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 21/2018מכרז פומבי מס'  -והחלטה  ןדיו
 לקבלת שירותי אספקת מוצרי דלק והתקנה של מערכות דלק למועצה 

 

 ניתן הסבר על המכרז וההצעות שהוגשו במסגרתו. 

לאור הרפורמה של משרד התחבורה לפיה יש צורך להתקין טבעת תדלוק אוניברסלית )דלקן 
ללא תלות בזהות הגורם המתקין, יצאה המועצה אוניברסלי( אשר תאפשר תדלוק בכל תחנות הדלק 

 למכרז עבור שירות זה.
 

זכיינים וכי על המציעים  2המכרז נערך עבור המועצה ועבור החכ"ל. במסגרת המכרז נקבע כי ייקבעו 
להגיש הצעתם כשיעור הנחה קבוע לליטר בנזין, סולר ואוריאה כאשר לצורך חישוב ההצעה הזוכה 

י ההנחה לבנזין וסולר. כמו כן, נקבע כי מחיר הבסיס על בסיסו תינתן ההנחה יובאו לדיון רק שיעור
יהיה בהתאם להוראות צו הפיקוח על מוצרים ושירותים )דלק( ביחס לבנזין ובהתאם למחירון המציע 

 ביחס לסולר. 
 

 הצעות.  3במכרז הוגשו 
 מוגשת טבלת בדיקה, המלצה וטבלאות ניקוד.

 ך הבדיקה.ניתן הסבר והבהרות על הלי
 

במסמכי המכרז הובהר כי לא תשולם תוספת בגין עמלת שירות מלא. בחלק מההצעות שהוגשו למכרז, 
מחיר הבסיס עבור בנזין נקבע כמחיר הבסיס בהתאם לצו בתוספת עמלת שירות מלא בהתאם לתעריף 

מציעים הקבוע בצו. בכל ההצעות ניתן לראות על נקלה ובאופן ברור מהמחירונים שצורפו ע"י ה
בהתייחס לאיזה מחירון ניתנה ההנחה. האם למחירון בשירות עצמי או האם למחירון בשירות מלא. 
יצוין כי במסגרת המכרז הובהר כי אופן בחינת ההצעות וניקוד ההצעות ייעשה על בסיס השוואת 
המחירים לאחר הפחתת ההנחה. נערכה פנייה להבהרה לכל המשתתפים במכרז עוד בטרם העברת 

נושא לדיון בפני הועדה, במסגרתה הובהר למציעים כי בכל מקרה לא תשולם תוספת בעד שירות מלא ה
 גם במקרה של תדלוק בשירות מלא. כל המציעים אישרו כי המועצה הבינה נכון את הצעתם. 

 מצ"ב הבהרות המציעים והצעות המחיר שהוגשו על ידם.
 ניתן הסבר משפטי.

 

 –אפשרויות  2-במהלך הישיבה הועלתה שאלה ע"י חברי ועדת המכרזים מדוע לא חולק המכרז ל
 האחת לשירותי תדלוק בארצי והאחת לתחנה הנמצאת במישור הקרוב למועצה.

הגורמים המקצועיים השיבו שלאחר בדיקה נמצא כי אין יתרון בכך מאחר והמחירים דומים בין 
 חברות דלק ארציות למקומיות.

 

חבר הוועדה דובי בן אברהם מביע הסתייגות מאופן עריכת המכרז, לדבריו אופן התמחור במכרז נקבע 
 שלא כהלכה.

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 החלטה
 

חברים  5מתוך  4לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים שהוצגו בפני הועדה מאשרת הועדה ברוב של 
בוע את המציעים פז חברת נפט את המלצת קצין הבטיחות של המועצה וממליצה לראש המועצה לק

חברה לדלק בע"מ כזוכים במכרז בהיותם ההצעות הכשרות העומדות במלוא דרישות  TEN-בע"מ ו
 המכרז ובעלות הניקוד המשוקלל הטוב ביותר. 

יצוין כי מאחר ופז חברת נפט בע"מ מפעילה תחנת דלק בעיר שוהם, מתייתר הצורך לקבוע זוכה 
 שלישי עבור החכ"ל.

 

להחלטה האמורה ומבקש להביא את ההתקשרות לדיון נוסף בפני  ועדה דובי בן אברהם מתנגדחבר ה
 .ועדת המכרזים לפני ההחלטה על מימוש אופציה לצורך בדיקת כדאיות העסקה

 
 
 
 

 

 רשמה:   פזית לנגסנר-אלתר, עו"ד
 

     
 אישור ראש המועצה   
 
 
 
 
 
 עתקים:ה

 ראש המועצה  -מר סוסן שמעון 
 גזבר המועצה  -י להב     מר ג 'ק

 יוע"מש  -עו"ד  טל סומך  
 רכזת תביעות ביטוחים ומכרזים  -   גב' דנה מורי 

 מנהלת אכיפה -עו"ד עינב אבוחצירה
 עוזר ראש המועצה  -מר יעקב אטיה   
 מנהל מח' תחבורה  -מר רמי מדר       
 קצין בטיחות   -מר רמי מגרו      
 יםמבקר פנ  -מר ליאור מלמד 

 סגן גזבר המועצה  - ו"ח  יניב חלפון ר
 

    

 


