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מכרז משותף לאשכולות הערים:
איגוד ערים אשכול הכנרת והעמקים
איגוד ערים אשכול הגליל והעמקים
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
איגוד ערים אשכול בית הכרם הגלילי
מכרז מסגרת פומבי (משותף) מס' 02/2020

פניה לקבלת הצעות :

לקבלת שירותי אספקת מוצרי דלק והתקנה של מערכות דלק
לרשויות מקומיות החברות באשכולות

חוברת מסמכי המכרז הכלליים וחוזה המכרז
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מכרז מסגרת פומבי (משותף) מס' 02/2020
לקבלת שירותי אספקת מוצרי דלק והתקנה של מערכות דלק לרשויות מקומיות
החברות באשכולות
 .1מכרז זה הינו מכרז משותף לאשכולות הרשויות הבאות :איגוד ערים אשכול הכנרת והעמקים ,איגוד ערים
אשכול הגליל והעמקים ,איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי ואיגוד ערים אשכול בית הכרם הגלילי (להלן
יכונו יחדיו– האשכולות).
 .2האשכולות מזמינים בזאת מאת מציעים מתאימים ,אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה,
להציע הצעות לאספקת שירותי אספקת מוצרי דלק והתקנה של מערכות דלק לרשויות מקומיות החברות
באשכול הכנרת והעמקים ו/או באשכול הגליל והעמקים ו/או באשכול גליל מזרחי ו/או באשכול בית הכרם
הגלילי אשר יצטרפו למי מהאשכולות במהלך תקופת ההתקשרות( ,להלן – הרשויות ו -המכרז ,בהתאמה)
(להלן – הרשויות ו -המכרז ,בהתאמה) ,והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה ,במפרטים
הטכניים ,הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב.
 .3את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הספק אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו על
נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של ( ₪ 5,000כולל מע"מ) במשרדי במשרדי אשכול הגליל והעמקים
בכתובת ניצנים  ,39מגדל העמק (קומה  )1בימים א'-ה' בין השעות  ,09:00-15:00בתיאום מראש עם
גב' רים אסדי בטלפון 052-2221429
 .4מובהר ומודגש בזאת ,כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא.
הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 .6מועד אחרון להגשת ההצעות -
ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול הגליל והעמקים עד ליום
 20.8.2020ועד השעה .10:00

דוד אריאלי ,מנכ"ל

אליהו המאירי ,מנכ"ל

נורית צור רבינו ,מנכ"לית

רונית עובדיה ,מנכ"לית

אשכול הגליל והעמקים

אשכול הכנרת והעמקים

אשכול רשויות גליל מזרחי

אשכול בית הכרם הגלילי
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נספח 1
מכרז מסגרת פומבי (משותף) מס' 02/2020
לאספקת מוצרי דלק והתקנה של מערכות דלק לרשויות מקומיות החברות באשכולות
איגוד ערים אשכול רשויות הכנרת והעמקים
מרכז החדשנות במכללה האקדמית כנרת ,צמח,
איגוד ערים אשכול רשויות הגליל והעמקים
רח' הניצנים  ,39מגדל העמק ,מיקוד ,2351330

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
מתחם העסקים צומת כח ,ד.נ .גליל עליון,
איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי
משגב  ,16כרמיאל

הודעה ותנאי מכרז
טבלת מועדים
תאריך

יום

שעה

מועד אחרון
לשאילת שאלות
הבהרה

11.8.2020

שלישי

עד השעה 16:00

מועד אחרון
להגשת הצעות

20.8.2020

חמישי

עד השעה 10:00

פתיחת מעטפות

20.8.2020

חמישי

12:00

**פתיחת ההצעות תעשה במשרדי אשכול גליל עמקים – מעמד הפתיחה יהיה כפוף להנחיות
משרד הבריאות ,בדבר ריחוק חברתי ואיסור על התקהלות ,כפי שיהיו בתוקף במועד הרלבנטי.
מציע המעוניין להשתתף במעמד הפתיחה יעדכן את האשכול מראש בהתאם להנחיות למשלוח
שאלות הבהרה .בכל מקרה ,יבוצע צילום של מעמד הפתיחה ופרוטוקול פתיחת הצעות ישלח
בדוא"ל למציעים שיבקשו לקבלו.
 .1כללי
 .1.1את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הספק אשר הזוכה במכרז
יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של  5,000ש"ח (כולל
מע"מ) במשרדי אשכול הגליל והעמקים בכתובת ניצנים  ,39מגדל העמק (קומה )1
בימים א'-ה' בין השעות .09:00-15:00
בהתאם להנחיות משרד הבריאות בנוגע לריחוק חברתי והאיסור על התקהלות ,המציעים
נדרשים לתאם מראש את הגעתם לצורך רכישת המסמכים והגשת ההצעה עם גב' רו"ח
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רים אסדי –  .052-2221429מובהר ומודגש בזאת ,כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז
לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא .הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא
של מסמכי המכרז.
 .1.2ניתן לעיין במסמכי המכרז ,קודם לרכישתם ,ללא עלות באתר האינטרנט -
 www.kineretamakim.co.ilתחת מכרזים – מכרזי רכש ,יובהר ,כי הנוסח שיירכש
ע"י המציע הוא המחייב ,אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט .יש
להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט.
 .2רקע
 .2.1מכרז זה הינו מכרז משותף לאיגוד ערים אשכול הגליל והעמקים ,איגוד ערים אשכול
בית הכרם ,איגוד ערים אשכול גליל מזרחי ולאיגוד ערים אשכול הכנרת והעמקים (להלן
– האשכולות או המזמינים או המזמין) ויבחן בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות
(מכרזים משותפים) ,התשל"ג.1973-
 .2.2לצורך פרסום המכרז המשותף וקיום הליכי המכרז המשותף ,הוקמה על ידי האשכולות
ועדת מכרזים משותפת (להלן  -ועדת המכרזים או הוועדה).
 .2.3איגוד ערים אשכול הגליל והעמקים הינו איגוד ערים ,אשר הוקם מכוח צו איגוד ערים
(אשכול רשויות הגליל והעמקים) ,התשע"ח.2018-
חברות באשכול  15רשויות בסך הכל לפי הפירוט הבא:
מועצה מקומית איכסל ,מועצה אזורית בוסתן אל מרג' ,מועצה מקומית כפר כנא,
עיריית מגדל העמק ,מועצה מקומית דבוריה ,מועצה מקומית יפיע ,משהד ,מועצה
אזורית גלבוע ,מועצה אזורית מגידו ,נוף הגליל ,עיריית נצרת ,מועצה מקומית עילוט,
מועצה מקומית עין מאהל ,מועצה אזורית עמק יזרעאל ועיריית עפולה.
 .2.4איגוד ערים אשכול הכנרת והעמקים הינו איגוד ערים ,אשר הוקם מכוח צו איגוד ערים
(אשכול רשויות הגליל והעמקים) ,התשע"ח.2018-
חברות באשכול  15רשויות בסך הכל לפי הפירוט הבא:
מועצה אזורית אל בטוף ,מועצה מקומיות בועיינה נוג'דאת ,עיריית בית שאן ,מועצה
אזורית הגליל התחתון ,עיריית טבריה ,מועצה מקומית טורעאן ,מועצה מקומית כפר
כמא ,מועצה מקומית כפר תבור ,מועצה מקומית מג'אר ,מועצה מקומית מגדל ,מועצה
מקומית עילבון ,מועצה אזורית עמק הירדן ,מועצה אזורית עמק המעיינות ,ומועצה
מקומית שבלי אום אל ג'נם .המועצה מקומית יבניאל מצויה בתהליך הצטרפות
לאשכול.
 .2.5איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי הינו איגוד ערים ,אשר הוקם מכוח צו איגוד
ערים (אשכול רשויות גליל מזרחי) ,התשע"ח.2018-
חברות באשכול  18רשויות בסך הכל לפי הפירוט הבא:
קריית שמונה ,צפת ,מטולה ,קצרין ,יסוד המעלה ,ראש פינה ,טובא זנגריה ,חצור
הגלילית ,גוש חלב ,מג'דל שמס ,בוקעתא ,עין קיניה ,עג'ר ,מסעדה ,מועצה אזורית גליל
עליון ,מועצה אזורית גולן ,מועצה אזורית מבואות החרמון ומועצה אזורית מרום הגליל.
 .2.6איגוד ערים אשכול בית הכרם הגלילי הינו איגוד ערים ,אשר הוקם מכוח צו איגוד ערים
(אשכול רשויות בית הכרם הגלילי) ,התשע"ח.2018-
חברות באשכול  7רשויות בסך הכל לפי הפירוט הבא:
כרמיאל ,בענה ,דיר אל אסד ,מג'ד אל כרום ,משגב ,נחף וראמה.
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 .2.7האשכולות נועדו לקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות
המקומיות .האשכולות מקדמים שיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות
ובין השלטון המרכזי (משרדי ממשלה) ,מתוך הבנה כי ביחד כוחן של הרשויות גדל הן
מבחינה כלכלית והן ביכולת ההשפעה שלהן.
 .2.8שיתופי הפעולה אותם מקדמות הרשויות נוגעים הן לשירותים מוניציפאליים בתחום
אחריותן ,בהם ניתן למצוא יתרון לגודל באמצעות עשייה משותפת; והן בנושאים
הקשורים בחיזוק החוסן האזורי והצמחת האזור ובמיוחד בנושאים הקשורים בשיפור
איכות החיים של התושבים ויצירת מאזן הגירה חיובי אל האזור.
 .2.9יצוין ובהתאם להוראות סעיף 17ד(2ג) לחוק איגודי ערים ,תשט"ו  , 1955-היקף
ההתקשרות המצטבר הכולל עם כל הזוכים גם יחד על פי המכרז ,כולל תקופות אופציה
לא יעלה על סך של ( ₪ 150,000,000להלן" :סכום ההתקשרות המירבי")
אומדן רכישות האשכולות
.2.10
 .2.10.1אשכול הכנרת והעמקים אומד ,באופן בלתי מחייב ,את היקף רכישות הדלק
השנתי של רשויות האשכול בסך של כ ₪ 10,000,000 -לשנה ,בחלוקה של כ85% -
סולר ו 15% -בנזין .אין בנתונים אלה משום התחייבות מצד האשכול ורשויותיו
לרכוש את הכמויות הנ"ל או חלק מהן .נתונים אלה מוצגים לשם הערכה בלבד ולא
לשום מטרה אחרת ואין בהערכות אלו בכדי לחייב את האשכולות ו/או את הרשויות
ולא יהיה בסטייה כלשהי מהן כדי ליצור עילה לתביעות כספיות או אחרות כלשהן
מצד המשתתפים במכרז ו/או מצד הזוכה בו.
פירוט אודות נתוני צריכת הדלק מצ"ב בנספח א' למסמכי המכרז.
 .2.10.2אשכול הגליל והעמקים אומד ,באופן בלתי מחייב ,את היקף רכישות הדלק השנתי
של רשויות האשכול בסך של כ ₪ 10,000,000 -לשנה ,בחלוקה של כ 75% -סולר ו-
 25%בנזין .אין בנתונים אלה משום התחייבות מצד האשכול ורשויותיו לרכוש את
הכמויות הנ"ל או חלק מהן .נתונים אלה מוצגים לשם הערכה בלבד ולא לשום מטרה
אחרת ואין בהערכות אלו בכדי לחייב את האשכול ו/או את הגופים הנלווים ולא יהיה
בסטייה כלשהי מהן כדי ליצור עילה לתביעות כספיות או אחרות כלשהן מצד
המשתתפים במכרז ו/או מצד הזוכה בו.
פירוט אודות נתוני צריכת הדלק מצ"ב בנספח א' למסמכי המכרז.
 .2.10.3אשכול רשויות גליל מזרחי אומד ,באופן בלתי מחייב ,את היקף רכישות הדלק
השנתי של רשויות האשכול בסך של כ ₪ 5,000,000 -לשנה ,בחלוקה של כ 75% -סולר
ו 25% -בנזין .אין בנתונים אלה משום התחייבות מצד האשכול ורשויותיו לרכוש את
הכמויות הנ"ל או חלק מהן .נתונים אלה מוצגים לשם הערכה בלבד ולא לשום מטרה
אחרת ואין בהערכות אלו בכדי לחייב את האשכול ו/או את הגופים הנלווים ולא יהיה
בסטייה כלשהי מהן כדי ליצור עילה לתביעות כספיות או אחרות כלשהן מצד
המשתתפים במכרז ו/או מצד הזוכה בו.
פירוט אודות נתוני צריכת הדלק מצ"ב בנספח א' למסמכי המכרז.
 .2.10.4אשכול בית הכרם הגלילי אומד ,באופן בלתי מחייב ,את היקף רכישות הדלק
השנתי של רשויות האשכול בסך של כ ₪ 5,000,000 -לשנה ,בחלוקה של כ 75% -סולר
ו 25% -בנזין .אין בנתונים אלה משום התחייבות מצד האשכול ורשויותיו לרכוש את
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הכמויות הנ"ל או חלק מהן .נתונים אלה מוצגים לשם הערכה בלבד ולא לשום מטרה
אחרת ואין בהערכות אלו בכדי לחייב את האשכול ו/או את הגופים הנלווים ולא יהיה
בסטייה כלשהי מהן כדי ליצור עילה לתביעות כספיות או אחרות כלשהן מצד
המשתתפים במכרז ו/או מצד הזוכה בו.
פירוט אודות נתוני צריכת הדלק מצ"ב בנספח א' למסמכי המכרז.
.2.11

.2.12

.2.13

.2.14

מובהר בזאת כי המכרז הוא מכרז מסגרת ומודגש בזאת כי האשכולות אינם מתחייבים
להיקף כלשהו ו/או בכלל של רשויות שיבחרו להצטרף למכרז ולקבל את השירותים
מהזוכה/ים ולמען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין במכרז זה כדי ליצור מצג כלשהו בנוגע
לכמות רשויות שיצטרפו ו/או מועד הצטרפות כל רשות ,ככל שתבחר להצטרף להסדר.
למען הסר ספק מובהר ומודגש כי הצטרפות רשויות להסדר יכולה להיות גם באופן
הדרגתי  -או בכלל לא והאשכולות אינם מחויבים להיקף כלשהו של רשויות שיצטרפו
לרכישת שירותים ע"פ מכרז זה ,ככל שיבחרו להצטרף.
יובהר כי גם האשכולות עצמם רשאים להתקשר עם הזכיינים במסגרת הסכם זה וכן
תאגידים עירוניים ברשויות  ,וכל הרשויות החברות במי מהאשכולות ו/או רשויות אשר
יצטרפו למי מהאשכולות במהלך תקופת ההתקשרות.
אין מניעה שהאשכולות ו/או הרשויות ינהלו מו"מ עם הספק/ים הזוכה/ים במכרז בכדי
להביא לשיפור ההצעה.

 .3תיאור ההתקשרות
 .3.1השירותים נשוא המכרז כוללים אספקת מוצרי דלק לרכבים ,בתחנות התדלוק של
המציע באמצעות התקן תדלוק אוניברסלי (לסולר/בנזין ואוראיה ברכבים רלוונטים) וכן
לאספקת סולר בצוברים לצרכי חימום למתקני הרשויות באמצעות מיכליות של המציע.
השירותים הנדרשים יבוצעו בהתאם להוראות ההסכם (להלן –השירותים).
 .3.2במידת הצורך ,על המציעים הזוכים יהיה לספק ולהתקין טבעות אוניברסליות על רכבי
הרשויות וזאת לצורך ביצוע השירותים.
 .3.3כמו כן ,כל מציע צריך לכלול בהצעתו תחנת תדלוק אחת לפחות בתחום השיפוט של כל
אשכול ,בהם יוכלו הרשויות לרכוש שמנים וציוד לרכבים בהנחה קבועה וכן שירותי
שטיפת רכבים בהנחה קבועה.
 .3.4יובהר כי הרשויות ירכשו דלקים מסוגים שונים בהתאם לצרכים של כל רשות ורשות
וסוג הרכבים הנמצאים ברשותה ואין במכרז זה ובהסכם שייחתם מכוחו משום
התחייבות לרכישת דלקים בהיקף מסוים או מסוג מסויים.
 .3.5המציעים הזוכים יידרשו להעמיד איש קשר קבוע מטעמם בינם לבין הרשות והאשכול.
 .3.6במסגרת המכרז ,ייבחרו עד  3מציעים כמציעים זוכים.
 .3.7על מנת להגדיל את הגמישות באפשרות התדלוק ,עם תום הליכי המכרז תהיה לכל רשות
האפשרות להתקשר עם שני זכיינים במקביל מתוך השלוש שנקבעו ,תוך ניהול מו"מ עם
הזכיינים לצורך שיפור הצעתם .החלטת הרשות בנוגע לזהות הזכיינים תתקבל על בסיס
הצעת המחיר ,שיקולי פריסה ומרחק מתחום שטח השיפוט של אותה רשות.
 .3.8כמו כן ,האשכולות ו/או הרשויות יהיו רשאים לפנות לזכיינים לצורך שיפור הצעתם
באופן בו המציע שהצעתו הייתה השנייה בטיבה לאחר ההצעה שדורגה במקום הראשון,
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.3.9

.3.10

.3.11
.3.12

.3.13

.3.14

.3.15

ישווה את הצעתו להצעה בעלת שיעורי ההנחה הגבוהים ביותר .סירב המציע השני
להשוות את הצעתו להצעה הזוכה ,רשאים האשכולות ו/או הרשויות ,לפי העניין ,לפנות
למציע שהצעתו הייתה שלישית בטיבה על מנת שישווה את הצעתו להצעה הזוכה וכן
הלאה.
האשכולות שומרים לעצמם את הזכות לפצל ו/או לחלק את רכישת הדלקים בין מספר
מציעים ,באופן שייראה לאשכולות ,כאשר ההצעות לכל חלק ,כאמור ,ייבחנו כהצעות
עצמאיות בפני עצמן .המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף
רכישת הדלקים.
בהמשך לאמור בסעיף  ,3.7האשכולות רשאים ,אך לא חייבים ,ועל פי שיקול דעתם
הבלעדי ,לקבל הצעה אחת שלמה ,גם אם אחד ממרכיביה אינו הזול ביותר ביחס
להצעות האחרות .ובמקרה שכזה יקבע הניקוד על פי המשקולות שניתנו לכל אחד
ממרכיבי ההצעה.
למסמכי המכרז מצורף כנספח נתונים אודות כמות כלי הרכב בכל רשות ונתוני צריכת
הדלק.
להסרת ספק מובהר ,שמדובר בהערכות בלבד ואין בהערכות אלו בכדי לחייב את
האשכולות ו/או את הרשויות ולא יהיה בסטייה כלשהי מהן כדי ליצור עילה לתביעות
כספיות או אחרות כלשהן מצד המשתתפים במכרז ו/או מצד הזוכה בו.
יובהר כי במסגרת ההתקשרות ,האשכולות ייגבו ישירות מהמציעים הזוכים דמי ניהול
בסך של  1( ₪ 0.01אג"ח) מכל ליטר בנזין וסך של  2( ₪ 0.02אג"ח) מכל ליטר סולר
ואוריאה שיימכר מכוח מכרז זה לרשויות החברות באשכול.
תקופת ההתקשרות עם כל רשות הינה למשך  12חודשים שמניינה מיום החתימה על
ההסכם מול כל רשות ,עם עד  4תקופות אופציה בנות עד  12חודשים כל אחת (או חלק
מהם) ,בהתאם לשיקול דעת הרשות הספציפית בלבד.
המציע מצהיר כי כל הנסיבות וההוראות המפורטות במכרז מובנות לו וכי לקח זאת
במכלול שיקוליו בטרם הגשת הצעתו במכרז.

