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 א' מסמך
  הודעה בדבר פרסום מכרז

 
דלקנים ו דלקבזאת הצעות מחיר לאספקת  מזמינה"( המועצה)להלן: "  יבנהמ.א חבל 

כמפורט  הכל, יבנה חבל.א מהנמצאים בשימוש  םלרכבי נלווים שירותים וכן, אוניברסאליים
 .נספחיהם על הטכני והמפרט החוזה לרבות, יוכמסמבמסמכי המכרז ו

 
 עיון במסמכי המכרז:

 שלאתר האינטרנט מיו כמסמעל כל וברת המכרז ולהוריד את חעיין לניתן  27.02.2020 החל מיום
 .yavne.org.il-https://www.hevel, שכתובתו: המועצה

 
 מכרז:ה המצאתדמי 

 המצאתכל המעוניין להגיש הצעה למכרז, נדרש לשלם עד למועד האחרון להגשת הצעות, דמי 
)שלא יוחזרו למשלם מכל סיבה שהיא( ולהדפיס מאתר האינטרנט את חוברת  ₪ 500ע"ס  מכרזה

 . המועצההקשור למכרז, שיפורסם באתר  נספחו/או  נספחהמכרז לרבות כל 

  ,באמצעות כרטיס אשראי התשלום יבוצע עד ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות
אצל הגב' מירב דמרי , 79860ד.נ אבטח בבנין המועצה הראשי,  טלפונית או המחאה/מזומן 

-08, טלפון לבירורים בנושא תשלום דמי ההשתתפות במכרז: 15:30עד  08:30בשעות 
8622114.   

 הינו תנאי להגשת הצעה. מובהר בזאת כי התשלום כאמור לעיל, לא  כאמור לעיל, תשלוםה
 יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. 

 
 שאלות מציעים:

מנהלת הרכש ל ,2020.0312.עד ליום ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז 
 . 8622133-08טלפון:  yavne.org.il-eden.c@hevel במייל: במועצה, הגב' עדן כהן

באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר 
ם ועל מ. על המציעים לעקוב בעצהמועצהירשמו למכרז ו/או תפורסמנה באתר האינטרנט של 

שלחו במייל למי שיירשם אחר הפצת תשובות / הודעות ו/או עדכונים לגבי המכרז, שיחריותם א
 . המועצהפורסמו באתר האינטרנט של למכרז, ו/או י

 
 :הרשמה למכרז

המתעניין במכרז רשאי להירשם למכרז באמצעות משלוח הודעה במייל למחלקת המכרזים, כתובת 
, וזאת לצורך 1486221-08, טלפון לבירור קבלת המייל: yavne.org.il-merav.d@hevelהמייל: 

 קבלת הבהרות ו/או הודעות שוטפות על המכרז. 
משתתפים שירשמו למכרז כאמור לעיל, יקבלו הודעות שוטפות ו/או עדכונים על המכרז באמצעות 

ירשם למכרז, לא יוכל לטעון טענות בדבר אי ידיעה של ענין, שלגביו ניתנה  המייל. מציע שלא
 הודעה ו/או הבהרה אשר נשלחה למציעים שכן נרשמו כאמור. 

 
 :המכרז ערבות

המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם  על
 202050.27., בתוקף עד ליום למכרז 1'ב נספחכ המצורף המדויק בנוסח ₪ 0005,להצעתו, בסך של 

 ועל פי תנאי המכרז.  המועצההערבות תוארך לפי דרישת  )כולל(.
 

 הגשת ההצעות:
כרוכים, במעטפה סגורה עליה  זהים עותקים 2-את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור ב

 רכביםל סלייםאוניבר דלק ודלקניםלשירותי אספקת  313מס'  מכרז מסגרת פומבי: "יירשם
 202030.26.עד ליום  בשעות העבודה )לא לשלוח בדואר( , במסירה ידנית"מ.א חבל יבנהבשימוש 

מסמכים שימסרו לאחר המועד , המועצהלתיבת המכרזים הנמצאת בלשכת גזבר  12:00בשעה 
 והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.

https://www.hevel-yavne.org.il/
mailto:ahuvaf@lod.muni.il
mailto:ahuvaf@lod.muni.il
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 :כלליות הבהרות

ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הזולה מתחייבת לקבל את ההצעה  המועצהאין 
ולמציעים לא תהא כל טענה ו/או דרישה  הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי

  בגין כך. המועצהו/או תביעה כלפי 
 במכרז, על פי תנאי המכרז.  יםכזוכאחד או יותר,  מציערשאית לבחור  המועצה

תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע  עפ"י הצעת המחיר של המציע 
  מסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו 
 ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

 המינים כאחד. שני תייחסים ל, אך מ/ נקבה מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר
 
 
 

 ליבר משה
   המועצהראש 
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 ב' מסמך
 ים למשתתפים במכרזיהוראות ותנאים כלל

 
 ריכוז מועדי המכרז:

 

פרסום מסמכי המכרז לעיון והורדה, 
 המועצה שלהאינטרנט  באתר

 27.02.2020 החל מיום

 12.03.2020עד ליום  העברת שאלות הבהרה על המכרז )במייל(

 12:00שעה ב 26.03.2020 עד ליום הגשת הצעות לתיבת המכרזים 

 )כולל( 27.05.2020ליום  עד מועד תוקף ערבות המכרז
 

 
 עיקרי ההתקשרותו המכרז נושא .1

 
, דלקים למועצהשיספק  גוףמעוניינת להתקשר עם  יבנה חבל.א ממכרז זה,  באמצעות .1.1

 ,ושירותים נוספים )כשירותים אוצפיונאליים( רחיצה שירותי, דלקנים אוניברסאליים
ונציגיה.  המועצהעובדי  בשימוש היושי או/ומסוגים שונים הנמצאים  רכבים עבור

לכל רכב בגינו יוזמנו שירותים אלו ע"י  יסופקו, במסגרת מכרז זה כלוליםהשירותים ה
 הינם:, המועצההזמנות עבודה חתומות ע"י מורשי החתימה של  באמצעות ,המועצה

 
 ;מלא בשירותאוקטן  95אספקת דלק מסוג  .1.1.1

 
 ;רכב לכלימלא  בשירות סולר מסוג דלקאספקת  .1.1.2

 
 ;מלא בשירות אוריאה מסוג תוסף אספקת .1.1.3

 
 של בתקן העומדים)דלקנים( התקנת מערכת תדלוק אוניברסאלית ו אספקה .1.1.4

 המועצה רכבי עבור ,ובדרישות משרד האנרגיה הישראלי התקנים מכון
 ;הצורך לפי והחלפתם תיקונם, החזקתם, הפרטיים והמסחריים

 
בחתכים  המועצהדו"חות שונים הנוגעים לצריכת הדלק של והמצאת  ההפק .1.1.5

 תמורה תשלום ללא, הדלק אספקת בגין בתמורה כלול המועצההנדרשים ע"י 
 (;לספק נוספת

 
למערכת של נתוני צריכת הדלק  ממשקותלהת למועצהאפשרות  מתן .1.1.6

 בגין)כלול בתמורה  ללא תמורה נוספת תדרוש זאת המועצהש ככל ,ממוחשבת
 ;(לספק נוספת תמורה תשלום ללא, הדלק אספקת

 
רשאי להגיש הצעות מחיר  המציע – המועצהו/או  המציעלבחירת  אופציונאלי .1.1.7

 הצעת לטבלת 4-7)סעיפים  חיצונית/או ו פנימיתשטיפת רכבים לשירותי 
תהא רשאית להזמין שירותים אלו  המועצהו (למכרז' ג נספחב המחיר

 ;בחירתה יפמהזוכה, ל
 

 ;המכרז במסמכי כמפורט, נלווים/או ו נוספים שירותים .1.1.8
 

 לרבות, ונספחיו המכרז במסמכי כמפורט הכל(, "העבודות" / "השירותים": להלן
 .המכרז למסמכי המצורפים, הטכני והמפרט החוזה
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 ,מכרזבעם הזוכה  ההתקשרות תקופת ךבמהל אשר, מסגרתכי מדובר במכרז  מובהר .1.2
צרכיה ושיקוליה ובכפוף לתקציבים שיעמדו  יפל מהזוכהלהזמין  המועצהרשאית 

, באמצעות משלוח הזמנות שונים מועצהלרכבי  לרשותה, את השירותים נשוא המכרז
)שהינם ראש העיר וגזבר  המועצהעבודה חתומות מראש ע"י מורשי החתימה של 

 המכרז נשואהשירותים  ינתנוהרכבים עבורם  פרטילידי הזוכה, בהן יצויינו  (המועצה
 . "(הזמנה" / עבודה)להלן: "הזמנת 

 
 

כל השירותים נשוא  את המכרז/ים מהזוכהאיננה מחוייבת להזמין  המועצהכי  מובהר .1.3
ו/או  רכבים של מינימאלית לכמות שירותיםהמכרז, וכן איננה מחוייבת להזמין 

 אם בכלל.  להזמין שירותים בהיקף כספי מינימאלי,
 

 . כאמור לעיל ההזמנב נכללשלא  לרכב שירותיםו/או  דלקכי אין לספק  מובהר .1.4
 

 את לצרוך המועצה מצדהתחייבות  כללנתוני הצריכה בשנים קודמות, ומבלי  בהתאם .1.5
 כדלקמן:  הינו המשוער ביצועה היקףמעריכה כי  המועצהלהלן,  תוהמשוער תיוהכמו
 עריכת למועד נכון הקיימת הרכביםדלקנים אוניברסליים, למצבת  אספקת .1.5.1

 :הינה המכרז
 אוטובוסים. 4-ומסחריים לרבות טנדרים, וכ משפחתיים רכבים 6

 ליטר בחודש.  5,000 -כשל  בכמות סולר אספקת .1.5.2
  חודש.בליטר  1,000 -כשל  כמותבאוקטן  95 דלק אספקת .1.5.3
  בחודש ליטר 100  -אוריאה בכמות של כ  אספקת .1.5.4

 
חתימת  מיוםחודשים  36של  ךמשתהא לבמכרז,  /יםהזוכה עםתקופת ההתקשרות  .1.6

לעת  מעתהאריך ל הזכות שמורה למועצה. הצדדים כלהחתימה של  מורשיהחוזה ע"י 
 תקופת כלשסך  ובלבד באותם תנאים, ,את תקופת ההתקשרותבתקופות נוספות, 

על הארכת ההתקשרות  /ותהודעה. שנים 5 על תעלה לא המצטברתההתקשרות 
)ראש  המועצהשל  החתימה מורשי"י ע חתומה הודעה משלוח באמצעותתהא 

 הזוכה.  דילי( והגזבר המועצה
 

 תשלם בתמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, .1.7
 שיציעמחירים ב עלובפ שסופקו הכמויותעל פי את התמורה המגיע לו  לזוכה המועצה
בגינם יצאו הזמנות עבודה,  לרכביםטופס הצעת המחיר,  – למכרז 'ג נספחבהזוכה 

 (.התמורה"" -)להלן חוזהב המפורטים התנאים יתרלכל  ובהתאם
 

 מיום ימים 10 בתוךבאופן שוטף  למועצההשירותים  תספקאל יערךלה הזוכה על .1.8
 הדלקנים את להתקין יוכל הוא עבודה הזמנת הוצאת עם שמייד כך, חתימת ההסכם

 המועצהשוטף לרכבי  באופןהשירותים  יתרו האוניברסליים ולספק את הדלקים
  "(.הביצוע: "תקופת להלן)

 
 לספק חזרווולא י המועצהבכל עת בבעלות  יהיו לרכביםשיסופקו  והחומרים הדלקנים .1.9

 . תהתקשרו בתום

 

 מי/או ו, בחוזה כהגדרתם המפקח/או ו המנהל של להוראותיהם כפוף יהא הזוכה .1.1
 .הנחיותיהם פי על ויפעל, מטעמם

 

של סתירה בין סעיפי המכרז ו/או מסמכיו, תגבר ההוראה המחמירה עם הספק  במקרה .1.2
 לפי החלטת המנהל. 
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 :המכרז מסמכי .2

 הודעה בדבר פרסום המכרז;  -א'  מסמך .א

 הוראות למשתתפים במכרז;  -ב'  מסמך .ב
 ;במכרז להשתתפות ערבות נוסח – 1ב'  נספח
 ין שכר מינימום;ינוסח תצהיר היעדר הרשעות בענ – 2ב'  נספח
 ין עובדים זרים; ינוסח תצהיר היעדר הרשעות בענ -3ב'  נספח
 אישור בדבר מורשי חתימה מטעם המציע; – 4ב'  נספח
 הצהרה על היעדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה; – 5ב'  נספח
 דף מידע על המציע ; – 6ב'  נספח
 ;המציע הצהרת – 7ב'  נספח
 אי תיאום מכרז; יןילענתצהיר  – 8ב'  נספח

 
 ;המחיר הצעת טופס –ג'  נספח .ג

 

 :הינם אשר נספחיו לרבות חוזה נוסח - 1 'ד נספח .ד
 ;ביצוע ערבות נוסח -2 'ד נספח 
 מצורף בנפרד אישור קיום ביטוחים – 3 ד' נספח 
 התחייבות לעבודה בחירום;כתב  –4 ד' נספח 

 
 .טכני מפרט -'ה נספח .ה

 
 אחר שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים.  מסמך כל  וכן 

תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז  המועצה
המנויים לעיל וכל יתר המסמכים אשר נמסרו לו עם חוברת המכרז והוא קראם, הבין את 

פי כל תנאי -תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו על
 .במכרז כזוכה תיבחר תוהצע אם, להם המצורף וכל המכרז, ההסכם, המפרט הטכני

 
 :במכרז להשתתפות סף תנאי .3

 
להשתתף במכרז זה תאגידים הרשומים כדין בישראל, )להלן: "המשתתף"(, העומדים  רשאים

 במועד האחרון להגשת הצעות, בכל התנאים הבאים: 
 

כהגדרתה בחוק משק הדלק )קידום התחרות(, תשנ"ד  "חברת דלק"הינו  שתתףהמ .3.1
המנוהל על ידי  מרשםב, למכרז ההצעות הגשתל האחרון מועדב הרשומה 1994-

לחוק ההסדרים במשק  12בהתאם לסעיף  ,האנרגיהבמשרד  והגז מינהל הדלק
ומורשית לשווק  (2001 -תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב, התשס"א)המדינה 

