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 רכיבים לתמחור – להזמנה ז'נספח 

 

 טבלה זו מצורפת להבהרת אופן התמחור בלבד ואין לצרפה ולהגישה בעת הגשת ההצעה

 

 מתן עלות נושא מס"ד
 השירותים
 המבוקשים

  במלואם
 וללא"ח בש

 "ממע

 הערות

a)   פורטל ידע הכולל את בניית
הרכיבים המוזכרים בסעיף 

2.2.2 

.₪ _____  

b)   יישום והטמעת רכיב ניהול
 מסמכים כולל הסבת נתונים

.₪ _____  

c)   יישום והטמעת רכיב ניהול
 פרויקטים

.₪ _____  

d)  יישום והטמעת מאגר מלונות .₪ _____  

e)   יישום והטמעת רכיב ניהול
 ספקים

.₪ _____  

f)   חודשית לאתר לפי תחזוקה
 2.2.6, 2.2.5סעיפים 

 חודשים. 63-סכום זה יוכפל ב _____ ₪.

g)  לצורך פיתוח שירותי מתן 
 המערכת ותפעול הטמעה

 פי על הנדרש להיקף מעבר
 . המכרז מסמכי

שציין המציע במועד הגשת ההצעה )מחיר מחיר 
 (.₪ 204מקסימאלי מוצע לשעת עבודה לא יעלה על 

 

 :אופן הניקוד

 ,66-מוכפל ב fאליו יתווסף המחיר המוצע בסעיף  יסוכם כסכום אחד a-eהמחיר המוצע לסעיפים  .1
 נקודות מהמחיר הכולל.  08יהווה סכום זה אשר כ

 :f-aלרכיבים אופן חישוב המחיר 

  הנקודות. 08הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא 

 :שאר הצעות המחיר ינוקדו בהתאם לנוסחה כדלהלן 

Z=a+b+c+d+e+36*f 

    =  לה ניתן הניקוד הצעת המחיר

       =הזולה ביותר  הצעת המחיר
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 נקודות 80 מתוך  iניקוד המציע ה          

נקודות מהמחיר  28יהווה  שיוגש בעת הגשת ההצעה למכרז, בנספח ח', gהמחיר המוצע לסעיף  .2
 הכולל.  

 :gלרכיב  פיתוחחישוב המחיר לשעת אופן 

  הנקודות. 28הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא 

 :שאר הצעות המחיר ינוקדו בהתאם לנוסחה כדלהלן 

    =  לה ניתן הניקוד הצעת המחיר

       =הזולה ביותר  הצעת המחיר

    

  
 נקודות 20 מתוך  iניקוד המציע ה          

 

 אופן חישוב ציון עלות:

X = 
    

  
       +

    

  
       

 ציון משוקלל כולל:

Qציון איכות : 

Xציון עלות : 

Tציון משוקלל כולל : 

T = 0.2*Q+0.8*X 

 

 

 : הבהרה

 הוצאותיו כל. כלשהן הצמדות או תוספות עליו יבואו ולא וסופי קבוע סכום הינו התמורה סכום 
 בסכומים נכללים ב"וכיוצ תוכנה, חומרה, עבודה שכר, נסיעות לרבות, שהם סוג מכל הספק של

 . לעיל הנקובים

 2.6.6בהתאם לאבני הדרך לתשלום בסעיף לאחר אישור הגורם המקצועי בענבל  תשולם התמורה .
 יגיש שהמציע ובתנאי, ענבל נציג י"ע שיאושר מפורט חשבון וכנגד ימים 55+שוטף בתנאילמכרז, 

 .כדין מס חשבוניות לענבל

 


