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שירותי תדלוק באמצעות התקני תדלוק למתן  03/2020 מכרז פומבי מספר
 ושירותים נלווים אוניברסליים
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 תיםומהות השיר .1

מזמינה בזאת מציעים  "(המל"גאו " "המועצה" )להלן:המועצה להשכלה גבוהה  1.1
תדלוק  למתן שרותי יש הצעותאשר עומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, להג

 . ("השירותים": גם )להלן נלוויםאוניברסליים ושירותים באמצעות התקנים 

לשימוש חברי הנהלה ולבעלי תפקידים כלי רכב המועצה חוכרת )ליסינג( כעשרה  1.2
 כיום קיימים בכלי רכב אלו התקני דלק אוניברסליים. מסוימים.

מספר כלי הרכב במהלך תקופת  המועצה תהא רשאית להגדיל או להקטין את 1.3
פי צרכיה, והזוכה במכרז יתן את השירותים במחיר הצעתו, ללא -, עלההתקשרות

 תלות במספר כלי הרכב.

אין בנתון זה משום  בשנה.₪ אלף  200-150 -כב  מוערכת עלות התדלוק השנתית 1.4
 כלשהו, אם בכלל.המל"ג להיקף תדלוק  התחייבות מצד 

 בין היתר:כללו יים נושא המכרז שירותיה 1.5

 .בפריסה ארצית שירותי תדלוק  1.5.1

 אספקת כרטיסי תדלוק במקרה הצורך. 1.5.2

 שטיפת רכבים. שירותי  1.5.3

התקנת התקני תדלוק אוניברסליים בכלי רכב שיתווספו במהלך  1.5.4
 בטרם קבלת הרכביםתקופת ההתקשרות. ההתקנות יבוצעו 

בתיאום עם גדר על ידי המל"ג )ובמיקום שיוהחדשים על ידי המל"ג 
 .(חברת הליסינג

המציע מעמיד לרשות המועצה מענה לפניות באמצעות מוקד שירות לקוחות  1.6
 טלפוני/אינטרנטי או לחילופין איש קשר שישמש נציג שירות ופניות מול המועצה.

יובהר כי אין בהתקשרות עם הזוכה כדי להעניק לו בלעדיות כלשהי במתן  1.7
עצה תהא רשאית, בכל עת, להתקשר עם כל ספק שתמצא לנכון, השירותים. המו

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לצורך מתן שירותים זהים או דומים או לבצע את 
 השירותים בעצמה. 
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ז, המועצה תהא רשאית להזמין שירותים או מוצרים נוספים אשר לא נכללו במכר 1.8
להצעת המחיר  ייקבע בהסכמה בין הצדדים וככל שניתן באופן יחסי המחיר

 במסגרת הצעתו למכרז.הזוכה שהגיש הספק 

)להלן:  הלך תקופת ההתקשרות עימויחולו על הזוכה במכרז במ מכרז זההוראות  1.9
 ."(ההתקשרות" או "ההזמנה"

 לוח זמנים למכרז .2

 להלן לוחות הזמנים: 2.1

מועד אחרון להגשת שאלות 
 הבהרה 

 12:00בשעה  21/06/2020-ראשון ה יום 

 להגשת הצעותמועד אחרון 
השעה עד  07/07/2020-שלישי היום 

14:00 

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים אחרים  2.2
 המופיעים בגוף המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה.

את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים  הלעצמ תשומר המועצה 2.3
 שכתובתו: המועצהתר האינטרנט של המנויים לעיל, בהודעה שתפורסם בא

www.che.org.il " :ובכלל זה לדחות את  "(אתר האינטרנט של המועצה)להלן
המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה או להגשת ההצעות, כל עוד 

 קשר לכך. טרם חלף מועד זה, ולא תהא למי מהמציעים כל טענה או דרישה ב

, לפני המועד המועצהבאחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של  2.4
האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה, לגבי דחיות מועדים ו/או עדכונים 

 ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת המכרז. 

ודות פרסום תשובות למניעת ספק מובהר בזאת, כי באחריות המציעים לבדוק א 2.5
הבהרה ועדכונים למכרז, ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או עדכון למכרז 
שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו בסמוך למועד 

 האחרון להגשת הצעות.

 עיון במסמכי המכרז וקבלתם .3

 . מסמכי מכרז זה על נספחיו, מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה 3.1

 אתר האינטרנט.במסמכי המכרז, ללא תשלום, בניתן לעיין  3.2

חובה על כל אדם המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט, לבצע רישום  3.3
"( טופס פרטי המציע" של משלוח טופס פרטי המציע )להלן:מוקדם בדרך 

.  Mechrazim@che.org.il למכרז לכתובת הדוא"ל:  כנספח א'המצורף ומסומן 
יש לוודא, כי נתקבל מענה אוטומטי מהמועצה בדואר האלקטרוני בדבר קבלת 

 הדוא"ל.

