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 נספח "ה" - טופס הצעת המחיר
 

 ת המחיר טופס הצע

 כתב הכמויות .  1

 :שלהלן הינו, כדלקמן מבעלי התפקידיםבהתייחס לכל אחד המבוקש על ידי "המחיר לשעה"  .1.1

 מוקדן  
סדרן/בודק 

 ביטחוני
מאבטח 
 רמה א'

מאבטח 
 אחמ"ש מתקדם ב'

מפעיל מכונת 
 העלות הכוללת שיקוף

היקף 
שעות 
   3,920 5,880 12,880 28,952 43,232 2,400 מוערך

מחיר 
        לשעה

סה"כ 
        הערכה

 :שלהלן הינו, כדלקמן ממנהלי הביטחוןבהתייחס לכל אחד המבוקש על ידי  "התשלום החודשי" .1.2

 :שלהלן הינו, כדלקמן מהאמצעים הטכנייםבהתייחס לכל אחד המבוקש על ידי " ליחידה"המחיר  .1.3

הכמות  סוג אמצעי

 המוערכת

היקף שעות 

)ככל  מוערך

 שרלבנטי(

שם היצרן 

 והדגם

 2מחיר ליחידה
 

  3סה"כ עלות
 

    ללא מכונות 10 -כ מכונות שיקוף

    ללא שערים 50 -כ שער מגנומטר

    ללא 100 -כ מצלמה פנימית

    ללא 80 -כ מצלמה חיצונית

    ללא 20 -כ .P.T.Zמצלמה 

    80 5 -כ מצלמת רחפן

    80 2 -כ מצלמת חוזי כולל בלון

                                                      
"תקופה המוערכת". בגין חלק מחודש ייוחס חלק מהתשלום  -יש לכפול את המחיר החודשי במספר החודשים הכלולים ב  1

 החודשי, באופן יחסי.
אזי  ,מוערךככל שצוין היקף שעות אזי המחיר ליחידה יהא בהתייחס לכל תקופת ההתקשרות;  ,ככל שלא צוין היקף שעות  2

  .המחיר ליחידה יהא המחיר לשעה
 . ובכמות המוערכתה של המחיר לשעה במספר השעות המוערך לככל שצוין היקף שעות מוערך אזי סה"כ העלות תהא מכפ  3

  
מנב"ט 

 רישוי

מנב"ט 
מתחם גני 

 התערוכה

מנב"ט 
לצורך 

אבטחת 
 2ביתן 

מנב"ט 
לצורך 

אבטחת 
 1ביתן 

מנב"ט 
שערי 

הכניסה 
 למשלחות

מנב"ט 
כניסת 

קהל 
 לאירועים

מנב"ט 
 טכנולוגיה

העלות 
 הכוללת

תחילת 
  01/04/19 01/05/19 01/04/19 22/04/19 22/03/19 01/04/19 01/02/19 העסקה

סיום 
  31/05/19 18/05/19 31/05/19 22/05/19 22/05/19 31/05/19 19/05/19 העסקה

תקופה 
 מוערכת

חודשים  3
ימים 19 -ו חודשים 2  חודשים 2  חודשים 2 חודש  ימים 18  חודשים 2    

תשלום 
       חודשי

 

 
סה"כ לכל 

              1התקופה
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מסך טלוויזיה מינימום 
 אינטש 55

    ללא 16 -כ

      העלות הכוללת 

 המחירים שלעיל אינם כוללים מע"מ. .1.4

לעיל,  1.3 - 1.1בהתאם למחירים שמולאו על ידי בחלקים השונים של כתב הכמויות, כמפורט בסעיפים  .1.5
מתן השירותים במלואם )בהתבסס על חיבורן של כל התמורות  התמורה הכוללת המבוקשת על ידי בגין

ההצעה כתב הכמויות( )"החלקים של  לכלהכוללות, כפי שפורטו לעיל )"העלות הכוללת"(, בהתייחס 
 "(, הינה:הכספית

)במילים: __________________________( שקלים חדשים, ₪ סך של ____________ 
 .בתוספת מס ערך מוסף כדין

שלעיל )לרבות היקפי השעות ו/או אורכי  כתב הכמויותב הנקובות הכמויותש לכך לי ואני מסכים ידוע .1.6
תקציבית בלבד, וייתכן שבפועל תידרשנה כמויות מדויקות ומשמשות לצורך אומדן והערכה  אינןהתקופות( 

