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 לאספקת סולר תחבורה ונפט  – 3-2102פומבי מכרז 
 מכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ל                                  

 
 דרישות כלליות –המכרז 

 
הצעות שבע בע"מ )חל"צ( )להלן: "המכללה"( מזמינה בזאת -המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר .6

  לצורך חימום המכללה בחודשי החורף )תלוי במזג האוויר(.מחיר לאספקת סולר תחבורה ונפט 

 ליטר 130333-  330333בין ר תחבורה משוערות: סולאספקה כמויות  .2

 ליטר  70333  -  90333נפט                 בין                                                    

  זה. המכללה מודיעה בזאת כי אינה מתחייבת לכתב הכמויות כפי שהן מופיעות במכרז .3

 )קיימת ליטר 9333-מהם מכיל עד כ מיכלים תת קרקעיים שכל אחד 2אספקת הסולר תתבצע בתוך  .1

 . (גישה נוחה לאספקת הסולר

מיכלי הנפט ליטר.  6929-שכל אחד מהם מכילים כ0 מיכלי מתכת גלויים 2אספקת הנפט תתבצע בתוך  .9

והתדלוק מתבצע מעבר לגדר קרוב למבנה.  מטר 9-על גג במבנה אמנות חזותית שגובהו כמותקנים 

 ג ועוזר.לצורך תדלוק הנפט יש צורך בנה

 1.33-1.33בין השעות יתבצעו על פי הזמנה ולפי צריכה  ביחד או כל אחד בנפרד אספקת הסולר והנפט .1

  .בתיאום עם מנהל האחזקהבבוקר 

הובלת הסולר והנפט יתבצעו במיכלית אשר המונה המותקן בה והמדידים נבדקו על ידי משרד  .7

 ספקה.יה המסחר והתעסוקה בתקופה של עד שנה ממועד האיהתעש

יע להציג ביום האספקה אישור ממסוף הניפוק המפרט את תאריך ושעת ניפוק הסולר0 הנפט0 צעל המ .6

 .0 שם וחתימהבמיכלית כמות0 סוג הדלק0 חותם0 כיול מונה

בדיקת כל האישורים כפי מנהל האחזקה מטעם המכללה יחתום על תעודת המשלוח של המוביל לאחר  .5

 מילוי המיכלים במכללה. לעיל ולאחר 06 7שמופיעים בסעיף 

חדר ישיבות  . התכנסותבבוקר 11.00 , בשעה24.10.12' , דביום  הסולר והנפט אתרי ב המציעיםסיור  .63

 השתתפות חובה. .639ליד מעבדת מחשבים חדר מבנה הראשי ב

בתיבת המכרזים במכללה ליד  02.11עד השעה  30.01.02, ד'לא יאוחר מיום על ההצעות להתקבל  .66

  זאת לאחר חתימת ראש היחידה על יום ושעת הגעה.0 662חדר  -יחידת רכש ומכרזים ראש שרד מ

הצעת המחיר תוכנס למעטפה סגורה0 ללא ציון שם החברה ובתוכה מעטפה פנימית עם ציון שם  .62

 המציע. 

לכן על המציע  0רשאית לנהל מו"מ עם כל מציע בנפרד ועדת המכרזים0המכללה מודיעה למציעים כי  .63

  .בצהריים 00.11-02.11בין השעות   2.00.02ג', חייב להיות זמין לטלפון ביום  מטעמואו נציג 

וסיום משוער  2362נובמבר  חודש -לעונת החורף הנוכחית0 דהיינו תקופת ההתקשרות במכרז הינה  .61

  .2363מאי – מרץ

ודש חלעונת חורף נוספת0 דהיינו   למכללה שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות עם הזוכה .69

תינתן הודעה חודש מראש על הארכת ההסכם   .2361 מאי-ועד מרץ 2363אוקטובר תחילת נובמבר 

תנאי ההתקשרות בתקופת ההארכה זהים לתנאים  .(המצורף להסכם ג')להלן: נספח  לעונה נוספת

 .הנוכחי המופיעים במועד חתימת ההסכם

 רטים להלן:י להשתתף במכרז מציע העומד בכל התנאים המצטברים המפושאר .61
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עוסק מורשה לצורך מע"מ0 מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם . 61.6

   .תקף –פקיד השומה 

 .6571 –בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים0 התשל"ו  61.2

ל על פי ההגדרות בצו והכ בעל רישיון להובלת דלק מאת המפקח על התעבורה במשרד התחבורה0 61.3

 .6573-הפיקוח על מצרכים ושירותים )הובלת דלק(0 תשל"א

 של לא פחות משתי מיכליות סולר תחבורה.בעל רישיון  61.1

ל על פי הוראות צו רישוי עסקים )עסקים טעוני ובעל רישיון עסק לאחסון0 שינוע ומכירת דלק0 הכ 61.1

