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 תאריך:__________________           יצרן:  ____________________         חתימה מלאה וחותמת הספק: ____________________   

 
 נספח ד' – טופס הצעת מחיר

 

 הנחיות למילוי הנספח:

מפורט אופן החישוב במסמכי ההליך(  5)פרק כי בפרק השיטה  יודגשמוגשת הצעת מחיר זו.  בסיסועל אשר  מסמכי ההליךספק )המוסך( לקרוא היטב את הטרם מילוי נספח זה מחויב  .1

 שנים  4-למחיר התחזוקה ולתאונות המשוקלל ל

 .ללא מע"מ ,בשקלים חדשיםכל המחירים שימולאו במסגרת נספח זה, יהיו  .2

 הצעת המחיר הינה עבור: .3

  שירותי תחזוקת כלי רכב .א

יש למלא את הצעת המחיר בהתאם למתן השירותים על ידי קבלן  )במידה ואין באפשרות המציע לספק שירותים אלו שירותי תיקון כלי רכב אשר ניזוקו בתאונות דרכים .ב

 משנה(

 יודגש כי חלה חובה למלא את כל השדות המופיעים בטבלה הן עבור שירותי תחזוקת כלי הרכב והן עבור תיקון נזקי תאונות דרכים.

 במידה וספק לא ימלא את כל השדות כאמור לעיל, הצעתו תיפסל ולא תידון במסגרת הליך זה.

 .בכתב יד קריא וברור במקום המיועד לכךאת כל השדות יובהר כי יש למלא  .4

 לאחר מילוי הצעת המחיר יש לחתום בחתימה מלאה וחותמת כדין בכל עמוד במקום המיועד לכך. .5

 הוראות היצרן ו/או היבואן.את כי שגרת הטיפולים תהיה על פי מובהר בז .6

 יש לבדוק את שלמות הנתונים טרם הגשה. .7

 יצרן.הרלוונטית לכל הדגמים של אותו  אחת . כלומר, יש להגיש הצעת מחירהיצרןיובהר כי הצעת המחיר תהא עבור כל הדגמים של  .8
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 :  _______________________המוסך/שם הספק

 

 : ____________________כתובת מלאה של המוסך

 

 הצעת מחיר לשעת עבודה ואחוזי הנחה על חלפים

 תאונות דרכים כולל בלמים וטיפולים אחזקה  

 מחיר ________ ללא מע"מ מחיר ________ ללא מע"מ ללא מע"מ: ,מחיר לשעת עבודה לאחר הנחה

 אחוז הנחה %________, אחוז הנחה %________, אחוז הנחה ממחירון יבואן על חלפים מקוריים:
 אחוז הנחה %________, אחוז הנחה %________, אחוז הנחה על חלפים חליפיים:

 

 למוסך/לספק תמורה תשולם– בתיקון המחויבים ליקויים יימצאו ולא( טסט) שנתי רישוי לביצוע והכנה תקופתית בטיחות בדיקת, חורף בדיקת למטרת למוסך נכנס ורכב במידה כי יובהר 

 . למוסך/לספק ענבל בין להסכמה בהתאם או יצרן שעתון לפי הבדיקות בגין

 שנמצאו הליקויים את לתקן מנת על בפועל שתבוצע העבודה בגין רק אלא הבדיקות בגין תמורה למוסך/לספק תשולם לא, האמורות הבדיקות במסגרת ליקויים ויימצאו במידה. 
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 שדות בטופס.יש הצעות מחיר עבור כל היש להג 

 אין לבצע שינויים במסמך לרבות מחיקה או שינוי הדרישה. 

  .למען הסר ספק, מציע שלא ימלא את שדות החובה הצעתו עלולה להיפסל 

 .יש לציין סכום בש"ח או אחוז הנחה בהתאם לרובריקה המתאימה 

 .'אין לציין מלל, לרבות המילים: כנ"ל, לפי מחירון וכו 

 " לוכסן "/"  וכו'.-אין לציין סימונים כגון:  מקף ; " 

 בתחתית הצעת המחיר. ספקחתום בחתימה מלאה כולל חותמת היש ל 

 .יש לציין את התאריך בו מולאה הצעת המחיר בתחתית ההצעה 

  ממועד עדכון מחיר שעת העבודה האחרון, יעודכן מחיר שעת  3%בינואר כל שנה יבחן עדכון מחיר שעת העבודה. במידה ושיעור השינוי במדד המחירים הכללי לצרכן השתנה ביותר מ  1ב
 לא ישתנה מחיר שעת עבודה.  3%העבודה בגובה השינוי. במידה ושיעור השינוי פחות מ 

