
 
 

 
 

 

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

 תשובות לשאלות הבהרה
 כללי .1

 . לשירותי תדלוק ואספקת דלקים – 11/20להלן תשובות לשאלות ההבהרה שהתקבלו עבור מכרז פומבי מס'  .1.1
( זוכים שיספקו את השירותים נשוא 3האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר, במסגרת המכרז, עם עד שלושה ) .1.2

 מכרז זה. 
הצעת המציע(. המציעים המגישים הצעתם למכרז זה, ימלאו את הצעת  –מצורף בזאת טופס הצעת מחיר מעודכן )נספח ד'  .1.3

 ההצעה והגשתה, למכרז.  – 7ההנחיות המפורטות בסעיף המחיר בנספח המעודכן להלן, ויגישו על פי 
 יובהר כי לא ניתן להגיש הצעה להנחה שלילית על מחיר הבנזין. .1.4
המציעים יגישו בהצעתם מחיר עבור התקנת דלקן אוניברסלי. יובהר כי התקנת דלקן אוניברסלי תאפשר לאוניברסיטה  .1.5

 לעיל. 1.1להתקשר עם מספר זוכים, כאמור בסעיף 
הצעת המציע, המעודכן, כי המציע אשר הגיש את ההצעה הזולה ביותר להתקנת הדלקן, יזכה  –, כמפורט בנספח ד' יובהר .1.6

 בהתקנת כל הדלקנים נשוא מכרז זה, וייבחר כאחד משלושת הספקים הזוכים במכרז.
 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 ח"דו המציע וכן יגיש" 4.1 5  .1
 בו מהמרשם עדכני
 כנדרש המציע רשום

רישיונות  –ג' בנספח
 חברה ואישורים. נסח

 דרך להפקה ניתן עדכני
 של האינטרנט אתר

 ,התאגידים רשות
 ...":שכתובתו

הואיל וחברה ציבורית 
מדווחת לבורסה ולא לרשם 

החברות, נבקש להבהיר 
שמציע שהינו חברה ציבורית 
יצרף להצעתו תדפיס רלוונטי 

דוח מאתר הבורסה במקום 
 רשם החברות.

 מקובל

התחנות כוללות שירותי  4.3.1 5  .2
 תדלוק מאוישים.

נבקש להבהיר כי חלק 
מתחנות התדלוק של המציעה 

פועלות במתכונת של שירות 
 עצמי.

 50ובלבד שקיימות  מקובל
תחנות מאוישות בהתאם 

 4.3לתנאי סעיף 

 באגורות, כולל הנחה 5.1.2.1.1 6  .3
 בשקלים( מ, ממחיר"מע

 95 בנזין  לליטר  )חדשים
 צו פי על הקבוע אוקטן
 מחירי על פיקוח

ושירותים  מצרכים
 )מחירים מרביים

תדלוק(,  בתחנות
 50 - 2002-תשס"ב
 100 מתוך נקודות

האם ההנחה ממחיר  –בנזין 
בשרות מלא או בשירות עצמי 

? 

 הנחה ממחיר מלא
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 כולל ,באגורות הנחה 5.1.2.1.2 6  .4
 בשקלים( מ, ממחיר"מע

סולר  לליטר  )חדשים
 ברשימת הקבוע

 התיאורטיים המחירים
 שאינם דלק מוצרי של

 המפרסם ,בפיקוח
 50 -האנרגיה  משרד

 100 מתוך  נקודות

במחירים התאורטיים  –סולר 
מופיע מחיר של שער בית 

הזיקוק התאורטי ללא תוספת 
ומרווח . כלומר בסעיף של בלו 

הזה אמורה להיות תוספת 
למחיר התאורטי )מרווח( ולא 

 ההנחה.

תהיה לגבי המחיר הסופי 
)כלומר, מחיר המחירון 

( או תוספת בניכוי ההנחה
שבו תרכוש האוניברסיטה 

בכל  את הסולר מהמציעים.
מקרה, בחישוב 

האוניברסיטה תתחשב 
בעלות הסופית בו תישא 

 האוניברסיטה.

 מגולמת המוצע במחיר 5.1.2.2 6  .5
 הדלקנים התקנת עלות

למכרז  2.3 בסעיף כאמור
 -א'  בנספח וכמפורט

 ואמנת טכני מפרט
 עלות כל שירות, וכן

 שהמציע סבור נוספת
 מתן במסגרת לו שתהיה

 מכרז נשוא השירותים
דרישות  פי ועל זה

 .המכרז

נבקש להבהיר כי בהתקנת 
תדלוק כרוכות ואחזקת התקן 

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

הספק הזוכה יישא בהן, בפרט 
כאשר מדובר בהתקן 
אוניברסלי אשר ניתן 

להשתמש בו גם בתדלוק אצל 
חברות דלק אחרות. לאור 
האמור, נבקש להבהיר כי 

ייקבע שעלות התקני התדלוק 
 תחול על האוניברסיטה.

האוניברסיטה תישא בעלות 
 התקנת הדלקנים

 שהוצע ההנחה מחיר 6.5 7  .6
 כל לאורך אחיד יישאר

 ,ההתקשרות תקופת
במחיר  לשינוי קשר ללא

 סולר או/ו בנזין לליטר
 .בשוק לצרכן

נבקש להבהיר כי תנאי 
ההנחות הניתנים 

לאוניברסיטה במכרז 
מוענקים על רקע המצב  זה, 

בשוק האנרגיה, וכי השורר 
במידה ויחול שינוי מהותי 
במצב זה, במהלך תקופת 

ההתקשרות בין הצדדים, יהא 
המציע זכאי לשנות את 

התנאים המסחריים ותנאי 
ההנחה, ובלבד שהמציע יודיע 

לאוניברסיטה בהודעה 
יום מראש  30מוקדמת בת 

ובכתב, על השינוי שבכוונתו 
לבצע. במקרה שהשינוי 

עת האמור יהיה לר
האוניברסיטה, האוניברסיטה 
תהיה רשאית להביא ההסכם 

 לידי סיום.

 .מקובל
מובהר כי שינוי מהותי הינו 

 15%-שינוי של למעלה מ
 .בשיעור מרווח השיווק

 חתימה מורשי חתימת 8.6.1 9  .7
 תיבה בראשי המציע של

 המציע חותמת בתוספת
 תחתית עמוד. בכל

לשם נבקש לאשר כי ניתן 
נוחות לחתום בחתימה מלאה 

עם חותמת ולא בראשי 
 תיבות.

 מקובל
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המכרז,  במסמכי עיון 10.6 10  .8
 המכרז הליכי בסיום
 ,זוכה שהוכרז ולאחר
הזוכה  בהצעה לרבות
 500 של בתשלום מותנה

(. עיון" עלות)להלן: " ₪ 
 העיון עלות תשלום

הפקדת  ידי על יבוצע
 לחשבון כאמור הסכום

 המנוהל 562100/60 מס'
 לישראל לאומי בבנק

עסקים  בסניף מ"בע
 שמספרו החשמונאים

 שם על מתנהל 817
 אריאל אוניברסיטת

 לצרף . יש)ר"בשומרון )ע
 עלות הפקדת אישור על

 לעיין לבקשה העיון
 .כאמור המכרז במסמכי

נבקש להקטין את עלות העיון 
במסמכים. הסכום שניתן 

בהצעה הזוכה  לגבות בגין עיון
אמור לשמש לכיסוי העלויות 

הכרוכות בכך באופן סביר ולא 
 מעבר לכך.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

השירותים יינתנו בכל  3.2 14  .9
אחת מתחנות התדלוק 

של הספק ברחבי הארץ, 
 ללא הגבלה.

נבקש להבהיר כי ברשת הספק 
תחנות בודדות שאינן 

תדלוק משתתפות בהסדר 
בהתקנים. נבקש לאשר זאת 

 150-כל עוד לספק יותר מ
תחנות המשתתפות בהסדר 

 תדלוק.

לתשומת לבכם כי מקובל.
 50תנאי הסף שונה ל 

 תחנות.

ניתן יהיה להפיק  11.3 11.3.8 15  .10
דוח מן המערכת ביחס 

לכל תדלוק שבוצע, על פי 
חתכים שונים, כאשר 

 המידע יכיל לפחות את
 הפרטים הבאים:

... 

אחר, לפי דרישת  11.3.8
 האוניברסיטה.

נבקש להבהיר שהספק יספק 
דוחות לפי דרישת 

האוניברסיטה ובלבד שהדוח 
המבוקש יהיה במסגרת 

יכולותיו הקיימות של הספק 
והספק לא יידרש לשם כך 

 לבצע פיתוח כלשהו.

 מקובל
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 כי בזאת מצהירים אנו 11.11 20  .11
 ומסוגלים יכולים אנו

 הזמנים בלוחות לעמוד
ואנו  ,במכרז הקבועים
 במידה כי מסכימים

 ,זאת התחייבותנו ונפר
 1,000 של סך נשלם

 מוסכמים פיצויים ,ח"ש
 איחור יום עבור כל
 וזאת ,העבודה בתחילת

 הראשונה דרישתו עם
 וללא האוניברסיטה של

 .הוכחת נזק

נבקש לבטל סעיף זה, שאיננו 
מקובל. יצוין כי סכום הפיצוי 

המוסכם מופרז וחסר 
פרופורציה לנזק העלול 
להיגרם לאוניברסיטה 
מאיחור בתחילת מתן 

 השרותים.

המילה "יום" תוחלף במילה 
 "שבוע"

 של תוכנו את להביא 15.4.6 23  .12
 זה התחייבות כתב

 אחד כל לידיעת
 ייתן אשר מעובדינו

 שירותים לאוניברסיטה
 הסכם במסגרת

 כי לדאוג ,ההתקשרות
 יתחייב מהם אחד כל

 לפעול אישית בחתימתו
 כתב הוראות י"עפ

 ולפעול זה התחייבות
 ההתחייבויות לאכיפת

 י"ע זה בכתב התחייבות
 ומי היה .עובדינו

 התחייבות יפר מעובדינו
נודיע  אנו ,כלשהי

 מיד לאוניברסיטה
 כאמור. הפרה על ובכתב

למציע עובדים רבים ברחבי 
הארץ, החל מאנשי מטה וכלה 
במתדלקים בתחנות התדלוק. 

אין זה מעשי לדרוש שכולם 
יחתמו על התחייבות זו 

לסודיות ונבקש לבטל את 
 הסעיף.

סעיף זה יחול על הנהלת 
 המציע

שורה  3 28  .13
ראשונה 

 בטבלה

 באגורות, כולל הנחה
 בשקלים( ממחירמ, "מע

 95בנזין  חדשים( לליטר
 צו פי על הקבוע אוקטן
 מחירי על פיקוח

ושירותים  מצרכים
 )מחירים מרביים

תדלוק(,  בתחנות
 2002-תשס"ב

האם ההנחה ממחיר  –בנזין 
בשרות מלא או בשירות עצמי 

? 

 3ראה תשובה 
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שורה  3 28  .14
 שניה בטבלה

 כולל ,באגורות הנחה
 בשקלים( ממחיר מ,"מע

סולר  חדשים( לליטר
 ברשימת הקבוע

 התיאורטיים המחירים
 שאינם דלק מוצרי של

 המפרסם ,בפיקוח
 האנרגיה. משרד

במחירים התאורטיים  –סולר 
מופיע מחיר של שער בית 

הזיקוק התאורטי ללא תוספת 
של בלו ומרווח . כלומר בסעיף 

הזה אמורה להיות תוספת 
ולא  למחיר התאורטי )מרווח(

 "הנחה".

 

 

 4ראה תשובה 

מבלי לפגוע באמור לעיל,  5.3 32  .15
( 5הספק מתחייב לחמש )

שנות אחריות ותחזוקה 
על המוצרים שסיפק 

מכוח הסכם זה כך 
שתקופת האחריות בכל 

 5-מקרה לא תפחת מ
שנים ממועד אספקת 

 הציוד.

תקופת האחריות המבוקשת 
הינה בלתי סבירה ואין זה 

מקובל לדרוש מהספק 
אחריות להתקני תדלוק 

לתקופה שהיא מעבר לתקופת 
 החוזה עצמו )ללא אופציה(.

שנים"  5במקום המילים "
 תבוא המילה "שנה".

 רשאי, לשם אינו הספק 7.2 33  .16
השירותים,  אספקת

 ספקי עם להתקשר
 הצוותים משנה,

 אשר ימונו והנציגים
 יהיו בתקלות לטיפול

 דבר לכל חברה אנשי
 לאשר הספק על .וענין

נציג  ידי על עובדיו את
 תוך האוניברסיטה

 שאכן מסמכים הצגת
 הינם המוצעים העובדים

 החברה. עובדי

נבקש להבהיר כי חלק 
מתחנות התדלוק של המציע 

מופעלות על ידי זכיינים וכן כי 
תחנות השירות של המציע 

הינם קבלנים חיצוניים. נבקש 
רך המכרז לכך כבר אישור עו

 כעת.

 מקובל.
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תנאי תשלום התמורה  9.5 34  .17
יום מיום  30הם שוטף + 

אישור החשבונית המזכה 
בתשלום על ידי נציג 

האוניברסיטה כאמור 
 לעיל. 9.3-9.4בסעיפים 

נבקש להבהיר שהתמורה 
 תשולם בהוראת קבע.

כן נבקש להבהיר כי במידה 
בתשלום והאוניברסיטה תפגר 

התמורה, התמורה תישא 
 הפרשי הצמדה וריבית.

נבקש להבהיר כי בירורים או 
מחלוקות לא יעכבו את 

התשלום. במידה ותהיינה 
מחלוקות ביחס לחיובים, הן 

תתבררנה על ידי הצדדים 
ובמידה ויהיה צורך לזכות את 

האוניברסיטה, הזיכוי יבוצע 
 בחודש העוקב.

מקובל כי התמורה תשולם 
קבע. יתר השאלה  בהוראת

 ללא שינוי .

 ,שהיא סיבה ומכל היה 10.3 35  .18
 או/ו דרישה תתקבל
 כנגד תביעה

 בטענה האוניברסיטה
של  עובדים או עובד

 עובדי הינם ,הספק
 עם ביחד בין ,המזמין

 אז כי ,בנפרד ובין הספק
 לפצות הספק מתחייב

 ,המזמין ולשפות את
 דרישתו לפי מיד

 ,סכום כל על ,הראשונה
 ,הכלל מן יוצא ללא

לשלם  יידרש שהמזמין
 בקשר גוף או/ו אדם לכל
 וקביעה קביעה כל עם
 ההוצאות כל לרבות ,כזו

הקשורות  המשפטיות
 האוניברסיטה .ל"לנ

 בגין הודעה תיתן
 הדרישה או/ו התביעה

 סבירה והזדמנות לספק
 להתגונן.

נבקש למחוק את המילה 
רק את "לפצות" ולהשאיר 

 המילה "לשפות".

  .מקובל
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 יפר הספק בו מקרה בכל 11.3 35  .19
 יקיים לא או/ו

 התחייבות
 פי על מהתחייבויותיו

מקרה  בכל וכן ,זה הסכם
 פי על רשאי המזמין בו

 ,זה הסכם פ"וע דין
 או/ו תשלום לגבות
 כלשהם שיפוי או/ו פיצוי

 המזמין יהא ,מהספק
 את להציג רשאי

 הבנקאית הערבות
 סכום ולחלט לפירעון
 כולו הבנקאית הערבות
 הערבות .או חלקו

 ניתנת תהא הבנקאית
 דרישה פי על לחילוט

 מאת בכתב
שתימסר  ,האוניברסיטה

 הערבות מוציא לבנק
 ומבלי ,הבנקאית

 תידרש שהאוניברסיטה
 דרישת את לנמק

 או להציג/ו החילוט
 ראיה או/ו מסמך לבנק

 על נוספים כלשהם
 החילוט. דרישת

 
 
 
 
 
 

נבקש להכפיף את חילוט 
יום  14הערבות להתראה בת 

 במהלכה לא תוקנה ההפרה.

