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 20/2/2019תאריך: 
 לכבוד

 משתתפי המכרז
 /אתר המועצהבאמצעות דוא"ל

 
 להספקת דלק ושירותי תדלוק ושטיפת רכבי המועצה 1/2019מכרז  –המקומית כפר שמריהו המועצה : הנדון

 הבהרה לשאלות מענה ו פתיחת תיבת המכרזיםמועד תיקון כתב הצעת המחיר, : 1הודעה מס' 
 
 שינויים במסמכי המכרז .א

 .כתב הצעת המחיר –מסמך ה' להודעה זו מצורף נוסח מתוקן של 

 את ההצעה יש להגיש ע"ג מסמך זה, ולמחוק את כתב הצעת המחיר בחוברת המכרז שנרכשה במועצה.

 

 מועד פתיחת תיבת המכרזים .ב

 .12:00בשעה  3/3/2019המכרז שבנדון תתקיים ביום א', פתיחת תיבת המכרזים במסגרת 

 (.12:00בשעה  28/2/2019עד יום ה'  -)המועד האחרון להגשת הצעות נותר ללא שינוי

 

 תשובות לשאלות הבהרה: .ג

 תשובה פירוט השאלה סעיף 'עמ #

בשים לב לכך שמרחק הנסיעה לתחנת התדלוק הינו בעל  2.3.2.1 5  .1

חשיבות גבוהה מהמרחק בקו אוירי, נבקש שתנאי הסף 

 יינקב בק"מ נסיעה ולא בקו אווירי. 

 הבקשה לא מקובלת.

2.  6 3.9 ,3.10 ,
3.11 

 אכן. יש להתעלם מהכפילות. 3.14, 3.13, 3.12סעיפים אלה כפולים לסעיפים 

אינן מדווחות לרשם החברות, כי אם חברות ציבוריות  3.16 6  .3

לבורסה. לפיכך, נבקש שמציע שהינו חברה ציבורית יצרף 

במקום תדפיס מרשם החברות, תדפיס מאתר הבורסה 

 לניירות ערך.

הבקשה לא מקובלת. חברה 

לרשם  גםציבורית מדווחת 

 החברות.

)א( נבקש להבהיר כי ההנחה קבועה אך המחיר משתנה בכל  4.3 7  .4

 חודש, בהתאם למחירים המתפרסמים על ידי מינהל הדלק.

 למועצה יםהניתנ )ב( נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים

על רקע המצב השורר בשוק  יםמוענק במסגרת המכרז,

במהלך  ,האנרגיה, וכי במידה ויחול שינוי מהותי במצב זה

זכאי לשנות המציע הא ישרות בין הצדדים, תקופת ההתק

ודיע י המציעאת התנאים המסחריים ותנאי ההנחה, ובלבד ש

על מראש ובכתב, יום  30 בתבהודעה מוקדמת  למועצה

לבצע. במקרה שהשינוי האמור יהיה לרעת  והשינוי שבכוונת

 .ההסכם לידי סיוםלהביא  תהא המועצה רשאית, המועצה

כמו כן, נבקש להבהיר, כי במידה ויוטלו מיסים נוספים על 

 הדלק לרבות שינוי בבלו, הם יחולו על המועצה.

 )א( ההבהרה מקובלת.

)ב( לא מקובלת הבקשה לעניין 

 שינוי תנאים מסחריים.

מקובל כי מסים נוספים 

ושינויים במס הבלו יחולו על 

 המועצה.
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 תשובה פירוט השאלה סעיף 'עמ #

ר הזוכה במכרז ממסמכי המכרז לא ברור כיצד ייבח 9 9  .5

 ונבקשכם לעדכן מהו מנגנון בחירת ההצעה הזוכה.

. בחינת ההצעות 8.1ר' סעיף 

תעשה על פי מחירן. המציע 

שהצעתו הכוללת תהא 

 הנמוכה ביותר ידורג ראשון.

ימי  10-מבוקש להאריך את פרק הזמן להמצאת המסמכים ל 10.2 10  .6

 עבודה.

 הבקשה מקובלת.

מהמציע להציג אישור ביטוח חתום על ידי מקובל לדרוש  10.3 10  .7

המבטח ולא פוליסת ביטוח, הכוללת מידע רב וסודי של 

המציע שברובו איננו רלוונטי כלל למכרז זה ומתייחס 

לפעילויות אחרות של המציע. אישור ביטוח אכן צורף 

למסמכי מכרז זה ולפיכך נבקש למחוק את הדרישה להציג 

 את הפוליסה.