  . דלק
 במרשםרישומו על   המעידיצרף המציע להצעתו אישור  ,להוכחת עמידתו בתנאי זה ---

 . בתוקף למועד הגשת ההצעות ,האמור
 
 

 (מטעמו' ג צד תחנות "יע/או ו מטעמו זכיינים"י ע/או ו ידו לע) דלק ספקמ המשתתף .3.2
 נסיעהשל  "מק 6שלא יעלה על  במרחק נמצאתהלפחות  אחתתחנת תדלוק  באמצעות

שעות  24ופועלת  זה במכרז הנדרשים הדלקים סוגי את מספקתה ,המועצה בנייןמ
"מ ק 6שלא יעלה על  במרחק תוקם, תיסגרשתחנה זו  ככל כיהתחייבות  תוך ,ביממה
או שהזוכה  תחתיה אחרת תחנהיבנה  חבלהמועצה האזורית  בניין גבולותמ נסיעה

 המועצהיתקשר עם תחנה כאמור שבבעלות צד ג' לשם אספקת הדלקים לרכבי 
 . "(מקומי מציע של סף)להלן: "תנאי  באמצעות תחנת צד ג' הנ"ל

 , לחלופין
 בפריסה תדלוק תחנות 50-ל לפחות, מורשה כמשווק או בעצמו, דלק מספק המציע
  . )להלן: "תנאי סף של מציע ארצי"( ארצית

"מ ק 6תחנת הדלק הנמצאת בטווח שלא יעלה על  את פרטלעל המשתתף  ---
את כל תחנות התדלוק  לפרט וכןזה,  סף תנאי דרישות בכל העומדת, מגבולותיה
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 לצרףוהארץ  ברחביהנמצאות  המועצהלרכבי  דלק יספק/שבאמצעותן שברשותו
 . למכרז 7'ב נספחכ המצורף בנוסח התחייבות

  

 "מ, ומנהל ספרי חשבונות כחוקממע כדיןלצורך מע"מ/פטור  העוסק מורש המשתתף .3.3
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס  

 .1976–התשל"ו 
על המשתתף לצרף אישור ניהול ספרים, אישור על שיעור ניכוי מס ותעודת עוסק  ---

 מורשה. 

 

 א' לעיל.  מסמךבהתאם לאמור ב מכרזה מצאתה דמי שילם המשתתף .3.4
 . כאמור תשלוםה ביצועעל המשתתף לצרף העתק אסמכתא על ---

 
צירף ערבות אוטונומית תקינה ומקורית, שהוצאה ע"י בנק בישראל או ע"י  המשתתף .3.5

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח וכן ברשותה רישיון לפעול 
בענף הביטוח למתן ערבויות )חתומה ע"י חברת הביטוח ולא ע"י סוכן(, בנוסח 

להבטחת קיום התחייבויותיו על פי מכרז  וזאת ,למכרז 1ב' נספחכ המצורףהמדויק 
 זה. 

 
לא הורשע בשנתיים האחרונות בעבירות על חוק שכר מינימום והעסקת  המשתתף .3.6

 עובדים זרים. 
 3ב'-ו 2על המשתתף לצרף תצהירים מתאימים, בנוסח המצורף כמסמכים ב' ---

 למכרז. 
 

 . המועצה/או חבר ו המועצההמשתתף להיות נעדר קרבה לעובד  על .3.7
 למכרז.  5ב' נספחעל המשתתף לצרף תצהיר, בנוסח המצורף כ ---

 
תוגש ע"י ישות משפטית אחת. כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות  ההצעה

 הבנקאית יהיו ע"ש המשתתף במכרז בלבד )אלא אם כן נקבע במפורש אחרת(. 
 

 ביטוח .4
 

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר  .א

 הנדרש כפי ביטוחים קיום ואישור הפוליסות אתכזוכה במכרז( ימציא למועצה 

 אחר הליך או הבהרה שאלות בהליך אושר אם אלא בתוכנם שינוי כל ללא במכרז

 .המכרז הגשת בטרם

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא  .ב

חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת  אצלבעצמו ועל חשבונו 

המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות 

 המועצה.

ישות הביטוח מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דר –לב המציע  לתשומת .ג

באמצעות "אישור קיום ביטוחים" , יהיה על המציע הזוכה למסור למועצה 

העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו 

 כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .ד
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ו/או חברת ביטוח מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו  (1

מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות 

עצה לא נלקחו בחשבון והתאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות המ

 בהצעתו.

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות  (2

המועצה במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה 

הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, למועצה 

לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך 

חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם 

 אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

 

לשנות את תנאי הביטוח המועצה ו/או יועץ הביטוח של המועצה יהיו רשאים  .ה

 הנדרשים במכרז.

 

 :להצעתו לצרף המציע שעל מסמכים .5

 
 המציע לצרף, בנוסף לכל מסמכי המכרז שעל המציע להגיש חתומים בחתימתו:  על

 

 נדרשת בו מקום בכל, על ידי המציע ומיםוחת יםמלא, כשהם ומסמכיוחוברת המכרז  כל .5.1
 . ועמוד עמוד כל בשולי וכן חתימה

 

 המציעשל  עמידתוהמסמכים, האישורים והאסמכתאות, הנדרשים להוכחת  כל .5.2
 .סעיפיו תתי על, לעיל 3בסעיף  כמפורט, הסף תנאי בדרישות

 

, אשר תוציא בקשר למכרז מציעים לשאלות תשובות/או ו/או עדכון והבהרה  מסמך כל .5.3
 , אם וכאשר תוציא, חתומים ע"י המציע.  המועצה

 

 המדויק נוסחהפי  על מקורית, תקינה אוטונומית בנקאית ערבותכי יש לצרף  מובהר .5.4
 . למכרז המצורף 1'ב נספחב מופיעה

 
, שבאמצעותן המציע מספק דלק ארץה רחביב הנמצאות התדלוק תחנות כל פירוט .5.5

 . למכרז ההצעות הגשת ליום עדכניה
 

 המציע הוא תאגיד, יש לצרף בנוסף:     אם .5.6
 וההתקשרות העבודות ביצוע כי"ח רו או"ד עו אישור וכן החברה של התאגדות תעודת 

 האנשים ושמות התאגיד של המנהלים שמות, התאגיד סמכויות במסגרת הינן זה בחוזה
 .למכרז 4'ב נספחכ המצורף בטופס התאגיד את מחייבת חתימתם אשר

 
 רשם אצל השותפות רישום תעודת :בנוסף לצרף יש, שותפות הינו המציע אם  .5.7

 בשם החתימה זכויות בדבר חשבון רואה או"ד עו  אישורו שותפות הסכם, השותפויות
 .השותפות

 
ועם כל מסמכי המכרז. הצעה  מציעה של הצעתו עם יחד"ל, הנ המסמכים כל את להגיש יש

 שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור, תהיה הוועדה רשאית לפסלה.
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 :כלליים תנאים .6

 

לעצמו ועל אחריותו  גישיו, הנדרשות הבדיקות כל אתעל חשבונו  יערוך מכרזהמשתתף ב .6.1
הבלעדית את כל המידע שעשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע בצורה כל 

מסמכי  כלשהיא על הכנת הצעתו והתקשרות בחוזה. כן חייב הוא לבדוק ולקרוא את 
 .ונספחיו של המכרז והחוזה מסמכיו כלהמכרז, החוזה, המפרט הטכני ו

 
 שהיא סיבה מכלחדש,  במכרז/או לצאת ו זה מכרזשלב, לבטל  בכל תרשאי המועצה .6.2

 תביעה/או ו דרישה/או ו טענה כל תהיה לא ולמשתתפים תקציביים משיקולים לרבות
 במקרה זה לא יוחזר למשתתפים הסכום ששולם על ידם עבור המכרז.  .כך בשל

 

בהוצאות הכרוכות בהכנתה ו/או הגשתה של  המועצהבכדי לחייב את  זה במכרזאין  .6.3
הצעת המחיר המבוקשת או חלק ממנה והוצאות אלו יוטלו כל כולן על המציעים, כמו 

על כל המשתמע  עם המשתתף, בהסכם כלשהו רשותבכדי לקשור את ה הז מכרזכן אין ב
 מכך.

 
צעת חייב להגיש הצעה עבור כל השירותים והטובין הכלולים במכרז זה. ה המשתתף .6.4

המחיר תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי 
 מסמכי המכרז. 

 
 הכלולים/או להעיר הערות על המסמכים ואסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות  .6.5

תוספת כאמור,  אואו תנאי כלשהו מתנאי המכרז. כל שינוי, מחיקה, תיקון  במכרז
 .ההצעה לפסילת להביא עלולים

 

שינוי או תוספת שיערוך המשתתף במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם,  כל .6.6
בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך 

  . המועצהולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי  המועצהאחרת, לא יחייבו את 

 

האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים  רשאית בכל עת לפני המועד המועצה .6.7
ו/או תיקונים ו/או תנאים ו/או דרישות במכרז ומסמכיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 

ו/או  המשתתפים ואלה יובאו בכתב לידיעתם של כל המשתתפים שנרשמו למכרז
המציעים לעקוב אחר הפצת הבהרות  באחריות. המועצה שליפורסמו באתר האינטרנט 

/ ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל  התשובות/או עדכונים כאמור. ו
 המציעים לצרפם למכרז כשהם חתומים על ידם בשולי כל עמוד. 

 

יום  90כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .6.8
מהמציע להאריכה תהיה רשאית לדרוש  המועצהמהמועד הקבוע להגשת ההצעות. 

/או עד לבחירתו הסופית של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ויום נוספים  90למשך 
 כן בהתאם לתנאי המכרז. יעשהההסכם והמציע 

 
 /יםקבלת הצעת הזוכהרשאית לבחור יותר ממציע אחד. מכל מקום מובהר כי  המועצה .6.9

 השירותים אספקתהי לבלעדיות כלש /להם, לא תקנה לו/םבמכרז וחתימת ההסכם עמו
להתקשר  ,רשאית בכל עת, ועל פי שקול דעתה המוחלט המועצהו ,למועצהו/או העבודות 

 השירותים נשוא המכרז.  קבלת לצורך נוספיםו/או  אחרים גורמיםעם 

 

 :הגשתה ואופן המשתתף הצעת .7

 

תוגש אך ורק על הטפסים הכלולים בחוברת המכרז ובכל המסמכים הקשורים  הצעה .7.1
 במכרז המשתתף ידפיס אותם, המועצהלמכרז המפורסמים באתר האינטרנט של 

 .הצעתו את יגיש ובאמצעותם

 

 המציע לוודא כי כל עמודי המכרז הודפסו על ידו כראוי.   על .7.2
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ועמוד של  עמודכל ב יחתום, המכרז עמודי בכל הנדרשים הנתונים כל את ימלאהמציע  .7.3
 ההסכם.  ועלמסמכי המכרז ונספחיו, 

 

טופס  – למכרז' ג נספחב המציע"י ע תירשםהמציע, על כל מרכיביה  שלהמחיר  הצעת .7.4
 הינו והמציע במידה. תוספת כל תשולם לא ההצעה נשוא לסכומים. הצעת המחיר

 . יןיהענ/ יקוזז שיעור המע"מ, לפי  למחיר"מ מע יתווסף לא"ר, מלכ

 

+ עותק  מקוריאחד  עותק: כרוכים / מהודקים ,עותקים בשניל המציע למלא הצעתו ע .7.5
. כל עותק יכלול את כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהתאם מצולםזהה מלא 

 לדרישות המכרז. שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים. 

 

 313 'מס פומבי מסגרת"מכרז העותקים יוכנסו לתוך מעטפה. יש לציין על המעטפה:  2 .7.6
 ".יבנה חבל.א מבשימוש  לרכבים סלייםאוניבר ודלקנים דלק תלאספק

 
 :במכרז להשתתפות בנקאית ערבות .8

 

שתעמוד בתוקפה עד  ₪ 0005, ךבס ,מקורית, אוטונומיתצרף להצעתו ערבות ימציע ה .8.1
, המצורף למסמכי בדיוק 1ב/ נספח נוסחכ. נוסח הערבות יהיה )כולל( 202050.27.ליום 

 המכרז. 

 

תהא מקורית ותופק ע"י בנק בישראל, או ע"י חברת ביטוח בעלת רישיון  הערבות .8.2
לעסוק בביטוח ובעלת רישיון למתן ערבויות )במקרה של ערבות מחברת ביטוח, 

 הערבות תחתם ע"י חברת הביטוח ולא ע"י סוכן(. 

 

ם הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית סכו .8.3
 1ב' נספחמדד המצוין בנוסח המצורף כהלסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה 

 למכרז, והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע במועד חילוט הערבות.
 

 ל הערבות להיות חתומה כדין.ע .8.4
 

וניתנת על פי תנאיה לחילוט,  המציע שם עלהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית,  .8.5
/או הגזבר ו/או מי ו המועצהצדדית של ראש -, על פי פנייה חדעסקים ימי 7 תוך

 מטעמם.

 

, אם תבוא כזו טרם מועד פקיעת הערבות, יאריך המשתתף את המועצהדרישת  לפי .8.6
סרב ימים נוספים )"מועד תוקף הערבות המוארכת"(. מציע שי 90תוקף הערבות למשך 

להארכת הערבות עד למועד תוקף הערבות המוארכת ייחשב כמציע שחזר בו מהצעתו 
והרשות תהיה רשאית לחלט את ערבותו. הרשות תהא רשאית, בהודעה שתימסר 
למציע טרם חלוף מועד תוקף הערבות המוארכת, להאריך את תוקף ההצעה ואת תוקף 

קף הערבות המוארכת, עד הערבות, עקב התמשכות הליכי המכרז, מעבר למועד תו
לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז ומציע שיסרב להאריך את הצעתו ו/או את 
ערבותו מעבר למועד תוקף הערבות המוארכת, תיפסל הצעתו והרשות תהא רשאית 
להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה 

עד תוקף הערבות המוארכת, וזאת אף אם ההצעה להארכת תוקף הערבות מעבר למו
 שערבותה לא הוארכה כאמור, הייתה הצעה עדיפה. 

 
הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  סכום .8.7

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים שיגרמו  המועצהחילוט הערבות לא יפגע בזכות 
 .ההצעה קיום אי עקב, למועצה
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יחליף הזוכה את הערבות, בערבות קבועה להבטחת ביצוע  ההסכםבעת החתימה על  .8.8
 .למכרז 2'ד כנספח המצורף בנוסח ההסכםהעבודות נשוא מכרז זה לפי תנאי 

 

 :המכרז ערבות השבת .8.9
 

 

 וזאת המכרז למסמכי שצורפה המכרז ערבות להשבת זכאי יהיה במכרז משתתף .8.9.1
 :כדלקמן באופן

 

ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז  פירעונהבנקאית אשר לא נדרש  ערבות .8.9.2
חתימת ההסכם עם הזוכה  לאחראו שמסמכי המכרז שלו נפסלו, תוחזר למציע 

במכרז. מציע כאמור אשר יעתור ו/או יערער על תוצאות הזכייה תעוכב ערבותו 
 ,זה בסעיף האמור למרות הערבות את שימשוך מציעעד לתום ההליכים. 

 .הזכייה תוצאות על עתירה להגיש זכותו על שוויתר כמי ייחשב

 

, ההסכם נוסח על חתימתו עם - העבודות את לבצע שנבחר למשתתף .8.9.3
, 2'ד כנספח"ב המצ בנוסחנשוא ההסכם  לשירותים ביצוע ערבות המצאת
 הדרושים המסמכים ויתר למכרז המצורף ביטוחים קיום על אישור והמצאת

 .הדין/או ו המכרז לפי

 

אשר יעתור ו/או יערער על תוצאות הזכייה, תעוכב ערבותו עד לסיום  מציע .8.9.4
 האמור למרות הערבות את שימשוך מציעההליכים המשפטיים בעניינו. 

 .הזכייה תוצאות על עתירה להגיש זכותו על שוויתר כמי ייחשב, זה בסעיף

 

 זכו שלא המשתתפים לשאר הערבויות תוחזרנה, הזוכה עם חוזה חתימת עם .8.9.5
 .במכרז

 

 :הבא באופן תהא המכרז מסמכי על החתימה .9

 

( יחתמו מספר "תאגיד")להלן:  שיתופית אגודה או רשומה חברה המשתתף היה .9.1
המנהלים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד / השותפות תוך ציון שמו/ם 

 זכות על הוכחה תצורף, כן כמו. התאגיד חותמתהמלא, וכתובת התאגיד ויצרפו 
 כי"ח רו או"ד עו אישור וכן התאגיד רישום על והוכחה התאגיד בשם החתימה

 היסוד מסמכי פי על המשתתף את מחייבות המכרז מסמכי על שהוספו החתימות
 .והחלטותיו

 

 במיוחד שנוצר גוף/או ו יחידים קבלנים של/או ו תאגידים של שותפות המשתתף היה .9.2
 ובשם המורשים מהשותפים אחד כל בשם יחתמו, הנדונה העבודה ביצוע לשם

"ל הנ השותפות קיום על מתאימות הוכחות בצירוף המוסמכים נציגיה, השותפות
 נציגי של החתימה זכות ועל המוגשת ההצעה לגבי שותף של האחריות מידת על, כחוק

 מחייבות המכרז מסמכי על שהוספו החתימות כי"ח רו או"ד עו אישור וכן השותפות
 .והחלטותיו היסוד מסמכי פי על המשתתף את

 

 :למכרז הרשמה .10

 

בהליך / המעוניין להשתתף במכרז, רשאי להירשם למכרז, וזאת לצורך  המתעניין .10.1
קבלת הודעות ו/או הבהרות ו/או עדכונים שוטפים על המכרז. יש להירשם למכרז במח' 

טלפון  yavne.org.il-merav.d@hevel באמצעות מייל: המועצההמכרזים של 
. ההרשמה אינה כרוכה בתשלום ואין בה כדי לחייב את המציע 08-8622114לבירור: 

להגיש הצעה. באחריות הנרשמים לוודא קבלת אישור הרשמה למכרז בכתב. ההרשמה 
למכרז איננה חובה, אך מציע שלא יירשם לא יוכל לטעון טענות של אי ידיעה בדבר 

 ענין שנשלחה לגביו הבהרה למי שכן נרשם כאמור לעיל. 

mailto:merav.d@hevel-yavne.org.il
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למכרז באמצעות משלוח מייל  להירשם מחויב המכרז מסמכי את כששר משתתף .10.2
כאמור )אין חובה לספק פרטים מזהים בעת ההרשמה(. על הנרשמים לוודא כי המייל 

  הגיע ליעדו ולקבל אישור הרשמה במייל  חוזר.

 

 ו/או הודעות שוטפות בנושא המכרז, תשלחנה למי שנרשם למכרז.  הבהרות .10.3

 :מציעים שאלות .11

המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז, ו/או מעוניין לשאול שאלות הבהרה ו/או  מצא .11.1
 מנהלת הרכש במועצה, הגב' עדן כהןל 202030.21.שאלות טכניות, יפנה אותן עד ליום 

א כי . חובה על הפונים לווד8622133-08טלפון:  yavne.org.il-eden.c@hevelבמייל: 
 אישור במייל חוזר על כך.  ולקבל במועדשאלותיהם הגיעו ליעדן 

  

mailto:ahuvaf@lod.muni.il
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 , בטבלה הערוכה בפורמט הבא: wordשאלה תועבר במייל בקובץ  כל .11.2

' מס
 שאלה 

במכרז אליו  הסעיף במכרז  העמוד
 מתייחסת השאלה  

 השאלה  פירוט

1.    

2.    

שעות לפני המועד  48-תעביר תשובות בכתב לכל אחד מהנרשמים למכרז, עד ל המועצה .11.3
. רק תשובות / המועצה שלו/או תפרסמם באתר האינטרנט  האחרון להגשת הצעות

. מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו המועצההבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את 
מטעמה, אלא אם ניתנו  או מי המועצההסתמך על תשובות או מידע שניתנו על ידי 

 התשובות כשהוא חתום על ידם.   מסמךבכתב. על המציעים לצרף להצעתם את 

לעיל,  לאמורשלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם  משתתף .11.4
יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות 

 "ב. וכיוצ

, שינויים/או ו עדכונים/או ו הודעות/או ו הבהרות אחר לעקוב המציעים באחריות .11.5
ו/או  המועצהתפרסם מעת לעת בקשר למכרז, באתר האינטרנט של  המועצהש

 באמצעות משלוח מייל לכל מי שיירשם למכרז. 

 :הזוכה בבחירת המכרזים ועדת ושיקולי ההצעות בחינת .12

שר לא יעמוד בתנאי הסף, תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע א המועצה .12.1
 הצעתו תפסל. 

 

 ואשרמציע מקומי  שלשתיבחר כזוכה הינה ההצעה שתעמוד בתנאי הסף  ההצעה .12.2
 ,ג' למכרז נספח – המחיר הצעת בטופס יםהמפורט נתוניםה פי על ,המשוקלל סכומה

  .ביותר הזול יהיה

 

 על זכהשי המציע רשותשב התדלוק תחנות כמותש ככללעיל,  11.2האמור בס'  למרות .12.3
 רשאיתהמכרזים  ועדת תהא, בארץ תחנות 100 של מכמות פחותה, לעיל 11.2 סעיף פי

 הסכוםש נוסף זוכה ,ארצי מציע של הסף בתנאי העומדים המציעים כלל מתוך, לבחור
בטבלה שבטופס הצעת המחיר למכרז זה  2-ו 1השנתי המשוקלל של הצעתו לסעיפים 

 )טופס ג'(, הוא הזול ביותר מבין אותם מציעים. 
 

שומרת לעצמה  המועצהותוגשנה הצעות זהות שתהיינה רלוונטיות לבחירה,  במידה .12.4
 יכתערבאמצעות  מביניהן אחת הצעה לבחור או הזהות ההצעותלבחור את  את הזכות

או לערוך בין המציעים שהצעתם זהה, הליך  ,הגרלה בין המציעים שהצעתם זהה בלבד
המכרזים תודיע למשתתפים שהצעתם זהה כאמור, כי  ועדתתחרותי נוסף כדלקמן: 

 המועצההם רשאים להגיש, במועד ובאופן שתורה הועדה, הצעה סופית מטיבה עם 
בחר המשתתף שלא להגיש הצעה  לעומת הצעתם המקורית )להלן: "הצעה נוספת"(.

 נוספת, תהיה הצעתו המקורית הצעה סופית.

 

 המשוקללת הצעהה בעל המציע אחרי הבא המציע את לבחור רשאית המכרזים ועדת .12.5
כזוכה במעמד "כשיר נוסף", שזכייתו תמומש במקרה שלא ייחתם חוזה  ,ביותר הזולה

עם הזוכה העיקרי או שהחוזה עם המציע העיקרי יבוטל במהלך תקופת ההתקשרות 
וזאת בכפוף להסכמתו של הכשיר הנוסף להשאיר את ערבות המכרז שלו ואת הצעתו 

 .המועצהבתוקף על פי דרישת 
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 במקומות שהגיעו ההצעות( 3) שלוש תא מהפרקים אחד בכל תדרג המועצה .12.6

 שהצעתם המציעים( 2) שני על להכריז הזכות את לעצמה שומרת המועצה. הראשונים

 או "ים/הזוכה: "להלן) מכך המשתמע כל על, כזוכים והשני הראשון במקומות נבחרה

 " (. ים/הספק" או" ים/הזוכה ים/הספק"

 

לבחירת הזוכה )להלן  המועצה, כי במסגרת שיקולי ועדת המכרזים מטעם מובהר .12.7
, היתר בין, לשקול מיוחדות בנסיבות הועדה רשאית"( הועדה" או" המכרזים ועדת"

 הזמנים בלוחות, בהתחייבויותיו לעמוד ויכולתו המציע של והפיננסי הכלכלי חוסנו את
עם המשתתף  המועצהקודם של  ניסיון לרבות, ההסכם בביצוע הכרוכות ובהוצאות

)ככל שקיים(, ולרבות פרמטר אחר אשר קשור ו/או עשוי להשפיע על ביצוע מעולה של 
 העבודות או השירותים נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכרז.

 

רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם  המועצהכן,  כמו .12.8
 מסויםישוריו של מציע לשביעות רצונה היא או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכ

 אינם מספקים לפי שיקול דעתה.  

 

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה  המועצהאין  כיבזאת,  מובהר .12.9
 הבלעדי. ההכל לפי שיקול דעתשהיא, 

 

 יוכח אם אחרים משתתפים עם בתאום שהוגשה הצעה כל תפסול המכרזים ועדת .12.10
 .המכרז דרישות כל אחר ימלא לא הזוכה אם/או ו כזה קשר לכאורה

 

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בכל עת לאחר פתיחת  המועצה .12.11
ההצעות, הסברים וניתוחי מחיר על הצעתו, וכן מידע נוסף אודות הצעתו, לרבות 

ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו, לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז,  וניסיונ
של  ושאית, אך לא חייבת, לערוך בדיקות וחקירות אודות ניסיונוכן תהא הועדה ר

המציע ו/או מי מטעמו, והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים 
הנדרשים בתוך פרק הזמן שתקבע וועדת המכרזים. הועדה תהא רשאית, אך לא 

 חייבת, להשתמש בתוצאות הבדיקות )אם נעשו( לצורך הערכת ההצעות.
 

 אשר, המשתתף של המחירים וניתוחי ההסברים כל את בסוד לשמור מתחייבת הועדה .12.12
 .דין לכל ובכפוף מקצועי בסוד שמדובר ככל, דרישתה לפי לה ימסרו

 

 את יניח לא שיספק שההסבר או, כאמור ניתוח/או ו הסבר למסור יסרב המשתתף אם .12.13
 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיק הועדה רשאית, דעתה

 

 

 :במכרז/ים הזוכה חובת .13

 

 ערבות ולהמציא החוזה נוסח על לחתום יידרש במכרז כזוכה יבחר אשר משתתף .13.1
 ואת הנדרש הביטוחים קיום אישור את, 2'ד שבנספח בנוסח( ביצוע)ערבות  בנקאית

 זכייתו על הודעה קבלת מיום עסקים ימי 7 בתוך, הדרושים והמסמכים האישורים יתר
 ;במכרז

 

רשאית על פי שיקול  המועצהמילא הזוכה את התחייבותו לעיל או חלק ממנה, תהא  לא .13.2
דעתה לחלט את הערבות הבנקאית שצירף המשתתף למסמכי המכרז מטעמו, 

רשאית במקרה  המועצהוהמשתתף יהא מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט. כמו כן 
זה למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה, והזוכה שלא מילא אחר 

 על כל הפסד אשר ייגרם לה בגין כך המועצה, יפצה את המועצההתחייבויותיו כלפי 
 .לכך בקשר טענות כל לו תהיינה ולא
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 :המציע הצהרות .14

 

ז וההסכם מצהיר כי הגשת הצעתו כמוה כהודעה ואישור שכל פרטי המכר המציע .14.1
 ידועים לו ונהירים לו והוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות בהצעה ובהסכם. 

 

מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או  המציע .14.2
 לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 

 

הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז המצהיר כי כל  המציע .14.3
 הנדרשות הערבויות בהוצאת הכרוכות ההוצאות כל זאת ובכללובהשתתפות במכרז, 

 .בלבד עליו חלות, המכרז במסמכי

 

מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או  המועצהמצהיר כי ידוע לו שאין  המציע .14.4
כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול 

 דעתה הבלעדי. 

 

אין בו כדי להכשיר, בשום דרך,  מסמךלמציע כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף ה ידוע .14.5
 ם. את המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזי

 

 :ההצעות הגשת .15

 

מסמכי המכרז בצירוף כל המסמכים, הערבות והאסמכתאות הנדרשים, כל פי כל  את .15.1
תנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( לתיבת המכרזים בלשכת 

 . 12:00 בשעה 202030.62., עד ליום 79860 אבטח.נ ד המועצה ןיבבני, המועצהגזבר 

 

שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, ייפסלו.  מסמכים .15.2
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 1ב'  נספח

 נוסח ערבות להשתתפות במכרז
 

   לכבוד

 מ.א חבל יבנה

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
על פי בקשת _____________ ח.פ. / ת.ז. _______________ כתובת: _______________ 

 חמשת)במילים:  ₪ 5,000( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  "המבקש")להלן: 
(, )להלן: "סכום הערבות"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן )להלן: "הפרשי ₪אלפים 

 דלקאספקת  לשירותי 313הצמדה"(, וזאת בקשר עם השתתפות המבקש במכרז פומבי מספר 
 .יבנה חבל.א מאוניברסליים לרכבים בשימוש  ודלקנים

 
ימי  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה בתוך 

עסקים מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 
תחילה מאת המבקש בתביעה  דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום

משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר 
 לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 

ך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שס
 הנ"ל.

