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22/05/2022
העתק נאמן למקור
סה"כ: ₪6,435.00

סה"כמחירכמותתיאור

Web - React.js 1₪2,350.00₪2,350.00(1) פיתוח אפליקציית

Node JS - Express 1₪1,000.00₪1,000.00(1) פיתוח צד שרת

1₪0.00₪0.00(1) אחסון האפליקציה הראשונה מתנה לשלושה חודשים

1₪0.00₪0.00(1) שם מתחם (דומיין) מתנה לשנה

1₪500.00₪500.00(1) חיבור לסליקה (קארדקום) לא כולל תשלום לחברת הסליקה

1₪600.00₪600.00(1) הטמעת Facebook Pixel כולל אלמנטים

1₪0.00₪0.00(1) דף Dashboard להצגת דוחות - במתנה

1₪1,400.00₪1,400.00(2) פיתוח אפליקציית Web - React.js נוספת (סעיף 1 בהערות)

1₪400.00₪400.00(2) פיצ'ר דיווח תאונה כולל תמונות - צד שרת

5₪200.00₪1,000.00(2) שכפול אפליקציה (מחיר לאחסון לייטאפ)

1₪0.00₪0.00הנגשת האתר ע"פ חוק

₪0.00 סה"כ חייב במע"מ:

₪7,250.00 סה"כ פטור ממע"מ:

815.00-₪ הנחה:

₪0.00 סה"כ חייב במע"מ לאחר הנחה:

₪0.00מע"מ:17.0%

₪6,435.00 סה"כ פטור ממע"מ לאחר הנחה:

₪6,435.00סה"כ לתשלום:

הצעת מחיר מס' 1354
Web הצעת מחיר לבניית אפליקציית



הערות: 
1. פיתוח אפליקציית Web - React.js נוספת  אנו נספק שכפול לאתר www.�nd-car.co.il מבחינת מבנה האתר, עם עיצוב מעט
שונה. ניתן יהיה לשכפל את האתר, אין עלות לשכפול עד 2 דומיינים, מעבר לזה לכל שכפול נוסף תהיה עלות של 200 ש"ח (עלויות

הקמת סביבת העבודה והטמעה, עדכון מונחי SEO, לוגו וכדומה), אם תרכשו אחסון דרכנו, או 350 ש"ח אם תרכשו אחסון במקום אחר
(150 ש"ח על ההתקנה - ניתן לוותר על ההתקנה).

2. נשלחה הצעת מחיר נוספת עבור שירותי אחסון (הצעה מס' 1352) - אין חובה לאשר את הצעת המחיר עבור האחסון (אך זה ייתבטא
בעלות שכפול האתרים).

לייטאפ שירותי תוכנה תעניק אחריות מלאה במשך חודש מרגע מסירת האפליקציה/אתר. לאחר תקופה זו במידה וחברתך תדרוש
שינויים, תוספות או תיקונים, היא תדרש לשלם מחיר של 120 ש"ח לשעת עבודה (או לחלק ממנה) בעבור שירות זה • הדרכה מלאה על

המערכת תינתן ללא עלות • למען הסק ספק, באתר החברה יופיע בתיק העבודות שיתוף פעולה עם חברתך בתיאום מראש • הבהרה:
חברת "לייטאפ שירותי תוכנה" בונה את האתר/האפליקציה (להלן "המערכת") ואינה מזינה תכנים עבור הלקוח, לרבות פוסטים,
תמונות וכיוצ"ב אלא אם כן סוכם אחרת כתשלום נוסף • במידה ונבחרה תבנית עיצוב, ידוע ללקוח כי אין אפשרות לבצע שינויים

מהותיים בתבנית והאתר יראה בדיוק כמו התבנית אך עם החומרים של הלקוח • לוחות זמנים יקבעו בפגישת האפיון מול הלקוח והינם
בגדר השערה בלבד עקב תהליכים מקובלים של פרויקטים מסוג זה •  לשם הבהרה: בכל עבודה של חברת "לייטאפ שירותי תוכנה"

ירשם בצורה אסתטית בתחתית המסך קרדיט או לוגו (סמליל) אלא אם כן סוכם אחרת. • חברתנו לא מספקת שירותי סליקה או שירותי
קבלת תשלום מלקוחות מכל סוג שהוא. כן ניתן לחבר את האתר או את המערכת לסליקה בתוספת תשלום • נגישות: חברתנו מסירה
כל אחריות בעניין נושא הנגשת האתר – באחריות הלקוח לדאוג לכך בהתאם לדרישות בחוק. למען הסר ספק, אין באחריות החברה
לספק תוספי הנגשה • ההצעה אינה כוללת הוצאות נוספות שקשורות באתר כגון אחסון, דומיין (מחירי הדומיינים משתנים בהתאם
לספק ולסיומת), ושירותים אינטרנטיים אחרים אשר עלולים להיות בתשלום. אלא אם כן הוסכם אחרת בחוזה זה. על אלו בכל מקרה

יינתן ייעוץ והכוונה מלאה.• יש לשלם מקדמה בגובה 50% מהסכום הנקוב להתחלת הפרוייקט • כל הסכום הנקוב בהצעת המחיר ישולם
לחברתנו רק לאחר אישור הלקוח שהאתר משביע את רצונו. שם משתמש וסיסמא לאתר (ו/או קבצי האתר) ישלחו רק לאחר קבלת כל

התשלום מהלקוח. לאחר שליחתם, לא ניתן יהיה לבטל את העסקה כנהוג בפרוייקטים מסוג זה • למען הסר ספק, לאחר התשלום,
קובצי האתר ובסיסי הנתונים הם רכוש הלקוח. ניתן לקבל 

 
• בחתימה על מסמך זה, מאשר הלקוח את הסכמתו לעסקה. מסמך זה ישמש גם כ-"הסכם עבודה" בין הצדדים.  •

תאריך:            ___________________

שם הלקוח:      ___________________

חתימת הלקוח: ___________________

תודה שבחרתם בנו.
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מסמך ממוחשב
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