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  :_______________________המציע תחתימ       

 מעודכן-מסמך ב'

 אוניברסיטת חיפה
 06/2021 ' סמכרז מ

 
 06/2021מס  הצעה למכרזטופס 

 
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה 
 שדרות אבא חושי 

 היפח
 

 א.ג.נ., 
 

 אוניברסיטת חיפה עבור רכביאספקת דלקים ל 06/2021 'סמכרז מלהצעה   הנדון:

חתימה מטעם  מורשי/_ מורשההח"מ, ________________ ת.ז. _________________ אנו/יאנ
 ובדקנו/ובדקתי, שקראנו/שקראתי"(, לאחר המציע: "להלן__________ )______________________

ואת כלל הנספחים הנלווים, המכרז מושא את ההסכם , בתשומת לב ובקפדנות את כתב ההוראות למכרז
 ך ההבהרות,במסגרת הלי לנו/ליאת כל ההסברים הדרושים  שקיבלנו/שקיבלתיולאחר 

 .זה הצעה טופס לרבות, המכרז במסמכי כמפורט שבנדון למכרז הצעתי את בזאת מגישים/המגיש/מגיש

 שם המציע:   

  ./מס' שותפותח.פ 

 : רחוב 

 מספר בית: 

 כניסה: 

 יישוב: 

 מיקוד: 

 מס' טלפון:  

 מס' טלפון סלולרי:  

 מס' פקס:  

 דואר אלקטרוני: כתובת  

 

. ז.ת מספריו שמות
 המוסמכים של

 המציע בשם לחתום
 :למכרז בנוגע

 

 הנני מצהיר/ה כי:

ידע, יכולת, ניסיון מוכח, מיומנות, כשירות, אישורים, היתרים ורישיונות מתאימים כדי  בעלהמציע  .1
פי התנאים המפורטים במסמכי -לבצע את השירות באופן סדיר, תקין והולם וברמה גבוהה ביותר על

 .המכרז

יע עונה על כל הדרישות המפורטות בכתב ההוראות וברשותו כוח האדם המיומן, הציוד וכל המצ .2
 .בהתאם למכרז מתן השירותיתר התנאים הדרושים ל
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על המנויות בכתב ההוראות, וכי המציע מקבל הסף דרישות בכל תנאי המכרז ובכל  המציע עומד .3
 המכרז, לרבות ההסכם ונספחיו. בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי  עצמו לבצע את ההתקשרות

 - כי הנני מצהיר/המבלי לגרוע מן האמור לעיל 

כל בידו יש ין נושא ההתקשרות ויבכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לענהמציע רשום  .3.1
העסק הנדרש לפי צו רישוי עסקים רישיון  -, בכלל זאת שיונות הנדרשים על פי דיןיהר

 )עסקים טעוני רישוי(.

, 1994-חוק משק הדלק )קידום התחרות(, התשנ"דכהגדרת המונח ב"חברת דלק" הנו המציע  .3.2
תחום  הרשומה במרשם "חברות הדלק" המנהל ע"י מינהל הדלק במשרד האנרגיה ואשר

אישור  1כנספח ב'. רצ"ב עיסוקו כולל שיווק )לבד או בצירוף תחומים אחרים( של דלקים
 ממינהל הדלק במשרד האנרגיה. 

תחנות  60במישרין או בעקיפין )באמצעות זכיינים או תאגיד בת(, לפחות המציע מפעיל  .3.3
 .2נספח ב'מצ"ב ככאמור רשימת תחנות הדלק  .תדלוק

שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המציע סיפק דלקים מסוג השנים  5במהלך  .3.4
"ח )כולל ש 200,000של  בהיקף כספי שנתי, לפחותוסולר תחבורה לשלושה לקוחות  95בנזין 

רשימת הלקוחות  3כנספח ב'מע"מ( לפחות, עבור כל אחד מן הלקוחות כאמור. רצ"ב 
  .המקיימים תנאי זה

 ספקות בדבר הערה כוללים אינם 2019לשנת  המציע של המבוקרים הכספיים הדוחות .3.5
" חי"עסק  להערת היתכנות ואין" חי"עסק כ המציע תאגיד של קיומו המשך לגבי ממשיים

