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  :_______________________המציע תחתימ       

 מעודכן-7ב'נספח 

 המחיר תהצע

 

 

 :המחיר תצעקובץ ההוראות למילוי 

 )כולל מע"מ( ₪ -ב  95לליטר  בנזין  תהמוצעההנחה יש למלא את שלהלן  1בטבלה  מס'  .1

 שלהלן יש למלא בהתאם להוראות להלן: 2את טבלה מס'  .2

 ₪-תחבורה )בתדלוק בכל הארץ( ב סולר לליטר מחירבטבלה יש למלא את ה Xבעמודה  2.2
 התקף במועד האחרון להגשת הצעות למכרז*.  המציע למחירון בהתאם)כולל מע"מ( 

כאשר הוא חתום ומאושר ע"י רו"ח המציע.  ת מחיר זויצורף להצע*מחירון המציע כאמור 
 .Xיש לוודא כי קיימת התאמה בין המחירון שיצורף למחיר שימולא בעמודה 

 )כולל מע"מ(.₪ -יטר סולר תחבורה בבטבלה יש למלא את ההנחה המוצעת לל Yבעמודה  2.3

כלומר את מחיר  –)כולל מע"מ( ₪ -יש לחשב את המחיר נטו לסולר תחבורה ב Zבעמודה  2.4
 (.Y) המוצעת ( בניכוי ההנחהXהמחירון )

ההצעה תתוקן  –לבין המחיר נטו לסולר תחבורה  ₪-בבכל סתירה או אי התאמה בין ההנחה המוצעת 
 .₪-בלפי ההנחה המוצעת 

 .)כולל מע"מ( בשקלים חדשים יהיוות המוצעות ההנח .3

במקרה שתוצע הצעה  .ספרות לאחר הנקודה 2יש להציע הצעה עד  ₪. 0.1אגורות תצוין כ 10הנחה של  .4
 .ספרות לאחר הנקודה 2-. ההצעה תעוגל כלפי מעלה לספרות לאחר נקודה 2-של יותר מ

 בהצעת המחירי אילו מן הפריטים . לא נכתב מחיר מוצע לגבהבשלמות רהמחי הצעתיש למלא את  .5
  הדבר עשוי להוביל לפסילת ההצעה.

יובהר, כי ההנחות המוצעות להלן הן סופיות ולא תתווסף עליהן כל תוספת מכל מין וסוג שהוא, וכי  .6
 הן מגלמות את כל ההוצאות הישירות והעקיפות שהיו ו/או שיהיו למציע בקשר עם אספקת השירות. 

שלהלן צריכת הדלק בטבלה  כמויותוכי  כלשהו שירותה אינה מתחייבת להיקף מובהר כי האוניברסיט .7
כלשהם מצד האוניברסיטה ו/או  התחייבות או/ו כדי להוות מצג ןבגדר הערכה בלבד ואין בההן 

עובדיה ו/או מי מטעמם, והמציעים מוותרים מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה 
 בעניין זה.

 

 

 

 :1טבלה מס' 

ההנחה המוצעת  
)כולל  ₪-ב לליטר
 מע"מ(

שנתית הדלק הכמות 
)על בסיס  מוערכתה

 (2019צריכה בשנת 

 ₪_________  951 בנזיןדלק 

 

 ליטר 44,000
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  :_______________________המציע תחתימ       

 :2טבלה מס' 

 X Y Z  

 ₪-בלליטר  המחיר 
)כולל מע"מ( 
בהתאם למחירון 
המציע התקף במועד 
האחרון להגשת 

 הצעות למכרז

המוצעת ההנחה 
לליטר )כולל  ₪-ב

 מע"מ(

המחיר נטו לסולר 
  ₪-בתחבורה 

 (X-Y)כולל מע"מ 

כמות הדלק 
 המוערכתהשנתית 

)על בסיס צריכה 
 (2019בשנת 

 ₪_________  2סולר תחבורה

 

 _________₪ 

 

 ליטר 18,000 ₪_________

 

 הערות:
בשרות עצמי )כולל מע"מ(  95 ןבנזיממחיר ותופחת למשך כל תקופת ההתקשרות  הההנחה תהיה קבוע  1

 . , כפי שיהיה בתוקף במועד התדלוקבתחילת כל חודש משרד האנרגיההמתפרסם באתר 
למשך כל תקופת קבוע  יישאר  שיעור ההנחה כפי שמתבטא בהצעת המחיר לליטר סולר לתחבורה 2

בה  הדלק"אתר "חברת המתפרסם ב ,)כולל מע"מ( ממחיר סולר תחבורה ההנחה תחושב וההתקשרות 
 . התדלוק מועדביהיה בתוקף כפי שהתבצע התדלוק 

 :לשם ההמחשה דוגמא מספריתלהלן ראו 

  התקף במועד האחרון להגשת  בהתאם למחירון)כולל מע"מ(  ₪-במחיר לליטר סולר תחבורה
 ₪. 10הינו  למכרז ההצעות

  1 –)כולל מע"מ( ₪-בסולר תחבורה  לליטרהנחה מוצעת .₪ 

 לצורך השוואת )במחיר זה ייעשה שימוש ₪  9 -"מ( )כולל מע₪ -ב בורהמחיר נטו לסולר תח
 .במכרז( ההצעות

  במהלך תקופת ההתקשרות ככל שהמחיר לליטר  10%מאחר וההנחה שהוצעה הינה בשיעור של ,
ממחיר המחירון של הספק הזוכה  10%ההנחה תמשיך להיות בשיעור של  –תחבורה ישתנה  סולר

 התדלוק. בתוקף במועד כפי שיהיה

 

 

 ___________חתימת המציע:_____

 חותמת:_____________________

 ___________________תאריך:___