 
 במכתבנו זה:

משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן, המפורסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה ולמחקר  -"מדד"
 כלכלי.

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד 

 15.01.2020שפורסם ביום , 2019דצמבר החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין מדד חודש 
)להלן: "המדד היסודי"( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד בסכום קרן המצוין 

 כם הנ"ל מחולק במדד יסוד.בדרישותי
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

)כולל( בלבד, אלא אם כן נקבל מכם הודעה על  27.05.2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
 הארכתה.  

כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב בסניף __________ כתובת ________ 
 יאוחר מהתאריך הנ"ל. לא

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
       

 בכבוד רב,
 בנק ____
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 2ב'  נספח
 נוסח תצהיר שכר מינימום

 
 

 תצהיר
 בתצהיר זה : 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל":
)להלן:"חוק 1999 - לחוק החברות התשנ"ט 268:  כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה"

 החברות"(.
 כמשמעותו בחוק החברות. "נושא משרה":
 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין"   :
 .  1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "שליטה"      :

 . 1987חוק שכר מינימום, התשמ"ז  "חוק שכר מינימום":
 

 

נושא במשרת __________ במציע אני הח"מ ___________ נושא ת.ז. _____________ , 

 . מ.א חבל יבנהלאוניברסליים  ודלקנים שירותי אספקת דלקל 313מכרז מסגרת פומבי מס' ב

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן :

 

 דלקאספקת  לשירותי 313מכרז מסגרת פומבי מס' אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי ב .1

 .יבנה חבל.א מבשימוש  לרכבים סלייםאוניבר ודלקנים

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו  .2

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו 

 .המועצהעבור 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת . .3

 

 

  ________________                                                            _____________ 
 תאריך                                                                                       המצהיר        

 
 אישור

 
אני הח"מ ___________ עו"ד , מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר 
____________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה . וכי
 
 
 

                                                                                          ____________ 
 עורך דין                                                                                                  
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 3ב'  נספח
 נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים

 
 
 

 תצהיר
 בתצהיר זה :

 
 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל":

)להלן:"חוק  1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268:  כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה"
 החברות"(.

 כמשמעותו בחוק החברות. "נושא משרה":
 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין"   :
 .  1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "שליטה"      :

ת תנאים חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטח"חוק עובדים זרים": 
 . 1991הוגנים( התשנ"א 

 
 

אני הח"מ _______________  נושא ת.ז. ______________ , נושא במשרת 
 ודלקנים שירותי אספקת דלקל 313מכרז מסגרת פומבי מס' __________ במציע ב

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא , מ.א חבל יבנהל אוניברסליים
 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן :אעשה כן אהיה צפוי 

 
לשירותי  313מכרז מסגרת פומבי מס' אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי ב .1

 .יבנה חבל.א מבשימוש  לרכבים סלייםאוניבר ודלקנים דלקאספקת 
 

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע,  .2
בשנתיים שקדמו עובדים זרים, לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק 

  .המועצהלמועד הגשת הצעה זו עבור 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3

 

                _____________                                              ________________ 
 תאריך                                                                                   המצהיר            

  
 אישור

 
אני הח"מ ___________ עו"ד , מאשר/ת בזאת כי ביום __________  הופיע בפני מר 
___________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.
 
 

                ____________ 
   עורך דין                  
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 4ב'  נספח

 אישור מורשי חתימה
 שותפות רשומה עמותה / יצורף בידי מציע שהוא תאגיד / 

 
 לכבוד

  מ.א חבל יבנה
 79860ד.נ. אבטח 

 
 

 אישור מורשי חתימההנדון: 
 

"המציע"(   -___________    )להלן  / ע.ר./ רו"ח של __________________   ח.פ. עו"דהנני 
.א מבשימוש  לרכבים סלייםאוניבר ודלקנים דלקלשירותי אספקת  313מכרז מסגרת פומבי מס' ב

 "המכרז"(.   -)להלן   .יבנה חבל
 / רו"ח של המציע הנני מאשר בכתב, כדלקמן: עו"דכ
 
 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה: .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 
החתימה על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז, 
הינה חתימתו המחייבת של המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור 

 לעיל.
 

להלן דוגמה/אות של החתימה המחייבת של המציע לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו  .2
  במסמכי המכרז:

 
___________________________ 

 
___________________________ 

 
 שמות המנהלים של התאגיד: _________________________________________ .3
התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות  .4

 וביצוע העבודות / השירותים נשור מכרז זה, הן במסגרת סמכויות התאגיד שלו
 
 
 

 
  _________      ____________________ 
 שיון, ישם עוה"ד/רו"ח, מס' ר       תאריך     

 חתימה וחותמת                                                                                             
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  5ב'  נספח
 מועצההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר 

 
 לכבוד

 מ.א חבל יבנה
 א.ג.נ.,
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: מ.א חבל יבנההנני מצהיר בזאת כי  .1

 
 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן : 122סעיף  1.1

, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על מועצה"חבר 
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

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

ניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות )א( של ההודעה בדבר כללים למ 12כלל  1.2
 המקומיות הקובע:

 לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, המועצה"חבר 
 או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו  מועצהחבר  -"  מועצה"חבר 

 )ב(".( 1) 2 -( )ב( ו1) 1)ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3

לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו  מועצה"פקיד או עובד של 
ובשום עבודה  המועצהזוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם -או על ידי בן

 המבוצעת למענה".
 צהיר כי :בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולה .2

אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי   המועצהבין חברי מועצת  2.1
 שאני לו סוכן או שותף.

, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה מועצהאין חבר  2.2
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

 עובד אחראי בו.מנהל או 
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 2.3

 
תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  המועצהידוע לי כי  .3

 מסרתי הצהרה לא נכונה.
 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .4
 אמת.

 
( לפקודת 3א' ) 122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3ברוב של  המועצההעיריות, לפיהן 
א' )א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו  122התקשרות לפי סעיף 

 ברשומות.
 
 

 חתימת המציע:____________                   שם המציע:____________ 
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 6ב'  נספח
 דף מידע על המציע 

 
 לכבוד 

  מ.א חבל יבנה
 

 :313מס'  מכרז מסגרת פומבילהלן פרטי המציע ב .1
 

  :מציעשם ה .1

  :/ ע.ר.. / ח.פ.ע.מ .2

  כתובת:  .3

  טלפון קווי : .4

  פקס: .5

  נייד: .6

  מייל: . 7

  איש הקשר*:שם  .8

איש  נייד של טלפון .9
 הקשר:

 

 של עיסוק תחומי .10
 :המציע

 

 המציע מנהלי פרטי .11
 המפתח ואנשי

 :מטעמו

 תפקיד שם
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 7ב'  נספח
 של המכרז 3.2עמידה בתנאי סף  יןילענהמציע  הצהרת

 
 תצהיר

 
 אצל_____________  בתפקיד מכהןההח"מ _______________ ת.ז. ____________  הנני

 : כדלקמן, מטעמו זה תצהיר למסור ומוסמך: ______________________ המציע
 
באמצעותן יספק דלקים לרכבי  קודלת_________ תחנות  המציע ברשותמצהיר כי  הריני .1

 . יבנה חבל.א מ
 
הדלקים הנדרשים  סוגי את את כמות תחנות התדלוק באמצעותן מספק המציע ןלציי יש)

 (. למכרז ההצעה הגשת למועד ברשות המציע, העדכני התחנות פירוט את ולצרף, במכרז

 

 מספקתה, יבנה חבל.א מה מבניין"מ נסיעה ק 6בטווח של עד  מצאתנה דלקהתחנת  פירוט .2
 : ביממה שעות 24 פועלתו אוריאהו 95 אוקטן ובנזין סולר

 
 : _____________________התחנה כתובת  _______________________ :התחנה שם

 
 : ________________________בפועל התחנה את המפעיל הגורם

 
 /לאכן: רחיצה שירותי מספקת האם

 
 ________________________________________ :התחנה על נוספים פרטים

  

 
 הספק:  התחייבות .3

 
 ההארכהתקופת  בכלו/או  המועצהעם  תקשרותתקופת הה כלמתחייב כי במצהיר ו הספק

 וכי ולא תיסגר,מלא ומושלם  באופןתישאר פעילה , לעיל 2בסעיף  האמורה ה, התחנהעניןלפי 
"מ נסיעה ק 6או במרחק שלא יעלה על  .א חבל יבנהמבכי ככל שתחנה זו תיסגר, תוקם 

הנדרשים במכרז  את סוגי הדלקים המספקתאחרת תחתיה  תחנהיבנה  חבלמגבולותיה של 
שהזוכה יתקשר עם תחנה כאמור שבבעלות צד ג' לשם אספקת  אושעות ביממה,  24ופועלת 

 באמצעות תחנת צד ג' הנ"ל.   המועצההדלקים לרכבי 
 

       
________________________ 

 + חותמת המציע המצהירתימת ח
 
 "דעו אישור

    
__________ ת.ז. _____________ חתם בפני על תצהיר זה לאחר שהזהרתיו  מראני מאשר כי 

  המציע םרשאי לחתום ולהתחייב על פי דין בש אוהמאשר כי  ואניכי עליו להצהיר את האמת, 
 מחייבות את המשתתף לכל דבר וענין. מציעבצירוף חותמת ה תו__ וכי חתימ_____________

 
____________       ___________ 

 עו"ד  חתימת                               תאריך           
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 8ב'  נספח
 אי תיאום מכרז תצהיר לעניין

 

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על 
 "(,המשתתף____________________________________ )להלן: "בקשר עם הצעת תצהיר זה 

, יבנה חבל.א מ עבוראוניברסליים  ודלקנים דלקאספקת  לשירותי 313מס'  מכרז מסגרת פומביל
 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרזלהלן: ")
 
 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2
בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא המחירים המופיעים  .3

 התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד  .4

 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 סיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.יבנלא הייתי מעורב  .5
סיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת ילא הייתי מעורב בנ .6

 המשתתף למכרז.
 סיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.ילא הייתי מעורב בנ .7
הסדר או דין ודברים כלשהו עם  הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות .8

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 אם לא נכון, נא פרט: כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. המשתתף לא נמצא  .9

____________________________________________ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות  .10
 בירות של תיאומי מכרזים. אם לא נכון, נא פרט: ___________________ע

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11

 
_____________                    ______________     ______________     __________ 

 תאריך              שם המשתתף          שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר       
 

 אישור

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב 
בפני __________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך 

התחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה ל
 כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 
_______________                                                               ______________           

  תאריך                                                                                            חתימת עו"ד           
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 ג' נספח

 הצעת המשתתף  -הצעת המחיר  טופס
 

 תאריך: ____________
 

 לכבוד
  מ.א חבל יבנה

 
  313מס'  מכרז מסגרת פומבילהנדון: הצעת המחיר 

  סלייםאוניבר ודלקנים דלקאספקת  לשירותי
  יבנה חבל.א מבשימוש  לרכבים

 
מצהיר/ים כי קראתי/נו בעיון את כל ________________ ח.פ. ____________ אני/ו הח"מ 

הנני/נו מצהירים בזאת כי הבנתי/נו את  החוזה שצורף למכרז.את  הנאמר במסמכי מכרז זה, כולל
הגורמים האחרים המשפיעים על המחיר המוצע, ידועים  פרטיהם וכי כלכל המסמכים הנ"ל על 

 בהתאם לכך ביססתי/נו את הצעתי/נו. ומוכרים לי/לנו, וכי
 

 דלקנים, אספקה והתקנת שירותי אספקת דלקים מ.א חבל יבנהאנו הח"מ, מציעים להעניק ל
השירותים הנוספים ו/או הנלווים  וכל )כשירות אופציונאלי בלבד( ושירותי רחיצה ,אוניברסליים

 :כדלקמןהמפורטים במסמכי המכרז ונספחיו לרבות החוזה והמפרט הטכני, 
 

 )כולל( לטבלה לעיל.  3-1להגיש הצעה לכל השירותים והעבודות הכלולים בסעיפים  חובה
 

ת לטבלה לעיל, הינם אופציונליים בלבד. אין חובה להגיש הצעו 7-4סעיפים  –הרחיצה  שירותי
 לסעיפים אלו. סעיפים אלו אינם מיועדים לשקלול ולא יילקחו בחשבון בעת בחינת ההצעות.  

