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 לייםאשירות לאספקת דלק ודלקנים אוניברסקבלת  – 313מכרז פומבי מס' 

 
 םלרכבי נלווים שירותים וכן, דלקנים אוניברסאלייםו דלקבזאת הצעות מחיר לאספקת  מזמינה"( המועצה)להלן: "  יבנהמ.א חבל 

 .נספחיהם על הטכני והמפרט החוזה לרבות, יוכמסמכמפורט במסמכי המכרז ו הכל, יבנה חבל.א מהנמצאים בשימוש 
 

 עיון במסמכי המכרז:

, שכתובתו: המועצה שלאתר האינטרנט מיו כמסמעל כל וברת המכרז ולהוריד את חעיין לניתן  2020.0227. החל מיום
yavne.org.il-https://www.hevel. 

 
 מכרז:ה המצאתדמי 

)שלא יוחזרו למשלם  ₪ 500ע"ס  מכרזה המצאתכל המעוניין להגיש הצעה למכרז, נדרש לשלם עד למועד האחרון להגשת הצעות, דמי 
 . המועצההקשור למכרז, שיפורסם באתר  נספחו/או  נספחמכל סיבה שהיא( ולהדפיס מאתר האינטרנט את חוברת המכרז לרבות כל 

  ,ןיבבני יס אשראי טלפונית או המחאה/מזומןבאמצעות כרטהתשלום יבוצע עד ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות 
, טלפון לבירורים בנושא תשלום דמי 15:30עד  08:30בשעות אצל הגב' מירב דמרי , 79860ד.נ אבטח המועצה הראשי, 

   .08-8622114ההשתתפות במכרז: 

 הינו תנאי להגשת הצעה. מובהר בזאת כי התשלום כאמור לעיל, לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות  כאמור לעיל, תשלוםה
 במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. 

 
 שאלות מציעים:

 מנהלת הרכש במועצה, הגב' עדן כהןל ,2020.0312.עד ליום ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז 
 . 8622133-08טלפון:   yavne.org.il-eden.c@hevelבמייל:

באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז ו/או תפורסמנה 
אחר הפצת תשובות / הודעות ו/או עדכונים לגבי המכרז, חריותם ם ועל אמ. על המציעים לעקוב בעצהמועצהבאתר האינטרנט של 

 . המועצהפורסמו באתר האינטרנט של שלחו במייל למי שיירשם למכרז, ו/או ישי
 

 :הרשמה למכרז
merav.d@hevel-המתעניין במכרז רשאי להירשם למכרז באמצעות משלוח הודעה במייל למחלקת המכרזים, כתובת המייל: 

yavne.org.il :וזאת לצורך קבלת הבהרות ו/או הודעות שוטפות על המכרז. 1486221-08, טלפון לבירור קבלת המייל , 
ירשם למכרז,  משתתפים שירשמו למכרז כאמור לעיל, יקבלו הודעות שוטפות ו/או עדכונים על המכרז באמצעות המייל. מציע שלא

 לא יוכל לטעון טענות בדבר אי ידיעה של ענין, שלגביו ניתנה הודעה ו/או הבהרה אשר נשלחה למציעים שכן נרשמו כאמור. 
 

 :המכרז ערבות
 המדויק בנוסח ₪ 0005,המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של  על

 ועל פי תנאי המכרז.  המועצההערבות תוארך לפי דרישת  )כולל(. 202050.27., בתוקף עד ליום למכרז 1'ב נספחכ המצורף
 

 הגשת ההצעות:
מס'  מכרז מסגרת פומבי: "כרוכים, במעטפה סגורה עליה יירשם זהים עותקים 2-את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור ב

בשעות  )לא לשלוח בדואר( , במסירה ידנית"מ.א חבל יבנהבשימוש  רכביםל סלייםאוניבר דלק ודלקניםלשירותי אספקת  313
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה , המועצהלתיבת המכרזים הנמצאת בלשכת גזבר  12:00בשעה  202030.26.עד ליום  העבודה

 הנקובים לעיל ייפסלו.
 

 :כלליות הבהרות
ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי הזולה מתחייבת לקבל את ההצעה  המועצהאין 

  בגין כך. המועצהולמציעים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  שיקול דעתה הבלעדי
 במכרז, על פי תנאי המכרז.  יםכזוכאחד או יותר,  מציערשאית לבחור  המועצה

  תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע  עפ"י מסמכי המכרז.הצעת המחיר של המציע 
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני 

 המכרזים.
 המינים כאחד. שני תייחסים ל, אך מ/ נקבה מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר

 
 

 
 ליבר משה

 המועצהראש 
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