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 למתן שירותי תדלוק באמצעות התקני תדלוק אוניברסליים – 03/2020פומבי מכרז הנדון: 
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המכרז/

 בנספח

 תשובה  השאלה

מסמכי  1

 המכרז

על פי תנאי הסף שבסעיף זה, על כל מציע להיות  6.3

ן במתן שירותי תדלוק החל מיום בעל ניסיו

, קרי כשנה וחצי בלבד. לאור חשיבות 1.1.19

הניסיון הקודם במתן שירותים מסוגם של 

השירותים נשוא המכרז, מוצע לעורך המכרז 

לדרוש מהמציעים תקופת ניסיון ארוכה יותר 

שתאפשר קבלת הצעות ממציעים מנוסים 

 שיכולתם במתן השירותים מוכחת לאורך זמן.

 ן שינוי במסמכי המכרזאי

מסמכי  2

 המכרז

שיטת הניקוד המפורטת במכרז ולפיה יינתן  8.1.2.1

ניקוד עודף עבור מספר תחנות תדלוק העולה על 

, מייצרת יתרון בלתי הוגן למפיצים בתחום 201

 הדלק על פני חברות הדלק עצמן.

כידוע, ישנה כיום חובה לעשות שימוש רק 

ו ניתן לתדלק אצל , באמצעותאוניברסליבהתקן 

כל ספק שללקוח יש התקשרות איתו, כך 

שהמל"ג רשאית לבחור מספר מציעים ולתדלק 

בתחנות של כל המציעים שבחרה, באופן המביא 

לכמות תחנות תדלוק גבוהה. במצב דברים זה, 

נראה כי אין כל יתרון בהענקת ניקוד גבוה יותר 

ואין  201-לכמות תחנות תדלוק גבוהה מ

 צור יתרון כלשהו למפיצים כאמור. הצדקה לי

ותבחר  8.1.2.1מוצע שהמל"ג תשמיט את סעיף 

 את ההצעה הזוכה לפי הצעת המחיר.

 אין שינוי במסמכי המכרז

מסמכי  3

 המכרז

בשוק הדלק לא מקובל להעניק הנחה באחוזים,  9.1.1

אלא באגורות. מבוקש לתקן את מסמכי המכרז 

 בהתאם.

 

 מקובל. 

גורות ביחס למחיר הקבוע ההנחה תינתן בא

 בשירות מלא, 95לליטר בנזין 

וזו תהיה ההנחה המחייבת את הצדדים 

 לאורך תקופת ההתקשרות.

)ההנחה תומר לאחוזים רק לצורך השוואת  

ההצעות באמצעות הנוסחה, ביחס למחירי 

 הדלק ביום בדיקת ההצעות(
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 9.1.1ראו מסמכי מכרז מתוקנים בסעיף 

 '.ובהצעת המחיר נספח ב

מסמכי  4

 המכרז

 יםהניתנ נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים 9.1.1

על רקע  יםמוענק במסגרת המכרז, למל"ג

המצב השורר בשוק האנרגיה, וכי במידה ויחול 

במהלך תקופת  ,שינוי מהותי במצב זה

זכאי המציע הא יההתקשרות בין הצדדים, 

לשנות את התנאים המסחריים ותנאי ההנחה, 

בהודעה מוקדמת  למל"גודיע י יעהמצובלבד ש

 ועל השינוי שבכוונתמראש ובכתב, יום  30 בת

לבצע. במקרה שהשינוי האמור יהיה לרעת 

ההסכם להביא  תהא המל"ג רשאית, המל"ג

כמו כן, נבקש להבהיר, כי במידה  .לידי סיום

ויוטלו מיסים נוספים על הדלק לרבות שינוי 

 בבלו, הם יחולו על המל"ג.

 . במסמכי המכרז אין שינוי

ההנחה היא ממחיר המפורסם מדי חודש 

 ידי משרד האנרגיה-על

מסמכי  5

 המכרז

בשוק הדלק לא מקובל להעניק הנחה באחוזים,  9.3.1

אלא באגורות. מבוקש לתקן את מסמכי המכרז 

 בהתאם.

 

 .3ראה תשובה לשאלה 

 

 9.1.1ראו מסמכי מכרז מתוקנים בסעיף 

 ובהצעת המחיר נספח ב'.

מסמכי  6

 המכרז

נבקש להבהיר כי המסמך שיועבר על ידי  .1 17.2

הספק יהיה "מסמך אחר" המוכר על ידי 

 רשויות המס, ולא "חשבונית מס".

נבקש להבהיר, כי פיגור בתשלום התמורה  .2

 יחויב בהפרשי הצמדה וריבית.

נבקש להבהיר כי התשלום יבוצע באמצעות  .3

 הוראת קבע.

 כל מקרה יבחן לגופו. .1

 במסמכי המכרז.אין שינוי  .2

מקובל כי תינתן אפשרות לתשלום  .3

מנגנון שיקבע  כוללבאמצעות הוראת קבע 

בין הצדדים להחזרים/התחשבנות במידת 

 הצורך. 

 

מסמכי  7

 המכרז

נבקש לבטל סעיף זה. קיזוז איננו מקובל  17.12

ובוודאי שלא מקובל קיזוז חוב שלא בקשר עם 

 ההתקשרות הספציפית הזו.

 מכי המכרז.אין שינוי במס

מסמכי  8

 המכרז

 14נבקש להכפיף את ביטול החוזה להתראה בת  18.1

 יום במהלכה לא תוקן הליקוי.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

מסמכי  9

 המכרז

למען הסדר הטוב, נבקש להבהיר כי תחנות  18.1.2

השירות ותחנות הרחיצה הינן קבלני משנה של 

 המציע, ונבקש אישורכם לכך כבר כעת.