דרישה הבקשה מקובלת, ה

 להמצאת פוליסה מבוטלת.

נבקש להכפיף את ביטול הזכייה וחילוט הערבות להודעה בת  10.5 10  .8

 יום מראש, במהלכה לא הומצאו המסמכים. 14

 הבקשה לא מקובלת.

 אכן. נפלה טעות סופר במספור הסעיף. )הגדרות( 15 15  .9

הגדרת  16  .10
"השירותים 
 / העבודות"

/ העבודות נפלה טעות. ההגדרה שצוינה  בהגדרת השרותים

מתייחסת לניקיון ואחזקת מוסדות חינוך ולא לאספקת דלק 

 ושרותי תדלוק.

אכן. הסעיף ימחק, הסעיף 

 3הרלוונטי הוא סעיף 

 להסכם.

הגדרת  16  .11
 "התקנים"

נבקש להבהיר כי החיוב בגין שרותי שטיפת רכב איננו 

באמצעות צילום מתבצע באמצעות התקני התדלוק אלא 

 וזיהוי לוחית הרישוי של כלי הרכב.

 הבקשה מקובלת.

 מקובלת.הבקשה  הסעיף איננו רלוונטי לעבודות נשוא המכרז ונבקש למחקו. 2.3 16  .12

נבקש להכפיף כל חובת שיפוי של הספק לקיומו של פס"ד  4.8 17  .13

חלוט ולכך שהמועצה הודיעה לספק על כל תביעה / דרישה 

 מיד עם קבלתה ואפשרה לו להתגונן כנגדה.

הבקשה נדחית. יובהר, כי 

המועצה תודיע לספק תוך 

פרק זמן סביר מרגע קבלת 

הדרישה/התביעה על מנת 

 לאפשר לו להתגונן כנגדה

נבקש להבהיר כי אחריות הספק הינה על פי דין בלבד, שכן  6.1 18  .14

 לביטוח. אחריות העולה על האחריות על פי דין איננה ניתנת

אחריות . הבקשה לא מקובלת

הספק היא על פי דין ו/או על 

פי תנאי המכרז ו/או על פי 

 ההסכם 

נבקש להכפיף כל חובת שיפוי של הספק לכך שמדובר בנזק  6.3, 6.2 18  .15

שבאחריות הספק על פי דין, לקיומו של פס"ד חלוט ולכך 

לספק על כל תביעה / דרישה מיד עם שהמועצה הודיעה 

 קבלתה ואפשרה לו להתגונן כנגדה.

הבקשה נדחית, בכפוף לאמור 

 לעיל. 13בתשובה לשאלה מס' 
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 תשובה פירוט השאלה סעיף 'עמ #

מבוקש להוסיף את המלל הבא: "בגין מקרה ביטוח  7.1 18  .16

באחריות הספק" לאחר המלל: "וההשתתפויות העצמיות" 

 בשורה השלישית.

יתווסף המלל "בגין מקרה 

שקשור באחריות  ביטוח

הספק ו/או מי מטעמו או 

בקשר לפעילות של הספק או 

בהקשר למתן השירותים על 

ידי הספק /או כל הקשור 

 בביצוע תנאי המכרז".

נבקש למחוק את המלל הבא: "וכל הבאים מטעם" ובמקומו  7.3 19  .17

 להוסיף את המלל: "עובדיה ומנהליה של".

 הבקשה לא מקובלת.

 הבקשה לא מקובלת. למחוק את הסעיף.נבקש  7.4 19  .18

)א( נבקש להוסיף את המילה :"לבקשת" לפני המילה  7.6 19  .19

 "למועצה" בשורה הראשונה.

)ב( נבקש למחוק את המלל הבא: "בסיפא שלו תחת 

הכותרת: "אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, 

בתוקף כדלקמן:. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד הסכם זה 

 וכל עוד נמשכים השירותים נשוא ההסכם".

)ג( נבקש להוסיף את המלל: "לתקופה נוספת" לאחר המלל: 

 "על ידי מבטחיו" בשורה השנייה".

