על המציע לדאוג למילוי כל ה הוראות 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.

.58.4

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 לקוחותיו ,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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.52

העברת שאלות ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי ההזמנה ניתן יהיה להעביר לידי סיגל בן
שמואל ,באמצעות פקס מס'  08-4233350ודוא"ל SIGALITB@RAIL.CO.IL :עד ליום .51.3.5018
יובהר כי העברת השאלות ומתן או אי מתן תשובות איננו דוחה את מועד הגשת ההצעה.

.30

תוקף ההצעות והתקשרות עם מציעים אחרים במדרג ההצעות
.30.1

ההצעות תעמדנה בתוקף  560יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

.30.5

לרכבת שמורה הזכות להתקשר עם מציע אף לאחר המועד לנקבע לתום תוקף ההצעות,
ובלבד שלא הודיע המציע לרכבת על בטלות הצעתו ,לאחר המועד שנקבע לתום תוקף
ההצעות.

.30.3

במקרה בו ,מכל טעם שהוא ,לא יעלה בידי הרכבת להתקשר עם המציע הזוכה ,או
שההסכם עם המציע הזוכה יבוטל ,תהא הרכבת רשאית לקבל את הצעת המציעים
הבאה בדרוג ,בהתאם לאמור להלן.

.30.6

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

.30.2

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
שהוכרזו על זוכים אחרים במכרז ,כל מקום שבוטלו זכייתם של הזוכים או בוטלו
החוזים עמם ,זאת אף אם הצעתו של המציע הממתין כאמור כבר אינה בתוקף.

.30.4

למציע השני תהא שהות של  9ימים מיום פניית הרכבת אליו להודיע לרכבת על קבלת
פנייתה .לא עשה כן המציע השני ,או שהשיב בשלילה ,תהא רשאית הרכבת לחזור
ולהציע את הצעתה זו למציעים שדורגו במקום השלישי וכך הלאה ,או לבטל מכרז זה,
והכל -על פי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

.31

השבת מסמכי החוזה על נספחיו במועד הדרוש
.31.1

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
נספחיו (לרבות ערבות הביצוע ונספח הביטוח) וצרופותיו כשהם חתומים על ידו ,וזאת
תוך שבעה ימים קלנדריים ממועד העברת החוזה לידיו .במידה ולא יעשה כן ,יחויב
המציע בסך של  ₪ 0,111בגין כל יום איחור בהגשת החוזה החתום ,אשר יחולטו מערבות
הצעתו של המציע למכרז .מובהר כי ,אין בהתניה זו כדי לגרוע מזכות הרכבת לבטל את
זכיית המציע ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.

.35

כללי
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.35.1

על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במכרז זה .אי מילוי של אחת או יותר
מהדרישות עלול לגרום לפסילת ההצעה.

.35.5

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:

 .35.5.1הוא נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 .35.5.5הוא מסר לרכבת מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

 .35.5.3הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 .35.5.6אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי
מוקדם ליצירת ההתקשרות של הרכבת עם הזוכה במכרז.
.35.3

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,בשלמותה או
חלקים ממנה.

.35.6

המזמין שומר לעצמו 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.

.35.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לפנות אל המציעים ,כולם או חלקם ,ולדרוש מהם הסברים ו/או
הבהרות ו/או השלמות מסמכים לרבות אישורים ו/או המלצות ו/או הדגמות לצורך
בירור והשלמת פרטים בנוגע להצעותיהם לרבות עמידתם בתנאים המקדמיים; וכן כל
פרט אחר ,או כל בירור נוסף ,הדרוש לצורך קבלת החלטתה .עם זאת ,אין הרכבת
מתחייבת לפנות למציעים לקבלת הבהרות ו/או השלמות והדבר מסור לשיקול דעתה
הבלעדי של הרכבת.

.35.4

הרכבת רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ו/או ההמלצות
ו/או הפרטים ,והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.35.3

כל הנחיה ,הדרכה והוראה שניתנו או יינתנו על ידי נציגי רכבת ישראל דינן כדין הנחיית
מזמין בלבד ,ולא יהיה בהן כדי ליצור כל יחסי עובד/מעביד עם הספק או עם עובדיו.
כמו כן ,לא תשחרר כל הדרכה ,הנחיה או הוראה כנ"ל את המציע ממילוי כל
התחייבויותיו לפי מכרז זה ולפי ההסכם שייחתם.

.35.8

כל 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
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בעל פה שניתנו ,אם ניתנו ,על ידי הרכבת ו/או מי מטעמה שלא באמצעות הדרך הקבועה
לעיל.
.35.2

מציע יוכל להגיש הצעה אחת בלבד .מציע אשר יגיש יותר מהצעה אחת ייפסל .כמו כן,
הצעה שתוגש על ידי יותר ממציע אחד ,תיפסל .יובהר כי הצעה שבמסגרתה יפרט המציע
שירותים נלווים שיסופקו על ידי קבלן משנה מטעמו כמפורט בפרקי המפרט שלהלן ,לא
תחשב כהצעה אשר הוגשה על ידי יותר ממציע אחד ,כאמור לעיל.

 .35.10ככל ש בערבות 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.
 .35.11מובהר 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.
 .35.15הרכבת 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 הסכם על ידי המציע,
חשד למרמה ,תביעות בלתי סבירות וכיו"ב.
 .35.13כמו כן הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות
את הצעתו של מציע אשר לגבי מנהל הפרויקט המוצע מטעמו היה לרכבת ניסיון רע ו/או
כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי שביעות רצון משמעותית
מעבודתו ,הפרת הסכם על ידי המציע ,חשד למרמה ,תביעות בלתי סבירות בעליל
וכיו"ב.
 .35.16הרכבת 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.
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 .35.12הסתייגות 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 .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.
 .35.14הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודה גם בטרם
חתימת החוזה ,במידה וישתנו צרכי הרכבת .הספק לא יוכל לדרוש כל פיצוי בגין שינוי
בהיקף ההתקשרות לפני או אחרי הגשת ההצעות.
 .35.13הרכבת רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים
אחרים במכרז ,לרבות לדרוש את הארכת תוקף ערבות המכרז ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ,ובלבד שתודיע למציעים בכתב בדבר שינוי כאמור.
 .35.18מובהר בזאת כי הרכבת לא תתחשב במכתבי המלצה במסגרת בדיקת ההצעות.
.35.12

המזמין רשאי לבטל את המכרז ,או לצאת במכרז חדש וזאת בהתאם לשיקולי יעילות
או שמירה על האינטרס הציבורי 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.

 .35.50לרכבת שמורה הזכות לדחות את הצעתו של מציע אשר יתברר בפועל כי אינו בעל
האיתנות הפיננסית המתאימה להיקף ההתקשרות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף
זה ,מציע אשר קיימת לגביו הערת "עסק חי" רשאית הרכבת לפסול את הצעתו.
.33

עיון בהצעה הזוכה
.33.1

בהתאם לתקנה (80ה) לתקנות חובת מכרזים התשנ"ג  0993 -משתתף יהיה רשאי בתוך
 31יום ממועד מסירת ההודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של ועדת המכרזים 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 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.
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.33.5

למען הסר ספק יובהר כי ציון זה איננו מחייב את ועדת המכרזים וכי שמורה לוועדת
המכרזים הסמכות הבלעדית להחליט מהם הסעיפים ו/או חלקים שבהצעת הזוכה ו/או
המסמכים שצורפו לה שהם חסויים בפני הצגה למשתתפים במכרז מטעמי סוד מסחרי
או מקצועי.

.33.3

יודגש כי מציע שלא יציין סעיפים ,חלקים או מסמכים שלדעתו חסויים מן הטעמים
האמורים לעיל יראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו.

.33.6

מחיר ההצעה הזוכה יהיה פתוח בפני כל משתתף אשר יבקש במסגרת תקנה (80ה) דלעיל
לעיין בה.

.33.2

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 המזמין ייקבע אחרת.

מצ"ב החומר הבא:
.36

הזמנה להשתתף במכרז על נספחיה המפורטים להלן:
נספח  - Aטופס אישור השתתפות המציע
נספח  - A1טופס פרטי המציע
נספח  - A2טופס אשור מחזור הכנסות ,מבוקר על ידי רו"ח.
נספח  -A3תצהיר בהתאם להוראות סעיף  8ב (ב) לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו.0996 -
נספח  - A4הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך.
נספח  – A5התחייבות לשמירת סודיות.
נספח  – A6נספח תיחור דינאמי מקוון ומדריך ספק לתיחור.
נספח  - A7נספח הצהרת המציע לתיחור דינאמי.
נספחים  A9/A101A8ניקוד מקצועי
נספחים  A11/A121A13נספחים להוכחת עמידה בתנאים מקדמיים
נספח  -A14נספחי התחייבות קבלן משנה
נספח  -A15גיליונות מחירי מקסימום לתיחור.
נספח  -A16נספח גיליון מידע לספקים.
נספח - A17ערבות
נספח -A18אי תיאום הצעות במכרז
נספח  -A19היעדר ניגוד עניינים
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נספח - B1/B2אישור המציע להצעה הכספית.
נספח  - Cההסכם ונספחיו ,לרבות נספח א להסכם  -המפרט .

