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)ע"ר(  המרכז האקדמי לב  

ירושלים 21רח' הועד הלאומי   

 

ת סולר להסקה ו/או סולר לתחבורה למרכז להגשת הצעות לאספק)פומבי(  07/15מס' מכרז מסגרת 
 האקדמי לב 

 

מציעים להגיש מועמדותם לרשימת "( מזמין בזאת המזמין" –)ע"ר( )להלן  המרכז האקדמי לב .1
עבור המזמין "( הספקים המורשים)להלן: " ת סולר להסקה למזמיןלאספקספקים מורשים 

 ,7-11שברח' בית הדפוס  קמפוס טלוב ;ירושלים ,גבעת מרדכי, 21שברח' הועד הלאומי  לב בקמפוס
 (. בודה"הע" או ""השירותים –)להלן  (ירושלים ,בגבעת שאול

 במסגרתו ייבחרו מספר ספקים שאינם בלעדיים,  ,מכרז מסגרת פומבייובהר כי הזמנה זו מהווה  .2
ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות של  1992-ויחולו עליה הוראות חוק חובת המכרזים התשנ"ב

 . 2010מוסד להשכלה גבוהה( התש"ע 

המצ"ב , הטכני משוער מצוי במפרטהתקשרות ההשירותים והיקף האופן אספקת הסולר, תיאור  של  .3
. מובהר כי המזמין אינו מתחייב למפרט הנ"ל והוא רשאי לשנותו, לבטלו, לתקנו, להוסיף כנספח א'

המזמין יפנה מעת לעת לספקים שיבחרו כספקים מורשים בבקשה לקבל  עליו, בכל עת, לפי צרכיו.
רז. המזמין יהיה רשאי לפנות מחדש הצעות מחיר לאספקת סולר בהתאם למפורט במסמכי המכ

 לספקים המורשים לפני כל רכישה ורכישה ולקבל מהם הצעות מחיר עדכניות.

 .שנים חמשמשך ההתקשרות הינו ל מיום תחילת ההתקשרות. הסולרתחילת אספקת  .4

ניתן לצפות במסמכי המכרז באתר המכרזים של המרכז בכתובת לתשומת לב המציעים,  .5

www.jct.ac.il – אינו רשאי להגיש הצעה על מסמכים בשם אחר.מציע מכרזים. —אודות 

 מועדי מכרז:

 27.08.15 פרסום המכרז

 16.09.15 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 12:00עד השעה  13.10.15 מועד אחרון להגשת הצעות

 

 של הספקים ונוהל העברת תשובות המזמין הם כדלהלן: נוהל העברת שאלות ובירורים .6

עד  Michrazim@jct.ac.ilשאלות הספקים תוגשנה בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת מייל:  .6.1
 . 16.09.2015לתאריך 

ממסמכי  ויהוו חלק בלתי נפרד תשובות המזמין תימסרנה בדואר אלקטרוני לכלל המציעים .6.2
 .המכרז

 תנאי סף להגשת ההצעות .7

http://www.jct.ac.il/
http://www.jct.ac.il/
http://www.jct.ac.il/
mailto:Michrazim@jct.ac.il
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בעצמו ו/או באמצעות חברת בת  אחר כל התנאים המוקדמים ותנאי הסף שלהלן, רק מציע שימלא

"( ו/או באמצעות סוכן מורשה חברת בת)להלן: " 1968-שלו כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו: "( כשהדבר אפשרי,סוכן מורשהשלו )להלן: "  

 יצרף מציעה המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין. .א

אצל רשם  לגביו המתנהלת הרישום תמצית של עדכני ותדפיס התאגדות תעודת להצעתו

 החברות.

ניהול חשבונות ותשלום המציע בעל אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  .ב

 לפי תקפים הנדרשים האישורים כל את להמציא המציע על וכן, 1976 –חובות מס( התשל"ו 

 .המכרז למסמכי 'ב כנספח ב"המצ תצהיר על ולחתום ל"הנ החוק

המציע, או חברת בת שלו או סוכן מורשה שלו, הינו בעל ניסיון בחמש השנים האחרונות  .ג

 אספקת דלקים מסוג סולר להסקה ותחבורה למוסדותנשוא מכרז זה, קרי,  באספקת דלקים

 .ציבוריים ולתחנות דלק

לצורך אספקת  מיכליות 50צי של לפחות  , או חברת בת שלו או סוכן מורשה שלו, ברשות המציע .ד

 סולר. 

