
 

  חתימת המציע                                                                              
 

 
 הצעת המחיר  

 כללי  .1

 בפרק זה על המציע לפרט את הצעתו הכספית לאספקת השירותים נשוא מכרז זה.  .1.1

נתונים   .1.2 או  שדות  להוסיף  אין  המסומנים.  במקומות  ורק  אך  מחירים/סכומים  לציין  המציע  על 
במחירים/עלויות  נוספים מעבר לאותן עמודות ושורות שהוקצו לשם כך. הצעה כספית שתנקוב  

 נוספים שאינם כלולים בפרק זה עלולה להיפסל. 

. יודגש, כי המועצה לא תשלם כל תשלום נוסף תמורת  תוכל עלויות המציע הנדרשות ייכללו בהצע .1.3
 . אספקת השירותים מעבר לרשום במפורש 

 המחירים יינתנו בשקלים חדשים ויכללו את כל המרכיבים כמפורט להלן:  .1.4

 למע"מ. כל המיסים, פרט   .1.4.1

ערך כל החומרים, הציוד, וכל העבודה הדרושה לשם ביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז  .1.4.2
על נספחיו, לרבות עבודות הלווי והעזר המשתמעות ממסמכים אלו במקרה שאין עבודות  

 אלו נמדדות בפרטים נפרדים. 

וכל הנדרש כדי עלויות נלוות לכל סעיף ופריט, ובכלל זה אפיון, ניהול עבודה, ממשקי ניהול  .1.4.3
 ליישם המבוקש בהתאם לדרישת המשרד. 

ההוצאות הכלליות של המציע )ישירות ועקיפות(, כל ביטוח הדרוש להבטחת תנאי בטיחות   .1.4.4
וגהות ותשלום נזיקין לפי כל חוק שהוא, ורווחי המציע, והכל בהתאם לקבוע במכרז זה,  

וצאות והעלויות של המציע  לרבות בחוזה )מסמך ג'(. כמו כן, כוללים המחירים את כל הה
הקשורות בהעסקת עובדים כנדרש לביצוע השירותים, לרבות שכר, תשלומים סוציאליים,  
העסקה בשעות נוספות ושעות חריגות, ביטוחים, זמן נסיעה, אש"ל, ציוד ואמצעים הניתנים  

 לעובדי המציע.

של הספק    הקמת המערכת במחשבי המועצה. מובהר כי המערכת והנתונים יוחזקו באתר .1.4.5
 ובמקביל בתחנות מקומיות של המועצה.

 הסבת נתונים היסטוריים אם יהיו כאלה.  .1.4.6

 רישיונות לשימוש במערכת כולל רישיונות צד שלישי.  .1.4.7

 הדרכה ותמיכה שוטפת במשתמשים ללא הגבלה. .1.4.8

)ובפרט רשות המים( או   .1.4.9 גורמים ממלכתיים  כל שינוי שיידרש בתוכנה כתוצאה מדרישת 
 לים. גורמים עסקיים גדו 

 אין להוסיף הערות או הסתייגויות להצעת המחיר.  .1.5
 

 ההצעה הכספית  .2

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את הבקשה להצעת מחיר כולל המפרטים הטכניים וכי הבנתי   .2.1
את כל התנאים והדרישות הנדרשים, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת המחיר  

מו אני  כי  מצהיר  הנני  העבודה  בהצעתי.  לביצוע  הנדרשים  והמשאבים  השירותים  להיקף  דע 
 הנדרשת. 

במכרז, לרבות במפרט הטכני, בתמורה   .2.2 לבצע את כלל השירותים המפורטים  לפיכך, הנני מציע 
 חודשית כנקוב על ידי בש"ח להלן: 
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 :הערות

 
 הצעות תוגשנה בש"ח ללא מע"מ. מע"מ בשיעור החוקי יתווסף לתמורה החודשית.  .1
בתוספת  ₪    1,800-לחודש והנמוכה מבתוספת מע"מ  ₪    2,200חל איסור להגיש הצעה העולה על   .2

הצעה כאמור תפסל על הסף ההצעה כוללת עובדי מועצה ולכל מרכיבי הצעת    –לחודש  מע"מ  
 המחיר.

כל   .3 ביצוע  בגין  לספק  המגיעה  התמורה  כל  את  וכולל  סופי  הינו  לעיל  הנקוב  הסכום  כי  מובהר 
 . השירותים והעבודות המתוארים במכרז על כלל מסמכיו

 ההצעה כוללת את כלל הדרישות במפרט הטכני ולרבות הרכיבים הבאים:   .4
 הקמת עובדי המועצה על פי הסכמי השכר הייחודיים למועצה - א
 שכר  ללא הגבלה .תלושי  -ב
 מערכת כח אדם  -ב
 כולל החתמה טלפונית ואפליקטיבית –מערכת נוכחות  -ג
 בקרה פנסיונית  -ד
 אוגדן תנאי שירות  -ה
 תיק עובד באינטרנט  -ו
 101טופס  -תהליכים דיגיטלים לדוגמא -ז
 ממשק לביטוח לאומי  -ח
 משרד לרבות דוח ,כל הדו"חות הנדרשים למשרדי הממשלה ובכל תדירות -ט

 בעתיד   רשותה  האוצר, דוחות משרד הפנים, ולרבות כל דרישה ו/או דוח שתידרש לו            
 תלוש חכם  -י

 סריקת מסמכים וקליטה של מסמכים סרוקים  -יא
 בקרת שכר  –יב 
 העברת תלושי שכר למשרד האוצר אחת לחודש  -יג
 הקיימים במועצה .   SSL_VPNחיבורים למערכת המציע באמצעות  -יד

   
מובהר כי הסכום הנקוב לעיל הינו סופי וכולל את כל התמורה המגיעה לי בגין ביצוע כל השירותים  

 והעבודות המתוארים במכרז על כלל מסמכיו. 
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   התמורהסה"כ  תיאור העבודה               "דמס
 "מ מע  ללא

  תמורת סך חודשי   1

 שם המציע: _____________________________________________ 

 ___________________________________________ איש קשר: __ 

 חתימה וחותמת _________________________________________  

 תאריך: _______________
 


