אגף כספים  -מחלקת רכש והתקשרויות
 11מרץ2018 ,
סימוכין192442 :

מכרז פומבי מס' 021-18

הזמנה להציע הצעות
לכבוד
משתתפי המכרז
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז פומבי מס' 021-18
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ  /קו מוצרי דלק בע"מ )להלן" :החברה"( מזמינה בזאת להציע הצעות
עבור רכישת פחם פעיל למערכת מישוב אדים )להלן" :הטובין"( ,כמפורט בכתב הכמויות המצ"ב,
ולפי התנאים המפורטים להלן.
.1

מסמכי המכרז
להזמנה זו מצורפים ,כחלק בלתי נפרד ממנה ,המסמכים הבאים )הזמנה זו והמסמכים
המצורפים לה יכונו להלן " -מסמכי המכרז"(:
 .1.1הצהרת המציע ותצהיר בדבר אי תיאום מכרז  -נספח א'.
 .1.2הצהרת המציע בדבר אי קבלת "דמי תיווך" – נספח ב'.
 .1.3תצהיר המציע – נספח ג'.
 .1.4כתב כמויות  -נספח ד'.
 .1.5חוזה ההתקשרות על נספחיו  -נספח ה'.

.2

הטובין ,מקום ומועד האספקה
 .2.1הטובין יעמדו בדרישות המפרט הטכני וכתב הכמויות לרבות ,אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור.
 .2.2האספקה למחסן החברה תתבצע לא יאוחר מ 30 -ימים קלנדריים לאחר קבלת
הזמנה מהחברה.
 .2.3כל חריגה ממועד האספקה הנדרש תהווה הפרה יסודית של חוזה ההתקשרות בין
המציע הזוכה ובין החברה ,ותזכה את החברה בפיצוי מוסכם ,כמפורט שם.
 .2.4מקום האספקה הינו מחסן החברה במתקן טרמינל ק.חיים ,בהתאם להוראת
החברה לאחר בחירת הזוכה במכרז )לרבות הוראות הפריקה כמפורט בנספח ד'
המצ"ב(.
 .2.5תנאי ההתקשרות הינם בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות על נספחיו.
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 .2.6מובהר כי במהלך התקופה להגשת בקשות הבהרה ,כמפורט בסעיף  5להלן,
המשתתפים רשאים להציע תיקונים או שינויים לתנאי ההסכם ,והחברה תשקול
בקשות כאמור ותודיע בכתב לכלל המשתתפים הפוטנציאליים על החלטתה הסופית
בעניין ,אשר תחייב את המציעים .לאחר הגשת ההצעה ,כל שינוי או הסתייגות
הכלולים בה יטופלו כמפורט בסעיף  6.2להלן.
מובהר כי החברה רואה חשיבות רבה באיכות הטובין המוצעים ,בשל הרגישות
הגבוהה לנושא הבטיחות בחברה ,ושומרת לעצמה את הזכות להביא במערכת
שיקוליה ,בכל נקודת זמן של הליכי המכרז ואף לאחריהם ,חוסר שביעות רצון וניסיון
שלילי בעבר ,עד כדי דחיית הצעות של טובין מתוצרת לגביה היה לחברה ניסיון
שלילי כאמור.
.3

תנאים מקדמיים
מציע שלא יעמוד בתנאים המפורטים להלן במועד הגשת הצעתו ,תיפסל הצעתו:
 .3.1המציע יצרף להבטחת הצעתו ערבות בנקאית אוטונומית או המחאה בנקאית מאת
תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף ) 4א() (1או סעיף ) 4א() (2לחוק
הבנקאות )רישוי( ,תשמ"א –  1981או מאת חברת ביטוח ישראלית שברשותה
רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א 1981-בסך
של  10,000ש"ח ,לפקודת חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ .תנאי הערבות יהיו
כדלקמן (1) :הערבות תהא על סך  (2) ₪ 10,000הערבות תעמוד בתוקף עד ליום
 (3) 30.6.2018תהא זהות מלאה בין מבקש הערבות לבין מציע ההצעה )(4
הערבות תהא בקשר עם מכרז מס'  (5) 021-18חילוט הערבות או כל חלק ממנה
יתאפשר בתוך  15ימים ממועד דרישת החילוט.
תשומת לב המציעים הפוטנציאלים מופנית לחשיבות הגשת ערבות תקינה
ומדויקת בהתאם לתנאים האמורים.
 .3.2המציע כשיר להתמודד במכרזי החברה ,ואינו מושעה מהתמודדות בעת הגשת
ההצעה ,בהתאם לנהלי החברה .השעיה כאמור תיעשה מראש ובכתב.
 .3.3ככל שהמציע הוא תאגיד ישראלי ,הוא בעל אישור תקף בהתאם להוראות חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 .3.4הטובין עומדים בדרישות המפרט הטכני ו/או כתב הכמויות ,להנחת דעתה של
החברה.
 .3.5המציע רשום בכל מרשם המתנהל ע"פ דין וברשותו הרישיונות הנדרשים על פי דין,
לעניין נושא ההתקשרות ,ואם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי
כמשמעותו בחוק התקנים ,תשי"ג - 1953-המציע עומד בדרישות התקן.

.4

מסמכים שיש לצרף להצעה
להצעה יצורפו המסמכים הבאים:
 .4.1מסמכים להוכחת עמידת המציע בתנאים המקדמיים המפורטים בס'  3לעיל ,לרבות:
.4.1.1

ערבות או המחאה בנקאית.

רחוב הסדנאות  I 3אזה"ת הרצליה פיתוח  Iת.ד  I 4612002 I 2121אתר החברה www.pei.co.il
טל' I 09-9528611-4:פקס I 09-9528650:דוא"ל talmor@pei.co.il

אגף כספים  -מחלקת רכש והתקשרויות
.4.1.2

קטלוג של הפריט המוצע לרבות שרטוטים ,הוראות אחזקה ,וכל חומר טכני
רלוונטי )ככל שיידרש(.

.4.1.3

אסמכתאות רשמיות מאת יצרן/יצרני הטובין בנוגע לעמידת הטובין בכל
דרישות המפרט הטכני ,לרבות עמידה בתקנים הנדרשים )ככל שיידרש(.

.4.1.4

אישור תקף בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו.1976-

.4.1.5

אישור על רישום המציע בכל מרשם המתנהל ע"פ דין ,רישיונות הנדרשים
על פי דין ,וקיום תקן ישראלי רשמי לעניין נושא ההתקשרות.

