נספח A
נספחים למילוי על ידי המציע

נספח A1
הצהרת המציע

יוכנס למעטפה החיצונית

לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
אני/אנו הח"מ (שם ות"ז) _________________________________________________ מורשה/י

חתימה לעניין מכרז מס'  21950מטעם [יש למלא את שם הגוף המשפטי של המציע]
______________________________________________ע.מ/ח.פ _______________________
כתובת ____________________________________________ מיקוד_____________________
טלפון _________________________ דוא"ל _____________________________ (להלן" :המציע"),
מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
 .1קראנו בעיון את מסמכי המכרז ,לרבות החוזה והנספחים המצורפים לו ,מסמכים אחרים אשר צורפו
למסמכי המכרז והודעות בכתב למציעים ,המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .2מסמכי המכרז לרבות החוזה והמפרט הטכני ,ככתבם וכלשונם ,ברורים ונהירים לנו ואנו מסכימים
לתנאים המפורטים בהם.
 .3כל הנתונים שמולאו על ידנו במסגרת המכרז וההצהרות שנתנו הינם מלאים ,נכונים ומדויקים.
 .4הננו מתחייבים לבצע את כל פרטי החוזה ונספחיו במלואם ,ולהתחיל בביצוע העבודות מיד עם חתימת
החוזה או בכל יום לאחר תאריך זה כפי שייקבע על ידכם ולהמשיך בביצוען בתנאים המפורטים בחוזה,
תמורת התשלום המוצע על ידנו.
 .5הננו מצהירים ,כי כל התחייבויות המציע במכרז (לרבות החוזה 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.
 .6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תוכנם של המסמכים שלהלן מוסכם עלינו באופן מלא ,והחתימה על טופס זה
תראה לכל דבר ועניין כאילו חתמנו על כל אחד מהם בנפרד:


מסמך  - Aההזמנה להשתתף במכרז ,לרבות:


נספח  – A1הצהרת המציע;



נספח  – A2טופס פרטי המציע;



נספח  – A3תצהיר בהתאם להוראת סעיף 2ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו – ;1976



נספח  – A4ניסיון המציע בייצור ואספקה של חצץ ו/או חצץ מסילה ו/או
אגרגטים לכבישים ו/או אגרגטים לבטון;



נספח  – A5aפרטי הגיאולוג העורך וחותם על דו"ח הבדיקה;



נספח  - A5bניסיון הגיאולוג בבדיקה והכנה של דו"ח רזרבות חצץ;



נספח  – A6נוסח ערבות ההצעה;



נספח  – A7טופס ההצעה הכספית;



נספח  – A8תצהיר כללי;



נספח  – A9תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז;



נספח  – A10תצהיר המציע בדבר העדר ניגוד עניינים;

 מסמך  :Bהחוזה על נספחיו (להלן" :החוזה") ,לרבות:


נספח א' לחוזה – המפרטים הטכניים (להלן" :נספח א'" או "המפרטים
הטכניים");



נספח ב' לחוזה – נספח התמורה;



נספח ג' לחוזה – אישור עריכת הביטוח;



נספח ד' לחוזה – ערבות בנקאית אוטונומית;



נספח ה' לחוזה – העברה בנקאית;



נספח ו' לחוזה – התחייבות לשמירת סודיות;



נספח ז' לחוזה – נספח ביטחון;



נספח ח' לחוזה – נספח בטיחות;



נספח ט' לחוזה – נוהל ביצוע עבודות בקרבת מערכות כבלים;



נספח י' לחוזה – הודעות למציעים;

 .7אין ב אמור לעיל כדי לשחרר אותנו מחתימה על אותם מסמכים שחתימה עליהם נדרשת באופן מפורש
במסמכי המכרז.

