
  

 
 
 
 

 
 

 5/22מכרז מס' 
 לתדלוק כלי הרכב של התאגיד באמצעות התקן תדלוק אוטומטי 

תדלוק כלי  שרותי למזמין בזאת הצעות   )להלן: "התאגיד" או "המזמין"(  תאגיד מי שמש בע"מ 
 . הרכב של התאגיד באמצעות התקן תדלוק אוטומטי

 
      הדרישות הבאות במצטבר:רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים העונים על  

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור   (1
 קיד השומה.פמטעם 

, כמפורט  1976  –על כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  ב (2
 בשני התצהירים המצורפים במסמך ז' למסמכי המכרז. 

רשיון    -הישירה או באמצעות חברת בת הנמצאת בבעלותו הישירה והמלאה    - מחזיק בבעלותו   (3

להובלת דלק מאת המפקח על התעבורה במשרד התחבורה, הכל על פי ההגדרות בצו הפיקוח  
 1970- על מצרכים ושירותים )הובלת דלק(, תשל"א

ה (4 במשרד  הדלק  מנהל  ידי  על  המנוהל  במרשם  רשומה  דלק  שיווק  המים  חברת  אנרגיה, 
 והתשתיות הלאומיות. 

בעל ניסיון מוכח באספקת דלקים ובאספקת התקני תדלוק אוטומטיים ותדלוק כלי רכב בעלי   (5
 , בכמויות המפורטות להלן: 2020-2021התקנים אלה, בשנים 

 2020-2021ליטר בכל שנה בשנים    65,000- אוקטן, בכמות שאינה פחותה מ  95אספקת בנזין   •

 . 2020-2021ליטר בכל שנה בשנים   25,000-בכמות שאינה פחותה מאספקת סולר  •

 תחנות תדלוק לכל הפחות בפריסה ארצית. 100מציע שברשת תחנות התדלוק שלו פועלות  (6

מציע שברשת תחנות התדלוק שלו פועלת תחנת תדלוק אחת לכל הפחות בתחומי העיר בית   (7
 שעות ביממה. 24וכן פעילה שמש )לא כולל אזורי התעשיה בעיר(, אשר לפחות אחת מת

 ( למסמכי המכרז. 1מציע שצירף ערבות בנקאית להשתתפות, בנוסח מסמך ה) (8
 

להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת של שנה   , עם אופציהתקופת ההסכם הינה לשנה אחת
בכל פעם או חלק ממנה, ובלבד שהתקופה הכוללת של ההסכם, כולל תקופת ההתקשרות הראשונה,  

 שנים.  5לא תעלה על  

ניתן   המכרז  מסמכי  במ   להורידאת  המכרזים  בעמוד  שיופיע  מכרז"  "דקל  לאתר  אתר  הלינק 

 . www.m-sms.co.ilהאינטרנט של מי שמש בכתובת: 
 

 ( להגשה  האחרון  מכרז"המועד  ב"דקל  המכרז  הבנקאית  הגשת  ו  , הגשת  ורק הערבות  ידנית    אך 
 . 12:00 בשעה  7.7.22תאריך הינו עד ל  במשרדי התאגיד(

 
 

 בכבוד רב ובברכה, 
 ישעיהו ארנרייך 

 יו"ר תאגיד מי שמש 


