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 2/18מכרז פומבי מס' 

 הזמנה לקבלת הצעות לשירותי אספקת דלק,ל

 אחזקה והתקנה של מערכות דלק

 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(החברות בלרשויות המקומיות 

 

לשירותי אספקת דלק, הצעות  בזאת לקבל ןמזמי (גליל מערבירשויות אשכול איגוד ערים ) .1

רשויות אשכול איגוד הערים )החברות ב לרשויות מקומיות אחזקה והתקנה של מערכות דלק

(, והכל בהתאם המכרז""-ורשויות" ה" ,"איגוד הערים" ובהתאמה: )להלן (גליל מערבי

להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם הספק ובנספחים המצורפים 

 למכרז ולהסכם המצורף.

 

מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו והסכם הספק על נספחיו, ניתן לרכוש תמורת את  .2

 ליום 16/10/18 ועד  בתאום מראש, החל מיום  איגודבמשרדי ה₪  5,000של תשלום בסך 

בלבד(. את עלות  0011:יתן לרכוש עד השעה נ 5/11/18 )ביום 08:30-16:00בין השעות  5/11/18

או בהעברה בנקאית. מובהר  איגודמסמכי המכרז ניתן לשלם באמצעות שיק מזומן לפקודת ה

. שהיאלא יוחזר בשום מקרה וכלי סיבה ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז 

נטרנט הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז המפורסם באתר האי

 .איגודשל ה

 

לא תתקבלנה הצעות בדיוק.  0011:בשעה  85/11/1המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום  .3

. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת( לאחר מועד זה

 במשרדי החברה.

 

 . www.wegalil.org איגודניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של ה .4

 

 מאה)₪  100,000 על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך ערבות הגשה: .5

 אלף שקלים( שלושים)₪  30,000 ערבות בנקאית בלתי מותנית בסךועבור פרק א'  אלף שקלים(

אשר תהיה לפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז, על המציע להגיש ערבות הגשה  .עבור פרק ב'

ידי ועדת -על . הצעה בה לא יצורף כתב הערבות לא תובא כלל לדיון28/2/19בתוקף עד ליום 

 המכרזים.  

 

 רשאי איגודלקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ה מתחייב איגודאין ה .6

לשירותי אספקת דלק, אחזקה  אספקתלהתחשב, בין השאר, בכושרו ונסיונו של המציע ל

או הרשויות  איגודהקודם של ה ונשוא המכרז, לרבות לאור ניסיונ והתקנה של מערכות דלק

 עם המציע.
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מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר,  .7

אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או שהינו 

 בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.

 

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של  .8

 משרה ו/או שותף( הגיש את הצעתו למכרז.המציע )בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא 

 

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות הסכם הספק על נספחיו(  .9

תוגש בתוך מעטפה סגורה, ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, 

ולשל לתיבת המכרזים ( עותקים. ההצעה תש2ידי המציע בשני )-כאשר היא ממולאת וחתומה על

 .11:00עד השעה  5/11/18עד ליום  תרשיחא,-, מעלות1במשרדי החברה, בן גוריון 

 

 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

חלקים מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים  .10

 ידי החברה.-על דלעיל, ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו

 

האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה  .11

 יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 יעל רון, מנכ"לית

 איגוד ערים

 (גליל מערבירשויות אשכול )
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 8201/2פומבי  מכרז –חוברת המכרז 
 

 כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪ 5,000 – עלות חוברת המכרז

 .0021:, עד השעה 28/10/18, תאריך א' יום  – הבהרהשאלות מועד אחרון להגשת 

 .0051: , עד השעה1/11/18, תאריך חמישי יום  –למתן תשובות לשאלות הבהרה  מועד אחרון

 .0011:השעה , עד 5/11/18, תאריך ב' יום – להגשת ההצעותמועד אחרון 

 .תרשיחא-, מעלות1גוריון -שד' בן– תיבת המכרזיםמיקום 

 .03:11, בשעה  5/11/18 , תאריךב'יום  – מועד פתיחת תיבת המכרזים

 .פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית

עבור פרק א' ועל סך  ₪ 100,000 ערבות בנקאית עבור הגשת הצעה על סך - להצעה סוג וסכום הבטוחה

 .28.2.19 עד ליוםבתוקף , עבור פרק ב'₪  30,000

 

 

 

 ח  ל  ק    א'
 

 

 הגדרות: .1

 איגוד ערים )אשכול רשויות הגליל המערבי(  -האשכול 

תרשיחא, -עיריית עכו, המועצה האזורית מטה אשר, עיריית מעלות  -רשויות האשכול 

המועצה המקומית בית ג'אן, המועצה האזורית מעלה יוסף, המועצה 

שלומי, המועצה המקומית חורפיש, המועצה המקומית כפר המקומית 

ורדים, המועצה המקומית מזרעה, המועצה המקומית פסוטה, המועצה 

, וכל רשות המקומית מעיליא והמועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן

 .שתצטרף לאשכול

 לצורך מכרז זה, רשויות האשכול לרבות האשכול. 

 תרשיחא; -, מעלות1גוריון -תרשיחא, שד' בן-קומה א' בעיריית מעלות  -משרדי האשכול 

ידי רשות מרשויות האשכול כאחראי לפקח על ביצוע -מי שיתמנה על -המפקח 

 ;נשוא מכרז זהעבודות ה

  במכרז זה; ים/הזוכה ים/ספקה        - ספקה

 עבודות ביצוע לצורך זה במכרזים /הזוכהים /ספקה עם שיתקשר קבלן      -קבלן המשנה 

 ; העבודות במסגרת שירותים מתןאו  /ו

שירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה  מתןלהסכם זה העבודות נשוא  - העבודות או השירותים

כהגדרתם  בין הזוכה/ים במכרז לבין רשויות האשכול של מערכות דלק

וכל הנובע מהם באופן טבעי ו/או כמקובל ו/או כמתחייב ע"פ  ,במבוא לעיל

כללים, נהלים, הנחיות וכיו"ב של כל גוף ממשלתי או מוסדי,  לרבותכל דין 
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ימת הסכם זה ובין כפי שיחול ו/או שישונה מעת בין כפי שחל במועד חת

לעת במשך תקופת ההתקשרות, וכן כל העבודות וההתחייבויות שעל 

 .מתחום רשויות האשכול פי מסמכי החוזהלבצע על  ספקה

 שתוכן ע"י המנהל בכתב ותועבר לקבלן. עבודהתכנית   - תכנית עבודה

ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון  2 - מועדאו  חג

וחגי העדות המוסלמית, הנוצרית  של פסח, שביעי של פסח, שבועות

 יום העצמאות לא נחשב כיום חג.במכרז זה מובהר ש .והדרוזית

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  - מדד המחיריםאו  המדד

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 . 15.1.19המדד שפורסם ביום  -המדד הקובע 

 

 כללי .2

רשויות  12שיתוף פעולה בין ל מהווה פלטפורמה איגוד הערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 המהוות את רשויות איגוד הערים. –)נכון למועד פרסום מכרז זה(  מקומיות

חברתי אזורי ולקדם איגום משאבים ושירותים -האשכול הוקם במטרה לקדם פיתוח כלכלי

זאת לאור עיקרון ניצול היתרון לגודל והגברת אפקטיביות במתן השירותים  ,מוניציפאליים

 הציבוריים. 

 

רשאי האשכול , לפיו 1955-)א( לחוק איגודי ערים, תשט"ו2ד17מכרז זה הינו לפי הוראות סעיף 

לערוך ולפרסם מכרז להזמנת שירותים, כדי שרשויות האשכול יוכלו להתקשר עם מי שזכה 

 . להלן נוסח הסעיף )ההדגשות אינן במקור(:תפקידיהןבו לצורך מילוי 

נוסף על התפקידים והסמכויות שנקבעו לאשכול בצו המקים לפי סעיף  (א)

רשאי אשכול לערוך ולפרסם (, 2)1ד17(, או שהוענקו לו לפי סעיף 3)15

מכרז להזמנת טובין או שירותים או לביצוע עבודות, כדי שהרשויות 

להתקשר עם מי שזכה בו לצורך מילוי המקומיות החברות בו יוכלו 

 .תפקידיהן

על מכרז לפי סעיף קטן )א( יחולו הוראות המכרזים החלות על האשכול,  (ב)

 והיקף ההתקשרות המרבי על פי המכרז ייכלל במסמכי המכרז.

רשות מקומית החברה באשכול רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או שירותים או לביצוע 

לפי סעיף קטן )א(, ובלבד שהיקף ההתקשרות המצטבר  שפורסם מכרזעבודות עם מי שזכה ב

 הכולל על פי המכרז לא יעלה על ההיקף שצוין במסמכי המכרז.

 

, וזאת בהתאם להזמנות מעת לעת של רשויות דלקיהיו "הרוכש" של ה האשכוללפיכך, רשויות 

 ישירות מהספק הזוכה, וזאת בשים לב לאמור להלן במסמכי מכרז זה. האשכול

 

שירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה של איגוד הערים מזמין בזאת קבלת הצעות לאספקת 

אשר יתקשרו עם הזוכה במכרז זה. יובהר, כי  האשכולישירות לרשויות  מערכות דלק

ם, וכי על המשתתף לכלול בהצעתו את ישירה לרשויות איגוד העריההתקשרות והאספקה הינה 
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עלויות האספקה הישירה לרשויות איגוד הערים. לזוכה לא תשולם כל תמורה נוספת מעבר 

  .האשכולאצל  אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלקלמובא בהצעתו בגין 

 

 :והיקף ההתקשרות הפרויקטתיאור  .3

בין הזוכה/ים  והתקנה של מערכות דלקשירותי אספקת דלק, אחזקה  מתןהינה ל העבודה

 .ואיגוד הערים במכרז לבין רשויות האשכול

 

עם כל שהיקף ההתקשרות המצטבר הכולל המציעים כי איגוד הערים מביא בזאת לידיעת 

"סכום ההתקשרויות )להלן:  ₪ 10,000,000 סך שלעל פי המכרז לא יעלה על הזוכים גם יחד 

 .1955-)ג( לחוק איגודי ערים, תשתט"ו2ד17סעיף  (, וזאת בהתאם להוראותהמירבי"

 

יובהר, כי אין בהבאת היקף ההתקשרות המירבי האמור לעיל בסעיף זה, התחייבות של איגוד 

 הערים או רשויות איגוד הערים לרכישות בהיקף זה או אף חלק ממנו, מהזוכה. 

 

להעביר לאיגוד  ים/הזוכה ים/מכיוון שסכום ההתקשרות המירבי הינו הוראת חוק, על הספק

הערים העתק של כל חשבונית מס שתיצא למי מרשויות איגוד בגין רכישת הטובין. תנאי זה 

להתקשר עם רשויות האשכול, והפרתו תגרור ביטול  עם/של הספק ם/יהיה תנאי ייסודי לזכותו

רות זכייתו במכרז, גם אם טרם הסתיימה תקופת ההסכם, או טרם מומש מלוא סכום ההתקש

המירבי. רואים את המציעים במכרז זה כמי שמוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

מכל סיבה שהיא עקב ביטול הזכות להתקשר עם רשויות האשכול מסיבה של אי העברת 

 חשבונית מס כאמור לעיל.

 

את הדרישה להעביר העתק את חשבונית מס שתצא למי  ים/הזוכה ים/בנוסף, אם יפר הספק

מרשויות איגוד בגין רכישת הטובין לאיגוד הערים, יפרסם איגוד הערים את דבר ההפרה, 

לא תהיה טענה בגין פרסום מכוחו של כל דין, ובמיוחד לא מכוחו של חוק איסור  ים/ולספק

 .1965-לשון הרע, תשכ"ה

 

 והיקף המכרז התקשרותתיאור ה .4

בין הזוכה/ים במכרז לבין  מערכות דלקשירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה של  מתןלמכרז 

 רשויות האשכול.

 

למרות האמור לעיל, היקף ההתקשרות יקבע בהתאם להחלטת רשויות האשכול וכל רשות 

ובהתאם לכך ההתקשרות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל או להקטין את היקף 

. בכל מקרה, המכרזמסמכי תגדל או תקטן התמורה, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים ב

הזוכה עם כלל רשויות האשכול לא יעלה על היקף ההתקשרות  ספקהיקף ההתקשרות של ה

 הכולל.
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 ההתקשרות עם הרשויות .5

ים הזוכה/ים במכרז זה עם רשות מקומית מרשויות /ספקההתקשרות בהסכם זה תהיה בין ה

 ים/ספקלהתקשר עם ההאשכול, אשר תבחר להתקשר עימו. רשויות האשכול אינן חייבות 

הינה לפי שיקול דעתה הבלעדי של כל אחת  ים/הזוכה ים/ספק, וההתקשרות עם הים/הזוכה

 מרשויות האשכול בנפרד.

, קבל ממנו את השירותיםים הזוכה/ים חייב/ים להתקשר עם רשות האשכול שתבחר ל/ספקה

לנהל מו"מ עם יות ארשויות האשכול רשוזאת בהתאם להצעתו/ם במכרז. יחד עם זאת, 

, אך זאת מבלי שהצעת ם כלפי רשות האשכול/וים הזוכה/ים במכרז, לשיפור הצעת/ספקה

 עם הזוכה/ים תשתנה ביחס ליתר רשויות האשכול./ספקה

 

בכפוף לאמור לעיל, האשכול אינו מתחייב כי רשויות האשכול, כולן או חלקן, יתקשרו עם 

לא מכרז זה בלבד. למען הסר ספק, האשכול  ים הזוכה/ים, והתחייבותו/ם היא לקיום/קפסה

למעט  – םאו מקצת םכול – יהיה צד להסכם בין רשויות האשכול לבין הספק/ים הזוכה/ים

 .התקשרות ישירה בין האשכול לספק/ים הזוכה/ים לאספקת השירותים כאמור במכרז זה

 

 תקופת ההתקשרות .6

( חודשים מיום 24וארבעה ) הצעת המציע/ים הזוכה/ים במכרז תעמוד לתקופה של עשרים

ה במכרז. לאשכול זכות להאריך תקופה זו, כך שהצעת המציע/ים תעמוד יההודעה על הזכי

( החודשים הראשונים 24( חודשים נוספים )עשרים וארבעה )12לתקופה נוספת של שניים עשר )

שיבחר בכך ( חודשים(, ככל 36( החודשים הנוספים )סך הכל שלושים וששה )12וכן שניים עשר )

"(. בכל התקופות האמורות לעיל מתחייב/ים הזוכה/ים תוקף ההצעה" :האשכול, יקראו להלן

במכרז להתקשר עם רשויות האשכול במחיר כפי שהציע/ו במסגרת המכרז ובתנאים זהים 

לתנאים האמורים בהסכם הספק, וזאת כשלהצעת המציע/ים יצטרפו הפרשי הצמדה כאמור 

 במסמכי המכרז.

 

ת ההתקשרות של הזוכה/ים במכרז עם רשויות האשכול שיבחרו בכך לביצוע העבודות תקופ

הזוכה, ולרשויות  ספקשנים, אשר תחלנה במועד חתימה ההסכם בין רשות האשכול וה 3-הינה ל

-חודשים כל 12האשכול תהינה זכות להארכת תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות 

  אחת.

 

 כללי  .7

 :הצעה כספית בנושאים כדלקמן לכלול על הצעת המציע .7.1

אוקטן וסולר תקני  95מסוג בנזין  בתחנות הדלק אספקת דלקים –פרק א'  .7.1.1

רשויות האשכול המצויים "( לרכבי הדלקים)להלן: " אוראה תוסףולתחבורה 

בחזקתן, בין שהינם בבעלותן, בין המושכרים על ידן בליסינג ובין המצויים 

 "(, לפי החלוקה הבאה:רשויות האשכולרכבי )להלן: " בשירותן

 דלקים מחוץ לתחום שיפוט האשכול. אספקת .7.1.1.1

 כל אחת בנפרד. –אספקת דלקים בתחום שיפוט רשויות האשכול  .7.1.1.2
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של רשות מסוג  ק"מ מגבול תחום השיפוט 5עד  –לעניין סעיף זה "תחום שיפוט" 

ק"מ ממשרדי המועצה ברשות מקומית מסוג  5עירייה או מועצה מקומית, ועד 

 .מועצה אזורית

לרשות באוראה תוסף תקני לתחבורה ולהסקה ואספקת סולר  –פרק ב'  .7.1.2

 המניצפאלי. המקומית בתחומה

 רשויות האשכול, לרבות הכשרת רכבי רשויות האשכולשירותי תדלוק לרכבי  .7.1.3

לביצוע תדלוק אוטומטי וכן אספקת ציוד ו/או התקנת ו/או התאמת ו/או 

התקני " או "הציודתחזוקת כל הציוד ו/או האמצעים ו/או המתקנים )להלן: "

"( הדרושים לשם כך, הכל בהתאם להוראות המכרז ההתקנים" או "התדלוק

 והחוזה. 

ם לדרישות בהתא הפקת דו"חות לתנועות של פעולות התדלוק בחתכים שונים .7.1.4

 . ספקוכמפורט בחוזה ה רשויות האשכול

 .שיפורטו להלן שירותים נלווים .7.1.5

 כל אחד מהספקים בנפרד:כי ההתקשרויות יהיו עם  –מובהר בזאת 

 מחוץ לתחום שיפוט האשכול; לרכב ספק בנזין .7.1.6

 מחוץ לתחום שיפוט האשכול;לרכב פק סולר ס .7.1.7

 כל אחת בתחומה; –ספק בנזין בתחום רשויות האשכול  .7.1.8

 כל אחד בתחומה; –ספק סולר בתחום רשויות האשכול  .7.1.9

 ;ספק סולר כאמור בפרק ב' .7.1.10

 שלה המשתתף במכרז יתבקש לנקוב בכתב הצעתו, בשיעור הנחה המוצע על ידו לרכיש .7.2

רכיב הצעה לרכבים הנמכר על ידו.  שטיפה רכב,  ליטר שמן גיר 1-מנוע וליטר שמן  1

 .הזוכה זה לא ישוקלל במסגרת בחירת ההצעה

על הזוכה לדאוג לביצוע כל הנדרש על פי מסמכי המכרז והחוזה, לרבות התקנת התקני  .7.3

רשויות וביצוע כל הדרוש על מנת להכשיר את רכבי רשויות האשכול תדלוק בכל רכבי 

לביצוע תדלוק ממוחשב )אוטומטי( בתחנות התדלוק של הספק, לרבות האשכול 

ככל שיידרש במהלך כל תקופת אחזקתם, תיקונם והחלפתם של התקני התדלוק 

התקני התדלוק שיסופקו ע"י המציע/ים הזוכים יהיו רכוש הרשות ההתקשרות. 

 . מעת התנתקם, ולא יושבו למציע/ים הזוכה/ים מכל סיבה שהיא המקומית

רשויות האשכול מעת לעת בהתאם לצריכתן ידי -יובהר, כי הדלקים יירכשו על .7.4

 בפועל.  ולדרישתן

ותנית בעמידת המציע בכל התנאים, והמצאה על ידו של כל השתתפות במכרז מ .7.5

 המסמכים ו/או האישורים, עדכניים ותקפים כנדרש וכמפורט במסמכי המכרז. 

, אשר רשויות האשכולהבלעדי של  ות הדלק שתירכש נתונה לשיקול דעתןקביעת כמ .7.6

כמו כן,  ת לשקול כל שיקול שהוא לצורך כך, ובכלל זה שיקולים תקציביים.ורשאי יהיו

ת לרכוש כמות דלק נוספת, בכל היקף שהוא, מעבר לאומדן ורשאי רשויות האשכול

ובלבד שסך כל עלות  – האמור, ויחולו עליהם כל הוראות ותנאי המכרז, לרבות המחיר
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. יודגש, כי הכמויות שתחייבנה את הרכישות לא יחרוג מהיקף ההתקשרות הכולל

 בפועל. הן הכמויות שיסופקו  רשויות האשכול

אומדן שנתי )בלתי מחייב( המהווה כלי עזר עבור המציע לצורך הערכת היקף  .7.7

. יודגש, כי אין בנתונים המופיעים באומדן 1נספח מצורף למסמכי המכרז כ ההתקשרות

 לרכישת כמויות אלה.  רשויות האשכולמשום התחייבות כלשהי מצד 

 שירותים נלווים .7.8

 ים/לדרוש מהזוכה ותזכאי האשכול יהיורשויות במהלך תקופת ההתקשרות,  .7.8.1

לספק שירותים נוספים הקשורים במתן השירותים הנדרשים במכרז זה, 

 כדוגמת: אספקת שמנים. 

 רות זהישטיפת רכב בתחנות המפעילות ש .7.8.2

 במסגרת ההצעה למכרז זה, יציע המציע מחיר עבור שירותים נלווים אלו.  .7.8.3

ידרשו שירותים נוספים, במקרה מובהר, כי ייתכן ובמהלך תקופת ההתקשרות י .7.8.4

 זה מתחייב הזוכה לספק את השירותים בהתאם למחיר שהוכרז כהצעה הזוכה.

יחס גם לספק הזוכה יתירשויות האשכול חוזה ההתקשרות שייחתם בין  .7.8.5

 להזמנת השירותים הנלווים.

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .8

הגשת ההצעות, בכל התנאים רשאים להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד 

 הבאים, במצטבר:

המשתתף הינו אדם או תאגיד רשום כדין בישראל. על מציע שהוא תאגיד להיות רשום  .8.1

העתק תעודת  להצעתובמרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו ולצרף 

 התאגדות. מציע שאינו תאגיד יצרף להצעתו העתק תעודת עוסק מורשה.

אוקטן וסולר תקני  95מסוג בנזין בתחנות הדלק קת דלקים אספ -עבור פרק א'  .8.2

 :רשויות האשכול"( לרכבי הדלקים)להלן: "אוראה תוסף ולתחבורה 

הינו חברת דלק הרשומה במרשם המנוהל על ידי מינהל הדלק במשרד  המציע .8.2.1

לחוק ההסדרים במשק ובמדינה  12התשתיות הלאומיות בהתאם לסעיף 

)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

 .2001-(, התשס"א2001

קבוצת תאגידים שהתאגודה לצורך מכירת דלקים ומוצריהם, כאשר כל  –או 

במרשם המנוהל על ידי מינהל הדלק  ברי הקבוצה הינן חברות דלק הרשומותח

לחוק ההסדרים במשק  12במשרד התשתיות הלאומיות בהתאם לסעיף 

ובמדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 

 (."קבוצת חברות דלק")להלן:  2001-(, התשס"א2001הכספים 

להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע אישור מינהל הדלק בדבר רישומו 

 במרשם, כשהוא תקף למועד האחרון להגשת ההצעות. 

