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מכרז פומבי  15/2020להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי אספקת דלק ושירותים נלווים לחברה לשירותי
איכות הסביבה– קובץ הבהרות מס' 1
בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון ,מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות הסביבה
בע"מ (להלן" :החברה") ,על שינויים והבהרות ,כפי שיפורט להלן.
נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין
משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.
מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים .יש לצרף מסמך זה ,חתום בחתימה וחותמת המציע,
לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.
יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה ,יוותרו ללא שינוי.
חלק במכרז
מס"ד

1

מסמך א' –
הזמנה להציע
הצעות
מסמך א' –
הזמנה להציע
הצעות

מספר סעיף
שאליו
מתייחסת
השאלה
3.4

נבקש להבהיר ,כי שירות שטיפת
הרכבים ניתן באמצעות קבלני משנה.

4.2

נבקש להבהיר כי חברה ציבורית
מדווחת לבורסה לניירות ערך .לפיכך
נבקש להבהיר שמציע שהינו חברה
ציבורית יגיש תדפיס רלוונטי מאתר
הבורסה לניירות ערך במקום דוח
מרשם החברות.

10.3

נבקש להכפיף את הסעיף להתראה בת
 14יום מראש ובכתב במהלכה לא
הושלמו המסמכים  /בוצעה
ההתחייבות.

2

מסמך א' –
הזמנה להציע
הצעות

פירוט השאלה

3

4

מסמך א' –
הזמנה להציע
הצעות

10.5

נבקש להכפיף את הסעיף לכך שמדובר
במידע שהיה בו כדי להשפיע על
החלטת החברה בדבר הזוכה במכרז.

מענה
הבקשה מתקבלת .בסעיף
נכתב " במישרין ובין
באמצעות מי מטעמו".

הבקשה מתקבלת.

מתקבל חלקית .הספק יוכל
להגיש בקשת דחייה לידי
החברה טרם פקיעת המועד
הנקוב במכתב הזכייה,
לתקופה של  14ימים נוספים
וזו תאושר בהתאם לשיקול
דעתה החברה במלואה או
בחלקה.
הבקשה מתקבלת.

מסמך א' –
הזמנה להציע
הצעות

12

נבקש להכפיף את הסעיף להתראה בת
 14יום מראש ובכתב במהלכה לא
הועבר רישיון  /היתר  /תעודה בתוקף.

ראשית ,החברה אינה
מחויבת לשלוח למציע
התראה תוך מתן אפשרות
לתיקון שכן באחריות
המציעים לצרף להצעתם את
כל המסמכים הדרושים.

5
שנית ,ככל ויוחלט על משלוח
הודעה ,הספק יידרש לספק
את החוסר/ההבהרה בתוך
הזמן שייקבע בהודעת
החברה.

6

מסמך א'– 1
פרטי המציע,
פרטים לצורך
בחינת עמידה
בתנאי הסף

7

מסמך א'– 1
פרטי המציע,
פרטים לצורך
בחינת עמידה
בתנאי הסף

8

מסמך א'– 1
פרטי המציע,
פרטים לצורך
בחינת עמידה
בתנאי הסף
מסמך א' -4
תצהיר היעדר
הרשעה
פלילית

9

2

נבקש להבהיר כי הגופים שיפורטו
בטבלה צריכים להיות בעלי צי של
לפחות  30רכבים (ולא צי של 30
רכבים).

4.2

נבקש להבהיר ,כי שירות שטיפת
הרכבים ניתן באמצעות קבלני משנה.

פיסקת אישור
עו"ד

נבקש להבהיר כי ניתן להחתים על
התצהיר שני מורשי חתימה (יחד),
הרשאים יחד לחתום בשם המציע.

2

נבקש להבהיר כי הסעיף מתייחס אך
ורק לעבירות שיש להן קשר למכרז
ו/או שיש להן השפעה על יכולתו של
המציע לקיים התחייבויותיו על פיו.
כמו כן ,הואיל ואדם מוחזק כחף
מפשע עד שהוכחה אשמתו ,נבקש
למחוק את ההתייחסות לחקירה
פלילית או להליכים פליליים שלא
הסתיימו בהרשעה .בנוסף ,נבקש
שההצהרה תתייחס למציע עצמו ולא
למורשי החתימה שלו או למנהליו,
בהיעדר רלוונטיות של ענייניהם
למכרז.

ההבהרה מתקבלת.

ראו תשובה לשאלה מספר 1
לעיל.

ההבהרה מתקבלת.

ההבהרה מתקבלת.

10

מסמך א'– 5
הצהרת
המשתתף

מסמך ב –
מפרט

13

נבקש למחוק את הסעיף ולהבהיר כי
בכל מקרה של הפרה תינתן לספק
התראה בכתב בת  14יום במהלכה
תינתן לספק האפשרות לתקן את
ההפרה.

הבקשה מתקבלת חלקית –
תינתן לספק התראה בת 7
ימים.

1.1.2

נבקש להבהיר כי אין צורך לפרק את
ההתקנים שכן התקני תדלוק
אוניברסליים תקינים יכולים להמשיך
לשמש את החברה אצל כל חברת דלק
שתזכה במכרז .באחריות החברה
להעביר לספק הזוכה את מספרי
הזיהוי של התקני התדלוק הקיימים
לצורך חיבורם למערכות הספק.

הבקשה מתקבלת.

1.1.3

נבקש להבהיר כי אין צורך לפרק את
ההתקנים שכן ניתן להשבית את
פעולתם.

הבקשה מתקבלת.

3.1

נראה שבסעיף נפלה טעות סופר ,צ"ל
"בשעות הפעילות של תחנות
התדלוק".

4.2

נראה שסעיף זה איננו רלוונטי ,נראה
לנו שהוא עוסק באספקת סולר לצובר
או תחנה פנימית.

11

12

מסמך ב –
מפרט
מסמך ב –
מפרט

13

ההבהרה מתקבלת .להלן
נוסח  3.1החדש:
 3.1אספקת הדלק בתחנות
התדלוק תעשה בשעות
הפעילות של תחנת הדלק.

מסמך ב –
מפרט

14

מסמך ג –
טופס הצעת
מחיר

עמודה חמישית – בשוק הדלק מקובל לתת הנחה
באגורות ולא באחוזים .נבקש לתקן
"הנחה
את מסמכי המכרז בהתאם.
באחוזים"

הבקשה מתקבלת חלקית.
להלן נוסח חדש ל:4.2
 4.2הספק יהא אחראי לביצוע
תיקונים ועדכונים במערכות
אספקת הדלק באמצעות
התקני תדלוק אוניברסליים
ולהתקני התדלוק.

הבקשה מתקבלת חלקית.
עמודת הנחה באחוזים
תשונה להנחה בשקלים .ניתן
לתת הנחה לפי יחידות של
.₪ 0.1

15
טופס ג' המעודכן מצורף
למסמך זה ,ועל המציעים
להגיש את הצעתם הכספית
על גבי טופס זה.

מחיר בנזין נטול
עופרת  95אוקטן

במחיר המקסימום צוין "מחירים
מרביים בתחנות תדלוק" .נבקש
להבהיר האם ההנחה היא ממחיר
בשירות מלא או בשירות עצמי
המפוקח?

הכוונה למחירים מרביים
בתחנות תדלוק בשירות
עצמי מפוקח.

תחזוקה שנתית
של התקן

בתיאור השירות צוין "תחזוקה
שנתית" ואילו ביחידת המידה צוין
"התקן לחודש" .נבקש להבהיר כי
ישולמו דמי תחזוקה עבור כל התקן
ברמה חודשית.

ההבהרה מקובלת .הכמות
מחושבת בהתאמה בסעיף
 360יח' – הם מכפלה של 12
חודשים בצי של  30רכבים.

18

מסמך ג –
טופס הצעת
מחיר

פירוק התקן
אוניברסלי

נבקש להבהיר כי אין צורך לפרק את
ההתקנים שכן ניתן להשבית את
פעולתם.