בכבוד רב,
סיגל בן שמואל
אגף רכש והתקשרויות

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

אני/נו הח"מ ________________________________ (שם ות.ז) ,מורשה/י חתימה לעניין מכרז מס' 0098
____________________________________ ח.פ
מטעם (שם הגוף המשפטי של המציע)
__________________
מיקוד
__________________
כתובת
__________________
טלפון __________________.פקס' __________________.דוא"ל__________________.
(להלן" :המציע") מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
 .0קראנו 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 תחת

רשימת מסמכי המכרז ,המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .8מסמכי המכרז וההסכם ,ככתבם וכלשונם ,ברורים ונהירים לנו ואנו מסכימים לתנאים המפורטים בהם.
 .3אנו מודעים לכך כי הכמויות המפורטות במסמכי המכרז נועדו לצורך השוואת הצעות בלבד והינם
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 בהסכם.
 .4הננו מצהירים כי כל הנתונים שמולאו על ידנו במסגרת המכרז וההצהרות שנתנו הינם מלאים ,נכונים
ומדויקים.
 .5הננו מתחייבים לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם ,ולהתחיל בבצוע השירותים מיד עם חתימת
ההסכם או בכל יום ל אחר תאריך זה כפי שייקבע על ידכם ולהמשיך בביצועם בתנאים המפורטים
בחוזה ,תמורת התשלום המוצע על ידנו.
 .6הננו מצהירים כי כל התחייבויות המציע ו/או הספק 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.
 .9מבלי 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:
 נספח  - Aטופס אישור השתתפות המציע
 נספח  -A1טופס פרטי המציע
 נספח  - A2טופס אשור מחזור הכנסות ,מבוקר על ידי רו"ח.
 נספח  -A3תצהיר בהתאם להוראות סעיף  8ב (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
.0996
 נספח  - A4הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך.
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 נספח  – A5התחייבות לשמירת סודיות.
 נספח  – A6נספח תיחור דינאמי מקוון ומדריך ספק לתיחור.
 נספח  - A7נספח הצהרת המציע לתיחור דינאמי.
 נספחים  A8/A9/A10ניקוד מקצועי
 נספחים  A13/A11/A12נספחים להוכחת עמידה בתנאים מקדמיים
 נספח - A14נספחי התחייבות קבלן משנה
 נספח - A15גיליונות מחירי מקסימום לתיחור.
 נספח - A16נספח גיליון מידע לספקים.
 נספח A17 -ערבות
 נספח A18-אי תיאום הצעות במכרז
 נספח  -A19היעדר ניגוד עניינים
 נספח- B1/B2אישור המציע להצעה הכספית.



נספח  -Cההסכם ונספחיו ,לרבות נספח א להסכם  -המפרט.

 .2אין האמור לעיל כדי לשחרר אותנו מחתימה על אותם מסמכים שחתימה עליהם נדרשת במסמכי
המכרז.
 .9הצעתנו זו אינה ניתנת לביטול והיא עומדת בתוקפה  560יום ,מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 .01אנו מגישים הצעתנו לסלים בהתאם לפירוט לעיל( :מובהר ומודגש כי הצהרת המציע לגבי התיחור
בסלים הינה מחייבת -יש לסמן  Xבהתאם למספר הסלים בהם מוגשת ההצעה)

סל מס' -1מוניות אזור הצפון

סל מס' -5הסעות אחרות אזור הצפון

סל מס' -3מוניות אזור המרכז

סל מס' -6הסעות אחרות אזור המרכז

סל מס' -2מוניות אזור הדרום
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סל מס' -4הסעות אחרות אזור הדרום

תאריך _____________

חותמת חברה __________________

חתימת מורשה/י חתימה _________________

אישור עו"ד בעניין מורשה1י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה1י החתימה אשר חתם1ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייבות את המציע
בקשר עם מכרז מס'  1172לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת
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נספח  - A1פרטי המציע -כללי
_____________________________________________________

שם המציע:

מצ"ב אשור ניהול ספרים להוכחת עמידה בתנאי מקדמי מס' .8.0
באם המציע הינו חברה –
מצ"ב בנוסף תעודת התאגדות.
_________________________________________________________
שנת ייסוד /הקמה:

_________________________________________________________

מספר רשום(ח .פ:).

_________________________________________________________

מספר עוסק מורשה:

_________________________________________________________

כתובת______________________________________________________________ :
טל':

פקס:

איש קשר לרכבת:

__________________________

מס' נייד:

__________________________

:E- MAIL

__________________________

_____________________________
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נספח A2
אישור מחזור הכנסות של המציע לשנים 5014,5012,5016
(להוכחת עמידה בתנאי מקדמי )8.5

כרו"ח

המבקר

של

חברת__________________________________________

(להלן:

"המציע") ,הנני לאשר בזאת כי מחזור ההכנסות השנתי בתחום שירותי ההסעות בלבד ,כפי שהוא
מדווח בדוחות הכספיים המבוקרים ,של המציע בשנים  5014 , 5012 , 5016היה כדלקמן:
בשנת  __________________ 5016מיליון ₪
בשנת  __________________ 5012מיליון ₪
בשנת  __________________ 5014מיליון ₪

שם החותם _________________________________

חתימה וחותמת רו"ח המבקר _____________________
תאריך_______________________________ _____ :

תשומת לב המציעים כי נוסח הנספח הינו נוסח מוצע וניתן להגיש הצהרה דומה תחת נייר המכתבים
של משרד רו"ח
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נספח A3
תצהיר -בהתאם להוראת סעיף 5ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו – 1234
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:
בע"מ

(להלן:

"המציע")

.0

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

.8

המונחים והביטויים בתצהירי זה ,הנם כמשמעתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .0996

.3

יש לסמן  Xברבוע המתאים:
הנני מצהיר כי עד מועד ההתקשרות לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי
עבירות;
או
הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות וכי במועד הגשת
ההצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
או
הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות וכי במועד הגשת
ההצעות לא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.4

אישור זה הנו בנוסף לאישורים הנדרשים על פי סעיף ( 8א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים הנ"ל,
הקיימים בידי וצורפו להצעתי.

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
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נספח A4
הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך
 .1בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,0999-אנו הח"מ
___________________________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
א.

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.

ב.

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.

ג.

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.

ד.

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

 .5במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  0לעיל ,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 ,ק בלני 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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נספח A5
התחייבות לשמירת סודיות
אל:

רכבת ישראל בע"מ

.0

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  002לחוק העונשין ,התשל"ז-
.0999
ולראיה באנו על החתום:

שם___________________ :

שם_____________________ :

ת.ז__________________ :.

ת.ז_____________________ :.

חתימה________________ :

חתימה___________________ :

חותמת (חברה)__________________ :
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נספח A6
תיחור דינאמי מקוון
מרכיבי ההצעה והמשקולות

1.1

כאמור ,קיימים במכרז זה  6סלים:
.0

מוניות אזור הצפון.

.8

הסעות אחרות אזור הצפון.

.3

מוניות אזור המרכז.

.4

הסעות אחרות אזור המרכז.

.5

מוניות אזור הדרום.

.6

הסעות אחרות אזור דרום.