תאריך

חותמת

חתימת מורשה/י 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 את המציע בקשר
עם מכרז מס'  21950לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת

נספח A2
טופס פרטי המציע

יוכנס למעטפה החיצונית

מכרז מס'  21950לייצור ואספקה של חצץ עבור רבד החצץ של מסילת רכבת ושבילי
הליכה במתחמי הרכבת
שם המציע:

__________________________________________________

מצ"ב אישור על ניהול פנקסי חשבונות בתוקף ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-לצורך
הוכחת עמידה בתנאי מקדמי בסעיף  9.1להזמנה להשתתף במכרז.
מצ"ב אישור לצורך ניכוי מס בתוקף ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-לצורך הוכחת
עמידה בתנאי מקדמי בסעיף  9.1להזמנה להשתתף במכרז.
שנת ייסוד  /הקמה:

____________________________

מספר רשום (ח.פ):

____________________________

מספר עוסק מורשה:

____________________________

כתובת:

____________________________

טל':

____________________________

דוא"ל:

____________________________

נספח A3

יוכנס למעטפה החיצונית

תצהיר בהתאם להוראת סעיף 2ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו – ( 1976לצורך הוכחת עמידה בתנאי מקדמי בסעיף  9.1להזמנה להשתתף במכרז)
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'  21950לייצור ואספקה של חצץ עבור רבד החצץ של מסילת רכבת ושבילי הליכה במתחמי
הרכבת.

.2

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

המונחים והביטויים בתצהירי זה ,הינם כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
(להלן "חוק עסקאות גופים ציבוריים").

.4

אני מצהיר בזאת כדלקמן (יש לסמן  Xבריבוע המתאים):
הנני מצהיר כי עד מועד ההתקשרות ,המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי ( )2עבירות
לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א ( 1991 -להלן" :חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז –
( 1987להלן" :חוק שכר מינימום");
או
הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או
חוק שכר מינימום ,אולם נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה;
או
הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או
חוק שכר מינימום ,על פי הפירוט בטבלה דלהלן ,וכי במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז טרם
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
מס"ד

פירוט העבירה
[מספר סעיף ושם החוק הרלבנטי]

תאריך ההרשעה
[חודש ושנה]

1
2
3
4

 .5אישור זה הינו בנוסף לאישור על ניהול פנקסי חשבונות בתוקף ואישור על ניכוי מס בתוקף,
הקיימים בידי וצורפו להצעתי במכרז.
.6

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

תאריך ____________
חותמת חברה ___________________
חתימת מורשה/י 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

נספח A4

יוכנס למעטפה החיצונית

ניסיון המציע בייצור ואספקה של חצץ ו/או חצץ מסילה ו/או אגרגטים
לכבישים ו/או אגרגטים לבטון
לצורך הוכחת התנאי המקדמי בסעיף  9.2להזמנה להשתתף במכרז
* באם המציע מעוניין להוסיף לקוחות נוספים ,ניתן להשתמש בטופס האחרון בנספח זה *

מכרז מס'  21950לייצור ואספקה של חצץ עבור רבד החצץ של מסילת רכבת ושבילי הליכה
במתחמי הרכבת
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
כדלקמן:
 .1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע _________________________ (להלן" :המציע")
למכרז מס'  21950לייצור ואספקה של חצץ עבור רבד החצץ של מסילת רכבת ושבילי הליכה במתחמי
הרכבת.
 .2הנני 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.
 .3המציע ייצר וסיפק חצץ ו/או חצץ מסילה ו/או אגרגטים לכבישים ו/או אגרגטים לבטון בכמות
מצטברת של לפחות  300,000טון החל משנת  2016ועד למועד הגשת ההצעות במכרז ,מהם לפחות
 150,000טון החל משנת  2018ועד למועד הגשת ההצעות במכרז.