רישום מוקדם כאמור לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה במכרז זה  3.4
לא יוכל לקבל הודעות ועדכונים,  -מציע שלא יבצע רישום מוקדם כנדרש   -ואולם 

למשתתפים האחרים, בדבר המכרז, דבר העלול לגרוע מיכולתו לזכות  אשר ימסרו
בשל אי עמידה  -במכרז, בהעדר הפרטים הנחוצים, או אף להביא לפסילת הצעתו 

http://www.che.org.il/
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בתנאים נוספים שידרשו, ככל שידרשו. מציע שלא ישלח טופס פרטי מציע כנדרש 
 זה.במסמכי מכרז זה, לא יוכל להעלות כל טענה כנגד המועצה בעניין 

 בקשות להבהרה .4

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר  4.1
 2.1עד למועד הקבוע בסעיף  Mechrazim@che.org.il אלקטרוני אלקטרוני:

 לעיל.

, בשפה העברית בלבד, Wordמתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ הפונים  4.2
 ובפורמט שלהלן:

מס' 
סידורי 

של 
 השאלה

הסעיף במסמכי המכרז/  מסמך
 בנספח

 

 השאלה

   מסמכי המכרז .1

יש לציין את שם המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך קבלת תשובה, מספרי  4.3
 י. הטלפון שלו )קווי ונייד( וכתובת דואר אלקטרונ

 הההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעת 4.4
 .המועצה, ובכל מקרה יובהר, כי רק מענה בכתב יחייב את המועצההבלעדי של 

להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע  המועצהחליט בכל מקרה שבו ת 4.5
עים יידרשו מציה לשאלה, הובין בתגוב התיקון כלשהו מסמכי המכרז, בין ביוזמת

ידיהם ומהווה חלק בלתי -לצרף את המסמך האמור להצעתם, כשהוא חתום על
נפרד ממסמכי המכרז. בכל מקרה תשובות ותיקונים כאמור לתנאי המכרז, יהיו 

 תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.

תשובות הבהרה ועדכונים  באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום 4.6
למכרז זה, והם מוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או עדכון למכרז 

ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו  המועצהשפורסמו באתר האינטרנט של 
 בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

הבלעדי, לשנות את  פי שיקול דעתה-בכל עת ועל תהיה רשאית המועצהיובהר, כי  4.7
ו בכל דרך לעיל, א .4.5וחות הזמנים הקבועים במכרז, בהודעה שתינתן לפי סעיף ל

 .המועצהשל  אחרת בהתאם לשיקול דעתה

 תקופת ההתקשרות  .5

הודעת החל ממועד  חודשים 24ההתקשרות נושא מכרז זה הינה לתקופה של  5.1
למועצה נתונה אופציה חד  "(.תקופת ההתקשרות הראשונה")להלן:  הזכייה

 תקופת ההתקשרות את להאריךבלעדית, בהודעה בכתב ומראש, צדדית ו
  .נוספים חודשים 48בעד הראשונה 

המועצה תהיה רשאית בכל עת להביא את ההתקשרות לסיומה, תהא הסיבה לכך  5.2
ימים שתועבר אליו מראש.  30אשר תהא, וזאת בהודעה מוקדמת לספק בת 

 שר לכך.יובהר, כי לספק לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה בק

mailto:אלקטרוני%20Mechrazim@che.org.il
mailto:אלקטרוני%20Mechrazim@che.org.il


 29/06/2020מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום  
 
 

ידי המועצה, לא תהיה על המועצה חובה -על ההתקשרותבכל מקרה של ביטול  5.3
לפצות את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה עבור מתן 

 השירותים שסיפק עד לביטול ההתקשרות.

 תנאי סף .6

במועד דרישות המקדמיות המצטברות, העומדים בעצמם במציעים רשאים להגיש הצעות 
 :"(תנאי סף)להלן: " כדלקמןחרון להגשת הצעות, הא

 המציע הוא תאגיד רשום כדין או עוסק מורשה. 6.1

-המציע בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 6.2
1976. 

ועד המועד האחרון להגשת  1.1.2019החל מיום שירותי תדלוק, המציע סיפק  6.3
לפחות עושה שימוש בו זמנית מהם אחד כאשר  ותלקוחלפחות שני ל ,הצעות

 כלי רכב. 10בלפחות 

תחנות דלק  200לפחות באוקטן  95מאפשר שירותי תדלוק לבנזין מסוג מציע ה 6.4
 בגין כל התדלוקים. אחת חודשית חשבוניתב , בפריסה ארצית

 ברחבי הארץ.שונות תחנות בשונים  שירותי המציע כוללים שירותי שטיפה 6.5

 מסמכים שיש לצרף להצעה .7

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז על נספחיהם, כשהם מלאים  7.1
 , ובכלל אלו:ידי מורשי חתימה מטעמו-על וחתומים

תאגדות של התאגיד, העתק תעודת הה -אם המציע הוא תאגיד  7.1.1
ותעודת/ות שינוי שם, אם קיימת/ות, אישור מורשה חתימה ותדפיס 

 מלא ועדכני מהרשם הרלוונטי.