בכל סל קיימות מספר קטגוריות אשר לכל אחת מהן משקל באחוזים כמפורט להלן:

סל פריטים מספר  -1מוניות אזור הצפון:

1.1.1

מספר

משקל יחסי

קטגוריה
הסעות עובדים במוניות בקווים עירוניים
בתעריף

4

לילה/חג

על

בסיס

"מחירון

20%

מקסימום רכבת"
הסעות עובדים במוניות בקווים בינעירוניים

5

על בסיס מחירון משרד התחבורה

40%

הסעות עובדים במוניות בקווים בינעירוניים
בתעריף

6

לילה/חג

על

בסיס

"מחירון

40%

מקסימום רכבת"
סה"כ

1.1.5

100%

סל פריטים מספר  - 5הסעות אחרות אזור הצפון:

מספר
1
2

3
סה"כ

קטגוריה
הסעת חיילים באוטובוסים ומיניבוסים
הסעות אחרות  -תגבור ,סגירת קווים ,חירום
ורווחה
הסעות עובדים אחרות במיניבוסים כולל
שאטל צמוד

משקל יחסי
40%
22%

33%
100%
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סל פריטים מספר  - 3מוניות אזור המרכז:

1.1.3

מספר

משקל יחסי

קטגוריה
הסעות עובדים במוניות בקווים עירוניים

4

בתעריף

לילה/חג

על

בסיס

"מחירון

20%

מקסימום רכבת"
הסעות עובדים במוניות בקווים בינעירוניים

5

40%

על בסיס מחירון משרד התחבורה
הסעות עובדים במוניות בקווים בינעירוניים

6

בתעריף

לילה/חג

על

בסיס

40%

"מחירון

מקסימום רכבת"
סה"כ

1.1.6

100%

סל פריטים מספר  – 6הסעות אחרות אזור המרכז:

מספר
1

משקל יחסי

קטגוריה

35%

הסעת חיילים באוטובוסים ומיניבוסים
הסעות אחרות  -תגבור ,סגירת קווים ,חירום

2

32%

ורווחה
הסעות עובדים אחרות במיניבוסים כולל

3

33%

שאטל צמוד

סה"כ

1.1.2

100%

סל פריטים מספר  – 2מוניות אזור הדרום:

מספר

משקל יחסי

קטגוריה
הסעות עובדים במוניות בקווים עירוניים

4

בתעריף

לילה/חג

על

בסיס

"מחירון

20%

מקסימום רכבת"
5

הסעות עובדים במוניות בקווים בינעירוניים
על בסיס מחירון משרד התחבורה

40%

הסעות עובדים במוניות בקווים בינעירוניים
6

בתעריף

לילה/חג

על

בסיס

"מחירון

40%

מקסימום רכבת"
סה"כ

100%
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סל פריטים מספר  -4הסעות אחרות אזור הדרום

1.1.4

מספר

משקל יחסי

קטגוריה
הסעות אחרות  -תגבור ,סגירת קווים ,חירום

2

100%

ורווחה.

סה"כ

1.5

100%

מחירי הפתיחה של הפריטים המוצעים
לכל הפריטים ינתנו מחירי פתיחה ,אשר לא כוללים מע"מ ,כמפורט בגיליון מידע לספק
עבור סלים :1,5,3,6,2,4
המשתתף יציע אחוז הנחה לכל קטגוריה בנפרד .אחוז ההנחה יוכפל במשקל שניתן לכל קטגוריה .אחוז
ההנחה הכולל לסל ,יהיה סך אחוזי ההנחה המשוקללים בקטגוריות השונות ,באותו סל.
אחוז ההנחה לכל קטגוריה יחול על כל סוגי ההסעות באותה הקטגוריה .המחיר הסופי של כל פריט יהיה
מחיר הפתיחה בנספח ההצעה מוכפל בהפרש שבין אחוז ההנחה המוצע לבין ( 011%מאה אחוז פחות אחוז
ההנחה המוצע).
לדוגמא:
(משקלי הקטגוריות המפורטים להלן אינם המשקלים הקבועים במכרז והינם לצורך הדוגמא בלבד).
מספר
קטגוריה
1

2

3

שם הקטגוריה
הסעת חיילים
באוטובוסים
ומיניבוסים
הסעות אחרות -
תגבור ,סגירת קווים,
חירום ,רווחה
הסעות עובדים
במוניות בקווים
עירוניים בתעריף
לילה/חג על בסיס
"מחירון מקסימום
רכבת"
ההנחה הכוללת לסל

1.3

משקל

דוגמא לאחוז ההנחה שייתן
המשתתף בכל קטגוריה
במהלך התיחור הדינאמי

הנחה
משוקללת של
הקטגוריה

85%

20.00%

11.00%

5%

15.00%

0.75%

10%

20 %

2%

------

--------

11.75%

כללי התיחור הדינאמי המקוון

 .0עם פתיחת התיחור ,רשאי כל משתתף לשלוח הצעה מקוונת ,לכל קטגוריה בסל בו מבוצע התיחור
ולאחר מכן לשלוח שוב הצעה זולה יותר ,אחת או יותר .מספר ההצעות שרשאי כל משתתף לשלוח
במהלך התיחור  -אינו מוגבל ,כל עוד נמשך התיחור.
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 .8המשתתף חייב להזין אחוז הנחה לכל קטגוריה בסל – אשר יהא בין  1%ל  011%הנחה.
 .3לצורך הגשת הצעה נדרש משתתף להקליד את הצעתו .לאחר מכן מוצגת בפניו הצעתו כפי שהוקלדה
על ידו והוא נדרש לאשרה .בהתאם לכך לאחר שאישר המשתתף את הצעתו יהיה המשתתף מנוע
מלהעלות טענות בדבר טעויות בהקלדה.
 .4בסלים  ,1,5,3,6,2,4לאחר שליחת הצעה ראשונה מלאה המחייבת את המשתתף ,יתקבל משוב אצל
המשתתף שיציין את אחוז ההנחה הכולל הגבוה ביותר שהוצע לסל הפריטים בשלב זה בתיחור ,את
אחוז ההנחה הכולל שלו ואת מיקומו .המשתתף לא יקבל כל מידע על המשתתפים האחרים בתיחור,
זהותם ו/או כמותם ו/או מידע על אחוז ההנחה שהציעו.
 .5יחד עם זאת ,בפני עורך המכרז יופיעו כל העת ,באמצעות מערכת ניהול התיחור הדינאמי המקוון ,כל
הפרטים על המשתתפים וכן דירוג הצעותיהם.
 .6מדרגות העלאת אחוזי הנחה:
משתתף יוכל להעלות את שיעור ההנחה לסל (המשוקלל לכלל הקטגוריות יחדיו) במדרגות מינימאליות
של  .0.3%המשמעות היא שלא ניתן להעלות את אחוז ההנחה בשיעור נמוך יותר מ ,1.3% -אבל ניתן להעלות
אותו בשיעור גבוה יותר (כלומר ,זוהי מדרגת מינימום להעלאת אחוז ההנחה).
 .9לא ניתן להשוות הצעות להצעה שעומדת במקום הראשון ,בכדי למנוע שני מציעים שידורגו במקום
הראשון  .במידה ויוגשו בתיחור הדינאמי המקוון שתי הצעות בעלות אחוז הנחה משוקלל כולל זהה,
תיקלט ההצעה הראשונה בלבד ומשוב מקוון על כך יימסר למשתתף של ההצעה השנייה
 .2תאריך התיחור וסדר התיחורים יקבע בהמשך על ידי עורך המכרז וישלח למשתתפים.
 סל ההסעות הראשון יפתח ביום התיחור שיקבע למשך עשרים דקות – משעה  19:11עד השעה .19:81
 לאחר סיום התיחור הדינאמי המקוון של סל ההסעות הראשון ובהודעה טלפונית מראש של  31דקות,
יפתח התיחור הדינאמי המקוון של סל הפריטים השני למשך עשרים דקות.
 לאחר סיום התיחור הדינאמי המקוון של סל ההסעות השני ובהודעה טלפונית מראש של  31דקות ,יפתח
התיחור הדינאמי המקוון של סל ההסעות השלישי למשך עשרים דקות.
 .9מובהר בזאת ,כי הוגדר מנגנון אשר מסיר לחלוטין את משמעותה של שעת סגירת התיחור ,כמפורט
בסעיף  01להלן .מנגנון זה הוגדר כדי לאפשר לשאר המשתתפים די זמן לנסות ולשפר את הצעותיהם.
 .01הצעה שתוגש על ידי משתתף כלשהו בשלוש הדקות האחרונות לפני סגירת התיחור הדינאמי המקוון,
תאריך את משך התיחור באופן אוטומטי לשלוש דקות מהמועד שבו נקלטה אותה ההצעה במערכת
ניהול התיחור הדינאמי המקוון.
לדוגמא :נקבעה שעת סגירת התיחור לשעה  08:11ונקלטה הצעה של משתתף כלשהו בשעה  ,00:52יוארך
משך התיחור עד השעה  ;08:10נקלטה הצעה נוספת של משתתף כלשהו בשעה  ,00:59יוארך משך התיחור
עד השעה  ;08:18נקלטה הצעה נוספת של משתתף כלשהו בשעה  ,08:18יוארך משך התיחור עד השעה 08:15
וכן הלאה.
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חלפו שלוש ד קות האחרונות לתיחור הדינאמי המקוון ולא התקבלה במהלכן כל הצעה נוספת של משתתף,
יעבור התיחור הדינאמי המקוון למצב של המתנה (להלן" :מצב המתנה").

