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 תנאים להשתתפות במכרז 

העומדים, במועד הגשת  בישראל  רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין  
 נאים המפורטים להלן:תבההצעות במכרז, 

 : במכרז 1תנאים להשתתפות בפרק  2.1

 : ורטים להלןבמכרז לעמוד בכל התנאים המפ 1על משתתף המגיש הצעה לפרק 

בעל   1.1.1 הינו  או  תקף  רישיון  המשתתף  דלק  תקף  לייצור  אתר  רישיון  והפעלת  לייצור 
 . בישראלרשות המיסים  /  האוצרממשרד אחסון דלק 

 בתנאי הנ"ל. על שמו כנדרש  תקףרישיון העתק של עתו על המשתתף לצרף להצ           

)  120למשתתף פריסה ארצית של לפחות   1.1.2 ציבוריות   100כאשר לפחות  תחנות תדלוק 
שמו(,   את  נושאות  לבנזין  אשר  מתוכן  תדלוק  שירותי  ניתנים  וגם    95בכולן  אוקטן 

לתחבורה,   אתלסולר  יספק  במסגרת  באמצעותן  בפריסה   השירותים  המכרז, 
לפחות מחוז מרכז  לוק,  תחנות תד  35לפחות    מחוז צפוןלית ובחלוקה כדלקמן:  מינימ 

 .   דלוקתחנות ת 25לפחות מחוז דרום תחנות תדלוק ו 60

 " זה  ציבוריותלענין מכרז  למכירת    –" משמע  תחנות תדלוק  דין  פי  על  אתר מורשה 
 דלק לציבור לשם תדלוק רכב.

יש רשיון   לעיל  2.1.2מסגרת סעיף  ות התדלוק הציבוריות שפרט המשתתף בתחנ כל  ל 1.1.3
זמנ רשיון  או  לנהתקף  תקף  זמני  היתר  או  תקף  עסקים  י  רישוי  חוק  פי  על  עסק  ל 

 והן פועלות על פי כל דין.   1968 –שכ"ח ת

שבסעיפים בתנאים  המשתתף  עמידת  הוכחת  יצרף   2.1.3  -ו  2.1.2  לשם  לעיל, 
  הרצ"ב למסמכי   המשתתף, בנוסח  סמנכ"לאו  של מנכ"ל  המשתתף להצעתו תצהיר  

בתנא המשתתף  עמידת  את  המאשר  של   אלו  םיהמכרז,  פירוט  ובה  טבלה  והכולל 
הציבוריות   התדלוק  המכרז, תחנות  במסגרת  השירותים  למתן  המשתתף  שמעמיד 

 . לעיל 2.1.2 סעיףכמפורט ב  מחוזותלבחלוקה 

לפרט את אותן תחנות התדלוק הציבוריות הנושאות את   בטבלה הנ"ל על המשתתף
 משתתף. שם ה

למתן השירותים במסגרת המכרז לגבי תחנות תדלוק ציבוריות שמעמיד המשתתף  
נושא אינן  ועמן  אשר  שמו  את  יצרף  ות  כאמור,  בטבלה,  והמפורטות  הסכם  לו  יש 

אים  התנ  מים אתהסכ)ניתן למחוק מה  המשתתף להצעתו העתקים של הסכמים אלו
 הכספיים(.

המ 1.1.4 נשוא  השירותים  את  לספק  מתחייב  בלפחות  המשתתף  תחנות    80%כרז  מכלל 
 .    שמואות את ות הנושריהתדלוק הציבו

להצעתו   לצרף  המשתתף  התחנותעל  כל  של  הנושאות  פירוט  שם   הציבוריות  את 
וכן   מנכ"ל  המשתתף  של  למסמכי  סמנכ"לאו  תצהיר  הרצ"ב  בנוסח   המשתתף, 

 ת עמידת המשתתף בתנאי זה. המכרז, המאשר א

 
 
 
 
 
 
 



2

 ז: במכר 2תנאים להשתתפות בפרק  2.2

:באחד מהתנאים המפורטים להלן דולעמבמכרז  2פרק לעל משתתף המגיש הצעה  

ליי 2.2.1 תקף  רישיון  בעל  הינו  ו המשתתף  לייצור  תקף  רישיון  או  דלק  אתר  צור  הפעלת 
 אחסון דלק ממשרד האוצר / רשות המיסים בישראל. 

כן פריס  כמו  לפחותלמשתתף  של  ציבוריות    7  ה  תדלוק  מגישתחנות  לו   במחוז 
בכולן ניתנים שירותי תדלוק ונושאות את שמו  אשר כולן    ,תף הצעה בפרק זההמשת
       .אוקטן וגם לסולר לתחבורה 95לבנזין 

 " זה  ציבוריותלענין מכרז  למכירת    –" משמע  תחנות תדלוק  דין  פי  על  אתר מורשה 
 דלק לציבור לשם תדלוק רכב.

