
 13.4.21ן נכון ליום מסמך מעודכ

 טופס הצעת מחיר  – 'גמסמך 

 למעטפה ב' אך ורקמסמך זה יצורף 

 שבמעטפה א'. לדיסק או קי ולא ייסרק יצורף  לאמסמך זה 

 יש לחתום בראשי תיבות על כל עמוד וחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף המסמך 

 6/2021מס' מכרז פומבי 

)להלן:   _____________________ מס' מזהה ................... אנו החתומים מטה

יון בחנו והבנו את כל הוראות המכרז ונספחיו, על כל תנאיו לאחר שקראנו בע"( המציע"

וכן לאחר שהבנו את תכולת השירותים המבוקשים ואופן מתן השירות כמפורט  ודרישותיו

 המחיר כדלקמן:  מתכבדים בזאת להגיש הצעתבמסמכי המכרז על נספחיהם 

ר פריט מתוצרת מובהר כי בכל מקום שבו נכתב שם היצרן, ניתן יהיה להציע מחיר בעבו

של יצרן אחר, ובלבד שהפריט מבצע את עיקרי הפונקציות של הפריט של היצרן בו נקב 

התאגיד. על המציע לנקוב בשם היצרן במקרה והפריט הוא של יצרן שונה מהיצרן הנקוב 

 בעמודת הפריט. 

 פריט

שם היצרן במקרה והפריט 

מתוצרת שונה מהנקוב 

 בעמודת הפריט

מחיר השכרה 

של  בש"ח ליחידה

שעות )לא כולל  24

 מע"מ(

   מצלמות

X9FSONY   כולל סוללות וכרטיסי
  זיכרון

 
 

X6FSONY   כולל סוללות וכרטיסי
 זיכרון

 
 

SONY ALPHA A7 S3  כולל עדשה
 .וכרטיסי זיכרון סוללותו , בסיסית

 
 

CANON EOS 5D MARK 4  כולל
וכרטיסי  סוללותו , עדשה בסיסית

 .זיכרון

  

GOPRO  ומעלה כולל פומפה  9דגם
כרטיס זיכרון  1-וסוללות  2 ,זרוע, לרכב

 .ג'יגה 32

 
 

  עדשות
 

 SONY 24-70 / SONY 28-135   

CANON 70-200 2.8 / SONY 70-200 
2.8  
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 פריט

שם היצרן במקרה והפריט 

מתוצרת שונה מהנקוב 

 בעמודת הפריט

מחיר השכרה 

של  בש"ח ליחידה

שעות )לא כולל  24

 מע"מ(

CANON 24-70 2.8 / SONY 24-70 
2.8 

 
 

 :סט עדשות קולנוע פריים לדוגמא
ZEISS Super Speed  18, 

24,35,50,85,135 

 
 

METTE BOX + ND  ,עוצמות שונות
 .או עדשה דומה מתוצרת יצרן אחר

  

 
 

  תאורה
 

DEDOLIGHT K12M 100W  
 

HMI .בעוצמות שונות 
ARRI ARRIMAX 1.2/1.8Kw  כולל

כולל   ARRI M8  סקי חול.  2חצובה כולל  
 שקי חול. 2חצובה כולל 

 
 

   1Kבייבי  -טנגסטן   1Kפנס עדשה 

  2K בייבי -טנגסטן  2Kפנס עדשה 
 

  1Kwדימר  1
 

   KINO CELEBפנס
 

   ציוד נוסף

 4x4מסגרות וריכוכים בעוצמות שונות 
 מטר על מטר

 
 

   גריפ סטנד

  Dana Dolly קומפקטי סט דולי
 

 

   Sachtler 18חצובה 
 

גימבל למצלמות גדולות לדוגמא מייצב 
MOVI או Ronin 

 
 

   300dפנס 

   300xפנס 

  סאונד
 

  ערוצים  8מכשיר הקלטה 
 

מקליט, בום, -. מיקסרמלאסט סאונד 
 מיקרופונים, 

 .לחדשות -ערכות אלחוטי  3

 
 

   ערוצים 4מכשיר הקלטה 

מסוג  אלחוטיים מיקרופונים סט
Sennheiser ew 512P G4 
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מס ערך מוסף, שיחול כשיעורו ביום  ללאאת המחירים יש לנקוב בשקלים חדשים, 

 .התשלום

 

     

 המציע מצהיר ומתחייב כי ידוע  והובהר לו והוא מסכים לכל האמור להלן:   

בכתב מאת המציע הזוכה את מראש ותשלום התמורה הנו בכפוף להזמנת התאגיד  .1

השירותים מלא ובכפוף לביצוע בהתאם לסוג הציוד בהיקף שיוזמן , השירותים

 . לשביעות רצונו המלאה של התאגיד על ידושהוזמנו בפועל 

)עשרים וארבעה(  24הצעת המחיר כוללת שכירות של יחידה אחת של הציוד למשך  .2

שעות ממועד קבלת הציוד שהושכר על ידי נציג התאגיד. מובהר בזאת כי התאגיד 

שעות מרגע בו קיבל לידיו את הציוד מבלי  26ציוד בתום יהא רשאי להחזיר את ה

 לשלם כל תשלום נוסף שהוא לספק.  