 .00לאחר המעבר למצב המתנה ,תשלח המערכת לכל אחד מן המשתתפים בתיחור הדינאמי המקוון
הודעת אישור אלקטרונית ) ,(pop upבה יצטרך כל משתתף להודיע ,כי הינו מאשר או כי אינו מאשר,
כי הצעתו האחרונה כפי שניתנה בתיחור הינה הצעתו הסופית .במידה ולא נתקבלה תגובת משתתף
תוך חמש דקות ,תאשר המערכת את סיום השתתפותו של המשתתף הספציפי בתיחור באופן אוטומטי
והעדר תגובה כאמור תיחשב כאישור ההצעה האחרונה שניתנה על ידו בתיחור לכל דבר ועניין .יובהר,
כי הן אישור אלקטרוני שנתן משתתף בו אישר ,כי ההצעה האחרונה שניתנה על ידו בתיחור הינה
הצעתו האחרונה והן העדר תגובה מצד משתתף בתום חמש דקות יהוו אסמכתא להוצאת משתתף מן
התיחור ולאישור הצעתו האחרונה של משתתף בתיחור כהצעה האחרונה שמבקש להציע במסגרת
התיחור הספציפי.
 .08היה ואישרו כל המשתתפים שהשתתפו בתיחור ,באחת משתי הדרכים המפורטות בסעיף  00לעיל ,כי
אין הם מעוניינים להגיש הצעה חדשה זולה יותר ,יסתיים המכרז הדינאמי המקוון.
 .03היה ואישרו חלק מן המשתתפים כי אין הם מעוניינים להגיש הצעה חדשה וזולה יותר באחת משתי
הדרכים המפורטות בסעיף  00לעיל ,יוצאו אותם משתתפים מהמכרז הדינאמי המקוון באופן מיידי
ושלב התיחור יסתיים עבורם .המשתתפים אשר אישרו כי הם מעוניינים להגיש הצעה חדשה וזולה
יותר ,יפעלו בהתאם לאמור בסעיף  04להלן.
יובהר ,כי במצב האמור לעיל ובכל מקרה ,המשתתף שהצעתו מצויה במקום הראשון ימשיך בתיחור הדינאמי
המקוון אף אם אישר ,באחת משתי הדרכים המפורטות בסעיף  00לעיל ,כי אין הוא מעוניין להגיש הצעה
חדשה זולה יותר.
 .04היה ואחד או יותר מן המשתתפים בתיחור הודיע/ו כי הינו/ם מעוניין/נים להמשיך ולהציע הצעות
מחיר נוספות ,יפתח התיחור הדינאמי המקוון מחדש לשלוש דקות נוספות ורק עבור אותו  /אותם
משתתפים בצירוף המשתתף שהצעתו הייתה מצויה במקום הראשון וכמפורט לעיל.
במהלך שלוש הדקות הנוספות ,כל הצעה שתוגש תאריך את משך המכרז באופן אוטומטי לשלוש דקות
ממועד הגשת אותה הצעה ,בהתאם לדוגמא הנזכרת לעיל .ברגע בו יחלפו שלוש הדקות האחרונות מבלי
שהוגשה הצעה חדשה על ידי משתתף כלשהו ,לפי המאוחר מביניהם ,יעבור התיחור הדינאמי המקוון שוב
למצב המתנה שבו יחול שוב האמור בסעיף  00לעיל לגבי המעבר למצב ההמתנה הראשון ,עד סיום המכרז
הדינאמי המקוון.
יובהר ,כי היה והתיחור יכנס למצב המתנה כאמור ,ומשתתף אישר כי הינו מעוניין להמשיך ולהציע הצעות
מחיר נוספות ולא נתן כל הצעת מחיר חדשה ונוספת באותו תיחור ,לא יוכל להמשיך ולהשתתף אותו משתתף
בתיחור הספציפי במידה והתיחור יכנס שוב למצב של המתנה ,ובמקרה זה ,יסתיים התיחור עבור אותו
משתתף אף אם לא אישר את הצעתו האחרונה כהצעתו הסופית בתיחור באחת משתי הדרכים המפורטות
בסעיף  00לעיל .יובהר כי המשתתף שהצעתו הייתה במקום הראשון לפני שלב ההמתנה ,אינו חייב לשפר
הצעתו.
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 .05יודגש כי על מורשי החתימה להיות זמינים כל עוד נמשך התיחור.
 .06בסלים  0,8ו 3-בו יבחר ספק זוכה אחד ,בסיום התיחור הדינאמי המקוון ידורגו ההצעות בסדר יורד
מההצעה הזולה ביותר (אחוז ההנחה המשוקלל הגבוה ביותר) ועד להצעה היקרה ביותר.
 .09במידה והתיחור יתארך מעבר לשעה  ,81:11רשאי עורך המכרז להפסיק הליך התיחור לאותו יום,
עפ"י שיקול דעתו ,והוא יחודש ע"י עורך המכרז במועד הקרוב האפשרי ,הודעה על המשך התיחור
תינתן למשתתפים.
 .02מקום התיחור  -המשתתף יגיש את ההצעות ממשרדיו בעזרת דפדפן אינטרנט הנמצא על מחשב אשר
ניתן לחבר אליו את הכרטיס החכם .באחריות הספק להצטייד בכרטיסים  42שעות טרם עריכת
התיחור הדינאמי המדמה.
 .09עורך המכרז אינו אחראי להצעות שהוגשו ולא התקבלו כתוצאה מקשיים ו/או תקלות אצל המשתתף
ו/או בשל האמצעים בהם נעשה שימוש להגשת ההצעות.
 .81במהלך התיחור המשתתפים לא יהיו רשאים להפנות שאלות כלשהן אל וועדת המכרזים ,זולת שאלות
טכניות וזאת במקרה של תקלה טכנית .רק שאלות מן הסוג האמור ניתן יהיה להפנות לנציג הצוות
הטכני של עורך המכרז בטלפון  ,0-211-811-561שלוחה .2
 .80במהלך התיחור יוכל הצוות הטכני ליצור קשר טלפוני עם המשתתף במידה ותתרחש תקלה ו/או
יידרש הדבר.
 .88כל תכתובת או שיחות בין הצוות הטכני למשתתפים יתועדו בנפרד לצורך מעקב ובקרה.
 .53עורך המכרז יראה בחומרה ניסיונות שלא לפעול בתום לב ויזקוף זאת לרעתו של המשתתף ,כולל
אפשרות לפסילת הצעתו במכרז וחילוט הערבות הבנקאית שהגיש לעורך המכרז.
 .84המשתתפים יהיו רשאים לעיין בתדפיס ההצעה האחרונה הזוכה שהגיש המשתתף שזכה.

1.6

מפגש הדרכה וביצוע תיחור מדמה
מפגש לקראת קיומו של "תיחור מדמה" יתקיים במשרדי מינהל הרכש הממשלתי ובמסגרתו יתודרכו
המשתתפים בכל המידע הדרוש לשלב התיחור .השתתפות במפגש היא חובה על כל המציעים וזאת על מנת
להבטיח את התנהלות התיחור הדינאמי המקוון .מועד קיום מפגש ההדרכה יקבע בהמשך על ידי עורך
המכרז.
לאחר קיום מפגש ההדרכה יקבע עורך המכרז מועד שבו ייערך תיחור דינאמי מקוון מדמה ,במסגרתו יתרגלו
המשתתפים את השימוש במערכת התיחור הדינאמי המקוון ,בהתאם לכללים המפורטים לעיל .המפגש יהיה
וירטואלי .הודעה על המועד תינתן לכל המשתתפים עד שלושה ימים מראש.
ההשתתפות במפגש ההדרכה ובתיחור המדמה הינה חובה על המוסמכים מטעם כל משתתף.
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נספח A7
הצהרת מציע לגבי נציגיו בשלב התיחור הדינאמי המקוון
לכבוד רכבת ישראל
הנדון :מכרז מס'  0098למתן שירותי הסעות
א נו הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי נהיה
צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן ,מצהירים בזה כדלקמן:
אנו _________________ ,מורשי החתימה בחברת __________________ (להלן" :המציע") מסכימים
להשתתף בתיחור הדינאמי המקוון של המכרז בהתאם לכל התנאים שבמכרז ומצהירים בזאת ,כי נציגי המציע בשלב
ב' במכרז  -הליך התיחור הדינאמי המקוון ,במידה והמציע ישתתף בו ,יהיו מורשי החתימה הבאים על פי הפרטים
כדלהלן ויהיו רשאים לחייב אותו למטרות המכרז.
מורשה חתימה  1או מי
שהוסמך מטעמו