 (. NBDהמציע מסוגל להתחייב על אספקה תוך יום עסקים ) .ה

 המכרז. ה' יחתום המציע על תצהיר המצ"ב כנספח ג' למסמכי -'"ק גהאמור בסלהוכחת 

 שיש לצרף להצעה  מסמכים  .8

למסמכי  'הכנספח המצ"ב  המציעאת הצעת ספק המעוניין להשתתף במכרז מתבקש להגיש 

 המסמכים הבאים:לצרף את ואליה המכרז 

 .תעודת רישום תאגיד .א

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים , וכל אישור אחר הנדרש אישור תקף בדבר ניהול ספרים .ב

 .1976 –)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, תשל"ו 

  למסמכי המכרז.כנספח ב'  המצ"בתצהיר המציע  .ג

 כנספח ג' למסמכי המכרזכמפורט בנוסח המצורף תצהיר המציע בדבר עמידתו בתנאי סף.  .ד

למסמכי  כנספח ד' מצורףהבנוסח  בחמש השנים, ניסיונו של המציעאת הכולל פורט טופס מ .ה

 המכרז.

 D&B /BDIדו"ח איתנות פיננסית  .ו

 שניתנו, ככל שניתנו. תשובות ההבהרהעותק חתום על ידי המציע של כל  .ז

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים לעיל,  .ח

 אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

http://www.jct.ac.il/
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אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  ועדת המכרזים רשאית, .ט

אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למזמין 

תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידו, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר, 

 מועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון ל

 

 

 הגשת ההצעה .9

יש לצרף  כל מסמכי המכרזהכוללת את  ת המציע המצ"ב כנספח ו' למסמכי המכרזאת הצע .א

מכרז 'מעטפה שעליה יירשם יש להכניס בתוך כשהם חתומים על ידי המציע בכל עמוד ועמוד, 

 , ללא ציון סימני זיהוי של המציע. לאספקת סולר להסקה'מסגרת 

 , בקמפוס לב2לשכת המנכ"ל, בנין מנהלה, קומה את המעטפה יש לשלשל לתיבת המכרזים שב .ב

 13.10.2015שלישי לא יאוחר מיום , כשהיא סגורה וחתומה, , ירושלים21הועד הלאומי ברח' ש

 בצהריים. 12:00עד השעה  -

 צעות לא תובא לדיון כלל ותיפסל על הסף.הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת הה .ג

 אמות מידה .01

:כדלקמן הינן, הזוכה המציע לבחירת המידה אמות  

 שביעות רצון לקוחות המציע: -נקודות 70 .א

 יינתנו למציע שלקוחותיו, לרבות המזמין, הביעו שביעות רצון בכל הפרמטרים להלן:

 35 אמינות ויחס המציע: -נקודות 

ישוקלל על פי התרשמות ושביעות רצון לקוחות מאופן האספקה, מיכלים  -סולר נקי -

 סגורים וחתומים, אי מהילת הסולר וכדו'.

יחס ושירותיות המובילים, ישוקלל על פי התרשמות ושביעות רצון לקוחות, לרבות ניסיון  -

 קודם בהתקשרויות עם המזמין.

 

 35 זמינות המציע: -נקודות 

(, ישוקלל על פי NBDוצרים, תוך יום עסקים מביצוע ההזמנה )זמן אספקה של מ -

 התרשמות ושביעות רצון לקוחות, לרבות ניסיון קודם בהתקשרויות עם המזמין.

זמן תגובה לבקשת הצעות מחיר, ישוקלל על פי התרשמות ושביעות רצון לקוחות, לרבות  -

 ניסיון קודם בהתקשרויות עם המזמין.

http://www.jct.ac.il/
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המציע ששנות הניסיון שלו )בעצמו ו/או באמצעות חברת בת שלו(  -וותק המציע -נקודות 20 .ב

שנים יקבל את מלוא הניקוד לפי רכיב זה. יתר ההצעות ינוקדו  10באספקת סולר להסקה עומד על 

 באופן יחסי.