ממני )אם לרכוש  חייב יהיה לא המזמין כי ,ידוע ליהשירותים. כמו כן,  מתןגדולות ו/או קטנות יותר לצורך 
 מאשרהריני  .)לרבות כח אדם לסוגיו( בכתב הכמויות יםהנכלל הפריטים את כל וככל שאוכרז כזוכה(

עילה לשינוי כלשהו  להוות כדיכאמור לעיל  הכמויות בכתב הנקובות בכמויות לא יהיה כי ומתחייב,
 או/ו כספים לקבלת או/ו זה עילה לדרישה ובכלל על פי מסמכי ההסכם, יו/או בזכויותי יבהתחייבויותי

  בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות, אם וככל שאוכרז כזוכה. לי תגיע אשר מעבר לתמורה יכלשה לתמורה

בכפוף לכל עדכון )לעיל  1.3 - 1.1הריני מאשר, כי המחירים שמולאו על ידי בכתב הכמויות, כמפורט בסעיפים  .1.7
 קבועיםיהיו ( המזמין בהתאם לאמור בהזמנה זולבין  )אם יתנהל( ביניתנהל יבעקבות הליך משא ומתן ששלהם 

תהיינה במסגרת תבוצענה בפועל הכמויות שלא ישתנו, בכל אופן שהוא, לרבות במקרה שבו והם  סופייםו
 , והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות. מכל סיבה שהיאהכמויות, שונות מהרשום בכתב 

על  ונקבע בלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני מאשר כי המחירים שמולאו על ידי בכתב הכמויות, כמפורט לעיל, .1.8
, ותוך התחשבות לשירותים הנדרשיםהנדרשות מצדי בקשר לאירוע ו/או ידי לאחר עריכת כל הבדיקות 

 בתוצאותיהן, ובכל סיכון ו/או אי וודאות הכרוכים בהתקשרות עם המזמין בהתאם למסמכי המכרז.

תיקבע בהתאם לי על ידי המזמין אם וככל שאוכרז כזוכה, אינה פאושלית, והיא  שתשולם התמורהידוע לי ש .1.9
 )הבודדות( מחירי היחידותיים )הבודדים(, או או התשלומים החודש ,)הבודדות(מחירי השעות למכפלת 

בכמויות היחידות או במספר החודשים )או כל חלק מהם(, או  בכמויות השעות, הכמויות בכתב שננקבו על ידי
בפועל  או יימדדו ייספרוכפי שאלה  )הכל לפי הענין(, סופקו בפועל בקשר לאירועי( העניןו/או )לפי  בוצעויש

 .והכל בהתאם ובכפיפות להוראות הסכם ההתקשרותעל ידי ממונה האבטחה הראשי,  וויאושר)לפי העניין(, 

ידוע לי כי התשלום בגין שירותיהם של מנהלי הביטחון ייעשה ביחס לתקופה שבמסגרתה הם יספקו את  .1.10
לעיל, אשר מולא על ידי  1.2השירותים למזמין בפועל, בהתבסס על המחיר החודשי שננקב על ידי בסעיף 

עת מלוא בהתבסס על כך שמנהלי הביטחון יספקו את השירותים הנדרשים מהם במשרה מלאה ותוך השק
השעות הנוספות הנדרשות על מנת לספק מענה אבטחה כולל לאירוע לשביעות רצונו המלאה של המזמין. 

את כל החובות למניעת ספק, אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין ואם אוכרז כזוכה אזי אני מתחייב לקיים 
  ותיהם של מנהלי הביטחון.עובדיי, ובכלל זה זכוי על פי כל דין בקשר לשמירת זכויות עליהחלות 

 כלאת  לעיל, כוללים 1.3 - 1.1הריני מאשר, כי המחירים שמולאו על ידי בכתב הכמויות, כמפורט בסעיפים  .1.11
התקשרות , לרבות עלויות התשלומים, המיסים והעלויות שיהיו כרוכים במתן השירותים על פי מסמכי המכרז

, השכרה, לרבות כל ההוצאות והעלויות בגין ביטוח, רכשו, ח האדם שיידרש )לרבות אנשי המפתח(וכל כעם 
ציוד,  רכישת, תשלומים בגין אחסנה, הובלה, שמירה, שינוע, והיטלים תשלום אגרות ,התקשרות מכל סוג

הוצאות הנהלה וכלליות, וכל יתר והובלות,  ה, הוצאות נסיעעלויות העסקת עובדים, השכרתו, חידושותיקונו, 
 מתן השירותים, בהתאם למסמכי המכרז, ולרבות רווח.  כנדרש לצורךההוצאות והתשלומים 
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 טבלאות פירוט רכיבי השכר .  2

