
 
 להזמנה 1לנספח ב עדכון

 190020הנדון: מכרז פומבי למתן שירותי שמירה ואבטחה למכון וינגייט מס' 
 

המקביל  1להזמנה מעודכן, נספח זה מחליף את נספח ב 1למען הנוחות, מצורף בזאת נספח ב
 אליו במסמכי ההזמנה שפורסמו טרם מועד הודעה זו. 

 ע"ג הנספח המצורף. הצעת המחיר שלהםאת המציעים מתבקשים להגיש 
 על גבי נספח זה עלולה להיפסל.הצעת מחיר שלא תוגש 

לנספח  5בטבלה המפורטת בסעיף  לאחר עדכון ברכיבים הבאים -המעודכן 1הלן נספח בל .1
 : זה

 פנסיהל הפרשה -
 השתלמות. קרן -
 פיצויים.הפרשה ל -
 סה"כ שכר יסוד כולל תנאים סוציאליים קבועים. -

 23.06.2019מעודכן  -להזמנה 1בספח נ
 המחיר הצעת     

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

. יש בידינו את המכרזהנ"ל, בהתאם לתנאי  המכרזאת השירותים נשוא  לספקלהציע בזה 

המובנים לנו היטב, והצעתנו נעשית לאחר ששקלנו אותם ו , המוכרים לנוהמכרזכל מסמכי 

 היטב על השלכותיהם.

על ידינו כערך השעה של מועסקים מטעמנו כוללת את כלל הצעת המחיר המוצעת  .1

האמצעים המפורטים במסמכי ההזמנה לרבות הציוד, ההכשרה וכן שאר המרכיבים 

המצוינים בנספחי ההזמנה וכל ההוצאות הנלוות עפ"י הזמנה זו וכן כל הוצאה שהיא 

 בגין מתן השירותים עפ"י הזמנה זו.

 ההצעה כוללת את רווחי המציע. .2

 יר המוצע על ידינו ישולם גב אל גב בגין ביצוע בפועל.המח .3

  -5סעיף הסבר למילוי הצעת המחיר ב .4

a.  על המציע לפרט את מרכיבי התמורה המבוקשת לפי חישוב של שעת עבודה

 אחת : יש למלא את כל אחד ואחד מהרכיבים שבטבלה.

b.  ההצעה תכלול תוספת לעלות השכר כולל תנאים סוציאליים קבועים כפי

 ם שמופיעי

 בנספח זה

c.  בתוספת זו נכללים תקורה, רווח, ניהול וכל עלות נוספת שעל המציע לשלם

 בהתאם לתנאי המכרז ולפי כל דין או הסכם.

d.  בנוסף לסה"כ תמורה מוצעת יתווספו רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו לפי

מי כגון : שעות נוספות, נסיעות, גמל עבור נסיעות, י בהזמנהביצוע ומפורטים 

ואין לכלול אותם מחלה, ימי מילואים, חופשה, מענק מצוינות, שי לחג וכו' 

. עלויות אלו ישולמו למציע בשיטת גב אל גב. יובהר כי בגין בהצעת המחיר

 תשלומים אלו לא תתווסף תקורת קבלן.

e. .שעות נוספות ושעות שבת בהתאם לחוק ישולמו על פי ביצוע בפועל 



 
f. יות שכר :עיגול הסכומים בחישובי עלו 

i.  בכל חישוב של עלות שכר יעוגל המספר שהקבל לספרה השנייה אחרי

)לא  5הנקודה העשרונית. עיגול הסכום יתבצע כלפי מטה עד הספרה 

 )כולל(. 5כולל( וכלפי מעלה מהספרה 

g. .כלל המחירים אינם כוללים מע"מ 

h. .הצעת המחיר עבור נותני שירותים 

 הצעת מחיר עבור נותני שירותים : .5

 – חמוש ראשי שער מרשו 

 רמה א

 – חמוש אקדמיה שומר

 "חמוס

 חניון מפעיל

)רק בהפעלת 

האופציה על ידי 

 המכון(

 ₪ 30 ₪ 32 ₪ 32 יסוד שכר

 (₪4.62% ) 1.39 (₪4.62% ) 1.48 (₪4.62% ) 1.48 חופשה

 1.37₪ 1.37₪ 1.37₪ הבראה

 (3.47%) ₪ 1.04 (3.47%) ₪ 1.11 (3.47%) ₪ 1.11 חגים

 ( 7.5%) ₪ 2.535 ( 7.5%) ₪ 2.697 ( 7.5%) ₪ 2.697 לפנסיה הפרשה

 (₪8.33% ) 2.81 (₪8.33% ) 2.99 (₪8.33% ) 2.99 לפיצויים הפרשה

 (3.45%) ₪ 1.04 (3.45%) ₪ 1.10 (3.45%) ₪ 1.10 לאומי ביטוח

 ( 7.5%) ₪ 2.535 ( 7.5%) ₪ 2.697 ( 7.5%) ₪ 2.697 השתלמות קרן

 כולל יסוד שכר"כ סה

 סוציאליים תנאים

 קבועים

 

45.444₪ 

 

45.444₪ 

 

42.72 ₪ 

 רווח, ניהול, תקורה

 הוצאה כל וכן קבלני

, לכל דין כל לפי אחרת

 שעת עבודה 

 

₪ _______ 

 

₪ _______ 

 

 _______₪ 

 המוצעת התמורה"כ סה

 אספקת עבורידי -על

 השירותים

כנדרש בהזמנה זו  

 .לשעת עבודה ונספחיה

 

 

₪ _______ 

 

 

₪ _______ 

 

 

 _______₪ 

 ניקוד לצורך משקלות

 ההצעות
17.4% 47.7% 34.9% 

, לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או הטבה אחרת בגין כאמור בנספח זהלמעט תשלום התמורה 

מתן השירותים לרבות הוצאות השכירות, הציוד, התפעול, תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, 

 אש"ל וכיו"ב.צילומים, הדפסות, פקס , 


