
 להזמנה 1אנספח 
 המחיר  הצעת        

 
____________  באמצעות נציגי המוסמך מר/גב׳________________  אני הח״מ

. יש המכרזהנ"ל, בהתאם לתנאי  המכרזאת השירותים נשוא  לספקמתכבד להציע בזה 

המובנים לנו היטב, והצעתנו נעשית לאחר ו , המוכרים לנוהמכרזבידינו את כל מסמכי 

 ששקלנו אותם היטב על השלכותיהם.

 תשוקלל בניקוד ההצעה . – 1טבלה 

 

 כמות יח' מידה שירות מסד

הצעת 

לא  -המחיר

 כולל מע"מ

 

 
 
1.1 
 
 
 

 

לילות(,  2לרבות לינה ) -בית המלון חצי פנסיון +שירותים משלימים להשתלמות

 2ארוחות בוקר וערב, קבלת פנים, סיור מקדים, מלווים/מדריכים, אולמות לטובת 

הרצאות, הפסקות הקפה, מתחם אירועים לאירוע סיום + תקליטן וכל השירותים 

והכל  –השירותים המצוינים בהמשך טבלה זו.   מלבדהמפורטים במסמכי ההזמנה 

 כמפורט במסמכי ההזמנה

 

 לחדר זוגי למשתתףלות ע

 

 
 
 

110 

 

1.2 
כמפורט והכל  –לאורך כל יום ההשתלמות  אוטובוס צמוד –שירותי הסעה 

 במסמכי ההזמנה
 אוטובוס צמוד ליום

אוטובוסים  2

 ימים -3-ל

 

  1 לכלל המשתתפיםעלות  כמפורט במסמכי ההזמנה והכל –סיור לימודי מודרך בעכו ועכו העתיקה  1.3

  110 למשתתףעלות  כמפורט במסמכי ההזמנהוהכל  –סיור עששיות לילי במבצר נמרוד  1.4

  27.5 למשתתףעלות  כמפורט במסמכי ההזמנהוהכל  –רפטינג  – פעילות אתגרית -אופציה א 1.5

1.6 
 כמפורט במסמכי ההזמנהוהכל   –טיול ג'יפים  – פעילות אתגרית -אופציה ב 

 27.5 למשתתףעלות 
 

1.7 
והכל  –נסיעה במסלול ההיקפי של אגמון החולה  –השכרת רכב חשמלי לזוג 

 כמפורט במסמכי ההזמנה
 9 רכב לזוג

 

1.8 
והכל  –נסיעה במסלול ההיקפי של אגמון החולה  –השכרת רכב חשמלי לארבעה 

 כמפורט במסמכי ההזמנה
 5 רכב לארבעה אנשים

 

1.9 
 -נסיעה במסלול ההיקפי של אגמון החולה –השכרת רכב חשמלי לשישה אנשים 

 כמפורט במסמכי ההזמנהוהכל 
 3 רכב לשישה אנשים

 

1.10 
לרבות כניסת המשתתפים לחורשה, ארוחת  –ארוחת צהריים בחורשת טל 

 כמפורט במסמכי ההזמנהוהכל  –הצהריים, הסכו"ם והציוד הנדרש במתחם. 
 לכלל המשתתפיםעלות 

1 

 

 

  1 לכלל המשתתפיםעלות  כמפורט במסמכי ההזמנהוהכל  –סיור לימודי ביקב + טעימות  1.11

  2 הרצאה כמפורט במסמכי ההזמנהוהכל   -הרצאה למשך שעה וחצי  1.12

  1 אמן מרכזי כמפורט במסמכי ההזמנהוהכל  –הופעה למשך שעה  –אמן מרכזי לאירוע סיום  1.13

1.14 
רך התבלינים כולל ביקור בחוות ד -השלישי להשתלמות אופציה א לפעילות ביום 

 מפורט במסמכי ההזמנהוהכל  –הדרכה והסברים 
 0.5 לכלל המשתתפיםעלות 

 

1.15 
כמפורט במסמכי והכל  -קטיף -אופציה ב לפעילות ביום השלישי להשתלמות 

 ההזמנה
 0.5 לכלל המשתתפיםעלות 

 

