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 181.122.למסמך הבהרות מיום  1נספח 

 הסכם לאספקת סולר  –פרק ב' 
 
 

 ההתקשרות מסמכי – 1ב' 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 ל רשו לי :  (מערביג להלן בהתאמה  (" ז כר המ " 

"ו ל ו שכ א ה "; ) 

 

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

לרשויות איגוד ערים )אשכול אוראה תוסף אספקת סולר תקני לתחבורה ולהסקה ול

ל  רשויות גליל מערבי( האשכו ות  י רשו של  מן  : בתחו להלן ( א המכרז  נשו

" ה ע הצ ה "; ) 

 

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

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

 

הכל כאמור בתנאי , 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

 

 :לפיכך, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

 

  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

שויות איגוד ערים )אשכול ראשר פורסם על ידי  2/18מכרז מס'  –" המכרז" 1.3.2

 , על נספחיו;גליל מערבי(

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

 לספקעל פי המכרז וחוזה זה. הודעה על זהותו תימסר  הספקהתחייבויות 

 בכתב;

 סולר או תוסף אוראה לפי העניין. – "סולר"או "דלק"  1.3.4

אספקת סולר תקני לתחבורה ולהסקה שירותי  –" הטוביןו/או " "השירותים" 1.3.5

כל על ידי הספק על פי הוראות מסמכי המכרז והמפרט, לרבות אוראה תוסף ו

 ;על נספחיוכמפורט בחוזה זה  דלקהאספקת הפעולות הכרוכות ב

 לחוזה; 2נספח ב'כ המצ"ב ערבות בנקאית בנוסח –" הערבות" 1.3.6
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משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש,  –" מדד המחירים לצרכן" 1.3.7

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" 1.3.8

 המדד ביום התשלום בפועל; –" המדד החדש" 1.3.9

ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל החשב הכללי החל מן המועד  –" ריבית" 1.3.10

 הקבוע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל;

כל האישורים, הרישיונות וההיתרים, מכל מין וסוג שהם,  –" תיק אישורים" 1.3.11

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

 ;גליל מערבי( 

 :גופו המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזההנספחים  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

 

 אספקת הסולר .2

סולר השייך לרשות תתבצע בתחום שיפוט הרשות המקומית, למיכל אספקת הסולר  2.1

 ידיה.-המקומית, או המוחזק על

לחילופין, הספק יציב מיכל סולר השייך לו בתחום הרשות המקומית בהתאם להנחיות  2.2

המנהל. עלות הצבת מיכל הסולר תהיה על הספק, לרבות קבלת כל האישורים הנדרשים 

הספק  . בתום תקופת ההסכם, מכל סיבה שהיא, יפנה, וכן אחזקתו ותקינתולהצבתו

 את מיכל הסולר.

המפקח ינפק הזמנת סולר אשר תכלול את כמות הסולר המשוערכת, את מיקום מיכל  2.3

 (."הזמנת האספקת הסולר"הסולר ואת מועד האספקה )להלן: 

ימי עסקים לפני מועד אספקת הסולר  7הזמנת אספקת הסולר תשלח לספק לכל הפחות  2.4

 הקבועה בה.

נהל או המפקח. לא היו נוכחים המנהל או המפקח, במועד אספקת הסולר יהיה נוכח המ 2.5

לא יסופק הסולר. הוראה זו הינה יסודית להסכם זה, ולכן היה והספק יפר הוראה זו 

ויספק סולר ללא נוכחות המנהל או המפקח, לא תשולם לו תמורה כלשהי בגין אספקת 

 הסולר.

שר בה יצויין עם סיום אספקת הסולר יתן הספק למנהל או המפקח תעודת אספקה א 2.6

תאריך ושעה, מיקום מיכל הסולר, מספר הרישוי של מיכלית  –מועד אספקת הסולר 

 (."תעודת ההספקה"התדלוק, שם הנהג/המתדלק וכמות הסולר שסופקה )להלן: 
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תעודת ההספקה תחתם ע"י המנהל או המפקח הנוכחים במועד אספקת הסולר, והעתק  2.7

 ממנה יימסר לידיו.

ים שלא לחתום על תעודת ההספקה אם מצאו שאינה משקפת המנהל או המפקח רשא 2.8

רשום על תעודת ההספקה את קח רשאים לפנכונה את אספקת הסולר. המנהל או המ

 השגותיהם, ואלו יחייבו את הספק.

 נלווים שירותים 2.9

תהא רשאית לדרוש מהספק  הרשות המקומיתבמהלך תקופת ההתקשרות,  2.9.1

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

 אספקת שמנים. 

 הספק מתחייב לספק שירותים נוספים אלה במחיר שהגיש בהצעתו למכרז. 2.9.2

 תהיה לא, זו להוראה בניגוד מורשים שאינם לרכבים שירותים הספק סיפק 2.9.3

 שניתנו, ככל, השירותים בגין תמורה כל בתשלום חייבתהרשות 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  2.10

 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 דיןהמקומית 

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 ל דין לביצוע כל העבודות ו/או על פי כ

כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או  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, 

שהותר לו להעסיקו על פי הוראות חוזה זה וכי ישמש כתובת יחידה ובלעדית לרשות 

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

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

 .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

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

זה ובין  חוזהחתימת זה. אי נכונות של הצהרות אלה או חלקם, בין בעת  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

 באופן סדיר, במסירות, במיומנות, במקצועיות ותוךהספק יבצע את השירותים כנדרש,  4.2

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

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

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

 , בכל שלב של מתן השירותיםהרשות המקומיתהמעורבים בביצוע השירותים מטעם 

כים ונתונים , מסמהרשות 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 

 המועסקים על ידו במסגרת ביצוע השירותים, יפעלו בנאמנות עבור החוזה ולטובת

 בלבד. הרשות המקומיתים של האינטרס

עבור הרשות  מתן השירותים וביצוע העבודותמתחייב 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  לרשות המקומיתדווח 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

האזרחית,  ג לחוק ההתגוננות9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  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-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 4.11

המשמשים ספק כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הו/או הוראת 

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  הספק לפי חוזה זה תהייהתקופת ההתקשרות הראשונית עם  5.1

פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת -הזכות, על שמורהלרשות המקומית 

תקופת חודשים כל אחת )להלן: " 12ההתקשרות עם הספק בשתי תקופות נוספות בנות 

"(, בהתאם לדין החל על הרשות המקומית, וזאת בתנאים זהים או מיטיבים האופציה

שות עם הרשות המקומית. בכל מקרה, לא תעלה תקופת ההתקשרות הכוללת של הר

 "(.תקופת ההתקשרותחודשים )להלן: " 60המקומית עם הספק על 

ככל שהרשות המקומית מימשה את תקופת האופציה )אחת או יותר(, הרי שהארכת  5.2

תהא בכפוף לכך שהספק ימציא לרשות המקומית כל אסמכתא שתידרש  ההתקשרות

ל דין, ביחס על ידי הרשות המקומית בדבר קיום חובותיו על פי הסכם זה ו/או לפי כ

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 

 הטעון הארכה או חידוש. 

, 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. 

כאמור לעיל הזכות למימוש האופציה נתונה בלעדית לרשות המקומית ובמידה וניתנה  5.4

לעיל, יוארך ההסכם באופן אוטומאטי  5.3ע"י הרשות המקומית הודעה בהתאם לסעיף 

 ל כל המשתמע מכך ולספק לא תהיה כל טענה כנגד הארכת ההסכם כאמור.ע
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תהיה רשאית מכל סיבה שהיא ובכל הרשות המקומית לעיל,  5על אף האמור בסעיף  5.5

יום מראש, ובמקרה זה  60לפחות  לספקעת, לסיים את החוזה בהודעה בכתב שתימסר 

  יום ממועד ההודעה כאמור. 60יבוא החוזה לידי סיום בתום 

מוסכם ומוצהר, כי הרשות המקומית אינה מתחייבת כלפי הספק לכל היקף באספקת  5.6

שירותי הדלק, ההתקנה והתחזוקה של מערכות הדלק ובשיעור כלשהו, וכי היא תזמין 

ממנו ביצוע אספקת השירותים בהיקף כפי שיידרש על ידה, על פי צרכיה ושיקול דעתה 

ותחזוקת מתקני הדלק נשוא חוזה זה, בלבד. הספק יספק כל אספקת דלק, התקנה 

 שאספקתם תידרש על ידי הרשות המקומית.

 

 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 ככללרשות המקומית, 

 "(.מנהל קשרי לקוחות)להלן: " ובמועדן , במלואןההסכם פי

 וכתובת הטלפון מספרי לרבות הלקוחות,מנהל קשרי  עם ההתקשרות פרטי 6.2.2

 .ההסכם על החתימה במועד לרשות המקומית יימסרו ,ל"דוא

יהווה את הכתובת אליה תפנה הרשות המקומית בכל  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 הלקוחותפק כלפי הרשות המקומית. התחייבויות הס

בכל שעות העבודה באמצעות טלפון נייד, דוא"ל ופקס. פניה או הודעה של 

תיחשב כפניה או הודעה  מנהל קשרי הלקוחותהרשות המקומית ו/או המפקח ל

 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

 רמת השירות 6.3

במסגרת חוזה זה הינה למתן שירותים אשר יעמדו ברמת התחייבות הספק  6.3.1

. הספק מתחייב להעסיק עובדים בכמות 1ב'מוגדרת, כמפורט בנספח  שירות



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

10 

 

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

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

המקצועיות הנדרשים על מנת לעמוד בזמני תגובה וברמת השירות  וברמת

 השירותים. כאמור במפרט

שירותי זמני תגובה של הספק לתיקון תקלות, רמת השירות הנדרשת לגבי  6.3.2

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  6.3.3

להזמין אנשי מקצוע חיצוניים לצורך תיקון  הרשות המקומיתרשאית  תקלות,

דעתה הבלעדי, כאשר הוצאות תיקון זה יחולו על  יקולהתקלה, וזאת לפי ש

הדבר מהתחייבויות של הספק מכוח  הספק. בוצע התיקון כאמור, לא יגרע

התיקונים שבוצעו כאמור. למען הסר  חוזה זה, ולא תשמע מפיו טענה לגבי טיב

בנוסף לכל סעד אחר  לתיקון עצמי כאמור תהיה הרשות המקומיתספק, זכות 

 ח כל דין.או נוסף מכו

 , יראו בכך הפרה של1ב'לא עמד הספק ברמת השירות הנדרשת בהתאם לנספח  6.3.4

תהיה רשאית, בין  והרשות המקומיתהתחייבויות הספק בהתאם לחוזה זה, 

ההתקשרות עם הספק ו/או לחלט את הערבות, וזאת בנוסף  היתר, לבטל את

הרשות המוסכמים ו/או יתר הסעדים העומדים לרשות  לתשלום הפיצויים

 בהתאם לדין ו/או החוזה. המקומית

היה ויסתבר שלצורך עמידה באיכות השירות ו/או ברמות השירות המפורטות  6.3.5

 , יידרש הספק להוסיף אמצעים ו/או כוח אדם ו/או משאבים אחרים1ב' בנספח

כלשהם ביחס לאלה המפורטים במפרט או למפורט בהצעתו למכרז, תעשה 

 ספת לתמורה המפורטת בחוזה זה.חשבונו וללא כל תו ההוספה על

היה וחלק מהשירותים אינו מתבצע על ידי הספק עקב מעשה או מחדל שלו,  6.3.6

מלא או חלקי, ו/או חלה ירידה באיכות השירות ו/או ברמת השירות,  באופן

באופן מידי ורצוף, לתיקון הליקויים ולהשבת איכות ורמת השירות  יפעל הספק

פק הספק על חשבונו את האמצעים, כוח האדם ובכלל זה, יס 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

