
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 כ"ד אייר תשע"ט
 2019מאי  29

 
            לכבוד

 09/19המשתתפים במרכז מס' 
 

 ג.א.נ.,
אבטחה וליווי רפואי לטיולים ולמתן שירותים למתן שירותי  09/19מכרז פומבי מס'  הנדון:

 2מסמך הבהרות  תמר נלווים עבור המועצה האזורית
 

 להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון.  •
על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שתוציא המועצה  •

וציא, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל בעניין המכרז שבנדון, אם ת
 עמוד.

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום #

1.  

בטבלת פירוט סכומי ההצעה נתבקשנו 
ושעות  שעות למע"ר 10לפרט הצעה של עד 

שעות )כך גם לחובש(.  12-נוספות מעל ל
לתשומת לבכם כי על העובדים חל צו 

ההרחבה בענף הטיולים והעובדים זכאים 
 שעות. 8.4לשעות נוספות מעל 

מקובל. מצ"ב טבלת 
 הצעת מחיר מעודכנת

 
 :דגשים להגשת המכרז

י מדיה דיגיטלית תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבבמלואה )כולל נספחים( ההצעה  .1

 )דיסק און קי(.

כשהוא חתום  (נספח א' לחוזהטופס האישור על קיום ביטוחים )יש לצרף להצעה את  .2

)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, בלבד  על ידי המציעבשוליו 

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות

 אופן" :פרקמסמכי המכרז בב למצוא ניתן ההצעה הגשת הוראות מלאות בנוגע לאופן .3

 ."ההצעות הגשת
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 יערית הרוש
 רכזת מכרזים

                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 הצעת המחיר

  נפרדת, שתוכנס לתוך מעטפת ההצעה(  במעטפה סגורה)יש להגיש מסמך זה  

מסמך להלן התמורה המבוקשת על ידינו עבור מתן השירותים לפי המפורט במפרט ) – 1טבלה מס' 

 "(: השירותיםלמסמכי המכרז( וביתר מסמכי המכרז )להלן: " 5

 

 מע"מ₪ + סה"כ הצעתנו היא _____________ 

ידוע ומוסכם עליי כי סכום התמורה בגין כל אחד מהפרמטרים המוצעים לעיל  הינו סופי ומוחלט 

ולביצוע מלוא  -בין הישירות ובין העקיפות  -וכולל בתוכו תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות 

פי ההסכם, וכי לא אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו. ידוע לנו כי ההצעה תבחן -התחייבויותיי על

פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי המכרז וכי הכמויות לעיל הם לצרכי המועצה ע"

 בלבד. 

הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כי סכומי תמורה אלה מהווים את התמורה הבלעדית והיחידה 

בעבור אספקת כל מכלול השירותים הנכללים במכרז זה ולרבות כל שירות או דרישה אחרת 

  העולים ממכרז זה.

 A פריט/ עלות משוערת 

B  תמורה
מקסימאלית 

לשירות בש"ח 
 )ללא מע"מ(

C 
התמורה 

מוצעת 
עבור 

השירות 
בש"ח 

)ללא 
    C * D כמות  D מע"מ(

 8.6חמוש חד יומי )עד  מע"ר
  60  800 שעות(

  60  70 מע"ר  שעה נוספת בחד יומי

  30  1837 יומיים -מע"ר חמוש 

  3  2512 מע"ר חמוש שלושה ימים

שעה נוספת ברב יומי  -מע"ר 
 70 שעות יומיות( 8.6--)מעבר ל

 
40  

מע"ר חמוש בשישי או שבת 
  15  1000 שעות( 8.6)

  17  769 שומר לילה

  17  840 שעות(  8.6חובש )עד 

  3  2615 חובש לשלושה ימים
  150  200 נסיעות

  סה"כ
 

   