מובהר, כי סוכנויות משנה, אשר מאוגדות בנפרד מחברות הדלק, לא תורשינה 

 .פרק א' זה של המכרזלהשתתף ב
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שירותי מכירת דלקים, הדומים במהותם לשירותים נשוא מכרז המציע מספק  .8.2.2

-לקוחות לפחות, אשר היקף רכישותיהם השנתיות אינו נופל מ 10-זה, ל

 . אם, לכל אחד מהלקוחות2017-ו 2016 2015 בכל אחת מהשנים ₪  2,000,000

עומד  ובדלק, לפחות אחד מהתאגידים החברים המציע הינו קבוצת חברות 

 .בתנאי זה

 .10א'להוכחות הניסיון יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח המצורף כנספח 

  תחנות דלק ציבוריות לפחות בפריסה ארצית. 200 המציע מפעיל בישראל .8.2.3

להוכחת הניסיון יצרף המציע הצהרה חתומה על ידו ויצרף אליה את רשימת 

של רשויות הנספח יכלול מפה  בתוספת כתובות של התחנות., 2התחנות נספח א'

 .2המפורטות בנספח א'תחנות על גביה את הוהמציע יציין  ,האשכול

ייצרף רישיון עסק בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה של  המציע

כל תחנות הדלק העומדות בתנאי סעיף זה, לפיו יש להן רשיון עסק לפי פרט 

)עסקים טעוני תחנות דלק ותדלוק כאמור בתוספת לצו רישוי עסקים  –א 2.2

 .2013-רישוי(, תשע"ג

אישור המציע כי בכל תחנות הדלק הציבוריות ינתנו שירותי תדלוק לשני סוגי  .8.2.4

 אוקטן וסולר לתחבורה. 95הדלק שבמכרז, בנזין 

מעל  2017-2015המחזור הכספי השנתי המצטבר של המציע בשנים  .8.2.5

 )לא כולל מע"מ(.₪  100,000,000

עבור  דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלק שירותי אספקתבלמציע ניסיון  .8.2.6

לפחות, בפרק לקוחות י נאו עבור ש ,כלי רכב 30צי של בעל לקוח אחד לפחות 

, כאשר 50 לפחות הינויחד שיש לשני הלקוחות שמספר כלי הרכב זמן מקביל, כ

חודשים  24של לפחות  הינו נכון למועד האחרון להגשת הצעותמתן השירותים 

 .01.01.2014-בתקופה שהחל מ ברציפות

להוכחת תנאי סף זה, המשתתף יצרף להצעתו אישור, מכל רשות מקומית 

 בנפרד, מאת גזבר הרשות המקומית או מנכ"ל/מזכיר הרשות המקומית.

 מןתחורשויות האשכול בסולר תקני לתחבורה ולהסקה ואוראה לאספקת  –פרק ב  .8.3

 המניצפאלי:

הינו ספק הרשום במרשם המנוהל על ידי מינהל הדלק במשרד התשתיות  המציע .8.3.1

לחוק ההסדרים במשק ובמדינה )תיקוני חקיקה  12הלאומיות בהתאם לסעיף 

-(, התשס"א2001להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

2001. 

 קבוצת תאגידים שהתאגודה לצורך מכירת דלקים ומוצריהם, כאשר כל –או 

חברי הקבוצה הינן חברות דלק הרשומה במרשם המנוהל על ידי מינהל הדלק 

לחוק ההסדרים במשק  12במשרד התשתיות הלאומיות בהתאם לסעיף 

ובמדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 

 (."קבוצת חברות דלק")להלן:  2001-(, התשס"א2001הכספים 

י זה יצרף המציע אישור מינהל הדלק בדבר רישומו להוכחת עמידתו בתנא

 במרשם, כשהוא תקף למועד האחרון להגשת ההצעות. 
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מובהר, כי סוכנויות משנה, אשר מאוגדות בנפרד מחברות הדלק, תורשינה 

 להשתתף בפרק ב' זה של מכרז.

המציע מספק שירותי מכירת דלקים, הדומים במהותם לשירותים נשוא מכרז  .8.3.2

-השנתיות אינו נופל מלקוחות לפחות, אשר היקף רכישותיהם  10-זה, ל

, לכל אחד מהלקוחות. אם 2017-ו 2016 2015בכל אחת מהשנים ₪  800,000

בן עומד  המציע הינו קבוצת חברות דלק, לפחות אחד מהתאגידים החברים

 בתנאי זה.

 .10א'להוכחות הניסיון יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח המצורף כנספח 

  בתחום שיפוטן של רשויות האשכול. משאית תדלוק אחתהמציע מפעיל לפחות  .8.3.3

להוכחת הניסיון יצרף המציע הצהרה חתומה על ידו ויצרף אליה את רשימת 

ית, שנת הייצור ומועד הנספח יכלול את מספר הרישוי של המשא .משאיותה

הבעלות במשאית. להצעה יצורפו העתקים נאמני למקור מאושרים ע"י עו"ד או 

 .רו"ח של רשיונות כל המשאית ותעודות ביטוח שלהן

ייצרף רישיון עסק בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה,  המציע .8.3.4

שינועו, למעט  –ד 2.1מכירתו וחלוקתו,  – ג2.1 יםרשיון עסק לפי פרט ולפיו יש ל

כאמור שינועו במכליות  –ח 2.2-שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ, ו

 .2013-בתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

מעל  2017-2015המחזור הכספי השנתי המצטבר של המציע בשנים  .8.3.5

 )לא כולל מע"מ(.₪  100,000,000

 של סכום בעבור לפחות רשות מקומית  שירותי אספקת דלקבלמציע ניסיון  .8.3.6

או עבור שתי רשויות מקומיות לפחות, בפרק זמן בשנה, ₪  100,000לפחות 

 ₪ 200,000לפחות  ואמקומיות יחד ההרשויות שנפח אספקת הדלק למקביל, 

 24של לפחות  הינו נכון למועד האחרון להגשת הצעותכאשר מתן השירותים 

 .01.01.2014-בתקופה שהחל מ חודשים ברציפות

להוכחת תנאי סף זה, המשתתף יצרף להצעתו אישור, מכל רשות מקומית 

 בנפרד, מאת גזבר הרשות המקומית או מנכ"ל/מזכיר הרשות המקומית.

-המציע הוא בעל רישיון להובלת חומרים מסוכנים לפי תקנות שירותי הובלה, תשס"א .8.4

2001. 

לאחסון, שינוע ומכירת דלק, על פי הוראות צו רישוי המציע הוא בעל רישיון עסק  .8.5

 .2013-עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

מערכת מחשב הכוללת בסיס נתונים לגבי פעולות תדלוק המאפשרת  המציע ברשות .8.6

האשכול רשאי לדרוש מהספק  .בפורמט תוכנת "אקסל" הנפקת דו"חות מודפסים

 בהתאם להנחיות האשכולהזוכה דוחות 

המשתתף משלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים, בהתאם להוראות כל דין.  .8.7

המשתתף יצרף להצעתו תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות המשתתף 

 .6א'לקיום חוקי העבודה בהתאם לנוסח המצורף כנספח 

המשתתף יצרף להצעתו אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי  .8.8

ף ו/או בעל זיקה אליו, לא הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות של המשתת
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השנים האחרונות. לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל  3חוקי העבודה, במהלך 

 עיצום כספי אחד כהפרה אחת.

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת  אינוהמציע  .8.9

 .רגל

 

חוק )להלן: " 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ועומד בדרישות לפי  המציע .8.10

 "(, כדלקמן:עסקאות עם גופים ציבוריים

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם  .8.10.1

 .1975-להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו בעל אישור תקף מפקיד שומה  .8.10.2

-ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו

1975. 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום  1ב2-ב ו2המציע עומד בדרישות סעיפים  .8.11

 .שכר מינימום, העסקת עובדים זרים כדין ומתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

על סך , 28.2.19תוקף עד ליום המצאת ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה שיהיו ב .8.12

 עבור פרק ב'.₪  30,000עבור פרק א', על סך של  ₪ 100,000

 המציע שילם דמי השתתפות במכרז. .8.13

אאשכול ו/או מי המשתתף אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות ה .8.14

רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי המשתתף אינו  אשכול, והמרשויות האשכול

 יכול לזכות במכרז זה.

 

  מסמכי ההצעה .9

הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספו,  .9.1

על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו, יהוו  וחתומיםכשהם מלאים 

"(. הצעת המציע מסמכי ההצעה" או "הצעת המציע)להלן: " את הצעת המציע בהליך

לעיל, גם  8-ו 7 פיםתכלול כחלק בלתי נפרד ממנה, בנוסף למסמכים המצויינים בסעי

 את המסמכים דלהלן:

 הצעת המציע בצירוף: -מסמך א'  .9.1.1

מכתב הזמנה זה וכל העדכונים ו/או השינויים ו/או ההבהרות שיישלחו  .9.1.1.1

 , ככל שיהיו, לרבות סיכום מפגשי מציעים.ידי האשכול-למציעים על 

 אומדן צריכת דלקים ברשויות האשכול. – 1נספח  .9.1.1.2

 .הצהרת משתתף במכרז – 1א'נספח  .9.1.1.3

 .תחנות הדלק הציבוריות, כולל כתובת ושם התחנהפרטי  – 2א'נספח  .9.1.1.4

 .נוסח כתב ערבות משתתף – 3א'נספח  .9.1.1.5

 .טופס הצהרה על מעמד משפטי – 4א'נספח  .9.1.1.6

 .טופס הגשת הצעות מחיר – 5א' נספח .9.1.1.7

בות תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחיי – 6א'נספח  .9.1.1.8

 .עובדיםלקיום חקיקה בתחום העסקת 
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תצהיר בעניין עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר  – 7א'נספח  .9.1.1.9

 .מינימום

לחוק עסקאות עם גופים  1ב2תצהיר כנדרש בסעיף  – 8א' נספח .9.1.1.10

 .ציבוריים

 אישור רו"ח. – 9א'נספח  .9.1.1.11

 .אישור רו"ח – 10נספח א' .9.1.1.12

 תצהיר בדבר אי תאום הצעות. – 11נספח א' .9.1.1.13

 הצהרה על העדר קרבה. – 12נספח א' .9.1.1.14

 קבלה על תשלום דמי ההשתתפות במכרז. .9.1.1.15

 חוזה. –' מסמך ב .9.1.2

 .מפרט השירותים – 1ב'נספח  .9.1.3

 .ביצוע כתב ערבותנוסח  – 2ב' נספח .9.1.4

נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן. תשומת לב  - 3ב' נספח .9.1.5

המציעים מופנית לכך שהאשכול יעמוד על מילוי דרישות הביטוח במלואן ואי 

על המציע לבדוק את נוסח עמידה בהן תיחשב להפרת התחייבויות המציע. 

אישורי המבטח )לרבות מול חברת הביטוח במידת הנדרש( עוד קודם להגשת 

הסתייגויות ו/או הערות  ודא כי הוא מסוגל להמציאם במלואם.הצעתו ולו

ביחס לדרישות הביטוח יועלו אך ורק במסגרת פניה לקבלת הבהרות לפני 

 הגשת ההצעה.

 

האשכול יהיה רשאי להוציא עדכונים ו/או הבהרות ו/או לערוך שינויים בתנאי הזמנה  .9.2

הבלעדי, והללו יחשבו לחלק בלתי זו ובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעתו 

 נפרד מהזמנה זו ומהצעת המציע.

 

האשכול יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או  .9.3

לדרוש את השלמתם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שלמציע תעמוד כל טענה 

 כלפי האשכול בגין השימוש בזכותו זו.ו/או זכות 

 

 שאלות הבהרה .10

, עד השעה 28/10/18יום א', תאריך  עדניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאשכול  .10.1

על הפונים לאשר טלפונית את  Tal@wegalil.org.il, לכתובת דואר אלקטרוני 12:00

. יש לציין באופן ברור על גבי הפנייה את 2שלוחה  04-9576207הגעת הפקס בטלפון מס' 

, עד 1/11/18יום חמישי, תאריך ות יינתנו עד תשובמספר המכרז ואת שמו של הפונה. 

  .15:00השעה 

 

מובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי המכרז על נספחיו, לרבות ביחס  .10.2

לדרישות הביטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור 

סמכי המכרז ובמועד שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למ
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על נספחיו )לרבות ביחס לדרישות הביטוח(, לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה 

 כאמור ו/או במסגרת ההצעות שתוגשנה.

 

תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לאשכול בכתב כאמור לעיל, והמידע שיימסר  .10.3

במסגרת מפגש/י המציעים יופצו בכתב לכל מי שרכש את מסמכי המכרז ויפורסמו 

 האשכול.באתר 

אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב על ידי האשכול יחייבו את האשכול 

והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע והם יצורפו על ידי 

 המציע להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

 

שת ההצעות, לבצע שינויים רשאי בכל עת, קודם למועד האחרון שנקבע להגהאשכול  .10.4

השינויים  ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת ו/או בתגובה לשאלות המשתתפים במכרז.

ו/או התיקונים יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של רוכשי 

 המכרז בדואר רשום ו/או באמצעות הפקסימיליה.

 

 תשלום דמי השתתפות במכרז .11

השתתפות במכרז, קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותנים בתשלום דמי 

 שקלים חדשים( כולל מע"מ, אשר לא שלושת אלפים)₪  5000השתתפות במכרז בסך כולל של 

יוחזרו מכל סיבה שהיא. תשלום דמי ההשתתפות יבוצע באמצעות המחאה רשומה לפקודת 

 האשכול.

 

במשרדי  16/10/18יתאפשרו החל מיום י ההשתתפות קבלת מסמכי המכרז ותשלום דמ

בימי קבלת קהל בלבד. תשלום דמי ההשתתפות כאמור מהווה תנאי להשתתפות  האשכול,

 במכרז.

 

 :הצעת המחיר

 תדלוק בתחנות דלק:עבור  הצעת המציע .11.1

 ממחיר המחירון המירבי שלמותבאגורות הנחה כתינתן  אוקטן 95בנזין עבור  .11.1.1

כפי שמפורסם מעת לעת על ידי משרד התשתיות לתדלוק עצמי )לא שירות מלא( 

 ;"(ההנחה)להלן: " הלאומיות, האנרגיה והמים

תוספת למחיר כ ההצעה תהיה בסכום נטו לתשלום עבור ליטר סולר לתחבורה .11.1.2

כפי שמפורסם מעת לעת על ידי  ומחיר הבלו בז"ןשער מחירי באגרות חדשות ל

והמיסים המוטלים על הדלק  הלאומיות, האנרגיה והמיםמשרד התשתיות 

 ;"(מחיר השיווק)להלן: "

 .5א'נספח בטופס הצעת המחיר המצ"ב כההצעות 

 .המע"מאינה כוללת  ההצע .11.2
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ההנחה ההנחה כנקוב בהצעת המציע תהא תקפה לכל תקופת ההתקשרות, כך ש .11.3

כל סוגי למשך כל תקופת ההתקשרות על  היוותר קבועתעל ידי הזוכה  השהוצעבאגורות 

 הדלקים במכרז זה.

 הסכומים המירביים והצעת המציעים אינם כוללים מע"מ. .11.4

על המציע לכלול בהצעתו את ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג  .11.5

שהוא הכרוכות בביצוע העבודות והשירותים על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, 

רכב, ביטוחים, התקשרות עם ספקי משנה, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור כלי 

 בהסכם וכיו"ב, ולמעט מע"מ.

יובהר כי במידה והצעת המחיר או הפירוט הנדרש לא יופיע בהצעה באופן ברור וחד  .11.6

 .משמעי, רשאי האשכול לפסול את ההצעה על הסף

 עדכון הסכומים במהלך ההתקשרות:  .11.7

הבנזין  שך תקופת ההתקשרות בהתאם לשינויים במחירי תתעדכן במהתמורה  .11.7.1

משך כל תקופת ההתקשרות. מידי חודש יעביר הספק הזוכה  בז"ןשער ובמחיר 

את המידע בגין מחיר המחירון המעודכן לאותו חודש והמחיר  לרשות המקומית

 נטו לתשלום. 

למען הסר ספק, תעריפי הדלקים לא יישאו הפרשי הצמדה למדד המחירים  .11.7.2

לצרכן או לכל מדד אחר, והספק לא יהיה זכאי לכל הפרשי שיערוך מעבר 

 להפרשים שיתקבלו )ככל שייתקבלו( כתוצאה מעדכון מחיר בז"ן כאמור. 

 הוראה זו אינה חלה על תוסף אוראה, אשר יוצמד למדד.

 

 :ערבות לקיום ההצעה .12

המציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת האשכול  .12.1

עבור פרק  ₪ 100,000של סך בלהבטחת קיום ההצעה, בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה 

האשכול  .28.2.19הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .עבור פרק ב'₪  30,000א', ובסך של 

 מהמציעים להאריך את משך תוקפה של הערבות. יהיה רשאי לדרוש

מובהר בזאת כי האשכול עלול לפסול הצעות עקב אי התאמות בערבויות שהוגשו 

להבטחת קיום ההצעה. לפיכך, על המציעים לוודא זמן מספיק לפני המועד האחרון 

להגשת ההצעה, כי נוסח הערבות המונפקת עבורם מטעם הבנק הוא כנדרש על פי 

 .למכרז זהאת הנוסח המצורף  במדויקסעיף זה ותואם 

 

ערבות תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו ה .12.2

כמפורט בהזמנה זו ובהצעת המציע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם המציע 

שהצעתו תתקבל לא ימלא את ההתחייבויות המפורטות בהזמנה זו ובהצעת המציע 

ו וסכום הערבות ייחשב כאמור במלואן ובמועדן, יהיה האשכול רשאי לחלט ערבות

כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שיקבל האשכול, על נזקים שנגרמו לו בשל אי מילוי 

התחייבויות המציע ו/או במהלך ניהול ההליך. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה 

 אחרת הנתונה לאשכול על פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההליך.
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רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעון, לחלט את מבלי לגרוע מהאמור, האשכול יהיה  .12.3

סכום הערבות הנקוב בה, כולו או חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד או יותר מהנסיבות 

 המפורטות להלן: 

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;  .12.3.1

 המציע מסר לאשכול מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;  .12.3.2

 חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות;  המציע .12.3.3

המציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי ההזמנה,  .12.3.4

 כולן ו/או חלקן, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם האשכול.

הכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה לאשכול על פי כל דין ו/או על פי 

 ליך.מסמכי הה

קבע האשכול, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בהתאם לאמור  .12.4

 יהיה האשכול רשאי לפסול את אותה הצעה. –לעיל 

 

 הגשת ההצעות .13

 המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו. .13.1

 

להגשת על ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך שישה חודשים לאחר המועד  .13.2

ההצעות. האשכול רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן של ההצעות 

והערבות להבטחת קיום ההצעות. במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגוד להוראות 

סעיף זה, יהיה האשכול רשאי לחלט את הערבות שצורפה להבטחת קיום הצעתו, גם 

 אם באותה עת טרם נקבע הזוכה בהליך.

 

. מסמכי בשני עותקיםההצעה תוגש בעותק אחד, למעט הצעת המחיר אשר תוגש  .13.3

ההצעה יוגשו בשתי מעטפות סגורות ונפרדות )כמפורט להלן(, שתוכנסנה לתיבת 

 המכרזים במעטפה ראשית משותפת אחת: 

מעטפה אחת ובה הצעת המחיר, אשר תוגש בשני עותקים. על המעטפה יירשם  .13.3.1

 "הצעת מחיר".

ה ובה כל מסמכי ההליך החתומים למעט הצעת המחיר. על מעטפה שניי .13.3.2

 המעטפה יירשם "מסמכי ההצעה".

אשר עליה יצוין מספר המכרז ושמו  שתי המעטפות הנ"ל יוכנסו למעטפה ראשית

 המלא של המכרז בלבד. 

את המעטפות הראשיות הסגורות יש להכניס לתיבת המכרזים המיועדת הנמצאת 

 תרשיחא.-מעלותבמשרדי האשכול בעיריית 

 

 .00:11עד השעה  5/11/18: מועד אחרון להגשת הצעות למכרז

 

לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח  הצעה שתוגש לאחר מועד זה,

 אותה ובלי לגלות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח.
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תיבת המכרזים וההצעות תיפתח במשרדי האשכול, מיד לאחר המועד האחרון להגשת 

המכרזים הינה פומבית,  . פתיחת תיבת11:30בשעה  5/11/18ביום  –למכרז ההצעות 

 וכל אדם רשאי להיות נוכח בה.

 

ידי -כל מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים שיישלחו )במידה שישלחו( למציעים על .13.4

האשכול, ייחתמו על ידי המציע, וכל דף, תכנית, כתב מחירים, כתב כמויות או מפרט, 

בדיו חתימה מלאה וחותמת המציע  –יסומנו בראשי תיבות בתחתיתם, ובסוף כל מסמך 

 הבנק. , למעט הערבות אשר תיחתם על ידיכחול

 

 .בצבע כחולהפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו  כלעל המציע למלא את  .13.5

 

עם ההצעה יש להמציא פרוטוקול לחתום על ההצעה.  ציעעל מנהליו המוסמכים של המ .13.6

, או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של מאושר, על ידי עו"ד או רו"ח

החותמים על מסמכי המכרז וההצעה הם מנהליו המשתתף ו/או הדין, המאשר כי 

המוסמכים של המשתתף וכי הם רשאים לחייב בחתימתם את המשתתף בתוספת 

 חותמת המשתתף ולהגיש הצעות מחייבות בשמו.

 

האשכול רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור תשלח  .13.7

הרכישה. אין באמור בסעיף זה כדי לכל מי שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת 

 להבטיח מתן ארכה להגשת הצעות.

 

מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה האשכול  .13.8

רשאי לפסול את כל ההצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד, או 

 לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד ההצעה  .13.9

 גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת. 

 

הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לרבות הצעה חסרה 

או מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של נושא 

גשה שלא בהתאם למכלול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות כלשהי לגבי ההליך, ה

תנאי מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה ו/או 

עלולה להיפסל על פי שיקול דעתו  –בכל דרך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד 

 הבלעדי של האשכול.

 

  ות/ההצעה נתבחי .14
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לקבל את ההצעה  מתחייבת"( ועדת המכרזיםשל העיריה )להלן: "אין ועדת המכרזים  .14.1

  הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה אחרת.בעלת ההנחה 

הועדה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינתה לעומת מהות  .14.2

 ההצעה ותנאיה. 

הועדה תהיה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תוגש בהתאם לכללי המכרז והוראותיו  .14.3

 כמפורט לעיל ולהלן. 

 רשאי לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד.האשכול  .14.4

לאחר פתיחת המעטפות, תעשה בדיקה ובחינה של עמידת ההצעות בתנאי הסף  .14.5

בדוק, בין היתר, כי יר , אשהאשכוללהשתתפות במכרז. תנאי הסף יבדקו ויבחנו ע"י 

 להצעה צורפו כל המסמכים, הטפסים והאישורים הנדרשים. 

 ו של האשכולל מעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכותמובהר בזאת, כי אין בהכרזה ע .14.6

לקבוע, על בסיס בדיקות שיערכו על ידה בכל שלב מאוחר, כי ההצעות לא עמדו בתנאי 

 הסף להשתתפות במכרז זה. 

הבלעדי, לפסול ו/או לדחות את  ואת הזכות, לפי שיקול דעת ושומר לעצמ אשכולה .14.7

ניסיון רע ו/או כושל אשכול ו/או למי מרשויות האשכול היה ל לגביוהצעתו של משתתף, 

לרבות במקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו ו/או הפרת חוזה ע"י המשתתף 

 וכיו"ב. מי מרשויות האשכולו/או חובות כספיים ל

את הזכות לפסול כל הצעה, אף לאחר שיוכרז כזוכה, אם הסתבר  לעצמו שומרהאשכול  .14.8

כי למגיש ההצעה יש חוזה, הסדר ו/או הבנה, במישרין או בעקיפין, עם מציע  אשכולל

אחר במכרז בנוגע להצעתם במכרז, או שיש לו קשר עם מציע אחר בניגוד להוראות 

 המכרז. 

