
 

 

 טופס ההצעה הכספית

 

 

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון את ההזמנה להציע הצעות, הסכם ההתקשרות על נספחיו 

, מציעים בזאת את הצעתנו הכספית למתן ויתר מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם

 השירותים הנדרשים במלואם, כמפורט בטופס זה להלן: 

 ItravelJerusalem -אתר אינטרנט  .1

 בשקלול הצעת המחיר( A)רכיב  - ItravelJerusalem -אתר אינטרנט  -הקמה  .1.1

מחיר  אבן דרך #
 ₪-מקסימלי ב

 לא כולל מע"מ

 ₪( )-מחיר ב % הנחה
 לאחר ההנחה

 כולל מע"מלא 
 ItravelJerusalem -הקמת אתר אינטרנט   .1

, UX-ו UIלרבות ביצוע אפיון טכני, אפיון 
ועיצוב האתר, פיתוח, ביצוע  UIבניית 

QA ביצוע הסבות תכנים, העלאת האתר ,
 לאוויר ותקופת הרצה

1,300,000 ______ 
 אחוזים

__________ 
 ש"ח

בשקלול הצעת  MA)רכיב  - ItravelJerusalem -אתר אינטרנט  -תחזוקה שנתית  .1.2
 המחיר(

מחיר  תיאור נושא #
 ₪-מקסימלי ב

 לא כולל מע"מ

 ₪( )-מחיר ב % הנחה
לא כולל מע"מ 
 לאחר ההנחה

1. 1. 
 

אחסון 
 האתר,

תחזוקה 
 שוטפת
           

ותחזוקת 
 תכנים 

עבור אחסון,  שנתיתעלות 
תחזוקה שוטפת ותחזוקת 
תכנים של אתר האינטרנט 

iTravelJerusalem  בהתאם
 לדרישות במסמכי המכרז.

480,000 ______ 
 אחוזים

__________ 
 ש"ח

 

 ItravelJerusalem -שירותים אופציונאליים  .1.3

מחיר  תיאור נושא 
 ₪-מקסימלי ב

 לא כולל מע"מ

 ₪()-מחיר ב % הנחה
לא כולל מע"מ 
 לאחר ההנחה

הוספת   .1
שפה 

נוספת 
באתר 

 האינטרנט 

השפה הנוספת תיבחר על 
 ידי הרשות

 ______ שפה/30,000
 אחוזים

____________ 
 ש"ח

 15/21מכרז מס' 

 (8מסמך א')

 להזמנה  58.2יוגש במעטפה נפרדת כמפורט בסעיף 



מחיר  תיאור נושא 
 ₪-מקסימלי ב

 לא כולל מע"מ

 ₪()-מחיר ב % הנחה
לא כולל מע"מ 
 לאחר ההנחה

)רכיב 
1OA 

בשקלול 
הצעת 

 המחיר(
תחזוקת   .2

שפה 
נוספת 
באתר 

האינטרנט 
)אופציונא

 לי(
)רכיב 

2OA 
בשקלול 

הצעת 
 המחיר(

עלות שנתית עבור תחזוקת 
 שפה נוספת 

/ שנתי  36,000
 לכל שפה

______ 
 אחוזים

____________ 
 ש"ח

 

 :ItravelJerusalem –שקלול הצעת המציע עבור אתר אינטרנט 

PA = A + MA * 8 + OA1 * 2 + OA2 * 6 
 

 הסבר סימן
A  עלות הקמה -אתר האינטרנט 

MA  שנתיתעלות תחזוקה  -אתר האינטרנט 
OA1  הוספת שפה -עלות שירותים אופציונאליים  -אתר האינטרנט 
OA2  שנתיתתחזוקת שפה  -עלות שירותים אופציונאליים  -אתר האינטרנט 

  



