
 

  
              19/05/2022 

            לכבוד

 המציעים

 ג.א.נ.,

 קרקע ושירותים נלווים   ילאספקת מערכות ניהול ועדה, ייעוד 2022/04מכרז מס' הנדון: 
 מועצה מקומית שוהם

 4מסמך הבהרות מס' 
 

 4פרק 

 מסמך מעודכן -הצעת המציע

 :הנחיות

 הצעת בטופס הנדרשים הפריטים כי, מובהר. המחיר הצעת בטופס הנדרשים הנתונים כל את בהצעתו ימלא המציע .א

 השרטוטים או/ו המסמכים הובלת לרבות העבודה של מלא לביצוע הדרושים המרכיבים כל את כוללים המחיר

 .זה מכרז למסמכי המצורף הטכני במפרט כמפורט והחזרתם

 לצורך ורק אך שמשמשת, לשכלול כמות וכן ופריט פריט כל עבור מחירון מחיר המועצה קבעה, שלהלן בטבלה .ב

מובהר כי הכמויות להלן הינן לצורך שכלול ההצעות בלבד ואינם מהוות אמדן ואינן  .השוואה בין הצעות המציעים

 מחייבות את המועצה.

 לפריט למחיר שווה או נמוכה תהיה המחיר הצעת. ופריט פריט לכל ביחס מחיר הצעת ליתן נדרשים המציעים .ג

 .זה מחיר על תעלה לא אופן ובשום המחיר הצעת שבטופס

 המחיר על העולה מחיר למלא/לדרוש רשאים אינם המציעים כי , הצעות להציע בהזמנה כאמור, יודגש .ד

 המקסימאלי המחיר על העולה מחיר זאת בכל ימלא שמציע וככל אם(. לטבלה ד׳ עמודה) לפריט המקסימאלי

 כמי בו ותראה המקסימאלי המחיר על העולה הסכום את המנטרל באופן הכספית הצעתו סכום את המועצה תתקן

 .המועצה שקבעה המקסימאלי המחיר מחיר עפ״י תשלום זה פריט בגין שדרש

טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, תהא המועצה רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה  בהצעהבמידה שנפלו  .ה

 הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי הועדה.

 תהא, סופר טעויות או/ו חשבוניות טעויות בהצעתו שנפלו כי במידה ,המציע מסכים הצעות להציע בהזמנה כאמור .ו

 הטעויות תיקון את תכלול וההצעה, תהא אשר לתיקון הכספית ההשלכה תהא, הטעויות לתקן רשאית ועצההמ

 .הועדה ידי על שבוצעו לאחר

 מחירון מכרז: .ז

 

 הנחיות למילוי

 נדרש למלא רק את העמודות המסומנות בצבע כתום:

המחיר המוצע בש"ח ללא מע"מ לפריט בודד, בשים לב כי המחיר המוצע לא יעלה  –"מחיר מוצע לפריט בש"ח"  .א

 על "מחיר מקסימאלי בש"ח.

 כמות לצורך ביצוע אומדן". מכפלת "מחיר מוצע לפריט בש"ח" ב" –"סה"כ מכפלת מחיר מוצע בכמות בש"ח"  .ב

 נא לסכם את כלל המחירים המוצעים עבור כל פרק בנפרד. .ג
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יח'  טתיאור פרי פריט
 מידה

כמות 
לטובת 
שכלול 

 ההצעות

מחיר מקסימאלי 
 בש"ח

 )לא כולל מע"מ(

מחיר מוצע 
 לפריט בש"ח

)לא כולל 
 מע"מ(

סה"כ מכפלת  
 מוצעמחיר 

 בכמות בש"ח

 )לא כולל מע"מ(

 אספקת מערכת, אפליקציה ושירותי הסבה למערכות ניהול ועדה שירותי  01.000

הספקת ומתן שירות חודשי  01.10
בשרתי למערכות ניהול ועדה 

הספק על כלל המודולים  ענן
והמערכות הנדרשות אשר 

תמלא את כלל הדרישות של 
המפרט הטכני לרבות ממשקי 

מידע, חיבור והעברת מידע 
למערכות המועצה, דוחות 
ובקרות נדרשות למערכות 

 המועצה.

   5,700 36 חודשי

הקמת ותחזוקת, ממשקים  01.20
אלפאנומריים וגיאוגרפים 

לרבות פיתוחים והתאמות בין 
המערכת המוצעת בפרק זה 

הקיימת   GISלבין המערכת 
 במועצה.

 ---------- ----------- כלול 36 חודשי

  )בש"ח ללא מע"מ( 01פרק מחירון סה"כ 

 

 

 :ציעהמ חתימת

   

 

 המציע וחותמת חתימה       מורשה החתימהפרטי               תאריך                 

 

 מובהר כי הצעת מחיר שתחרוג מהמחיר המקסימלי כמפורט לעיל, עלולה להביא לפסילת הצעת המציע.

 

 אישור עו"ד

ל אני הח"מ ________________, עו"ד של המציע, מאשר כי ביום _________________ חתמו בפניי על הצעה זו ועל כ

יתר מסמכי המכרז, ה"ה ________________________________ )נא לציין גם ת.ז. בצד כל שם(, בשם המציע, וכי 

פי כל דין לחתימת המציע על -פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל-התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על

 מציע לכל דבר ועניין.ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את ה
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 ___________________ ,עו"ד

 

ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז ומהוות חלק בלתי  .1

 נפרד ממסמכי המכרז.

מסמכי ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל  .2

 המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

 ידי מורשה החתימה מטעמם.-על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על .3

  מאחלת בהצלחה למשתתפי המכרז.  המועצה .4

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                                                    

                                                                                                                            מועצה מקומית שוהם                   

 


