נספח ב'
טופס הגשת הצעת מחיר

כתב הצעה והתחייבות
תאריך_________ :
לכבוד,
אשכול הכנרת והעמקים
אשכול הגליל והעמקים
אשכול רשויות גליל מזרחי
אשכול בית הכרם הגלילי
(להלן  -האשכולות)
ג.א.נ,.

הנדון :כתב הצעה והתחייבות  -מכרז פומבי (משותף) מס'  – 02/2020לקבלת
שירותי אספקת מוצרי דלק והתקנה של מערכות דלק לרשויות מקומיות החברות
באשכולות רשויות :הכנרת והעמקים ,הגליל והעמקים ,גליל המזרחי ,בית הכרם
הגלילי
אנו הח"מ _____________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא ______________,
מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:
.1

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז ,את כל מסמכי המכרז ואת ההסכם על
נספחיהם (להלן  -מסמכי המכרז).

.2

הננו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על פרטיהם ,ובחנו את כל התנאים והנסיבות
הקשורים בביצוע השירותים ,לרבות את הכמויות וטיבם של השירותים ,וכן את כל
הגורמים האחרים הרלבנטיים לקיום התחייבויותינו.

.3

לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת של כל תנאי ומסמכי המכרז ,לרבות ותנאי התשלום,
הננו מגישים הצעתנו זו ומתחייבים בזה לספק את השירותים ולקיים את כל שאר
התחייבויותינו ,כולן ביחד ,במחירים שהננו מציעים בטפסי ההצעה שבמכרז (להלן -
התמורה ותנאי התשלום).

.4

אנו מסכימים כי האשכולות חופשים לקבל או לסרב לקבל הצעתנו ,ולמסור את ביצוע
העבודות למציע אחר על-פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט ,ואנו מתחייבים לקבל כל
החלטה של האשכולות

.5

במידה והצעתנו תתקבל ,הרינו מתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:

.6

.5.1

לחתום על כל מסמכי המכרז תוך  10ימים ממועד קבלת דרישתכם או דרישת אחת
הרשויות החברות באשכול בתוך פרק זמן אחר ,כפי שייקבע על-ידכם.

.5.2

להיערך לביצוע העבודות ,כולן או חלקן  -תוך  10ימים מיום החתימה על ההסכם
ולבצען בהתאם לתנאי המכרז.

.5.3

להפקיד בידיכם ,במועד חתימת ההסכם או במועד התחלת ביצוע העבודות ,לפי
המוקדם מביניהם  -העתקי פוליסות הביטוח ואישורי הביטוח הנדרשים בהסכם
וכן העתקים של כל האישורים והמסמכים האחרים הנדרשים במכרזים את
הערבות הבנקאית להבטחת קיום התחייבויותינו.

כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית,
של בנק ____________ סניף _________ בתוקף עד  20.2.2021לפחות על סך של 50,000
ש"ח ,לטובתכם על-פי הנוסח דוגמת הכלול במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר

כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו ו/או לא נחתום על ההסכם תוך  14ימים ממועד
הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שייקבעו האשכולות,
הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית ,זאת ללא הודעה או התראה
כלשהי מראש ואנו מוותרים בזה מראש ,ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות
להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.
.7

להבטחת קיום התחייבויותינו ,במידה ונזכה במכרז ,אנו נמסור לכם ,במועד חתימת
ההסכם ,ערבות בנקאית אוטונומית צמודה לפקודתכם בסך ( 50,000₪כולל מע"מ),
שתעמוד בתוקפה לאורך כל תקופת ביצוע העבודות בתוספת של  3חודשים ואתם תהיו
רשאים לחלטה במידה ונפר את התחייבויותינו.

.8

אנו מתחייבים ,כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך  3חודשים מהמועד האחרון
שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על-ידי האשכולות .במידה
ובמהלך תקופה זו נידרש על-ידכם לקיים את התחייבויותינו ,נעשה כן ללא דיחוי.

.9

אנו מצהירים כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות ,הכוחות והמטרות שלנו על-פי מסמכי
היסוד של התאגיד המציע.

.10

מוצהר כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעה/דרישה שתתבסס על טענה בדבר אי ידיעה או
אי הבנה של תנאי המכרז או מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על טענות אלה.

