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 עיריית רחובות 

 3/  2022מכרז פומבי מס' 

 לאספקת שרותי תדלוק לרכבים בשימוש עיריית רחובות
 

 
מחיר לאספקת שרותי תדלוק לרכבים בשימוש   מזמינה בזאת הצעות )להלן: "העירייה"( עיריית רחובות 

 בהתאם למפורט במסמכי המכרז. העירייה, 
 

המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום סך    מסמכיאת 
אגף הרכב אצל מזכיר אגף הרכב מר עדי זלוף,  במשרדי  שלא יוחזר, אלפים ש"ח(שלושת ) ש"ח 3,000של 

 .   הנהוגות בעירייה עבודהה ה' בשעות  - בימים א' ברחובות, 1ברחוב מוטי קינד  
 

אגף הרכב של העירייה ברחוב מוטי  במשרדי  ,ללא תשלום ,לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתםניתן  
 .  ברחובות 1קינד 

 . www.rehovot.muni.ilניתן לעיין בתנאיו הכלליים של המכרז באתר העירייה בכתובת 
 
  הנדרשים בצרוף כל האישורים כשהם חתומים על ידי המציעשתי חוברות של מסמכי המכרז  ,את ההצעות 
יש להפקיד    3/  2022מכרז  פומבי  מס' מעטפה סגורה כשעליה מצוין   בעותקים,  בשני בחוברת כרוכה 
  2ו  "ן העירייה רח' בילי לשכה המשפטית בבנישב תיבת המכרזים במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( ב 
 . 13:00שעה  10/4/2022, עד ליום  6, בקומה  רחובות 
 אריך והשעה האמורים לעיל, לא  תתקבל.  כל הצעה שתימסר לאחר הת  
 
 העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  
 
 העירייה תהיה רשאית לפצל את הזכייה בין שני משתתפים על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

 
 

                                                                                                                                                                                                           
               רחמים מלול                                                                                                                            

                                                                                        
 ראש העירייה                                                                                                                                
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 מסמך א'
 הוראות למשתתפים ותנאים כלליים  

 עיריית רחובות 

 אגף הרכב 

 3/  2022 מכרז פומבי מס'

 לאספקת שרותי תדלוק לרכבים בשימוש עיריית רחובות
 
 

 כללי  .1

 
לקבל הצעות מחברות דלק כהגדרתן  מעוניינת  "(  המזמיןו/או    העירייהעיריית רחובות )להלן: " .א

הכלכלית   והמדיניות  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  ההסדרים  בחוק 
 , הרשומות במרשם תחנות הדלק עפ"י חוק. 2001-(, תשס"א2001לשנת הכספים 

הכל בשירות תדלוק    –ג סולר  וכן דלק מסו  95השירות הנדרש כולל אספקת דלק מסוג אוקטן    .ב
 מלא.

הספק הזוכה מחויב גם לאספקה והתקנת מערכות תדלוק אוניברסליות העומדות בתקן מכון   .ג
 התקנים זאת לכל כלי הרכב שברשות העירייה, ללא כל תמורה.  

בנוסף, הספק נדרש לתחזק, לתקן או להחליף את מערכות התדלוק על פי הסטנדרים הבאים,  
 – לכל הפחות 

הספק יעמיד לרשות העירייה מרכז שירותי תיקון / התקנת מערכות בתחום העיר רחובות   .1
  1ק"מ ממיקומו של אגף הרכב של העירייה ברחוב מוטי קינד    6או במרחק שלא יעלה על  

 רחובות )להלן: "מרכז השירות"(. 

 . 16:00עד  8:00ה'(, בשעות   -ימים בשבוע )א'  5מרכז השירות יפעל לכל הפחות  .2

מכל ההתקנים הקיימים ברכבי    5%כז השירות יחזיק בכל עת, לכל הפחות מלאי של  מר .3
 העירייה. 