להלן כמויות החצץ ו/או חצץ מסילה ו/או אגרגטים לכבישים ו/או אגרגטים לבטון שייצרנו
וסיפקנו החל משנת  2016ועד למועד הגשת ההצעות במכרז:
שנת  __________________________ 2016טון
שנת ___________________________ 2017טון
שנת  __________________________ 2018טון
שנת ___________________________2019טון

לקוח מס' 1
שם הלקוח______________________________ :
סוג המחצב/ים אשר יוצר/ו וסופק/ו :
___________________________________________________________________________
כמויות החצץ ו/או חצץ המסילה ו/או האגרגטים לכבישים ו/או האגרגטים לבטון שיוצר/ו וסופק/ו עבור
הלקוח בשנים כמפורט להלן:
שנת  ___________________________ 2016טון
שנת ___________________________ 2017טון
שנת  __________________________ 2018טון
שנת ___________________________2019טון

איש הקשר אצל הלקוח:
שם מלא _________________________________:תפקיד____________________________:
טל'__________________________________ :דוא"ל_______________________________:

לקוח מס' 2
שם הלקוח______________________________ :
סוג המחצב/ים אשר יוצר/ו וסופק/ו :
___________________________________________________________________________
כמויות החצץ ו/או חצץ המסילה ו/או האגרגטים לכבישים ו/או האגרגטים לבטון שיוצר/ו וסופק/ו עבור
הלקוח בשנים כמפורט להלן:
שנת  __________________________ 2016טון
שנת ___________________________ 2017טון
שנת  __________________________ 2018טון
שנת ___________________________2019טון

איש הקשר אצל הלקוח:
שם מלא _________________________________:תפקיד____________________________:
טל'__________________________________ :דוא"ל_______________________________:

לקוח מס' 3
שם הלקוח______________________________ :
סוג המחצב/ים אשר יוצר/ו וסופק/ו :
___________________________________________________________________________
כמויות החצץ ו/או חצץ המסילה ו/או האגרגטים לכבישים ו/או האגרגטים לבטון שיוצר/ו וסופק/ו עבור
הלקוח בשנים כמפורט להלן:
שנת  __________________________ 2016טון
שנת ___________________________ 2017טון
שנת  __________________________ 2018טון
שנת ___________________________2019טון

איש הקשר אצל הלקוח:
שם מלא _________________________________:תפקיד____________________________:
טל'__________________________________ :דוא"ל_______________________________:

לקוח מס' ___
שם הלקוח______________________________ :
סוג המחצב/ים אשר יוצר/ו וסופק/ו :
___________________________________________________________________________
כמויות החצץ ו/או חצץ המסילה ו/או האגרגטים לכבישים ו/או האגרגטים לבטון שיוצר/ו וסופק/ו עבור
הלקוח בשנים כמפורט להלן:
שנת  __________________________ 2016טון
שנת ___________________________ 2017טון
שנת  __________________________ 2018טון
שנת ___________________________2019טון

איש הקשר אצל הלקוח:
שם מלא _________________________________:תפקיד____________________________:
טל'__________________________________ :דוא"ל_______________________________:

 .4זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

תאריך ___________חותמת חברה ________________ חתימת מורשה/י 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

נספח A5a

יוכנס למעטפה החיצונית

פרטי הגיאולוג המוסמך – לצורך הוכחת התנאי המקדמי בסעיף  9.3להזמנה
להשתתף במכרז
להלן פרטי הגיאולוג המוסמך ,עורך דו"ח הבדיקה (כהגדרתו לפי סעיף  ,)10.3.2המעיד על
הכמות הפוטנציאלית הכוללת של חומר הגלם מסוג דולומיט הניתן לכרייה ו/או חציבה המצוי
במחצבה או במחצבות מהם יסופק החצץ ע"י המציע:
שם הגיאולוג המוסמך___________________________________________________________ :
מספר ת.ז של הגיאולוג__________________________________________________________ :
מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל של הגיאולוג____________________________________________ :
שם החברה  /עוסק מורשה  /שותפות אשר הגיאולוג פועל מטעמה____________________________ :
ח.פ  /מס' עוסק מורשה  /מס' שותפות אשר הגיאולוג פועל מטעמה__________________________:
כתובת החברה  /עוסק מורשה  /שותפות אשר הגיאולוג פועל מטעמה__________________________ :
מספר הטלפון וכתובת דוא"ל של החברה  /עוסק מורשה  /שותפות אשר הגיאולוג פועל מטעמה:
____________________________________________________________________________



יש לצרף את דו"ח הבדיקה מטעם הגיאולוג המעיד שהכמות הפוטנציאלית הכוללת של
חומר הגלם מסוג דולומיט הניתן לכרייה ו/או חציבה המצוי במחצבה או במחצבות מהם
יסופק החצץ ע"י המציע הינו לפחות  350,000טון ,כמפורט בסעיף  10.3.1להזמנה
להשתתף במכרז.