 צילום תעודת עוסק מורשה. 7.1.2

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים  7.1.3
 .1976-ציבוריים, תשל"ו

 אישור תקף על ניכוי מס במקור. 7.1.4

 למסמכי המכרז. 'בכנספח צורף , בנוסח המטופס הגשת הצעה 7.1.5

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב2-ב ו2תצהיר בהתאם לסעיפים  7.1.6
 למסמכי המכרז. 'גכנספח , בנוסח המצורף 1976-תשל"ו

 6.5-ו 6.4, 6.3בסעיפים הקבוע  םלשם הוכחת עמידת המציע בתנאי 7.1.7
 :לעיל יצרף המציע

  למסמכי המכרז. 'דכנספח תצהיר בנוסח המצורף  7.1.7.1

ולפי חברות,  לפי פריסה ארצית תחנות הדלק רשימת 7.1.7.2
 .מאפשר תדלוק במספר חברות דלקאם המציע, 

 רשימת תחנות שטיפה, לפי פריסה ארצית. 7.1.7.3
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כל מסמך הבהרה ו/או תוספת ו/או עדכון לגבי המכרז שיוצא בכתב  7.1.8
 .האינטרנט של המועצהורסם באתר , ויפהמועצהידי -על

ב לחוק חובת 2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  7.2
"(, רשאי המציע לצרף חוק חובת המכרזים": )להלן 1992-המכרזים, תשנ"ב

להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד כנדרש בחוק זה, ובהתאם לתנאים המפורטים 
ראות החוק האמור, יש לצרף את האישור שם. מודגש בזאת, כי בהתאם להו

והתצהיר כאמור, בעת הגשת ההצעה למכרז, כתנאי לקבלת היתרון המוענק בחוק 
 זה לעסק בשליטת אישה.

לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או הפרטים  תרשאי מועצהה 7.3
ם המועצה תהיה רשאית בהתאהנדרשים בתנאי המכרז. בלי לגרוע מהאמור לעיל, 

לדרוש מהמציע השלמה ו/או הבהרה של איזה מהמסמכים לשיקול דעתה הבלעדי 
ו/או הפרטים האמורים, לרבות מסמכים ו/או פרטים הנוגעים לעמידת המציע 

 באיזה מתנאי הסף למכרז ו/או מסמכים ו/או פרטים שלא נדרשו מראש.

 בחירת ההצעה הזוכה .8
 כמפורט להלן:שלבים,  בשלושההליך בחירת ההצעה הזוכה יתנהל  8.1

בתנאי הסף,  ההצעותשל  ןבחן את עמידתת המועצה :שלב ראשון 8.1.1

 לעיל, ותפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף. 6 המפורטים בסעיף

 : ההצעותבדיקת  – שלב שני 8.1.2

 :(נקודות 10מספר תחנות דלק )ניקוד מרבי עד  8.1.2.1

יוכלו הן בש תחנות הדלקלמספר עניק ניקוד ת המועצה

  .לתדלקמועצה עובדי ה

יקבלו תחנות דלק  20כל  201-החל מתחנת הדלק ה

תחנות דלק  400קודות, כלומר נ 10אחת, ועד  נקודה

 ו את מירב הנקודות.יקבלומעלה 

אופן הצעת  (:נקודות 90הצעת המחיר )ניקוד מרבי עד  8.1.2.2

 להלן. 9בסעיף המחיר וחישובה יהיה כמפורט 

תסכום את ציון האיכות  המועצה: שקלול ההצעות – שלישישלב  8.1.3

המציע שהצעתו תקבל את הציון וציון המחיר של ההצעות. 

הגבוה ביותר יזכה במכרז, אלא אם כן יתקיימו נסיבות המשוקלל 

 מיוחדות שלא לבחור בהצעתו.

 הגשת הצעת המחיר .9

 יםהמוצע , לפי העניין,הנחה או המחירב (נספח ב') המציע ינקוב בהצעת המחיר 9.1
 ידיו בגין כל אחד משלושת הרכיבים הבאים:-על

 אוקטן )כולל מע"מ( 95בנזין מסוג ממחיר ליטר רות ובאגהנחה  9.1.1
ידי משרד האנרגיה -תאם למחיר המתפרסם בתחילת כל חודש עלבה

והדלק בהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים 
  "(.הנחה לליטר בנזיןמרביים בתחנות תדלק שירות מלא( )להלן: "

₪  45  שלא יעלה על  מחיר עבור שטיפת כלי רכב פרטי )חוץ ופנים( 9.1.2
אם המציע יציע מחיר  .רכב בודד  כלי לשטיפת "מ, לא כולל מע
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גם לעניין ₪,  45ייחשב הדבר כאילו הציע המציע ₪,  45שיעלה על 
 התמורה שתשולם לו, אם יזכה במכרז.