 .שיגיש המציעאיתנות פיננסית הדו"ח משל המציע, בין היתר כפי שעולה  חוסנו הפיננסי -נקודות 10 .ג

 

 

 ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה אופן הערכת .00

:להלן כמפורט הערכת ההצעות במכרז ובחירת הספקים שיוכרזו כ"ספקים מורשים", תתנהל    

 לעיל.  10המנויות בסעיף ותנקדן לפי אמות המידה  המציעיםאת הצעות תבחן ועדת המכרזים  .א

ינימאלי של מהסף ה לעיל יעבור את 10בהתאם לסעיף  ינתן להצעתםניקוד שהש מבין המציעים .ב

המציעים אשר  (3שלוש )ועדת המכרזים של המזמין תהא רשאית לבחור את  ,לפחותנקודות  75

 ווגדריוהם  , או כמות גדולה יותר של מציעים לפי שיקול דעתה,יקבלו את הניקוד הגבוה ביותר

המזמין מעת לעת  אליהם יפנהברשימת הספקים  ויכללושל המזמין,  יםמסגרת מורש יכספק

 .מכרזמסמכי הבהתאם לולפי שיקול דעתו,  נהלי רכש לפי

 להחליט שלאספקים המורשים כאמור לעיל או ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ה .ג

ספק מורשה שהוא במידה ולא יהיה מציע אשר יעמוד בדרישות המינימום האמורות לבחור כל 

 לעיל.

 עיון במסמכי המכרז .01

 ועדת בפרוטוקול לא נבחרה כהצעה זוכה במכרז, לעיין שהצעתו למציע תאפשר המכרזים ועדת .א

המכרזים  חובת לתקנות( ו) 38 בתקנה לקבוע בהתאם הזוכה ההצעה המכרזים ובמסמכי

ובכפוף לתשלום ההוצאות הכרוכות , 2010 - תש"ע ,)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(

 ש"ח.  500בעיון במסמכים בסך של 

 "חלקים להלן:) עסקיים סודות או מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע .ב

 ההצעה בטופס במפורש יציין, אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו(, סודיים"

, משמעי-וחד ברור באופן ההצעה שבטופס החלקים הסודיים את יסמן, הסודיים החלקים מהם

 .פיזית הפרדה ההצעה אלה מכלל חלקים יפריד האפשר ובמידת

 לעיון למסירת ההצעה שמסכים כמי יראוהו כסודיים ההצעה בטופס חלקים סימן שלא מציע .ג

 .במכרז כזוכה יוכרז אם, אחרים מציעים

 בהצעה ייחשבו כסודיים גם שאותם חלקים לכך הסכמה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון .ד

 אלה בחלקים זכות העיון על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם

 .האחרים המציעים הצעות של

http://www.jct.ac.il/
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מתן זכות עיון למציעים  וההכרעה הסופי בדבר הדעת שיקול למען הסר ספק, מובהר בזאת כי .ה

 סוד יהוו המכרזים וכי בכל מקרה, פרטי ההצעה הכספית הזוכה לא ועדת של והיקפה הינו

 .עסקי סוד או מסחרי

 .זה בסעיף לאמור הסכמתו את בכך מביע במכרז שבחר להשתתף מציע

 

 

 ביטוח .01

"הספק" יבצע על חשבונו, במהלך כל תקופת ההסכם וכל הארכה שלו, את כל הביטוחים הנדרשים 

 לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י מכרז זה

 ומבלי לגרוע מכלליות דרישה זו, את הביטוחים הבאים :

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -

 ביטוח אחריות מעבידים -

שנים נוספות לאחר תום ההתקשרות  3ביטוח זה יחודש לפחות במשך  –ביטוח אחריות המוצר  -

 בין הצדדים.

כל הביטוחים הנ"ל יורחבו ע"מ לכסות את המרכז האקדמי לב בגין מעשה ו/או מחדל של "הספק" ויהיו 

 ראשוניים וקודמים לכל ביטוח של 

 ו.המרכז האקדמי לב, אשר לא ידרש להפעיל את ביטוחי

 לאחר הזכייה .01

, המסמכים כל את להמציא למזמין בעלי ההצעות הזוכות יידרשו ההתקשרות למימוש כתנאי .א

 הודעת להם שנמסרה ימים מיום 7 בהזמנה זו בתוך המפורטים והאישורים ההתחייבויות

 .הזכייה

 .ספקיםל בין המזמיןההתקשרות שמיהוו חלק בלתי נפרד  רזהמכ מסמכי .ב

 למזמין בעל הצעה שנבחר לשמש ספק מורשה להמציא על, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .ג

ימים ממועד  7-, תוך לא יאוחר מ13בהתאם לסעיף הביטוח שלעיל, סעיף קיום ביטוח  אישור

 מתן ההודעה על הזכייה.