)לפי  5ב'נספח אישור רו"ח בנוסח  רצ"ב להצעה זו .האחרונים הדוחות על ימההחת ממועד
 .החלופה הרלוונטית(

-הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ווהתצהירים כל האישורים בידי המציע  .3.6
וכן,  6ב'נספח תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח רצ"ב להצעתנו  .1976

 .כנדרש במכרזרים כלל האישו

, 1953-תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"גבכל עומד והציוד שיספק המציע  .3.7
 .)אם נדרש תקן כאמור( הנדרש לצורך ביצוע ההתקשרות

והוא יכול  המציע סמכי המכרז ונספחיו מקובלים עלכל התנאים והדרישות המפורטים במ .3.8
 .לעמוד בהם

בהצעת  תמפורטועבור סולר לתחבורה  95בנזין אספקת עבור  ידי המציעעל  תהמוצע ההנחה .3.9
קראתי את הוראות ההסכם וברור לי הנני מאשר/ת כי  זו. ההצעל 7ב'כנספח הרצ"ב המחיר 

ועבור סולר לתחבורה במהלך תקופת ההתקשרות. הריני  95כיצד יחושב המחיר עבור בנזין 
שהיו ו/או כל ההוצאות מכל מין וסוג וכולל את סופי  מצהיר כי ידוע לי שהמחיר כאמורהינו

)למעט עלות ההתקנים התקנתם ותחזוקתם  אספקת השירותשיהיו למציע בקשר אם 
 . כמפורט בהסכם(

מכי המכרז, לרבות את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במס המציע מקבל על עצמו .3.10
 ללא כל הסתייגות שהיא. ההסכם ונספחיו,

ת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. רצ"ב מוגשהצעה זו כי  הנני מצהיר/ה .3.11
 .8ב'נספח תצהיר בדבר אי תיאום מכרז בנוסח  להצעה זו

 

 להלן פרטים אודות המציע )סוג התאגדות, ותק בענף וכו'(: .4
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 הודעה על גודל העסק של המציע* .5

 כי המציע הוא: בזאת הריני מודיע/ה

את  יש לסמן ב הסבר הגדרה
האפשרות הנכונה 

 בלבד

שמחזור העסקאות השנתי  אועובדים  5מעסיק עד  עסק זעיר
 מיליון שקלים חדשים 2שלו אינו עולה על 

 

שמחזור העסקאות  אועובדים  20 -ל 6מעסיק בין  עסק קטן
מיליון שקלים חדשים אך  2השנתי שלו עולה על 

מיליון שקלים חדשים, ולא  20אינו עולה על 
מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרת "עסק 

 זעיר"

 

שמחזור או עובדים  100-ל 21מעסיק בין  עסק בינוני
מיליון שקלים  20העסקאות השנתי שלו עולה על 

מיליון שקלים  100חדשים אך אינו עולה על 
חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים 

 שבהגדרת "עסק זעיר" או "עסק קטן"

 

  כל עסק שאינו עסק זעיר/קטן/בינוני עסק אחר

 1992-ג)ג( לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2*הודעה זו נדרשת לאוניברסיטה מכוח הוראת סעיף         

בנקאית ערבות העביר לידי האוניברסיטה ל ,זכה במכרזישבמקרה המציע מסכים ומתחייב,  .6
אשר תשמש כבטוחה למילוי כל , (שלושים אלף שקלים חדשים)ש"ח  30,000בסך אוטונומית 

ערבות זו תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, ותהא  .הסכם ההתקשרותעל פי  יוההתחייבויות
 .סיום ההתקשרותלאחר ימים  90בתוקף עד תום 

, עסקים ימי 10תוך  כמסמך ד'המצורף למסמכי המכרז ההסכם בנוסח  מתחייב לחתום עלהמציע  .7
 .מיום ההודעה על זכייתו במכרז ולהתחיל במתן השירות בהתאם לקבוע בהסכם

האחרון להגשת מהמועד  םמיי 90זו תישאר בתוקפה למשך הנני מאשר/ת ומסכימ/ה כי הצעה  .8
יום  90-בקש להאריך את תוקפה בובמידה והאוניברסיטה ת הצעות למכרז כנקוב בכתב ההוראות