אם המציע יובהר כי  מחיר עבור התקנת התקן תדלוק אוניברסלי. 9.1.3
הזוכה יציע מחיר גבוה בגין רכיב זה, תהא רשאית המועצה לקנות 
התקנים אלו מכל גורם אחר, ולמציע לא תהא כל טענה או דרישה 

 בקשר לכך.

מעבר לתמורה בגין הרכיבים לעיל, לרבות דמי  יובהר כי לא תשולם תמורה נוספת, 9.2
ניהול, דמי שימוש או עמלות כלשהן. ועל המציע לגלם עלויות נוספות, אם קיימות, 

 בהצעתו.

 :חישוב ההצעה הזוכה 9.3

הנחה לליטר בנזין ברק תתחשב המועצה לשם חישוב ההצעה הזוכה  9.3.1
שטיפת כלי רכב )חוץ ופנים( ומחיר חיר עבור מכלומר  כמפורט להלן.

לא ישמש לשם בחירת  –התקנת התקן תדלוק אוניברסלי עבור 
 ה הזוכה. ההצע

 יהיה כדלקמן: חישוב ההצעה הזוכה 9.3.2

יציע הנחה שונה לכל אחת  מציע אחד אם – הנחה לליטר בנזין
 ותהשונ ההנחותכממוצע )רגיל( של  ההנחהתחושב מחברות הדלק, 

נוסחת חישוב להלן   .שהציע

 ההצעה:

 1992-תשנ"בלחוק חובת המכרזים,  ב.2בכפוף להוראות סעיף  – הצעות זהות 9.4
בדבר מתן עדיפות לעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בחוק האמור, אם תהיינה 

המועצה את ההצעה שבה יינתן , תבחר ציון משוקלל זההמספר הצעות בעלות 
לשטיפת כלי רכב תהא  הצעת המחיראם מוך ביותר לשטיפת כלי רכב. המחיר הנ

המחיר  מספר תחנות דלק גדול יותר אותבחר ההצעה שמציעה  זהה גם היא
. אם לא תהיה אפשרות לבחור את , לפי שיקול דעת המועצההזול ביותר המשוקלל

 תערוך המועצה הגרלה.לפי האמור ההצעה הזוכה מבין ההצעות הזהות 

 הגשת ההצעה .10

, ירושלים עד 43ז'בוטינסקי , ברחוב המועצהההצעה תוגש לתיבת המכרזים של  10.1
. הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד לתאריך לעיל 2.1עיף למועד הנקוב בס

 ולשעה הנקובים לעיל, לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים ותיפסלנה על הסף.

יובהר, כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל תוחזר למגיש ההצעה,  10.2
 רה.ותיפתח, במידת הצורך, רק לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי במטרה להחזי

 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס. 10.3

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז, וכי הייתה לו  10.4
הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על 

צעה בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהגיש ה
במכרז יהיה מנוע מלטעון טענות כנגד תנאי המכרז, או כי לא היה מודע לפרט 

 כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו.
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על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את היקף ומאפייני  10.5
השירות, וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי, עסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של 

פי -מכרז, למתן השירות ולכלל התחייבויותיו של המציע עלהמציע, להליך ה
 מסמכי המכרז.

כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור  10.6
 ידי המציע.-במתן השירותים מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על

ו/או  כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות 10.7
הנובעות מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, 

 המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא כל  10.8
 הסכם, קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.

ידי מציע אחד ובשמו -ן להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש עלאי 10.9
בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים 
המגישים הצעות למכרז זה. גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל 

או לפגוע אחד מהם מספר ח.פ נפרד(, היוצר ו/או עלול ליצור ניגוד עניינים ו/
בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא 

לפסול הצעות של  תשאיהמועצה תהא ריגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה. 
מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין ו/או חברת בת ו/או חברה מסונפת 

 . 1968 –התשכ"ח ו/או חברה קשורה, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, 

את ההצעה, על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים הדרושים הנלווים אליה, יש  10.10
מקור והעתק אחד, במעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני  -להגיש בשני עותקים 

 03/2020זיהוי כלשהם של המציע. על המעטפה יש לציין: "מכרז פומבי מספר 
". ושירותים נלווים אוניברסליים שירותי תדלוק באמצעות התקני תדלוקלמתן 

במקרה של אי התאמה או סתירה בין שני העותקים, ייחשב נוסח המקור כנוסח 
 הקובע.