 .4.2הצעת המחיר ,כאשר היא מפורטת על גבי כתב הכמויות המקורי המצורף כנספח ג'
למסמכי המכרז ,באופן של השלמת המחירים המבוקשים במקומות המתאימים.
 .4.3מועד ההספקה ,ככל שהוא קודם ל 30 -יום.
 .4.4הצהרת המציע ופרטי ההצעה ,כאשר הם מלאים וחתומים כנדרש בנספח א' למסמכי
המכרז.
 .4.5המפרט הטכני ,כאשר על המציע לצרף את אישור היצרן בכתב ,במקומות
המתאימים ,בדבר התאמה לסעיפי המפרט ו/או הערות.
 .4.6כל יתר מסמכי המכרז ,לרבות הנספחים המצורפים לפניה זו ,כאשר הם חתומים על
ידי מורשי החתימה במציע.

.5

מציע שלא ימציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים לעיל  -רשאית החברה ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לפנות אליו לשם השלמתם .לא ישלים המציע את המסמכים הדרושים
לבקשת החברה ולהנחת דעתה בתוך פרק הזמן שניתן לו לשם כך  -רשאית החברה
לפסול את הצעתו.
בדיקת ההצעות
.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 .במקרה
שכזה ,המציע יידרש להעביר הבהרה ו/או תיקון ו/או השלמה כאמור עד למועד
שיקבע.

.5.2

מציע אשר נמנע מלמסור לחברה את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון -
רשאית החברה שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.
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.5.3

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 ,בחברי צוות היועצים המוצע מטעמו ,במסמכים אשר צירף
המציע להצעתו ,וכן כל פרט נוסף לעניין אופן מתן השירותים על ידי המציע ,או
כל פרט אחר אשר יידרש על ידה לצורך בחינת ההצעה .במקרה שכזה ,המציע
יידרש להעביר הבהרה ו/או תיקון ו/או השלמה כאמור עד למועד שיקבע.

.5.4

החברה שומרת לעצמה את הזכות לוודא ממקורותיה שלה ובכל דרך בה
תבחר ,אמיתות כל מידע שימסור המציע.

.5.5

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 .עם זאת ,מסכים כל מציע במכרז ,כי במקרה
שהחברה תסבור ,לפי שיקול דעתה ,ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר,
כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע כאמור ,תהיה החברה
רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור ,כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי
פניית המעוניין בגילוי.

.5.6

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 ההסכם.

.6

הליך בחירת ההצעה הזוכה
.6.1

הליך הניקוד ייעשה כשקלול של הצעת המחיר יחד עם מועד ההספקה המוצע.

.6.2

לציון תאריך ההספקה יהיה משקל של .20%

.6.3

לציון המחיר יהיה משקל של .80%

.6.4

חישוב ציון תאריך ההספקה ייקבע באופן הבא:
ההצעה עם מספר הימים הגבוה ביותר שיופחת מפרק הזמן
המקסימאלי ,תקבל את הציון  .20שאר ההצעות יקבלו את הציון לפי
הנוסחה הבאה:
 - Aמספר הימים שיופחת מפרק הזמן המקסימלי שיהיה בין  0 -ל –
 30לגבי ההצעה הנבחנת.
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 – Bההצעה הטובה ביותר ,בה  Aהוא הגבוה ביותר.
ציון תאריך ההספקה יהיהA/B X 20 :

לדוגמה ,אם התקבלו שתי הצעות ,ובאחת הציעו להפחית יומיים
ובשניה הציעו להפחית  10ימים ,ציון ההצעה שהציעה להפחית 10
ימים יהיה  ,20וציון ההצעה שהציעה להפחית יומיים יהיה .4
.6.5

חישוב ציון המחיר ייקבע באופן הבא:
ההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון  .80שאר ההצעות יקבלו את
הציון לפי הנוסחה הבאה) :ההצעה הזולה חלקי ההצעה הנבחנת( כפול
.80
לדוגמה :אם התקבלו שתי הצעות ,באחת הציעו  200,000ש"ח
ובשניה  280,000ש"ח ,ההצעה של ה 200,000 -ש"ח תקבל ציון 80
וההצעה השניה תקבל ציון .57

.6.6

הציון הסופי ייקבע על ידי חיבור ציון המחיר וציון תאריך ההספקה .המציע
שהצעתו תזכה בניקוד הסופי המשוקלל הגבוה ביותר  -יזכה במכרז.

.6.7

למרות האמור ,מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת לבחור את ההצעה
שתקבל את ניקוד הסופי הגבוה ביותר או הצעה כלשהי ,בין היתר בשל כך
שלדעת החברה ההצעה אינה כלכלית למציע ו/או כי הצעת המציע אינה
איכותית מספיק ו/או כי קיים חשש אחר שהמציע לא יעמוד בהצעתו ,ו/או כי
הצעת המציע חורגת מהאומדן שקבעה החברה )ככל שתקבע( ,וכן היא רשאית
לדחות את כל ההצעות.

.6.8

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל או שלא לנהל מו"מ עם המציעים,
כולם או חלקם ,בכל עת שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,וכן לקיים
הליך קבלת הצעות מיטביות ) (best & finalעם המציעים שהצעותיהם יימצאו
מתאימות ,הכול בהתאם להוראות דיני המכרזים.

.7

הבהרות
 .7.1על המציע במכרז לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות .אם ימצא המציע אי
בהירויות ,סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות
מהוראותיהם ,או כל אי התאמה אחרת ,עליו לפנות לחברה ולפרטן בכתב .פירוט
כאמור יימסר במשרדי החברה לא יאוחר מיום .13.3.2018
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 .7.2מציע שלא יפנה כאמור יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות,
סתירות או אי התאמות כאמור.
 .7.3יודגש ,כי רק הבהרות או תשובות שיישלחו בכתב על ידי החברה ,או על ידי מי
שהוסמך על ידה לצורך כך ,יחייבו את החברה.
 .7.4המציע מודע ומסכים לכך כי שאלות הבהרה שיישאלו על ידו יישלחו לכל המציעים,
בהתאם לשיקול דעת החברה.
.8

שינוי או הסתייגות ממסמכי המכרז
 .8.1מובהר כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף עליהם ,למחוק מהם,
להסתייג מן האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי .החברה מדגישה כי בכל
מקרה שבו המציע סבור כי דרושה הבהרה כלשהי ביחס לתנאי המכרז ,עליו לפנות
לחברה במועד ובהתאם להוראות סעיף  5לעיל.
 .8.2אם למרות האמור בסעיף  6.1לעיל ,המציע שינה ,הוסיף ,מחק ,הסתייג או התנה
על מסמכי המכרז בדרך כלשהי ,תהיה רשאית החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לפעול בהתאם לכל אחת מהאפשרויות הבאות:
.8.2.1

להתעלם מן ההסתייגות ולחייב את המציע לעמוד בהצעתו כאילו הוגשה
ללא ההסתייגות ,ואם יסרב ,רשאית היא לחלט את הערבות שצורפה
להצעה.

.8.2.2

לפסול את ההצעה ,כולה או חלקה.

.8.2.3

לקבל כל החלטה אחרת שתידרש בנסיבות העניין.

