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  צעת מחירה -חלק ה' 

 *נספח מעודכן*

 הוראות למילוי ההצעה: .1

 
את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור או באופן מודפס. מחיקות יעשו בצורה  .1.1

רשאית לפסול הצעות שהמחירים בהן אינם ברורים  החברהברורה ובהירה. 

 ולפיכך לא ניתן להעריכן.

 מע"מ.את המחיר ליחידה בש"ח, ללא על המציע למלא  .1.2

על המציע להכפיל את המחיר המוצע על ידו ליחידה בכמות המפורטת וכדי  .1.3

 עמודת הסה"כ.

על המציע למלא את המחיר בעמודה "סה"כ,  -בשירותים בהם צוין "קומפלט"  .1.4

 ללא מע"מ" בלבד.

 במידהי. תכלול את כל הנדרש באפיון הפונקציונאל המציעהכספית של  ההצעה .1.5

לפתח או  יידרש המציע,  באפיון הדרישהלא כוללת את  המציעשל  והמערכת

 לרכוש יכולות אשר ייתנו מענה מושלם בהתאם לאפיון כחלק מהצעת המחיר. 

המחיר  -היה ותתגלה סתירה בין המחיר ליחידה לבין המחיר בעמודת הסה"כ  .1.6

 הקובע לצורך שקלול ציון הצעת המחיר הינו המחיר ליחידה. 

מדן בלבד לצורך השוואת ההצעות, אין בה כדי לחייב הכמות המפורטת הינה או .1.7

 את המזמין בכל כמות שהיא. 

המזמין יהיה רשאי להזמין כל כמות של פריטים במחיר שהוצע על ידי הקבלן  .1.8

 הזוכה.

 למעט, זה מכרז נשוא המחיר הצעת מרכבי כלל את לרכוש מתחייב אינו המזמין .1.9

 המרכיבים יתר רכישת. השוטפת האחזקה ומרכיב הבסיסית החבילה מרכיב

לשיקול דעת המזמין לאורך כל תקופת ההתקשרות  יישארו המחיר שבהצעת

 .שניתנה המחיר להצעת בהתאם)בצורה מודולרית( ו

ובהתאם  ביצוע העבודותאת כל ההוצאות הנחוצות לצורך  כולליםהמחירים  .1.10

 ביצועלשביעות רצונו המלא של המזמין, ועמידה בכל חובות המציע בתקופת 

, וכן תשלומים נלווים מכל סוג ומין שהוא, לרבות ובלי לגרוע מכלליות העבודות

האמור, את כל המסים למיניהם כגון היטלים, אגרות, תשלומי חובה ואחרים, 

ביטוח, אש"ל והוצאות נסיעה. מודגש ומובהר בזאת, שהמזמין לא ישלם למציע 

המציע. מחיר זה  כל תשלום שהוא נוסף על המחירים שיהיו נקובים בהצעת

, כמשמעות מונח זה ביצוע העבודותמהווה את התמורה אשר תשולם לספק לשם 

 בפרק א' למכרז. 

מחיר, כאמור במסמכי שיקלול איכותי והצעת ההזוכה ייבחר על פי הצעת  .1.11

 המכרז.
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 .דעת החברהתיפסלנה על פי שיקול  -הצעות במתכונת השונה מהנדרש  .1.12

קיבלתי הסברים, ושאלותיי, אם היו, נענו על לאחר שקראתי את מסמכי המכרז,  .1.13

 כמפורט במסמך זה. לביצוע העבודותידי המזמין, אני מגיש בזאת את הצעתי 

תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ועל יתר  החברהידוע לי כי החלטות  .1.14

 המסמכים שצורפו להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.

יר שלי תהיה בלתי סבירה, יהא המזמין רשאי לדחות ידוע לי כי אם הצעת המח .1.15

 את הצעתי.
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  :המחיר הצעת להלן .2

מ

 ס' 
 העבודה תיאור

כמות 

 צפויה

 לא)אומדן 

 (מחייב

]₪[, מחיר יחידה 

 "ממע ללא

 "ממע ללא]₪[, "כ סה

1.  

 :בסיסית חבילה, כוללת עלות

הקמת המערכת  .א
בהתאם לאפיון 

 ולמכרז

 המערכת הטמעת .ב
ות, מחוזכל הב

 ניידות וכד' 

כל המפורט באפיון  .ג
הפונקציונאלי למעט 

 להלן. 2-8סעיפים 
 

  קומפלט

 

 

 _______________₪ 

2.  
 מערכת שנת אחזקת  עלות

)החל ממסירת המערכת 
 למזמין(

 שנים 6

 

 

 ₪ ________

  לשנה

)העלות השנתית לא 

מעלות  10%תעלה על 

חבילת הבסיס 

 לעיל( 1שבסעיף 

 

 

 

 _______________₪ 

 

3.  

 בדיקת ביצוע לעלות הצעה
 לאחר למערכת חדירות

 התכנים והזנת ההתקנה

 

  קומפלט

 

 

 _______________₪ 

לעלות כתיבת ופיתוח  הצעה  .4

 שאלות מולטימדיה   800
  קומפלט

 

 

 _______________₪ 

 שני הקמת לעלות הצעה  .5
 קריירה מסלולי

  קומפלט

 

 

 _______________₪ 

מאגר הצעה לעלות הקמת   .6
 תחקירי תאונות

 קומפלט
 

 

 _______________₪ 

הצעה לעלות הקמת מודול   .7
 סרטים

  קומפלט
 

 _______________₪ 

8.  
שעת פיתוח תוכן חדש  עלות

מעבר לנדרש במפרט 
 אופציונלי -השירותים  

 שעות 300
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מ

 ס' 
 העבודה תיאור

כמות 

 צפויה

 לא)אומדן 

 (מחייב

]₪[, מחיר יחידה 

 "ממע ללא

 "ממע ללא]₪[, "כ סה

 ₪ ________

 לשעה 

 

 _______________₪ 

9.  
שעת הזנת תוכן חדש  עלות

מעבר לנדרש במפרט 
 אופציונלי -השירותים 

 שעות 300

 

 

 ₪ ________

 לשעה 

 

 

 _______________₪ 

 

 (A)   ללא מע"מ___________________₪ , סה"כ  

 
 במילים: _____________________________________________

 
 , בעלויות קבועות כאמור:בעלי תפקידים שונים הזוכה המציעבמידת הצורך, יספק 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך

 

, שעתית עלות תפקיד

 "ממע ללא

 ₪  150 )מטמיע( מפעיל מערכת הלמידה

 ₪  200 כותב לומדות סטורליין

 ₪  220 מפתח הדרכה

 ₪  120 צילום ותיעוד של מופעי הדרכה

תמלול הרצאות בעברית ואנגלית , רוסית ואמהרית  

 כולל כתיבת תקצירים.

100  ₪ 


