
 
 7/2020' מכרז פומבי מס

 לאספקת מוצרי דלק
 2020יוני 

הצעות לאספקת  תותאגידיה השונים פונים בזאת לקבל"( המועצהמועצה אזורית דרום השרון )להלן: "

מוצרי דלק לרכביהם בתחנות התדלוק של המציע, וזאת באמצעות ציוד אלקטרוני ממוחשב )למשל דלקן 

 ."( שיותקן ע"י המציע ברכביםצא"מ אוניברסלי( )להלן: "

תחת חוק   /http://www.dsharon.org.ilהודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה  

 ומנהל/מכרזים.

₪ שתוקפה עד ליום  50,000ע"ס המציעים יידרשו לצרף להצעתם ערבות בנקאית אוטונומית 

15/10/2020 . 

,  8:30-16:00ה בשעות -, בימים אשל המועצה התחבורהמחלקת את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי 

 .  03-9000576בטלפון  מיקי בלומנטללאחר תיאום טלפוני עם 

 הסכום האמור לא יוחזר.. ₪  0002,מסמכי המכרז יימסרו תמורת תשלום לפקודת המועצה בסך 

"מועד ההגשה"( במסירה ידנית בלבד  –)להלן  08:30בשעה  6/7/2020ליום הצעות המחיר תוגשנה עד 

מיקי בלומנטל ה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה, לאחר תיאום טלפוני עם במעטפ

 . 03-9000576בטלפון 

 המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם למעט מס' ושם מכרז.

 הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

 הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה  

חובה  samin@dsharon.org.ilאו  Mike@dsharon.org.il מיילבאמצעות כתובות הלשאלות ניתן לפנות 

 . 03-9000576בטלפון לוודא קבלת המייל 

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 אושרת גני גונן
 

 ראש המועצה האזורית דרום השרון

http://www.dsharon.org.il/
http://www.dsharon.org.il/
http://www.dsharon.org.il/
mailto:Mike@dsharon.org.il
mailto:samin@dsharon.org.il
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 דרום השרוןהמועצה האזורית 

 

 ,לכבוד

 המציע/המשתתף במכרז

 ג.א.נ.,

 

 אספקת דלקים - 07/2020תנאי מכרז מס' הנדון: 

 )מסמך א'(

 

"( ותאגידיה השונים פונים בזאת לקבל המועצה)להלן: " דרום השרוןהמועצה האזורית  .1

מוצרי דלק לרכביהם בתחנות התדלוק של המציע, וזאת באמצעות ציוד הצעות לאספקת 

 "( שיותקן ע"י המציע ברכבים.צא"מ( )להלן: "אוניברסלי דלקן למשלאלקטרוני ממוחשב )

כל המסמכים המצורפים למכרז זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה  .2

 את זה. 

 ורטים להלן, אשר ביחד ייקראו "מסמכי המכרז":מסמכי המכרז מורכבים מהמסמכים המפ .3

  'תנאים להשתתפות במכרז )מסמך זה(. –מסמך א 

  'טופס הצעת משתתף במכרז. –מסמך ב 

  נוסח ערבות ההצעה. –' גמסמך 

  תצהיר המציע. –' דמסמך 

  הסכם התקשרות הכולל את הנספחים הבאים: – 'המסמך 

 "סוגי הדלקים".  -(1)הנספח  •

 "מקום אספקת הדלקים". -(2)הנספח  •

 "דרכי אספקת הדלקים". -( 3)הנספח  •

 "התמורה". -( 4)הנספח  •

 ערבות הביצוע"." -( 5)הנספח  •

 ".אישור ביטוח מסוים" –( 6נספח ה) •

ו/או שיש להם הסכם לתדלוק רשאים להשתתף במכרז זה רק תאגידים, אשר מפעילים  .4

ת במרחק ונמצא ת דלקותחנ ארבע לפחות םכמתותחנות תדלוק בפריסה ארצית,  15לפחות ב

כוללות ו 402 -ו 40הממוקמת בסמוך למפגש הכבישים  המועצה בנייןק"מ מ 20של עד נסיעה 

שאלו   כדילחבור לגורמים חיצוניים    רשאי. מובהר כי המציע  גישה נוחה לאוטובוסים ומשאיות

  ישלימו את הצעתו.

 תייםנים, )שנש 4עם אפשרות הארכה לפרק זמן נוסף של  לשנתייםתקופת ההתקשרות הינה  .5

אופציית הארכת תקופת ההתקשרות שנים בסה"כ.  6, ועד לתקופה מצטברת של בכל פעם(

 בלבד. החלטת המועצהנתונה ל

)לרבות  ההיטלים, המסים ותשלומי החובההמחירים אשר יוצעו על ידי המציע יכללו את כל  .6

 .מע"מ(
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המציע הזוכה יעמיד מטעמו אדם שישמש כאיש קשר בין הזוכה לבין האחראי מטעם המועצה  .7

 בכל הקשור לביצוע ההסכם.

 על המציע למסור למועצה יחד עם הגשת הצעתו את האישורים והמסמכים הבאים: .8

מעיד על ניהול פנקסי חשבונות אישור מפקיד שומה, מרואה חשבון או מיועץ מס, ה 8.1

 .1976 -ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

תעודת רישום התאגיד )מובהר שוב כי רק תאגידים רשאים להשתתף במכרז זה( וכן  8.2

 אישור עו"ד או רו"ח בעניין מורשי החתימה בשם המציע. 