פרטים

מורשה חתימה  5או מי
שהוסמך מטעמו

שם פרטי בעברית
שם פרטי באנגלית
שם משפחה בעברית
שם משפחה באנגלית
מס' ת"ז ( 9ספרות)
מספר טלפון נייח
מספר טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
פרטי המציע:
שם המציע בעברית
שם המציע באנגלית
מספר עוסק מורשה
כתובת דואר אלקטרוני

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
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נספח  –A8הערכה מקצועית
פירוט לקוחות להם העניק המציע שירותי הסעות
על המציע למלא בטבלה שלהלן פירוט בנוגע לחמישה לקוחות לפחות להם העניק שירותי הסעות בהיקף של לפחות
מיליון שקלים לכל לקוח ,בתקופה שלא פחתה משנתיים רצופות מתוך השנים .8109 - 8100
על המציע לחתום באמצעות מורשה/י החתימה בצירוף חותמת החברה ,במקום המיועד לכך ,ולהחתים עו"ד על
אישור עו"ד בעניין מורשה/י החתימה.
פירוט לקוחות:
תקופת מתן שירותי
ההסעות

שם הלקוח

פרטי איש קשר אצל הלקוח

0
8
3
4
5
הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.

תאריך _________ חותמת חברה ____________ חתימת מורשה/י חתימה _______________

אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה1י החתימה אשר חתם1ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייב1ים את המציע בקשר
עם מכרז מס'  1135לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת
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הערכה מקצועית – A2נספח
סה"כ כמות כלים :אוטובוסים ומוניות בבעלות המציע*

_________________

* כלי רכב המוגדר כרכב הפועל בקווי תחבורה ציבוריים בלבד ,לא ייכלל במניין כלי הרכב עליהם מצהיר המציע.

הנני משמש כמנכ"ל המציע והריני לאשר את נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.

חתימה וחותמת_________________
תפקיד___________________

שם החותם____________________

תאריך___________________________
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 י היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו
דלעיל וחתם עליה בפני.

______________

__________________

שם

חתימה וחותמת
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הערכה מקצועית
נספח
A10
סה"כ כמות כלים נגישים :מיניבוסים ,אוטובוסים ומוניות בבעלות המציע*
_________________
* כלי רכב המוגדר כרכב הפועל בקווי תחבורה ציבוריים בלבד ,לא ייכלל במניין כלי הרכב עליהם מצהיר המציע.

הנני משמש כמנכ"ל המציע והריני לאשר את נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.

חתימה וחותמת_________________
תפקיד___________________

שם החותם____________________

תאריך___________________________
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.

______________

__________________

שם

חתימה וחותמת
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נספח A11
(נדרש להוכחת עמידה בתנאי מקדמי )01.4
.1

על המציע המתמודד רק בסל אחד משלושת הסלים ( )8,4,6להיות בעל צי אוטובוסים בבעלותו
בהיקף של  91אוטובוסים לפחות אשר עומדים בדרישות התפעוליות המופיעות בסעיף  8בנספח א'
למסמכי המכרז(המפרט הטכני) ,לחילופין יוכל להציג  51אוטובוסים בבעלותו ו  81אוטובוסים
נוספים באמצעות קבלני משנה המוצעים במכרז זה.
במידה והמציע מתמודד בשני סלים או יותר עליו להיות בעל צי אוטובוסים בבעלותו בהיקף של 91
אוטובוסים לפחות ,כאשר לחילופין  91אוטובוסים בבעלותו

ו  81אוטובוסים נוספים באמצעות

קבלני משנה המוצעים במכרז.
.5

בהתאם לתנאי מקדמי  ,01.4על המציע למלא את היקף צי האוטובוסים אשר בבעלותו ו/או בבעלות
קבלני המשנה לצורך אספקת השירות הנדרש עפ"י מכרז זה.
מספר אוטובוסים בבעלות המציע*

_________________

מספר אוטובוסים בבעלות קבלני משנה* _________________
* כלי רכב המוגדר כרכב הפועל בקווי תחבורה ציבוריים בלבד ,לא ייכלל במניין כלי הרכב עליהם מצהיר המציע.

הנני משמש כמנכ"ל המציע והריני לאשר את נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.

חתימה וחותמת_________________
תפקיד___________________

שם החותם____________________

תאריך___________________________
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.

______________

__________________

שם

חתימה וחותמת
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נספח A12
(נדרש להוכחת עמידה בתנאי מקדמי )01.5
.1

על המציע ו/או קבלן המשנה מטעמו המתמודד רק בסל אחד להיות בעלי צי כלי רכב בהיקף מצטבר
של  31מיניבוסים/טרנזיטים ו 01-רכבי נכה (ללא מוניות) (ללא מוניות) היכולים לשמש לצורך ביצוע
העבודות נשוא מכרז זה אשר עומדים בדרישות התפעוליות המופיעות בסעיף  8בנספח א' למסמכי
המכרז(המפרט הטכני) .במידה והמציע מתמו דד בשני סלים או יותר עליו או על קבלן המשנה
מטעמו להיות בעלי צי כלי רכב בהיקף מצטבר של  51מיניבוסים/טרנזיטים ו 01-רכב נכה (ללא
מוניות) היכולים לשמש לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה.

.5

בהתאם לתנאי מקדמי  ,01.5על המציע למלא את היקף צי כלי הרכב בהיקף מצטבר של
מיניבוסים,טרנזיטים,רכב נכה(ללא מוניות) אשר בבעלותו ו/או בבעלות קבלני המשנה לצורך
אספקת השירות הנדרש עפ"י מכרז זה.
מספר כלי הרכב בהיקף מצטבר של מיניבוסים ,טרנזיטים -בבעלות המציע
מספר רכבי נכה (ללא מוניות)  -בבעלות המציע ______

______

מספר כלי הרכב בהיקף מצטבר של מיניבוסים ,טרנזיטים -בבעלות קבלני משנה _____
מספר רכבי נכה(ללא מוניות) -בבעלות קבלני משנה __________
הנני משמש כמנכ"ל המציע והריני לאשר את נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.

חתימה וחותמת_________________
תפקיד___________________

שם החותם____________________

תאריך___________________________
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.

______________

__________________

שם

חתימה וחותמת
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נספח A13
(נדרש להוכחת עמידה בתנאי מקדמי )9.8
.1

המציע מפעיל בעצמו ו/או ע"י קבלן משנה לפחות  011מוניות בעלות רישיון תקף לנסיעה מיוחדת,
בהתאם להוראות סעיף (491א) 0לתקנות התעבורה תשכ"א.0960-

.5

בהתאם לתנאי מקדמי  ,9.8על המציע למלא את היקף צי המוניות אשר אותן הוא מפעיל בעצמו ו/או
ע"י קבלני המשנה לצורך אספקת השירות הנדרש עפ"י מכרז זה.
מספר מוניות מופעלות ע"י המציע

_________________

מספר מוניות מופעלות ע"י קבלני משנה _________________
הנני משמש כמנכ"ל המציע והריני לאשר את נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.

חתימה וחותמת_________________
תפקיד___________________

שם החותם____________________

תאריך___________________________
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.

