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) דרישת המועצה חברות דלק בפריסה ארציתהמועצה האזורית שדות נגב מזמינה בזאת  .1

ת החינוך שדות נגב, ובנוסף נדרשת יהינה להימצאות תחנת דלק בנתיבות או בקרבה לקרי
פריסה ארצית של תחנות דלק נוספות ואין ממניעה לשתפי"ם עם חברות אחרות בכפוף 

למתן שירותי תדלוק לרכבי מועצה  ,להגיש הצעותיהם ,מוזמנים מכרז( למחיר שהוצע ב
 אזורית שדות נגב. 

ממחיר הפתיחה   /בנזיןסולר לליטר / התוספת בש"ח ט את שיעור ההנחה רבהצעה יש לפ .2
-ככמות צריכה משוערת לפי המקרה המפורסם בטופס ההצעה ובאתר משרד האנרגיה, 

 ליטר בנזין בחודש . 1,500-ליטר סולר בחודש, וכ 15,000

להבטחת החתימה על ההסכם, יש לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית, בתוקף  .3
את  ולספקזוכה אשר יסרב לחתום על ההסכם  .₪ 20,000לשישה חודשים, בסכום של 

 יחולט סכום ערבותו. השירותים

במשרד ההצעה שתוגש על ידי הקבלן תכלול הזמנה זו וטיוטת ההסכם אותה ניתן לקבל  .4
 המועצה. המסמכים הללו יהיו חתומים בידי מורשה החתימה של הקבלן.מזכירת 

העתק תעודה מרשויות מס ערך מוסף ולפיו  לצרף את האישורים הבאים:להצעה יש  .5
עוסק מורשה לצורך מע"מ; אישור רשויות מס הכנסה ולפיו הקבלן מנהל הינו הקבלן 

 פנקסי חשבונות כחוק.

חתום על ההסכם ועל כל נספחיו והמסמכים האחרים הכלולים הקבלן הזוכה יחויב ל .6
 במסמכי ההסכם. 

אשר לא יוחזרו ₪  1,000תמורת הכנת מסמכי המכרז ועריכתו ישלם הקבלן סכום של  .7
 .הזכיי-במקרה של אי

 הצעת המחיר תכלול את מחיר ההצעה לא תכלול מע"מ )אלא אם כן צוין אחרת(. .8

וד בכל התקנים הנדרשים וישאו תת"י אם קיים מובהר בזאת כי הטובין/שירות יעמ .9
 לגביהם.

 מיום אספקת המוצר אלא אם הוסכם אחרת. 90 +תנאי תשלום : שוטף .10

 תאת ההצעה על כל נספחיה וכשהיא ערוכה וממולאת כנדרש יש להגיש למשרד מזכיר .11
המועצה ולהכניסה לתיבת המכרזים כשהיא חתומה בחתימת וחותמת של מזכירות 

 2 00:11בשעה  12027102ח' אייר תשע"ז חמישי  יוםהמועצה, לא יאוחר מאשר 

כל  תקופת לא יהיו צמודים למדד כלשהו ויישארו קבועים וללא כל שינוי  הדלקיםמחירי  .12
 .ההסכם 

תקפים וללא כל שינוי למשך כל תקופת ההסכם  מחירי הדלקים עפ"י הצעת הזוכה ישארו .13
 שייחתם עימו.

ידוע לקבלן והוא מסכים לכך, כי בבואה לדון בהצעות המשתתפים במכרז, רשאית  .14
הקבלן הקודם של  ווניסיונתקו והמועצה להביא בחשבון את הדברים הבאים: כישוריו, ו

י לגבי הקבלן בעת מתן חיובי או שליל ןניסיומהסוג הנדרש במכרז זה;  הדלקיםהספקת ב
שירותים בידי הקבלן למועצה עצמה ו/או לרשויות וגורמים אחרים; איתנותו הפיננסית 
של הקבלן. המועצה רשאית לדרוש מהקבלן בכל עת וגם לאחר פתיחת תיבת המכרזים 
אישורים, תעודות, המלצות ואסמכתאות שונות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, 

 והאיתנות הפיננסית של הקבלן. קהוותם, הניסיון, הכישורי ןלעניי

והיא רשאית  מחויבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא.המועצה אינה  .15
 להתקשר עם מס' מציעים.

ההצעה תוגש ע"י המציע על גבי טופס הצעת המציע בשני עותקים. שני העותקים יחתמו  .16
 פי תנאי המכרז.-ל המסמכים הנדרשים עלע"י המציע בחתימת ידו ובתוספת תאריך וכן כ

 050-5231775נייד  08-9938923ליעקב בן לולו טל' בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות  .17
 .בשעות העבודה המקובלות

 
 ראש המועצה האזורית שדות נגב

 אישור הקבלן
 

 אני הח"מ מאשר בזאת שקיבלתי לידי הזמנה זו וכן מסמכי המכרז הנזכרים בה, עיינתי היטב
 בהזמנה הבנתי את תוכנה המקובל עלי.

 /ספקחתימת הקבלן 
 

 
 פרטי הספק: איש הקשר ____________ טלפון ____________ מייל _______________