רשאי להוציא המציע מרשימת  ןהא המזמיי –לא צורף אישור קיום ביטוח במועד הנקוב לעיל .ד

 על פי כל דין. ןהספקים המורשים של המכללה, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שבידי המזמי

לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנם הפיננסי של מי מן  רשאית המכרזים ועדת .ה

ל ידי המציעים, והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר יידרש ע

 בנקים ודו"חות כספיים. המכרזים לצורך כך, לרבות אישור רו"ח, אישורי ועדת

במסמכי המכרז אלא במסגרת ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות  .ו

 . לעיל 7הליך ההבהרות כמפורט בסעיף 
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כל הסעדים הנתונים ב ןועניין ותזכה את המזמי דבר חוזה לכל הפרת יהוו מהצעתו מציע חזרת .ז

 . ו לפי כל דיןל

 

  המכרז ביטול .01

 הזכות את לעצמו שומר המזמין, דין י"עפ המכרז הליך את לבטל המזמין רשאי בו אחר מקרה לכל בנוסף

: כאשר, המכרז הליך את לבטל  

 . במכרז כמפורט המזערי האיכות בציון ועומדות הסף תנאי כל על עונות פחות או הצעות שתי רק .א

 ההצעה בבחירת או, בניהולו, במסמכיו, המכרז בהליך פגם שהתקיים מצאה מכרזים וועדת .ב

 . הזוכה

 לאחר או/ו ההבהרה שאלות לאור או/ו המכרז מסמכי פרסום לאחר, מכרזים לוועדת התברר .ג

 שהושמטו או, במסמכים המפורטות בדרישות או במפרט מהותית טעות שנפלה, ההצעות פתיחת

 או, שגויים נתונים על בוססו שאלה או, המכרז הליך ממסמכי או מהמפרט מהותיים נתונים

 . חלקיים

 ביטול את, מכרזים וועדת לדעת, המצדיק באופן, המזמין צרכי השתנו או, בנסיבות שינוי חל .ד

 . המכרז

 המהווה באופן פעלו או, מחירים או הצעות תאמו, חלקם או שהמציעים להניח סביר בסיס יש .ה

 . המכרז מטרות את לסכל כדי בו שיש או כלשהו חוק על עבירה או עסקי הגבל

 או/ו באוצר הכללי החשב שעורך מרכזי במכרז להשתתף מנת על המכרז תבטל מכרזים וועדת .ו

 .המדינה של מרכזית רשות כל

 סמכויות ועדת המכרזים .01

אצל  המוסמכת המכרזים תעשה ע"י ועדת המכרז בהליך ותהזוכ ותההצע בדבר ההחלטה .א

 המזמין.

, להצעה פה-בעל בכתב או הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .ב

 לו להעניק או את הצעתו לשנות למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד, מקצתה או כולה

 .ההצעה נפרד מן בלתי חלק יהוו ההבהרות. האחרים המציעים על הוגן-בלתי יתרון

אישורים  או/ו המלצות או/ו חסר מידע השלמת ממציע לדרוש דעת שיקול המכרזים לועדת .ג

 .המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות המתייחסים

 בהצעה שנפלו פגם או טעות של תיקון על להורות, שירשמו מנימוקים, רשאית המכרזים ועדת .ד

 המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם וזאת, על הפגם או הטעות או להבליג

 .בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין

ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי  .ה

 המכרז, אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.
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סי של מי מן לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנם הפיננ רשאית המכרזים ועדת .ו

המציעים, והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר יידרש על ידי 

 בנקים ודו"חות כספיים. המכרזים לצורך כך, לרבות אישור רו"ח, אישורי ועדת

 הצעה משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת .ז

 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל ראח ממלאת שאינה

ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או  .ח

לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות, או אחרות, 

דעתה הבלעדי וללא צורך וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, על פי שיקול בלתי סבירות, 

 בנימוק החלטתה, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.

 

    בברכה,

 המרכז האקדמי לב )ע"ר( 
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 נספח א'- מפרט לאספקת סולר להסקה

 

הערה: המזמין מזמין כיום סולר להסקה. המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את אופן  

 החימום במעונות בכל עת ואינו מתחייב לתקופה כלשהי ו/או למקומות אספקה כלשהן.