לעיל )לרבות פירוט האחוזים  1.1בעלי התפקידים מטעמי, כאמור בסעיף רכיבי השכר, עבור כל שעת עבודה של  .2.1
לכל שעת  מבחינתירווח שמיוחסים ההעלויות הנוספות ו וכן של רכיבי השכר הרלבנטיים ביחס לשכר היסוד(,

 , הינם כדלקמן:כאמור עבודה

 עלות לשעת עבודה אחוז תוספת מרכיב

סדרן/בודק  מוקדן
 ביטחוני

מאבטח רמה 
 א'

מאבטח 
 מתקדם ב'

מפעיל מכונת  אחמ"ש
 שיקוף

        יסודשכר 

        חופשה 

        חגים 

        הבראה

        4לפנסיה ההפרש

        פיצויים

        ביטוח לאומי 

        קרן השתלמות

        שי לחג

        מחלה

        נסיעות

הפרשות לגמל 
בגין החזר 

 נסיעה הוצאות
 

      

        עלויות נוספות

        רווח

       לשעה השכרעלות סה"כ 

 

לעיל )לרבות פירוט האחוזים  1.2מנהלי הביטחון מטעמי, כאמור בסעיף רכיבי השכר, עבור כל שעת עבודה של  .2.2
לכל שעת  מבחינתירווח שמיוחסים ההעלויות הנוספות ו וכן של רכיבי השכר הרלבנטיים ביחס לשכר היסוד(,

 , הינם כדלקמן:כאמור עבודה

  עלות לשעת עבודה אחוז תוספת מרכיב

מנב"ט 
 רישוי

מנב"ט 
מתחם גני 
 התערוכה

מנב"ט לצורך 
אבטחת ביתן 

2 

מנב"ט לצורך 
אבטחת ביתן 

1 

מנב"ט שערי 
הכניסה 
 למשלחות

מנב"ט 
כניסת קהל 

 לאירועים

מנב"ט 
 טכנולוגיה

         יסודשכר 

         חופשה 

         חגים 

                                                      
 חופשה, חגים והבראה.האחוז יחושב משכר היסוד בתוספת   4
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         הבראה

         5לפנסיה ההפרש

         פיצויים

         ביטוח לאומי 

         קרן השתלמות

         שי לחג

         מחלה

         נסיעות

הפרשות לגמל 
בגין החזר 

 נסיעה הוצאות
 

       

רכיב שעות 
 נוספות מקסימלי

        

         עלויות נוספות

         רווח

        לשעה השכרעלות סה"כ 

 

מרכיבי השכר  בעתידלא יפחתו שפורטו לעיל אינם פוחתים וכן  רכיבי השכרכי  הריני מאשר בזאת, .2.3
המחייבים )נספח "יא" להזמנה( כפי שיעודכנו מעת לעת על פי כל דין, וכי השכר לשעה שישולם  המינימליים

על ידי לכל אחד מהמאבטחים שיועסקו על ידי במתן השירותים )לרבות למניעת ספק, מנהלי הביטחון( לא 
 המפורט לעיל ביחס לכל אחד מסוגי המאבטחים )לפי תפקידו(. יפחת משכר היסוד 

הריני מאשר כי המחירים שמולאו על ידי בכתב הכמויות בנוגע לכל אחד מהמאבטחים ומנהלי הביטחון  .2.4
כוללים את עלות השכר למעביד וכן את כל העלויות הנוספות שלי בקשר למתן השירותים, כולל רווח כמפורט 

לעיל וידוע לי  1.10למניעת ספק, אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף  ת פירוט רכיבי השכר שלעיל.אולבטב
 כי ציון "עלות השכר לשעה" בכל הנוגע למנהלי הביטחון נועד לצרכים פנימיים של המזמין בלבד.

 

 חתימה וחותמת המציע  תאריך
 

 א י ש ו  ר
.ר. ___________(, מרחוב _______________, אני הח"מ, ___________________ עו"ד )מ

נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל  2018______________, מאשר/ת בזה כי ביום ______ בחודש _______ שנת 
על ידי מר/גברת  ("התאגיד" -)להלן _____ ______________________המוגש בשם ________

_____________________ ומר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. _______________
_____________ נושא/ת ת.ז. ___________________, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של _____________

 התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל דבר ועניין.

 

 _____________, עו"ד
 

                                                      
 האחוז יחושב משכר היסוד בתוספת חופשה, חגים והבראה.  5