הבקשה מתקבלת.

19

מסמך ג –
טופס הצעת
מחיר

התקנה בלבד של
התקן אוניברסלי

לא ניתן לספק שירות התקנה בלבד
להתקן.

הבקשה מתקבלת.

מסמך ג –
טופס הצעת
מחיר

כללי

נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים
הניתנים לחברה במסגרת המכרז,
מוענקים על רקע המצב השורר בשוק
האנרגיה ,וכי במידה ויחול שינוי
מהותי במצב זה ,במהלך תקופת
ההתקשרות בין הצדדים ,יהא המציע
זכאי לשנות את התנאים המסחריים
ותנאי ההנחה ,ובלבד שהמציע יודיע
לחברה בהודעה מוקדמת בת  30יום
מראש ובכתב ,על השינוי שבכוונתו
לבצע .במקרה שהשינוי האמור יהיה
לרעת העירייה ,תהא החברה רשאית
להביא ההסכם לידי סיום .כמו כן,
נבקש להבהיר ,כי במידה ויוטלו
מיסים נוספים על הדלק לרבות שינוי
בבלו ,הם יחולו על החברה.

2.16

נבקש להבהיר כי אי מתן שירות
מחמת סגר או הוראה אחרת של
הרשויות שמונעת את מתן השירות או
מגבילה אותו ,לא תיחשב כהפרה מצד
הספק.

16

17

מסמך ג –
טופס הצעת
מחיר

מסמך ג –
טופס הצעת
מחיר

20

21

מסמך ד' –
הסכם
ההתקשרות

הבקשה מתקבלת חלקית
באופן הבא:
 )1שינוי בתנאים
המסחריים הספק יידרש
להודיע  45ימים מראש-
החברה תהא רשאית להביא
את ההסכם לידי סיום
ולפעול להפעלת כשירים
נוספים כמפורט במכרז.
 )2שינוי במיסוי יבוצע
במסגרת מבנה המחיר אשר
יועבר לחברה מדיי חודש
והוא יחול על החברה.

אי מתן שירות תתאפשר
במקרה של כוח עליון או
במקרה בו חקיקה שתוחל
תמנע זאת.

22

מסמך ד' –
הסכם
ההתקשרות

23

מסמך ד' –
הסכם
ההתקשרות

24

מסמך ד' –
הסכם
ההתקשרות
מסמך ד' –
הסכם
ההתקשרות

4.2

נראה שזו טעות ,נבקש לבטל סעיף זה
ולחילופין ,לציין בטבלת הצעת המחיר
את שיטת התימחור ולציין שאיננה
כוללת מע"מ או בלו.

ההבהרה מתקבלת.

4.3

נבקש להבהיר כי מחיר בנזין 95
ישתנה בהתאם למחיר המפוקח
שייקבע

הבקשה מתקבלת

4.7

נבקש לבטל סעיף זה .קיזוז איננו
מקובל.

הבקשה מתקבלת

( 8אחריות)

א .סעיף  - 8.1מבוקש להחליף את
המילים "מלאה ומוחלטת לכל"
במילים "המוטלת עליו על פי דין ל",
מבוקש להסיר את המילים "או
עקיף".
ב .סעיף  – 8.2מבוקש להוסיף את
המילים "על פי דין" לאחר המילים
"ולכל מי שהספק אחראי" בשורה
הרביעית .מבוקש להוסיף את המילה
"ישירה" לאחר המילים "שאירעו
כתוצאה" ואת המילים "ו/או הפועלים
מטעמו" לאחר המילים "מחדל של
הספק" וכן להסיר את המילים "מצדו,
עובדיו ,שלוחיו ,וכל אלה הנתונים
למרותו ,בין אם נגרמו באקראי ,היו
תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים
או צפויים מראש ,ובין אן נגרמו
מחמת תאונה בלתי נמנעת".

25

ג.