 
 אופן ביצוע ההזמנה: .1

ישלחו לכל הספקים המורשים בהתאם לנהלי הרכש  בקשת הצעות מחיר לכל אספקה בנפרד 1.1

. בגלל הדחיפות שבהזמנות של המזמין, לרבות אפשרות לקיים מו"מ עם הספקים המורשים

 הגיעו באותו היום. סולר, למזמין תהא הזכות לא לקחת בחשבון הצעות שלא

ההצעה הזוכה תהיה ההצעה הזולה ביותר שהתקבלה מכלל ההצעות של ספקי המסגרת  1.2

, ואולם התחייבות המזמין כלפי המציע הזול תהיה רק במקרה שהמזמין יוציא המאושרים

 .הזמנת רכש

 .NBDשעות.  24אספקה תוך יום עסקים אחד.  1.3

 

 היקף הרכישות: .2

ושומר על זכותו לצמצם או להגדיל  אינו מתחייב לרכוש כמות זוליטר בשנה. המזמין  50,000

 .הכמות הנ"ל

 ליטר לכל אספקה. 7000כל אספקה היא עד 

 

 יעדי אספקה: .3

 גבעת מרדכי.21נקודות אספקה סמוכות. הועד הלאומי  לושישנן ש -קמפוס לב , 

 ( 19קריית משה יש נקודה אחת במעונות מכון טל )בן ציון  -קמפוס טל. 
 

 

 דרישות מיוחדות: .4

 
 אספקה / פריקה

  האספקה תהיה במיכלים חתומים בלבד בצמוד לתעודת מסירה מקורית של מסוף דלק

 פי גלילות. -רשמי

  ייפתחו ע"י המזמין.  –הטבעות החותם תואמות לרשום בתעודה 

 .הפריקה דרך מערכת המדידה לא תודפס בתעודה והיא תהיה לצורכי המזמין בלבד 

  .הפריקה עד להורקה מלאה של המיכלים והצנרת 

 .פריקה במספר נק' פריקה לפי צרכי המזמין 
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 איכות

 בדרישות התקן הישראלי הספק אחראי לספק דלק העומד . 

  לפי החלטת המזמין יישלחו דגימות חתומות למעבדה מוסמכת המאושרת ע"י משרד

תוצאות הבדיקה יהיו קובעות ולא . לוודא שהדלק עומד בדרישות התקןהתשתיות, על מנת 

להוציא את הספק המזמין וכל י המזמין, ובגינן לכל תביעה מצד ויהוו בסיס, ניתנות לערעור

 המורשים מתוקף מכרז מסגרת זה. מקבוצת הספקים

 ותימצא אספקת דלק פגום, יישאב תוכן המיכל ויינתן זיכוי על כל הכמות שנשאבה  במקרה

 מהספק שסיפק אספקה זו.

 

 שירותים נלווים  

שירותים נלווים יסופקו ע"י ספק הדלק לפי הצורך. לדוגמה: שאיבת תחתית מיכל, אספקה   

 מבוקרת לשם כיול מערכות מדידה.

 דרישות נוספות  

 מציע שלא ייתן הצעת מחיר הצעת המחיר תתקבל מהספקים ביום בקשת הצעת המחיר .

למרות שלא כל הספקים הגישו הצעות  באותו יום, יהא המזמין רשאי להזמין מספק אחר

 מחיר.

  24אספקת הסולר תתבצע תוף ( שעות מביצוע ההזמנהNBD) 

  הספק ימנה מנהל תיק לקוח שיעמוד בקשר ישיר עם המזמין בפועל והוא יהא אחראי לכל

 הקשור לטיפול השוטף בהזמנות ובאספקה.

  עובדיו ו/או כל מי כי למיטב ידיעתו כל ספק אשר יספק השירותים מצהיר ומתחייב

 מטעמו אשר יספקו השירותים מטעם המציע במהלך תקופת ההתקשרות לא הורשעו

 .בעבירות שיש עמן קלון, לרבות עבירות שוחד, גניבה, מרמה, הונאה, עבירות מין

 

 

 תנאי תשלום  

 ממועד קבלת חשבונית מס כדין 60שוטף +   

 

 

 

http://www.jct.ac.il/


 

