
 
 

 
 

 לשירותי תדלוק ואספקת דלקים – 11/20מכרז פומבי מס' 

 כללי .1

בפרישה ארצית,  ]כותרת[ל הצעות להגיש מתמודדים בזאת מזמינהאוניברסיטת אריאל בשומרון, ע"ר,  

עבור כלי רכב קיימים ושיתווספו בהמשך לאורך תקופת ההתקשרות בבעלות ובשימוש האוניברסיטה 

 .נספחיו על המכרז במסמכי למפורט בהתאם והכלועובדיה, 

אוניברסיטה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, נתונה ל חודשים. 36 התקשרות היא לתקופה שלה 

חודשים כל אחת  12בנות תקופות נוספות  בשתיהאופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית 

 ( מצטברות שנים( 5עד חמש ))בסה"כ 

 מועדים טבלת .2

'מס  הפעילות התאריכים 

 פרסום המכרז 01/07/2020 1

הבהרהתאריך אחרון לשאלות  16/07/2020 2  

 תשובות לשאלות הבהרה 26/07/2020 3

בלבד!( 13:00המועד האחרון להגשת הצעות )עד השעה  02/08/2020 4  

 תנאי סף .3

מובהר בזאת, כי, למעט ביחס לתנאים המוגדרים באופן ספציפי שונה, לא ניתן להגיש הצעה משותפת 

נתונים של תאגיד אחר, כגון: למספר תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו 

 ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר.

מציע אשר עומד בכל תנאי הסף הבאים, באופן מצטבר, ונכון למועד , רשאי להגיש הצעה למכרז

 האחרון להגשת הצעות למכרז:

 ;דין כל פי על הדרוש בישראל רשמי במרשם הרשום כדין מאוגד משפטי גוף הוא המציע 3.1

 -יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב'  זה, תנאי סףעמידה בלצורך הוכחת 

 ההצעה.

 .ואישורים רישיונות –' גבנספח כנדרש ח עדכני מהמרשם בו רשום המציע "וכן, יגיש המציע דו

 נסח חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

https://www.gov.il/he/service/company_extract 

 ;1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל המציע בידי 3.2

 -יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' זה, תנאי סף העמידה בלצורך הוכחת 

 ההצעה.

https://www.gov.il/he/service/company_extract


 
 

 
 

 רישיונות –' גבנספח  כן יגיש המציע את האישורים הנדרשים בתוקף במועד הגשת ההצעה 

 .ואישורים

מציע פתרונות תדלוק  אוו/מפעיל באמצעות זכיין או מפעיל מטעמו,  אוו/המציע מפעיל בעצמו,  3.3

( תחנות לתדלוק כלי רכב בבנזין ובסולר, באופן שוטף, על 150באמצעות לפחות מאה וחמישים )

 י ההגדרות הבאות, במצטבר:פ

 התחנות כוללות שירותי תדלוק מאוישים; 3.3.1

" משמעה הפעלת תחנות פרישה ארציתהתחנות הן בפרישה ארצית; לצרכי מכרז זה, " 3.3.2

 תדלוק בכל אחד ממחוזות המדינה: ירושלים, צפון, חיפה, מרכז, תל אביב, דרום;

 ק"מ משער אריאל; 20תחנת תדלוק אחת לפחות ממוקמת ברדיוס שאינו עולה על  3.3.3

ככל שהמציע אינו בעל התחנה, הוא מצוי בהסכם התקשרות אשר מאפשר לו להשתמש  3.3.4

בתחנה באופן כזה שהסכם שייחתם בין המציע, ככל שיזכה, לבין האוניברסיטה, יכלול את 

 כל תחנות התדלוק ויכובד על ידי כל זכיין ו/או מפעיל. 

 -יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב'  זה תנאי סףהעמידה בלצורך הוכחת 

 ההצעה.

זכויות לאנשים עם מוגבלות או פטור מהן. להוכחת שוויון לחוק  9המציע מקיים את הוראת ס'  3.4

 ההצעה. - עמידתו בתנאי זה יחתום על תצהיר בנספח ב'

 .תסוציאליו זכויות בגין הפרשות לרבות, כחוק מינימום שכר לעובדיו משלם המציע 3.5

, מהתנאים באחד תעמוד לא אשר מציע של הצעתו, מצטברים הינם לעיל המפורטים הסף תנאי, יובהר

 . לעיל האמור מן לגרוע מבלי וזאת הסף על תיפסל

 

 ניתן לצפות בהזמנה המפורטת והמחייבת לקבלת ההצעות בכתובת:

http://www.ariel.ac.il/management/open 

א, 3.0.13א' חדר  3בלבד, במשרדי מח' רכש בניין  13:00עד השעה  02/08/2020ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום את 

 ביום האחרון להגשה לא תתקבלנה הצעות לאחר השעה הנקובה! –קמפוס מילקן, אריאל 

 .054-9079499טלפון לנושא מיקום הגשת מעטפות בלבד  

 .MICHRAZIM@ARIEL.AC.ILכתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז 

 האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.

 

 בברכה,                                                                                                               

 אוניברסיטת אריאל                                                                                                     

 בשומרון                                                                                                                   

http://www.ariel.ac.il/management/open
mailto:MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL

