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 02/2018מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז פומבי 
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 למסמכי המכרז: 6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3סעיף  .1

נבקש להבהיר כי המסמך שיועבר לתאגיד לא יהיה חשבונית מס כי אם "מסמך אחר" המוכר 

 על ידי רשויות המס.

 הבקשה התקבלה באופן זה:

למסמכי  6להוראות והתנאים הכלליים בעמוד  3( לסעיף 4) רביעיתבמקום האמור בפסקה ה

מכיוון שסכום ההתקשרות המירבי הינו הוראת חוק, על הספק/ים הזוכה/ים המכרז: "

להעביר לאיגוד הערים העתק של כל חשבונית מס שתיצא למי מרשויות איגוד בגין רכישת 

הטובין. תנאי זה יהיה תנאי ייסודי לזכותו/ם של הספק/עם להתקשר עם רשויות האשכול, 

תקופת ההסכם, או טרם מומש אם טרם הסתיימה ייתו במכרז, גם והפרתו תגרור ביטול זכ

מלוא סכום ההתקשרות 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

הינו הוראת חוק, על הספק/ים הזוכה/ים  התקשרות המירבימכיוון שסכום ה"יבוא: 

או מסמך המוכר על ידי רשויות המס להעביר לאיגוד הערים העתק של כל חשבונית מס 

שתיצא למי מרשויות איגוד בגין רכישת הטובין. תנאי זה יהיה תנאי ייסודי לזכותו/ם של 

גם אם טרם זכייתו במכרז,  רתו תגרור ביטולהספק/עם להתקשר עם רשויות האשכול, והפ

הסתיימה תקופת ההסכם, או טרם מומש מלוא סכום ההתקשרות המירבי. רואים את 

המציעים במכרז זה כמי שמוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סיבה שהיא 

ו אעקב ביטול הזכות להתקשר עם רשויות האשכול מסיבה של אי העברת חשבונית מס 

 ."כאמור לעילהמס  ר על ידי רשויותמסמך אחר המוכ

 

 למסמכי המכרז: 6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3סעיף  .2

לאשכול אודות רשות מסוימת כרוכה בהסכמתה המוקדמת של  נבקש להבהיר כי העברת מידע

 אותה רשות. לא ניתן להעביר מידע אודות רשות ללא הסכמתה.

ת המכרז, היו הסכמתה להוראותיו, לרבות מובהר כי תנאי לשימוש רשויות האשכול בתוצאו

 ת המידע לאשכול.העבר

 

 למסמכי המכרז: 6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3סעיף  .3

בקש להבהיר כי האשכול יוכל להפעיל סנקציה בגין אי העברת חשבוניות רק לאחר התראה נ

מור העברת המידע, כאיום במהלכה לא תוקנה ההפרה )ובכפוף להסכמת הרשות ל 14בת 

 לעיל(.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי  6להוראות והתנאים הכלליים בעמוד  3( לסעיף 5) חמישיתבמקום האמור בפסקה ה

בנוסף, אם יפר הספק/ים הזוכה/ים את הדרישה להעביר העתק את חשבונית מס " המכרז:
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רים את דבר שתצא למי מרשויות איגוד בגין רכישת הטובין לאיגוד הערים, יפרסם איגוד הע

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

 ".1965-ע, תשכ"האיסור לשון הר

או דרישה להעביר העתק את חשבונית מס ה"בנוסף, אם יפר הספק/ים הזוכה/ים את יבוא: 

ין רכישת הטובין שתצא למי מרשויות איגוד בגמסמך אחר המוכר על ידי רשויות המס 

יום מיום משלוח הודעה על דבר  14לאחר שלא תיקן את ההפרה בתוך רים, לאיגוד הע

יפרסם איגוד הערים את דבר ההפרה, ולספק/ים לא תהיה טענה , יםאיגוד הערההפרה מ

 ".1965-בגין פרסום מכוחו של כל דין, ובמיוחד לא מכוחו של חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה

 

 למסמכי המכרז: 6כלליים, עמוד אות ותנאים להור 3סעיף  .4

תהווה הפרה יסודית ההוראה לפי אי העברת העתק חשבונית שתוצא לרשות מקומית לאיגוד 

אותה לכל הפחות למתן התראה בכתב  כפיףהותגרור ביטול הזכייה הינה גורפת מדי ונבקש ל

 אותה. מהאיגוד לספק בדבר ההפרה ומתן הזדמנות סבירה לתקן

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 3ובה ראו תש

 

 למסמכי המכרז: 6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  3( לסעיף 5פסקה חמישית ) .5

טענה בגין הפירסום אינה מקובלת  לפיה האיגוד יפרסם את דבר ההפרה ולאיגוד לא תהיה

 עלינו ונבקש למחוק אותה.

 הבקשה נדחית.

 

 למסמכי המכרז: 8מוד ם, בעלהוראות והתנאים הכלליי 7.2סעיף  .6

ההצעות, יש לפרט מחברה לחברה. על מנת שניתן יהיה להשוות בין מחירוני השמנים שונים 

 במדויק את סוג השמן הנדרש.

 הבקשה נדחית. מחירי השמנים אינם מהווים משקל בבדיקת ההצעות.

 

 למסמכי המכרז: 8להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  7.3סעיף  .7

חזקת התקן תדלוק כרוכות עלויות גבוהות, אשר אין הצדקה ו/או כי בהתקנת  נבקש להבהיר

הזוכה יישא בהן ובפרט לאור העובדה שבהתקן אוניברסלי ניתן לעשות הגיון כלכלי כי הספק 

שימוש בכל תחנת תדלוק של כל חברת דלק. לאור האמור, נבקש להבהיר כי ייקבע שעלות 

פן שלא יביא למצב שבו חברות הדלק יידרשו לשאת התקני התדלוק תחול על התאגיד באו

ז לקבוע מנגנון לפיו, במידה וזוכה במכר בעלות ההתקן האוניברסלי מכיסן. לחילופין, נבקש

יתקין על חשבונו התקני תדלוק אוניברסליים, אשר לא יתדלקו אצלו, יהיה הזוכה רשאי 

 לחייב את התאגיד בעלות אותם ההתקנים והתקנתם.

 הבא: בלת באופןהבקשה מתק

הזוכה על למסמכי המכרז: " 8להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  7.3במקום האמור בסעיף 

לדאוג לביצוע כל הנדרש על פי מסמכי המכרז והחוזה, לרבות התקנת התקני תדלוק בכל רכבי 

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

וחשב )אוטומטי( בתחנות התדלוק של הספק, לרבות אחזקתם, תיקונם והחלפתם של ממ



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

4 

 

 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-סברלדובשמורות לעו"ד מרים הזכויות © 

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

במהלך כל תקופת ההתקשרות. התקני התדלוק שיסופקו ע"י  יידרשהתקני התדלוק ככל ש

המציע/ים הזוכים יהיו רכוש הרשות המקומית מעת התנתקם, ולא יושבו למציע/ים 

 הזוכה/ים מכל סיבה שהיא."

צוע כל הנדרש על פי מסמכי המכרז והחוזה, לרבות התקנת לדאוג לביעל הזוכה "יבוא: 

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

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

תקופת ההתקשרות. התקנת במהלך כל ל שיידרש תיקונם והחלפתם של התקני התדלוק ככ

התקני התידלוק תהיה על חשבון הספק, והבעלות בהם תהיה של הספק. בסוף תקופת 

או ₪,  40ההתקשרות הרשות תוכל לבחור אם לרוכש את התקני התידלוק בעלות של 

להשיבם לספק. במקרה של השבת התקני התידלוק לספק, עלות הסרת התקני התידלוק 

 "על הספק. תהיה

 

 למסמכי המכרז: 9להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  7.8.1סעיף  .8

נבקש להבהיר כי כל מוצר דלק שהמציע מספק בשגרה, יסופק, אך ככל שמדובר במוצר 

 שמחירו לא נקבע במסגרת מכרז זה, האספקה תתבצע בכפוף לקביעת מחירו.

 .ברורהאינה הברה המבוקשת ה

 

 למסמכי המכרז: 8-7 יםבעמוד והתנאים הכלליים,להוראות  7סעיף  .9

בקשכם להבהיר האם המציעים יכולים לבחור לאיזה מהפרקים הם יגישו הצעה או נ .9.1

 הפרקים. 2-מחויבים להגיש הצעה ל האם הם

 יש שני פרקים. המציעים רשאים להגיש הצעה רק לאחד הפרקים או לשניהם ביחד.

 

מקומיות בתחומן אספקה ישירות לרשויות הבנוסף, מאחר ופרק ב' מדבר על  .9.2

נבקש לקבל פרטים לגבי האספקות בהתאם למפורט להלן: נבקש לדעת  פאליהמוניצי

לגבי כל ) אתרים להם נדרשות אספקות של סולרכתובות ממוקמות ה באלו מיקומים /

למה משמשים אותם אתרים; אלו מתקנים קיימים בהן: מה  ;(רשות מקומית בנפרד

ם המכלים הינם מכלים על קרקעיים או מכלים אה כלים, מה נפח המכלים,כמות המי

ואם כן מאיזו תוצרת ומאיזה דגם; מה  תת קרקעיים, האם קיימות בתחנות משאבות

ברמה שנתית / )אתרים  כמות הסולר אותה צורכת כל רשות בכל אחד מאותם

צ"ב פרטים וכיו ; מה תדירות האספקות; מה הכמות הנדרשת בכל אספקה(חודשית

 יות המקומיות.הבין מה הצרכים של הרשושיעזרו לנו ל

 באחריות המציעים לבדוק את הנתונים המבוקשים, שאינם בידיעת האשכול.

יחד עם זאת, ומבלי לגרוע מההסתייגות הכללית לעיל, יציין האשכול כי במועצה 

כלי סולר מי 15-בשנה, יש כ₪  900,000-המקומית בית ג'אן, שם הצריכה היא של כ

 ות אשכול אחרות.ע על מספר מיכלים ברשוילהסקה. לא ידו

 

 למסמכי המכרז: 8-7להוראות והתנאים הכלליים, בעמודים  7.1.1.2סעיף  .10
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האם הכוונה בהגדרת "תחום השיפוט" הוא שעל מנת  –בסעיף זה אינו ברור די הצורך האמור 

להפעיל תחנה הנמצאת בתחנת כלשהי עליו  שספק יזכה באספקת דלקים לרשות מקומית

 ?7.1.1.2תה רשות מקומית כפי שהוא מוגדר בס"ק דלוק ב "תחום השיפוט" של אות

מתייחס לתדלוק בתחום שיפוט הרשות המקומית בלבד. סעיף  7.1.1.2סעיף  –הבהרה 

מתייחס לתדלוק בשטח מדינת ישראל פרט לתחום השיפוט הרשות המקומית.  7.1.1.1

 מקומית.המדינה ותחום שיפוט הרשות הותהיה זהות בין הספק בשטח  כמובן שיכול להיות

לרשויות האשכול ניתנת זכות לבחור ספק המפעיל תחנת דלק בתחום שיפוטן )כפי שמוגדר 

 במסמכי המכרז(, וזאת כדי שלא תאלץ לתדלק במרחק רב מתחומה. 

 

 מכרז:למסמכי ה 8להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  7.1.10-7.1.5סעיפים  .11

 לרשות מקומית בתחנת דלק (או סולר)ן ספק אחד באספקת בנזי האם הכוונה הוא שיזכה

ביתר התחנות בפריסה ארצית? אם  (או סולר)בתחומה ואילו ספק אחר יזכה באספקת בנזין 

מי מבין הספקים השונים תחול האחריות להתקנת הדלקנים ותחזוקתם? כמו כן,  –כן על 

זוכה יחיד או שעשויים להיבחר /עבור כל אחד מהפרקים ייבחר ספקהאם  נבקשכם להבהיר

 מס' ספקים/זוכים.

 הבהרה:

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 10ראו הבהרה בסעיף 

 הספק הזוכה באספקת דלק ארצית האחריות בהתקנת הדלקנים ואחזקתם.

 

 המכרז:למסמכי  9להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  8.2.1סעיף  .12

העומדת בכל תנאי המכרז. נבקש להבהיר כי שירות  דלק נבקש להבהיר כי המציע הינו חברת

אספקת הדלקים בפועל נעשה באמצעות חברה בת של המציע והיא זו אשר תנפיק את החשבון 

החודשי. כמו כן ולמען הסדר הטוב, יצויין כי חלק מתחנות התדלוק של המציע, מופעלות על 

שנה של המציע. הובלת הדלקים ני מידי זכיינים וכן כי תחנות השירות של המציע הינן קבל

מתבצעת אף היא באמצעות חברה בת בבעלות מלאה של המציע, והרשיונות הרלוונטים 

 .םלהובלה הינם על שמ

הבהרה: אין מניעה שהשירותים יינתנו ע"י קבלני משנה או זכיינים של המציע, אולם 

ים באמצעותם כיינהספק/ים הזוכה/ים במכרז יהיה/ו אחראי/ם כי קבלני המשנה או הז

ייספק את השירותים או את הדלקים יעמדו בכל התחייבויות הספק/המציע המפורטות 

 בכלל מסמכי המכרז, לרבות הסכם הספק.
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ת אין זה מעשי לצרף רישיונות עסק של כל תחנות התדלוק של המציע, שכן מדובר במאו

 נות. נבקש להסתפק בהצהרה לפיה קיימים רישיונות עסק לכל התחנות.תח

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז:  10להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  8.2.3במקום האמור בסעיף 

  תחנות דלק ציבוריות לפחות בפריסה ארצית. 200המציע מפעיל בישראל "
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ה על ידו ויצרף אליה את רשימת התחנות נספח חתומ הצהרהלהוכחת הניסיון יצרף המציע 

בתוספת כתובות של התחנות. הנספח יכלול מפה של רשויות האשכול, והמציע יציין על , 2א'

 .2גביה את התחנות המפורטות בנספח א'

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

תחנות דלק ותדלוק  –א 2.2זה, לפיו יש להן רשיון עסק לפי פרט סעיף תנאי הדלק העומדות ב

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

 יבוא:

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

שימת התחנות נספח להוכחת הניסיון יצרף המציע הצהרה חתומה על ידו ויצרף אליה את ר

בתוספת כתובות של התחנות. הנספח יכלול מפה של רשויות האשכול, והמציע יציין על , 2א'

 .2גביה את התחנות המפורטות בנספח א'

ן עסק בתוקף יש רישיו 2ייצרף הצהרה כי לכלל תחנות הדלק המפורטות בנספח א' המציע

תחנות דלק ותדלוק כאמור  – א2.2במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, לפי פרט 

 ."2013-בתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג
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 נבקש להבהיר מהן כמויות האספקה המוערכות בפרק ב'.  .14.1

 ציוד.נבקש להבהיר מהו הציוד אליו יש לספק סולר ומהם המיקומים בהם נמצא ה .14.2

נבקש להבהיר כי המחיר עבור אספקת סולר למיכלים הינו תלוי מיקום גאוגרפי ולכן  .14.3

 יש לאפשר הגשת הצעת המחיר בהתאם.

 4מספר להבהרה  1, וכן סעיף לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה 9.2ראו תשובה 

 .באתר האשכול המפורסמת 4.11.18מיום 

 

 למסמכי המכרז: 10, בעמוד להוראות והתנאים הכלליים 8.2.3ף סעי .15

מאחר ובדרך כלל חברות הדלק אינן מפעילות את תחנות התדלוק בעצמן אלא הן  .15.1

חברות בנות של חברות הדלק או ע"י מפעילים / זכיינים מטעם החברות,  מופעלות ע"י

במונח "מפעיל" הכוונה תהיה לרבות באמצעות חברות בת ו/או  נבקשכם לההבהיר כי

 מטעם החברות. זכיינים /באמצעות מפעילים 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 10להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  8.2.3( בסעיף 2אחרי הפסקה השנייה )

 , תתווסף פסקה חדש כדלקמן:למסמכי המכרז

מטעם  זכיינים ו/אולרבות חברות בת ו/או מפעילים  –בסעיף זה "מפעיל" המושג 

 –חובות המציע או הספק  חריות למילוי כליחד עם זאת, הא .קשורים עם המציעה

חברות בת ו/או תחול בכל מקרה על המציע או הספק, ועליהם לוודא כי  –לפי העניין 

 קשורים עימם ימלאו התחייבויותיו אלו.הום ממטע זכיינים ו/אומפעילים 

 

יש לציין את כל תחנות התדלוק אותן מפעיל המציע  8לא ברור לנו האם בנספח א'  .15.2

 ארצית או רק את רשימת התחנות בתחום השיפוט של רשויות האשכול. הבפריס
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יש לציין את כל התחנות בפריסה ארצית, ומתכן לאבחן את התחנות  –הבהרה 

 המצויות בתחום שיפוט רשויות האשכול לכל רשות בנפרד.

 

בנוסף, נבקש לוותר על צירוף מפה של תחנות התדלוק שכן מפה כזו אינה בנמצא  .15.3

 בצירוף רשימת התחנות וכתובותיהן בלבד. ולהסתפק

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  8.2.3( בסעיף 1המשפט השני בפסקה הראשונה )

הנספח יכלול מפה של רשויות האשכול, והמציע יציין על גביה : "למסמכי המכרז 10

 .מבוטל –" 2את התחנות המפורטות בנספח א'

 

רישיונות העסק של התחנה בהנחה שכוונתכם היתה לפרט  ישה לצירוףלעניין הדר .15.4

בפריסה ארצית,  (לפחות 200)את כלל תחנות התדלוק  8התחנות נספח א'  –ברשימת 

לרשימה את העתקי רישיונות העסק של כלל התחנות היא דרישה  אזי הדרישה לצרף

 ונבקשכם לוותר עליה. בלתי סבירה ומכבידה

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 13ראו הבהרה בסעיף 

 

 למסמכי המכרז: 10להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  8.2.6ף סעי .16

בשירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה של  –קבעתם תנאי סף לפיו למציע ניסיון בסעיף זה 

, לקוחות לפחות וגו', כלומר 8עבור  כלי רכב או 31מערכות דלק עבור לקוח אחד בעל צי של 

מקומית. לאור האמור לעיל  אוו דווקא לקוח שהוא רשותמדובר על לקוח מכל סוג שהוא ול

רשות מקומית גזבר /  להצעה דווקא אישור של לקוח שהואלא ברור לנו מדוע נדרש לצרף 

 מנכ"ל / מזכיר הרשות המקומית.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 10נאים הכלליים, בעמוד ות והתלהורא 8.2.6ף סעי( ב2האמור בפסקה השנייה ) במקום

מקומית להוכחת תנאי סף זה, המשתתף יצרף להצעתו אישור, מכל רשות " למסמכי המכרז:

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

מנכ"ל חתום ע"י , לקוחלהוכחת תנאי סף זה, המשתתף יצרף להצעתו אישור, מכל " יבוא:

אספקת דלק, אחזקה  לפיו, המשתתף סיפק ללקוח שירותי הלקוחשל  הלקוח או רו"ח

 ".ללקוח ותקופת מתן השירותים ,לקוח, כמות כלי הרכב של הוהתקנה של מערכות דלק

 

 למסמכי המכרז: 10להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  8.3ף סעי .17

את הסולר  אנו מבקשים לפטור את הספקים מלספק לרשויות האשכול סולר להסקה ולהחליף

מובהר כי סולר לתחבורה עונה מבחינת כל תכונותיו  להסקה בסולר לתחבורה. לעניין זה

לסולר להסקה, סולר לתחבורה הינו מוצר  ואיכותו לאלה של הסולר להסקה, אולם בניגוד

שהשימוש בו בארץ הינו זניח והזמינות  זמין שהשימוש בו נפוץ בעוד שסולר להסקה הוא מוצר

 ועטה מאוד עד אפסית.שלו הינה מ

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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במקביל למסמך תשובות להבהרה זה פורסם גם הסכם לאספקת סולר לרשויות המקומיות, 

כי הסולר שיסופק יהיה סולר  1נספח ב' –שם נקבע, בסעיף ההגדרות במפרט השירותים 

 תקני לתחבורה.

 

 מכי המכרז:למס 11להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  8.3.3סעיף  .18

"משאית תדלוק" אינן מכוונות למשאית המיועדת לתדלוק רכבים נבקש להבהיר כי המילים 

 בשטח כי אם למכלית המובילה דלקים ופורקת אותם במתקנים נייחים.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז, יתווסף משפט חדש  11הכלליים, בעמוד  להוראות והתנאים 8.3.3בסוף סעיף 

מכלית להובלת ופריקת דלקים  –"לעניין מכרז זה המונח "משאית תדלוק" מן: כדלק

 במתקנים נייחים."
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ום שיפוטן של הגדרת תנאי הסף לפיה "המציע מפעיל לפחות משאית תדלוק אחת בתח .19.1

המציאות בה מתנהלות חברות  האשכול" אינה ברורה ואינה תואמת את רשויות

אינה מפעילות מיכלית תדלוק באיזור  (חברות הדלק האחרות כמו גם)ברתנו הדלק: ח

עומד צי של מכליות תדלוק המונה עשרות מכליות  זה או אחר אלא לרשות חברתנו

פריסה ארצית מדן ועד אילת. צי זה אינו ב ונגררים המשרתים את לקוחות חברתנו

אשר חברת  _____ )השם הוסתר ע"י האשכול(ידי חברתנו אלא ע"י מופעל ישירות על 

ההובלה של חברתנו.  בת בשליטה ובבעלותה מלאה של חברתנו אשר משמשת כזרוע

שישתמע ממנו  כך 8.3.3לאור האמור לעיל נבקש לתקן את ניסוח תנאי הסף שבסעיף 

 יכולת הובלת דלקים לרשויות האשכול באמצעות מיכליות. שלמציע

 ה מתקבלת באופן הבא:קשהב

למסמכי המכרז:  11להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  8.3.3במקום האמור בסעיף 

  "המציע מפעיל לפחות משאית תדלוק אחת בתחום שיפוטן של רשויות האשכול.

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

ייצור ומועד הבעלות רישוי של המשאית, שנת ההנספח יכלול את מספר ה .משאיותה

במשאית. להצעה יצורפו העתקים נאמני למקור מאושרים ע"י עו"ד או רו"ח של 

 רשיונות כל המשאית ותעודות ביטוח שלהן."

  דלק. "למציע יכולת הובלת דלקים לרשויות באמצעות מיכליותיבוא: 

צרף אליה את רשימת להוכחת הניסיון יצרף המציע הצהרה חתומה על ידו וי

 ".או את רשימת בעלי החוזה עימו באמצעותם הוא מוביל דלקים המשאיות

 

לאור האמור לעיל נראה לנו כי הדרישה לצרף את רישיונות הרכב ותעודות הביטוח  .19.2

הינה דרישה מכבידה  (בעשרות רבותוכאמור לעיל, מדובר )אחת מהמיכליות  של כל

ת חומרים מסוכנים פק בצירוף הרישיון להובלונבקשכם לוותר עליה להסת ומיותרת

שמוצא ע"י משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לחברות ההובלה ( "רישיון המוביל")

מספר הרכב, שם בעל הרכב, תוצר הרכב, שנת ייצור, סוג  אשר בו מפורטים, בין היתר,
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"ק תנאי הסף שבס( )חומר מסוכנים)וג המטען ברכב ותוקף בדיקות החומ"ס הרכב, ס

8.4.) 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 לעיל מסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 19.1ראו תשובה לשאלה 

למסמכי המכרז:  11להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  8.4במקום האמור בסעיף 

חומרים מסוכנים לפי תקנות שירותי הובלה, "המציע הוא בעל רישיון להובלת 

 ."2001-תשס"א

לעיל, הוא בעל רישיון  8.3.3עימו כאמור בסעיף בעלי החוזה "המציע, או יבוא: 

 .2001-להובלת חומרים מסוכנים לפי תקנות שירותי הובלה, תשס"א
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להבהיר כי הובלת הדלקים מתבצעת על ידי חברה בת בבעלות מלאה של המציע, ולפיכך נבקש 

 הרישיונות הרלוונטיים על שמה.יוגשו 

 .מסמך תשובות לשאלות הבהרה זה לעיל 19ראו תשובה לשאלה 

 

 למסמכי המכרז: 11להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  8.5סעיף  .21

המתייחס הן לאחסון דלקים, הן לשינוע דלקים והן לא קיים רישיון עסק אחד כולל  .21.1

עסקים )התאם לצו רישוי עסקים דלקים, וכל אחד מהם מהווה פריט שונה ב למכירת

 .2013-, תשע"ג(טעוני רישוי

 

לעניין אחסון דלקים לא ברור מהי הרלבנטיות של רישיון עסק לאחסון למכרז שהרי  .21.2

הזוכה אינו נדרש לאחסן דלקים כלשהם עבור המועצה האזורית, ולכן  –המציע 

לות ובשליטה זו. לחילופין, ברשות שותפות בת המצויה בבע נבקשכם להשמיט דרישה

פוק לדלקים של "פי גלילות" מסופי האחסון הני מלאה של חברתנו, המפעילה את

להשתתף במכרז נבקשכם לאפשר לנו  קיים רישיון לאחסון דלקים, ועל מנת שנוכל

 לצרפו להצעה ולהסתמך עליו.

 

לעניין השינוע מאחר וכאמור לעיל, חברתנו, בדומה לחברות הדלק האחרות, אינה  .21.3

_ ____את הדלקים ללקוחותיה בעצמה אלא משתמשת בשירותיה של  –מובילה 

של חברתנו המצויה בשליטתה ובבעלותה  שהינה חברת בת)השם נמחק ע"י האשכול( 

לשינוע דלקים. על מנת שחברתנו תוכל  המלאה של חברתנו אשר ברשותה רישיון עסק

יש לכם את לאפשר לנו להג להשתתף במכרז ולעמוד בתנאים המוקדמים, נבקשכם

 ו.ק רישיון העסק של חב' דלק שינוע ולהסתמך עליהעת

 

לעניין המכירה לחברות הדלק לא קיים "רישיון עסק" למכירת דלקים והן מורשות  .21.4

דלקים מכוח היותן רשומות במרשם חברות הדלק המתנהל ע"י מנהל הדלק  –לשווק 

ולכן, נבקשכם  (לנספח א' 8.2.1תנאי הסף שבסעיף )הלאומיות  שבמשרד התשתיות



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

10 

 

 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-סברלדובשמורות לעו"ד מרים הזכויות © 

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

הנ"ל גם על  8.2.1י הסף שבסעיף לחילופין, להחיל את תנא להשמיט דרישה זו או

 הצעות במסגרת פרק ב'.

 
 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז: "המציע  11להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  8.5במקום האמור הסעיף 

פי הוראות צו רישוי עסקים )עסקים הוא בעל רישיון עסק לאחסון, שינוע ומכירת דלק, על 

 ."2013-תשע"גטעוני רישוי(, 

 לתחנות דלק ותדלוקבעל רישיון עסק מציע שיגיש הצעה לפרק א' במכרז זה יהיה  "יבוא: 

 .2013-על פי הוראות צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

במכליות של דלק ועו לשינבעל רישיון עסק מציע שיגיש הצעה לפרק ב' במכרז זה יהיה 

 .2013-על פי הוראות צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג לסוגיו

קשורים מטעם ה זכיינים ו/אולרבות חברות בת ו/או מפעילים  –בסעיף זה "מפעיל" המושג 

 ".עם המציע

 

 למסמכי המכרז: 11להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  8.3.4סעיף  .22

 ויים ואינם מתייחסים כלל לדלקים.הינם שג 1.3.4 –ותם פרטתם בס"ק ריטי רישיון העסק אפ

עוסק  ,2013-, תשע"ג(עסקים טעוני רישוי) ג' לתוספת לצו רישוי עסקים 2.1כך למשל פרט 

שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות )ד' 2.1וכך גם פרט  (ולא של דלק)במכירה וחלוקה של גז 

 בגז ולא בדלק.שעוסק אף הוא  (מתקן לשינוי לחץ

 שה מתקבלת באופן הבא:הבק

 המציעלמסמכי המכרז: " 11להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  8.3.4במקום האמור בסעיף 

ייצרף רישיון עסק בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, לפיו יש לו רשיון עסק 

שינוי בצנרת, ולרבות מתקן לשינועו, למעט שינוע  –ד 2.1מכירתו וחלוקתו,  –ג 2.1לפי פרטים 

שינועו במכליות כאמור בתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(,  –ח 2.2-לחץ, ו

 ".2013-תשע"ג

ייצרף רישיון עסק בתוקף במועד האחרון  המציעלעיל  8.5בשים לב להוראות סעיף "יבוא: 

תחנת דלק ותדלוק,  –א 2.2עסק לפי פרטים  להגשת ההצעות במכרז זה, לפיו יש לו רשיון

-שינועו במכליות כאמור בתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג –ח 2.2

2013." 

 

 למסמכי המכרז: 11להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  8.8סעיף  .23

ההסדרה והאכיפה נבקש להבהיר כי לא ניתן לקבל, בלוח הזמנים של המכרז, אישור ממינהל 

על המציע עיצומים כספיים בשל יותר שש הפרות של חוקי לא הוטלו  הכלכלה כי דבמשר

השנים האחרונות, כנדרש בסעיף זה. לפיכך, נבקש להסתפק בהצהרה של המציע,  3-העבודה ב

 מאומתת ע"י עו"ד.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז:  11הכלליים, בעמוד להוראות והתנאים  8.8במקום האמור בסעיף 

ף להצעתו אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי המשתתף ף יצרהמשתת"
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ו/או בעל זיקה אליו, לא הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות של חוקי העבודה, 

חד השנים האחרונות. לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי א 3במהלך 

 "כהפרה אחת.

טלו על עליו עיצומים כספיים בשל יותר שש תו תצהיר כי לא הו"המשתתף יצרף להצעיבוא: 

לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל  השנים האחרונות. 3-הפרות של חוקי העבודה ב

 עיצום כספי אחד כהפרה אחת.

ינהל ההסדרה אישור ממבמכרז הינו המצאת  זוכההיחד עם זאת, תנאי להתקשרות 

מים כספיים שתתף ו/או בעל זיקה אליו, לא הוטלו עיצווהאכיפה במשרד הכלכלה כי המ

 " השנים האחרונות. 3בשל יותר משש הפרות של חוקי העבודה, במהלך 

 

 למסמכי המכרז: 12להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  8.14סעיף  .24

יכול לזכות במכרז מטעמים של ניגוד נבקש להבהיר כי קביעת האשכול כי המשתתף אינו 

 וה בנימוקים סבירים ובשימוע שייערך למשתתף.עניינים תלו

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז:  12להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  8.14במקום האמור בסעיף 

י אאשכול ו/או מהמשתתף אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות ה"

המשתתף אינו יכול  עתו הבלעדי לקבוע כירשאי על פי שיקול ד אשכול, והמרשויות האשכול

 "לזכות במכרז זה.

אשכול ו/או מי המשתתף אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות ה"יבוא: 

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

טענותיו  הזדמנות להשמיע את , לאחר שנתן למשתתףהמשתתף אינו יכול לזכות במכרז זה

 ".כנגד הכוונה שלא לאפשר זכייה במכרז

 

 למסמכי המכרז: 13להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  10.1סעיף  .25

וניים למציע )חברת ביטוח, בנק וכו'(, נבקש מאחר והגשת ההצעה תלויה גם בגורמים חיצ

 בות לשאלות ההבהרה.ימי עבודה מיום קבלת התשו 7-להאריך המועד להגשת הצעות עד ל

 הבקשה נדחית.

. אישור קיום ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלהנדחתה הבקשה לצירוף אישור ממינהל 

 להתקשרות בחוזה.ביטוחים חתום ע"י המבטח אינו תנאי סף במכרז, אלא תנאי 

האשכול אינו רואה שיש צורך בזמן מיוחד להשגת יתר המסמכים הנדרשים להשתתפות 

 במכרז זה.

 

 למסמכי המכרז: 14להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  11יף עס .26

 ישנה טעות סופר בסכום דמי ההשתתפות במכרז במספר ובמילים.

 14להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  11( בסעיף 1במקום האמור בפסקה הראשונה )

 השתתפות במכרז, קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותניםלמסמכי המכרז: "

שקלים חדשים( כולל  שלושת אלפים)₪  5000בתשלום דמי השתתפות במכרז בסך כולל של 
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באמצעות המחאה מע"מ, אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא. תשלום דמי ההשתתפות יבוצע 

 "רשומה לפקודת האשכול.

השתתפות במכרז, קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותנים בתשלום יבוא: "

שקלים חדשים( כולל מע"מ,  חמשת אלפים)₪  5,000בסך כולל של במכרז  השתתפותדמי 

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

 "לפקודת האשכול.

 

 למסמכי המכרז: 15להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  11.7-ו 11.3סעיפים  .27

על רקע נים על ידי המציע במכרז זה, מוענקים נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים הנית

ויחול שינוי מהותי במצב זה, במהלך תקופת המצב השורר כיום בשוק האנרגיה, וכי במידה 

ההתקשרות בין הצדדים, יהא המציע זכאי לשנות את התנאים המסחריים, ובלבד שהמציע 

בכוונתו לבצע. במקרה יום מראש ובכתב, על השינוי ש 30ת בת יודיע למזמין בהודעה מוקדמ

 היה לרעת המזמין, יהא המזמין רשאי להביא ההסכם לידי סיום.שהשינוי האמור י

ההתקשרות לכל תקופת ההתקשרות הינה על בסיס ההצעה במכרז, ולא  – הבקשה נדחית

 ניתן לשנותה אלא לטובת רשויות האשכול.

 

 ז:למסמכי המכר 15תנאים הכלליים, בעמוד להוראות וה 12.2סעיף  .28

יום מראש ובכתב במהלכה לא תוקנה  14נבקש להכפיף את חילוט הערבות להתראה בת 

 ההפרה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

א 12.3יבוא סעיף  למסמכי המכרז 15להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  12.3אחרי סעיף 

 :בזו הלשון

לקה, ויאפשר "האשכול יודיע בכתב למשתתף על הכוונה לחלט את הערבות, כולה או ח

בתוך או להשמיע את טענותיו כנגד הכוונה לחלט את הערבות למשתתף לתקן את ההפרה 

 ( ימים."7שבעה )

 

 למסמכי המכרז: 16להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  12.3סעיף  .29

יום במהלכה לא תוקן הליקוי בעטיו מתבקש מימוש  14נבקש להכפיף סעיף זה להתראה בת 

 הערבות.

 .מסמך תשובות לשאלות הבהרה זה עילל 17לשאלה ראו תשובה 

 

 למסמכי המכרז: 16להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  12.3.2-ו 12.3.1סעיפים  .30

נבקש להכפיף סעיפים אלה לעריכת שימוע למציע, במסגרתו יוכל להשיב לטענות המועלות 

 גדו.כנ

 .מסמך תשובות לשאלות הבהרה זה לעיל 17ראו תשובה לשאלה 

 

 למסמכי המכרז: 16להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  13.3ף סעי .31
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ב יחד. נבקש להבהיר האם במידה ומוגשת -נבקש להבהיר האם יש להגיש את פרקים א ו

אז יש להגיש את הצעה לאחד הפרקים בלבד, יש לצרף את הפרק הרלוונטי בלבד או האם גם 

 מסמכי שני הפרקים?

כים ביחס לפרק שלא אחד, ואין צורך לצרף מסמ ניתן להגיש הצעה רק לפרק –הבהרה 

 ניתנת בגינו הצעה.

 ככל וההצעה מתייחסת לשני הפרקים, יש להגיש את ההצעה באותה מעטפה.

 

 למסמכי המכרז: 17להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  13.5סעיף  .32

 להבהיר האם יש למלא את הפרטים בפתיח לחוזה ולחתום על החוזה במקום המיועדנבקש 

 לחתימת הספק בסוף ההסכם.

המציעים ישלימו את פרטיהם בעמוד הראשון של הסכם הספק, יחתמו בכל עמוד  –הבהרה 

של הסכם הספק במקום המיועד לכך, וכן בסוף ההסכם יאשרו את חתימותיהם, אישור כי 

של המציע חתמו על הסכם הספק וכי ההחלטות להתקשרות בהסכם  מורשי החתימה

 וסדות המחייבים במציע.הספק התקבלו במ

 

 למסמכי המכרז: 17להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  13.9סעיף  .33

נבקש להבהיר כי המציע הינו חברת דלק העומדת בכל תנאי המכרז. נבקש להבהיר כי חלק 

בת של המציע והיא זו אשר תנפיק את החשבון החודשי.  מהשירותים ניתנים באמצעות חברה

, יצוין כי חלק מתחנות התדלוק של המציע, מופעלות על ידי זכיינים ובכמו כן ולמען הסדר הט

 וכן כי תחנות השירות של המציע הינן קבלני משנה של המציע.

 לעיל מסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 7ראו תשובה לשאלה 

 

 למסמכי המכרז: 17להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  13.9סעיף  .34

ך, הנחות בלתי נכונות וכיוב' ת חשש להבנה מוטעית של ההלינבקש כי במקרה של פסילה מחמ

 ייערך שימוע מקדים למציע טרם קבלת ההחלטה על פסילתו.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז  17להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  13.9( בסעיף 2בסוף הפסקה השנייה )

ול את הצעתו, ויאפשר למשתתף האשכול יודיע בכתב למשתתף על הכוונה לפס"יתווסף: 

( 7רה או להשמיע את טענותיו כנגד הכוונה לפסול את הצעתו בתוך שבעה )לתקן את ההפ

 ימים, בהתאם למקרה."

 

 למסמכי המכרז: 20להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  17.3 סעיף .35

יום מראש ובכתב במהלכה לא תוקן  14נבקש להכפיף את חילוט הערבות להתראה בת 

 קוי.הלי

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי  20להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  17.3( בסעיף 1בסוף הפסקה הראשונה )

 ציעעל הכוונה לחלט את הערבות ויאפשר למ מציעדיע בכתב ל"האשכול יוהמכרז יתווסף: 



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
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14 
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 (7לתקן את ההפרה או להשמיע את טענותיו כנגד הכוונה לחלט את הערבות בתוך שבעה )

 ימים."

 

 למסמכי המכרז: 20להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  17.3סעיף  .36

נבקש לבטל סעיף זה, שאינו מקובל. דרישת האשכול לדמי ניהול ושיעור דמי הניהול הנדשים 

 הינם בלתי סבירים ואף צפויים לאלץ את חברות הדלק לספוג הפסדים. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 20להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  17.3סעיף ( 2יה )פסקה השניבמקום האמור ב

 2%הקבלן הזוכה ישלם לאשכול עבור ניהול המכרז תשלום בשיעור של המכרז: "למסמכי 

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

רשויות האשכול אשר ימים מיום שהספק קיבל כל תמורה המגיעה לו מ 10בתוך לאשכול 

ועדה תישא הפרשי הצמדה וריבית החשב תשולם במ מקורה במכרז זה. תמורת אשכול שלא

הכללי מיום שהייתה אמורה להיות משולמת לאשכול כאמור לעיל בסעיף זה, ועד למועד 

תשלומה בפועל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לאשכול מהספק. ערבות האשכול 

ת תשלום תמורת האשכול, כך שבכל פעם שהאשכול ייעשה שימוש בערבו תשמש גם להבטחת

 "לעיל. 17.1האשכול לעניין זה, ישלים הספק את סכום ערבות האשכול כאמור בסעיף 

אג"ח(   ₪1 ) 0.01סך של הקבלן הזוכה ישלם לאשכול עבור ניהול המכרז תשלום ב"יבוא: 

 שימכרסולר )הן לפרק א' והן לפרק ב'( טר כל לימאג"ח(  ₪2 ) 0.02וסך של כל ליטר בנזין מ

 10בתוך במסגרת מכרז זה )להלן: "תמורת האשכול"(. תמורת האשכול תשולם לאשכול 

ימים מיום שהספק קיבל כל תמורה המגיעה לו מרשויות האשכול אשר מקורה במכרז זה. 

תמורת אשכול שלא תשולם במועדה תישא הפרשי הצמדה וריבית החשב הכללי מיום 

יתה אמורה להיות משולמת לאשכול כאמור לעיל בסעיף זה, ועד למועד תשלומה בפועל, שהי

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לאשכול מהספק. ערבות האשכול תשמש גם 

להבטחת תשלום תמורת האשכול, כך שבכל פעם שהאשכול ייעשה שימוש בערבות האשכול 

 "לעיל. 17.1כול כאמור בסעיף האשלעניין זה, ישלים הספק את סכום ערבות 

 

 למסמכי המכרז: 20להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  17.3סעיף  .37

עבור "ניהול המכרז" אינה מקובלת עלינו  –מסכום התמורה החודשית לאשכול  2%העברת 

לייקור משמעותי של ההצעות  ולאור שולי הרווח הקטנים מאוד בתחום הדלקים תגרום

לרשויות האשכול, במיוחד  תוכלנה להציע (חברות הדלק האחרותחים שגם ואנו מני)שחברתנו 

של חברות הדלק  בכל הנוגע לבנזין שמחירו המרבי לצרכן מצוי בפיקוח ממשלתי והמרווח

גרום י 17.3 נקבע ע"י הממשלה. מילים אחרות, אם תעמדו על דרישתם לתשלום האמור בסעיף

יקטן  תוכל חברתנו להציע לרשויות האשכול הדבר לכך שסכום ההנחה עבור הבנזין אותו

באופן משמעותי ועלול אף לגרום לכך שהגשת הצעה מבחינת חברתנו תהיה לא כדאית 

 .17.3מבחינה. כלכלית. לאור האמור לעיל נבקשכם להשמיט את סעיף 

 זה. לעיל במסמך תשובות לשאלות 36ראו תשובה לשאלה 

 

 המכרז: למסמכי 23מוד , בע1נספח א' –להצהרת המשתתף  10סעיף  .38
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יום מראש ובכתב במהלכה לא תוקן  14נבקש להכפיף את חילוט הערבות להתראה בת 

 הליקוי.

 לעיל מסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 28ראו תשובה לשאלה 

 

 למסמכי המכרז: 26, בעמוד 3נספח א' –לנוסח כתב ערבות מכרז  2סעיף  .39

 ימים. 14-ימים ל 3-מ ת האשכול,אחר דרישהערבות לנבקש להאריך את פרק הזמן לתשלום 

 .הבקשה נדחית

 

 למסמכי המכרז: 28, בעמוד 4נספח א' –הצהרה על מעמד משפטי לנוסח  ו'סעיף  .40

נבקש להבהיר כי בחברות גדולות ישנן זכויות חתימה מורכבות ומפורטות שברובן אינן 

ימה שיפורטו הם אלה רלוונטיות למכרז זה ולפיכך נבקש להבהיר כי שמות בעלי זכות החת

 לחתום מטעם המציע על מסמכי המכרז וההצעה ואשר חתמו עליהם בפועל.המוסכמים 

החתימה שחתמו על מסמכי המכרז והסכם ניתן לצרף אישור עו"ד כי מורשי  –הבהרה 

הספק מורשים לחתום מתטעם המציע, וכי חתימתם מחייבת את המציע לצורך מתן ההצעה 

 אשכול.והתקשרות עם רשויות ה

 

 למסמכי המכרז: 30, בעמוד 5נספח א' –טופס הגשת הצעות המחיר  .41

 הסעיפים במסמך זה.נראה כי נפלו טעויות סופר במספור 

. לנוחות המציעים מצורף 25.10.18תוקן ופורסם במסגרת מסמך הבהרות מיום  5נספח א' 

גשת הצעות חדש של טופס הבנוסח שהוא ה 2נספח למסמך תשובות לשאלות הבהרה מצורף 

. המציעים יעשו שימוש בטופס המצורף למסמך זה במקום הטופס 5נספח א' –יר המח

 למסמכי המכרז.שצורף 

 התשובות לשאלות ההבהרה מתייחסות לנוסח שבמסמכי המכרז.

 

 למסמכי המכרז: 30, בעמוד 5נספח א' –לטופס הגשת הצעות המחיר  2.1סעיף  .42

הצעות  עבור בנזין, המאלצת את המציעים להגישנבקש לבטל את הדרישה להנחה מינימלית 

 לא כלכליות.

 בוטל ההגבלה להנחה מינימלית. 25.10.18שפורסמה ביום  2רה מספר הבהל 1בנספח 

 

 למסמכי המכרז: 31, בעמוד 5נספח א' –לטופס הגשת הצעות המחיר  2.2סעיף  .43

המציעים להגיש  נבקש לבטל את הדרישה להנחה מינימלית עבור סולר בתחנות, המאלצת את

 הצעות לא כלכליות.

 ההצעה לסולר הינה למחיר שיווק, ולא להנחה.

 

 למסמכי המכרז: 31, בעמוד 5נספח א' –לטופס הגשת הצעות המחיר  3עיף ס .44

 כותרת הטבלה מתייחסת למחיר בתחנות ויש לתקנה. 

וי מרחק תשומת לב האשכול לכך שאספקת סולר למתקנים נייחים ישנו מחיר שונה, שהינו תל

 גאוגרפי ולפיכך יש להוסיף עמודה לתמחור לפי ק"מ.
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 :חלקיהבקשה מתקבלת באופן 

למסמך תשובות לשאלות  2נספח מתוקן מצורף כ 5נספח א' –טופס הגשת הצעות המחיר 

 .הבהרה

 

 למסמכי המכרז: 32, בעמוד 5נספח א' –לטופס הגשת הצעות המחיר  6.1סעיף  .45

השמן הנדרשים במדויק.  יר בשקלים, יש לציין את סוגיל מנת שיתאפשר להגיש הצעת מחע

 ציון סוג השמן הנדרש ניתן לנקוב רק בהנחה באחוזים ממחירון המציע.ללא 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 המציעים יתבקש לתת הנחה כללית ממחירות המוצרים שלהם.

לשאלות  למסמך תשובות 2נספח מתוקן מצורף כ 5נספח א' –טופס הגשת הצעות המחיר 

 .הבהרה

 

 למסמכי המכרז: 32, בעמוד 5נספח א' –לטופס הגשת הצעות המחיר  6סעיף  .46

נבקש להבהיר כי על פי הוראות חוק מוסר תשלומים שחוקק לאחרונה, מזמין שהוא עסק 

ימים מתום החודש בו הומצא החשבון )דהיינו  45-חייב לשלם לספק את התמורה לא יאוחר מ

, כי התמורה תשולם באמצעות כן נבקש להבהיר את הסעיף בהתאם. (. נבקש לתקן45שוטף + 

 הוראת קבע.

 תוקן בנוסח שצורף למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 6וסעיף  בקשה מתקבלתה

 הבקשה ביחס להוראת הקבע נדחית.

 

ועליו תיקונים מטעם  10נוסחי אישור רואה חשבון: רצ"ב העתק נספח א' 10א'-ו 9לנספחים א' .47

של חברתנו על מנת להתאים את הנוסח להוראות התקינה רים קבשבון המרואי הח

 .9החשבונאית ויצויין. כי ההערות נכונות ויפות גם לנוסח נספח א' 

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה מצורף:

 ;1נספח א' –נוסח חדש של הצהרת המשתתף במכרז  – 1נספח 

 ;9ח א'נספ –נוסח אישור רואה החשבוןנוסח חדש של  – 3נספח 

 מבוטל. – 10נספח א'

המציעים יעשו שימוש בטופסים המצורפים למסמך זה במקום הטופס שצורף למסמכי 

 המכרז.

 

 למסמכי המכרז: 41, בעמוד 11נספח א' –פסקת אישור עו"ד בהצהרת בדבר אי תאום הצעות  .48

ין נבקש למחוק את הפיסקה השניה באישור עוה"ד )המתחילה במילים "הריני לאשר...". א

החלטה ספציפית של החברה המסמיכה את המצהיר להצהיר, והצהרות מסוג זה נחתמות על 

 ידי בעלי תפקידים במציע כשגרה, במסגרת תפקידם השוטף.

 – הצהרת אי תאום הצעותנוסח חדש של  4 נספחלמסמך תשובות לשאלות הבהרה מצורף 

ם הטופס שצורף קובמ. המציעים יעשו שימוש בטופס המצורף למסמך זה 11נספח א'

 למסמכי המכרז.
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 למסמכי המכרז: 43בעמוד , 12נספח א' –משפחתית להצהרה בדבר העדר קרבה  1סעיף  .49

 נבקש להבהיר כי ההצהרה הינה למיטב ידיעת המצהיר.

הצהרה על העדר קרבה נוסח חדש של  5נספח למסמך תשובות לשאלות הבהרה מצורף 

ף למסמך זה במקום הטופס שימוש בטופס המצור. המציעים יעשו 12נספח א' – משפחתית 

 שצורף למסמכי המכרז.

 

 למסמכי המכרז: 45להסכם הספק, בעמוד  1.3.2סעיף  .50

 

 .2/18-ל 15/2015יש לתקן את מס' המכרז מ 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מכרז מס'  –"המכרז"  למסמכי המכרז: 45להסכם הספק, בעמוד  1.3.2במקום האמור בסעיף 

 אשר פורסם על ידי איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(, על נספחיו;15/2015

אשר פורסם על ידי איגוד ערים )אשכול רשויות גליל  2/18מכרז מס'  –"המכרז" יבוא: 

 "מערבי(, על נספחיו;

 

 למסמכי המכרז: 45בעמוד להסכם הספק,  1.3.4סעיף  .51

סרים התייחסות לעניין פרק ב' הגדרת המונח "שירותים" כמו גם נוסח ההסכם כולו ח

שתוקן במסמך ההבהרה מיום  כפי 2.1היחידה מופיעה בס"ק וההתייחסות הקיימת 

המוצבים ברשות המקומית"  לפיה השירותים כוללים "אספקת סולר למיכלים 22/1/2018

פרטים כלשהם לגבי  לעיל, מעבר להתייחסות לקונית זו, אין בידי המציעיםאולם, כאמור 

וראו )וכיוצ"ב  מם, תדירות האספקות, כמויות האספקהיכלים, נפח המיכלים, מיקוכמות המ

 .(דלעיל 2.2שאלה 

 לעיל במסמך שאלות להבהרות זה. 9.2ראו תשובה 

 

 למסמכי המכרז: 46להסכם הספק, בעמוד  2.1סעיף  .52

 , כך שאין אומדן או פירוט כמויות.1למסמכי המכרז לא צורף נספח 

 .22.10.18הבהרה מיום ל 5סעיף בוטל ב 1נספח 

 .22.10.18להבהרה מיום  2לעניין אומדנים ראו סעיף 

 כל ההבהרה מפורסמות באתר האשכול.

 

 למסמכי המכרז: 46להסכם הספק, בעמוד  2.1.1סעיף  .53

ואחזקת התקן תדלוק כרוכות עלויות גבוהות, אשר אין הצדקה נבקש להבהיר כי בהתקנת 

ה יישא בהן ובפרט לאור העובדה שבהתקן אוניברסלי ניתן ו/או היגיון כלכלי כי הספק הזוכ

חברת דלק. לאור האמור, נבקש להבהיר כי ייקבע לעשות שימוש בכל תחנת תדלוק של כל 

ביא למצב שבו חברות הדלק יידרשו שעלות התקני התדלוק תחול על המזמין באופן שלא י

 לשאת בעלות ההתקן האוניברסלי מכיסן.

 הבקשה נדחית.
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 למסמכי המכרז: 46להסכם הספק, בעמוד  2.2.2 סעיף .54

נבקש להבהיר כי במידה וקיימים כיום ברכבי הרשות התקנים אוניברסליים תקינים, הם לא 

 יפורקו ויימשך התדלוק באמצעותם.

 באופן הבא:הבקשה מתקבלת 

לפני התקנת התקני למסמכי המכרז: " 46להסכם הספק, בעמוד  2.2.2במקום האמור בסעיף 

הרשות ספק על חשבונו את התקני הזיהוי הקיימים ברכבי הוי האוטומטי, יפרק ההזי

כלי  5, אם ועד כמה שישנם כאלה. פירוק התקנים יתבצע בכמות מרוכזת של מעל המקומית

תתואם התקנה בתחנת שירות, ובלבד שההתקנה תתבצע בהתחשב רכב. בכל מקרה אחר 

ר כי שירותי ההתקנה יתבצעו בתחנת השירות בלוחות הזמנים הקבועים בסעיף זה. כן מובה

 "ו/או בבית הלקוח/הנהג.

לפני התקנת התקני הזיהוי האוטומטי, יפרק הספק על חשבונו את התקני הזיהוי "יבוא: 

ת, אם ועד כמה שישנם כאלה. פירוק התקנים יתבצע הקיימים ברכבי הרשות המקומי

ובלבד תתואם התקנה בתחנת שירות, כלי רכב. בכל מקרה אחר  5 לפחות בכמות מרוכזת של

שירותי למען הסר ספק, שההתקנה תתבצע בהתחשב בלוחות הזמנים הקבועים בסעיף זה. 

ע בחצרי , למעט במקרה של התקנה מרוכזת שתתבצההתקנה יתבצעו בתחנת השירות

 .נבחר ציבור המשמשאו אם ההתקנה היא ברכב  הרשות המקומית

ה וקיימים כיום ברכבי הרשות התקנים אוניברסליים ידבמור לעיל בסעיף זה, למרות האמ

 "., הם לא יפורקו והתדלוק יהיה באמצעות התקנים אלוהשייכים לרשות המקומית תקינים

 

 למסמכי המכרז: 46להסכם הספק, בעמוד  2.2.2סעיף  .55

 2.2.2הלקוח/הנהג" שבסיפא לסעיף. כאמור בסעיף ש למחוק את המילים "ו/או בבית נבק

השירות למעט במקרה של התקנה מרוכזת של  וק/התקנת ההתקנים תתבצע בתחנותעצמו פיר

 .כלי רכב ומעלה שתתבצע בחצרי הרשות המקומית 5

 הבהרה זה.במסמך תשובות לשאלות לעיל  54תשובה ראו 

 

 למסמכי המכרז: 47להסכם הספק, בעמוד  2.2.7סעיף  .56

 השירות". נבקש להחליף את המילים "במוסכי הספק" במילים "בתחנות

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למען הסר ספק למסמכי המכרז: " 47להסכם הספק, בעמוד  2.2.7במקום האמור בסעיף 

מובהר כי שירותי ההתקנה יבוצעו במוסכי הספק ו/או במוסכי יבואן הרכב, והכל בהתאם 

 ".הרשות המקומיתלהנחיות 

ו בתחנות השירות של הספק ו/או למען הסר ספק מובהר כי שירותי ההתקנה יבוצע"יבוא: 

 "הרכב, והכל בהתאם להנחיות הרשות המקומית. במוסכי יבואן

 

 למסמכי המכרז: 47להסכם הספק, בעמוד  2.3.1סעיף  .57

ו/או ברשלנות של המזמין נבקש להבהיר כי הספק לא יישא בעלויות תיקון נזק שבוצע בזדון 

 ו/או מי מטעמו.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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הספק יהא האחראי למסמכי המכרז: " 47להסכם הספק, בעמוד  2.3.1בסעיף האמור במקום 

תקופת ההסכם לתקינות ואחזקה שוטפת של התקני הזיהוי האוטומטי, הבלעדי במשך כל 

 "וכל ציוד עזר הנלווה אליהם, והוא ישא בעלויות ובהוצאות לבדו.

קינות ואחזקה שוטפת של הספק יהא האחראי הבלעדי במשך כל תקופת ההסכם לת"יבוא: 

, יות ובהוצאות לבדווכל ציוד עזר הנלווה אליהם, והוא ישא בעלוהתקני הזיהוי האוטומטי, 

 ".למעט אם הנזק נגרם בזדון

 

 למסמכי המכרז: 47להסכם הספק, בעמוד  2.3.2סעיף  .58

 שעות" ב"שני ימי עסקים". 24נבקש להחליף "

 :מתקבלת באופן הבאהבקשה 

במקרה של פנייה למסמכי המכרז: " 47הספק, בעמוד להסכם  2.3.2יף במקום האמור בסע

ו/או תיקון מערכת התדלוק האוטומטי, על הספק ליתן מענה באופן למתן שירותי אחזקה 

שעות ממועד הפניה בתחנת השירות. המענה יינתן בכל ימי השבוע,  24-מיידי, ולא יאוחר מ

 "למעט שבתות וחגים.

חזקה ו/או תיקון מערכת התדלוק האוטומטי, על למתן שירותי א במקרה של פנייה"יבוא: 

יידי, ולא יאוחר משני ימי עסקים ממועד הפניה בתחנת השירות. הספק ליתן מענה באופן מ

 "המענה יינתן בכל ימי השבוע, למעט שבתות וחגים.

 

 למסמכי המכרז: 47להסכם הספק, בעמוד  2.3.2סעיף  .59

למתן שירותי אחזקה ו/או תיקון מערכת התדלוק נייה שיירשם בסעיף כי מענה לפ נבקש

ת שעו 24במקום בתוך )ימים עסקים ממועד הפנייהבתחנת השירות  3האוטומטי תהיה בתוך 

 .(כפי שרשום בסעיף בנוסחו הנוכחי

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 58תשובה ראו 

 

 למסמכי המכרז: 47להסכם הספק, בעמוד  2.3.3סעיף  .60

להבהיר כי עדכון רשימת תחנות השירות באתר האינטרנט של הספק, ייחשב עדכון נבקש 

 מספק לעניין סעיף זה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

כל שינוי שיחול "המשפט:  ימחקלמסמכי המכרז  47להסכם הספק, בעמוד  2.3.3בסעיף 

 "ברשימה זאת, יחייב עדכון מיידי של החברה על ידי הספק.

 

 למסמכי המכרז: 47, בעמוד סכם הספקלה 2.3.3סעיף  .61

רשימת תחנות השירות מתעדכנת מעת לעת באתר האינטרנט של חברתנו ולא נוכל להעביר 

 ברשימת תחנות השירות. אליכם באופן יזום עדכון מידי לגבי כל שינוי

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 60תשובה ראו 

 

 :כי המכרזלמסמ 47 להסכם הספק, בעמוד 2.4.1סעיף  .62
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נבקש להבהיר כי בקשה לנטרול התקן תדלוק תלווה בשיחת טלפון לספק לוודא קבלה. כמו 

כן, מעבר לשעות הפעילות יהיה על המזמין לנטרל התקן באופן עצמאי באמצעות אתר 

 האינטרנט של הספק.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הספק מתחייב כרז: "למסמכי המ 47להסכם הספק, בעמוד  2.4.1במקום האמור בסעיף 

לנטרל את אפשרות השימוש במערכת התדלוק האוטומטי במקרים של גניבת רכב, אובדן רכב 

וגרירת רכב, וזאת לאחר שקיבל הודעה בכתב, לרבות באמצעות דוא"ל או פקס, מאת הנציג 

. לאחר קבלת הודעה בכתב, יחדש הספק את מערכת התדלוק בחברההמוסמך לכך 

 ".האוטומטי

הספק מתחייב לנטרל את אפשרות השימוש במערכת התדלוק האוטומטי במקרים "יבוא: 

של גניבת רכב, אובדן רכב וגרירת רכב, וזאת לאחר שקיבל הודעה בכתב, לרבות באמצעות 

 . רשות המקומית דוא"ל או פקס, מאת הנציג המוסמך לכך

קבלה. תדלוק הת טרול התקןנציג הרשות המקומית ייוודא טלפונית עם הספק כי הבקשה לנ

בנוסף, בשעות שאינן שעות הפעילות של מוקד הספק, יהיה על הרשות המקומית לנטרל 

 התקן באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט של הספק.

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

 

 המכרז:למסמכי  47להסכם הספק, בעמוד  2.5.2.1סעיף  .63

וח הנדרש מידי שבועיים. הדוח יישלח בתום כל חודש. יודגש, כי להעביר את הדאין זה מעשי 

המזמין יוכל, בכל עת, להוציא דוחות ומידע בפילוחים שונים באופן עצמאי באמצעות אתר 

 האינטרנט של הספק.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

נועות של ץ תקובלמסמכי המכרז: " 47בעמוד להסכם הספק,  2.5.2.1במקום האמור בסעיף 

 "פעם בשבועיים. –פעולות התדלוק 

 "פעם בחודש. –קובץ תנועות של פעולות התדלוק "יבוא: 

 

 למסמכי המכרז: 47-46להסכם הספק, בעמודים  2.5.4-2.5.2סעיפים  .64

תכולתם, נתונים וכן הפקה והעברה דו"חות, לרבות מבנה הדו"חות, לאחסון בכל הנוגע 

ותם וכיוצ"ב, נבקשכם להבהיר כי המציעים יפעלו לו אשיקב תדירות העברתם, הנמענים

ולמקובל אצלם לגבי יתר לקוחותיהם ולא יידרשו לפיתוחים  בהתאם לקיים במערכות שלהם

 מיוחדים ו/או התאמות מיוחדות.

 להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 65ראו תשובה 

 

 ז:למסמכי המכר 48להסכם הספק, בעמוד  2.5.6-ו 2.5.5סעיפים  .65

 נבקש להבהיר כי לא יידרש מהספק להפיק דוחות בפורמט או חתך שדורש פיתוח.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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", למסמכי המכרז, יתווסף משפט חדש כדלקמן:  48להסכם הספק, בעמוד  2.5.8בסוף סעיף 

המבוקש ע"י הרשות המקומית צורך ובלבד שאין בפרומט הדו"חות או בחתך הדו"חות 

 ."בפיתוח חדש

 

 למסמכי המכרז: 48להסכם הספק, בעמוד  2.5.6-ו 2.5.5סעיפים  .66

חתך, תכתובת  "הספק מתחייב להעביר לעירייה דו"חות בכל מבנה, תכולההדרישה לפיה 

דו"חות  ומס' עותקים שיידרש ע"י הרשות המקומית" אינן מקובלות עלינו. לחברתנו יש סט

 ממנו ו/או תוספת עליו צריכים להיעשות אךקבוע המשמש את אלפי לקוחותיה ולכן כל שינוי 

 ורק בהסכמתה של חברתנו ובתיאום עמה.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 65ראו תשובה 

 

 למסמכי המכרז: 48להסכם הספק, בעמוד  2.5.7סעיף  .67

חשבונות של הרשות המקומית כפי שיועבר על נבקש למחוק את המילים "שם כרטיס בהנהלת 

 המקומית".ידי הרשות 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

לצורך הפקת למסמכי המכרז: " 48להסכם הספק, בעמוד  2.5.7במקום האמור בסעיף 

הרשות הדו"חות מתחייב הספק לאכלס בבסיס הנתונים שלו לגבי כל רכב מצי הרכב של 

 את הפרטים הבאים : מספר רישוי, ת.ז. נהג, שם פרטי ומשפחה, קוד ושם יחידה המקומית

יטר(, שם ארגונית, שנת ייצור, סוג הדלק, קוד ושם הדגם, תקן צריכת דלק לרכב )ק"מ/ל

, קריאת הרשות המקומיתכפי שיועבר על ידי  הרשות המקומיתבונות של כרטיס בהנהלת חש

מד אוץ, כמות הדלק בליטרים לכל רכב, סכום הרכישה בש"ח, סוג הדלק, תאריך ושעת 

נרכש הדלק ו/או השמן, ושם היחידה הארגונית. נתונים נה ממ התדלוק, זיהוי תחנת הדלק

 "ודשים לפחות.ח 36אלה יישמרו בבסיס הנתונים של הספק במשך 

לצורך הפקת הדו"חות מתחייב הספק לאכלס בבסיס הנתונים שלו לגבי כל רכב מצי "יבוא: 

הרכב של הרשות המקומית את הפרטים הבאים : מספר רישוי, ת.ז. נהג, שם פרטי 

ומשפחה ושם כרטיס בהנהלת חשבונות של הרשות המקומית כפי שיועבר על ידי הרשות 

ה ארגונית, שנת ייצור, סוג הדלק, קוד ושם הדגם, תקן צריכת דלק המקומית, קוד ושם יחיד

לרכב )ק"מ/ליטר(, קריאת מד אוץ, כמות הדלק בליטרים לכל רכב, סכום הרכישה בש"ח, 

ק, זיהוי תחנת הדלק ממנה נרכש הדלק ו/או השמן, ושם סוג הדלק, תאריך ושעת התדלו

חודשים  36נים של הספק במשך היחידה הארגונית. נתונים אלה יישמרו בבסיס הנתו

 "לפחות.
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נבקש להבהיר כי הרשות המקומית תוכל לדרוש רק שירותים שמחירם סוכם בין הצדדים או 

 ע במסגרת מכרז זה.נקב

 הבקשה להבהרה לא ברורה.

 

 למסמכי המכרז: 50להסכם הספק, בעמוד  4.5סעיף  .69
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 זה ובפרט המילה "בלבד" המופיעה בו פעמיים, אינו ברור לנו.סעיף 

 הבהרה:

בביצוע התחייבויותיו למסמכי המכרז: " 50להסכם הספק, בעמוד  4.5במקום האמור בסעיף 

 הרשות המקומיתהאינטרסים של  בנאמנות עבור החוזה ולטובת על פי חוזה זה, יפעל הספק

המועסקים על ידו במסגרת ביצוע  בלבד. כמו כן, יקפיד ויוודא הספק, כי גם עובדיו וכל

 ."בלבד הרשות המקומיתהאינטרסים של  השירותים, יפעלו בנאמנות עבור החוזה ולטובת

 הספק בנאמנות עבור החוזה ולטובתבביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, יפעל "יבוא: 

 . כמו כן, יקפיד ויוודא הספק, כי גם עובדיו וכלומיתהרשות המקהאינטרסים של 

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

 הרשות המקומית."האינטרסים של 

 

 

 ז:למסמכי המכר 51להסכם הספק, בעמוד  4.11-ו 4.10סעיפים  .70

להוראות מל"ח ולפיכך ייסוג האמור בסעיף נבקש להבהיר כי המציע הינו מוסד חיוני וכפוף 

 זה מפני כל הוראה של פיקוד העורף ורשות מוסמכת אחרת בשעת חירום.

 ההבהרה מיותרת.

 

 למסמכי המכרז: 52להסכם הספק, בעמוד  6.2.4סעיף  .71

יה מנימוקים סבירים שיינתנו נבקש להבהיר כי דרישה להחלפת מנהל קשרי הלקוחות תה

 בכתב.

 נדחית.הבקשה 

 

 למסמכי המכרז: 53להסכם הספק, בעמוד  6.3.3סעיף  .72

כמורשים יוכלו על ידי הרשות נבקש להבהיר האם כוונת הסעיף היא שרק נציגים שייקבעו 

 קבל שירות ממוקד השירות של הספק?ל

 הבקשה להבהרה אינה ברורה.

 

 למסמכי המכרז: 53וד להסכם הספק, בעמ 6.3.4סעיף  .73

תדלוק תקולים יתבצע בתחנות השירות הפרוסות ברחבי הארץ באמצעות כלי תיקון התקני 

מראש. לאור האמור לעיל נבקשכם  הרכב שבו ההתקן התקול לאחת מהתחנות בתיאום

הנדרשת בחצרי הרשות  למחוק מנוסח הסעיף את המילים "יבצע הספק את העבודה

השירות". בנוסף,  נת"יבצע הספק את העבודה הנדרשת בתח המקומית" ולרשום במקומן

לתקנו  נבקש למחוק את הדרישה לספק כרטיס תדלוק מגנטי במקום דלקן תקול שלא ניתן

 במקום שכן תדלוק כלי רכב שהדלקן בהם תקול לא מתבצע באמצעות כרטיס תדלוק אלא

 .באמצעות פנייה למוקד השירות וקבלת אישור לתדלוק

 בא:לת באופן ההבקשה מתקב

היה ויסתבר שלא למסמכי המכרז: " 53להסכם הספק, בעמוד  6.3.4במקום האמור בסעיף 

יסתבר שנדרש והיה  ניתן לתקן בעיה שהתגלתה באמצעות הדרכת המוקד הטלפוני ו/או
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הרשות הנדרשת בחצרי  להחליף ו/או לתקן פרט ציוד תקול, יבצע הספק את העבודה

שירות, והכל בכפוף לכ להחזרת הדלקן הנדרשים לכך, עד , יספק את החלקיםהמקומית

ניתן לבצע את התיקון במכשיר  . היה ויסתבר כי לא1ב'למדדי השירות הקבועים בנספח 

 "מגנטי, עד לתיקון התקלה. במקום, יסופק תחת הדלקן התקול כרטיס תדלוק

 הטלפוני ו/או היה ויסתבר שלא ניתן לתקן בעיה שהתגלתה באמצעות הדרכת המוקד"יבוא: 

הנדרשת  שנדרש להחליף ו/או לתקן פרט ציוד תקול, יבצע הספק את העבודהיסתבר והיה 

כלי רכב של הרשות המקומית,  5בתחנת השירות, למעט אם יש לתקן ציוד תקול בלפחות ב

יספק את החלקים הנדרשים לכך, עד הספק  כי זא יינתן השירות בחצרי הרשות המקומית.

. היה ויסתבר כי 1ב'השירות הקבועים בנספח שירות, והכל בכפוף למדדי כל להחזרת הדלקן

שירות חלופי לשביעות רצון ניתן לבצע את התיקון במכשיר במקום, יסופק תחת הדלקן  לא

 ", עד לתיקון התקלה.הרשות המקומית

 

 למסמכי המכרז: 53להסכם הספק, בעמוד  6.3.6סעיף  .74

 אותו.ק אינו מקובל עלינו ונבקש למחוסעיף ה

 נדחית.הבקשה 

 

 למסמכי המכרז: 53להסכם הספק, בעמוד  6.4.3סעיף  .75

 נבקש למחוק סעיף זה, אשר אינו מקובל.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מוסכם, כי בכל למסמכי המכרז: " 53להסכם הספק, בעמוד  6.4.3במקום האמור בסעיף 

הרשות רשאית  ות,מקרה שהספק אינו עומד בלוחות הזמנים המוסכמים לתיקון תקל

דעתה  להזמין אנשי מקצוע חיצוניים לצורך תיקון התקלה, וזאת לפי שיקול המקומית

הדבר  הבלעדי, כאשר הוצאות תיקון זה יחולו על הספק. בוצע התיקון כאמור, לא יגרע

התיקונים שבוצעו  מהתחייבויות של הספק מכוח חוזה זה, ולא תשמע מפיו טענה לגבי טיב

בנוסף לכל סעד  לתיקון עצמי כאמור תהיה הרשות המקומיתכות הסר ספק, זכאמור. למען 

 "אחר או נוסף מכוח כל דין.

מוסכם, כי בכל מקרה שהספק אינו עומד בלוחות הזמנים המוסכמים לתיקון "יבוא: 

להזמין אנשי מקצוע חיצוניים לצורך תיקון התקלה, וזאת  הרשות המקומיתרשאית  תקלות,

תנאי למימוש זכותה שר הוצאות תיקון זה יחולו על הספק. י, כאהבלעדדעתה  לפי שיקול

של הרשות המקומית לפי סעיף זה הינו כי תודיע בכתב לספק על התקלה, ותתרה בו לתקן 

 ימי עסקים. 3את ההפרה בתוך 

הדבר מהתחייבויות של הספק מכוח חוזה זה, ולא תשמע מפיו  בוצע התיקון כאמור, לא יגרע

לתיקון  הרשות המקומיתים שבוצעו כאמור. למען הסר ספק, זכות התיקונ טיבטענה לגבי 

 "בנוסף לכל סעד אחר או נוסף מכוח כל דין. עצמי כאמור תהיה

 

 למסמכי המכרז: 54-53להסכם הספק, בעמודים  6.4סעיף  .76

 אותו. הסעיף אינו מקובל עלינו ונבקש למחוק

 הבקשה נדחית.
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 למסמכי המכרז: 54 להסכם הספק, בעמוד 6.4.4סעיף  .77

 יום במהלכה לא תוקן הליקוי. 14נבקש להכפיף סעיף זה להתראה בת 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, וזאת בכפוף לכך "יתווסף:  למסמכי המכרז 54להסכם הספק, בעמוד  6.4.4סעיף בסוף 

ועל הכוונה לחלט  ימים על ההפרה 5שהרשות המקומית מסרה לספק הודעה מוקדמת של 

 לפי חוזה זה."המקומית או כל סעד אחר המוקנה לרשות  את הערובת או לבטל את ההסכם

 

 למסמכי המכרז: 54להסכם הספק, בעמוד  7סעיף  .78

נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים הניתנים במסגרת המכרז, מוענקים על רקע המצב 

במצב זה, במהלך תקופת ההתקשרות  מהותיהשורר בשוק האנרגיה, צוכי במידה ויחול שינוי 

בין הצדדים, יהא המציע זכאי לשנות את התנאים המסחריים ותנאי ההנחה, ובלבד שהמציע 

יום מראש ובכתב, על השינוי שבכוונתו לבצע. במקרה  30יודיע למזמין בהודעה מוקדמת בת 

ום. כמו כן, די סישהשינוי האמור יהיה לרעת המזמין, יהא המזמין רשאי להביא ההסכם לי

נבקש להבהיר, כי במידה ויוטלו מיסים נוספים על הדלק לרבות שינוי בבלו, הם יחולו על 

 המזמין.

 מסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.בלעיל  27ראו תשובה לשאלה 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 המפורטת התמורהלמסמכי המכרז: " 54להסכם הספק, בעמוד  7.6במקום האמור בסעיף 

 דין ולפי ההסכם לפי הספק של התחייבויותיו כל ביצוע עבור וסופית מלאה תמורה הינה לעיל

 כוח והעסקת עבודה שכר בגין הספק של הוצאותיו חישוב את גם היתר, בין, כוללת והיא

 השיווק, הדלק, הניפוק, מרכיב הרווח לספק מיסיםדין, השינוע,  פי על אדם, תשלומים

 לביצוע הדרושה שהוא סוג מכל אחרת הוצאה כל קנתם, וכןוהת ההתקנים עלות והיטלים,

הרשות . ארעי באופן אם ובין קבוע באופן אם בין ההסכם,  תנאי לפי הספק ידי על השירותים

 תשומות גדלו אם אף ,כאמור לתמורה ביחס נוסף תשלום או תוספת כל תשלם לא המקומית

 ביצוע לשם אחרים משאבים או/ו םאד כוח או/ו אמצעים להוסיף הספק נדרש אם אףהספק, 

 ".אחרת סיבה ומכל התחייבויותיו

 התחייבויותיו כל ביצוע עבור וסופית מלאה תמורה הינה לעיל המפורטת התמורה"יבוא: 

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

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

 ההתקנים עלות שהיו במועד הגשת ההצעה למכרז, –והיטלים  מרכיב הרווח לספק מיסים

 הספק ידי על השירותים לביצוע הדרושה שהוא סוג מכל אחרת הוצאה כל והתקנתם, וכן

 כל תשלם לא תהרשות המקומי. ארעי באופן אם ובין קבוע באופן אם בין ההסכם,  תנאי לפי

 נדרש אם הספק, אף תשומות גדלו אם אף ,כאמור לתמורה ביחס נוסף תשלום או תוספת

 ומכל התחייבויותיו ביצוע לשם אחרים משאבים או/ו אדם כוח או/ו אמצעים להוסיף הספק

 אחרת. סיבה

מיסים והיטלים שלא היו במועד הגשת ההצעה למכרז יצטרפו לתמורה ויחולו על הרשות 

 ".יתהמקומ
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 למסמכי המכרז: 54להסכם הספק, בעמוד  7.5סעיף  .79

נו לעיל, במקרה של חוסר יכול לתדלוק עקב דלקן מאינו מקובל ואינו רלבנטי. כפי שרשהסעיף 

רד שהתדלוק בתחנה באמצעות פנייה טלפונית למ עקב תקלת דלקן בתחנה מתבצעתקול ו/או 

וקבלת אישור  (נה למעט יום כיפורימות הש בכל 24/7הפועל )שירות הלקוחות של החברה 

 לתדלוק מהמוקד.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

והרשות במידה למסמכי המכרז: " 54להסכם הספק, בעמוד  7.5במקום האמור בסעיף 

עקב  תיאלץ, מכל סיבה שהיא, לתדלק את הרכבים שלא באמצעות התקני הדלק, המקומית

 מן סביר, או עקב חוסר יכולת של הספקכשל במתקני התדלוק הממוחשב שלא תוקנו תוך ז

על הספק יהיה להחזיר את  (אחת או יותר)לאפשר שרות לתדלוק הרכבים בתחנות הדלק 

דלוק לבין מחירי המכרז, וזאת כנגד הצגת חשבונית, ובלבד הסכומים בסך מחיר התהפרשי 

 "בתחנות התשלום של הספק. שהתדלוק נעשה

)פרט ליום כיפור( אשר ייאפשר לתדלק גם שלא  24/7הספק יאייש מוקד שירות "יבוא: 

מכל סיבה שהיא. היה והרשות המקומית תציג ראיות  התקני דלק )דלקן(באמצעות 

על הספק יהיה להחזיר את הפרשי תן מענה בתוך זמן סביר, מהימנות כי המוקד לא נ

ד הסכומים בסך מחיר התדלוק לבין מחירי המכרז, וזאת כנגד הצגת חשבונית, ובלב

 "בתחנות התשלום של הספק. שהתדלוק נעשה

 

 למסמכי המכרז: 55להסכם הספק, בעמוד  8.3סעיף  .80

חתומה על ידי מקבל הטובין" יש למחוק את המילים "בצירוף העתק תעודת משלוח  .80.1

משלוח אינה רלבנטית לאספקת דלקים לכלי רכב בתחנות תדלוק  שכן תעודת

 .(דלקן)אוטומטי  באמצעות התקן תדלוק

ש להבהיר כי המסמך שיועבר אליכם אינו "חשבונית" כי אם מסמך אחר המוכר נבק .80.2

 המס. ע"י רשויות

את החשבונית לרשות המקומית המצ (56עמ' )לחלק ב' מסמכי ההתקשרות  8.4לסעיף  .80.3

תהיה כפי שמקובל לגבי יתר הלקוחות בדואר אלקטרוני ולכן הסעיף אינו רלבנטי 

 ונבקש למחוק אותו.

 באופן הבא:הבקשה מתקבלת 

, בצירוף את החשבוניתלמסמכי המכרז: " 55להסכם הספק, בעמוד  8.3במקום האמור בסעיף 

העתק תעודת משלוח חתומה על ידי מקבל הטובין, ובצירוף כל מסמך אחר ו/או נוסף שנקבע 

 "רשות המקומית.של ההספק למחלקת הנהלת חשבונות במסמכי המכרז, ימציא 

, ובצירוף כל מסמך אחר ו/או סמך המוכר על ידי רשויות המסאו מאת החשבונית "יבוא: 

מציא הספק למחלקת הנהלת חשבונות של הרשות נוסף שנקבע במסמכי המכרז, י

 המקומית."

באחריות הספק " למסמכי המכרז: 56להסכם הספק, בעמוד  8.4במקום האמור בסעיף 

עתק החשבונית כשהיא להוכיח מועד המצאת החשבונית לרשות המקומית באמצעות הצגת ה

 מוטבעת בחותמת "נתקבל" נושאת תאריך של הרשות המקומית."
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באחריות הספק להוכיח מועד המצאת החשבונית לרשות המקומית באמצעות הצגת "יבוא: 

 ידיד הרשות המקומית."-אישור קבלתו על

 

 למסמכי המכרז: 56להסכם הספק, בעמוד  8.7.1סעיף  .81

ך תקופת ההתקשרות בהתאם לשינויים במחירי בז"ן הינה הקביעה לפי ההנחה תתעדכן במש

אשר לפיו  (51עמ' ) (חוברת המכרז)לחלק א'  11.3במפורש את הנאמר בסעיף שגויה וסותרת 

שההנחה באגורות שהוצעה ע"י הזוכה תיוותר  ההנחה תהא תקפה לכל תקופת ההתקשרות כך

 .קבועה למשך כל תקופת ההתקשרות

 :הבקשה מתקבלת באופן זה

ההנחה תתעדכן המכרז: "למסמכי  56להסכם הספק, בעמוד  8.7.1במקום האמור בסעיף 

-המחירים ל –" מחיר בז"ןבמשך תקופת ההתקשרות בהתאם לשינויים במחירי בז"ן )להלן: "

, לאספקה במיכליות, כפי שמתפרסמים באתר מינהל הדלק אוקטן 95ק"ל סולר/בנזין  1

התקשרות. מידי חודש יעביר הספק לרשות המקומית התשתיות( משך כל תקופת ה במשרד

 גין מחיר המחירון המעודכן לאותו חודש והמחיר נטו לתשלום."את המידע ב

"ההנחה תשאר קבועה, ומחיר הבנזין יועדכן במשך תקופת ההתקשרות בהתאם יבוא: 

 לשינויים במחירי בז"ן, הבלו והמע"מ."

 

 המכרז: למסמכי 56להסכם הספק, בעמוד  8.7.4סעיף  .82

 60הצמדה וריבית רק בכפוף להגשת דרישה לרשות בתוך הקביעה לפיה הרשות תשלם הפרשי 

ונבקש למחוק אותה ולהסתפק בכך שאתם מאפשרים  יום מיום העיכוב אינה מקובלת עלינו

 (.8.7.5ס"ק )יום בפטור מתשלום הפרשי הצמדה וריבית  15לעצמכם לפגר בתשלום עד 

 א:הבקשה מתקבלת באופן הב

לא הועברו למסמכי המכרז: " 56להסכם הספק, בעמוד  8.7.4האמור בסעיף  במקום

התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייה, ישולמו לספק הפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק 

לפיגור ועד ליום  התשלום בפועל,  16-, החל מהיום ה1961-פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א

יום מיום העיכוב. לא הגיש  60, בתוך לרשות המקומיתרשת ובלבד שהספק הגיש דרישה מפו

הספק דרישה כאמור, יראוהו כמי שויתר על זכותו לתשלום ריבית פיגורים כלשהי, ביחס 

 "לאותו פיגור בתשלום.

ועד מסיבה התלויה בעירייה, ישולמו לספק הפרשי לא הועברו התשלומים במ"יבוא: 

לפיגור  16, החל מהיום 1961-ת והצמדה, תשכ"אהצמדה וריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבי

 "ועד ליום  התשלום בפועל.

 

 למסמכי המכרז: 57להסכם הספק, בעמוד  8.7.7סעיף  .83

לדחיית התשלום וכי נבקש להבהיר כי השגות או בירורים ביחס לחשבון החודשי לא יהוו עילה 

היא תזוכה בחודש  במידה ותהיינה לרשות המקומית השגות על החשבון שיימצאו מוצדקות,

 העוקב. יודגש, כי ממילא קיימת בידי הרשות ערבות בנקאית להבטחת התחייבויות הספק.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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"מובהר בזאת, כי למסמכי המכרז יתווסף:  57להסכם הספק, בעמוד  8.7.7בסוף סעיף 

וכי במידה השגות או בירורים ביחס לחשבון החודשי לא יהוו עילה לדחיית התשלום, 

ותהיינה לרשות המקומית השגות על החשבון שיימצאו מוצדקות, היא תזוכה בחודש 

 העוקב."

 

 למסמכי המכרז: 57להסכם הספק, בעמוד  9.4סעיף  .84

תחול גם את המקרה בו הספק נדרש על פי דין סיף למקרים בהם חובת הסודיות לא יש להו

 ו/או צו של רשות מוסמכת לגלות את המידע.

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

חובת הסודיות כאמור למסמכי המכרז: " 57להסכם הספק, בעמוד  9.4במקום האמור בסעיף 

ספק יוכיח כי היה מצוי בידיו ערב הגשת הצעתו למכרז ו/או הינו לעיל לא תחול על מידע שה

דין, נחלת הכלל ו/או פותח על ידי הספק באופן עצמאי וללא קשר לחוזה ו/או מידע אשר על פי 

 אינו סודי."

חובת הסודיות כאמור לעיל לא תחול על מידע שהספק יוכיח כי היה מצוי בידיו ערב "יבוא: 

הגשת הצעתו למכרז ו/או הינו נחלת הכלל ו/או פותח על ידי הספק באופן עצמאי וללא קשר 

צו של  מקרה בו הספק נדרש על פי דין ו/אובלחוזה ו/או מידע אשר על פי דין, אינו סודי, או 

 "את המידע. רשות מוסמכת לגלות

 

 למסמכי המכרז: 57להסכם הספק, בעמוד  10.1סעיף  .85

נבקש להבהיר כי המציע הינו חברת דלק העומדת בכל תנאי המכרז. נבקש להבהיר כי חלק 

חברה בת של המציע והיא זו אשר תנפיק את החשבון החודשי. מהשירותים ניתנים באמצעות 

התדלוק של המציע, מופעלות על ידי זכיינים  טוב, יצוין כי חלק מתחנותכמו כן ולמען הסדר ה

 וכן כי תחנות השירות של המציע הינן קבלני משנה של המציע.

 לעיל מסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 7ראו תשובה לשאלה 

 

 למסמכי המכרז: 58-57 יםלהסכם הספק, בעמוד 10.2סעיף  .86

הקצאה/ דילול / שינוי בבעלי נו מדוע העברת מניות / הסעיף אינו מקובל עלינו ולא ברור ל

אסורה" שכן, כידוע לכם, שינוי כאמור אינו  המניות של הספק הזוכה נחשב כ"העברת זכויות

כלומר הספק הזוכה הוא אותו ספק ) משנה את זהות הגוף המשפטי עמו התקשרה העירייה

ימת במועד הגשת ההצעה / חת מבעלי מניותיו התחלפו לעומת אלה שהיו 100%זוכה גם אם 

 . 10.2לאור האמור לעיל נבקשכם למחוק את ס"ק  (החוזה

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטל –למסמכי המכרז  58-57להסכם הספק, בעמודים  10.2סעיף 

 

 למסמכי המכרז: 58להסכם הספק, בעמוד  11.3-ו 11.1סעיפים  .87

הדין, שכן כידוע, על אחריותו על פי  נבקש להבהיר כי לא תוטל על הספק אחריות העולה

 אחריות כזו איננה ברת ביטוח.

 הבקשה נדחית.
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 למסמכי המכרז: 58להסכם הספק, בעמוד  11.4-ו 11.2סעיפים  .88

נבקש להבהיר כי אין כוונת הסעיף לפטור את הרשות המקומית או מי מטעמה מאחריות 

 החלה עליהם על פי דין.

 הבהרה אינה רלוונטית.ה

 

 למסמכי המכרז: 58הספק, בעמוד להסכם  11.5סעיף  .89

 נבקש להכפיף את חובת השיפוי של הספק ל:

 מדובר בנזק שבאחריות הספק על פי דין. .89.1

 קיים פס"ד חלוט. .89.2

ניתנה לספק הודעה בדבר כל דרישה ו/או תביעה מיד עם קבלתה וניתנה לו האפשרות  .89.3

 להתגונן כנגדה.

 הבקשה נדחית.

 

 למסמכי המכרז: 60וד להסכם הספק, בעמ 12.7סעיף  .90

למציע מאות קבלני משנה ברחבי הארץ ואין זה מעשי להחתים את כולם על הצהרה לפיה 

 עברו הדרכות.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

כמו כן יעסיק הספק למסמכי המכרז: " 60להסכם הספק, בעמוד  12.7במקום האמור בסעיף 

שחתמו על הצהרה  הלי הבטיחותנורק קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, שמכירים את 

 ".לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה

יעסיק רק קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, שמכירים מצהיר הספק כי כמו כן "יבוא: 

 ".את נוהלי הבטיחות

 

 למסמכי המכרז: 60להסכם הספק, בעמוד  12.15סעיף  .91

ו על פי הדין, שכן כידוע, תוטל על הספק אחריות העולה על אחריות אנבקש להבהיר כי ל

 אחריות כזו איננה ברת ביטוח.

 הבקשה נדחית.

 

 למסמכי המכרז: 61להסכם הספק, בעמוד  12.16סעיף  .92

 נבקש להכפיף את חובת השיפוי של הספק ל:

 מדובר בנזק שבאחריות הספק על פי דין. .92.1

 קיים פס"ד חלוט. .92.2

ה וניתנה לו האפשרות בדבר כל דרישה ו/או תביעה מיד עם קבלתניתנה לספק הודעה  .92.3

 להתגונן כנגדה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 חדש כדלקמן: 12.17למסמכי המכרז, יבוא סעיף  61להסכם הספק, בעמוד  12.16אחרי סעיף 
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נדרשה הרשות המקומית לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק שנגרם, לרבות "

פי -פי דין ו/או על-שהספק אחראי להם על כאמור לעיל ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד אחרים

חוזה זה, ישפה הספק את הרשות המקומית מיד עם קבלת דרישה ראשונית על כך, בשל כל 

סכום ששילמה הרשות המקומית ו/או חוייבה לשלם ו/או כל סכום שהיא עשויה להיות 

, לרבות אך לא וצאה שנגרמה לה בגין הטיפול בנזק ו/או בניזוקמחוייבות בו, וכן בגין כל ה

רק, הוצאות משפט ממשיות, והכל בתנאי שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה 

 מור והתאפשר לספק להתגונן מפניה."ו/או דרישה כא

 כדלקמן: 12.18סעיף חדש מכן ולאחר 

  "ה בו נתבעת על פי סעיף זה."הרשות המקומית מתחייבת להודיע לספק על כל מקר

 

 למסמכי המכרז: 61כם הספק, בעמוד להס 12.16סעיף  .93

נבקש להכפיף את חובת הספק לפצות ו/או לשפות את הרשות המקומית הקבועה בסעיף זה 

לכך שניתנה לספק  (20.8, 20.6, 15.2 14.8כגון סעיף )וכן בסעיפים נוספים בנוסח החוזה 

כפי שכך )הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה והתאפשר לספק להתגונן מפניה 

 (.59שבעמ'  11.8נרשם בסעיף 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 92ראו תשובה לשאלת הבהרה 

 

 למסמכי המכרז: 62להסכם הספק, בעמוד  15.2-ו 14.8סעיפים  .94

 שיפוי של הספק ל:נבקש להכפיף את חובת ה

 מדובר בנזק שבאחריות הספק על פי דין. .94.1

 קיים פס"ד חלוט. .94.2

בדבר כל דרישה ו/או תביעה מיד עם קבלתה וניתנה לו האפשרות  ניתנה לספק הודעה .94.3

 להתגונן כנגדה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

חדש  14.9למסמכי המכרז, יבוא סעיף חדש  62להסכם הספק, בעמוד  14.8אחרי סעיף 

 כדלקמן:

מעסיק -בגין טענה שעילתה ביחסי עובדנדרשה הרשות המקומית לשפות ו/או לפצות אדם "

, ישפה הספק את הרשות המקומית מיד עם קבלת דרישה גוד להצהרות הספק בחוזה זהבני

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

בדרישה ו/או וייבות בו, וכן בגין כל הוצאה שנגרמה לה בגין הטיפול שהיא עשויה להיות מח

, לרבות אך לא רק, הוצאות משפט ממשיות, והכל בתנאי עסיקמ-בתביעה שעילה יחסי עובד

מור והתאפשר לספק שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה כא

 להתגונן מפניה."

 מן:כדלק 14.10ולאחר מכן סעיף חדש 

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

 

 חדש כדלקמן:15.3למסמכי המכרז, יבוא סעיף  61להסכם הספק, בעמוד  15.2אחרי סעיף 
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 חתימת המציע _________________  
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 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

לעיל בחוזה זה, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על הפרת  11.9-ו 11.8"הוראות סעיפים 

 זכויות קנייניות."זכויות יוצרים ו/או 

  

 למסמכי המכרז: 64)על כל תתי סעיפיו( להסכם הספק, בעמוד  20סעיף  .95

תוטל על הספק אחריות העולה על אחריותו על פי הדין, שכן כידוע,  יר כי לאנבקש להבה

 אחריות כזו איננה ברת ביטוח.

 הבקשה נדחית.

 

 למסמכי המכרז: 65להסכם הספק, בעמוד  20.8-ו 20.6סעיפים  .96

 נבקש להכפיף את חובת השיפוי של הספק ל:

 מדובר בנזק שבאחריות הספק על פי דין. .96.1

 קיים פס"ד חלוט. .96.2

יתנה לספק הודעה בדבר כל דרישה ו/או תביעה מיד עם קבלתה וניתנה לו האפשרות נ .96.3

 להתגונן כנגדה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 חדש כדלקמן: 20.9למסמכי המכרז, יבוא סעיף  65להסכם הספק, בעמוד  20.8אחרי סעיף 

גם תביעות ו/או  המחוייבים,לעיל בחוזה זה, יחולו, בשינויים  11.9-ו 11.8"הוראות סעיפים 

 טענות ו/או דרישות לפי פרק זה."

 

 למסמכי המכרז: 65להסכם הספק, בעמוד  20.7סעיף  .97

נבקש לבטל סעיף זה. אין כל צורך בקיזוז, קיימת ערבות בנקאית להבטחת התחייבויות 

 הספק.

 הבקשה נדחית.

 

 למסמכי המכרז: 66להסכם הספק, בעמוד  22.1סעיף  .98

 צורף אומדן. לא – 22.1 סעיף 66עמוד 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מילוי כל  להבטחתלמסמכי המכרז: " 66להסכם הספק, בעמוד  22.1במקום האמור בסעיף 

ערבות  רשותה המקומיתלבזאת הספק על פי חוזה זה במלואן ובמועדן, מוסר  יוהתחייבויות

שצורף כמות רכישת הדלקים השנתית המפורטת באומדן  10%-סכום השווה לבנקאית ב

לחוזה זה )להלן:  2ב'בנוסח המצורף כנספח למכרז מוכפל במחירי הצעת הקבלן, 

 "."(הערבות"

 הבקשה מתקבלת באופן הבא: יבוא:

מילוי כל  להבטחתלמסמכי המכרז: " 66להסכם הספק, בעמוד  22.1במקום האמור בסעיף 

ערבות  ה המקומיתרשותלבזאת הספק על פי חוזה זה במלואן ובמועדן, מוסר  יוהתחייבויות

כמות רכישת הדלקים השנתית המפורטת באומדן שצורף  10%-סכום השווה לבנקאית ב

לחוזה זה )להלן:  2ב'בנוסח המצורף כנספח למכרז מוכפל במחירי הצעת הקבלן, 

 "."(הערבות"
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בזאת הספק על פי חוזה זה במלואן ובמועדן, מוסר  יומילוי כל התחייבויות להבטחת"יבוא: 

לחוזה זה  2ב'בנוסח המצורף כנספח ₪,  30,000סך של בנקאית בערבות המקומית  לרשותה

ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד לחצי שנה לאחר תום תקופת . ()להלן: "הערבות"

המצורף להזמנה  3ההתקשרות. נוסח הערבות ותנאיה יהיו בהתאם לנוסח המובא במסמך ב'

 ."זו

 

 המכרז:מכי למס 66להסכם הספק, בעמוד  22.1סעיף  .99

מכמות  10%לא ברור לנו מה היחס בין הדרישה להמצאת ערבות בנקאית בסכום השווה ל 

במחירי הצעת הקבלן לבין שלל הערבויות )ים השנתית המפורטת באומדן מוכפל רכישת הדלק

 ונבקש לקבל את הבהרותיכם.( 19עמ' )לחלק א' חוברת המכרז  17המפורטות בסעיף 

 תשובות לשאלות הבהרה זה.סמך לעיל במ 65ראו תשובה 

 

 למסמכי המכרז: 66להסכם הספק, בעמוד  22.5סעיף  .100

יום במהלכה לא תוקנה ההפרה בעטייה  14נבקש להכפיף את חילוט הערבות להתראה בת 

 מתבקש החילוט.

הוראות סזעיף זה הן כלליות, והוראות מיוחדות ניתנו ביחס לכוונה לחלט  נדחית.הבקשה 

 לעניין. את הערבות בהתאם

 

 למסמכי המכרז: 66להסכם הספק, בעמוד  23סעיף  .101

הסעיף אינו מקובל. נבקש לבטל את הפיצויים המוסכמים, ובפרט את הטבלה. יצוין כי 

 המוסכמים הינם מופרכים ומופרזים.הסכומים הנקובים בטבלת הפיצויים 

 הבקשה מתתקבלת באופן הבא:

 למסמכי המכרז: 66בעמוד  להסכם הספק, 23במקום הטבלה המפורטת בסעיף 

 גובה הפיצוי המוסכם מדד השירות הנדרש מרכיב השירות

התקנת התקן לרכב חדש 

ימי עבודה  4תוך 

 מהעברת ההזמנה

איחור של יום עבודה 

 התיקוןבביצוע 

ש"ח לכל יום  250

 איחור

-תיקון תקלה בהתקן על

פי הזמנת טכנאי לשטח 

ימי  2הרשות המקומית )

 עבודה(

יום בהגעת  איחור של

 טכנאי

ש"ח לכל יום  350

 איחור

כל תקלה קריטית תתוקן 

 תוך יום עבודה

איחור של יום עבודה 

 בביצוע התיקון

ש"ח לכל יום  500

 איחור

הגשת דו"ח מסכם 

ת המקומית לרשו

בהתאם לחוזה 

ההתקשרות והמועדים 

איחור של יום בהגשת 

 הדו"ח

ש"ח לכל יום  150

 איחור
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 הקבועים בו

רטיסים אספקת כ

 מגנטיים 

איחור של יום באספקת 

הכרטיסים המגנטיים 

 מעבר לשלושה ימים

ש"ח לכל יום  100

 איחור

מענה במועד על ידי מנהל 

קשרי הלקוחות תוך יום 

 עסקים אחד

אי מענה במועד על ידי 

 מנהל קשרי הלקוחות

ש"ח לכל יום  250

 איחור

 

 

 תבוא הטבלה שלהלן:

 גובה הפיצוי המוסכם דרשמדד השירות הנ מרכיב השירות

איחור של יום עבודה  התקנת התקן לרכב חדש

 בביצוע התיקון

 לכל יום איחור ₪ 100

-תיקון תקלה בהתקן על

פי הזמנת טכנאי לשטח 

 המקומיתהרשות 

איחור של יום בהגעת 

 טכנאי

 לכל יום איחור ₪ 150

מענה במועד על ידי מנהל 

 קשרי הלקוחות

אי מענה במועד על ידי 

 נהל קשרי הלקוחותמ

 לכל יום איחור ₪ 50

 

 

 למסמכי המכרז: 66להסכם הספק, בעמוד  23סעיף  .102

אתם מבקשים לחייב את על כל חלקיו ולרבות סכומי הפיצויים המוסכמים, והנסיבות בהם 

 ונבקש למחוק אותו. הספק הזוכה בהם אינו מקובל עלינו

 הבקשה נדחית.

 

 למסמכי המכרז: 68להסכם הספק, בעמוד  24.3.1סעיף  .103

 יום במהלכה לא תוקנה ההפרה. 14נבקש להכפיף את הסעיף להתראה בת 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

תנאי  הפר הספקלמסמכי המכרז: " 68הספק, בעמוד להסכם  24.3.1במקום האמור בסעיף 

 "יסודי של חוזה זה.

מים מיום י 5, וההפרה לא תוקנה בתוך הפר תנאי יסודי של חוזה זה הספק"יבוא: 

 ".שהודיעה על כך הרשות המקומית לספק

 

 למסמכי המכרז: 68להסכם הספק, בעמוד  25.1סעיף  .104

 אותו.אינו מקובל עלינו ונבקש למחוק הסעיף 

 הבקשה נדחית.

 

 למסמכי המכרז: 69להסכם הספק, בעמוד  25.5.1סעיף  .105
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 אותו.אינו מקובל עלינו ונבקש למחוק הסעיף 

 הבקשה נדחית.

 

 למסמכי המכרז: 69להסכם הספק, בעמוד  25.5.2סעיף  .106

בנקאית להבטחת התחייבויות נבקש לבטל סעיף זה. אין כל צורך בקיזוז, קיימת ערבות 

 הספק.

 הבקשה נדחית.

 

 למסמכי המכרז: 69להסכם הספק, בעמוד  25.5.2סעיף  .107

 (25.6.2כגון סעיף )סעיפים אחרים העוסקים בקיזוז שכם לתקן את נוסח הסעיף כמו גם נבק

שעילתם ההתקשרות נשוא המכרז ורק לאחר  באופן שקיזוז יהיה רק לגבי סכומים קצובים

ימים לפחות על הכוונה לבצע  7בת  הודעה בכתב מצד הרשות המקומית לספק הזוכהמתן 

 קיזוז לפני ביצוע הקיזוז בפועל.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 הרשות המקומיתלמסמכי המכרז: " 69להסכם הספק, בעמוד  25.5.2במקום האמור בסעיף 

או נכס ו/או זכות כלשהי תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום ו/

, מכל מין וסוג שהם, לרבות כל סכום שהיא עלולה לשאת הספקשמגיעים ו/או שיגיעו לה מן 

 "נו קצוב., בין שהסכום קצוב ובין שאיהספקבו ו/או תישא בו, בגין מעשי ו/או מחדלי 

תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום ו/או  הרשות המקומית"יבוא: 

, מכל מין וסוג שהם, לרבות כל הספקנכס ו/או זכות כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו לה מן 

ובלבד הסכומים , הספקסכום שהיא עלולה לשאת בו ו/או תישא בו, בגין מעשי ו/או מחדלי 

אחר שהודיעה לספק בכתב על כוונתה לבצע ילתם ההתקשרות נשוא חוזה זה, ולקצובים וע

 ( ימים לפני ביצועו."7את הקיזוז שבעה )

 

 למסמכי המכרז: 70חתימות הסכם הספק בעמוד  .108

למטה) יש למחוק את המילים  70לאישור זכויות החתימה שבתחתית נוסח החוזה (עמ' 

 במילים "אישור עורך דין". "אישור חתימת מנהל ההקמה" ולהחליף אותן

 הבקשה מתקבלת.

 

 למסמכי המכרז: 73, בעמוד 1נספח ב' –מפרט השירותים  .109

שימו לב שגם נספח זה נטול כל התייחסות לפרק ב' אספקת דלקים למיכלי הרשויות 

 המקומיות.

 באתר האשכול פורסם הסכם אספקת סולר עבור פרק ב' למכרז זה.

 

 למסמכי המכרז: 73, בעמוד 1נספח ב' –ותים למפרט השיר 3.3-ו 3.1סעיפים  .110

נבקש להבהיר כי התקנת מד מרחק תיעשה בכפוף לאישור יבואן הרכב להתקנה. כמו כן נבקש 

להבהיר כי במידה ותידרש לצורך ההתקנה צמה השראתית / מחבר, הם יסופקו על חשבון 

 הרשות המזמינה.
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 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז, יבוא סעיף חדש  73, בעמוד 1נספח ב' –רותים למפרט השי 3.3אחרי סעיף 

 א כדלקמן:3.3

תיעשה בכפוף לאישור יבואן הרכב להתקנה. במידה  (מונה)ממשקי קריאת מרחק "התקנת 

 וההתקנה תחייב התקנת צמה השראתית / מחבר, הם יסופקו על חשבון הרשות המקומית."

 

 למסמכי המכרז: 73עמוד , ב1נספח ב' –למפרט השירותים  3.4סעיף  .111

נבקש להבהיר כי התקני התדלוק אינם בעלי ממשק למערכות הרשות המזמינה, אלא הרשות 

עצמאית באמצעות אתר האינטרנט של המקומית יכולה לצפות בנתוניה ולהפיק דוחות שונים 

 הספק.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הספק " למסמכי המכרז: 73עמוד , ב1נספח ב' –למפרט השירותים  3.4במקום האמור בסעיף 

רשות ושל ה יבטיח שהדלקנים יהיו בכל עת בעלי ממשק למערכות הממוחשבות שלו עצמו

רישום  , על מנת לבצע התחשבנות והפקת דו"חות, ובכלל האמור על מנת לאפשרהמקומית

הפרטים להלן:  במאגר מידע אלקטרוני של המערכת הממוחשבת, התומכת בהתקן הדלקן, של

בוצע השירות; תאריך  השירות המסופק; זיהוי פרטי כלי הרכב; שם ומספר התחנה בה סוג

הדלק הנצרכת בפועל; וכן כל  ושעת מתן השירות; קילומטראז'; מדידה אלקטרונית של כמות

 "שהועמד לזכות המשתמש ברכב. נתון נוסף כפי שיורה המנהל, לרבות יתרת ניצול אשראי

יהיו בכל עת בעלי ממשק למערכות הממוחשבות שלו עצמו,  ק יבטיח שהדלקניםהספ"יבוא: 

רישום במאגר מידע  על מנת לבצע התחשבנות והפקת דו"חות, ובכלל האמור על מנת לאפשר

הפרטים להלן: סוג  אלקטרוני של המערכת הממוחשבת, התומכת בהתקן הדלקן, של

השירות; תאריך בוצע  ר התחנה בההשירות המסופק; זיהוי פרטי כלי הרכב; שם ומספ

הדלק הנצרכת בפועל; וכן  ושעת מתן השירות; קילומטראז'; מדידה אלקטרונית של כמות

שהועמד לזכות המשתמש  כל נתון נוסף כפי שיורה המנהל, לרבות יתרת ניצול אשראי

 "ברכב.
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למעט במקרה של )תבוצע ככלל בתחנות השירות דלקנים ר בנוסח ההסכם, התקנת הכאמו

 (.כלי רכב 5התקנה מרוכזת של למעלה מ 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז:  74, בעמוד 1נספח ב' –למפרט השירותים  3.8במקום האמור בסעיף 

שר יאושר בידי או במקום אחר א רשות המקומיתהתקנת הדלקנים תיעשה בחצרי ה"

 "המנהל.

 ".להסכם הספק 2.2.2בסעיף כאמו התקנת הדלקנים תיעשה "יבוא: 

 

 למסמכי המכרז: 74, בעמוד 1נספח ב' –למפרט השירותים  3.9סעיף  .113

  ימי עסקים". 4"-ימים" ל 4נבקש לשנות "

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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למסמכי המכרז:  74, בעמוד 1נספח ב' –למפרט השירותים  3.9במקום האמור בסעיף 

 4 מאשר  ת הדלקנים תבוצע במועד אשר יתואם עם המנהל, אך בכל מקרה לא יאוחרהתקנ"

לרכז את  תעשה כל שביכולתה ע"מ רשות המקומיתימים ממועד הזמנת ההתקנה. ה )ארבעה(

לביצוע האמור  ם קטן ככל שניתן. הספק יערךהתקנת הדלקנים ברכבים במספר מועדי

 "בהתאם.

 ועד אשר יתואם עם המנהל, אך בכל מקרה לא יאוחרהתקנת הדלקנים תבוצע במ" יבוא:

תעשה כל  רשות המקומיתממועד הזמנת ההתקנה. ה עסקים ימי )ארבעה( 4 מאשר

שניתן. הספק לרכז את התקנת הדלקנים ברכבים במספר מועדים קטן ככל  שביכולתה ע"מ

 "לביצוע האמור בהתאם. יערך

 

 למסמכי המכרז: 74 , בעמוד1נספח ב' –למפרט השירותים  3.11סעיף  .114

נבקש להבהיר כי הספק לא ישא בעלויות תיקון נזק שבוצע בזדון ו/או ברשלנות של המזמין 

 ו/או מי מטעמו.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז, יבוא סעיף חדש  74, בעמוד 1נספח ב' –למפרט השירותים  3.11.4אחרי סעיף 

 ל על נזק שנגרם בזדון.""אחריותו של הספק לא תחוכדלקמן:  3.11.5

 

 למסמכי המכרז: 74, בעמוד 1נספח ב' –למפרט השירותים  3.11.1סעיף  .115

נבקש להבהיר כי בהתקנת ואחזקת התקן תדלוק כרוכות עלויות גבוהות, אשר אין הצדקה 

היגיון כלכלי כי הספק הזוכה יישא בהן ובפרט לאור העובדה שבהתקן אוניברסלי ניתן ו/או 

כל תחנת תדלוק של כל חברת דלק. לאור האמור, נבקש להבהיר כי ייקבע לעשות שימוש ב

שעלות התקני התדלוק תחול על התאגיד באופן שלא יביא למצב שבו חברות הדלק יידרשו 

מכיסן. לחילופין, נבקש לקבוע מנגנון לפיו, במידה וזוכה לשאת בעלות ההתקן האוניברסלי 

ניברסליים, אשר לא יתדלקו אצלו, יהיה הזוכה במכרז יתקין על חשבונו התקני תדלוק או

 רשאי לחייב את התאגיד בעלות אותם ההתקנים והתקנתם.

 הבקשה נדחית.

 

 למסמכי המכרז: 75, בעמוד 1נספח ב' –למפרט השירותים  3.12.1סעיף  .116

 ימי עסקים". 2" -שעות" ל 24בקש להבהיר "נ

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטל –למסמכי המכר  75, בעמוד 1נספח ב' –ם למפרט השירותי 3.12.1סעיף 

 

 למסמכי המכרז: 75, בעמוד 1נספח ב' –למפרט השירותים  3.12.3סעיף  .117

 ימי עסקים". 7" -ימים" ל 7נבקש להבהיר "

 הבקשה מתקבלת באופן הבא: 

למסמכי המכרז:  75, בעמוד 1נספח ב' –למפרט השירותים  3.12.3במקום האמור בסעיף 

ממועד קבלת  ימים( שבעה) 7התקנים מכלי רכב ככל שיידרש לכך, וזאת בתוך  הספק יפרק"

 "דרישת המנהל לכך.
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עסקים  ימי( שבעה) 7הספק יפרק התקנים מכלי רכב ככל שיידרש לכך, וזאת בתוך "יבוא: 

 "ממועד קבלת דרישת המנהל לכך.

 

 סמכי המכרז:למ 75, בעמוד 1נספח ב' –למפרט השירותים  13.12.2-ו 3.12.1סעיפים  .118

ימים עסקים ממועד הגעת כלי הרכב בו מותקן התקן  3יהיה בתוך נבקש כי פרק הזמן לתיקון 

מתחנות השירות בפריסה ארצית כאשר לעניין זה אין  התקול לאחת (הדלקן)התדלוק 

 "תקלה קריטית". -ל משמעות להבחנה שעשיתם בין "תקלה רגילה"

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 117ראו תשובה 

 

למסמכי המכרז:  75, בעמוד 1נספח ב' –למפרט השירותים  3.12.2במקום האמור בסעיף 

משלוח הודעת  שעות ממועד (ארבעים ושמונה) 48תקלה רגילה תתוקן, ולו כתיקון זמני, תוך "

ימי עבודה  י(שנ) 2יתבצע בתוך  המנהל לספק על קיומה. השלמת תיקונה המלא של התקלה

 ".שלאחר מכן, לכל המאוחר

משלוח הודעת המנהל  ממועד ימי עסקים (2ני )שתקלה תתוקן, ולו כתיקון זמני, תוך "יבוא: 

ימי עבודה שלאחר  י(שנ) 2יתבצע בתוך  לספק על קיומה. השלמת תיקונה המלא של התקלה

 "מכן, לכל המאוחר.

 

 למסמכי המכרז: 75, בעמוד 1נספח ב' –למפרט השירותים  3.12.4סעיף  .119

האמור בהסכם פעולות התיקון והתחזוקה יבוצעו בסעיף זה אינו נכון שכן על פי האמור 

 אחר, ככל שיאושר בזה בידי המנהל". בתחנות השירות ולא "בחצרי העירייה או במקום

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז:  75וד , בעמ1ב' נספח –למפרט השירותים  3.12.4במקום האמור בסעיף 

שיאושר בזה בידי  עבודות התחזוקה והתיקון, יבוצעו בחצרי העירייה או במקום אחר, ככל"

 "המנהל.

