
 
 
 
 

 

של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור  פרטיים ומסחריים מכרז פומבי למתן שירותי תחזוקה לכלי רכב
 38/2021הליך מס'  – הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

 חתימת המציע:____________
 
 

 הנחיות למילוי הנספח:הצעת המחיר  - 'נספח ג

  .ללא מע"מכל המחירים שימולאו במסגרת נספח זה, יהיו בשקלים חדשים,  .1.1

  שירותי תחזוקת כלי רכב הצעת המחיר הינה עבור .1.2

 .)אחוז הנחה על שעת עבודה( המופיע בטבלה ההשדיודגש כי חלה חובה למלא את  .1.3

תיפסל  הצעתו ו/או יציג בה אחוז הנחה שלילי, כאמור לעיל, הבמידה וספק לא ימלא את השד .1.4

 .ולא תידון במסגרת הליך זה

ועדת המכרזים תתייחס להצעה כאילו נקוב  - 0%ככל שלא יסומן אחוז הנחה כלשהו ו/או יסומן  .1.5

ולמציעים לא תהא כל טענה ו/או ₪,  200עבודה כאמור לעיל, קרי, בה המחיר המקסימלי לשעת 

  .תביעה ו/או דרישה בעניין זה

 בכתב יד קריא וברור במקום המיועד לכך. היובהר כי יש למלא את השד .1.6

לאחר מילוי הצעת המחיר יש לחתום בחתימה מלאה וחותמת כדין בכל עמוד במקום המיועד  .1.7

 לכך.

 לים תהיה על פי הוראות היצרן ו/או היבואן.מובהר בזאת כי שגרת הטיפו .1.8

 יש לבדוק את שלמות הנתונים טרם ההגשה.  .1.9

 

 להלן הצעת המחיר: .1

 

 

 __________________ שם המציע: 

 __________________         כתובת המציע: 

 __________________                     תאריך: 

 __________________________.                             חתימה:

 

 

 

עבור שירותי לשעת עבודה ללא מע"מ הצעת מחיר  -למילוי על ידי הספק/המוסך 
 לכלי רכב פרטיים ומסחריים תחזוקה

 

 תחזוקה כולל בלמים וטיפולים   
 

מחיר מקסימאלי לשעת 
ללא ₪  200    –עבודה 

 מע"מ

 
 אחוז הנחה על שעת עבודה מהמחיר המקסימאלי

 
_____% 
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 חתימת המציע:____________
 
 

 מדיניות שימוש בחלפים: .2

 אחת מן החלופות הבאות בהתאם לשיקול דעת המזמינה:כל הדבר יתבצע ב

 
 התחשבנות/תמורה פירוט חלופת רכישת חלקים מס"ד

1 

רכישת חלפים ע"י 
המוסך מספקים 

שבהסכם מסגרת עם 
 ענבל

ענבל תנחה את המוסך 
לרכוש חלק מקורי ו/או 

חלופי מספק מסוים בהתאם 
להסכם מסגרת שתערוך ענבל 

 עם ספקי חלפים שונים.
 

 10%  דמי טיפול למוסך על
 מחיר נטו של החלקים

 

2 
רכישת מכללים מספק 

חיצוני ו/או ביצוע תיקון 
 אצל קבלן משנה

במקרה שבו נדרשים חלקי 
חילוף מיוחדים לתיקונים 

מורכבים )כגון מכללים, 
וכדומה(  , תיבת הילוכיםמנוע

ענבל תנחה את המוסך 
הזוכה לרכוש את החלפים 

הנדרשים מספק חלפים 
 מסוים.

יודגש כי המוסך יעשה 
שימוש רק במכלל או חלק 

 המוסך שאושר ע"י ענבל.
 את להציע יהא רשאי הזוכה

מספק אחר  החלק אותו
ובתנאי שהחלק המדובר הנו 
באיכות דומה או גבוהה מזו 

של ספק החלפים המסוים 
לאחר  שמחירוור לעיל, וכאמ

 שווה או נמוך יהיה הנחה
ספק על ידי  שהוצע מהמחיר

 החלפים האמור.

  דמי טיפול  15% -₪  1,000עד
  בהתאם לחשבונית הרכישה

  דמי טיפול  10% -₪  5,000עד
  בהתאם לחשבונית הרכישה

  דמי טיפול  8% -₪  5,000מעל
  בהתאם לחשבונית הרכישה

אספקת החלקים ע"י  3
 הלקוח

במקרה שהחלק מסופק ע"י 
 הלקוח/משתמש ברכב

חלק ל יבואןממחיר מחירון  5%
 מקורי חדש

 רכישת חלקים מהמוסך 4

במקרה שבו לא קיים הסכם 
מסגרת בין ענבל ובין ספקי 

חלפים רלוונטיים, או 
שחלפים ספציפיים אינם 

באים בגדר הסכם כאמור, 
יעשה שימוש בחלקים 

שיסופקו על ידי המוסך 
 .הזוכה

  אחוז הנחה לחלקים
 5% –מקוריים 

  אחוז הנחה לחלקים
 15% –תחליפיים 

  אחוז הנחה על צמיגים– 
 ממחיר מחירון יבואן 30%

  אחוז הנחה על מצברים-  
 ממחיר מחירון יבואן 30%
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 חתימת המציע:____________
 
 

 כללי:  .3

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

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

 דיקות האמורות, לא תשולם לספק/למוסך תמורה במידה ויימצאו ליקויים במסגרת הב
 בגין הבדיקות אלא רק בגין העבודה שתבוצע בפועל על מנת לתקן את הליקויים שנמצאו.

 .יש לציין אחוז הנחה בהתאם אין לבצע שינויים במסמך לרבות מחיקה או שינוי הדרישה
 לרובריקה המתאימה.

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

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

 בכל עמוד( יש לחתום בחתימה מלאה כולל חותמת הספק בתחתית הצעת המחיר(. 

 .יש לציין את התאריך בו מולאה הצעת המחיר בתחתית ההצעה 

 ביום במדד בין המדד היסודי למדד הידוע  לעלייה צמודה יהי לשעת עבודה  המוצע חירהמ
חודשים לאחר מכן. המדד היסודי הוא המדד הידוע לתאריך  12, ומדי 01.01.2023
01.01.2022. 

המונח "מדד" משמעו מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי כל גוף או מוסד 

 .חר שיבוא במקומורשמי ארשמי אחר, או כל מדד 
 