במסגרתו המשתתף  שפרט  הציבוריות  התדלוק  תחנות  רשיון    הצעתו  לכל  יש  לעיל 
ה או  תקף  זמני  רשיון  או  עסקים  יתתקף  רישוי  חוק  פי  על  עסק  לנהל  תקף  זמני  ר 

 כל דין.  ועלות על פיוהן פ  1968 –תשכ"ח 

.בתנאי זה לעילעל שמו כנדרש  תקףהעתק של רישיון על המשתתף לצרף להצעתו         

שתתף, בנוסחמה  סמנכ"לאו  להצעתו תצהיר של מנכ"ל  לצרף  המשתתף  כן, על  כמ  
כולל טבלה ובה זה ה  ת עמידת המשתתף בתנאי הרצ"ב למסמכי המכרז, המאשר א

במסגרת ציבוריות שמעמיד המשתתף למתן השירותים  פירוט של תחנות התדלוק ה
 לעיל.תנאי זה  כמפורט ב המכרז

בכל התנאים המפורטים להלן:  אשר עומד המשתתף הינו משווק דלק 2.2.2

וסיפק  שיווהמשתתף      2.2.2.1 חברדלק  רי  מוצק  עמ ת/)באמצעות  דלק  ן ה/ות 
שו  התקשר( כספי  נים  לגופים  ₪ מיליון    20  לפחות  שלמצטבר  בהיקף 

 . 2021 -ו  2020, 2019, בכל אחת מהשנים ()כולל מע"מ

(  4)ע  ארב דלק עם  מוצרי  ת לשיווק ואספקת  למשתתף התקשרויות תקפו   2.2.2.2
לפחות,  חבר דלק  אותקף  רישיון    שלכולן ות  דלק  תקף    רישיון   לייצור 

דלק   אחסון  אתר  והפעלת  המיסים    /  אוצרהממשרד  לייצור  רשות 
לתנאים    2.1.2  ף עישבס   העל הדריש  ות מהן עונשתיים  פחות  ול  בישראל

 במכרז.  1פרק בלהשתתפות 

. רלו/או סו דלק –" משמע דלקמוצרי " סעיף זהלענין 

ף  יקבהדלק  מוצרי  פירוט של הגופים להם שיווק וסיפק  להצעתו    על המשתתף לצרף
קור "ח מווכן אישור רלמסמכי המכרז    על פי הטבלה הרצ"בהכספי המפורט לעיל,  

 . תנאי זהלשם הוכחת עמידתו בדרישות רז למסמכי המכי הנוסח הרצ"ב על פ

 ברותשל ההסכמים שבין המשתתף לח  יםהעתק  על המשתתף לצרף להצעתו  כמו כן
ל תקפים ש שיונות  ירהעתקי  כאמור וכן  תקפות    התקשרויותמשתתף  דלק עמן יש ל

 .תנאי זהעמידתן בדרישות שבעל   ותאואסמכתאלו חברות 

ים(.את התנאים הכספי םמיהסכחוק מהן למ)נית

אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי  ,  מקורערבות    להצעתו במכרזהמשתתף צירף   2.3
יקוח על עסקי  וק בישראל בביטוח על פי חוק הפ סראלית שברשותה רשיון לעחברת ביטוח יש

ס,  1981  -הביטוח, התשמ"א   לפקודתלבקשת המשתתף במ  ₪,  50,000ך של  על  רה,  החב  כרז, 
ליום  עד  תנאי מסמכי  9.5.2022  בתוקף  מילוי  ההתקשרות    וזאת להבטחת  חוזי  ותנאי  המכרז 

 . מסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמהב

לום או העתק או עותק של ערבות כאמור  יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צי 
 ערבות.ה תום בחתימות מקור על ידי הבנק מוציא ח אף אם הוא

ערבות כי  בזאת  חייבמח   מובהר  כאמור,  ביטוח,  הביטוח  ברת  חברת  ידי  על  חתומה  להיות  ת 
 סוכן שלה.  עצמה ולא על ידי
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התחייבויותיו  גיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד ב החברה תהא רשאית לה 
 . שרות במסגרתואו חוזי ההתק/ו  על פי תנאי מכרז זה

 
רז, כולל  המסמכים הנדרשים במכ  וכלמשפטית אחת בלבד    אישיותעל ידי    שהצעת המשתתף תוג 2.4

 הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד. 
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