 )א( הבקשה מקובלת

 )ב( הבקשה לא מקובלת

 )ג( הבקשה מקובלת

 הבקשה מקובלת "המקורי". -נבקש למחוק את המילים הבאות: "העתק" ו 7.7 19  .20

נבקש למחוק את המלל: "הפרה של" ולחילופין לאשר את  7.9 19  .21

 המלל הבא: "אי עריכת ביטוח כאמור ב".

 הבקשה לא מקובלת

נבקש להבהיר כי לא ניתן יהיה להטיל על הספק דרישות  7.12 19  .22

 נוספות שלא נכללו במסמכי מכרז זה.

 הבקשה מקובלת

הדין באחריותו" נבקש להוסיף את המלל הבא: "ככל ועל פי  7.14 19  .23

 לאחר המילים: "בלתי מבוטחים" בשורה הראשונה.

ירשם המלל הבא : "ככל 

שהנזק קשור לביצוע 

התחייבויות הספק על פי 

 המכרז"

נבקש להוסיף את המלל הבא: "ככל ועל פי הדין באחריותו"  7.15 20  .24

 לאחר המילים: "הנקובים בפוליסות" בשורה הראשונה.

ירשם המלל הבא : "ככל 

שהנזק קשור לביצוע 

התחייבויות הספק על פי 

 המכרז"

)א( נבקש למחוק את המילים: "ו/או נבחריה". כמו כן נבקש  7.16 20  .25

למחוק את המילים: "והבאים מטעמם" ולחילופין לאשר את 

 המלל: "להם מסופקים שירותים על פי הסכם זה".

)ב( נבקש למחוק את המילה: "הנ"ל" ולחילופין לאשר את 

 לעיל". 7.3ל: "כאמור בסעיף המל

 הבקשות לא מקובלות
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 תשובה פירוט השאלה סעיף 'עמ #

 הבקשה לא מקובלת. נבקש למחוק את הסעיף. 7.17 20  .26

הבקשה מתקבלת. הסעיף  בסעיף נפלה טעות והוא איננו תואם לשירותים נשוא המכרז. 8.1 20  .27

יימחק, ובמקומו יירשם 

תמורת ביצוע "כדלקמן:  

העבודות והשירותים לפי 

לספק הסכם זה, תשולם 

תמורה בהתאם לאמור בסעיף 

למפרט הטכני המצורף  5

 "כנספח ג' להסכם זה.

 למועצה יםהניתנ נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים 8.2 20  .28

על רקע המצב השורר בשוק  יםמוענק במסגרת המכרז,

במהלך  ,האנרגיה, וכי במידה ויחול שינוי מהותי במצב זה

זכאי לשנות המציע הא יתקופת ההתקשרות בין הצדדים, 

ודיע י המציעאת התנאים המסחריים ותנאי ההנחה, ובלבד ש

על מראש ובכתב, יום  30 בתבהודעה מוקדמת  למועצה

לבצע. במקרה שהשינוי האמור יהיה לרעת  והשינוי שבכוונת

 .ההסכם לידי סיוםלהביא  תהא המועצה רשאית, המועצה

נוספים על  כמו כן, נבקש להבהיר, כי במידה ויוטלו מיסים

 הדלק לרבות שינוי בבלו, הם יחולו על המועצה.

 לעיל. 4ראה תשובתנו לשאלה 

נבקש להבהיר כי המסמך שיומצא על ידי הספק לא יהיה  8.4, 8.3 20  .29

חשבונית מס כי אם "מסמך אחר" המוכר על ידי רשויות 

 המס.

 הבקשה מקובלת

הוראת  )א( נבקש להבהיר כי התמורה תשולם באמצעות 8.4 20  .30

 קבע.

)ב( נבקש להבהיר כי פיגור בביצוע התשלומים על פי ההסכם 

יזכה את הספק בריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, 

 ממועד הפיגור ועד מועד התשלום בפועל.

 הבקשות לא מקובלות

 הבקשה לא מקובלת. יום. 14נבקש להכפיף את חילוט הערבות להתראה בת  9.4 21  .31

סעיף זה איננו מקובל ואף מחוסר כל פרופורציה לנזק העלול  10.3 21  .32

להגרם למועצה כתוצאה מהפרה )לא יסודית( של הוראות 

 ההסכם, ונבקש לבטלו.

