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אני מבין כי התמורה בגין שעת עבודה כוללת גם את כל החומרים הנדרשים לשם ביצוע תיקון )כגון  .1

 .בוסטיק וכו'( זפת,

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

 אדרוש מענבל כל תוספת תשלום. 

, )אביזרים המותקנים על הרכב שלא על ידי היצרן( ,  מיוחדותתמורה בגין תשלום על עבודות חוץ  .3

 : להלן לרשום בהתאם הינה לעיל מופיעות שלא

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

 15%עמלת הרווח ₪  5,000עד  םשעלותעבודות חוץ 

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

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

 תמורה קבועה: .4

 בהתאם להערכת שמאי /בקרתשולם לי תמורה בגין צבע  .4.1

מובהר כי המזמינה מספקת צמיגים באמצעות ספק מטעמה, ככל שהמזמינה לא תספק  –צמיגים  .4.2

את הצמיגים בעצמה, עבור אספקת צמיגים תשולם תמורה לפי סוג הצמיג כפי שיתואם בין ענבל 

 וביני.  

 בגין ביצוע הדבקת מדבקות רכב, ישולם לי לפי הערכת שמאי/בקר מטעם ענבל.  -הדבקות  .4.3

בכפוף לאישור בכתב של בקר ענבל, התמורה בגין עבודת חוץ תהא כמחירה של  –עבודות חוץ  .4.4

עבודת החוץ. אני מבין כי עבודת חוץ שבוצעה ללא אישור בקר ענבל, הן לעניין מהות העבודה והן 

לא תשולם לי בגינה כל תמורה והעבודה תהיה על חשבוני בלבד  -לעניין התמורה הנדרשת בגינה

 ש על כל דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה בעניין זה. ואני מוותר בזה מרא
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 תעמוד על סך של:דקות מלאות  60לכל שעת עבודה בת ₪(  180 -ל₪  160)בין הצעת המחיר מטעמנו 

 

, לא כולל )ובמילים: _________________ שקלים חדשים(לשעת עבודה _________________ ₪ 
 מע"מ. 
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 חתימת המציע: ___________________                                               ________שם המציע:___________
 

 _____                                              תאריך: _________________________המציע:____________כתובת 

בפועל יש לקבל אופנוע / קטנוע הכי במידה ומוסך יידרש להכין הצעת מחיר ללא תיקון  יובהר .4.5

 אישור מראש ובכתב מבקרי ענבל.

נדרש אישור מראש של בקר ענבל טרם ביצוע הבדיקה,  –בתביעה בה מעורב שמאי 

 .שעות עבודה על ידי השמאי המטפלתיקבע על פי הערכת  התמורה

התמורה תיקבע בכפוף לאישור של מספר שעות העבודה על ידי  –בתביעה בה לא מעורב שמאי 

 בקר ענבל.

       

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימה וחותמת המציע

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם 

 לחייב אותו למטרות המכרז.מורשי חתימה מטעמו, ורשאים 

 תאריך 

 

 

 

חתימה וחותמת החבר 

 במציע

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך 

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם 

 מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

 תאריך 

 

 

 

 