 .4תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז ,העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז ,בתנאים המצטברים
המפורטים להלן –
.4.1
.4.2

.4.3

מציע שצירף להצעתו ערבות בנקאית למכרז בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 5
להלן.
תאגיד הרשום כחוק בישראל והרשום במרשם המנוהל על ידי מינהל הדלק על פי הדין,
אשר מפעיל לפחות  60תחנות תדלוק בפריסה ארצית ,אשר  10תחנות תדלוק לפחות
ממוקמות באזור הצפון (מבית שאן וצפונה).
בהפעלת התאגיד ,לפחות  10תחנות תדלוק הנמצאות בתחום השיפוט של רשויות
האשכולות אשר עומדות בתנאים המצטברים הבאים:
 .1.1.1בעלות רישיון עסק כחוק.
 .1.1.2כוללות גישה נוחה לאוטובוסים ומשאיות.
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 .1.1.3כוללות מערכת מילוי אוריאה דרך משאבה.
מובהר כי המציע אינו רשאי לחבור לגורמים חיצוניים על מנת שאלו ישלימו
את הצעתו.
מובהר כי סוכנויות משנה ,אשר מאוגדות בנפרד מחברות הדלק ,לא
תורשינה להשתתף במכרז.

לצורך הוכחת תנאי סף אלו יש לחתום על התצהיר המצ"ב למסמכי המכרז.
וכן לצרף העתק רישיון העסק של כל תחנת תדלוק העומדת בדרישות הסעיף ואישור
מינהל הדלק בדבר רישומו במרשם כשהוא תקף למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
.4.4
.4.5
.4.6

המציע מפעיל לפחות  2משאיות תדלוק בתחום שיפוט האשכולות.
המציע הוא בעל רישיון להובלת חומרים מסוכנים לפי תקנות שירותי הובלה ,תשס"א –
.2001
המציע הוא בעל רישיון עסק לאחסון ,שינוע ומכירת דלק ,על פי הוראות צו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי) תשע"ג – .2013

לצורך הוכחת תנאי סף אלו ( )4.4-4.6יש למלא את הנספח המצ"ב למסמכי המכרז .יש
לציין את מספר הרישוי של כל משאית ,שנת הייצור ,רישיונות ,תעודות ביטוח וזהות
הבעלים במשאית .ככל שמדובר במשאית בהסכם ליסינג (חכירה) יש לצרף אישור של
הבעלים.
וכן לצרף העתק רישיון מוביל ורישיון העסק.
 .4.7המציע נעדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצה ברשויות האשכול  -להוכחת האמור יצרף
המציע הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 .4.8המציע או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז .להוכחת תנאי זה יצרף המציע העתק
מהקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז.
הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור  -תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה!
המזמין שומר על זכותו לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים ,לרבות ביחס
לבחינת עמידת המציע בתנאי הסף.
.5

אישורים ומסמכים להגשת המכרז
המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף כמפורט להלן –

 .5.1כל האישורים על עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף  4לעיל.
 .5.2כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע .במידה ונדרש אישור רו"ח  /עו"ד  -יאומת  /יאושר
המסמך כנדרש.
 .5.3ערבות מכרז בהתאם לנוסח דוגמת המצורף כנספח ג' למכרז.
 .5.4תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ;
 .5.5אישור תקף על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו;1976-
 .5.6אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך;
 .5.7במידה והמציע הינו תאגיד:
.5.7.1תעודת התאגדות של התאגיד.
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.5.7.2אישור עו"ד או רו"ח:
כי ההתקשרות נשוא המכרז הינה במסגרת סמכויות התאגיד;
(א)
שמות המנהלים של התאגיד;
(ב)
שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.
(ג)
 .5.8במידה שהמציע הינו שותפות:
.5.8.1תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד;
.5.8.2הסכמים של השותפות;
.5.8.3אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.
 .5.9במידה והמציע הינו עסק בשליטת אישה:
.5.9.1אישור רו"ח כמפורט להלן.
.5.9.2תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.
לעניין סעיף זה -
"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד
או יחד עם נשים אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות
פסקאות ( )1ו )2(-של ההגדרה אישור;
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי
לא התקיים אף אחד מאלה:
()1

אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח,
הורה ,צאצא ,ובן זוג של אח ,הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;

()2

אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה
בשליטה;

"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים
אחרות ,במישרין או בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה
בעסק;
"נושא משרה" – מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים
ראשי ,וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
"עסק"  -חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא
הוצאו לציבור על פי תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל;
.5.10

תצהיר בדבר עמידת המציע בהוראות חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ,תשל"ו –
 - 1976בנוסח המצורף כנספח ד' למכרז.

.5.11

חשבונית מס/קבלה המעידה על תשלום בגין רכישת חוברת המכרז ע"י המציע.

הצעה שתוגש ללא מסמכים אלו  -תהא ועדת המכרזים רשאית לפסלה!
כל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי המכרז.
הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור (כולם או חלקם) תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה.
האשכולות שומרים על זכותם לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים ,לרבות ביחס
לבחינת עמידת המציע בתנאי הסף.
כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל ,חייבים להתייחס
לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה ,האשכולות יהיו רשאים לא לקבל אישורים או
מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.
חוברת המכרז ,וכן כל האישורים ,המסמכים ,התוספות והשינויים (אשר התבצעו על-ידי
האשכולות) ,ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו על-ידי המציע טרם הגשתם במסגרת הצעתו.
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 .6בטחונות
ערבות בנקאית להצעה
 .6.1כל משתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית שהוצאה לבקשת המציע ,בלתי מותנית,
ערוכה לטובת המזמין ,בנוסח דוגמת נספח ג' למסמכי המכרז ,בסך של  50,000ש"ח
(להלן  -הערבות הבנקאית להצעה).
 .6.2הערבות הבנקאית להצעה תהא בתוקף ,לפחות עד ליום  20.2.2021הרשות בידי
המזמין לדרוש הארכה של תוקף הערבות הבנקאית להצעה למשך  3חודשים נוספים
והמציע יהיה חייב לעשות כן.
 .6.3המזמין יקבל ערבות גם בנוסח אחר ,ובלבד שהערבות תהא אוטונומית ,בלתי מותנית,
לפירעון לפי דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות הנקובות במפרט
התנאים וההוראות המיוחדים.
 .6.4המזמין יהא רשאי לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא
יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה ,וזאת לאחר
שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו ובכפוף למתן התראה בכתב ומראש בת 7
ימים:
 .6.4.1הוא נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 .6.4.2הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
 .6.4.3הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז.
 .6.4.4אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן
תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המזמין עמו.
 .6.4.5אם לא יחתום המציע הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד
שייקבע ע"י המזמין ,יהא המזמין רשאי לחלט את סכום הערבות שהפקיד
לטובתו ,וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך.
ערבות ביצוע
 .6.5בעת החתימה על חוזה המכרז מול כל אחת מהרשויות ו/או הגופים אשר יבחרו
להתקשר עם המציע הזוכה ,ימציא המציע הזוכה למזמין הספציפי ,ערבות בנקאית,
אוטונומית ,בלתי מותנית ,ערוכה לטובתווצמודה למדד המחירים לצרכן ,בשיעור של
 10%מהיקף ההתקשרות המוערך לשנה -וזאת לשם הבטחת מילוי מלוא התחייבויות
המציע הזוכה.
 .6.6ערבות הביצוע תישאר בתוקף למשך שנה ותוארך מדי שנה באחריות המציע.
 .6.7כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ,יהיו על חשבון המציע.

 .7ביטוח
 .7.1המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז)
ימציא לאשכולות את הסדרות הביטוח הנדרשים במכרז זה.
 .7.2מובהר ומודגש בזאת כי הזוכה במכרז זה יידרש להמציא לאשכולות אישור מחברת ביטוח
כי לרשותו כל הביטוחים בהיקף הכיסוי הנדרש במכרז זה ,לרבות אישורי קיום ביטוח
ופוליסות וזאת במועד הרשום בהסכם.
 .7.3מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל
חשבונו עם חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות
של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות האשכולות.
 .7.4למען הסר ספק מובהר בזאת:
 .7.4.1מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת
להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח
שלו לדרישות האשכולות לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 .7.4.2מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות האשכולות
במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז ,שמורה לאשכולות הזכות ,לפי
שיקול דעתם הבלעדי ,לחלט את הערבות שהגיש ,לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי
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ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותם לדרוש ממנו
פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיו.
.7.4.3האשכולות ו/או יועץ הביטוח של האשכולות יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח
הנדרשים במכרז.
 .8עדיפות בין מסמכים
 .8.1בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות הסכם
הספק ונספחיו תכרענה הוראות הסכם הספק ונספחיו ,ואולם ככלל כלל מסמכי המכרז
על נספחיהם יחייבו את הספק וייקראו בהשלמה ,ככל שניתן ויהוו חלק מהסכם הספק.
 .9הסתייגויות ואיסור הגשת הצעה חלקית
 .9.1הצעה שתוגש ,שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטיה ממנו ,תהא ועדת המכרזים רשאית
לפסלה.
 .9.2כל הסתייגות של המציע מהוראות המכרז עלולה להביא לפסילת הצעתו.
 .9.3על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל הפריטים הכלולים בפרק אליו מוגשת הצעתו.
 .10הבהרות ושינויים
 .10.1מציע המעוניין לשאול שאלות ו/או להעיר הערות ו/או להשיג השגות בקשר למכרז זה,
במידה וקיימות ,מוזמן להעלותן בכתב בלבד ,וזאת למועד הנקוב בטבלה בריישת מסמכי
המכרז ,לאחר מועד זה לא תתקבלנה פניות .לדוא"ל  eyal@galilamakim.org.ilולאחר
מכן יש לאשר את דבר קבלת הדוא"ל בטל'050-7372799 :
 .10.2העתק השאלות והתשובות יישלח לכלל רוכשי המכרז ו/או מציעים שהפנו שאלות הבהרה
כמפורט בסעיף  9.1לעיל .התשובות לשאלות ההבהרה תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז ומהוראותיו.
 .10.3כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק
תשובות בכתב – תחייבנה את האשכול.
 .10.4המזמין יהא רשאי ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים
והתיקונים כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל
רוכשי מסמכי המכרז ו/או מציעים שהפנו שאלות הבהרה ,בפקסימיליה ו/או בדוא"ל לפי
מספרי הפקסימיליה ו/או הכתובות דוא"ל שימסרו על-ידי המציעים בעת רכישת המכרז.
 .11מחירים/הצעת מחיר
 .11.1מחירי הצעת המציע יכללו את כל השירותים ,ההיטלים ,המיסים ותשלומי החובה ,עולל
מע"מ וכן כל עלות אחרת ,אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.
 .11.2על המציעים להגיש הצעתם באופן הבא:
 .11.2.1בנזין  -הנחה שקלית קבועה לליטר ,על מחיר המחירון בשירות עצמי בתחנת
התדלוק.
 .11.2.2סולר בתדלוק -עלות שקלית קבועה כתוספת למחירי בז"ן ומחיר הבלו כפי שיהיו
במועד הרכישה.
 .11.2.3סולר במיכל באספקה ישירה לרשות -עלות שקלית קבועה כתוספת למחירי בז"ן
ומחיר הבלו כפי שיהיו במועד הרכישה ,המחיר כולל הובלה.
 .11.2.4אוריאה  -עלות שקלית קבועה ביחס לליטר.
 .11.3המציעים רשאים להגיש שיעור הנחה /עלות שונה ביחס לכל אחד מרכיבי הצעת המחיר.
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 .11.4תשומת לב המציעים כי במסגרת הצעת המחיר נקבעו שיעורי הנחה מינימלים ו/או עלות
מירבית ביחס לרכיבים הכלולים בטופס הצעת המחיר ,הצעה שתחרוג מכך תפסל ולא
תובא לדיון.
 .11.5בנוסף על האמור לעיל ,המציעים נדרשים ליתן הנחה קבועה בשיעור של  20%הנחה
מהמחירון בגין רכישות מוצרים (שמנים) ובגין שטיפת רכבים בתחנות התדלוק
המורשות.
 .11.6ההנחה שתוצע על-ידי המציע תהיה תקפה כל עוד ההסכם בין הצדדים בתוקף ,כאשר
מחיר הדלק בתחנת התדלוק ייקבע בהתאם להוראות צו הפיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים (מחירים מירביים בתחנות תדלוק) ,תשס"ב –  2002ויתעדכן מעת לעת אך
ההנחה שהוצעה בגינו תהיה ללא שינוי.
ביחס למחירי הסולר – מחיר הבז"ן ומחיר הבלו יתעדכנו בהתאם לשינויים שיערכו
בהם ,בעוד עלות השיווק כפי שהוצעה במסגרת הצעת הספק תישאר קבועה.
יחד עם זאת ,האשכולות ו/או הרשויות שומרים על זכותם לפנות למציעים הזוכים
בבקשה לנהל מו"מ על שיעור ההנחה הניתן וזאת בהתאם לתנודות במחירי הדלק.
 .11.7במסגרת המכרז ,ייבחרו עד  3זכיינים אך כל רשות שתבחר להצטרף להסדר תתקשר עם
עד שני זכיינים .עם תום הליכי המכרז וטרם חתימת הסכם – יביאו האשכולות לידיעת
המציעים הזוכים את שיעור ההנחה שניתן ע"י הזכיין הזול ביותר ותינתן לזכיין היקר
האפשרות להשוות את שיעור ההנחה למחיר הזכיין הזול .זכיין שלא יסכים להשוות את
המחיר לוקח בחשבון כי הרשויות החברות באשכולות רשאיות ליתן עדיפות לשיקול
כלכלי במסגרת תקופת ההסכם ולא יעלה כל טענה כנגד האשכולות ו/או הרשויות ככל
שלא יספק שירותים לרשויות באותו היקף כמו הזכיין הזול.
 .12הליך בחינת ובחירת ההצעות הזוכות במכרז
 .12.1שלב א'  -בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז -
הצעה שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז  -תפסל ולא תובא לדיון .אין באמור כדי
לגרוע מסמכות האשכולות וועדת המכרזים לפנות למציעים להשלמת מסמכים.
 .12.2שלב ב'  -שלב שקלול ודירוג ההצעות בהתאם למשקולות-
בכפוף לאמור להלן ,ההצעות הכשרות (שיעמדו בדרישות הסף שנקבעו ישוקללו בהתאם
לאמות המידה והמשקלות ,כמפורט להלן.
להלן הפרמטרים -
 .1.1.4מחיר .100% -
בהתאם למשקולות הבאות:



סוג דלק

משקל אחוז ההנחה בשיקלול הכללי

סולר לתדלוק

80%

בנזין ,אוקטן 95

15%

אוריאה

5%

ביחס לרכיב "סולר" בו המציע נדרש להציע עלות קבועה כתוספת למחיר בז"ן ומחיר הבלו
ורכיב "אוריאה" –
ההצעה בעלת הנמוכה ביותר ביותר תקבל את מירב הנקודות ,יתר ההצעות ינוקדו בהתאמה
ובאופן יחסי.
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ביחס לרכיב "בנזין" אשר לגביו המציע נדרש להציע הנחה קבועה –
ההצעה הכספית הטובה ביותר (בעלת ההנחה הגבוהה ביותר) בכל קטגוריה ,תקבל את מירב
הנקודות באותה הקטגוריה ,שאר ההצעות בקטגוריה יקבלו ניקוד יחסי בהתאמה לחלופה
שקיבלה את הניקוד המירבי.
לדוגמא :אם ההצעה הכספית של מציע א' הינה  15א"ג הנחה בקטגוריה "בנזין" והנה
ההצעה הטובה ביותר (שמהווה את ההנחה הגדולה ביותר)  ,אזי  Xיקבל  15נקודות
ברכיב המחיר בהיותה ההצעה הזולה ביותר ברכיב זה .אם ההצעה הכספית של מציע
אחר ב' הנה  10א"ג הנחה ,אזי ב יקבל ניקוד של  14.16נקודות ע"פ החישוב הבא :
שווי הצעה הזולה ביותר ,מציע א' לאחר הנחה –  15( 1 - 0.15 = 85.0א"ג הנחה)
שווי ההצעה השנייה ,מציע ב' ,לאחר הנחה  10( 1 - 0.1 = 9.0 -א"ג הנחה).
ניקוד הצעת מציע ב' –  = 14.16משקל ( 15נקודות) 0.85 X
9 .0
נוסחת שקלול ההצעות:

שקלול ההצעה ייעשה ע"פ הנוסחא הבאה:
 = Aסך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר סולר
 = Bסך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר בנזין
 = Cסך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר אוריאה
ציון משוקלל =A+B+C
והכל מבלי לגרוע מזכות וועדת המכרזים לפסול את כל הצעה למרות היותה ההצעה הזולה ביותר
בהתחשב בניסיונו של המציע וכיוצ"ב ו/או במידה והמציע יסרב לדרישת וועדת המכרזים המשותפת
ליתן הסברים ביחס להצעתו ו/או להעביר ניתוח של הצעתו ,ככל שיידרש ו/או מכל סיבה אחרת.
האשכולות יבחרו עד  3זכיינים בעלי הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ,בכפוף ליתר הוראות המכרז,
כאשר כל רשות שתבחר להצטרף להסדר תתקשר עם עד  2זכיינים בהתאם לשיקולי המחיר והפיזור
הגיאוגרפי ביחס לאותה רשות ,תוך שהיא רשאית לערוך מו"מ עם הזכיינים לצורך שיפור הצעתם.
 .13ההצעה
 .13.1הצעה המוגשת על-ידי יחיד תיחתם על ידי המציע תוך ציון שמו המלא ,מספר תעודת
הזהות שלו ,כתובתו וחתימתו.
 .13.2הצעה המוגשת על-ידי אישיות משפטית מאוגדת (תאגיד משפטי) תיחתם על-ידי מורשי
החתימה של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד בה נמנים שם התאגיד ,מספרו הרשום
וכתובתו .ההצעה תכלול פרטים בדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות של מורשי
החתימה מטעם התאגיד וכתובתם ,וכן אישור עורך דין של התאגיד המאשר את זהות
החותמים והעובדה כי חתימתם מחייבת את התאגיד.
 .13.3ההצעה על מסמכיה ,נספחיה ואישוריה (לרבות הצעת המחיר ולרבות ההסכם על נספחיו)
יחתמו במלואם על ידי המציע ,ואלה יוגשו בעותק אחד ( )1בתוך מעטפה סגורה ועליה
יצוין שם המכרז ומספר המכרז בלבד ,כאשר היא ממולאת וחתומה על-ידי המציע.
 .13.4ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול הגליל
והעמקים (ניצנים  ,39מגדל העמק) לא יאוחר מהמועד המפורט בריישת המסמך .הצעה
אשר לא תוגש במועד ו/או תשלח בדואר ,לא תתקבל.
 .14הודעה על זכייה
 .14.1עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לזוכה הודעה על כך בכתב באמצעות דואר רשום או
באמצעות הפקסימיליה ובדוא"ל.
 .14.2חרף הקבוע בהוראות כל דין ההודעה על הזכייה לזוכה/ים במכרז לא תהווה קיבול של
הצעה ,ולא תשכלל את ההתקשרות בין הצדדים ולא תיחשב בשום צורה ואופן כמחייבת
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ו/או כמגבילה את האשכול ,יהא אשר יהא נוסחה .המציע ייחשב כזוכה במכרז והסכם
המכרז ייכנס לתוקף רק לאחר ובכפוף להוספת חותמת וחתימות המזמין על הסכם
ההתקשרות.
 .14.3המציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב בתוך עשרה ( )10ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור
להגיע למשרדי המזמין  /הרשויות החברות בו לחתימה על הסכם ההתקשרות ולהמציא
לידיו את אישור קיום הביטוחים כשהוא חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.
 .14.4בתוך  10ימים מיום קבלת הודעת הזכייה ימציא הזוכה לאשכול ערבות ביצוע בהתאם
להוראות מסמכי המכרז וההסכם.
 .14.5למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות דוא"ל תוך  5ימי עבודה
ובדואר רשום אליה תצורף הערבות הבנקאית ,כקבוע במסמכי מכרז זה.
 .14.6הזוכה יהיה רשאי לקבל את ערבות המכרז חזרה לידיו ,רק לאחר שחתם על הסכם הספק,
והמציא את כל המסמכים אותם התחייב להמציא לאשכול לאחר קבלת הודעת הזכייה
ובכלל זה ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח (ללא כל שינוי),
וכן המציא כל מסמך נדרש אחר בהתאם למסמכי מכרז זה;
 .14.7היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לאחר חתימתו על הסכם הספק ,יהא המזמין רשאי
לבטל את זכייתו במכרז ו/או את התקשרותה עימו וזאת בהודעה בכתב למציע .הודעה זו
תישלח למציע לאחר שניתנה למציע הודעה לפיה נדרש הוא לתקן את הטעון תיקון
לשביעות רצון המזמין ,ולאחר שהמציע לא תיקן את הטעון תיקון בהתאם להודעת
המזמין בתוך פרק הזמן אשר נקצב לו בהודעה זו.
 .14.8במידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או התקשרותה של האשכול עם הזוכה ,עקב אי מילוי
המציע התחייבויותיו ,יהיה רשאי האשכול למסור את דבר ביצוע העבודות נשוא המכרז
לכשיר השני ,כאמור לעיל ו/או אחר שיקבע על-ידה ,כל זאת במקביל לחילוט ערבות
המכרז של המציע ומבלי לגרוע מכל זכות לתבוע ממנו כל נזק אחר שנגרם לו כפי שעומד
לזכותו עפ"י מסמכי מכרז זה לרבות הסכם הספק ו/או עפ"י כל דין.
 .14.9הזוכה במכרז מתחייב שלא להעביר לאחר כל זכות מזכויותיו לפי תנאי ההסכם שייחתם
עימו ולא להוסיף או לצרף שותף ,או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת המכרז וזכויותיו לפי
ההסכם.
 .15הליכים משפטיים
 .15.1מובהר ומודגש בזאת ,כי מציע אשר הוכרז כזוכה ,לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או
בדרישות כלפי האשכול ,בגין כל עיכוב ו/או הפסקת מתן שירותים זמנית או לחלוטין אשר
יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו על-ידי צדדים שלישיים כלשהם,
לרבות צווי מניעה קיימים ו/או עתידיים בקשר למכרז שיוצאו במשך תקופת מתן
השירותים נשוא המכרז.
 .15.2קבע בימ"ש מוסמך ,כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של האשכול ו/או ביתר
הליכי המכרז וכי כתוצאה מפגם זה לא זכה מציע במכרז ,לא יהיה זכאי המציע הנ"ל ו/או
מי מטעמו לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אחר מכל מין וסוג שהוא
אשר ,לטענתו ,נגרמו לו ,כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז ולמציע לא תהיינה כל תביעות
ו/או טענות אחרות מכל סוג ומין שהוא כלפי /ואו כנגד האשכול ו/או מי מטעמו בעניין זה
והוא מוותר על כך וויתור מלא.
 .15.3קבע בימ"ש מוסמך ,כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכים האחרים
במכרז וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך ,מתחייב
המציע שזכה ,מידית עם הודעת האשכול ,להפסיק את מתן השירותים ע"פ ההסכם
שנחתם עמו במסגרת המכרז בכל שלב שהוא .האשכול ישלם למציע את התמורה עבור
השירותים שסיפק עד למועד ההפסקה כפוף לתנאי ההסכם ולמציע לא תהיינה כל תביעות
או טענות אחרות מכל מין וסוג שהוא כלפי האשכול ו/או מי מטעמו.
 .16הוראות כלליות
 .16.1הרשות בידי האשכולות לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ,ולבצע את כל העבודה או
חלק ממנה ,גם בעצמו ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.
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 .16.2אין האשכולות מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.
 .16.3בבדיקת הצעות המציעים יהיו האשכולות ו/או כל מי מטעמם רשאים לערוך למציעים או
לכל חלק מהם ,כפי שימצאו לנכון ,כל בדיקה ,כפי שימצאו לנכון .כל אחד מהמציעים
ישתף פעולה עם האשכולות ומי מטעמו בבדיקות כאמור ,ככל שיבקש לערוך בדיקות.
 .16.4לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל ,יהיו האשכולות רשאים ,מטעם זה בלבד,
לפסול את ההצעה.
 .16.5הוגשה הצעה על ידי מציע שלאחד מיישובי האשכולות היה ניסיון לא טוב עמו ,רשאית
וועדת המכרזים ,עפ"י שיקול דעתה ,לפסול הצעתו.
 .16.6עוד רשאים האשכולות ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או
מידע ו/או נתון ו/או הבהרה ,הדרושים ,לדעת האשכולות ו/או מי מטעמם ,להערכת
ההצעות ,לרבות פנייה להשלמת מסמכים ,כולל מסמכים שנדרשו להוכחת עמידת המציע
בתנאי סף במכרז זה.
 .16.7מובהר כי האשכולות שומרים על זכותם לפצל את הזכייה במכרז זה בין מציעים שונים.
בכלל זאת רשאים האשכולות לפצל את הזכייה בפרקים שונים ו/או באזורים שונים ,על
פי שיקול דעתם.
 .16.8כמו כן מובהר כי האשכול יהיה רשאי לבצע התמחרות נוספת במקרה של שתי הצעות
כשרות ,אשר תקבלנה ניקוד זהה.
 .16.9האשכולות יהיו רשאים לנהל מו"מ עם המציעים הזוכים במכרז זה לצורך שיפור הצעתם.
 .16.10בנוסף לאמור לעיל ,מובא לידיעת המשתתפים במכרז ,כי ככל והמציע הזוכה יסרב להיכנס
ולבצע עבודה ברשות מרשויות האשכולות אשר הצטרפה להסדר נשוא המכרז בהתאם
להוראות מסמכי המכרז ,יהיו רשאים האשכולות לבטל את זכייתו של המציע הזוכה אף
ביחס ליתר רשויות האשכול .ככל שכבר נחתם הסכם עם המציע הזוכה ,יהיה רשאי
האשכול לבטל את ההסכם/הסכמים שנחתמו למול המציע הזוכה ,ולמציע הזוכה לא
תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האשכול בעניין זה.
כמו כן ,יובהר ,כי ככל והמציע הזוכה יפסיק לתת שירותים לרשות אשר הצטרפה להסדר,
יהיה רשאי האשכול לבטל את כלל ההסכמים שנחתמו עם המציע הזוכה במסגרת המכרז,
אף ביחס לשאר הרשויות החברות באשכול .למציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה
כלפי האשכול בעניין זה ,והוא לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עקב ביטול ההסכם/
ההסכמים בנסיבות הנ"ל ,למעט תשלום בגין השירותים שבוצעו על ידו עד למועד הביטול,
ככל ובוצעו.
 .16.11בהצעת המציע אין לכלול מס ערך מוסף ,זולת במקום המיועד לכך.
 .16.12אי הגשת הצעת מחיר בהתאם להוראות המכרז ו/או השלמה במקום הטעון השלמה
עלולים להביא לפסילת הצעה למכרז.
 .16.13מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת ,מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד
אחר ,שהינו אישיות משפטית נפרדת ,במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר,
הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע .מציע
שהוא אישיות משפטית מאוגדת ,מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של
המציע (בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף) הגיש את הצעתו
למכרז.
 .16.14כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו על-ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך
השתתפות במכרז ו/או להכנת ההצעה למכרז ו/או להגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון
המציע בלבד ועל חשבונו .למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד האשכול
בעניין זה.
 .16.15ההצעה תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה עד  90ימים מיום המועד האחרון להגשת
ההצעות; מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האשכול יהא רשאי לדרוש מן המציעים ,בהודעה
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בכתב שתינתן מטעמו ,להאריך תוקף ההצעות (ובהתאמה את תוקף ערבות המכרז)
מעבר למועד האמור והמציע מתחייב לעשות כן.
 .16.16הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים או יותר
במשותף – תיפסל ולא תובא בחשבון.
 .16.17וועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון במסגרת שיקוליה ,בבחירת ההצעה הזוכה ו/או
בבחינת ההצעות למכרז ,את אמינותו ,ניסיונו וכושרו של המציע לבצע את ההסכם
המוצע במכרז .במסגרת זו האשכול רשאי להביא במסגרת שיקוליו ניסיון לא טוב ו/או
בעיות באמינות אשר היו לאשכול ו/או לצדדי ג' אחרים עם המציע במכרז ,ואף לפסול
בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימנע להתקשר עימו בהסכם הספק (באם
הצעתו היא הזולה ביותר) ולבחור מציע אחר תחתיו אף אם הצעתו הייתה זולה יותר.
 .16.18המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או בשל
חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז ,באופן שלדעת המזמין מונע
הערכת ההצעה כנדרש.
 .16.19המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או הסכם הספק ולבצע את העבודות
נשוא המכרז/ההסכם בעצמה בכל שלב הן לאחר ההכרזה על הזוכה והן לאחר חתימת
הסכם הספק עימו ,וזאת מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמציע/זוכה
מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול בגין שימושו
בזכות זו.
 .16.20במקרה שמשתתף במכרז ,לרבות הזוכה ,יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר
אחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזים ו/או יסרב למלא או לא
יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה ,יהא המזמין זכאי במקרה כגון זה לפעול
על פי שיקול דעתו המוחלט ,לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז ,או כל צד ג'
כלשהו ,ככל שימצא לנכון .כן יהא המזמין רשאי לחלט את ערבות המכרז כולה
לטובתו ,כפיצויים מוסכמים מראש ,על פי סדר זקיפה שייקבע על פי שיקול דעתו
הבלעדי של המזמין וסכום ערבות המכרז ייחשב לקניינו הגמור והמוחלט של המזמין
ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא
כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין כך .אין באמור לעיל ,כדי לגרוע או לפגוע ,בזכות
מזכויותיו של המזמין על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.
 .16.21מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה
הזוכה ,בכפוף לסודות מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם מהם
המסמכים  /נתונים המהווים סודות מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים ,אותם הם
מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי
שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי.
מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות
הדין והפסיקה .כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים
אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר
מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 .16.22לאחר ההכרזה על הזוכה יהא המזמין רשאי לנהל משא ומתן בהתאם לשיקול דעתו
המלא ,הבלעדי והסופי ,וכללי מנהל תקין ,ובהתחשב להוראות כל דין רלוונטי.
 .16.23כל המסמכים ,הינם רכושה הבלעדי של המזמין ,והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או
לעשות בהם שימוש כלשהו ,למעט לצורך הגשת הצעתו.
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 .17מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הינם ,כמפורט להלן ,והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
 .17.1מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע (מסמך זה) – נספח .1
 .17.2מסמך נתונים אודות צריכת דלקים ברשויות האשכולות – נספח א'
 .17.3טופס הצעת משתתף במכרז – נספח ב'
 .17.4נוסח ערבות הצעה למכרז – נספח ג'.
 .17.5תצהיר בדבר עמידת המציע בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו– 1976-
נספח ד'.
 .17.6תצהיר בדבר העדר זיקה – נספח ה'.
 .17.7תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז – נספח ו'.
 .17.8תצהיר מציע בדבר עמידה בתנאי סף – נספח ז'.
 .17.9פירוט תחנות תדלוק של המציע
 .17.10הסכם המכרז  -נספח .2
 .17.11מפרט טכני -נספח 2א'.
 .17.12נוסח ערבות ביצוע– נספח 2ב'.
 .17.13נוסח אישור קיום ביטוחים -נספח 2ג'.

כל הנספחים דלעיל ייחתמו על-ידי המציע.
מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

בכבוד רב,
מר מאהר חליל'ה,
יו"ר ועדת המכרזים המשותפת
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נספח א'
פירוט נתוני צריכת רשויות ,כמות רכבים והתקנים אוניברסליים – הערכה בלבד
אשכול הכנרת והעמקים
כמות רכבים
ליסינג

טרקטור

משאית

קטנוע

אוטובוס

טנדר

מלגזה מכסחת
דשא

טבריה

34

3

2

1

-

-

-

-

עמק
הירדן

31

-

4

-

10

3

-

-

עמק
המעיינות

28

8

3

-

13

33

2

1

גליל
תחתון

 36כלי רכב

כפר תבור  8כלי רכב
כפר כמא

3

2

1

-

-

-

-

-

אשכול רשויות גליל מזרחי

שם הרשות

מס' תושבים

צפת

36,395

קרית שמונה

24,783

גליל עליון

18,626

גולן

16,553

מספר כלים
 40רכבים 2 ,משאיות 4 ,אחר (מיול ,דחסן
וכו')
 3משאיות 3 ,טרקטר 3 ,ריינגר 4 ,טנדר17 ,
רכב
 11אוטובסים 70 ,רכבים
 24אוטובוסים ו 25-רכבים

14,570

 10אוטובוסים  25 -רכבים 1 ,משאית2 ,
טנדר

יסוד המעלה

1,650

מכונת טיאוט 2 ,בנזין  ,1סולר ,

חצור הגלילית

10,073

 3רכבים 4 .מיול ,בובקט ,מכונת טיאוט

מבואות החרמון

7,282

מטולה

1,761

6

ראש פינה

3,092

10

מרום הגליל
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קצרין

7,995

10

טובא זנגריה

6,383

רכב פרטי ,משאית ,בובקט ,מיול

גוש חלב

3,256

 4רכבים

עג'ר

2,516

 5רכבים ,סולר לחימום ולגנרטורים

עין קיניה

2,247

 3רכבים

בוקעאתא

6,415

 7רכבים

מסעדה

3,910

 3סולר+חימום

מג'דל שמס

10,917

אשכול
סה"כ

 4רכבים 1 ,בובקט 1 ,טרקטור ,חימום
 9רכבים  7סולר

178,424
אשכול הגליל והעמקים
כמות

רשות

סולר

בנזין

אכסל

14,820

3,648

אוריאה

בוסתאן אל מארג'
450,000

גלבוע

130,000

15,000

כפר כנא
מגדל העמק

200,000

46,000

מגידו

144,000

45,000

נוף הגליל

115,179

76,062

נצרת

130,769

14,003

עילוט

7,800

1,920

-

עין מאהל

-

-

עמק יזרעאל
112,884

עפולה

95,129

דבוריה
יפיע

14,872

משהד

14,400

ריינה

14,425.63
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נספח ב'
טופס הגשת הצעת מחיר

כתב הצעה והתחייבות
תאריך_________ :
לכבוד,
אשכול הכנרת והעמקים
אשכול הגליל והעמקים
אשכול רשויות גליל מזרחי
אשכול בית הכרם הגלילי
(להלן  -האשכולות)
ג.א.נ,.

הנדון :כתב הצעה והתחייבות  -מכרז פומבי (משותף) מס'  – 02/2020לקבלת
שירותי אספקת מוצרי דלק והתקנה של מערכות דלק לרשויות מקומיות החברות
באשכולות רשויות :הכנרת והעמקים ,הגליל והעמקים ,גליל המזרחי ,בית הכרם
הגלילי
אנו הח"מ _____________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא ______________,
מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:
.1

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז ,את כל מסמכי המכרז ואת ההסכם על
נספחיהם (להלן  -מסמכי המכרז).

.2

הננו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על פרטיהם ,ובחנו את כל התנאים והנסיבות
הקשורים בביצוע השירותים ,לרבות את הכמויות וטיבם של השירותים ,וכן את כל
הגורמים האחרים הרלבנטיים לקיום התחייבויותינו.

.3

לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת של כל תנאי ומסמכי המכרז ,לרבות ותנאי התשלום,
הננו מגישים הצעתנו זו ומתחייבים בזה לספק את השירותים ולקיים את כל שאר
התחייבויותינו ,כולן ביחד ,במחירים שהננו מציעים בטפסי ההצעה שבמכרז (להלן -
התמורה ותנאי התשלום).

.4

אנו מסכימים כי האשכולות חופשים לקבל או לסרב לקבל הצעתנו ,ולמסור את ביצוע
העבודות למציע אחר על-פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט ,ואנו מתחייבים לקבל כל
החלטה של האשכולות

.5

במידה והצעתנו תתקבל ,הרינו מתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:

.6

.5.1

לחתום על כל מסמכי המכרז תוך  10ימים ממועד קבלת דרישתכם או דרישת אחת
הרשויות החברות באשכול בתוך פרק זמן אחר ,כפי שייקבע על-ידכם.

.5.2

להיערך לביצוע העבודות ,כולן או חלקן  -תוך  10ימים מיום החתימה על ההסכם
ולבצען בהתאם לתנאי המכרז.

.5.3

להפקיד בידיכם ,במועד חתימת ההסכם או במועד התחלת ביצוע העבודות ,לפי
המוקדם מביניהם  -העתקי פוליסות הביטוח ואישורי הביטוח הנדרשים בהסכם
וכן העתקים של כל האישורים והמסמכים האחרים הנדרשים במכרזים את
הערבות הבנקאית להבטחת קיום התחייבויותינו.

כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית,
של בנק ____________ סניף _________ בתוקף עד  20.2.2021לפחות על סך של 50,000
ש"ח ,לטובתכם על -פי הנוסח דוגמת הכלול במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר
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כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו ו/או לא נחתום על ההסכם תוך  14ימים ממועד
הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שייקבעו האשכולות,
הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית ,זאת ללא הודעה או התראה
כלשהי מראש ואנו מוותרים בזה מראש ,ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות
להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.
.7

להבטחת קיום התחייבויותינו ,במידה ונזכה במכרז ,אנו נמסור לכם ,במועד חתימת
ההסכם ,ערבות בנקאית אוטונומית צמודה לפקודתכם בסך ( 50,000₪כולל מע"מ),
שתעמוד בתוקפה לאורך כל תקופת ביצוע העבודות בתוספת של  3חודשים ואתם תהיו
רשאים לחלטה במידה ונפר את התחייבויותינו.

.8

אנו מתחייבים ,כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך  3חודשים מהמועד האחרון
שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על-ידי האשכולות .במידה
ובמהלך תקופה זו נידרש על-ידכם לקיים את התחייבויותינו ,נעשה כן ללא דיחוי.

.9

אנו מצהירים כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות ,הכוחות והמטרות שלנו על-פי מסמכי
היסוד של התאגיד המציע.

.10

מוצהר כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעה/דרישה שתתבסס על טענה בדבר אי ידיעה או
אי הבנה של תנאי המכרז או מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על טענות אלה.

.11

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

.12

הננו מצהירים כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכספית לשם ביצוע
העבודות ,וכי הננו עומדים בכל תנאי הניסיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים
לרשותנו לצורך ביצוע ההסכם כל הציוד הנדרש ובמצב תקין.

.13

בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז הצעתנו לתמורה בגין אספקת השירותים הינה -
כמפורט להלן:

הצעת מחיר
א .סולר בתדלוק
סולר
לתחבורה
שתכולת
הגופרית בו
אינה עולה
על  10מ"ג
לק"ג
בהזרמה

מחיר מירבי עבור תוספת "מחיר
שיווק" לליטר על מחיר הבז"ן
ומחיר הבלו כפי שייקבעו ביום
הרכישה

תוספת "מחיר שיווק" לליטר על
מחיר הבז"ן ומחיר הבלו כפי שייקבעו
ביום הרכישה

 ₪ 0.35לליטר

____  ₪לליטר

למען הסר ספק ,במהלך תקופת ההתקשרות יעודכן המחיר נטו לתשלום בהתאם לשינויים
בעלויות מחיר בז"ן ומחיר הבלו כאשר רכיב מחיר השיווק המוצע לעיל יישאר ללא שינוי לאורך
כל תקופת ההתקשרות ,לרבות הארכות.
ב .סולר במיכליות באספקה ישירה לרשות כולל הובלה (רכיב זה אינו בא לצורך שקלול ההצעה
הזוכה)
סולר
לתחבורה
שתכולת
הגופרית בו
אינה עולה
על  10מ"ג
לק"ג
בהזרמה

מחיר מירבי עבור תוספת "מחיר
שיווק" לליטר על מחיר הבז"ן
ומחיר הבלו כפי שייקבעו ביום
הרכישה

תוספת "מחיר שיווק" לליטר על
מחיר הבז"ן ומחיר הבלו כפי שייקבעו
ביום הרכישה

 ₪ 0.35לליטר

____  ₪לליטר

למען הסר ספק ,במהלך תקופת ההתקשרות יעודכן המחיר נטו לתשלום בהתאם לשינויים
בעלויות מחיר בז"ן ומחיר הבלו כאשר רכיב מחיר השיווק המוצע לעיל יישאר ללא שינוי לאורך
כל תקופת ההתקשרות ,לרבות הארכות.
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ג .בנזין
סוג דלק

מחיר הבסיס

בנזין 95
אוקטן
נטול
עופרת

דלק אוקטן  95נטול
עופרת הנמכר בתחנות
הדלק בהתאם לצו פיקוח
על מחירי מצרכים
ושירותים (מחירים
מרביים בתחנות תדלוק)
המתפרסם בתחילת כל
חודש באתר משרד
האנרגיה והמים

ההנחה המוצעת באגורות

ההנחה המוצעת:
_____ א"ג לליטר
ההנחה תינתן על המחיר בפועל
בתחנה בכל מועד תדלוק.

סך הכל מחיר
לליטר לאחר
הפחתת ההנחה

___________ ₪
לליטר בנזין ,
כולל מע"מ

תשומת לב המציעים כי יש
למלא הצעה העולה על  25א"ג
_______  ₪לליטר.
הנחה וכי הצעה שתכלול
הנחה נמוכה מכך תפסל ולא
יש לצרף את מחירון
תובא לדיון
המציע.
למען הסר ספק ,במהלך תקופת ההתקשרות יעודכן המחיר לליטר בהתאם לשינויים בעלויות
הדלק כפי שיפורסמו בצו הפיקוח .יובהר כי ההנחה המוצעת תישאר קבועה לאורך כל תקופת
ההתקשרות לרבות הארכות.
ד .אוריאה
סוג דלק
אוריאה

מחיר מירבי
מחיר מירבי לליטר
 2ש"ח לליטר.

מחיר מבוקש לליטר
___________  ₪לליטר אוריאה ,
כולל מע"מ

ניתן לספק את האוריאה
במיכל  10ליטר או
באמצעות משאבה.
ה .תחנות הדלק במחוז הצפון בהן הרשויות יהיו רשאיות לרכוש ציוד נלווה (לפחות  3תחנות באזור
הרשויות החברות באשכולות).
._________________________________________ 
._________________________________________ 
._________________________________________ 
ו.

תחנות הדלק במחוז הצפון בהן הרשויות יהיו רשאיות לבצע שטיפת רכבים (לפחות  3תחנות באזור
הרשויות החברות באשכולות).
._________________________________________ 
._________________________________________ 
._________________________________________ 

.14

ידוע לנו כי בנוסף להצעת המחיר לעיל ,אנו נדרש להעניק הנחה קבועה על סך  20%עבור רכישות
הרשות לציוד נלווה (שמנים) וביצוע שטיפת מכוניות בתחנות התדלוק המורשות כמפורט לעיל
וכי רכיב זה לא יובא בשקלול לצורך בחירת ההצעה הזוכה .למען הסר ספק ,האמור בסעיף זה
אינו מתייחס לחנויות הנוחות שלצד תחנות התדלוק ,אלא למוצרים הנלווים הנמכרים בתחנה
עצמה.

.15

ידוע לנו כי מכרז זה הינו מכרז משותף לאשכולות הכנרת והעמקים ,הגליל והעמקים ,גליל
מזרחי ובית הכרם הגלילי וכלל שהצעתנו תקבע כזוכה במכרז ,נחתום על הסכם התקשרות נפרד
עם כל רשות מרשויות האשכולות שתהיה מעוניינת להזמין את השירותים וכן עם כל תאגיד
עירוני באחת מהרשויות הנ"ל.
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.16

ההנחה  /מחיר השיווק שתוצע על-ידי המציע תהיה תקפה כל עוד ההסכם בין הצדדים בתוקף,
כאשר מחיר הדלק בתחנת התדלוק ייקבע בהתאם להוראות צו הפיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים (מחירים מירביים בתחנות תדלוק) ,תשס"ב –  2002ומחירי בז"ן והבלו .יחד עם זאת,

.17

ידוע לנו כי לפני אספקת הדלקים ותוך לא יותר מ 10 -ימים מעת חתימת ההסכם עם האשכול
( במידה ואזכה ) אדאג להתקין במידת הצורך ברכבי רשויות האשכול ותאגידהן השונים צא"מ,
כאשר ההתקנה תבוצע על ידי בחניון רשויות האשכול או במקום אחר עליו תודיע הרשות.

.18

ידוע לי כי במידת הצורך אספקת הסולר בצוברים תעשה באמצעות מיכלית למתקני הרשויות
(והתמורה היחידה שאקבל בגין כך תהא מחיר הסולר בלבד ,כאמור בהצעתי הנ"ל ,שסופק על ידי
לרשות ,ולא אקבל תמורה נוספת מהרשות בגין הוצאות הובלה למתקן ,שכר המוביל וכיו"ב.

האשכולות שומרים על זכותם לפנות למציעים הזוכים בבקשה לנהל מו"מ על שיעור
ההנחה הניתן וזאת בהתאם לתנודות במחירי הדלק.

הננו מצהירים כי קראנו מסמך זה ,הבנו אותו ואת השלכותיו ואנו מתחייבים לספק
את השירותים על-פי המחירים הנקובים לעיל ע"פ שיעור.
שם המציע:
______________________________

כתובת:
_____________________________
____

דוא"ל:
_________________________________

טלפון:
__________________________________

תאריך _____________________________________

חתימה וחותמת המציע:

__________________________
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נספח ג'
נוסח ערבות ההצעה
לכבוד
אשכול כנרת עמקים
הנדון :ערבות בנקאית מס' _____________
על פי בקשת ______________________________ (להלן  -המבקשים) בנוגע להגשת הצעת
המבקשים למכרז מסגרת פומבי (משותף) מספר  02/2020לקבלת שירותי אספקת מוצרי דלק
והתקנה של מערכות דלק לרשויות מקומיות החברות באשכול הכנרת והעמקים ,באשכול הגליל
והעמקים באשכול רשויות גליל מזרחי ובאשכול בית הכרם הגלילי ,אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק
כל סכום עד לסך של ֹ ( ₪ 50,000חמישים אלף שקלים חדשים).
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו,
או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  20.2.2021ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי יום  20.2.2021לא תענה.
לאחר יום  20.2.2021ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
שם הבנק _______
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נספח ד'

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
המציע
אצל
כ_________________________________________-
משמש
אני
____________________________ (להלן  -המציע) ,שהגיש הצעה למכרז משותף פומבי מס' 02/2020
אשר פורסם ע"י איגוד ערים אשכול הגליל והעמקים ,איגוד ערים אשכול הכנרת והעמקים ,אשכול רשויות
גליל מזרחי ואשכול בית הכרם הגלילי לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן  -המכרז) ,ומוסמך ליתן מטעמו
תצהיר זה בשמו ובעבורו.
הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .
בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
"שליטה"  -כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1981-
הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש
.1
לסמן  Xבמשבצת המתאימה ]:
 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 31 -
באוקטובר  ,2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר  ,2002לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק
שכר מינימום ,התשמ"ז, 1987-אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה;
.2


.3



(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -לא חלות על המציע.
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על המציע והוא
מקיים אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות
על המציע נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה):
המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
המציע מעסיק  100עובדים או יותר.

( .4במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
תשנ"ח 1998 -ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ,1998 -הוא
פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע
פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
 .5המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
 .6זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ____________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
25
שירותי אספקת מוצרי דלק

חתימת המציע/מורשי חתימה______________

© כל הזכויות שמורות לבראש סומך ,עו"ד  -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

נספח ה'

הצהרה על העדר קרבה לעובד האשכול ו/או לחבר מועצה
לכבוד
איגוד ערים אשכול הגליל והעמקים
איגוד ערים אשכול הכנרת והעמקים
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
איגוד ערים אשכול בית הכרם הגלילי
(להלן -האשכולות או האשכול)
ג.א .נ,.
 .1הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) במסגרת הצעתי במכרז
מספר  02/2020שפורסם ע"י האשכולות ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.
 .2הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
.2.1

סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:

.2.2

"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא
יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או
בת ,אח או אחות".
כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה,
"חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו
(ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(2-ב))".

.2.3

סעיף (174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי
עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום
עבודה המבוצעת למענה".

.3

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
.3.1

בין חברי מועצת האשכול ובמוסדות האשכול אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות
ואף לא סוכן או שותף ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

.3.2

אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד
אחראי בו זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

.3.3

אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד באשכול ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל יש לציין את סוג הקרבה (כולל פירוט שם הרשות
האשכול
ע"י
תבחן
והיא
הרלבנטית)
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
ידוע לי כי ועדת המכרזים המשותפת תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,
.4
או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
.5
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א'( )3לפקודת העיריות,
.6
לפיהן מועצת האשכול ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף
122א'(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
שם המשתתף ____________________________ :חתימת המשתתף____________ :
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נספח ו'

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז
אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה במציע _______________
(שם המציע) (להלן  -המציע) ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת ,שאם לא אעשה כן אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כי:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.
אני נושא המשרה אשר אחראי במציעה להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז פומבי מס'  –02/2020שפורסם ע"י ועדת המכרזים
המשותפת לאשכול הגליל והעמקים ,לאשכול הכנרת והעמקים ,לאשכול רשויות גליל מזרחי
ולאשכול בית הכרם הגלילי.
המחירים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר
עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע
הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או
אדם הקשורים עימם.
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה
או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד
מועד הגשת ההצעות.
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

תאריך _________ שם המציע ______________ חותמת המציע _____________
שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________

אישור עו"ד

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי ________________
והנושא רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב'
____________ שזיהה/תה לפי ת.ז .מס' _________________  /המוכר/ת לי אישית ,וחתם/מה על
תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם.

_________________

______________

_________________

שם עורך הדין

מספר רישיון

חתימה
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נספח ז'
תצהיר פרטי מציע ,עמידה בתנאי הסף
אני הח"מ ______________  ,ת.ז , ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
אני משמש כ______________ אצל הספק __________ (להלן" :הספק") ומוסמך ליתן
מטעמו תצהיר זה;
.1

הספק הינו תאגיד הרשום כחוק בישראל ,הרשום במרשם המנוהל על ידי מינהל הדלק על
פי הדין ,אשר מפעיל לפחות  60תחנות תדלוק בפריסה ארצית.

.2

הספק אינו סוכנות משנה אשר מאוגדת בנפרד מחברת דלק.

.3

בהפעלת הספק לפחות  10תחנות תדלוק באזור הצפון (מאזור בית שאן וצפונה).

.4

בהפעלת הספק ,לפחות  10תחנות תדלוק הנמצאות בתחום השיפוט של רשויות האשכולות
אשר עומדות בתנאים המצטברים הבאים:
 .4.1.1בעלות רישיון עסק כחוק.
 .4.1.2כוללות גישה נוחה לאוטובוסים ומשאיות.
 .4.1.3כוללות מערכת מילוי אוריאה דרך משאבה.

להלן שמות תחנות הדלק הנדרשות בסעיפים  3-4לעיל (ניתן לצרף בעמוד נפרד ובלבד
שהחומר יכלול את כל המידע הנדרש בנספח זה):
שם התחנה

כתובת

שירותים הניתנים בתחנה

פרטי יצירת קשר

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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16
17
18
19
20

פירוט משאיות התדלוק בהפעלת המציע

.5

מספר רישוי

שנת ייצור

מועד הבעלות/חכירה
במשאית

פרטי בעלים

1
2
3
4

יש לצרף רישיון מוביל ,רישיון עסק לאחסון ,שינוע ומכירת דלק
רישיונות רכב ,תעודות ביטוח והסכמי התקשרות עם חברת ליסינג
ביחס לכל אחת מהמשאיות לעיל.
פרטי המציע

.6

שם המציע

מס' עוסק מורשה  /מלכ"ר
 /תעודת זהות
כתובת מלאה כולל מיקוד
ת.ד.
טלפון
טלפון נוסף  /נייד
פקס
כתובת דואר אלקטרוני -

E.mail
שם איש קשר ותפקידו
טלפון איש הקשר
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הנני מצהיר ,כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

___________

(חתימה)
אישור
אני הח"מ _________ ,עו"ד (מ.ר ) ________ .מאשר ,כי ביום _______ הופיע/ה בפניי מר/גב'
_________  ,ת.ז , _________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן
תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.
_________________
(חתימה וחותמת עוה"ד)
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נספח 2

הסכם
שנערך ונחתם ב_________________
ביום _________ לחודש _____________שנת __________

-בין-

____________________
רח' _________________
טל' ;___________ :פקס___________ :
(להלן" :הרשות" ו/או "המזמין")

לבין-__________________________; ח.צ/.ח.פ/.ת.ז/.מס' תאגיד _________________

רחוב _______ מס' _______ (ת.ד )________ .עיר __________ מיקוד _________

טל'_______________ :פקס______________ :

(להלן –הספק או הזכיין)

והואיל :ואשכולות הערים גליל מזרחי ,כנרת עמקים ,גליל והעמקים ובית הכרם פירסמו
יחדיו מכרז משותף פומבי מס'  2/20לקבלת שירותי אספקת מוצרי דלק והתקנה של
מערכות דלק לרשויות מקומיות החברות באשכולות (להלן -המכרז) ,והואיל
והתקשרות זו הינה מכוח המכרז ובהתאם לתוצאותיו.
והואיל :והספק הגיש הצעה במכרז ,והצעתו נקבעה כזוכה במכרז ע"י וועדת המכרזים
המשותפת בהחלטתה מיום _______;
והואיל :והספק מצהיר שהוא בעל הכישורים ,המיומנות ,הידע והניסיון לספק את
השירותים כמתואר בחוזה זה ,והוא מתחייב לספקו ברמה מעולה ,באופן ובמועדים
ובתנאים המפורטים בחוזה זה;
והואיל :והספק מצהיר בזה ,כי ידוע לו כי אין בזכייה במכרז כדי להבטיח לו ביצוע בפועל
לאספקה בהיקף כלשהו של השירותים נשוא ההסכם;
והואיל :והרשות מעוניינת באספקת הטובין והשירותים ע"י הספק מכוח זכייתו במכרז;
והואיל :וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים ,הכל כמפורט בתנאי חוזה
זה לעיל ולהלן;
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לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים ,כדלקמן:
.1

כללי
.1.1

המבוא לחוזה זה וכלל נספחי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

הרשות הינה חברה באשכול _____________________.

.1.3

הסכם זה הינו בין הרשות לספק אולם בהתאם להוראות המכרז והסכם הניהול
בין הרשות לאשכול _______________ (להלן" :האשכול") ,הרשות הסמיכה
את האשכול להיות גורם מנהל ומפקח מטעמה ביחס לביצוע השירותים.

.1.4

בביצוע השירותים נשוא הסכם זה יקבל הספק הנחיות מ______________
באשכול או מי מטעמו וכן מ_____________ ברשות המקומית או מי
מטעמו(להלן -המנהל) לפי העניין.

.1.5

כל שינוי ,תיקון ו/או תוספת לחוזה לא יהיה להם תוקף אלא אם כן נעשו בכתב
ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה זה.

.1.6

מסמכי המכרז ,לרבות הצעת המציע ,מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם .הוראות
המכרז וההסכם על כל נספחיהם יראו כמשלימים וכבאים להוסיף על זכויות
המזמין ובכל מקרה לא לגרוע מהן .כן מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות
שבמסמכי החוזה והמכרז תגבר ההוראה המיטיבה עם המזמין לפי שיקול דעתו
והחלטתו של האשכול.
מובהר בזאת כי ההסכם ההתקשרות נחתם מכוח מכרז מסגרת שנערך ע"י
האשכול עבור הרשויות החברות בו ומודגש בזאת כי לכל רשות ניתן שיקול דעתה
בנוגע לביצוע בפועל של התקשרות זו.

