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 הצעת המחיר -' בנספח 

 

 _________________ –הצעת מחיר מטעם המציע 

 _____________________________  –כתובת מלאה של המציע 
 

 לקרוא היטב את מסמכי ההליך אשר על בסיסו מוגשת הצעת מחיר זו. טרם מילוי נספח זה מחויב הספק  .1

 .ללא מע"מכל המחירים שימולאו במסגרת נספח זה, יהיו בשקלים חדשים,  .2

 יובהר כי יש למלא את כל השדות בכתב יד קריא וברור במקום המיועד לכך. .3

 קום המיועד לכך.לאחר מילוי הצעת המחיר יש לחתום בחתימה מלאה וחותמת כדין בכל עמוד במ .4

 להלן הצעת המחיר: .5

לצורך מתן ממקום האיסוף  ק"מ 20עד מרחק  אחד כיווןל הצעת מחיר עבור שינוע

 )לכלי רכב בודד(כלל השירותים המבוקשים )למעט שינוע למכון רישוי( 

מחיר ________ ללא 

 מע"מ

 ₪( 170)לכל היותר 

ביצוע מבחן הרישוי והחזרת הרכב ללקוח , למכון רישוי  הצעת מחיר עבור שינוע

 )לכלי רכב בודד(

מחיר ________ ללא 

 מע"מ

 ₪( 150)לכל היותר 

המוגדר לעיל עלולה לגרום לפסילת הצעתכם והכל בהתאם לשיקול הסכומים חריגה מטווח  כי יובהר

 .דעתה של וועדת המכרזים

לעיל, בתוספות המצוינות י , תהא בהתאם להצעתליבגין הרכיבים הבאים לא תהיה תחרות כספית והתמורה שתשולם  .6

 :להלן

לצורך מתן כלל השירותים המבוקשים ממקום האיסוף ק"מ  60ק"מ ועד מרחק  20שינוע לכיוון אחד העולה על  .6.1

  .30%תוספת של  –)למעט שינוע למכון רישוי(

מתן כלל השירותים לצורך ממקום האיסוף ק"מ  100ק"מ ועד מרחק  60שינוע לכיוון אחד העולה על  .6.2

 .50%ל תוספת ש –נוע למכון רישוי(  המבוקשים )למעט שי

לצורך מתן כלל השירותים המבוקשים )למעט שינוע ממקום האיסוף ק"מ  100 על שינוע לכיוון אחד העולה .6.3

 .70%תוספת של  –למכון רישוי(  

למקום מתן השירות הנדרש )מוסך, מכון ממקום האיסוף  יודגש כי חישוב המרחק יבוצע על בסיס קילומטר נסיעתי .7

  .רישוי וכיו"ב(

היחידה הממשלתית משלמת ישירות למכוני הרישוי . תשלום אגרת רישוי במכון הרישויהצעת המחיר אינה כוללת  .8

  בהתאם להסכמים קיימים מולה.

 לאיסוף.לא תינתן כל תמורה במידה ונציג היחידה יבטל את ההזמנה עד שעה מיציאה יודגש כי  .9

כוללת בתוכה את כל ההוצאות האפשריות העתידיות שיהיו לי בגין ביצוע  לעיל, הצעת המחיר 7למעט האמור בסעיף  .10

 ולא אדרוש מענבל כל תוספת תשלום.  השירות

 

       

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימה וחותמת המציע

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם 

 מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

 תאריך 
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