
 
 

 
 

 

 לשירותי תדלוק ואספקת דלקים – 11/20מכרז פומבי מס' 
 

 הבהרה
 

המחיר לסולר, בטופס הצעת המחיר, מתייחס למחיר התיאורטי ממכליות, ועליו מתבקשים המציעים להוסיף תוספת עלות  .1
 באגורות. 

כמו כן, מתבקשים המציעים לתת את המחיר הסופי לתשלום עבור ליטר סולר, בשקלים חדשים וכולל מע"מ, נכון למועד הגשת  .2
 ההצעות למכרז. 

הצעת המציע(. המציעים המגישים הצעתם למכרז זה, ימלאו את הצעת המחיר  –מצורף בזאת טופס הצעת מחיר מעודכן )נספח ד'  .3
 ההצעה והגשתה, למכרז.  – 7בנספח המעודכן להלן, ויגישו על פי ההנחיות המפורטות בסעיף 

 האמור במסמך שאלות ותשובות זה גובר על האמור במסמכי המכרז.
 יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע.

 
 
 
 

 בברכה,
 אוניברסיטת אריאל

 בשומרון
 
 
 
 

       תאריך:_____________________                                                     חתימת המציע:_________________    
 
 

  



 
 

 
 

 

 )מעודכן( המציע הצעת -נספח ד' 

ההצעה והגשתה,  – 7בסעיף )נספח זה יוגש, מלא וחתום, במעטפה נפרדת שעליה יירשם "הצעת המחיר", כמפורט 

 למכרז(

 כללי .1

________  -ובתפקיד __________ ב__________  בתפקיד יםמשמש והננ_______________,  מ"הח אנו .1.1
 .בשמה תצהיר לתת כיםומוסמ"( המציע" :להלן)

 ב"המצ הצעתנו את(, "האוניברסיטהו/או "" המזמין" - להלן) אוניברסיטת אריאל בשומרון לידי המציע מגיש בזאת .1.2
 "(. המכרז" - להלן) המכרז במסמכי כמתואר לשירותי תדלוק ואספקת דלקים – 11/20מכרז פומבי מס' ל

מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים המופיעים במכרז, בתנאי ההסכם  הוזו והרי ומגיש הצעתהמציע  .1.3
 . ת המחיר, לנספח זההצע – 3מטה בסעיף  ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי המצורפת

לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקרא בעיון ובשקידה  ולאחר שקיבל תשובות לכל שאלות ההבהרה, ככל שהיו להמציע,  .1.4
את השיטה לפיה  יןאת מסמכי המכרז על נספחיו, את ההסכם ותנאיו, בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו, והב

 צטרך לספק את השירותים ולקבל את התמורה ובהתאם לכל הנ"ל. כל הפריטים יסופקו בהתאם למפרט. י

 הנדרשות הפעולות כל את כוללים, השונות ובטבלאות בסעיפים השונים המחירים פריטי לרבות, בהצעתו המחירים .1.5
 כוח הוצאות, מכונות אחזקת ,חומרים, אספקת השירותים, ציוד, רק לא אך, לרבות תנאיו כל על המכרז את למלא
 . "ממע כולליםוכמו כן , שיחולו ככל מסים, הסעות, ערבויות, ביטוח, אדם

  .כלשהם נוספים לתשלומים או/ו הוצאות להחזר או/ו נוספת לתמורה זכאי יהיה המציע לא .1.6

הצמדה ו/או תוספת המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת המציע לא יהיו צמודים למדד ו/או לכל  .1.7
 אחרת.

 ההצעה למתן השירותים .2

 כל המחירים יכללו מס ערך מוסף. .2.1

המחירים שיוצעו ע"י המציע יהיו מחירים כוללים, קבועים וסופיים, שלא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות שינויים  .2.2
ים כלשהם בשכר כלשהם במדד כלשהו ו/או עקב שינויים כלשהם במחיר לצרכן עבור ליטר בנזין/סולר ו/או שינוי

 עבודה ו/או במחירי ציוד ו/או חומרים.

וכן את המחיר  המציע יגיש הצעתו להנחה ממחיר לליטר בנזין, וכן תוספת לעלות ממחיר תיאורטי לסולר ממכליות .2.3
 הצעת המחיר לדלק, להלן.  – 3, על פי המפורט בטבלה בסעיף הסופי לליטר סולר, בשקלים חדשים וכולל מע"מ

 ש המציע מחיר עבור התקנת דלקן אוניברסלי, בשקלים חדשים וכולל מע"מ. כמו כן, יגי .2.4

יובהר כי המציע אשר הגיש את ההצעה הזולה ביותר להתקנת דלקן אוניברסלי, יתקין את כל הדלקנים עבור  .2.4.1
 כל כלי הרכב הכלולים במכרז זה, וייבחר כאחד משלושת הזוכים במכרז.

ימולאו כל השדות, תינתן לאוניברסיטה האפשרות לפסול את ההצעה ו/או חובה למלא את כל השדות. במידה ולא  .2.5
 לחילופין ליתן את המחיר הגבוה / הנמוך ביותר מבין ההצעות לאותו פריט לצורך חישוב ציון המחיר של המציע.

 לאוניברסיטה שיקול דעת בלעדי להחליט לגבי כל מקרה בהתאם לנסיבות העניין. .2.6



 
 

 
 

 

  לדלק המחיר הצעת .3

 , באגורותהצעת המציע שקלמ הנושא

 95בנזין באגורות, כולל מע"מ, ממחיר לליטר  הנחה

צו פיקוח על מחירי מצרכים אוקטן הקבוע על פי 

-ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, תשס"ב

 )שירות מלא(  2002

 __________ אג' 67%

התיאורטי מחיר ה, כולל מע"מ, מעלות באגורות תוספת

 לסולר ממכליות 

 __________ אג' 33%

המחיר סופי בשקלים חדשים, כולל מע"מ, לליטר סולר, 

 במועד הגשת ההצעות

₪ __________________ 

  100% סה"כ

  

 

 לדלקן המחיר הצעת .4

מחיר להתקנת דלקן אוניברסלי, קומפלט, כולל פירוק דלקן אחר )אם 

 ישנו(, בשקלים חדשים וכולל מע"מ
 _________ ש"ח

 ___________________________________________ :המציע שם

 ____________________________________ :המציע וחותמת חתימה

 דין עורך אישור

 והצהירו, המצורפת ההצעה כתב על בפני מו/חתם________________  -ש בזה מאשר, ד"עו______________  מ"הח אני

 .ועניין דבר לכל________________  חברת את מחייבת, תם/חתימתו וכי, בו האמור נכונות על

___________   ______________  ____________ 

                                                                                                       חתימה    חותמת     תאריך