 זמן הטיפול בכל רכב לא יעלה על שעתיים מרגע הגעת הרכב למרכז השירות.  .4

 מובהר כי הספק הזוכה רשאי להתקשר עם ספק משנה לאספקת מרכז השירות.  .5

ך הערכה כללית וללא כל התחייבות מצד להלן נתונים כלליים נכון למועד פרסום המכרז לצור .ד
 העירייה: 

 - התקנים   .1

 . 190כמות כלי רכב בעלי מערכת תדלוק אוניברסלית שמישה: 

 - נתוני צריכת דלק  .2

 ליטר.  145,000:    95דלק 
 ליטר. 255,000סולר :   

 
 מסמכי המכרז   . 2

  מסמכי המכרז הינם כדלקמן: 

 הוראות למשתתפים ותנאים כלליים.  -  מך א'מס            
 טופס הצעת המשתתף על נספחיו.   -מסמך ב'              

 חוזה, כולל נספחים שיפורטו להלן.    -מסמך ג'            
 נוסח ערבות מכרז.   -מסמך ד'  

  
 נספחי החוזה מסמך ג':  
 מפרט לאספקת שירותי תדלוק לרכבי העירייה.   -  1נספח   
 כתב התחייבות בנושא בטיחות.               - 2נספח   
 אישור קיום ביטוחים.    - 3נספח   
 נוסח ערבות ביצוע.   -  4נספח   
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 נוסח ערבות מכרז.    -  5נספח   
 
   תנאים להשתתפות במכרז .3
 

בכל התנאים המפורטים   במועד הגשת ההצעות למכרז רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים
 על פי  אישורים ומסמכים בתוקף.   ן,להל

 
המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל, שעיסוקו   .א

 בביצוע העבודות נשוא המכרז.
 
 .  המציע הינו עוסק מורשה לצרכי מע"מ .ב
 
יות  המציע בעל אישור לעסוק עם גופים ציבוריים ובעל אישור על ניהול פנקסים כדין מטעם רשו .ג

 המס.
 

בחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת  הינו "חברת דלק" כהגדרתה    המציע ד.
הכספים   לשנת  הכלכלית  והמדיניות  התקציב  תשס"א2001יעדי  במרשם  ,  2001- (,  הרשומה 

ומורשית  הנ"ל,  לחוק    12מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה, בהתאם לסעיף    המנוהל על ידי 
 . אוקטן וסולר 95בנזין מסוג  דלק לשווק

 תחנות דלק.  70המציע מספק שירותי תדלוק בפריסה ארצית באמצעות לכל הפחות  ה.

 המציע מספק שירותי תדלוק באמצעות תחנת דלק אחת לפחות הנמצאת בתחום העיר  ו.
ק"מ מגבול תחום שיפוט העיר   6רחובות ושתי תחנות דלק נוספות הנמצאות ברדיוס של   

 רחובות. 
 

ו ז.  ה'  בסעיפים  האמורים  הסף  תנאי  באמצעות    -לעניין  המופעלות  תחנות  גם  להכליל  ניתן  ו' 
  ו חברות שבשליטת המציע או באמצעות זיכיון מטעם המציע, ובלבד שהשירותים לעירייה יינתנ 

 באותן תחנות דלק. 
 
  למסמכי כמסמך ד'  בנוסח המצורף  להלן,    7כמפורט בסעיף  ערבות בנקאית    ו להצעת  צרףהמציע   .ח

 המכרז.  
 
 המציע רכש את מסמכי המכרז בתמורה מלאה.   .ט

 
 הצעת המציע   .4
    

הצעת המציע תתייחס למכלול השירותים, הדרישות והנתונים המפורטים במסמכי המכרז  .א
 כלל. לרבות נספחיו. הצעה שתתייחס רק לחלק הנ"ל תידחה על הסף ולא תידון 

 
המוצע על ידו ממחיר הבנזין לפי מחירון משרד האנרגיה,   ההנחה המציע נדרש לנקוב בסכום  .ב

מחיר מירבי למוצרי נפט  עפ"י המוצעת על ידו למחיר הסולר כפי שנקבע  התוספת ובסכום 
נכון למועד פרסום המכרז, והכל כמפורט בטופס ההצעה   כולל מע"מ + מס בלו בשער בז"ן 

 המכרז.  למסמכי   מסמך ב'
 
כמו כן יפרט המציע במסגרת הצעתו את פרטי תחנות התדלוק בתחום העיר רחובות ומחוץ לה   .ג

 שבהן ניתן יהיה לקבל את השירותים נשוא המכרז. 
 
