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ושירותים נלווים לכך
.1

רכבת ישראל בע"מ )להלן" :הרכבת"( ,מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת
למתן שירותי ניהול ותפעול כספים ותחומים נלווים נוספים .בתחנות הרכבת ו/או ברכבות
נוסעים )להלן" :השירותים"( ,והכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז זה )להלן" :המכרז"(.

.2

אופי ההתקשרות והיקפה
.2.1

תקופת ההתקשרות הינה ל  24חודשים )להלן":התקופה הראשונה"( ,עם זכות ברירה
לרכבת בלבד ,להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות המצטברות ל  48 -חודשים מתום
התקופה הראשונה )להלן" :תקופת האופציה"(.

.2.2

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.

.2.3

מובהר ומודגש כי באפשרות הרכבת לבצע מעת לעת שינויים בהיקפי השירותים בתחנות
ו/או ברכבות הנוסעים בהתאם לצרכים ושיקולים תפעוליים של הרכבת ,לרבות קביעה במי
מבין התחנות ו/או הרכבות יופעל מערך השירותים כאמור ,אם בכלל.

.2.4

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

.2.5

תשומת לב המציעים כי לאחר פתיחת תיבת המכרזים ובטרם בחינת עמידת המציעים
בתנאים המקדמיים ,תבחן הרכבת את ניסיון העבר עם המציע ,במידה וקיים.
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.2.6

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.

.2.7

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.

.2.8

.3

לאחר הגשת ההצעות ,תבחן הרכבת את עמידת המציעים בתנאים המקדמיים להשתתפות
במכרז.

מועד ההגשה
ההצעות תוגשנה עד יום  04.06.18שעה  ,13:00לתיבת המכרזים מס'  ,6הנמצאת באגף רכש
והתקשרויות ,במשרדי בית הנהלת הרכבת ברח' יוספטל  1לוד.

.4

להלן תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז:
.4.1

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-

.4.2

המציע סיפק שירותי ניהול מערך כספים ,הכוללים לפחות אחד מתחומי הפעילות הבאים
השמת ו/או העסקת כ"א בתחום הבנקאות ו/או בקרות מכירה ו/או תפעול מכונות מכירה
ו/או אספקת פריטה החל משנת  2013ועד למועד הגשת ההצעות לשני ארגונים לפחות.
השירותים כאמור עומדים בתנאים המצטברים הבאים:
תקופת השירותים לכל אחד מהארגונים לא פחתה משנה אחת רצופה;
היקף חודשי בממוצע שנתי של  50עובדים לפחות מטעם המציע שנתנו שירותים בתחום
ניהול/מתן שירותי מערך כספים עבור  2הארגונים יחד.

.4.3

ממוצע מחזור ההכנסות השנתי של המציע ע"פ דו"ח כספי שנתי ומבוקר בשנים  2015ו2016 -
לא פחת מסך ) ₪ 20,000,000לא כולל מע"מ( .עמידה בסעיף זה יכולה להתבצע ע"י חברת
אם .למען הסר ספק מודגש כי מחזור ההכנסות כאמור אינם כוללים הכנסות משירותים
בתחום שמירה ,סיעוד וניקיון .

.4.4

להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח שברשותה רישיון
לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א  ,1981 -על סך ₪ 300,000
)שלוש מאות 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 .04.12.18
חתימת המציע וחותמת ________________________________
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ערבות ההצעה תהא על פי הנוסח המחייב המצ"ב כנספח
ממסמכי המכרז.
.5

A5

המהווה חלק בלתי נפרד

המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאים המקדמיים:
המציע יגיש לרכבת בכתב ,בין היתר ,את המידע הבא לצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים
למכרז:
.5.1

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  4.1יגיש המציע את כל האישורים הנדרשים לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-לרבות התצהיר המצורף למסמכי המכרז כנספח
. A4

.5.2

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  4.2יגיש המציע את נספח  A6למסמכי המכרז ובו יפרט את
הניסיון שלו באספקת שירות נשוא מכרז זה החל משנת  ,2013לשני ארגונים לפחות לרבות,
שמות החברות ,משך השירות ,היקף חודשי של העובדים שעסקו במתן שירותים נשואי מכרז
זה ,שמות אנשי קשר של הלקוחות ופרטי התקשרות עמם.

.5.3

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  4.3יגיש המציע את נספח  A3למסמכי המכרז לעניין אישור
מחזור הכנסות כשהוא מאומת ע"י רו"ח.

.5.4

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף לצורך עמידה בתנאי סף  4.4על המציע נדרש לצרף להצעתו
ערבות הצעה בהתאם לנוסח המצורף כנספח  A5למסמכי 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 המצורפת למכרז זה.

.5.5

.6

מובהר בזאת ,כי המציע נדרש לעמוד בכל התנאים המקדמיים לכל אורך פרק הזמן המוגדר
לתוקף הצעתו של המציע ,בהתאם לסעיף  10להלן.

אופן מילוי הצעת המחיר
.6.1

המציע נדרש להגיש את הצעתו הכספית על גבי טופס ההצעה הכספית בהתאם להנחיות
הבאות:
 .6.1.1על המציע לרשום בדיו בעמודת "מחיר ליחידה" ,את המחיר בש"ח )לא כולל מע"מ( של
כל אחד מהסעיפים המופיעים בכל אחת מהטבלאות לעיל.

