
                                                                                                    

 

 
 , תש"פ כ"ב תמוז

 2020 יולי 14
 44/2020סמ'    

 לכבוד
 המכרז שתתפימ
 

 א.ג.נ
 

לאספקת סולר לתחנות התאגיד וכן לתדלוק כלי  2020/4מכרז פומבי מס'  - 2ודעה מס' ה הנדון:
 התקן תדלוק אוטומטיהרכב של התאגיד באמצעות 

 
-9:00, בין השעות 21.7.20ליום  19.7.20המועד המעודכן להגשת הצעות למכרז נדחה במקום  .1

14:00. 

לתשומת לב המציעים, על פי המסמך החדש ישנו תמחור נפרד לשטיפת  מצ"ב מסמך ג' חדש. .2

 רכבי התאגיד.

שינוי בשאר התאריכים  איןבכפוף לאמור בהודעה זו ובמסמך ג' החדש, המצורף להודעה זו,  .3

 תנאי המכרז.יתר וב

למען הסר ספק, מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להגישו כחלק  .4

 בלתי נפרד מהצעתם בצירוף חתימה וחותמת החברה.
 

 
 
 
 

 בכבוד רב                                                                                                                                                                                            

 בע"מ יובלים אשדוד                                                                                                            
 



  

 גמסמך 

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 יובלים אשדוד בע"מ
 

 
 1/2020למכרז פומבי מס'  הצעת המציע  

 
באמצעות התקן תדלוק  של התאגיד רכבהלתדלוק כלי , ת התאגידולתחנ סולרלאספקת 

 ולמתן שירותי שטיפת רכבים אוטומטי
  

מגיש בזאת  והנני _ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז___________אני הח"מ ______ .1
באמצעות התקן תדלוק  של התאגיד רכבהת התאגיד וכן לתדלוק כלי ולתחנסולר אספקת להצעתי 

                  ."(שירותה: "ביחד )להלן במסמכי המכרז מפורט, כלמתן שירותי שטיפת רכביםוכן  אוטומטי

תונות, כל יעה למציעים בעהנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההוד .2

מתן  וכל הגורמים האחרים המשפיעים על , המפרטים מתן השירותמסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, 
אני ו ם להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי, ידועים ומוכרים לי, אני מסכיהשירות בכללותו ובמלואו

מכרז בלא כל הסתייגות, לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המציע 
 .  הצעתיעל ידי בבהתאם להצעתי, לפי המחירים הנקובים  השירותלספק ובכלל זה 

 
 :אני  מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי .3
 

לאספקת והכישורים הדרושים  המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני בעל הידע,  .3.1
 .ועית, בהתאם לכל מסמכי המכרזנשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצ שירותה

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך  .3.2
, ולראיה הנני מצרף ובמסמכי ההבהרה 3תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף 

 למסמך ב'. 8את כל המסמכים הנדרשים בסעיף 

ובין אם בבעלות  ,בין אם בבעלות ישירה רשיוןשל  יםלהנני בעמבלי לגרוע מכלליות האמור,  .3.3
הובלת דלק מאת המפקח על התעבורה במשרד המחזיקה ברישיון, לה רמלאה של חב

-התחבורה, הכל על פי ההגדרות בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הובלת דלק(, תשל"א
והתשתיות רשום במרשם המנוהל על ידי מנהל הדלק משרד האנרגיה, המים וכן  1970

 .הלאומיות

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנני עומד בתנאי כל דין הרלוונטי לשירות נשוא מכרז זה,  .3.4
 .2007-לרבות צו הפעלת רכב )מנועים ודלקים( )ניפוק דלק במיכלית(, התשס"ח

 המקצועיוהציוד המיומן ברשותי או בכוחותי להשיג את כל כוח האדם מבלי לגרוע מן האמור,  .3.5
מבלי  נשוא המכרז. שירותאת ה ספקעל מנת ל לרבות כלי הרכב להובלת הדלקים,, הדרוש

לגרוע מהאמור לעיל, הנני מתחייב להעמיד לרשות יובלים מספר טלפון קבוע, אשר יהיה בו 
שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, לרבות במצבי חירום או מלחמה, לצורך  24מענה זמין במשך 

ים במצב חירום/מלחמה, בכל כמות שהיא. אספקת הדלקים פניות יובלים לשם רכישת דלק
 .ארבע שעותבמצב חירום/מלחמה תתבצע בתוך 
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נשוא  שירותהאת  תתקשר איתי בהסכם, אספקיובלים הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז ו .3.6
, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים המכרז

מחירי הצעתי יעמדו בעינם אף אם . עות רצונם המלא של המנהל ויובליםיבהצעתי, לשב
 ., הכל בכפוף להוראות ההסכםהזכייה במכרז תפוצל בין מספר זוכים 

ידי החברה זוכה -, ובתנאי שיבחר עלידוע לי כי התקני התדלוק יסופקו ויותקנו ללא תשלום .3.7
פוצל הזכייה בין מספר זוכים, התקני ככל שת .והזכייה לא תפוצל בין מספק זוכים יחיד במכרז

