
 

 

 

 

 

 הצעה הכספית 

  31.2, כמפורט בסעיף  ההצעה הכספית בפורמט אקסל( הכוללת גם את  )   יצורף במעטפה חתומה ונפרדת 

 ההזמנה למסמך  

 לכבוד 

  הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ   חברה ה 

 : ______________________________  המציע שם  

 כתובת: _________________________________ 

 טלפון: __________________________________ 

 ___________ __________ מס' ח.פ.: __________ 

 _______________________________ תאריך: __ 

   10/20  במסגרת מכרז מס' למתן שירותי ליסינג תפעולי  הצעה כספית    הנדון: 

הצעות,   להציע  בעיון את ההזמנה  מטה, לאחר שקראתי/נו  ההתקשרות  הסכם  ה אני/אנו החתום/מים 

מציעים בזה כי בתמורה למתן השירותים על    , צרופותיהם ו   נספחיהם   על נספחיו ויתר מסמכי המכרז על 

 , בהתאם להוראות ההסכם, כדלקמן: ידנו במסגרת מכרז זה, תשלם לנו המזמינה 

 דגשים כלליים: 

כך   • לשם  שהוקצו  מהמקומות  אחד  בכל  לנקוב  המציע  על  מלאה.  להיות  המציע  של  הצעתו  על 

 בכתב הכמויות, ללא יוצא מן הכלל. 

 על המציע לנקוב במחיר לכל אחד מכלי הרכב הנדרשים ע"י המזמינה.  •

 . חוק מ כ יתווסף מע" אליו  ו   יכלול מע"מ לא    המחיר המוצע   •

רכיב   • מכל  ו/או  הכספית  ההצעה  מטופס  ואופן  צורה  בשום  להסתייג  רשאי  יהיה  לא  המציע 

 מרכיביו. 

  

 10/20מכרז מס'  

 ' ז מסמך  

 ההצעה הכספית 
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 קטגורית 
 הרכב 

כלי    כמות 
 רכב 

 * משוערת 
   

 להציע  חובה   -  כלי הרכב  רשימת 
 בכל  המפורטים   הדגמים   כל  את 

 קטגוריה 
הצעה שלא תנקוב במחיר  

 תיפסל   - לכל הדגמים  

 מחיר 
 מוצע 

  לחודש 
לא   בש"ח 
כולל  

מע"מ  
)יתבסס  

  30על  
חודשי  
 שירות( 

משקל  
  יחסי 

לצורך  
שקלול  
ההצעה  

 ז ר במכ 

מחיר  
מחירון  
יבואן  
נכון  

למועד  
הגשת  

ההצעה  
כולל  
 ** מע"מ 

קטגוריה  
 א' 
 

10-13 MAZDA 3, SEDAN, 

COMFORT, 2.0L  

  
 
 
 
 
 
 

80% 

 

SKODA New Octavia, 

Ambition DSG7 

1.0L TSI (110)  

  

SKODA New Octavia, 

Ambition DSG7 

1.5L TSI (150) 

  

SKODA KAMIQ AMBITION 

1.5 TSI, 150 DSG7 

  

HYUNDAY IONIQ Hybrid, 

Premium FL 1.6L  

  

Renault MEGANE Grand 

Coupé   INTENSE PLUS 

1.5L    אוט'   טורבו דיזל  

  

KIA SPORTAGE,   URBAN 

 1.6Lטורבו דיזל 

  

KIA סלטוס URBAN  2.0 ,'אוטL 

 

  

Mitsubishi ASX Instyle 2.0L 

 

  

קטגוריה  
 ב' 
 

0-2 MAZDA 6, LUXURY, 2.0L 

 

  
10% 

 

SKODA Superb Ambition 

TSI (150) DSG7, 1.5L 

  

קטגוריה  
 ג' 
 

1-2 Renault Grand SCENIC 

INTENSE 

1.33 L   בנזין אוט' ,טורבו    7  

 מקומות 

  
10% 

 

CITROEN C4 Grand 

Spacetourer, Exclusive, 1.2L 

130hp 

  

תוספת  
חודשית  
עבור נהג  
צעיר ו/או  

)לפי    חדש 
בחירת  

 המזמינה( 

₪ בתוספת    50  לא יעלה על  חודשי  ה מחיר  ה 
 . ללא אבחנה בין הקטגוריות השונות  מע"מ 

  – הצעה כספית שתחרוג מהמחיר המרבי  
תתוקן על ידי המזמינה ותועמד על המחיר  

ש"ח(, והדבר יחייב את    50החודשי המרבי ) 
הזוכה לכל דבר ועניין. המציעים מוותרים על  

כל טענה ביחס לתיקון כאמור, בין בנוגע  
מובהר כי    להצעתם ובין בנוגע ליתר ההצעות. 