"הסדר" או "הבנה", בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל "חוזה",  –לעניין זה 

 פה או בהתנהגות, בין אם הוא מחייב על פי דין ובין אם לאו. 

 

 בחירת ההצעה הזוכה והודעה על הזכייה וההתקשרות .15

אשר תקבע את ההצעה  האשכולהמשתתפים, תובאנה בפני ועדת המכרזים של  הצעות .15.1

 הזוכה במכרז. 

ההצעה הזוכה תהיה זו שתשיג את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר מבין ההצעות על פי  .15.2

 הנוסחה כמפורט בהצעת הספק. 

במידה ויימצא כי התקבלו שתי הצעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו  .15.3

המציעים שהגישו הצעות מחיר זהות יתנו במועד שתורה הועדה, הצעה סופית ביחס 

עתם בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית. לא הגיש מציע הצעה למחיר הצ

 נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית. 

המזמין יבחר בהצעה שלפי החלטתו מתאימה לו ביותר ומעניקה לו את מירב היתרונות,  .15.4

 שיקול דעתו הבלעדי. לפי 

 

  אמות המידה לבחירת הזוכה: .16

 :ל שקלול יחסי שבין הפרמטרים הבאיםאמות המידה לבחירת הזוכה מבוססות ע
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 המוצעת. הנחההלפי  –בנזין  – 'פרק א .16.1

  יחושב כדלקמן: –סולר  –פרק א'  .16.2

 .95%הזול ביותר עבור סולר מחולקת בהצעת המציע לסולר כפול  מחיר השיווק .16.2.1

אוראה מחולקת בהצעת המציע לאוראה כפול תוסף ההצעה הזולה ביותר עבור  .16.2.2

5%. 

-ו 16.2.1הניקוד המתקבל מסכום הנקודות שבסעיפים ההצעה תקבל את  .16.2.3

16.2.2. 

 יחושב כדלקמן: – בתחומן המוניציפאלי אספקת סולר לרשויות האשכול –פרק ב'  .16.3

 .95%הזול ביותר עבור סולר מחולקת בהצעת המציע לסולר כפול מחיר השיווק  .16.3.1

 אוראה מחולקת בהצעת המציע לאוראה כפולתוסף ההצעה הזולה ביותר עבור  .16.3.2

5%. 

-ו 16.2.1ההצעה תקבל את הניקוד המתקבל מסכום הנקודות שבסעיפים  .16.3.3

16.2.2. 

 

 התקשרות עם המציע/ים הזוכה/ים .17

האשכול יודיע למציע/ים שהצעתו/ם נבחרה/ו כהצעה/ות הזוכה/ות בהליך, וכן יודיע  .17.1

באספקת טובין מחוץ לגבול שיפוט המכרז לרשויות האשכול. הזוכה  תוצאותעל 

ידרש להפקיד בידי האשכול ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית האשכול 

הזוכה/ים  .₪ 300,000לטובת האשכול, לקיום התחייבויות המציע/ים, בסכום 

להפקיד בידי  ו/ידרש –כל אחת בנפרד  –באספקת טובין בתחום שיפוט רשויות האשכול 

בת האשכול, לקיום האשכול ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטו

 .₪ 20,000התחייבויות המציע/ים, בסכום 

 בתוספת מע"מצמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הקובע  והערבות יהי מיסכו

היה תעל ידי בנק בישראל. ערבות האשכול  אוצתות ב(. הער"ערבות האשכול")להלן: 

הזוכים. נוסח  בתוקף עד שנתיים ממועד החלטת ועדת המכרזים על זהות הזוכה או

 המצורף להזמנה זו. 3הערבות ותנאיהן יהיו בהתאם לנוסח המובא במסמך ב'

( אשר תבחר להתקשר "הרשות המקומית"מרשויות האשכול )להלן:  מקומיותרשות  .17.2

שבחרה את המועד שנקבע לחתימה על ההסכם  ספקים תודיע לה/הזוכ ספק/יםעם ה

 10קבע הרשות המקומית שיעלה על ימים או כל מועד אחר שת 10בהודעה מראש של 

ימים. עד לאותו מועד יידרש המציע הנ"ל להמציא לרשות המקומית את המסמכים 

 הבאים ולקבל אישור האשכול:

אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת הרשות המקומית, לקיום ערבות  .17.2.1

(. "ערבות הרשות המקומית")להלן:  ₪ 30,000של התחייבויות המציע, בסכום 

הערבות תוצא על ידי בנק בישראל. ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד לחצי שנה 

לאחר תום תקופת ההתקשרות. נוסח הערבות ותנאיה יהיו בהתאם לנוסח 

 המצורף להזמנה זו.  3המובא במסמך ב'



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 לשירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלקהצעות  2/18מכרז מס' 

20 

 

 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

להזמנה זו חתום ע"י חברת  6אישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח מסמך ב' .17.2.2

 ביטוח בישראל.

 יידרש על ידי הרשות המקומית.כל מסמך אחר ש .17.2.3

לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן, יהיה האשכול רשאי לחלט את  .17.3

הערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה ולא לאשר את זכייתו בהליך בהתאם לשיקול 

דעתו הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות לאשכול על פי 

הסכם. במקרה כזה, יהיה האשכול רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע הכשיר כל דין ו/או 

 שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו של המציע שנפסל. 

מהתמורה  2%הקבלן הזוכה ישלם לאשכול עבור ניהול המכרז תשלום בשיעור של 

תשולם  תמורת האשכול(. "תמורת האשכול"החודשית במסגרת מכרז זה )להלן: 

ימים מיום שהספק קיבל כל תמורה המגיעה לו מרשויות האשכול  10בתוך לאשכול 

אשר מקורה במכרז זה. תמורת אשכול שלא תשולם במועדה תישא הפרשי הצמדה 

וריבית החשב הכללי מיום שהייתה אמורה להיות משולמת לאשכול כאמור לעיל בסעיף 

 ר המגיע לאשכול מהספק.זה, ועד למועד תשלומה בפועל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אח

ערבות האשכול תשמש גם להבטחת תשלום תמורת האשכול, כך שבכל פעם שהאשכול 

ייעשה שימוש בערבות האשכול לעניין זה, ישלים הספק את סכום ערבות האשכול 

 לעיל. 17.1כאמור בסעיף 

 

 עיון בהצעה הזוכה .18

הזוכות במכרז, לאחר במסמכי המכרז לרבות פרוטוקול וועדת המכרזים, ובהצעות עיון  .18.1

ידי המציע שהצעתו נפסלה ו/או מציע שלא זכה, -קביעת המציע/ים הזוכה/ים, על

 תתאפשר באמצעות פנייה בכתב שתיעשה לחברה.

 האמור לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: על אף .18.2

לוועדת המכרזים, ככל שיוזמנו במסגרת ייעוץ משפטי ו/או אחר חוו"ד יועץ  .18.2.1

ך בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה של וועדת לוועדה לצור

המכרזים ו/או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור 

 בהליכים משפטיים עתידיים.

 הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז. .18.2.2

הצעתם פי כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת -חסיון על כל מסמך עליו יש .18.2.3

 כי יוותר חסוי.

אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכייה לאפשר מציע  .18.3

לצורך סעיף זה  –עיון בהצעתו למי שנפסל וביקש לבחון את הצעתו הזוכה. "הצעה" 

ידי המציע במכרז זה, ככל שלא ציין על גבי הצעתו -משמעה כלל המסמכים שהוגשו על

 סוי.כי עסקינן בחומר ח

בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו  נושא ואינ אשכולה .18.4

בהליך זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה 

המתאימה ביותר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציעים יישאו בכל הוצאות 
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זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת החברה ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו 

 בגין הוצאות אלו.

 

 תנאים נוספים .19

אחזקה והתקנה של לשירותי אספקת דלק, מכרז זה הינו "מכרז מסגרת" המתייחס  .19.1

על ידי רשויות , בכמויות ובמועדים שייקבעו רשויות האשכוללפי דרישת  מערכות דלק

 האשכול.

הזכויות האחרות, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל  .19.2

. המשתתפים במכרז אינם ארמון ועדי הרטל-עוה"ד מרים סברדלובהמכרז שייכות ל

רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת ההצעה או לצורך ביצוע 

 .רשויות האשכול ההתקשרות עם

רז וכל עוד לא נחתם האשכול רשאי לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה במכ .19.3

הסכם עם מי מרשויות האשכול. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה 

עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים שונים לרבות אישור משרד הפנים ו/או משרד האוצר 

או קבלת תקציבים ו/או היתרים ו/או אישורים של גורמים אחרים ו/או הסכמות /ו

קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם שונות, לפיכך, 

שייחתם עם הזוכה/ים במכרז כאמור לעיל או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכה/ים 

במכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות. בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים 

ם על כל טענה, את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרי

 דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול בעניין זה באופן מלא וללא כל סייג.

לקבל אישורים והיתרים ולהמציא אישורים  ספקאין באמור כדי לגרוע מחובתו של ה .19.4

במקרה של  ספקומסמכים הנדרשים ממנו כאמור במסמכי המכרז, ומאחריותו של ה

 עיכובים בקבלתם.

את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והדבר מסור  האשכול אינו מתחייב לקבל .19.5

להחלטתו ושיקול דעתו הבלעדי של האשכול מבלי שתעמוד למציע/ים כל טענה ו/או 

 דרישה כנגד האשכול בגין שימוש בזכות זו.

האשכול שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של  .19.6

לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז, במחיר  האשכול, באשר ליכולתו של המציע

 שהוצע על ידו.

האשכול יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס  .19.7

 להצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה.

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות  .19.8

 ההליך.

ל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של האשכול, הם ההזמנה וכ .19.9

ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לאשכול עד 

למועד הגשת ההצעות, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין 

ם לאחר או להשתמש בהם לכל בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעביר

 מטרה אחרת. 
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חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי  .19.10

המכרז על כל תנאיו ומהווה ראיה, כי המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם 

ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתו, 

שקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם רשויות האשכול חשיבות או מ

בהסכם במידה שהצעתו תזכה והוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי האשכול ו/או מי 

 בעתיד.  –כולן או מקצתן  –מטעמו ו/או רשויות האשכול 

קבע בימ"ש מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של האשכול ו/או  .19.11

האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המציע במכרז, יהיה זכאי המציע בהליכי המכרז 

שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור, לקבל מאת האשכול, עקב אי זכייתו, אך ורק את 

ההוצאות הישירות שהוציא בגין הכנת הערבות ובגין רכישת מסמכי המכרז. פרט 

לני המשנה שלו לכל לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל ו/או מי מטעמו ו/או קב

פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה 

מהפגם בתהליכי המכרז ולמציע לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג 

 שהוא כלפי האשכול ו/או מי מטעמו.

בהליכי המכרז קבע בימ"ש מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או  .19.12

האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב 

המציע שזכה, מידית עם הודעת האשכול, להפסיק עבודתו ע"פ החוזה שנחתם עימו 

במסגרת המכרז בכל שלב שהוא. הרשות אשכול תשלם למציע את התמורה עבור 

לתנאי החוזה ולמציע לא תהיינה כל תביעות העבודה שביצע עד למועד ההפסקה כפוף 

או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי האשכול ו/או ו/או רשויות האשכול ו/או מי 

 מטעמן.

האשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו  .19.13

ה בהליך זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצע

 המתאימה ביותר.

 

 בכבוד רב,

 יעל רון, מנכ"לית

 איגוד ערים

 (גליל מערבירשויות אשכול )
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 לכבוד:

  איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 )אצל עיריית מעלות תרשיחא(

 ,1בן גוריון רח' 

 תרשיחא-מעלות

 "(איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי()להלן: "

 

 המשתתף במכרזהצהרת 

 

 אחזקה והתקנה של מערכות דלקשירותי אספקת דלק,  שם המכרז:

 רשויות איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(ל

 

 

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים 

 כדלקמן:

אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו  .1

מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות את דרישות המבוססות על אי ידיעה 

 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

שתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מן המ .2

על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם 

 לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ההתקשרות ונספחיו. 

 תחנות דלק ציבוריות בפריסה ארצית.  200 אנו מצהירים כי אנחנו מפעילים לפחות .3

ל תחנות הדלק הציבוריות המופעלות על ידינו ינתנו שירותי אנו מצהירים ומתחייבים כי בכ .4

 .אוקטן וסולר לתחבורה 95תדלוק לשני סוגי הדלק שבמכרז, בנזין 

פרטי תחנות הדלק הציבוריות המופעלות על ידינו, לרבות שמה וכתובתה של כל תחנה, הינם  .5

 לתצהירי זה.  המצ"ב 2בהתאם לפרטים המצורפים כנספח א'

 בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים במכרז. אנו מצהירים  .6

או  28.2.19תקפה עד יום  יההצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותה .7

פי דרישת  , על30.4.19יום מועד כניסת החוזה לתוקף, לפי המוקדם, או לתקופה נוספת עד 

 כאמור במסמכי המכרז.  גליל מערבי(איגוד ערים )אשכול רשויות 

 להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בתוקף ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.  .8

 . הוראות והתנאים הכללייםבלפעול כאמור אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים  .9

אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת הערבות שצירפנו למכרז,  .10

 כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש. 
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אנו מסכימים כי הצעתנו זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .11

אגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים ומורשים לחתום בשם הת

 פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

ידוע לנו שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לעיין בהצעה שזכתה. לפיכך, אם תתקבל  .12

 הצעתנו הננו מצהירים מראש על הסכמתנו לגילוי הצעתנו בפני המציעים האחרים. 

 והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים  .13

 

 פרטי המשתתף במכרז:

 

 שם המשתתף: ___________________________________

 כתובת: ________________________________________

 טלפונים: _______________________________________

 שם איש קשר ומס' טלפון: ___________________________

 

 

____________________     ________________ 

 חתימה וחותמת            תאריך             



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 לשירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלקהצעות  2/18מכרז מס' 

25 

 

 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 2א'נספח 

 פרטי תחנות הדלק הציבוריות, כולל כתובת ושם התחנה

 

 

  



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 לשירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלקהצעות  2/18מכרז מס' 

26 

 

 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 ערבות מכרז  - 3א'נספח 
 

 

 תאריך: _______________

 

 לכבוד:

  איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 ,1בן גוריון רח' 

 מעלות תרשיחא

 "(איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי()להלן: "

 

 

 נ;"אג

 כתב ערבות מס'___________

 

 

על פי בקשת _________________________ ת.ז./ח.פ. ________________ )להלן:  .1

)ובמילים:  ₪ _______________"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך המשתתף"

_________________ שקלים חדשים( כולל מע"מ וזאת בקשר עם השתתפות המשתתף 

רשויות ב אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלקמכרז  ______במכרז פומבי מס' 

 .איגוד האשכול

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, צמוד למדד המחירים לצרכן  .2

יקרות בין המדד שפורסם עבור חודש _____________ לבין המדד שפורסם בשיעור ההתי

)שלושה( ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב  3סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, תוך 

שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 

תתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, כלשהו, או לדרוש תחילה את הסכום מאת המש

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,  .3

כם לא יעלה על הסך שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותי

 הכולל הנ"ל. 

 דרישה על פי כתב ערבות זה יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:  .4

_________________________________________________ 

 מספר סניף ______________________

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .5

 ועד בכלל.  28.2.19ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .6

 לא תענה.  28.2.19דרישה שתגיע אלינו אחרי יום  .7
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 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  28.2.19לאחר יום  .8

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  .9

 דרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.  .10

 

 בכבוד רב,

 

 _______________ -בנק 

 סניף _____________        
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 הצהרה על מעמד משפטי

 

 על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי בהתאם לפירוט שלהלן:

 ו'( –חברה )יש למלא את הפרטים בסעיפים א' 

 ז'(.  –שותפות )יש למלא את הפרטים בסעיפים א' 

 

ביחס  השותפויות/)יש לצרף תדפיס מרשם החברות שם: ________________________ .א

 לשם המשתתף(. 

 

 .כתובת _________________________________ .ב

 

 .טלפון __________________________________ .ג

 

 .מס' עוסק מורשה ________________________ .ד

 

 __.מס' חברה / שותפות ברשם החברות ________________ .ה

 

 החתימה בחברה / בשותפותשמות בעלי זכויות  .ו

 

1. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

2. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

3. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

4. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

 שמות השותפים: –במקרה של שותפות  .ז

 

1. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
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2. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

3. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

4. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים 

 ועדכניים. 

 

_______________ ________________ _______________ ______________ 

 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי       

 

 

 

 _______________________ דוגמת חותמת:
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 5א'ספח נ
 טופס הגשת הצעות מחיר

 

"( המציעאני / אנו הח"מ _____________________, ח.פ. / ת.ז. _________________ )להלן: "

 מצהיר/ים, מסכים/ים ומתחייב/ים בזה כדלקמן: 

 

 הנני/נו מצהיר/ים בזאת כי קראתי/נו בעיון את כל מסמכי מכרז פומבי מספר ______ שבנדון. .1

לאחר שעיינתי במסמכי המכרז, לרבות המפרט והחוזה על נספחיו, והבנתי את הנדרש ממני  .2

 במכרז זה, הריני מגיש הצעתי כדלקמן: 

 בנזין -' פרק א .2.1

 ההנחות המוצעות בתחנות התדלוק בפריסה ארצית

 

 מע"מ כולללא ם ם את כל המחירים המוצעישויש לר –הערה חשובה 

סוג 

 המוצר

מחיר מחירון 

לתאריך 

_________ 

הנחה 

מינימאלית 

 לליטר

 מחיר נטו לתשלום הנחה מוצעת

לתאריך 

_________ 

 –בנזין 

הנחה 

מחיר מ

 ממשלתי

 

 _________₪ 

 לליטר

 

0.15 ₪ 

 לליטר

 

 ______₪ 

 לליטר

 

 _________₪ 

 לליטר
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 :סולר –א' פרק  .2.2

 

 מחיר השיווק המוצע בתחנות התדלוק בפריסה ארצית

 

 מע"מ כולליש לרשום את כל המחירים המוצעים לא  –הערה חשובה 

סוג 

 המוצר

סולר 

לתחבורה 

שתכולת 

הגופרית 

בו אינה 

עולה על 

מ"ג  10

לק"ג 

 במיכליות

מחיר בז"ן 

נכון לליטר 

 1/10/18ליום 

A 

 מחיר בלו לסולר

נכון ליום 

1/10/18 

B 

מחיר שיווק 

 מוצע

 

C 

מחיר שיווק 

מקסימאלי 

 לליטר

 

נטו מחיר 

 לתשלום

 מחושב

A+B+C 

 

 לליטר ₪ 2.170

 

2.930 ₪ 

 לליטר

 

₪ ________ 

 לליטר

 

 לליטר ₪ 2

 

 _________₪ 

 לליטר

 

 לליטר(.₪  2.4לליטר )מחיר מירבי ₪ מחיר עבור תוסף אוראה _____________  

 

 

 :אספקת סולר –פרק ב'  .3

 

 מחיר השיווק המוצע בתחנות התדלוק בפריסה ארצית

 

 מע"מ כולליש לרשום את כל המחירים המוצעים לא  –הערה חשובה 

סוג 

 המוצר

סולר 

לתחבורה 

שתכולת 

הגופרית 

בו אינה 

עולה על 

מ"ג  10

לק"ג 

 במיכליות

מחיר בז"ן 

נכון לליטר 

 1/10/18ליום 

A 

 מחיר בלו לסולר

נכון ליום 

1/10/18 

B 

מחיר שיווק 

 מוצע

 

C 

מחיר שיווק 

מקסימאלי 

 לליטר

 

מחיר נטו 

 לתשלום

 מחושב

A+B+C 

 

 לליטר ₪ 2.170

 

2.930 ₪ 

 לליטר

 

₪ ________ 

 לליטר

 

 לליטר ₪ 2

 

 _________₪ 

 לליטר

 

 לליטר(.₪  1.7לליטר )מחיר מירבי ₪ מחיר עבור תוסף אוראה _____________  



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 לשירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלקהצעות  2/18מכרז מס' 

32 

 

 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 

 

 

 יפה רכבטשרות ש 6.2

  הכולל שתיפה וניקוי פנים הרכב –יפה טלשרותי ש

 הצעת מחיר סוג הרכב

 רכב פרטי

 

 

 רכב מסחרי

 

 

 רכב משא

 

 

 

 

 

 ליטר שמנים בתחנה )כולל מע"מ(, נכון ליום הגשת ההצעה: 1המחיר המוצע עבור רכישת  6.1

שיעור ההנחה ממחירון הספק  סוג השמן

 ליטר שמן )באחוזים( 1למכירת 

ליטר של  1סה"כ מחיר לתשלום עבור 

 שמן )בש"ח(

 שמן מנוע

 

  

 שמן גיר

 

  

 

 

התמורה המבוקשת על ידנו, הוצעה לאחר שקילת כל הגורמים המשפיעים על  למניעת ספק, .4

 אספקת מוצרי הדלק למועצה ו/או על קיום התחייבויותינו במלואן.

 

תהיה זכאית לעכב תשלומים שהיא חייבת לנו וכן לממש את  אשכול /הרשותהידוע לנו כי  .5

התחייבויותינו לפי המכרז, וזאת עד הערבות הבנקאית שהפקדנו בידי המועצה להבטחת ביצוע 

 לעריכת חשבון סופי עם המועצה.

 

וזאת בתנאי  60ידוע לנו כי התמורה תשולם לנו בעבור רכישה בכל חודש, בתנאים של שוטף +  .6

כי בתום כל חודש נגיש חשבונית מס למועצה ולה יצורף מחירון שהיה בתוקף במועד הרכישה 

כפי שהיו באותה עת וכן חשבון  ושרותים הנוספים ן והסולרהחודשית, פירוט רכיבי מחיר הבנזי

מפורט של סך רכישותיה בהתאם למספר כל רכב, סוג מוצר הדלק ומחירו לפני ההנחה 

 ולאחריה.
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 כוללת מע"מ.אינה מובהר כי הצעתנו זו  .7

 

 

 שם המשתתף:__________________________

 

 כתובת המשתתף:________________________

 

 טלפון של המשתתף: __________________מס' 

 

 חתימה וחתימת המשתתף: ___________________________
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 6א'ספח נ
 תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

 

 לכבוד:

  איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 ,1בן גוריון רח' 

 מעלות תרשיחא

 "(ים )אשכול רשויות גליל מערבי(איגוד ער)להלן: "

 

 שירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלק שם המכרז:

 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(רשויות ל

 

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים 

 כדלקמן:

המשתתף ובבעל/י השליטה בו, מקיימים חובותיהם בעניין זכויות עובדים עפ"י הנני מצהיר כי  .1

 חוקי העבודה.

הנני מצהיר כי ככל שאזכה במכרז, אזי המשתתף מתחייב שלא יעסיק עובדים זרים לצורך מתן  .2

 השירותים נשוא מכרז זה.