יש לצרף העתק מתעודת ההשכלה של הגיאולוג.

נספח A5b

יוכנס למעטפה החיצונית

ניסיון הגיאולוג בבדיקה והכנה של דו"ח על רזרבות חומר גלם עבור ייצור חצץ – לצורך
הוכחת התנאי המקדמי בסעיף  9.3להזמנה להשתתף במכרז
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 כדלקמן:
 .1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע _________________________ (להלן" :המציע") למכרז מס' 21950
לייצור ואספקה של חצץ עבור רבד החצץ של מסילת רכבת ושבילי הליכה במתחמי הרכבת.
 .2הנני גיאולוג מוסמך ועורך דו"ח הבדיקה עבור המציע ,בהתאם לסעיף  10.3.1להזמנה להשתתף במכרז ,המעיד כי
הכמות הפוטנציאלית הכוללת של חומר הגלם מסוג דולומיט הניתן לכרייה ו/או חציבה המצוי במחצבה או במחצבות
מהם יסופק החצץ ע"י המציע הינה לפחות  350,000טון.
 .3הנני בעל ניסיון בבדיקה והכנה של לפחות דו"ח אחד על רזרבות חומר גלם עבור ייצור חצץ החל מתאריך
 01/01/2014ועד למועד הגשת ההצעות במכרז ,בהתאם לסעיף  10.3.2.2להזמנה להשתתף במכרז.
(נדרש לצרף את הדו"ח האמור בסעיף זה להצעת המציע במכרז ולפרט את ניסיונו של הגיאולוג בהכנת הדו"ח
האמור ,בטבלה בסעיף  5להלן .הדו"ח יכול שיהא עבור המציע או עבור לקוח אחר).
 .4להצעת המציע במכרז מצורפים קורות החיים המקצועיים שלי.

 .5להלן ניסיוני בבדיקה והכנה של לפחות דו"ח אחד על רזרבות חומר גלם עבור יצור חצץ החל מתאריך
 01/01/2014ועד למועד הגשת ההצעות במכרז (נדרש לצרף את הדו"ח להצעת המציע במכרז):

פירוט ניסיון הגיאולוג המוסמך בבדיקה והכנה של דו"ח על רזרבות חומר גלם עבור ייצור חצץ החל
מתאריך  01/01/2014ועד למועד הגשת ההצעות
שם הלקוח________________________ :
המחצבה/ות עליה/ן התבצעה/ו הבדיקה:
_________________________________________________________________________________
__________________ _______________________________________________________________
שם המחצבה/ות:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
סוג/י המחצב/ים אשר נמצאו במחצבה:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
מועד עריכת דו"ח הבדיקה______________________________________________________ :
שם איש הקשר אצל הלקוח ותפקידו_______________________________________________ :
מס' טל' וכתובת דוא"ל של איש הקשר אצל הלקוח_____________________________________ :

.6

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

שם הגיאולוג___________________________ :
חתימת הגיאולוג_________________________ :
תאריך________________________________ :

נספח A6
נוסח מחייב לערבות ההצעה

יוכנס למעטפה החיצונית

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  400,000ש"ח (במילים :ארבע מאות אלף שקלים חדשים) ,שתדרשו מאת
המבקש ,בקשר למילוי התחייבויותיו על פי מכרז מס'  21950לייצור ואספקה של חצץ עבור רבד החצץ של
מסילת רכבת ושבילי הליכה במתחמי הרכבת.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,תוך
 7ימים 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

