הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ שירותי תאום מערכות בניין
עבור דיפו בנווה יעקב

נספח השירותים והשכר
נספח ב'

הצעה כספית
יונ18-
פרטי המציע
שם המשרד
פרטי מגיש ההצעה
כתובת :
פרטי התקשרות :

טלפונים:
דוא"ל :
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הצעה כספית
כללי:

1

מחירי היחידה למ"ר ב  ₪פי שיוצעו להלן מתייחסים לכל תכולת העבודה המפורטת ב  SOWהמצורף
להזמנה להציע הצעות  .השכר מחושב על פי מניין שטח המבנה "מבנה הדפו בנווה יעקב" יציון כי
השכר המחושב הינו ל 100% -שירותי המתכנן .
מחירי יחידה
על המציע לציין את מחירי היחידה ב/ ₪ -מ"ר
העבודה

2

מחיר ב₪ -

תאום מערכות מבנה

________________ ₪

אופן מדידה
מ"ר

א
במילים:

חתימת המציע

________________________________________

תאריך

מ"ר₪/

3

להלן ,פירוט שירותי המתכנן ואבני הדרך לתשלום התמורה ,הכל על פי המפורט בהזמנה להציע הצעות
ובתכולת העבודה:

חתימת המציע

תאריך

תעריף חשכ"ל

נספח

ב1
התעריף

1

1.1

התעריף " :התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" כפי שמתפרסם מעת לעת בחוזר החשב
הכללי במשרד האוצר [להלן :תעריף חשכ"ל ] התעריף לשעת עבודה ייקבע בהתאם לרמתו
המקצועית של נותן השירות בפועל כמוגדר באותו תעריף .

1.2

תעריף יועצים לניהול [מקצעות שונים] על פי הוראה  13.9.2מתוקף מיום 01.09.17
דרגת השכר

2

2.1

2.1.2

דרגת השכר תיקבע בהתאם לרמתו המקצועית של נותן השירות בפועל -על המציע לצרף תעודות
המעידות על השכלתו על נסיונו בתחום בו נדרשת עבודת הייעוץ  .יש לציין את מספר העובדים
המקצועיים אשר מעסיק המציע על פי הגדרות התעריף .
למרות האמור לעיל ,הצוות ראשי על פי שיקול דעתו לקבוע את היקף השעות ואת דרגת נותני
השירותים הדרושים לביצוע המטלה בכל הזמנת עבודה.
הפחתה

3

20%

הפחתה קבועה בשיעור:

3.1

על אף האמור בתעריף חשכ"ל ,המחיר לשעת עבודה יקבע על פי המחירים המכסימליים המפורסמים בתעריף
 .חשכ"ל ועל פי דרגת זכאות נותן השירות בפועל כשהם מוכפלים על פי  80%מערכם .הפחתה זו תחול על כל
שעות הייעוץ/התכנון המוזמנות ו/או המבוצעות בפועל ,גם במקרה של ביצוע מטלה/עבודה אשר מסגרת השעות
שנקבעה בגינה לא תחול הפחתה על פי הגדרות התעריף
אישור וחתימה

4

היועץ מאשר בחתימתו :כי קרא את תעריף חשכ"ל והוא מודע לכל כלליו ותנאיו .
מסכים לתנאים המפורטים בפניה לקבלת הצעות .

חתימת המציע

תאריך
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