בדים הנני מתחייב בזאת לקיים לאורך כל תקופת החוזה שייחתם, אם ייחתם, לגבי העו .3

 שיועסקו על ידי, בין היתר, את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:

 ;1959-תשי"טהחוק שירות התעסוקה,  -

 ;1951-תשי"אהחוק שעות עבודה ומנוחה,  -

 ;1976-תשל"ו חוק דמי מחלה, -

 ;1950-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 ;1965-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו -

 ;1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 ;1953-חוק החניכות, תשי"ג -

 ;1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א -

 ;1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 ;1963-טורין, תשכ"גיחוק פיצויי פ -

 ;1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה -

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -

 ;2002-)תנאי עבודה(, התשס"בחוק הודעה לעובד  -
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הנני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי 

 וכי תוכן הצהרתי אמת.

 

_______________________                                                  ________________ 

 תאריך                                                                     שם המצהיר + חתימה        

 

 אימות חתימה

אני הח"מ. עו"ד מאשר בזאת כי ___________________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 

 __________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 

 

_______________                 ____________________                 ________________ 

 שם                                        חותמת וחתימה                                  תאריך        
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 7א'ספח נ
 שכר מינימוםתצהיר בעניין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק 

 

 לכבוד:

  איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 ,1בן גוריון רח' 

 מעלות תרשיחא

 "(איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי()להלן: "

 

 

 שירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלק שם המכרז:

 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(רשויות ל

 

 

_________________  ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני הח"מ 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 

 (."התאגיד"אני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

 

 1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

אשכול ) ערים איגוד של  2/18ממכרז פומבי ( וכחלק "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן: 

שירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלק לרשויות איגוד ל (גליל מערבירשויות 

 .רשויות גליל מערבי(ערים )אשכול 

 

 [בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

  עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח

זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

ולפי חוק שכר מינימום,  1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אהעסקה שלא כדין 

 ;1987-התשמ"ז

 -או 

  עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות

גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא 

, 1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-ם(, התשנ"אכדין והבטחת תנאים הוגני

ואולם, עד למועד הגשת ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה. 
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הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד,  .4

 אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

 חתימתי ותוכן תצהירי אמת.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו  .5

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

  תאריך

 

 

 חתימת המצהיר/ה 

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני 

_______________/  מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

 חתימה וחותמת   תאריך
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 8'אנספח 

 

לחוק עסקאות גופים  1ב2עם מוגבלות בהתאם לסעיף נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם לאנשים 

 1976-ציבוריים, תשל"ו

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

אספקת דלק, אחזקה והתקנה של ל 2/18הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'   .1

"(, כמורשה האשכולרשויות איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי( )להלן: "מערכות דלק ל

מטעם המציע במכרז. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם 

 המציע.

 

ידי האשכול וייחתם בין המציע למי -ל המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז עלככל שהצעתו ש .2

מרשויות האשכול הסכם קבלן, מתחייב המציע כי במהלך תקופת ההסכם )לרבות כל תקופת 

לחוק עסקאות גופים  1ב2בסעיף ההסכם מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו, את האמור 

 ם לאנשים עם מוגבלות.בדבר ייצוג הול 1976-ציבוריים, תשל"ו

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

_______________ 

 המצהיר           

 

 

 דין-אישור עורך

 

הנני מאשר כי היום _________________, הופיע ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס' 

____________________,  ולאחר  ___________________, בפני עוה"ד _______________, מרחוב 

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות 

  תצהירו וחתם עליה בפני.

 

_______________ 

 דין-עורך          

 )חתימה וחותמת(    
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  9א'נספח 

 נוסח אישור רואה חשבון

 

 לכבוד:

  איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 ,1בן גוריון רח' 

 מעלות תרשיחא

 "(איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי()להלן: "

 

 שירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלק שם המכרז:

 לרשויות איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 

 

________________________________, רואי החשבון המבקרים של אנו, משרד רו"ח 

ים כי ביקרנו את האמור בהצהרה ר"(, מאשהמציע______________________________ )להלן: "

והרינו לאשר  2017-ו 2016, 2015הלקוחות והיקף רכישותיהם בכל אחת מהשנים של המציע בדבר נתוני 

 2017-ו 2016, 2015לקוחות לפחות, אשר היקף רכישותיהם של כל אחד מלקוחותיה בשנים  10כי למציע 

 – ()אם ההצעה מוגשת לפרק ב'₪  800,000)אם הההצעה מוגשת לפרק א'( או ₪  2,000,000-לא נפל מ

 . למחוק את המיותר

ל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ערכנו את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישרא

ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין 

בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים 

יושמו ושל האומדנים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות ש

המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו 

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

, והאמור בדבר 2017-ו 2016, 2015לדעתנו, האמור בהצהרה בדבר נתוני ההכנסות של המציע בשנים 

הגופים הכלולים בהצהרה, משקף באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את נתוני ההיקף הכספי של 

 המפורט בהם וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה ההצהרה. 

 

 

 בברכה,

 

_____________________ 

 רואי חשבון
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 נוסח אישור רואה חשבון

 

 לכבוד:

  איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 ,1בן גוריון רח' 

 מעלות תרשיחא

 "(איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי()להלן: "

 

 שירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלק שם המכרז:

 לרשויות איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 

 

אנו, משרד רו"ח ________________________________, רואי החשבון המבקרים של 

ים כי ביקרנו את האמור בהצהרה ר"(, מאשהמציע_________ )להלן: "_____________________

של המציע בדבר נתוני ההיקף הכספי של הגופים הכלולים בהצהרה, והרינו לאשר כי הכנסות המציע 

 100מביצוע עבודות אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלק לפחות בהיקף כספי של הנובעות 

 .2017-ו 2016, 2015הקלנדריות  שניםכל אחת מהב)לא כולל מע"מ(  ₪מיליון 

ערכנו את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר 

ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין 

בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים 

בהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים ובמידע ש

המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו 

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

משקף באופן  2017-ו 2016, 2015 של המציע בשנים ההיקף הכספילדעתנו, האמור בהצהרה בדבר נתוני 

 נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בהם וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה ההצהרה. 

 

 

 

 בברכה,

 

_____________________ 

 רואי חשבון
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 ___מכרז פומבי מהמהווה חלק בלתי נפרד 

 הצהרת הקבלן/ מציע בדבר אי תאום הצעות

 

 לכבוד

 ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(איגוד 

 א.ג.נ.

 

 שירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה שלל ___הצעה במכרז פומבי הנדון: 

 לרשויות איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי( מערכות דלק

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות חברת _____________________________ מיום 

( הנני המוסמך להצהיר בשם החברה בהתאם להוראות המכרז שבנדון "החברה"_________ )להלן 

   והריני להצהיר כדקלמן:

 

 החברה לא תיאמה את הצעתה במכרז עם כל קבלן ו/או מציע פוטנציאלי. .1

החברה לא מנעה מקבלן ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנתה  .2

 או דרישה כאמור.לגורם כלשהו בהצעה, בקשה 

החברה מתחייבת שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת מעטפות   .3

 המכרז.

 .אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיה באתי על החתום .4

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה 

בפניי מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________ המוכר/ת לי 

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא  באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

הריני לאשר כי בהתאם להחלטות החברה מר'/גב' _______________ מוסמך להצהיר בשם החברה 

 .את ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין

_________________ 

עו"ד )חתימה + חותמת(
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 17המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי /

 הצהרת הקבלן/ מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד רשות מקומית

 או חבר מועצה ברשות המקומית

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 לכבוד 

 "( האשכול" -רשויות גליל מערבי( )להלןאיגוד ערים )אשכול 

 

 אשכול מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:

 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או  10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של הכ 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

 , כדלקמן:1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .2

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

ובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או ע 10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא יהיה 1950-תשי"אלצו המועצות המקומיות )א(,  142סעיף  .3

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה -ידו עצמו על על-נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על

 שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה.

 

 , כדלקמן:1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4

מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על "חבר  .ג

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או  10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של הכללים  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ד

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, לפי בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח  .5

ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה רשות מרשויות האשכול כלשהו, או עם עובד רשות מרשויות 

 .להאשכול או עובד האשכו
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 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .6

 

האשכול  מועצתאין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט ההוראות המתירות ל .7

ברוב חבריו או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות כאמור ובלבד שלא יהיה בביטול 

 החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

 

 

 הצהרה

 

, מצהיר _______אני הח"מ ___________________________ המעוניין להשתתף במכרז מס' 

 ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר: .1

האשכול ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין )מחק את המיותר( לי מועצת בין חברי  א.

 ותף.בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן ש

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(  ב.

בהון או  10%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי.

סוכן העובד באשכול ו/או באיזו מרשויות יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או  ג. 

 האשכול.

 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .2

 משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .3

 ת.אמ

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 ההתקשרות מסמכי – ב' קחל
 

 ___20שנערך ונחתם ב_______, ביום ________ לחודש _______ שנת 

 

 ב י ן

 

 >הרשות המקומית<

 שכתובתה לצורכי חוזה _______

"הרשות או  "המזמין")להלן: 

 (המקומית"

 מצד אחד

 

 ל ב י ן

_____________________________ 

__________________________ 

 שכתובתה לצורכי חוזה זה הנה:

_______________________________ 

 ("ספק"ה)להלן: 

 מצד שני

 

ב הואיל: ת  נ י י נ ו מע המקומית  ת  תים והרשו רו והשי ן  בי הטו אספקת 

מס'  ריםהמתוא ד מכרז  סו י על  זה,  בחו י  2/2018להלן  ע" ערך  ד שנ ו ג אי

( ם  ל ערי ת אשכו ו י מערבירשו ליל  :  (ג להלן בהתאמה  (" ז כר המ " 

"ו ל ו שכ א ה "; ) 

 

ה והואיל: ם  ספקו ו מי המכרז  במסגרת  הצעה  ש  י  _____________________הג

שירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלק לרשויות איגוד ערים )אשכול ל

:  רשויות גליל מערבי( ן להל ( ז  המכר א  "נשו ה צע ה ;"ה ) 

 

ה והואיל: ; ספקוהצעת  במכרז כה  ו הז ההצעה  א   הי

 

ל והואיל: ת המקומית מסכימה  ן והרשו בי הטו לרכישת  הספק  עם  התקשר 

רותים  זה;והשי החו ובמסמכי  זה  בחו ן  להל ם  רטי המפו ם  התנאי פי   על 

 

 חוזהנשוא  לספק את השירותיםעל פי הוראות כל דין  ךא מוסמומצהיר כי ה הספקו :והואיל

 ;להוראות כל דין בהתאם לבצע את העבודותומתחייב  ,על נספחיו חוזהכמפורט ב ,זה
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המיומנות והניסיון  ,הידע בעל ומצהיר, כאמור במסמכי המכרז, כי הינ הספקו :והואיל

כל האמצעים, הכלים וכוח האדם  ובידיכאמור ו אספקת השירותיםצורך הדרושים ל

על לקבל  ןמוכ ווכי הינ ביותר גבוהההברמה  לאספקת השירותיםהמיומן, הדרושים 

בתנאים אספקת הדלק, כמו גם את התקנת ואחזקת מערכות הדלק את ביצוע ו עצמ

 זה; חוזהכמפורט ב

כאמור בתנאי הכל , ואספקת השירותיםאת  לספקמעונינת למסור  הרשות המקומיתו :והואיל

 חוזה זה להלן;

בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד  עלמסכימים כי התקשרות זו תהיה  והצדדים :והואיל

בתנאי  בהתחשב, בין היתר, , וזאתהספקלבין  הרשות המקומיתבין סיק מע

  ;סיקההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מע

 

 :הצדדים כדלקמןלפיכך, הוסכם הוצהר והותנה בין 

 

 

  נספחיםהגדרות ומבוא,  .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.  1.1

בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה  והתמצאות כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות 1.2

 ולא ישמשו לצרכי פירושו. 

 :הגדרות 1.3

 חוזה זה על נספחיו; –" חוזה זה" / "החוזה" 1.3.1

איגוד ערים )אשכול רשויות אשר פורסם על ידי 15/2015מכרז מס'  –" המכרז" 1.3.2

 , על נספחיו;גליל מערבי(

לצורך פיקוח שוטף על ביצוע  הרשות המקומיתנציג  – "המנהל"או  "המפקח" 1.3.3

 לספקעל פי המכרז וחוזה זה. הודעה על זהותו תימסר  הספקהתחייבויות 

 בכתב;

שירותי אספקת דלק ואחזקה והתקנה של  –" הטוביןו/או " "השירותים" 1.3.4

המסופקים ומותקנים על ידי הספק על  המקומית הרשותלרכבי מערכות דלק 

אספקת כל הפעולות הכרוכות בפי הוראות מסמכי המכרז והמפרט, לרבות 

 ;על נספחיוכמפורט בחוזה זה  דלק ואחזקה והתקנה של מערכות דלקה

 לחוזה; 2נספח ב'כ המצ"ב ערבות בנקאית בנוסח –" הערבות" 1.3.5

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש,  –" מדד המחירים לצרכן" 1.3.6

על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או 

 כל מדד אחר שיתפרסם במקומו;

 ;15.1.2019מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  –" מדד הבסיס" 1.3.7

 המדד ביום התשלום בפועל; –" המדד החדש" 1.3.8
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ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל החשב הכללי החל מן המועד  –" ריבית" 1.3.9

 הקבוע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל;

כל האישורים, הרישיונות וההיתרים, מכל מין וסוג שהם,  –" תיק אישורים" 1.3.10

)אשכול רשויות איגוד ערים לביצוע השירותים לרכבי הדרושים על פי כל דין 

 ; גליל מערבי(

 :גופו הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה 1.4

 ;מפרט השירותים – 1ב'נספח  1.4.1

 ;ביצוע כתב ערבותנוסח  – 2נספח ב' 1.4.2

  ;ביטוחיםקיום אישור  – 3ב'נספח  1.4.3

 . גופומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  1.5

 

 ההתקשרותמהות  .2

 יבצע הספק את השירותים הבאים:ההתקשרות במסגרת 

הרשות המקומית כאמור לרכבי וסולר אוקטן  95דלק מסוג  של אספקה משוערת 2.1

 ;למסמכי המכרז 1כנספח באומדן המצ"ב 

אספקת הדלקים תהא באמצעות שירותי תדלוק אוטומטי באמצעות התקני דלק, 

  ה.לחוזה ז 1'בכנספח בהתאם לתנאים המפורטים במפרט השירותים המצורף 

מובהר בזאת כי כמות זו מהווה אומדן בלבד, וכל צמצום או תוספת של הכמות לא 

 . הרשות המקומיתתקים לספק זכות לתביעה ו/או דרישה מאת 

 הרשות המקומיתמערכת תדלוק אוטומטי ברכבי  התקנת 2.2

הרשות הספק יתקין על חשבונו התקני זיהוי אוטומטי בצי הרכבים של  2.2.1

הרשות , הן בצי הקיים, והן ברכבים עתידיים שיירכשו על ידי המקומית

 במהלך תקופת ההתקשרות.  המקומית

לפני התקנת התקני הזיהוי האוטומטי, יפרק הספק על חשבונו את התקני  2.2.2

, אם ועד כמה שישנם כאלה. פירוק הרשות המקומיתהזיהוי הקיימים ברכבי 

ב. בכל מקרה אחר תתואם כלי רכ 5התקנים יתבצע בכמות מרוכזת של מעל 

התקנה בתחנת שירות, ובלבד שההתקנה תתבצע בהתחשב בלוחות הזמנים 

הקבועים בסעיף זה. כן מובהר כי שירותי ההתקנה יתבצעו בתחנת השירות 

 ו/או בבית הלקוח/הנהג.

בכל מקרה של החלפת רכב או החזרתו לחברת הליסינג, יבצע הספק על חשבונו  2.2.3

 ו ברכב החדש ו/או החלופי.את פירוק ההתקן והתקנת

למען הסר ספק מובהר כי התקני הזיהוי האוטומטי הנם רכושו הבלעדי של  2.2.4

 הספק.

התקנת המערכת וההתקנים תבוצע ללא שינוי במבנה הרכב, לא יהא בה כדי  2.2.5

להוות הפרעה לנוהג ברכב, ולא יהא בה כדי לפגוע בכל מערכת אחרת המורכבת 
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ובעל יכולת לנטרול עצמית בעת הסרה לא הרכב. התקן התדלוק יהא מאובטח 

 חוקית.

יום ממועד חתימת הסכם  14לוחות הזמנים להתקנת התקני הזיהוי הנם תוך  2.2.6

לגבי רכב שלא יהא במצבת צי הרכב של  בעירייה.זה לגבי צי הרכב הקיים 

ימי עבודה  3במועד חתימת ההסכם, תתבצע ההתקנה תוך  הרשות המקומית

 .הרשות המקומיתי ממועד מסירת ההודעה ע"

למען הסר ספק מובהר כי שירותי ההתקנה יבוצעו במוסכי הספק ו/או במוסכי  2.2.7

 .הרשות המקומיתיבואן הרכב, והכל בהתאם להנחיות 

לספק את רשימת כלי  הרשות המקומיתעביר מובהר כי עם חתימת ההסכם ת 2.2.8

 הרכב.

 אחזקה שוטפת של מערכת תדלוק אוטומטי 2.3

במשך כל תקופת ההסכם לתקינות ואחזקה הספק יהא האחראי הבלעדי  2.3.1

שוטפת של התקני הזיהוי האוטומטי, וכל ציוד עזר הנלווה אליהם, והוא ישא 

 בעלויות ובהוצאות לבדו.

במקרה של פנייה למתן שירותי אחזקה ו/או תיקון מערכת התדלוק  2.3.2

שעות ממועד  24-האוטומטי, על הספק ליתן מענה באופן מיידי, ולא יאוחר מ

 בתחנת השירות. המענה יינתן בכל ימי השבוע, למעט שבתות וחגים.הפניה 

רשימה מעודכנת של תחנות  חברהבמועד חתימת הסכם זה יעביר הספק ל 2.3.3

השירות, כתובתן ומספר הטלפון. כל שינוי שיחול ברשימה זאת, יחייב עדכון 

 על ידי הספק. החברהמיידי של 

 נטרול, חסימה וחידוש התדלוק האוטומטי 2.4

הספק מתחייב לנטרל את אפשרות השימוש במערכת התדלוק האוטומטי  2.4.1

במקרים של גניבת רכב, אובדן רכב וגרירת רכב, וזאת לאחר שקיבל הודעה 

. בחברהבכתב, לרבות באמצעות דוא"ל או פקס, מאת הנציג המוסמך לכך 

 לאחר קבלת הודעה בכתב, יחדש הספק את מערכת התדלוק האוטומטי.

יות הנטרול, החסימה והחידוש של מערכת התדלוק הספק ישא בעלו 2.4.2

 האוטומטי.

 ת של פעולות התדלוק בחתכים שוניםלתנועואקסל הפקת דו"חות  2.5

שירותי מידע בקשר עם רכישת הדלק, וזאת באמצעות  לחברההספק יספק  2.5.1

 מערכת מיחשוב בעלת בסיס נתונים המאפשר הפקת דו"חות ממוחשבים

 .בפורמט של תוכנת "אקסל"

באמצעות תקשורת  המפקחמתחייב להעביר לדואר האלקטרוני של הספק  2.5.2

בתדירות המפורטת בפורמט של תוכנת "אקסל" מחשבים את הקבצים הבאים 

 להלן :

 פעם בשבועיים. –קובץ תנועות של פעולות התדלוק  2.5.2.1

 פעם בשנה. –קובץ תנועות של פעולות התדלוק  2.5.2.2
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מספר הרשומות בקובץ הספק יצרף לקבצים הנ"ל רשומה מובילה שכוללת את  2.5.3

 המועבר, ובסוף הקובץ רשומה אחרונה עם מספר הרשומות בקובץ.

באמצעות תקשורת  המפקחהספק מתחייב להעביר לדואר האלקטרוני של  2.5.4

 מחשבים את הדו"חות הבאים בתדירות המפורטת להלן :

 –דו"ח פירוט תנועות יומיות של רכישות הדלק והשמן לכל רכב  2.5.4.1

 פעם בחודש.

 פעם בחודש. –וט רכישת דלק ושמן לפי מספר וסוג הרכב דו"ח פיר 2.5.4.2

דו"ח ריכוז סכומי רכישת דלק ושמן לפי סוג רכב )פרטי, מסחרי(  2.5.4.3

 פעם בחודש. –לצורך ניכוי מס תשומות 

פעם  –דו"ח פירוט סכומי רכישת דלק לפי דגם הרכב ומספר רישוי  2.5.4.4

 בחודש.

 ם בחודש.פע –דו"ח ריכוז סכומי רכישת דלק לפי קבוצות דיווח  2.5.4.5

דו"ח פירוט רכבים שלא נפתח להם התדלוק בגין חריגה לפי מספר  2.5.4.6

 פעם בחודש. –וסוג הרכב 

 פעם בחודש. –דו"ח תקלות ספידומטר לפי קבוצות דיווח  2.5.4.7

דו"ח סטטיסטי ממוצע דלק וק"מ לרכב לפי קבוצות דיווח וסוג  2.5.4.8

 פעם בשנה. –דגם 

 פעם בשנה. –דו"ח סטטיסטי ממוצע דלק וק"מ לפי דגם   2.5.4.9

רשות ל. הרשות המקומיתורטים לעיל יועבר על ידי פמבנה הדו"חות המ 2.5.5

תהא הזכות לדרוש קבלה של הדו"חות בתדירות גבוהה או נמוכה  המקומית

 יותר לפי בחירתה.

דו"חות בכל מבנה, תכולה, חתך,  רשות המקומיתלהספק מתחייב להעביר  2.5.6

. הדו"חות יופקו יתהרשות המקומתכתובת ומספר עותקים שיידרש ע"י 

 לרשות המקומיתויחולקו עפ"י רשימת משתמשים וכתובותיהם, והם יועברו 

 בכל חודש.  6-מוכנים למשלוח, וזאת לא יאוחר מה

לצורך הפקת הדו"חות מתחייב הספק לאכלס בבסיס הנתונים שלו לגבי כל  2.5.7

את הפרטים הבאים : מספר רישוי, ת.ז.  הרשות המקומיתרכב מצי הרכב של 

הג, שם פרטי ומשפחה, קוד ושם יחידה ארגונית, שנת ייצור, סוג הדלק, קוד נ

ושם הדגם, תקן צריכת דלק לרכב )ק"מ/ליטר(, שם כרטיס בהנהלת חשבונות 

, קריאת מד אוץ, הרשות המקומיתכפי שיועבר על ידי  הרשות המקומיתשל 

ך ושעת כמות הדלק בליטרים לכל רכב, סכום הרכישה בש"ח, סוג הדלק, תארי

ממנה נרכש הדלק ו/או השמן, ושם היחידה  התדלוק, זיהוי תחנת הדלק

חודשים  36הארגונית. נתונים אלה יישמרו בבסיס הנתונים של הספק במשך 

 לפחות.  

הספק ישא בעלויות הפקת הדו"חות, הדפסתם, הפצתם וכל פעולה אחרת  2.5.8

 הקשורה לכך. 
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להזמין מהספק שירותים  המקומית הרשות, כי אין בחוזה זה כדי לחייב את מובהר 2.6

שומרת לעצמה את הזכות למסור  הרשות המקומיתוכי ו/או טובין בהיקף כלשהו 

 מטלות לכל ספק אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכיה.