הספק כלפי עובדיו, תשלם הרשות המקומית לספק את  התחייבויותקיום מלוא 

 מכפלת בגובההתמורה המגיעה בהתאם לתנאי ההתקשרות ביניהם ולמסמכי המכרז, 

 הספק ידי על שצוינו בתעריפים הרשות המקומיתע"י  בפועל רכששנ הדלק כמויות

 .ז או בהתאם להסכמות ביניהם במו"מ שנוהל לפי כל דיןלמכר בהצעתו

הרשות  ידי על לספק ישולם והמכרז, ההסכם במסגרת שאינו שירות לכ כי מובהר 7.2

הרשות  של החתימה מורשי י"ע החתומה ומראש בכתב להזמנה בכפוף רק המקומית

 .המקומית
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למען הסר ספק, יודגש כי במקרה בו נעשה עדכון מחירים, יחול העדכון על כל  7.3

 ואילך.במועד תוקף העדכון אספקת סולר  התשלומים בגין

 של התחייבויותיו כל ביצוע עבור וסופית מלאה תמורה הינה לעיל המפורטת התמורה 7.4

 הספק של הוצאותיו חישוב את גם היתר, בין, כוללת והיא דין ולפי ההסכם לפי הספק

דין, השינוע, השיווק, הדלק,  פי על אדם, תשלומים כוח והעסקת עבודה שכר בגין

 כל והתקנתם, וכן ההתקנים עלות והיטלים, מיסיםהניפוק, מרכיב הרווח לספק 

 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 ר,כאמו 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  7.5

סכומים הקבועים בהסכם זה, כפיצוי מוסכם בגין ליקויים ו/או פגמים וכן כל סכום 

, על פי דין ו/או על פי מסמכי הרשות המקומית זכאית ו/או מחוייבתנוסף שאחר ו/או 

 , להפחית, לקזז או לנכות. והחוזה המכרז

המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת הספק לא יהיו צמודים למדד  7.6

 הצמדה ו/או תוספת אחרת, למעט תוסף אוראה אשר צמוד למדד.ו/או לכל 

 

 תנאי התשלום .8

ף לקיום כל התחייבויות הספק במועדן, ובכפוף לתנאי מסמכי המכרז, תשלם בכפו 8.1

לספק את הסכומים שיגיעו לו וזאת על פי לוח תשלומים ובתנאים  הרשות המקומית

 כמפורט להלן: 

, יגיש הספק אספקתולחודש שלאחר  5-, ולא יאוחר מהיום הכל אספקת סולרעם  8.2

העתק מתעודת אסקת בצירוף  כמות הסולר שסופקהלאישורו של המפקח חשבון בגין 

 ן. חשבוקבע בחוזה זהנהחשבון יהיה מכפלת כמות הסולר במחיר הסולר כפי ש. הסולר

הספק ייבדק על ידי המפקח אשר יוכל על פי שיקול דעתו הבלעדי לאשר את כל החשבון 

 רו כלל. במלואו או בחלקו או לא לאש

, קח או המנהלפהמ חתומה על ידיאספקת הסולר , בצירוף העתק תעודת ןאת החשבו 8.3

כל מסמך אחר ו/או נוסף שנקבע במסמכי המכרז, אישור המפקח לחשבון וכן ובצירוף 

 רשות המקומית.של החשבונות ההספק למחלקת הנהלת ימציא 

כאמור לעיל והעברתם לאישור בדיקת החשבון ודו"ח השירותים שהוגשו על ידי הספק  8.4

 ממועד הגשת החשבון על ידי הספק. ימים 15גזברות הרשות המקומית, יתבצעו תוך 

ימים מיום המצאת החשבון  45התמורה תשולם לספק בתנאי תשלום של שוטף +  8.5

רשות המקומית, בכפוף לקבלת החשבונית ברשות מחלקת הנהלת החשבונות של הל

 המקומית. 

 : מהלך ההתקשרותהסכומים ב עדכון 8.6
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תעדכן במשך תקופת ההתקשרות בהתאם לשינויים במחירי בז"ן מחיר הסולר י 8.6.1

, לאספקה במיכליות, כפי ק"ל סולר 1-המחירים ל –" מחיר בז"ן)להלן: "

התשתיות( משך כל תקופת  במשרדשמתפרסמים באתר מינהל הדלק 

ההתקשרות. מידי חודש יעביר הספק לרשות המקומית את המידע בגין מחיר 

 המחירון המעודכן לאותו חודש והמחיר נטו לתשלום. 

ספק, תעריפי הדלקים לא יישאו הפרשי הצמדה למדד המחירים  הסרלמען  8.6.2

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 8.6.3

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 וע ובין אם באופן ארעי. הרשות המקומית 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 8.6.4

, החל 1961-הצמדה וריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א

 לפיגור ועד ליום התשלום בפועל.  16-מהיום ה

לא יישא כל הפרשי הצמדה  יום מהמועד הקובע לעיל 15פיגור בתשלום של עד  8.6.5

 וריבית.

הסר ספק, כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת  מובהר בזאת, למען 8.6.6

חשבונות ואישורם, מועדי התשלום ודרך העברתם, תחול בשינויים המחוייבים 

לבין  הרשות המקומיתגם לגבי כל תשלום במקרה בו הופסקה ההתקשרות בין 

 הספק טרם סיום תקופת החוזה, ביחס לתשלום היחסי המגיע לו. 

ית, לפי שיקול דעתה, לעכב או לדחות פירעון כל תהא רשא הרשות המקומית 8.6.7

חשבון אם הספק אינו ממלא אחר התחייבויותיו לפי החוזה. במקרה שכזה, 

הודעה בכתב לספק, בה תצויין הסיבה לעיכוב החשבון  הרשות המקומיתתיתן 

 או דחיית הפירעון כאמור. 

כל חבות כלשהי שלא אושר על ידי המפקח יעוכב ללא  אספקת שירותיםתשלום בגין  8.7

 .הרשות המקומיתוזאת עד לבירורם ואישורם על ידי  ,הרשות המקומיתמצד 

איחר הספק בהגשת החשבונית ו/או לא הגישה בהתאם להוראות מסמכי המכרז, יידחה  8.8

ביצוע התשלום בחודש ימים, ובגין תקופה זו לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת, הצמדה 

 ו/או ריבית. 
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 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 מההרשות המקומית  9.3

לפיה  הספקפעל יוהתחייבות לסודיות גמורה כאמור לעיל. במידה ותבוא דרישה כאמור 

 תום על מסמך סודיות.עסיק בביצוע העבודות עובד שיסרב לחיולא 

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. 

 

 התחייבויות הספקאיסור העברת ו/או המחאת זכויות ו/או  .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 

מן ההתקשרות בינו לבין הרשות המקומית, כולן או מקצתן, לרבות זכויותיו לכספים 

פי התקשרות זו ו/או חובותיו כלפיו, אלא אם -מאת הרשות המקומית על שיגיעו לידיו

 קיבל מראש ובכתב את הסכמת הרשות המקומית. 

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 

ה כהעברת זכויות אסורה. האמור בס"ק זה לא יחול על חברות הנסחרות סעיף ז

 בבורסה לניירות ערך. 

כמו כן, מתחייב הספק לא לשתף איש אחר או גוף אחר זולת עובדיו או שליחיו בהספקת  10.3

הטובין לפי הסכם זה, והכל אלא אם קיבל על כך הסכמת הרשות המקומית בכתב 

 מראש. 

כלשהו או  מסוגבשעבוד  חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורותמכוח  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  לספקט ובלי שיהיו הבלעדי והמוחל הלנכון, על פי שיקול דעת

 על פי חוזה זה לא תיפגענה. הספקבקשר לכך ובלבד, שזכויות 

 

 אחריות בנזיקין .11



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

14 

 

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

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

 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 המקומית יוכיח 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 המקומית הספק מתחייב לפצות את  11.5

דרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה שהספק אחראי להם, עם  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

ה, וכל זאת לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותי –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

, סופי ומוחלט על כל תביעה חוזה זה הספק מוותר בזה בוויתור מלא 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

ה ו/או תאגיד, לרבות איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי( ו/או תאגידים קשורים ב

ו/או מי מטעמם ו/או הבאים בשעריהם, כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו ו/או מעשיו ו/או 

מחדליהם ו/או מעשיהם של עובדיו ו/או ספקיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו וינקוט 

 בכל האמצעים למניעתם. 
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נדרשה הרשות המקומית לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק שנגרם, לרבות  11.8

פי דין ו/או -ר לעיל ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד אחרים שהספק אחראי להם עלכאמו

פי חוזה זה, ישפה הספק את הרשות המקומית מיד עם קבלת דרישה ראשונית על -על

כך, בשל כל סכום ששילמה הרשות המקומית ו/או חוייבה לשלם ו/או כל סכום שהיא 

שנגרמה לה בגין הטיפול בנזק ו/או  עשויה להיות מחוייבות בו, וכן בגין כל הוצאה

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. 

 הרשות המקומית מתחייבת להודיע לספק על כל מקרה בו נתבעת על פי סעיף זה.  11.9

 

 בטיחות .12

ק מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הספ 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

 טעמו.הספקים וכל אדם אחר מ 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), תקנות הבטיחות בעבודה  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

י מטעמה עקב הפרת כל הוראה וכל מ הרשות המקומית לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד

 מהוראות הדין ומהוראות אלה.

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

 תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות שלהספק יבצע את העבודות  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

הספק רק קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, שמכירים את נוהלי כמו כן יעסיק  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.
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להסכם רשאית מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הספק ומאחריותו על פי הדין ובהתאם  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  ותלרב

בודק מוסמך תקופתי בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב  שדורש בדיקות

 מיומנים ועברו הסמכה כחוק. שהמשתמשים בכלים אלו

הספק יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי  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,

 תאונות, פגיעות ונזקים הספק מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד 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.

 הגנת הולכי רגל ותנועת כליבעת ביצוע עבודות ברשות הרבים יינקטו אמצעי בטיחות ל 12.13

 רכב על פי חוקים ותקנות משרד התחבורה.

הספק לבדו יהיה אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או  12.14

אובדן, בלא יוצא מן הכלל, אשר ייגרמו לאדם ו/או לרכוש, בלא יוצא מן הכלל, לרבות 

ורחים במקום, כתוצאה מאספקת אלה אשר ייגרמו לרשות המקומית, לעובדיה ולא

השירותים ו/או כתוצאה מפעולתם ו/או מחדלם של הספק ו/או עובדיו במישרין ו/או 

 בעקיפין. 

הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות את הרשות המקומית בגין כל נזק, תשלום והוצאה  12.15

 סבירה אשר ייגרמו לה ו/או יידרשו ו/או ייתבעו ממנה על ידי כל אדם בשל כל מעשה

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

לצורך קיום התחייבויותיו של הספק כלפי הרשות המקומית, מתחייב הספק להעסיק  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 

דים ו/או ההשתלמויות של העובדים, הספק יישא בעלות ההדרכה ו/או הכשרת העוב

ויהיה אחראי על העברת הנחיות הבטיחות הרלבנטיות לעובדים והדרכתם בנושאי 

 בטיחות בעבודה, כפי שנדרש על פי כל דין ופרקטיקות מקובלת. 
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 צוות הספק יכלול לפחות עובדים במספר ובסוגים, והכל על מנת להבטיח ביצוע 13.2

השירות  ם ביותר וכן על מנת להבטיח עמידה במדדיהשירותים בצורה ובאופן המושלמי

 המוגדרים במסמכי המכרז וחוזה זה.

 

 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

 מטעמם בכל הנוגע למילוי התחייבויות הספק לפי חוזה זה. המשנה ו/או מי

מטעמו, יהיו  הספק מצהיר, כי מעמדו בחוזה זה הינו של ספק עצמאי וכי כל העובדים 14.2

באופן בלעדי בכל  יישאוייחשבו כעובדים המועסקים מטעם ועל ידו בלבד, והספק 

במסגרת החוזה, לרבות  האחריות והחובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו, או מטעמו

נוסף שחל או יחול בגין העסקת  בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר או

לרבות הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק  עובדים ותנאי העסקתם, בהתאם לכל דין,

 וכיו"ב.או פיצויים 

ו/או מי  הרשות המקומיתמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא, בין  14.3

לבין הספק ו/או מי מטעמו יחסי שליחות, סוכנות, נציגות וכיוצא באלה. אם  מטעמה

ו/או מי מטעמה עלות או חבות בשל קביעה שיפוטית לפיה  הרשות המקומית תושת על

הרשות , ישפה הספק את הרשות המקומיתח או כנציג של כסוכן, כשלו הציג עצמו הספק

 בגין כל עלות כאמור. המקומית

לא תחוב בחובות שמירה ביחס לציוד, חומרים ומוצרים שימצאו  הרשות המקומית 14.4

 שייכים

 או במקום אחר. הרשות המקומיתלספק ו/או שהותיר הספק או מי מטעמו בחצרי 

, במישרין ו/או בעקיפין, לביצוע העבודות כל ההוצאות הנובעות, נוגעות או קשורות 14.5

והטובין מושא חוזה זה ו/או קיום התחייבויות הספק, לרבות תשלום לעובדי הספק 

)לרבות, שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל 

ו/או  תשלום סוציאלי, ביטוחים ואחרים(, תשלומי מיסים ו/או הפרשות ו/או ניכויים

פי דין, ביטוחים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והחאריות -העברות שהוטלו כולם על

בקשר עם ביצוע השרות ו/או הספקת הטובין יחולו על הספק וישולמו על ידו, ואיגוד 

ערים )אשכול רשויות גליל מערבי( לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן לתשלומים 

 לא כלפי רשויות כלשהן. אלה, לא כלפי עובדי הספק ו

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 

דרש, וכן ידאג לסביבת עבודה וכללי עבודה הוגנים וכנדרש על פי דין, לרבות שמירה כנ

על שוויון הזדמנויות כנדרש בחוק, מניעת הטרדה מינית וקביעת אמצעים מתאימים 

 לטיפול בכך. 
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בכל עת דו"ח רו"ח על אישור הרשות המקומית הספק מתחייב להמציא לפי דרישת  14.7

 ביצוע חיובים אלה. 

חייב לשפות את הרשות המקומית בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו ו/או הספק מת 14.8

סוכניו ו/או הפועלים כנגד הרשות המקומית ו/או מי מטעמה הנובעת במישרין ו/או 

ימים מדרישה  14בעקיפין מאספקת השירותים והטובין מושא חוזה זה, וזאת תוך 

ה בגין הוצאותיה של הרשות בכתב שתופנה אל הספק על ידי הרשות המקומית ובכלל ז

המקומית הנובעות מהתגוננותה מן התביעה האמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע 

 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

  

 וקניין רוחניזכויות קניין  .15

אין ולא יהיה באספקת השירותים מושא המכרז משום הפרה ו/או הפגיעה של זכויות  15.1

הקניין, לרבות אך לא רק, קניין רוחני של צד ג' כלשהו וכן אין ולא יהיו בהם כדי ליצור 

 על הרשות המקומית כל מגבלה. 

מייד עם  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הספק לשפות את הרשות המקומית, 15.2

קבלת דרישה על כך, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד הרשות המקומית בקשר 

עם הפרה נטענת כאמור, ובכלל זה לשפות את הרשות המקומית בגין כל הוצאה 

 שתידרש להוציא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתמודד עם טענה מעין זו. 

 

 זכויות שימוש .16

הבעלות בטובין מושא המכרז שהספק ספק ו/או יעמיד לרשות הרשות המקומית תעבור  16.1

לבעלות הרשות המקומית ולספק לא תהיה בהם כל זכות, אלא אם נקבע אחרת 

 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

בין אותם על הספק להעמד לטובת הרשות המקומית הינם בהשאלה ו/או כי הטו

 בהשכרה ו/או בכל דרך דומה, לא תוקנה להרשות המקומית זכות בעלות עליהם.