חתימת המציע וחותמת ________________________________
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 .6.1.2על המציע לחשב את סכום המחיר הכולל עבור כל אחד מהפריטים המוצעים כמכפלת
המחיר ליחידה המוצע על ידו ב"מחיר" בכמות המופיעה בעמודת האומדן השנתי
ולרשמו בעמודת "סה"כ".
 .6.1.3על המציע לסכום את המחירים המופיעים בעמודת "סה"כ" המתקבלים כאמור לעיל,
לרשום את התוצאה המתקבלת בשורת הסיכום בכל טבלה וטבלה.
.6.2

מובהר ומודגש כי על מציע למלא את מחירי היחידה ו/או שעור הנחה עבור כל סעיפי ההצעה
שבכל הטבלאות .במקרה שלא יוצג מחיר ו/או שעור הנחה בסעיף כלשהוא בטופס ההצעה
הכספית ו/או יוצג מחיר הנמוך מהתעריף המינימאלי הקובע בכל אחד מסעיפי ההצעה
בטבלה ,הדבר יגרום לפסילת ההצעה.

.6.3

במקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה לסכום המתקבל מהכפלת הכמויות של אותו פריט
במחיר היחידה שלו ,יתוקן הסה"כ של הפריט לפי הסכום המתקבל מהמכפלה .מחיר
היחידה נשאר קבוע ועומד.

.6.4

מודגש כי המציע אינו רשאי להציע מחיר יחידה שלילי או מחיר אפס וכי הדבר יגרום
לפסילת ההצעה.

.6.5

אם ברצון המציע ליתן הנחה על סכום הצעתו עליו לעשות כן במחירי היחידה ולא כהנחה
מהסכום הכללי.

.6.6

מובהר בזאת כי הכמויות המפורטות בטופס ההצעה הכספית המצורף למכרז זה ,הינן אומדן
כמויות לצורך השוואת הצעות בלבד והינן הערכה זהירה ובלתי מחייבת של הרכבת לכמויות
שתבוצענה בשנה אחת ואין בהן כדי לקבוע או לרמז על היקף העבודות היזומות ,על פי
דרישה ,אשר יוצאו בפועל למציע זוכה כלשהו ,באם יוצאו.

.6.7

החוזה עם המציע הזוכה הינו חוזה מסגרת וייחתם כאשר מצורף אליו נספח התמורה ללא
עמודת כמות וסה"כ .כאמור בחוזה ובמפרט הטכני שכר החוזה ישולם ע"פ הכמויות שידרשו
ומעת לעת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת ויבוצעו בפועל על ידי המציע הזוכה
לשביעות רצונה של הרכבת.

.7

אופן שקלול הצעות המחיר ובחירת מציע זוכה
במסגרת שיקולי הרכבת בבחירת הזוכה ,תבחנה ההצעות כדלקמן:
.7.1

ההצעה הזוכה – ההצעה הזולה ביותר מבין כלל ההצעות הכשרות תוכרז כזוכה.

.7.2

בחירת הצעה זוכה במקרה בו שניים או יותר מהמציעים יקבלו את הציון הזהה המשוקלל
הגבוה ביותר ,תיערך לפי הגרלה .שיטת ההגרלה תקבע על ידי הרכבת.

חתימת המציע וחותמת ________________________________
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.8

.9

אופן הגשת ההצעה
.8.1

המציע יגיש הצהרה והצעה כספית במעטפה נפרדת על גבי נספח  Aלהזמנה זו.

.8.2

המציע יצרף להצעתו טופס פרטי המציע ,נספח  A1להזמנה.

.8.3

המציע יצרף להצעתו טופס אשור השתתפות המציע ,נספח  A2להזמנה.

.8.4

המציע יצרף להצעתו הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך ,על גבי נספח  A7להזמנה.

.8.5

המציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז חתום על ידו ומאומת ע"י עו"ד-
נספח  A8להזמנה.

.8.6

את ההצעה יש להגיש בשני עותקים ,במעטפה סגורה עליה ירשום המציע את שמו וכתובתו
בלבד מעטפה זו יש להכניס למעטפה המצ"ב עליה רשום "מכרז מס' ."11762

הודעות למציעים
העברת שאלות ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי ההזמנה ניתן יהיה להעביר לידי הגב' סיגל
בן שמואל ,לכתובת המייל  sigalitb@rail.co.ilעד ליום  22.5.18שעה  .10:00יובהר כי העברת
השאלות ומתן או אי מתן תשובות איננו דוחה את מועד הגשת ההצעה .המציע יידרש לאשר קבלת
ההודעה במייל חוזר.
.9.1

בנוסף שאלות המציעים יופנו בדרך של שליחת קובץ וורד במבנה הטבלה שלהלן:
שאלה
סעיף במכרז
ספרור רץ

 .10תוקף ההצעות ומציע בהמתנה
 .10.1ההצעות תעמודנה בתוקף  180יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 .10.2במסגרת מכרז זה ,בנוסף לבחירת המציע/ים הזוכה/ים ,ייבחר מציע נוסף אשר הצעתו
דורגה מיד לאחר ההצעה הזוכה ,כ"מציע בהמתנה".
 .10.3מודגש בזאת כי מחירי החוזה של המציע בהמתנה יהיו מחירי החוזה כפי שהוצעו במסמכי
המכרז.
 .10.4הרכבת תהא רשאית להפעיל את המציע הממתין על פי צרכיה ובהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,בין היתר ,במצבים בהם יבוטל חוזה עם מציע זוכה או במקרה בו הרכבת תהא
סבורה כי אין ביכולתו של מציע זוכה לבצע את העבודות הכלולות בחוזה ,כולם או מקצתן,
ברמה ,בהיקף בלוח הזמנים וכד' הנדרשים.