נספח A7
טופס ההצעה הכספית

יש להכניס טופס זה בלבד למעטפה הפנימית
אני/אנו הח"מ (שם ות"ז) _________________________________________________ מורשה/י
חתימה לעניין מכרז מס'  21950מטעם [יש למלא את שם הגוף המשפטי של המציע]
______________________________________________ע.מ/ח.פ _____________________
כתובת ____________________________________________ מיקוד___________________
טלפון ______________________ דוא"ל _____________________________ (להלן" :המציע"),
מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
 .1קראנו והבנו את מסמכי המכרז ואת החוזה ובין היתר את האמור במפרט הטכני המצורף למסמכי
המכרז ,המפרט את הדרישות ,התכולה והתנאים של העבודות הנדרשות.
 .2אנו מצהירים בזאת ,כי ביכולתנו לבצע את מלוא העבודות הנדרשות במסמכי מכרז זה ,וכי אם נזכה
במכרז נבצע את העבודות כאמור במלואן ,במחירים המפורטים בטופס ההצעה הכספית.
 .3יובהר ,כי המחירים המינימאלים והמקסימאלים לביצוע העבודות הינן כמפורט בטופס זה.
מודגש  ,כי באם המציע ינקוב במחיר הנמוך מהמחיר המינימאלי המפורט בטופס זה עבור ביצוע עבודה
כלשהי ,הרכבת תהא רשאית לראותו כמי שנקב במחיר המינימאלי עבור ביצוע העבודה .באם המציע
ינקוב במחיר הגבוה מהמחיר המקסימאלי המפורט בטופס זה עבור ביצוע עבודה כלשהי ,רשאית הרכבת
לראותו כמי שנקב במחיר המקסימאלי עבור ביצוע העבודה.
 .4ידוע לנו ,כי המחירים בהם נקבנו בנספח זה עבור ייצור חצץ ואספקתו ,כוללים את כלל מרכיבי
האספקה של החצץ לכל אתר ואתר ,לרבות ייצור ,טעינה ,היתרים ,רישיונות ,אגרות ,הובלה ופריקה
באתר ,מערכת בקרת איכות ,דו"חות וכן שכר כל עובדי המציע על כל הוצאותיהם הנלוות.
 .5מובהר ,כי הבאת והוצאת השופלדוזר גלגלי  950ל/מאתר דבירה ,הינה באחריות הספק וכי הספק לא
יזכה לתוספת תשלום עבור עבודה זו.
 .6לקחנו בחשבון ,כי ייתכן שינוע חצץ לתוואי מסילה קיים וגם לתוואי מסילה עתידי.
 .7ידוע לנו כי המחירים בהם נקבנו בנספח זה הינם סופיים וכוללים כל עלות נוספות הכרוכה בביצוע
העבודות .כמו כן ,ידוע לנו כי המחירים הנקובים בנספח זה הינם בש"ח ולא כוללים מע"מ.
 .8מוסבר ,כי הכמויות המופיעות בטופס זה הינן אומדן לצורך השוואת הצעות בלבד והינן הערכה זהירה
ובלתי מחייבת של הכמויות הנדרשות לתקופה של שנה אחת .אין בכמויות המפורטות בטופס זה כדי
לקבוע או לרמוז על הכמויות שיידרשו המציעים הזוכים לייצר ולספק.
 .9התמורה תהא צמודה למדד מחירי תשומה בסלילה וגישור  /אגו"ם – אגרגטים גרוסים ומודרגים
( ,)240140כאשר מדד הבסיס יהא מדד החודש שקדם למועד הגשת הצעות במכרז זה .המדד יחושב
למועד תשלום התמורה בפועל .המדד מתפרסם באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
בכתובת .www.cbs.gov.il

בשים לב לאמור במסמכי מכרז מס'  ,21950לרבות באמור בחוזה על נספחיו ,הצעתנו הכספית הינה כדלקמן –

מס'
סעיף

שם העבודה

יחידה

1

ייצור חצץ ואספקה על משאית בשער
המפעל – עבור רבד החצץ של
מסילות הרכבת

טון

2

כמות
לשנה
(לצורך
השוואת
הצעות
בלבד)