 תוקף ההצעה .11

חודשים ממועד הגשת ההצעות למכרז, אף אם  6ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  11.1
נבחר זוכה במכרז קודם למועד זה. זאת, בין היתר, למקרה שהזוכה לא יעמוד 

, או בכל ההתקשרותשהו מתנאי המכרז, או הציג מצג מטעה, או יפר את בתנאי כל
מקרה אחר שזכיית הזוכה במכרז תבוטל. במקרה כאמור, או במקרה שבו לא 
תצא ההתקשרות עם הזוכה אל הפועל, מכל סיבה שהיא במסגרת תקופה זו 

לי לגרוע מכל זכות אחרת , ובת, אך לא חייבתהיה המועצה רשאיתכאמור, 
 לפי דין, להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה במקום הבא. מת להשקיי

לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם  תהא רשאית המועצה 11.2
חודשים נוספים, והמציעים  6-לתקופה נוספת, אחת או יותר, ובסך הכל לא יותר מ

 מתחייבים להאריכה בהתאם.

 הצעה מסויגת או מותנית .12

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם  12.1
לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון  תהא רשאיהמועצה תדרישות המכרז. 

במסמכי המכרז או בתנאיו, אם ייעשו, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז 
 "(.הסתייגות)להלן: "
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והמועצה תהא , המועצהפי להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כל 12.2
לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות, תוך התעלמות ממנה, או לחילופין  תרשאי

לקבל הצעה כאמור, ה המועצה הבלעדי. בחר הלפסול את ההצעה, לפי שיקול דעת
 תודיע על כך למציע בכתב.

המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות שכלל  12.3
 מכרז או בהצעתו למכרז.במסמכי ה

מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות  12.4
 לעיל. 7את השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, כמפורט בסעיף 

 דרישה למידע נוסף או להבהרות .13

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות בכתב או  13.1
ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע שאליו תפנה בעל פה 

כאמור לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על פני מציעים אחרים. 
 ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, המלצות או  13.2
ת במכרז, לצורך בחינת עמידתו של אישורים המתייחסים לדרישות המפורטו

המציע בתנאי המכרז, לרבות בתנאי הסף, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה 
 לבחינת ההצעה.

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם  13.3
אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי החלטה זו משרתת 

 המכרז ואת תכליתו של מכרז זה. כתכעור המועצההמרבי את טובת באופן 

, כל מידע ו/או אישור ו/או למועצה, מיד עם דרישתההמציע מתחייב להמציא  13.4
 הבהרה כאמור לעיל.

 עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה .14

)ה( לתקנות חובת 21עיון במסמכים יעשה בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  14.1
 המכרזים.

, חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים מציע הסבור כי 14.2
שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש בהצעתו, מהם 
החלקים הסודיים, וכן, יצרף עותק נוסף של הצעתו, שבו החלקים הסודיים 

 מושחרים.

סירת ההצעה מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למ 14.3
 כולה לעיון מציעים אחרים.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים  14.4
גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות 

 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

ם הינו של ועדת המכרזים יודגש: שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעי 14.5
בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות 

 רשות מינהלית.
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רשימות  או הסף בדרישות לעמידה הנוגעים ונתונים ההצעה מחירי כי, יודגש 14.6
 סוד או מסחרי כסוד מקרה בכל ייחשבו לאשטיפה תחנות התחנות דלק או 

 .מקצועי

 כלליותהוראות  .15

מסמכי המכרז הם רכושה הבלעדי של המועצה, ואין לעשות בהם שימוש אלא  15.1
 לצורך הגשת ההצעות.

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים  15.2
 המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.

לא ישמשו  כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד, והן 15.3
 לצרכי פרשנות.

את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות  הלעצמ תשומר המועצה 15.4
 המועצהחליט תהמלא והסופי. אם  הסיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעת

כאמור לבטל את המכרז, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או 
היו זכאים לתשלום כלשהו, לרבות לא טענה מכל סוג שהוא, בקשר לכך, והם לא י

כל חובה  המועצהבדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטול כאמור, ולא תחול על 
 לתשלום כאמור.

 תנאים לתקופת ההתקשרות

 הצהרות הספק  .16

מחזיק בכלל המסמכים והאישורים התקפים בהתאם  הספק מצהיר כי הוא 16.1
עודות, ביטוחים, הסמכות והכשרות להוראות כל דין, לרבות רישיונות, היתרים, ת

  מכרז זה.הנדרשים לשם התאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי 

. אי בהתקשרות זו, הינה תנאי מהותי יו למכרזנכונותן של הצהרותידוע לספק  16.2
מצד  הזמנה זונכונות הצהרות אלא, כולן או חלקן, ייחשבו כהפרה יסודית של 

 הספק, על כל המשתמע מכך.

לספק כי ההתקשרות עם ספק היא של המועצה בלבד ואין בה כדי ליצור כל  ידוע 16.3
 קשר חוזי או התחייבות כלשהי בין הספק לבין כל גורם אחר. 

בין הספק ו/או ו, וז התקשרותמשמש כקבלן עצמאי בביצוע  הספק מצהיר כי הוא 16.4
ו יחסי כל עובד המועסק על ידיו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין המועצה לא יתקיימ

 מעסיק. -עובד

 התמורה .17

 המחיר,הצעת מחירי , בהתאם ללזוכהתמורת מתן השירותים תשלם המל"ג  17.1
 :כדלקמן

בהתאם למחיר , אוקטן 95בנזין מסוג ליטר צריכה בפועל של בגין  17.1.1
ידי משרד האנרגיה והדלק בהתאם -המתפרסם בתחילת כל חודש על

ביים בתחנות לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מר
 .. המחיר כולל מע"מבניכוי ההנחה שהציע הזוכה תדלק שירות מלא(

 כלי רכב שבוצעו בפועל. למחיר יתווסף מע"מ כדין. שטיפתבגין  17.1.2
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למחיר יתווסף מע"מ . בפועל ליהתקנת התקן תדלוק אוניברסבגין  17.1.3
 כדין.

 או בהוראת קבע התמורה תשולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין לידי המועצה 17.2
 .בתיאום מול הספק

ם החלים עליו מכוח הוראות כל הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומי 17.3
 .דין

מסודרת ומפורטת, הכוללת  אחתחשבונית  למועצהיגיש הספק  בכל חודש 5-עד ה 17.4
במהלך החודש  שבוצעו פירוט תדלוקים ושטיפות כלי רכב לפי מספר כלי רכב

ק לכלול בחשבונית נתונים נוספים המועצה תהא רשאית לדרוש מהספשחלף. 
ביחס לשירותים שנתן. אי הגשת חשבונית כאמור תהווה הפרה יסודית של 

 ההתקשרות והמועצה תהא רשאית לסיים את ההתקשרות עם הספק.

מיום הגשת ימים  30שוטף +  ר, בתנאיהתשלום יבוצע במקרה של חשבונית,  17.5
 החשבון.

י לדרוש כל הבהרה לצורך מתן אישורו ויהיה מובהר כי נציג המועצה יהיה רשא 17.6
 .מורשה לאשר את החשבון בחלקו, בשלמותו או לא לאשרו כלל

לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי המועצה בגלל עיכובים בתשלום  17.7
 התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.

 עודף שיקבל מהמל"ג.הספק מתחייב להחזיר למל"ג מיד כל סכום  17.8

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים  17.9
, וכן כל 1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 פי נהלי המועצה, כפי שיהיו מעת לעת. -פי כל דין ועל-אישור שיידרש על

המועצה תנכה במקור מכל  למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום סופי, 17.10
פי -תשלום לספק, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על

כל דין, אלא אם ימציא הספק, זמן סביר לפני ביצוע התשלום, אישור תקף כי הוא 
 פטור מניכוי מס או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.

ידי נציג המועצה, ועל -ות עליובהר, כי התמורה תשולם לספק בכפוף לביצוע הזמנ 17.11
לא  -ידיו בלבד. הזמנות שיבוצעו שלא באמצעות ו/או באישור נציג המועצה 

 תשולם התמורה בגינן.

מר יונתן אבן טוב, ממונה תחום מנהל וכספים,   – "נציג המועצהלעניין סעיף זה, "

 .ו ו/או יבוא במקומואו כל מי שיוסמך על ידי ואו נציג

 סכום כל כנגד, מהספק הל המגיע תשלום או סכום כל לקזז תרשאי היההמועצה ת 17.12
 התקשרות כל פי על או התקשרות זו פי על מהמועצה לספק המגיע תשלום או

 .ביניהם אחרת

 הפרת ההתקשרות .18

או  הזמנה זובלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו למועצה על פי  18.1
ר מהמקרים שיפורטו להלן, תהא הדין, מוסכם במפורש כי בקרות אחד או יות

 באופן מידי: ההתקשרותהמועצה זכאית לבטל את 
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הפרה יסודית. המועצה תהא רשאית )אך לא  ההזמנההספק הפר את  18.1.1
פי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר לספק לתקן את ההפרה -חייבת( על

 בפרק הזמן הנקוב בדרישת בכתב מאת המועצה;

העביר בדרך אחרת את  הספק המחה ו/או הסב ו/או שיעבד ו/או 18.1.2
, במלואן או בחלקן, הזמנה זוו/או את זכויותיו על פי  זכייתו במכרז

 ללא אישור המועצה מראש ובכתב; 

הספק בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת  18.1.3
 פירעון;

הספק חדל בפועל מלנהל עסקיו ו/או לתת שירותים כדוגמת  18.1.4
 ; וז התקשרותהשירותים נושא 

הוצא נגד הספק צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז הספק  18.1.5
 )שלושים( ימים; 30פסול דין ואלו לא בוטלו תוך 

 הספק התפרק מרצון, או על פי צו של בית משפט; 18.1.6

הוטל עיקול )או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי  18.1.7
שים לספק הספק או על נכסים מהותיים של הספק ו/או נכסים הדרו

 30לצורך מתן השירותים, ובלבד שהעיקול האמור לא הוסר תוך 
 )שלושים( ימים מיום הטלתו.

לידי סיום כאמור, יהא הספק זכאי לתשלום רק בגין  שתובא התקשרות זובמקרה  18.2
, בניכוי הוצאות המועצה, ההתקשרותמועד סיום להשירותים שניתנו בפועל עד 

 אם היו.

השיפוט הבלעדית, המקומית והייחודית לדון בתובענה שעילתה סמכות   - סמכות שיפוט .19
 מכרז זה, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.
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 ספח א': טופס פרטי המציענ

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 mechrazim@che.org.ilבדוא"ל: 

תדלוק  תן שירותילמ 03/2020מכרז פומבי מספר אנו/י הח"מ מצהירים, כי מצויים בידינו מסמכי 

, ומבקשים לשלוח לנו כל הודעה בדבר באמצעות התקני תדלוק אוניברסליים ושירותים נלווים

 המכרז האמור לכתובת דואר אלקטרוני הבאה:

  __________________ שם המציע: _______________________________ מספר תאגיד: 

  ________________________________________ שם ותפקיד איש הקשר לצורך מכרז זה: 

  __________________________ _________, טל. נייד : מספר טלפון : _______________

  ______________________________________________________ מספר פקסימיליה : 

  _______________________________________________________________ כתובת: 

  ___________________________________________________ כתובת דואר אלקטרוני: 

המועצה פטורה מלשלוח לנו הודעות ועדכונים בדבר המכרז,   -ברור לנו, כי אם טופס זה לא נשלח 

ואז נהיה עלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים נוספים והבהרות, שהמועצה 

לזמן לאחר עריכת המכרז, ככל שתפרסם, או שעלולים להיפגע סיכויינו לזכות תפרסם מזמן 

 בהליך, בהעדר מידע מספיק, אשר ימצא באותה עת בידי המתמודדים האחרים.

הנכם מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת הדוא"ל באמצעות 

 "אישור קריאה".

 בברכה,

  ___________________ : ; חתימה ____________________________ שם מלא ותפקיד: 

  ___________________ ; תאריך:  ___________________________ חותמת של המציע: 
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  נספח ב': טופס הגשת ההצעה

  03/2020 למכרז פומבי מספראני ______________________, החתום מטה, מגיש בזה הצעתי 

, שפורסם ע"י ושירותים נלווים תדלוק באמצעות התקני תדלוק אוניברסליים למתן שירותי

 המועצה להשכלה גבוהה.

  ____________________________________________________________ שם המציע: 

  _____________________ תאגיד: ___________________, תאריך רישום התאגיד:  פרמס

 במקום מספר תאגיד(.מספר עוסק מורשה המציע אינו תאגיד, יש לרשום אם )

  ___________________________________________________ כתובת המשרד הראשי: 

  ______________ : ___________________ מספר פקסימיליה: של איש הקשר מספר טלפון

  ___________________________________________________ אלקטרוני: -כתובת דואר

  ________________________________________________________ מספר טלפון נייד: 

לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי המכרז  הצעתנו זו ניתנת .1

וההסכמים המצורפים, ולאחר שניתן לנו זמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר 

שקיבלנו את כל הפרטים, שהיו נחוצים לנו לשם הגשת הצעה. אנו מצהירים, כי אנו מקבלים 

 חייבים לכל הנדרש, ללא סייג.את כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז ומת

הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה, חלקיה ונספחיה תעמוד בתוקפה עד לשישה חודשים מיום  .2

אנו נאריך את תוקף הצעתנו, עד להכרזה בדבר  -פרסום המכרז. היה והמועצה תבקש זאת 

 המציע הזוכה בהליך זה.

את במסמכי המכרז, ו אנו מצרפים לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט .3

 ידי הנ"ל בראשי תיבות.-סמכי המכרז כשכל אחד מעמודיו חתום עלמ

את  לאחר להעביר אנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו ואנו מסכימים, כי לא נהיה רשאים .4

 או מקצתן. כולן , באם נבחר כמציע זוכה,מכרז זה על פי זכויותינו או חובותינו

תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או  אנו מגישים הצעה זו מבלי שערכנו .5

חלקי, עם המשתתפים האחרים או משתתפים פוטנציאליים או מי מטעמם במכרז זה לגבי 

 ידינו.-איזה מן הפרטים המפורטים בו ואשר מוצעים על

אנו מצהירים בזאת, כי נעשה שמוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל  .6

 מכרז זה.השירותים לפי 
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 להלן הצעת המחיר: .7

 (אוקטן 95מחירי תדלוק )בנזין א: 

בין חברות הדלק אם ההנחה לליטר בנזין שונה 

יציין  ,במסגרת הצעתויה לתדלק, בהן ניתן יה

המציע את שם חברת הדלק ואת ההנחה 

 )למשל פז, דלק,המוצעת בגין תדלוק בחברה זו. 

 סונול, דור אלון, טן, מיקה 

 וכיו"ב(

 95בנזין מסוג ממחיר ליטר באגורות הנחה 

בהתאם למחיר המתפרסם  אוקטן )כולל מע"מ(

ידי משרד האנרגיה והדלק -בתחילת כל חודש על

בהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים 

ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלק 

 שירות מלא(

 

  

  

  

  

  

  

 

  רכיבים לחישוב ההצעה:לא מהווים  –רכיבים נוספים ב.  

א ל₪  45 שלא יעלה על  לא כולל מע"מ, ₪            : ת שטיפהמחיר שטיפה בתחנ
 .בודד כלי רכבכולל מע"מ, לשטיפת 

, ₪             (:  במשרדי המל"גברכב פרטי )אוניברסלי תדלוק  התקןמחיר התקנת 
  לא כולל מע"מ. 

והצעה זו ניתנה לאחר   ,אני מצהיר בזה, כי לא אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו, כהגדרתו לעיל
 .ק בהוראות מסמכי המכרז והשירותים שיידרשו על ידי במסגרתועיון מדוקד

 

 ___________   _______________________   ________________________  

 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 
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 )להלן: "החוק"( 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -' גנספח 

אני, הח"מ ____________ נושא ת.ז מס'  ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי לומר 
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן/ת הצהרתי זאת את האמת 

למכרז,  6.2"( בתנאי המפורט בסעיף המציעלהוכחת עמידת _________________ )להלן: "
 כדלקמן:

 הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע. .1

 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.    .2

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם  .3
 עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.     

 ב לחוק2הצהרה סעיף  -הצהרה קיום דיני עבודה 

עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי  .4
-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור

, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991
עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה  -

 בעבירה.

ם בחוק הבנקאות "שליטה" משמעם: כמשמעות-המונחים "אמצעי שליטה", "החזקה" ו
 .1981-)רישוי(, תשמ"א

  .ב לחוק2כמשמעותם בסעיף  -לענין תצהיר זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה"  .5

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  –ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 

)להלן: "חוק  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .6
 חלות על המציע, או שהן חלות עליו והוא מקיים אותן.שוויון זכויות"( אינן 

עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות  100אם המציע יזכה במכרז שבכותרת והוא מעסיק  .7
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

נחיות בקשר לשם קבלת ה -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9חובותיו לפי סעיף 
 ליישומן.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

 שם המצהיר: ____________ תאריך: ___________ חתימה: ______________
 

 אישור עו"ד

אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב 
המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס'  בפני מר/גב' ________________,

_______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה 
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, 

 וחתם/ה עליה בפני.

______________ 

 תאריך                              

__________________ 

 חתימה וחותמת
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 וניקוד מדד איכות בדבר עמידה בתנאי סףתצהיר  -' דנספח 

 

אני, הח"מ ____________ נושא ת.ז מס'  ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי לומר 
את את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן/ת הצהרתי ז

 6.4, 6.3הסף הקבועים בסעיפים "( בתנאי המציעלהוכחת עמידת _________________ )להלן: "
 למכרז, כדלקמן: 6.5-ו

 הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע. .1

 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.    .2

  ,מועד האחרון להגשת הצעותועד ה 1.1.2019החל מיום שירותי תדלוק, המציע סיפק  .3
 כלי רכב. 10לפחות עושה שימוש בו זמנית בלפחות מהם אחד כאשר  ותלקוחלפחות שני ל

תחנות דלק  1__________ –באוקטן  95מאפשר שירותי תדלוק לבנזין מסוג מציע ה .4
 בגין כל התדלוקים. אחתבפריסה ארצית,  בחשבונית חודשית 

 שירותי המציע כוללים שירותי שטיפה שונים בתחנות שונות ברחבי הארץ. .5

 לתצהיר זה מצורפות: .6

  המציע, מאפשר תדלוק , אם לפי חברותולפי פריסה ארצית רשימת תחנות הדלק
 .במספר חברות דלק

 פה, לפי פריסה ארצית.רשימת תחנות שטי 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 

 חתימה: ______________

 

 תאריך: ___________

 

 שם המצהיר: ____________

 

 אישור עו"ד

 

אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב 
____, המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' בפני מר/גב' ____________

_______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה 
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, 

 וחתם/ה עליה בפני.

 

______________ __________________ 

                                                           
 דלק. תחנות 200תנאי הסף קובע לפחות   1
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 חתימה וחותמת תאריך                              

 