מגביל שימוש בקבלני  וסח הסעיף איננונ

 משנה בהקשר זה.

נספח  10

ב': 

טופס 

הגשת 

 ההצעה

למען הסדר הטוב, נבקש להבהיר כי תחנות  4

השירות ותחנות הרחיצה הינן קבלני משנה של 

 המציע, ונבקש אישורכם לכך כבר כעת.

נוסח הסעיף איננו מגביל שימוש בקבלני 

 משנה בהקשר זה.

 

 3ראה תשובה לשאלה . 1. בשוק הדלק לא מקובל להעניק הנחה 1 א 7נספח  11
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ב': 

טופס 

הגשת 

 ההצעה

באחוזים, אלא באגורות. מבוקש לתקן את 

 מסמכי המכרז בהתאם.

 .נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים2

על  יםמוענק במסגרת המכרז, למל"ג יםהניתנ

רקע המצב השורר בשוק האנרגיה, וכי במידה 

במהלך תקופת  ,ויחול שינוי מהותי במצב זה

זכאי המציע הא יההתקשרות בין הצדדים, 

לשנות את התנאים המסחריים ותנאי ההנחה, 

בהודעה מוקדמת  למל"גודיע י המציעובלבד ש

 ועל השינוי שבכוונתמראש ובכתב, יום  30 בת

לבצע. במקרה שהשינוי האמור יהיה לרעת 

ההסכם להביא  תהא המל"ג רשאית, המל"ג

נבקש להבהיר, כי במידה כמו כן,  .לידי סיום

ויוטלו מיסים נוספים על הדלק לרבות שינוי 

 בבלו, הם יחולו על המל"ג.

 9.1.1ראו מסמכי מכרז מתוקנים בסעיף 

 ובהצעת המחיר נספח ב'.

 4. ראה תשובה לשאלה 2

 

נספח  12

ב': 

טופס 

הגשת 

 ההצעה

נבקש לאפשר להציע מחיר לרכב פרטי  .1 ב 7

ר לרכב מסחרי/קרוסאובר, שכן ישנם ומחי

הבדלי מחיר בין השניים. לחילופין, נבקש 

להבהיר כי מחיר השטיפה מתייחס לרכב 

 פרטי בלבד.

 רשימת התחנות בהתאם למופיע באתר .2

נבקש להבהיר כי הצעת המחיר לשטיפת  .3

 רכב הינה עבור שטיפה פנימית +חיצונית.

 

 אין שינוי במסמכי המכרז .1

 הוראות המכרזיש לפעול בהתאם ל .2

 מקובל .3

נספח  13

 -ד'

תצהיר 

בדבר 

עמידה 

בתנאי 

 סף

שיטת הניקוד המפורטת במכרז ולפיה יינתן  4

ניקוד עודף עבור מספר תחנות תדלוק העולה על 

, מייצרת יתרון בלתי הוגן למפיצים בתחום 201

 הדלק על פני חברות הדלק עצמן.

כידוע, ישנה כיום חובה לעשות שימוש רק 

, באמצעותו ניתן לתדלק אצל ניברסליאובהתקן 

כל ספק שללקוח יש התקשרות איתו, כך 

שהמל"ג רשאית לבחור מספר מציעים ולתדלק 

בתחנות של כל המציעים שבחרה, באופן המביא 

לכמות תחנות תדלוק גבוהה. במצב דברים זה, 

נראה כי אין כל יתרון בהענקת ניקוד גבוה יותר 

ואין  201-לכמות תחנות תדלוק גבוהה מ

 הצדקה ליצור יתרון כלשהו למפיצים כאמור. 

 2ראה תשובתנו לשאלה 

מסמכי  14

 –מכרז 

  5עמוד 

 בדיקת ההצעות. –שלב שני  8.1.2

על פניו נראה, כי המכרז נבנה עבור גורמים 

 מגייסים / מפיצים.

 שיטת  הניקוד מפלה את חברות הדלק לרעה.

 יש לשנות שיטת הניקוד.

 י המכרזאין שינוי במסמכ

או לחילופין  30תנאי התשלום יהיו שוטף+ אינו בהיר  די הצורך. -ניסוח תנאי האשראי 17.5מסמכי  15
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המכרז 

עמוד 

10 

 מיום אישור החשבון. 30נרשם שוטף+

 ברשותכם רשמו תנאי אשראי בנוסח בהיר

הוראת קבע כפי שיוסכם בין המועצה לספק 

 הזוכה.

 17.2ראו מסמכי מכרז מתוקנים בסעיף 

 .17.5וסעיף 

נספח  16

 ב' 

  –טור ימני   7

בהצעת  –על פניו נראה כי טבלת ההנחה 

 המחיר, נבנתה עבור גורמים מגייסים / מפיצים.

 נודה לעדכון/ עריכת הטבלה באופן הרלוונטי. 

 

 -טור שמאלי

אין מדובר בשיעור הנחה, כי אם בסכום הנחה 

 ]הנחה בש"ח/ אגורות[

 בלה באופן הרלוונטינודה לעדכון/ עריכת הט

הטור הימני רלוונטי רק עבור מציעים 

שהצעתם מתייחסת לאפשרות לתדלק 

 במספר חברות דלק.

מציע שהצעתו מתייחסת לתדלוק בחברת 

את ההנחה המוצעת רק דלק אחת יציין 

בטור השמאלי בלבד. ההנחה תינתן 

באגורות ולא באחוזים כאמור בתשובה 

 לעיל. 3לסעיף 

        

 בברכה,         

         

 ליזי בן דוד         

 חוזים והתקשרויות ממונה ל        
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