עליה סוכם ועל  לא יחול שינוי בתמורה כי במהלך תקופת ההתקשרות מתחייב הספק 2.7

הרשות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  מוותר עלבסיסה זכה במכרז. הספק 

 בגין ובקשר לכך.  איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(המקומית ו/או 

 נלווים שירותים 2.8

תהא רשאית לדרוש מהספק  הרשות המקומיתבמהלך תקופת ההתקשרות,  2.8.1

לספק שירותים נוספים הקשורים במתן השירותים הנדרשים בחוזה זה, כגון: 

 אספקת שמנים. 

 הספק מתחייב לספק שירותים נוספים אלה במחיר שהגיש בהצעתו למכרז. 2.8.2

 תהיה לא, זו להוראה בניגוד מורשים שאינם לרכבים שירותים הספק סיפק 2.8.3

 שניתנו, ככל, השירותים בגין תמורה כל בתשלום חייבת הרשות המקומית

 תמורה תשלום אי בגין תביעה או/ו טענה כל לו תהיינה לא כי מתחייב והספק

 .כאמור

את השירותים על אחריותו, על  לרשות המקומיתמוצהר ומוסכם בזה, כי הספק מספק  2.9

 ומימונו הבלעדיים והוא בלבד זכאי לרווחים, ויישא בכל ההפסדים והנזקים חשבונו

כרוכים בכך. למען הסר ספק מובהר בזה שהספק לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או  שיהיו

 .לצורך אספקת השירותים הרשות המקומיתכספית מ עזרה

 

 הספקהצהרות  .3

 ול יםברורו נספחיועל בזאת, כי בדק היטב את מסמכי המכרז, חוזה זה  מצהיר הספק 3.1

 על פי חוזה זה. והיטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותי

הרשות  בהתאם להוראותוהשירותים בצע את כל העבודות יבזאת כי  מצהיר הספק 3.2

 . ובהתאם לקבוע בכל דין המקומית

הספק מצהיר כי לא ידוע לו על ניגוד עניינם שיש בו כדי להפריע לספק לקיים את  3.3

 התחייבויותיו על פי החוזה ועל פי הדין. 

 .לאספקת השירותיםאת מלוא הידע והכישורים  וכי יש ל מצהיר הספק 3.4

כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר הנדרש, ככל שנדרש,  וומתחייב כי בידי מצהיר הספק 3.5

א מתחייב והשירותים נשוא חוזה זה והאספקת על פי כל דין לביצוע כל העבודות ו/או 

שורים ו/או כל הרישיונות ו/או האי וכי בכל תקופת תוקפו של חוזה זה יהיו בידי

 .ההיתרים הנדרשים על פי כל דין כשהם תקפים

הספק מצהיר כי הוא האחראי המלא והבלעדי למתן השירותים על פי הסכם זה, וכי לא  3.6

יעלה כל טענה שיש בה משום העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/או לקבלן משנה כלשהו, 

רשות דה ובלעדית לשהותר לו להעסיקו על פי הוראות חוזה זה וכי ישמש כתובת יחי

 בכל דבר ועניין שבחוזה זה. המקומית
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, ומיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותי רשות המקומיתלמתחייב להודיע  הספק 3.7

 ווכן על כל צו שניתן כנגדכל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור,  ביטול לרבות על

 .זה חוזהל בהתאם לבצע את העבודות ווהאוסר או מגביל את יכולת

כי כל העבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים  מצהיר הספק 3.8

המתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות העובדים מיומן ומתאים  ה,הסמכבעלי ו

 הכרוכות או הנובעות מתנאי חוזה זה.  /ואו השירותים לביצוע כל העבודות

ם בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי המפורטי הספקהצהרות  נכונותם של כי מובהר 3.9

זה ובין  חוזהזה. אי נכונות של הצהרות אלה או חלקם, בין בעת חתימת  חוזהבמהותי 

  . הספקמכן ייחשב כהפרה יסודית של חוזה זה מצד  שלאחרמועד  בכל

 

 הספקת יוהתחייבו .4

 על פי חוזה זה:  הספקהאחרות של ומבלי לגרוע מהתחייבויותי

 זה.  חוזהפורט בהעבודות, כמבצע את ספק את השירותים ולמתחייב ל הספק 4.1

 הספק יבצע את השירותים כנדרש, באופן סדיר, במסירות, במיומנות, במקצועיות ותוך 4.2

 קיום כל נהלי מתן השירותים ועמידה בדרישות הבטיחות והביטחון, אבטחת המידע

 השירותים.וכיו"ב המתחייבים מכוח הדין ומכוח חוזה זה, לרבות ממפרט 

 הספק מתחייב, כי השירותים הניתנים על ידו יתאימו להוראות כל דין והוא מתחייב 4.3

 למלא הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על השירותים.

 הספק ישתף פעולה בצורה הטובה, המלאה והיעילה ביותר האפשרית עם כל הגורמים 4.4

 של מתן השירותים , בכל שלבהרשות המקומיתהמעורבים בביצוע השירותים מטעם 

, מסמכים ונתונים הרשות המקומיתולאחריהם. בכלל זה, יעביר הספק, לפי הנחיית 

 .לשירותים הנוגעים

 בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, יפעל הספק בנאמנות עבור החוזה ולטובת 4.5

 בלבד. כמו כן, יקפיד ויוודא הספק, כי גם עובדיו וכל הרשות המקומיתהאינטרסים של 

 מועסקים על ידו במסגרת ביצוע השירותים, יפעלו בנאמנות עבור החוזה ולטובתה

 בלבד. הרשות המקומיתהאינטרסים של 

עבור הרשות  ביצוע העבודותמתן השירותים ומתחייב להעסיק במסגרת הספק  4.6

ברמה  וביצוע העבודותהנדרשים להפעלת המכרז  כח אדם בהיקף ובאיכות המקומית

ובכל מקרה לפחות בהיקף המפורט  הרשות המקומיתביותר ובהתאם לדרישות  הגבוהה

 לרבות בהצעה ובמכרז.  נספחיוזה על  חוזהב

 הנוגעו/או המפקח בכל  הרשות המקומיתבזאת לציית להוראות מתחייב הספק  4.7

  לעבודות ו/או בכל הכרוך בכך.בקשר  וו/או התנהגות כל מי מטעמו של ולהתנהגות

לנקוט בעת ביצוע העבודות בכל אמצעי הזהירות למניעת תאונות מתחייב  הספק 4.8

 .ומפגעים

מיידית על כל נזק ו/או מפגע שנגרם במהלך  רשות המקומיתלדווח למתחייב הספק  4.9

 עבודות. הביצוע 
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 כמפעל חיוני  מקומיתרשויות הה

מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל  רשות המקומיתהכי ידוע לו ש בזאת מצהיר ספקה 4.10

ידי הרשויות -מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז על ספקלמתן שירותים קיומים" וה

 :המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים

ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום -הכרזה על מצב חירום על 4.10.1

 .1973-)סמכויות מיוחדות( תשל"ד

ג לחוק ההתגוננות האזרחית, 9תו בסעיף הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעו 4.10.2

 .1951-תשי"א

א לפקודת המשטרה 90כרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף ה 4.10.3

 .1971-)נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  4.10.4

 1967-ום, תשכ"זאזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חיר 4.11

המשמשים ספק ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי ה

להמשיך ולספק את ספק ובכל מקרה מתחייב ה ,לצורך מתן השירותים נשוא חוזה זה

ידי הרשויות -, זולת ככל שהדבר נאסר במפורש עללרשות המקומיתהשירותים 

 המוסמכות.

 

 תקופת החוזה .5

 חודשים 36לתקופה של  ההתקשרות הראשונית עם הספק לפי חוזה זה תהייה תקופת 5.1

פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת -הזכות, על שמורה רשות המקומיתל

תקופת חודשים כל אחת )להלן: " 12תקופות נוספות בנות  שתיההתקשרות עם הספק ב

, וזאת בתנאים זהים או מיטיבים הרשות המקומית"(, בהתאם לדין החל על האופציה

הרשות . בכל מקרה, לא תעלה תקופת ההתקשרות הכוללת של הרשות המקומיתעם 

 "(.תקופת ההתקשרותחודשים )להלן: " 60עם הספק על  המקומית

מימשה את תקופת האופציה )אחת או יותר(, הרי שהארכת  הרשות המקומיתככל ש 5.2

כל אסמכתא שתידרש  רשות המקומיתלתהא בכפוף לכך שהספק ימציא  ההתקשרות

בדבר קיום חובותיו על פי הסכם זה ו/או לפי כל דין, ביחס  הרשות המקומיתעל ידי 

לתקופה שממועד הגשת ההצעה למכרז ועד למועד ההארכה, לרבות אך לא רק, הארכת 

כל הערבויות הנדרשות לתקופת האופציה וכן אישור קיום הביטוחים, וכל מסמך אחר 

 ארכה או חידוש. הטעון ה

, חוזהה תקופתלממש את הזכות שניתנה לה להאריך את  הרשות המקומיתהחליטה  5.3

מראש ובכתב, לרבות על משך תקופת ההארכה  ,( יום60שישים ) לספקתודיע על כך 

 ויתר התנאים הנוספים שנקבעו על ידה. 

ובמידה וניתנה  רשות המקומיתכאמור לעיל הזכות למימוש האופציה נתונה בלעדית ל 5.4

לעיל, יוארך ההסכם באופן אוטומאטי  5.3הודעה בהתאם לסעיף  רשות המקומיתע"י ה

 על כל המשתמע מכך ולספק לא תהיה כל טענה כנגד הארכת ההסכם כאמור.



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 לשירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלקהצעות  2/18מכרז מס' 

52 

 

 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

תהיה רשאית מכל סיבה שהיא ובכל  הרשות המקומיתלעיל,  5על אף האמור בסעיף  5.5

יום מראש, ובמקרה זה  60לפחות  לספקסר עת, לסיים את החוזה בהודעה בכתב שתימ

 יום ממועד ההודעה כאמור.  60יבוא החוזה לידי סיום בתום 

אינה מתחייבת כלפי הספק לכל היקף באספקת  הרשות המקומיתמוסכם ומוצהר, כי  5.6

שירותי הדלק, ההתקנה והתחזוקה של מערכות הדלק ובשיעור כלשהו, וכי היא תזמין 

תים בהיקף כפי שיידרש על ידה, על פי צרכיה ושיקול דעתה ממנו ביצוע אספקת השירו

בלבד. הספק יספק כל אספקת דלק, התקנה ותחזוקת מתקני הדלק נשוא חוזה זה, 

 .הרשות המקומיתשאספקתם תידרש על ידי 

 

 פיקוח .6

, השירותים מתן על , לפקחמטעמה שימונה למי או לרשות המקומית יאפשר הספק 6.1

 .התחייבויותיו מילוי אופן על ולפקח לבדוק מנת, על  ואיכותם טיבם

 מנהל קשרי הלקוחות 6.2

, בעל הידע, מטעמו נציג הספק ימנה, ההתקשרות תקופת כל במהלך 6.2.1

 הספק בין בלעדי קשר איש ישמש אשרי, המקצוע והניסיוןהכישורים, היכולת 

-על הספק התחייבויות כל וביצוע יישום לצורך, הדרוש ככל, לרשות המקומית

 "(.מנהל קשרי לקוחות)להלן: " ובמועדן , במלואןההסכם פי

 וכתובת הטלפון מספרי לרבות מנהל קשרי הלקוחות, עם ההתקשרות פרטי 6.2.2

 .ההסכם על החתימה במועד לרשות המקומית יימסרו ,ל"דוא

בכל  הרשות המקומיתיהווה את הכתובת אליה תפנה  מנהל קשרי הלקוחות 6.2.3

אשר  הספקבקשה, הצעה, דרישה, תלונה או תגובה ויהווה גורם מוסמך מטעם 

כל תשובה, מידע, נתון, הבטחה, התחייבות, הצהרה או מצג שימסרו לו ו/או 

יפקח מטעם הספק על קיום  מנהל קשרי הלקוחותעל ידו, יחייבו את הספק. 

יהיה זמין  מנהל קשרי הלקוחות. הרשות המקומיתהתחייבויות הספק כלפי 

בכל שעות העבודה באמצעות טלפון נייד, דוא"ל ופקס. פניה או הודעה של 

תיחשב כפניה או הודעה  מנהל קשרי הלקוחותו/או המפקח ל הרשות המקומית

 לספק.

מנהל קשרי  את לאשר שלא הזכות את לעצמה שומרת הרשות המקומית 6.2.4

 בהודעה והחלפת , אתהבלעדי דעתה שיקול לפי ,עת בכל ש,לדרו וכן הלקוחות

 יהיה לא , כיבזאת מובהר, ספק הסר למען ימי עסקים. 3 של מוקדמת

 את ואופן צורה בשום לעכב או/ו לגרוע מנת על מנהל קשרי הלקוחות בהחלפת

 .זה הסכם פי -שעל הספק התחייבויות ביצוע

 הפעלת מוקד שירות  6.3

תמיכה  באחריות הספק לנהל ולתפעל מוקד שירות טלפוני, שיעניק שירותי 6.3.1

ף לאמור בחוזה ובמפרט השירותים. בכפו הרשות המקומיתמטעם  למורשים
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 מוקד השירות טלפוני יהווה נקודת קשר יחידה לפניות המורשים בנושאים של

 טיפול בתקלות ובבקשות שירות, לרבות סיוע בתפעול המכשירים/הדרכה.

 ויאסוףמוקד השירות הטלפוני ייתן פתרון מהיר לבעיות שמגיעות לפתחו, 

 נתונים שיאפשרו ניתוח בעיות בתפעול הדלקנים, כדי לאפשר שיפור מתמיד

 .הרשות המקומיתהמסופק למשתמשי 

מוקד השירות הטלפוני יישא באחריות לטיפול בתקלה ממועד הפניה עד  6.3.2

התקלה ואישור המשתמש על הסגירה כאמור, תוך עמידה ברמת  לסגירת

 ל התהליך.הנדרשת, כולל רישום מלא של כ השירות

 מוקד השירות הטלפוני יאויש על ידי הספק באופן שיבטיח עמידה בדרישות 6.3.3

תקלות  . מוקד השירות הטלפוני יטפל בכל סוגי הפניות,1ב'המוגדרות בנספח 

 או בקשות שירות הנוגעות למכשירים, שיתקבלו מהמורשים.

היה ויסתבר שלא ניתן לתקן בעיה שהתגלתה באמצעות הדרכת המוקד  6.3.4

יסתבר שנדרש להחליף ו/או לתקן פרט ציוד תקול, יבצע והיה  הטלפוני ו/או

, יספק את החלקים הרשות המקומיתהנדרשת בחצרי  הספק את העבודה

לכשירות, והכל בכפוף למדדי השירות  הנדרשים לכך, עד להחזרת הדלקן

ניתן לבצע את התיקון במכשיר  . היה ויסתבר כי לא1ב'הקבועים בנספח 

 מגנטי, עד לתיקון התקלה. יסופק תחת הדלקן התקול כרטיס תדלוק במקום,

על הספק להחזיק מלאי חלקים ו/או חלפים המתאימים לתיקון הדלקנים,  6.3.5

 .1ב'ובכמות מספיקה, והכול כדי לעמוד במדד השירות הקבוע בנספח  במגוון

על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, במקרה  הרשות המקומיתמבלי לגרוע מזכויות  6.3.6

את התחייבויותיו לפי חוזה זה וימנע, מכל סיבה שהיא, מביצוע  בו הספק יפר

פיצוי קבוע,  לרשות המקומיתלהוראות לעיל, יהיה עליו לשלם  שירות בהתאם

זכות  לרשות המקומיתו, 1ב'בשיעורים הנקובים בנספח  מוערך ומוסכם מראש,

 אותו תימצא חייבת לספק מפעם לפעם. י מכל סכוםלקזז את הפיצו

 רמת השירות 6.4

התחייבות הספק במסגרת חוזה זה הינה למתן שירותים אשר יעמדו ברמת  6.4.1

. הספק מתחייב להעסיק עובדים בכמות 1ב'מוגדרת, כמפורט בנספח  שירות

המקצועיות הנדרשים על מנת לעמוד בזמני תגובה וברמת השירות  וברמת

 שירותים.ה כאמור במפרט

זמני תגובה של הספק לתיקון תקלות, רמת השירות הנדרשת לגבי שירותי  6.4.2

לרשות מדידת עמידת הספק ברמת השירות הנדרשת והדיווחים  הספק, אופן

 .1ב'בנספח  בעניין זה, מפורטים המקומית

מוסכם, כי בכל מקרה שהספק אינו עומד בלוחות הזמנים המוסכמים לתיקון  6.4.3

להזמין אנשי מקצוע חיצוניים לצורך תיקון  המקומית הרשותרשאית  תקלות,

דעתה הבלעדי, כאשר הוצאות תיקון זה יחולו על  התקלה, וזאת לפי שיקול

הדבר מהתחייבויות של הספק מכוח  הספק. בוצע התיקון כאמור, לא יגרע

התיקונים שבוצעו כאמור. למען הסר  חוזה זה, ולא תשמע מפיו טענה לגבי טיב



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 לשירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלקהצעות  2/18מכרז מס' 

54 

 

 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

בנוסף לכל סעד אחר  לתיקון עצמי כאמור תהיה הרשות המקומיתספק, זכות 

 או נוסף מכוח כל דין.

 , יראו בכך הפרה של1ב'לא עמד הספק ברמת השירות הנדרשת בהתאם לנספח  6.4.4

תהיה רשאית, בין  הרשות המקומיתוהתחייבויות הספק בהתאם לחוזה זה, 

וזאת בנוסף ההתקשרות עם הספק ו/או לחלט את הערבות,  היתר, לבטל את

 לתשלום הפיצויים

בהתאם לדין  הרשות המקומיתהמוסכמים ו/או יתר הסעדים העומדים לרשות 

 ו/או החוזה.

היה ויסתבר שלצורך עמידה באיכות השירות ו/או ברמות השירות המפורטות  6.4.5

 , יידרש הספק להוסיף אמצעים ו/או כוח אדם ו/או משאבים אחרים1ב' בנספח

טים במפרט או למפורט בהצעתו למכרז, תעשה כלשהם ביחס לאלה המפור

 חשבונו וללא כל תוספת לתמורה המפורטת בחוזה זה. ההוספה על

היה וחלק מהשירותים אינו מתבצע על ידי הספק עקב מעשה או מחדל שלו,  6.4.6

מלא או חלקי, ו/או חלה ירידה באיכות השירות ו/או ברמת השירות,  באופן

קון הליקויים ולהשבת איכות ורמת השירות באופן מידי ורצוף, לתי יפעל הספק

ובכלל זה, יספק הספק על חשבונו את האמצעים, כוח האדם  1ב' לנדרש בנספח

 הנדרשים לשם כך. והמשאבים

 

 התמורה  .7

בתמורה לביצוע כל התחייבויות הספק כלפי המזמין במועדם, ובכלל זה גם, אך לא רק,  7.1

לספק את  הרשות המקומיתהספק כלפי עובדיו, תשלם  התחייבויותקיום מלוא 

 מכפלת בגובההתמורה המגיעה בהתאם לתנאי ההתקשרות ביניהם ולמסמכי המכרז, 

 הספק ידי על שצוינו בתעריפים הרשות המקומית ברכבי בפועל שנצרך הדלק כמויות

 .למכרז בהצעתו

הרשות  ידי על לספק ישולם והמכרז, ההסכם במסגרת שאינו שירות כל כי מובהר 7.2

הרשות  של החתימה מורשי י"ע החתומה ומראש בכתב להזמנה בכפוף רק המקומית

 .המקומית

למען הסר ספק, יודגש כי במקרה בו נעשה עדכון מחירים, יחול העדכון על כל  7.3

 תדלוק שבוצעו במועד תוקף העדכון ואילך. התשלומים בגין

משרד האנרגיה כך שמחירו ישתנה  ידי-לבנה סל הוצאות השיווק לבנזין עהיה ויעודכן מ 7.4

 תבחן ההנחה ותעודכן בתאום הצדדים. 26% בלפחות

תיאלץ, מכל סיבה שהיא, לתדלק את הרכבים שלא באמצעות  הרשות המקומיתובמידה  7.5

עקב כשל במתקני התדלוק הממוחשב שלא תוקנו תוך זמן סביר, או עקב  התקני הדלק,

על  (אחת או יותר)לאפשר שרות לתדלוק הרכבים בתחנות הדלק  חוסר יכולת של הספק

הסכומים בסך מחיר התדלוק לבין מחירי המכרז, וזאת הספק יהיה להחזיר את הפרשי 

 בתחנות התשלום של הספק. כנגד הצגת חשבונית, ובלבד שהתדלוק נעשה
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 של והתחייבויותי כל ביצוע עבור וסופית מלאה תמורה הינה לעיל המפורטת התמורה 7.6

 הספק של הוצאותיו חישוב את גם היתר, בין, כוללת והיא דין ולפי ההסכם לפי הספק

, קדין, השינוע, השיווק, הדל פי על אדם, תשלומים כוח והעסקת עבודה שכר בגין

 כל והתקנתם, וכן ההתקנים עלות והיטלים, הניפוק, מרכיב הרווח לספק מיסים

 תנאי לפי הספק ידי על השירותים לביצוע הדרושה שהוא סוג מכל אחרת הוצאה

 כל תשלם לא הרשות המקומית. ארעי באופן אם ובין קבוע באופן אם בין ההסכם, 

 אם אףהספק,  תשומות גדלו אם אף ,כאמור לתמורה ביחס נוסף תשלום או תוספת

 ביצוע לשם אחרים משאבים או/ו אדם כוח או/ו אמצעים להוסיף הספק נדרש

 .אחרת סיבה ומכל התחייבויותיו

מוסכם ומותנה כי מן התמורה לה יהיה זכאי הספק על פי מסמכי הליך המכרז ינוכו  7.7

סכומים הקבועים בהסכם זה, כפיצוי מוסכם בגין ליקויים ו/או פגמים וכן כל סכום 

זכאית ו/או מחוייבת, על פי  איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(אחר ו/או נוסף ש

 מסמכי המכרז, להפחית, לקזז או לנכות. דין ו/או על פי 

המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת הספק לא יהיו צמודים למדד  7.8

 ., למעט תוסף אוראה אשר צמוד למדדהצמדה ו/או תוספת אחרתו/או לכל 

 

 תנאי התשלום .8

בכפוף לקיום כל התחייבויות הספק במועדן, ובכפוף לתנאי מסמכי המכרז, תשלם  8.1

לספק את הסכומים שיגיעו לו וזאת על פי לוח תשלומים ובתנאים  הרשות המקומית

 כמפורט להלן: 

לחודש שלאחר מכן, יגיש הספק  5-מייד עם סיומו של כל חודש, ולא יאוחר מהיום ה 8.2

לאישורו של המפקח חשבון בגין השירותים שסופקו בחודש הקודם בצירוף דו"ח 

כל השירותים אותם העניק הספק בפועל במהלך שירותים, המבטא נכונה את פירוט 

החודש הקודם, כמפורט להלן. לחשבון יצורף דו"ח אשר יופק על ידי מערכת ממוחשבת, 

המשקף נכונה את הרישום האלקטרוני, במסגרתו יפורטו בנפרד היקף וכמות הלדקים 

במהלך החודש הקלנדרי הקודם.  הרשות המקומיתאשר נצרכו בפועל על ידי רכבי 

לדו"ח יצורפו קבצים המפרטים את כל אירועי החיוב בחודש החולף, לרבות 

מקום/תחנת תדלוק, ניפוק הדלקים, כמות וסוג הדלקים וכן את פירוט הצריכה ממוין 

לפי מספרי רכבים ותחנות תדלוק. אין באמור בכדי לגרוע מקבלת פירוט נוסף, ככל 

פק ייבדקו על ידי המפקח אשר . חשבונותיו של הסהרשות המקומיתשיידרש על ידי 

יוכל על פי שיקול דעתו הבלעדי לאשר את כל החשבון במלואו או בחלקו או לא לאשרו 

 כלל. 

