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29/10/2018 
 204084 סימוכין:

 לכבוד

 משתתפי המכרז

 18/286הנדון: מכרז מס' 

 קודלתסליקה אוטומטיים בתחנות תדלוק ושירותי הזמנה להציע הצעות ל

") החברה: "יחד (להלןוחברת קו מוצרי דלק (קמ"ד) "ן) (תש בע"מרת תשתיות נפט ואנרגיה חב

 .הצעות לרכישת דלקנים אוטומטיים לרכבי החברה מזמינה בזאת הגשת

 רקע .1

), העוסקת בהובלת ואחסנת דלק ומוצרי דלק. 8החברה הינה חברה ממשלתית (בסיווג  .1.1

 , הרצליה פיתוח.3משרדי החברה נמצאים ברחוב הסדנאות 

לאור רפורמת רכבים, בהם מותקן מכשיר תדלוק וסליקה אוטומטי.  88ברשות החברה  .1.2

) חברות דלק שונות, בהסכם 5( חמשלהתקשר עם  החברה מעוניינתהדלקן האוניברסלי, 

 .לתדלוק בתחנות דלק באמצעות הדלקן האוניברסלי

אשר בתיבת המכרזים יופקד אומדן וכי החברה תהיה רשאית לפסול כל הצעה יובהר כי  .1.3

 מאומדנה של החברה. תחרוג

החברה תעודד את עובדיה להשתמש בשירותיהם של שתי החברות אשר כמו כן, יובהר כי  .1.4

החברה רשאית בכל עת לפנות לזוכים במכרז בבקשה להוזיל  יציעו את המחיר הזול ביותר.

 , ובעקבות כך לשנות את המלצתה לעובדיה. את תעריף התשלום

 מסמכי המכרז .2

להזמנה זו מצורפים, כחלק בלתי נפרד ממנה, המסמכים הבאים (הזמנה זו והמסמכים המצורפים 

 )."מסמכי המכרז" -לה יכונו להלן 

 .והנספחים לו ' להזמנה להציע הצעות,אנספח  –ההצעה הכספית 2.1

 להזמנה להציע הצעות.' בנספח  –תצהירי עמידה בתנאי סף  2.2

 .ונספחיה ' להזמנה להציע הצעותג נספח – עם המציע הזוכהנוסח חוזה להתקשרות  2.3
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 ;תנאי סף .3

מציע שלא יעמוד בתנאים המפורטים להלן, תפסל הצעתו. על המציע לצרף את המסמכים 
הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף כמפורט. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות 

  בבקשה לקבלת השלמות ו/או הבהרות בדבר מסמכים אלה.למציע 

יובהר כי לצורך (, או לחילופין שותפות שהתאגד ורשום כדין בישראל המציע הוא תאגיד .3.1
להיות שותפות רשומה) ואשר לא  חובהשותפות ה הגשת הצעות במכרז זה, לא חלה על

 , לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים עומדים ותלויים נגדו הליכי חדלות פרעון

העתק של תעודת  םלצרף להצעת יםבתנאי סף זה, על המציע םלהוכחת עמידת
המאשר כי  הםחשבון שלהאו מרואה  םרישום תקפה בצירוף אישור מעורך דינ

התאגיד רשום כדין בישראל ולא תלויים ועומדים נגדו הליכי חדלות פירעון, לרבות 
יובהר כי במידה ואת ההצעה מגישים מספר  פאת הליכים או כינוס נכסים.פירוק, הק

התאגידים  כלתאגידים המבצעים את הליך הסליקה באמצעות גורם יחיד, נדרשים 
 .השותפים להגיש את המסמכים הנ"ל

 . 1976-למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .3.2

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו אישור בתוקף בהתאם לחוק 
(אישור רואה חשבון או פקיד שומה של ניהול ספרי  1976 -גופים ציבוריים, התשל"ו 

יובהר כי במידה ואת ההצעה מגישים מספר  חשבונות כדין, ואישור על דווח למע"מ).
התאגידים  כלורם יחיד, נדרשים תאגידים המבצעים את הליך הסליקה באמצעות ג

 השותפים להגיש את המסמכים הנ"ל

יובהר, כי לצורך עמידה בתנאי  תחנות דלק (לכל הפחות) ברחבי הארץ. 40בבעלות המציע  .3.3
סף זה, רשאים לגשת למכרז קבוצת חברות אשר סולקות את החיוב החודשי באמצעות 

 גורם יחיד וישלחו חשבון חודשי אחד משותף. 

במידה  תנאי סף זה יצרף המציע להצעתו את נספח ב' כשהוא מלא וחתום.להוכחת 
ולמכרז נגשו קבוצת חברות הפעולות במשותף, עליהן לצרף להצעתן את הסכם 

 השותפות בניהן, ואת פרטי החברה אשר מבצעת את החיוב והסליקה. 

ורשיון ליצור דלק מרשות המיסים דלק  כחברת לפעולממנהל הדלק בתוקף  היתרלמציע  .3.4
 . 2018לשנת 

והיתר  דלק  להוכחת עמידה בתנאי סף זה ייצרף המציע להצעתו את רשיון יצור
 חתום ע"י מנהל הדלקלפעול כחברת דלק 

יובהר, כי על הזוכים במכרז לעמוד בכל התנאים הנ"ל לאורך כל תקופת ההתקשרות. במידה 
וישתנה מצבו של אחד הזוכים, כך שהוא לא יעמוד יותר באחד מן התנאים הנ"ל, תבוטל 

 ההתקשרות איתו. 

 אופן הגשת ההצעה .4

על מחיר הסולר והבנזין כפי שנקבעים על ידי  או תוספת הציע הנחההמציעים מתבקשים ל .4.1
  מנהל הדלק, עפ"י הנוסחה הבאה:
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תדלוק שירותי  18/286מכרז את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה ועליה ייכתב " .4.2
 ". קודלתסליקה אוטומטיים בתחנות ו

ההצעה כאשר על ( על נספחיהם המכרזאת כל מסמכי יש לצרף  מעטפת ההצעהאל  .4.3
ל ידי המוסמכים כשהם מלאים וחתומים כנדרש עהכספית להיות מוגשת במעטפה נפרדת) 

יש לחתום בראשי תיבות בשולי כל עמוד, ובחתימה מלאה במקומות לחתום בשם המציע. 
 המתאימים.

 הבאים:ל מעטפת ההצעה יש לצרף את המסמכים אמבלי לגרוע מכלליות האמור,  

 ' למסמכי המכרז כשהוא מלא וחתום.אנספח  1.1.1

  .כשהוא מלא ומאומת בידי עורך דין למסמכי המכרז 'בנספח  1.1.2

 . , כפי שפורטו בתנאי הסףכל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף 1.1.3

, (אישור רואה חשבון 1976 - אישור בתוקף בהתאם לחוק גופים ציבוריים, התשל"ו 1.1.4
 .או פקיד שומה של ניהול ספרי חשבונות כדין, ואישור על דווח למע"מ)

 .המציעתקפה של רישום העתק של תעודת  1.1.5

גם יחידי  –המציע (ובמקרה של שותפות אישור עו"ד או רו"ח של המציע המאשר כי  1.1.6
נגדו הליכי חדלות  רשום כדין בישראל ולא תלויים ועומדיםהשותפות שהינם תאגידים) 

אישור עו"ד או רו"ח של  פרעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים, וכן
בחתימתם,  מציעהוסמכותם לחייב את  ם המציעזכויות החותמים בשבדבר  המציע

 , כפי שהוגשה במסגרת מכרז זה.הבהצע מציעהובכלל זה בדבר סמכותם לחייב את 

כשהם  ' למכרז,דנוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו המצורף למסמכי המכרז כנספח  1.1.7
 חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המציע. 

כשהם חתומים בידי מורשה חתימה מטעם  לרבות הזמנה זו, המכרז, מסמכיכל יתר  1.1.8

 המציע.

 סולר לליטר מחיר הצעת=המוצעת תוספת/הנחה+/-)+ ס בבלוKמחיר הסולר לפי פרסום מנהל הדלק במעשי בקובץ מחירים תיאורטי (עמודה 

1,000 

 בנזיןמחיר לליטר  הצעת=  המוצעת תוספת/הנחה+/-)+מס בבלוDלפי פרסום מנהל הדלק במעשי בקובץ מחירים תיאורטי (עמודה  הבנזיןמחיר 
1,000 
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 בקומת קרקעלתיבת המכרזים הנמצאת  ,27.11.2018יש להגיש עד ליום  ההצעותאת  .4.4
המועד (להלן: " , א.ת. הרצליה פיתוח3במשרדי החברה הנמצאים ברחוב הסדנאות 

החברה רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות  .")האחרון להגשת הצעות
 על ידי מתן הודעה על כך באתר האינטרנט שלה.

מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף להם או למחוק מהם, כמו כן אין  .4.5
 עליהם בדרך כלשהי. מן האמור במסמכי המכרז או להתנותהסתייג ל

למרות האמור, בידי החברה להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לגבי כל שינוי, הוספה,  .4.6
מחיקה או התניה כאמור שיעשו על ידי המציע, אף אם יש בהם משום הסתייגות ממסמכי 

ו, או מקבלת את השינוי, ההוספה, המכרז או מתנאיו, כי היא מתעלמת מכך כאילו לא נעש
 המחיקה או התניה, או פוסלת בשל כך את ההצעה. 

בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהחברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע  .4.7
שהצעתו חסרה או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתה המלא של 

 ל ידה.החברה, בדרך שתקבע ובתנאים שייקבעו ע

 דיקת ההצעותב .5

רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות  תהיההחברה  .5.1
למכרז, להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או מסמכים שנדרש המציע לצרף 

וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידת המציע  או לצורך בחינה נוספת של הצעתו, להצעתו
בדרישות הסף למכרז. במקרה שכזה, המציע יידרש להעביר הבהרה ו/או תיקון ו/או 

 השלמה כאמור עד למועד שיקבע. 

רשאית  -מציע אשר נמנע מלמסור לחברה את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון 

 החברה שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש, מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות  .5.2
בגורם למכרז, כל הבהרה הקשורה להצעה או מידע הנראה לה קשור במציע, בניסיונו, 

, במסמכים אשר צירף המציע להצעתו, וכן המקצועי המיועד לביצוע העבודות נשוא המכרז
רותים על ידי המציע, או כל פרט אחר אשר יידרש על כל פרט נוסף לעניין אופן מתן השי

. במקרה שכזה, המציע , לרבות התקיימותם של תנאי הסףידה לצורך בחינת ההצעה
 יידרש להעביר הבהרה ו/או תיקון ו/או השלמה כאמור עד למועד שיקבע.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לוודא ממקורותיה שלה ובכל דרך בה תבחר, אמיתות  .5.3
 ידע שימסור המציע.כל מ
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המציע מביע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, במקרה שהחברה תידרש  .5.4
לעשות כן, לרבות בקשר להליך משפטי הקשור במכרז, פרט למידע שהינו בבחינת סוד 

. עם זאת, מסכים כל מציע במכרז, על ידי המציע במסמכי ההצעה מראששיפורט  מסחרי
סבור, לפי שיקול דעתה, ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר, כי כי במקרה שהחברה ת

, (גם אם סווג מראש כסוד מסחרי) קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע כאמור
לפי שיקול דעתה והכל להימנע מלגלות כל מידע כאמור, לגלות או תהיה החברה רשאית 

 . או הסתרתו בגילויין יכל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית המעונ

המציע חייב לעדכן את החברה בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע  .5.5
שמסר לחברה, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת 

 .חוזהעד לחתימה על ה -החברה בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה 

ביא במערכת שיקוליה, בכל נקודת זמן של הליכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לה .5.6
המכרז ואף לאחריהם, חוסר שביעות רצון וניסיון שלילי בעבר עם מציע ו/או שותפים שונים 

 של מציע, עד כדי דחיית הצעתו בהתאם.או גורמים מקצועיים אחרים במציע ו/או עובדים 

או בסיום ההליך המכרזי מציע שהצעתו נפסלה, יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה  .5.7
(לאחר בחירת הזוכה), על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה, והמציע מוותר מראש על 

 כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.

 הליך בחירת ההצעה הזוכה  .6

 ויבחרההצעות שיעמדו בתנאים המקדמיים  ביותר מבין ותהזול ומצאיש ותההצע חמשעד  .6.1
 במכרז. ותכזוכ

ביותר או כל  ותהזול ותאין החברה מתחייבת לקבל את ההצע יובהר כי על אף האמור .6.2
הצעה אחרת. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מי מהמציעים 

 שהצעותיהם נמצאו מתאימות.

ההצעות יחרגו מן האומדן החברה שומרת לעצמה את  רובעל אף האמור לעיל, במידה ו .6.3
, שהציע את המחיר הזול ביותרבלעדי, להתקשר עם המציע הזכות, על פי שיקול דעתה ה

במקרה כזה, תוכל החברה לקיים מכרז נוסף,  על אף שהצעתו הכספית חורגת מן האומדן.
ולזוכה לא תהיה כל טענה ביחס לקיומו של המכרז הנוסף, תנאיו ותוצאותיו, והוא יהיה 

   מחוייב בהצעתו ללא קשר למכרז הנוסף ותוצאותיו.

 חתימת חוזה התקשרותעל זכייה ו הודעה .7

, במידה ויהיה כזה, ותודיע למציעים במכרז, סמוך ככל הניתן ים/החברה תחליט על הזוכה .7.1
 לאחר קבלת החלטתה הסופית, את תוצאות ההחלטה.

 'ג ף כנספחאשר העתקו מצור חוזהתהיה בהתאם ל יםהזוכ יםההתקשרות עם המציע .7.2
  הימנה.להזמנה זו ומהווה חלק בלתי  נפרד 
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ידי המוסמכים -על חוזההודעת הזכייה במכרז לא תחייב את החברה, כל עוד לא נחתם ה .7.3
 .חוזהלחייב את החברה ב

על אף האמור לעיל, תהיה רשאית החברה, גם לאחר קביעת הזוכה, לחזור בה מפניה זו  .7.4
ושלא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות מציע שהצעתו נקבעה כזוכה, ושלא 

, ים שהצעתם נקבעה כזוכהל חוזה כלל. הודעה על החלטה כאמור תימסר למציעלחתום ע
 מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין.

שא ילמען הסר ספק מובהר בזה, כי אם חזרה בה החברה מפניה זו כאמור לעיל, היא לא ת .7.5
או למי מן המציעים בקשר עם  יםהזוכ יםבכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע

 כזוכה במכרז ו/או בקשר עם השתתפות במכרז, לפי העניין.  םקביעת

שייחתם עם הזוכה, הכל  חוזההחברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע התאמות ב .7.6
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדיני המכרזים. 

(ה) לתקנות חובת המכרזים 21מציע אשר יהיה מעוניין לעיין במסמכים בהתאם לסעיף  .7.7
הודעה על החלטתה יום לאחר קבלת  30-ות לחברה בכתב לא יאוחר מיהיה רשאי לפנ

בתמורה בהתאם להוראות הדין ומכרז זה ו. עיון כאמור, יעשה הסופית של ועדת המכרזים
 ש"ח. 1,000בסך מראש הוצאות העיון  לתשלום

 משך ההתקשרות .8

דעתה, להאריך . החברה רשאית, לפי שיקול לוש שניםשייחתם לתקופה של  יםההסכם עם הזוכ

כל אחת. יובהר כי  שנהתקופות נוספות בנות  תילש עם כל אחד מן הזוכים את ההתקשרות

רק עם חלק מן האריך את ההתקשרות החליט להחברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ל

 הזוכים.

 התמורה .9

, בכפוף לתנאי ותהזוכ ותתהיה בהתאם להצע הדלקיםבגין  לזוכיםהתמורה שתשולם  .9.1
 ההסכם.

כן, החברה רשאית מעת לעת לפנות לזוכים בהצעה לשפר את הצעתם ולעדכן את ו כמ .9.2
התעריף. במידה ויבחרו לעשות כן, תעדכן החברה את עובדיה בתעריפים החדשים. יובהר, 
כי עדכון התעריפים נתון לשיקול דעתם המלא של הזוכים במכרז, ולחברה לא תהיה כל 

 טענה בנושא זה.

יובהר כי בראשון בכל חודש קלנדרי יגיש נותן השירות לחברה חשבונית מס כדין עם חשבון  .9.3
 מפורט עבור סה"כ השירותים שסיפק בחודש הקודם.
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 הבהרות .10

על המציע במכרז לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות,  .10.1
או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי  סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים

לא  וזאת ,ולפרטן בכתבלהלן,  מפורטבמייל או בפקס כהתאמה אחרת, עליו לפנות לחברה 
מציע שלא יפנה כאמור יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה , 13.11.2018יאוחר מיום 

 בדבר סתירות, או אי התאמות כאמור. 

שיישלחו בכתב על ידי החברה, או על ידי מי שהוסמך על יודגש, כי רק הבהרות או תשובות  .10.2
 ידה לצורך כך, יחייבו את החברה. תשובה שלא תינתן בכתב לא תיצור כל בסיס לטענה

החברה רשאית שלא להשיב לבקשת  של השתק או מניעות. כלשהי, לרבות כל טענה
 , ובמקרה זה יראו את התשובה לשאלה כ:"אין שינוי בתנאי המכרז"הבהרה

יישלחו לכל והתשובות להן ידו -המציע מודע ומסכים לכך כי שאלות הבהרה שיישאלו על .10.3
 המציעים, בהתאם לשיקול דעת החברה.

 סתירות ושינויים .11

במידה ותימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים או אי בהירות לגבי מסמכי המכרז,  .11.1
 החברה.המסמכים יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ו/או זכויות 

החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז, ובלבד  .11.2
והמציעים במכרז יערכו את הצעותיהם, או יתקנו באתר האינטרנט שתודיע על כך בכתב 

את הצעותיהם, בהתבסס על תיקונים או שינויים כאמור. כן רשאית החברה להחליט בכל 
 א לא תישא באחריות כלשהי כלפי המציעים בשל כך.עת על ביטול הליכי המכרז והי

ישא בכל הוצאותיו לשם הכנת המכרז, ובכלל, והמציע מוותר בזאת על כל טענה ימובהר כי המציע  .12

 לפיצוי או  שיפוי או החזר כספים כלשהם בקשר עם השתתפותו במכרז, מכל סיבה שהיא.

 09-9528139או בפקס  liat@pei.co.ilבמייל  בלבד יש לפנות אל הח"מ פניה בנוגע למכרזבכל  .13

 פניות בעל פה לא תיענינה ולא תחייבנה את החברה.). 09-9528611(טלפון לבירור הגעת הפקס: 

 

 סמכות שיפוט .14

הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה במכרז זה וההסכמים שייחתמו עם הזוכה בו, 

 .לסמכות העניינית, בהתאם תל אביבנתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך ב

 בכבוד רב,      

                                               

 ליאת שרון                                                  

 ס' מנהל מח' רכש והתקשרויות                                                     
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 טופס הצעה כספית - ב'נספח 
 המבוקשתהתמורה  .1

 
 

 להלן:מן התעריף שיקבע עפ"י הנוסחה המפורטת  תוספת/הנחה__אג' מוצע  סולר עבור ליטר א. 

  

 

 

 מן התעריף שיקבע עפ"י הנוסחה המפורטת להלן: תוספת/הנחה___אג' מוצע  בנזיןב. עבור ליטר 

 

 

 

, ורשות המיסים הדלקשל מנהל  לפרסומיםיעודכנו בהתאם והבלו יובהר, כי תעריף הסולר והבנזין  .2
 ות המציע לעדכן את תעריפה הסליקה בהתאם.יובאחר

אני מצהיר בזאת כי המחירים הנקובים על ידי הנם סופיים ומוחלטים וכוללים את כל התמורה  .3
הנדרשת על ידי עבור ביצוע כל התחייבויותיי על פי חוזה ההתקשרות ונספחיו ולא אדרוש ולא 

או להחזר הוצאות מכל סוג לרבות הוצאות העסקתם של ראש  אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו
הצוות ואנשי הצוות, הוצאות נסיעה, זמן נסיעה, אש"ל, עלויות, ביטוחים, הפקת דו"חות, צילומים, 

 פקס, טלפון, וכל עלות אחרת המשתמעת מביצוע השירותים על פי מכרז זה.
 תימה מטעמו בצרוף חותמת התאגיד.ההצעה תיחתם בידי המציע ואם הוא תאגיד בידי מורשי הח .4

 

 החתומים על הצעה זו מטעם המציע ותפקידם: __________________

 תאריך: ____________ 

        ___________________ 

 חתימה וחותמת המציע                        

 אישור
. _____________, מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע אני הח"מ עו"ד___________ מ.ר

 הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בחתימתם.
הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו 

חתמו בפני על טופס  צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור
 זה.

________________      ________________ 

 ____________, עו"ד       חותמת          

 מ.ר. _____________        

   

  

 

 סולר לליטר מחיר הצעת=+הנחה/תוספת המוצעת/-)+ ס בבלוKמחיר הסולר לפי פרסום מנהל הדלק במעשי בקובץ מחירים תיאורטי (עמודה 
1,000 

 

 ןבנזימחיר לליטר  הצעת=  המוצעת תוספת/הנחה+/-)+מס בבלוDלפי פרסום מנהל הדלק במעשי בקובץ מחירים תיאורטי (עמודה  הבנזיןמחיר 
1,000 
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 תצהיר עמידה בתנאי סף  -ב'נספח 
 

אני הח"מ, ________________ נושא ת.ז. מס'_____________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עליי 

ת האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, לומר א

 כדלקמן:
 שמי ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.