הצעת המחיר שבטופס ההצעה המצ"ב כמסמך ב' למסמכי המכרז, תשקף ביצוע מלא ומושלם   .ד

והתשומות הכרוכות במתן שרותי התדלוק, כולל  של כל דרישות המכרז, לרבות כל ההוצאות  
כל כח האדם, האמצעים והציוד הנדרשים והמציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר  

 שינקוב בהצעתו. 
 

 אופן הגשת ההצעה  .5
 

בטופס הצעת המשתתף מסמך ב' למסמכי  הפרטים הנדרשים  כל  על המציע למלא בעט דיו, את   .א
תיבות    לחתום,  המכרז מסמכיבבראשי  של  דף  מלאה  ולחתום    המכרז,  כל  הדף  חתימה  על 

המסמכים של  מסמך  האחרון  בכל  הנדרשים  והמסמכים  האישורים  כל  עם  ביחד  ולהגישם   ,
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עותקים   בשני  וכד',  הבהרות  נוספות,  הוראות  כגון  העירייה  ע"י  ישלח,  אם  אליו,  שישלח 
 . במעטפה סגורה

 
המכרז, בין בגוף המסמכים    במסמכיחיקה, הערה או הסתייגות  שינוי, תוספת, מלהכניס כל  אין   .ב

רישום    ובין כל  שהוא.  אחר  אופן  בכל  או  לוואי  את    כאמורבמכתב  יחייב  לא  נתבקש,  שלא 
 עלול להביא לפסילת ההצעה.   והעירייה,  

 
  ים מחיראת ה לכך    יםהמיועד  מות( במקומסמך ב')הצעת המשתתף  על המציע לרשום בטופס   .ג

   מטעמו.
 
יחתום המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו    ,ההצעה מוגשת על ידי יחיד  אם .ד

 וכתובתו.
 
, יחתמו מורשי החתימה בצירוף חותמת התאגיד ויצורף  רשום  אם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד .ה

 בשם התאגיד.  ולהתחייב  מכתב בחתימת עו"ד או רו"ח המאשר מי מוסמך לחתום 
 
 

 אישורים ומסמכיםהמצאת  .6
 

 על המציע לצרף להצעתו אישורים ומסמכים כדלקמן:  

  
 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מע"מ.  א. 

 
 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.  ב. 

 
 . אישור תקף על ניהול פנקסים ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ג. 

 
 :  במקרה שהמציע הינו תאגיד  ד. 

 . של התאגיד רישוםתעודת  (1)  

 מאת הרשם הרלוונטי בו רשום התאגיד   הגשת ההצעהתדפיס מעודכן למועד  (2)  

 )כגון רשם החברות אם המציע הינו חברה בע"מ(.    

 בשם התאגיד.  לחתום המורשיםאישור עורך דין של התאגיד על זהות  (3)  
 

)ו( לעיל  3  –)ה( ו  3אישורים בדבר ניסיונו של המציע על עמידתו בתנאי הסף כמפורט בסעיפים   .ה
תחנות  מספר   בנוסח המצ"ב לטופס ההצעה מסמך ב' למסמכי המכרז, לרבות הצהרה בדבר  

הדלק  ותהממוקמ  הדלק תחנות  סניפי  בכל  לפיה  והצהרה  ארצית  שירותי    בפריסה  ניתנים 
 אוקטן וסולר(.   95כרז )בנזין  סוגי הדלק שבמ  לכלתדלוק 

 
 

אישור על היותו רשום במרשם המנוהל ע"י מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה, כנדרש בסעיף   .ו
 )ד( לתנאי המכרז. 3

 
 .  העתק מסמכי ותשובות הבהרה ככל שהוצאו ע"י העירייה, בחתימת המציע .ז
 

 מכי המכרז. תצהיר העדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב לטופס ההצעה מסמך ב' למס .ח
 