 ".להסכם הספק 6.3.4בסעיף כאמו התקנת הדלקנים תיעשה "יבוא: "

 

 למסמכי המכרז: 75, בעמוד 1נספח ב' –למפרט השירותים  4סעיף  .120

התדלוק. ניתן לספק כרטיסים מגנטיים לרכישת  לא ניתן לרכוש שמנים באמצעות התקן

 שמנים.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 75, בעמוד 1נספח ב' –למפרט השירותים  4( בסעיף 1במקום האמור בפסקה הראשונה )

את שירותי התדלוק, באופן  רשות המקומיתהספק יעניק לרכבי הלמסמכי המכרז: "

ע תדלוק אוטומטי ולרכוש שמנים באמצעות לבצרשות המקומית שיתאפשר לכל אחד מרכבי ה

התדלוק הציבוריות של הספק. הספק מתחייב כי מידע  הדלקן שיותקן בו, בכל אחת מתחנות

רכישת שמנים, לרבות מספר הרכב, סוג הדלק/השמן,  וע תדלוק ממוחשב אואודות כל איר

ים, יאגרו ויהיו שעת תדלוק ועלות תדלוק או רכישת השמנ כמות הדלק/השמן, תאריך תדלוק ,

לפחות מיום אגירת המידע, לרבות לאחר תום תקופת  שנים (שלוש) 3ברי אחזור למשך 
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ופן רציף, בתדירות שלא תפחת מפעם בחודש, בארשות המקומית ההתקשרות. הספק יעביר ל

, אשר יכלול נתוני תדלוק לגבי EXCELקובץ  על גבי רשות המקומיתאת נתוני התדלוק ברכבי ה

 "בו, ומועדי התדלוקים שבוצעו. , כמויות הדלק שמולאורשות המקומיתרכבי הכל אחד מ

את שירותי התדלוק, באופן שיתאפשר לכל  רשות המקומיתהספק יעניק לרכבי ה" יבוא:

לבצע תדלוק אוטומטי באמצעות הדלקן שיותקן בו, בכל אחת רשות המקומית אחד מרכבי ה

מתחייב כי מידע אודות כל אירוע תדלוק התדלוק הציבוריות של הספק. הספק  מתחנות

, רכישת שמנים, לרבות מספר הרכב, סוג הדלק/השמן, כמות הדלק/השמן ממוחשב או

שעת תדלוק ועלות תדלוק או רכישת השמנים, יאגרו ויהיו ברי אחזור למשך  תאריך תדלוק ,

הספק לפחות מיום אגירת המידע, לרבות לאחר תום תקופת ההתקשרות.  שנים (שלוש) 3

באופן רציף, בתדירות שלא תפחת מפעם בחודש, את נתוני התדלוק רשות המקומית יעביר ל

, אשר יכלול נתוני תדלוק לגבי כל אחד מרכבי EXCELקובץ  גביעל  רשות המקומיתברכבי ה

 "בו, ומועדי התדלוקים שבוצעו. , כמויות הדלק שמולאורשות המקומיתה

 

 למסמכי המכרז: 75, בעמוד 1נספח ב' –רותים למפרט השי 4( סעיף 2פסקה שנייה ) .121

 ימי עסקים". 5" –ימים" ל  5נבקש לשנות "

 הבא:הבקשה מתקבלת באופן 

למסמכי  75, בעמוד 1נספח ב' –למפרט השירותים  4( סעיף 2במקום האמור בפסקה שנייה )

רשות לצורך תדלוק רכבים חלופיים זמנים שיתקבלו מחברות ליסינג, או לדרישת ההמכרז: "

כרטיסי תדלוק מגנטיים שכוחם יפה לרכישת דלק,  רשות המקומיתהספק ל , יספקהמקומית

ביחס לתדלוק דרישה לכך. כל הוראות החוזה והמפרט דנן יחולו  בלתימים מק 5וזאת תוך 

בשינויים המחויבים. למען הסר ספק מובהר, שכרטיסי התדלוק  באמצעות כרטיסים אלה

דרישתה, ללא מגבלה, על ידי הספק ועל חשבונו. כרטיסי  פי על רשות המקומיתיסופקו ל

ם בכל תחנת תדלוק ציבורית של בזכות לתדלוק רכבי התדלוק יזכו את המחזיקים בהם

 "הספק במכרז. הספק, במחירים הנקובים בהצעתו של

רשות לצורך תדלוק רכבים חלופיים זמנים שיתקבלו מחברות ליסינג, או לדרישת ה"יבוא: 

יפה לרכישת  כרטיסי תדלוק מגנטיים שכוחם רשות המקומיתהספק ל , יספקתהמקומי

דרישה לכך. כל הוראות החוזה והמפרט דנן יחולו ביחס  מקבלת עסקים ימי 5דלק, וזאת תוך 

בשינויים המחויבים. למען הסר ספק מובהר, שכרטיסי  לתדלוק באמצעות כרטיסים אלה

ישתה, ללא מגבלה, על ידי הספק ועל חשבונו. דר על פי רשות המקומיתהתדלוק יסופקו ל

בזכות לתדלוק רכבים בכל תחנת תדלוק ציבורית  ק יזכו את המחזיקים בהםכרטיסי התדלו

 "הספק במכרז. של הספק, במחירים הנקובים בהצעתו של

 

 למסמכי המכרז: 75, בעמוד 1נספח ב' –למפרט השירותים  5סעיף  .122

לה "קבלת". נבקש להבהיר כי בקשה לנטרול התקן נבקש להחליף את המילה "מסירת" במי

בשיחת טלפון לספק לוודא קבלה. כמו כן, מעבר לשעות הפעילות יהיה על תדלוק תלווה 

 המזמין לנטרל התקן באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט של הספק.

 ה.לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה ז 62תשובה ראו 

 יתר האמור בבקשה זו נדחה.
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 למסמכי המכרז: 77, בעמוד 2נספח ב' –לכתב ערבות ביצוע  2ף סעי .123

 ימי עסקים. 14-ימי עסקים ל 5-נבקש להאריך את פרק הזמן לתשלום הערבות מ

 הבקשה נדחית.

 

 למסמכי המכרז: 77, בעמוד 2נספח ב' –לכתב ערבות ביצוע  5סעיף  .124

 –אמצעי דיגיטלי אחר נבקש להבהיר כי דרישה לחילוט הערבות שתוגש בדוא"ל, פקס או כל 

 לא תתקבל.

 הבקשה נדחית.

 

 למסמכי המכרז: 81-79, בעמודים 3נספח ב' –אישור קיום ביטוחים  .125

בכתב יד על גבי  מבוקש כי נוסח אישור קיום הביטוחים יעודכן בהתאם להערות שבוצעו

אישורי הביטוח החתומים בידי המבטחים והמצורפים כחלק בלתי נפרד משאלות ההבהרה 

 המציע.של 

. 6נספח קיום ביטוחים כאישור מצורף למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה נוסח חדש ל

 המציעים יעשו שימוש בנוסח המצורף במקום הנוסח שצורף למסמכי המכרז.

 

 למסמכי המכרז: 81-79, בעמודים 3נספח ב' –אישור קיום ביטוחים  .126

 תנו.הביטוח המבטחת את חברב הנספח ועליו הערות מצד חברת רצ"

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 125ראו תשובה 

 

 :5נספח א' –טופס הגשת הצעות מחיר  – 25/10/18למסמך ההבהרות מיום  1לנספח  2.1סעיף  .127

האם מחיר המחירון המירבי אשר ביחס אליו יש להציע הנחה הוא מחיר כולל נבקש להבין 

 לא כולל מע"מ. מע"מ או

 אינו כולל מע"מ.
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 מסמך תשובות לשאלות הבהרהל 1נספח 

 1א'נספח 

 לכבוד:

 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי( 

 )אצל עיריית מעלות תרשיחא(

 ,1בן גוריון רח' 

 תרשיחא-מעלות

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

 

 הצהרת המשתתף במכרז

 

 קאחזקה והתקנה של מערכות דלשירותי אספקת דלק,  שם המכרז:

 לרשויות איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 

 

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

 כדלקמן:

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

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

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

ם בכל התנאים הנדרשים מן המשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו אנו מצהירים כי אנו עומדי .2

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

 מפורטים במכרז ובחוזה ההתקשרות ונספחיו. בהתאם לתנאים ה

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

, 2015בשנים  רכשו מאיתנו מוצרי דלק, כל אחד מהם, לקוחות 10נו מאשרים כי לפחות א .4

)אם ₪  800,000)אם הההצעה מוגשת לפרק א'( או ₪  2,000,000-לא נפל מ 2017-ו 2016

 .למחוק את המיותר –ההצעה מוגשת לפרק ב'( 

היא מביצוע עבודות אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלק הנובעות  ינוהכנסות .5

, 2015הקלנדריות  שניםכל אחת מהב)לא כולל מע"מ( ₪ מיליון  100לפחות בהיקף כספי של 

 .2017-ו 2016

הציבוריות המופעלות על ידינו ינתנו שירותי אנו מצהירים ומתחייבים כי בכל תחנות הדלק  .6

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

פרטי תחנות הדלק הציבוריות המופעלות על ידינו, לרבות שמה וכתובתה של כל תחנה, הינם  .7

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

 ו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים במכרז. אנו מצהירים בזה כי הצעה ז .8
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או  28.2.19תקפה עד יום  יהלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותההצעתנו זו היא ב .9

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

 ור במסמכי המכרז. כאמאיגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי( 

 נקובים במסמכי המכרז. להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בתוקף ובסכום ה .10

 . לפעול כאמור בהוראות והתנאים הכללייםאם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים  .11

אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת הערבות שצירפנו למכרז,  .12

 כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש. כולה או מקצתה, תחלטו 

מטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו אנו מסכימים כי הצעתנו זו הינה בגדר ה .13

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

 פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

לא תזכה יהיו רשאים לעיין בהצעה שזכתה. לפיכך, אם תתקבל  ידוע לנו שמציעים שהצעתם .14

 צהירים מראש על הסכמתנו לגילוי הצעתנו בפני המציעים האחרים. הצעתנו הננו מ

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.  .15

 

 פרטי המשתתף במכרז:

 

 ______שם המשתתף: _____________________________

 ________________________________________כתובת: 

 טלפונים: _______________________________________

 שם איש קשר ומס' טלפון: ___________________________

 

 

____________________     ________________ 

 חתימה וחותמת            תאריך             
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 תשובות לשאלות הבהרהמך למס 2נספח 

 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  .1

 שבנדון.

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

 במכרז זה, הריני מגיש הצעתי כדלקמן: 

 אוקטן: 95 בנזין –פרק א'  .2.1

ממחיר המחירון המירבי לתדלוק בשירות עצמי כפי שמפורסם מעת אנו מציעים הנחה 

 בסך של ______ אג"ח.נרגיה והמים לעת על ידי משרד התשתיות הלאומיות, הא

 עצמי ותדלוק בשירות מלא.בשירות עבור תדלוק זהה המחיר הינו 

 

 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

 

מחיר נטו 

 לתשלום

 מחושב

A+B+C 

 

 לליטר ₪ 2.170

 

2.930 ₪ 

 לליטר

 

₪ ________ 

 לליטר

 

 לליטר ₪ 2

 

 _________₪ 

 לליטר

 

 לליטר(.₪  2.4לליטר )מחיר מירבי ₪ מחיר עבור תוסף אוראה _____________  
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 :אספקת סולר –פרק ב'  .3

 

 תדלוק אספקת סולר באמצעות מכליותמחיר השיווק המוצע ב

 

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

סוג 

 המוצר

סולר 

לתחבורה 

שתכולת 

הגופרית 

בו אינה 

על  עולה

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 ₪ ר עבור תוסף אוראה _____________ מחי 

 

 שרות שטיפה רכב .4

  הכולל שתיפה וניקוי פנים הרכב –יפה טלשרותי ש

 הצעת מחיר סוג הרכב

 רכב פרטי

 

 

 רכב מסחרי

 

 

 רכב משא

 

 

 

לים , תוספים ומוצרי דלק שאינם כלושמניםעבור רכישת הנחה ממחיר המחירון של הספק  .5

 %_____. -במכרז זה 

 

המשפיעים על למניעת ספק, התמורה המבוקשת על ידנו, הוצעה לאחר שקילת כל הגורמים  .6

 אספקת מוצרי הדלק למועצה ו/או על קיום התחייבויותינו במלואן.
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תהיה זכאית לעכב תשלומים שהיא חייבת לנו וכן לממש את  אשכול /הרשותידוע לנו כי ה .7

קדנו בידי המועצה להבטחת ביצוע התחייבויותינו לפי המכרז, וזאת הערבות הבנקאית שהפ

 עד לעריכת חשבון סופי עם המועצה.

 

וזאת בתנאי  60ידוע לנו כי התמורה תשולם לנו בעבור רכישה בכל חודש, בתנאים של שוטף +  .8

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

כפי שהיו באותה עת וכן  ושרותים הנוספים חודשית, פירוט רכיבי מחיר הבנזין והסולרה

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

 ולאחריה.

  

 כוללת מע"מ.אינה מובהר כי הצעתנו זו  .9

 

 

 שם המשתתף:__________________________

 

 ________________________כתובת המשתתף:

 

 מס' טלפון של המשתתף: __________________

 

 חתימה וחתימת המשתתף: ___________________________
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 למסמך תשובות לשאלות הבהרה 3נספח 

  9א'נספח 

 חשבוןנוסח אישור רואה 

 

 לכבוד:

 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי( 

 ,1בן גוריון רח' 

 יחאמעלות תרש

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

 

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

 לרשויות איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(

 

 

בהצהרה של המציע בדבר נתוני ההיקף הכספי של הגופים הכלולים בהצהרה,  נתוניםביקרנו את ה

 המסומנים בחתימתנו לשם זיהוי. 2017-ו 2016, 2015י של המציע בשנים בדבר נתוני היקף כספ

 רתנו.וקיההצהרה היא באחריות המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על נתונים אלו בהתבסס על ב

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

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

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

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

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

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

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

 המפורט בהם וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה ההצהרה. 

 

 

 בברכה,

 

_____________________ 

 רואי חשבון
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 למסמך תשובות לשאלות הבהרה 4נספח 

 11א'נספח 

 ___מכרז פומבי מהמהווה חלק בלתי נפרד 

 הצהרת הקבלן/ מציע בדבר אי תאום הצעות

 

 לכבוד

 ערבי(איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מ

 א.ג.נ.

 

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

 ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(לרשויות איגוד  מערכות דלק

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות חברת _____________________________ מיום 

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

   והריני להצהיר כדקלמן:

 

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

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

 לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור.

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

 המכרז.

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

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 אישור

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

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

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

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

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

 את ההצהרות שבתצהיר.

_________________ 

 עו"ד )חתימה + חותמת(
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 תשובות לשאלות הבהרה למסמך 5נספח 

 12א'נספח 

 17המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי /

 מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד רשות מקומיתהצהרת הקבלן/ 

 או חבר מועצה ברשות המקומית

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 לכבוד 

 "( האשכול" -איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי( )להלן

 

 אשכול מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:

 

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

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

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

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

 ".אחות

של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  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 " .א

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

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

 אחות".

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

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

 

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

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

 שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה.חוזה 

 

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

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

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

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

 אחות".

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

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 
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ירבה משפחתית, לך ק אם ישנה או איןבהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח  .5

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

 .מרשויות האשכול או עובד האשכול

 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .6

 

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

או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות כאמור ובלבד שלא יהיה בריו האשכול ברוב ח

 בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

 

 

 הצהרה

 

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

 ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

 :כי למיטב ידיעתי רוהנני מצהיקראתי את האמור לעיל  .1

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

 בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף.

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

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

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

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

 מרשויות האשכול.

 

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

 תית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.משפח

 

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

 אמת.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 אלות הבהרהלמסמך תשובות לש 6נספח 

 

  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 

 זה מיום _________  )להלן: "השירותים"(חובקשר עם 

 

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

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

 להלן:

 

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

 

 מספר פוליסה ________________________ – אחריות מקצועיתביטוח  .2

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

בהיותו אחראי על כל הפעולות הקשורות או  ספקהמכסה את רשלנותו המקצועית של ה

יעה ברכוש או בגוף של ההתקשרות עם הרשות המקומית בגין פג בקשר לחוזההכרוכות בכך, 

ת שהיא, לרבות הרשות המקומית הנובעת מרשלנות אדם כלשהו או כל גוף או ישות משפטי

 מקצועית.

 הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

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

 . אחריותה למעשיו ומחדליו של הספק

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

 המקומית. 

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

 אחרת 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.סה או בהתניותיה בתום לב, לא יפגע בזכותה של הרשות המקומית הפולי
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ימים, לאחר סיומה אם  180 -הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מ 2.5

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

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

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

 לרעה בתנאיה. 

 מספר פוליסה ________________________ – ביטוח צד שלישי .3

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

 הביטוח. 

 פרק זה חלות ההוראות הבאות:על 

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  3.2

 מית כנגד אותה חבות. אחרת המבטחת את הרשות המקו

 יות מקצועית בפוליסה לא יחול בגין נזקי גוף. סייג אחר 3.3

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

 . לחוק ביטוח לאומי 328על פי סעיף  המקומית

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

 בזדון.ומית ולמעט כלפי מי שגרם לנזק המק

 מספר פוליסה ________________________ –בידיםביטוח חבות מע .4

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

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

 ביטוח.  הלתקופת ו

 ות:על פרק זה חלות ההוראות הבא

 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.

 

 ת החלות על כל פוליסות הביטוח:הוראות כלליו .5

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

 בלבד )הח"מ(. 

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

 המשנה של הספק. 

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

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

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



 איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(
 לשירותי אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלקעות הצ 2/18מכרז מס' 
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 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

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

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

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

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

, עבודות נוער כחוק, הוצאת דיבה ולשון הרע, הרעלה במזון או פתאומי ובלתי צפוי 

 במשקה. 

פק בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור כל הביטוחים שערך הס 5.5

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

טרם קרות מקרה התחייב בכתב  ספקליו או שהאוכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה 

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

טוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו כל הבי 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 

 טוח בעירייה. הרשות המקומית, גזבר הרשות המקומית או האחראי על הבי

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 

טוח ראשוני", המזכה את הרשות המקומית הביטוח ביחס לרשות המקומית הינו "בי

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

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

 הספק בלבד. הפוליסות תחולנה על 

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

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

 ים הרשות המקומית לא היתה מתקשרת עם הספק גבי אישור ביטוח

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

 . זה
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