חתימת המציע וחותמת ________________________________
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 .10.5במידה ותפעיל הרכבת את המציע בהמתנה ,יהיה דירוגו במקום הראשון לאחר המציע
הזוכה.
 .10.6במקרה של שיווין בין המציעים תיערך הגרלה מפוקחת ע"י הגורמים המוסמכים ברכבת.
 .10.7הצעתו של המציע הממתין תהיה בתוקף למשך כל תקופת החוזה .במהלך תקופה זו ,תחליט
הרכבת ,על פי שיקול דעתה וצרכיה האם להתקשר עם המציע הממתין .למציע הממתין תהא
תקופה של  7ימים מעת קבלת הודעה מגורמי הרכבת על הפעלתו ,לסרב בכתב לביצוע
העבודה.
 .10.8למציע הממתין לא תהיה עילה לתביעה כלשהי אם הרכבת לא תתקשר עימו בסופו של דבר,
ולחילופין באם תתקשר עימו בהיקף עבודה הנמוך מתכולת העבודה בחוזה.
.11

כללי

 .11.1על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה .אי מילוי אחת או יותר
מהדרישות ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .11.2כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי מכרז זה בכללותם ,ובפרט "טופס למילוי על ידי
המציע" או בטפסי ההצעה הכספית ,או בתנאי ההסכם ובין אם במכתב לוואי להצעה או בכל
דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .11.3הצעה למכרז זה תוגש על ידי מציע אחד בלבד .הצעה המוגשת במשותף על ידי יותר ממציע
אחד -תפסל.
 .11.4על 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 ,כולם או חלקם ,לצורך ברור פרטים בנוגע להצעותיהם ,לרבות
קבלת אישורים ו/או המלצות ו/או מסמכים וכל פרט אחר הדרוש לה לצורך קבלת החלטתה.
 .11.5לרכבת שמורה הזכות לדחות את הצעתם של המציעים אשר אינם בעלי האיתנות הפיננסית
המתאימה להיקף ההתקשרות.
 .11.6הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות את הצעתו
של מציע ,שלגביו היה לרכבת ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות ,לרבות במקרה
של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו ,הפרת הסכם ע"י המציע ,חשד למרמה ,תביעות
בלתי סבירות בעליל וכיו"ב.
 .11.7הרכבת רשאית לקבוע כי אין להטיל על ספק כלשהו ביצוע שירותים ,באם תהא סבורה כי
אין ביכולתו לבצעם ברמה ו/או בלוח הזמנים כנדרש.

חתימת המציע וחותמת ________________________________
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 .11.8ככל שבערבות אשר הומצאה על ידי המציעים 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 הערבות כאמור.
 .11.9יודגש כי הרכבת שומרת לעצמה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות על חילוט ערבות המכרז
של כל מציע ,כולה או חלקה לאחר מתן הזדמנות להישמע טענותיו אם התקיים בו ,בין היתר
אחר מאלה  (1) :הוא נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים(2) .
הוא מסר לרכבת מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק (3) .הוא חזר בו מההצעה שהגיש
למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (4) .אחרי שנבחר כזוכה במכרז
הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של
הרכבת עם הזוכה במכרז.
 .11.10אין הרכבת מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .כמו כן ,הרכבת
שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בשרות המציע בהתאם לצרכי הרכבת ללא התחייבות
להיקף השירותים שיוזמנו בפועל מהמציע.
 .11.11לרכבת שמורה הזכות לדחות את הצעתו של מציע שהצעתו הכספית נמוכה משמעותית
מאומדן הרכבת.
 .11.12הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודה גם בטרם חתימת
ההסכם וזאת במקרים בהם ישתנו צרכי הרכבת או במקרים בהם ההצעות חורגות מן
התקציב שאושר לבצוע.
 .11.13הרכבת שומרת לעצמה את הזכות למסור מטלות דומות למטלות נשואי מכרז זה ,לכל חברה
אחרת בהתאם לצורכי הרכבת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .11.14הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכרז זה ,בכל עת משיקולי יעילות או שמירה על
האינטרס הציבורי.
 .11.15הצעה המוגשת במשותף ע"י יותר ממציע אחד  -תפסל.
.12

מצ"ב החומר הבא:
.12.1

הזמנה להשתתף במכרז על נספחיה המפורטים להלן:
 .12.1.1נספחים
חתימת המציע וחותמת ________________________________
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נספח A

 -טופס הצהרה והצעה הכספית.

