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 .וקבוע שוטף בסיס עלהעמותה ם ע העובדים

 כי ,האחראי מטעם ההנהלה להתקשרות יבדוק העבודה השלמת עם 47272

 .להזמנה בהתאם הינה שהתקבלה העבודה

 תשלום מרצים 474

וניסיונם התשלום למרצים יהיה שעתי בהתאם להשכלתם , האמור לעיל על אף

כשהם כוללים נסיעות  ,aהמוכפלים במקדם , י התעריפים בטבלה שלהלן"עפ
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 ניסיון
 השכלה

 שנים ומעלה 07 שנים 5-07 שנים 5עד 

 ₪ 222 ₪ 252 ₪ 222 ללא תואר אקדמי

 ₪ 422 ₪ 222 ₪ 252 הנדסאי/תואר ראשון

 ₪ 422 ₪ 422 ₪ 222 תואר שני ומעלה

 a  < 2747> 172כאשר , 52 -מספר המשתתפים בהדרכה לחלק ל=  aהמקדם 

 
 

 חתימות .5

 

 :יועץ משפטי

 

 

 

                            00.70.2727 
 _______________________________________________________ 
 תאריך  ד רוני שדה"עו   

 

 

 :אישור הנוהל

 

 .04.70.2727ראה פרוטוקול ישיבת הנהלת עמותה מיום  ,י ועד העמותה"אושר ע
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 טופס פנייה לקבלת הצעת מחיר -' אנספח 

  

  ______________: תאריך

 לכבוד

 

___________________________ 

  

  ______________________________פניה לקבלת הצעת מחיר ל

  

אלינו ולבקשכם להגיש  אליכם  לפנות תמתכבד עמותת לשכת ממוני הבטיחות בישראל

 הצעת מחיר לרכישת 

  _________________________________________ _____________________  

  

: מפרט הדרישה בהרחבה

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

  _________________________: אספקה ושלבי ביצוע ולהגשת חשבונית:  לוח זמנים

  

  _____________ההצעה תעמוד בתוקפה עד ליום : תוקף ההצעה

  

 :ןתנאי סף להגשת הצעה כגו

  _____________רישיון לעסוק בתחום  /תעודת מקצוע 7א

  ________________________________ 7:המלצות 7ב

 ______________________________  :וניסיוןותק  7ג

  ______________________________: אמות מידה 7ד

 