.1.7

.2

.1.8

ידוע לספק ומוסכם עליו כי לביצוע השירותים נבחרו זכיינים נוספים והרשות תהא
רשאית לפנות לכל אחד מהזכיינים לצורך אספקת השירות על פי שיקול דעתה–
בשים לב לשיקולי זמינות /יעילות/מיקום/אזור בו נדרש השירות.

.1.9

עם תום הליכי המכרז וטרם חתימת הסכם  -יביא האשכול לידיעת הזכיינים
הזוכים את שיעור ההנחה שניתן ע"י הזכיין הזול ביותר ותינתן לזכיין היקר
האפשרות להשוות את שיעור ההנחה למחיר הזכיין הזול .זכיין שלא יסכים
להשוות את המחיר לוקח בחשבון כי האשכול ו/או הרשות רשאית ליתן עדיפות
לשיקול כלכלי במסגרת תקופת ההסכם ולא יעלה כל טענה כנגד האשכול ו/או
הרשות ככל שלא יספק שירותים לאשכול ו/או רשות באותו היקף כמו הזכיין הזול.

 .1.10במסגרת הסכם זה ,רשאיות להתקשר עם הספק גם יחידות נלוות לרשות כגון
חברות ותאגידים עירוניים באותם התעריפים כפי שנקבעו במסגרת המכרז.
מבוא ,הגדרות ונספחים
.2.1

כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות והתמצאות בלבד והן אינן מהוות חלק
מהחוזה ולא ישמשו לצרכי פירושו .

.2.2

הגדרות:
" .2.2.1החוזה" " /חוזה זה" – חוזה זה על נספחיו;
" .2.2.2המכרז" – מכרז מס'  02/2020על נספחיו;
" .2.2.3השירותים" ו/או" הטובין" – שירותי אספקת דלק ואחזקה והתקנה של
מערכות דלק לרכבי הרשות המקומית המסופקים ומותקנים על ידי הספק
על פי הוראות מסמכי המכרז והמפרט ,לרבות כל הפעולות הכרוכות
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באספקת הדלק ואחזקה והתקנה של מערכות דלק כמפורט בחוזה זה
ובמפרט המצ"ב כנספח 2א';
" .2.2.4הערבות" – ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב כנספח 2ב' לחוזה;
" .2.2.5מדד המחירים לצרכן" – משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם בכל
חודש ,על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא
במקומה ,או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו;
" .2.2.6מדד הבסיס" – מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום ____;
" .2.2.7המדד החדש" – המדד ביום התשלום בפועל;
" .2.2.8ריבית" – ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל החשב הכללי החל מן המועד
הקבוע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל;
 .2.2.9הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה גופו:
 .2.2.9.1נספח 2א' – מפרט השירותים;
 .2.2.9.2נספח 2ב' – נוסח כתב ערבות ביצוע;
 .2.2.9.3נספח 2ג' – אישור קיום ביטוחים;
.3

מהות ההתקשרות
במסגרת ההתקשרות יבצע הספק את השירותים הבאים :
.3.1

השירותים כוללים אספקת מוצרי דלק – בנזין ,סולר ואוריאה לרכבי הרשות,
בתחנות התדלוק של המציע וכן באמצעות צוברים לאתרי הרשות.

.3.2

במסגרת ההתקשרות וככל שיידרש ,על הספק יהיה לספק ולהתקין טבעות
אוניברסליות עבור סולר/בנזין וכן עבור אוריאה על רכבי הרשות .וזאת לצורך
ביצוע השירותים.

.3.3

כמו כן ,במסגרת ההתקשרות ,יאפשר הספק לרשות לבצע רכישות של מוצרים
נלווים בתחנות הדלק וכן לבצע שטיפת רכבים בתחנות התדלוק הבאות:
 .3.3.1רכישות נוספות
;__________________ .3.3.1.1
;__________________ .3.3.1.2
;__________________ .3.3.1.3
(להלן – "תחנות מורשות")
בהנחה קבועה של  20%ממחיר המחירון בתחנת התדלוק.
 .3.3.2שטיפת רכבים
;__________________ .3.3.2.1
;__________________ .3.3.2.2
;__________________ .3.3.2.3
(להלן – "תחנות מורשות")

בהנחה קבועה של  20%ממחיר המחירון בשטיפת הרכבים הצמודה לתחנת
התדלוק.
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.3.4

יובהר כי הרשות תרכוש דלקים בהתאם לצרכיה וסוג הרכבים הנמצאים ברשותה
ואין בהסכם זה משום התחייבות לרכישת דלקים בהיקף מסוים או מסוג מסויים.

התקנת התקן תדלוק אוניברסלי על רכבי הרשות –
 .3.5במידת הצורך הספק יתקין על חשבונו התקני זיהוי אוטומטי אוניברסלים בצי
הרכבים של המזמין.
.3.6

בהתאם לצרכי הרשות ,הספק יידרש להתקין התקני זיהוי המיועדים לסולר/בנזין
וכן התקני זיהוי המיועדים לאוריאה.

.3.7

לפני התקנת התקני התדלוק האוניברסלים ,יפרק הספק על חשבונו את התקני
הזיהוי הקיימים ברכבי המזמין ,אם ועד כמה שישנם כאלה .פירוק התקנים
והתקנתם תתבצע בחצרי המזמין.

.3.8

בכל מקרה של החלפת רכב או החזרתו לחברת הליסינג ,יבצע הספק על חשבונו
את פירוק ההתקן והתקנתו ברכב החדש ו/או החלופי.

.3.9

למען הסר ספק מובהר כי תיקונים בהתקנים יבוצעו באחריות ועל חשבון הספק.

.3.10

התקנת המערכת וההתקנים תבוצע ללא שינוי במבנה הרכב ,לא יהא בה כדי להוות
הפרעה לנוהג ברכב ,ולא יהא בה כדי לפגוע בכל מערכת אחרת המורכבת הרכב.
התקן התדלוק יהא מאובטח ובעל יכולת לנטרול עצמית בעת הסרה לא חוקית.

.3.11

לוחות הזמנים להתקנת התקני הזיהוי הנם תוך  14יום ממועד חתימת הסכם זה
לגבי רכבים קיימים ברשות שיש צורך בהתקנה לגביהם .לגבי רכב שלא יהא
במצבת צי הרכב של הרשות במועד חתימת ההסכם ,תתבצע ההתקנה תוך  3ימי
עבודה ממועד מסירת ההודעה ע"י הרשות.

.3.12

מובהר כי עם חתימת ההסכם יעביר המזמין לספק הזוכה את רשימת כלי הרכב
אשר נדרשת ביחס אליהם התקנה.

.3.13

למען הסר ספק יובהר כי בתום תקופת ההסכם ,ההתקנים הינם של הספק.

אחזקה שוטפת של מערכת תדלוק אוטומטית אוניברסלית –
 .3.14הספק יהא האחראי הבלעדי במשך כל תקופת ההסכם לתקינות ואחזקה שוטפת
של התקני הזיהוי האוטומטי ,וכל ציוד עזר הנלווה אליהם ,והוא יישא בעלויות
ובהוצאות אלו לבדו.
.3.15

במקרה של פנייה למתן שירותי אחזקה ו/או תיקון מערכת התדלוק האוטומטי,
על הספק ליתן מענה באופן מיידי ,ולא יאוחר מ 24-שעות ממועד הפניה בתחנת
השירות .המענה יינתן בכל ימי השבוע ,למעט שבתות וחגים.

.3.16

במועד חתימת הסכם זה יעביר הספק למזמין רשימה מעודכנת של תחנות השירות,
כתובתן ומספר הטלפון.

נטרול ,חסימה וחידוש התדלוק האוטומטי –
 .3.17הספק מתחייב לנטרל את אפשרות השימוש במערכת התדלוק האוטומטי במקרים
של גניבת רכב ,אובדן רכב וגרירת רכב ,וזאת לאחר שקיבל הודעה טלפונית או
באמצעות דוא"ל ,מאת הנציג המוסמך לכך במזמין .לאחר קבלת הודעה ,יחדש
הספק את מערכת התדלוק האוטומטי .ככל שיש צורך לנטרל את אפשרות השימוש
במערכת מעבר לשעות הפעילות ,הרשות תוכל לנטרל את ההתקן באמצעות אתר
האינטרנט של הספק.
.3.18

הספק יישא בעלויות הנטרול ,החסימה והחידוש של מערכת התדלוק האוטומטי.

הפקת דו"חות לתנועות של פעולות התדלוק בחתכים שונים –
 .3.19הספק יספק למזמין שירותי מידע בקשר עם רכישת הדלק ,הסולר והאוריאה וכן
הציוד הנלווה ושטיפת הרכבים וזאת באמצעות מערכת מחשוב בעלת בסיס נתונים
המאפשר הפקת דו"חות ממוחשבים בפורמט של תוכנת "אקסל".
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.3.20

הספק יצרף לקבצים הנ"ל רשומה מובילה שכוללת את מספר הרשומות בקובץ
המועבר ,ובסוף הקובץ רשומה אחרונה עם מספר הרשומות בקובץ.

.3.21

הרשות:
של
האלקטרוני
לדואר
להעביר
מתחייב
הספק
(___________________________________ באמצעות תקשורת מחשבים
את הדו"חות הבאים בפורמט בתדירות המפורטת להלן :

.3.22

* דו"ח פירוט תנועות יומיות של רכישות הדלק הסולר לכל רכב ,כולל
מספר וסוג הרכב – פעם בחודש.
* דו"ח ריכוז סכומי רכישת דלק וסולר לפי סוג רכב (פרטי ,מסחרי)
לצורך ניכוי מס תשומות – פעם בחודש.
* דו"ח ריכוז סכומי רכישת דלק וסולר לפי קבוצות דיווח – פעם
בחודש.
* דו"ח פירוט רכבים שלא נפתח להם התדלוק בגין חריגה לפי מספר
וסוג הרכב – פעם בחודש.
*דו"ח התקנות התקני זיהוי אלקטרוני – לפי צורך הרשות
*דו"ח ריכוז ביצוע רכישות ציוד נלווה – פעם בחודש
*דו"ח ריכוז ביצוע שטיפת רכבים – פעם בחודש
* דו"ח תקלות ספידומטר לפי קבוצות דיווח – פעם בחודש.
* דו"ח סטטיסטי ממוצע דלק סולר וק"מ לרכב לפי קבוצות דיווח וסוג
דגם – פעם בשנה.
* דו"ח סטטיסטי ממוצע דלק סולר וק"מ לפי דגם – פעם בשנה.
מבנה הדו"חות המפורטים לעיל יועבר על ידי המזמין.
למזמין תהא הזכות לדרוש קבלה של הדו"חות בתדירות גבוהה או נמוכה יותר
לפי בחירתה.
כמו כן ,המזמין מחויב להעביר לאשכול ,לפי דרישה כל אחד מהדו"חות המנויים
לעיל.

.3.23

ככל שאין לספק אפשרות טכנית להעביר את אחד מהדו"חות המנויים לעיל – הוא
אינו מחוייב לעשות כן .אולם במידה ובמהלך תקופת ההתקשרות תהיה לו
האפשרות הטכנית – הוא יהיה מחויב להעביר לרשות דו"חות אלו.

.3.24

הספק מתחייב להעביר למזמין דו"חות בכל מבנה ,תכולה ,חתך ,תכתובת ומספר
עותקים שיידרש ע"י המזמין .הדו"חות יופקו ויחולקו עפ"י רשימת משתמשים
וכתובותיהם ,והם יועברו למזמין מוכנים למשלוח ,וזאת לא יאוחר מה 6-בכל
חודש.

.3.25

לצורך הפקת הדו"חות מתחייב הספק לאכלס בבסיס הנתונים שלו לגבי כל רכב
מצי הרכב של המזמין את הפרטים הבאים  :מספר רישוי ,שנת ייצור ,סוג
הדלק/סולר  ,קוד ושם הדגם ,תקן צריכת דלק/סולר לרכב (ק"מ/ליטר) ,שם
כרטיס בהנהלת חשבונות של המזמין כפי שיועבר על ידו ,קריאת מד אוץ ,כמות
הדלק בליטרים לכל רכב ,סכום הרכישה בש"ח ,סוג הדלק/סולר  ,תאריך ושעת
התדלוק  ,זיהוי תחנת הדלק ממנה נרכש הדלק ו/או הסולר .נתונים אלה יישמרו
בבסיס הנתונים של הספק במשך  36חודשים לפחות.

.3.26

הספק יישא בעלויות הפקת הדו"חות ,הדפסתם ,הפצתם וכל פעולה אחרת
הקשורה לכך.

.4

הזמנת מוצרים נלווים ושטיפת רכבים

.5

 .4.1רכישת מוצרים נלווים הנמכרים בתחנת התדלוק כגון :שמן ,מים וכיוצ"ב וכן
ביצוע של שטיפת רכבים ,תעשה באמצעות הזמנת עבודה מסודרת ,חתומה ע"י
מורשי החתימה של הרשות.
הצהרות והתחייבויות הספק
.5.1

הספק מצהיר כי הוא בעל כל הרישיונות ,התעודות ,הידע ,הכישורים ,המיומנות,
הניסיון והמקצועיות הדרושים ליתן את השירות באיכות גבוהה ובאופן מקצועי.
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.5.2
.5.3
.5.4
.5.5
.5.6

.5.7
.5.8
.5.9

.5.10

.5.11

.5.12

.5.13
.5.14
.5.15

.5.16

.5.17
.5.18
.5.19
.5.20

הספק מצהיר ומתחייב כי הוא מורשה מכל בחינה שהיא ליתן השירותים על פי חוזה
זה.
הספק מצהיר כי אם יחדל להיות מורשה לבצע השירותים בכל עת במהלך תוקף קיום
החוזה יודיע על כך מיידית למזמין ויפסיק את מתן השירותים על פי חוזה זה.
הספק מתחייב לשמור על הוראות כל דין החל היום ואשר יחול בעתיד ,לרבות
הוראות הרשות ו/או האשכול ,בכל הנוגע לביצועו של הסכם זה.
הספק מצהיר כי הוא מעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים ,שיש להם הידע
והכישורים הדרושים לביצוע העבודות באיכות גבוהה ובהתאם להוראות הסכם זה.
הספק מצהיר כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ובידיו אישור תקף בדבר ניהול
ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
מס) ,התשל"ו –  .1976המציע ימציא למזמין אישור כאמור.
הספק מתחייב לתת את השירותים בדייקנות ,ביעילות ובמיומנות הדרושות
והמקובלות ,ובזמינות הנדרשת לשביעות רצונו של המזמין.
כי הוא יקיים חוקים תקנות והוראות בטיחות בכל הקשור לביצוע השירותים נשוא
ההסכם.
כי בדק את כל המסמכים והנתונים הרלוונטיים להסכם ,וכי לא תהיה לו כל טענה
ו/או תביעה בקשר עמם ו/או בקשר עם טעות או סתירה או מגבלה כלשהי בביצוען
של הוראות הסכם זה .
כי בחן את אופי השירותים הנדרשים על פי הסכם זה ,וכי הוא מכיר את התנאים
והנסיבות הקשורים וכרוכים בו וכי לא תהיינה לו טענות בקשר עם היקפו או ביצועו
לרבות הציוד וכוח האדם הדרוש לשם כך או בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי
הסכם זה .
כי אין מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו
על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על פי הסכם או
על פי כל דין .
כי בידיו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל
התחייבויותיו על פיו וכי אין כל מניעה חוקית ,חוזית ו/או אחרת המונעת את
התקשרותו בחוזה זה ,ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו.
כי לא ידוע לו על ניגוד עניינים שיש בו כדי להפריע לספק לקיים את התחייבויתיו על
פי החוזה ועל פי הדין.
כי יישא במלוא התשלומים לעובדים אשר יועסקו על יד ,בהתאם להוראות הדין
ולהוראות הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה רלבנטיים.
כי לא יעסיק לצורך מתן השירותים עובדים זרים .עובדים זרים משמעם עובדים
שאינם אזרחי מדינת ישראל והינם תושבי  /אזרחים מחו"ל ו/או מהשטחים
המוחזקים ו/או מהרשות הפלסטינית.
כי עומדים לרשותו עובדים מקצועיים בעלי ניסיון בביצוע העבודות ,וכי מספרם
ורמתם מספיקים לקיום כל התחייבויות הקבלן ברמה המקצועית ובתנאים
המפורטים בהסכם .
כי לא יקבל החלטה הכרוכה בהטלת התחייבות חוקית ו/או כספית על המזמין ,אלא
אם כן יקבל על כך ,מראש ומכתב ,את הסכמת המנהל.
הספק מצהיר כי ידוע לו כי מעמדו הוא של קבלן עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי
מתנאיו כדי ליצור לבין המזמין יחסי עובד – מעביד.
הספק מתחייב לפעול בהתאם להנחיות המזמין ,או מי שימונה על ידו בכל הנוגע
לשירותים ולביצועם ,ואין בכך לגרוע מאחריות המציע בהתאם לחוזה זה.
הספק מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים כל אובדן שגרם במהלך מתן השירותים ,מיד
או בסמוך לאחר התרחשותם.
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.7

 .5.21בספק המציע מצהיר כי ידוע לו שלא תחול על המזמין כל אחריות כלפי המציע בכל
מקרה של תקלות ו/או שבושים ו/או ניתוקים ,שביתה ,השבתה ,הפרעה מאורגנת,
עיצומים וכו' שאינם מאפשרים מתן השירות וזאת ללא צורך בהודעה למציע.
 .5.22הספק מתחייב להודיע למזמין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו ,לרבות על
כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם
זה.
 .5.23הספק מתחייב לספק למזמין רשימה מעודכנת של תחנות הדלק המופעלות על ידו
והוא מתחייב לעדכן רשימה זו מייד ,ולא יאוחר מ 30-יום ,מעת ביצוע שינוי כלשהו.
במידה ותימכר תחנת דלק לגורם עצמאי שאינו בשליטת המציע ,יפעל המציע להמשך
ביצוע שירות התדלוק בתחנה או לחילופין יספק כתובת של תחנת דלק חלופית
הנמצאת בקרבה גאוגרפית לאותה התחנה .הודעה על הפסקת השירות תיעשה בכתב
והתראה של  3חודשים מראש.
 .5.24הספק מתחייב כי בשעת חירום ידאג לקיום אספקה שוטפת של דלק לרכבי המזמין.
מנהל קשרי הלקוחות
.6.1

במהלך כל תקופת ההתקשרות ,ימנה הספק נציג מטעמו ,בעל הידע ,הכישורים,
היכולת והניסיון המקצועי ,אשר ישמש איש קשר בלעדי בין הספק לרשות והאשכול,
ככל הדרוש ,לצורך יישום וביצוע כל התחייבויות הספק על-פי ההסכם ,במלואן
ובמועדן (להלן ":מנהל קשרי לקוחות").

.6.2

פרטי ההתקשרות עם מנהל קשרי הלקוחות ,לרבות מספרי הטלפון וכתובת דוא"ל,
יימסרו לרשות ולאשכול במועד החתימה על ההסכם.

.6.3

מנהל קשרי הלקוחות יהווה את הכתובת אליה יפנו הרשות והאשכול בכל בקשה,
הצעה ,דרישה ,תלונה או תגובה ויהווה גורם מוסמך מטעם הספק אשר כל תשובה,
מידע ,נתון ,הבטחה ,התחייבות ,הצהרה או מצג שימסרו לו ו/או על ידו ,יחייבו את
הספק .מנהל קשרי הלקוחות יפקח מטעם הספק על קיום התחייבויות הספק כלפי
הרשות והאשכול .מנהל קשרי הלקוחות יהיה זמין בכל שעות העבודה באמצעות
טלפון נייד ,דוא"ל ופקס .פניה או הודעה של הרשות ו/או האשכול ו/או המפקח
למנהל קשרי הלקוחות תיחשב כפניה או הודעה לספק.

.6.4

הרשות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את מנהל קשרי הלקוחות וכן לדרוש,
בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,את החלפתו בהודעה מוקדמת של  3ימי עסקים.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי לא יהיה בהחלפת מנהל קשרי הלקוחות על מנת
לגרוע ו/או לעכב בשום צורה ואופן את ביצוע התחייבויות הספק שעל-פי הסכם זה.

תמורה
.7.1

התמורה לספק הינה המחיר המוסכם בהתאם להצעת הספק במכרז באופן הבא:
מחירי הדלקים כפי שנקבעו בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים
מרביים בתחנות תדלוק) ו/או במחירון הרשמי של הספק בהפחתת שיעורי ההנחה
הבאים:
 .7.1.1סולר לתדלוק
מחיר שיווק בסך של _____  ₪בתוספת מע"מ לליטר בהתאם להצעת
המציע במכרז .את מחיר השיווק יש לצרף למחיר הבלו ומחיר בז"ן נכון
ליום הרכישה והכל במכפלת כמות הסולר שסופקה בפועל ע"י הספק
לרשות.
 .7.1.2סולר במיכליות באספקה ישירה לאתרי הרשות
מחיר שיווק בסך של _____  ₪בתוספת --מע"מ לליטר בהתאם להצעת
המציע במכרז .את מחיר השיווק יש לצרף למחיר הבלו ומחיר בז"ן נכון
ליום הרכישה והכל במכפלת כמות הסולר שסופקה בפועל ע"י הספק
לרשות למען הסר ספק יובהר כי המחיר כולל הובלת הדלק .
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 .7.1.3בנזין
______________ אגורות הנחה לליטר בנזין (בהתאם להצעת המציע)
 ,כאשר מחיר הבנזין נקבע בהתאם להוראות צו הפיקוח על המחירים
בעניין זה נכון ליום הרכישה במכפלת כמות הבנזין שסופקה בפועל ע"י
הספק לרשות ,בצירוף מע"מ כחוק.
 .7.1.4אוריאה
______________  ₪לא כולל מע"מ לליטר אוריאה בהתאם להצעת
הספק.
.7.2

התמורה בגין אספקת הדלקים ,תועבר ע"י הרשות לספק.

.7.3

אחת לחציון ,הספק יעביר את הסכומים הבאים לאשכול כדמי ניהול בגין רכישת
הדלקים והשירותים שבוצעו ע"י הרשות בהתאם לדו"ח ביצוע שיאושר ע"י הרשות.
 .7.3.1סך של  1( ₪ 0.01אג"ח) מכל ליטר בנזין אותו צרכה הרשות;
 .7.3.2סך של  2( ₪ 0.02אג"ח) מכל ליטר סולר אותו צרכה הרשות;
 .7.3.3סך של  2( ₪ 0.02אג"ח)  ₪מכל ליטר אוריאה אותו צרכה הרשות;
דמי הניהול יועברו בתוספת מע"מ כדין.

.7.4

הספק מתחייב להעביר לאשכול חשבונית מס או כל מסמך אחר המאושר ע"י רשויות
המס אליה יצורף דו"ח ריכוז חודשי של מוצרי הדלק והסולר אשר נרכשו בעבור
החודש הקודם ע"י הרשות .בהתאם לדו"ח זה ימציא הספק למזמין חשבונית
שתכלול פירוט של רכישות הדלק והסולר בחתך של רכבים.
יש לכלול בחשבוניות פירוט אודות רכישת מוצרים נלווים ושטיפת רכבים שבוצעו
בפועל בכפוף להזמנת עבודה.
כמו כן ,הספק ימציא העתק של חשבונית המס ודו"ח הריכוז החודשי גם לרשות.
מובהר בזאת כי המצאת מסמכים אלה לידי האשכול הינו תנאי לביצוע תשלום
התמורה מצד הרשות ,וכי האשכול ו/או הרשות לא ישאו באחריות כלשהי במקרה
של עיכוב התשלום עקב עיכוב בהמצאת המסמכים האמורים.
מובהר כי אף במקרה בו הסכם זה נחתם עם רשות מקומית בלבד (ולא עם האשכול),
הפרת הוראת סעיף  7.3ו/או  7.4להסכם זה ,תקנה לאשכול זכות תביעה עצמאית.

.7.5

התשלום לספק יתבצע בתנאי תשלום של שוטף +עד  45ממועד הגשת החשבונית
בצירוף הדו"ח לרשות.

.7.6

ידוע לספק כי לא תשולם לא תמורה נוספת בגין ביצוע העבודה.

.7.7

שיעורי ההנחה המפורטים בסעיף  7.1לעיל ,תקפים כל עוד ההסכם בין הצדדים
בתוקף ,כאשר מחיר הדלק בתחנת התדלוק ייקבע בהתאם להוראות צו הפיקוח על
מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מירביים בתחנות תדלוק) ,תשס"ב – .2002

יחד עם זאת ,הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפנות לספק בעצמה ו/או
באמצעות האשכול ,בבקשה לנהל מו"מ על גובה ההנחה הניתנת וזאת בהתאם
לתנודות של למעלה מ 20%-במחירי הדלק.
.7.8

ההנחה תתעדכן במשך תקופת ההתקשרות בהתאם לשינויים במחירי בז"ן (להלן":
מחיר בז"ן" – המחירים ל 1-ק"ל סולר/בנזין  95אוקטן ,לאספקה במיכליות ,כפי
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שמתפרסמים באתר מינהל הדלק במשרד התשתיות)משך כל תקופת ההתקשרות.
מידי חודש יעביר הספק לרשות את המידע בגין מחיר המחירון המעודכן לאותו חודש
והמחיר נטו לתשלום .
.7.9

למען הסר ספק ,תעריפי הדלקים לא יישאו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן
או לכל מדד אחר ,והספק לא יהיה זכאי לכל הפרשי שיערוך מעבר להפרשים
שיתקבלו (ככל שיתקבלו) כתוצאה מעדכון מחיר בז"ן כאמור ,למעט מחיר תוסף
אוראה הצמוד למדד.

.7.10

מובהר כי כל שירות נוסף שאינו במסגרת ההסכם והמכרז ,ישולם לספק על ידי
הרשות רק בכפוף להזמנה בכתב ומראש החתומה ע"י מורשי החתימה של הרשות.
למען הסר ספק ,יודגש כי במקרה בו נעשה עדכון מחירים ,יחול העדכון על כל
התשלומים בגין תדלוק שבוצעו במועד תוקף העדכון ואילך.

.8

.7.11

במידה והרשות תיאלץ ,מכל סיבה שהיא ,לתדלק את הרכבים שלא באמצעות התקני
הדלק ,עקב כשל במתקני התדלוק הממוחשב שלא תוקנו תוך זמן סביר ,או עקב
חוסר יכולת של הספק לאפשר שרות לתדלוק הרכבים בתחנות הדלק (אחת או יותר)
על הספק יהיה להחזיר את הפרשי הסכומים בסך מחיר התדלוק לבין מחירי המכרז,
וזאת כנגד הצגת חשבונית ,ובלבד שהתדלוק נעשה בתחנות התשלום של הספק.

.7.12

התמורה הנזכרת בסעיף זה היא תמורה מלאה ,הוגנת וסופית עבור ביצוע כל
התחייבויותיו של הספק לפי מסמכי המכרז ,החוזה ולפי הדין ,והיא כוללת ,בין
היתר ,את חישוב הוצאות הספק בגין שכר עבודה והעסקת עובדים ,עלות ההתקנים
והתקנתם ,תשלומים על פי דין וכל כל הוצאה אחרת מכל סוג שהוא הדרושה לביצוע
השירותים על ידי הספק לפי תנאי המכרז והחוזה ,ובין אם באופן קבוע ובין אם
באופן ארעי  .האשכול ו/או הרשות לא תשלם כל תוספת או תשלום נוסף ביחס
לתמורה כאמור ,אף אם גדלו תשומות הספק ,אף אם נדרש הספק להוסיף אמצעים
ו/או כח אדם ו/או משאבים אחרים לשם ביצוע התחייבויותיו ואף מכל סיבה אחרת
.

.7.13

מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות
ואישורם ,מועדי התשלום ודרך העברתם ,תחול בשינויים המחוייבים גם לגבי כל
תשלום במקרה בו הופסקה ההתקשרות בין הרשות המקומית ו/או האשכול לבין
הספק טרם סיום תקופת החוזה ,ביחס לתשלום היחסי המגיע לו .

.7.14

הרשות תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לעכב או לדחות פירעון כל חשבון אם הספק
אינו ממלא אחר התחייבויותיו לפי החוזה .במקרה שכזה ,תיתן הרשות בעצמה ו/או
באמצעות האשכול הודעה בכתב לספק ,בה תצויין הסיבה לעיכוב החשבון או דחיית
הפירעון כאמור .

.7.15

תשלום בגין אספקת שירותים שלא אושר על ידי המפקח יעוכב ללא כל חבות כלשהי
מצד הרשות ו/או האשכול ,וזאת עד לבירורם ואישורם על ידי הרשות ו/או האשכול.

.7.16

איחר הספק בהגשת החשבונית ו/או לא הגישה בהתאם להוראות מסמכי המכרז,
יידחה ביצוע התשלום בחודש ימים ,ובגין תקופה זו לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת,
הצמדה ו/או ריבית .

אי קיום יחסי עובד מעביד
.8.1

ביחסיו עם הרשות ו/או מי מטעמה לרבות האשכול מהווה הספק קבלן עצמאי.

.8.2

הספק מצהיר בזה כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בין הספק ו/או עובד
מעובדיו ו/או יועץ משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין הרשות והאשכול
ו/או מי מטעמם ,יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות ,וכי כל העובדים שיועסקו על
ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה יהיו וייחשבו כעובדי הספק בלבד ולא
יהיו בינם לבין הרשות ו/או מי מטעמה לרבות האשכול יחסי עובד מעביד ,מכל מן
וסוג שהוא.
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.8.3

.9

.10

כל התשלומים המגיעים לעובדי הספק ולמי מטעמו (לרבות ומבלי לפגוע מכלליות
האמור ,שכר עבודה ,זכויות סוציאליות ,ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח
לאומי ,הוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר) ,כל המיסים
וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לצורך
ביצוע התחייבויות הספק ע"פ חוזה זה יחולו על הספק וישולמו על ידו במלואם
ובמועדם ,והרשות ו/או מי מטעמה לרבות האשכול לא יהיו אחראים לכך בכל אופן
או צורה.

תקופת ההסכם
.9.1

הסכם זה הינו לתקופה של שנה ממועד חתימתו ,קרי מיום _________ ועד ליום
__________.

.9.2

למרות האמור לעיל ,המזמין יהיה רשאי לסיים את ההסכם בכל עת ותוך מתן
הודעה מוקדמת של  30יום מראש לספק .למען הסר ספק יובהר כי אין בהודעה זו
בכדי להוות הפסקת התקשרותו של הספק עם שאר הרשויות החברות באשכולות
במסגרת המכרז אלא להוות הפסקת התקשרות עם רשות זו בלבד.

.9.3

המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההסכם לעד  4תקופות נוספות של עד 12
חודשים (או חלק מהם) כל אחת ,בכפוף למתן הודעה של  30יום מראש לספק.

.9.4

מימש המזמין את זכותו להארכת תקופת ההסכם  -יחולו בתקופות הארכה
ההוראות הסכם זה.

ביטול הסכם
.10.1

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9.2לעיל ,המזמין יהיה רשאי לסיים את החוזה עם
הספק בהתקיים אחד מהמקרים הבאים בכפוף להתראה בת  14יום מראש ובכתב
ובמקרה בו הספק לא הסיר/תיקן את הליקוי בגינו מתבקש ביטול החוזה:
 .10.1.1במידה והספק לא עמד בהתחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו בחוזה ,למרות
התראה  /דרישה שנשלחה אליו בעניין כאמור.
 .10.1.2במידה והספק פשט רגל ו/או פורק ו/או נכנס לכינוס נכסים ו/או הוגשה
כנגדו בקשה לאחד מהנ"ל.
 .10.1.1במידה ולאחר פרסום תוצאות המכרז וחתימה על הסכם ההתקשרות נפתח
הליך משפטי שעניינו המכרז ו/או ככל שהתברר כי החלטת ועדת המכרזים
התקבלה על בסיס מידע מוטעה.
 .10.1.2הוצא צו פירוק או כינוס נכסים נגד הספק שלא בוטל בתוך  7ימים.
 .10.1.3הספק הסב את ההתקשרות ,כולה או מקצתה לצד שלישי כלשהו.
 .10.1.4נגד הספק ומי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או שהוגש נגדם כתב אישום,
או שהם הורשעו בנוגע למעשים או מחדלים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת
עבירה שיש עמה קלון.
 .10.1.5הוכח למזמין כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה בנסיבות כספיות,
טכניות ,אדמיניסטרטיביות או מכל סיבה אחרת.
 .10.1.6המנהל התרה בספק כי הוא מפר את ההסכם והספק לא תקן הפרה זאת תוך
שבעה ימים.

.10.2

בקרות אחד מהמקרים שפורטו בס"ק לעיל ,המזמין יהיה רשאי לבטל חוזה זה
ולספק לא תהיינה דרישות ו/או תביעות ו/או זכאות לפיצויים כלשהם בשל כך.
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.10.3

ניתנה הודעה כאמור יהיה רשאי המזמין להזמין את ביצוע העבודות מכל אדם
ו/או תאגיד אחר מלבד הספק ,ולספק לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או
תביעות בגין כך.

.10.4

במקרה בו מחירי הדלקים ישתנו בשיעור העולה על  20%ממחיריהם בעת הגשת
ההצעה למכרז (בין אם יתייקרו ובין אם יוזלו) הצדדים יהיו רשאים לנהל מו"מ
בנוגע לתנאים המסחריים של ההסכם.
ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה ,אזי יהיה ניתן להביא לביטול ההסכם תוך מתן
הודעה מוקדמת בת  30יום.
ויובהר – זכות זו הינה זכות הדדית לשני הצדדים להסכם.

.11

.12

.10.5

מובהר בזאת כי המקרים המנויים לעיל ,כעילות ביטול ההסכם  -אינם בבחינת
רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המזמין לבטל את ההסכם מכוח
כל עילה שבדין ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו ע"י הספק.

.10.6

כמו כן ,מובהר בזאת ,כי אין בכל האמור לעיל באשר לזכות הביטול של המזמין
בכדי להתנות ולמנוע מהמזמין והאשכול כל סעד ותרופה לרבות כל תשלום בגין
נזק או הפסד מכוח הסכם או מכח כל דין.

.10.7

המזמין יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה המגיעה לספק בכל
מקרה שבו לא ביצע הספק את העבודה נשוא הסכם זה במועד מהמועדים
הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הספק אחר אחת או יותר מהתחייבות כלשהי
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ויהיה רשאי להעביר את יתרת העבודה לספק
חילופי.

.10.8

לספק לא תהיינה כל טענות או תביעות עקב כך מכל מין וסוג שהוא ולא יטען כנגד
המזמין כי הוא הפר התחייבות כל שהיא כלפיו על פי הסכם זה.

שמירת דינים
.11.1

הספק יבצע את כל השירותים וכל חובה מכוח הסכם זה בכפוף להוראות כל דין ועל
פיהם ,לרבות ובכלל זה חוק אחריות מוצרים פגומים ,התש"ם  1980 -והתקנות
שהותקנו על פיו.

.11.2

הספק מתחייב לבצע את העבודות ו/או השירותים תוך ציות לכל דין ,ובכלל זה
חוקים ,תקנות ,הוראות ,צווים ,וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות
מוסמכת וכן ,לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע
לעבודות ו/או השירותים ,וכל הכרוך בהן ,ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר הודעות,
קבלת רשיונות ותשלום מסים ,אגרות וכל תשלום אחר החל בגין העבודות ו/או
השירותים.

.11.3

הספק מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על
שלומם של עובדיו ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודות ו/או השירותים.
הספק יספק לעובדיו ו/או לשולחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו ,על חשבונו ,את ציוד
המגן והציוד הבטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו
לשם ביצוע העבודות.

.11.4

הספק מתחייב לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או רשיון אשר יינתן בקשר
לפרסום ולא לחרוג מהם בכל אופן שהוא.

הגבלת המחאת זכויות וחובות
.12.1

הספק אינו רשאי להמחות את זכויותיו או מחויבותיו מכוח החוזה או חלק מהן,
לאחר או לאחרים אלא באישור בכתב כאמור מהמנהל.
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.12.2

המחה הספק את זכויותיו או חובותיו עפ"י החוזה או מקצן ,או מסר את ביצוע
העבודה לאחר ,כולה או מקצתה ,יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו
עפ"י החוזה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של
הרשות כלפי הגורם הנימחה.

.12.3

הרשות תהיה רשאית להמחות את זכיותיה וחובותיה מכוח החוזה בלא צורך
בהסכמת הספק ובכפוף לשמירה על זכויות הספק.

אחריות וביטוח
.13.1

הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת על פי הוראות כל דין ,לכל ובגין כל
תאונה ,חבלה או נזק כלשהו ,בלי יוצא מן הכלל ,שייגרמו לאשכול ו/או למזמין ו/או
לעובדיה ו/או לשולחיה ו/או מי שבא מטעמה ו/או ללקוחותיו ו/או המטופלים על
ידו ו/או לכל המועסק על ידו ו/או לאדם אחר כלשהו ,לגוף או לרכוש לרבות רכושו
של הספק ו/או לציוד שהוא בתקופת ההסכם או לפניה ,בשל מעשה או מחדל
רשלניים של הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל
הנובע ,במישרין או בעקיפין ,ממתן השירותים ו/או ממעשה או מחדל רשלניים של
הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים ,במישרין או
בעקיפין ,בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה .הספק יפצה את המזמין ו/או את
האשכול ו/או את הניזוק(ים) ,לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיע לו/לה/להם .הספק
משחרר לחלוטין ומראש את האשכול ,המזמין ,עובדיו ,שלוחיו וכל מי שבא מטעמו
מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה
מהאמור ברישא לסעיף זה ,לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא.

.13.2

הספק מתחייב בזאת לפצות ולשפות בשלמות את הרשות והאשכול על כל נזק
שבאחריותו על פי הוראות כל דין וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא,
שתוגש על ידי אדם או גוף כלשהו ,נגדו ו/או נגד מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי
מטעמו בגין כל תאונה ,חבלה או נזק כמפורט בסעיף לעיל לרבות בגין הוצאות
משפטיות שיגרמו למזמין ו/או לאשכול בגין התביעה או הדרישה .הספק ישפה את
המזמין ו/או האשכול כאמור בתוך  30יום ממועד דרישתם הראשונה של המזמין
והאשכול ובכפוף לכך שניתן פסק דין חלוט וכי ניתנה לספק הודעה בדבר כל דרישה
ו/או תביעה מיד עם קבלתה וניתנה לו האפשרות להתגונן כנגדה.

.13.3

הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת על פי הוראות כל דין לכל ובגין כל
תאונה ,חבלה או נזק כלשהו ,בלי יוצא מן הכלל ,שייגרמו לאשכול ו/או למזמין ו/או
לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או מי שבא מטעמו ו/או לו עצמו ו/או למוזמניו ו/או
ללקוחותיו ו/או המטופלים על ידו ו/או לכל המועסק על ידו ו/או לאדם אחר כלשהו
לגוף או לרכוש רכושו של הספק שהביא למכרז בתקופת ההסכם או לפנייה ,ו/או
כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא
מטעמו .הספק יפצה את המזמין ו/או את הניזוק(ים) ,לפי המקרה ,בכל דמי הנזק
שיגיע לו/לה/להם .הספק משחרר לחלוטין ומראש את המזמין ,עובדיו ,שלוחיו ,וכל
מי שבא מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה
מהאמור ברישא לסעיף זה ,לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא.

.13.4

הספק יערוך ביטוח לכיסוי אחריותו על פי הסכם זה ,אשר יכלול את פוליסות
הביטוח כנדרש בנספח ג'.

.13.5

הספק ימציא לאשכול וכן למזמין בהתאם לדרישה אישורים על עריכת פוליסות
הביטוח האמורות בנוסח המצ"ב כנספח  2ג' לא יאוחר ממועד החתימה על הסכם זה
כאשר האישור חתום ע"י מבטחים ,וללא הסתייגות .אישור קיום הביטוחים מהוה
דרישה מינימאלית לכיסוי ביטוחי ואי המצאת האישור מדי שנה בשנה ,במשך כל
תקופת הסכם זה יהווה הפרה מהותית של ההסכם.

.13.6

למען הסר ספק ,אין בעריכת הביטוחים כנדרש לעיל כדי לשחרר את הספק מחובותיו
ומאחריותו על פי הסכם זה ומחובת תשלום בגין כל נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי לרשות
ו/או לאשכול ו/או לצד שלישי מחמת מעשיו ו/או מחדלו כאמור בהסכם זה ועל פי
כל דין.
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.13.7

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינה רשאית לבטלם ו/או לצמצם
את היקפם ו/או שלא לחדשם ,אלא אם מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על
כוונתו לעשות כן  30יום מראש .כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי
הביטוחי יובא לידיעת המזמין בכתב ותהיה כפוף מראש.

.13.8

הספק לבדו יישא בתשלום הפרמיה וסכומי ההשתתפויות העצמיות בגין הביטוחים
כאמור.

.13.9

ביטוחי הספק יכללו הוראה מפורשת על פיה הם קודמים לכל ביטוח אחר שנערך על
ידי הרשות.

ערבות בנקאית
.14.1

להבטחת ביצוע חיובי הספק בהתאם לאמור בהסכם זה ,ימציא הספק במועד חתימת
חוזה זה ,ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המזמין ,בשיעור של  10%באומדן
ההתקשרות השנתי (להלן -הערבות).

.14.2

הערבות תהיה צמודה למדד ,תהיה בנוסח המצ"ב כנספח  2ב' ותוקפה יהיה לכל
תקופת מתן השירותים על פי הסכם זה ולמשך  90ימים נוספים ותשמש כבטחון
לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה.

.14.3

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של:
 .14.3.1כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לספק שהמזמין
עלול להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
 .14.3.2כל הוצאות תיקונים וכל נזק או הפסד העלול להיגרם למזמין או למי
מטעמו עקב ביצוע ההסכם על ידי הספק .בכל מקרה כאמור לעיל יהיה
המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו ,בפעם אחת או
במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות
והתשלומים כאמור .נגבתה הערבות כולה או מקצתה יהיה הספק חייב
להשלים תוך  7ימים את הערבות ולהעמידה על הסכום הקבוע לעיל.

.15

 - Service Level Agreement -SLAאמנת שירות ופיצויים מוסכמים
.15.1

אמנת השירות היא כלי בידי הספק המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו.

.15.2

אמנת השירות היא כלי בידי המזמין ,להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקה,
תחזוקה שוטפת ולביצוע פיקוח על הספק בקיום הגדרות אלה.

.15.3

תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של הספק לא
יחשבו כאי עמידה ביעדי ה.SLA-

.15.4

האשכול הינו הגורם המפקח על עמידת הספק ביעדי ה.SLA-

.15.5

פיצויים מוסכמים – במקרה שהספק לא יעמוד בדרישות איכות השרות וברמות
השירות המוגדרות ,יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה שלהלן.

.15.6

הפיצויים המוסכמים יקוזזו מהסכומים המגיעים לספק וייעשה בדרך של קיזוז
מהחשבון החודשי לאחר חתימה ואישור של גורם מוסמך אצל המזמין.

.15.7

הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית ,יהיה המזמין רשאי לדרוש מהספק ,כפיצוי מוערך
ומוסכם מראש ,תשלום בגובה סכום הערבות.

.15.8

בנוסף ,הפר הספק את התחייבותו לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה זה ,ישלם
הספק למזמין ,מייד עם דרישה ראשונה ,כפיצוי מוערך ומוסכם מראש ,את הסכומים
הקבועים בטבלה להלן ,בגין כל יום של איחור (להלן" :הפיצוי המוסכם"):
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מדד השירות הנדרש

מרכיב השירות

גובה הפיצוי המוסכם

התקנת התקן לרכב חדש איחור של יום עבודה  ₪ 250לכל יום איחור
תוך  4ימי עבודה מהעברת בביצוע התיקון
ההזמנה
תיקון תקלה בהתקן על -איחור של יום בהגעת  350ש"ח לכל יום איחור
פי הזמנת טכנאי לשטח טכנאי
הרשות ( 2ימי עבודה)
כל תקלה קריטית איחור של יום עבודה  500ש"ח לכל יום איחור
בביצוע התיקון
תתוקן תוך  48שעות

מסכם איחור של יום בהגשת  150ש"ח לכל יום איחור
לרשות הדו"ח
לחוזה

הגשת דו"ח
לאשכול ו/או
בהתאם
ההתקשרות
והמועדים הקבועים בו

כרטיסים איחור של יום באספקת  100ש"ח לכל יום איחור
אספקת
מגנטיים מעבר ל 3-ימים הכרטיסים
מענה במועד על ידי מנהל אי מענה במועד על ידי  250ש"ח לכל יום איחור
קשרי הלקוחות תוך יום מנהל קשרי הלקוחות
עסקים אחד

.16

.15.9

הפיצוי המוסכם הינו נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת
החתימה על חוזה זה .הספק ישלם למזמין את הפיצוי המוסכם בתוך  7ימים ממועד
קבלת דרישה בכתב על כך מאת המזמין .אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותו
של המזמין לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מהתמורה המגיעה לספק בגין מתן
השירותים או מכל סכום אחר המגיע לספק מהמזמין.

.15.10

הפיצויים ,כאמור בסעיף זה ,הינם פיצויים מוסכמים מראש ,בגין הנזקים שייגרמו
למזמין ,וגבייתם תעשה ללא הוכחת נזק.

.15.11

אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד העומדים לזכות הרשות ו/או האשכול
לפי כל דין ו/או חוזה ,לרבות בגין הפרת החוזה על ידי הספק.

הרשות כמפעל חיוני
.16.1

הספק מצהיר כי כל עוד הסכם זה הינו בתוקף ,ידוע לו שהרשות מוכרת כ"מפעל
חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז
ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים
הבאים -
 .16.1.1הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום
(סמכויות מיוחדות) תשל"ד.1973-
 .16.1.2הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות
האזרחית ,תשי"א.1951-
 .16.1.3הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה
(נוסח חדש) ,תשל"א.1971-
 .16.1.4הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.
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.16.2
.17

.18

.19

אזי ,ימשיך לספק את השירותים נשוא הסכם זה לרשות גם במהלך התקופה כאמור.

שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים
.17.1

הספק מתחייב לשמור בסוד על המידע והמסמכים שיובאו לידיעתו במהלך ,אחרי
ועקב תקופת השירותים (להלן  -המידע הסודי) ולנקוט בכל האמצעים להבטחתם.

.17.2

הספק מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא
עוסק בו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,וכי אין כל מניעה להתקשר עם המזמין בחוזה
זה.

.17.3

הספק מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין
השירותים לעניינים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין
זה.

.17.4

האמור בפרק זה לחוזה יחול על הספק וכן על כל הפועלים העוסקים מטעמו והספק
מתחייב להדריך בעניין זה את עובדיו והעסוקים מטעמו בביצוע השרותים.

קיזוז
.18.1

הספק מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד המזמין .

.18.2

המזמין יהיה זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום ו/או נכס ו/או
זכות כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו לו מן הספק ,מכל מין וסוג שהם ,לרבות כל
סכום שהוא עלול לשאת בו ו/או ישא בו ,בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ,בין
שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב.

סמכות שיפוט והדין החל
.19.1

הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה ,ללא כללי ברירת הדין שלו.

.19.2

הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבית
המשפט ,המוסמך מבחינה עניינית ומקומית לתחום השיפוט של בית המשפט
בנצרת ,ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה.

.20

הסכם זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל מו"מ,
הבנה ,התחייבות ו/או מצג אשר היו בין הצדדים ,לו היו ,בין במפורש ובין במרומז ,בין
בכתב ובין בע"פ לפני חתימת הסכם זה .לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה ,אלא אם
כן נעשה בכתב ונחתם ע"י שלושת הצדדים להסכם זה.

.21

כתובות הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו .כל הודעה שתשלח בדואר רשום על פי
הכתובת לאחד הצדדים ,תחשב כאילו הגיעה לצד המכותב בתוך  72שעות ממועד
המשלוח.

.22

כל ויתור או השהייה או הימנעות של מי מהצדדים מנקיטת פעולות על פי הסכם זה או
מכוחו ,לא יראוה כויתור על זכות הנתונה לו מכוח ההסכם או מכח החוק ולא כויתור על
זכותו לממשן במועד מאוחר יותר.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
__________________
הרשות

הספק
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אישור עו"ד במקרה שהספק תאגיד
אני הח"מ עו"ד ________________ ,מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י
_______________________ת.ז __________________  -מורשי החתימה של הספק,
וחתימתם ,בצירוף חותמת הספק ,מחייב את הספק לכל דבר ועניין.
_________________
____________ ,עו"ד
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נספח 2א'

מפרט טכני לביצוע השירותים
.1

כללי :כל ההגדרות וההוראות המנויות להלן באות כדי להוסיף על האמור במכרז
ובחוזה ,ואינן גורעות מהוראות המכרז והחוזה או באות ממקומן.

.2

הגדרות
"בנזין" -

בנזין תקני לתחבורה 95 ,אוקטן ,בהתאם לסוג ,למינון,
לתמהיל ,למאפיינים ולאיכות הנדרשת בהוראות כל דין
בקשר עם השימושים הספציפיים אותם תבצע הרשות
במהלך תקופת ההתקשרות בבנזין האמור.

"סולר" -

סולר תקני לתחבורה בהתאם לסוג ,למינון ,לתמהיל,
למאפיינים ולאיכות הנדרשת בהוראות כל דין בקשר עם
השימושים הספציפיים אותם תבצע הרשות במהלך
תקופת ההתקשרות בסולר האמור.

"רכבי הרשות" -

כלל כלי הרכב מסוגים שונים הקיימים אצל הרשות או
בשירותה וכן בגופים הנלווים לרשות במועד חתימת
החוזה ו/או כפי שיהיו במהלך תקופת ההתקשרות,
לרבות רכבים כאמור שייגרעו ו/או שיתווספו ו/או
שיוחלפו ע"י הרשות ,במהלך תקופת ההתקשרות,.

"התקן תדלוק אוטומטי אוניברסלי"  -התקן המותקן על הרכבים המאפשר ביצוע
תדלוק עצמי אצל כלל ספקי הדלק (אוניברסלי)–
אוטומטי של כלי הרכב ופעילות נלווית כנדרש לצורך
ביצוע הסכם זה ,כולל זיהוי כלי הרכב ,הרשאת תדלוק,
תיעוד של כל אירוע תדלוק ,שליטה ,בקרה ודיווח ,ע"פ
המפורט בהסכם.

.3

"תקלה" " /תקלה רגילה" -

מצב בו מי מהמשתמשים לא יוכל לקבל כל אחד
מהשירותים הנדרשים ע"פ ההסכם ,בצורה תקינה
וסדירה ו/או מצב המונע תדלוק ממוחשב של כלי הרכב
במהלך תדלוק ממוחשב בנושאי זיהוי או ק"מ.

"תקלה קריטית" -

תקלות המונעות ביצוע תדלוק ממוחשב הן מחמת תקלה
בתחנת התדלוק והן מחמת תקלה בהתקן התדלוק
האוטומטי וכן תקלות או אי דיוקים בשידור נתונים
מכלי הרכב במהלך תדלוק ממוחשב בנושאי זיהוי או
ק"מ.

"כרטיס תדלוק מגנטי" -

כרטיס המאפשר תדלוק ללא התקן תדלוק והמכיל כמות
מוגבלת של ליטרים או שווי כספי.

"מחיר בז"ן" -

מחירו של ליטר בנזין ו/או סולר (לפי העניין) כפי
שמפורסם מעת לעת בידי מינהל הדלק במשרד האנרגיה
והמים ,להובלה באמצעות מיכליות.

במידת הצורך ,הספק יתקין על רכבי הרשות ,התקני תדלוק אוטומטי אוניברסלי
המאפשרים ביצוע תדלוק אוטומטי בתחנות התדלוק בהתאם להוראות חוזה ויתחזקם,
וכן יספק דלק לרכבי הרשות הנושאים התקן תדלוק אוטומטי אוניברסלי במהלך כל
תקופת ההתקשרות .התקני התדלוק יותקנו גם בכלי רכב שכורים מחברות ליסינג.
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.4

התקני התדלוק האוטומטיים אוניברסלים:
.4.1

מערכות התדלוק יופעלו באמצעות מערכות זיהוי ובקרה שיותקנו בכלי הרכב
ובאמצעות ממשקי תקשורת המותקנים באקדח התדלוק ובמחשבי התחנה .התקני
הזיהוי שיותקנו ברכבי הרשות יהיו התקנים אלקטרומגנטיים אוניברסלים
המאפשרים זיהוי מוחלט של כלי הרכב לצורך בחינת זכאותו לשירותי התדלוק
האוטומטי ולהסדרת הזרמת מידע ניהולי ותפעולי אודות כלי הרכב למערכת
הניהול .כמו כן ,מערכות התדלוק הממוחשב בכלי הרכב יכללו התקני זיהוי
ומכשור לקריאת מד מרחק (מונה רכב) .הספק יתקין ,יחליף ויתחזק את מערכות
הזיהוי וקריאת המרחק בכל כלי הרכב המורשים מטעם הרשות והכל לפי דרישת
הרשות

.4.2

הספק יידרש להתקין התקני זיהוי אלקטרוני המיועדים לסולר/בנזין וכן התקנים
המיועדים לאוריאה בהתאם לדרישת הרשות.

.4.3

התקני הזיהוי שיותקנו בכלי הרכב יהיו בעלי עמידות מוכחת לגניבות וזיופים .כל
ניסיון לפירוק או עבודות תחזוקה של בלתי מורשה יגרמו להשבתה מיידית של
המערכת ובאחריות הספק לבצע כל תיקון  /החלפה כפי שיידרש.

.4.4

בכלי הרכב יותקנו ממשקי קריאת מרחק (מונה הרכב) של כלי הרכב ,שמטרתם
לשדר נתונים מכלי הרכב לבקר התחנה ,לרבות מספר הרכב ,סוג הדלק הדרוש וכן
ק"מ מצטבר של כלי הרכב במועד התדלוק .התקנת ממשק קריאת מרחק כפופה
לאישור יבואן הרכב להתקנה .כמו כן ,במידה ותידרש לצורך ההתקנה צמה
השראתית  /מתאם ,הוא יסופק על ידי הרשות ועל חשבונה.

.4.5

הספק יבטיח שהתקני הזיהוי יהיו בכל עת בעלי ממשק למערכות הממוחשבות של
הספק ,על מנת לבצע התחשבנות והפקת דוחות ובכלל האמור על מנת לאפשר
רישום במאגר מידע אלקטרוני של המערכת הממוחשבת של כל הפרטים דלהלן:
סוג השירות המסופק; זיהוי פרטי כלי הרכב; שם ומספר התחנה בה בוצע
השירות; תאריך ושעת מתן השירות; קילומטראז' או שעות מנוע כלי הרכב;
מדידה אלקטרונית של כמות הדלק הנצרכת בפועל וכן כל נתון נוסף כפי שיורה
המנהל .לרשות יש אפשרות לצפייה במידע ,הפקת דוחות וביצוע פעולות ,באמצעות
האזור האישי באתר האינטרנט של המציע.

.4.6

על הספק להעביר את כל הנתונים הנ"ל בקובץ אחד עבור החודש החולף וזאת
באמצעות דוא"ל למחשב הרשות או בכל דרך אחרת עליה יורה המנהל והכל על
חשבונו.

.4.7

התקני הזיהוי שיתקין הספק ברכבי הרשות יהיו חדשים ומקוריים ,מהדגם
המתקדם והחדשני ביותר הקיים אצל הספק.

.4.8

הספק יתקין את התקני התדלוק האוטומטיים האוניברסלים באמצעות אנשי
מקצוע מנוסים מטעמו ,בהתאם לכל הכללים והתקנים המקצועיים החלים על
התקנת התקנים מסוג זה.

.4.9

התקנת ההתקנים תיעשה במשרדי הרשות או במקום אחר אשר יאושר בידי
המנהל.

.4.10

התקנת ההתקנים תבוצע במועד אשר יתואם עם המנהל ,אך בכל מקרה לא יאוחר
מאשר  14יום ממועד מסירת הזמנת ההתקנה.

.4.11

התקנת התקני התדלוק האוטומטיים אוניברסלים תיעשה על ידי הספק ,על
חשבונו ובאחריותו המלאה .הספק יבצע את עבודת ההתקנה בצורה מקצועית תוך
שמירה קפדנית על רכבי הרשות ויישא בעלות כל תיקון שיידרש עקב פגיעה ברכבי
הרשות במהלך ההתקנה.

.4.12

התקני התדלוק האוטומטיים אוניברסלים שיותקנו ע"י הספק יהיו רכוש הספק.
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.4.13

הספק יתחזק ויתקן כל הדרוש תחזוקה או תיקון בהתקני התדלוק האוטומטיים
אוניברסלים כדלקמן:

.4.14

הספק יישא באחריות מלאה ובלעדית לבצע את כל הדרוש על מנת לספק לרשות
על חשבונו ,ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה בשל כך ,שירותי אחזקה ותחזוקה
שוטפים ומלאים לכל מרכיבי מערכת התדלוק הממוחשב ,לרבות תיקונם ו/או
החלפתם של ההתקנים כפי שיידרש לשם פעילותם התקינה וזאת הן עקב קלקול,
אובדן ,גניבה ,ונדליזם או כל סיבה אחרת ,וכל זאת על אף האמור בכל דין (לרבות
חוק השומרים ,תשכ"ז )1967-וכדרוש על מנת שיתאפשר שירות תדלוק תקין בכל
רכבי הרשות במהלך כל תקופת ההתקשרות.

.4.15

הספק יבצע כל הדרוש בעצמו ועל חשבונו בכל עת במהלך כל תקופת ההתקשרות,
כך שיתאפשר שימוש מלא ותקין במערכת התדלוק הממוחשב לצורך מתן
השירותים וכן באופן שבו תעמוד המערכת כל בעת במהלך כל תקופת ההתקשרות
בדרישות הוראות כל דין ובדרישות הרשות בהסכם זה.

.4.16

במסגרת שירותי האחזקה ,יישא הספק באחריות מלאה לתקן על חשבונו וללא כל
תמורה ,כל נזק ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או אי התאמה ,מכל מין וסוג שהם שהתגלו
במערכות ו/או להחליף את המערכת (כולה או חלקה) ,כולל אספקת חלקים,
נסיעות ושעות עבודה ו/או כל פריט ורכיב פגום ממרכיבי המערכת כולה על כל
אביזריה ומרכיביה ,במערכת או ברכיב חדש ,לפי העניין ,ו/או לפעול על פי שיקול
דעתה הבלעדי של הרשות להסרת הנזק ו/או הפגם ו/או הליקוי ו/או אי ההתאמה
האמורים בכל דרך אחרת ,זאת בין היתר בהתאם לזמני התגובה המפורטים להלן.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי במסגרת אחריותו יישא הספק בכל תשלום ו/או
הוצאה ו/או עלות מכל מין וסוג שהוא הדרושים לצורך ביצוע התחייבויותיו ע"פ
סעיף זה ,לרבות ומבלי לגרוע – שינוע ו/או אחסון המערכות ו/או כל חלק מהן וכל
כל פעולה אחרת הכרוכה בביצוע והשלמת שירותי האחזקה ע"פ סעיף זה.

.4.17

פרק הזמן המירבי לביצוע התיקונים הינו:
 .4.17.1תקלה קריטית תתוקן ולו כתיקון זמני תוך  48שעות מרגע קבלת הודעת
המנהל לספק על קיום התקלה הקריטית .תיקון מלא של התקלה יתבצע
בתוך שני ימי עסקים ,לכל המאוחר .יובהר כי במניין ימים אלו לא יובאו
בחשבון ימי שישי ,שבת וחג.
 .4.17.2תיקון תקלה שאינה קריטית :תתוקן ולו כתיקון זמני תוך  48שעות
מהמועד שבו המנהל הודיע לספק על קיום התקלה הרגילה .תיקון מלא
של התקלה יתבצע בתוך  4ימי עסקים ,לכל המאוחר .יובהר כי במניין
ימים אלו לא יובאו בחשבון ימי שישי ,שבת וחג.
 .4.17.3הספק יפרק התקנים מכלי רכב ככל שיידרש לכך ,וזאת בתוך  7ימים
ממועד קבלת דרישת המנהל.
 .4.17.4עבודות התחזוקה והתיקון יבוצעו בחצרי הרשות או במקום אחר ככל
שיאושר בידי המנהל.

.5

שירותי התדלוק הממוחשב:
.5.1

הספק יעניק לרכבי הרשות את שירותי התדלוק ,באופן שיתאפשר לכל אחד מרכבי
הרשות לבצע תדלוק אוטומטי באמצעות ההתקן שיותקן בו בכל אחת מתחנות
התדלוק הציבוריות של הספק.

.5.2

הספק מתחייב כי מידע אודות כל אירוע תדלוק ממוחשב ,לרבות מספר הרכב ,סוג
הדלק ,כמות הדלק ,תאריך תדלוק ,שעת תדלוק ועלות תדלוק ,יאגרו ויהיו ברי
אחזור למשך  3שנים לפחות מיום אגירת המידע ,לרבות לאחר תום תקופת
ההתקשרות.
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.6

.7

.5.3

הספק יעביר לרשות באופן רציף ,בתדירות שלא תפחת מפעם בחודש ,את נתוני
התדלוק ברכבי הרשות על גבי קובץ  ,EXCELאשר יכלול נתוני תדלוק לכל אחד
מרכבי הרשות ,כמויות התדלוק ומועדיו .כן יעביר הספק מדי חודש דו"ח בדבר כל
התקלות שאירעו בחודש החולף ,לרבות אופן תיקונן וזמני תיקונן.

.5.4

הספק מתחייב שלא לאפשר חריגה ממסגרת האשראי שניתנה לכל רכב בהתאם
להנחיית הרשות המקומית .במקרה של גניבת התקן ו/או כרטיס תדלוק תודיע
הרשות המקומית על כך לספק ,והספק ידאג כי תיחסם אפשרות התדלוק
באמצעות הדלקן ו/או כרטיס התדלוק ,ובכל

אבטחת שירות:
.6.1

במקרה של גניבת התקן או כרטיס תודיע הרשות על כך לספק והספק ידאג כי
תיחסם אפשרות התדלוק באמצעות ההתקן או הכרטיס ובכל מקרה מרגע מסירת
ההודעה לא תחוייב הרשות בגין תדלוק שבוצע באמצעות ההתקן  /הכרטיס
שנגנבו.

.6.2

לרשות תינתן אפשרות לחסימת שוברי תדלוק או התקנים באמצעות אתר
אינטרנט בחיבור  ON-LINEאו בהודעה לחברת הדלק והחסימה תיעשה באופן
מיידי.

לצורך תדלוק רכבים חלופיים זמניים מחברות ליסינג ,יספק הספק לרשות כרטיסי תדלוק
מגנטיים שכוחם יפה לרכישת דלק וכל הוראות חוזה זה יחולו גם ביחס לתדלוק באמצעות
אלה ,וזאת בתוך  7ימים ממועד דרישת המנהל .למען הסר ספק ,כרטיסי התדלוק יסופקו
לרשות על ידי הספק ועל חשבונו בכל כמות על פי דרישתה בלא מגבלה.
כרטיסי התדלוק יזכו את המחזיקים בהם בזכות לתדלוק רכבים בכל תחנת תדלוק
ציבורית של הספק במחירים המופחתים בזמן התדלוק בפועל על פי הצעתו של הספק
למכרז.

.8

בתוך  7ימים ממועד תחילת ההתקשרות ימציא הספק לרשות פרטיו של אחד מעובדיו אשר
ישמש במהלך ההתקשרות כמנהל קשרי לקוחות ויהווה הכתובת לכל פניות המועצה .מנהל
קשרי הלקוחות יהיה זמין לפניות הרשות ויענה על הקריאות בתוך  4שעות ממועד קבלת
הפנייה ובלבד שהתקבלה בשעות .07:00-19:00
מנהל קשרי הלקוחות יהיה מוסמך להתחייב בשם הספק ויעמוד בקשר רציף עם המנהל
ו/או מי מטעמו ויבצע כל תיאום או ארגון כנדרש למתן שירות מיטבי על פי חוזה זה.
המנהל יהיה זכאי ,על פי שיקול דעתו ,לדרוש החלפתו של מנהל קשרי הלקוחות וככל
שדרש כן – ימציא הספק למנהל פרטיו של מנהל קשרי לקוחות חלופי בתוך  3ימי עסקים
ממועד קבלת הדרישה.

.9

כפיפות ופיקוח:
.9.1

הספק יפעל בהתאם להוראותיו של המנהל.

.9.2

הספק מתחייב לשתף פעולה עם המנהל ולהעמיד לרשות הרשות ו/או האשכול את
כל המידע ,הנתונים והמסמכים על פי דרישותיו והנחיותיו.

.10מובהר בזאת ,כי הספק לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת על התמורה המצויינת בחוזה ,לרבות לכל
תוספת הנקובה בהוראות הדין בקשר עם תדלוק שאינו בשירות עצמי ,אף באם העניק הספק שירותי
תדלוק מלא למי מרכבי הרשות או בימי מנוחה .בהתאם ,על התמורה הנקובה בחוזה לא תתווסף
כל תוספת תשלום ,כדוגמת תוספת שירות בשבתות וחגים ,שעת חירום או כל שירות תדלוק אחר
שבגינו נגבית עמלה.
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.11רכישת מוצרים נלווים וביצוע שטיפות רכבים:
.11.1

במסגרת ההסכם מחוייב הספק ליתן הנחה קבועה על סך  20%על כל הרכישות
שייעשו ע"י המזמין או מי מטעמו בתחנות התדלוק וכן הנחה קבועה על סך 20%
על כל שטיפות הרכבים שיבוצעו ע"י המזמין או מי מטעמו ,באחת מהתחנות
המורשות לצורך כך.

.11.2

למען הסר ספק ,רכישת מוצרים נלווים הכוונה  -יובהר כי מדובר במוצרים
הנמכרים בתוך שטח תחנת התדלוק (לא בחנויות הנוחות) ומהווים מוצרים
משלימים לרכבים ,כגון :שמן ,מים ,ממיס שומנים וכיוצ"ב.

.11.3

רכישת המוצרים הנלווים ואספקתם וכן ביצוע של שטיפת רכבים תעשה רק כנגד
המצאת הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה של המזמין.
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נספח 2ב'
לכבוד
_________________
א.ג.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית מס'
 .1על פי בקשת _____________ מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ( ___________ .להלן -הנערב) מרחוב _________
(כתובת מלאה) אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של הנערב כלפיכם ,ביחד
ולחוד ,על פי מכרז פומבי מס'  02/2020לאספקת דלקים לרשויות מקומיות החברות באיגוד ערים אשכול
הגליל והעמקים ,אשכול הכנרת והעמקים ,אשכול גליל מזרחי ואשכול בית הכרם הגלילי לשלם לכם כל
סכום שתדרשו מאת הנערב עד לסכום כולל של ___________ ( ₪במילים _________ :ש"ח) בתוספת
הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן (כללי) (תוספת של מדד חיובי בלבד) ,כפי שמתפרסם ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן -המדד) בין המדד שהיה ידוע ב(תאריך _______________ :למלא
את יום חתימת ההסכם) לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות (להלן -סכום הערבות).
 .2אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  1דלעיל בפעם אחת או במספר
דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך
הכולל בסכום הערבות.
 .3אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  1לעיל ,תוך שבעה ( )7ימים מקבלת
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על-ידי המנכ"ל וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל
חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את
סכום הערבות מאת הנערב.
 .4לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 .5ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________________ ועד בכלל.
 .6תוקף הערבות ניתן להארכה בהודעה בכתב של המנכ"ל באופן חד צדדי לבנק ,בלא צורך בקבלת הסכמת
הנערב ,לתקופה של  180יום נוספים כל פעם מהמועד הנקוב בסעיף  5דלעיל ללא הגבלה במספר הארכות
(להלן – "בתקופה הנוספת").
 .7כל דרישה ע"פ ערבות זו ,צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  5לעיל
ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת (באם הוארכה) כאמור בסעיף 6
דלעיל.
 .8לאחר מועד זה ,תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 .9ערבות זו איננה ניתנה להמחאה ו/או להסבה ו/או להעברה בכל צורה שהיא והיא אינה ניתנת לשינוי ,ביטול
או התליה הואיל וזכויותיכם מותנות בה.
בכבוד רב,

שם הבנק _______
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חתימת המציע/מורשי חתימה______________

© כל הזכויות שמורות לבראש סומך ,עו"ד  -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

נספח 2ג'
אישור ביטוח מסוים
תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה
לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש
האישור.

מבקש האישור
שם
אשכול הכנרת
והעמקים  ,איגוד

המבוטח
שם הספק

ערים אשכול בית
הכרם ,איגוד
ערים אשכול גליל
מזרחי איגוד ערים

אופי העסקה
☐נדל"ן
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר______ :

אשכול הגליל
והעמקים
ת.ז/.ח.פ.

מעמד מבקש האישור
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

ת.ז/.ח.פ.
מען למשלוח דואר

כתובת מייל
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

מטבע

כיסויים נוספים
בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

צד ג'

,333 ,328 ,318
,309 ,308 ,321
329 ,315 ,307 ,

אחריות מעבידים

,319 ,328

אחריות
מקצועית+מוצר

,304 ,302 ,301
328

פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה

המפורטת בנספח 2ג')*:

שירותי אספקת מוצרי דלק והתקנה של מערכות דלק לרשויות מקומיות החברות באשכול הכנרת
והעמקים ,אשכול בית הכרם ,אשכול גליל מזרחי ובאשכול הגליל והעמקים קוד 003
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח
הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח השירותים
קוד
השירות
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

תיאור השירות נשוא ההתקשרות
אבטחה
אחסון /מחסנים (לרבות מחסני ערובה וקירור)
אספקת גז ודלק
אשפה ושירותי מחזור
בדיקות מעבדה ודגימות
ביגוד /טקסטיל /אופנה
ביקורת חשבונאית ,ראיית חשבון ומיסוי
בית מטבחיים /משחטות
בניה  -עבודות קבלניות גדולות
בעלי חיים
בקרה ,ביקורת תקנים ושמאות
בקרת מוסדות חינוך
בריאות הנפש
בריכה /פארק שעשועים ומים /אטרקציות
בתי אבות ומעונות
גביה וכספים
גינון ,גיזום וצמחיה
דברי ערך /אספנות /אומנות
דפוס ,עיצוב גרפי ואומנויות
דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
הדרכות /קורסים /סדנאות
הובלות והפצה
הופעות /קולנוע /שירותי בידור
הכנת מכרזים נהלים והנחיות
הסעת נוסעים
הפקת אירועים/אולמות אירועים
הריסות/פינויים
השקעות ויזמות
התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
חברות מנהלות
חדר כושר /אימוני ספורט
חדרי כושר וספורט
חומרים מסוכנים וכימיקלים  -פסולת ,פינוי והובלה
חינוך/קורסים/סדנאות
חקירות
חקלאות  -צומח/חי
טיסות
יועצים/מתכננים
כוח אדם
מהנדס ,אדריכל ,הנדסאי
מזון /שירותי הסעדה /בתי אוכל
מחקרים וסקרים
מחשוב
מידע
מיפוי
מכירת/רכישת/השכרת ציוד
ממוני ויועצי בטיחות
מעליות  -תחזוקה /שירות /וחלפים
מערכות בקרה ושליטה
מערכות גילוי וכיבוי אש
מערכות השקיה והולכת מים
מערכות פוטו-וולטאיות
מפעל ייצור (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי
העסקה")
נדל"ן  /השקעות ויזמות
נופש וטיולים (לרבות מדריכים)/קייטנות/פעילות
לילדים
ניהול מבנים
ניקיון
נשק וחומרי נפץ
ספרינקלרים
עבודות מתכת
עבודות עץ
עבודות תחזוקה ושיפוץ (חשמל/איטום/אינסטלציה)
פלסטיק
פעילות בחוץ לארץ
ציוד תאורה והגברה
צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
צמ"ה
צנרת והנחת קווי מים וביוב
קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)
קמעונאות (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי
העסקה")
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022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070

תיאור השירות נשוא ההתקשרות
רוקחות
רכב/מוסכים/חנייה/הסעות
רפואה משלימה
שיפוצים
שירות לאומי
שירותי אירוח ,כנסים ,השתלמויות ,פנאי ומלונאות
שירותי ביקורת
שירותי גניזה וארכיב
שירותי דת
שירותי מעבדה/תיקונים /התקנה
שירותי משרד
שירותי ניהול
שירותי ניטור
שירותי פיקוח ובקרה
שירותי פיקוח ,תכנון ובקרה (בניה)
שירותי פיקוח ,תכנון ובקרה (כללי)
שירותי קוסמטיקה
שירותי תחזוקה ותפעול
שירותי תחזוקת מערכות
שירותים אווירי/ימי
שירותים בחו"ל
שירותים לציבור (לרבות :גופים ציבוריים ,מלכ"ר
וחל"צ)
שירותים משפטיים
שירותים פרא רפואיים
שירותים רפואיים
שכירויות והשכרות
תאגידי מים  /מכון טיהור שפכים
תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת
תכשיטים /אבני חן
תפעול ציוד
תקשורת וחברות הסלולר
-

קוד
השירות
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

חתימת המציע/מורשי חתימה______________
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כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
כיסויים נוספים בתוקף

כיסויים נוספים בתוקף

קוד הסעיף

קוד
הסעיף
301
302
303

-

371
372

-

373
374
375
376
377

-

309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388

-

389

320

-

390

321

-

322
323
324
325
326

-

391
392
393
394
395

-

396
397

אובדן מסמכים
אחריות צולבת
דיבה ,השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת
כיסוי אחריות מקצועית
הרחב שיפוי
הרחבת צד ג'  -כלי ירייה
הרחבת צד ג'  -נזק בעת שהות זמנית בחו"ל
הרחבת צד ג'  -קבלנים וקבלני משנה
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (ת.מ.י.ר– .
תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ.
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר
כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור
כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה
כיסוי בגין נזקי טבע
כיסוי גניבה פריצה ושוד
כיסוי לתביעות המל"ל
כיסוי רעידת אדמה
מבוטח נוסף  -אחר (יש לפרט שם וכתובת)
מבוטח נוסף  -מבקש האישור
מבוטח נוסף  -היה וייחשב כמעבידם של מי
מעובדי המבוטח
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח –
ת.מ.י.ר – .תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ.
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
ומבקש האישור
מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
מוטב לתגמולי ביטוח  -אחר
מוטב לתגמולי ביטוח  -מבקש האישור
מרמה ואי יושר עובדים
פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות
מקצועית
עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
ראשוניות

327
328

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
שעבוד לטובת גורם אחר (יש לפרט שם וכתובת)
שעבוד לטובת מבקש האישור
תקופת גילוי (יש להוסיף תאריכים)
מינימום גבולות אחריות .₪ 2,000,000-

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

(המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח
של מבקש האישור)
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304
305
306
307
308

-

-

398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
חתימת המציע/מורשי חתימה______________
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קוד
הסעיף
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

כיסויים נוספים בתוקף
-
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כיסויים נוספים בתוקף

קוד הסעיף

-

427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440

חתימת המציע/מורשי חתימה______________