 .6559-רישוי(0 תשנ"ה

-ואילך  ובכמויות שלא יפחתו מ 2335שנת לא יאוחר מתחילת מוכח באספקת דלקים בעל ניסיון  61.9

ליטר סולר  3330333-ליטר נפט בכל תדלוק.  ובסה"כ לא פחות מ 30333-ליטר סולר ו 60333

 ליטר נפט בכל תקופת ההתקשרות. 930333-תחבורה ו

 מציע שרכש את מסמכי המכרז. 61.1

לצורך השתתפות במכרז בהתאם לנוסח המצורף להסכם )להלן: מציע שצירף ערבות בנקאית  61.7

 (.ב' נספח

 ערבות וחתימה על ההסכם: .67

ביום הגשת  צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע₪  330333כל מציע יצרף ערבות בנקאית בסך של  67.6

-עד לחודשים( מיום הגשת הערבות0 דהיינו  שבעה) חודשים 7-לההצעה0 תוקף הערבות יהיה 

   נספח ב' המצורף להסכם(. -הערבות להלן: נוסח) 33.9.63

 הצעה שלא תצורף אליה ערבות לא תידון כלל. 67.2

 .הזוכה מציעערבות זו תוחזר למציעים לאחר קביעת ה 67.3

        ערבות מכרז זו תשמש גם כערבות ביצוע: .66

₪  330333בסך של  תוקפה של הערבות .הזוכה על פי ההסכם ספקלהבטחת ביצוע התחייבויות ה 66.6

 .לעיל( 67.6)כמצוין בסעיף  לכל תקופת ההתקשרות יהיה 

להסכם זה0 לרבות  ספקהערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של התחייבות ה 66.2

לאחריותו למילוי כל הוראות ההסכם המצורף למכרז0 מבלי לגרוע מכלליות  ספקהתחייבות ה

י כל נזק העלול להיגרם עקב או בקשר עם כל הפרה או הערבות להבטחה ולכיסו האמור0 תשמש

מילוי תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה. בכל מקרה כאמור ניתן יהיה לגבות את סכום הערבות כולו 

בפעם אחת או במספר פעמים0 ולהיפרע מתוכו את כל הנזקים0 ההפסדים וההוצאות  או מקצתו0

 כאמור.

גרוע מכל סעד אחר או נוסף בגין הפרתה של הוראה אין במתן הערבות או בפירעונה כדי ל 66.3

 בהתחייבויותיו. ספק הזוכהמהוראות הסכם זה או אי עמידת ה

                            )עפ"י מחירון חודשי נפט וסולר תחבורה  עבור תוגש בשני חלקיםהצעת המחיר .  65

 )להלן:נספח א' המצורף לחוזה(    .(חודש  כלב 31-30-לכל חודש וסיומו ב 0-שתחילתו ב      

   )יש להציג מסמך משתנה בהתאם להחלטת משרד התשתיות אשר חלק ראשון של המחירון   65.6      

 כלול:המאשר את השינוי בצירוף מחירון מעודכן( הצעת המחיר ת            

 ליטר 6333לכל  /בז"אעלות מחירי בז"ן  65.6.6           

 ליטר 6333עלות מחיר הבלו לכל  65.6.2           

 .ליטר 6333לכל  עלות תשתיות: ניפוק0 אחזקת מלאי והזרמה  65.6.3           

 . ההצעה תכלול:חלק שני בהצעת המחיר יהיה מחיר קבוע לכל תקופת ההתקשרות   65.2

 ליטר 6333מרווח צמוד לכל עלות    65.2.6      
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 ליטר 6333מחיר לכל  –כללה עלות הובלה ואספקה למ  65.2.2      

 .ליטר 6333יום( לכל  52אשראי )לפי תנאי תשלום של המכללה: ש+  65.2.3      

        ' המצורף ג)להלן: הודעה על הארכת הסכם נספח  עונה נוספת במידה ויוארך ההסכם לעוד  65.3

 אישור מנהל הכספים מותנית ב חתימה על הארכת ההסכם התנאים יישארו בתוקפם..  להסכם(       

 במכרז. 65עם הצגת המחירון החדש וכל האישורים הנוספים כנדרש וכמפורט בסעיף        

  על הצעת המחיר יש להוסיף מע"מ כחוק.   65.1

      בהגשת הצעות המחיר0 מסכים המציע לכך שהמכללה תהיה רשאית0 אך לא חייבת0 לאפשר   65.9

 את הצעתו0 לפי שיקול דעתה של המכללה ובתנאים שתקבע.   למציע0 לתקן או להשלים        

            כל מציע שמגיש הצעה0 מאשר כי הובהר לו ע"י המכללה שרק על סמך הסכמתו מראש לתנאים .23

 המפורטים במכרז ובהסכם המצורף0 הסכימה המכללה שהצעתו תוגש לבחינתה.     