במקרים של הפרה יסודית 
 –ע"פ ההסכם התקשרות 

נספח ה' לא תינתן התראה. 
במקרים אחרים תינתן 

 ימים.  3התראה של 
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 עצמו על מקבל הספק 12.1 36  .20
 כל בגין האחריות את
 או/ו פגיעה או/ו נזק

 שהם סוג מכל אובדן
 עקיף ישיר או באופן
 לרכוש או/ו לגוף לרבות

 ,לאוניברסיטה שייגרמו
 מי ולכל לעובדיה
 ,לספק וכן מטעמה
 ,מטעמו ולמי לעובדיו

 או אדם גוף כל וגם
 שלישיים צדדים

 או מעשה עקב ,כלשהם
 ,הספק של מחדל

 מי כל או שלחיו ,עובדיו
 מטעמו או מכוחו שבא
 ביצוע כדי תוך

 במתן התחייבויותיו
 הסכם על פי השירותים

 מהפרת כתוצאה או זה
 על הספק התחייבויות

 ,דין פי על או הסכם פי
 מתחייב לפצות הוא וכן
 כל על האוניברסיטה את

 לשלם שתחויב סכום
 לנזקים בקשר

 .לעיל המפורטים

מבוקש להוסיף את המילים 
"על פי דין" לאחר המילה 

 "האחריות".
מבוקש למחוק את המילים 

 "או עקיף".
מבוקש להחליף את המילה 
 "לפצות" במילה "לשפות".

 מקובל.

 כל לתקן מתחייב הספק 12.2 36  .21
 ולהיטיב ולהשלים נזק
 שנגרמו אובדן או נזק כל

 ק"בס לעיל כאמור
 במועד או מיד וזאת12.1

 ועד ,קרותם לאחר סביר
 המזמין יהא כן שיעשה

 זאת לעשות רשאי
 במקומו ולהיפרע

 של בדרך בין ,מהספק
 עיכוב או קיזוז

 כל פי על ובין תשלומים
 .וחוק דין

נבקש שלא יתבצע קיזוז או 
עיכוב תשלומים, לשם כך יש 

 ערבות בנקאית.

 מקובל.
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 מכלליות לגרוע מבלי 12.3 36  .22
 יהיה הספק ,האמור
 שייגרם נזק לכל אחראי
 או לגוף ,אחר לרכוש

 שנגרמו ,אדם לכל
 ממתן כתוצאה

 ידי על השירותים
 בשל ואשר ,הספק
 של מחדל או מעשה
 להם כיסוי אין הספק

 ,האמור אף על .ביטוחי
 לא הספק כי מובהר

 לנזקים אחראי יהיה
ידי  על בזדון שנגרמו

 .האוניברסיטה משתמשי

מבוקש להוסיף את המילים 
המילים "על פי דין" אחרי 

"הספק יהיה אחראי" וכן 
 למחוק את המילה "לכל".

 מקובל.

 האוניברסיטה חויבה 12.5 36  .23
 בגין סכום כל לשלם

 זה הסכם פי שעל חיוב
 אם בין ,הספק בו חב

 של נובע מתביעתו הוא
 של עובד או הספק עובד

 צד של או האוניברסיטה
 או מבטח של או שלישי

 תהא ,מקור אחר מכל
 זכאית האוניברסיטה

 מאת מלא ופיצוי לשיפוי
 לה שנגרם נזק כל הספק

 בגובה אותו כאמור
 כל בתוספת סכום

 לרבות ,הוצאותיה
 ושכר משפטיות הוצאות

לה  שיהיו דין עורך טרחת
 בגין לתביעה בקשר

 בתוספת ,האמור
 יחזיר והספק הצמדה

 מיד אלה סכומים לה
 לאחר שהאוניברסיטה

 ובה דרישה לו תגיש
 שנגרמו ההוצאות פירוט

 .כאמור לה

מבוקש  –שורה שלישית 
למחוק את המילים "ופיצוי 
מלא מאת הספק כל" לאחר 

המילים "זכאית לשיפוי" 
ולהוסיף "בגין נזק שלספק 

 תהיה אחריות על פי דין"
מבוקש למחוק את המילים 

"בגובה אותו סכום" לפני 
המילה "בתוספת" וכן למחוק 

 את המילה "כל" שלאחריה. 
מבוקש להוסיף את המילה 

"סבירים" לאחר המילים 
"לרבות הוצאות משפטיות 

 ושכר טרחת עורך דין".
מבוקש למחוק את המילים 

"בתוספת הצמדה והספק 
יחזיק לה סכומים אלה מיד 

יברסיטה תגיש לאחר שהאונ
לו דרישה ובה פירוט 

ההוצאות שנגרמו לה כאמור" 
ולהוסיף "הכל בכפוף לפס"ד 

 חלוט".

 מקובל.
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 תודיע האוניברסיטה 12.6 36  .24
 או/ו תביעה כל על לספק

 זה סעיף פי על דרישה
 להתגונן לו ותאפשר

 .מפניה

מבוקש להוסיף את המילים 
"זמן סביר לאחר קבלתה" 
לאחר המילים "כל תביעה 

 ו/או דרישה".
מבוקש להוסיף את המילים 
"האוניברסיטה לא תתפשר 
בתביעה ו/או דרישה כאמור 

מבלי לקבל את הסכמת הספק 
 בכתב ומראש".

 
 
 
 

 מקובל.

 רשאי יהא לא הספק 13.1 36  .25
 א/ו להעביר ,לשעבד

 או לאחר להמחות
 דרך בשום ,לאחרים

 או/ו זה הסכם ,שהיא
 או/ו זכויותיו את

 ,פיו על התחייבויותיו
 אם אלא ,חלקו או כולן

הסכמת  לכך נתקבלה
 מראש ,האוניברסיטה

 לתנאים ובכפוף ,ובכתב
 לעניין .ידיה על שיקבעו

 בבעלות שינוי ,זה סעיף
 בין ,או בשליטה

 בעקיפין ובין במישרין
 העברת כדין דינה ,בספק

 .זכויות

 נבקש להבהיר כי על ספק
שהינו חברה ציבורית 

שמניותיה נסחרות בבורסה, 
לא יחולו מגבלות בקשר עם 

 העברת מניות.