 9116001, ירושלים 16031, ת.ד. 21רח' הועד הלאומי 

21 Havaad Haleumi St., P.O Box 16031, Jerusalem 9116001, Israel 
 F  |www.jct.ac.il . 6751068-02| פקס.   T .6751111-02טל. 
 בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים –ע"ר 

10 

 

 

 נספח ב' - תצהיר הספק

 

אני החתום מטה                              , ת.ז.                                 , מורשה חתימה מטעם חברת 

 לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר______________ )"המציע"(, 

:כדלקמן בכתב מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים  

 נמצא או/ו נגדו נכסים כונס צו הופעל או/ו פירוק בהליכי מצוי אינו המציע .1

 .נושיו עם הסדר בעריכת

 עבודה היתר בעלי או ישראלית זהות תעודת בעלי כולם הינם המציע עובדי .2

 .בתוקף שיהיה בישראל

 המציע ידי-על יועסקו לא, ההזמנה נשוא העבודות ביצוע לצורך כי מתחייב הריני .3

 . זרים עובדים

 גופים עסקאות בחוק כמשמעותו", זיקה בעל" או/ו בו שליטה בעל או/ו המציע .4

 והעסקת מינימום שכר, מס חובות תשלום, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים

 עסקאות חוק: "להלן"( )זיקה בעל: "להלן, )1976 – ו"התשל(, כדין זרים עובדים

, מינימום שכר חוק לפי עבירות משתי ביותר הורשעו לא"(, ציבוריים גופים

 והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי או/ו, 1987-ז"השתמ

 במועד כי -עבירות משתי ביותר הורשעו ואם, 1981-א"התשנ(, הוגנים תנאים

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה ההתקשרות

 הקיימים דין או/ו חוק הוראות כל אחר ממלא המציע כי מצהיר הנני, כן כמו .5

 הרלוונטיים הקיבוציים הסכמים לרבות, עובדים להעסקת ביחס ישראל במדינת

 : הבאים החוקים ולרבות, המס וחוקי הרחבה צווי, לענף

  ,1959-תשי"טהחוק שירות התעסוקה; 

  ,1951-תשי"אהחוק שעות עבודה ומנוחה; 

  ,1976-תשל"והחוק דמי מחלה; 

  ,1950-תשי"אהחוק חופשה שנתית; 

  ,1954-תשי"דהחוק עבודת נשים; 

  ,1965-תשכ"והחוק שכר שווה לעובד ולעובדת; 

  ,1953-תשי"גהחוק עבודת הנוער; 

  ,1953-תשי"גהחוק החניכות; 
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  )1951-תשי"אהחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה; 

  ,1958-תשי"חהחוק הגנת השכר; 

 1963-תשכ"גהטורין, יחוק פיצויי פ; 

  ,)1995-תשנ"ההחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב; 

 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז; 

 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב. 

 2011-החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב . 

 

 על החתום ______________, ת.ז. ____________

 

 חתימה ______________, תאריך ____________

 

 אישור

                     .ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מאני הח"מ, ____________,עו"ד, 

 הלומר את האמת וכי יהי וכי עלי וולאחר שהזהרתי אות המציעהמורשה לחתום בשם  ,ת.ז. ________

 עליה בפני. םדלעיל וחת והצהיר בפני על נכונות הצהרת -כן  הצפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש

 

 __________________                           

ד"עו  
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 נספח ג'- תצהיר עמידה בתנאי הסף 

 

חתימה  מורשהבאמצעות , )להלן: "החברה"( _______________חברת , הח"מ, ואנ  

מטעם החברה, מצהירים ומאשרים בזאת כי קראנו את תנאי הסף המפורטים בפרק תנאי הסף להגשת 

 הצעות, ואנו מצהירים כי:

"( או חברת בת)להלן: " 1968-המציע, או חברת בת שלו כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח .א

סוכן מורשה שלו, הינו בעל ניסיון בחמש השנים האחרונות באספקת דלקים נשוא מכרז זה, 

 .למוסדות ציבוריים ולתחנות דלקקרי, אספקת דלקים מסוג סולר להסקה ותחבורה 

לצורך אספקת  מיכליות 50צי של לפחות  , או חברת בת שלו או סוכן מורשה שלו, המציעברשות  .ב

 סולר. 

