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הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד
עיריית קרית אונו (להלן" :העירייה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם
חברת פז חברת נפט בע"מ (להלן" :החברה") מס' ח.פ 500226204 .יורו
פארק ,בניין הולנד קיבוץ יקום ,כספק יחיד למתן שירותי תדלוק ברדיוס שלא
יעלה על  3ק"מ ממרכז העיר קרית אונו עבור רכבי העירייה לצורך ביצוע
עבודות שוטפות ,עבודות דחופות וכן בשעת חירום.
היקף ההתקשרות הנו כ 850900אש"ח
על פי חוות הדעת של הגורם המקצועי מטעם העירייה – הספק אתו מבוקש
לערוך את ההתקשרות הנו היחיד שבהתאם למצב בפועל או על פי דין מסוגל
לבצע את נושא ההתקשרות וכי אין בישראל ספק אחר המסוגל לבצע את נושא
ההתקשרות הנ"ל בהתאם לצרכי הרשות.
מצ"ב העתק חוות דעת הגורם המקצועי על נספחיה .
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ,רשאי לפנות אל
העירייה וזאת לא יאוחר מיום  06/03/2022בשעה .12:00
פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד לאגף שפ"ע ,באמצעות כתובת הדוא"ל
הבאהtaliitz@kiryatono.muni.il :
לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה וכן את פרטיו של הספק
האחר ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

בברכה,
עיריית קרית אונו

לכבוד :ועדת מכרזים/ועדת התקשרויות
חוות דעת מקצועית
להתקשרות עם פז חברת נפט בע"מ
מהות ההתקשרות :אספקת שירותי תדלוק ברדיוס שלא יעלה על  3ק"מ (כבישים) ממרכז העיר קריית
אונו עבור רכבי העירייה לצורך ביצוע עבודות עירוניות שוטפות ,עבודות דחופות וכן בשעת חירום.
שם הספק אתו מבוקש לערוך התקשרות" :פז חברת נפט בע"מ"
הנני יבגני ורניק ,משמש כמנהל אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) בעיריית קריית אונו .
להלן פירוט השירותים המוצעים על ידי החברה
 .1שירות תדלוק בנזין אוקטן 95
 .2שירות תדלוק סולר
להלן נימוקים להמשך התקשרות:
נימוקים מקצועיים:
.1
.2

.3
.4
.5

העירייה אמונה על אספקת שירותים עירוניים שונים בכל רחבי העיר באמצעות רכביה השונים.
לשם תפקוד תקין ורציף של רכבי העירייה הן לעבודתה השוטפת והן לאירועים דחופים
המצריכים הגעה מידית של כלי רכב לאתרים שונים בעיר ,זקוקה העירייה לקבלת שירותי
תדלוק לרכביה ברדיוס סביר של עד  3ק"מ ממרכז העיר ,כך שתתאפשר פעילות רציפה
ותקינה של רכבי העירייה כאמור.
קיימת תחנת דלק בודדה בקריית אונו ,שתי תחנות סמוכות (צומת סביונים ויצחק רבין) הינם
גם תחנות של חברת פז.
תחנה של קריית אונו (לוי אשכול) מוגדרת ע"י משרד האנרגיה כ"תחנת ברזל"  ,קרי במצב
חירום תחנה זו ממשיכה לספק שירותי הדלק.
רשות לא יכולה להתקשר עם חברות שלא קיימת להם פריסה רחבה בארץ.

לסיכום :לצורך תפקוד שוטף ,יעיל ותקין של רכבי העירייה בפעילותה השוטפת ולצורך טיפול
באירועים דחופים וכן משיקולי התגוננות והיערכות העירייה בשעת חירום ,קיימת צורך חיוני
להתקשר עם ספק שבכוחו לספק לעירייה את השירות המבוקש האמור לעיל.
נימוקים כספיים:
 .1מחיר דלק אוקטן  95הוא מחיר "קבוע" ותחרותי מאוד למול כלל החברות בשוק.
 .2מתקבלת ההנחה מאוד משמעותית על כל ליטר סולר תחבורה.
לסיכום :בראיה של עליית מחירים הצפויה בעולם הדלק ולאור מחירים מאוד אטרקטיביים הקיימים
בחוזה אין ספק שקיימת כדאיות כלכלית בהמשך החוזה.
לפיכך ,מבוקש לאשר את הבקשה להכריז על חב' פז חברת נפט בע"מ כספק יחיד למתן שירותי תדלוק
עבור עיריית קרית אונו כמפורט לעיל.
בברכה
יבגני ורניק
מנהל אגף שפ"ע