 
 מחיר   פירוט "ד מס

/  מקסימום
 מינימום

 הצעת
 המחיר 

 לשקלול ונתונים כמות
 ההצעה

 שנתי סכום
 משוקלל

)יחושב ע"י 
 (המועצה

 95הצעת מחיר לליטר בנזין   .1
 אוקטן:

, ח"שב בהנחה לנקוב יש
משרד  מחירון ממחירי

 בשירות לתדלוק האנרגיה 
 לעת מעת שמתעדכן כפי מלא

. ההנחה כולל מיסים ומע"מ
 ואחידהקבועה  תהאהמוצעת 

 תקופת ההסכם.  בכל
 

 הנחהה
שתוצע 
לא  למועצה

 סךמתפחת 
 ₪ 0.21של 

)עשרים ואחת 
 . אגורות(

 
של  הנחה

_____ _₪ 
 "ממע כולל

 
 

ך שקלול ההצעה, לצור
המוצעת תופחת ההנחה 
כולל  הבנזין ממחיר

האחרון מיסים ומע"מ 
הידוע ביום עריכת 

)מחירון חודש  המכרז
, (כולל מע"מ 2020 ינואר

סך של תופחת מ דהיינו
 כולל מע"מ ₪ 6.35

  ליטר. 12,000-ותוכפל ב

 

הצעת מחיר לליטר סולר   .2
  תחבורה :ל

התוספת יש לציין את סכום 
קשת בש"ח על סה"כ והמב

+ מס בלו המחיר לליטר סולר 
 ח"ק בשווימרווח הש)דהיינו 

מ )ולא "כולל מע ( רלכל ליט
( אשר יישאר ₪ 0.86-יותר מ

 מרווח
)כולל  השיווק

 לאמע"מ( 
 יקר היהי

 סכוםמ יותר
 ₪ 0.86של 

)שמונים ושש 

 
 תוספת
מרווח 

של   וקוש
_____ ₪ 

 "ממע כולל
 
 

ך שקלול ההצעה, לצור
סכום התוספת  המוצע 

+  יתווסף למחיר הסולר
והמע"מ,  מס הבלו

ביום עריכת  יםהידוע
מחיר המכרז, דהיינו 

ל לכו 2020 ינוארחודש 
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 מחיר   פירוט "ד מס
/  מקסימום

 מינימום

 הצעת
 המחיר 

 לשקלול ונתונים כמות
 ההצעה

 שנתי סכום
 משוקלל

)יחושב ע"י 
 (המועצה

קבוע לכל משך תקופת 
 ההסכם

 לליטר  אג'(
 סולר 

 60,000-ותוכפל במע"מ(, 
 .ליטר

 תוסףהצעת מחיר לליטר   .3
 :אוריאה

, "חשב בהנחה לנקוב יש
ממחירי מחירון משרד 
האנרגיה  לתדלוק בשירות 
מלא כפי שמתעדכן מעת לעת 
כולל מיסים ומע"מ. ההנחה 
המוצעת תהא קבועה ואחידה 

 בכל תקופת ההסכם. 
 

לקילו  ₪ 3
 ליטר אוריאה

 כולל מע"מ

ך שקלול ההצעה, לצור 
-הצעת המחיר תוכפל ב

 ליטר. 1,200

 

אספקה  - אופציונאלי  .4
פרטי  אוניבסליוהתקנת דלקן 

)דלקן לא קורא מד אוץ( כולל 
פירוק דקלן קיים וכולל 
שירותי אחריות תיקון 
ותחזוקת הדלקן בכל תקופת 

 ההתקשרות 

 80 מקסימום
"מ מע+  ₪

 'ליח

 ______₪ 
 לפני' ליח
 "ממע

 ---- לשקלול לא

אספקה והתקנת  -אופציונאלי  .5
מסחרי /  אוניבסלידלקן 

לא קורא מד  אוטובוס )דלקן
אוץ( כולל פירוק דלקן קיים 
וכולל שירותי אחריות תיקון 
ותחזוקת הדלקן בכל תקופת 

 ההתקשרות

 מקסימום
220 ₪  +
 'ליח"מ מע

 ______₪ 
 לפני' ליח
 "ממע

 ---- לשקלול לא

שירותי רחיצה  - אופציונאלי  .6
בלבד לרכב פרטי  חיצונית

 )משפחתי(

   אין
 ______₪ 

 לפני' ליח
  "ממע

 ---- לשקלול לא

 ₪______   אין   .7
 לפני' ליח
 "ממע

 ----- לשקלול לא

 רחיצה שירותי - אופציונאלי  .8
 מסחרי לרכב בלבד חיצונית

 ואוטובוסים( טנדרים כולל)

 ₪______   אין
 לפני' ליח
 "ממע

 ---- לשקלול  לא

שירותי רחיצה  - אופציונאלי  .9
פנימית וחיצונית לרכב 

 (טנדריםמסחרי )כולל 

 ₪______   אין
 לפני' ליח
 "ממע

 ---- לשקלול  לא

 (המועצה"י ע"כ )יחושב סה 
 

 

 
 

 :הערות
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 מלא בשירות 95 בנזיןמחירון של  העדכנימחיר היחושב לפי  ,לספק לתשלום הבנזין מחיר .1
הנחה  סכום בהפחתת ,האנרגיה משרד"י עלעת  מעת המפורסםבתוקף בעל עת,  שיהיה
לתשלום  המחירהפחתת ההנחה הינו  לאחר כאמור מחירה .הזוכה המציע"י ע שהוצעבש"ח 
 מע"מ.  כולללספק 

 
העדכני המתפרסם ע"י משרד האנרגיה מעת  יחושב לפי מחיר בז"ן ,לתשלום הסולר מחיר .2

, בטבלת "מחירים תיאורטיים האנרגיהכולל מע"מ המתפרסם מעת לעת ע"י משרד  לעת
לתחבורה שתכולת הגופרית בו אינה  של מוצרי דלק שאינם בפיקוח" תחת העמודה "סולר

הבלו על הסולר כולל מע"מ המתפרסם מעת לעת  מס+  מ"ק לק"ג במיכליות" 10עולה על 
 כאמור המחיר. מרווח השיווק שהוצע ע"י המציע הזוכה במכרז בתוספת, ע"י משרד האוצר

 "מ.מע כולל לספק לתשלום המחיר הינו, השיווק מרווח הוספת לאחר
 

על ידי  יםהמוצעסולר  לליטרמרווח השיווק ו בנזין לליטר ההנחה לרבות ההצעה מחירי .3
והעקיפות הכרוכות באספקת  הישירותהעלויות, , ההוצאותאת כל  כולליםהמציעים, 

ללא יוצא מן הכלל )לרבות הובלה, השקעות, מימון, ביטוחים, עובדים, כלליות, השירותים, 
 (.'וכו תקורות, רווחים, מיסים ,עמלות, שיווק

 
התמורה לפי  תעודכןהמע"מ ישתנה,  רוששיע ככל. כוללים מע"מ לרסוהבנזין וה מחירי כל .4

 החלק היחסי של עדכון המע"מ. 
 

של  הנחה' לדוג) לאחר הנקודה העשרונית ספרות 3 עד תהכוללמחיר  הצעתלציין  ניתן .5
0.555 ₪ ) . 

שינויים המפורטים המחירים דלעיל יהיו סופיים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא )למעט  .6
בהסכם במפורש( ויכללו את כלל הוצאות המשתתף ביחס להענקת השירותים על פי מסמכי 

 המכרז וההסכם.
 מכל סוג שהוא.  הצמדותתשלומים נוספים ו/או  תווספוי לא לתמורה .7
 השקלול נתוני לפי, לשנה משוקלל מחירחישוב  תערוך המועצהבחירת הזוכה,  לצורך .8

 . לעיל בטבלה
 

 ______________       __________________ 
 חתימה + חותמת המציע         תאריך       

 
 עו"ד אישור

 
 ______, מאשר בזאת כי ביום ___________, בכתובת: _____מ.ר. _____ אני הח"מ עו"ד ____

 וחתמו על הצעה זו בפני.  המציעים לחתום בשם /___ המוסמכ_________ו בפני: ____/התייצב
  ___________חתימת עו"ד   _תאריך _____________
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 1ד' נספח
 חוזה

 
 , ביום _____________________שנחתם ב

 
 בין: 

 מ.א חבל יבנה
 79860 אבטח.נ ד
 

 ( מצד אחד"המועצה")להלן: 
 
 

 לבין:
 

 ___________________: ספקשם ה
 

                                                ___________________ע.מ. / ח.פ.: 
                                               

 "( מצד שני ספק)להלן: "ה
     
דלק שירותי אספקת ל 313 מכרז מסגרת פומבי מס'פרסמה  מ.א חבל יבנהו - הואיל

בשימוש  רכביםל ואופציונאלייםאוניברסליים, ושירותים נלווים  ודלקנים
 )להלן: "המכרז"(; מ.א חבל יבנה

והספק הגיש את הצעתו במכרז, ובעקבות הצעתו הצהרותיו במכרז ובהסכם  - והואיל
 כזוכה במכרז; נבחר הואזה ועל בסיסם 

ותנאי ההתקשרות בין הצדדים פורסמו במהלך המכרז ונקבעו בחוזה זה  - והואיל
 המהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

 

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:אי לכך 
 
 מבוא .1
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו. .1.1
 מו:ק בלתי נפרד מההסכם ויקראו יחד עים המפורטים להלן מהווים חלכמסמה .1.2

 חוזה לרבות נספחיו אשר הינם:נוסח  – 1ד' חפנס .1.2.1
 נוסח ערבות ביצוע –2'ד נספח .1.2.2
 קיום ביטוחים מצורף בנפרדאישור   – 3ד'נספח  .1.2.3
 התחייבות לעבודה בחירוםכתב  – 4ד' נספח .1.2.4
 ונספחיו כיועל כל מסמ 313מסמכי מכרז מסגרת פומבי מס'  כל .1.2.5
  בהליך המכרז המועצהמסמכי ההבהרות שהופצו ע"י  כל .1.2.6

 
 :ותרהגד .1.3

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפירוש המובא לצדם:
 דלקנים ,דלקלקבלת שירותי אספקת  313' מסבמכרז שזכה  הגוף  -"הספק"  

, לרבות מורשיו, נציגיו, עובדיו או מי המועצהעבור רכבי נלווים  ושירותים אוניברסליים
 מטעמו ו/או כל מי שיבוא תחתיו או במקומו.

 
  להסכם זה. 'ג נספחכמפורט ב –"סוגי הדלקים" 

  
וגזבר  המועצהראש  שהינם -באמצעות מורשי החתימה מטעמה  מ.א חבל יבנה -"המועצה"

 בלבד. המועצה
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אוניברסליים, עבור הרכבים המצויים  ודלקנים דלק לאספקת 313מכרז פומבי מס'  –"המכרז" 
 . יבנה חבל.א מבשימוש 

 
 פירושו, חוזה / הסכם זה והמסמכים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  – "החוזה"

 
שייקבע לכך  אחרגורם  כלו/או  המועצהרכב מטעם  קציןאגף התפעול ו/או  מנהל  –"המנהל" 

. מובהר כי סמכויות המנהל הינן לתחומים המקצועיים של העבודה בלבד, ואינן המועצהע"י 
, המסורות המועצהו/או הגדלת הוצאת  המועצהחלות על החלטות שיש להן השלכה כלכלית על 

 בלבד.  המועצהלמורשי החתימה של 
 

 בלבד. המועצהוגזבר  המועצהראש  –"  המועצה"מורשי החתימה של 
 

 

  הצהרת הספק .2
 

  הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 

ביצע טרם הגשת  הואהספק מצהיר כי הוא בדק היטב את כל תנאי החוזה על מסמכיו,  .2.1
על  חובותיובהסכם, לרבות  המועצההצעתו את כל הבדיקות הנדרשות להתקשרותו עם 

, פי כל דין, בדיקות כלכליות ומשפטיות הקשורות להסכם, וכי יש בידו הניסיון, הידע
האמצעים וכוח אדם מקצועי ומיומן הדרוש למתן כל השירותים , הציודהחומרים, 

 הנדרשים בהתאם לכל לתנאי ההסכם, הוראות החוק והתקנים המחייבים.
 

סכם זה יינתנו על ידו ברמה הספק מצהיר בזאת כי העבודות והשירותים נשוא ה .2.2
המקצועית ביותר באמצעות אנשי מקצוע איכותיים ומקצועיים בעלי ידע וניסיון בתחום, 

 הוראות החוק, התקנים והוראות הבטיחות המתחייבים.  ובכפוף לכל דין  יפעלו והם
 

הספק מצהיר שיש ברשותו את כל הרישיונות הנדרשים לביצוע העבודות נשוא המכרז על  .2.3
שיון עסק על פי חוק רישוי עסקים, בתחום נשוא המכרז, ככל שנדרש על פי יהדין וכן רפי 

כל  המועצהדין, ומתחייב שיהיו ברשותו ועל שמו בכל תקופת ההתקשרות עם 
 הרישיונות/התעודות הנדרשים על פי הדין. 

 
מנו העבודות שיוזמנו מ לביצוע משנה ספקי מטעמו שיופעלו ככל כי מצהיר הספק כן כמו .2.4

נשוא המכרז, הוא אחראי על עמידתם בכל הוראות החוזה ובכל הוראות הדין, בכלל כך 
 על היותם בעלי רישיון עסק ואישורים על היעדר עבירות מין. 

 
, אין ולא ייווצרו כל יחסי עובד המועצההספק מצהיר כי בין הספק ו/או מי מטעמו ובין  .2.5

הינו קבלן  המועצהיחסים בינו לבין מעביד. הספק מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי וב
 עצמאי לכל דבר וענין. 

 
ההיתרים, הרישיונות  כל ברשותו יהיו ההתקשרות תקופת בכל כי מצהיר הספק .2.6

 ציוד, כוח האדם והמימון הדרושים לצורך אספקת הדלקיםוהאישורים הנדרשים, וכן 
 . וכל יתר השירותים

 
 כלבעם הוצאת הזמנת עבודה, הוא יהיה ערוך לספק ולהתקין  ידימהוא מתחייב כי  .2.7

  ולספק את כל יתר השירותים שיוזמנו ממנו.  דלקן אוניברסאליהרכבים שיידרשו 
 

ואת  , על פי הזמנתה ועל פי דרישתה, את כל סוגי הדלקיםלמועצההספק מתחייב לספק  .2.8
שירות נלווה  כל כןו, ומושלם מלא באופן, והחוזה המכרז נשוא השירותיםו העבודותכל 

 /או עקיף הכרוך בביצוע העבודות, ללא תמורה נוספת. ו
 

 אספקתבלעדיות כלשהי ל לא מקנה לו המועצהחוזה זה ע"י  חתימתמצהיר כי  הספק .2.9
רשאית בכל עת, ועל פי שקול דעתה המוחלט,  המועצה, ולמועצההשירותים ו/או העבודות 

 אחרים ו/או נוספים לצורך קבלת השירותים נשוא המכרז.  גורמיםלהתקשר עם 
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 הספק:  התחייבויות .3
 

ע"י מורשי  מיםחתות עבודה" והספק יבצע את העבודות אך ורק כנגד קבלת "הזמנ .3.1
לו  שישלחועבודה"(,  הזמנת)להלן: " המועצהראש העיר וגזבר  - המועצההחתימה של 
 בגין, הנדרשים השירותים של המקסימאלי ההיקף את שיכללו, המועצהבכתב מטעם 

 . הזמנה כל
 

מראש ובכתב, כאמור לעיל, לא יהא הספק  חתומהעבודה  הזמנתללא  שיספוק שירות .3.2
 . ות. כמו כן, אין לחרוג מסכום ההזמנוזכאי לכל תמורה בגינ

 
באופן  שתתבקש ממנו, בכפוף לקיומה של הזמנה בתוקף,  עבודהלבצע כל  מחויב הספק .3.3

 מלא ומושלם. 
 