, בצירוף העתק תעודת משלוח חתומה על ידי מקבל הטובין, ובצירוף כל את החשבונית 8.3

הספק למחלקת הנהלת חשבונות מסמך אחר ו/או נוסף שנקבע במסמכי המכרז, ימציא 

 .רשות המקומיתהשל 
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באמצעות הצגת  רשות המקומיתבאחריות הספק להוכיח מועד המצאת החשבונית ל 8.4

הרשות העתק החשבונית כשהיא מוטבעת בחותמת "נתקבל" נושאת תאריך של 

 . המקומית

בדיקת החשבון ודו"ח השירותים שהוגשו על ידי הספק כאמור לעיל והעברתם לאישור  8.5

 ימים ממועד הגשת החשבון על ידי הספק.  15תוך  , יתבצעוהרשות המקומיתגזברות 

מיום המצאת החשבון  ימים 45התמורה תשולם לספק בתנאי תשלום של שוטף +  8.6

 . רשות המקומית, בכפוף לקבלת החשבונית בלרשות המקומית

 : הסכומים במהלך ההתקשרות עדכון 8.7

ההנחה תתעדכן במשך תקופת ההתקשרות בהתאם לשינויים במחירי בז"ן  8.7.1

, לאספקה אוקטן 95ק"ל סולר/בנזין  1-המחירים ל –" מחיר בז"ן)להלן: "

התשתיות( משך כל  במשרדבמיכליות, כפי שמתפרסמים באתר מינהל הדלק 

את המידע בגין  לרשות המקומיתתקופת ההתקשרות. מידי חודש יעביר הספק 

 מחיר המחירון המעודכן לאותו חודש והמחיר נטו לתשלום. 

ספק, תעריפי הדלקים לא יישאו הפרשי הצמדה למדד המחירים  הסרלמען  8.7.2

לצרכן או לכל מדד אחר, והספק לא יהיה זכאי לכל הפרשי שיערוך מעבר 

, למעט להפרשים שיתקבלו )ככל שייתקבלו( כתוצאה מעדכון מחיר בז"ן כאמור

 . מחיר תוסף אוראה הצמוד למדד

ת וסופית עבור ביצוע כל הנזכרת בסעיף זה היא תמורה מלאה, הוגנ התמורה 8.7.3

התחייבויותיו של הספק לפי מסמכי המכרז, החוזה ולפי הדין, והיא כוללת, בין 

היתר, את חישוב הוצאות הספק בגין שכר עבודה והעסקת עובדים, עלות 

ההתקנים והתקנתם, תשלומים על פי דין וכל כל הוצאה אחרת מכל סוג שהוא 

לפי תנאי המכרז והחוזה, ובין אם  הדרושה לביצוע השירותים על ידי הספק

לא תשלם כל תוספת או  הרשות המקומיתוע ובין אם באופן ארעי. באופן קב

תשלום נוסף ביחס לתמורה כאמור, אף אם גדלו תשומות הספק, אף אם נדרש 

הספק להוסיף אמצעים ו/או כח אדם ו/או משאבים אחרים לשם ביצוע 

 התחייבויותיו ואף מכל סיבה אחרת. 

הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייה, ישולמו לספק הפרשי  לא 8.7.4

, החל 1961-הצמדה וריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א

לפיגור ועד ליום  התשלום בפועל, ובלבד שהספק הגיש דרישה  16-מהיום ה

יום מיום העיכוב. לא הגיש הספק דרישה  60, בתוך לרשות המקומיתמפורשת 

מור, יראוהו כמי שויתר על זכותו לתשלום ריבית פיגורים כלשהי, ביחס כא

 לאותו פיגור בתשלום. 

יום מהמועד הקובע לעיל לא יישא כל הפרשי הצמדה  15פיגור בתשלום של עד  8.7.5

 וריבית. 

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת  8.7.6

רך העברתם, תחול בשינויים המחוייבים חשבונות ואישורם, מועדי התשלום וד
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לבין  הרשות המקומיתגם לגבי כל תשלום במקרה בו הופסקה ההתקשרות בין 

 הספק טרם סיום תקופת החוזה, ביחס לתשלום היחסי המגיע לו. 

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לעכב או לדחות פירעון כל  הרשות המקומית 8.7.7

יותיו לפי החוזה. במקרה שכזה, חשבון אם הספק אינו ממלא אחר התחייבו

הודעה בכתב לספק, בה תצויין הסיבה לעיכוב החשבון  הרשות המקומיתתיתן 

 או דחיית הפירעון כאמור. 

שלא אושר על ידי המפקח יעוכב ללא כל חבות כלשהי  אספקת שירותיםתשלום בגין  8.8

 .הרשות המקומיתוזאת עד לבירורם ואישורם על ידי  ,הרשות המקומיתמצד 

איחר הספק בהגשת החשבונית ו/או לא הגישה בהתאם להוראות מסמכי המכרז, יידחה  8.9

ביצוע התשלום בחודש ימים, ובגין תקופה זו לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת, הצמדה 

 ו/או ריבית. 

 

 שמירת סודיות .9

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, לא לשתף ו/או להביא  9.1

כל אדם אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון ו/או ידיעה ו/או תוכנית ו/או מפרט לידיעת 

ו/או קובץ מחשב אשר הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על ידו בעת ביצוע חוזה זה 

"(, אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב בחוזה זה המידעו/או בקשר עמו )להלן: "

 ובמסמכי המכרז. 

בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הוראות סעיף זה  הספק מתחייב לנקוט 9.2

 באמצעות עובדיו והפועלים מטעמו. 

על הצהרה  ולהחתים את עובדי ספקתהיה רשאית לדרוש מה הרשות המקומית 9.3

לפיה  הספקפעל יוהתחייבות לסודיות גמורה כאמור לעיל. במידה ותבוא דרישה כאמור 

 לחתום על מסמך סודיות.עסיק בביצוע העבודות עובד שיסרב יולא 

חובת הסודיות כאמור לעיל לא תחול על מידע שהספק יוכיח כי היה מצוי בידיו ערב  9.4

הגשת הצעתו למכרז ו/או הינו נחלת הכלל ו/או פותח על ידי הספק באופן עצמאי וללא 

 קשר לחוזה ו/או מידע אשר על פי דין, אינו סודי. 

 

 תחייבויות הספקאיסור העברת ו/או המחאת זכויות ו/או ה .10

הספק אינו רשאי ולא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר  10.1

או לאחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ו/או הנובעים 

, כולן או מקצתן, לרבות זכויותיו לכספים הרשות המקומיתמן ההתקשרות בינו לבין 

פי התקשרות זו ו/או חובותיו כלפיו, אלא אם -על הרשות המקומיתמאת שיגיעו לידיו 

 . הרשות המקומיתקיבל מראש ובכתב את הסכמת 

או  15%למען הסר ספק, מובהר כי כל העברה, לרבות בדרך של הקצאה ו/או דילול של  10.2

יותר מהון מניות הספק לאחר ו/או לאחרים בתקופת ההתקשרות, יראו אותה לעניין 
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סעיף זה כהעברת זכויות אסורה. האמור בס"ק זה לא יחול על חברות הנסחרות 

 בבורסה לניירות ערך. 

כמו כן, מתחייב הספק לא לשתף איש אחר או גוף אחר זולת עובדיו או שליחיו בהספקת  10.3

בכתב  הרשות המקומיתהטובין לפי הסכם זה, והכל אלא אם קיבל על כך הסכמת 

 מראש. 

כלשהו או  מסוגבשעבוד  מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות הספקשל  וזכויותי 10.4

 מדרגה כלשהי. 

ו/או להשכיר ו/או  למכורו/או  להסבת למשכן ו/או לשעבד ו/או רשאי הרשות המקומית 10.5

הכל באופן שתמצא ולהחכיר ו/או להעביר את זכויותיה, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה 

כל תביעות או טענות  לספקוהמוחלט ובלי שיהיו הבלעדי  הלנכון, על פי שיקול דעת

 על פי חוזה זה לא תיפגענה. הספקבקשר לכך ובלבד, שזכויות 

 

 אחריות בנזיקין .11

 הספק יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי 11.1

ו/או למשתמשים בשירותים לפי חוזה  לרשות המקומיתגוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו 

ל הספק ושל כל המועסק על לכל צד שלישי כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל ש זה ו/או

פועל בשמו במתן שירותי השירות ו/או בביצוע התחייבויותיו של הספק שבחוזה ו ידו ו/א

 והספק ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה, נזק, אבדן זה,

 והוצאה כאמור.

נבחריה, , הרשות המקומיתבחתימתו על חוזה זה הספק משחרר לחלוטין ומראש את  11.2

וכל הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל  עובדיה, שלוחיה

נזק, אבדן והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל. מובהר שהאמור בדבר  תאונה, חבלה,

 הרשות המקומיתיוכיח הספק מעבר לכל ספק, שמי מטעם  מאחריות לא יחול, עת פטור

 בשליחותה ביצע היזק בזדון. או

 הספק יישא באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו במתן 11.3

 שירותי השירות ו/או בביצוע התחייבויותיו של הספק שבחוזה זה, בגין כל תאונה ו/או

 וצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למי מהםחבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או ה

 במהלך ו/או כתוצאה ממתן שירותי השירות לפי חוזה זה.

נבחריה, , הרשות המקומיתבחתימתו על חוזה זה הספק משחרר לחלוטין ומראש את  11.4

וכל הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל  עובדיה, שלוחיה

נזק, אבדן והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל. מובהר שהאמור בדבר  תאונה, חבלה,

 הרשות המקומיתלא יחול, עת יוכיח הספק מעבר לכל ספק, שמי מטעם  פטור מאחריות

 היזק בזדון. או בשליחותה ביצע

ו/או את הניזוק/ים, לפי הענין, ו/או  הרשות המקומיתהספק מתחייב לפצות את  11.5

ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה שהספק אחראי להם, עם דרישה  לשפותם, מיד

תאלץ לשלם  הרשות המקומיתלעיל, ובכל מקרה ש 11.2ו/או  11.1 כאמור בסעיפים

כלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה שהספק אחראי להם  פיצויים ו/או תשלום אחר
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זאת  לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיה, וכל –כאמור מתחייב הספק 

 וריבית והוצאות שעמדה בהן בקשר לכך. בתוספת הפרשי הצמדה

לא תישא באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לרכוש ו/או  הרשות המקומית 11.6

הספק ו/או של עובדיו במהלך ביצוע השירותים ו/או כתוצאה מביצועם,  לציוד של

ומוחלט על כל תביעה  חוזה זה הספק מוותר בזה בוויתור מלא, סופי ובחתימתו על

בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מכל אובדן ו/או נזק  הרשות המקומית וטענה כלפי

 כאמור.

הספק יהיה אחראי לכל קלקול, נזק או אובדן שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם  11.7

ו/או תאגידים קשורים בה  איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(ו/או תאגיד, לרבות 

מי מטעמם ו/או הבאים בשעריהם, כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו ו/או מעשיו ו/או  ו/או

מחדליהם ו/או מעשיהם של עובדיו ו/או ספקיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו וינקוט 

 בכל האמצעים למניעתם. 

לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק שנגרם, לרבות  הרשות המקומיתנדרשה  11.8

פי דין ו/או -ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד אחרים שהספק אחראי להם על כאמור לעיל

מיד עם קבלת דרישה ראשונית על  הרשות המקומיתפי חוזה זה, ישפה הספק את -על

ו/או חוייבה לשלם ו/או כל סכום שהיא  הרשות המקומיתכך, בשל כל סכום ששילמה 

ה לה בגין הטיפול בנזק ו/או עשויה להיות מחוייבות בו, וכן בגין כל הוצאה שנגרמ

בניזוק, לרבות אך לא רק, הוצאות משפט ממשיות, והכל בתנאי שניתנה לספק הודעה 

 מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה כאמור והתאפשר לספק להתגונן מפניה. 

 מתחייבת להודיע לספק על כל מקרה בו נתבעת על פי סעיף זה. הרשות המקומית  11.9

 

 בטיחות .12

מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הספק  12.1

תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר  הבטחת

 ביצוע העבודה. במהלך

מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הספק, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן  12.2

 מו.הספקים וכל אדם אחר מטע את

, הספק מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה 12.3

 , תקנות הבטיחות 1970-תש"ל (,נוסח חדש), פקודת הבטיחות בעבודה  1954-התשי"ד

(, ציוד מגן אישי), תקנות הבטיחות בעבודה 1988-התשמ"ח(, עבודות בנייה) בעבודה

-, התשמ"ח(עזרה ראשונה במקומות עבודה)בודה , תקנות הבטיחות בע 1997-התשנ"ז

והתקנות שפורסמו לפיהם; הוא מתחייב לנהוג על פיהם ועל פי וכן כל והצווים , 1988

בתוקף מעת לעת בקפדנות והוא לוקח על עצמו את האחריות  הוראות כל דין כפי שיהיו

וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה  הרשות המקומית לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד

 מהוראות הדין ומהוראות אלה.
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בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הספק, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות  12.4

ההוראות וההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד העבודה  את כל

 .הרשות המקומיתהתחבורה ו והרווחה, משרד

 העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות שלהספק יבצע את  12.5

 הרשויות המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות.

הספק מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים  12.6

 הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם, ואחראים לעבודתם. שעברו

ן יעסיק הספק רק קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, שמכירים את נוהלי כמו כ 12.7

 .שחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה הבטיחות

להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם  בשום אופן לא יהיה הספק רשאי 12.8

 מקצועיים.

אם להסכם רשאית מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הספק ומאחריותו על פי הדין ובהת 12.9

לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה  הרשות המקומית תהיה

 המוחלט. בתנאים, לפי שיקול דעתה

 הספק מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרשיונות והאישורים 12.10

הדרושים וכי כל רשיונות הספק שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד 

כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכניים או חשמליים וכו' תקינים וכל מה  לרבות

בודק מוסמך תקופתי בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב  שדורש בדיקות

 מיומנים ועברו הסמכה כחוק. שהמשתמשים בכלים אלו

תי הספק יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחו 12.11

בהתאם להוראות החוק, התקנות, הצווים והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם  הדרוש

לרבות נעלי עבודה, בגדי עבודה, אוזניות, , עבודה מסוג העבודה נשוא ההסכם ביצוע

 ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה. משקפי מגן וכד' כובעי מגן,

 נגד תאונות, פגיעות ונזקיםהספק מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות  12.12

אחרים לנפש ולרכוש בביצוע העבודה, וכן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון 

כמו כן ידאג הספק  החומרים, הציוד, המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו. של

 להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.

מתקיימת העבודה, כולל  הספק יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר בו 12.13

אזהרה עפ"י החוק כגון: מחסומים, מחזירי אור, גשרי מעבר, סימון  –ציוד מגן  הצבת

ומילוט, תמרורי ושלטי אזהרה, פנסים מהבהבים, ידאג לתאורה במשך  דרכי גישה

התנועה ויסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות שבטיחות הציבור  הלילה, יכוון את

 זאת. ווהעובדים ידרש

 בעת ביצוע עבודות ברשות הרבים יינקטו אמצעי בטיחות להגנת הולכי רגל ותנועת כלי 12.14

 רכב על פי חוקים ותקנות משרד התחבורה.

הספק לבדו יהיה אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או  12.15

מן הכלל, לרבות  אובדן, בלא יוצא מן הכלל, אשר ייגרמו לאדם ו/או לרכוש, בלא יוצא
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, לעובדיה ולאורחים במקום, כתוצאה מאספקת לרשות המקומיתאלה אשר ייגרמו 

השירותים ו/או כתוצאה מפעולתם ו/או מחדלם של הספק ו/או עובדיו במישרין ו/או 

 בעקיפין. 

בגין כל נזק, תשלום והוצאה  הרשות המקומיתהספק מתחייב בזה לפצות ולשפות את  12.16

לה ו/או יידרשו ו/או ייתבעו ממנה על ידי כל אדם בשל כל מעשה סבירה אשר ייגרמו 

ו/או מחדל ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד כתוצאה מאספקת השירותים 

 ו/או על ידי הספק ו/או עובדיו. 

 

 העסקת עובדים .13

, מתחייב הספק להעסיק הרשות המקומיתלצורך קיום התחייבויותיו של הספק כלפי  13.1

אך ורק עובדים שיהיו מתאימים, מיומנים, מנוסים ובעלי כל ההיתרים, האישורים, 

הרישיונות וההדרכות הדרושים על פי כל דין ו/או פרקטיקה טובה. מובהר בזאת, כי 

הספק יישא בעלות ההדרכה ו/או הכשרת העובדים ו/או ההשתלמויות של העובדים, 

רת הנחיות הבטיחות הרלבנטיות לעובדים והדרכתם בנושאי ויהיה אחראי על העב

 בטיחות בעבודה, כפי שנדרש על פי כל דין ופרקטיקות מקובלת. 

 צוות הספק יכלול לפחות עובדים במספר ובסוגים, והכל על מנת להבטיח ביצוע 13.2

השירות  השירותים בצורה ובאופן המושלמים ביותר וכן על מנת להבטיח עמידה במדדי

 רים במסמכי המכרז וחוזה זה.המוגד

 

 סיקמע-היעדר יחסי עובד .14

הרשות בין  מעסיק-קיימים, בכל עת שהיא, יחסי עובד מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו 14.1

לבין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה ו/או עובדים של קבלני  המקומית

 חוזה זה.מטעמם בכל הנוגע למילוי התחייבויות הספק לפי  המשנה ו/או מי

מטעמו, יהיו  הספק מצהיר, כי מעמדו בחוזה זה הינו של ספק עצמאי וכי כל העובדים 14.2

באופן בלעדי בכל  וייחשבו כעובדים המועסקים מטעם ועל ידו בלבד, והספק יישא

במסגרת החוזה, לרבות  האחריות והחובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו, או מטעמו

נוסף שחל או יחול בגין העסקת  וכל תשלום אחר או בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי

לרבות הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק  עובדים ותנאי העסקתם, בהתאם לכל דין,

 או פיצויים וכיו"ב.

ו/או מי  הרשות המקומיתמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא, בין  14.3

חות, סוכנות, נציגות וכיוצא באלה. אם לבין הספק ו/או מי מטעמו יחסי שלי מטעמה

ו/או מי מטעמה עלות או חבות בשל קביעה שיפוטית לפיה  הרשות המקומית תושת על

הרשות , ישפה הספק את הרשות המקומיתכסוכן, כשלוח או כנציג של  הציג עצמו הספק

 בגין כל עלות כאמור. המקומית

חומרים ומוצרים שימצאו  לא תחוב בחובות שמירה ביחס לציוד, הרשות המקומית 14.4

 שייכים
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 או במקום אחר. הרשות המקומיתלספק ו/או שהותיר הספק או מי מטעמו בחצרי 

כל ההוצאות הנובעות, נוגעות או קשורות, במישרין ו/או בעקיפין, לביצוע העבודות  14.5

והטובין מושא חוזה זה ו/או קיום התחייבויות הספק, לרבות תשלום לעובדי הספק 

עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל  )לרבות, שכר

תשלום סוציאלי, ביטוחים ואחרים(, תשלומי מיסים ו/או הפרשות ו/או ניכויים ו/או 

פי דין, ביטוחים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והחאריות -העברות שהוטלו כולם על

איגוד ולו על הספק וישולמו על ידו, ובקשר עם ביצוע השרות ו/או הספקת הטובין יח

לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן לתשלומים  ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 אלה, לא כלפי עובדי הספק ולא כלפי רשויות כלשהן. 

למען הסר ספק, הספק מתחייב למלא את כל חיוביו כלפי עובדיו, לרבות תשלום שכר  14.6

עבודה, תנאים נלווים, זכויות סוציאליות ככל שנדרש על פי כל דין, לרבות הסכם קיבוצי 

ו/או צו הרחבה שחל ו/או יחול על עובדי הספק. בנוסף, הספק ידווח כדין לכל הרשויות 

ודה וכללי עבודה הוגנים וכנדרש על פי דין, לרבות שמירה כנדרש, וכן ידאג לסביבת עב

על שוויון הזדמנויות כנדרש בחוק, מניעת הטרדה מינית וקביעת אמצעים מתאימים 

 לטיפול בכך. 

בכל עת דו"ח רו"ח על אישור  הרשות המקומיתהספק מתחייב להמציא לפי דרישת  14.7

 ביצוע חיובים אלה. 

בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו ו/או  ומיתהרשות המקהספק מתחייב לשפות את  14.8

ו/או מי מטעמה הנובעת במישרין ו/או  הרשות המקומיתסוכניו ו/או הפועלים כנגד 

ימים מדרישה  14בעקיפין מאספקת השירותים והטובין מושא חוזה זה, וזאת תוך 

ת הרשוובכלל זה בגין הוצאותיה של  הרשות המקומיתבכתב שתופנה אל הספק על ידי 

הנובעות מהתגוננותה מן התביעה האמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע  המקומית

 מזכותו של הספק להתגונן מפני כל תביעה של עובד כאמור. 

הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סעיף זה יחולו במשך כל תקופת  14.9

 .וולאחרי חוזהה

  

 זכויות קניין וקניין רוחני .15

ת השירותים מושא המכרז משום הפרה ו/או הפגיעה של זכויות אין ולא יהיה באספק 15.1

הקניין, לרבות אך לא רק, קניין רוחני של צד ג' כלשהו וכן אין ולא יהיו בהם כדי ליצור 

 כל מגבלה.  הרשות המקומיתעל 

, מייד עם הרשות המקומיתמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הספק לשפות את  15.2

בקשר  הרשות המקומיתקבלת דרישה על כך, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד 

בגין כל הוצאה  הרשות המקומיתעם הפרה נטענת כאמור, ובכלל זה לשפות את 

 שתידרש להוציא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתמודד עם טענה מעין זו. 

 

 זכויות שימוש .16
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תעבור  הרשות המקומיתשהספק ספק ו/או יעמיד לרשות הבעלות בטובין מושא המכרז  16.1

ולספק לא תהיה בהם כל זכות, אלא אם נקבע אחרת  הרשות המקומיתלבעלות 

 מפורשות בחוזה זה ו/או במסמכי המכרז. 