המחיר
המינימאלי בו
ניתן לנקוב
(בש"ח ,לא
כולל מע"מ)

המחיר
המקסימאלי
בו ניתן לנקוב
(בש"ח ,לא
כולל מע"מ)

250

62

77

טון

250

62

77

3

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
דבירה'

טון

50,000

66

82

4

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
עכו -תחנת נהריה' 10 :ק"מ לאורך
תוואי המסילה בין התחנות עכו
ונהריה וכולל תחנות נהריה ועכו

טון

5

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
עכו -תחנת כרמיאל' 25 :ק"מ לאורך
תוואי המסילה בין התחנות עכו
וכרמיאל וכולל התחנה כרמיאל

טון

500

סה"כ בש"ח
מחיר (בש"ח ,לא
כולל מע"מ)

[כמות לשנה (לצורך השוואת
הצעות בלבד)  Xמחיר (בש"ח,

לא כולל מע"מ)]

ייצור חצץ ואספקה על משאית בשער
המפעל – עבור שבילי הליכה
במתחמי הרכבת

500

X

Y

80

80

100

100

6

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
חיפה מזרח-תחנת עכו' 20 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
חיפה מזרח ועכו וכולל התחנה חיפה
מזרח

טון

7

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
חיפה לב המפרץ -תחנת כפר ברוך':
 25ק"מ לאורך תוואי המסילה בין
התחנות חיפה לב המפרץ וכפר ברוך
וכולל התחנה כפר ברוך

טון

8

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
כפר ברוך-תחנת בית שאן' 33 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
כפר ברוך ובית שאן וכולל התחנה
בית שאן

טון

9

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
חיפה מזרח-תחנת עתלית' 20 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
חיפה מזרח ועתלית וכולל התחנה
עתלית

טון

10

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
עתלית-תחנת בנימינה' 20 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
עתלית ובנימינה וכולל התחנה
בנימינה

טון

500

500

500

500

500

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

11

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
בנימינה-תחנת כפר ויתקין' 18 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
בנימינה וכפר ויתקין וכולל התחנה
כפר ויתקין

טון

12

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
כפר ויתקין-תחנת שפיים' 20 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
כפר ויתקין ושפיים וכולל התחנה
שפיים

טון

13

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
שפיים-תחנת ת"א דרום' 22 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
שפיים ות"א דרום וכולל התחנה
ת"א דרום

טון

14

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
ת"א דרום-תחנת לוד' 16 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
ת"א דרום ולוד כולל התחנה לוד

טון

15

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
לוד-תחנת כפר מנחם' 24 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
לוד וכפר מנחם כולל התחנה כפר
מנחם

טון

500

500

500

500

500

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

16

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
כפר מנחם-תחנת קרית גת' 18 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
כפר מנחם וקרית גת כולל התחנה
קרית גת

טון

17

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
קרית גת-תחנת דבירה' 20 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
קרית גת ודבירה

טון

18

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
דבירה-תחנת ב"ש צפון' 20 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
דבירה וב"ש מרכז

טון

19

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
ב"ש צפון-תחנת ב"ש מרכז-תחנת
רמת חובב' 20 :ק"מ לאורך תוואי
המסילה בין התחנות ב"ש צפון ,ב"ש
מרכז ורמת חובב כולל תחנות ב"ש
צפון ב"ש מרכז ורמת חובב

טון

20

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
ב"ש צפון-תחנת ערוער' 26 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
ב"ש צפון וערוער כולל תחנת ערוער

טון

500

500

500

500

500

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

21

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
ערוער-תחנת ממשית' 22 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
ערוער וממשית כולל תחנת ממשית

טון

22

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
ממשית-תחנת צפע' 12 :ק"מ לאורך
תוואי המסילה בין התחנות ממשית
וצפע כולל תחנת צפע

טון

23

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
ממשית-תחנת אילתה' 22 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
ממשית ואילתה כולל תחנת אילתה