 מקובל.
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 לקזז רשאי יהא המזמין 14.1 36  .26
 מכל או/ו מהתמורה

 ממנו שיגיע אחר סכום
 כל ,)מגיע אם( לספק

 על למזמין סכום המגיע
 ,זה הסכם הוראות פי

 או/ו ביניהם אחר הסכם
 בגין לרבות ,דין כל פי על

 כל בגין וכן פיצוי ושיפוי
 או/ו הוצאה ,הפסד ,נזק

 שנגרמו רווח מניעת
 מחמת או/ו עקב למזמין
 של או מחדל מעשה
 או/ו עקב או/ו הספק
 .זה הסכם ביטול מחמת
 ,במפורש בזאת מובהר

 לעיל אינו האמור כי
 נוספת זכות בכל פוגע

 המוקנית אחרת או/ו
 זה הסכם פי על למזמין

 דין. כל פי על או/ו

נבקש לבטל סעיף זה, שאיננו 
מקובל. אין מקום לקיזוז או 

עיכבון מקום בו קיימת ערבות 
 בנקאית.

 מקובל.

ערבות  40  .27
 ביצוע

נבקש להבהיר כי דרישה  אין סעיף ספציפי
למימוש הערבות יש להגיש 
בכתובת הסניף וכי דרישה 
כל  שתועבר בדוא"ל, פקס, או

לא  –אמצעי דיגיטלי אחר 
 תיענה.

 מקובל.
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 דרישה בכל צורך ללא 2 41  .28
 הספק על ,המזמין מצד

 ,המזמין לידי להמציא
 מתן תחילת לפני

 הסכם השירותים נשוא
 מוקדם וכתנאי זה

 לכל או להתקשרות
 חשבון על תשלום

 אישור את ,התמורה
 כשהוא ,קיום הביטוח

 כמו .מבטחיו בידי חתום
 תקופת בתום מיד ,כן

 הספק על ,הביטוח
 לידי המזמין להמציא

 ביטוח קיום אישור
 חידוש בגין מעודכן

 הספק ביטוחי תוקף
 ,נוספת ביטוח לתקופת

 כל ,ביטוח ומידי תקופת
 בתוקף זה הסכם עוד
 הספק על חלה עוד וכל

 .דין פי על אחריות

מבוקש  –בשורה שנייה 
לכל  למחוק את המילים " או

 תשלום על חשבון התמורה".

מבוקש למחוק את המילה 
"מיד" ולהוסיף את המילים 

"על פי דרישת המזמין" לאחר 
 המילים "תקופת הביטוח".

 לא מוסכם
 

מוסכם למחוק המילה 
"מיד" בלבד ללא תוספת 

 כלשהיא

 כל על ,זה נספח הוראות 6 41  .29
 אינן ,שבו המשנה סעיפי
 מכל לגרוע באות

לפי  הספק של התחייבות
 כל פי על או/ו ההסכם

 לשחרר כדי בהן ואין דין
 מאחריות הספק את

בגין  כלשהי
 'וכד הפסד/אובדן/נזק

 שאינו או המכוסה
 .הספק בביטוחי מכוסה

מבוקש להחליף את המילה 
 "כלשהי" במילה "החוקית".

 מוסכם
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 בשמו ,פוטר הספק 7 41  .30
 ,מטעמו הבאים ובשם

 הבאים ואת המזמין את
 לכל מאחריות מטעמה

 או לרכוש נזק אובדן או
 על המובא כלשהו ציוד

 ,מטעמו מי או הספק ידי
 או המזמין לחצרי

 הספק המשמש את
 ,השירותים מתן לצורך

 כל לספק תהיה ולא
 תביעה או דרישה ,טענה
 בגין הנזכרים לעיל כלפי

 .כאמור נזק או/ו אובדן
 
 
 
 
 
 
 

מבוקש למחוק את המילים 
 "ובשם הבאים מטעמו".

 מוסכם

 יש הספק לדעת אם 8 41  .31
 ביטוחים בעריכת צורך

 משלימים או נוספים
 הספק לביטוחי

 ,זה המפורטים בהסכם
 לערוך הספק רשאי

 הביטוחים את ולקיים
 המשלימים או הנוספים

 ובלבד שבכל ,כאמור
 או נוסף רכוש ביטוח

 הספק לביטוחי משלים
 ויתור בדבר סעיף ייכלל

זכות  על המבטחים
 המזמין כלפי התחלוף

 ;מטעמו הבאים וכלפי
 זכות על הוויתור
 יחול לא כאמור התחלוף

 לנזק שגרם לטובת אדם
 .בזדון

מבוקש להחליף את המילים 
"ביטוחים משלימים" במילים 

 "ביטוחי רכוש משלימים".

 לא מוסכם
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 מובהר ספק הסר למען 10 41  .32
 הספק על כי בזאת

 כלפי האחריות מוטלת
לשירותים  ביחס המזמין

 לרבות במלואם
 או שניתנו שירותים
 על להינתן היו אמורים

 ועל משנה קבלני ידי
 תחול האחריות הספק
 בגין המזמין את לשפות

 נזק או אובדן כל
 או במישרין ,שייגרם

שירותים  עקב ,בעקיפין
 היו אמורים או שניתנו
 קבלני ידי על להינתן
 בין ,ייגרם אם ,המשנה

כאמור  נזק או אובדן אם
 מהפוליסות במי מכוסה
 .לאו אם ובין דלעיל

מבוקש להוסיף "בכפוף לפסק 
דין חלוט" לאחר המילים "את 
המזמין" ולמחוק את המילים 

 "או בעקיפין".

 מוסכם 
 

 לא מוסכם

 הוראות כי ,מובהר 11 41  .33
 מעיקרי הנן זה נספח

 מהווה והפרתן ,ההסכם
 של יסודית הפרה

 ההסכם.