על אף האמור לעיל, מובהר כי מקום בו נקבע במסמכי המכרז ו/או בחוזה זה, במפורש,  16.2

הינם בהשאלה ו/או  הרשות המקומיתכי הטובין אותם על הספק להעמד לטובת 

 זכות בעלות עליהם. הרשות המקומיתבהשכרה ו/או בכל דרך דומה, לא תוקנה ל

 

  שמירת דינים .17

ובכלל זה חוקים,  ,תוך ציות לכל דין השירותים העבודות ו/אולבצע את  מתחייב הספק 17.1

תקנות, הוראות, צווים, וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת וכן, 

עבודות ו/או לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע ל

רשיונות ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר הודעות, קבלת  הן,וכל הכרוך ב השירותים,

 .עבודות ו/או השירותיםותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין ה

להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם  מתחייב הספק 17.2

ספק י הספק. עבודות ו/או השירותיםו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע ה ושל עובדי

, את ציוד המגן והציוד ו, על חשבונוטעמו/או לכל הפועלים מ וו/או לשולחיו לעובדי

הבטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע 

 .עבודותה

, 1954-תשי"גה ,קוח של העבודהיאת חוק ארגון הפ א מכירובזה שה מצהיר הספק 17.3

על עצמ  א מקבלווכי ה ,פקודת הבטיחות בעבודה והתקנות צווים שפורסמו על פיהם

הרשות את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדה או נגד  ונהוג על פיהם ולוקח על עצמל

 עקב הפרתם. הרשות המקומיתאו נגד   המקומית

כל תנאיו של כל היתר ו/או רשיון אשר יינתן בקשר לפרסום  לשמור אחר מתחייב הספק 17.4

 ולא לחרוג מהם בכל אופן שהוא.

 

 היתרים, רישיונות ואישורים .18

, מחזיקים בכל האישורים ו/או מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא ו/או מי מטעמו הספק 18.1

הרישיוניות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות ו/או השירותים, כאמור בחוזה זה, על 

את  הרשות המקומיתבזאת להציג בפני  ו, ובהתאם לכל דין. הספק מתחייבנספחי

 ה.ות, כאמור לעיל, לפי דרישתהאישורים ו/או הרישיונ

כי החזקת אישורים ו/או רישיונות ו/או היתרים תקפים,  ובזאת, כי ידוע למצהיר  הספק 18.2

 הספקלעיל, הינה תנאי יסודי של חוזה זה. אי נכונות הצהרות  18.1יף כאמור בסע

 כאמור לעניין סעיף זה, כולן או חלקן, תיחשב הפרה יסודית של החוזה.

 בתוקף שיחולמיד על כל שינוי  המקומיתהרשות ליידע את  בזאת מתחייב הספק 18.3

, האוסר ו/או המגביל, את ו, בהתאם לסעיף זה, לרבות מתן צו שניתן כנגדוהצהרותי

 לבצע את העבודות ו/או השירותים. הספקשל  ויכולת
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 ביקורת .19

ו/או מי מטעמו, יהיה רשאי לקיים, בכל עת, בין בתקופת החוזה  הרשות המקומית גזבר 19.1

ע לביצוע העבודות ו/או השירותים או בכל גבכל הנו הספקובין לאחריה, ביקורת אצל 

 הנודע לתמורה המשולמת בגין חוזה זה.

הקשורים בביצוע  הספקביקורת ייתכן ותכלול עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של  19.2

ותים, לרבות נתונים השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. כמו כן, העבודות ו/או השיר

הוכחות בגין תשלום שכר לעובדים כנדרש או הפרות  מהספקרשאי לדרוש  גזבריהיה ה

 דיני עבודה.

ו/או מי מטעמו, לבצע את הביקורת ולמסור לידיו  גזברמתחייב בזאת לאפשר ל הספק 19.3

ידיו, לרבות דו"חות כספים מבוקרים מיד עם דרישתו כל מידע ו/או מסמך הנדרש על 

מוותר בזאת, על כל טענה בדבר סודיות /ואו  הספקעל ידי רואה חשבון, ככל שישנם. 

 הגנת הפרטיות, בכל הנוגע למידע ו/או המסמכים הנ"ל.

את האמור בסעיף זה, גם ביחס למידע ו/או מסמכים המצויים  מתחייב לקיים הספק 19.4

 בידי צד שלישי כלשהו.

 

 ושיפוי אחריות .20

לכל פגיעה  יאחרא הספק יההימבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות חוזה זה, או מכל דין,  20.1

ו/או לכל אדם אחר, כתוצאה ממעשה או מחדל של  רשות המקומיתלונזק שייגרם 

 . העבודות, או עקב ביצוע פגום של ואו מי מטעמו/ ושל עובד מעובדי ו/או הספק

אובדן ו/או תקלה  בגין כל מי מטעמהו/או  המקומיתהרשות כלפי  יהיה אחראי הספק 20.2

 הרשות המקומיתו/או אובדן ו/או קלקול אשר ייגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או לציוד של 

ו ו/או כל ו/או עובדי הספקו/או עובדיה ו/או צד ג' כלשהו, עקב מעשה ו/או מחדל של 

  , תוך כדי ביצוע העבודה או בקשר אליה.מי שפועל מטעמו

לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו  יהיה אחראי הספק 20.3

ו/או עובדיה ו/או כל אדם  הרשותה מקומיתאת  וא פוטרבקשר עם ביצוע העבודה, וה

 מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור.   ההנמצא בשירות

, לכל נזק לגוף מקומיתהרשות הכלפי צד ג' כלשהו, לרבות עובדי  יהיה אחראי הספק 20.4

ו/או לרכוש או נזק אחר מכל מן וסוג שהוא שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. 

לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל  הספק מתחייב

  שייגרם להם. 

, ולכל אובדן ו/או נזק מכל סוג לגוף ו/או רכוש שיגרמו לעובדי יהיה אחראי הספק 20.5

הספק ועובדיהם, לשלוחיו של הספק ולכל מי שפועל בשמו ו/או לקבלני משנה של 

, והוא מתחייב לפצותם אספקת השירותיםתוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם  מטעמו

 ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם.  
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בגין כל ה ו/או כל הפועל מטעמ הרשות המקומיתמתחייב לשפות ו/או לפצות את  הספק 20.6

ת שתוטל עליהם ו/או כל סכום שחוייבו לשלם בין מקרה שהאחריות לגביו אחריו

 מכח האמור לעיל לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.  הספקמוטלת על 

להם מכח חוזה  יזכא הספקת לקזז מן התשלומים אשר תהיה רשאי הרשות המקומית 20.7

על  מטעמהמי ו/או  הרשות המקומיתנתבעים  אשרזה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים 

כאמור לעיל ו/או בגין  הספקידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות 

 הספקמחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  לרשות המקומיתנזקים שנגרמו 

 כאמור לעיל.  

, אם כלשהולכל תביעה שתוגש על ידי צד ג'  אחראי הספקמובהר ומוסכם בזאת, כי  20.8

ישא באחריות לכל החלטה ו/או פסק דין א וכנתבעת וה יתהרשות המקומצורפה לה 

 .הרשות המקומיתו/או הוצאות שתיפסקנה, בקשר לכל תביעה, משפטית או אחרת כנגד 

 

 ביטוח .21

לערוך  הספקעפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין מתחייב  הספקמבלי לגרוע באחריות  21.1

את הביטוחים  ו, על פי שיקול דעתולקיים למשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה

שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות אחריות  ובלבדכאמור,  והמתאימים לכיסוי אחריות

לחוזה זה )להלן:  3ב'נספח כביטוחים, המצ"ב קיום והתנאים המפורטים בטופס אישור 

 . בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין בישראל"( ביטוחיםקיום אישור "

קיום במועד החתימה על חוזה זה, את אישור  המקומיתרשות ללהמציא  מתחייב הספק 21.2

מציא, מידי שנה במשך ישוב וי הספקביטוחים כשהוא חתום על ידי המבטח מטעמו. ה

ביטוחים תקין וזאת ללא צורך בקבלת קיום העל פי החוזה, אישור  וכל זמן פעילות

מהווה  ,ביטוחים תקין כאמורקיום . המצאת אישור הרשות המקומיתדרישה כלשהי מ

 תנאי יסודי בחוזה זה.

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע  הספק 21.3

לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות  בכלליות האמור,

 הביטוח.

על פי  הרשות המקומיתאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  הספק הפר 21.4

ינה לו טענה יבאופן מלא ובלעדי, מבלי שתה לנזקיםאחראי  הספקהיה י ,הפוליסות

 עקב זאת.  ועל כל נזק כספי ו/או אחר שייגרם ל הרשות המקומיתכלשהי כלפי 

 והיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליי הספק 21.5

 פות העצמית.מכח סעיפי חוזה זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתת

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה  21.6

על פי החוזה ועל פי כל דין, ואין בהם כדי  הספקכנגד  הרשות המקומיתלהמוקנים 

 לפי חוזה זה. ומהתחייבויותי הספקלשחרר את 

 

 ערבות בנקאית .22
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בזאת הספק על פי חוזה זה במלואן ובמועדן, מוסר  יומילוי כל התחייבויות להבטחת 22.1

כמות רכישת הדלקים  10%-סכום השווה לערבות בנקאית ב רשותה המקומיתל

בנוסח המצורף השנתית המפורטת באומדן שצורף למכרז מוכפל במחירי הצעת הקבלן, 

 ."(הערבותלחוזה זה )להלן: " 2ב'כנספח 

 כל תקופת במשךניתנת למימוש בכל עת  יההערבות הנ"ל תהיה בלתי מותנית ותה 22.2

ימים  5, וזאת תוך הרשות המקומיתתוקפה, ללא הוכחת כל נזק או חסרון כיס על ידי 

 ממועד הדרישה. 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן על פי השינויים שיחולו בין מדד הבסיס  22.3

 לבין המדד האחרון הידוע ביום החילוט של הערבות. 

ו/או מתום  עבודות( יום מתום תקופת ה90בתוקף עד תום תשעים ) הערבות תהיה 22.4

כאמור בחוזה זה. מובהר ומוסכם בזאת, כי  החוזהתקופת הארכה, אם תוארך תקופת 

הוא המצאת, בין היתר, לפחות ערבות כאמור לתקופת  חוזהתנאי להארכת תקופת ה

על רצונה  המקומיתהרשות ( יום לאחר מועד קבלת הודעת 30ההארכה, שלושים )

 כאמור.  עבודותלהאריך את תקופת ה

תהיה רשאית לחלט את הערבות, בנוסף לכל סעד לו הינה זכאית, על הרשות המקומית  22.5

, לרבות בגין פיצוי הספקפי חוזה זה ו/או על פי הדין, בגין כל הפרה של חוזה זה על ידי 

הרשות לידי  הספקמציא ימוסכם. מומשה הערבות הבנקאית, כולה או חלקה 

 , מיד, ערבות בנקאית חדשה או משלימה.המקומית

 

   SLA-Service Level Agreement -אמנת שירות ופיצויים מוסכמים  .23

 המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו. הספקאמנת השירות היא כלי בידי  23.1

, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות הרשות המקומיתאמנת השירות היא כלי בידי  23.2

 בקיום הגדרות אלה. הספקלאספקה, תחזוקה שוטפת ולביצוע פיקוח על 

לא יחשבו  הספקתקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של  23.3

 .SLA-כאי עמידה ביעדי ה

לא יעמוד בדרישות איכות השרות וברמות  שהספקבמקרה  – פיצויים מוסכמים 23.4

 רות המוגדרות, יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה שלהלן.השי

וייעשה בדרך של קיזוז  לספקמוסכמים יקוזזו מהסכומים המגיעים הפיצויים ה 23.5

 .רשות המקומיתבמהחשבון החודשי לאחר חתימה ואישור של גורם מוסמך 

ספק, רשאית לדרוש מה הרשות המקומיתהפר הספק חוזה זה הפרה יסודית, תהיה  23.6

 כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, תשלום בגובה סכום הערבות. 

בנוסף, הפר הספק את התחייבותו לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה זה, ישלם  23.7

, מייד עם דרישה ראשונה, כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, את לרשות המקומיתהספק 

 "(:הפיצוי המוסכם"הסכומים הקבועים בטבלה להלן, בגין כל יום של איחור )להלן: 
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 גובה הפיצוי המוסכם מדד השירות הנדרש מרכיב השירות

התקנת התקן לרכב חדש 

ימי עבודה מהעברת  4תוך 

 ההזמנה

איחור של יום עבודה 

 בביצוע התיקון

 ש"ח לכל יום איחור 250

-תיקון תקלה בהתקן על

פי הזמנת טכנאי לשטח 

ימי  2) הרשות המקומית

 עבודה(

בהגעת איחור של יום 

 טכנאי

 ש"ח לכל יום איחור 350

כל תקלה קריטית תתוקן 

 תוך יום עבודה

איחור של יום עבודה 

 בביצוע התיקון

 ש"ח לכל יום איחור 500

לרשות הגשת דו"ח מסכם 

בהתאם לחוזה  המקומית

ההתקשרות והמועדים 

 הקבועים בו

איחור של יום בהגשת 

 הדו"ח

 ש"ח לכל יום איחור 150

אספקת כרטיסים 

 מגנטיים 

איחור של יום באספקת 

הכרטיסים המגנטיים 

 מעבר לשלושה ימים

 ש"ח לכל יום איחור 100

מענה במועד על ידי מנהל 

קשרי הלקוחות תוך יום 

 עסקים אחד

אי מענה במועד על ידי 

 מנהל קשרי הלקוחות

 ש"ח לכל יום איחור 250

 

הפיצוי המוסכם הינו נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת  23.8

ימים  7את הפיצוי המוסכם בתוך  לרשות המקומיתהחתימה על חוזה זה. הספק ישלם 

. אין באמור בסעיף זה בכדי הרשות המקומיתממועד קבלת דרישה בכתב על כך מאת 

פיצוי המוסכם מהתמורה לקזז את סכום ה הרשות המקומיתלגרוע מזכותה של 

 . הרשות המקומיתהמגיעה לספק בגין מתן השירותים או מכל סכום אחר המגיע לספק מ

הפיצויים, כאמור בסעיף זה, הינם פיצויים מוסכמים מראש, בגין הנזקים שייגרמו  23.9

 , וגבייתם תעשה ללא הוכחת נזק.רשות המקומיתל

, כי הספק יפצה וישפה 3ב'בנספח הוסכם בין הצדדים, מבלי לגרוע מהאחריות הנקובה  23.10

, בגין כל נזק ובגין כל ההוצאות הנלוות איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(את 

 והכרוכות בכך. 

לפי  הרשות המקומיתאין בסעיף זה כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד העומדים לזכות  23.11

 .הספקכל דין ו/או חוזה, לרבות בגין הפרת החוזה על ידי 

 

 וסעדיםהפרות  .24

 .1970-על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 24.1
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, 20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2מוסכם בזאת כי סעיפים  24.2

לחוזה, הינם סעיפים יסודיים ועיקריים שהפרתם על ידי  26-ו 25 ,24 ,23 ,23 ,22, 21

 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. הספק

על פי חוזה זה  זכאיתתהיה רשאית, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינה  הרשות המקומית 24.3

מן המתקנים, על ידי  הספקשל  וו/או על פי הדין, לרבות ביטול חוזה זה, לסלק את יד

 עשרים ואחד יום מראש, במקרים המפורטים להלן: לספקמתן הודעה 

 די של חוזה זה.תנאי יסו הפר הספק 24.3.1

 ןחוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תיק הפר הספק 24.3.2

הרשות ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה מ 14את ההפרה תוך 

 . המקומית

צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת  הספקניתן לבקשת צד ג', נגד  24.3.3

כונס נכסים  והליכים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה ל

לעמוד  ו, באופן שיש בו כדי לפגוע באפשרותהספקו/או הוטל עיקול על נכסי 

יום  45על פי חוזה זה והכל במקרה שהללו לא בוטלו תוך  ובהתחייבויותי

ימים ממועד הינתנם אם הוגשה בקשה למתן אילו  7נם, או תוך ממועד הינת

 .ועצמ הספקמהצווים הנ"ל ע"י 

המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוזה, כולו או מקצתו, ללא אישור  הספק 24.3.4

 , כמפורט בחוזה זה.הרשות המקומית

 לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון. ובא בדברים עם נושי הספק 24.3.5

 נשוא חוזה זה. העבודותאו מלבצע את  ופועל מלנהל עסקיב חדל הספק 24.3.6

הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או  וו/או מי מנושאי המשרה שב הספקמנהל/י  24.3.7

, עשוי לפגוע בשמה הרשות המקומיתעשו מעשה או מחדל כלשהו אשר, לדעת 

 .הרשות המקומיתו/או באינטרסים של  הרשות המקומיתהטוב של 

 הרשות המקומיתכאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה על ידי  הספקשל  וידסילוק  24.4

הרשות על פי החוזה, פרט להתחייבויות ש והיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיי והספק

 לקיימן. ותמנע ממנ המקומית

 

 הוראות כלליות .25

הספק מצהיר ומתחייב בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא,  25.1

לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו  שתהיינה לו

לידי סיום, על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינו מוותר ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון 

או לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו 

ת שתכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחר

 זה לידי סיום, לא יהיה הספק רשאי למנוע מסירת העבודות לאחר.

 או שינוי ויתור 25.2
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 הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא 25.2.1

ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות 

שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות 

במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה 

 זה.

שתינתן, לא יחשבו כויתור שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה  25.2.2

של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצן 

 בכל עת שימצא לנכון.

הספק מתחייב, כי במשך כל תקופת ההתקשרות יהיה רשום כעוסק מורשה לעניין חוק  25.3

 מס ערך מוסף וכן ינהל ספרי חשבונות כדין.

רכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייע 25.4

 לא יהיה להם כל תוקף.

 קיזוז 25.5

הרשות הספק מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד  25.5.1

 .המקומית

תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום  הרשות המקומית 25.5.2

, מכל מין וסוג הספקו/או נכס ו/או זכות כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו לה מן 

שהם, לרבות כל סכום שהיא עלולה לשאת בו ו/או תישא בו, בגין מעשי ו/או 

 , בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב.הספקמחדלי 

 במקום הצד האחר תשלום 25.6

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה על  25.6.1

הצד האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. 7לא שילמו, תוך 

שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם  25.6.2

מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו  רשאי לדרוש את השבתו

צד. הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו 

הראשונה, כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, 

 ריבית מקובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ.

 לשיפוט והדין הח סמכות 25.7

הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין  25.7.1

 שלו. 

ת הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבי 25.7.2

בית המשפט ומקומית לתחום השיפוט של  המשפט, המוסמך מבחינה עניינית

 בעניין זה., ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר במחוז חיפה

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל  25.8

הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה 

זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש 
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על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, בו, אין בהם כדי להוסיף 

 לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה.

 הודעות .26

תחשב כמתקבלת  –לנמען המצוין להלן  –כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  26.1

 בעת מסירתה.

 ן להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלןכל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוי 26.2

תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים  –

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל  –ובשעות העסקים המקובלות ואם לא 

בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום 

 כאמור להלן.

להלן ותוך  המצויינתכל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת  26.3

שעות  48י תוך תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השנ –ציון הנמען המצויין להלן 

 ממועד הישלחה.

 כתובת הצדדים .27

  –  הרשות המקומית  

 ___________________________________________  הנמען:

 :__________________ 'טלפון:_____________________ פקס   

 

  – הספק  

 __________________________________________ _הנמען: 

 :___________________'טלפון:____________________ פקס  

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 __________________ __________________ 

 סםקה הרשות המקומית 

 

 אישור חתימת מנהל ההקמה

 

אני הח"מ ____, עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה  ___________, ת.ז. _______ ו_________, ת.ז. 

(, וכי חתימת ה"ה _______ "ספק"ה)להלן: ___________  ________, רשאים לחתום בשם

ו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת הקבלן, מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין, וכי 

התחייבויות הקבלן כאמור בהסכם זה תואמות את מסמכי היסוד של החברה, ובהתאם להחלטת 

 שהתקבלה כדין.דירקטוריון החברה 
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      חתימה:     ____________ תאריך:
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 1'בנספח 

 מפרט השירותים

 

 כל ההגדרות וההוראות המנויות להלן באות כדי להוסיף על האמור במסמכי מכרז ובחוזה, .1

 ואינן גורעות מהוראותיהם או באות במקומם.

 –אוקטן, בהתאם לסוג, למינון, לתמהיל, למאפיינים  95בנזין תקני לתחבורה,  " בנזין"

 ולאיכות הנדרשת בהוראות כל דין בקשר עם השימושים הספציפיים אותם תבצע

 במהלך תקופת ההתקשרות בבנזין האמור. רשות המקומיתה

 בהתאם לסוג,, מ"ג 10סולר תקני לתחבורה, שתכולת הגופרית בו אינה עולה על  " סולר"

השימושים  , למאפיינים ולאיכות הנדרשת בהוראות כל דין בקשר עםלמינון, לתמהיל

 במהלך תקופת ההתקשרות בסולר רשות המקומיתההספציפיים אותם תבצע 

 האמור.

 בנזין ו/או סולר.  " דלק"

 ק"ג בהתאם לסוג המנוע והרכב. 0.5-1שמן מנוע למנוע דיזל ולמנוע בנזין באריזת  "שמן"

או  רשות המקומיתהכלל כלי הרכב מסוגים שונים הקיימים אצל  "רשות המקומיתהרכבי "

חתימת החוזה ו/או כפי שיהיו במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות  בשירותה במועד

 שייגרעו ו/או שיתווספו ו/או שיוחלפו על ידה. רכבים כאמור

" התקן המותקן על הרכבים המאפשרים ביצוע תדלוק עצמי של כלי התקן תדלוק אוטומטי"

 הרכב ופעילות נלווית כנדרש לצורך ביצוע חוזה זה, לרבות זיהוי כלי הרכב, בחינת

 הרשאת תדלוק או העדרה, תיעוד של כל אירוע תדלוק, שליטה מרחוק על ההתקן,

 . ("דלקןלהלן ")ואפשרות בקרה ודיווח על ההתקן ופעילותו 

ד מהשירותים הנדרשים מצב בו מי מהמשתמשים לא יוכל לקבל כל אח "תקלה רגילה"/"תקלה"

כלי הרכב  ע"פ החוזה, בצורה תקינה וסדירה ו/או מצב המונע תדלוק ממוחשב של

 בשל סיבה כלשהיא. רשות המקומיתו/או המחייב טיפול בהתאם לקביעת ה

" תקלות המונעות ביצוע תדלוק ממוחשב הן מחמת תקלה בתחנת התדלוק והן תקלה קריטית"

במהלך  או אי דיוקים בשידור נתונים מכלי הרכבמחמת תקלה בדלקן וכן תקלות 

 תדלוק ממוחשב בנושאי זיהוי או ק"מ.

" כל תחנת תדלוק המוכרת דלק לכלל הציבור, הנושאת את שם הספק או שהספק תחנת תדלוק"

המציע ו/או  הינו מפעילה, לרבות תחנות המופעלות באמצעות חברות שבשליטתו של

שתהיינה מעת לעת  , כפי(ישאנה את שם הספקובלבד שת)באמצעות זיכיון מטעמו 

ממספר התחנות הנדרש  במהלך כל תקופת ההתקשרות, ואשר לא יפחתו בכל מקרה

 בהתאם לתנאי הסף במכרז.

" כרטיס המאפשר תדלוק ללא התקן תדלוק והמכיל כמות מוגבלת של כרטיס תדלוק מגנטי"

 ליטרים או שווי כספי.