 (. NBDתחייב על אספקה תוך יום עסקים )מהמציע  .ג

 
  -המציע ימלא את הטבלה שלהלן לצורך הוכחת האמור בסעיפים א' וב' שלעיל

למלא  יש הניסיון או האמצעים )נא להקיף הגוף הרלוונטי(תאור  מס"ד

 מספר בהתאם 

 למציע או לחברת בת שלו ________________ או  1

 ניסיון בתחום אספקת  לסוכן מורשה שלו________________ מספר שנות

 כמפורט בעמודה השמאלית )יש לפרט את הניסיון ע"ג נספח ד'( סולר להסקה

 

 ________________ שברשות המציע או חברת בת שלו  מספר המיכליות 2

 בעמודה השמאליתאו סוכן מורשה שלו________________ הינה כמפורט 

 

 
 ולראיה באתי על החתום,

 תאריך:_____________                              שם: ____________________

 אישור

                     .ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מאני הח"מ, ____________,עו"ד, 

 הלומר את האמת וכי יהי וכי עלי וולאחר שהזהרתי אות המציעהמורשה לחתום בשם  ,ת.ז. ________

 עליה בפני. םדלעיל וחת והצהיר בפני על נכונות הצהרת -כן  הצפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש

 _________________                           

ד"עו  
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 נספח ד' – טופס פירוט לקוחות 

 

השנים  שלושב, או ניסיון חברת הבת שלו או ניסיון סוכן המורשה שלו על המציע לפרט את ניסיונו 

שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז בטבלה שלהלן עפ"י ההוראות הבאות:האחרונות,   

שימו לב: במידה ויש, נא ציינו לקוחות שהינם מוסדות וארגונים ציבוריים , מוסדות להשכלה וכיוצ"ב. 

 שימו לב כי יש לפרט לגבי אספקה של סולר להסקה ו/או סולר לתחבורה בלבד.

שם 

 הלקוח

החומר 

 המסופק

 שנות מתן השירות

 )יש לציין משנה ועד 

 שנה(

מספר ליטרים סולר להסקה ו/או 

סולר לתחבורה שסופקו ללקוח 

 זה בשלוש השנים האחרונות

קשרטלפון איש  שם הממליץ  

      

      

      

      

      

      

      

 

 ים כי הפרטים האמורים לעיל הינם נכונים.ומאשר יםמצהיר , הח"מואנ

     

 טלפון  תפקיד  שם

     

 מס' זהות/עוסק מורשה  תאריך  חתימה וחותמת

     

 מיקוד  פקס  כתובת
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 נספח ה' להזמנה – הצעת הספק 

 תאריך______

ע"ר המרכז האקדמי לב לכבוד  

 שלום רב, 

 הנדון: הצעת הספק לאספקת סולר להסקה )מכרז מסגרת מס'07/15(

 

)להלן  ע"ר המרכ האקדמי לבאנו, הח"מ, ________________________, מתכבדים להגיש בזה ליד 

)בגבעת מרדכי ת סולר להסקה למזמין בקמפוסים מכון לב ומכון טל "( את הצעתנו לאספק"המזמין –

, ואנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:"(השירותים" -בהתאמה( )להלן -ובגבעת שאול  

 הונספחי המסמכי כל על, להזמנה המצורפים המסמכים כל את בקפדנות ובדקנו בעיון קראנו .1

 –  עמנו להתקשר יבחר המזמין אם – מתחייבים ואנו, תוכנם את הבנו"(, המכרז מסמכי: "להלן)
 .כנ"ל בירושלים המזמין בקמפוסי השירותים יתןל

 .ומסמכיו המיון הליך לעניין ידינו על שנתבקשו והבהרה הסבר כל קיבלנו .2

 מספר לבחור המזמין רשאי במסגרתו, מסגרת מכרז הוא זו הזמנה נשוא המכרז כי לנו ידוע .3
 . זה בעניין טענה כל על מראש מוותרים ואנו הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם, ספקים

 רשאית המזמין של המכרזים ועדת תהא, הזוכה כהצעה תבחר והצעתנו היה כי עלינו מוסכם .4
 בכך מעוניינים שיהיו המציעים לעיון, לה הנלווים המסמכים כל לרבות הצעתנו את להעביר
 . המכרזים ועדת של דעתה לשיקול ובכפוף המכרזים חובת לתקנות בהתאם

 8ם כנדרש בסעיף 'מסמכים שיש לצרף להצעה' )סעיף מסמכיה כל את להצעתנו בזה מצרפים אנו .5
 להזמנה(.