 לא מקובלת.הבקשה 
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 תשובה פירוט השאלה סעיף 'עמ #

אדם מוחזק כחף מפשע עד שהוכחה אשמתו ולפיכך נבקש  10.8.7 22  .33

למחוק את המילים "נפתחה חקירה פלילית או ננקטו 

ובמקומן לכתוב "ניתנה הרשעה פלילית". הליכים פליליים" 

כמו כן נבקש לסייג כי על ההרשעה להיות בעלת קשר למכרז 

זה או ליכולתו של הספק לקיים התחייבויותיו על פי מכרז 

 זה.

להסכם יימחקו  10.8.7בסעיף 

המלים "נפתחו חקירה 

פלילית או". יתר הסעיף 

 יישאר על כנו.

ספק הוראה מהוראות הסכם זה", לאחר המילים "הפר ה 10.8.11 22  .34

נבקש להוסיף את המילים: "בהפרה יסודית שלא תוקנה 

 יום מיום שניתנה לספק התראה כתובה". 14בתוך 

 הבקשה לא מקובלת.

ערבות  25  .35
 בנקאית

נבקש להבהיר כי דרישה למימוש הערבות יש להגיש בכתובת 

הסניף שהנפיק את הערבות וכי דרישה בדוא"ל, פקס או 

 לא תתקבל. –אמצעי דיגיטלי אחר 

 

 

 

 הבקשה לא מקובלת

)א( נבקש להבהיר כי החיוב בגין שרותי שטיפת רכב איננו  1.7 28  .36

מתבצע באמצעות התקני התדלוק אלא באמצעות צילום 

 יהוי לוחית הרישוי של כלי הרכב.וז

)ב( נבקש להבהיר כי רכישת שמנים לא מתבצעת באמצעות 

התקן תדלוק. ניתן לקבל כרטיס מגנטי לרכישת שמנים 

 בתחנות התדלוק.

 .הבקשות מקובלות

נבקש להבהיר כי המציע הינו מוסד לשעת חירום ולפיכך,  1.9 28  .37

הוראות של בשעת חירום ייסוגו הוראות הסכם זה מפני 

 פיקוד העורף וכל רשות מוסמכת אחרת.

 28בעמוד  1.9בסוף סעיף 

יתווספו המלים הבאות: 

"בכפוף להנחיות פיקוד העורף 

 וכל רשות מוסמכת".

נבקש להבהיר כי בהתקנת ואחזקת התקן תדלוק כרוכות  2.1 28  .38

עלויות גבוהות, אשר אין הצדקה ו/או היגיון כלכלי כי הספק 

 בהן. לאור האמור, נבקש להבהיר כי ייקבעהזוכה יישא 

 שעלות התקני התדלוק תחול על המועצה.

בכל מקום הבקשה מקובלת. 

במכרז המתייחס לתכולת 

מחירי המכרז, תשונה 

ההוראה באופן בו לא תכלל 

עלות התקנת התקני התדלוק 

 במחירי השירותים.

תנטרל נבקש להבהיר כי מחוץ לשעות העבודה המקובלות,  2.2 28  .39

המועצה התקני תדלוק לפי צרכיה באופן עצמאי באמצעות 

 אתר האינטרנט של הספק.

 הבקשה מקובלת.
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נבקש להבהיר כי בהתקנת ואחזקת התקן תדלוק כרוכות  2.4.1 29  .40

עלויות גבוהות, אשר אין הצדקה ו/או היגיון כלכלי כי הספק 

 הזוכה יישא בהן. לאור האמור, נבקש להבהיר כי ייקבע

 שעלות התקני התדלוק תחול על המועצה.

מקובל, ראו תשובתנו לשאלה 
 לעיל. 38

נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה אחראי לתיקון נזק ו/או  2.4.5 29  .41

תקלה הנובעים משימוש בלתי סביר, רשלנות או זדון של 

 גורם שאינו הספק או מי מטעמו.

מקובל, אך כל נזק ו/או תקלה 

ביר, הנובעים משימוש בלתי ס

רשלנות או זדון של גורם 

מטעם הספק, לרבות עובדי 

תחנות תדלוק, יהיה התיקון 

 באחריות הספק.

)א( נבקש להבהיר כי החיוב בגין שרותי שטיפת רכב איננו  2.6 29  .42

מתבצע באמצעות התקני התדלוק אלא באמצעות צילום 

 וזיהוי לוחית הרישוי של כלי הרכב.

