מסמך זה ואותו בלבד יש להגיש בנפרד במעטפת
ההצעה הכספית המצורפת
" מכתב הצעה "  -למילוי על ידי המציע
תאריך _________________:
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
(להלן" :הרכבת")
מכרז מס' 210801
הפעלת חנות בתחנת יצחק נבון
(להלן" :השירות")
.1

אני הח"מ  ____________________ :ת.ז________________________:.
המורשה מטעם (שם הגוף המשפטי) ._____ _______________________:
ח.פ._____________________________________ : .
כתובת  _______________________ :מיקוד ._________________:
טלפון ________________________ :פקס .________________________:
מאשר בזה שקראתי והבנתי את האמור בחוזה המצ"ב ובכל נספחיו במלואם
בקשר להרשאה להפעלת השירות בנכס בגודל כ 52 -מ"ר ,הממוקם בתחנת הרכבת יצחק
נבון בירושלים (להלן בהתאמה" :החוזה" ו"-הנכס").

.2

דמי ההרשאה לשנה המוצעים על ידי להפעלת השירות הינם _________________ש"ח
(במילים )₪ _________________________________________ :לא כולל מע"מ.
עמלת המחזור המוצעת על ידי להפעלת השירות היא _________________(%במילים
_________________________ אחוזים.
ידוע לנו כי במידה ונזכה במכרז נשלם את דמי ההרשאה או את עמלת המחזור על פי
הגבוה מביניהם בהתאם למנגנון המפורט בדוגמת החוזה.

.3
.4

ידוע לנו כי ההצעות במכרז ידורגו על פי גובהן וההצעה הזוכה תהא זאת אשר תקבל את
הציון הגבוה ביותר על פי שני פרמטרים 70% :מהציון יהיה מחיר דמי הרשאה קבועים
בעבור החנות ו 30%-מהציון בגין אחוז מהמחזור.
השקלול יתבצע באופן הבא:
א .כל ההצעות לדמי הרשאה קבועים ידורגו מהגבוהה לנמוכה כאשר הגבוהה ביותר
תזכה לציון  70נק' וכל השאר ידורגו ביחס אליה ויקבלו ציון ביחס ישר בהתאם
לגובהן.
ב .כל ההצעות לעמלת מחזור ידורגו מהגבוהה לנמוכה כאשר הגבוהה ביותר תזכה
לציון  30נק' וכל השאר ידורגו ביחס אליה ויקבלו ציון ביחס ישר בהתאם
לגובהן.
ג .הציון הסופי של כל הצעה יהיה סכום הציון שתקבל בסעיפים א' ו – ב' לעיל.
ד .ההצעה הכשרה שהציון הסופי שלה יהיה הגבוה ביותר תהיה המועמדת לזכיה
במכרז.
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רצ"ב המסמכים הבאים (שיצורפו במעטפת ההצעה במכרז):
א.

החוזה על נספחיו חתום על ידינו.

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.

כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –
( ,1976להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") לרבות תצהיר לפי סעיף  2ב (ב)
לחוק.

ה.

אישור רישום חברתנו כחוק/העתק ממסמכי ההתאגדות (במידה והמציע
הינו חברה/תאגיד).

ו.

ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק
בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א –  1981כנדרש במסמכי
המכרז.

.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.

.7

ידוע לנו כי במכרז זה נקבע אומדן סמוי ע"י הרכבת לגובה דמי ההרשאה השנתיים
הראויים .האומדן ישמש את הרכבת לצורך הערכת סבירות ההצעות הכספיות .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במקרה שבו ההצעות הכספיות מבין ההצעות שנמצאו על
ידי הרכבת כהצעות תואמות לדרישות הפניה ,תהיינה נמוכות מהאומדן ,שמורה לרכבת
הזכות לבטל את ההליך או לאפשר הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת בהתאם לתקנות
והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.

.8

הצעה זו אינה ניתנת לביטול והיא תעמוד בתוקפה  150יום מהמועד האחרון להגשת
ההצעות .במקרה בו ,מכל טעם שהוא ,לא יעלה בידי הרכבת להתקשר עם המציע הזוכה,
או שההסכם עם המציע הזוכה יבוטל ,תהיה הרכבת רשאית לקבל את הצעת המציע הבא
בדירוג .תנאי סעיף זה יחולו גם לאחר החלפת המציע כאמור ,בשינויים הנדרשים.

.9

אנו מצהירים כי בדקנו היטב את מצב הנכס ואת מידת התאמתו למטרת השכירות
כהגדרתה בחוזה וכן כי אנו בקיאים בכל הנדרש להשגת ההיתרים והאישורים לביצוע
עבודות ההתאמה ,מטרת השכירות והפעלת הנכס ואנו מתחייבים בזאת לפעול להשגתם
בכוחות עצמנו ועל חשבוננו והכל כמפורט בחוזה.

תאריך _________________ :

חתימה __________________:
שם החותם _____________:
תפקיד _______________:

