נספח ד' – 2-הצעת המחיר
להלן הצעת המחיר מטעם המציע .יש למלא את התעריפים המוצעים במקומות החסרים .למחיר יתווסף
מע"מ כחוק.
 .1התמורה למציע עבור משמרות בוקר/אחה"צ תחושב על פי שעת ניקיון בפועל (להלן" :שעת
ניקיון") ,שהזוכה יספק למכללה .חישוב השעות לתשלום יהיה על בסיס השעות שהוזמנו על ידי
המכללה ושעון הנוכחות של המציע שיוצב במכללה.
לעומת זאת ,התמורה בגין משמרת לילה תהיה פאושלית.
 .2בהתאם להוראות נספח ד— ,1עלות שכר מינימאלית לכל שעת עבודה בתחום הניקיון עומדת על
 37.55ש"ח .עלות השכר המינימאלית כוללת את שכר היסוד בגופים ציבוריים כולל תוספת ענפית,
חופשה ,תוספת ותק ,חגים ,הבראה ,פנסיה ,פיצויים ,ביטוח לאומי ,קרן השתלמות .בנוסף ,על
המציע לקחת בחשבון רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע :נסיעות ,הפרשות לגמל עבור
החזר הוצאות נסיעה ,מחלה ,שעות נוספות ,חופשת נישואין ,תוספת בגין ימי אבל/חופשה מסיבות
משפחתיות ,שי לחג ,ביגוד וכיו"ב ,וזאת למעט רכיב מענק מצויינות ,אשר ישולם בהתאם לביצוע
ובהתאם להוראות סעיף ( 3.7מענק מצויינות) בנספח ד.1-
הצעת המחיר של המציע תשקלל את מלוא הרכיבים שעל המעביד לשלם לעובד ,לרבות הוצאות
נוספות (כולל עלות איש הקשר של המציע) ,ומרכיב הרווח של מציע.
 .3יובהר ,על המציע להציע עבור התעריף השעתי סכום גבוה מהסך של  .₪ 37.55במידה שהמציע
יזין את הסכום  37.55ש"ח או ערך נמוך מערך זה ,הערך לא ייחשב והצעתו תיפסל.
 .4לשימת ליבכם ,בתוך התעריף המוצע על המציעים לשקלל את כל העלויות כפי שפורטו בסעיף 2
לעיל (עבור משמרת לילה על המציע לשקלל גם את התוספת בגין עבודת לילה ,ככל שמגיעה על פי
דין) .על המציעים להציע את הסכום הכולל את כל העלויות כאמור.
 .5על המציעים למלא את המחירים בסעיפים  8 – 6כולל ואת הנתונים בסעיף  13להלן.
 .6התעריף השעתי המוצע על ידי המציע לשעת עבודה של עובד ניקיון במשמרת בוקר/צהרים הוא:
_________________ ( ₪במילים ,)₪ _______________ :בצירוף מע"מ כחוק.
 .7התעריף החודשי המוצע על ידי המציע למשמרת לילה:
_________________ ( ₪במילים ,)₪ _______________ :בצירוף מע"מ כחוק.

.8
תאריך____________ :

חתימה  +חותמת______________ :
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תיאור

עלות מוצעת

הערכת שעות
חודשיות (אומדן
בלבד ,אינו מחייב
את המכללה)

עלות ש"ע עובד
ניקיון משמרות
בוקר/צהרים

1800

עלות חודשית
עבודה משמרת
לילה

1

סה"כ עלות
חודשית ₪

סה"כ עלות
שנתית ₪

סה"כ:

 .9בגין עבודה בשעות נוספות על פי דין ,ככל שיאושרו מראש ובכתב על ידי המכללה – תשולם תוספת
של  25%בגין שעתיים ראשונות ותוספות של  50%מהשעה השלישית ואילך .יובהר ,התוספת תשולם
על רכיב שכר היסוד בלבד ,כפי שמופיע בנספח ד( 1 -סך של  ₪ 25.94נכון למועד הוצאת המכרז).
 .10התמורה בגין שעת עבודה בשבתות ובחגים תהיה בגובה  150%משכר יסוד עובד ניקיון ,כפי שמופיע
בנספח ד( 1-סך של  ₪ 25.94נכון למועד הוצאת המכרז).
 .11התעריפים לעיל כוללים את כל העלויות ,הישירות והעקיפות ,הכרוכות במתן השירותים (לרבות
ציוד וחומרי ניקוי תקניים באיכות שוות ערך של מוצרי סנו) ,לרבות המרכיב של שיעור הרווח
למציע ,ולמעט מע"מ (שיהיה כשיעורו במועד התשלום) .למען הסר ספק ,התעריפים לעיל אינם
כוללים מוצרי טואלטיקה  -סבונים ,שקיות אשפה ,ניירות לניגוב ידיים ונייר טואלט ,אשר יסופקו
על ידי המכללה.
 .12לשימת ליבכם ,התעריף המוצע בגין שעת עבודה לעובד של המציע ,כאמור בסעיף  6לעיל ,לא יפחת
מעלות השכר המינימלית ,כהגדרתה בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב – ( 2011להלן:
"החוק להגברת האכיפה") ,בתוספת העלויות הנוספות ,כולל רווח כמפורט להלן.
 .13המציע מצהיר כדלקמן (יש למלא את החסר):
א .עלות השכר המינימלית כהגדרתה בחוק להגברת האכיפה ,עומדת על ___________ש"ח.
ב .העלויות הנוספות של המציע כהגדרתן בחוק להגברת האכיפה ,עומדות על
____________________ .למען הסר ספק ,העלויות הנוספות ,כוללות את כל ההוצאות
הנוספות לצורך מתן השירותים ,ובין היתר עלות איש הקשר מטעם המציע ,הוצאות שינוע,
נסיעות ,דלק ,ציוד ,חומרים ,רישיונות ,אישורים ,היתרים ,וכל הזכויות המגיעות לעובדי המציע
על פי כל דין ,הסכם קיבוצי וצו הרחבה החלים בענף הניקיון ו/או לפי מסמכי המכרז.
ג .הרווח הקבלני של המציע
________________________.

כהגדרתו

בחוק

להגברת

האכיפה,

עומד

על

המציע יצרף למסמכי ההצעה אישור רו"ח מטעמו בנוגע לנכונות הסכומים המפורטים בסעיפים
א' ,ב' ו -ג' לעיל.

חתימה  +חותמת______________ :

תאריך____________ :
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 .14המציע מצהיר ,כי התמורה לעיל מהווה את העלות הכוללת ומלוא התשלום לו הוא זכאי וכן כי היא
כוללת בחובה את הסכומים אותם יהיה על המציע לשלם לעובדיו ,לרבות הוצאות ,ציוד ,חומרים
(כהגדרתם בנספח ג') וכיו"ב וכן את הרווח למציע .אין למציע ולא תהיינה לו טענות כלשהן בקשר
עם התמורה והוא לא יהיה זכאי לתשלום אחר בגין ביצוע השירותים נוסף לתמורה.
 .15תנאי התשלום:
 .16הקבלן יגיש בכל חודש ﬠד ל  5 -לחודש דוח מפורט ,לרבות בגין שﬠות העבודה בפועל בחודש הקודם
במשמרות בוקר וצהרים בלבד.
החשבון שיגיש הקבלן בהתאם להוראות המפורטות לעיל ישולם בתנאי שוטף  30 +מאישורו ﬠ"י מי
שהוסמך לכך ﬠ"י המזמין.

חתימה  +חותמת______________ :

תאריך____________ :
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