קול קורא
ליזמים להקמת מתחמי תדלוק ונוחות
לאורך כביש 6
משרד התחבורה באמצעות חברת חוצה ישראל מקדם תוכנית להקמת מתחמי תדלוק* ושירותים נלווים לאורך כביש  ,6אשר יתרמו
לנוחות ולבטיחות הנוהגים בכביש .מתחמים אלה יכללו מתקנים נלווים ,חנויות נוחות ,שטחי שירות בקשר עם תחנות התדלוק ואזורי
מנוחה.
גורמים מתאימים מוזמנים בזאת לפנות לחברת חוצה ישראל ("החברה") בהצעות להקמת מתחמי תדלוק* ושירותים נלווים במקטעים
לאורך כביש  ,6כאמור.
גורמים המעוניינים בהקמת מתחמי תדלוק ,והעומדים בתנאי סף וקריטריונים המפורטים ב"כתב התחייבות היזם" המפורסם באתר
החברה בקישור הבא  https://www.transisrael.co.il/kol-kore-rest-areasמוזמנים להגיש פנייה בכתב לחברה בהקשר זה עד
ליום 29.4.2021
גורמים אשר פנייתם תעמוד בבדיקת תנאי הסף והקריטריונים ,יתבקשו לחתום על "כתב התחייבות היזם" .באתר החברה יפורסמו רשימת
היזמים שחתמו על כתב התחייבות זה ,ככל שיהיו ,והמיקומים שהוצעו על ידם להקמת תחנות תדלוק וכן פרטים כלליים נוספים לפי
שיקול דעת החברה .יובהר כי אין בהסכמת החברה לחתימה על כתב התחייבות כאמור משום התחייבות ו/או אישור של החברה ו/או מי
ממוסדות המדינה להקמת מתחמי תדלוק.
מובהר כי הגורם הפונה יהיה אחראי להשגת כלל האישורים הדרושים (לרבות אישורים סטטוטוריים ואחרים הנדרשים על פי דין)
להקמת מתחמי תדלוק ,וככל שיתקבלו אישורים כאמור ,יידרש לחתום מול החברה ו/או המדינה על הסכם לתכנון ,הקמה ,הפעלה
ותחזוקה של מתחם התדלוק ,וכן ,ככל שהמדובר בהקמת מתחם תדלוק בקטע כביש שהוא כביש אגרה ,להסדיר את מתווה ההתקשרות
עם בעל הזיכיון הרלוונטי האחראי להפעלת אותו קטע כביש .אין הודעה זו בגדר הליך מכרזי או הליך מחייב אחר אלא בהבאת
הנושא לידיעת הציבור .פרטים בקשר לתנאי הסף ,כתב התחייבות שעליו יידרשו לחתום היזמים ועוד ,ניתן למצוא בקישור הבא:
https://www.transisrael.co.il/kol-kore-rest-areas

כל ההוצאות הכרוכות בפעולות שינקוט גורם כלשהו על יסוד האמור בהודעה זו יחולו על הגורם הפונה ועליו בלבד ,והוא לא יהא זכאי
לכל פיצוי ו/או שיפוי מהחברה בגין פעולותיו אלה.
בשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות בכתב לעו"ד משה קורנהאוזר ,מנהל אגף פרויקטים זכיינים בחטיבת הנדסה בחברה ,בדוא"ל
.moshe@transisrael.co.il
·תחנות תדלוק – תחנות המאפשרות תדלוק בבנזין ו/או בסולר ו/או "משאבות ירוקות" (ביו-דיזל) ו/או אפשרות לתדלוק בגז ו/או
אפשרות לטעינה חשמלית
·החברה תהא רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות ,ובכלל זה לדחות ,את המועד האחרון להגשת פניות כאמור.
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