נספח  - A1טופס פרטי המציע.
נספח  - A2טופס אישור השתתפות המציע.
נספח  - A3טופס אשור מחזור הכנסות ,מבוקר על ידי רו"ח.
נספח  -A4תצהיר בהתאם להוראות סעיף  2ב )ב( לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו.1976 -
נספח  – A5נוסח ערבות להבטחת ההצעה.
נספח  .-A6טופס ניסיון המציע – אספקת שרותים בתחום ניהול כספים.
נספח  - A7הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך.
נספח  -A8תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז.
נספח  - Bההסכם ונספחיו ,לרבות נספח א להסכם  -המפרט הטכני
מעטפה ריקה עליה רשום מכרז מס'  11762לרבות מעטפה פנימית להצעה
הכספית.
בכבוד רב,
סיגל בן שמואל
אגף רכש והתקשרויות
רכבת ישראל בע"מ

חתימת המציע וחותמת ________________________________
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נספח A
טופס הצהרה וההצעה הכספית
_____________________________________
המשפטי(
הגוף
)שם
הח"מ
 .1אנו
ת.ז/.ח.פ________________.כתובת_______________________________
פקס' __________________________ ,מציעים בזאת את
טלפון________________________
ההצעה הכספית בגין שירותי נשוא מכרז זה ,כנדרש ע"פ מסמכי המכרז וטיוטת החוזה המצורפת אליהם
כדלהלן:
 .2מאשרים שקראנו והבנו את מסמכי המכרז ואת החוזה ובין היתר את האמור בנספח א' )המפרט הטכני( המפרט
את דרישות ותנאי השירות הנדרש.
 .3מודעים לכך שהכמויות המפורטות להלן ,הינן אומדן כמויות לפי הערכה בלתי מחייבת של הרכבת אודות
הכמויות הנדרשות לתקופת ההתקשרות הבסיסית.
 .4כמו כן ,ידוע לנו כי כאמור במסמכי המכרז ,החוזה עם המציע הזוכה הנו חוזה מסגרת וייחתם בהתאם כאשר
מצורף אליו מחירון ללא עמודות כמות וסה"כ 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.
 .5מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית הנם בש"ח ולא כוללים מע"מ.
 .6סל הצמדה -המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית בטבלה א' שישולמו ע"י הרכבת לחברה יהיו צמודים
לסל ההצמדה כמפורט להלן .כמדד בסיס יחשב מדד החודש הידוע במועד הגשת ההצעות .כמדד הקובע יחשב
המדד הידוע במועד הוצאת החשבונית .המדדים יחושבו בהתאם לפרסומים הרשמיים של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה בהתאם לפרסומם באתר האינטרנט בכתובת www.cbs.gov.il
להלן סל ההצמדה:
מדד המחירים לצרכן. 10% :
שכר המינימום השעתי הקבוע בחוק.90 % :

.7

סל הצמדה -המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית בטבלה ב' שישולמו ע"י הרכבת לחברה יהיו
צמודים לסל ההצמדה כמפורט להלן .כמדד בסיס יחשב מדד החודש הידוע במועד הגשת ההצעות .כמדד
הקובע יחשב המדד הידוע במועד הוצאת החשבונית .המדדים יחושבו בהתאם לפרסומים הרשמיים של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתאם לפרסומם באתר האינטרנט בכתובת www.cbs.gov.il
להלן סל ההצמדה:
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים.20% :
מדד המחירים לצרכן.80% :

חתימת המציע וחותמת ________________________________
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 .8סל הצמדה -המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית בטבלה ג' שישולמו ע"י הרכבת לחברה יהיו צמודים
לסל ההצמדה כמפורט להלן .כמדד בסיס יחשב מדד החודש הידוע במועד הגשת ההצעות .כמדד הקובע
יחשב המדד הידוע במועד הוצאת החשבונית .המדדים יחושבו בהתאם לפרסומים הרשמיים של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה בהתאם לפרסומם באתר האינטרנט בכתובת www.cbs.gov.il
להלן סל ההצמדה:
מדד המחירים לצרכן.100% :

.9

עדכון שכר עובדי המציע – מובהר בזאת כי התעריפים המינימאליים המשולמים ע"י המציע למועסקיו,
כאמור בטבלה א' בטופס ההצעה הכספית יעודכנו בהתאם לתעריף שכר המינימום התקף לתקופה בגינה
הועסק העובד.
יובהר כי כל אימת ששכר המינימום עולה חייב הקבלן לשלם לעובד בהתאם לשכר המינימום התקף באותו
חודש ובשעור הנקוב בטבלה א' להלן .המציע בלבד יישא בשינוי התעריף המשולם לעובד בהתאם לסעיף זה.

חתימת המציע וחותמת ________________________________
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נספח  -Aהמשך
טופס ההצעה הכספית
טבלה א'  -כוח אדם לביצוע השרותים

מס '
סעיף

תפקיד

 %משכר
מינימום לשעה
המשולם לעובד
לשעה**

אומדן
שעות
שנתי

תעריף מוצע
לשעה
המשולם
לחברה ביום
חול***
)לא כולל
מע"מ(

A

B

C

D

E

סה"כ
לא כולל מע"מ
]עמודה )x (D
עמודה )[(E
F

אחראי כספים
בהתאם למפורט
א'1

בסעיף  2.2.5לנספח
ב' במפרט השרותים

71,375

150%

_______ ₪

__________ ₪

סה"כ בש"ח לא כולל מע"מ עבור כוח אדם לביצוע השרותים
_________ ₪

)לשקלול בלבד(
1

** שכר מינימלי המשולם לעובד לשעה  -תעריף המינימום שישולם ישירות ע"י המציע לעובד בהתאם
לדרוגו .מובהר כי השכר המינימאלי אינו כולל תוספות בגין תנאים סוציאליים ע"פ חוק ,תוספת בגין שעות
נוספות ,צווי הרחבה ,מענקים תקופתיים ,הוצאות נסיעה ו/או כל הוצאה אחרת הנדרשת עפ"י חוק ו/או
מפורטת במסמכים אלו ,אשר המציע יישא בהם באופן בלעדי ,למעט אם נאמר אחרת באופן מפורט
במסמכים אלו.
*** שכר מינימלי המשולם לחברה  -תעריף המינימום שישולם ע"י הרכבת למציע בגין שירותי בעלי
התפקידים המפורטים בטבלה א' לעיל ,הינו התמורה הסופית והמוחלטת הכוללת את כל הוצאות המציע
לרבות הוצאות רכב ככל שנדרש רכב במסגרת דרישות התפקיד ו/או השירותים ,שעות נוספות ,תנאים
סוציאליים ותשלומים נלווים ע"פ חוק.
•

