
 
 :העבודות הבאותצוע ילבהצעות זמינה בזה מ

 אספקה, פינוי ובדיקת דלקים ותדלוק כלי הרכב של התאגיד באמצעות התקן תדלוק אוטומטי – 101/20מכרז מספר 
 

 : תנאי סף

 בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן: בת שלו,-, בעצמו ו/או באמצעות חברתרשאי להשתתף במכרז מציע העומד

לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה. על עוסק מורשה  .א

 המציע לצרף אישורים. 

, כמפורט בשני התצהירים 1976 -בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .ב

 ' למסמכי המכרז.והמצורפים במסמך 

המפקח על התעבורה במשרד התחבורה, הכל על פי ההגדרות בצו הפיקוח על בעל רישיון להובלת דלק מאת  . ג

 על המציע לצרף העתק רשיון. .1970 -מצרכים ושירותים )הובלת דלק(, תשל"א

 -בעל רישיון עסק לאחסון, שינוע מכירת דלק, הכל על פי הוראות צו רישיון עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשנ"ה .ד

 ק רשיון.על המציע לצרף העת .1995

 .בתוקף רעלים היתר על המציע לצרף .ה

ופינוי דלקים בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות ובהתאמה לתקני איכות  בעל ניסיון מוכח באספקת דלקים .ו

 . יש לצרף תעודות ואסמכתאות.ISO: 14001סביבה, לדוגמא תקן 

על המציע לצרף תצהיר . באספקת התקני תדלוק אוטומטיים ותדלוק כלי רכב בעלי התקנים אלה בעל ניסיון מוכח  .ז

 המעיד על נסיונו כאמור לעיל.

 בפריסה ארצית. על המציע לצרף רשימת תחנות. לפחותתחנות תדלוק  100מציע בעל  .ח

שעות  24מתוכן פעילה  תקווה, לפחות אחת-פתחהעיר  בתחומי שיפוט לפחותתחנות תדלוק ( 2)שתי  מציע בעל  .ט

 ביממה. על המציע לצרף תצהיר כנדרש לעיל.

 ( למסמכי המכרז.1מציע שצירף ערבות בנקאית להשתתפות, בנוסח מסמך ה) .י

 

 :  כללימידע 

ניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז ותנאיו ללא תמורה במשרדי החברה בשעות העבודה הרגילות בתיאום טלפוני מראש  •

יעל שאוס אפרת/מיטל פיינר שומחייב(.  לצורך קבלת מסמכי המכרז ימסור המבקש פרטי התקשרות ) 03-9395553/667

 אשר ישמשו את רע"ן מכרזים, בין השאר, למשלוח מכתבי הבהרה באם יהיו כאלו.

 ., או חלק מהןחודשים כל אחת 12אופציות בנות  4חודשים+ 12משך ההתקשרות:  •

במעטפה   13:00בשעה  .2020.0623עד יום , 2לתיבת המכרזים שבקומה  -את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה  •

 סגורה.

 מיתב אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר. •

 מיתב לא תקבל הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל. 

       

 עו"ד ירון מזרחי       
 מנכ"ל                             

 
         