המציע מצהיר כי ידוע לו שהחברה רשאית לקבל כל אחת מההחלטות האמורות
לעיל ,הן ביחס להצעתו והן ביחס להצעות אחרות ,והוא מוותר בזאת על כל טענה
או דרישה כלפי החברה בעניין זה.
.9

בדיקת ההצעות
 .9.1החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע שהצעתו חסרה או פגומה,
לתקן ,להשלים או להבהיר את הצעתו ,אף לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי
הסף ,הכל לפי שיקול דעתה המלא של החברה ,בדרך שתקבע ובתנאים שייקבעו
על ידה בהתאם להוראות כל דין.
 .9.2מציע אשר נמנע מלמסור לחברה את המידע הדרוש או מסר מידע שאינו מדויק -
רשאית החברה שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה.
 .9.3המציע 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 ההסכם.
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.10

פסילת הצעות
 .10.1החברה רשאית לפסול הצעות בהתאם להוראות מסמכי המכרז והוראות כל דין.
מבלי לגרוע מהאמור ,רשאית החברה לפסול הצעות אם הן חסרות ,מוטעות או
מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז ,זולת אם
החליטה אחרת ,וכן בכל מקרה בו קיום ההצעה עשויה לעמוד בניגוד עניינים עם
התקשרויות אחרות של המציע ,לרבות התקשרויות המציע עם החברה בעניינים
אחרים נשוא המכרז .אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה למחול על פגמים
טכניים שנפלו בהצעה בתום לב ,או לתקנם ,בהתאם להוראות כל דין.
 .10.2מבלי לגרוע מהאמור ,החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול גם את
הצעתו של מציע אשר לחברה קיים לגביו ניסיון שלילי בהתקשרויות קודמות ,לרבות
אי שביעות רצון או אי עמידה בסטנדרטים הדרושים מאופן ביצוע העבודה ,מאספקת
הטובין או ממתן השירותים על ידו ,הפרת התחייבויות כלפי החברה ,חשד למרמה
וכיו"ב.
 .10.3במכרזים שבהם הוגשו לפחות חמש הצעות שעמדו בתנאי הסף ,החברה תהא
רשאית לפסול לפי שיקול דעתה ,הצעות אשר יהיו נמוכות מ 90%-מממוצע ההצעות
הכספיות שעמדו בתנאי הסף .לצורך חישוב ממוצע ההצעות כאמור לעיל ,לא
תילקחנה בחשבון ההצעה הזולה ביותר וההצעה היקרה ביותר .ככל אשר קיימות
שתי הצעות קיצון זהות )גבוהות או נמוכות מהאומדן( ,לא תגרענה הצעות אלה
מהחישוב כאמור.
 .10.4במכרז זה נערך אומדן של שווי ההתקשרות .החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת,
לפסול הצעה הסוטה באופן משמעותי מן האומדן.

.11

בחירת הזוכה במכרז
 .11.1ההצעה שתקבל את הניקוד הגבוה ביותר ,שתעמוד בתנאי המכרז  -תיבחר כהצעה
הזוכה ,בכפוף להוראות כל דין ולאמור לעיל ולהלן.
 .11.2מובהר כי לצורך השוואת ההצעות ,תיכלל במחיר ההצעה גם כל עלות נוספת שבה
יהיה על החברה לשאת במידה וההצעה תיבחר ,לרבות :עלויות הובלה יבשתית,
אווירית וימית ,היטלים ,אריזה ,מסמכים ,מיסים ,אגרות וכו' .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,בהצעת  F.C.A.תתחשב החברה גם בעלויות יבוא ,מיסים וכיו"ב.
 .11.3מבלי לגרוע מהאמור ,החברה רשאית ,בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים
שיירשמו ,שלא לבחור בהצעה הטובה ביותר ,לאחר שנתנה לבעל ההצעה הטובה
ביותר ,לפי העניין ,הזדמנות להביא טענותיו בפניה.
 .11.4הוגשה הצעה יחידה או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים במחיר
המרע עם החברה לעומת אומדן שווי ההתקשרות ,רשאית החברה להודיע על כך
למגיש ההצעה ,ולאפשר לו להגיש הצעת מחיר בתנאים מיטיבים במועד שתקבע,
להחליט על בחירת ההצעה בהתאם לתנאי המכרז ,או להחליט על ביטול המכרז -
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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 .11.5כן מובהר כי החברה רשאית לבחור שלא לקבל כל הצעה שהיא ו/או לבטל את
המכרז בכל שלב ,לפי שיקול דעתה.
.12

העדפת תוצרת הארץ
 .12.1החברה תיתן העדפה להצעות טובין מתוצרת הארץ לפי הקבוע בתקנות חובת
המכרזים )העדפת תוצרת הארץ ,וחובת שיתוף פעולה עסקי( התשנ"ה,1995-
להצעות מתוצרת הארץ שמחירן אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים
בתוספת של .15%
 .12.2בכדי ליהנות מההעדפה כאמור בסעיף  11.1לעיל ,על המציע לצרף להצעתו את
המסמכים הבאים:

.13

.12.2.1

הצהרה חתומה על ידי מורשי החתימה במציע ובה אישור כי מחיר המרכיב
הישראלי בהצעה מהווה לפחות  35%ממחיר ההצעה" .מחיר המרכיב
הישראלי" כהגדרתו בתקנות :מחיר ההצעה ,בשער המפעל של המציע,
בניכוי עלויות חומרי הגלם ,החלקים ,שירותי הייעוץ ,התכנון ,כוח האדם
והמימון ,ששימשו בייצור הטובין ושמקורם מחוץ לישראל.

.12.2.2

תעודה כי המציע הוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל או תאגיד הרשום
בישראל.

.12.2.3

אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר
ההצעה כמפורט בהצהרת המציע .האישור יערך בהתאם לתקני הביקורת
המקובלים בישראל ואליו תצורף הצהרת המציע בסעיף  11.2.1לעיל,
מסומנת בחותמת רואה החשבון לשם זיהוי בלבד.

קיום משא ומתן או הליך תחרותי נוסף
 .13.1החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעותיהם נמצאו
מתאימות ,בכפוף להוראות כל דין.
 .13.2במכרז זה נערך אומדן של שווי ההתקשרות .במידה וכל ההצעות שהוגשו למכרז
יהיו מרעות עם החברה לעומת האומדן ,רשאית החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לקיים הליך תחרותי נוסף בין המציעים שהגישו את ההצעות המתאימות ביותר.
 .13.3במידה והחברה תחליט על קיום הליך תחרותי נוסף ) ,(Best & Finalלפי שיקול
דעתה הבלעדי ,תפנה החברה אל המציעים שתבחר כאמור לעיל ותודיע להם כי הם
רשאים להגיש ,בתוך מועד שייקבע ,הצעה סופית ומשופרת לעומת הצעתם
הראשונה .מציע שלא יגיש הצעה נוספת ,תחשב הצעתו הראשונה כהצעה סופית.

.14

חתימה על הסכם התקשרות עם הזוכה
 .14.1החברה תחליט על זהות הזוכה או הזוכים במכרז ,במידה ויהיו כאלה ,ותודיע
למציעים במכרז ,סמוך ככל הניתן לאחר קבלת החלטתה הסופית ,את תוצאות
ההחלטה .הודעת הזכייה במכרז לא תחייב את החברה ,כל עוד לא נחתם ההסכם
על-ידי המוסמכים לחייב את החברה בהסכם.
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 .14.2ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה על בסיס ההסכם אשר העתקו מצורף כנספח
ג' להזמנה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
 .14.3על אף האמור לעיל ,תהיה רשאית החברה ,גם לאחר קביעת הזוכה ,לחזור בה
מפניה זו ולא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע שהצעתו נקבעה
כזוכה .הודעה על החלטה כאמור והנימוקים לה יימסרו למציע ,מוקדם ככל האפשר
בנסיבות העניין .למען הסר ספק מובהר בזה ,כי אם חזרה בה החברה מפניה זו
כאמור לעיל ,היא לא תישא בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו לזוכה או למציע
אחר בקשר עם קביעת הזוכה במכרז או בקשר עם השתתפות במכרז ,לפי העניין.
 .14.4החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע התאמות בהסכם שייחתם עם הזוכה ,הכל
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .14.5להסרת ספק ,מועד ההספקה יהיה בכל מקרה לפי הצעת המציע וללא קשר למועד
חתימת החוזה.
.15

הוראות הנוגעות לערבות
 .15.1החברה תהא רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף ערבותם ,כל עוד לא
התקבלה החלטה בדבר זוכה במכרז.
 .15.2מובהר כי ערבותו של הזוכה במכרז תשמש כערבות לאספקת הטובין ,ויהא עליו
לדאוג להאריך את ערבותו מראש ,בהתאם להנחיות החברה ,עד למאוחר מבין מועד
אספקת הטובין בפועל או מועד אישור התשלום בגינם על ידי החברה .במקרה של
המחאה בנקאית ,לא תוחזר ההמחאה למציע הזוכה אלא לאחר המאוחר מבין
המועדים האמורים.
 .15.3מבלי לגרוע מסעיף  16.4להלן ו/או מכל הוראות אחרת בהזמנה להציע הצעות ו/או
בהסכם ההתקשרות המצ"ב כנספח ד' ,החברה תהא רשאית להציג את הערבות
לפרעון ולחלט את הסכום הנקוב בה ,או כל חלק ממנו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות
ובשלמות ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז ,לרבות
ההוראות בדבר החתימה על הסכם ההתקשרות ,ו/או לא עמד בהתחייבויותיו
במלואן ובדייקנות.
 .15.4מובהר כי אין בזכויות החברה כמפורט בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר אשר
עומד לרשותה בהתאם למסמכי המכרז ולפי כל דין.

.16

עיון במסמכי המכרז
 .16.1עיון בתוצאות המכרז על פי תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-ייעשה תמורת
תשלום של  1,000ש"ח ,אשר ישולם לחברה עם הגשת הבקשה לעיון ואשר לא
יוחזר ,תוך  30יום ממועד קבלת הודעת אי-הזכייה או פסילה ,לפי העניין.
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 .16.2עם הגשת הצעתו ,על המציע לפרט בצורה ברורה אלו חלקים )אם בכלל( בהצעתו
מהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי אשר אין להעבירם לעיון מציעים אחרים ,תוך
מתן נימוקים .לא סימן המציע אף חלק מהצעתו כסוד מסחרי  -תהא החברה רשאית
להעביר את כל הצעתו לעיון מציעים אחרים.
 .16.3מובהר ,כי ככל שסימן המציע חלקים מסוימים בהצעתו כסוד מסחרי ,הריהו מוותר
בזאת על עיון בחלקים המקבילים בהצעות אחרות .מובהר כי אין באמור כדי לחייב
את החברה לקבל את עמדת המציע שלא לחשוף חלקים מהצעתו שלו.
 .16.4החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע להבהיר את עמדתו בעניין גם
בשלב מאוחר יותר.
 .16.5ככל שהחברה תידרש לקבוע אלו פרטים בהצעה להעביר לעיון מציעים אחרים,
תיקח החברה במסגרת שיקוליה את עמדת המציע שבהצעתו נתבקש העיון כאמור
לעיל .מובהר עם זאת כי החלטה כאמור נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה,
ובהגשת הצעתו מסכים המציע כי לא תהיה לו כל טענה שהיא בקשר להעברת
הצעתו או חלקה לעיונם של מציעים אחרים.
 .16.6כמו כן המציע מסכים כי במקרה שהחברה תסבור ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי
קיים ספק בשאלה האם יש לגלות מידע בהצעה שהמציע יבקש לעיין בה ,תהיה
החברה רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור ,כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי
פנייתו.
.17

הוראות כלליות
 .17.1כל ההוצאות להכנת ההצעה תהיינה על חשבון המציע בלבד.
 .17.2תוקף ההצעה יהיה למשך  90יום מהיום האחרון שנקבע להגשת ההצעות .בתקופה
זו תהיה ההצעה בלתי חוזרת .ככל שיהיה בכך צורך ,תהא החברה רשאית לבקש
מן המציעים להאריך את תוקף הצעתם ואת הערבות הנלווית לה .מציעים אשר
יסרבו להארכה כאמור ,תיפסל הצעתם אף אם הייתה עדיפה והחברה תהא רשאית
להמשיך את ההליך המכרזי בהתאם לצרכיה ,ולבחור מבין המציעים אשר הסכימו
להארכה כאמור.
 .17.3המציעים אינם רשאים להסתלק מהצעתם במכרז ,כל עוד היא עומדת בתוקפה.
מוסכם בזה כי בגין הסתלקותו של מציע מהצעתו במכרז יהא הוא חייב לשלם
לחברה פיצויים מוסכמים ,ללא צורך בהוכחת נזק ,בגובה הערבות המכרזית ,אשר
באפשרות החברה לגבותם באמצעות חילוט הערבות .הצדדים מסכימים כי גובה
הפיצויים האמורים מבטא באופן סביר את ציפייתם לנזקים אשר עלולים להיגרם
לחברה כתוצאה מהסתלקותו של המציע מהצעתו במכרז.
 .17.4אי מילוי אחת או יותר מההוראות במכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה ,זאת
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של
החברה.
 .17.5מובהר כי המכרז כפוף להוראות דיני המכרזים לרבות תקנות חובת המכרזים,
תשנ"ג ,1993-ואין באמור במסמכי המכרז כדי לגרוע מהם.
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 .17.6את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עד יום  15.3.2018בשעה  11:30לתיבת
המכרזים ,הנמצאת בקומת כניסה ,שבמשרדי הנהלת החברה ברחוב הסדנאות ,3
א.ת .הרצליה פיתוח .יש לציין מספר מכרז על גבי המעטפה.
 .17.7החברה רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה ,לתקן או לשנות את מסמכי המכרז,
ובלבד שתודיע על כך בכתב לכל המציעים במכרז ,והמציעים במכרז יערכו את
הצעותיהם ,או יתקנו את הצעותיהם ,בהתבסס על תיקונים או שינויים כאמור.
 .17.8בכל שאלה ניתן לפנות אל הח"מ בפקס מס'  09-9528169או באמצעות דוא"ל
rainish@pei.co.il

בכבוד רב,
ערן רייניש
מחלקת רכש והתקשרויות
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לכבוד
תשתיות נפט ואנרגיה  /קו מוצרי דלק בע"מ
הסדנאות 3
א.ת .הרצליה
נספח א' – הצהרת המציע
אנו הח"מ )שם מלא של המציע( _______________________________________
ת.ז/.ח.פ ________ .כתובת __________________________ מיקוד _________
טלפון ________________ טל' נייד _______________:פקס' _______________
דוא"ל)__________________ :להלן " -המציע"(
מאשרים ומצהירים בזה:
 .1שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה להציע הצעות ,לרבות נספחיו
וטופס זה )להלן כולם ביחד וכל אחד לחוד " -מסמכי ההזמנה"( ואנו מסכימים לכל
האמור בהם ,ומוותרים על כל טענה ביחס לתנאי המכרז.
 .2אנו מתחייבים לספק את הטובין בהתאם למוגדר בכתב הכמויות שצורף למסמכי
המכרז.
 .3מועד האספקה יהיה במועד שיסוכם בין החברה לבין הזוכה ובכל מקרה לא יאוחר מ-
__ ימים באתר החברה מתאריך קבלת ההזמנה )כאמור בהזמנה להציע הצעות(.
 .4המחיר המוצע הוא בשקלים/בדולרים/

)מטבע זר אחר( )נא להקיף בהתאם

להצעתכם( וזאת בצמוד לשער החליפין היציג של אותו מטבע זר ליום הוצאת
החשבונית .איננו דורשים וידוע לנו כי לא תינתן הצמדה שקלית למדד המחירים לצרכן
או לכל מדד אחר ,וכן לא תתקבל הגבלה על שער מינימום למטבע זר ו/או כל קיבוע
אחר של המטבע.
 .5הצעתנו זו אינה ניתנת לביטול או לחזרה והיא עומדת בתוקפה בהתאם לסעיף 16.3
בהזמנה להציע הצעות ,קרי ל 90 -יום מהמועד האחרון שנועד להגשת ההצעות.
 .6ידוע לנו כי אי עמידה באלו מהדרישות האמורות ו/או הסתייגות מהן או מחלקן ,תהווה
עילה לפסילת ההצעה ו/או לחילוט הערבות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה.
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 .7אנו עוסקים באופן שוטף בייצור ו/או בייבוא ו/או אספקה של הפריט/ים הרלוונטיים
במסגרת מכרז זה ,ומתחייבים ,היה ויוכרז עלינו כזוכים במכרז ,לספק את כל הפריטים
המבוקשים בהצעה.
 .8למיטב ידיעתנו אין בהגשת ההצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטרסים אישי או עסקי,
שלנו או של עובדינו המעורבים בהצעה או בביצועה.
 .9אנו מתחייבים לשמירת סודיות של כל מידע שיימסר לנו או שייוודע לנו לשם ביצוע
התחייבויותינו על פי המכרז ,לפיה איננו רשאים לפרסם מידע ,להעבירו או להביא
לידיעת כל אדם במשך כל תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה וכן לא יעשה כל שימוש
במידע שהגיע אלינו כאמור .במידה ונבחר כזוכה נדאג לכך שגם עובדינו וכל אדם
מטעמנו המספקים שירותים נשוא המכרז יקיימו הוראות סעיף זה ,וכי נחתימם על
הצהרת סודיות.
 .10ידוע לי כי בהתאם לסעיף  7בהזמנה להציע הצעות ,החברה רשאית לפצל את ההזמנה
בין המציעים השונים ,במקרה זה ,אבקש לבחור בחלופה המסומנת להלן;
 10.1הצעתי ניתנת לפיצול.
 10.2במידה והחברה תפצל ההזמנה ,יש להוסיף  ______%לכל פריט.

חתימה וחותמת _____________________ שם החותם _____________________
תאריך

_____________________ תפקיד ________________________
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תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח"מ

___________ בעל ת.ז .מס' ________ העובד כ________

ב_____________ )להלן" :המציע"( ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
 .1אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.
 .2אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
 .3המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא
התייעצות 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) ________________________________ :אם קיימים  -נא
לציין שם ספק המשנה ,התחום בו נותן שירותים ,ופרטי יצירת קשר(.
 .4לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
 .5לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר
מהצעתי זו.
 .6לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .7הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה
או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 .8אני מתחייב להודיע למזמין על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על
התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות.
 .9אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
_________ __________ __________ ___________ ____________
תאריך

שם המציע

חותמת המציע

שם המצהיר

חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ ,עו"ד __________ מ.ר _______ .מרח' ________  ,מאשר בזה כי ביום
______ הופיע בפניי _______ שזיהה עצמו ע"י ת.ז /.המוכר לי באופן אישי ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר הוא את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.
_______________
שם מלא וחותמת
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נספח ב'  -הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"
 .1בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז-
 ,1977אנו הח"מ_____________________________________________
מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
 1.1לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף
ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או
מעשה ו/או מחדל של "תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ" )להלן "החברה"( או נושא
משרה בחברה ו/או עובד החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד בחברה
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר למכרז ______ ו/או כל חוזה/הזמנה
הנובעים ממנו.
 1.2לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או
עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי
הקשור למכרז _____ ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
 1.3לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או
עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה
מלאכותית ו/או לא תחרותית.
 1.4לא פעלנו בניגוד לאמור להזמנה זו במסגרת הליכי מכרז ______ ו/או כל
חוזה/הזמנה שנובעים מהם.
 .2במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  1לעיל ,ידוע לנו כי החברה
שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפנו בהליך המכרז לגביו
קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור ,ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה" :הליך
ההתקשרות"( ו/או לא לקבל את הצעתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא
את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים
מהליך ההתקשרות.
 .3אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו ,קבלני משנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי מטעמנו
המעורבים בכל דרך שהיא בהליכי מכרז ______ מטעם החברה ו/או חוזה/הזמנה
הנובעים ממנו.
 .4ולראיה על החתום:
שם________________________:
חתימה_____________________ :
חותמת החברה________________:
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נספח ג'
למכרז מס' 021-18
תצהיר המציע
אני הח"מ ________________ ,נושא ת.ז .מס'_____________ ,לאחר שהוזהרתי כחוק
כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
שמי ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.
אני מגיש את התצהיר בשמי  /בשם חברת _______________ שמספרה
__________________ )להלן" :המציע"( ,בה אני אחד ממורשי החתימה.
הנני מצהיר כי התקיימו אלה:
 .1המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון )ואם הורשעו כאמור -
חלפו  7שנים מהמועד בו סיימו לרצות את עונשם( ,וכן לא תלוי ועומד נגד מי מהם
כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון.
 .2אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז וקיום כל ההתחייבויות שבהסכם
המצורף לו ,ואין אפשרות לניגוד עניינים ,ישיר או עקיף ,בין ענייני המציע ו/או בעלי
עניין בו ,לבין ביצוע העבודות על ידי המציע ומי מטעמו.
 .3המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז.
הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי-אמת.
_____________