טון

24

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
אילתה-תחנת הר צין' 30 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
אילתה והר צין כולל תחנת הר צין

טון

25

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
לוד-תחנת פלשת' 22 :ק"מ לאורך
תוואי המסילה בין התחנות לוד
ופלשת כולל תחנת פלשת

טון

500

500

500

500

500

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

26

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
פלשת -תחנת אשקלון' 22 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
פלשת אשקלון כולל תחנת אשקלון

טון

27

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
שקמה-תחנת
אשקלון-תחנת
נתיבות' 23 :ק"מ לאורך תוואי
המסילה בין התחנות אשקלון,
שקמה ונתיבות כולל תחנות שקמה
ונתיבות

טון

28

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
נתיבות-תחנת אופקים' 12 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
נתיבות ואופקים כולל תחנת אופקים

טון

29

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
אופקים-להבים דרום 20 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
אופקים ולהבים דרום

טון

30

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
באר יעקב-תחנת הראשונים' 3 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
באר יעקב הראשונים כולל תחנת
הראשונים

טון

31

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
נען-תחנת בית שמש' 22 :ק"מ לאורך
תוואי המסילה בין התחנות נען בית
שמש כולל תחנת בית שמש

טון

500

500

500

500

500

500

80

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

100

32

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
ירושלים מלחה'

טון

33

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
לוד-תחנת ראש העין דרום' 20 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
לוד וראש העין דרום כולל תחנת
ראש העין דרום

טון

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
ראש העין דרום  -תחנת הוד השרון
סוקולוב' 20 :ק"מ לאורך תוואי
המסילה בין התחנות ראש העין
דרום ותחנת הוד השרון כולל תחנת
ראש העין דרום

טון

35

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת תל
ברוך-תחנת ראש העין דרום'14 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין
התחנות תל ברוך ראש העין דרום

טון

36

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
פלשת-תחנת אשדוד מיון' 7 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
פלשת ואשדוד מיון כולל תחנת
אשדוד מיון

טון

37

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
פלשת-תחנת יבנה מערב' 16 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
פלשת ויבנה מערב כולל תחנת יבנה
מערב

טון

34

500

500

500

500

500

500

80

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

100

38

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
גנות-תחנת צ .דניאל-תחנת מודיעין
מרכז' 26 :ק"מ לאורך תוואי
המסילה בין התחנות גנות ומודיעין
מרכז כולל תחנת מודיעין מרכז

טון

39

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
שקמה-תחנת קרית גת' 20 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
שקמה וקרית גת

טון

40

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
צומת דניאל' – גשר  10 :'6ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
צומת דניאל עד גשר  6כולל תחנת
מחלף ענבה תחנת משמר איילון

טון

41

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
משמר איילון – הראשונים' 20 :ק"מ
לאורך תוואי המסילה בין התחנות
משמר איילון והראשונים

טון

42

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
משה דיין – תחנת הראשונים'7 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין
התחנות משה דיין והראשונים כולל
תחנת משה דיין

טון

500

500

500

500

500

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

43

ייצור חצץ ואספקה לאתר 'תחנת
צומת חמד – תחנת צומת רמז'40 :
ק"מ לאורך תוואי המסילה בין
התחנה צומת רמז וצומת חמד

44

עבודת שופלדוזר גלגלי 950
(יובהר ,כי התמחור של המציע נדרש
לכלול מפעיל .הבאת והוצאת
השופלדוזר מאתר העבודה הינה
באחריות הספק והוא לא יזכה
לתוספת תשלום עבור עבודה זו).

משמרת
ביום
עבודה
(עד 9
שעות)

45

מחיר עבור שעה נוספת מעבר ליום
עבודה לשופלדוזר גלגלי 950

שעת
עבודה

טון

500

80

100

100

2,480

3,100

50

264

330

סך כל ההצעה הכספית:

__________________
תאריך

__________________
חותמת המציע

___________________
חתימת מורשה/י חתימה

יוכנס למעטפה החיצונית

נספח A8
תצהיר כללי

 ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
נושא תעודת זהות מספר
אני הח"מ
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר מסכים ומתחייב בזאת כדלקמן:
כמנהל

(להלן:

במציע
והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעמו.