ובהתאם להנחיות  רשות המקומיתייוצר ויותקן ברכבי ה" התקן תדלוק שדלקן אוניברסאלי"

 המדינה ו/או גוף הרגולטורי מוסמך מטעמה.
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, דלקנים המאפשרים ביצוע תדלוק אוטומטי בתחנות רשות המקומיתההספק יתקין על רכבי  .2

 רשות המקומיתהבהתאם להוראות חוזה זה ויתחזקם, וכן יספק דלק לרכבי  רשות המקומיתה

במהלך כל תקופת ההתקשרות, בין אם הרכבים יהיו בבעלותה ובין אם  לקןהנושאים התקן ד

 הם רכבי ליסינג.

 אופן התקנת הדלקנים, וטיפול הספק בתקלות בהם יבוצע כדלקמן: .3

 הדלקנים יופעלו באמצעות מערכות זיהוי ובקרה שיותקנו בכלי הרכב ובאמצעות 3.1

 תחנת הספק. התקניממשקי תקשורת המותקנים באקדח תדלוק הדלקים ובמחשבי 

יהיו התקנים אלקטרומגנטיים המאפשרים  רשות המקומיתהזיהוי שיותקנו ברכבי ה

מוחלט של כלי הרכב לצורך בחינת זכאותו לשירותי תדלוק דלקן ולהסדרת  זיהוי

מידע ניהולי ותפעולי אודות כלי הרכב למערכת הניהול. כמו כן, מערכות הדלקן  הזרמת

. הספק יתקין, (מונה רכב)זיהוי ומכשור לקריאת מד מרחק הרכב יכללו התקני  בכלי

ויתחזק את מערכות הזיהוי וקריאת המרחק בכל כלי הרכב המורשים מטעם  יחליף

 .רשות המקומיתוהכל לפי דרישת ה ,רשות המקומיתה

 הדלקנים שיותקנו בכלי הרכב יהיו בעלי עמידות מוכחת לגניבות וזיופים. כל ניסיון 3.2

 ות תחזוקה של גורם בלתי מורשה יגרמו להשבתה מידית של המערכת,לפירוק או עבוד

לרשות  ובאחריות הספק לבצע כל תיקון/החלפה בגין האמור, כפי שיידרש. הספק יעמיד

 כל נתון ו/או מסמך הנדרש להוכחת האמור. רשות המקומיתה

 יםשל כלי הרכב, שמטרתם לשדר נתונ (מונה)בכלי הרכב יותקנו ממשקי קריאת מרחק  3.3

 מכלי הרכב לתחנה, לרבות מספר הרכב, סוג הדלק הדרוש וכן ק"מ מצטבר של כלי

 הרכב במועד התדלוק.

 הספק יבטיח שהדלקנים יהיו בכל עת בעלי ממשק למערכות הממוחשבות שלו עצמו 3.4

, על מנת לבצע התחשבנות והפקת דו"חות, ובכלל האמור על מנת רשות המקומיתושל ה

אלקטרוני של המערכת הממוחשבת, התומכת בהתקן  רישום במאגר מידע לאפשר

הפרטים להלן: סוג השירות המסופק; זיהוי פרטי כלי הרכב; שם ומספר  הדלקן, של

בוצע השירות; תאריך ושעת מתן השירות; קילומטראז'; מדידה  התחנה בה

הדלק הנצרכת בפועל; וכן כל נתון נוסף כפי שיורה המנהל, לרבות  אלקטרונית של כמות

 שהועמד לזכות המשתמש ברכב. תרת ניצול אשראיי

 על הספק להעביר את כל הנתונים הנ"ל בקובץ אחד עבור החודש החולף, וזאת 3.5

או בכל דרך אחרת עליה יורה המנהל, והכל  רשות המקומיתבאמצעות דוא"ל למחשבי ה

 חשבונו של הספק. על

ריים, מהדגם יהיו חדשים ומקו רשות המקומיתהדלקנים שיתקין הספק ברכבי ה 3.6

 והחדשני ביותר הקיים אצל הספק עבור סוג הרכב בו הם מותקנים. המתקדם

 הספק יתקין את הדלקנים באמצעות אנשי מקצוע מנוסים מטעמו, או על ידי מתקינים 3.7

 מטעמו המורשים ומוסמכים על ידי הספק לביצוע ההתקנה, על חשבונו ובאחריותו

 קנים המקצועיים החלים על התקנתהמלאה, בהתאם לכל הכללים, ההרשאות והת

קפדנית  התקנים מסוג זה. הספק יבצע את עבודת ההתקנה בצורה מקצועית תוך שמירה
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רשות , ויישא בעלות כל תיקון שיידרש עקב פגיעה ברכבי הרשות המקומיתעל רכבי ה

 במהלך ההתקנה. המקומית

אושר בידי או במקום אחר אשר י רשות המקומיתהתקנת הדלקנים תיעשה בחצרי ה 3.8

 המנהל.

 מאשר  התקנת הדלקנים תבוצע במועד אשר יתואם עם המנהל, אך בכל מקרה לא יאוחר 3.9

 תעשה כל שביכולתה ע"מ רשות המקומיתימים ממועד הזמנת ההתקנה. ה )ארבעה( 4

לביצוע  לרכז את התקנת הדלקנים ברכבים במספר מועדים קטן ככל שניתן. הספק יערך

 האמור בהתאם.

 שיותקנו ע"י הספק, יהיו רכושו ויפורקו על ידו בתום ההתקשרות, בלאהדלקנים  3.10

 שהספק יהא זכאי לכל תמורה עבור האמור, מעבר לתמורה בהתאם לחוזה זה. מובהר,

 שהדלקנים הקיימים ברכבים בתחילת ההתקשרות, ואשר הותקנו ע"י ספק הרכבים,

 הם רכושו של ספק הרכבים, ולא יפורקו ע"י הספק.

  חזק ויתקן את כל הדרוש במערכת הדלקנים כדלקמן:הספק ית 3.11

רשות ל הספק יישא באחריות מלאה ובלעדית לבצע את כל הדרוש על מנת לספק 3.11.1

 על חשבונו, ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה בשל כך, שירותי אחזקה המקומיץ

 ותחזוקה שוטפים ומלאים לכל מרכיבי מערכת הדלקן, לרבות תיקונם ו/או

 קנים כפי שיידרש לשם פעילותם התקינה, וזאת הן עקבהחלפתם של ההת

 קלקול, אבדן, גניבה, השחתה או כל סיבה אחרת, וכל זאת על אף האמור בכל

 דין, וכדרוש על מנת שיתאפשר שירות תדלוק תקין בכל רכבי העירייה במהלך

 כל תקופת ההתקשרות.

 פתהספק יבצע כל הדרוש בעצמו ועל חשבונו בכל עת במהלך כל תקו 3.11.2

 ההתקשרות, כך שיתאפשר שימוש מלא ותקין בדלקן לצורך מתן השירותים וכן

 באופן שבו תעמוד המערכת בכל עת במהלך כל תקופת ההתקשרות בדרישות

 הוראות כל דין ובדרישות העירייה בחוזה זה.

 במסגרת שירותי האחזקה, יישא הספק באחריות מלאה לתקן על חשבונו וללא 3.11.3

 או פגם ו/או ליקוי ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהםכל תמורה, כל נזק ו/

 שהתגלו במערכות ו/או להחליף את הדלקן, כולו או חלקו, לרבות אספקת

 חלקים, נסיעות ושעות עבודה ו/או כל פריט ורכיב פגום מרכיבי מערכת הדלקן

 כולה, על כל אביזריה ומרכיביה, במערכת דלקן או ברכיב חדש, לפי העניין, ו/או

להסרת הנזק ו/או הפגם  רשות המקומיתלפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי של ה

הליקוי ו/או אי ההתאמה האמורים בכל דרך אחרת, זאת בין היתר  ו/או

 לזמני התגובה המפורטים להלן. בהתאם

 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במסגרת אחריותו יישא הספק בכל תשלום 3.11.4

 וסוג שהם הדרושים לצורך ביצוע התחייבויותיוו/או הוצאה ו/או עלות מכל מין 

 ע"פ סעיף זה.

 פרק הזמן המרבי לביצוע כל תיקון שיידרש ביצועו בדלקנים, יהיה כדלקמן: 3.12
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שעות  (עשרים וארבע) 24תקלה קריטית תתוקן, ולו כתיקון זמני, במהלך  3.12.1

משלוח הודעת המנהל לספק על קיומה. השלמת תיקונה המלא של  ממועד

 ימי עבודה שלאחר מכן, לכל המאוחר. י(שנ) 2ע בתוך יתבצ התקלה

 שעות ממועד (ארבעים ושמונה) 48תקלה רגילה תתוקן, ולו כתיקון זמני, תוך  3.12.2

 משלוח הודעת המנהל לספק על קיומה. השלמת תיקונה המלא של התקלה

 שלאחר מכן, לכל המאוחר.ימי עבודה  י(שנ) 2יתבצע בתוך 

 ימים( שבעה) 7הספק יפרק התקנים מכלי רכב ככל שיידרש לכך, וזאת בתוך  3.12.3

 ממועד קבלת דרישת המנהל לכך.

 עבודות התחזוקה והתיקון, יבוצעו בחצרי העירייה או במקום אחר, ככל 3.12.4

 שיאושר בזה בידי המנהל.

 בתום תקופת החוזה או ההתקשרות עם הספק, לפי העניין, יפורקו הדלקנים שנופקו 3.13

ובחצריה. בתום הליך הפירוק, רשות המקומית קנו על ידו, וזאת בתאום עם הוהות

ימציא אישור בכתב על האמור. מובהר כי לא יתאפשר לספק לפרק את הדלקנים  הספק

 תיאום ו/או אישור העירייה על כך. ללא

 היה ותיכנס לתוקף תקנה בנוגע לניפוק והתקנה של דלקנים אוניברסאליים, הספק 3.14

 דלקנים אלו כנקוב בחוזה, בהתאם למפרט שיקבע לגביהם, ולהתקינם מחויב לספק

 באופן ובמועד שיקבע בחיקוק לעניין זה או במועדים הקבועים במפרט זה, המוקדם

 מהשניים, ובשינויים המחויבים.

את שירותי התדלוק, באופן שיתאפשר לכל אחד מרכבי  רשות המקומיתהספק יעניק לרכבי ה .4

תדלוק אוטומטי ולרכוש שמנים באמצעות הדלקן שיותקן בו, בכל אחת  לבצע רשות המקומיתה

התדלוק הציבוריות של הספק. הספק מתחייב כי מידע אודות כל אירוע תדלוק  מתחנות

רכישת שמנים, לרבות מספר הרכב, סוג הדלק/השמן, כמות הדלק/השמן, תאריך  ממוחשב או

 (שלוש) 3ם, יאגרו ויהיו ברי אחזור למשך שעת תדלוק ועלות תדלוק או רכישת השמני תדלוק ,

רשות לפחות מיום אגירת המידע, לרבות לאחר תום תקופת ההתקשרות. הספק יעביר ל שנים

רשות באופן רציף, בתדירות שלא תפחת מפעם בחודש, את נתוני התדלוק ברכבי ה המקומית

, רשות המקומיתכבי ה, אשר יכלול נתוני תדלוק לגבי כל אחד מרEXCELקובץ  על גבי המקומית

 בו, ומועדי התדלוקים שבוצעו. כמויות הדלק שמולאו

, רשות המקומיתלצורך תדלוק רכבים חלופיים זמנים שיתקבלו מחברות ליסינג, או לדרישת ה

 5כרטיסי תדלוק מגנטיים שכוחם יפה לרכישת דלק, וזאת תוך  רשות המקומיתהספק ל יספק

ביחס לתדלוק באמצעות החוזה והמפרט דנן יחולו דרישה לכך. כל הוראות  ימים מקבלת

רשות בשינויים המחויבים. למען הסר ספק מובהר, שכרטיסי התדלוק יסופקו ל כרטיסים אלה

דרישתה, ללא מגבלה, על ידי הספק ועל חשבונו. כרטיסי התדלוק יזכו את  על פי המקומית

של הספק, במחירים בזכות לתדלוק רכבים בכל תחנת תדלוק ציבורית  המחזיקים בהם

 הספק במכרז. הנקובים בהצעתו של

 הספק מתחייב שלא לאפשר חריגה ממסגרת האשראי שניתנה לכל רכב בהתאם להנחיית .5

על כך  רשות המקומית. במקרה של גניבת התקן ו/או כרטיס תדלוק תודיע הרשות המקומיתה

ידאג כי תיחסם אפשרות התדלוק באמצעות הדלקן ו/או כרטיס התדלוק, ובכל  לספק, והספק
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בגין תדלוק שבוצע באמצעות הדלקן  רשות המקומיתמסירת ההודעה לא תחויב ה מקרה מרגע

רשות מבלי לגרוע מחובת הספק ואחריותו לביצוע החסימה, תהא ה ו/או כרטיס שנגנבו.

ו כרטיס אשר נגנבו, זאת באמצעות אתר עצמאי התקן א רשאית לחסום באופן המקומית

תינתן אפשרות  רשות המקומיתאחר שהספק משתמש בו. ל האינטרנט של הספק או בכל אמצעי

או  ON-LINEברכבים באמצעות אתר אינטרנט בחיבור  לחסימת כרטיסי תדלוק או הדלקנים

 באופן מידי. בהודעה לספק והחסימה תיעשה

מעובדיו אשר  ה על החוזה, ימציא הספק ל פרטיו של אחדימים ממועד החתימ( שבעה) 7בתוך  .6

העירייה, במייל,  ישמש במהלך ההתקשרות כמנהל קשרי לקוחות, ויהווה הכתובת לכל פניות

 בפקס או בטלפון סלולארי.

 4ויענה על הקריאות בתוך  רשות המקומיתמנהל קשרי הלקוחות יהיה זמין לפניות ה 6.1

ובלבד שהתקבלה בשעות הפעילות המקובלות של  שעות ממועד קבלת הפנייה,( ארבע)

הספק או המוקד מטעמו. לעניין סעיף זה, "השעות המקובלות" יחשבו בימים  פעילות

לפחות. הספק יעביר  8:30-13:00וביום ו' בין השעות  8:30-17:00בין השעות  -א' ה' 

 .את שעות פעילות המוקד לעירייה

 ב בשם הספק בכל הקשור למתן השירותים,מנהל קשרי הלקוחות יהיה מוסמך להתחיי 6.2

 יעמוד בקשר רציף עם המנהל ו/או מי מטעמו, ויבצע כל תיאום או ארגון הנדרש למתן

 שירות מיטבי על פי חוזה זה.

 המנהל יהיה זכאי, על פי שיקול דעתו, לדרוש החלפתו של מנהל קשרי הלקוחות, וככל 6.3

( שלושה) 3י לקוחות חלופי בתוך שדרש כן, ימציא הספק למנהל פרטיו של מנהל קשר

 ימי עסקים ממועד קבלת הדרישה לכך.

 הספק יפעל בהתאם להוראותיו של המנהל. הספק מתחייב לשתף פעולה עם המנהל ולהעמיד .7

 את כל המידע, הנתונים והמסמכים על פי דרישותיו והנחיותיו. רשות המקומיתלרשות ה

 נוספת על התמורה המצוינת בחוזה, לרבות מובהר בזאת, כי הספק לא יהא זכאי לכל תמורה .8

 לכל תוספת הנקובה בהוראות הדין בקשר עם תדלוק שאינו בשירות עצמי, אף באם העניק

או תדלוק בשעות הלילה או בימי  רשות המקומיתהספק שירותי תדלוק מלא למי מרכבי ה

 מנוחה.

 ת שירות בשבתותעל התמורה הנקובה בחוזה לא תתווסף כל תוספת תשלום, כדוגמת תוספ .9

עמלה  וחגים, דמי שירות בגין תדלוק לילה, שעת חירום או כל שירות תדלוק אחר שבגינו נגבית

 ע"י הספק בתחנותיו.
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 2ספח ב'נ                     

 ביצועכתב ערבות 

 לכבוד 

 הרשות המקומית /איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 תאריך:_________

 "(>הרשות המקומית< /ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(איגוד )להלן: "

 

 ג.א.נ.,

 כתב ערבות מס' ____________ 

 

 ₪ _______הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .1

"(, המגיע או סכום הערבותאלפים שקלים חדשים( כולל מע"מ )להלן: "_______)ובמילים: 

"( בקשר עם חוזה מיום החברהמאת _____________________ )להלן: "עשוי להגיע לכם 

 .איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(________, עם 

 

אנו נשלם לכם, תוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף  .2

דרישתכם או להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את  3הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי 

 להלן. 3ערבותנו זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 

 בערבות זו: .3

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי  "מדד המחירים לצרכן"

המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא הלשכה 

 במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו.

בגין חודש _____  15מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  "מדד הבסיס" 

 . _____שנת 

מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד  "המדד החדש" 

 תשלום סכום הערבות.

אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד החדש  "הפרשי הצמדה למדד" 

שונה ממדד הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או 

מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד 

 הבסיס.

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך _______ ועד בכלל. .4
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זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  כל דרישה לתשלום מכוח ערבות .5

 ___________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום ________ בשעה _________.

 

 

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 

 

 בכבוד רב,          

 בנק ________         

 סניף________          
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  3ב'נספח 

  םאישור עריכת ביטוחי
  

 אישור על קיום ביטוחים

 לכבוד:

 הרשות המקומית

 "(הרשות המקומית)להלן: "

 

 אג"נ,

 

אישור על קיום ביטוחים של_____________________)להלן: "הספק"(  הנדון:

 >רשות המקומית<אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלק בבגין 

 )להלן: "השירותים"(  חוזה מיום _________בקשר עם 

 

 אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

 אנו ערכנו לחברה ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע העבודות, כמפורט להלן:

 

 מספר פוליסה ________________________ – ביטוח אחריות מקצועית .1

ש"ח למקרה ולתקופת  1,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך  ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח שנתית, המכסה את רשלנותו המקצועית של המבוטח בהיותו אחראי על כל הפעולות 

בגין פגיעה ברכוש  הרשות המקומיתהקשורות או הכרוכות בכך, כמוגדר בחוזה ההתקשרות עם 

הנובעת  הרשות המקומיתשהיא, לרבות  או בגוף של אדם כלשהו או כל גוף או ישות משפטית

 מרשלנות מקצועית.

 הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

וגם את עובדיו וגם או כל הבא  הרשות המקומיתשם המבוטח יכלול את שמה של  1.1

 מטעמו. 

הרשות הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת הספק כנגד  1.2

 . המקומית

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת  1.3

 כנגד אותה חבות.  הרשות המקומיתהמבטחת את 

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של הספק, וגם כל מי שבא מטעמו, בתנאי  1.4

רע או להיפ הרשות המקומיתהפוליסה או בהתניותיה בתום לב, לא יפגע בזכותה של 

 להיות מבוטח על פי פוליסה זו בגין אחריותה השילוחית והשיורית. 

ימים, לאחר סיומה אם  180 -הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מ 1.5

ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת  המבטח יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש,

 מת על ידי הספק. המכסה את אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיי

יום בגין ביטול או אי חידוש  60הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות  1.6

 הפוליסה או שינוי לרעה בתנאיה. 
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 מספר פוליסה ________________________ – ביטוח צד שלישי .2

 5,000,000ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 

 חודשים(.  12ש"ח לאירוע  ולתקופה )

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה הרשות המקומיתיצוין במפורש בפוליסה כי  2.1

 ייחשבו לצורך פוליסהזו כצד שלישי. 

ה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת הפוליס 2.2

 כנגד אותה חבות.  הרשות המקומיתהמבטחת את 

 סייג אחריות מקצועית בפוליסה לא יחול בגין נזקי גוף.  2.3

 ים ייחשב כנזק לצד ג'. מעסיקכל נזק שלא ישופה בפועל על ידי פוליסת ביטוח חבות  2.4

הרשות הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד  2.5

 . המקומית

הרשות הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  2.6

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. המקומית

 מספר פוליסה ________________________ –יםמעסיקביטוח חבות  .3

ים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע עסיקמביטוח חבות 

ש"ח לתקופת  20,000,000ש"ח לתובע ולסך של  5,000,000השירותים, בגבולות אחריות של 

 )שנים עשר( חודשים.   12ביטוח של 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.  3.1

ל כל עובד של הספק, ספק משנה שלו ועובדיו של ספק משנה כאמור, בין הביטוח חל ע 3.2

 אם קיבל שכר מהספק ובין אם לאו. 

ולמעט כלפי מי  הרשות המקומיתהפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  3.3

 שגרם לנזק בזדון.

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .4

 על ידי הספק אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו  4.1

המבוטח בכל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל  4.2

 , עובדיה, נבחריה, המפקח וקבלני המשנה של הספק. הרשות המקומיתגם את 

במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף  4.3

על  לרשות המקומיתאלא אם כן נודיע  הרשות המקומיתלקבלת הודעה מהספק ו/או 

)שישים( יום לפני כניסת  60כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

 הביטול לתוקף. 

מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או  הביטוחים שערך הספק כוללים תנאי 4.4

הודעה, במכתב בדואר  לרשות המקומיתלצמצם היקפם, אלא אם כן מסר המבטח 

 )שישים( יום מראש.  60רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 

בכל הביטוחים שערך הספק בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה  4.5

המפקיעים או המגבילים את  –למעט תביעות המוגשות נגד הספק לבדו  –בפוליסה 
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הכיסוי כאשר התביעה נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים 

ים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטרי

ותיאור שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות נוער כחוק, הוצאת דיבה ולשון הרע, 

 הרעלה במזון או במשקה. 

כל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור  4.6

המבוטח וכל ׂ ( נגד כל יחיד מיחידי SUBROGATIONשל המבטח על זכותו לתחלוף )

ליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור אאדם או גוף שלמבוטח זיקה 

 לעבודות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

כל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו  4.7

וכיו"ב,  מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה הרשות המקומיתזכויות 

הרשות , כשלעניין זה מוגדר כמנכ"ל לרשות המקומיתאלא אם המקרה היה ידוע 

 או האחראי על הביטוח בעירייה.  הרשות המקומית, גזבר המקומית

כל הוראה בביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה  4.8

ביטוח אחר לא תחול  ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים

. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הרשות המקומיתולא תופעל כלפי 

 הרשות המקומיתהינו "ביטוח ראשוני", המזכה את  לרשות המקומיתהביטוח ביחס 

 הרשות המקומיתו השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי א/ובמלוא הפיצוי 

האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי 

 החוזה. 

הספק התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן  4.9

השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה. כמו כן, חובות "המבוטח" על פי תנאי והתניות 

 הפוליסות תחולנה על הספק בלבד. 

ח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו על גבי אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי המבט 4.10

, ובהיעדר חתימתו על גבי אישור לרשות המקומיתמוקדם לקיום ההתקשרות בין הספק 

 לא היתה מתקשרת עם הספק, אף במחירים אחרים.  הרשות המקומיתביטוחים 

 לתנאי אישור קיום ביטוחים זה.  הפוליסות כפופות 4.11

 

________________________    

 _____________________ 

 חותמת חברת הביטוח            תאריך 

 חתימת מורשה חתימה               

 

 

סוכן ביטוח:_____________ _____ טלפון 

 _________________________פקס.:_____________

 

 

 


