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 טופס הצעת המחיר 

 לכבוד 

 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( החברה למתנ"סים

 

 בבחינות שגחה ה אספקת שירותי ל   207.י מס' מכרז פומב – הצעת מחיר הנדון:

 
בתפקיד __________  אני הח"מ, ________________ בעל ת.ז. __________, משמש   .1

בשמה  ח.פ.   בע"מ_____________  בחברת לחתום  ומוסמך/ים  :  )להלן________ 

 "(. המציע"

, הבנתי את האמור בהם, וכי תנאי  המכרזאני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי   .2

 ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.  ווכל הוראותי  המכרז

 המכרז,בהתאם להוראות מסמכי    ההשגחה בבחינות לבני נועראני מציע לספק את שירותי   .3

למסמכי המכרז(, בפריסה ארצית ולא פחות    ב'ובכלל זה בהתאם להוראות המפרט )נספח  

בטופס הצעה    הנקובבמחיר     למסמכי המכרז, ג'בנספח  מאשר בכל הישובים המפורטים  

 . זה, להלן

עקיפות ו/או ישירות,    ,המחירים המפורטים בהצעתי כוללים את כל ההוצאות מכל מין וסוג .4

כלליות, ו/או  רק,    השירותיםבביצוע  הכרוכות    מיוחדות  לא  אך    אנשיהעסקת  ולרבות, 

  נסיעות, ציוד, הוצאותטלפון,  אחרים הנדרשים למתן השירותים על פי מכרז זה,    מקצוע

י  תנאים סוציאליים לעובדי,  תשלום שכר ,משרדיות, ביטוחים, ציוד, הוצאות בלתי צפויות

לצורך   וכן רווח קבלני סביר  ומיסים נוספים  אגרות שונות ,  וכל עלות הכרוכה בהעסקתם

  לי   ידוע  כי   מצהיר   אני   כן  כמו   .  יהיו על חשבוני בלבד   - כל אלה  השירותים כאמור,    מתן

. כמו  מ"מע  למעט,  שהוא  וסוג  מין  מכל  כלשהן  תוספות   יתווספו  לא   בהצעתי  הנקוב  שלמחיר

 .  לא אהיה זכאי להחזר הוצאות מכל סוג שהואידוע לי כי  כן 

ידוע    . יום מהמועד שנקבע להגשת ההצעות במכרז  180למשך  הצעתי זו בתוקף ותחייב אותי   .5

 ימים נוספים.  90 -הצעתי ב החברה רשאית להאריך את תוקף על פי שיקול דעתה לי כי  

מן   .6 יוצא  ללא  הוראות המכרז  ע"פ  הנדרשים  את השירותים  תזכה, אספק  ככל שהצעתי 

 הכלל במחירי הצעתי זו.  

 על המחירים לא תחול הצמדה למדד, או למטבע זר ולא תשולם כל מקדמה.  .7

 בכפוףהחשבונית קבלת יום מיום   45בתנאי תשלום שוטף + ידוע לי כי התמורה תשולם  .8

 . על ידי החברהלאישורה 

 אני מצהיר בזאת כי: .9

 
i.   ידוע לי כי החברה אינה מתחייבת להזמנת מכסת שירותים כלשהי וכי הם

 יוזמנו על צרכיה ושיקול דעתה.



ii. השירותים לספק  הדרושים  האדם  וכוח  הניסיון  הידע,  בעל  ואני    ,הנני 

יבוצעו   הם  השירותים  ממני  יוזמנו  אם  כי  עובדים  מתחייב  באמצעות 

 .כמפורט במכרזתנאים מלוא הב יועסקו על ידי ואשר יעמדו ש

iii.   אני עומד בהוראות חוק שכר מינימום ואני מתחייב להמשיך ולעמוד בו

 . משך כל תקופת ההתקשרות

 

 התמורה המבוקשת על ידי למתן השירותים נשוא פנייה זו ממולאת בטבלה להלן :   .10
 

מחיר מקסימלי בש"ח   
 כולל מע"מ לא 

 לאחר הנחה   בשקליםמחיר 
 כולל מע"מ לא 

 ] יש למלא ! [  
מחיר לשעת השגחה  ה

  60מלאה, שאורכה 
 דקות

 
60 
 

 

 

 

 

          ________________                      ____________       ________________ 
 חותמת וחתימת המציע       מות החותמים ש          תאריך            

 

 
 
 

 אישור עו"ד / רו"ח 
 

 
  אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו  

 . מציע_ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את ה. __________ 2. ___________,  1 

 
 

 ___________     _______________________ 
 חתימה וחותמת עורך דין / רו"ח      תאריך  

 

 

 