מבוקש להוסיף בסיפא השורה 
האחרונה את המילים 

 10"מוסכם כי איחור של עד 
ימים בהמצאת אישור קיום 

ביטוחים לאחר קבלת דרישה 
בכתב מהמזמין לא יהווה 

 הפרה יסודית של הסכם זה".

 לא מוסכם.
 כן מוסכם : 

 10מוסכם כי איחור של עד "
ימים בהמצאת אישור קיום 

ממועד התחלת ביטוחים 
לא יהווה  מתן השירותים,

הפרה יסודית של הסכם 
 זה".

ביטוח צד  42  .34
 ג'

 

מבוקש להסיר את קוד 
כיסוי אובדן  – 311הכיסוי "

תוצאתי עבור מבקש האישור" 
 . 

מבוקש להסיר את קוד 
כיסוי בגין נזק  – 312הכיסוי "

 שנגרם משימוש בצמ"ה".

 
 לא מוסכם.

)הכוונה נזק תוצאתי לצדדים 
 שלישיים עקב נזק מכוסה לצ"ג(

ביטוח  43  .35
אחריות 

 המוצר

 

מבוקש להסיר את קוד 
כיסוי  – 310הכיסוי "

למשווקים במסגרת חבות 
 מוצר". 

את קוד  מבוקש להסיר
כיסוי אובדן  – 311הכיסוי "

 תוצאתי עבור מבקש האישור

 מוסכם
 
 

 לא מוסכם.
 )ראה לעיל לגבי צ"ג(
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האוניברסיטה מחזיקה  2.5 4  .36
( כלי 30כרגע כשלושים )

 רכב וצריכת הדלקים
השנתית המוערכת של 
 -האוניברסיטה הינה כ

ליטר בנזין )בעיקר  60,000
 -אוקטן(, וכ 95מסוג 

 ליטר סולר. 70,000

נבקשכם לבדוק את הנתונים 
שכן צריכה  2.5שציינתם בסעיף 

 30 -ליטר ל 130,000שנתית של 
כלי רכב נראית צריכה מופרזת 

 ולא סבירה. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

תחנת דלק אחת לפחות  4.3.3 6  .37
ממוקמת ברדיוס שאינו 

ק"מ משער  20עולה על 
 אריאל.

ראשית, נבקש להבין מה 
"שער אריאל". האם  -הכוונה ל

הכוונה לאחד משערי 
האוניברסיטה? האם הכוונה 

לשער הכניסה לעיר אריאל? נא 
הבהירו עניין זה ובמידת 

מו האפשר נא סמנו את מיקו
 של "שער אריאל" ע"ג מפה.

בנוסף על האמור לעיל נבקש 
 4.3.3לתקן את נוסח סעיף 

ק"מ" במקום  25ולרשום בו "
 ק"מ". 20"

מדובר בטעות סופר הכוונה 
 למחלף שער שומרון.

הנחה באגורות, כולל  5.1.2.1.1 6  .38
מע"מ, ממחיר )בשקלים 

 95בנזין חדשים( לליטר 
הקבוע על פי צו פיקוח על 
מחירי מצרכים ושירותים 
)מחירים מרביים בתחנות 

 .2002תדלוק(, תשס"ב 

נבקשכם להבהיר האם המחיר 
אשר ביחס אליו יש להציע 

הנחה לגבי הבנזין הינו המחיר 
המחיר או בשירות מלא 

 בשירות עצמי.

 3ראה תשובה לשאלה 
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הנחה באגורות )כולל  5.1.2.1.2 6  .39
מע"מ( ממחיר )בשקלים 

חדשים( לליטר סולר 
הקבוע ברשימת המחירים 

התיאורטיים של מוצרי 
דלק שאינם בפיקוח, 

 המפרסם משרד האנרגיה.

דרישתכם שההנחה תחושב 
מהמחיר התיאורטי שמפורסם 
ע"י מנהל הדלק אינה הגיונית 

ואינה סבירה, שכן, המחיר 
ו קובע מחיר התיאורטי אינ

לצרכן )ממנו ניתן לתת הנחה( 
אלא קובע מחיר רכישה עבור 

חברות הדלק בשער בז"ן ואינו 
כולל את רכיב הבלו ואינו כולל 

 את מרווח חברות הדלק.
מילים אחרות, אם נמכור לכם 

את הסולר בהנחה מהמחיר 
התיאורטי נמכור לכם אותו 

במחיר הנמוך מהמחיר בו 
מה חברתנו רוכשת אותו בעצ
וכמובן ללא רווח כלשהו 

 מבחינתנו.
לאור האמור לעיל אנו מבקשים 
להציע לכם הנחה באגורות לכל 

ליטר שתחושב ממחיר לצרכן 
)כולל מע"מ( על פי מחירון 

החברה כפי שיתעדכן מעת לעת 
ויפורסם באתר האינטרנט של 

 החברה.
מכל מקום, מאחר וכידוע לכם, 

מחיר הסולר )בניגוד לבנזין( 
מצא בפיקוח ממשלתי אינו נ

ולא נקבע לו מחיר מירבי, כל 
חברת דלק קובעת לה מחירון 

משלה לגבי הסולר ובפועל 
קיימת שונות רבה בין מחירוני 

 החברות השונות.
בחינת ההצעות לגבי הסולר 

בהתייחס לגובה ההנחה בלבד, 
ללא התחשבות מהמחיר ממנו 

היא נגזרת תהיה שגויה ולא 
על  תאפשר בחינה של ההצעות

 בסיס שווה.
לאור כל האמור לעיל נבקש כי 

בכל הנוגע לסולר ההצעה 
תהיה לגבי המחיר הסופי 

)כלומר, מחיר המחירון בניכוי 
ההנחה( שבו תרכוש 

האוניברסיטה את הסולר 
 מהמציעים.

