נספח י"ד
לתשומת לב המציעים  -יש להגיש נספח זה במעטפה חתומה ונפרדת בתוך מעטפת ההצעה,
ולציין עליה 'הצעת מחיר למכרז מס' .'5/2022
הצעת מחיר שתוגש באופן גלוי ,תביא לפסילתה על הסף של ההצעה כולה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ועדת המכרזים של המשרד תהיה רשאית רק במקרה בו
הצעת המחיר הוגשה בתוך מעטפה לא חתומה ,לחתום את המעטפה בעצמה מבלי לפסול את
ההצעה.
עוד יובהר ,כי גם מקום בו צורפה להצעה כנדרש מעטפה חתומה ובה הצעת מחיר ,אך הצעת
המחיר צוינה בנוסף במקום כלשהו במסמכי הפנייה להצעות ו/או שנספח הצעת המחיר
צורף בנוסף למסמכי ההצעה באופן גלוי ,ההצעה תיפסל על הסף.

תאריך__________ :
לכבוד-
משרד העלייה והקליטה

הנדון :הצעת מחיר למכרז מס'  5/2022להפעלת תכנית לתגבור לימודי לתלמידים
עולים בכיתות א'-ו' במסגרת החינוך הלא-פורמלי
עבור משרד העלייה והקליטה
.1

אני מוכן ומתחייב לבצע את השירותים נשוא מכרז זה כהגדרתן במפרט המכרז ,בתמורה
למפורט להלן:
התמורה בש"ח
ללא מע"מ

מרכיב
ביצוע שעת פעילות לקבוצה בת  5-9תלמידים
על-ידי חבר צוות הוראה שהינו מורה ,העומד
בכל התנאים המפורטים בסעיף .2.4.2
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.2

ידוע לי כי בגין שירותים שבוצעו על-ידי חבר צוות הוראה שהינו סטודנט כהגדרתו במפרט
המכרז ,תשולם תמורה בגובה של  00%מזו שהייתה משולמת בגין ביצוע שירותים אלו על-
ידי חבר צוות הוראה שהינו מורה.

.3

ידוע לי כי התמורה המרבית שתשולם עבור כל קבוצה ,הינה התמורה שנדרשה בהצעת
המחיר עבור ביצוע שעת הפעילות ,במכפלת השעות שבוצעו בפועל באותו החודש (להלן:
"התמורה המרבית") ,וכי התמורה בפועל תשולם ,תקבע עפ"י הממוצע החודשי של אחוז
הנוכחות באותה כיתה ,כדלהלן:
( )1ממוצע חודשי של  07%ומעלה ,וממוצע של לא פחות מ 4 -תלמידים למפגש -
תמורה של  177%מסך התמורה המרבית.
( )2ממוצע חודשי הפחות מ 07%-ו/או ממוצע הנמוך מ 4 -תלמידים למפגש –
אחוז הנוכחות במכפלת התמורה המרבית.

.4

ידוע לי כי התמורה בגין האמצעים ועזרי הלימוד המתכלים ,תשולם כנגד עלויות בפועל ("גב
אל גב").

.5

ידוע לי כי המשרד לא ישלם כל תמורה עבור פעילות שאופן ביצועה מצריך ,עפ"י הוראות
המכרז ,את קבלת אישור המשרד ,אשר בוצעה מבלי שניתן לה אישור כאמור.

.6

ידוע לי כי התמורה עבור הרכיב המתומחר לעיל ,הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כל
הפעולות לצורך הפעלת התכנית ,בהתאם לדרישות המכרז ,למעט מע"מ.

.0

ידוע לי כי ככל שהצעתי תיבחר כהצעה הזוכה ,למעט תשלום התמורה בגין הרכיבים
המפורטים לעיל ,אשר בוצעו בפועל ,לא אהיה זכאי לכל החזר ו/או תשלום ו/או הטבה
אחרת בגין מתן השירותים ,לרבות תשלומים בגין שכירות מבנים ,תשלומי שכר ,ביטוח,
הוצאות טלפון ,דואר ,צילומים ,הדפסות ,נסיעות ,אש"ל ,ציוד משרדי וכל הוצאה אחרת
הקשורה בביצוע השירותים.

.8

אני החתום מטה מגיש בזה את הצעתי כנדרש במכרז שבנדון בהתאם לתנאים המפורטים
במסמכיו ומצהיר ומאשר כי קראתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז
הנ"ל על כל נספחיו ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם
המלאה.
בכבוד רב,
שם המציע ______________ :ח.פ .המציע_____________:
שם מורשה חתימה במציע______________:ת.ז__________:.
חתימה וחותמת מורשה חתימה במציע__________________ :
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