"מכתב הצעה"  -למילוי על ידי המציע
תאריך _________________:
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
הנדון  :מכרז מס' מס/רכ190201 /
פינוי ורכישת ציוד גרוט

.1

אני הח"מ _______________________________________________
המורשה מטעם ( שם הגוף המשפטי ) .__________ _______________________:
ת .ז /.ח.פ: .

__________________________________________.

כתובת  __________________________ :מיקוד ._________________:
טלפון ______________________ :פקס .________________________:
מאשר בזה שקראנו והבנו את האמור בהסכם המצ"ב (להלן "ההסכם") ובכל נספחיו במלואם ושאנו בעלי
הידע והניסיון הנדרש על ידכם ,כאמור במסמכי המכרז
ו/או ההסכם ,במתן השרות נשוא המכרז.

.2

להלן פירוט הצעתנו:
הצעת מחיר (לא כולל מע"מ)
א.
פסי ברזל גרוטים
________________ש"ח לטון.
ב.

ג.

ד.

דיסקים (גלגלי רכבת) ,סרנים
ושבבים
גרוטאות ברזל ופלדה שונות,
לרבות קרונות

________________ש"ח לטון.

________________ש"ח לטון.
חוליות בטון
________________ש"ח לטון.
(להלן כולם ביחד וכל אחד לחוד" :גרוטאות")
ידוע לי כי לרכבת אומדן סמוי למחיר הראוי לכל אחת מקבוצות הגרט המפורטות לעיל וכי היא רשאית שלא
לבחור בהצעה שתסטה באופן מהותי מהאומדן הסמוי באחת או יותר מקבוצות המוצרים.
ידוע לי שאיסוף הגרוטאות ,חיתוך הגרוטאות ,העמסתן והובלתן יהיו על אחריותי ועל
חשבוני ויתבצעו על ידי  ,בכל זמן שאדרש לכך ,מכל אתר של רכבת ישראל בהתאם להוראות החוזה.
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ידוע לי כי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות את הצעתו של
מציע עימו היה לרכבת ניסיון רע או כושל במהלך השנים האחרונות ,לרבות מקרה של אי שביעות רצון
משמעותית מעבודתו ,הפרת חוזה ע"י המציע ,חשד למרמה ,תביעות בלתי סבירות בעליל וכיוצ"ב.
.3

רצ"ב המסמכים הבאים :
א .חוזה על נספחיו חתום על ידינו בכל אחד מהעמודים.
ב .אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה של חברתנו( .במידה והמציע הינו חברה/תאגיד)
ג .אישור רואה חשבון/פקיד שומה על ניהול ספרי חשבונות.
ד .מכתב הצעה גלוי על כל תצהיריו ונספחיו.
ה .כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס
ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו –  ,1976לרבות תצהיר לפי סעיף  2ב (ב) לחוק.
נספח ב' למכתב ההצעה
ו .אישור רישום חברתנו כחוק/העתק ממסמכי ההתאגדות( .במידה והמציע הינו חברה/תאגיד)
ז .ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
ח .מסמכים ו/או אישורים המוכיחים עמידה בתנאים המקדמיים ,לרבות אישור רו"ח מבקר על המחזור
הכספי השנתי הממוצע של המציע בשנים  2017 ,2016ו 2018 -לא כולל מע"מ.
ט .רישיון עסק בתוקף להובלת פסולת.
י .רישיון מוביל בתוקף לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשל"ט .1978
יא .העתקי רישיונות ע"ש המציע לכלים הנדרשים בתנאי מקדמי ז'

.4

שקלול ההצעות
ידוע לנו כי הצעתנו תשוקלל כמפורט להלן:
ציון כספי –  100נקודות
-

המחיר המוצע לפסי ברזל גרוטים –  10%מהציון המשוקלל להצעה.

-

המחיר המוצע לגרוטאות מתכת שונות לרבות קרונות ושבבים –  40%מהציון המשוקלל להצעה.

-

המחיר המוצע לדיסקים (גלגלי רכבת) וסרנים –  20%מהציון המשוקלל להצעה.

-

המחיר המוצע לחוליות בטון –  30%מהציון המשוקלל להצעה.

.5

אנו מתחייבים לבצע את כל פרטי החוזה ונספחיו במלואם ,בתנאים המפורטים בחוזה ,תמורת התשלום
המוצע על ידינו.

.6

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי הרכבת תהא זכאית לפסול את הצעתנו במידה ולא צירפנו את המסמכים
הנדרשים ו/או במידה ולא פעלנו בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז.
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.7

אנו מתחייבים לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם ,ולהתחיל במתן השירות ולהמשיך בנתינתו
בתנאים המפורטים בהסכם ,תמורת התשלום המוצע על ידינו.

.8

הצעתנו זו אינה ניתנת לביטול והיא תעמוד בתוקפה  150יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

תאריך _________________ :

חתימה __________:
שם החותם ____ __________:
תפקיד ______ ___________:

