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 י"א כסלו תשע"ט

 205927סימוכין: 
 

 לכבוד 
 18/286משתתפי מכרז 

 
 

 שירותי סליקה ותדלוק אוטומטיים בתחנות תדלוק - 18/286מכרז  הנדון:
 

 הבהרה: 

אותו תשלם החברה, לא תכול על החברה כל תוספת בגין  המחיר המוצע במכרז הינו מחיר המירבי .1
 תדלוק ע"י מתדלק או כל תוספת אחרת עבור השירות.

 
 מצ"ב שאלות ותשובות שנשאלה החברה:

 
 תשובות שאלות מס"ד

 להסכם  5.2למסכי המכרז + סעיף  9.3סעיף  .1
 לחודש". 5 -"החשבוניות יוגשו ל

יובהר כי ניתן להגיש את הקבלות החל 
 5-לכל חודש, ולא יאוחר מהיום ה 1-מה

 לכל חודש.
 ההבהרה לא מתקבלת.  3.3התבקשנו לבטל את תנאי סף  .2

לאור העובדה שמתקני החברה פזורים 
לכל אורך המדינה החברה מעוניינת 

להתקשר רק עם חברות בעלות פריסה 
 כלל ארצית.

 הצעות להציע הזמנה 1.4 -ו 1.2 לסעיפים .3
 בכוונתכם כי הבהרתם ל"הנ בסעיפים
 אשר שונות דלק 'חב 5 עם בהסכם להתקשר

 העובדים את חברתכם תעודד מתוכן
 אשר החברות 2בשירותים של  להשתמש

 האמור לאור  .ביותר הזול המחיר את יציעו
 בין חברות סבסוד יתקיים שלא מנת ועל לעיל

 כי המכרז במסמכי להבהיר נבקשכם הדלק
האוניברסאליים  הדלקנים אספקת בעלויות

 אשר דלק חברות 2 אותן רק יישאו ותחזוקתם
 .בפועל השירותים יירכשו מהן

המכרז אינו מתייחס לאספקת ואחזקת 
הדלקנים. השירותים שנדרשים במכרז 

הינם עבור שירותי סליקה ותדלוק 
 אוטומטיים בתחנות תדלוק בלבד.

 נבקש הצעות להציע להזמנה 4.1 לסעיף .4
 מוצר שהינו בנזין לגבי המחיר שהצעת
 תהיה ממשלתי בפיקוח מצוי המירבי שמחירו

 המרבי מהמחיר הנחה של במתכונת
 מנהל הדלק י"ע שמתפרסם כפי שבפיקוח

 .)מלא בשירות(

ההבהרה לא מתקבלת. הסיבה לנוסחה 
הינה כדי למנוע מצב של חוסר ודאות 

 במקרה וירד הפיקוח ממחיר הבנזין.
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 תשובות שאלות מס"ד
 להצעה להציע הצעות: 1.2סעיף  .5

 התקן ואחזקת בהתקנת כי להבהיר נבקש
 אין אשר ,גבוהות עלויות כרוכות תדלוק

 יישא הזוכה הספק כי כלכלי היגיון או/ו הצדקה
 אוניברסלי שבהתקן העובדה ובפרט לאור בהן
 כל של תדלוק תחנת בכל שימוש לעשות ניתן

 כי להבהיר נבקש ,האמור לאור . דלק חברת
 ן"תש על תחול התקני התדלוק שעלות ייקבע
 הדלק חברות שבו למצב יביא שלא באופן

 האוניברסלי ההתקן בעלות לשאת יידרשו
 ,מנגנון לפיו לקבוע נבקש ,לחילופין .מכיסן

 התקני חשבונו על יתקין במכרז וזוכה במידה
 ,אצלו יתדלקו לא אשר,אוניברסליים תדלוק

 בעלות ן"תש את לחייב רשאי הזוכה יהיה
 והתקנתם. ההתקנים אותם

 3אנא ראו תשובה להבהרה בסעיף 

 להצעה להציע הצעות: 3.2 -ו 3.1סעיפים  .6
 דלק חברת הינו המציע כי להבהיר נבקש

 כי נבקש להבהיר .המכרז תנאי בכל העומדת
 נעשה בפועל הדלקים אספקת שירות

 אשר זו והיא המציע של בת חברה באמצעות
 כזה במקרה האם .החודשי החשבון את תנפיק

 ?הבת החברה שם על גם לצרף אישורים יש

 

 יש לחתום כל מסמכי המכרז וכן החוזה. ?לכך המיועד במקום החוזה על לחתום יש האם .7

 להצעה להציע הצעות: 6.3סעיף  .8
 את להבהיר נבקש לנו ברור אינו זה סעיף

 .המנגנון

נוסח הסעיף שונה, לנוסח הנ"ל: "על אף 
האמור לעיל, במידה וכל 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 

די, החברה עפ"י שיקול דעתה הבלע
לקיים מכרז נוסף, ולמציע הזול לא תהיה 
כל טענה ביחס לקיומו של המכרז הנוסף, 
תנאיו ותוצאותיו, והוא יהיה מחוייב 
בהצעתו במכרז הראשון ללא קשר 

 למכרז הנוסף ותוצאותיו."
 להצעה להציע הצעות: 9.3סעיף  .9

 לא ן"לתש שיועבר המסמך כי להבהיר נבקש
 המוכר "אחר מסמך"אם  כי מס חשבונית יהיה

 .המס רשויות ידי על

 ההבהרה מקובלת.
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 תשובות שאלות מס"ד
 הצעה כספית: –טופס ב'  .10

 המסחריים התנאים כי להבהיר נבקש
 מוענקים; ,זה במכרז המציע ידי על הניתנים

 ,האנרגיה בשוק כיום השורר המצב רקע על
 ,זה במצב מהותי ויחול שינוי במידה וכי

יהא  ,הצדדים בין ההתקשרות תקופת במהלך
 ,המסחריים התנאים את לשנות זכאי המציע
 בהודעה יודיע לעירייה שהמציע ובלבד

 השינוי על ,ובכתב מראש יום 30 בת מוקדמת
 האמור שהשינוי במקרה .שבכוונתו לבצע

 רשאית להביא ן"תש תהא ,ן"תש לרעת יהיה
 .סיום לידי ההסכם

 
 :5סעיף 
 שהוכחה עד מפשע כחף מוחזק ואדם הואיל

 לא וכן" את המילים למחוק נבקש ,אשמתו
 בגין אישום כתב מהם מי נגד ועומד תלוי

 שיש עבירה
 "קלון עמה

 
 :7סעיף 
 לנהלי בהתאם" המילים את להחליף נבקש

 ."המכרז בהתאם למסמכי" במילים "החברה
 

 שורת חתימה:
 בשם יחיד ידי על מוגש והתצהיר הואיל

 כך החתימה שורת את לשנות יש ,המציע
 ולא המצהיר היחיד לחתימת שתיועד

 .המציע לחתימת

 
 ההבהרה לא מקובלת.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ההבהרה לא מקובלת.
 
 
 
 
 

 ההבהרה לא מקובלת.
 
 
 

 ההבהרה מתקבלת. מצ"ב נוסח חדש 

 בהסכם: 5.2סעיף  .11
 לא ן"לתש שיועבר המסמך כי להבהיר נבקש
 המוכר "אחר מסמך"אם  כי מס חשבונית יהיה

 .המס רשויות ידי על

 ההבהרה מקובלת.

 בהסכם: 5.4סעיף  .12
 באמצעות יבוצע התשלום כי להבהיר נבקש

 .קבע הוראת

 ההבהרה מקובלת.

 להסכם: 6סעיף  .13
 השירות נותן של אחריותו כי להבהיר נבקש
 .דין פי על הינה

ההבהרה מתקבלת. לאחר המילים  
 "לחוזה זה" יוספו המילים "עפ"י כל דין"  
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 תשובות שאלות מס"ד
 להסכם: 7.3סעיף  .14

 שיעסקו הארץ ברחבי עובדים מאות למציע
 אחד כל מעשי להחתים ולא השירותים במתן
 גם אשר ,סודיות לשמירת התחייבות על מהם

 .השירותים באופי בהתחשב חיונית איננה
 .הסעיף את לבטל נבקש

 ההבהרה מקובלת.

 להסכם: 7.4סעיף  .15
 תהיה מסוים אדם להעסיק שלא דרישה

 .שיפורטו ,בלבד סבירים מנימוקים

ההבהרה מתקבלת. לאחר המילים 
"מתן השירותים" יוספו המילים: 

 "מנימוקים סבירים שיפורטו"
 להסכם: 8.3סעיף  .16

 רלוונטי איננו אשר ,זה סעיף לבטל נבקש
 מידתי. איננו ואף לחוזה

 ההבהרה מקובלת.

 להסכם: 9סעיף  .17
 בת להתראה החוזה ביטול את להכפיף נבקש

 תוקן לא ובכתב במהלכה מראש יום  30
 .הביטול מתבקש בעטיו הליקוי

 ההבהרה לא מקובלת. 

 להסכם: 13סעיף  .18
 דלק חברת הינו המציע כי להבהיר נבקש

 רותיםיחלק מהש  .המכרז תנאי בכל העומדת
 המציע של בת חברה באמצעות נעשה בפועל

  .החודשי החשבון את תנפיק אשר זו והיא
 חלק כי יצוין , הטוב הסדר ולמען כן כמו

 על מופעלות  ,המציע של מתחנות התדלוק
 של השירות תחנות כי וכן זכיינים ידי

 נבקש .המציע של משנה קבלני הינן המציע
 כעת. כבר לכך ן"תש אישור

 ההבהרה מקובלת.
 
 

 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 

 שטלריד-שרון אשכנזי
 מנהלת מחלקת רכש והתקשרויות
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 תצהיר עמידה בתנאי סף  -(מעודכן) ב'נספח 
 

אני הח"מ, ________________ נושא ת.ז. מס'_____________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עליי 
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים 

 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 רשומה שהתאגד ורשום כדין בישראל אגידהמציע הוא ת .1
ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי חדלות פרעון, לרבות פירוק,  רשאית להשתתף במכרז זה)

 הקפאת הליכים או כינוס נכסים. 

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

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

 חשבון חודשי אחד משותף.

יסים לשנת בתוקף ממנהל הדלק לפעול כחברת דלק ורשיון ליצור דלק מרשות המ היתרלמציע  .4
2018. 

שנים  7חלפו  –ואם הורשעו כאמור (לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון  ממנהליוהמציע ו/או מי  .5
ולא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום בגין עבירה שיש מהמועד בו סיימו לרצות את עונשם) וכן 

 עמה קלון.

ההתחייבויות שבהסכם המצורף לו, ואין אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז וקיום כל  .6
אפשרות לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי עניין בו, לבין ביצוע העבודות על 

 ידי המציע ומי מטעמו.

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

 במקום המתאים):   Xחרון להגשת ההצעות במכרז (יש לסמןנכון למועד הא .8
(להלן: "חוק שוויון  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9] הוראות סעיף    [

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

 :עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב גם כדלקמן 100 –יותר מ 
) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 1(

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן, או  – לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך 9חובותיו לפי סעיף 
) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם 2פין (לחילו

 פעל ליישומן. -לחוק שוויון זכויות, ואם קיבל ממנו הנחיות בעניין  9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
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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 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות  .9
חר, ולא הוצגו בפני כל מציע אחר כאמור, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי א

למעט ספקי משנה בהם בכוונתי להשתמש במסגרת הצעה זו, אשר פרטיהם הינם: 
נא לציין שם ספק המשנה, התחום  -________________________________ (אם קיימים 

 בו נותן שירותים, ופרטי יצירת קשר). 

 להגיש הצעות במכרז זה.לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מ .10

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. .11

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .12

חרה הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מת .13
 פוטנציאלי אחר במכרז זה.

אני מתחייב להודיע למזמין על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד  .14
 הגשת ההצעות.

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .15
 

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

____________________  ____________________  _______________ 
 חותמת וחתימה  תאריך  שם המציע

 
 
 

 אישור

אני הח"מ עו"ד___________ מ.ר. _____________, מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע 
 הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בחתימתם.

מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו הריני 
 צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על טופס זה.

 
 

___________________      _________________  
 חתימה         חותמת
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