
:שכל אחד מהם מפורט בלשונית נפרדת, כתב הכמויות מורכב משני חלקים. 1

ב"גדר נגיעה ושו* 

טלוויזיה במעגל סגור- ס "טמ* 

.ח"בש, בשתי הלשוניות, כמפורט להלן, על המציע למלא את המחירים הנדרשים. 2

.(Eטור )על המציע למלא את הצעת המחיר לכל פריט בתא המתאים המסומן בצהוב , בכל לשונית. 3

לקבלת הצעת המחיר הכוללת , (Dטור )הצעת המחיר עבור כל סעיף תוכפל אוטומטית בכמות היחידות המפורטת לאותו סעיף . 4

. (Fטור )לאותו סעיף 

הצעת המחיר .  יחידות3הכמות המצוינת הינה , "פשפשים,  לשערי רכבHDאספקה והתקנת גלאי מגנטי כבד "עבור סעיף : לדוגמא

.3X- ח "כ מחיר בש" לקבלת סה3-תוכפל ב, ח" שXבסך , של המציע

.  יהווה את הצעת המחיר הכוללתFסכום כל התאים בטור , בכל לשונית. 5

שתשמש לחישוב ציון המחיר , "הצעת מחיר כוללת"הצעת המחיר הכוללת בכל לשונית תיסכם להצעת המחיר הכוללת בלשונית . 6

.הצעת המחיר- למכרז ' המשוקלל כמפורט בנספח ב

.PDFיש לשמור ולהגיש את כתב הכמויות כקובץ אקסל וכקובץ . 7

:הערות

. ט ליד כל פריט מוצע בכתב הכמויות"המציע יפרט את שם היצרן והמק. 1

.כמפורט במסמכי המכרז, על המציע לצרף להצעתו מפרטים טכניים וקטלוגים מקוריים לציוד המוצע על ידו. 2

תוך הצגת , (מסומנים בירוק)שינויים ותוספות יש להציג בתאים המיועדים לכך . אין לשנות את מבנה כתב הכמויות ואת תוכנו. 3

.נימוקים ועלות כספית נדרשת

הצעת פריט חלופי תעשה בתאים . כל הפריטים המופיעים בכתב הכמויות ותיאורם כפופים למפרט הטכני ולתיאור בכתב הכמויות. 4

.תוך ציון מפורש ובקשה לאישורו (מסומנים בירוק)המיועדים לכך 

.י ההתקנה בפועל והמדידות בשטח"החישוב הסופי של הכמויות יהיה עפ, כל הכמויות הינן כמויות משוערות בלבד. 5

המציע ייקח בתחשיב את כל העלויות הישירות והעקיפות המוצגות בכל התנאים המפורטים במפרט , בעת מילוי הצעת המחיר. 6

.שאריות וחומרים שנפסלו לשימוש, כולל פחת, בתכניות ובתנאי השטח של האתר, הטכני

המחירים שיוצעו על ידי המציע ייחשבו ככוללים גם את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים והדרישות של , למען הסר ספק. 7

. ובמפרטים והתקנים הנלווים, מכרז זה

 חודשים ממועד המסירה של 48מחירי הפריטים יהיו קבועים לאורך כל תקופת ההתקשרות ולמשך תקופת האחריות של . 8

מחירוני ספקים או שינויים בשערי , לא תתקבל דרישה לתוספת מחיר בגין שינוי בעלויות חומרי הגלם . התשתיות לתוספות ושינויים

.מטבעות

. בין אם העבודה בוצעה ברצף או בשלבים בהתאם לתנאי האתר והנחיות המפקח, מחירי היחידות בכתב הכמויות הינם קבועים. 9

.התנאים ושעות העבודה שהושקעו בביצועו, המחיר לא יושפע בשל אורך המקטע

התמורה לספק תהיה בהתאם לספירה ומדידה של הכמויות שסופקו . הכמויות שמופיעות בכתב הכמויות הינן לצורך אומדן בלבד. 10

. בהתאם לתכניות והנחיות המפקח, ובוצעו בפועל

xx/xxxxהנחיות למילוי הצעת המחיר למכרז 