____________________

____________________

חותמת וחתימה

תאריך

שם המציע

אישור
אני הח"מ ______________________ ,עו"ד )מ.ר ,(__________.מאשר/ת כי בתאריך
____________

הופיע

בפני,

במשרדי

ברחוב

_________________

מר/גב'

____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס' _________________  /המוכר
לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהיה צפוי לכל העונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
_________________
חותמת

________________
חתימה
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Tech Spec – Activated carbon for MVRU application
– Activated carbon filtration 80% mass 'CTC or equivalent.
Type: Carbon from mineral coal
Size: 4mm + 10%
Water content: less than 5% mass
Ball – pan ardness: > 98
Surface area: 1250 m2 g
Ash content: < 9%
Vibrated density (kg/m2): 420kg + / - 30kg

BILL OF QUONTITY - TENDER NO.021-18

TOTAL
PRICE

UNIT
PRICE

QTY

UNIT

PRODUCT

S.N.

LINE

26,000

KG

Mineral coal activated carbon
according to spec.

25128
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אגף כספים  -מחלקת רכש והתקשרויות

נספח ה'  -הסכם לאספקת טובין
שנחתם ביום __ לחודש ____ שנת ______ ב_____________
בין:

לבין:

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ /
קו מוצרי דלק בע"מ
מרחוב הסדנאות  3הרצליה
(שתיהן ביחד ולחוד להלן " -החברה")

מצד אחד

______________________
מרח' __________________
(להלן " -הספק'")

מצד שני

הואיל:

והחברה מעוניינת לרכוש מהספק את הטובין המפורטים במפרט הטכני המצ"ב כנספח
ב' להסכם זה ,בהתאם להזמנה שתוציא לו החברה (להלן " -הטובין");

והואיל:

ולספק הידע ,הניסיון ,היכולת המתאימים לכך והוא מעוניין לספק לתש"ן את הטובין,
הכל כמפורט ובהתאם לתנאי הסכם זה;

והואיל:

והצדדים מעוניינים להעלות את המוסכם ביניהם על הכתב;

לפיכך הותנה ,הוצהר והוסכם כדלהלן:
.1

הגדרות
"ההזמנה"  -כל הזמנה לאספקת טובין ,חתומה על ידי מורשי החתימה של החברה ,שתישלח
לספק (באמצעות פקס או מייל) על כל תנאיה ונספחיה לרבות המפרטים ,התוכניות וכל שאר
המסמכים המצורפים להזמנה .מובהר כי במקרה של סתירה בין הוראות מסמכי המכרז לרבות
הסכם זה ,לבין הוראות ההזמנה  -יגברו הוראות ההזמנה ,אלא אם קבעה החברה אחרת.

.2

הצהרות הספק
הספק מצהיר כי קרא ובדק את ההסכם וההזמנה על כל מסמכיהם וכי כל ההוראות ,התנאים
והתכניות ידועים וברורים לו וכי יש לו את הידע ,היכולת והניסיון לבצע את ההזמנה ולספק את
הטובין נשוא ההזמנה.

.3

אחריות
 .3.1הספק מתחייב לכך כי כל החומרים אשר ישתמש בהם לביצוע הזמנה ,יהיו חדשים ,עמידים
ובאיכות מעולה ,כמקובל לגבי מוצרים מאותו סוג.

אגף כספים  -מחלקת רכש והתקשרויות
 .3.2הספק מתחייב כי כל המוצרים אשר יסופקו על ידו לפי ההזמנה יתאימו לתקנים אשר צוינו
בהזמנה (תקן ישראלי או בינלאומי) ויעביר ,בהתאם לדרישת החברה ,מסמכים המעידים על
עמידה בתקן כאמור.
 .3.3הספק מתחייב כי המוצרים שיסופקו על פי ההזמנה יהיו מן המין ,האיכות ,המידות ,החומר
והעיבוד המפורטים בהזמנה ו/או בהתאם למפרטים טכניים ,לדגמים ולדוגמאות שנמסרו ע"י
החברה .במקרה בו נדרש אישור החברה לגבי המוצר ,לא ייצר או יספק הספק את המוצר
ללא אישור כאמור ,ויראו באישור זה תנאי מתלה לביצוע ההזמנה.
 .3.4לגבי מוצרים בעלי תאריך תפוגה ,הספק מתחייב שלא לספק מוצרים העומדים בפני תפוגת
תוקפם ולהקפיד לספק מוצרים חדשים.
 .3.5הספק אחראי לטיב המוצרים על כל חלקיהם ,מרכיביהם ואביזריהם ולכושר פעולתם של
המוצרים כאמור וזאת לתקופה של  18חודשים מיום אספקתם או של  12חודשים מיום
תחילת השימוש בהם ע"י החברה ,לפי המוקדם.
 .3.6מבלי לגרוע מכל אחריות ע"פ דין ,במקרה שבתקופת האחריות יתגלו במוצרים ליקויים,
פגמים ,תקלות או מגרעות אשר אינם תוצאה משמוש בלתי נכון ע"י החברה אזי יהיה הספק:
 .3.6.1אחראי לכל הנזקים שייגרמו לחברה כתוצאה מכך.
 .3.6.2חייב לתקן בהקדם האפשרי ועל חשבונו כל ליקוי ,פגם ,תקלות או מגרעות כאמור,
או אם תדרוש זאת החברה ,להחליף כל פריט בפריט אחר חדש אשר יתאים
לתפקידו בהתאם להזמנה .כל תיקון ו/או החלפה כאמור ,יעשו בהקדם האפשרי ,על
חשבונו של הספק ולשביעות רצונה המלאה של החברה.
 .3.6.3נטל ההוכחה כי ליקוי ,פגם ,תקלות או מגרעות במוצרים נגרמו כתוצאה משמוש
בלתי נכון ע"י החברה יהיה על הספק.
 .3.6.4לא מילא הספק אחר התחייבויותיו בתקופת האחריות כאמור לעיל ,תהיה החברה
רשאית  ,מבלי לפגוע בכל זכות אחרת מזכויותיו ,לתקן את המוצרים או להחליפם
בעצמו ולחייב את הספק בהוצאות התיקון ו/או ההחלפה כאמור .הספק ישפה את
החברה בגין כל הוצאה כאמור מיד עם דרישה.
.3.7

.4

הספק יהיה אחראי כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה בגין כל נזק ו/או
הוצאה שתישא בהם ,לרבות בגין דרישות או תביעות שתקבל מצדדים שלישיים ,בכל הקשור
או הנובע מביצוע הסכם זה על ידי הספק ,לרבות בגין איחור במועד האספקה ו/או אספקת
טובין שאינם עומדים בתנאי הסכם זה או במסמכי המכרז על נספחיו .הספק ישפה את החברה
מיד עם קבלת דרישה בגין האמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחרים הנתונים לחברה
במקרה כאמור.

פיקוח ובדיקה
 .4.1מבלי לפגוע באיזה תנאי מתנאי ההזמנה ,נציג החברה יהיה רשאי לבדוק את טיב המוצרים
והתאמתם להזמנה לפני קבלתם ,בשעת קבלתם או לאחר קבלתם ,הכל לפי בחירת החברה
כדי לקבוע האם המוצרים מתאימים להזמנה.
 .4.2החברה לא תהא חייבת בתשלום בעד מוצרים אשר נמצאו פגומים או בלתי מתאימים
להזמנה.
 .4.3למען הסר ספק ,הבדיקות הנעשות ע"י נציג החברה כאמור אינן משחררות את הספק
מאחריותו המלאה כמפורט לעיל.

.5

מחירים

אגף כספים  -מחלקת רכש והתקשרויות
 .5.1מחירי המוצרים יהיו בהתאם למפורט בהזמנה לצד כל יחידה והמחירים יהיו קבועים ולא
תחול עליהם כל תוספת מכל סיבה שהיא ,פרט לתוספת שתוסכם ע"י החברה מראש ובכתב.
מחירים הנקובים במט"ח ישולמו ,לרבות המע"מ ,בשקלים בהתאם לשער יציג במועד הוצאת
החשבונית או במט"ח בו נקובה ההזמנה ,הכל לפי שיקול דעתה של החברה ,כמפורט בסעיף
 10.5לעיל.
 .5.2מובהר בזאת כי החברה לא תהא מחויבת בתשלום בגין פריטים שסופקו שלא בהתאם
לתנאי ההזמנה.
 .5.3כל המחירים לאספקה מקומית כוללים הובלה ופריקה באתר החברה ,לרבות שימוש בציוד
הנדרש לשם כך ,ו/או שימוש בפועלים לפריקת הטובין ,במידת הצורך ,למעט במקרה בו נרשם
אחרת במפורש בהזמנה.
.6

שינויים בהזמנה
 .6.1הספק לא יהיה רשאי להכניס כל שינוי במוצרים לעומת המפורט בהזמנה אלא אם כן ניתנה
לכך הסכמת החברה בכתב ומראש.
 .6.2לא יחול כל שינוי בתנאי מתנאי ההזמנה או הוראה מהוראותיה אלא אם כן הוסכם על כך
בכתב בין החברה לספק.

.7

זכויות החברה במקרה של אי אספקת המוצרים במועד
 .7.1מועד אספקת המוצרים המפורט בהזמנה ,הנו מעיקריה של ההזמנה ועל כן אי אספקתם
של המוצרים או איזה חלק מהם במועד תהווה הפרה יסודית של התחייבות הספק לפי
הזמנה זו.
 .7.2במקרה של אי אספקת המוצרים במועד האמור תהא החברה רשאית ,מבלי לפגוע בכל זכות
או תרופה אחרת (לרבות חילוט הערבות הבנקאית שהוגשה עם ההצעה) ,לפי שיקול דעתה
המוחלט לנקוט באחת או יותר מהדרכים הבאות:
 .7.2.1לבטל את ההזמנה כולה או את אותו חלק ממנה שלא בוצע במועד;
 .7.2.2לקבל את המוצרים כולם או חלקם ממקורות אחרים בכדי למלא את החסר ולחייב
את הספק בעד כל הוצאה כספית נוספת שתהיה לחברה עקב כך והספק יידרש
לשלם עבור כל הוצאה כאמור מיד עם דרישה.
 .7.2.3קנס כספי  -במקרה של אי אספקת המוצרים במועד ,כולם או מקצתם ,תהא
החברה ,בנוסף לאמור לעיל ,זכאית לקנס כספי כפיצוי מוסכם מראש )(PENALTY
ומבלי לגרוע מזכות החברה לתבוע את הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו לה
כתוצאה מאיחור ,כמפורט:
איחור של עד שבועיים  -יוטל קנס בסך של  0.25%מערך ההזמנה בגין כל יום
איחור.
איחור של מעל שבועיים ועד ארבעה ( )4שבועות  -יוטל קנס בסך  0.5%מערך
ההזמנה בגין כל יום איחור.
איחור של למעלה מ -ארבעה ( )4שבועות  -יוטל קנס בסך  1%עבור כל יום איחור
ועד לתקרה של  20%מערך ההזמנה.

.8

אספקה חלקית
הספק יספק את ההזמנה במלואה על כל פריטיה ולא יאוחר ממועדי האספקה שצוינו בה.
מובהר ,כי לא תתאפשר אספקה חלקית למתקני החברה (למעט במקרים מיוחדים ,וגם זאת
רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב של החברה).

אגף כספים  -מחלקת רכש והתקשרויות
במקרה של אספקה חלקית ללא קבלת אישור כאמור ,לא תתאפשר פריקת הסחורה באתר
החברה והשליח ו/או הנהג ו/או הנציג מטעם הספק יישלח חזרה עם סחורה זו (כל ההוצאות
בגין הובלה זו יחולו על הספק) ,או לחילופין ,התשלום בגין אספקה זו יעוכב עד לאחר השלמת
כל ההזמנה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
.9

ביצוע האספקה
 .9.1מועד האספקה יהיה לא יאוחר ממועד האספקה כמופיע בהזמנה המצורפת .מקום
האספקה של המוצרים נשוא ההזמנה הינו כמפורט בהזמנה .מוצרים שיסופקו למקום אחר
בחברה ללא תיאום מראש ייחשבו כמוצרים שלא סופקו ולא תחול לגביהם חובת תשלום
של החברה.
 .9.2הספק לא יבצע את אספקת המוצרים לפני תיאום טלפוני מראש עם האדם ששמו נקוב
בהזמנה לצורך התיאום.
 .9.3הספק מצהיר כי ידוע לו שביצוע האספקה לנמל הדלק בחיפה כרוך בתיאום מיוחד וכפוף
להוראות נמל חיפה ולתשלום בגין כניסה.