 כל הציוד, האביזרים והחומרים בהם יעשה הספק שימוש לצורך ביצוע עבודתו .3.4
 עמדוסוג א', וי –, שלמים, ללא פגם, מאיכות מעולה תקינים, יהיו ואספקת השירותים

 בכל דרישות הרגולציה, החוק והתקנות המחייבים. 
 

לאלתר כל פריט / אביזר / ציוד שסופק על  תקןעל אף האמור בכל דין או נוהג, הספק י .3.5
 , ע"פ דרישת המנהל.ו/או פגום ידו ושיימצא לקוי

 
באופן מקצועי תוך נטרול כל סכנה ומפגע  הספק"י ע ינתנויוהשירותים  כל העבודות .3.6

 ותוך הימנעות מגרימת פגמים או נזק מכל סוג שהוא.  להיגרםבטיחותי שעלולים 
 

 כל ועל בו משתמשיםל, זה חוזה במסגרת שיספק והחומרים הציודאחראי על  הספק .3.7
יפעל לשימוש בטוח ולנטרול כל סכנה למשתמשים  הספק. בסביבתו הנמצאים
 . בשירותיו

 
בכל תקופת ההתקשרות הספק יהא כפוף להוראות המנהל ויפעל על פי כל הוראה  .3.8

והנחיה שתינתן על ידם בכל הקשור להסכם זה בכפוף לסמכותם המוגדרת בהגדרות 
 ההסכם. 

 
הספק ידווח למנהל באופן שוטף על מהלך העבודות, על כל בעיה והתפתחות באשר  .3.9

 כם. להם וכן על כל נושא הקשור לביצועו של ההס
 

מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ומסמכיו, מתחייב הספק להנחות  .3.10
דין ועל פי  כלולהדריך את עובדיו לנהוג בביצוע העבודות נשוא חוזה זה בהתאם 

 . המכרז נשוא והשירותים העבודות מביצוע המתחייבות הבטיחותהנחיות 
 

שנדרש בהוראות לעיל, רשאית אם הספק לא יבצע את העבודה באיכות ובמועד כפי  .3.11
לפי שיקוליה לבצע את העבודות כולן או חלקן ו/או עבודות השלמה ו/או  המועצה

תיקון כאמור בעצמה ו/או באמצעות קבלנים / ספקים אחרים מטעמה, ולנכות את 
הביצוע ו/או מהסכומים  מערבות 15%העלויות והוצאות העבודה הנלוות בתוספת 

עפ"י כל דין או הסכם ו/או לגבות הימנו תשלומים אלו  ההמועצהמגיעים לספק מן 
ו/או אחר, להם היא  נוסףישירות בכל דרך אחרת, וזאת בנוסף לכל פיצוי ו/או סעד 

 זכאית.
 

אין באמור בסעיפים לעיל בכדי לגרוע ולהפחית מאחריותו הכללית של הספק ביחס  .3.12
א מכרז זה ואין בהם בכדי לטיב החומרים, הציוד, המוצרים, השירותים והעבודות, נשו

 . למועצהלגרוע מכל סעד המוקנה 
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 תקופת ההסכם .4

 
חודשים מיום ________ עד  36עם הספק על פי חוזה זה, תהא לתקופה של  ההתקשרות .4.1

ע"י ראש  ותחתומ ותהזמנל בכפוףלהזמין  המועצהליום __________, במהלכן רשאית 
את העבודות / השירותים מהספק, מתוך השירותים והעבודות הכלולים  והגזבר המועצה
 במכרז. 

 
עם הספק תהא ניתנת להארכה מעת לעת לתקופות נוספות, בהיקף מצטבר  ההתקשרות .4.2

שנים בסה"כ מיום תחילת ההתקשרות. הארכת ההתקשרות נתונה  5שלא יעלה על 
החתימה של  מורשי , ותמומש במשלוח הודעה מראש חתומה ע"יהמועצהלבחירת 
 , לידי הספק. המועצה

 
ההתקשרות  תסתיים אוטומטית ללא צורך במתן הודעה נוספת והזוכה לא יספק  תקופת .4.3

את זכותה להארכת החוזה בהתאם  המועצהשירותים נוספים, אלא אם מימשה  למועצה
 לאמור לעיל.  

 
רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה, לבטל  המועצהעל אף האמור לעיל, מוסכם כי  .4.4

את ההתקשרות, כולה או חלקה, לגבי סוג מסוים של דלקים או לגבי כל סוגי 
מכל סיבה שהיא ולספק  יום 60הדלקים, ובלבד שניתנה לספק הודעה מוקדמת של 

 בגין כך.  המועצהלא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד 
 

הזכות לבטל הסכם זה ו/או  למועצהשות כן על פי דין, תהא מבלי לפגוע בזכותה לע .4.5
 , בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:וללא כל התראה להביאו לידי סיום לאלתר

מונה לספק מפרק, מפרק זמני, כונס נכסים, או ניתן צו פירוק או כינוס  .4.5.1
 יום ממועד 15נכסים זמני או קבוע, וצווים או מינויים אלו לא בוטלו תוך 

 נתינתם.
הספק לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו מחמת פירוק ו/או העדר אמצעים  .4.5.2

 .מתאימים
, ולא יפעיל את המכרז של 7'ב נספחבהספק יפר את התחייבויותיו כאמור  .4.5.3

 . **להקרובה /  **בתחנה ה
ימים  10הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו ולא תיקן את ההפרה בתוך  .4.5.4

 .המועצהמעת שנדרש לכך ע"י 
בגין כל הנזקים ו/או  המועצהבוטל ההסכם, ישפה הספק ויפצה את  .4.5.5

ההפסדים ו/או ההוצאות שנגרמו לו עקב או בקשר להפרת ההסכם ו/או 
לביטולו ו/או לנובע מכך וזאת מבלי לגרוע מכל התרופות ו/או הסעדים 

 עפ"י כל דין.  למועצההעומדים 
  

 התמורה .5
 
את  המועצהוכל השירותים כמפורט בהסכם זה, תשלם  תמורת אספקת הדלקים .5.1

 .למכרז' ג נספחמפורט בכ המציע של המחיר הצעתהתמורה על פי 
 

, מובהר כי התמורה היחידה שיקבל הספק בגין אספקת הדלקים תהא מחיר הדלקים .5.2
 .המועצהושירותי הרחיצה בלבד, שיסופקו על ידו לרכבי  הדלקניםאספקה והתקנת 

 
, במכרז הכלולים הנלווים השירותים יתרהספק לא יקבל תמורה נוספת כלשהי בגין  .5.3

, המועצהבכלל כך אספקת דיווחים שוטף, המתממשקות למערכת ממוחשבת של 
ואחרות,  כלליות הוצאות, תחזוקההוצאות הובלת הדלקים, שכר עובדיו, ביטוחים, 

 .והם כלולים במחיר אספקת הדלק וכיו"ב הצמדות
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 למועצהשסופקו  שירותיםחשבון מפורט עבור ה למועצההספק  מציאלחודש, יאחת  .5.4

 .עבודה בהזמנת להזמנתם בכפוף, במהלך החודש החולף
 

מפורט של צריכת הדלק לפי תחנות, נהגים, רכבים וסוגי  דיווחחשבון יכלול  כל .5.5
כפי שעודכנו בתחילת אותו חודש  דלקים. החשבון יכלול גם פירוט של מחירי הדלקים

 חשבונית מס כדין. תצורף. לחשבון על פי החוזה למועצהוההנחות הזכאיות 
 

אוקטן ו/או אם בעתיד יוטל פיקוח על מחירי  95אם בעתיד יוסר הפיקוח ממחיר הדלק  .5.6
הסולר לתחבורה, אזי מוסכם כי הצדדים יבחנו מחדש את תנאי ההתקשרות ביניהם, 

ש הסכמה הדדית, יוכל כל צד להודיע למשנהו בכתב על סיום וככל שלא תגוב
 המועצהיום מראש. בפרק זמן זה, המחירים שתשלם  45ההתקשרות בהתראה של 

ובר להסרת עעל פי בתנאי ההסכם,  לושולמו האחרונים  תעריפיםלספק יהיו זהים ל
 הפיקוח.  

 
ימים ממועד המצאתו ע"י הספק ובלבד  14יבדוק את החשבון בתוך  המועצה מטעםהמנהל  .5.7

 שהומצא בצירוף כל המסמכים הנדרשים כאמור בחוזה זה. 
 

ין י. לענ2017-החשבונות ישולמו בתנאי תשלום לפי חוק  מוסר תשלומים  לספקים, תשע"ז .5.8
 .מועצה מימון 100%הינה  ההוצאהסעיף זה מובהר כי 

 
 והמחאת זכויות:העסקת קבלן משנה  .6

 
הספק אינו רשאי להמחות לאחר את זכויותיו או חובותיו במלואן או בחלקן לפי הסכם  .6.1

 לכך בכתב ומראש המועצהזה, אלא אם ניתנה הסכמת 
 

הספק אינו רשאי להעביר את העבודות חלקן ו/או במלואן לביצוע ע"י קבלן משנה, אלא  .6.2
לכך.  המועצהמורשי החתימה של  אם כן ניתנה לו הסכמה מפורשת בכתב, חתומה ע"י

שהספק יעביר את העבודה או חלקה לקבלן משנה הוא עדין האחראי כלפי  במקרה
בנוגע לכל התחייבויותיו על פי החוזה ואין הדבר פוטר אותו מהאחריות המלאה  המועצה

 לביצוע ולמילוי כל דרישות החוזה, המכרז ונספחיו. 
 

רשאית להעביר את זכויותיה על פי הסכם זה, כולן או חלקן לגורמים מטעמה,  המועצה .6.3
, לידי המועצהלרבות חברות עירוניות, במתן הודעה בכתב חתומה ע"י מורשי החתימה של 

 הספק.
 

 :קיזוז .7
 

כספים מכל סיבה שהיא, לרבות קנסות לפי הסכם זה,  למועצהכל סכום שהספק חייב  .7.1
מכל סכום שיהיה עליה לשלם לספק על פי הסכם זה או על רשאית לקזזו  המועצהתהא 

 פי הסכמים אחרים.
 

 בשום דרך. המועצהמוסכם כי חל איסור מוחלט על הספק לבצע קיזוז מול  .7.2
 

 אחריות: .8
 

, השירותים המוצרים ובטיחותלתקינות  המועצההספק בלבד יהיה אחראי בלעדית כלפי  .8.1
 . המסופקים על ידו והעבודות



 מ.א חבל יבנה
 313' מס פומבי מסגרת מכרז

  דלק ודלקנים אוניברסלייםלשירותי אספקת 
 לרכבים בשימוש מ.א חבל יבנה 

 

 
 חתימת המציע: _____________

 43מתוך  32עמוד 

 
 למועצהכמו כן, הספק אחראי בלעדית לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש אשר יגרם  .8.2

 . העקיפות והן הישירות הן, והשירותים ביצוע העבודותלבקשר ו/או כל צד ג',  ו/או כל אדם
 

צד  וכלהספק בלבד יהיה אחראי לכל נזק לגוף ו/או לרכוש של עובדיו וכל הפועל מטעמו  .8.3
כל הפועל מטעמו ולגבי  לגבימכל אחריות לגבי עובדיו, ו המועצהג', והוא  פוטר בזאת את 

 כל צד ג'. 
 

הספק יהיה אחראי לכל אובדן, נזק או קלקול לחומרי מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו  .8.4
 בקשר עם ביצוע השירותים לרבות לרכביו. 

 
עמה מנזקים שהם באחריותו על פי ו/או עובדיה ו/או כל מי מט המועצההספק פוטר את  .8.5

לרבות הוצאות  המועצההסכם זה ועל פי כל דין. הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את 
תודיע  המועצהעקב נזק כאמור.  המועצהושכר טרחת עו"ד בגין כל תביעה שתוגש נגד 

 .על חשבונו לספק על כל תביעה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה

 
ן התשלומים אשר נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או רשאית לקזז מ המועצה .8.6

ו/או ממקבלי השירותים על ידי צד  המועצהמכל סיבה אחרת, סכומים אשר נתבעים מ
שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות נותן השירות כאמור לעיל ו/או בגין 

ו/או למקבלי השירותים מחמת מעשה או מחדל שהם באחריות  למועצהנזקים שנגרמו 
 נותן השירות כאמור לעיל.

 
 ביטוח .9

 
 בתחום הישובים/או ו יבנה חבל אזוריתבסעיף זה )ביטוח( תקרא: מועצה  המועצה .9.1

ו/או מי שמקבל שירותים  מועצהו/או תאגידים עירוניים של ה המועצה של השיפוט
ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים קשורים למועצה )להלן:  מועצהמוניציפאליים מה

 "המועצה"(.
 

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה -על ספקמבלי לגרוע מהתחייבויות ה .9.2
 מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה. ספקפי כל דין, ה-אחראי על

 
עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הספק בלבד. כל דרישות הביטוח  .9.3

הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הספק לפני ההתקשרות בין 
הצדדים. הספק יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי 

 הסכם זה. 
 

שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המועצה  הספק מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו  .9.4
בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל 

 סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח. 
 

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום  .9.5
ם מזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה להסכם, הנ3ד'ביטוחים המצ"ב כנספח 

או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הספק יהיה לקבוע ביטוחים 
וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למועצה ולצד 

 שלישי. 
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את זכויות הפר הספק את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או  .9.6
המועצה, יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו למועצה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה 
לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי 

 המועצה כל טענה כאמור. 
 

הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת  .9.7
 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

 
ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת המועצה  על הסכם זה,  14 .9.8

ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הימציא הספק למועצה את אישור קיום 
ידי חברת ביטוח בעלת רישיון -הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה, כשהם חתומים על

 נת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.של מדי
 

ביטוחים ו/או הימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום  14 .9.9
 בפוליסות, ימציא הספק למועצה  אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.

 
ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין המוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום  .9.10

משום מתן פטור כלשהו לספק מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת 
הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי המועצה  

 כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המועצה  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של
 הביטוח. 

 
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום  .9.11

ביטוחים ו/או הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך . למען הסר ספק, בדיקתם או ה
אי בדיקתם על ידי המועצה או מי מטעמה אינה פוטרת את הספק מאחריות על פי דין 

 או אחריות על פי הסכם זה. 
 

יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות  הספק .9.12
המועצה, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי 

 ."בויוצ

 באישור  ייושמו( הביטוח)סעיף  זה בסעיף הרשומות הביטוח דרישות כל אםלחילופין,  .9.13
 . המוסד לידי פוליסות מהמצאת פטור הספק יהיה, הביטוחים קיום

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאי לבקש מהספק לשנות או לתקן את  .9.14
ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההפוליסות ו/או את אישור קיום 

ביטוחים הההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום 
 ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות כל שהיא.  ו/או הפוליסות 

 
מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי  .9.15

שא הספק על פי דין בכל הוצאה יההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש , י
 או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור. 

 
ן לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים הספק לבדו יהיה אחראי על פי די .9.16

בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות 
 העצמית .
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במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הספק  .9.17
י המקורי כשהם חתומים על יד יםלמועצה את העתקי הפוליסות ואישור קיום הביטוח

 המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים נשוא ההסכם. 
 

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או  .9.18
הבאים מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ( 

ר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אח
לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון 

 לספק. 
 

ביטוחים )בכפוף להרחבי השפוי( יכלול את השם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום  .9.19
 המועצה. 

ת כלפי צד שלישי. ביטוח ביטוחים יכללו : ביטוח אחריוההפוליסות ואישור קיום  .9.20
 . ביטוח אחריות מקצועית. מוצר חבות ביטוחאחריות מעבידים. 

 
כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על  .9.21

הספק.  סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המועצה והבאים מטעמה. 
וויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הספק. סעיף לפיו המבטח לא 

והביטוח של הספק הינו ראשוני וקודם לכל  כפל כלפי מבטחי המועצה    יטען לטענת 
ביטוח שנערך על ידי המועצה. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות רבתי. כיסוי 
זיהום פתאומי. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת 
הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה  לכל הפחות 

יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הספק בתום לב לא תפגע בזכויות המועצה   60
 לקבלת שיפוי. 

 
בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום פתאומי. אי  .9.22

יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. 
אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים. הוצאת דיבה. השמצה והוצאת לשון 

 הרע. 
 

 ועית ירשמו:בפוליסה לביטוח אחריות מקצ .9.23
סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול מיום  .א

 ההתקשרות בין המועצה לבין הספק.

חודשים לאחר ביטול או  12סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מוארכת". תקופת גילוי של  .ב
 אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הספק, ובתנאי שאין

 ביטוח אחר המכסה את חבות הספק באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה. 
    Personal Injuryסעיף "פגיעה אישית"  .ג

 
 :ירשמו המוצר אחריות לביטוח בפוליסה 9.24

 מיום יחול הרטרואקטיבי הכיסוי תחילת מועד". רטרואקטיבית ביטוח"תקופת  סעיף .א
 . הספק לבין המועצה בין ההתקשרות

חודשים לאחר ביטול או  12מאורכת". תקופת גילוי של  וגילויביטוח  סעיף "תקופת .ב
אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הספק, ובתנאי שאין 

 באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.  הספקביטוח אחר המכסה את חבות 
 

בגין: תביעות שיבוב של הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי  9.25
לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי  סדהמו
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עובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. 
 פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות המועצה. שימוש במכשירי הרמה . 

 
' או נוסח 19מקצועית( תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט הפוליסות )מלבד אחריות  9.26

 אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי. 
 

 הרחבי שיפוי: 9.27
הפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת המועצה  בגין  .א

אחריותה למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הספק ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" 
 לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. 

עצה באם תחשב כמעביד של עובדי ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המו .ב
 הספק.

 
ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח הגבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום  9.28

. ביטוח אחריות מעבידים  ₪ 2,000,000 –וכדלקמן: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
 4,000,000 מוצרהחבות  ביטוח. ₪ 2,000,000. ביטוח אחריות מקצועית  ₪ 20,000,000

₪. 
ככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הספק ו/או לערוך ביטוחים  9.29

נוספים ו/או משלימים, יערוך הספק את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו 
 הוא ובכפוף לאמור לעיל. 

 
 ביטוח אחריות מקצועית ומוצר יהיה בתוקף, כל עוד יש לספק אחריות על פי כל דין.  9.30

 
הביטוח של המועצה יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח הנדרשים  יועץעצה ו/או המו 9.31

 יום מראש לספק. 30בהסכם זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של 
 

באחריות הספק לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה )סעיף הביטוח( ייושמו  9.32
 באישור קיום הביטוחים.

 
ל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכ 9.33

מתחייב הספק למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על הספק 
חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף 

 יו.הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנות
 

מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין, הספק  9.34
מעת לעת ע"י המועצה ו/או -אם יקבעו-מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו

ע"י המבטח. כן מתחייב הספק שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או 
עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך מחדל או לגרום נזק לרכוש, אשר 

 כדי לסכן חיי אדם.
 

הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע  9.35
בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. 

 ליסות הביטוח בעת הצורך.ולדרישת המועצה לעשות כל פעולה כדי לממש את פו
 

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הספק לפי  9.36
הסכם זה, או כדי להטיל על המועצה חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת 
במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המועצה 
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היו קיימות כלפיה, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק שלא 
 )למעט המועצה( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

 
 הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם. 9.37

 
הספק יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו  9.38

 כוח סעיפי הסכם זה, לרבות נזקים שהם מתחת לגובה ההשתתפות העצמית.מ
 

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים  9.39
כנגד הספק על פי הסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את הספק  למועצה

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.   
 

 
 :יחסי הצדדים .10

 
לבין הספק יחשב הספק כספק עצמאי ולא  המועצהבכל הקשור למערכת היחסים בין  .10.1

כעובד והעובדים המועסקים על ידי הספק הינם עובדי הספק בלבד. בכל מקרה בו יקבע 
אחרת לגבי הספק ו/או מי מעובדיו או בכל מקרה בו תחויב הרשות המזמינה  בתשלום 
  כלשהו למי מעובדי הספק, יפצה וישפה הספק את הרשות המזמינה בכל סכום בו היא

 תחויב כתוצאה מתביעה כאמור וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.
 

הספק מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו  הינם עובדיו  .10.2
בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא בכל 

כויים על פי התנאים ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הני
 המפורטים במכרז ועל פי כל דין, הכרוכים בהעסקתם.

 
הספק מתחייב למלא, כלפי כל עובדיו את כלל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם,  .10.3

הוראות החוק הקיימות כיום וכל הוראת חוק שתחוקק, לרבות חוק שכר מינימום 
 –, חוק דמי מחלה תשל"ו 1951 – , חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א 1987 –התשמ"ז 

, חוק שכר 1954 –, חוק עבודת נשים התשי"ד  1950 –, חוק חופשה שנתית התשי"א 1976
, חוק פיצויי פיטורין 1958 –, חוק הגנת השכר תשי"ח 1964 -שווה לעובדת ולעובד תשכ"ד

, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( וחוק ביטוח בריאות ממלכתי 1983 –תשכ"ג 
 וכל חוק רלוונטי אחר.  1994 –תשנ"ד ה

 
הספק מתחייב לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה את כל  .10.4

ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו על הספק ועובדיו, ככל שיחולו, במועדים 
 הרלבנטיים לביצוע העבודות.

 
שתו, דו"ח ובו פירוט שמם של הספק מתחייב להעביר  לנציג הרשות המזמינה, על פי דרי .10.5

 העובדים כן תלושי שכר של כל העובדים המועסקים בביצוע העבודות במסגרת חוזה זה.
 

 העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה: .11
 
 הספק מצהיר בזאת כי : .11.1

 אין לו בן זוג, הורה,בן או בת, ואף לא סוכן או שותף . המועצהבין חברי  .11.1.1
ו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אין לו חבר מועצה, קרוב .11.1.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד 
 מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 זוג , שותף או סוכן העובד ברשות. –אין לו בן  .11.1.3
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 .למכרז וחלק בלתי נפרד מהסכם זה 5ב' נספחהספק יחתום על תצהיר המהווה  .11.1.4
 

 :כמפעל חיוני המועצה .12
מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן  המועצההספק מצהיר כי ידוע לו כי  .12.1

שירותים קיומים" והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות 
 אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מחוקים הבאים:

ר בתקנות שעת חירום ידי השר המוסמך לכך כאמו-הכרזה על מצב חירום על .12.1.1
 .1973-)סמכויות מיוחדות ( תשל"ד

ג לחוק ההתגוננות האזרחית, 9הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .12.1.2
 .1951-תשי"א

א לפקודת המשטרה 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .12.1.3
 .1971-)נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .12.1.4
אזי, תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת  .12.1.5

ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או  1967-חירום, תשכ"ז
 שירותי ו/או כלי הספק המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.

הספק יחתום על כתב התחייבות לאספקה והתקנת שירותים בזמן חירום,  .12.1.6
 לחוזה ההתקשרות.  5בנוסח המצ"ב כנספח ד'

 
 :התחייבות להעסקת עובדים בכמות הדרושה .13

 העבודות לביצועהספק מתחייב להעסיק עובדים להפעלת האטרקציות בכמות הנדרשת 
 ועל פי כל דין.  ומושלם מלא באופן והשירותים

 
 רת סודיות:שמי .14

על הספק תחול חובת סודיות לגבי כל מידע אשר יגיע לידיעתו בקשר עם ביצוע הסכם זה. הספק 
לכך מראש  המועצהימנע מלהעביר לאחר כל מידע כאמור, אלא אם כן קיבל את הסכמת 

 ובכתב. 
 

 :ערבות ביצוע .15
להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק ימציא הספק ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית 

שתעמוד בתוקפה עד לתום תקופת  2, בנוסח המצורף כנספח ד'₪ 5,000בסכום של  ,צמודת מדד
  .נוספים יום 60+  יןיהענ לפי הארכה/או ו ההתקשרות

 
כן,  כמורשאית לקבוע כי ערבות הביצוע תשמש כפיצוי מוסכם לכל הפרה של הספק.  המועצה
כל סכום, נזק או פיצוי או הוצאות שהספק גרם  הערבות ךתהא רשאית לגבות מתו המועצה

 בגין הפרת חוזה זה.
 

לחלט את סכום הערבות כולו  –רשאית מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לפי חוזה זה  המועצה
 או חלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי לכיסוי כל נזק ו/או בגין הפיצוי המוסכם.

 
 הוראות כלליות: .16

 
בהסכם זה, על תתי  8,9,11,12,13,14,15,16וכן סעיפים:  והתחייבויותיוהצהרות הספק  .16.1

סעיפיהם, הינם תנאים יסודיים ועיקריים ומהווים התחייבות יסודית של כל צד 
 .בהסכם זה

 
מובהר בזאת כי חתימת מורשי החתימה על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם ואין  .16.2

חתימתם על ההסכם מטילה עליהם כל חיוב אישי או אחריות אישית ליישום הסכם 
 . זה

 
לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים הסכם זה יכנס  .16.3

 ובכפוף לצירוף כל האישורים  הנדרשים כפי שפורטו  בהסכם זה.
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 . 79860 אבטח.נ ד: המועצה כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן: .16.4

 
 _______________________________________ הספק: כתובת

 
לרבות המצאת כתבי בית דין הם כמפורט לעיל, כל כתובת הצדדים לצורכי הסכם זה  .16.5

שעות מעת  72הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 
שעות ממועד שיגורה בפקסימיליה / מייל  24המסירה למשלוח בדואר רשום ו/או בתום 

 . לואם נמסרה ביד עם המסירה בפוע
 

 אישור תקציבי : .16.6
 תנאים וניתנו כל האישורים הדרושים לפי כל דין .נתקיימו בחוזה זה כל ה .א
ההוצאה הכספית לביצוע של חוזה זה מתוקצבת מסעיף מס' _____________  .ב

 כתקציב רגיל / מאושרת מתקציב בלתי רגיל מס'___________ . 
 

 ולראיה באו על החתום:
 

                                           ______________________________________________ 
 הספק                                                                                     המועצה               

 
 
 

 אישור עו"ד מטעם הספק
 

אני הח"מ עו"ד _________ מ.ר. ______, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום _____ 
: __________ המוסמכ/ים לחתום בשם _________ )המציע( וחתמו על הסכם זה התייצב/ו בפני

 בפני. 
  ___________   תאריך ______________

 חתימת עו"ד    
 

 
 המועצהאישור יועמ"ש 

 אני מאשר/ת את ההסכם בהנחה שהעובדות שנכללו בו נכונות ובכפוף לאישור תקציבי. 
___________________         תאריך ______________

 יועמ"ש               
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 2נספח ד/

 כתב ערבות לקיום החוזה 
 

 )הערבות תוגש ע"י המציע שזכה במכרז(
 

 לכבוד                                                                              בנק: _____________
 סניף: ____________                                                                       מ.א חבל יבנה

 כתובת: ___________                                                        79860.נ. אבטח ד
 מיקוד: ____________                                                                               

 
 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' ________________
 

"סכום הקרן"(  -)להלן  ₪ 5,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של   .1
  -בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן )להלן 

להגיע לכם מאת ___________________ ח.פ. עשוי  –"הפרשי הצמדה"(  המגיע 
____________ כתובת: ______________)להלן "הנערב"( בקשר לקיום ביצוע החוזה על 

 כביםלר ושירותים נלווים אוניברסליים דלקנים, דלק לאספקת 313פי מכרז פומבי מס' 
 הנערב. , להבטחת מילוי מלא ושלם של כל תנאי ההסכם ע"י יבנה חבל.א מבשימוש 

 
ימי עסקים מתאריך התקבל דרישתכם על  7-אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם לא יאוחר מ .2

ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי 
הצמדה מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או 

ך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הכספים כאמור, או איזה לנמק את דרישתכם בתהלי
מהם, תחילה מאת הנערב, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת 

 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכן. 
 

ם אחת או אתם ביחד או מי מכם רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפע .3
במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל 

 דרישותיכם ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 
 

משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -בכתב זה "מדד"  .4
  לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

5.  
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: 

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד 5 
 15.01.2020, שפורסם ביום 2019דצמבר החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין מדד חודש 

)להלן: "המדד היסודי"( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד בסכום קרן המצוין 
 בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד יסוד.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

רכת תוקף הערבות. אערבות זו תעמוד בתקפה עד ליום ________ אלא אם כן, תדרשו את ה .6
 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב עד לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 
 אינה ניתנת להעברה או להסבה.ערבות זו  .7
 

 בכבוד רב, 
 

 בנק _______
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 נספח ד' 4 - התחייבות לעבודה בשעת חירום
 
 

 ___________ תאריך
 

  לכבוד
  יבנה חבל.א מ
 
 

 רב,  שלום
 

 חירום בזמן שירותים והתקנת לאספקה התחייבות כתב
 

 
)להלן: "השירותים"(, בהתאם  .א חבל יבנהמלואנו מספקים לכם עבודות ו/או שירותים  הואיל

 ;יבנה חבל.א מ של 313תכם )להלן: "החוזה"( במסגרת מכרז _ עליו חתמנו אלחוזה מיום ______
 

" והשירותים נדרשים קיומיםמוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים  המועצהו והואיל
 בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום; למועצה

 
 :כדלקמן כלפיכם ומתחייבים מאשרים, מצהירים אנו לפיכך

 
, באופן רציף ושוטף, גם למועצהמודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירותים  אנו .1

 בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום. 

 

את מלוא השירותים נשוא החוזה, באופן רצוף ושוטף, ולקיים  למועצהמתחייבים לספק  אנו .2
במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום,  את כל יתר התחייבויותינו על פי החוזה,

 לרבות בימים ושעות חריגים, שבהם תידרש על ידכם אספקה והתקנת השירותים. 

 

מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל, בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא תוספת  אנו .3
 כלשהי לתמורה האמורה. 

 

בלתי נפרד מהחוזה והפרתה תחשב להפרה יסודית שבכתב זה מהווה חלק מהותי ו התחייבותנו .4
 של החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ועל פי כל דין. 

 
 
 

___________        ___________ _____________   ___________________ 
 שם החותם מטעם הספק       טלפון          כתובת הספק       הספק  שם

 
 
 
 

  : ______________תאריך
                _________________ 
 חותמת+  חתימה          
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 ה'  נספח
 טכני  מפרט

 
 

 אוניברסליים, שירותי שטיפה דלקניםטכני של השירותים לאספקת דלק )סולר ובנזין(,  מפרט
 . יבנה חבל.א מלרכבים בשימוש  )כשירות אופציונאלי(

 
 : כללי .1

 
 המועצה. שירותים המועצהתזמין  בגינו רכב לכל הספק"י ע ינתנו, המכרז נשוא השירותים .1.1

 יפורטו בו, המועצהע"י מורשי החתימה של  חתומה "הזמנת עבודה" נספחתוציא 
 . שיוזמנו מהספק בהזמנה להם בלבד יש לספק את השירותים נשוא המכרז ,הרכבים

 
 בהזמנה.  נכלללספק שירותים לרכב שלא  אין .1.2

 
את שירותי התדלוק, באופן שיתאפשר לכל אחד מרכבי  המועצההספק יעניק לרכבי  .1.3

לבצע תדלוק אוטומטי באמצעות ההתקן שיותקן בו בכל אחת מתחנות  המועצה
 . שברשותוהתדלוק 

 
רשאית במהלך ההתקשרות להוסיף ו/או לגרוע רכבים, בהודעה מראש ובכתב  המועצה .1.4

רכבים מחייבת הוצאת הזמנת עבודה חתומה מראש ובכתב ע"י  הוספתכי  מובהרלספק. 
 . המועצהמורשי החתימה של 

 
השירותים הכלולים במפרט, יסופקו במסגרת התמורה ליח' המפורטת בטופס הצעת  כל .1.5

 כן אם אלא, בגין יתר השירותים הנלווים נשוא המכרז נוספת תמורה תשולםמחיר ולא 
 . ובמפורש בנפרד תומחרו השירותים

 
מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המשתתף כוללת את כל ההוצאות של המשתתף, בין  .1.6

המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע כלל הפעולות על פי תנאי 
 ,ושירות מלא עמלות, מיסים, המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, ביטוחים, אחריות

 "ב.וכיוצ
 

מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב מבלי לגרוע  .1.7
 ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה בעבודה ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה ובתמורה.

 
 :דלקניםוהתקנת  אספקה .2

 
, יתקין הספק דלקן ימי עבודה מיום הוצאת ההזמנה 7-ולא יאוחר מ הזמנה הוצאת עם .2.1

 . שנכללו בהזמנה מהרכבים אחד בכל אוניברסלי
 

יהיו חדשים ומקוריים,  המועצהוהתקני הזיהוי שיתקין הספק ברכבי  םהדלקני .2.2
 ואשר האנרגיה שרדמ של המעודכנות תקנותביותר, התואמים את ה מהדגם המתקדם

 הקיימים.  ו/או המפרטים התקנים דרישות בכל עומדים
 

 תאםהספק י . או בתחנת הספק המועצה באתר מרוכז יוםבע"י הספק  עשהת ההתקנה .2.3
, או בתחנה  הקרובה המועצהמרוכז במשרדי  באופןאת ביצוע התקנות  המועצהעם 

 .עימו ובתיאום המנהל החלטת לפי, למועצה
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 את במקומם ויתקין ברכביםהקיימים  ישניםה הדלקנים אתזהיר  באופןיפרק  הספק .2.4
 הדלקןשל  תקנהה)הפירוק כלול במחיר האספקה וה החדשים האוניברסליים הדלקנים

 ללא תמורה נוספת(. 
 

בכל תקופת ההתקשרות. במידה וקיים צורך  הדלקנים הספק יהיה אחראי לתקינות .2.5
ללא תמורה נוספת.  יםתקינ םשאינ דלקנים, יחליף הספק על חשבונו אישה סיבה מכל

בתוך יום עסקים אחד ממתן  ןתקי ושאינ דלקן כלמובהר, כי על הספק לתקן/להחליף 
 הודעה בעניין.

 
 

 : והדלקנים מערכות התידלוק .3
 

ות זיהוי ובקרה שיותקנו בכלי הרכב כמערכות התדלוק יופעלו באמצעות מער .3.1
 ובאמצעות ממשקי תקשורת המותקנים באקדח התדלוק ובמחשבי התחנה. 

 
יהיו התקנים אלקטרומגנטיים המאפשרים  המועצההתקני הזיהוי שיותקנו ברכבי  .3.2

זיהוי מוחלט של כלי הרכב לצורך בחינת זכאותו לשירותי התדלוק האוטומטי 
 ולהסדרת הזרמת מידע ניהולי ותפעולי אודות כלי הרכב למערכת הניהול. 

 
הספק יתקין, יחליף ויתחזק את מערכות הזיהוי בכל כלי הרכב המורשים מטעם  .3.3

 . המועצה, והכל לפי דרישת המועצה
 

ל שכ כך, גניבות וזיופים מפניהתקני הזיהוי שיותקנו בכלי הרכב יהיו בעלי עמידות  .3.4
ובאחריות הספק לבצע כל תיקון  ,יגרמו להשבתה מיידית של המערכת פגיעהניסיון 

 ./ החלפה כפי שיידרש
 
 

 נספחתחנות השירות מטעמו, כפי שהוצהר על ידו ב בכל, למועצההספק מתחייב לספק  .3.5
של המכרז, את כל סוגי הדלקים ואת כל סוגי השירותים נשוא המכרז והחוזה   7ב'

 . שברשותו שתבקש וזאת בשירות מלא בתחנות התדלוק
 

 ללאכי כל מערכות התדלוק בכל התחנות יפעלו באופן סדיר  מחויבכך, הספק  לשם .3.6
 תקלות. 

 
לתחזק היטב את המערכות לצורך אספקה סדירה של השירותים.  מחויב הספק .3.7

 . מידילתקנן באופן  מחויבבמקרה של תקלה במערכות, הספק 
 

מ.א חבל בשטח ה תדלוק תחנתהספק מתחייב להפעיל במשך כל תקופת ההסכם  .3.8
משאבות של  תכלול  זו תחנה. המועצה מבניין"מ ק 6או במרחק שלא יעלה על  יבנה

הקרובה"(.  ה)להלן: "התחנשעות ביממה  24 ותפעל ואוריאה 95אוקטן  סולר ובנזין
במהלך תקופת ההסכם,  הקרובה  הכמו כן, הספק מתחייב שלא לסגור את התחנ

או להתקשרות עם בעל תחנה  אחרת קרובהאו לחילופין ידאג הספק לפתיחת תחנה 
באמצעותה  אחת קרובה תחנה לפחות ה, כך שבכל נקודת זמן תהיקרובה אחרת

 עם להתקשרות. האמור בסעיף זה מהווה תנאי יסודי המועצהיסופק דלק לרכבי 
 .הספק

 
. הספק יצייד המועצהיעמיד נציג מטעמו, אשר ישמש כאיש קשר עם נציגי  הספק .3.9

את איש הקשר מטעמו בטלפון סלולרי והוא יהא זמין, כל העת, לפניית נציגי 
 . המועצה

 
התדלוק האוטומטיים באמצעות אנשי מקצוע מנוסים הספק יתקין את התקני  .3.10

מטעמו, בהתאם לכל הכללים והתקנים המקצועיים החלים על התקנת התקנים 
מסוג זה, ויפרק מהרכבים התקנים ישנים המותקנים בהם ככל שישנם וככל 

 .שיתבקש לכך ע"י המנהל ללא תוספת עלות
 



 מ.א חבל יבנה
 313' מס פומבי מסגרת מכרז

  דלק ודלקנים אוניברסלייםלשירותי אספקת 
 לרכבים בשימוש מ.א חבל יבנה 
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מירה קפדנית על רכבי הספק יבצע את עבודת ההתקנה בצורה מקצועית תוך ש  .3.11
במהלך  המועצה, וישא בעלות כל תיקון שיידרש עקב פגיעה לרכבי המועצה
שהספק יהא , מבלי המועצההתקני התדלוק האוטומטיים, יהיו רכוש  .ההתקנה

 . הזכאי לכל תמורה עבור כך מעבר לתמורה בהתאם לחוז
 

 למועצההספק יישא באחריות מלאה ובלעדית לבצע את כל הדרוש על מנת לספק  .3.12
על חשבונו, ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה בשל כך, שירותי אחזקה ותחזוקה 
שוטפים ומלאים לכל מרכיבי מערכת התדלוק הממוחשב, לרבות תיקונם ו/או 

 שבר, קבוזאת הן ע החלפתם של ההתקנים כפי שיידרש לשם פעילותם התקינה
קלקול, אבדן, גניבה, ונדליזם או כל סיבה אחרת, על מנת שיתאפשר שירות 

 במהלך כל תקופת ההתקשרות המועצהתידלוק תקין בכל רכבי 
 

הספק יבצע כל הדרוש בעצמו ועל חשבונו בכל עת במהלך כל תקופת ההתקשרות,  .3.13
כך שיתאפשר שימוש מלא ותקין במערכת התדלוק הממוחשב לצורך מתן 

ירותים וכן באופן שבו תעמוד המערכת בכל עת במהלך כל תקופת ההתקשרות הש
 .בהסכם זה המועצהבדרישות הוראות כל דין ובדרישות 

 
בכל חשבונו  עללמען הסר ספק מובהר בזאת, כי במסגרת אחריותו יישא הספק  .3.14

תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות מכל מין וסוג שהם הדרושים לצורך ביצוע 
 מלאכל פעולה אחרת הכרוכה בביצוע  לרבות ההתקשרות תנאיהתחייבויותיו ע"פ 

אחר של  מסמךב או זה מסמךב במפורש נאמר לא אם גם, העבודה של ומושלם
 המכרז. 

 
 רחיצה:  שירותי .4

 
 מסחריים, לרכבים פרטיים ,מהספק רכבים רחיצת בשירותי להשתמש רשאית המועצה .4.1

 .חודש כל בסוף ויחויבבוצע באמצעות הדלקן, י הרחיצה חיוב. אוטבוסיםו
4.2.  

 
 

 "חות: דו .5
 

 בגין הדלקן באמצעות שנקראועל הספק להעביר את כל הנתונים כל חודש,  בתום .5.1
 המועצהלמחשב קובץ נתונים  הכוללדוא"ל  משלוחהחודש החולף, וזאת באמצעות 

 . או בכל דרך אחרת עליה יורה המנהל
 

הספק מתחייב כי מידע אודות כל אירוע תדלוק ממוחשב, לרבות מספר הרכב,  .5.2
תאריך תדלוק, שעת תדלוק ועלות תדלוק,  ,סוג הדלק, כמות הדלק', קילומטראז

לרבות לאחר תום  ,שנים לפחות מיום אגירת המידע 3יאגרו ויהיו ברי אחזור למשך 
 ההתקשרות.תקופת 

 
באופן רציף, בתדירות שלא תפחת מפעם בחודש, את נתוני  למועצההספק יעביר  .5.3

אשר או בכל דרך שיורה לו המנהל  , EXCEL על גבי קובץ המועצההתדלוק ברכבי 
, כמויות התדלוק ומועדיו. כן יעביר המועצהיכלול נתוני תדלוק לכל אחד מרכבי 

 פרטיאירעו בחודש החולף, לרבות הספק מדי חודש דו"ח בדבר כל התקלות ש
 התיקון. 

 
 קניינהו רכושה הינם המועצההשירותים שסופקו לרכבי  נשוא והנתונים"חות הדו .5.4

בכל עת כל נתון וכל דו"ח  למועצה. הספק מחוייב להמציא המועצההבלעדי של 
 . מכל סיבה שהיא ,נתונים"חות / דו/  מידעלא רשאי לעכב  שיתבקש ממנו. הספק

 
 במסגרתלידיעתם  שיגיע מידעהלשמור על סודיות  יםמחוייבעובד מטעמו  וכל הספק .5.5

 המועצה, לנציגי ולא להעבירם לצד ג' למעט למנהל למועצהאספקת השירותים 
 . המועצההחתימה של  למורשיהמוסמכים ו


