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הנדון :הבהרה ותיקון מס'  – 2מכרז פומבי לאספקת ותחזוקת גנרטורים
(מס' )INGL/TENDER/2022/17
 .1כללי
 .1.1אלא אם יאמר להלן אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
 .1.1ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
 .1.1השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל
מסמך רשמי אחר שנשלח וישלח (ככל שנשלח וישלח) על ידי החברה במסגרת המכרז.
 .1.1עליכם לצרף להצעתכם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל שמצורפים) אליו כשהם
חתומים בכל עמוד.
 .1תיקון למסמכי המכרז
להלן תיקון של טופס הצעת המחיר (נספח א' למסמכי המכרז) .יש לצרף את הנוסח המצ"ב במקום הנוסח
המקורי שצורף למסמכי המכרז ,במסגרת הגשת הצעת המחיר( קובץ מס'  2להצעה.

בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי קיבלנו את הבהרה ותיקון מס'  1במכרז פומבי לאספקת ותחזוקת
גנרטורים 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.

תאריך__________________ :

חתימה ________________ :חותמת________________ :
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נספח א ' -כתב כמויות וטופס הצעת מחיר (מעודכן)
(בגמר ההליך יצורף על ידי החברה כנספח להסכם)

(קובץ מס' )2

הריני[ _____________________________ ,השלם שם מלא של המציע] (להלן" :המציע") מגיש את הצעתי
למכרז לאספקת ותחזוקת גנרטורים (להלן" :המכרז").

מס'

הפריט

1

דיזל גנרטור נגרר בהספק 45KVA PRIME
לפחות

1

דיזל גנרטור (ללא נגרר) בהספק 45KVA
 PRIMEלפחות

1

דיזל גנרטור (ללא נגרר) בהספק 180KVA
 PRIMEלפחות

יח'

כמות

קומ'

1

קומ'

1

קומ'

מחיר יח'
בש"ח
(לא כולל
מע"מ)

סה"כ מחיר
בש"ח
(לא כולל
מע"מ)

1

סה"כ סעיפים ( 1-1לא כולל מע"מ)
הערות:


אין לשנות ו/או לבצע שינוי בטופס ההצעה.



על המציע מוטלת החובה לציין את המחיר (בשקלים) במספרים בלבד.



למחירים המוצעים יתווסף מע"מ כדין.



יובהר ,כי המפורט בטבלה לעיל הינו אומדן משוער לשנה ראשונה בלבד שתצרוך החברה.



מובהר כי התשלום יבוצע לפי רכישת המוצרים בפועל על ידי החברה ,ללא קשר למפורט בכמויות בטבלה לעיל.



במידה שמועד האספקה של הגנרטורים יוקדם לתקופה של עד  10ימי עסקים מיום ההזמנה ,תשלם החברה
תוספת של  1%למחיר המוצע עבור כל גנרטור .יצוין כי תוספת זו תחול על רק עבור ההזמנה הראשונה.



המציע מצהיר כי הצעתו כוללת את אספקת הציוד ,אחריות למשך  11חודשים ,לרבות דמי המשלוח למתקני
החברה וכן את כל העלויות הנוספות הכרוכות כמפורט בהסכם .יובהר כי באפשרות החברה לאסוף את הציוד
באופן עצמאי מסניף הספק ו/או לבקש לקבל משלוח ,ללא תוספת תשלום ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
החברה וצרכיה.



בכל מקרה המציע חייב לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק ,דין והסכם ,גם אם אינן מופיעות לעיל.
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אישור המציע
בחתימתנו להלן הרינו לאשר את הצעת המחיר של המציע לפי כל תנאי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה (לרבות
הסכם ההתקשרות):
שם מלא

תפקיד

עמוד  3מתוך 3

חתימה

חותמת

תאריך