נוסחת  יבוא בחשבון לעניין    לא רכיב זה  
שגיאה! מקור  שקלול הצעת המחיר )סעיף  

  . להזמנה(   ההפניה לא נמצא. 

   

 100%  
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 בלבד ואינה מחייבת את המזמינה.   * הכמות מוערכת לצורכי מכרז 

בכל מקרה של סתירה  .  , אלא לצורכי ההסכם לצורך שקלול ההצעה במכרז ** מחיר היבואן אינו  

 תגברנה הוראות המחירון הרשמי.   – בין מחירון היבואן הרשמי ובין הנקוב לעיל  

ההצעות   .1 לכלל  ממוצע  יעשה  קטגוריה  בכל  כלהלן:  יעשה  ההצעה  קטגוריה  ב שקלול  אותה 

המופיע בעמודה השמאלית של הטבלה. סכומן הכולל    , ויוכפל במשקל הקבוע לאותה קטגוריה 

המשוקלל  ההצעה  סכום  יהא  המכפלות  כל  הזוכה   של  לבחירת  להוראות  והבסיס  בכפוף   ,

 .  ההזמנה 

המחיר   .2 הצעת  כי  לנו  עצמית   ת כולל החודשית  ידוע  השתתפות  דמי  הרכב    ביטול  מצב  והשבת 

  , תוספת בגין מצב הרכב בעת החזרתו וכי לא תשולם לנו כל    )כדוגמת שריטות וכדומה(   לקדמותו 

 . בהתאמה   לאחר הוכחתם ותאונות שלא דווחו  למעט בגין חוסרים  

כי  .3 לנו  תתי   ידוע  המחיר  ל י הצעת  לתקופת  לפחות  ק"מ    100,000  - חס  רכב  ) לכל    30השכירות 

 יחושבו כאמור בסעיף התמורה שבהסכם.   מהיקף הנסועה האמור   חריגות .  חודשים( 

חדש  .4 נהג  ו/או  צעיר  נהג  עבור  חודשית  זו   –   תוספת  תוספת  להזמין  תוכל  או    המזמינה  )כולה 

 . במעמד הזמנת כל רכב או בכל עת במהלך תקופת ההשכרה של הרכב ולהפסיקה בכל עת  חלקה( 

כי   .5 לנו  ועקיפות   דלעיל כוללת הצעת המחיר  ידוע  ישירות  כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות    , את 

 . ים במלואם בגין מכרז זה המבוקש   למתן השירותים 

ה ,  לחודש   אחת  .6 חתימת  האופציה(,    הסכם מיום  תקופת  )לרבות  ההתקשרות  תקופת  תום  ועד 

התשלומים בגין השכרת  על    התעריפים המוצמדים יחולו   תבוצע הצמדה למדד כמפורט בהסכם. 

ועד למועד ההצמדה שלאחריו החל  כלי רכב   חישוב ההצמדה כאמור  , בכפוף להוראות  ממועד 

ספק,    . ההסכם  הסר  חדש למען  נהג  ו/או  צעיר  נהג  עבור  חודשית  תשלום    תוספת  רכיב  וכל 

 . לא יישאו הפרשי הצמדה וריבית מכל סוג שהם   – אחר/נוסף לפי הוראות ההסכם  

מ  .7 רכב  כלי  מהספק  להזמין  רשאית  תהא  ו/או  החברה  איבזור   דגם סוג  רמת    ם שאינ   ו/או 

ייקבע במסגרת מו"מ בין הצדדים, אולם בכל   ם עבור המחיר החודשי , ו בטבלה דלעיל  ים מפורט 

לא יעלה על אחוז  ,  חודשים(   30השכירות ) למשך תקופת  ב  כ כל ר   עבור   המחיר החודשי   , מקרה 

החודשי  הליסינג  היבואן    המירבי   דמי  כמפורט  ממחירון  מע"מ  לעיל,  כולל    בהתאם בטבלה 

התקף במועד  ביחס למחירון היבואן כולל מע"מ  קטגוריה אליה משתייך כלי הרכב המוזמן,  ל 

 ההזמנה. 

מתן   .8 בגין  תמורה אחרת  כל  לקבל  זכאים  נהיה  מסכימים שלא  ואנו  לנו  ידוע  כי  אנו מצהירים 

   ור לעיל. השירותים נשוא מכרז זה מלבד הסכומים הנקובים בהצעתנו כאמ 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 

 

 

 

 