______________
שם

__________________
חתימה וחותמת
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נספח A14
טופס התחייבות לכל קבלן משנה
-

אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן בשם חברת*/תחנת מוניות **
(להלן "החברה"):
* חברה הינה החברה שהוצגה במענה למכרז ,כקבלן משנה להוכחת עמדיה בתנאי מקדמי  01.4ו/או 01.5
**תחנת מוניות הינה התחנה המפעילה את המוניות שהוצגו במענה למכרז ,כקבלן משנה בתנא מקדמי .9.8
 .0בהתחייבות זו תהא למונחים שלהלן המשמעות המפורטת בצידם:
"שירותים"  -כל השירותים שהמציע התחייב לספקם לרכבת ישראל במכרז מספר  0098באמצעות החברה ,וכן
שירותים נוספים ,אם יש כאלו ,שהתחייבה החברה לספק למציע בקשר עם המכרז.
"רכבת ישראל"  -לרבות כל גוף אחר שרכבת ישראל עשויה לקבוע בכל עת לצורך קבלת שירותים מן החברה.
 .8אנו מצהירים כי אנו החתומים מטה נציגי החברה ומוסמכים לחתום מטעמה ולחייבה.
 .3הרינו לאשר כי התקשרנו עם המציע בחוזה מחייב לצורך מתן השירותים במקרה בו המציע יזכה במכרז.
 .4אנו מצהירים כי בדקנו את הפרטים אשר נמסרו ע"י המציע ביחס אלינו ואנו מאשרים שכל הפרטים הללו נכונים
ומדויקים ,לרבות רשימת כלי הרכב בבעלותנו/המופעלים על ידינו ,כמפורט בכלל נספחי ההצעה במכרז.
 .5אנו מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז ואת הצעת המציע במכרז ,וכי האמור במכרז ובהצעה מקובל
עלינו ככל שהוא נוגע לאספקת השירותים .ואנו מתחייבים לבצע את חלקנו בהצעה במידה ותזכה במכרז.
 .6אנו מצהירים ומתחייבים כי אין ולא תהיה לחברה מניעה כלשהי לספק את השירותים ,ומבלי לגרוע מנכונות
וכלליות התחייבות זו ,אנו מצהירים ומתחייבים כי אין לחברה כל הסכם הסותר את מחויבותה לספק את
השירותים.
 .9אנו מודעים לכך שתנאי המכרז קובעים מפורשות כי ההתקשרות החוזית למתן השירותים תהא בין המציע לבין
הרכבת ללא קשר בין הרכבת לבינינו ולא תהיה לנו כל תביעה ו/או דרישה מהרכבת בעניין המכרז ו/או השירותים.
 .2החברה מצהירה ומתחייבת כי אין בינה לבין המציע ,במישרין או בעקיפין ,כל הסכם כובל הסותר את התחייבותה
לעיל ,או המגביל באופן כלשהו את יכולת החברה לספק את השירותים ישירות לרכבת ישראל .החברה מצהירה
ומתחייבת כי גם אם יתברר כי קיים הסכם כובל כאמור הרי שהיא תפעל לפי מחויבותה כאמור בכתב התחייבות
זה.

תאריך

חתימת מורשי החתימה
וחותמת החברה

שמות מורשי החתימה
של החברה
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נספח  -B1אישור המציע להצעה הכספית –סל הסעות אחרות
מכרז מס'  1135הזמנה למתן שירותי הסעות
יוגש בשלב א לפני התיחור הדינמי
המציע יגיש את הצעתו בתיחור בהתאם לכללים המפורטים בנספח זה
אני1נו הח"מ ______________________________ (שם ות.ז) ,מורשה1י חתימה לעניין
מכרז מס'  1135מטעם (שם הגוף המשפטי של המציע) _____________________________
ח.פ __________________ כתובת __________________ מיקוד __________________
טלפון __________________.פקס' _______________.דוא"ל________________ (להלן:
"המציע")
מצהיר1ים בזאת בשם המציע כי:
.1

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

.1

מצהירים בזה כי ביכולתנו לבצע את מלא העבודות הנדרשות במסמכי מכרז זה ,וכי אם נזכה בביצוע
העבודות נבצען כאמור במלואן ,בהתאם להצעתנו הכספית בתיחור הדינמי.

.5

מודעים לכך כי החוזה שיחתם עם המציע הזוכה (להלן" :הספק") הינו חוזה מסגרת וכי שכר החוזה ישולם
על פי הכמויות שיידרשו מעת לעת ויבוצעו בפועל .מובהר כי הרכבת אינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף
כלשהו מהספק וכן כי היקף השירותים שיוזמנו ,אם יוזמנו ,יהיה בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי של
הרכבת.

.3

מוסכם וידוע למציע ,כי העברת האחריות לזוכה במכרז תתבצע בהדרגה על פי שיקולי הרכבת ועל פי מצב
ההתקשרויות הקיימות כיום לבצוע שירותי ההסעות האמורות.

.6

תקופת התארגנות-בכוונת רכבת ישראל לאפשר למציע הזוכה תקופת התארגנות בת כחודש ימים מיום
חתימת ההסכם לצורך התארגנות.

.2

מודעים לכך שהשוואת ההצעות תעשה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

.4

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

.3

מודעים לכך כי המחירים המוצעים בתיחור הדינמי הינם סופיים וכוללים כל עלות נוספת הכרוכה במתן
השירותים.

.8

מודעים לכך כי המחירים הנקובים בתיחור הדינמי הנם בש"ח ולא כוללים מע"מ.

.2

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

.10

מודעים לכך כי המחיר הסופי הינו מחיר המקסימום המפורט במסמכי המכרז בניכוי אחוז ההנחה המוצע
לאותה קטגוריה בה מופיע שירות זה כפי שניתנו בתיחור הדינמי המקוון.
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.11

מודעים לכך כי אחוזי ההנחה המוצעים בהצעתנו בתיחור הדינמי מוסכמים על קבלני המשנה במידה וישנם,
והכלולים במענה למכרז.

.15

עבור קטגוריה  ,0במידה ויוגדר מסלול נסיעה בקו חדש ,המסלול יתומחר על ידי רכבת ישראל באופן יחסי
למחיר הסופי המעודכן במסלול הנסיעה הקרוב ביותר הקיים בקווי ההסעות ברכבת הכלולים במכרז זה,
וזאת על פי המנגנון הבא :הסכום לתשלום של המסלול הקיים (לאחר הנחה ובניכוי מע"מ) הקרוב ביותר
חלקי מספר הקילומטרים שלו כפול מספר הקילומטרים של המסלול החדש.

.13

עבור קטגוריה  ,3במידה ויוגדר מסלול נסיעה חדש בתעריף נסיעה יומי (שאטל צמוד) התשלום עבור מסלול
זה יהא לפי התעריף הקבוע בהצעתנו המכרז בהתאמה למספר השעות הנדרשות.

.16

עבור קטגוריה  3,מודעים לכך כי חילוף נקודת מוצא ויעד באותו אזור/סל יזכו בתשלום זהה.

.12

עבור קטגוריה מס'  0מודעים לכך כי התעריפים המוצעים בהצעתנו בעבור מתן שירותי הסעות חיילים
כוללים ביצוע הנסיעה בקו הקצר ביותר האפשרי לרבות חובת שימוש בכביש  6ונסיעה במנהרות הכרמל.

.14

מבלי לגרוע מכל זכות של הרכבת להורות על שינויים בתכולת השירותים לרבות על צמצום היקפם ,הספק
מצהיר מפורשות כי הינו מודע לכך כי שירותי הסעות החיילים מבוצעים בהתאם להנחיית משרד
הביטחון/צבא הגנה לישראל וכי למשרד הביטחון/צבא הגנה לישראל ולרכבת הזכות לבטל את שירותי
ההסעות לחיילים בכל שלב .הוסכם בין הרכבת למשרד הביטחון/צה"ל על הפסקת שירותי ההסעות – תודיע
הרכבת על כך לספק ושירותי ההסעות יופסקו מיום הודעת הרכבת לספק ולספק לא תהיה כל טענה ו/או
דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה .מובהר כי שאר השירותים בהתאם להוראות הסכם זה יימשכו כסדרם
בהתאם להוראות הסכם זה וללא כל שינוי בתמורה.

.13

מובהר ומודגש כי לרכבת שמורה הזכות לנהל מו"מ עם הספק על ביצוע הסעות החיילים לרבות באמצעות
ריכוז העבודות אצל ספק אחד.

.18

עבור קטגוריות  0,8,3מודעים לכך כי בכל הגשת חשבון הסעה באוטובוס התשלום יתבצע על פי דוח ממוכן
מטכומטר GPS/הכולל נתונים הבאים :מספר האוטובוס שעת הזמנה שעת הגעה שעת סיום המהווים תנאי
לתשלום.

.12

עבור קטגוריות  8ו  - 3-ביצוע שירותים שמתומחרים לפי שעה .התשלום הינו משעת ההגעה בפועל ,ולא
מוקדם משעת הזימון ועד שעת סיום מאושרת בפועל.

.50

עבור קטגוריות  0בהם קיים תמחור לפי קו באוטובוס/מיניבוס  -09מודעים לכך כי במידה והרכבת תשנה
את כלי הרכב שבגינו ניתנה הצעת המחיר יהא אופן ההתחשבנות כדלקמן:
50.1

בגין החלפת אוטובוס במיניבוס  09תבוצע הפחתה של  31%מהמחיר הקו המוצע לאוטובוס
(מחיר אוטובוס מוצע *)1.9

.51

מובהר ומודגש כי המציע רשאי לספק במקום מיניבוס  09נוסעים כל מיניבוס אחר ובלבד שלא יכיל יותר מ-
 35מושבים -וזאת באותו המחיר בו הוגשה ההצעה.