  -במילים  -בספרות  -סה"כ עלות לא כולל מע"מ  

  -במילים  -בספרות -מ סה"כ עלות כולל מע" 

 
 



 טבלה 2 – לא משוקללת בניקוד ההצעה 

 
 
 

 הבהרות-
 יובהר כי הצעת המחיר שתוצע ע"י המציע תהיה בטווח הנ"ל: .1

 ;כולל מע"מ ₪  110,000<  כולל מע"מ  הצעת המציעכולל מע"מ < ₪  140,000

  ;יבדקנהתהצעת מחיר שתחרוג מטווח זה תיפסל ולא 

 ;מהמסדים המצוינים בנספח זה  כל אחדעל המציע למלא מחיר לצד  .2

, הכמות הנ"ל היא  יח' 27.5לצד כל אחד מהם מצוינת כמות של  1.6-ו 1.5מסדים לעניין   .3

מהפעילויות הנ"ל ומספר  רק אחת, בכוונת המכון לבחור  ניקוד הצעת המחיר בלבדלטובת 

המשתתפים בפעילות האתגרית שתיבחר ייקבע על פי התמהיל הסופי בין הפעילות 

באופן נסיעה ברכבים חשמליים במסלול ההיקפי של אגמון החולה, ייקבע ההאתגרית לבין 

  ;ימים לפני היום הראשון להשתלמות 5עד  סופי

יח' , הכמות הנ"ל היא  0.5לצד כל אחד מהם מצוינת כמות של  1.15-ו 1.14מסדים לעניין   .4

משתי האופציות הנ"ל  רק אחת, בכוונת המכון לבחור  ניקוד הצעת המחיר בלבדלטובת 

  בהשתלמות ייקחו בה חלק. וכל המשתתפים

ע"י המכון לפי נתונות לשינוי המפורטות בטבלה עבור השירותים נשוא המכרז הכמויות  .5

בלעדי והסופי, למכון שמורה האופציה לשנות את הכמויות המפורטות שיקול דעתו ה

ימים לפני היום הראשון להשתלמות וזאת על פי אילוצי תקציב, כמות  -5-בטבלה עד ל

משתתפים סופית בהשתלמות, רישום לפעילות אתגרית/רכיבה עצמאית במסלול ההיקפי 

ספק הזוכה, האמן המרכזי של אגמון החולה, שירותי הסעה, המרצים המוצעים ע"י ה

המוצע ע"י הספק הזוכה ועוד, והעיקר שבחירתו של המכון תשיג את מירב היתרונות 

 עבורו.

, לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או הטבה כאמור בנספח זהלמעט תשלום התמורה  .6

אחרת בגין מתן השירותים לרבות הוצאות השכירות, הציוד, התפעול, תשלומים בגין 

 טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל וכיו"ב.הוצאות 

 

 

 יח' מידה שירות מסד

הצעת 

לא  -המחיר

 כולל מע"מ

 

 
 
1.1 
 
 
 

 

 

לילות(,  2לרבות לינה ) -בית המלון חצי פנסיון +שירותים משלימים להשתלמות

 2ארוחות בוקר וערב, קבלת פנים, סיור מקדים, מלווים/מדריכים, אולמות לטובת 

הרצאות, הפסקות הקפה, מתחם אירועים לאירוע סיום + תקליטן וכל השירותים 

והכל  –השירותים המצוינים בהמשך טבלה זו.   מלבדהמפורטים במסמכי ההזמנה 

 כמפורט במסמכי ההזמנה

 

 3לחדר עם  למשתתףלות ע
 אנשים

 

 
 
 
 

 

1.2 
 

 תוספת עלות למשתתף עבור כשרות מהדרין 
 עלות למשתתף

 



)אם המציע הוא  "דעו וחותמת חתימה תאריך המציע וחותמת חתימה
 תאגיד(

מצהיר ומאשר בחתימתי, כי  הריני
מורשי החותמים בשם המציע הינם 

 חתימה מטעמו, ורשאים לחייב
 למטרות הליך מושא הזמנה זו.

 תאריך

 


