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

 
 נספח ד' – טופס הצעת מחיר

 על המציע למלא הצעת מחיר אחת הרלוונטית לכל דגמי היצרן אליהם מוגשת הצעתו.
 

 הנחיות למילוי הנספח:

מפורט אופן החישוב במסמכי ההליך(  6)פרק כי בפרק השיטה  יודגשמוגשת הצעת מחיר זו.  בסיסועל אשר  מסמכי ההליךספק )המוסך( לקרוא היטב את הטרם מילוי נספח זה מחויב  .1

 שנים 6-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

 את הצעת המחיר בהתאם למתן השירותים על ידייש למלא בעצמו ספק שירותים אלו להמציע אפשרות במידה ואין )ב כלי רכב אשר ניזוקו בתאונות דרכיםשירותי תיקון  .ב

 (קבלן 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.

( על בסיס )כמפורט במסמכי ההליך יהיה עליו לספק את השירותים המבוקשים ,שא קטנועיםנווהצעתו תוכרז כזוכה בפניה לקבלת הצעות ב במידה והספק יצטרף לרשימת המציעים .4

 הצעתו זו ובהתבסס על מחירי היבואן נכון ליום קבלת האישור לביצוע השירותים המבוקשים. 

 .בכתב יד קריא וברור במקום המיועד לכךאת כל השדות יובהר כי יש למלא  .5

 לאחר מילוי הצעת המחיר יש לחתום בחתימה מלאה וחותמת כדין בכל עמוד במקום המיועד לכך. .6

 הוראות היצרן ו/או היבואן.רת הטיפולים תהיה על פי את כי שגמובהר בז .7

 יש לבדוק את שלמות הנתונים טרם הגשה. .8

 יצרן.הרלוונטית לכל הדגמים של אותו  אחת יובהר כי הצעת המחיר תהא עבור כל הדגמים של היבואן. כלומר, יש להגיש הצעת מחיר .9
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 :  _______________________המוסך/שם הספק

 : ____________________של המוסך כתובת מלאה

 

 הצעת מחיר לשעת עבודה ואחוזי הנחה על חלפים

 תאונות דרכים אחזקה כולל בלמים וטיפולים  

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

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

 30% –אחוז הנחה על צמיגים 

 מע"מ  ללאהצעת מחיר לשירותים נוספים 
  

 :ק"מ 15עד  וחזרה, למוסךמחצרי הלקוח עד מחיר שינוע 
 המחיר(.רכיב זה לא ייכלל במסגרת חישוב הצעת )

 
 רכיב זה לא ייכלל במסגרת חישוב הצעת המחיר

 אופציונלי
 

ללא מע"מ₪  120מחיר   
 

האם ישנה אפשרות לספק את השירות?    
 כן/לא 

   )נא להקיף בעיגול(
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 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. 

 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. חתום בחתימה מלאה כולל חותמת הספקיש 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 

 
 2021בינואר  1ביחס ל  2023בינואר  1,  תבוצע בדיקה נוספת ב 3%)מדד בסיס(, במידה ושיעור השינוי נמוך מ  2021בינואר  1ביחס למדד הידוע ב  2022בינואר  1נה ב הבחינה תבוצע לראשו

 וכך הלאה. בכל מקרה מחיר שעת עבודה לא יפחת מהנקוב בהצעת המחיר. 

 