העלויות, את כל ת וללכ, הנה מלאה סופית ומוחלטת והיא הצעת המחיר המוצעת .3

ללא יוצא מן למציע מכל מין וסוג שהם שיידרשו  ההוצאותתשלומי המיסים ו

החומרים, שכר עובדים, נסיעות,  כל הרווחים, השירותים,ובכלל זה את הכלל, 

הוצאות הכלליות הביטוח, , תכנות מחשב, אמצעים טכנולוגיים, שליחויות, עזרים

, וכל הוצאה פי מכרז זה-וההתייקרויות העלולות להידרש לביצוע התחייבויותיי על

מובהר כי לא ישולם כל תשלום שהוא בגין זמני נסיעות של אחרת פרט למע"מ. 

ו/או מי מטעמו ו/או תוספת בגין אספקת השירותים בשעות בלתי שגרתיות  המציע

או הפרשים ו/או התייקרויות מכל סוג ומין. להסרת ספק מודגש כי לא ישולמו /ו

יחד עם זאת, במקרה והתאגיד ידרוש משלוח של הציוד שיוזמן, הפרשי הצמדה. 

 התאגיד ישלם את עלות המשלוח.   

בנוסף על התמורה הנקובה שהוא תשלום שלא ישולם כל למען הסר ספק יובהר  .4

  ומשלוח הציוד ככל שהתאגיד ידרוש זאת.  לעיל, למעט מע"מ

של כל התחייבויות והפעולות ומעולה מלא , כלול ביצוע מושלםתהצעת המחיר  .5

 התאגיד. נו המלא של לשביעות רצוהנדרשות למתן השירותים 

בכתב ברור וקריא, וזאת אך ורק במקומות המיועדים לכך את ההצעת המחיר יש למלא 

 .בטופס זה

אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או השמטות ו/או 

 . סתייגויות מכל סוג שהואה

המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, יהא רשאי התאגיד 

את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול 

התאגיד יהא רשאי לפי שיקול , בנוסף ו/או לחילופין על ידי התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את המציע

 דעתו הבלעדי  לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את ההצעה. 

ר הצעת המחיר, יגבר המחיה"כ שבלבין ספריט במקרה של אי התאמה בין המחיר המוצע ל

 . הכספית והוא אשר יילקח בחשבון לטובת שקלול ההצעהפריט המוצע ל
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או אי התממשות של איזו המציע ו/ יימות של איזו מהערכותהתקאי יובהר, כי  .6

פרט כלשהוא בשירותים ו/או , לרבות בנוגע לוכניותיואו ת ו, תחזיותיומציפיותי

לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של בתקופת ההתקשרות ו/או בתקופת ההארכה 

במסמכי או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים /המחיר דנן ו הצעת

ז, אף אם התאגיד יפצל את השירותים, יבצע חלק מהם באופן עצמאי או המכר

 באמצעות אחרים או לא ידרוש שירותים כלל מאת המציע. 

מיום אישור החשבונית על ידי יום,  30תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס  .7

 התאגיד. 

קיום מלוא  הנני מצהיר כי יש באפשרותי וביכולתי לעמוד במחיר הצעתי תוך .8

 . , ההסכם ומסמכי המכרזהתחייבויותיי לפי הדין

 

 שם המציע: ...............................

 מספר מזהה )מס' ת"ז / מס' עוסק מורשה / מס' רישום(: ...........................

 כתובת: .......................................................

 .............................................        טלפון: ...........

 שם איש קשר ותפקידו: .................................. 

 טלפון איש הקשר: .........................................

 טלפון נייד איש הקשר: ..................................

 ............................................................ כתובת דוא"ל של איש הקשר: 

 על החתום:

 

______________________                                                      _____________ 

 שם המציע + חתימה         תאריך                                                                   

 ישורא

ידי הגורמים המוסמכים לחייב -הנני לאשר כי המסמך דלעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו על

את המציע בחתימתם לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו של המציע במסמכי המכרז 

 סכם הכלול בהם.ובה

במקרה של מציע שהינו יחיד: החתימה על גבי הצעת המציע למכרז הינה חתימתו של 

 המציע.

 _______________________ 

 עו"ד                                                                                                                               

 


