עיריית קרית מלאכי
הודעת הבהרה למכרז 25/2018
מכרז למתן שירותי תדלוק ושטיפת כלי רכב
הבהרה לגבי הצעת המשתתף:
עיריית קריית מלאכי מתכבדת להודיע כי במסמך ג' למסמכי המכרז (הצעת המשתתף) ,בסעיף  5שבו ,חלה
טעות וכוונת העירייה הייתה כי המציע יציע הנחה באגורות ולא באחוזים.
מצ"ב בדף נפרד נוסח מתוקן של מסמך ג' (הצעת המשתתף) ,אותו יש למלא ולצרף למסמכי המכרז בעת
הגשתו ,וזאת במקום מסמך ג' המקורי שצורף למסמכי המכרז.
כמו כן ובהתאמה לאמור לעיל ,נוסח סעיפים  11ו'  +ז' וכן סעיף  14ב' מתוקנים כדלקמן:
11ו .בגין שירותי התדלוק תחושב התמורה לספק על בסיס גובה ההנחה ממחיר הדלק (בנזין
וסולר) המירבי שבפיקוח ,כפי שמפורסם ע"י משרד התשתיות הלאומיות (ללא תוספת מחיר
בעד שירות תדלוק מלא) ,בו נקב הספק במסגרת הצעתו במכרז .ההנחה שתינתן עבור סולר
ובנזין איננה חייבת להיות אחיד .היינו ,המשתתף יכול להציע הנחה מסוימת עבור סולר,
והנחה שונה עבור בנזין.
11ז .בגין שירותי התדלוק תחושב התמורה לספק כמפורט להלן:
 )1עבור שירותי תדלוק של בנזין  95אוקטן תחושב התמורה על בסיס התעריף שיתקבל
לאחר ניכוי ההנחה ,בו ינקוב המשתתף ,מהמחיר המירבי שבפיקוח ,כפי שמפורסם
בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מירביים בתחנות תדלוק) ,תשס"ב-
 ,2002ללא תוספת מחיר בעד שירות מלא.
 )2עבור שירותי תדלוק סולר תחושב התמורה על בסיס התעריף המתקבל לאחר ניכוי
ההנחה בו נקב המשתתף במכרז מתעריף הבסיס .תעריף הבסיס יתעדכן בהתאם
לתנודות וליחס השינוי של המחיר המומלץ לצרכן של סולר ,כפי שהוא מופיע במחירון
הדלקים לצרכן המתפרסם על ידי המשתתף ,וההנחה שהציע המשתתף עבור ליטר
סולר – יוותר על כנו במהלך תקופת ההתקשרות.
14ב .ביחס לשירותי התדלוק ,הצעת המשתתף תנקוב בהנחה קבועה שינתן ע"י המשתתף לעומת
המחיר המירבי לליטר בנזין וסולר בפיקוח (ללא תוספת בעד שירות תדלוק מלא) ,כפי
שמפורסם מעת לעת ע"י משרד התשתיות הלאומיות.

יתר הוראות המכרז נותרו על כנם.
כאמור ,מועד אחרון להגשת הצעות 13.11.18 -בשעה  15:00בתיבת המכרזים במשרד ס.ראש העיר מר
מישל טפירו בקומה ב' בניין העיריה ,רחוב ז'בוטינסקי  1קריית מלאכי .
מועד פתיחת מעטפות 13.11.18 -בשעה  16:00במשרד ס.ראש העיר מר מישל טפירו בקומה ב' בניין
העיריה ,רחוב ז'בוטינסקי  1קריית מלאכי.
ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי הגבייה ברחוב ז'בוטינסקי ( 12מתחם קניון הקריה) בין השעות
.08:00-13:00

בברכה,
אליהו זוהר,
ראש העיר

1

להלן הנוסח המסמך המתוקן:

מסמך ג'
עיריית קרית מלאכי

מכרז פומבי מס' 25/2018
מכרז למתן שירותי תדלוק ושטיפת כלי רכב
הצעת המשתתף
אני הח"מ ____________________ ח.צ/.ח.פ/.ת.ז____________________ .
____________________________ מצהיר ,מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

כתובת

.1

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון ,דהיינו :פרסום ההודעה
למשתתפים בעיתונות ,ההוראות למשתתפים במכרז ,נוסח החוזה העיקרי על כל נספחיו,
הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה ,וכי בדקתי ושקלתי
כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.

.2

הנני מצהיר כי הנני עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז כמפורט במסמך ההוראות
למשתתפים.

.3

הנני מסכים ומתחייב :
א.

לספק את השירותים נשוא המכרז ביחס אליהם אוכרז כזוכה (להלן" :השירותים").

ב.

למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים ,בהסכם ונספחיו ובכל
מסמכי המכרז האחרים.

ג.

הנני מצהיר ומסכים ,כי אחתום על ההסכם ואמציא את כל המסמכים והאישורים
הנדרשים ממני ,בתוך  7ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתי במכרז .היה ולא אעשה
כן ,תהיה עיריית קרית מלאכי (להלן" :העירייה") רשאית לחלט את הערבות
הבנקאית אשר נמסרה לה על ידי ,וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש
ו/או להוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם לעירייה כתוצאה מאי עמידתי בתנאי
המכרז וההסכם וכן לבטל את זכייתי במכרז.

