
 

  -טופס עדכני -                   

 טופס הצעת  מחיר –מסמך ג' 

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הנני מציע להעניק את השירותים 
 המפורטים במסמכי המכרז, במחיר הנקוב על ידי להלן:

 יח' מידה כמות תיאור המרכיב/השירות הנדרש

מחיר ליחידה 

בש"ח )לא כולל 

 מע"מ(

אחוז הנחה 

 מוצע

הצעת מחיר עבור אספקת מלגזה אחת 

חדשה, העונה על כל דרישות המפרט 

 הטכני:

 תוצרת: ______________

 דגם:     ______________

 מלגזה 3
)לא  ₪ 140,000

 כולל מע"מ(
 

 עבור טיפול תקופתי בחצר המזמין 

 לאחריה( וא האחריותבתקופת )

 

  לטקומפ

על  – לטקומפ

מסמיך בסיס 

טיפולים ה

-נדרשים לה

שעות  6,000

עבודה 

מצטברות של 

 מלגזה

 XXX 

  שעת עבודה של טכנאי בחצר

 לביצוע עבודות מוסך המזמין

 כולל זמן נסיעה   ) 

 (והוצאות נסיעה

 XXX  שעה  1

 עלות השכרת מלגזה ליום עבודה

 בעת השבתת המלגזה 
1 

שכירות 

 8.5יומית של 

 ש"ע

 XXX 

 הובלת מלגזה לנאות חובב

 /לחצר המציע 

 

1 

עלות הובלה 

ללא תלות 

 במספר הק"מ

 XXX 

 

 

 מכרז מס' 

30-2020 

 גמסמך 

 טופס הצעת מחיר



 הערות כלליות לעניין מילוי הצעות המחיר

 בספרות בלבד. ו/או את אחוז ההנחה על המציע למלא את המחיר .1

 של מוערכת לתקופה למלגזה נדרשיםה טיפוליםה ה שלרשיממסמך עם  לצרף על המציע .2

 .טיפולסוג לרבות מחיר עבור כל  – עבודה שעות 6,000

ככל והחברה תממש את ביצוע הטיפולים במהלך תקופת ההתקשרות מחירי הטיפולים יהיו 

מחיר סה"כ רשימת הטיפולים מחיר זה. טופס הצעת צורף לישמסמך אלו הקבועים ב

. ככל והמחיר הכולל ליח' בש"ח" לעיל שעות הוא שיופיע בעמודה "מחיר 6,000-הנדרשים ל

רפה החברה ישצמסמך באינו תואם את הסכום הכולל של הטיפולים המפורט שצוין בטופס זה 

 . יגבר האמור בטופס זה –

במקרה של טעות חשבונאית/אריתמטית תהא רשאית ועדת המכרזים לתקן כל טעות  .3

 אריתמטית כאמור.

. מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום יתווסף לא יכלול מע"מהמחיר  .4

 לתשלום שישולם לזוכה בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין. 

מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לקבל הצעה שתימצא על ידה, לפי שיקול  .5

 דעתה, כהצעה  בלתי  סבירה.

 .במכרזובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה עבור כל סעיף הינו ח /אחוז הנחהמילוי של מחיר .6

החברה תכפיל את המחיר עבור כל רכיב בעמודת "כמות" וסך התוצאות תהווה ההצעה  .7

 הכספית של המציע.

מובהר ומודגש כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין  .8

ה על פי הסכם ההתקשרות, המלגזות לחבר באספקתהרגילות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות 

לרבות כל ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו, לרבות מכס, בלו, מס קניה, וכיו"ב וכן עלות כל 

רישוי ו/או היתרים ו/או רישיונות הנדרשים למלגזות על פי הוראות המכרז, וכן עלות 

/או כל ההדרכות לעובדי החברה וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או התשומות ו

 עלות אחרת שהיא הקשורה במכירת המלגזות לחברה ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

הכמות המופיע בטבלה היא כוונת החברה לרכישה ואין בכמות הכרח של החברה להתחייב  .9

/ות נוספת/ות במחירים המצויינים מלגזהלכמות הנדרשת. החברה תהא רשאית לרכוש 

 במכרז. 8.1סעיף בהצעה זו עד לתאריך שייקבע לפי 

 המחירים אשר ינקבו בטופס זה יחייבו את המציע לכל דבר ועניין במידה וייבחר כזוכה. .10

 

 ס' הזיהוי: _______________________מ שם המציע: _______________________

 חתימת המציע: ____________________ ________________ כתובת רשומה:

  תאריך: ___________ תאגיד(: __________חותמת המציע )במקרה של 


