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 חתימה וחותמת המציע : _______________________
 
 

 

 שה לקבלת הצעת מחירטופס בק

 "ייעוץ ופיקוח לעבודות נגישות בבתי ספר ומוסדות בטייבהשירות מתן : " שם פרוייקט

 השירות המוצע

 להלן:"העבודות"( .) הנגשת כיתות ללקויי שמיעה וראייה והנגשת תחנות אוטובוסלביצוע  -

כל עבודות של הפרויקט הנ"ל יבוצעו באופן שיתאמו למפרט שיכין המזמין וכל הדרוש בקשר אליהן , והכל ללא כל 

  תמורה נוספת מצד המזמין ,למעט זו אשר צוינה בסעיף התמורה. 

 את כל השירותים המפורטים להלן :   בין היתרכללו יעבודות ה -

 ייעוץ והגשה לקבלת תקציב ממשרד חינוך  -
כולל ביצוע סיורים ופגישות לפני ההגשה ואחרי ללקויי שמיעה / ראייה הכנת אומדן מחירים לכיתות לימוד  -

 הביצוע לאישור העבודה
 פיקוח עליון על העבודות  -

 .ייעוץ והכנת אומדן וביצוע סקר להנגשת תחנות אוטובוס -

 תנאי השתתפות 

 .בישראל כדין הרשומים ותאגידים ישראל אזרחי בהזמנה זו להשתתף רשאים -

 וכהאופן בחירת ההצעה הז

 שהיא. הצעהל כ או ביותר הנמוכה הכספית ההצעה את לקבל מתחייבת העירייה אין -
 

 שיוגשו לבדיקת העירייה . במסגרת שיקולי העירייה לבחירת ההצעה הזוכה, תבחנה ההצעות על פי המסמכים -
הנדרשות לדעתו במטרה שהעירייה תקבל את התמונה  לכלול בהצעתו את כל האסמכתאותעל המציע לדאוג 

 .ויכולות המציע הטובה ביותר של איכויות
 

 חשוב לציין כי הניקוד מתחלק באופן הבא : -
o  תחברים )רכז 5 -עפ"י התרשמות הוועדה הבוחנת אשר תורכב מ 70%ניקוד על פי סעיפי האיכות 

 (./מנכ"ל או נציג מטעמו, מזכיר או נציג מטעמו , גזבראו נציג מטעמו, מהנדס , יועמ"ש  הפרויקט*
o  30%ניקוד למחיר מהווה. 

 .מרוות עוידהכזת הפרויקט* לעניין הצעה זו : ר
 

 :נקודות( 70) הקריטריונים הבאים וזאת לאחר בין היתרבמסגרת הבדיקה האיכותית ייבדקו  -
o  נקודות לכל פרויקט( 2נקודות,  20)עד  מגיש ההצעהניסיון וכישורים מוכחים של. 
o נקודות לכל המלצה( 2נקודות,  10עד ) המלצות מגופים רשמיים או פרטיים. 
o נקודה( 40) ראיון אישי עם ראש הצוות המציע. 

 
 אופן ההגשה

, sohel.hy@hotmail.comולשלוח לכותבת דוא"ל  )ללא מחיר(  –כולל מסמך זה  םיש לסרוק כל המסמכים הרלוונטיי

 :במסירה אישית ,כדלקמן נוספים שני עותקים יש להגיש וכן כמ

 .א'ותסומן באות לבד ב המעטפה שם הפרויקט, רשום ע"ג במעטפה סגורה מחירללא :טופס זה, 1עותק  -

 .'בותסומן באות  +"הצעת המחיר"המעטפה שם הפרויקט, רשום ע"ג במעטפה סגורה מחירעם  : טופס זה ,2עותק  -
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 חתימה וחותמת המציע : _______________________
 
 

 

 מועדים

 . 17:00שעה  04/09/19 חרון להגשהמועד א -

 .09:00החל משעה  201909/12/ מציעיםמועד ראיון  -

 .12:00שעה  201909/12/מועד פתיחת הצעות המחיר  -

 ההצעה  

 תמורה לביצוע העבודה הנ"ל, אנו מגישים הצעתנו כדלקמן : 

/ תיאור עבודהכותרת מוצר  #  סה"כ כמות מחיר ליחידה יחידה 

1 
 

 ייעוץ והגשה לקבלת תקציב ממשרד חינוך עבור
הכנת אומדן מחירים לכיתות לימוד כולל ביצוע סיורים 

 ופגישות לפני ההגשה ואחרי הביצוע לאישור העבודה
לרבות פיקוח עליון על העבודות )המחיר עבור כיתה 

 אחת להנגשה אקוסטית(

  1  כיתה

5 

 ייעוץ והגשה לקבלת תקציב ממשרד חינוך עבור
הכנת אומדן מחירים לכיתות לימוד כולל ביצוע סיורים 

 ופגישות לפני ההגשה ואחרי הביצוע לאישור העבודה
לרבות פיקוח עליון על העבודות )המחיר עבור כיתה 

 להנגשה ללקויי ראייה  (

  5  כיתה

תחנת אוטובוס  ייעוץ והכנת אומדן וביצוע סקר להנגשת 3
  24  תחנה עבור תחנה אחת .

 
  סה"כ לפני מע"מ

  (%_17%) מע"מ

  סה"כ כולל מע"מ

 
 .ובחירת זוכה הזוכה גם לאחר שקלול הניקוד םיה רשאית לנהל משא ומתן עיר כי העירה*יוב

 :פרטי מציע השירות 

 

 

 : הזוכה יחתום הסכם ומסמך זה יצורף להסכם ויהווה כמסמך בלתי נפרד מההסכם . הערה

 ___________________________שם:_____________________________ ע.מ/ח.פ 

 טלפון : _________________ פקס : _______________ נייד : __________________

 דוא"ל : ______________@_______________   אתר : _______________________

 איש קשר : ___________________ תאריך : ____________ חתימה : _____________
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