 היקף זכייתי.הכלולים בידי ללא תשלום יהיו רק אלו -התדלוק שיסופקו על

לכל היותר, , ידוע לי כי שטיפה )פנימית וחיצונית( של רכב בעל התקן תדלוק אוטומטי תיעשה .3.8
אהיה אני לא  ., במחיר הנקוב בהצעתי זואחת לחודש, לכל רכב בעל התקן תדלוק אוטומטי

מעבר ולא אקבל כל תמורה על שטיפה  חודש לכל רכבבשטיפה אחת יותר מע ומחויב לביצ

ידוע לי כי בכל מקרה התמורה תשולם רק בגין ביצוע שטיפה  .לשטיפה אחת בחודש לכל רכב
 בפועל.

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה  .3.9
  זה, מחייבת אותי.במפורש בחלק 

נשוא המכרז הם כמפורט בהצעתי  מתן השירותהמוצעים על ידי עבור מחירים הנני מצהיר כי ה .4
על  במתן השירות הכרוכות ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כוללים את כל ההוצאותו

אדם,  וזה, לרבות כוח פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא הח
לביצוע וכל דבר אחר הדרוש צ"ב וכן וכיוהובלות, ביטוחים, רישוי והיתרים מכשירים,  כלי רכב,ציוד, 

 . בשלמותו, בצורה הטובה ביותר נשוא המכרז השירות

 
, ונשוא המכרז, על כל הכרוך ב מתן השירותכי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין  ,בזאתלי מובהר 

 , למעט מע"מ, בשיעורוובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד רים המוצעים על ידימעבר למחי
יעודכנו  – יעלה או ירד הסולר/הבנזין הרשמי במידה ומחיר. יובליםעפ"י דין, אשר ישולם על ידי 

 ההפחתה המוצע על ידי, יופחת מהמחיר המעודכן.שמחיר מחירי הצעתי לבנזין ולסולר בהתאם, כך 
 ן יוחל מיום הפרסום של המחיר הרשמי המעודכן.העדכו

  
מתן  כן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על 

כל  ילמהסכומים שיגיעו  יובליםעפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה  השירות
 ברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והע

 
עשרים )במילים:  ש"ח 00025,של בסכום חתומה הבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית ל .5

, צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית (שקלים חדשים אלףוחמישה 
 בתוקף עדלמכרז,  לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת ההצעות

. אם הצעתי תתקבל, הריני למסמכי המכרז (1)תנאי המכרז ובנוסח מסמך העפ"י  ,19.10.2020
ימים מתאריך הודעתכם בדבר  10מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך 

 זכייתי במכרז:

 דין.ול עפ"י , ככל שנדרש ביכשהוא חתום ומבוייל יובליםולהחזירו ל חוזהלחתום על ה .5.1

)ככל שנדרש ביול עפ"י דין( להבטחת קיום  ומבויילת הלהמציא לכם ערבות בנקאית חתומ .5.2
בנוסח מסמך אלף שקלים חדשים( חמישים וחמישה )במילים:  ₪ 55,000על סך  תנאי החוזה,

  .מכרזבהתאם לדרישות הלמסמכי המכרז ו (2)ה

 כרז והחוזה.מסמכי המלהמציא לכם אישור קיום ביטוחים, כמפורט ב .5.3
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ף לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיאחזור בי מהצעתי ו/או אם אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם  .6
אאבד את זכותי  , או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כולן או מקצתן, לעיל 5

ולהתקשר עם המצורפת להצעתי זו  תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית יובליםו למתן השירות
אחר, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות  ספק

 עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. יובליםאו סעד שיעמדו לרשות 
עם מציע  יובליםהנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות 

עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי  הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר יובלים אחר במקומי. כן
זה רשאית להשתמש לצורך  יובליםלשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי, ו

 בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל.
 
 תנאי –את כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז הנני מצרף להצעתי את  .7

 ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעילהמכרז והוראות למשתתפים. 
 ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעתי.

כרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך נוסף עוד ידוע לי כי לוועדת המ
, לרבות למתן השירותשיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי 

המלצות, וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה. אם 

וח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות אסרב למסור מסמך, הסבר או נית
 עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 
 :כדלקמןידוע ומוסכם עלי  .8

 

על  ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ,במידה ואזכה במכרז דנן .א
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של  התאגיד הכספים שלסמנכ"ל ידי 

, ככל השירות מוןימשרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במ
  . שישנם

ו/או תקציב מאושר ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים  יובליםלא יהיה למקרה בו ב .ב
אשר לא נתקבלה  וחלק ינתןילא ו/או על ידי  שירותה ינתןיכמפורט לעיל, לא  לכךההרשאות 

 . לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך, ציביתבגינו הרשאה תק

 והיא רשאית לבטל את המכרז אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה יובלים .ג
כן הבלעדי.  בהתאם לשיקול דעתה, שינוי היקף השירות/רכישת הדלקיםו/או להחליט על 

 ושהזמנת לק מהשירותלאספקת אותו ח ים/ים ונוספיובלים לפרסם מכרז/ים נפרד/זכאית 
  בוטלה.

של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו, או  הוקטן היקפובמקרה בו כי  .ד

ייחתם עמי , דלעיל ג-בסעיפים א מכל סיבה שהיא, לרבות האמור לעילפוצלה הזכייה מכוחו, 
 השירותלספק את ין, והנני מתחייב העני החוזה על בסיס הצעתי, בשינויים הנדרשים בנסיבות

 .למחירי הצעתיבהתאם 

בכל הנוגע ו/או בקשר תביעה טענה ו/או דרישה ו/או כל  יתהיה ל הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא .9
היקף עם ביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו או שינוי 

היא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות ו בכל זמן שהוא, מכל סיבה שמכוח השירות המוזמן
 נזק.  ייגרם לאם אף בגין כך כל פיצוי האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת 
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מחיר וכן ביחס ל לסוגיו סולר, 95אין להציע הצעה חלקית! כל מציע נדרש למלא את הצעתו ביחס לבנזין 

 .שטיפת רכב חיצונית ופנימית

 להלן:פורט הצעתי הינה כמ .10

 

 הנחה המוצעת  מחיר הבסיס 

המחיר הרשמי המפורסם ע"י משרד האנרגיה  בנזין
 לליטר ₪והמים נכון ליום הגשת ההצעה : ____ 

 __הנני מציע הנחה של ___
 אגורות ממחיר הבסיס

 סולר
לתדלוק 

 רכבים

מחיר מחירון המציע נכון ליום הגשת ההצעה : 
 ____שקלים חדשים לליטר 

 הנני מציע הנחה של _____
 אגורות ממחיר הבסיס 

סולר 
לתחנות 
 התאגיד

מחיר מחירון המציע נכון ליום הגשת ההצעה : 
 יטר____שקלים חדשים לל

 הנני מציע הנחה של _____
 אגורות ממחיר הבסיס

 
 המחיר המוצע לשטיפת רכב חיצונית ופנימית: ________

  רים אינם כוללים מע"מ.יהמח .עצמיידי מתייחסים לשירות -מובהר כי המחירים המוצעים על .11

 ידוע לי, כי שקלול ההצעות יתבצע על ידי ועדת המכרזים על פי המנגנון הבא: .12
 :באופן הבאמהניקוד הסופי למכרז, ויחושב  90%המלא עבור מכירת דלקים יהווה הניקוד 

הצעת מ 5%+  סולר לתדלוק רכביםליטר מחיר לההצעת מ 15%+  בנזיןליטר הצעת המחיר למ 80%
שיוצע יחולק רכיב הדלק  .יהווה יחד את רכיב הדלק. סכום זה לתחנות התאגיד סולרליטר המחיר ל

  .90-ויוכפל ביותר מבין ההצעות ברכיב הדלק הנמוך ב
 "הצעת המחיר":  המחיר הרשמי או מחיר המחירון )לפי העניין(, בהפחתת ההנחה המוצעת.

 השטיפה מחיר ויחושב באופן הבא: מהניקוד הסופי למכרז 10%הניקוד עבור שטיפת רכבים יהווה 
 .10-ויוכפל בבמחיר השטיפה הנמוך ביותר מבין ההצעות יחולק  המוצע

ביותר  הנמוך, כאשר ההצעה בעלת הניקוד מחלקי ההצעהאחר מכן יחובר הניקוד שניתן לכל אחד ל
 תיבחר על ידי התאגיד.

 
ידי החברה זוכה יחיד -שיבחר עלוזאת בכפוף לכך מובהר כי התקני התדלוק יותקנו ללא תשלום 

כים, התקני התדלוק במכרז והזכייה לא תפוצל בין מספק זוכים. ככל שתפוצל הזכייה בין מספר זו
 .זכייתוללא תשלום יהיו רק אלו הכלולים בהיקף  י כל זוכהיד-שיסופקו על

 
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .13

 .ימים נוספים 90קפה של הצעתי למשך ויוארך ת יובליםבתנאי המכרז. במידה ותדרוש שהוגדר 

 
עה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת הצ .14

 אותי כאמור דלעיל.

 
 ____________/_____________ .ת.ז./ ח.פ ____________________________ שם המציע:

 
 תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  _________________________

 
 טלפון: _______________________________ _____________________________ בת:כתו

 
 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:
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____________________________________________________________ 

 
  __________________________________________________ חתימות:

 מסמך ב'(. –פרוט דרישות לחתימות בתנאי המכרז )ראה 
 

 _____________________.  תאריך:
 

 כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'(אישור חתימה: )
 

 _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:________אני הח"מ 

 
 יע הוא אדם(ה"ה __________ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמצ .1

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( .2

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________

 
 וכי חתמו על מסמך זה בפני. ו,תו___ ולחייב א_____________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 

 _______________   ________________ 
 חתימה     תאריך           

   


