אגף רכש והתקשרויות

נספח  -A1טופס ההצעה הכספית
מכרז פומבי מס'  2209לקבלת שירותי תכנון ,ייצור ,אספקה ,התקנה והפעלה של מערכת
לסריקה של נייד רכבתי וגורם אנושי הנמצאים באזור בו מותקנים אמצעי איתות של הרכבת
אני/נו הח"מ ________________________________ (שם ות.ז) ,מורשה/י חתימה לעניין
מכרז מס'  2209מטעם (שם הגוף המשפטי של המציע) __________________________________
ח.פ___________________ כתובת ____________________________ מיקוד ___________
טלפון __________________פקס'_______________ דוא"ל___________________________
(להלן" :המציע") מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
.1

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

.2

אנו מצהירים בזה כי ביכולתנו לבצע את מלא העבודות הנדרשות במסמכי מכרז זה ,וכי אם נזכה
בביצוע העבודות נבצען כאמור במלואן ,במחירים המפורטים בטבלה להלן.

.3

אנו מציעים בזאת את ההצעה הכספית המפורטת ,מכרז פומבי מס'  2209לקבלת שירותי תכנון,
ייצור ,אספקה ,התקנה והפעלה של מערכת לסריקה של נייד רכבתי וגורם אנושי הנמצאים באזור
בו מותקנים אמצעי איתות של הרכבת (להלן" :השירותים") והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספח
א' לחוזה.

.4

מובהר בזאת כי ככל והקבלן יעמוד בהצלחה בפיילוט כאמור בסעיף  12להזמנה ,בכוונת הרכבת
ובכפוף לאישור תקציבי ולשיקול דעתה הבלעדי ,להזמין מהקבלן במהלך התקופה הראשונה ,כמות
מינימאלית של מערכות סריקה הנדרשות לצורך כיסוי מתחם אשקלון כמפורט בנספח ב' ובנספח
א' (מתחם אשקלון – שלב א' ושלב ב') (להלן" :כמות הזמנה מינימאלית של מערכות סריקה").

.5

יחד עם זאת מובהר ,כי הרכבת רשאית להפסיק את ההתקשרות לאחר רכישת כמות ההזמנה
המינימאלית של מערכות הסריקה ,מכל סיבה שהיא ,ולרבות חוסר שביעות רצון .מבלי לגרוע מתנאי
הסכם זה ,מובהר ,כי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות למסור מטלות ,לכל ספק אחר ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ועל פי צרכיה .הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה ,בוויתור סופי ומוחלט בקשר לאמור בסעיף זה.

.6

יובהר בזאת כי הרכבת אינה מתחייבת להזמין מהקבלן שירותים בהיקף גדול מכמות ההזמנה
המינימאלית של מערכות הסריקה וכי היקף השירותים שיוזמנו מעל כמות ההזמנה המינימאלית,
ככל ויוזמנו ,יהיה בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי של הרכבת .הקבלן מוותר בזאת על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה .יובהר ,כי ככל והרכבת תזמין מהקבלן מערכות נוספות
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למתחם  /מתחמים נוספים מעבר להזמנה המינימאלית ,אזי המחיר למערכות הנוספות יהא
בהתאם למנגנון שירותים נוספים הקבוע בנספח התמורה.
.7

ההצעות תעשה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

.8

אנו מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית ,צריכים להתייחס לכלל התשומות
הכרוכות בביצוע כל סעיף שירות על פי המפרטים המופיעים במסמכי המכרז.

.9

אנו מודעים לכך כי המחירים המוצעים בהצעתנו הינם סופיים וכוללים כל עלות נוספת הכרוכה
במתן השירותים.

.10

אנו מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית הנם בש"ח ואינם כוללים מע"מ.

.11

אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכויות הרכבת לפסול הצעות בהתאם להוראות דיני המכרזים.

.12

אנו מתחייבים לבצע את כל פרטי החוזה ונספחיו במלואם ,ולהתחיל בביצוע השירותים מיד עם
חתימת החוזה ו/או מיד לאחר קבלת אישור הרכבת לביצוע מטלה ייעודית או בכל יום לאחר תאריך
זה כפי שייקבע על ידי הרכבת ולבצע את הנדרש בהתאם לחוזה ו/או כתב המטלה ,תמורת התשלום
המוצע על ידנו.