בינואר  1ביחס ל  2023בינואר  1,  תבוצע בדיקה נוספת ב 3%)מדד בסיס(, במידה ושיעור השינוי נמוך מ  2021בינואר  1ביחס למדד הידוע ב  2022בינואר  1ה ב הבחינה תבוצע לראשונ
 בודה לא יפחת מהנקוב בהצעת המחירוכך הלאה. בכל מקרה מחיר שעת ע 2021

 :תיקון תאונות דרכים בגיןתמורה 

 ורה בגין שעת עבודה כוללת גם את כל החומרים הנדרשים לשם ביצוע תיקון )כגון זפת, בוסטיק וכו'(. אני מבין כי התמ .1

 שעת עבודה כוללת בתוכה את כל ההוצאות האפשריות העתידיות שיהיו לי בגין ביצוע עבודה ולא אדרוש מענבל כל תוספת תשלום.  .2

אולם לא פחות , נטו )לאחר הנחה( מערך החלק 5%בגין טיפול בחלפים והאחריות בגינם ישולם לי הסך של  -בגינםואחריותי המסופקים ע"י ענבל  תמורה בגין טיפול בחלפים .3

מחיר החלק אותו משלמת ענבל לספק החלפים. ברור לי בכל מקרה בו לא יהיה ברור מהו ערך החלק, העניין יובא להכרעת שמאי  -. "ערך החלק"לתאונה שלמה₪  50מסך של 

 ותשובתו תהיה סופית ומחייבת. מטעם ענבל 

 :בגין צביעת חלק מעטפת )רלוונטי בתיקון נזקי תאונות דרכים בלבד( קבועה תמורה .4

 התמורה הקבועה )לא כולל מע"מ( סוג חלק המעטפת

 ₪  700 חלק מעטפת "רגיל", מכל סוג ומכל יצרן
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 ₪  350 חלק מעטפת "קטן", מכל סוג ומכל יצרן

 ₪  150 קישוטכיסויי מראות, פסי 

 בהתאם להערכת שמאי/בקר ענבל כל חלק מעטפת קטן שאינו ברשימה זו

 חלק מעטפת גדול מאוד 

מובהר כי ההחלטה האם החלק הינו חלק גדול שאינו חלק "רגיל" נתון להחלטת שמאי/בקר ענבל 

 בלבד. 

 בהתאם להערכת שמאי/בקר ענבל

 ₪  400 ד שכבתי(, מכל סוג ומכל יצרןחלק מעטפת "רגיל"  של רכב משימה/ממוגן )צבע ח

מכסה וו גרירה בפגוש קדמי/אחורי( שהינם חלק מחלק מעטפת לא תשולם תמורה נוספת והתמורה הקבועה בגין חלק המעטפת  -קטנים )לדוג' מעטפתמובהר כי בגין חלקי 
 המרכזי שאותו חלק קטן הינו חלק ממנו תכסה עלויות צביעת החלק הקטן. 

 כפי הצמיג סוג לפי תמורה תשולם צמיגים אספקת עבור בעצמה, הצמיגים את תספק לא שהמזמינה ככל .מטעמה ספק באמצעות צמיגים מספקת המזמינה כי מובהר – צמיגים .5

   .הזוכה המציע ןובי ענבל בין שיתואם

  ענבל. מטעם שמאי/בקר הערכת לפי לי ישולם רכב, מדבקות הדבקת ביצוע בגין -הדבקות .6

 הנדרשת התמורה לעניין והן העבודה מהות לעניין הן ענבל, בקר אישור ללא שבוצעה חוץ עבודת כי מבין אני החוץ. עבודת של כמחירה תהא חוץ עבודת בגין התמורה– חוץ עבודות .7

  זה. בעניין מטעמה מי ו/או נבלע כלפי דרישה כל על מראש בזה מוותר ואני בלבד חשבוני על תהיה והעבודה תמורה כל בגינה לי תשולם לא -בגינה

 : תמורה בגין תשלום על עבודות חוץ מיוחדות , )אביזרים המותקנים על הרכב שלא על ידי היצרן( , שלא מופיעות לעיל הינה בהתאם לרשום להלן .8

 20%עמלת הרווח ₪  1,000עד  םשעלות עבודות חוץ 8.1

 15%עמלת הרווח ₪  5,000עד  םשעלותעבודות חוץ  8.2

 10%עמלת הרווח ₪  10,000עד  שעלותם  עבודות חוץ 8.3

 8%ובכלל עמלת הרווח ₪  10,000ל עבודות חוץ שעלותם מע 8.4

 