  )השתתפות  ספקיםוהחוזה על כל נספחיו0 להשתתף בסיור על המציע לקרוא בעיון את מסמכי המכרז . 26

  יבקר במכללה0 יבדוק וישאל את כל השאלות המתבקשות0 יבדוק את תנאי המקום ואת מהות  חובה(0     

      העבודה. בכל מקרה0 כל שאלה בנוגע למכרז0 למסמכי המכרז והחוזה ייענו בכתב ויקראו לצורך זה      

 ". "הבהרה מספר_     

הבהרות לשאלות ולתיקונים במסמכי המכרז או החוזה באם יהיו, יצורפו על ידי המציעים אל מסמכי 

 המכרז חתומים ומאושרים על ידם. 

        0 לפי הכתובת ויפורסמו באתר המכללה באינטרנט 26.63.62'0 אהבהרות יינתנו למציעים עד ליום . 22

 . המציעים  מתבקשים לעקוב אחר ההבהרות.המופיעה בדף האחרון של מכרז זה        

 על המציע לצרף את כל המסמכים שלהלן לפי הסדר המצוין: -תנאי סף במכרז. 23

 כולל מע"מ.₪  333רכישת מסמכי המכרז בסכום של אישור  .א

 רישיון תקף של בעל החברה/ספק של לא פחות משתי מיכליות סולר מובילות. .ב

 חברה. תעודת התאגדות .ג

 ורשה  ואישור מרואה חשבון או מפקיד שומה על ניהול ספרים כחוק.תעודת עוסק מ .ד

   אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה. .ה

ע"י עו"ד המוכיח את עמידת המציע בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים0 תצהיר חתום ומאומת  .ו

 .6571 –התשל"ו 

אות צו רישוי עסקים )עסקים העתק רישיון עסק לאחסון0 שינוע ומכירת דלק0 הכול על פי הור .ז

 .6559 –טעוני רישוי(0 תשנ"ה 

שיון להובלת דלק מאת המפקח על התעבורה במשרד התחבורה0 הכול על פי ההגדרות בצו יהעתק ר .ח

 .6573 –הפיקוח על מצרכים ושירותים )הובלת דלק(0 תשל"א 

 צילום של אישור תקף ממנהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות. .ט

 .כולל מסמכי הבהרות באם יהיו צ"ב חתום על ידי מורשה חתימהמומכרז ההסכם  .י

 ערבות בנקאית. .יא

 המצורף לחוזה(. –ולפי דוגמא: )להלן: נספח א'  66סעיף  -כמפורט במכרזהצעת מחיר  .יב

 רו"ח החברה כי: תצהיר .יג

 אין הרשעות בנושא שכר מינימום וחוק עובדים זרים.לחברה  .0

0 דהיינו וברצף עד ליום הגשת ההצעות במכרז םחודשי 11-לא פחות מהחברה עוסקת בתחום  .2

המבוקשים0  . כמו כן היא בעלת יכולת כלכלית לביצוע השירותים2335לא יאוחר מתחילת שנת 
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ליטר סולר תחבורה  3330333-מולא פחות 0 (באספקת דלקים )סולר תחבורה ונפטועל ניסיונה 

 ליטר נפט בשנה. 930333-ו

 .2335-2366שנת אישור היקף כספי על הפעילות מ .3

 קשר וטלפונים המלצות מגופים ציבוריים/ מוסדיים לפחות0 הכוללת שמות אנשי 3רשימה של  .יד

 מעודכנים0 להם מספק המציע שירותים מהסוג הנדרש במכרז זה.

שנת הקמת החברה0 שמות את עסקיו בתחום אספקת סולר ונפט0  לצרף פרופיל חברה המפרט:  .טו

 שנתי0 וותק וניסיון בתחום הרלבנטי0 כתובת. זורהבעלים0 מורשי חתימה0 גובה מח

 .ויהיו תקפים ל האישורים המבוקשים יהיו על שם מגיש ההצעהכ. 21

  קביעת אמות מידה לבחירת הספק: .29

 73% - .על הצעת המחיר 

 33% -  על המלצות בנוגע לאמינות0 עמידה בלוח זמנים באספקה0 עמידה באספקת הכמות

 הנדרשת. 

       

 . 10-2012000ם נוספים ניתן לפנות לגב' תקוה אלבז לטל.  לפרטי

 tikvael@kaye.ac.ilאו במייל 

 

 :םעל החתו

          _______________                        _____________ 

 לתקוה אלבז                                  ד"ר טלי בן ישרא

 סמנכ"לית למנהל                ראש יח' רכש ומכרזים                                                             
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