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27.05.2020 

 
 לכבוד

 20/116משתתפי מכרז 
 
 

 20/116הנדון: מכרז 
 העברת דלק ומי ניקוזים באמצעות מכליות כביש

 

 בהמשך לשאלות אחד המציעים הרינו להבהיר בזאת כי: .א

 מ"ק כפי שנכתב במפרט. 40ולא במכליות מ"ק  35ההובלה הנדרשת הינה במכליות  .1

 מצ"ב מפרט וכתב כמויות מעודכן. .2

 

 . 01.06.2020יש להגיש את ההצעות עד ליום  .ב

 

 
 בברכה,

 
 

 מאיה בן דור, עו"ד
 מח' רכש והתקשרויות 
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 מפרט וכתב כמויות מכרז מכליות כביש -1נספח א

מחיר  כמות יחידה תאור
 יח'

 סה"כ בש"ח 

פינוי מי מופרשים/ תזקיקי דלק ממתקן אשל לאשקלון 
 מ"ק עם מערכת שאיבה עצמית 35מיכלית מעל  –

 26,355 1757 15 קומפלט

מיכלית  –פינוי מי מופרשים ממתקן ביל"ו לאשקלון 
 מ"ק עם מערכת שאיבה עצמית 35מעל 

 5,268 1317 4 קומפלט

מיכלית  –פינוי מי מופרשים ממתקן ביל"ו לנמל הדלק 
 מ"ק עם מערכת שאיבה עצמית 35מעל 

 7,828 1957 4 קומפלט

מ"ק עם מערכת  35מיכלית מעל  –יום עבודה במתקן 
 שאיבה עצמית

 128,400 2140 60 י"ע

מיכלית  –פינוי תזקיקי דלק מבסיס נבטים למתקן אשל 
 מ"ק עם מערכת שאיבה עצמית 35מעל 

 2,494 1247 2 קומפלט

מיכלית  –פינוי תזקיקי דלק מבסיס רמון למתקן האשל 
 מ"ק עם מערכת שאיבה עצמית 35מעל 

 3,654 1827 2 קומפלט

פינוי מי מופרשים / תזקיקי דלק ממתקן טרמינל קריית 
 חיים/אלרואי לנמל הדלק

 22,250 890 25 קומפלט

פינוי מי מופרשים / תזקיקי דלק ממתקן נמל הדלק 
 לטרמינל קרית חיים

 22,250 890 25 קומפלט

פינוי מי מופרשים / תזקיקי דלק ממתקן אלרואי למתקן 
 טרמינל קריית חיים

 3,741 1247 3 קומפלט

פינוי מי מופרשים / תזקיקי דלק / גולמי ממתקן נמל 
 הדלק / טרמינל לאשקלון/אשל

 228,690 2970 77 קומפלט

 –פינוי מי מופרשים ממתקן גלילות הרצליה לאשקלון 
 מ"ק עם מערכת שאיבה עצמית 20מיכלית 

 5,840 1460 4 קומפלט

 42,800 2140 20 י"ע מ"ק 20יום עבודה מיכלית 
 ש"ח   499,570 סה"כ
  הנחה מאומדן
  סה"כ לאחר הנחה
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