.11

אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

.12

הננו מצהירים כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכספית לשם ביצוע
העבודות ,וכי הננו עומדים בכל תנאי הניסיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים
לרשותנו לצורך ביצוע ההסכם כל הציוד הנדרש ובמצב תקין.

.13

בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז הצעתנו לתמורה בגין אספקת השירותים הינה -
כמפורט להלן:

הצעת מחיר
א .סולר בתדלוק
סולר
לתחבורה
שתכולת
הגופרית בו
אינה עולה
על  10מ"ג
לק"ג
בהזרמה

מחיר מירבי עבור תוספת "מחיר
שיווק" לליטר על מחיר הבז"ן
ומחיר הבלו כפי שייקבעו ביום
הרכישה

תוספת "מחיר שיווק" לליטר על
מחיר הבז"ן ומחיר הבלו כפי שייקבעו
ביום הרכישה

 ₪ 0.35לליטר
(המחירים אינם כוללים מע"מ)

____  ₪לליטר
(המחירים אינם כוללים מע"מ)

למען הסר ספק ,במהלך תקופת ההתקשרות יעודכן המחיר נטו לתשלום בהתאם לשינויים
בעלויות מחיר בז"ן ומחיר הבלו כאשר רכיב מחיר השיווק המוצע לעיל יישאר ללא שינוי לאורך
כל תקופת ההתקשרות ,לרבות הארכות.
ב .סולר במיכליות באספקה ישירה לרשות כולל הובלה (רכיב זה אינו בא לצורך שקלול ההצעה
הזוכה)
סולר
לתחבורה
שתכולת
הגופרית בו
אינה עולה
על  10מ"ג
לק"ג
במיכליות

מחיר מירבי עבור תוספת "מחיר
שיווק" לליטר על מחיר הבז"ן
ומחיר הבלו כפי שייקבעו ביום
הרכישה

תוספת "מחיר שיווק" לליטר על
מחיר הבז"ן ומחיר הבלו כפי שייקבעו
ביום הרכישה

 ₪ 0.35לליטר
(המחירים אינם כוללים מע"מ)

____  ₪לליטר
(המחירים אינם כוללים מע"מ)

למען הסר ספק ,במהלך תקופת ההתקשרות יעודכן המחיר נטו לתשלום בהתאם לשינויים
בעלויות מחיר בז"ן ומחיר הבלו כאשר רכיב מחיר השיווק המוצע לעיל יישאר ללא שינוי לאורך
כל תקופת ההתקשרות ,לרבות הארכות.

ג .1 .בנזין בשירות מלא
סוג דלק

מחיר הבסיס

בנזין 95
אוקטן
נטול
עופרת

דלק אוקטן  95נטול
עופרת הנמכר בתחנות
הדלק בהתאם לצו פיקוח
על מחירי מצרכים
ושירותים (מחירים
מרביים בתחנות תדלוק)
המתפרסם בתחילת כל
חודש באתר משרד
האנרגיה והמים
_______  ₪לליטר.
יש לצרף את מחירון
המציע.

ההנחה המוצעת באגורות

ההנחה המוצעת:
_____ א"ג לליטר
ההנחה תינתן על מחיר
המחירון החודשי המפוקח
בשירות מלא.

סך הכל מחיר
לליטר לאחר
הפחתת ההנחה

___________ ₪
לליטר בנזין ,
כולל מע"מ

תשומת לב המציעים כי יש
להגיש הצעה העולה על 21
א"ג הנחה וכי הצעה שתכלול
הנחה נמוכה מכך תפסל ולא
תובא לדיון

המחירים אינם כוללים מע"מ
ג .2 .בנזין בשירות עצמי
סוג דלק

מחיר הבסיס

בנזין 95
אוקטן
נטול
עופרת

דלק אוקטן  95נטול
עופרת הנמכר בתחנות
הדלק בהתאם לצו פיקוח
על מחירי מצרכים
ושירותים (מחירים
מרביים בתחנות תדלוק)
המתפרסם בתחילת כל
חודש באתר משרד
האנרגיה והמים
_______  ₪לליטר.
יש לצרף את מחירון
המציע.