אני מגיש את התצהיר בשמי / בשם חברת _______________ שמספרה  

 "), בה אני אחד ממורשי החתימה.המציע__________________ (להלן: "

 
 הנני מצהיר כי התקיימו אלה:  

, או שותפות (יובהר כי גם שותפות שאינה שהתאגד ורשום כדין בישראל המציע הוא תאגיד .1
ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי חדלות פרעון, לרבות  רשומה רשאית להשתתף במכרז זה)

 פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים. 

 . 1976-למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .2

יובהר, כי לצורך עמידה בתנאי סף  תחנות דלק לכל הפחות ברחבי הארץ. 40 מציעבבעלות ה .3
זה, רשאים לגשת למכרז קבוצת חברות אשר סולקות את החיוב החודשי באמצעות גורם יחיד 

 וישלחו חשבון חודשי אחד משותף.

לשנת ורשיון ליצור דלק מרשות המיסים דלק  כחברת לפעולממנהל הדלק בתוקף  היתרלמציע  .4
2018. 

שנים מהמועד  7חלפו  –ואם הורשעו כאמור (המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון  .5

 עמה קלון. ולא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום בגין עבירה שישבו סיימו לרצות את עונשם) וכן 

אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז וקיום כל ההתחייבויות שבהסכם המצורף לו, ואין  .6

אפשרות לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי עניין בו, לבין ביצוע העבודות על ידי 

 המציע ומי מטעמו.

עה מהתמודדות בעת הגשת ההצעה, בהתאם לנהלי המציע כשיר להתמודד במכרזי החברה, ואינו מוש .7

 החברה. 

 במקום המתאים):   Xנכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (יש לסמן .8

 (להלן: "חוק 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9] הוראות סעיף    [

 שוויון זכויות") לא חלות על המציע;
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שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק לחוק  9הוראות סעיף  ]   [

עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב גם  100 –יותר מ 

) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם 1( :כדלקמן

לשם קבלת הנחיות בקשר  – ון זכויות ובמידת הצורךלחוק שווי 9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 2ליישומן, או לחילופין (

לחוק שוויון זכויות, ואם קיבל ממנו הנחיות  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 פעל ליישומן. -בעניין 

כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי  – "מעסיקלצורך סעיף זה: "

יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, 

 .ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 30בתוך 

צמאי, ללא התייעצות המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן ע .11

הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר, ולא הוצגו בפני כל מציע אחר כאמור, 

למעט ספקי משנה בהם בכוונתי להשתמש במסגרת הצעה זו, אשר פרטיהם הינם: 

נא לציין שם ספק המשנה,  -________________________________ (אם קיימים 

 ותים, ופרטי יצירת קשר). התחום בו נותן שיר

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .12

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. .13

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .14

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או  .15

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

אני מתחייב להודיע למזמין על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד  .16

 מועד הגשת ההצעות.

 הגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול ל .17

 

   אמת. -הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי

 

____________________  ____________________  _______________ 
 חותמת וחתימה  תאריך  שם המציע
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 אישור
.__________), מאשר/ת כי בתאריך אני הח"מ, ______________________ עו"ד (מ.ר 

____________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב _________________ מר/גב' 

ידי ת.ז. מס' _________________ / המוכר לי -____________________ שזיהה עצמו על

אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים 

 חוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.ב

 