 

  שמירת דינים .17

ובכלל זה חוקים,  ,תוך ציות לכל דין העבודות ו/או השירותיםלבצע 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

ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר הודעות, קבלת רשיונות  הן,וכל הכרוך ב השירותים,

 .עבודות ו/או השירותיםוכל תשלום אחר החל בגין הותשלום מסים, אגרות 

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
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גן והציוד , את ציוד המו, על חשבונוו/או לכל הפועלים מטעמ 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  ולנהוג על פיהם ולוקח על עצמ

 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 

הרשות המקומית את בזאת להציג בפני  ו, ובהתאם לכל דין. הספק מתחייבנספחי

 ות, כאמור לעיל, לפי דרישתה.האישורים ו/או הרישיונ

כי החזקת אישורים ו/או רישיונות ו/או היתרים תקפים,  ובזאת, כי ידוע למצהיר  הספק 18.2

 הספקהצהרות  לעיל, הינה תנאי יסודי של חוזה זה. אי נכונות 18.1יף כאמור בסע

 כאמור לעניין סעיף זה, כולן או חלקן, תיחשב הפרה יסודית של החוזה.

 בתוקף שיחולמיד על כל שינוי  הרשות המקומיתליידע את  בזאת מתחייב הספק 18.3

, האוסר ו/או המגביל, את ו, בהתאם לסעיף זה, לרבות מתן צו שניתן כנגדוהצהרותי

 ו/או השירותים.לבצע את העבודות  הספקשל  ויכולת

 

 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  הספקם של ביקורת ייתכן ותכלול עיון בספרי החשבונות ובמסמכי 19.2

העבודות ו/או השירותים, לרבות נתונים השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. כמו כן, 

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

מיד עם דרישתו כל מידע ו/או מסמך הנדרש על ידיו, לרבות דו"חות כספים מבוקרים 

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  קייםמתחייב ל הספק 19.4

 בידי צד שלישי כלשהו.
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 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 לרשות המקומית ונזק 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  הרשות המקומיתכלפי  יהיה אחראי הספק 20.2

המקומית הרשות ו/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 ומית הרשותה מקאת  וא פוטרבקשר עם ביצוע העבודה, וה

 מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור.   ההנמצא בשירות

, לכל נזק לגוף הרשות המקומיתכלפי 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. 

ו את יורשיהם ו/או התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל לפצותם ו/א 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 רותיםאספקת השיתוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם  מטעמו

 ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם.  

בגין כל ה ו/או כל הפועל מטעמהרשות המקומית מתחייב לשפות ו/או לפצות את  הספק 20.6

אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שחוייבו לשלם בין מקרה שהאחריות לגביו 

 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  מי מטעמהו/או  מיתהרשות המקונתבעים  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 הרשות המקומית צורפה 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  ועל פי שיקול דעת, ולקיים למשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה

שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות אחריות  ובלבדכאמור,  והמתאימים לכיסוי אחריות
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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 לרשות המקומית להמציא  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 כאמור קיום. 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 קומית הרשות המאת 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 להרשות המקומית כלשהי כלפי 

 והיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליי הספק 21.5

 מכח סעיפי חוזה זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית.

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 להרשות המקומית המוקנים 

 ו לפי חוזה זה.מהתחייבויותי הספקלשחרר את 

 

 בנקאיתערבות  .22

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  עבודותתקופת ה( יום מתום 90הערבות תהיה בתוקף עד תום תשעים ) 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  הרשות המקומית( יום לאחר מועד קבלת הודעת 30ההארכה, שלושים )

 כאמור.  תעבודולהאריך 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 
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הרשות לידי  הספקמציא ימוסכם. מומשה הערבות הבנקאית, כולה או חלקה 

 חדשה או משלימה., מיד, ערבות בנקאית 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

 .ברשות המקומיתמהחשבון החודשי לאחר חתימה ואישור של גורם מוסמך 

ספק, הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית, תהיה הרשות המקומית רשאית לדרוש מה 23.6

 כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, תשלום בגובה סכום הערבות. 

בנוסף, הפר הספק את התחייבותו לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה זה, ישלם  23.7

הספק לרשות המקומית, מייד עם דרישה ראשונה, כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, את 

 "(:הפיצוי המוסכם)להלן: "הסכומים הקבועים בטבלה להלן, בגין כל יום של איחור 

 

 גובה הפיצוי המוסכם מדד השירות הנדרש מרכיב השירות

 ש"ח לכל יום איחור 500 באספקהאיחור של יום  איחור באספקת הסולר

 

הפיצוי המוסכם הינו נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת  23.8

ימים  7החתימה על חוזה זה. הספק ישלם לרשות המקומית את הפיצוי המוסכם בתוך 

ממועד קבלת דרישה בכתב על כך מאת הרשות המקומית. אין באמור בסעיף זה בכדי 

פיצוי המוסכם מהתמורה לגרוע מזכותה של הרשות המקומית לקזז את סכום ה

 המגיעה לספק בגין מתן השירותים או מכל סכום אחר המגיע לספק מהרשות המקומית. 

הפיצויים, כאמור בסעיף זה, הינם פיצויים מוסכמים מראש, בגין הנזקים שייגרמו  23.9

 , וגבייתם תעשה ללא הוכחת נזק.לרשות המקומית

, כי הספק יפצה וישפה 3בנספח ב'הוסכם בין הצדדים, מבלי לגרוע מהאחריות הנקובה  23.10

את איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(, בגין כל נזק ובגין כל ההוצאות הנלוות 

 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 
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 הפרות וסעדים .24

 .1970-על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 24.1

, 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  ואו על פי הדין, לרבות ביטול חוזה זה, לסלק את ידו/

 עשרים ואחד יום מראש, במקרים המפורטים להלן: לספקמתן הודעה 

 תנאי יסודי של חוזה זה. הפר הספק 24.3.1

 ןחוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תיק הפר הספק 24.3.2

הרשות ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה מימי עסקים  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  7ממועד הינתנם, או תוך 

