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 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
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 02/2018מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז פומבי 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

למסמכי המכרז:  6להוראות ותנאים כללים, בעמוד  3האמור בפסקה השנייה בסעיף במקום  .1

עם כל המציעים כי שהיקף ההתקשרות המצטבר הכולל איגוד הערים מביא בזאת לידיעת "

)להלן: "סכום ההתקשרויות  ₪ 10,000,000 על פי המכרז לא יעלה על סך שלהזוכים גם יחד 

 ".1955-)ג( לחוק איגודי ערים, תשתט"ו2ד17עיף המירבי"(, וזאת בהתאם להוראות ס

המציעים כי שהיקף ההתקשרות המצטבר הכולל "איגוד הערים מביא בזאת לידיעת יבוא: 

)להלן: "סכום  ₪ 50,000,000 על פי המכרז לא יעלה על סך שלעם כל הזוכים גם יחד 

-ט"ותש)ג( לחוק איגודי ערים, 2ד17ההתקשרויות המירבי"(, וזאת בהתאם להוראות סעיף 

1955." 

 

אומדן שנתי "למסמכי המכרז:  9להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  7.7במקום האמור בסעיף  .2

י )בלתי מחייב( המהווה כלי עזר עבור המציע לצורך הערכת היקף ההתקשרות מצורף למסמכ

. יודגש, כי אין בנתונים המופיעים באומדן משום התחייבות כלשהי מצד רשויות 1נספח המכרז כ

 "האשכול לרכישת כמויות אלה.

, באופן בלתי מחייב, את היקף רכישות הדלק השנתי של רשויות אומדהאשכול "יבוא: 

לפרק א' בחלוקה  90%-לשנה, כאשר החלוקה היא של כ ₪ 10,000,000-האשכול בסך של כ

מהווה כלי עזר עבור  זה בלתי מחייבאומדן  לפרק ב'. 10%-סולר, וכ 25%-בנזין ו 75%של 

משום התחייבות כלשהי באומדן זה לצורך הערכת היקף ההתקשרות. יודגש, כי אין  יםהמציע

 ."בסכום זה תומצד רשויות האשכול לרכיש

 

 מבוטל. –למסמכי המכרז  12להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  9.1.1.2סעיף  .3

 

"עבור בנזין למסמכי המכרז:  14להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  11.1.1במקום האמור בסעיף  .4

אוקטן תינתן כהנחה באגורות שלמות ממחיר המחירון המירבי לתדלוק עצמי )לא שירות  95

שתיות הלאומיות, האנרגיה והמים )להלן: מלא( כפי שמפורסם מעת לעת על ידי משרד הת

 "ההנחה"(;"

אוקטן תינתן כהנחה באגורות שלמות ממחיר המחירון המירבי לתדלוק  95"עבור בנזין יבוא: 

בשירות מלא כפי שמפורסם מעת לעת על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים 

 )להלן: "ההנחה"(;"

 

אספקה משוערת "למסמכי המכרז:  46, בעמוד הספק הסכםל 2.1במקום פסקה ראשונה בסעיף  .5

 1אוקטן וסולר לרכבי הרשות המקומית כאמור באומדן המצ"ב כנספח  95של דלק מסוג 

 ."למסמכי המכרז

, או אספקת אוקטן וסולר לרכבי הרשות המקומית 95אספקה משוערת של דלק מסוג "יבוא: 

 ."כפי שתמסור הרשות המקומיתכאמור באומדן  סולר למיכלים המוצבים ברשות המקומית,