 ItravelJerusalem -אפליקציית מובייל  .2

 בשקלול הצעת המחיר( B)רכיב  - ItravelJerusalem -אפליקציית מובייל  -הקמה  .2.1

מחיר  אבן דרך #
 ₪-מקסימלי ב

 לא כולל מע"מ

 ₪( )-מחיר ב % הנחה
לא כולל מע"מ 
 לאחר ההנחה

 -הקמת אפליקציית מובייל   .1
ItravelJerusalem  לרבות ביצוע אפיון

ועיצוב  UI, בניית UX-ו UIטכני, אפיון 
, ביצוע הסבות QAהאתר, פיתוח, ביצוע 

תכנים, העלאת האתר לאוויר ותקופת 
 הרצה

790,000 
 

______ 
 אחוזים

 
____________ 

 ש"ח

בשקלול הצעת  MB)רכיב  - ItravelJerusalem -אפליקציית מובייל  -תחזוקה שנתית  .2.2
 המחיר(

מחיר  תיאור נושא #
 ₪-מקסימלי ב

 לא כולל מע"מ

 ₪()-מחיר ב % הנחה
לא כולל מע"מ 
 לאחר ההנחה

אחסון   .1
אפליקציית 

 המובייל,
תחזוקה 

 שוטפת
           

ותחזוקת 
 תכנים 

עבור  שנתיתעלות 
אחסון, תחזוקה שוטפת 

ותחזוקת תכנים 
באפליקציית המובייל 

בהתאם לדרישות 
 במסמכי המכרז.

210,000 
______ 
 אחוזים

 

 
____________ 

 ש"ח
 
 

 

 ItravelJerusalem -אפליקציית מובייל  -שירותים אופציונאליים  .2.3

מחיר  תיאור נושא #
 ₪-מקסימלי ב

 לא כולל מע"מ

 ₪()-מחיר ב % הנחה
כולל מע"מ לא 

 לאחר ההנחה
הוספת שפה   .1

נוספת 
באפליקציית 

המובייל 
  OB)רכיב

בשקלול 
הצעת 

 המחיר(
 

השפה הנוספת תיבחר על 
 ידי הרשות

30,000 

 
______ 
 אחוזים

 

 
 

____________ 
 ש"ח
 
 

תחזוקת שפה   .2
נוספת 

באפליקציית 
המובייל 

 )אופציונאלי(
 OB)רכיב 

בשקלול 
הצעת 

 המחיר(

עלות שנתית עבור 
 תחזוקת שפה נוספת 

/ שנתי  24,000
 לכל שפה

______ 
 אחוזים

____________ 
 ש"ח



 :ItravelJerusalem –שקלול הצעת המציע עבור אפליקציית מובייל 

PB = B + MB * 6 + OB1 * 2 + OB2 * 8 
 

 הסבר סימן
B  עלות הקמה -אפליקציית מובייל 

MB  שנתיתעלות תחזוקה  -אפליקציית מובייל 
OB1  הוספת שפה -עלות שירותים אופציונאליים  -אפליקציית מובייל 
OB2  שנתיתתחזוקת שפה  -עלות שירותים אופציונאליים  -אפליקציית מובייל 

 Mini-Sitesאתרי  .3

 בשקלול הצעת המחיר( C)רכיב  - Mini-Sitesאתרי  -הקמה  .3.1

מחיר  תיאור #
 ₪-מקסימלי ב

 לא כולל מע"מ

 ₪()-מחיר ב % הנחה
לא כולל מע"מ 
 לאחר ההנחה

עמודי  10)עד  Mini-Sitesהקמת אתר   .1
(  בהתאם 2Gbעד שפות ו 2תוכן, 

מסמך לדרישות במסמך הדרישות )
 ((7א')

8,000 
______ 
 אחוזים

 

 
____________ 

 ש"ח
 
 

 בשקלול הצעת המחיר( MC)רכיב  - Mini-Sitesאתרי  -תחזוקה  .3.2

מחיר  תיאור נושא #
 ₪-מקסימלי ב

 לא כולל מע"מ

 ₪( )-מחיר ב % הנחה
לא כולל מע"מ 
 לאחר ההנחה

אחסון   .1
אתר, 

תחזוקה 
שוטפת 

ותחזוקת 
תכנים 
לאתר 

Mini-Site 
 חודשית

עבור אחסון,  חודשיתעלות 
תחזוקה שוטפת ותחזוקת 

 Mini-Siteתכנים של אתר 
בהתאם לדרישות במסמך 

 4,500 ((7מסמך א')הדרישות )
______ 
 אחוזים

 

 
____________ 

 ש"ח
 
 

 Mini-Sitesאתרי  -שירותים נוספים  .3.3

מחיר  תיאור נושא #
 ₪-מקסימלי ב

 לא כולל מע"מ

 ₪( )-מחיר ב % הנחה
לא כולל מע"מ 
 לאחר ההנחה

הוספת   .1
שפה 

נוספת 
באתר 

Mini-Sites 
 OC1)רכיב 

בשקלול 
הצעת 

 המחיר(
 
 

השפה הנוספת תיבחר על 
 ידי הרשות

5,000 
______ 
 אחוזים

 

 
____________ 

 ש"ח
 
 



מחיר  תיאור נושא #
 ₪-מקסימלי ב

 לא כולל מע"מ

 ₪( )-מחיר ב % הנחה
לא כולל מע"מ 
 לאחר ההנחה

תחזוקת   .2
שפה 

נוספת 
באתר 

האינטרנט 
)אופציונא

 לי(
 OC2)רכיב 

בשקלול 
הצעת 

 המחיר(

עבור  חודשיתעלות 
 תחזוקת שפה נוספת 

/ חודשי  1,000
 לכל שפה

______ 
 אחוזים

____________ 
 ש"ח

 :Mini-Sitesשקלול הצעת המציע עבור אתרי 

PC = C * 50 + MC * 150 + OC1 * 8 + OC2 * 24 
 

 הסבר סימן
C  אתריMini-Sites - עלות הקמה 

MC  אתריMini-Sites -  חודשיתעלות תחזוקה 
OC1  אתריMini-Sites -  הוספת שפה -עלות שירותים אופציונאליים 
OC2  אתריMini-Sites -  חודשיתתחזוקת שפה  -עלות שירותים אופציונאליים 

 אתרי משנה .4

 בשקלול הצעת המחיר( D)רכיב  -  אתרי משנה -הקמה  .4.1

מחיר  תיאור #
 ₪-מקסימלי ב

 לא כולל מע"מ

 ₪()-מחיר ב % הנחה
לא כולל מע"מ 
 לאחר ההנחה

עמודי תוכן,  200הקמת אתר משנה )עד   .1
( בהתאם לדרישות 5Gbשפות ועד  2

 30,000 ((7מסמך א')המצויות במסמך הדרישות )
______ 
 אחוזים

 

 
____________ 

 ש"ח
 
 

 בשקלול הצעת המחיר( MD)רכיב  -אתרי משנה  -תחזוקה  .4.2

מחיר  תיאור נושא 
 ₪-מקסימלי ב

 לא כולל מע"מ

 ₪( )-מחיר ב % הנחה
לא כולל מע"מ 
 לאחר ההנחה

אחסון,   .1
תחזוקה 
שוטפת 

ותחזוקת 
תכנים 

 חודשית
עבור אתר 

 משנה
 

עבור אחסון,  חודשיתעלות 
תחזוקה שוטפת ותחזוקת 

תכנים של אתר משנה 
בהתאם לדרישות במסמך 

 4,000 ((7מסמך א')הדרישות )
______ 
 אחוזים

 

 
____________ 

 ש"ח
 
 



