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 חתימה וחותמת הקבלן:______________

 

 (מסמך ו')כמויות כתב 

 

 

תיאור  
 הטובין/העבודות/השירותים

 ₪אומדן  ניקוד כמות יחידה/מידה
כולל מע"מ 

 0בשיעור 

 הנחה

אספקה והתקנה של מערכת  1
ולטאית על מבני ציבור פוטו

חודשי  12בעיריית אילת כולל 
תחזוקה ממועד הפעלת 

שנות אחריות  20המערכת ו 
)כולל חלפים ועבודה( והכל 
בהתאם להוראות המפרט 

הטכני. המחיר הנו סופי לכלל 
הרכיבים כולל כל הדרוש 

ל לחיבור לרשת החשמ
והפעלה מושלמת של 

 המערכת.

עלות לקו"ט 
 מותקן

1 80% 4,500 ₪   

מחיר שנת תחזוקה מעבר ל  2
שנה הראשונה הכלולה במחיר 

המערכת. יש למלא עלות 
תחזוקה לשנה )אופציה( 

 שנה. 20למשך 

שנה אחת 
באחוזים 

מהכנסות 
 המערכת

1 20% 10%  

 

שהם  מ"מע כולל_______  על ויעמוד קבוע הוא הראשונה השנה מתום תחזוקה לשנת המחיר* 

 .____ אחוז מהכנסות המערכת

 

 חישוב ההצעה הזוכה יתבצע באופן יחסי:

וכל שאר ההצעות ידורגו ביחס  100%בכל סעיף ההצעה עם אחוז ההנחה הגבוה ביותר תהווה את ה

 אליה.

 לדוגמה:

 להלן הנחות המתקן:

הספק 
 מתקן

 קו"ט 150

 ש"ע 1750 ש"ע בשנה

 /קו"טש₪ 0.5 תעריף

סה"כ 
 הכנסה

 לשנה ₪  131,250

 

  131,250*10%מההכנסה השנתית של המתקן =  10%עלות התחזוקה המקסימאלית הנה  =

 לשנה. ₪ 13,125
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  ש"ח 675,000=  150*4500לקו"ט מותקן =  ₪ 4500עלות ההתקנה המקסימאלית הנה 

 

 להלן דוגמה להצעות:

  
אחוז הנחה קו"ט 

 מותקן
אחוז הנחה 

 תחזוקה

 5% 11% 1מציע 

 3% 12% 2מציע 

 2% 5% 3מציע 
 

הציע את אחוז ההנחה  1הציע את ההנחה הגדולה ביותר בעלות ההתקנה ואילו מציע  2מציע 

בעלות ההתקנה ואילו  100%מהווה את ה  2הגבוה ביותר מעלות התחזוקה. בהתאם לכך מציע 

 התחזוקה.בעלות  100%מהווה את ה 1מציע 

  
הנחה מעלות 

 ההתקנה בש"ח
הנחה בתחזוקה 

 בש"ח

 495 1מציע 
                           
656.25  

 540 2מציע 
                           
393.75  

 225 3מציע 
                           
262.50  

 

 

 דירוג לפי סעיפים:

 דירוג תחזוקה דירוג התקנה  

 100% 92% 1מציע 

 60% 100% 2מציע 

 40% 42% 3מציע 
 

 דירוג כללי:

 80%המשקל של עלות ההתקנה הנו 

 20%המשקל של עלות התחזוקה הנו 

 ולכן בהתאם למכפלות של הדירוגים:

 דירוג משוקלל  

 93% 1מציע 

 92% 2מציע 

 41% 3מציע 
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 כמפורט הדרישות כל את הכוללות המערכת של נוספות יחידות להזמין רשאית תהא המזמינה .1

 יחידות עבור התמורה חישוב אופן. (אופציה) ותחזוקה אחריות, התקנה, אספקה רבותבמפרט ל

 הנקובה התמורהעל פי  תהא אחדKW  בעד התמורה .אחדKW  של מידה יחידתי פ על יהיה אלו

 ת הצעת המחיר לעיל.בטבל  1בסעיף 
 

 : התשלום תנאי .2

 :להלן המפורטים הדרך לאבני בהתאם יבוצע התשלום .2.1

 המזמינה. ידי-על התוכניות אישור לאחר מהמחיר 10% .2.1.1

 החשמל. מחברת המכסה וקבלת אילת מעריית הבניה היתר קבלת לאחר מהמחיר 10% .2.1.2

 למערכת חיבורן לרבות, מבני הציבורה גגות על המודולים פריסת לאחר מהמחיר 30% .2.1.3

 .הקונסטרוקטיבית
 אצל המזמינה. החשמל ללוחות וחיבורן התשתיות פריסת לאחר מהמחיר 20% .2.1.4

 . ותחילת הפעלתה המערכת מסירת לאחר מהמחיר 30% .2.1.5

 הראשונים החודשים עשר לשניים מעבר תחזוקה שירותי להזמין מזמינהה שתבחר ככל .2.2

בטבלת הצעת  הנקוב השיעור לפי המחיר יחושב, בידיה הנתונה הברירה לזכות בהתאם

 כל חודש בחודשו. וישולם. 2המחיר לעיל סעיף 
 ובאישור לעיל כמפורט העבודות ביצוע השלמת לפני כלשהם מקדמות או סכומים ישולמו לא .2.3

 .המזמינה ידי-על קבלתן

 התשלום בהן מהאמור לגרוע ומבלי ההתקשרות הסכם להוראות בהתאם יבוצע התשלום .2.4

 יבוצע
 .30טף + שו בתנאי .2.5
 אישור לפני המכרז מסמכי פי-על הנדרשים המסמכים כל בהמצאת מותנה התשלום  .2.6

 החשבונית
 .לתשלום .2.7

 ישתנו. ולאבסעיפים בטבלה לעיל לא יעודכנו  יםהנקוב המחיר  .2.8

 , ככל שיהיה מע"מ.מ"מע כוללים בטבלה הנקובים המחירים .2.9

 ממסמכי אחר מסמך בכל הנקוב אחר תנאי מכל גורעים ואינם להוסיף באים דלעיל התנאים  .2.10

 .המכרז

 

 במסמכיו המפורטים לתנאים בהתאם הנדון במכרז כנדרש הצעתי את בזה מגיש מטה החתום אני

 נספחיו כל על ל"הנ המכרז במסמכי והנדרשים המפורטים התנאים כל את קראתי כי ומאשר ומצהיר

 .המלאה רצונכם לשביעות והדרישות התנאים כל אחר למלא בזה ומתחייב

 

 ,רב בכבוד

 ___________________________ המציע שם

 _______________________  וחותמת חתימה

 