.55

מובהר ומודגש כי המציע רשאי לספק במקום מיניבוס  05נוסעים מיניבוס קטן יותר ובלבד שלא יפחת מ00-
מושבים -וזאת באותו המחיר בו הוגשה ההצעה ,ובלבד שכמות המושבים תואמת את כמות הנוסעים
שדרשה הרכבת לאותה נסיעה.

.53

עבור כלל ה קטגוריות מודעים לכך כי לרכבת ישראל שמורה הזכות הבלעדית להזמין סדרן אשר התשלום
בגינו הינו  ₪ 48לשעת עבודה בפועל .הסדרנים יוזמנו לשירותי הסעות לחיילים ,לחירום וסגירת קווים
ותגבור קווים .התגמול עבור סדרנים אלו יהיו בהתאם לתעריף הנקוב לעיל במכפלת שעות העבודה בפועל
ולא יותר מהיקף השעות בהזמנה.
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.56

תשלום בגין ביטול נסיעה,פיצויים מוסכמים:חירום וכו' :

.52

פיצויים מוסכמים בקטגוריות  .0.8.3למעט הסעות חירום -:איחור של  0-04דקות  311שקלים קנס,
איחור של  89 -05דקות – קנס של  311שקלים נוספים (סה"כ קנס )611
איחור של  31-44דקות קנס של  311שקלים נוספים (סה"כ קנס )911
איחור של  45-59דקות  311שקלים נוספים (סה"כ קנס )0811
מעל שעה איחור קנס של  ₪ 3111לכל שעת איחור או חלק ממנה.
מובהר כי הקנסות יחולו הן על אוטובוסים ,מיניבוסים וסדרנים באופן זהה -כולל סדרנים בחירום.

.54

פיצויים מוסכמים בהפעלת הסעות בחירום :הגעה בין  60דקות ל 94-דקות=  ₪ 0511קנס .הגעה בין 95-91
דקות  ₪ 3111קנס.

.53

מתן "פרס" -עבור הסעות בחירום בהגעה עד  31דקות יינתנו  , ₪ 8111הגעה בין  30-45דקות . ₪ 511

.58

ביטול הסעות חיילים :ניתן לבטל עד  42שעות מראש ללא חיוב ,פחות מ 42שעות ועד התייצבות יקבל 51%
מערך הקו ,אם התייצב יקבל תשלום מלא.

.52

מובהר כי הרכבת רשאית להזמין הסעות אוטובוסים לחיילים כעתודה .במידה והרכבת לא תפעיל את
האוטובוסים של העתודה בפועל יחושב גובה התשלום כדלקמן :תעריף שעה בקטגוריה  8לאוטובוס כפול
כמות השעות בפועל.
במידה והאוטובוס יופעל יהא התשלום בהתאם לעלות הקו שבוצע ,ולא תשולם עלות שעות העתודה.

.30

ביטול הסעות חירום :ביטול עד רבע שעה מהזמנה ללא חיוב.
ביטול מעל  05דקות וללא התייצבות מזכה בתשלום בגובה שעה.
התייצב ושוחרר יקבל תשלום בגובה שעתיים (ללא קשר למתן "פרס" כאמור בסעיף קטן .86

.31

ביטול הסעות עבור סגירת קווים ,תגבור ורווחה – ביטול עד  81:11ביום שקדם לנסיעה ללא חיוב ,ביטול
לאחר השעה  81:11ועד להתייצבות יקבל  51%מתעריף שעה כפול כמות השעות שאושרה ,ולא יותר מ08 -
שעות .בתכנית העבודה לאותו קו .אם התייצב יקבל תשלום מלא.

.35

החלפת רכב עקב תקלה :איחור בהחלפת הרכב העולה על  31דקות ממועד ההודעה יחייב בקנס של ₪ 311
על כל רבע שעה נוספת או חלק ממנה.

.33

במידה ויש אי זמינות מענה אנושי של מוקד הזמנות מעבר ל 01-דקות ,הספק ייקנס בסך של  ₪ 8111על כל
 01דקות.

.36

עדכון מחירים -עבור קטגוריות  0-3כל המחירים הנקובים בהסכם ,אשר ישולמו ע"י הרכבת לחברה יהיו
ייעודכנו כמפורט להלן :בששת החודשים הראשונים לחוזה לא תחול הצמדה ,החל מהמחצית השנייה של
השנה הראשונה ואילך תחול הצמדה אחת לחצי שנה למדד מחירי תשומה באוטובוסים – כללי (לוח  ,89קוד
 - )4441101המתפרסם בירחון לסטטיסטיקה של מחירים מאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .כמדד
הבסיס ייחשב המדד הידוע במועד התיחור המקוון .כמדד הקובע יחשב המדד הידוע בתום כל מחצית שנה
ממועד חתימת ההסכם.
אופן הגשת החשבון החודשי.-המציע הזוכה יגיש לרכבת חשבון חודשי ,שיהווה "חשבונית מס" לעניין חוק
מס ערך מוסף ,התשל"ו ,0995-ובו פירוט התשלומים הנדרשים עבור השירותים שביצע עבור הרכבת ושבוצעו
בפועל  .לחשבון יצורף דין וחשבון בו יפורטו השירותים שניתנו ושאושרו על ידי הרכבת .התמורה המגיעה
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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.
המציע הזוכה יידרש ,בכפוף לשיקול דעתה של הרכבת ,להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום
עבור עבודתו ,במסגרת פורטל הספקים של רכבת ישראל
.

תאריך _____________
חותמת חברה _____________
חתימת מורשה1י חתימה _____________
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נספח  -B2אישור המציע להצעה הכספית –סל הסעות במוניות
מכרז מס'  1135הזמנה למתן שירותי הסעות במוניות
יוגש בשלב א לפני התיחור הדינמי
המציע יגיש את הצעתו בתיחור בהתאם לכללים המפורטים בנספח זה
אני1נו הח"מ ______________________________ (שם ות.ז) ,מורשה1י חתימה לעניין
מכרז מס'  1135מטעם (שם הגוף המשפטי של המציע) _____________________________
ח.פ __________________ כתובת __________________ מיקוד __________________
טלפון __________________.פקס' _______________.דוא"ל________________ (להלן:
"המציע")
מצהיר1ים בזאת בשם המציע כי:
.32

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

.34

מצהירים בזה כי ביכולתנו לבצע את מלא העבודות הנדרשות במסמכי מכרז זה ,וכי אם נזכה בביצוע
העבודות נבצען כאמור במלואן ,בהתאם להצעתנו הכספית בתיחור הדינמי.

.33

מודעים לכך כי החוזה שיחתם עם המציע הזוכה (להלן" :הספק") הינו חוזה מסגרת וכי שכר החוזה ישולם
על פי הכמויות שיידרשו מעת לעת ויבוצעו בפועל .מובהר כי הרכבת אינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף
כלשהו מהספק וכן כי היקף השירותים שיוזמנו ,אם יוזמנו ,יהיה בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי של
הרכבת.

.38

מוסכם וידוע למציע ,כי העברת האחריות לזוכה במכרז תתבצע בהדרגה על פי שיקולי הרכבת ועל פי מצב
ההתקשרויות הקיימות כיום לבצוע שירותי ההסעות האמורות.

.32

תקופת התארגנות-בכוונת רכבת ישראל לאפשר למציע הזוכה תקופת התארגנות בת כחודש ימים מיום
חתימת ההסכם לצורך התארגנות.

.60

מודעים לכך שהשוואת ההצעות תעשה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

.61

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

.65

מודעים לכך כי המחירים המוצעים בתיחור הדינמי הינם סופיים וכוללים כל עלות נוספת הכרוכה במתן
השירותים.

.63

מודעים לכך כי המחירים הנקובים בתיחור הדינמי הנם בש"ח ולא כוללים מע"מ.

.66

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

.62

מודעים לכך כי המחיר הסו פי הינו מחיר המקסימום המפורט במסמכי המכרז בניכוי אחוז ההנחה המוצע
לאותה קטגוריה בה מופיע שירות זה כפי שניתנו בתיחור הדינמי המקוון.

.64

מודעים לכך כי אחוזי ההנחה המוצעים בהצעתנו בתיחור הדינמי מוסכמים על קבלני המשנה במידה וישנם,
והכלולים במענה למכרז.
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.63

עבור קטגוריות  ,4,5,6במידה ויוגדר מסלול נסיעה בקו חדש ,המסלול יתומחר על ידי רכבת ישראל באופן
הבא :במידה וקו זה קיים במחירון משרד התחבורה ,ישולם על פי מחיר מחירון ללא מע"מ ובניכוי אחוז
ההנחה שניתן לקטגוריה זו על ידי המציע.
במידה וקו זה אינו קיים במחירון משרד התחבורה ,ייקבע מחירו על בסיס הקו הקרוב ביותר במחירון משרד
התחבורה .וזאת על פי המנגנון הבא :הסכום לתשלום של המסלול הקיים (לאחר הנחה ובניכוי מע"מ)הקרוב
ביותר חלקי מספר הקילומטרים שלו כפול מספר הקילומטרים של המסלול החדש.