סעיף - 8.3

( )1מבוקש למחוק המילה "לפצות
ו/או".
( )2מבוקש להסיר את המילים "מיד
עם דרישתה" ולהחליפן במילים "על
פי פסק דין חלוט".
( )3מבוקש להוסיף את המילים
"בפסק דין חלוט " לאחר המילים
"פסק דין".
( )4מבוקש למחוק את המילה "כל"
לאחר המילים "הספק מתחייב
לשלם".
( )5מבוקש להוסיף את המילה
"סבירים" לאחר המילים "לרבות
הוצאות ושכר טרחת עורך דין"
( )6בסיפא הסעיף – מבוקש להחליף

א .הבקשה מתקבלת רק
לגבי הסרת מילים "או
עקיף".
ב .הבקשה מתקבלת רק לגבי
הוספת המילה "ישירה"
לאחר המילים "שאירעו
כתוצאה" ואת המילים
"ו/או הפועלים מטעמו"
לאחר המילים "מחדל של
הספק".
ג )1( .הבקשה נדחית
( )2הבקשה מתקבלת
( )3הבקשה מתקבלת
( )4הבקשה מתקבלת
( )5הבקשה מתקבלת
( )6הבקשה מתקבלת
( )7הבקשה מתקבלת

ד .הבקשה נדחית
ה .הבקשה מתקבלת.

את המילים" :החברה מצידה
מסכימה לאפשר לספק להתגונן בכל
תביעה כאמור ,ביחד איתה או
במקומה ,כפי שתחליט החברה"
במילים "החברה תודיע לספק על כל
תביעה ו/או דרישה לפי סעיף זה ,זמן
סביר לאחר קבלתה ,ותאפשר לו
להתגונן בפניה".
( )7מבוקש להוסיף אתת המילים:
"החברה לא תתפשר בתביעה מבלי
לקבל את הסכמת הספק בכתב
מראש".
ד .סעיף  – 8.5מבוקש למחוק את
הסעיף.
ה .סעיף  - 8.7כפילות .מבוקש
למחוק את הסעיף.

מסמך ד' –
הסכם
ההתקשרות

11.9

נבקש להבהיר ,כי שירות שטיפת
הרכבים ושירות התקנת ותחזוקת
התקני תדלוק ,ניתן באמצעות קבלני
משנה .כמו כן ,חלק מתחנות התדלוק
של המציע מופעלות על ידי זכיינים.
נבקש אישור עורך המכרז לכך מראש.

הבקשה מתקבלת.

כללי

נבקש להבהיר האם יש לחתום על
ההסכם.

יש לחתום בתחתית כל אחד
מעמודי ההסכם.

כללי

נבקש להבהיר כי כלל נספחי ההסכם
ימולאו וייחתמו רק על ידי הזוכה
במכרז ,לאחר ההודעה על זכייתו.

הבקשה נדחית .יש לחתום
בתחתית כל אחד מעמודי
ההסכם.

ה.

נבקש להבהיר ,כי השגות בקשר
לחשבון החודשי ,על החברה להעביר
למציע בכתב ,לפני מועד התשלום
ובמטרה לא לעכב תשלומים .נבקש
להבהיר ,כי עיכוב תשלום ,יחייב את
החברה בתשלום הפרשי הצדה למדד
המחירים לצרכן וכן ריבית בשיעור
הריבית בנקאית החריגה המירבית
שתשולם בחשבונות חח"ד של בנק
לאומי לישראל בע"מ באותה עת,
בתוספת מע"מ בגין ריבית זו ,עד
למועד הפרעון המלא בפועל.

מקובל חלקית  :השגות
בקשר לחשבון החודשי,
יועברו על ידי החברה למציע
בכתב ,לפני מועד התשלום
ובמטרה לא לעכב תשלומים.
איחור העולה על 30ימים
יחייב בתשלום הפרשי
הצמדה בלבד ובלבד שהוא
אינו נובע בשל טעות של
החברה.