 תצהיר בדבר העסקת עובדים בנוסח המצ"ב לטופס ההצעה מסמך ב' למסמכי המכרז. .ט
 
 תצהיר בדבר אי תאום הצעה למכרז בנוסח המצ"ב לטופס ההצעה מסמך ב' למסמכי המכרז. .י
 

 להלן.   7בסעיף  ערבות בנקאית לטובת העירייה, כמפורט .יא
 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .יב
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   למכרזערבות  .7
 

₪    100,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית לטובת העירייה בסכום של   .א
 .   למסמכי המכרז, להבטחת מילוי תנאי המכרז  כמסמך ד'בהתאם לנוסח כתב הערבות המצ"ב  

 הערבות תוצא על שם המציע בלבד. 

חד  פניה  עפ"י  לגביה  וניתנת  מותנית  בלתי  תהא  גזבר    צדדית-הערבות  או  העירייה  ראש  של 
 העירייה. 

 . 2022ודש ינואר  חהערבות תהא צמודה למדד המחירים לצורך על בסיס מדד  

   .10/8/2022הערבות תהא בתוקף עד ליום  
 
 צעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש, לא תידון כלל.  ה . ב
 
תוך  ה . ג במכרז,  תזכה  לא  שהצעתו  למציע  תוחזר  מיום    10ערבות  לביצוע  שימים  חוזה  יחתם 

 זוכה.  כהעבודה נשוא המכרז עם מי שיקבע ע"י העירייה 
   

המציע שהצעתו תזכה במכרז יחתום על חוזה עם העירייה ועל שאר מסמכי המכרז ויצרף את  . ד
מים מיום שיידרש  י  10  כל האישורים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחים תוך  

 .  לכך בכתב
 
המכרז  ל . ה מסמכי  שאר  בצרוף  לעירייה  יחזירו  ולא  לעיל  כאמור  החוזה  על  הזוכה  יחתום  א 

ביטוחים בתוך   ואישור קיום  ביצוע  ונספחי החוזה חתומים לרבות ערבות  ימים    10חתומים 
שמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי  יסכומה  ותחולט הערבות   -מיום שיידרש לכך בכתב 

כאית  זמציע בעת הגשת הצעתו, וזאת בנוסף לכל סעד לו  הל עצמו  נטל עשקיום ההתחייבויות  
פי   על  על סכום  דהעירייה  ויעלו  נזקיה הממשיים במידה  בזכותה לתבוע את  לפגוע  ומבלי  ין 

 הערבות.   
כמו כן תהא העירייה רשאית במקרה כאמור למסור את ביצוע העבודות למציע אחר לפי שיקול   

 דעתה הבלעדי. 
 
ע"י העירייה להאריך את תקופת הערבות ולא יעשה כן על חשבונו כנדרש,   אם יידרש המציע .ו

 תחולט הערבות.
 
   הצהרות המציע .8
 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצהרה ואישור כי כל פרטי המכרז ידועים   .א
הניסיון והכישורים  ונהירים לו, כי מסכים הוא לקיימם במלואם, וכי הוא בעל הידע, המיומנות,  

המקצועיים והאחרים הדרושים לביצוע העבודות נשוא החוזה המוצע במכרז, וכי הוא מסוגל  
 מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא החוזה המוצע במכרז.

 
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצהרה ואישור בחן את תנאי ההתקשרות   .ב

כי ידועים לו צרכי העירייה לאשורם לצורך מילוי כל התחייבויות  נשוא המכרז וחוזה הקבלנות ו
 החוזה המוצע במכרז. 

 
כל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודה   .ג

 נשוא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע.

 
 הבהרות ושינויים .9
 

קודם   .א עת,  בכל  רשאית  שינויים  העירייה  להכניס  למכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד 
 ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. 

השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של   
 .המציעים ורוכשי מסמכי המכרז באמצעות הפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על ידם

 
לסגן מנהל אגף הרכב בעיריית   למסור  מציע רשאי  ,13:00שעה   23/3/2022לא יאוחר מתאריך  .ב

דואר אלקטרוני לכתובת:  ות ע"המנהל"(, באמצ )להלן:רחובות 
adizloof@rehovot.muni.il  הירות שמצא ב  על כל סתירה, שגיאה, אי התאמה, או חוסר

כלשהו   במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין 
 "ההודעה"(.   -הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לעבודות נשוא המכרז )להלן 

mailto:adizloof@rehovot.muni.il
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 ובמבנה כדלקמן: wordהשאלות יועבר בקובץ 

המסמך או הנספח אליו   מס"ד 
 מתייחסת ההבהרה 

וסעיף   פרק 
 רלבנטיים 

 וסח השאלה נ

    

    

 

 כאמור לעיל, ימסור לו המנהל תשובות בכתב.  בכתבמסר המציע למנהל הודעה  .ג
לפי פרטי ההתקשרות    רוכשי מסמכי המכרז  ה לכלי התשובות תישלחנה במכשיר הפקסימיל 

 .)להלן: "התשובות"( לקבלת הבהרות לפניה בבקשות , לאחר תום המועד  שנמסרו על ידם

  ' בכל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד הימנה, את ההודעה ואת התשובות כאמור בס"ק   ד.
 לעיל.  ג' -ו

 
לא תישמע טענה מפי מציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן   ה.

לעיל, ולא קיבל תשובה  ב'  פרטי המכרז או במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בס"ק  
 לעיל.  ג'ר בס"ק  כאמו

לתקן   ו. ו/או  במכרז  לאמור  הבהרות  מיוזמתו  ליתן  המנהל  מוסמך  לעיל,  באמור  לפגוע  מבלי 
תינתן על ידו    בעניין כאמור  והודעה בכתב  ,טעויות שנפלו בו ו/או לערוך שינויים בתנאי המכרז

 לכל רוכשי המכרז. 

הבהרות ו/או תיקונים שניתנו    לא תישמע טענה מפי מציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או ז.
או נעשו על ידי העירייה, אלא אם אלה ניתנו ע"י המנהל בכתב כאמור בסעיף זה, והן צורפו  

 להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה. 

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה, יהוו חלק ממסמכי המכרז.  ח.
 

 תוקף ההצעה .10
 

 .יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז  120פה של לתקותישאר בתוקף  הצעת המציע
 

 בחינת ההצעות  .11
 

 העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  א.
 

, לדרוש מהמציעים הבהרות ו/או פרטים ו/או מסמכים  העירייה תהא רשאית לפי שיקול דעתה ב.
פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע, לרבות מאזנים,  נוספים כפי שתמצא לנכון גם לאחר  

 דו"חות מע"מ ודו"חות ניכויים.
העירייה תהא רשאית לפנות למציעים ו/או לכל צד שלישי על מנת לברר פרטים ביחס למציעים   

 ו/או להצעתם ולכל פרט אחר הדרוש לה.
 
בין ג. הזוכה  לבחירת  שיקוליה  במסגרת  להתחשב  רשאית  תהא  של    העירייה  ביכולתו  היתר 

המציע, בניסיונו הקודם המוכח בביצוע העבודות ובמתן השירותים הנדרשים במכרז, בכשרו  
לבצע את העבודות ולספק את השירותים ברמה מעולה , בגובה הצעתו הכספית ובכל מסמך  

 ופרט אחר שידרש המציע להציג, וכן בניסיונה הקודם עם המציע. 
העי  כי  מובהר  מנוע ספק  לפסוללמען  עמו    רייה רשאית  לה  היה  מציע שבעבר  של  הצעה 

 ניסיון בלתי מוצלח. 
 

העירייה רשאית ליתן עדיפות לשיקול של מידת שביעות רצונה מביצועים קודמים של המציע   
ו/או לניסיון קודם עמו. העירייה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לקבוע את משקלם של כל 

 הנתונים הללו. 
 

