
 12.9.18הצעת מחיר מעודכנת נכון ליום 
 

 הצעת מחיר -נספח ג'

תאגיד ארכיון עבור  להקמת מערכות מידוף 19/2018מכרז פומבי מס' הנדון: 
 השידור הישראלי

 
 

 שם המציע: ___________________
מספר מזהה )מס' ת.ז. / מס' עוסק מורשה / מס' רישום אצל רשם כלשהו(: 

__________________ 
 _____________________________________כתובת: 

 טלפון: ___________________        
 שם איש קשר ותפקידו: ___________________ 

 טלפון איש הקשר: ___________________
 טלפון נייד איש הקשר: ___________________

 ________כתובת דוא"ל של איש הקשר: _________________
 

________________, מס' רישום ____________________ )להלן: אני הח"מ, 
"(, לאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגיש בזה את הצעת המציע"

 המחיר למכרז, כדלקמן:
 

ידי -על המוצעת המידוף מערכת וכיאת תכנית האולמות  בדקתימצהיר כי   אני
 הקיימת המידוף מערכת את םלהקי ביכולתי שיש או המבנה לאולמות מתאימה

 .במבנה באולם
 

 העברת מערכות המידוף הקיימות בארכיון הישן והקמתם בארכיון החדש -חלק א' 

 ידינו:-להלן המחיר המוצע על
 

פי הוראות -אחד, על מדףידינו לפירוק, הובלה, תכנון, התקנה של -המחיר המוצע על
)במילים: ....................................................... ₪ מפרט העבודות  הוא: ....... 

 שקלים חדשים( למדף.
     

 על המציע לקחת בחשבון כי יכול להיות שיידרש במסגרת הפירוק והעברת המידוף   
 מידוף סטטי.קומפקטוסים ולהתקין אותם בארכיון החדש כ 3לפרק  

 
 

 על החתום:
 

______________________                                                      _____________ 
 תאריך                                                                        שם המציע + חתימה    
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 בארכיון החדש.הקמת מערכות מידוף  -חלק ב' 

 
 ידינו:-להלן המחירים המוצעים על

     
משקל 
 בהצעה

מחיר מוצע  תיאור  מס"ד
)לא כולל 

 מע"מ(

 הקמת מערכות מידוף באולמות

 1הקמת מערכות מידוף באולם  . 1 90%
מטר רץ( כולל תכנון,  2,600)

 הספקה, התקנה ואחריות.

 

 2הקמת מערכות מידוף באולם  .2
כולל תכנון,  מטר רץ( 2,500)

 הספקה, התקנה ואחריות.

 

 7הקמת מערכות מידוף באולם  .3
מטר רץ( כולל תכנון,  1,800)

 הספקה, התקנה ואחריות.

 

  סה"כ

 מחירים למדפים, ככל שיידרשו בכל היקף שיידרש*

   ס"מ 90-85 מחיר למדף בגודל .4 10%

  ס"מ 130-127 מחיר למדף בגודל .5

  ס"מ 170 בגודלמחיר למדף  .6

  סה"כ

 
 *יובהר כי מחיר למדף כולל הספקה, התקנה ואחריות, והקבלן הזוכה יידרש    

 לספקו בכל כמות שתידרש, אם בכלל. 
 

: סכימת המחירים המוצעים עבור הקמת מערכות הנוסחה לשם חישוב ההצעה הזוכה
 10%+ סכימת המחירים המוצעים למדפים* 90%מידוף באולמות*

 
 

 
 החתום: על

 
______________________                                                      _____________ 
 תאריך                                                                        שם המציע + חתימה

 
 
 

 יחיד -אימות חתימה 
_____________, שכתובתי אני הח"מ, עו"ד _____________, מ.ר. 

_______________ ___________________, מאשר בזאת כי ביום 
___________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ________________, נושא/ת  ת.ז. 

 מס' _________, וחתם/ה על מסמך זה בפני.
 

                              _____________              ___________        _____________ 
 שם                             חותמת וחתימה                                        תאריך               
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 תאגיד –אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע 

 
אני הח"מ, עו"ד __________________, מ.ר. __________________, שכתובתי 

_ _________________, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע/ו ________
בפני במשרדי ה"ה ________________ נושא/ת ת.ז. מס' 
__________________, ו ________________, נושא/ת ת.ז. מס' 
__________________,  המוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של 

כל דין לחייב בחתימתו/ם את  "( ועל פיהמציע_________________ )להלן: "
 המציע לעניין מכרז זה, וחתם/ו על מסמך זה בפני.

 
 
 
         _____________              ___________                  ____________               

 תאריך  שם                             חותמת וחתימה                                             
 