 4ראה תשובה לשאלה 



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

השירותים יינתנו על בסיס  3.3 14  .40
באמצעות שירות מלא, 

מתדלקים המאיישים את 
התחנה, וכן באמצעות 

שירות עצמי, בו 
המשתמשים יכולים 

לתדלק בעצמם וללא 
 עזרה מן המתדלקים.

נבקש לציין כי לא בכל התחנות 
קיים שירות מלא ובחלקן, 

התדלוק הוא בשירות עצמי 
 בלבד.

 2ראה תשובה לשאלה 

ם יאפשרו הגבלת הדלקני 7.1 15  .41
ליטרים לתדלוק או 

חסימת אפשרות התדלוק 
באופן אוטומטי לאחר 

חריגה ממכסת 
קילומטרים שהוגדרה ע"י 

האוניברסיטה, ככל 
שהוגדרה ובכפוף 

להנחייתה של 
 האוניברסיטה.

הגבלת הדלקנים לפי מכסות 
יכולה להיות רק עקב חריגה 

 ולאממכסה של כמות ליטרים 
 ממכסה של קילומטרים.

 מקובל.

אחר, לפי דרישת  11.3.8 15  .42
 האוניברסיטה

לא נוכל להתחייב מראש שניתן 
יהיה להפיק מהמערכת כל 

דו"ח לפי דרישתכם והדבר תלוי 
ביכולות המערכת. אם ברצונכם 

לקבל דו"ח שאינו דו"ח 
סטנדרטי יש לדון ולהסכים על 

 כך.

 מקובל.

אחר, לפי דרישת  11.4.4 16  .43
 האוניברסיטה

לא נוכל להתחייב מראש 
להעביר לכם כל דו"ח 

שהאוניברסיטה תדרוש והדבר 
תלוי ביכולות המערכת. אם 
ברצונכם לקבל דו"ח שאינו 

דו"ח סטנדרטי יש לדון 
 ולהסכים על כך.

 מקובל.

44.  

28 3 

באגורות כולל "הנחה 
מע"מ, ממחיר לליטר 

 סולר.... משרד האנרגיה"

מחיר הסולר אינו אחיד, אי 
אין ₪ לכך ההנחה באגורות/ 
בה די כדי ליצור בסיס 

 להשוואה.
 

 יש לנקוב הן במחיר והן בהנחה,
או לחילופין לנקוב במרווח 

 שיווק

 4ראו תשובה לשאלה  

45.  
41 2  

יש למחוק את המילים "וכתנאי 
 מוקדם...התמורה".

 

46.  
 4  

לפני המילה "לבצע" יש להוסיף 
 את המילה "לפעול".

 



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

47.  

 7  

יש למחוק את המילים "בשמו 
ובשם הבאים מטעמו". כמו כן 

יש למחוק את המילים "ואת 
מטעמה". וכן יש הבאים 

למחוק את המילים "או מי 
 מטעמו".

 מוסכם
 
 

 לא מוסכם

48.  
 8  

יש למחוק את המילים "וכלפי 
 הבאים מטעמו".

 לא מוסכם

  לתשומת לבכם דור אלון  9   .49
50.  

 10  

לאחר המילה "האחריות" יש 
להוסיף את המילים "על פי 

 הדין".

 לא מוסכם

51.  

42-43 

 צד ג
אחריות 
 מעבידים

אחיות 
 311-ו 304נבקש להשמיט קוד   מוצר

 
 מוסכם

 
 

 לא מוסכם
 



 
 

 
 

 

 - ושיפוי אחריות - 12 סעיף .  ביטוח   .52
 לבחינתם מסור זה סעיף

 של הסופי דעתם ולשיקול
 האחריות. המשפטיים יועציכם
 המכרז פי על הספק על המוטלת

 ומוצע רחבה אחריות הינה
 על לאחריות לצמצמה מוצע

 סעיפי את להכפיף וכן דין פי
 .חלוט דין לפסק השיפוי

 - 12.1 סעיף. א

 המילים את להוסיף מוצע 
 המילה לאחר" דין פי על"
 "האחריות"

 המילים את למחוק מוצע 
 "עקיף או"

 המילה את להחליף מוצע 
 ."לשפות" במילה" לפצות"
 נזק תיקון לעניין - 12.2 סעיף. ב

 היועצים לבחינת - קיזוז ומנגנון
 המשפטיים

 את להוסיף מוצע - 12.3 סעיף. ג
 אחרי" דין פי על" המילים
 יהיה הספק" המילים
 המילה את למחוק וכן" אחראי

 ."לכל"
 - 12.5 סעיף. ד

 מוצע – שלישית שורה ( 1
 ופיצוי" המילים את למחוק

 לאחר" כל הספק מאת מלא
" לשיפוי זכאית" המילים
 שלספק נזק בגין" ולהוסיף

 "דין פי על אחריות תהיה
 המילים את למחוק מוצע ( 2

 לפני" סכום אותו בגובה"
 למחוק וכן" בתוספת" המילה

 .שלאחריה" כל" המילה את
 המילה את להוסיף מוצע ( 3

 המילים לאחר" סבירים"
 משפטיות הוצאות לרבות"

 "דין עורך טרחת ושכר
 המילים את למחוק מוצע ( 4

 והספק הצמדה בתוספת"
 מיד אלה סכומים לה יחזיק
 לו תגיש שהאוניברסיטה לאחר

 ההוצאות פירוט ובה דרישה
 "כאמור לה שנגרמו

 והכל" המילים את ולהוסיף
 עוכב שלא חלוט ד"לפס בכפוף
 ."ביצועו

 - 12.6 סעיף. ה

 