.13

אנו מצהירים בזאת ,כי ביכולתנו לבצע את מלוא השירותים הנדרשים במסמכי מכרז זה ,לרבות
השירותים המפורטים בטבלת התמורה שלהלן ובחוזה על נספחיו .בנוסף ,אנו מתחייבים ,כי ככל
שנזכה במכרז ,נבצע את השירותים במלואם ,במחירים המפורטים בטבלאות התמורה (למשך כל
תקופת ההתקשרות עם הרכבת ,לרבות תקופת האופציה כלל וימומשו ,אף אם יהיו שינויים בכמות
השירותים שיירכשו).

.14

הצמדה  -המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית יוצמדו ,למדד המחירים הכללי לצרכן .כמדד
בסיס יחשב מדד החודש הידוע במועד הגשת ההצעות .כמדד הקובע יחשב המדד הידוע במועד
הוצאת החשבונית .שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן יהא בהתאם לפרסומים הרשמיים של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתאם לפרסומם באתר האינטרנט בכתובת .www.cbs.gov.il

.15

אופן הגשת החשבון החודשי – המציע הזוכה יגיש לרכבת חשבון ,שיהווה "חשבונית מס" לעניין
חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,1975-ובו פירוט התשלומים הנדרשים עבור השירותים שביצע עבור
הרכבת ושבוצעו בפועל .לחשבון יצורף דין וחשבון בו יפורטו השירותים שניתנו ושאושרו על ידי
הרכבת ,ותאריך קבלת תעודת ההשלמה (ככל שישנה) .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 .כל חשבון יכלול ,את מספר הזמנת הרכש של הרכבת ,אישורי ביצוע
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חתומים ,שעות הגעה ועזיבה מאושרים בכל נקודת פריקה /טעינה ,מק"ט הרכבת ותיאור המק"ט
הרכבתי.
.16

אבני דרך לתשלום בגין מערכות סריקה שיירכשו:
תשלום התמורה ,יהא כמפורט להלן:
 16.1.1אבן דרך מס'  :1במועד ביצוע ההזמנה של מערכת סריקה ,המציע הזוכה יהיה זכאי
לקבלת תשלום בשיעור של  25%מהמחיר של מערכת הסריקה שהוזמנה ,בהתאם
למחיר הנקוב בהצעת המציע הזוכה בטופס ההצעה הכספית (להלן" :אבן דרך מס'
 .)"1מובהר ,כי אבן דרך מס'  1תשולם למציע הזוכה בהתאם לתנאי התשלום
המפורטים בסעיף  13לעיל ובכפוף לכך שטרם ביצוע התשלום ,המציע הזוכה העביר
לרכבת ערבות ביצוע כנדרש.
 16.1.2אבן דרך מס'  :2לאחר קבלת תעודת השלמה חתומה ע"י הרכבת ,כמפורט בהסכם,
יהא המציע הזוכה זכאי לקבלת תשלום נוסף בשיעור של  75%מהמחיר הכולל של
מערכת הסריקה שהוזמנה ,בהתאם למחיר הנקוב בהצעת המציע הזוכה בטופס
ההצעה הכספית (להלן" :אבן דרך מס'  .)"2מובהר ,כי אבן דרך מס'  2תשולם
למציע הזוכה בהתאם לתנאי התשלום המפורטים בסעיף  13לעיל.

.17

לרכבת שמורה האופציה להזמין מהספק שירותים נוספים אשר אינם מפורטים בטבלאות התמורה.
התמורה עבור השירותים הנוספים ,תסוכם בין הצדדים במשא ומתן בתום לב ובהתבסס על מחירי
החוזה ככל הניתן ,ובאישור הרכבת מראש ובכתב.

.18

אנו מצהירים ומסכימים כי התמורה המפורטת להלן כוללת את כל ההוצאות למיניהן לרבות,
הוצאות העסקת עובדים ו/או יועצי משנה ,הוצאות נסיעה ,ביטוח ,טלפון ,הדפסות ,צילומים,
אש"ל ,אגרות ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים .המציע הזוכה לא יהיה זכאי לדרוש כל
תשלום נוסף בגין הוצאות מסוג זה.

.19

להלן טבלאות התמורה:

תאור העלות

עלות בש"ח
לא כולל מע"מ

עלות פיילוט
עלות פריסה אשקלון שלב א
עלות פריסה אשקלון שלב ב
הצעה כוללת
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תאריך____________:

חתימת מורשה /י חתימה_____________:

חותמת__________________:
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