הכשרות בסיסיות  -למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי העלויות בגין ההכשרות הנדרשות בהתאם לאמור
בנספח ה' )פירוט רענונים השתלמויות והכשרות( ,תהיינה גלומות בהצעת המחיר הנקובה ע"י המציע בטבלה
א' לעיל.

•

תעריף שבת/חג -מודגש בזאת כי בעבור שירותים שינתנו בימי מנוחה כהגדרתם בפקודת סדרי שלטון
והמשפט תש"ח ,1948 -וביום העצמאות כמשמעותו בחוק יום העצמאות תש"ט 1949 -נדרש המציע לשלם
לבעלי התפקידים כמפורט בטבלה א' לעיל בהתאם לאמור בחוק .למניעת ספק מודגש כי התעריפים לשעה
בימי שבת/חג יחולו לגבי עבודת כח אדם מכניסת השבת/חג ועד צאתה .בגין עבודה בימי שבת וחג תשלם
חתימת המציע וחותמת ________________________________
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הרכבת תעריף המחושב כ 135% -מה"תעריף לשעה המשולם לחברה ביום חול" ,על המחירים המפורטים
בטבלה א' לעיל בלבד.
•

תעריף שעות לילה – מודגש בזאת כי בעבור שירותים שינתנו בשעות  22:00עד  06:00למחרת תשלם הרכבת
תוספת בשיעור של  15%על התעריפים המפורטים בטבלה א' לעיל בלבד.

חתימת המציע וחותמת ________________________________
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נספח  -Aהמשך
טופס ההצעה הכספית
טבלה ב' -כוח אדם סגל מנהלה

מס'

תפקיד

*שכר חודשי
מינימלי
המשולם לעובד
)לא כולל
הוצאות רכב(

A

B

C

מס'
עובדים
בחודש

**תעריף חודשי
למנהל אזור אחד
המשולם לחברה

אומדן
לשנה

D

)לא כולל מע"מ(

F

E

סה"כ בשנה
לא כולל מע"מ

]עמודה )x (D
עמודה )[12 x (F
G

מנהל איזור
_________ ₪

בהתאם למפורט
בסעיף  2.3לנספח
ב'1
ב' במפרט

התעריף המוצע לא

₪ 15,000

4

12

_________ש"ח

יעלה על ₪ 25,000
במידה ויוצע מחיר
החורג מהסכום כאמור

השרותים

ההצעה תתוקן בהתאם
לתעריף המקסימאלי

מנהל פרויקט

______ ₪

בהתאם למפורט
ב' 2בסעיף 2.3.3

התעריף המוצע לא

₪ 17,000

1

לנספח ב' במפרט
השרותים

12

_________ש"ח

יעלה על ₪ 30,000
במידה ויוצע מחיר
החורג מהסכום כאמור
ההצעה תתוקן בהתאם
לתעריף המקסימאלי

סה"כ בש"ח )לא כולל מע"מ( עבור כח אדם סגל )לשקלול בלבד(

_________ש"ח

הערות:
*שכר חודשי מינימלי המשולם לעובד – שכר חודשי מינימלי גלובלי ברוטו בגין משרה מלאה לבעלי התפקידים
המפורטים בטבלה ב' לעיל שישולם ישירות ע"י המציע לעובד לחודש בהתאם לדירוגו .שכר זה אינו כולל שעות
נוספות ,תנאים סוציאליים ותשלומים נלווים ע"פ חוק ,אשר ישולמו בלעדית ע"י המציע ככל שיידרש.
** תעריף חודשי המשולם לחברה  -התעריף החודשי שישולם ע"י הרכבת למציע בגין שירותי בעלי התפקידים
המפורטים בטבלה ב' לעיל ,הינו התמורה הסופית והמוחלטת הכוללת את כל הוצאות המציע במסגרת דרישות
התפקיד ,שעות נוספות ,תנאים סוציאליים ותשלומים נלווים ע"פ חוק.
•

ימי מילואים וכן חריגה מימי חופשה עפ"י חוק ינוכו באופן יחסי מהתמורה המשולמת ע"י הרכבת למציע
בגין תשלום לבעלי תפקידים המפורטים בטבלה ב' לעיל .

•

רכבים תפעוליים ככל אשר ידרשו ,מועמסים בעלויות הקבועות המחושבות לביצוע תפעול האופרציה
הארצית  -כעלות ממוצעת לתחנה .
חתימת המציע וחותמת ________________________________
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• המציע מתחייב להעסיק  4מנהלי אזורים לפחות בפריסה ארצית באשור המתאם .עפ"י שיקול דעת הרכבת
 4מנהלי האזורים כאמור יפעלו ויבצעו השירותים בפריסה של עד  67תחנות מוכרות בסה"כ .יובהר כי
הרכבת רשאית מעת לעת להקטין או להגדיל את מספר מנהלי האזורים בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה
הבלעדי.

