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נספח ג' – הצעת המחיר
מצורף לפנייה זו קובץ אקסל עם כתב כמויות ,המכיל רשימת פריטים (מוצרים ושירותים) ,עבורם יש
לתת הצעת מחיר.
יש להגיש את ההצעה הכספית מודפסת וחתומה  +בקובץ האקסל על גבי דיסק און קי או סי .די.
על הזוכה לספק חומרים בהתאם למצויין בכתב הכמויות.
בנוסף ,לגבי מוצרים שאינם כלולים בכתב הכמויות כאמור בטבלה המצ"ב – המציע יפרט את גובה אחוז
ההנחה הקבוע שיתן למכללה ממחירון דקל .אחוז ההנחה שהציע כל זוכה יהיה קבוע ואחיד למשך כל
תקופת ההסכם .לשימת ליבם של המציעים ,אחוז ההנחה לא יובא בחשבון לצורך בחירת ההצעה הזוכה,
אלא אך ורק המחירים כאמור בטבלה המצ"ב.
לשימת ליבם של המציעים ,כל המוצרים שיוצעו צריכים להיות מיוצרים על ידי יצרן בעל תו תקן .ISO
בנוסף לאמור לעיל ,לגבי המוצרים המופיעים בפרק  1סעיף  2בטבלה (תשתיות תקשורת  -כבילה
תשתית נחושת עבודות חוץ) – מובהר בזאת כי כל המוצרים שיוצעו בסעיף זה צריכים להיות תוצרת
ישראל.
לחלק מהפריטים מצויים שם יצרן או יצרנים .במקרים אלו יש להקפיד ולהציע רק ציוד של היצרנים
הרשומים.
מעת לעת ,ועל פי צרכי המכללה ,תפנה המכללה בכתב לזוכה בבקשה לביצוע רכישה או עבודות התקנה
של פריטים המופיעים בכתב הכמויות.
הזוכה יתאם מול המכללה את מועד ביצוע העבודות במועד מוקדם ככל האפשר ,ואשר לא יעלה על 3
(שלושה) ימים ממועד קבלת ההזמנה בכתב.
המכללה אינה מתחייבת לבצע רכישות בכל היקף שהוא.
בהגשת הצעתו מסכים המציע כי בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתה של המכללה ,יבוצעו העבודות מעבר
לשעות העבודה הרגילות ,בהתאם לאילוצים ככל שיהיו למכללה .במקרה זה הספק לא יהיה זכאי
לתשלום נוסף בגין עבודות אלו.
מובהר כי הכמויות המפורטות בנספח זה הינן בגדר אומדן בלבד ,ולצורך תמחור בלבד ,וכי התמורה
תשולם בהתאם להזמנות שיבוצעו בפועל מעת לעת לבקשת המכללה.
 .1אחוז הנחה לפריטים שאינם כלולים בכתב הכמויות לעיל (יש למלא את אחוז ההנחה):
אחוז ההנחה המוצע על ידי המציע ממחירון דקל הוא _______ ( %במילים__________ :
אחוזים) .אחוז ההנחה הינו סופי וקבוע ,וכולל את כל ההוצאות הנלוות.
 .2המחירים יצויינו בשקלים חדשים בלבד ,ואינם כוללים מע"מ.
 .3המחירים הינם סופיים ותקפים לכל תקופת ההתקשרות בין הצדדים ,וללא הצמדה שהיא.
 .4מחיר המוצר יכלול את כל המופיע במפרט כאמור לעיל ,כולל אחריות ושירות לשנה אחת באתר
הלקוח/המזמין (כולל תחזוקה וחלפים).
 .5מובהר למען הסר ספק ,כי מעבר לאמור לעיל ,המכללה שומרת לעצמה את הזכות להזמין שירותים
נוספים בתנאים על פי הסכם זה במשך כל תקופת ההסכם ,וכן להאריך את ההסכם ב 4 -שנים
נוספות באותם תנאים.

תאריך____________ :

חתימה  +חותמת______________ :