  דרישות   לעומת  סכומה  מבחינת  סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  שלא  רשאית  העירייה ד.
  הערכת   מונע   העירייה  שלדעת  המכרז  מסעיפי  לסעיף  מפורטת  התייחסות  חוסר  בשל  או,  המכרז
 . כדבעי ההצעה
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על מנת    ציעיםבמכרז בין שני מ  הזכיהרשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לפצל את    העירייה ה.
 . העירייה רכבי את שישרתולאפשר פריסה רחבה יותר של תחנות דלק 

 
 - הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה   ו. 

 ההצעות תיבחנה בשני שלבים:  

 לעיל.  3בשלב הראשון תיבחנה עמידתם של המציעים בתנאי הסף המפורטים בסעיף   
 הבא.רק הצעות העומדות בכל תנאי הסף תעבורנה לשלב   
 בשלב השני ידורגו הצעותיהם של המציעים אשר עמדו בתנאי הסף על פי המחיר המוצע.  
 

 ( יחושב באופן הבא:95בהצעת המחיר )מחיר בנזין  1רכיב  
ופחת ממחיר הבנזין כולל מיסים ומע"מ האחרון הידוע ביום עריכת  יההנחה המוצעת  סכום   

 ליטר.  145,000 - , ותוכפל ב כולל מע"מ(  2022 מרץמחירון חודש )המכרז 
 

 בהצעת המחיר )מחיר הסולר( יחושב באופן הבא:  2רכיב  
מחיר מירבי למוצרי  עפ"י    מס הבלו והמע"מ + סכום התוספת המוצע יתווסף למחיר הסולר 

(  2022  מרץמחירון חודש  )  הידועים ביום עריכת המכרז  כולל מע"מ + מס בלו  ט בשער בז"ן  נפ
 ליטר.  255,000 -, ותוכפל ב כולל מע"מ

 
 ההצעה הזולה ביותר שתתקבל לאחר חיבור שני הרכיבים לעיל תהא ההצעה הזוכה.  

 
אישורים ו/או מתן הסבר ו/או  העירייה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או   ו.

ניתוח להצעתו. אם המציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית תהא וועדת המכרזים  
 להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

 
  - זהות בין הצעות כשירות  ז.

בסכ  זהות  שהן  ביותר  הטובות  כהצעות  תיקבענה  אשר  הצעות  מספר  ותהיינה  ומיהן  במידה 
וכשירות, תיערך ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך  

( וועדת  3שלושה  על כך, ומביניהן תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת  ( ימים מיום קבלת הודעה 
 מכרזים.

אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדיין תהיינה ההצעות זהות בסכומיהן, יתבקשו המציעים   
( ימים מיום קבלת ההודעה על כך, ומביניהן תיקבע  3להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך )

   ההצעה הזוכה. 
 

המכרז   .  12 נשוא  העבודות  את  לפצל  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הבלעהעירייה  דעתה  שיקול    די עפ"י 
, אפילו אם הצעותיהם אינן הזולות  מבחינתהכפי שיראה לה ככדאי ביותר    למספר מציעיםולמוסרן  

 . רביות
 

 המקום והזמן להגשת ההצעות .13
 

מכרז "  סגורה וחתומה, שעל גביה יהיה רשום שם העירייה והכיתוב:  ההצעה תוגש במעטפה .    א
 בשימוש עיריית רחובות". לאספקת שרותי תדלוק לרכבים   3/  2022מס' 

 
כל    ההצעה, .ב לפי  זה,  ו דרישות  החתומה  במסמך  הכלולות  במסירה ההוראות                                                                                                תימסר 

  תאריך לד  ע  ,6קומה    2המכרזים אשר בלשכה המשפטית של העירייה, ברח' ביל"ו  ידנית לתיבת  
"(. אין לשלוח את ההצעות  המועד האחרון להגשת ההצעות"  –להלן  )  13:00שעה    10/4/2022

 בדואר. 
 
 לא תובא לדיון .   זהכל הצעה שלא תגיע לתיבת ההצעות בהתאם להוראות סעיף  . ג
 

העירייה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים בהגשת הצעת   ד.
הבדיקות המוקדמות, הערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות    מחיר, לרבות 
 . בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנהות כלשהן הכרוכ

 
 
 
 
 
 


