נספח ד' -טופס הצעת המחיר
מכרז פומבי עם בחינה דו-שלבית מספר  03/2018להפעלת השלבים השני
והשלישי בפרויקט "גשר לחדשנות ישראל  -הודו" (להלן" :המכרז")
הצעת המחיר תצורף במעטפה סגורה ונפרדת ,כמפורט בסעיף  20.8.2למסמכי המכרז.

לכבוד
ועדת המכרזים
רשות החדשנות

הנדון :הצעת מחיר למכרז פומבי עם בחינה דו-שלבית מס'  03/2018להפעלת השלבים
השני והשלישי בפרויקט "גשר לחדשנות ישראל  -הודו"

שם המציע___________________ :
מספר מזהה (מס' ת.ז / .מס' עוסק מורשה  /מס' רישום אצל רשם כלשהו)__________________ :
כתובת_____________________________________ :
טלפון___________________ :
שם איש קשר ותפקידו___________________ :
טלפון איש הקשר___________________ :
טלפון נייד איש הקשר___________________ :
כתובת דוא"ל של איש הקשר__________________________ :

אני הח"מ ,______________ __ ,מס' רישום ____________________ (להלן" :המציע") ,לאחר
שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו ,מגיש בזה את הצעת המחיר למכרז ,כדלקמן:

המחיר המוצע
(בש"ח ,לא כולל
מע"מ)

פעילות
1

בניית מערך מנטורים בארץ ובהודו  -סעיף  1למפרט

2

בנייה והעברה של קורס הכנה להודו  -סעיף  2למפרט

3

ארגון סמינר בן שבוע בישראל ,לאירוח  6עד
 10חברות זוכות מהודו ביחד עם קבוצת
משקיעים ונציגי תאגידים הודיים השותפים
בתהליך  -סעיף  3למפרט

4

ניהול תהליך הבחירה וההכנה של  3עד  6חברות ישראליות
שיזכו לבקר בהודו ל curated matchmaking -וקידום
פיילוטים  -סעיף  4למפרט

5

בנייה וליווי הביקור בהודו של החברות הישראליות הזוכות,
לטובת  matchmakingובניית פיילוטים  -סעיף  5למפרט

6

תקורות קבועות ,לרבות כוח אדם – סעיפים  7ו 8-למפרט

עלות הטסה
הלוך ושוב
למשתתף*:
________ ₪
עלות אירוח
למשתתף
(כנדרש בסעיף
 3.2למפרט)*:

סה"כ ל10-
משתתפים*:
________ ₪
סה"כ ל20-
משתתפים*:
________ ₪

________ ₪
יתר השירותים
הכרוכים בארגון
הסמינר

סה"כ
*לצורך השוואת הצעות המחיר תוכפל עלות המחיר למשתתף במספר המשתתפים המוערך שבגינם
תממן הרשות את ההטסה  /האירוח ( 10משתתפים – מימון הטסה;  20משתתפים – מימון אירוח).
התשלום בפועל יהיה בהתאם למספר המשתתפים שהרשות תישא בפועל בעלות הטסתם  /אירוחם.

1

על החתום:

_____________

______________________

תאריך

שם המציע  +חתימה

אימות חתימה  -יחיד
אני הח"מ ,עו"ד _____________ ,מ.ר ,_____________ .שכתובתי _______________
___________________ ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'
________________ ,נושא/ת ת.ז .מס' _________ ,וחתם/ה על מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תאריך

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע – תאגיד
אני הח"מ ,עו"ד __________________ ,מ.ר ,__________________ .שכתובתי _________
_________________ ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע/ו בפני במשרדי ה"ה
________________ נושא/ת ת.ז .מס' __________________ ,ו ________________ ,נושא/ת
ת.ז .מס' __________________ ,המוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של _________________
(להלן" :המציע") ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,וחתם/ו על מסמך זה
בפני.
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

2

_____________
תאריך