  -אתרי משנה  -שירותים נוספים  .4.3

מחיר  תיאור נושא 
 ₪-מקסימלי ב

 לא כולל מע"מ

 ₪( )-מחיר ב % הנחה
לא כולל מע"מ 
 לאחר ההנחה

הוספת   .1
שפה 

נוספת 
באתר 
 משנה

)רכיב 
OD1 

בשקלול 
הצעת 

 המחיר(

השפה הנוספת תיבחר על 
 ידי הרשות 

15,000 
______ 
 אחוזים

 

 
____________ 

 ש"ח
 
 

תחזוקת   .2
שפה 

נוספת 
באתר 

האינטרנט 
)אופציונא

 לי(
)רכיב 

OD2 
בשקלול 

הצעת 
 המחיר(

עבור  חודשיתעלות 
 תחזוקת שפה נוספת 

/ חודשי  1,000
 שפה לכל

______ 
 אחוזים

____________ 
 ש"ח

 שקלול הצעת המציע עבור אתרי משנה:

PD = D * 16 + MD * 128 + OD1 * 8 + OD2 * 8 
 

 הסבר סימן
D  עלות הקמה -אתרי משנה 

MD  חודשיתעלות תחזוקה  -אתרי משנה 
OD1  הוספת שפה -  עלות שירותים אופציונאליים -אתרי משנה 
OD2  חודשיתתחזוקת שפה  -עלות שירותים אופציונאליים  -אתרי משנה 
 

 עלויות נוספות .5
  סוגי עלויות נוספות .5.1

מחיר  תיאור נושא 
 ₪-מקסימלי ב

 לא כולל מע"מ

 ₪( )-מחיר ב % הנחה
לא כולל מע"מ 
 לאחר ההנחה

מחיר שעת   .1
 פיתוח
 HP)רכיב 

בשקלול 
הצעת 

 המחיר(

לשינויים ותוספות במידה 
 ע"י הרשותויידרשו 

288 
______ 
 אחוזים

 

 
____________ 

 ש"ח
 
 

מחיר שעת   .2
אפיון 
 HI)רכיב 

 בשקלול
הצעת 

 המחיר(

לשינויים ותוספות במידה 
 ויידרשו ע"י הרשות

288 
______ 
 אחוזים

 

 
____________ 

 ש"ח
 
 



מחיר  תיאור נושא 
 ₪-מקסימלי ב

 לא כולל מע"מ

 ₪( )-מחיר ב % הנחה
לא כולל מע"מ 
 לאחר ההנחה

מחיר שעת   .3
 עיצוב

 HD)רכיב 
בשקלול 

הצעת 
 המחיר(

לשינויים ותוספות במידה 
 הרשותויידרשו ע"י 

200 
______ 
 אחוזים

 

 
____________ 

 ש"ח
 
 

שטח   .4
אחסון של 

5Gb 
 נוספים
 Gb)רכיב 

בשקלול 
הצעת 

 המחיר(

אחסון בהתאם למצוין 
מסמך במסמך הדרישות )

 ((7א')

240 
______ 
 אחוזים

 

 
____________ 

 ש"ח
 
 

 שקלול הצעת המציע עבור עלויות נוספות .5.2

5*Gb480 + *HD*500 + HI*1,000 + HP=  OP 
 

 הסבר סימן
HP מחיר שעת פיתוח 
HI מחיר שעת אפיון 
HD מחיר שעת עיצוב 

Gb  5שטח אחסון שלGb נוספים 

 נוסחה לחישוב ההצעה
O+ P D+ P C+ P B+ P AP = P 

 
 הסבר סימן

P שקלול הצעת המציע 
PA  שקלול הצעת המציע עבור אתר אינטרנט- ItravelJerusalem 
PB  שקלול הצעת המציע עבור אפליקציית מובייל- ItravelJerusalem 
PC  שקלול הצעת המציע עבור אתריMini-Sites 
PD שקלול הצעת המציע עבור אתרי משנה 
PO שקלול הצעת המציע עבור שעות נוספות 

 הוראות כלליות .6

למלא אחוז הנחה / מחיר )לפי העניין( בכל אחת מהתיבות המסומנות  חובה .6.1
לא מילא המציע אחד מרכיבי ההצעה הכספית )לרבות מקרה בו לא  בצבע ירוק.