26

27

מסמך ד' –
הסכם
ההתקשרות
נספחי
ההסכם

28
נספח ב' –
תנאי תשלום

29

30

נספח ב' –
תנאי תשלום
נספח ד' –
ביטוח

ו.

נבקש להבהיר כי התשלום יבוצע
בהוראת קבע.
א.

סעיף – 19

( )1פסקה שלישית – מבוקש להחליף
את המילים " 30יום לפני מועד"
במילים "בסמוך למועד".
( )2פסקה חמישית –מבוקש למחוק
את המילים "מוסכם בזאת כי
המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח
ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל
התנאים הכלולים בו" על פי הנחיות
המפקח על הביטוח ,חברות הביטוח
רשאיות לחתום על אישורי ביטוח
בנוסח האחיד בלבד .כמו כן ,מבוקש
למחוק את המילים "אישורי הביטוח
שצורפו לנספח זה הינם דוגמה בלבד
ואינם מהווים נוסח מחייב".
ב .סעיף  – 20מוסף להוסיף בסיפא
הסעיף "ככל ואין בכך ניגוד
אינטרסים".
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סעיף  – 22פסקה שנייה –
ג.
מבוקש להוסיף את המילים
"הרלוונטי להתקשרות" לאחר
המילים "על ידי המבוטח" בשורות
שלישית וחמישית.

הבקשה מתקבלת.
–( )1מקובל חלקית :המילה
המודגשת תתווסף "בסמוך
לפני מועד ביטול הביטוח".
( )2מקובל חלקית :מחיקת
המילים " מוסכם בזאת כי
המבוטח מתחייב להעביר תוכן
נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו
על כל התנאים הכלולים בו"
מקובלת במקומן יתווסף "
מוסכם בזאת כי התחייבויות
המבוטח לעריכת ביטוחים
הינן בהתאם לאמור בהוראות
נספח ביטוח זה" הבקשה

לגבי יתר הסעיף נדחית.
ב .הבקשה מתקבלת
ג .הבקשה מתקבלת
ד .הבקשה נדחית

ד .סעיף  -23מבוקש להסיר את
המילים "בשמו ובשם הבאים מטעם
המבוטח".
ה.

סעיף – 24

( )1פסקה שנייה – מבוקש להוסיף
את המילים "על פי דין" לאחר
המילים "נושא באחריות".
( )2פסקה שנייה – מבוקש למחוק את
המילים "ו/או לפצות".
( )3מבוקש למחוק את הפסקה
השלישית.

ו.

סעיף – 25.1

פיסקה רביעית – מבוקש להוסיף
את המילה "אחריות המבוטח בגין"
לפני "הבאים מטעם המבוטח".

ה.
( )1הבקשה נדחית

( )2הבקשה תתקבל

( )3הבקשה נדחית ,אולם
יתווסף "בכפוף לסעיפי
השיפוי בהסכם"
ו.
הבקשה מתקבלת

סעיף  – 25.3ביטוחי כלי רכב –
ז.
לבחינת הגורם המטפל.
ח .סעיף  – 25.3.1מבוקש למחוק
את פסקה שנייה.

ח .הבקשה נדחית

ט .סעיף  – 25.3.3לתשומת לבכם
האם רלוונטי.
סעיף  – 26.3מבוקש למחוק את
י.
המילה "פיצוי".

י .הבקשה מתקבלת

יא .סעיף  – 26.4מבוקש למחוק את יא .הבקשה נדחית -הנוסח
המילים "מהדורה "2013
לא יפחת ממהדורת ביט
יב .סעיף  - 27מבוקש להוסיף בסיפא 2013
הסעיף את המילים "מוסכם כי איחור
של עד  10ימים בהמצאת אישור קיום
הביטוחים לאחר קבלת דרישה
מהחברה ,לא יחשב להפרה יסודית של
הסכם זה".
א.

אישור קיום
ביטוחים

ביטוח צד ג' –

א.

( )1מוצע למחוק את קוד " – 305כלי
ירייה" – לא רלוונטי להתקשרות.

