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באמצעות דוא"ל

הנדון :הבהרה ותיקון מס'  – 2מכרז פומבי למתן שירותי אספקת דלק וניקיון כלי רכב עבור חברת נתיבי הגז הטבעי
לישראל (מס' ( )INGL/TENDER/2019/12להלן" :ההזמנה")
 .1כללי
 .1.1אלא אם יאמר להלן אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי ההזמנה.
 .1.1ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מההזמנה.
 .1.3השינויים היחידים מן האמור במסמכי ההזמנה הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל מסמך רשמי
אחר שנשלח וישלח (ככל שנשלח וישלח) על ידי החברה במסגרת ההזמנה.
 .1.1עליכם לצרף להצעתכם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל שמצורפים) אליו כשהם חתומים בכל
עמוד.
 .1הבהרה ותיקון מס'  2למסמכי ההזמנה
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נבקש להבהיר כי התנאים
המסחריים הניתנים לחברה
במסגרת המכרז ,מוענקים על רקע
המצב השורר בשוק האנרגיה ,וכי
במידה ויחול שינוי מהותי במצב
זה ,במהלך תקופת ההתקשרות בין
הצדדים ,יהא המציע זכאי לשנות
את התנאים המסחריים ותנאי
ההנחה ,ובלבד שהמציע יודיע
לחברה בהודעה מוקדמת בת  33יום
מראש ובכתב ,על השינוי שבכוונתו
לבצע ,במקרה שהשינוי האמור
יהיה לרעת החברה ,תהא החברה
רשאית להביא ההסכם לידי סיום.
כמו כן ,נבקש להבהיר ,כי במידה
ויוטלו מיסים נוספים על הדלק
לרבות שינוי בבלו ,הם יחולו על
החברה.
 .1נבקש להבהיר כי כרטיסי תדלוק
מאסטר אינם כרטיסים אישיים ואינם
משויכים לרכב מסוים וניתן לתדלק
בהם כל רכב.

מובהר כי במקרה של שינוי
חוק ו/או תקנה ,שיעלה באופן
ישיר עבור הזוכה את מחיר
ליטר בנזין ו/או סולר ביותר מ
 13%מהמחיר שהוצע במכרז
(לרבות הטלת שיעורי מס
חדשים) ,יהא הזוכה רשאי
לסיים את ההתקשרות
באמצעות מתן הודעה מוקדמת
בת  03יום לחברה ,מראש
ובכתב ,כאשר מובהר
שבתקופה זו יישארו המחירים
כפי שהוצעו במכרז .החברה
תהא רשאית להביא את
ההסכם לידי סיום באופן מידי.

.1

הזמנה
להציע
הצעות
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 .1מובהר כי כרטיסי
המאסטר אינם כרטיסים
אישיים וניתן לתדלק בהם
כל רכב.

 .1נבקש להבהיר כי החברה בלבד תהיה
האחראית הבלעדית לכל שימוש
שייעשה בכרטיסי המאסטר ולא תבוא
בטענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי
המציע בגין שימוש בלתי מורשה ולא
תהא רשאית להכחיש שימוש שבוצע
באמצעות כרטיסים אלה.
 .3כמו כן ,נבקש להגביל את
אפשרות התדלוק באמצעות
כרטיסי המאסטר ,לסכום שייקבע
על ידי החברה ולא להשאיר את
כרטיסי המאסטר פתוחים לתדלוק
בלתי מוגבל.
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נבקש להבהיר שההקצאה לכמות
שטיפות כל רכב נקבעת ברמה
החודשית ולא דו-חודשית.
נבקש להבהיר כי התקן תדלוק
אוניברסלי תקין לא יפורק ,בין אם
קיים כיום על רכב נתג"ז ובין אם
בעתיד ,שכן יכול להמשיך ולשמש
כל ספק דלק בהתקנים.
נבקש להבהיר כי שטיפת רכב ביום
שישי הינה עד השעה  13:33או עד שעת
סגירת התחנה ,שכן לא כל תחנות
השטיפה עובדות עד שעה לפני כניסת
השבת כפי שנתבקש בסעיף זה.

 .1הזוכה לא תהיה אחראית
לכל שימוש שייעשה
בכרטיסי התדלוק והחברה
לא תבוא בטענות ו/או
דרישות ו/או תביעות כלפי
הזוכה בגין שימוש בלתי
מורשה בכרטיסים אלה,
אלא אם החברה ביצעה
ו/או ביקשה חסימת
כרטיס תדלוק לפי סעיף
 3.8למפרט השירותים.
 .3כרטיס התדלוק יוגבל
לשווי כספי של  ,₪ .33או
לכל סכום אחר כפי
שיידרש על ידי איש הקשר
של החברה.
מובהר בזאת כי כל כלי רכב של
נתג"ז יהיה זכאי לשתי ()1
שטיפות בלבד בכל חודש ,אלא
אם נמסר לספק אחרת מאת
החברה.
התקני התדלוק הינם רכושה
של נתג"ז ,והיא רשאית
להשתמש בהם לפי שיקול
דעתה.
מקובל ,ובלבד שרכבי נתג"ז
יהיו רשאים להשתמש בשירותי
השטיפה בכל שעות הפעילות
של התחנה.

בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
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אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי קיבלנו את הבהרה ותיקון מס'  – 2מכרז פומבי למתן שירותי אספקת דלק וניקיון
כלי רכב עבור חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל (מס' ( )INGL/TENDER/2019/12להלן" :ההזמנה") וכן ,ידוע לנו שכל
האמור בו מהווה חלק ממסמכי ההזמנה לכל דבר ועניין ,כאילו נכלל בהם מלכתחילה .אנו מאשרים ,כי השינויים היחידים
מן האמור במסמכי המכרז ומסמכי ההזמנה הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל
מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה ,ככל שישלח ,בעתיד.
חותמת________________ :
תאריך __________________ :חתימה________________ :
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