___________________             _________________
 חתימה         חותמת
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	1.1. החברה הינה חברה ממשלתית (בסיווג 8), העוסקת בהובלת ואחסנת דלק ומוצרי דלק. משרדי החברה נמצאים ברחוב הסדנאות 3, הרצליה פיתוח.
	1.2. ברשות החברה 88 רכבים, בהם מותקן מכשיר תדלוק וסליקה אוטומטי. לאור רפורמת הדלקן האוניברסלי, החברה מעוניינת להתקשר עם חמש (5) חברות דלק שונות, בהסכם לתדלוק בתחנות דלק באמצעות הדלקן האוניברסלי.
	1.3. יובהר כי בתיבת המכרזים יופקד אומדן וכי החברה תהיה רשאית לפסול כל הצעה אשר תחרוג מאומדנה של החברה.
	1.4. כמו כן, יובהר כי החברה תעודד את עובדיה להשתמש בשירותיהם של שתי החברות אשר יציעו את המחיר הזול ביותר. החברה רשאית בכל עת לפנות לזוכים במכרז בבקשה להוזיל את תעריף התשלום, ובעקבות כך לשנות את המלצתה לעובדיה.
	להזמנה זו מצורפים, כחלק בלתי נפרד ממנה, המסמכים הבאים (הזמנה זו והמסמכים המצורפים לה יכונו להלן - "מסמכי המכרז").
	2.1 ההצעה הכספית– נספח א' להזמנה להציע הצעות, והנספחים לו.
	2.2 תצהירי עמידה בתנאי סף – נספח ב' להזמנה להציע הצעות.
	2.3 נוסח חוזה להתקשרות עם המציע הזוכה – נספח ג' להזמנה להציע הצעות ונספחיה.
	3.1. המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל, או לחילופין שותפות (יובהר כי לצורך הגשת הצעות במכרז זה, לא חלה על השותפות חובה להיות שותפות רשומה) ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי חדלות פרעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים
	להוכחת עמידתם בתנאי סף זה, על המציעים לצרף להצעתם העתק של תעודת רישום תקפה בצירוף אישור מעורך דינם או מרואה החשבון שלהם המאשר כי התאגיד רשום כדין בישראל ולא תלויים ועומדים נגדו הליכי חדלות פירעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים. יובהר כי במי...
	3.2. למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
	להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו אישור בתוקף בהתאם לחוק גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976 (אישור רואה חשבון או פקיד שומה של ניהול ספרי חשבונות כדין, ואישור על דווח למע"מ). יובהר כי במידה ואת ההצעה מגישים מספר תאגידים המבצעים את הליך הסליקה באמצ...
	3.3. בבעלות המציע 40 תחנות דלק (לכל הפחות) ברחבי הארץ. יובהר, כי לצורך עמידה בתנאי סף זה, רשאים לגשת למכרז קבוצת חברות אשר סולקות את החיוב החודשי באמצעות גורם יחיד וישלחו חשבון חודשי אחד משותף.
	להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע להצעתו את נספח ב' כשהוא מלא וחתום. במידה ולמכרז נגשו קבוצת חברות הפעולות במשותף, עליהן לצרף להצעתן את הסכם השותפות בניהן, ואת פרטי החברה אשר מבצעת את החיוב והסליקה.
	3.4. למציע היתר בתוקף ממנהל הדלק לפעול כחברת דלק ורשיון ליצור דלק מרשות המיסים לשנת 2018.
	להוכחת עמידה בתנאי סף זה ייצרף המציע להצעתו את רשיון יצור דלק  והיתר לפעול כחברת דלק חתום ע"י מנהל הדלק
	יובהר, כי על הזוכים במכרז לעמוד בכל התנאים הנ"ל לאורך כל תקופת ההתקשרות. במידה וישתנה מצבו של אחד הזוכים, כך שהוא לא יעמוד יותר באחד מן התנאים הנ"ל, תבוטל ההתקשרות איתו.
	4.1. המציעים מתבקשים להציע הנחה או תוספת על מחיר הסולר והבנזין כפי שנקבעים על ידי מנהל הדלק, עפ"י הנוסחה הבאה:
	4.2. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה ועליה ייכתב "מכרז 18/286 שירותי תדלוק וסליקה אוטומטיים בתחנות תדלוק".
	4.3. אל מעטפת ההצעה יש לצרף את כל מסמכי המכרז על נספחיהם (כאשר על ההצעה הכספית להיות מוגשת במעטפה נפרדת) כשהם מלאים וחתומים כנדרש על ידי המוסמכים לחתום בשם המציע. יש לחתום בראשי תיבות בשולי כל עמוד, ובחתימה מלאה במקומות המתאימים.
	מבלי לגרוע מכלליות האמור, אל מעטפת ההצעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