 .נוספים הנו מתחייבים לעשות כן

, לרבות אלה המנויים , את כל המסמכים הדרושיםכחלק בלתי נפרד הימנה ה זו,להצעאנו מצרפים  .9
 :, כדלקמןלכתב ההוראות שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיף 

 

 בטור ה"ביקורת" -בהמציע יסמן את בדיקתו 

 ביקורת ההצעה מסמכי מס"ד
מרשם  עדכניהעתק נאמן למקור של מסמכי ההתאגדות; תדפיס  -מציע שהוא תאגיד   .1

 החברות;
 

טופס ההצעה: פרטים אודות המציע, פרטים על גודל העסק )סימון  - מסמך ב'  .2
 .  9 החלופה הרלוונטית בטבלה שבסעיף

 ו"ד.אומת על ידי עהמציע ומעל ידי מורשי החתימה מטעם  חתוםהמסמך 

 

 4.1לצורך הוכחת תנאי סף סעיף אישור ממינהל הדלק במשרד האנרגיה  - 1מסמך ב'  .3
  למכרז.

 

   למכרז. 4.2לצורך הוכחת תנאי סף סעיף רשימת תחנות התדלוק  - 2ב' מסמך  .4

ן המציע באספקת דלקים לצורך הוכחת תנאי סעף תצהיר אודות ניסיו - 3מסמך ב'  .5
   למכרז. 4.3סע' 
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 ביקורת ההצעה מסמכי מס"ד
 אישור מרו"ח על היעדר הערת עסק חי )לפי החלופה הרלוונטית(. - 5ב'מסמך   .6

. 

 

 ובנוסף:תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  - 6מסמך ב'  .7
מרו"ח המעיד כי אישור עדכני משלטונות מס ערך מוסף או  תקףאישור 
 מנהל כחוקואישור עדכני מרשויות המס שהמציע  עוסק מורשההינו המציע 

, על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות שהותקנו לפיו, קסי חשבונות ורשומותפנ
נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מס  מציעכי האישור רשויות המס 

 לפי אותו חוק, או כי הוא פטור מלעשות כן
 

 

  הצעת המחיר.טופס  – 7מסמך ב'  .8

  .תצהיר בדבר היעדר תיאום מכרז - 8ב' מסמך  .9

ב לחוק חובת מכרזים, 2עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף ב שמדוברככל   .10
ב לחוק 2, המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף 1992-התשנ"ב

 הנ"ל

 

 תיחתם בתחתית העמוד בראשי תיבות ובחותמת המציע.  הביצועערבות – מסמך ג'  .11
בנקאית צמודה  עם חתימת הזוכה על ההסכם, ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות

 מסמך זה. בנוסח

 

בתחתית העמוד בראשי תיבות ובחותמת  חתומיםמסמכי ההסכם ונספחיו  -מסמך ד'  .12
 המציע.

 

 

היטב את כל פרטי המכרז  ובדקנו/ובדקתי עיינו/כי עיינתי ים/ומתחייב ים/ומאשר ים/מצהיר הננו/הנני
על מסמכי  וחתימתנו/מכי המכרז וחתימתילפרטי פרטים כל האמור במס לנו/על כל מסמכיו, וכי מובן לי

 המכרז  אלו נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.
 

  שם המציע: 

  כתובת: 

       טלפון: 

       מייל: 

      תאריך: 

 
      חתימת המציע )חותמת + חתימות( 

     בשם המציע  החותמים/שם ות.ז. של החותם

  בשם המציע  החותמים/תפקיד החותם

מורכב משני גופים או יותר תחתם הצעה זו על ידי כל אחד מהם, והתחייבויותיהם של הגופים )אם המציע 
 מהם מורכב המציע על פי הצעה זו תהיינה ביחד ולחוד(.

 
 

 אישור עו"ד 
 

__________________, מאשר בזאת כי  ה"ה -אני הח"מ ________________, עו"ד מ
_______________ ת.ז. _______________ -ו _________________ ת.ז________________

חתמו בשם המציע דלעיל על המסמך דלעיל וכי בצירוף חותמת התאגיד הנ"ל חתימתם מחייבת את 
 התאגיד המציע לכל דבר ועניין לרבות בכל הקשור בהזמנה זו והתחייבויות המציע על פיה.

       _______________
 עו"ד


