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© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
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מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז פומבי 14/2020
ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

המציעים יעשו שימוש בנספח המפרוסם במסמך הבהרה זה ,במקום טופס הצעת המחיר נספח 3
שפורסם במסמך תשובות לשאלות הבהרה ובמקום טופס הצעת המחיר שבעמודים  29-27למסמכי
המכרז.

מסמך א2-
הצעת מחיר
למכרז פומבי 14/2020
שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי מחשוב עבור אשכול גליל המערבי
ורשויות אשכול הגליל המערבי
(יש להגיש במעטפה נפרדת  -בשני עותקים)
.1

המציעים ימלאו את כל האפשרויות בהצעת מחיר זו – הצעת מחיר שתמולא בחסר תפסל:
שירות  - Xשירות מלא -
בהתאם להגדרתו במסמכי
המכרז

שירות  – Qשירותי מנהל מערכות
מידע בלבד  -בהתאם להגדרות
במסמכי המכרז

מספר תושבים
ברשות

סימון

מחיר חודשי
מוצע

מחיר חודשי
מוצע

עד 5,000

A

5,000

מ 5,001-ועד
10,000

B

9,975

מ 10,001-ומעד
15,000

C

11,400

מ 15,001-ועד
35,000

D

26,000

מ 30,001ועד
70,000

E

51,300

מחיר חודשי
מירבי

מחיר חודשי מירבי
2,850
5,985
6,840
15,900
30,780

התמורה החודשית בטבלה לעיל אינה תלויה בשעות עבודה או בכמות עבודה של מי מעובדי המציע,
והמציע מתחייב לתת את השירותים ככל שיידרש ע"י האשכול ו/או מי מרשויות האשכול.
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חתימת המציע _________________

.1.1

שירות – R1

מחיר חודשי מוצע עבור מנהל רשתות במשרה מלאה –

_____________________  -מחיר מרבי – ₪ 22,800
.1.2

שירות  R1/Aמחיר שעת עבודה מוצע עבור מנהל רשתות לפרויקטים מיוחדים -
___________ מחיר מרבי – ₪ 275

.1.3

 - R2מחיר חודשי מוצע עבור טכנאי מחשבים במשרה מלאה –
שירות
_____________________  -מחיר מרבי ₪ 17,800

.1.4

שירות  R2/Aמחיר שעת עבודה מוצע עבור טכנאי לפרויקטים מיוחדים ___________ -
מחיר מרבי – ₪ 225

.1.5

שירות  - R3מחיר חודשי מוצע עבור טכנאי מחשבים למוסדות החינוך במשרה מלאה -
_____________  -מחיר מרבי – ₪ 17,250

.1.6

שירות  - R4מחיר חודשי מוצע עבור מנהל רשתות במשרה מלאה למוסדות החינוך –
_____________________  -מחיר מרבי – ₪ 21,100

.2

לעניין סעיפים קטנים  1.1ו 1.3-המונח "משרה מלאה" –  182שעות עבודה חודשיות .רשויות
האשכול רשאיות לרכוש שירות לפי מספר שעות שונה מ"משרה מלאה" ,והתמורה תחושב בשיעור
השינוי בין כמות השירות בפועל ל"משרה מלאה".

.3

לעניין סעיפים קטנים  1.5ו 1.6-המונח "משרה מלאה" –  176שעות עבודה חודשיות .רשויות
האשכול רשאיות לרכוש שירות לפי מספר שעות שונה מ"משרה מלאה" ,והתמורה תחושב בשיעור
השינוי בין כמות השירות בפועל ל"משרה מלאה".

.4

רשויות האשכול רשאיות לבקש מנותן השירותים הצעת מחיר לביצוע פרויקטים מיוחדים (בהתאם
להגדרתם בחוזה המצורף למסמכי המכרז) ,אשר יתבססו על הצעות מחיר לשעת עבודה המתומחרת
בסעיפים  1.2ו.1.4-

.5

המחיר אינו כולל מע"מ.

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות

חתימת המציע _________________

.6

התמורה כוללת שירות  Xלאשכול ולאשכול גליל מערבי בע"מ ללא עלות ,וזאת בתנאי שלפחות ארבע
( )4רשויות יתקשרו בשרות  .Xבמידה ולא ,ישלם האשכול עבור השירות הניתן לאשכול ולאשכול
גליל מערבי בע"מ בהתאם לתמורה שתקבע בחוזה למתן השירותים בדומה לרשות מסוג .A

.7

התשלום החודשי ישולם  30יום לאחר סוף החודש בו מסרנו לאשכול חשבון עבור החודש הקודם,
ובלבד שמסרנו לאשכול חשבונית מס.

.8

למען הס ר ספק אנו מצהירים בזאת ,כי ידוע לנו שלאשכול אין תקציב לתשלום התמורה ,אף לא
את חלקה ,והמימון להתקשרות זו הינו של המשרד לשוויון חברתי ו/או משרד הפנים ו/או רשויות
האשכול .לפיכך רשאי האשכול לדחות כל תשלום או חלקו עד  10ימי עסקים מיום קבלת המימון
מהמגורם המממן ,ובלבד שישלם את התשלום בתוך  150יום מיום קבלת החשבון מאיתנו.

.9

אנו מצהירים כי ידוע לנו ששנה ממועד חתימת החוזה אתם רשאים לבטל השימוש בשירות מנהל
מערכות המידע מתוך שירות  .Xבמקרה זה ,עלות שירותי מנהל מערכות המידע כפי שהוצע
כשירות  Qיופחת משירות .X

תאריך____________________________________________ :
שם התאגיד המציע___________________________________ :
שמות החותמים בשם התאגיד המציע______________________ :
חתימה וחותמת של התאגיד המציע________________________:

טופס זה יוגש במעטפה נפרדת  -בשני עותקים
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