.68

הסעות עובדים במוניות נחלקות לשלוש קטגוריות:
קטגוריה  -4הסעות עובדים במוניות קווים עירוניים -לאלו נקבע מחירון מקסימום אחיד של הרכבת לכל
הערים לנסיעות בכל שעות היממה יום ולילה/חג ,וממנו ינוכה אחוז ההנחה המוצע.
קטגוריה  -5הסעות עובדים במוניות בקווים בינעירוניים – לאלו נקבע "מחירון משרד התחבורה" כמחיר
מקסימום לכל הקווים .מחירון זה הינו מוגדר כנסיעה מיוחדת שלא על פי מונה ,כהגדרתה בצו פיקוח על
מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות) התשע"ג  8103להלן "מחירון משרד התחבורה" .מחירון
זה כולל מע"מ ולפיכך מהסכומים המופיעים במחירון ינוכה שיעור המע"מ התקף במחירון ,וממנו ינוכה
אחוז ההנחה המוצע  .מובהר כי מחירון משרד התחבורה ,הינו המחירון התקף במועד האחרון להגשת
ההצעות.
קטגוריה  – 6הסעות עובדים במוניות בקווים בינעירוניים שלהם לא קיים מחירון במשרד התחבורה -לאלו
נקבע "מחירון מקסימום של הרכבת למסלולי הנסיעה המפורטים בקטגוריה זו .מחירון רכבת זה הינו
מחיר המקסימום לפני מע"מ" ,לקו הנסיעה הבינעירוני בשעות לילה ובחג (כהגדרתם על בצו פיקוח על
מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות) התשע"ג  8103להלן "מחירון משרד התחבורה") בניכוי
אחוז ההנחה המוצע.

.62

עבור קטגוריה  ,4מחיר המקסימום המופיע בתיחור הינו לנסיעה עירונית בתעריף יום ולילה/חג באופן זהה.
מכל נסיעה שתתבצע ינוכה אחוז ההנחה שניתן בתיחור.

.20

עבור קטגוריה  ,6באם הנסיעה תתבצע בשעות היום תהא הפחתה של  .81%טווחי שעות היום הלילה /החגים
יהא בהתאם לאמור כהגדרתה בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות) התשע"ג
 8103להלן "מחירון משרד התחבורה" והמחיר הסופי יהא מחיר ה"מחירון של רכבת ישראל-מחיר
מקסימום" בניכוי אחוז ההנחה המוצע באותה קטגוריה.

.21

עבור קטגוריה  5,,4,6במוניות המתומחרות לפי קו -הרכבת רשאית להוסיף נקודות איסוף/פיזור באותה עיר
על פי שיקול דעתה הבלעדי .בגין כל עצירה נוספת באותה עיר תשולם תוספת קבועה של . ₪5

.25

עבור קטגוריות  5,6בהסעות למוניות בינעירוניות לפי קו הרכבת רשאית להוסיף נקודות איסוף/פיזור בעיר
אחרת באחד או יותר ממסלולי הקווים המקוריים שלה או בסמוך להם על פי שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה
התפעוליים.
והתמורה לה יהא זכאי המציע הינה  ₪ 85לכל נקודת איסוף/פיזור.

.23

עבור קטגוריות 5,6,מודעים לכך כי חילוף נקודת מוצא ויעד באותו אזור/סל יזכו בתשלום זהה.

.26

עבור קטגוריות  4-6מודעים לכך כי מונית מוזמנת תמתין עד  05דקות בנקודת האיסוף וזאת ללא תגמול
נוסף

.22

עבור קטגוריות  4-6עבור המתנה נוספת (מעל  05דקות) ועד לשחרור  ,או התחלת נסיעה -הרכבת תשלם 85
 ₪לכל רבע שעה של המתנה בניכוי  05הדקות הראשונות .הזמנים ימדדו בין השעה המוזמנת/זמן ההגעה-
הגבוה מביניהם לבין זמן הגעת הנוסעים.

.24

תשלום בגין ביטול נסיעה,פיצויים מוסכמים :וכו' :
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.23

פיצויים מוסכמים -:איחור של  0-04דקות  311שקלים קנס,

.28

איחור של  89 -05דקות – קנס של  311שקלים נוספים (סה"כ קנס )611

.22

איחור של  31-44דקות קנס של  311שקלים נוספים (סה"כ קנס )911

.40

איחור של  45-59דקות  311שקלים נוספים (סה"כ קנס )0811

.41

מעל שעה איחור קנס של  ₪ 3111לכל שעת איחור או חלק ממנה.

.45

ביטול הסעות במוניות :הודעה על ביטול נסיעה מעל חצי שעה מראש ללא חיוב ,הודעה על ביטול שתינתן
מתחת לחצי שעה תזכה בתשלום של  ₪ 55ללא בין אם התייצבה או לא.

.43

החלפת רכב עקב תקלה במהלך הנסיעה ולאחר התייצבות בלבד :איחור בהחלפת הרכב העולה על  31דקות
ממועד ההודעה יחייב בקנס של  ₪ 311על כל רבע שעה נוספת או חלק ממנה.

.46

במידה ויש אי זמינות מענה אנושי של מוקד הזמנות מעבר ל 01-דקות ,הספק ייקנס בסך של  ₪ 8111על כל
 01דקות.

.42

עדכון מחירים-
בגין הסעות במוניות בקטגוריה ( 5על פי מחירון משרד התחבורה בניכוי אחוז הנחה והמע"מ) וכן עבור
הסעות במוניות בקטגוריות  4ו  6על פי מחירון רכבת יחול עדכון המחיר ,על פי שיעור העדכון הממוצע של
מחירון משרד התחבורה ,ובתחולה ממועדי העדכון של מחירון זה.
אופן הגשת החשבון החודשי.-המציע הזוכה יגיש לרכבת חשבון חודשי ,שיהווה "חשבונית מס" לעניין חוק
מס ערך מוסף ,התשל"ו ,0995-ובו פירוט התשלומים הנדרשים עבור השירותים שביצע עבור הרכבת ושבוצעו
בפועל .לחשבון יצורף דין וחשבון בו יפורטו השירותים שניתנו ושאושרו על ידי הרכבת .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.
המציע הזוכה יידרש ,בכפוף לשיקול דעתה של הרכבת ,להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום
עבור עבודתו ,במסגרת פורטל הספקים של רכבת ישראל.
.

תאריך _____________
חותמת חברה _____________
חתימת מורשה1י חתימה ___________
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נספח  -A15גיליון מידע

כמותי (מצ"ב בגיליון נפרד)

נספח  -A16גיליונות מחירי מקסימום

(מצ"ב בגיליון נפרד)
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נספח A17
נוסח 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 ( ₪ 300,000במילים :שלוש מאות אלף שקלים חדשים),
שתדרשו מאת המבקש ,בקשר למילוי התחייבויותיו על פי מכרז פומבי מס'  – 0098הזמנה למתן שירותי
הסעות.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב,
תוך  3ימים 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______________.

(*תאריך 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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נוסח 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 ( ₪ 500,000במילים :חמש מאות אלף שקלים חדשים),
שתדרשו מאת המבקש ,בקשר למילוי התחייבויותיו על פי מכרז פומבי מס'  – 0098הזמנה למתן שירותי
הסעות.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב,
תוך  3ימים 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______________.

(*תאריך 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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נספח A18
תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז
מכרז פומבי מס'  – 1135הזמנה למתן שירותי הסעות
 .0אני 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:
 .8הנני 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 מופיעים בהצעה זו למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 .5המחירים 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.
 .6לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתי לעשות כן.
 .9לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו ואין
בכוונתי לעשות כן.
 .2לא הייתי 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.
 .01יש 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:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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 .00זה 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'  0098לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת
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נספח A19
תצהיר המציע בדבר היעדר ניגוד עניינים
מכרז פומבי מס'  – 1135הזמנה למתן שירותי הסעות
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'  – 11340הזמנה למתן שירותי הסעות.

.8

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:
3.0

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.

3.8

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

.4

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.

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  - Cההסכם ונספחיו ,לרבות נספח א להסכם – המפרט