חתימת המציע וחותמת ________________________________

אגף רכש והתקשרויות
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נספח  -Aהמשך

טבלה ג' -הפקדות הכספים )לרבות אך לא רק :עלויות מימון מלאי כסף ,הפקדות,
מנהלה וכלליות ,צוותי ורכבי הפקדה ורכבים תפעוליים(
כמות

מס'
סעיף

יחידת תמורה

A

B

תחנות נכון
לחודש12/
2017
C

דמי ניהול חודשי

ג' 1

בנספח ו' 1למפרט
השרותים

מקסימאלי
לתחנה

]עמודה )x (E
עמודה )[12 x (D

לא כולל מע"מ

לא כולל מע"מ

D

G

_________ש"ח

לתחנה
פעילה/מוכרת
בהתאם למפורט

תעריף חודשי

סה"כ בשנה

התעריף המוצע לא יעלה

64

על ₪ 3,700
במידה ויוצע מחיר החורג

_________ש"ח

מהסכום כאמור ההצעה
תתוקן בהתאם לתעריף
המקסימאלי

יודגש כי התמורה האמורה תשולם ברמה חודשית ,על פי כמות התחנות הפעילות בחודש ,קרי
התמורה האמורה בחודש במכפלת מספר התחנות המוכרות הינה התמורה החודשית לקבלן.
יובהר כי במקרה בו התחנה לא פעלה חודש רצוף ומעלה לא תשולם התמורה האמורה בגין
תחנה זו.
יובהר כי לרכבת הזכות להפסיק בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי את השירותים ,כולם או
מקצתם לרבות בתחום שרותי נהול חודשי לתחנה פעילה/מוכרת ו/או הפסקת פעילות שרותי
הפריטה בלבד .במקרה של הפסקת שירותי הפריטה בלבד ,התמורה בגין שרותי הניהול
הנותרים תהא בשיעור של  30%מדמי הניהול המפורט בסעיף ג' 1לעיל ובמקרה של הפסקת
כלל שירותי הנהול החודשי ,יופסק התשלום עבור שירות זה.

חתימת המציע וחותמת ________________________________

אגף רכש והתקשרויות

17

מכרז מס' 11762

נספח A 1
פרטי המציע -כללי
_____________________________________________________
שם המשרד:
מצ"ב אשור ניהול ספרים להוכחת עמידה בתנאי מקדמי מס' .4.1
באם המציע הינו חברה –
מצ"ב בנוסף תעודת התאגדות.
_________________________________________________________
שנת ייסוד /הקמה:
_________________________________________________________
מספר רשום)ח .פ:(.
_________________________________________________________
מספר עוסק מורשה:
_________________________________________________________
כתובת:
______________________________________________________________
פקס:

טל':
_____________________________
איש קשר לרכבת:

__________________________

מס' נייד:

__________________________

:E- MAIL

__________________________

חתימת המציע וחותמת ________________________________

אגף רכש והתקשרויות
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נספח  - A 2הצהרת המציע )למילוי על ידי המציע(
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
אני/נו הח"מ ________________________________ )שם ות.ז( ,מורשה/י חתימה לעניין מכרז מס'  11762מטעם
)שם הגוף המשפטי של המציע( ____________________________________ ח.פ __________________ כתובת
טלפון__________________.
__________________
מיקוד
__________________
פקס' __________________.דוא"ל) __________________.להלן" :המציע"( מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

.9

קראנו בעיון והבנו היטב את האמור במסמכי המכרז ,הכוללים נספחים למסמכי המכרז לרבות החוזה והנספחים
המצורפים לו וכן הודעות למציעים במסגרת המכרז ,המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
הננו מצהירים כי כל הנתונים שמולאו על ידנו במסגרת המכרז וההצהרות שנתנו הינם מלאים ,נכונים ומדויקים
ובכלל זה נספחי העמידה בתנאי הסף.
הננו מתחייבים לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם ,ולהתחיל בבצוע השירותים מיד עם חתימת ההסכם או
בכל יום לאחר תאריך זה כפי שייקבע על ידכם ולהמשיך בביצועם בתנאים המפורטים בחוזה ,תמורת התשלום המוצע
על ידנו.
הננו מצהירים כי יש לנו את היכולת הארגונית ,הפיננסית והמקצועית ,לרבות הידע והניסיון לבצע את שירותים
הנדרשים ,כמפורט במסמכי ההזמנה ,על כל נספחיהם.
הננו מצהירים כי לא נתנו ו/או נותנים שירותים לכל גורם שהוא ,אשר עלולים לגרום לנגוד עניינים בין אותם
השירותים שניתנים לבין השירותים נשוא הזמנה זה.
הננו מצהירים כי אנו מודעים לכך שההצעות תבחנה לפי אמות המידה כפי שפורטו במסמכי ההזמנה.
הננו מתחייבים להעביר לרכבת הסכם חתום כדבעי )על נספחיו( בתוך  6ימי עבודה מההודעה בדבר הזכייה )הודעה כי
ההסכמים מוכנים לחתימת המציע(.
הננו מצהירים כי כל התחייבויות המציע במכרז )לרבות ההסכם ונספחיו( מקובלות עלינו במלואן .בחתימתנו על טופס
זה כאילו חתמנו על כל עמוד ועמוד במסמכי המכרז כפי שנוסחו על ידי הרכבת ועל ההצעה כפי שצורפה על ידנו .אנו
מוותרים באופן סופי ומוחלט על כל טענה של אי הסכמה ו/או אי בהירות לאיזה מתנאי המכרז ו/או הטענה שהעדר
חתימה על מסמך כלשהו ,במסמכי המכרז ו/או ההצעה כפי שהוגשה על ידנו ,אינה מחייבת אותנו באופן מלא.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תוכנם של המסמכים שלהלן שצורפו על ידנו להצעה ,מוסכם עלינו באופן מלא והחתימה
על טופס זה תראה לכל דבר ועניין כאילו חתמנו על כל אחד מהם בנפרד:
 .9.1הזמנה להשתתף במכרז )עמ'  1-8למכרז(.
 .9.2פרק א' למכרז  -טפסים למילוי ע"י המציע )עמ'  9-28למכרז ,ללא נספח (A
 .9.3במעטפה פנימית סגורה ונפרדת  -ההצעה הכספית המפורטת בנספח .A
 .9.4פרק ב' למכרז  -טיוטת החוזה ונספחיו )עמ'  1-25לרבות נספחים  Bעד  + Gנספח  Aלחוזה –מפרט השרותים,
מצורף בנפרד(.

