יום חמישי  20אוגוסט 2020
לכבוד
משתתפי מיכרז משותף

הנדון :מענה לשאלות הבהרה למכרז מסגרת פומבי משותף מס' 02/2020
לקבלת שירותי אספת מוצרי דלק והתקנה של מערכות דלק לרשויות
מקומיות החברות באשכולות – סבב II
#
1

נושא
הצעת
מחיר

2

הצעת
מחיר

3

הצעת
מחיר
ערבות

4

סעיף  /עמוד
כתב הצעה
והתחייבות
מתוקן,
הצעת
המחיר
סעיפים ג',1
ג'2
כתב הצעה
והתחייבות
מתוקן הצעת
המחיר סעיף
ב'

שאלת הבהרה
בטופס הצעת מחיר המתוקן ,בעמודה האחרונה (סך
הכל מחיר לליטר) רשום כולל מע"מ
ולמטה "המחירים אינם כוללים מע"מ"

מענה
טעות סופר .כל
המחירים אינם
כוללים מע"מ.

האם צריך להגיש את שתי העמודות הראשונות ללא
מע"מ ,והעמודה השלישית כולל?

מתקבל חלקית,
בנוסף נבקשכם לבטל את מגבלת המרווח המירבי
מגבלת המרווח
עבור "סולר במיכליות באספקה ישירה לרשות כולל
הובלה" (ס"ק ( 13ב)) ולהותיר אותה בתוקף רק עבור המירבי עבור סולר
במיכליות באספקה
"סולר בתדלוק" (ס"ק ) 13א((.
ישירה לרשות כולל
הובלה" בלבד(!),
משתנה והיא
תעמוד על  75אג'
לליטר (לא כולל
מע"מ).
למען הסר ספק ,המחירים בהצעה אמורים להיות ע"פ
ללא שינוי ממסמכי
עמ' 21
?
8/20
חודש
המיכרז המקוריים
 ,24בהמשך למענה לבקשה שהתקבלה " :נבקש להבהיר ראו נספח מעודכן
עמוד
ערבות הצעה כי סכום הערבות ישולם לאשכול בתוך  14יום ממועד מטה
הדרישה ולא מיד עם קבלת הדרישה .כמו כן נבקש
להבהיר כי דרישה למימוש הערבות תוגש בכתובת
הסניף שהנפיק את הערבות וכי דרישה למימוש
הערבות לא תתאפשר באמצעות פקס ,סמס ,דוא"ל או
כל אמצעי דיגיטלי אחר( ".סעיף  148בקובץ ההבהרות
הראשון) ,נבקש לדעת האם יצא נספח חדש לערבות

עמוד  1מתוך 3
ניצנים  ,39מגדל העמק

נספח ג'
נוסח ערבות ההצעה
לכבוד
אשכול כנרת עמקים
הנדון :ערבות בנקאית מס' _____________
על פי בקשת ______________________________ (להלן  -המבקשים) בנוגע להגשת הצעת
המבקשים למכרז מסגרת פומבי (משותף) מספר  02/2020לקבלת שירותי אספקת מוצרי דלק
והתקנה של מערכות דלק לרשויות מקומיות החברות באשכול הכנרת והעמקים ,באשכול הגליל
והעמקים באשכול רשויות גליל מזרחי ובאשכול בית הכרם הגלילי ,אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של ֹ ( ₪ 50,000חמישים אלף שקלים חדשים).
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל עם דרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע לסניפנו באופן ידני ולא יאוחר מ 14-ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם לבסס או
לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת
המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה
לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך
הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  20.2.2021ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי יום  20.2.2021לא תענה.
לאחר יום  20.2.2021ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
שם הבנק _______
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בברכה,

אשכול
כנרת
והעמקים

אשכול
גליל
עמקים

אשכול בית
הכרם

אשכול
גליל מזרחי
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