הליך מס' 174/2/18
הגשת מועמדות לקבלת הרשאה למתן שירותי תדלוק לכלי שייט במעגנת שביט בחיפה
 .1חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן – "חברת נמלי ישראל") מעוניינת להעניק הרשאות
לספקים למתן שירותי תדלוק לכלי שייט במעגנת "שביט" שבניהולה במפרץ חיפה (להלן –
"השירות").
 .2הרשאה תינתן למי שיעמדו בתנאים הבסיסיים הקבועים במסמכי ההליך (להלן – "מקבל ההרשאה")
ואולם תיתכן מגבלה בכמות ההרשאות שתינתנה ובין היתר בהתחשב בטעמים בטיחותיים ,תפעוליים
מסחריים ואחרים.
 .3מקבל ההרשאה יהא זכאי לספק שירותי תדלוק לכלי שייט בלבד בשטח המעגנה במפרץ חיפה אם וככל
שיקבל בקשות לכך ממקבלי שירות פוטנציאליים וזאת כשכל ההוצאות ,הסיכונים והעלויות חלים
עליו והכל כמפורט בתנאי ההליך.
קבלת ההרשאה אינה מבטיחה פעילות בכלל ו/או בהיקף כלשהו בפרט ולמי שיקבל הרשאה לא תהיינה
כל דרישות ,טענות ו/או תביעות כנגד חברת נמלי ישראל ו/או מי מטעמה לגבי היקף הפעילות.
 .4תקופת ההרשאה ,אם תינתן ,הינה לשנה אחת עם זכות ברירה לחברת נמלי ישראל להאריכה לתקופות
נוספות שלא תעלנה במצטבר על  3שנים.
 .5כל הכרוך בקבלת רישיונות ו/או היתרים על -פי כל דין לביצוע השירות וכל ההוצאות הכרוכות בכך,
יחולו בלעדית על מקבל ההרשאה בלא זכות חזרה אל חברת נמלי ישראל.
 .6תנאים בסיסיים לקבלת הרשאה לביצוע השירות:
 .6.1בבעלות מקבל ההרשאה ו/או ברשותו משאיות מיכל מתאימות מכל הבחינות להובלת דלקים
ואספקתם לכלי שייט.
 .6.2בידי מקבל ההרשאה רישיון מוביל סוג ז' או ח' על שמו ואם עסקינן בחברה – ע"ש החברה ,אשר
ניתן ע"י המפקח על התעבורה במשרד התחבורה וזאת לפי הגדרת הרישיון בחוק שירותי הובלה,
התשנ"ז 1997-ותקנות שירותי הובלה התשס"א.2001-
בידי מקבל ההרשאה אישור מהמפקח על התעבורה להוביל דלקים לתדלוק כלי השייט לגבי כל
אחד ממספרי הרכב שמספרם יצוין ברישיון המוביל.
על מקבל ההרשאה יהא להציג ,בטרם תחילת הפעילות ,אישורים מתאימים להנחת דעתה של
חברת נמלי ישראל ממעבדה מוסמכת (מכון התקנים ,טכניון) על המצאות מערכת לטעינה
תחתית ומישוב אדים במשאיות מיכל לדלק המיועדות לספק את השירות המבוקש ,ועל כך ששני
נהגים לפחות הינם בעלי היתרים להובלת חומר מסוכן מקבוצה .3
 .6.3המצאת כל האישורים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

 .6.4הצהרת מבקש ההרשאה ו/או מנהל התאגיד המבקש הרשאה (לפי העניין) כי הם (לגבי תאגיד –
הוא ומנהליו) כאלה שלא הורשעו בעבירות שהן פשע או שיש עמן קלון ו/או עבירות רכוש או אם
הורשעו ,כי חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א.1981-
 .7אופן הגשת הפניות לקבלת הרשאה ועקרונות הליך בדיקתן ואישורן (ככל שיינתן) מפורטים במסמכי
ההליך ,ברם מודגש כי חברת נמלי ישראל היא שתקבע לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי אם
להתקשר עם פונה כלשהו.
 .8את מסמכי ההליך ניתן לקבל במשרדי חברת נמלי ישראל ,ברח' מנחם בגין  74בתל-אביב ,בקומה ,5
בחדר  509במשרדי אגף נכסים בשעות העבודה החל מיום  1.11.2018בין השעות  09:00עד  .15:00או
במשרדי מנהל מעגנת שביט -חדר .1
הסברים נוספים ניתן לקבל מרכז נכסים ומסחר בטלפון מס'  03-5657027או בפקס.03-5616166 :
 .9המעוניינים בקבלת הרשאה יגישו פנייתם בכתב בצירוף כל המסמכים הדרושים במעטפה סגורה
במשרדי אגף נכסים ,פרויקטים ומסחר ,בחברת נמלי ישראל-פיתוח ונכסים בע"מ ,דרך מנחם בגין 74
תל-אביב ,קומה  5חדר מספר  ,509באופן המפורט במסמכי ההליך.
 .10על המעוניינים לבצע על חשבונם ואחריותם הבלעדית את כל הבדיקות והבירורים הרלוונטיים ובין
היתר בנוגע למצב הפיזי ,ההנדסי ולהשיג ,על חשבונם ואחריותם הבלעדית ,את כל האישורים
הדרושים על-פי כל דין לביצוע השירות.
 .11הרשאה ,אם תינתן אינה מקנה בלעדיות והיא תיכנס לתוקף רק לאחר אישור מבקש ההרשאה ע"י
חברת נמלי ישראל ובכפוף לחתימת המורשים לכך מטעמה על מסמכי ההרשאה וביצוע כל המוטל על
מבקש ההרשאה על-פי מסמכי ההליך לרבות תשלום לחברת נמלי ישראל כמפורט במסמכי ההליך ,וכן
המצאת ערבות בנקאית על סך ( 20,000עשרים אלף)  ₪והמצאת אישור חברת ביטוח ותשלום כנדרש
והכל על-פי המפורט במסמכי ההליך והכל להנחת דעת חברת נמלי ישראל.
 .12חברת נמלי ישראל אינה מתחייבת לאשר פנייה כלשהי והיא זכאית להגביל את מספר ההרשאות לרבות
מטעמים בטיחותיים ,תפעוליים ומסחריים והכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
 .13חברת נמלי ישראל תהא זכאית בכל שלב משלבי ההליך ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לבטל את
ההליך ו/או לצאת בהליך אחר ,לנהל מו"מ ו/או להפסיקו ו/או שלא לנהל מו"מ ו/או לחזור בה מכוונתה
למימוש ההליך.