 .1הבקשה מתקבלת

( )2מוצע למחוק את קוד "– 308
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר".

 .2הבקשה מתקבלת בכפוף
לכך שכל הגורמים המצוינים
תחת "גורם אחר" יישארו
תחת הגדרת מבקש האישור.

( )3מוצע למחוק את קוד "– 320
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי
המבוטח – אחר".
ב.

ביטוח אחריות מעבידים –

( )1מוצע למחוק את קוד "– 304
הרחבת שיפוי".

32

יב .הבקשה מתקבלת

( )2מוצע למחוק את קוד  – 308ויתור
על תחלוף לטובת גורם אחר".
שדה פירוט השירותים :מוצע
ג.
להוסיף קוד " "003שהוא הקוד עבור
"אספקת גז ודלק" בחוזר המפקח על
הביטוח בדבר אישור ביטוח אחיד.

 .3הבקשה מתקבלת בכפוף
לכך שכל הגורמים המצוינים
תחת "גורם אחר" יישארו
תחת הגדרת מבקש האישור
ב.
 .1הבקשה מתקבלת
 .2הבקשה מתקבלת בכפוף
לכך שכל הגורמים המצוינים
תחת "גורם אחר" יישארו
תחת הגדרת מבקש האישור
ג .הבקשה מתקבלת
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נספח ה' –
נספח חירום

כללי

נבקש להבהיר כי גם המציע הינו מוסד
חיוני ולפיכך ,בשעת חירום ,ייסוגו
הוראות המכרז (לרבות נספח חירום

הבקשה מתקבלת

זה) מפני הוראות פיקוד העורף וכל
רשות מוסמכת אחרת.

נספח ה' –
נספח חירום

3.2

נבקש להציג את נוהל החירום .לא
ניתן להתחייב לקיימו מבלי לבחון
אותו לפני כן .לחילופין ,נבקש להבהיר
כי הוראות הנוהל יחולו ככל שיוסכמו
בין הצדדים.

הבקשה מתקבלת

4.1.1

נבקש למחוק סעיף זה ,שאיננו מקובל
ואף ספק אם עולה בקנה אחד עם
הוראות הדין והפסיקה .לחילופין,
נבקש להבהיר מדוע ראוי לדרוש
מהקבלן לוותר מראש על טענות בדבר
מעשה או מחדל של החברה.

הבקשה מתקבלת

5.2

נבקש לצרף את הנוהל הנזכר בסעיף.
לא ניתן להתחייב לקיימו מבלי לבחון
אותו לפני כן .לחילופין ,נבקש להבהיר
כי הוראות הנוהל יחולו ככל שיוסכמו
בין הצדדים.

הבקשה מתקבלת

6

נבקש להבהיר כי אחריות הספק הינה
על פי דין בלבד ,בשים לב לכך
שאחריות העולה על האחריות על פי
דין איננה ברת ביטוח.

הבקשה מתקבלת

7

נבקש להבהיר כי אין כוונת סעיף זה
לפטור את החברה מאחריות החלה
עליה על פי דין.

הבקשה מתקבלת

8

נבקש להבהיר כי כל חובת שיפוי של
הספק תהא כפופה לכך שמדובר בנזק
שבאחריות הספק על פי דין ,ולכך
שהודע לספק על כל דרישה  /תביעה
מיד עם קבלתה וניתנה לו האפשרות
להתגונן כנגדה.

הבקשה מתקבלת

34

נספח ה' –
נספח חירום
35

36

37

38

נספח ו' –
הוראות וכללי
בטיחות

נספח ו' –
הוראות וכללי
בטיחות
נספח ו' –
הוראות וכללי
בטיחות
נספח ו' –
הוראות וכללי
בטיחות

39

בברכה,
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז מס' 15-2020
מסמך ג
טופס הצעת מחיר

מסמך ג' – טופס הצעת מחיר
בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז ,הנני מציע להעניק את השירותים המפורטים במסמכי
המכרז ,במחיר הנקוב על ידי להלן:
תיאור השירות