"המציע")

.1

משמש
הנני
ח.פ/.ע.מ.

.2

בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלי מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-מתחייב ומצהיר בזאת
כדלקמן:
 2.1לא 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.
 2.2לא 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.
 2.3לא 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.
 2.4לא פעלו בניגוד לאמור בס"ק  2.3לעיל במסגרת הליכי התקשרות של רכבת ו/או כל חוזה/הזמנה שנובעים
מהם.

.3

התעורר חשד סביר כי המציע ו/או מי מטעמו ,פעל בניגוד לאמור בסעיף  2לעיל ,הרכבת שומרת לעצמה את
הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך התקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור ,ו/או
בכל הליך אחר (בסעיף זה" :הליך ההתקשרות") ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל
זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך
ההתקשרות.

.4

הנני מתחייב להביא תוכן תצהיר זה לידיעת עובדי ,קבלני המשנה ,נציגי ,סוכני וכל מי מטעמי המעורבים בכל
דרך שהיא בהליך התקשרות של הרכבת ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

אישור
הריני לאשר כי ביום

מרח'

התייצב בפני ,עו"ד

,

המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מספר
מר  /גב’
 ,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

יוכנס למעטפה החיצונית

נספח A9
תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז

מכרז מס'  21950לייצור ואספקה של חצץ עבור רבד החצץ של מסילת רכבת ושבילי הליכה
במתחמי הרכבת
 .1אני הח"מ _________________ נושא תעודת זהת מספר _____________________
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
בזאת כתב כדלקמן:

 .2הנני משמש כמורשה חתימה מטעם __________________________ [יש למלא את שם
הגוף המשפטי של המציע] (להלן" :המציע") ע.מ/ח.פ __________________ והוסמכתי ליתן תצהיר זה
מטעם המציע.
 .3אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
 .4המחירים 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 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.
 .7לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו ואין בכוונתי
לעשות כן.
 .8לא 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 המתחרה או
מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 .10יש לסמן  Xבמקום 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:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 .11זהו 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 החברה ,מחייב/ים את המציע /
קבלן משנה מטעמו בקשר עם מכרז מס'  21950לכל דבר ועניין.

___________________
תאריך

__________________
עו"ד

___________________
חותמת

נספח A10
תצהיר המציע בדבר העדר ניגוד עניינים

יוכנס למעטפה החיצונית

מכרז מס'  21950לייצור ואספקה של חצץ עבור רבד החצץ של מסילת רכבת ושבילי הליכה
במתחמי הרכבת
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:
 .1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע ____________________________ (להלן:
"המציע") במכרז מס'  21950לייצור ואספקה של חצץ עבור רבד החצץ של מסילת רכבת ושבילי
הליכה במתחמי הרכבת.
 .2הנני 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.
 .3אני מצהיר בזאת בנוגע להצעתו של המציע כדלקמן:
 3.1כי נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,אינני יודע על מניעה חוקית ו/או אחרת שיש בה
כדי להפריע למציע בביצוע שירותיו על פי הצעתו במכרז ,וכי המציע איננו קשור ו/או מעורב,
באופן ישיר או עקיף ,בכל עניין אחר שיש בו חשד לניגוד עניינים ביחס להתחייבויות המציע
על פי מכרז זה.
 3.2כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אין במתן שירותים לרכבת כדי להוות ניגוד
עניינים עם פעילות אחרת של המציע.
 3.3כי אין למציע קשר לחברי הנהלה ו/או חברי דירקטוריון ברכבת.
 3.4המציע מתחייב להודיע לרכבת באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלו הינו עלול להימצא
במצב של ניגוד עניינים ,מיד עם היוודע הנתון או המצב האמורים.
 .4זהו שמי זוהי חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.
תאריך__________ חותמת החברה ______________ 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