 .10אין האמור לעיל כדי לשחרר אותנו מחתימה על אותם מסמכים שחתימה עליהם נדרשת במסמכי המכרז.
תאריך _____________ חתימת מורשה/י חתימה במציע __________________
אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייבות את המציע בקשר עם
מכרז מס'  11762לכל דבר ועניין.
תאריך

עו"ד

חתימת המציע וחותמת ________________________________

חותמת
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נספח A3
אישור מחזור הכנסות של המציע לשנים  2015ו2016-
)להוכחת עמידה בתנאי מקדמי (4.3

כרו"ח המבקר של חברת__________________________________________ )להלן:
"המציע"(  ,הנני לאשר בזאת כי ,ממוצע מחזור ההכנסות השנתי ,כפי שהוא מדווח בדוחות הכספיים
המבוקרים)*( ,של המציע בשנים  2016 , 2015היה כדלקמן:
בשנת  __________________ 2015מיליון ₪
בשנת  __________________ 2016מיליון ₪
מובהר כי ההכנסות כאמור אינם כוללים הכנסות משרותים בתחום שמירה ,סיעוד ונקיון.

שם החותם _________________________________

חתימה וחותמת רו"ח המבקר _____________________
תאריך____________________________________ :

)*( ככל שבשליטת המציע מצויות חברות בנות רשאי המציע להציג הנתונים גם מתוך הדוחות
הכספיים המאוחדים של המציע ושל חברות הבנות שבשליטתו.

נספח A4

חתימת המציע וחותמת ________________________________

אגף רכש והתקשרויות

20

מכרז מס' 11762

תצהיר -בהתאם להוראת סעיף 2ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו – 1976
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
נושא תעודת זהות מספר
אני הח"מ
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
בע"מ )להלן" :הספק"( ח.פ_______________ .

.1

הנני משמש כמנהל בחברת
והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעמו.

.2

המונחים והביטויים בתצהירי זה ,הנם כמשמעתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976

.3

הנני מצהיר כי עד מועד ההתקשרות לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות ,ואם
הורשעו ביותר משתי עבירות  -כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.

.4

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

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
______________________
חתימה

אישור
הריני לאשר כי ביום

_________

_______________________ מר  /גב’

התייצב בפני עו"ד _______________________ מרח'
_________

המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי

 ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה
__________
באמצעות תעודת זהות מספר
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
_____________________
חתימת עו"ד

_____________
תאריך

נספח A5
חתימת המציע וחותמת ________________________________
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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 _______) ₪במילים _____ :שקלים חדשים( ,שתדרשו מאת המבקש ,בקשר למילוי
התחייבויותיו על פי מכרז מס' ____ – __________.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,תוך 7
ימים 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 לפחות עד ליום _________.

בכבוד רב,

____________________________
שם מורשה חתימה בבנק  +חתימה

___________________________
שם מורשה חתימה בבנק  +חתימה

חתימת המציע וחותמת ________________________________
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נספח A6

טופס ניסיון המציע – אספקת שרותי ניהול מערך כספים
)נדרש להוכחת עמידה בתנאי מקדמי (4.2

ארגון 1
שם החברה /הארגון _____________________ כתובת החברה _____________________________
תקופת מתן שירותים בתחום שרותי ניהול מערך כספים) :יש למלא את החודשים והשנים הרלוונטיים(

החל מ :חודש ______ ,שנה 2013
החל מ :חודש ______ ,שנה 2014

עד :חודש _______ ,שנה 2013
עד :חודש _______ ,שנה 2014

החל מ :חודש ______ ,שנה 2015

עד :חודש _______ ,שנה 2015

החל מ :חודש ______ ,שנה 2016

עד :חודש _______ ,שנה 2016

החל מ :חודש ______ ,שנה 2017

עד :חודש _______ ,שנה 2017

החל מ :חודש ______ ,שנה 2018

עד :חודש _______ ,שנה 2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________

היקף חודשי של  50עובדים שעסקו במתן שרותי נהול מערך כספים עבור  2ארגונים יחד) :על המציע לפרט את
כמות העובדים הכוללת של בכל אחד מהחודשים בתקופת מתן שירותי ניהול מערך כספים כאמור לעיל(