 
 

 
 

 

 המילים את להוסיף מוצע ( 1
" קבלתה לאחר סביר זמן"

 תביעה כל" המילים לאחר
 ."דרישה או/ו

 המילים את להוסיף מוצע ( 2
 תתפשר לא האוניברסיטה"

 כאמור דרישה או/ו בתביעה
 הספק הסכמת את לקבל מבלי
 ."ומראש בכתב

 - הביטוח נספח -' ז נספח . 2
 - 2 סעיף. א

 מוצע – שנייה בשורה 
 לכל או" המילים את למחוק
 ."התמורה חשבון על תשלום

 המילה את להסיר מוצע 
 המילים את ולהוסיף" מיד"
 לאחר" המזמין דרישת פי על"

 ."הביטוח תקופת" המילים

 המילים את להחליף מוצע 
 אחריות הספק על חלה עוד כל"

 במילים" דין פי על
 נוספות שנים שלוש למשך"

 תקופת סיום לאחר
 ."ההתקשרות

 את להחליף מוצע - 6 סעיף. ב
 במילה" כלשהי" המילה

 ."החוקית"
 את להסיר מוצע - 7 סעיף. ג

 הבאים ובשם" המילים
 ."מטעמו

 את להחליף מוצע - 8 סעיף. ד
" משלימים ביטוחים" המילים
 רכוש ביטוחי" במילים

 ."משלימים
 להוסיף מוצע - 10 סעיף. ה
 שלא חלוט דין לפסק בכפוף"

 המילים לאחר" ביצועו עוכב
 את ולמחוק" המזמין את"

 ."בעקיפין או" המילים
 בסיפא להוסיף מוצע 11 סעיף. ו

 המילים את האחרונה השורה
 עד של איחור כי מוסכם"

 קיום אישור בהמצאת ימים 10
 דרישה קבלת לאחר ביטוחים

 יהווה לא מהמזמין בכתב
 ."זה הסכם של יסודית הפרה

 - הביטוח קיום אישור . 3
 להסיר מוצע -' ג צד ביטוח. א

 ". 312"  וקוד"  311"  קוד את



 
 

 
 

 

 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 - המוצר אחריות ביטוח. ב
" 310" קוד את להסיר מוצע
 311"  קוד ואת

בקשת הצעת המחיר אינה  הצעת מחיר 3 28  .53
ברורה. נבקש להבהיר האם 

ניתן להציע מבנה מחיר הבנוי 
 :כדלקמן

מחיר תיאורטי של מוצרי דלק 
שאינם בפיקוח במכליות, 

המפורסם על ידי משרד 
 האנרגיה

 מחיר הבלו +
 ,מרווח השיווק +
המחיר הסופי לליטר כולל  =

 .מע"מ/ ללא מע"מ

 4 -ו 3ראוה תשובה לשאלה 

 
 
 

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

 
 
 
 

 בברכה,
 אוניברסיטת אריאל

 בשומרון
 
 
 
 

                                                                                                            תאריך:_____________________                                                     חתימת המציע:_________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 )מעודכן( המציע הצעת -ספח ד' נ

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

 למכרז(

 כללי .1

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

 ב"המצ הצעתנו את(, "האוניברסיטהו/או "" המזמין" - להלן) אוניברסיטת אריאל בשומרון לידי המציע מגיש בזאת
 "(. 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 
 . זה הצעת המחיר, לנספח – 3מטה בסעיף  ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי המצורפת

לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקרא בעיון ובשקידה את  ולאחר שקיבל תשובות לכל שאלות ההבהרה, ככל שהיו להמציע, 
את השיטה לפיה  יןמסמכי 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

 למלא הנדרשות הפעולות כל את כוללים, השונות ובטבלאות בסעיפים השונים המחירים פריטי לרבות, בהצעתו המחירים
, אדם כוח הוצאות, מכונות אחזקת ,חומרים, אספקת השירותים, ציוד, רק לא אך, לרבות תנאיו כל על המכרז את

 . "ממע כולליםוכמו כן , שיחולו ככל מסים, הסעות, ערבויות, ביטוח

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

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

 ההצעה למתן השירותים .2

 כל המחירים יהיו נקובים באגורות, ויכללו מס ערך מוסף.

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

 ו/או במחירי ציוד ו/או חומרים.

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

עבור  יובהר כי המציע אשר הגיש את ההצעה הזולה ביותר להתקנת דלקן אוניברסלי, יתקין את כל הדלקנים .2.1.1
 כל כלי הרכב הכלולים במכרז זה, וייבחר כאחד משלושת הזוכים במכרז.

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

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

  לדלק המחיר הצעת .3



 
 

 
 

 

 מחיר מוצע, באגורות משקל הנושא

הנחה באגורות, כולל מע"מ, 

אוקטן  95בנזין ממחיר לליטר 

צו פיקוח על מחירי הקבוע על פי 

מצרכים ושירותים )מחירים 

מרביים בתחנות תדלוק(, 

   2002-תשס"ב

 __________ אג' 50%

הנחה באגורות, כולל מע"מ, 

ממחיר )בשקלים חדשים( לליטר 

סולר הקבוע ברשימת המחירים 

התיאורטיים של מוצרי דלק 

שאינם בפיקוח, המפרסם משרד 

 האנרגיה

 __________ אג' 50%

  100% סה"כ

 

 לדלקן המחיר הצעת .4

אוניברסלי,  מחיר להתקנת דלקן

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

                                                                                                      
 