שמנים לא מתבצעת באמצעות )ב( נבקש להבהיר כי רכישת 

התקן תדלוק. ניתן לקבל כרטיס מגנטי לרכישת שמנים 

 בתחנות התדלוק.

 הבקשות מקובלות.

נבקש מעורך המכרז להבהיר מדוע סביר או ראוי לדרוש  2.8 29  .43

מהספק לשאת בעלויות של גניבה או וונדליזם )בפרט כאשר 

 הרכבים בחזקתה של המועצה או מי מטעמה בכל עת(.

מחקו מהסעיף המילים י

 "גניבה, ונדליזם".

נבקש להכפיף סעיף זה לכך שמדובר בנזק שבאחריות הספק  2.10 29  .44

 על פי דין.

 הבקשה מקובלת.

 הבקשה מקובלת. לא קיים דוח תקלות. נבקש למחוק הדרישה שבסעיף זה. 3.4 30  .45

נבקש שבקשה להחלפת איש קשר תלווה בנימוקים סבירים  4.4 30  .46

 שיירשמו.

 הבקשה לא מקובלת.

 למועצה יםהניתנ נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים 5.4 31  .47

על רקע המצב השורר בשוק  יםמוענק במסגרת המכרז,

במהלך  ,האנרגיה, וכי במידה ויחול שינוי מהותי במצב זה

זכאי לשנות המציע הא יתקופת ההתקשרות בין הצדדים, 

ודיע י המציע, ובלבד שאת התנאים המסחריים ותנאי ההנחה

על מראש ובכתב, יום  30 בתבהודעה מוקדמת  למועצה

לבצע. במקרה שהשינוי האמור יהיה לרעת  והשינוי שבכוונת

 .ההסכם לידי סיוםלהביא  תהא המועצה רשאית, המועצה

כמו כן, נבקש להבהיר, כי במידה ויוטלו מיסים נוספים על 

 הדלק לרבות שינוי בבלו, הם יחולו על המועצה.

 לעיל. 4ראה תשובתנו לשאלה 
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 - 1נספח ד/ 34  .48
 טבלה

נבקש להבהיר כי למציע תחנות רחיצה נוספות, שאינן 

ממוקמות בתוך מתחמי תחנות התדלוק של המציע. לפיכך, 

על מנת לאפשר למועצה פירוט מלא של הפריסה, נבקש לפצל 

טבלה אחת שבה  –לשתי טבלאות נפרדות  1את נספח ד/

יפורטו כל תחנות התדלוק של המציע, וטבלה נוספת בה 

 הרחיצה. יפורטו כל תחנות

 הבקשה מקובלת.

ערבות  35  .49
 השתתפות

נבקש להבהיר כי דרישה למימוש הערבות יש להגיש בכתובת 

הסניף שהנפיק את הערבות וכי דרישה בדוא"ל, פקס או 

 לא תתקבל. –אמצעי דיגיטלי אחר 

 הבקשה לא מקובלת

 - 4נספח ד/ 38  .50
 תצהיר

נבקש להחליף את המילים "מורשה  –בשורה הראשונה 

 חתימה מטעם" במילים "עושה תצהירי זה בשם".

 הבקשה לא מקובלת

 למועצה יםהניתנ נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים 2 43  .51

על רקע המצב השורר בשוק  יםמוענק במסגרת המכרז,

במהלך  ,האנרגיה, וכי במידה ויחול שינוי מהותי במצב זה

זכאי לשנות המציע הא יתקופת ההתקשרות בין הצדדים, 

ודיע י המציעאת התנאים המסחריים ותנאי ההנחה, ובלבד ש

על מראש ובכתב, יום  30 בתבהודעה מוקדמת  למועצה

לבצע. במקרה שהשינוי האמור יהיה לרעת  והשינוי שבכוונת

 .ההסכם לידי סיוםלהביא  תהא המועצה רשאית, המועצה

כן, נבקש להבהיר, כי במידה ויוטלו מיסים נוספים על כמו 

 הדלק לרבות שינוי בבלו, הם יחולו על המועצה.

 לעיל. 4ראו תשובתנו לשאלה 

נבקש לעדכן את המועד לפיו צריכים להיות נכונים  (א) 4 43  .52

מחירי המכרז למועד האחרון להגשת ההצעות )במכרז 

נובמבר צוין כי המחירון נכון לחודש נובמבר ומחירי 

 אינם עדכניים(.

הואיל וההנחה בשוק הדלק ניתנת באגורות ולא  (ב)

באחוזים, נבקש למחוק את המילה "לשיעור ההנחה 

 המוצעת" ובמקומן לכתוב "להנחה המוצעת".

)א( מדובר בטעות סופר, 

המחירים במכרז מעודכנים 

למועד פרסום המכרז 

(. בכל מקרה יש 2019)פברואר 

ס למלא את הצעת המחיר ביח

למחירים המפורטים בכתב 

, במסמך ה' הצעת המחיר

ולאחר ההתקשרות יותאמו 

המחירים בהתאם למחיר 

המעודכן למועד ביצוע 

 התדלוק.

 )ב(הבקשה מקובלת.
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נבקש להבהיר האם על המחירים שיפורטו בטבלאות לכלול  7 43  .53

 מע"מ או לא לכלול מע"מ.

יש לציין מחיר ללא מע"מ, 

למעט בשורה האחרונה 

בטבלה שבסעיף ד' )"סה"כ 

 הצעת מחיר"(.

מחיר מחירון הסולר שצוין בטבלה איננו נכון )ולא היה נכון  .א.7 43  .54

 גם בנובמבר(.

 מדובר במחיר ללא מע"מ

שצוין בטבלה איננו נכון )ולא היה נכון גם  95מחיר הבנזין  .ב.7 43  .55

 בנובמבר(.

 מדובר במחיר ללא מע"מ

לאיזו תקופה מתייחסת הכמות המפורטת נבקש להבהיר  .ג.7 43  .56

 בטבלה ביחס לשירותים הנוספים.

היקף שנתי משוער )הערכה 

 בלבד(.

לצד חלק ממוצרי השמן שפורטו בטבלה צוין שם מותג.  .ג.7 43  .57

נבקש להבהיר כי המציע מספק שמנים המתאימים לאותו 

 שימוש אך של מותג אחר ונבקש לאפשר זאת.

וה "או ש"ע" משמעו "או שו

 ערך". 

לסוגי רכב שונים מתאימים נוזלי צינון שונים  –נוזל צינון  .ג.7 43  .58

 שעלותם שונה. נבקש להבהיר איזה נוזל צינון דרוש למועצה.

בוטלה דרישת תמחור נוזל 

 צינון.

)א( נבקש להבהיר כי בתחנות התדלוק מוחזקים כל סוגי  .ג.7 44  .59

המוצרים המפורטים בטבלה )למעט תוסף למנועי סולר 

שניתן לספק בהזמנה מראש(, אך זאת במיכלים בנפח שונה 

מהמפורט בטבלה )לרוב המוצרים מצויים בתחנה מיכלים 

בנפח ליטר אחד(. לכן נבקש לשנות את הטבלה כך שיינתן 

מהמוצרים, לפי ליטר אחד וכמו כן נבקש מחיר לכל אחד 

 לבטל את המחיר המירבי הקבוע בטבלה.

)ב( ניתן לתמחר ולספק את השמנים בנפח המפורט בטבלה 

 אך זאת למשרדי המועצה ולא בתחנת התדלוק.

 מ"ל. 600מגיע באריזה בנפח  -לגבי תוסף דלק 

כתב  –מצורף "מסמך ה' 

 הצעת מחיר" מתוקן. 

המקסימום לא יבוטלו מחירי 

אך הצעת המחיר תהיה לפי 

 מחיר ליטר לכל מוצר.

 



 

 

  חתימה וחותמת המציע:________________  3 מתוך 9עמוד 
 04-6334187, פקס:  04-6336070טלפון:  38001חדרה  30092: ת.ד. מען למכתבים ,10קומבה  -שיאון

E-mail:mail@c-on.com 

CCןואי
לוהינוןוגראץועייתורש

-On

 תשובה פירוט השאלה סעיף 'עמ #

60.  26 
- 

27 

אישור 
 הביטוח

 פוליסה לביטוח אחריות מעבידים: 1סעיף 

 ( החלפת המילה "לכלול" במילה "לשפות"1)

( החלפת המילים "בשם המבוטח באם תתבע על ידי" 2)

 במילים "ככל שתחשב כמעסיקה של"

 ( החלפת המילה "הקבלן" במילים "נותן השרותים"3)

 פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי: 2סעיף 

לחוק המל"ל" לאחר  328( הוספת המילים "לפי סעיף 4)

 המילים "המוסד לביטוח לאומי"

 ( החלפת המילה "לכלול" במילה "לשפות"5)

( הוספת המילים "בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי נותן 6)

 השירותים" לאחר המילים "לכלול את המועצה"

 פוליסה לביטוח נאמנות עובדים - 3סעיף 

 מחיקת המילים "לרבות גניבת כלי רכב" (7)

 ₪ 500,000-( הפחתת גבול אחריות ל8) 

 :"בהתייחס לפוליסות הנ"ל" הוראות תחת הכותרת

החלפת המילים "והבאים מטעם המועצה"  – 4( הוראה 9)

 ומנהליה" במילים "עובדיה

( הוספת סייג כי הכיסוי בפוליסות הינו עודף ביחס 10)

לשרותים המבוטחים בחברת ביטוח אחרת, ככל שהינם 

 מבוטחים בה.

הערה כללית: יש למלא את 

מספר ח.פ. של המציע 

בכותרת אישור קיום 

ביטוחים, ואת פרטי סוכן 

 הביטוח בתחתית המסמך.

 הבקשה לא מקובלת (1)

 הבקשה לא מקובלת (2)

 שה מקובלתהבק (3)

 הבקשה מקובלת (4)

 הבקשה לא מקובלת (5)

 הבקשה לא מקובלת (6)

 הבקשה לא מקובלת (7)

 הבקשה לא מקובלת (8)

 הבקשה לא מקובלת (9)

 הבקשה לא מקובלת (10)

 

 למען הסר ספק, יובהר כי בשאר סעיפי המכרז לא יחול כל שינוי.

 , לחוברת המכרז המוגשת למועצה בהצעת המציע.חתום בחתימה וחותמת, מסמך זהיש לצרף 

 

 בברכה,

 

 

 ניר, רכזת המכרז-ֹנעה גולדשמידט

 למכרז יועץ, גורדון ֹעפרב/
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 נוסח מעודכן – הצעת מחיר -מסמך ה' 

 להלן הצעתנו להספקת השירותים נשוא הסכם/מכרז זה, הכל כמפורט במסמכי המכרז והמפרט לעיל. .1

)כלומר תוספת מרווח השיווק לליטר סולר, הנחה ממחיר בנזין ומחירי השירותים המחירים המפורטים להלן  .2

יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות, והם כוללים את כל העלויות הציוד, כח האדם, הנוספים( 

וכל שאר ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהספקת  , דמי השימוש בהתקני התדלוקהחומרים, המסים

 השירותים.

יש למלא את כל סעיפי הצעת המחיר/למועצה שמורה הזכות לפסול על הסף מציע שלא ימלא את כלל סעיפי  .3

 הצעת המחיר. 

 פברואר) , הינם מחירי המחירון הידועים במועד פרסום המכרזבטבלאות להלןהמחירים הנקובים בסעיפים  .4

לשם השוואת ההצעות בלבד, וכי התשלום  ובהר בזאת כי המחיר לתשלום מוצג. למען הסר ספק מ(2019

  ביחס למחיר המחירון הרלוונטי הידוע בעת עריכת החשבון לתשלום. להנחה המוצעתיבוצע בהתאם 

כל הכמויות המפורטות הכמויות המפורטות בטבלאות להלן מייצגות כמות צריכה שנתית משוערת. מובהר כי  .5

חייב או להגביל את המועצה לעניין היקף השירותים להלן הינן לשם השוואת ההצעות, ואין בהן כדי ל

 שיסופקו, התשלום יבוצע על פי היקף השירותים אשר סופקו בפועל .

המחירים יוצעו ביחס לכמות של ליטר אחד, ככל שמוצר  הצעת המחיר לשמנים ומוצרים שונים )טבלה ג'(: .6

 יחסי למחיר ליטר ע"פ הצעת המחיר. יסופק באריזה בנפח גדול או קטן מליטר אחד תחוייב המועצה באופן

בגין כל תוספת שהיא )שאיננה מצויינת באופן מפורש במסכי המכרז(  ועצהיובהר כי הספק לא יחייב את המ .7