.10

תנאי התשלום והאספקה
במידה והאספקה תתבצע ביבוא ישיר על ידי החברה -
 .10.1תהיה לאספקת הטובין בתנאי ( F.C.A.נמל יציאה) .התשלומים יתבצעו במטבע היצרן.
תשלום יבוצע  C.A.D.ולא יבוצע תשלום מראש בכל אופן אחר.
 .10.2לא יתבצע תשלום ללא צרוף תעודות מקור ( EUR-1מהשוק האירופאי או תעודת מקור
אמריקאית).
במידה והאספקה תתבצע על ידי הספק לאתר החברה (רכש מקומי) -
 .10.3תשלום יועבר באמצעות מס"ב לא יאוחר מ 45 -ימים מתום החודש בו הומצא החשבון.
 .10.4מובהר בזאת ,כי החברה לא תהא מחויבת בתשלום הפרשי ריבית או הצמדה בגין איחור
של עד  30יום בתשלום מעבר למועדים המצויינים בסעיף  10.3לעיל וככל שהאיחור
בתשלום נבע מרשלנות הספק ,או מהגשת חשבונית שאינה תקינה ,לא תהא החברה
מחויבת בתשלום הפרשי הצמדה וריבית כאמור גם בגין איחור העולה על  30יום ,והכל
בהתאם לתנאי הסכם זה.
 .10.5החברה תהא רשאית לשלם למציע הזוכה באחד המטבעות הבאים לפי בחירתה – שקל,
יורו או דולר ארה"ב ,כמפורט גם בסעיף  5.1לעיל.
 .10.5.1ככל שהתשלום יתבצע ביורו או בדולר ארה"ב ,יהא סכום התשלום הסכום הנקוב
בהזמנה בתוספת מע"מ כחוק.
 .10.5.2ככל שהתשלום יתבצע בשקלים ,יהא סכום התשלום הסכום הנקוב בהזמנה ,כשהוא
מומר לשקלים ,בהתאם לשער החליפין היציג המפורסם על-ידי בנק ישראל ,הידוע
ביום הוצאת החשבונית.

.11

ערבות ביצוע
 .11.1ערבותו של הספק במכרז תוארך ותשמש כערבות לאספקת הטובין ,ויהא עליו לדאוג
להאריך את ערבותו עד למועד אספקת הטובין בפועל למתקן החברה ובדיקתו ע"י הגורם
המוסמך מטעם החברה .במקרה של המחאה בנקאית ,לא תוחזר ההמחאה לספק אלא
לאחר אספקת הטובין ודינה יהא כדין ערבות.

אגף כספים  -מחלקת רכש והתקשרויות
 .11.2החברה תהא זכאית זכאי להיפרע מהערבות או מההמחאה הבנקאית כל סכום כסף שהוא
שהספק יהיה חייב לשלם לה מכוח ההסכם ו/או מכוח הדין בגין תשלומים ,נזקים ,הפסדים,
פיצויים ,הוצאות וכיו"ב שנגרמו לחברה וכן בכל מקרה בו הפר הספק את התחייבויותיו לפי
הסכם זה או לפי מסמכי המכרז .חילטה החברה את הערבות או כל חלק ממנה ,ישלים
הספק את סכום הערבות לסכום המקורי.
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תעודת משלוח ,הגשת חשבונות לחברה ותשלומים ע"י החברה
 .12.1כל המוצרים שימסרו לחברה ,יהיו מלווים בתעודת משלוח הנושאת את מספר ההזמנה של
החברה.
 .12.2הספק יוציא את החשבונית בגין המוצרים רק לאחר אספקת המוצרים בהתאם לתנאי
ההזמנה.
 .12.3החברה תשלם לספק את התמורה לפי כמויות המוצרים שנבדקו ונתקבלו על ידה ולפי
המחירים ותנאי התשלום המפורטים בהזמנה ,כנגד חשבונית מקור בלבד ולאחר שהחברה
וידאה כי הספק עמד בתנאי ההזמנה.
 .12.4הספק יצרף לחשבונית תעודת משלוח חתומה על ידי מקבל המוצרים.
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סודיות
הספק ,עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייב לשמור בסודיות כל מידע שיימסר לו או שייוודע לו לשם ביצוע
התחייבויותיו לפי הסכם זה ,ואינו רשאי לפרסם מידע כאמור ,להעבירו או להביא לידיעת כל אדם
במשך כל תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה וכן לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור.
עם חתימה על הסכם זה ,יחתום הספק על הצהרת סודיות בנוסח המצ"ב כנספח _ להסכם זה.
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מקום שיפוט מוסכם
הספק מסכים לכך כי מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הקשור והנובע מהזמנה זו יהיה בבית
משפט מוסמך בתל-אביב.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________
החברה

_________________
הספק

מכרז מס' 021-18
חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )להלן – "החברה"( מזמינה בזאת הצעות עבור :פחם פעיל
למישוב אדים  -בהתאם לכתב הכמויות והמפרט הטכני המצורפים למסמכי המכרז )להלן
"הטובין"(.
מועד אספקה:
האספקה למחסן החברה במתקן טרמינל קריית חיים ,תתבצע לא יאוחר מ 30 -ימים לאחר
קבלת הזמנה מהחברה.
במקרה של יבוא ישיר ,המשלוח יהיה מוכן לאיסוף במפעל היצרן לא יאוחר מ 20 -ימים לאחר
קבלת ההזמנה מהחברה.
תנאי הסף להשתתפות במכרז:
 .1המציע ימציא ערבות בנקאית להבטחת ההצעה ע"ס  ₪ 10,000או  2,500יורו או 2,700
דולר ,כמפורט במסמכי המכרז.
 .2המציע כשיר להתמודד במכרזי החברה ,ואינו מושעה מהתמודדות בעת הגשת ההצעה,
בהתאם לנהלי החברה .השעיה כאמור תיעשה מראש ובכתב.
 .3ככל שהמציע הוא תאגיד ישראלי ,הוא בעל אישור תקף בהתאם להוראות חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 .4הטובין עומדים בדרישות המפרט הטכני ו/או כתב הכמויות ,להנחת דעתה של החברה.
 .5המציע רשום בכל מרשם המתנהל עפ"י דין וברשותו הרישיונות הנדרשים על פי דין ,לעניין
נושא ההתקשרות ,ואם קיים לעניין ,וככל שהמציע הוא ישראלי ,אם קיים לעניין נושא
ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים ,תשי"ג – 1953-המציע עומד
בדרישות התקן.
המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ובמפרט הטכני,
כמפורט במסמכי המכרז.
המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה )בכתובת שלהלן( –
 15.3.2018בשעה .11:30
על הספק ובאחריותו הבלעדית להירשם באתר החברה )לכל מכרז בנפרד( לצורך קבלת
עדכונים.
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .החברה שומרת לעצמה
את הזכות לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.
מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה  www.pei.co.ilובעיתונות בשפה הערבית ,ברם הנוסח
המחייב הינו הנוסח העברי.