שנת

2013
שנת

2014
שנת

2015
שנת

2016
שנת

2017

כמות
עובדים

חודש :ינואר

פברואר מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט ספט'

אוק'

נוב'

דצמבר

כמות
עובדים

חודש :ינואר

פברואר מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט ספט'

אוק'

נוב'

דצמבר

כמות
עובדים

חודש :ינואר

פברואר מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט ספט'

אוק'

נוב'

דצמבר

כמות
עובדים

חודש :ינואר

פברואר מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט ספט'

אוק'

נוב'

דצמבר

כמות
עובדים

חודש :ינואר

פברואר מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט ספט'

אוק'

חתימת המציע וחותמת ________________________________

נוב'

דצמבר
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שנת

2018

כמות
עובדים

חודש :ינואר

פברואר מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט ספט'

אוק'

נוב'

פרטי איש הקשר של הלקוח) :על המציע למלא את פרטי איש הקשר של הלקוח בדרגת ניהול(
שם מלא _______________________________ :תפקיד__________________________ :
טלפונים________________________ ,______________________ :

חתימת המציע וחותמת ________________________________

דצמבר

אגף רכש והתקשרויות
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נספח  -A6המשך
טופס ניסיון המציע – אספקת שרותי ניהול מערך כספים
)נדרש להוכחת עמידה בתנאי מקדמי (4.2

ארגון 2
שם החברה /הארגון _____________________ כתובת החברה _____________________________
תקופת מתן שירותים בתחום שרותי ניהול מערך כספים) :יש למלא את החודשים והשנים הרלוונטיים(

החל מ :חודש ______ ,שנה 2013
החל מ :חודש ______ ,שנה 2014

עד :חודש _______ ,שנה 2013
עד :חודש _______ ,שנה 2014

החל מ :חודש ______ ,שנה 2015

עד :חודש _______ ,שנה 2015

החל מ :חודש ______ ,שנה 2016

עד :חודש _______ ,שנה 2016

החל מ :חודש ______ ,שנה 2017

עד :חודש _______ ,שנה 2017

החל מ :חודש ______ ,שנה 2018

עד :חודש _______ ,שנה 2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________

היקף חודשי של  50עובדים שעסקו במתן שרותי נהול מערך כספים עבור  2ארגונים יחד) :על המציע לפרט את
כמות העובדים הכוללת של בכל אחד מהחודשים בתקופת מתן שירותי ניהול מערך כספים כאמור לעיל(

שנת

2013
שנת

2014
שנת

2015
שנת

2016
שנת

2017
שנת

2018

כמות
עובדים

חודש :ינואר

פברואר מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט ספט'

אוק'

נוב'

דצמבר

כמות
עובדים

חודש :ינואר

פברואר מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט ספט'

אוק'

נוב'

דצמבר

כמות
עובדים

חודש :ינואר

פברואר מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט ספט'

אוק'

נוב'

דצמבר

כמות
עובדים

חודש :ינואר

פברואר מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט ספט'

אוק'

נוב'

דצמבר

כמות
עובדים

חודש :ינואר

פברואר מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט ספט'

אוק'

נוב'

דצמבר

כמות
עובדים

חודש :ינואר

פברואר מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט ספט'

אוק'

חתימת המציע וחותמת ________________________________

נוב'

דצמבר
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פרטי איש הקשר של הלקוח) :על המציע למלא את פרטי איש הקשר של הלקוח בדרגת ניהול(
שם מלא _______________________________ :תפקיד__________________________ :
טלפונים________________________ ,______________________ :

* המציע רשאי לצרף טבלאות נוספות בנוסח לעיל.

חתימת המציע וחותמת ________________________________
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נספח  – A7הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך
 .1בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-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.

 .2במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  1לעיל ,ידוע לנו כי הרכבת שומרת לעצמה את
הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה
כאמור ,ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה" :הליך ההתקשרות"( ו/או לא לקבל את הצעתנו בהליך
ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את
החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.
 .3אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו ,קבלני משנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי מטעמנו המעורבים בכל
דרך שהיא בהליך התקשרות של הרכבת ו/או חוזה/ההזמנה הנובעים ממנו.
ולראיה באנו על החתום:
שם______________________ :

שם_________________________ :

ת.ז______________________ :.

ת.ז_________________________ :.

חתימה____________________ :

חתימה_______________________ :

חותמת )חברה(_______________________________ :

חתימת המציע וחותמת ________________________________
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נספח A8
תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז פומבי מס' 11762
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

הנני

משמש

חתימה

כמורשה

בחברת

_________________

בע"מ

)להלן:

"המציע"(

ח.פ _______________ .והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעם המציע.
.2

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.

.3

המחירים 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.

.4

המחירים 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.

.5

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתי לעשות כן.

.6

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו ואין בכוונתי
לעשות כן.

.7

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

.8

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה
פוטנציאלי אחר במכרז זה.

.9

יש לסמן  Vבמקום המתאים
הנני מצהיר כי המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.
הנני מצהיר כי המציע נמצא תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז .אם כן ,אנא פרט:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 .10זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
תאריך _____________

שם  +חתימת מורשה חתימה ____________________
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'  11762לכל דבר ועניין.
_________________
תאריך

__________________________

_____________________

עו"ד

חתימת המציע וחותמת ________________________________

חותמת

