
 

  2016-01-מתן שירותי אבטחה -התמורה–' בנספח 

תמורת ביצוע כול התחייבויותיו של הספק , בהתאם להסכם זה, מתחייבת מכללת קיי,  .1

לשלם לספק, את התמורה )להלן" התמורה"( בהתאם לסכום הצעתו הסופית שנבחרה 

 על ידי מכללת קיי.

מסמכי המכרז וההסכם המצורף על אני הח"מ מצהיר בזאת כי ידועים לי הנוסחים של כול  .2

הקשור ו/ או הנוגע למתן השירותים וקיבלתי את כול  כול נספחיו, לרבות הוראות כול דין

 ההסברים וההבהרות הדרושים לצורך הגשת הצעה זו.

וכי כול הגורמים המשפיעים ו/או הנוגעים  בסיור הקבלניםהיר כי השתתפתי בכמו כן אני מ .3

ו/או הקשורים למתן השירותים, ידועים, מובנים ומוכרים לי. כן אני מאשר כי ערכתי את 

פחיו, לרבות סכול הבדיקות האפשריות הדרושות לצורך קיום התחייבויותיי לפי ההסכם ונ

לחישוביי ולשיקול  בכול הרשויות הנוגעות לעניין, ועל בסיס כול המפורט לעיל ובהתאם

 דעתי, הגשתי את הצעתי הסופית.

אני מאשר כי בהצעתי הסופית כללתי ושקללתי את כול מרכיבי העלות שלי, ובכלל זה כול  .4

עלויות השכר, הנסיעות, הציוד, האביזרים וכול שאר האמצעים , וכן את כול ההוצאות 

ות וברמה גבוהה, ש להן, לשם מתן שירות באיכוהעלויות הישירות והעקיפות שאדר

 בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסכם ונספחיו , ולשביעות רצונה של מכללת קיי.

מאשר כי מחירי הצעתי הסופית מהווים תמורה מלאה , שלמה וכוללת עבור מתן אני  .5

השירותים על יד לפי מסמכי המכרז וההסכם על נספחיו, לרבות כול הוצאה ועלות שתהא 

 קתם וכי לא אהיה זכאי לכול תמורה, במישרין או בעקיפין.כרוכה ו/או קשורה באספ

בהתייחס למכלות השירותים שיינתנו, בהתאם להוראות מסמכי המכרז וההסכם על  .6

 נספחיו, אקבל תמורה )להלן "התעריף"( כדלהלן:

ש"ח )במילים(________________שקלים חדשים לשעת עבודה  סך של______ 6.1

 .ביום חולשל בפועל של מאבטח 

סך של _____ש"ח )במילים(________________שקלים חדשים לשעת עבודה   6.2

 .ביום שבת/ חגבפועל של מאבטח 

ש"ח )במילים(________________שקלים חדשים לשעת עבודה  סך של_____ 6.3

 ביום חול.של בפועל של אחמ"ש )אחראי משמרת( 



עבודה בשעות ידוע לי, כי אין המכללה מתחייבת לשלם לי תמורה גבוה יותר כנגד  .7

נוספות ביום חול ומשום כך עלי לדאוג כי העובדים המוצבים לעבודה מטעמי, לא יבוצעו 

עבודה בשעות נוספות וככל והללו יבוצעו עבודה בשעות נוספות, אשא בתשלום הגמולין 

כאשר מדובר  6.3, 6.1באופן עצמאי והמכללה תשלם לי אך כמפורט דלעיל, בסעיף 

 ככל ומדובר בעבודה ביום שבת או חג. 6.2תאם לסעיף בעבודה ביום חול ובה

בהתייחס לביצוע פעילות נוספת )אשר אינה כלולה במסגרת השירותים( אקבל תמורה  .8

 לפי מכפלת כמות השעות בפועל בתעריפים השעתיים שלעיל, בהתאם לימי הפעילות.

 על המחיר שלעיל, יתווסף מע"מ כחוק. .9

 

 : האמור לעיל הריני מאשר בזאת את הסכמתי לכול

 

 שם המציע:________________________ ת.ז/ ח.פ/ ח.צ__________________________

 כתובת:______________________________________________________________

 טלפון:___________________________פקס:________________________________

 ___________ תאריך: ___________________________חתימת המציע:_________       

 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ עורך דינו של ___________________ שהוא יחיד/תאגיד )יש לפרט את סוג התאגיד 

ומספרו(. ח.פ__________________________ הרשום כדין, מאשר את חתימתו על גבי הצעה זו, 

 וכי )מקום שהמציע הוא תאגיד( אני מאשר כי חתימתו נעשתה באמצעות מורשי החתימה 

 ____________  ת.ז _______________________ שלו ה"ה___________

ה"ה________________________  ת.ז _______________________ שחתמו עליה בפניי  -ו

תוקף שהוא  -וכי חתימת התאגיד על הצעה זו נעשתה בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו ולפי החלטה בת

 קיבל כדין.

 

 וחותמת_______________________שם עו"ד_________________________ חתימה 

 

 

 