ההנחה המוצעת באגורות

ההנחה המוצעת:
_____ א"ג לליטר
ההנחה תינתן על מחיר
המחירון החודשי המפוקח
בשירות עצמי

סך הכל מחיר
לליטר לאחר
הפחתת ההנחה

___________ ₪
לליטר בנזין ,
כולל מע"מ

תשומת לב המציעים כי יש
להגיש הצעה העולה על  4א"ג
הנחה וכי הצעה שתכלול
הנחה נמוכה מכך תפסל ולא
תובא לדיון

המחירים אינם כוללים מע"מ
ד .אוריאה
סוג דלק
אוריאה

מחיר מירבי
מחיר מירבי לליטר
 2ש"ח לליטר.
ניתן לספק את האוריאה
במיכלים או באמצעות
משאבה.

מחיר מבוקש לליטר
___________  ₪לליטר אוריאה,
לא כולל מע"מ

המחירים אינם כוללים מע"מ
ה .תחנות הדלק במחוז הצפון בהן הרשויות יהיו רשאיות לרכוש ציוד נלווה (לפחות  3תחנות באזור
הרשויות החברות באשכולות).
• _________________________________________.
• _________________________________________.
• _________________________________________.

ו.

תחנות הדלק במחוז הצפון בהן הרשויות יהיו רשאיות לבצע שטיפת רכבים (לפחות  3תחנות באזור
הרשויות החברות באשכולות).
• _________________________________________.
• _________________________________________.
• _________________________________________.

.14

ידוע לנו כי בנוסף להצעת המחיר לעיל ,אנו נדרש להעניק הנחה קבועה על סך  20%עבור רכישות
הרשות לציוד נלווה (שמנים) וביצוע שטיפת מכוניות בתחנות התדלוק המורשות כמפורט לעיל
וכי רכיב זה לא יובא בשקלול לצורך בחירת ההצעה הזוכה .למען הסר ספק ,האמור בסעיף זה
אינו מתייחס לחנויות הנוחות שלצד תחנות התדלוק ,אלא למוצרים הנלווים הנמכרים בתחנה
עצמה.

.15

ידוע לנו כי מכרז זה הינו מכרז משותף לאשכולות הכנרת והעמקים ,הגליל והעמקים ,גליל
מזרחי ובית הכרם הגלילי וכלל שהצעתנו תקבע כזוכה במכרז ,נחתום על הסכם התקשרות נפרד
עם כל רשות מרשויות האשכולות שתהיה מעוניינת להזמין את השירותים וכן עם כל תאגיד
עירוני באחת מהרשויות הנ"ל.

.16

ההנחה  /מחיר השיווק שתוצע על-ידי המציע תהיה תקפה כל עוד ההסכם בין הצדדים בתוקף,
כאשר מחיר הדלק בתחנת התדלוק ייקבע בהתאם להוראות צו הפיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים (מחירים מירביים בתחנות תדלוק) ,תשס"ב –  2002ומחירי בז"ן והבלו .יחד עם זאת,

.17

ידוע לנו כי לפני אספקת הדלקים ותוך לא יותר מ 10 -ימים מעת חתימת ההסכם עם האשכול
( במידה ואזכה ) אדאג להתקין במידת הצורך ברכבי רשויות האשכול ותאגידהן השונים צא"מ,
כאשר ההתקנה תבוצע על ידי בחניון רשויות האשכול או במקום אחר עליו תודיע הרשות.

.18

ידוע לי כי במידת הצורך אספקת הסולר בצוברים תעשה באמצעות מיכלית למתקני הרשויות
(והתמורה היחידה שאקבל בגין כך תהא מחיר הסולר בלבד ,כאמור בהצעתי הנ"ל ,שסופק על ידי
לרשות ,ולא אקבל תמורה נוספת מהרשות בגין הוצאות הובלה למתקן ,שכר המוביל וכיו"ב.

האשכולות שומרים על זכותם לפנות למציעים הזוכים בבקשה לנהל מו"מ על שיעור
ההנחה הניתן וזאת בהתאם לתנודות במחירי הדלק.

הננו מצהירים כי קראנו מסמך זה ,הבנו אותו ואת השלכותיו ואנו מתחייבים לספק
את השירותים על-פי המחירים הנקובים לעיל ע"פ שיעור.
שם המציע:
______________________________

כתובת:
_____________________________
____

דוא"ל:
_________________________________

טלפון:
__________________________________

תאריך _____________________________________

חתימה וחותמת המציע:

__________________________