 כל, ההוצאות כל את וכללי שנציע במסגרת כל פניה של המזמין המחירים כי מתחייבים אנו .6
 תןסולר להסקה למזמין ומ באספקת הכרוכות שהוא וסוג מין מכל, העלויות כל, התשומות

 והפרשות שכר תשלומי ,והנהלה תקורה והוצאות תחזוקה שירותי לרבות, במלואם השירותים
, ביטוח, עלויות אחזקת הרישיונות והאישורים השונים לעובדינו נסיעה ודמי סוציאליות

מרגע  ישתנו ולא, סופיים והינם, הוגן רווח יכללו נויתובהצע שננקוב המחירים כלל. וכיוצ"ב
 שינוי עקב או שלנו ידיעה אי או הבנה אי קבע לא לרבות, שהיא סיבה מכלהעברתם למזמין 

 . ההזמנות של המזמין בהיקף

 פי-על, רשאיאינו מתחייב להיקף מסוים של הזמנות והוא  שהמזמין לנו ידוע כי מאשרים אנו .7
הזמנות המשוער המצוין בנספח א' למסמכי המכרז ה היקף את לצמצם, הבלעדי דעתו-שיקול

 ולא לנו אין כי ומצהירים מאשרים אנו, לעיל האמור מן יוצא כפועל. להגדילו או/ו לשנותו או/ו
 שתקבל החלטה בכל, המזמין כלפי זה בעניין שהוא סוג מכל דרישה או/ו טענה כל לנו תהא

 .כאמור המזמין

 בתיאום הכול, המזמין ידי על שיקבע במועד סולר להסקה באספקת להתחיל מתחייבים אנו .8
ובהתאם לאמור במסמכי  בדבר הנוגעים הגורמים יתר כל ועם המזמין עם מלא פעולה ושיתוף
 . המכרז

 על הדרושים והאמצעים המומחיות, הניסיון, הידע בעלי אנו כי בזה ומאשרים מצהירים הננו .9
  השירותים עפ"י הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובפרט בנספח א'. לספק מנת
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 המכרזים שועדת הרי, הזוכה ההצעה תהיה שהצעתנו שככל לכך מסכימים ואנו לנו ידוע .10
 בהתאם, הכספית המחיר בהצעת, רק לא אך לרבות, בהצעתנו עיון להתיר רשאית תהא

(, גבוהה להשכלה מוסד של התקשרויות) המכרזים חובת לתקנות( ו) 38 בתקנה לקבוע
 המזמין כלפי דרישה או/ו טענה כל לנו תהא ולא הפסוקה להלכה ובהתאם 2010 - ע"תש

 . לכך בקשר

 חלק כל וכי  סודיים הם הצעתנו מתן להלן המפורטים החלקים כי להודיע מבקשים אנו .11
 : המציעים יתר של לעיונם פתוח יהא להלן במפורש מצויין שאינו

_____________________________________________________________
__________________________________________________ ___________ 

 )ניתן לצרף להצעה מסמך מנומק ומפורט ביחס לסעיף זה(.

 גבי על כדין לחתום רשאים הננוו, תאגיד בשם או בשמנו ורק אך מוגשת  זו הצעתנו .12
 (.ח"רו או ד"עו של מטה הרשום באישור כמפורט) זו הצעה

 :כדלקמן הינם המציע פרטי .13

  הספק שם

  תאגיד מספר

  (מיקוד כולל) מלאה כתובת

  החברה במשרדי טלפון' מס

  החברה במשרדי פקס' מס

 ולראיה באנו על החתום:

 : ______________ חתימת הספק וחותמת

 ______________  ______________  : ______________ ע"י בעלי זכות החתימה

 חתימה               אצל המציע      שם החותם                תפקיד החותם       

     ______________  ______________  ______________ 

 חתימה           אצל המציע    שם החותם                תפקיד החותם      

 אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ, _____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע, מאשר כי המציע אינו נמצא בהליכי 
הגשת ההצעה נכסים נגדו וכי מורשי החתימה שלו לצורך חתימה על פירוק ו/או לא הופעל צו כונס 

___________נושא -הם ____________נושא ת.ז.______________ו במסגרת מכרז זה
ת.ז.____________, וכי הנ"ל חתמו בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה 

 בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.

 ___________   ___________________ __________________ 

 חתימת עורך הדין/רו"ח  חותמת עורך הדין/רו"ח       תאריך       
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