מילא כנדרש(, תהיה הרשות רשאית לראות את הרכיב החסר כאילו מולא בו 
ן, הנחה )מחיר מקסימאלי(, זאת מבלי לגרוע מזכותה לפעול על פי כל די 0%

 לרבות באמצעות פסילת ההצעה. 
הצעה שתכלול אחוז הנחה  .20%אחוז ההנחה המוצע לכל רכיב לא יעלה על  .6.2

 . תיפסל –החורג מכך 
 למחירים המוצעים יתווסף מע"מ כדין.  .6.3
למען הסר ספק מובהר, כי הרשות תהא רשאית להזמין מהזוכה רק חלק  .6.4

ובמפרט הטכני(, ככל מהמערכות ו/או מהשירותים המפורטים בהצעת המחיר )
 שתזמין.

  



המציע מתחייב לעמוד בכלל המחירים המפורטים לעיל, בכל כמות שהרשות  .6.5
 תבחר להזמין. 

הצעת המחיר של המציע כוללת את כל הרישיונות לכל התוכנות והחומרות  .6.6
לא ישולמו עלויות /  -למען הסר ספק  -הנדרשים וללא הגבלת משתמשים 

גישה לדוגמה לשרתי אחסון ו/או כל תשלום אחר אשר רישיונות נוספים בגין 
 אינו מופיע במפורש במסמך זה.

אנו מצהירים כי בדקנו ושקלנו כל עניין העשוי להשפיע על הצעת המחיר של  .6.7
המציע. ידוע לנו כי הצעת המחיר דלעיל, על כל רכיביה יחד ולחוד, הינה הצעה 

ועקיפות, וכן כל הוצאה  הכוללת את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות ישירות
אחרת ומרכיב אחר, למתן השירותים המבוקשים במלואם במסגרת מכרז זה 

נוספת ולא נהיה זכאים  דרישה או/ו תביעה כל לנו תהא לא האמור וכי מלבד
 לכל תמורה ו/או תשלום נוספים.

ידוע לנו כי הרשות אינה מתחייבת להזמנת שירותים כל שהם בהיקף כל שהוא,  .6.8
 להזמנה.  18- 17בין היתר בסעיפים כמפורט 

ידוע לנו כי המספרים והכמויות המצוינים בנוסחאות החישוב שבמסמך זה  .6.9
משמשים את הרשות לצורך חישוב ודירוג ההצעה הכספית בלבד ואינם מהווים 

ידי -כל אומדן ו/או הערכה לכמויות או להיקפים שיידרשו ויוזמנו מהזוכה על
 הרשות. 

דוע לנו שלא נהיה זכאים לקבל כל תמורה אחרת בגין מתן אנו מצהירים כי י .6.10
השירותים נשוא מכרז זה, לרבות הפרשי שער והצמדה כלשהם, למעט הצמדה 
על פי הוראות ההסכם. בכלל זה, אנו מצהירים כי ידוע לנו שהרשות לא תישא 
בכל עלות נוספת מעבר למופיע בהצעתנו זו, בגין כל הדרישות המופיעות 

כרז לרבות רישיונות תוכנה, חומרה, רישוי, אחסון, רישום, שליחת במסמכי המ
דוא"ל, הפקת דוחות, שימוש בשרתי אחסון, עלויות תקשורת, הסבת נתונים, 

זה או אחר ו/או כל דבר אחר אשר יידרש לצורך תפקודו המלא  API-שימוש ב
 של אתר האינטרנט ו/או אפליקציית המובייל וכיוצ"ב.

 
 

  
 
 

 

מלא של החותם בשם  שם תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע

 