יח' מידה

הספקת בנזין נטול
עופרת  95אוקטן
בתדלוק עצמי

ליטר

פרטי
רכב
וניקיון
שטיפה
פנימי וחיצוני

קומפ'

רכב מסחרי -
וניקיון
שטיפה
פנימי וחיצוני

קומפ'

תחזוקה שנתית
התקן
של
במערכות המחשוב
של הספק

התקן לחודש

הספקת

סולר

65,000

מחירים מרביים
בתחנות תדלוק*

600

39

100

360

התקן
הקמת
במערכות הספק
בו חד פעמי להתקן
(במקרה
ההתקן הורכב ע"י
אחר)
תיאור השירות

כמות מוערכת
לשנה

מחיר מקסימום

30

הנחה
בש"ח

50

3

25

יח' מידה

כמות מוערכת
לשנה

מחיר מוצע בש"ח

ליטר

2000

___________ש"ח

מחיר כולל
לרכיב (מכפלת
הכמות המוערכת
במחיר בהתאם
להצעת המחיר
של המציע)

בתדלוק עצמי
10

הספקה והתקנת
תדלוק
התקן
אוניברסלי –לא
כולל מד אוץ

קומפ'

להתקן
תוספת
תדלוק אוניברסלי
הכולל מד אוץ

קומפ'

1

___________ש"ח

__________ש"ח

*יחושב לפי התעריף הידוע ביום הגשת ההצעות
הערות כלליות לעניין מילוי הצעת המחיר
-

על המציע למלא את עמודת "הנחה בש"ח" וכן את עמודת " מחיר כולל לרכיב (מכפלת הכמות המוערכת
במחיר – לאחר הנחה או בהתאם להצעת המחיר של המציע)"..

-

לגבי הרכיבים שבהם נדרש מילוי הנחה בש"ח  -יש למלא הנחה ביח' מידה של  0.1ש"ח או 0אין למלא
תוספת למחירים המרביים שבטבלה ,כל הצעה תיחשב כהנחה מהמחיר המירבי.

-

במקרה של טעות חשבונאית/אריתמטית תהא רשאית ועדת המכרזים לתקן כל טעות אריתמטית כאמור.

-

המחיר המשוקלל ולא יכלול מע"מ .מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום יתווסף
לתשלום שישולם לזוכה בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין.

-

מובהר בזאת כי המחיר המירבי המצוין לסולר כולל בלו.

-

המחירים עבור הסולר יוגדלו או יופחתו הפרשי הצמדה אחת לחודש (הן עליה והן ירידה) בהתאם לשיעור
השינוי של המחירים התיאורטיים של מוצרי דלק שאינם בפיקוח (בהתאם למוצרים נשוא מכרז זה) כפי
שמפרסם מינהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים או כל משרד ממשלתי/גוף
ממשלתי שיבוא במקום אלו .חדל מינהל הדלק והגז לפרסם את המחירים התיאורטיים כאמור יוצמדו
המחירים לשיעורי השינוי במחירי שער בז"ן.

-

מובהר ומודגש כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע ,בין המיוחדות ובין הרגילות ,מכל מין
וסוג שהוא ,הכרוכות במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות ,לרבות הוצאות הובלה ,אספקה ,התקנת
עמדות/מיכלית/צובר/התקנים ,חומרים ,ציוד ,תשלומים לעובדים ,ביטוחים ,ערבויות וכל יתר ההוצאות
הנלוות למתן השירותים .מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,כל ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו ,לרבות
מכס ,בלו ,מס קניה ,וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת
שהיא הקשורה במתן השירותים ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

-

מובהר כי החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,שלא לקבל הצעה שתימצא על ידה ,לפי שיקול דעתה ,כהצעה
בלתי סבירה ,בין היתר משום שהיא חורגת במידה ניכרת מהאומדן שהופקד בתיבה.
המחירים אשר ינקבו בטופס זה יחייבו את המציע לכל דבר ועניין במידה וייבחר כזוכה.

