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 202104/ מכרז פומבי מס'מסמך תשובות לשאלות הבהרה זה הינו חלק בלתי נפרד מ

 ידיהם-יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר הוא חתום עלהמציעים 

 

 

 

 .1הצעת המחיר כנספח למסמך זה מצורף נוסח 

 למסמכי המכרז. 20-19הנ"ל במקום נוסח הצעת המחיר שבעמודים  1ח המציעים יעשו שימוש בנספ
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 28.07.2021למסמך מיום  1נספח 

 1-אנספח 

 

 

 הצעת מחיר

 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א'

 04/2021 רז פומבימכל
 

 עבור המועצה המקומית כפר ורדים הכנת תכנית אב לחינוך

 (בשני עותקים - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

למתן השירותים במכרז זה אנו מציעים ששכר הטרחה יהיה שיעור הנחה מתעריפי נציבות  .1

טרחה שירות המדינה לפעולות הדרכה %_______. שיעור ההנחה הינו ביחס לכל אחד שכר ה

 השעתי שלהלן:

 

 

 1.1.2018תעריף מעודכן החל מתאריך:  רמת המרצה

 )לא כולל מע"מ(

 291 1קבוצה  -ד"ר 

 200 2קבוצה  -מ.א 

 124 3קבוצה  -ב.א 

 85 4קבוצה  -מורה מוסמך 

 67 5קבוצה  -מדריך מוסמך 

 293 7קבוצה  -פסיכולוג 

 

 

הוצאות נסיעה בגין נסיעות ממקום מוצא  – מבנוסף ישולם לנו עבור נסיעות לפי תעריפי נש" .2

 למקום מתן השירות:

 פי על יהיה הנסיעה הוצאות החזר, ציבורית בתחבורה המרצה ביצע אשר נסיעות בגין .2.1

 .הציבוריים התחבורה בשירותי הנהוגים התעריפים

 בהתאם יהיה הנסיעה הוצאות החזר, הפרטי ברכבו המרצה ביצע אשר נסיעות בגין .2.2

 הסעיפים למעט) 13.9.2' מס" חיצוניים שירותים נותני עם התקשרות, "ם"תכ להוראת

 (.זמן לביטול המתייחסים

 במתן הקשורות לנסיעות( מכונית) ברכבם המשתמשים למרצים נסיעות בעד התעריף .2.3

 הכללי החשב ידי-על לפעם מפעם מעודכן זה תעריף. ברוטו, מ"לק ₪ 1.40 הוא השירות

 .ל"הנ מ"התכ בהוראת ויפורסם

 לא ישולם תשלום עבור ביטול זמן. .2.4
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 התמורה תשולם כדלקמן: .3

לחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר בכל שנה, יגיש היועץ הצעה לתכנית  10-עד ל .3.1

עבודה רבעונית אשר בה יפרט את הצעתו לביצוע המשימות לרבעון הקרוב לביצוע 

ההצעה תכלול את שעות העבודה ואת התכנית  .1-המשימות המפורטות בנספח א

לעניין , ואת הנסיעות להן יידרש. המדוייקת בתכנית העבודה הרבעונית המוצעת

הנסיעות יציין היועץ באופן מפורט את מרחק הנסיעה, וככל הניתן יצרף מספר יועצים 

 .לאותה נסיעה להוזלת עלות הנסיעות

ץ ביחס לתכנית העבודה הרבעונית המועצה תאשר, תתקן או תבקש הבהרות מהיוע .3.2

ימים. היועץ ישיב על ההבהרות או התיקונים המבוקשים בהצעה  7המוצעת בתוך 

 תכנית העבודה הרבעונית.

ותקרא להלן: "תכנית  היועץתחייב את  מועצהנית המתוקנת בהתאם לדרישות ההתכ .3.3

 העבודה הרבעונית".

דין וחשבון מפורט  היועץל שנה יגיש לכל חודש ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר לכ 5-עד ל .3.4

העבודות והפעולות שביצע במסגרת התכנית הרבעונית המאושרת השעות, הכולל את כל 

עבור הרבעון הקודם )להלן: "הדו"ח"(. מסירת הדו"ח הינה תנאי לתשלום התמורה 

 שלם את התמורה הרבעונית אם לא יימסר הדו"ח הנ"ל.תלא  מועצההרבעונית, וה

 הלהשלים או להוסיף עבודות שלדעת יועץלהעיר על הדו"ח, ולהורות ל תאירש מועצהה .3.5

יפעל עפ"י הוראות  היועץ, והבוצעו באופן סביר לפי שיקול דעת לא בוצעו כלל או לא

 האשכול.

זכות לקזז מהתמורה הרבעונית סכום שהוא שווה ערך לעבודות או פעולות  מועצהל .3.6

 בודה המאושרת.לא ביצע שהיו רשומות בתכנית הע היועץש

 

ממועד אישור החשבון ע"י המועצה, אך לא לפני  45ש+-התשלומים ישולמו לנותן השירותים ב .4

 תקבל את הכספים מהגורם המממן, ככל שחלק התמורה אינו ממקורות המועצה. מועצהשה

 

ביצועה המלא, לרבות עלות עובדים, הוצאות נסיעה, לכוללת את כל ההוצאות הנדרשות  ההצעה .5

המזמין לא יישא בעלות נוספות כלשהי  ת רכיבים, תקורות וכיוב', לרבות כל תוספת שהיא.עלויו

 בנוסף לעלויות המוצעות בהצעת מחיר זו.

 

 

 תאריך: ____________________________________________

 

 שם התאגיד המציע: ___________________________________

 

 ______________________ שמות החותמים בשם התאגיד המציע:

 

  ________________________של התאגיד המציע: חתימה וחותמת
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