 לרבות במקרים הבאים: הדלק על פי המכרז,מעבר למחיר 

 שירותי תדלוק בשבתות, חגים, ובכל שעות היום.  .7.1

 ירות מלא.תדלוק בעמדות תדלוק המיועדות לתדלוק בש .7.2

 כדלקמן: הצעתי  .8

 הצעת מחיר להספקת סולר: .א

תיאור 
 הפריט/העבודה/השירות

מחיר  יח'
 מחירון

 * ₪ -ב

תוספת 
מרווח 
שיווק 

 מבוקשת 
-לליטר ב

 ₪ 

מחיר 
כולל לליטר 

תוספת 
מרווח 

 ₪ שיווק

 -כמות
 צריכה
 שנתית
 –)ליטר( 

לצורך השוואת 
 הצעות בלבד

לכמות סה"כ מחיר 
 ₪ 

לתחבורה שתכולת  סולרליטר 

 10הגופרית בו אינה עולה על 

בהתאם מ"ג לק"ג בהזרמה, 

למחירון "מחירים תיאורטיים 

של מוצרי דלק שאינם 

בתוספת מס הבלו בפיקוח" 

 מרווח השיווק ובתוספת 

 4,200   4.743 ליטר

 

 פרסום המכרז. במועד"מחירים תיאורטיים של מוצרי דלק שאינם בפיקוח" בתוספת מס הבלו מחירון *מחיר 
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 :95הצעת מחיר להספקת בנזין  .ב

מחיר  יח' תיאור הפריט/העבודה/השירות
 מחירון

  ₪ *-ב

הנחה 
 מוצעת
-לליטר ב

 ₪ 

מחיר 
לליטר 

אחר הנחה 
₪ 

 -כמות
 צריכה
 שנתית
 -)ליטר(

לצורך השוואת 
 הצעות בלבד

סה"כ מחיר 
 ₪ לכמות 

בהתאם למחירון  95 בנזיןליטר 
הודעה לעדכון מחירים "

ללא  –" מירביים למוצרי נפט
תוספת מחיר בגין תדלוק 

 בשירות מלא

  17,700   5.05 ליטר

 *מחיר מחירון במועד פרסום המכרז.
  

 מחירון שירותים נוספים .ג

 יש למלא את כל סעיפי הטבלה להלן, הצעה העולה על המחיר המירבי באחד הסעיפים תיפסל.
 ₪ מרבי מחיר פירוט

)לא כולל 
 מע"מ(

)לא ₪ מחיר 
 כולל מע"מ(

 כמות
לצורך השוואת 

 הצעות בלבד

₪ מחיר לכמות 
 )לא כולל מע"מ(

שטיפה חיצונית ופנימית באמצעות 

 רכב פרטי –מערכת תדלוק אוטומטית 

40  30  

שטיפה חיצונית ופנימית באמצעות 

רכב  –מערכת תדלוק אוטומטית 

 מסחרי/טנדר

50  10  

  6  10 ליטר 1נוזל שמשות 

  18  30 ליטר W15 – 1-40שמן מנוע 

  6  63 ליטר 1 –או ש"ע W5 C2 30שמן 

  6  39 ליטר 40W10 -1שמן מנוע 

  4T חצי סיננטי  -שמן מנוע לאופנוע

10W40  תוצרתMotul  ליטר 1 –או ש"ע 

55  5  

 Oregonפעימות תוצרת  2שמן למנועי 

  ליטר 1 –או ש"ע 

40  10  

תוסף דלק למנועי בנזין וסולר תוצרת 

Motul  ליטר 1 –או ש"ע 

150  1  

  סה"כ   
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 סה"כ הצעת מחיר: .ד
 

 ₪מחיר  פירוט

  סה"כ עלות סולר

   95עלות בנזין סה"כ 

  סה"כ עלות שירותים נוספים

  סה"כ:

  מע"מ: 17%

  סה"כ כולל מע"מ:

 

 מס' ת.ז./מס' חברה: __________________   שם המציע : _______________

 דוא"ל: ___________________________   כתובת:  __________________

 פקס: __________________   טלפון: ___________________

 חתימה: ____________   __________________תאריך: 

 

 אישור עו"ד

 עיל, נחתם ע"י:דלאני הח"מ ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך 

 למילוי כשהמציע הוא אדם(.ה"ה ________________________ת.ז. ____________)

 "ה ___________________ת.ז.____________, וה"ה ________________ ת.ז. ______________ה

 (.תאגיד הואלמילוי כשהמציע וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______________ולחייב את התאגיד. )

 

 