 .5בתמורה למתן השירותים אותם הצעתי לעיל ומילוי כל ההוראות במסגרת מכרז זה ,כאמור
בסעיף  3לעיל ,הנני מציע את ההצעה הבאה:
שירותי תדלוק:
בנזין  95אוקטן  -הנני מציע לבצע את שירותי התדלוק של בנזין  95אוקטן בתמורה למחיר המירבי
שבפיקוח ,כפי שמפורסם בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מירביים בתחנות
תדלוק) ,תשס"ב ,2002-ללא תוספת מחיר בעד שירות מלא (להלן" :המחיר המירבי") ,כשמחיר זה
יופחת בהתאם להנחה המוצעת על ידי כדלהלן:
עבור ליטר בנזין מסוג אוקטן  ,95הנני מציע הנחה של __________ אגורות מהמחיר המירבי
(במילים.)___________________________________________ :
סולר  -הנני מציע לבצע את שירותי התדלוק של סולר בתמורה למחיר המתקבל ,לאחר שינוכה
מתעריף הבסיס בסך ________( ₪להלן" :תעריף הבסיס") ,ההנחה המוצעת על ידי כדלהלן:
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עבור ליטר סולר ,הנני מציע הנחה של __________ אגורות מתעריף הבסיס (במילים:
___________________________________) .סה"כ עלות ליטר סולר אחד לאחר הנחה
תעמוד ע"ס __________ ( ₪במילים.)________________________________ :
תעריף הבסיס יתעדכן בהתאם לתנודות וליחס השינוי של מחיר הסולר המומלץ לציבור ,כפי שהוא
מופיע במחירון הדלקים לצרכן המתפרסם על ידי מדי חודש.
אני מצהיר כי הבאתי בחשבון במסגרת הצעתי ,כי ההנחה המוצעת על ידי ביחס לבנזין  95אוקטן
וביחס לסולר – תיוותר על כנה במהלך כל תקופת ההתקשרות ,וכי העדכון יחול במחיר המירבי
ובתעריף הבסיס.
שירותי שטיפה:
הנני מציע לבצע את שירותי השטיפה החיצונית והפנימית עבור רכבי העירייה המפורטים בנספח
א' להסכם על חשבוני וללא תוספת תשלום מצד העירייה.
 .6הנני מצהיר בזאת ,כי הסכומים הנקובים על ידי לעיל הינם סופיים וכוללים את כל התמורה
המגיעה לי בגין ביצוע כל השירותים נשוא ההסכם המצורף ,ובכלל זה כל העלויות וההוצאות מכל
סוג או מין שהוא ,וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע השירותים.
 .7אם אדרש על ידכם ,אמציא לכם בתוך  3ימים פרוט וניתוח מחירים לגבי המחיר שהוצע על ידי
וזאת כנדרש בסעיף  28למסמך ההוראות למשתתפים.
 .8הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים בשני עותקי מקור:
א .העתק תעודת רישום במרשם המתאים.
ב .העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ.
ג .אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין.
ד .העתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבוריים ,מאת שלטונות מע"מ.
ה .רשימה המפרטת את תחנות הדלק המופעלות על ידי ומיקומן ,ובפרט התחנות הקרובות
בצירוף רישיון העסק להפעלתן.
ו .נוסח הצעת המשתתף חתום על ידי.
ז .ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  9להלן.
ח .פרוטוקול מפגש הבהרות חתום על ידי.
ט .אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף באם אינו אדם פרטי.
י .קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז על שמי.
יא .יתרת מסמכי המכרז ,כשהם חתומים על ידי בשולי כל דף ודף.
*ב אם לא צורפו כל המסמכים ,יש לציין במסמך נלווה את המסמכים שלא צורפו ואת הסיבה לאי צירופם.
 .9ידוע לי כי לעירייה שמורה הזכות לדרוש ממני להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי,
ניסיוני וכיו"ב.
 .10להבטחת קיום הצעתי כאמור לעיל ,הנני מצרף ערבות בנקאית אוטונומית של בנק
_____________ ,בסך כולל של ( ₪ 40,000כולל מע"מ) הערבות תהא בלתי מותנית ,בלתי
3

מוגבלת וניתנת למימוש באופן מיידי בכל עת ,ללא הוכחת נזק או חיסרון כיס מצד העירייה.
תוקף הערבות יהא עד ליום  23.02.19והיא תהא צמודה למדד המחירים לצרכן.
 .11כן הנני מצהיר כי באם הצעתי תתקבל אמציא לעירייה ערבות בנקאית בהתאם להוראות ולתנאים
הקבועים בהסכם המצורף למסמכי המכרז.
ולראיה באתי על החתום:

___________
תאריך
_________________
מס' ח.פ/.ח.צ.

____________________
חתימה
_________________
כתובת

______________________
שם מלא
____________________
מס' טלפון

אישור
אני הח"מ________עו"ד/רו"ח התאגיד _________________מאשר בזאת כי חתימת ה"ה
_________ ___________ ,המשמשים מנהלים בתאגיד בצרוף חותמת התאגיד מחייבים ,עפ"י מסמכי
הייסוד של התאגיד ,את התאגיד.

___________
עו"ד  /רו"ח
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