	1.1.1 נספח א' למסמכי המכרז כשהוא מלא וחתום.
	1.1.2 נספח ב' למסמכי המכרז כשהוא מלא ומאומת בידי עורך דין.
	1.1.3 כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף, כפי שפורטו בתנאי הסף.
	1.1.4 אישור בתוקף בהתאם לחוק גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976, (אישור רואה חשבון או פקיד שומה של ניהול ספרי חשבונות כדין, ואישור על דווח למע"מ).
	1.1.5 העתק של תעודת רישום תקפה של המציע.
	1.1.6 אישור עו"ד או רו"ח של המציע המאשר כי המציע (ובמקרה של שותפות – גם יחידי השותפות שהינם תאגידים) רשום כדין בישראל ולא תלויים ועומדים נגדו הליכי חדלות פרעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים, וכן אישור עו"ד או רו"ח של המציע בדבר זכויות החות...
	1.1.7 נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו המצורף למסמכי המכרז כנספח ד' למכרז, כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המציע.
	1.1.8 כל יתר מסמכי המכרז, לרבות הזמנה זו, כשהם חתומים בידי מורשה חתימה מטעם המציע.
	4.4. את ההצעות יש להגיש עד ליום 27.11.2018, לתיבת המכרזים הנמצאת בקומת קרקע במשרדי החברה הנמצאים ברחוב הסדנאות 3, א.ת. הרצליה פיתוח (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"). החברה רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות על ידי מתן הודעה על כך באתר האינטרנט...
	4.5. מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף להם או למחוק מהם, כמו כן אין להסתייג מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם בדרך כלשהי.
	4.6. למרות האמור, בידי החברה להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לגבי כל שינוי, הוספה, מחיקה או התניה כאמור שיעשו על ידי המציע, אף אם יש בהם משום הסתייגות ממסמכי המכרז או מתנאיו, כי היא מתעלמת מכך כאילו לא נעשו, או מקבלת את השינוי, ההוספה, המחיקה או התניה,...
	4.7. בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהחברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע שהצעתו חסרה או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתה המלא של החברה, בדרך שתקבע ובתנאים שייקבעו על ידה.
	5.1. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או מסמכים שנדרש המציע לצרף להצעתו או לצורך בחינה נוספת של הצעתו, וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידת המציע בדרישות הסף למכרז....
	מציע אשר נמנע מלמסור לחברה את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון - רשאית החברה שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.
	5.2. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש, מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז, כל הבהרה הקשורה להצעה או מידע הנראה לה קשור במציע, בניסיונו, בגורם המקצועי המיועד לביצוע העבודות נשוא המכרז, במסמכים אשר צירף המציע להצעתו, וכן כל פרט נוסף לעניין או...
	5.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לוודא ממקורותיה שלה ובכל דרך בה תבחר, אמיתות כל מידע שימסור המציע.
	5.4. המציע מביע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, במקרה שהחברה תידרש לעשות כן, לרבות בקשר להליך משפטי הקשור במכרז, פרט למידע שהינו בבחינת סוד מסחרי שיפורט מראש על ידי המציע במסמכי ההצעה. עם זאת, מסכים כל מציע במכרז, כי במקרה שהחברה תסבור, לפ...
	5.5. המציע חייב לעדכן את החברה בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר לחברה, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת החברה בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה - עד לחתימה על החוזה.
	5.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להביא במערכת שיקוליה, בכל נקודת זמן של הליכי המכרז ואף לאחריהם, חוסר שביעות רצון וניסיון שלילי בעבר עם מציע ו/או שותפים שונים במציע ו/או עובדים או גורמים מקצועיים אחרים של מציע, עד כדי דחיית הצעתו בהתאם.
	5.7. מציע שהצעתו נפסלה, יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום ההליך המכרזי (לאחר בחירת הזוכה), על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה, והמציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.
	6.1. עד חמש ההצעות שימצאו הזולות ביותר מבין ההצעות שיעמדו בתנאים המקדמיים יבחרו כזוכות במכרז.
	6.2. על אף האמור יובהר כי אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעות הזולות ביותר או כל הצעה אחרת. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.
	6.3. על אף האמור לעיל, במידה ורוב ההצעות יחרגו מן האומדן החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם המציע שהציע את המחיר הזול ביותר, על אף שהצעתו הכספית חורגת מן האומדן. במקרה כזה, תוכל החברה לקיים מכרז נוסף, ולזוכה לא תהיה כל טענה...
	7.1. החברה תחליט על הזוכה/ים, במידה ויהיה כזה, ותודיע למציעים במכרז, סמוך ככל הניתן לאחר קבלת החלטתה הסופית, את תוצאות ההחלטה.
	7.2. ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהיה בהתאם לחוזה אשר העתקו מצורף כנספח ג' להזמנה זו ומהווה חלק בלתי  נפרד הימנה.
	7.3. הודעת הזכייה במכרז לא תחייב את החברה, כל עוד לא נחתם החוזה על-ידי המוסמכים לחייב את החברה בחוזה.
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