 .ועצמ הספקמהצווים הנ"ל ע"י 

המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוזה, כולו או מקצתו, ללא אישור  הספק 24.3.4

 ה זה., כמפורט בחוזהרשות המקומית

 לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון. ובא בדברים עם נושי הספק 24.3.5

 נשוא חוזה זה. העבודותאו מלבצע את  ובפועל מלנהל עסקי חדל הספק 24.3.6

הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או  וו/או מי מנושאי המשרה שב הספקמנהל/י  24.3.7

וע בשמה , עשוי לפגהרשות 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

 

 כלליותהוראות  .25

הספק מצהיר ומתחייב בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא,  25.1

שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו 

לידי סיום, על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינו מוותר ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון 

פה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו או לכל סעד או תרו

עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה 

 זה לידי סיום, לא יהיה הספק רשאי למנוע מסירת העבודות לאחר.
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 או שינוי ויתור 25.2

 תהווה תקדים ולאהסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא  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.

דה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור שום ויתור, או הימנעות מפעולה במוע 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.

תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, כל תיקון או  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

ומקומית לתחום השיפוט של בית המשפט  המשפט, המוסמך מבחינה עניינית

 עניין זה., ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בבמחוז 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 
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זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש 

להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, בו, אין בהם כדי 

 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.

 ס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלןכל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפק 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 

 ור להלן.כאמ

להלן ותוך  המצויינתכל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת  26.3

שעות  48תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך  –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 

 דירקטוריון החברה שהתקבלה כדין.

 

      חתימה:     ____________ תאריך:
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 1נספח ב'

 השירותיםמפרט 

 

 כל ההגדרות וההוראות המנויות להלן באות כדי להוסיף על האמור במסמכי מכרז ובחוזה, .1

 ואינן גורעות מהוראותיהם או באות במקומם.

 בהתאם לסוג,, מ"ג 10סולר תקני לתחבורה, שתכולת הגופרית בו אינה עולה על  " סולר"

השימושים  בהוראות כל דין בקשר עםלמינון, לתמהיל, למאפיינים ולאיכות הנדרשת 

 במהלך תקופת ההתקשרות בסולר רשות המקומיתההספציפיים אותם תבצע 

 האמור.

 סולר.  " דלק"

מעובדיו אשר  פרטיו של אחד את, ימציא הספק ימים ממועד החתימה על החוזה( שבעה) 7בתוך  .2

העירייה, במייל,  פניותישמש במהלך ההתקשרות כמנהל קשרי לקוחות, ויהווה הכתובת לכל 

 בפקס או בטלפון סלולארי.

 4ויענה על הקריאות בתוך  רשות המקומיתמנהל קשרי הלקוחות יהיה זמין לפניות ה 6.1

שעות ממועד קבלת הפנייה, ובלבד שהתקבלה בשעות הפעילות המקובלות של ( ארבע)

בימים  הספק או המוקד מטעמו. לעניין סעיף זה, "השעות המקובלות" יחשבו פעילות

לפחות. הספק יעביר  8:30-13:00וביום ו' בין השעות  8:30-17:00בין השעות  -א' ה' 

 .את שעות פעילות המוקד לעירייה

 מנהל קשרי הלקוחות יהיה מוסמך להתחייב בשם הספק בכל הקשור למתן השירותים, 6.2

 מתןיעמוד בקשר רציף עם המנהל ו/או מי מטעמו, ויבצע כל תיאום או ארגון הנדרש ל

 שירות מיטבי על פי חוזה זה.

 המנהל יהיה זכאי, על פי שיקול דעתו, לדרוש החלפתו של מנהל קשרי הלקוחות, וככל 6.3

( שלושה) 3שדרש כן, ימציא הספק למנהל פרטיו של מנהל קשרי לקוחות חלופי בתוך 

 ימי עסקים ממועד קבלת הדרישה לכך.

 ייב לשתף פעולה עם המנהל ולהעמידהספק יפעל בהתאם להוראותיו של המנהל. הספק מתח .3

 את כל המידע, הנתונים והמסמכים על פי דרישותיו והנחיותיו. רשות המקומיתלרשות ה

 מובהר בזאת, כי הספק לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת על התמורה המצוינת בחוזה, לרבות .4

 באם העניקלכל תוספת הנקובה בהוראות הדין בקשר עם תדלוק שאינו בשירות עצמי, אף 

או תדלוק בשעות הלילה או בימי  רשות המקומיתהספק שירותי תדלוק מלא למי מרכבי ה

 מנוחה.

 על התמורה הנקובה בחוזה לא תתווסף כל תוספת תשלום, כדוגמת תוספת שירות בשבתות .5

עמלה  וחגים, דמי שירות בגין תדלוק לילה, שעת חירום או כל שירות תדלוק אחר שבגינו נגבית

 ספק בתחנותיו.ע"י ה

 

  



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

27 

 

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

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

 2ספח ב'נ                     

 ביצועכתב ערבות 

 לכבוד 

 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(/ הרשות המקומית

 תאריך:_________

 "(>הרשות המקומית< /איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי()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: 

מיום "( בקשר עם חוזה החברהעשוי להגיע לכם מאת _____________________ )להלן: "

 ________, עם איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(.

 

אנו נשלם לכם, תוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף  .2

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או  3הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה, 

 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"

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא 

 מדד אחר שיתפרסם במקומו.במקומה, או כל 

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" 

ממדד הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או  שונה

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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כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .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
  

 ביטוחיםאישור על קיום 

 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 

 חוזה מיום _________  )להלן: "השירותים"(בקשר עם 

 

 _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:אנו הח"מ 

 , כמפורט להלן:מתן השורותיםאנו ערכנו לחברה ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם 

 

 .......................................... תקופת הביטוח .1

 

 מספר פוליסה ________________________ – ביטוח אחריות מקצועית .2

ביטוח, המכסה הש"ח למקרה ולתקופת  1,000,000 שלביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות 

בהיותו אחראי על כל הפעולות הקשורות או הכרוכות בכך,  ספקאת רשלנותו המקצועית של ה

גוף של אדם כלשהו או ההתקשרות עם הרשות המקומית בגין פגיעה ברכוש או ב בקשר לחוזה

 כל גוף או ישות משפטית שהיא, לרבות הרשות המקומית הנובעת מרשלנות מקצועית.

 הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

בגין אחריותה  ה ומנהליהוגם את עובדי הרשות המקומית הפוליסה מורחבת לשפות את 2.1

 . למעשיו ומחדליו של הספק

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת הספק כנגד הרשות  2.2

 המקומית. 

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת  2.3

 המבטחת את הרשות המקומית כנגד אותה חבות. 

א מטעמו, בתנאי הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של הספק, וגם כל מי שב 2.4

  לפיצוי לפיה.הפוליסה או בהתניותיה בתום לב, לא יפגע בזכותה של הרשות המקומית 

ימים, לאחר סיומה אם  180 -הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מ 2.5

ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת  המבטח יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש,

 כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת על ידי הספק.  המכסה את אותה חבות

יום בגין ביטול הפוליסה או שינוי  60הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות  2.6

 לרעה בתנאיה. 
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 מספר פוליסה ________________________ – ביטוח צד שלישי .3

ת לאירוע  ולתקופ ₪  4,000,000 הינות כלפי הציבור. גבול האחריות ביטוח אחריות חוקי

 הביטוח. 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

יצוין במפורש בפוליסה כי הרשות המקומית, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה  3.1

 זו כצד שלישי.  ייחשבו לצורך פוליסה

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת  3.2

 מית כנגד אותה חבות. המבטחת את הרשות המקו

 סייג אחריות מקצועית בפוליסה לא יחול בגין נזקי גוף.  3.3

 הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד הרשות המקומית 3.4

 . לחוק ביטוח לאומי 328על פי סעיף 

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות  3.5

 ומית ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.המק

 מספר פוליסה ________________________ –בידיםביטוח חבות מע .4

ביטוח חבות מעסיקים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע 

לתקופת ו לאירוע₪  20,000,000לתובע ולסך של  ₪  6,000,000השירותים, בגבולות אחריות של 

 ביטוח.  ה

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.  4.1

הביטוח חל על כל עובד של הספק, ספק משנה שלו ועובדיו של ספק משנה כאמור, בין  4.2

 אם קיבל שכר מהספק ובין אם לאו. 

על זכות השיבוב כנגד הרשות המקומית ולמעט כלפי מי  הפוליסה תכלול סעיף ויתור 4.3

 שגרם לנזק בזדון.

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .5

נרכשו על ידי הספק אצל מבטח אחד בלבד המפורטים למעלה כל הכיסויים הביטוחיים  5.1

 )הח"מ(. 

את הרשות המקומית, עובדיה, נבחריה, המפקח וקבלני  לשפות והורחב הפוליסות 5.2

 המשנה של הספק. 

הביטוחים שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או  5.3

, אלא אם כן מסר המבטח לרשות המקומית הודעה, במכתב בדואר רשום, לשנותם לרעה

 )שישים( יום מראש.  60על כוונתו לעשות כן, לפחות 

בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה  בסעיפים למעלהוחים שערך הספק בהתאם ביטב 5.4

המפקיעים או המגבילים את  –למעט תביעות המוגשות נגד הספק לבדו  –בפוליסה 

הכיסוי כאשר התביעה נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים 

פתאומי פגומים, זיהום תאונתי רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים 

 , עבודות נוער כחוק, הוצאת דיבה ולשון הרע, הרעלה במזון או במשקה. ובלתי צפוי 
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כל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור  5.5

ׂ ( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל SUBROGATIONשל המבטח על זכותו לתחלוף )

טרם קרות מקרה הביטוח התחייב בכתב  ספקליו או שהאאדם או גוף שלמבוטח זיקה 

 לשפותו, או הקשור לעבודות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

כל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו  5.6

מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה  איחור ב זכויות הרשות המקומית מחמת

וכיו"ב, אלא אם המקרה היה ידוע לרשות המקומית, כשלעניין זה מוגדר כמנכ"ל 

 הרשות המקומית, גזבר הרשות המקומית או האחראי על הביטוח בעירייה. 

כל הוראה בביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה  5.7

גבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ו/או מ

ולא תופעל כלפי הרשות המקומית. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה 

הביטוח ביחס לרשות המקומית הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את הרשות המקומית 

חי הרשות המקומית ו השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטא/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  5.8

השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה. כמו כן, חובות "המבוטח" על פי תנאי והתניות 

 הספק בלבד. הפוליסות תחולנה על 

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו על גבי אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי  5.9

מוקדם לקיום ההתקשרות בין הספק לרשות המקומית, ובהיעדר חתימתו על גבי 

 אישור ביטוחים הרשות המקומית לא היתה מתקשרת עם הספק 

 . לא שונו מפורשות באישור זההפוליסות המקוריות עד כמה שלתנאי  הפוליסות כפופות 5.10

 

 

 

 

 תאריך: ____________________

 

 חותמת חברת הביטוח

 

 חתימת מורשה חתימה

 

: סוכן ביטוח

_____________________ 

 

 

 :__________________________טלפון
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