 '.דסח מסמך תצהיר בדבר קיום חובות המציע בעניין זכויות עובדים בנו 8.3

. הערבות ח"ש  50,000  לזכות המועצה בנוסח מסמך ג' בסך שלאוטונומית  ערבות בנקאית   8.4

להצעה תשמש כביטחון לחתימת  . הערבות15/10/2020 לתאריךלהצעה תהיה בתוקף עד 

ההסכם על ידי המציע הזוכה במכרז על פי דרישת המועצה. המועצה תהיה רשאית לחלט 

יע הזוכה לחתום על ההסכם בתוך התקופה שנקבעה לכך על את הערבות אם יוזמן המצ

ידי המועצה והמציע לא יעשה כן ו/או לא יגיש כל מסמך ו/או לא ימסור למועצה את 

להסכם ו/או לא יגיש כל מסמך נוסף שיידרש להגיש.  8ערבות הביצוע כאמור בסעיף 

לי לנמק את המועצה תהיה זכאית לממש את הערבות לפי דרישתה הראשונה לבנק מב

דרישתה. הערבות להצעה תוחזר למציע שלא זכה לאחר חתימת ההסכם עם המציע 

 הערבות תהא בנוסח המצורף ומסומן כמסמך ג'. )במידה ולא מומשה(. הזוכה

הכולל, בין השאר, את ההצעות הכספיות ואת  טופס הצעת משתתף במכרז )מסמך ב'( 8.5

 .לעיל 4הפרטים הנוגעים לסעיף 

 להלן. 10קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז כאמור בסעיף  8.6

 להלן באמצעות צד ג' יצרף חוזה התקשרות. 4בתנאי האמור בסעיף  העומד משתתף 8.7

 המציע.+חותמת מורשי החתימה בשם המציעע"י  כל מסמכי המכרז כאשר הם חתומים 8.8

 ,הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומר ועצההמ .9

להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים  ,לאחר הגשת ההצעות למכרז

עמידתו של המציע בחינת בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע וזאת, בין היתר, לצורך 

  .מכרז זהבתנאי 

פה, עם מציעים בדבר פרטים שונים -המועצה תהא רשאית לבוא בדברים, בכתב או בעל

 למועצה להעריך את הצעותיהם.בהצעותיהם, וזאת כדי לאפשר 

+ ש"ח  2,000של המועצה תמורת סך של  תחבורהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת  .10

 יש לצרף להצעה את הקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. שלא יוחזרו. מע"מ 

 דוא"לכתובות הל ,2020/6/92לא יאוחר מתאריך  ,שאלות הבהרה בדבר המכרז יש להעביר .11

 . Mike@dsharon.org.il  ,samin@dsharon.org.il הבאות:

המציע יחתום על כל מסמכי המכרז, יכניסם למעטפה הנושאת את שם ומספר המכרז ויכניס  .12

בשעה  2020/7/6מועצה עד ליום ה ברותבגזאת המעטפה ידנית לתיבת ההצעות המצויה 

 !שתוגש לאחר המועד הנ"ל לא תידון . הצעה03:08

 תשומת לב המציע מוסבת לתנאים הבאים: .13

mailto:Mike@dsharon.org.il
mailto:samin@dsharon.org.il
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הרשות בידי המועצה להוציא לפועל רק חלק מן ההסכם, ואם החליטה כך, תהיה רשאית  13.1

( לגבי אותו חלק בלבד. המציע לא יהיה המועצה )אך לא חייבת( לבחון את ההצעה)ות

 זכאי לכל תמורה או פיצוי בגין הקטנת היקף ההסכם. 

הרשות בידי המועצה להוציא לפועל על ידי המציע חלק מן ההסכם בלבד ובה בעת למסור  13.2

 את הביצוע של חלק אחר מן ההסכם למציע אחר.

 לפועל את ההסכם.הרשות בידי המועצה לבטל את המכרז בכל שלב ו/או לא להוציא  13.3

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל ו/או לחלק את רכישת הדלקים בין מספר  13.4

מציעים, באופן שייראה למועצה, כאשר ההצעות לכל חלק, כאמור, ייבחנו כהצעות 

עצמאיות בפני עצמן. המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף 

 רכישת הדלקים, כאמור.

בין הזוכים, בכל מקרה כל זוכה  הויובהר כי אם תחליט המועצה לפצל את הזכיי 13.4.1

 יידרש לשאת בעלות התקנת ותחזוקת הצא"מ של הרכבים שישויכו לו.

בין ספקי  ללהיכללהציע לספק שלא זכה  המועצה שומרת לעצמה את הזכות 13.4.2

 המועצה אם יתאים את המחיר לספק הזוכה.

המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל הצעה אחת שלמה, גם אם אחד  13.5

ממרכיביה אינו הזול ביותר ביחס להצעות האחרות, ובמקרה שכזה יינתן להצעות ניקוד 

 .X ( =B*250)(+A*100)על פי הנוסחא הבאה: 

A  המחיר 2020 ייונאוקטן אחרי הנחה, נכון לחודש  95= המחיר המוצע לליטר בנזין .

כולל מע"מ, ובטופס ההצעה )מסמך ב'( על המציעים  לליטר אחד  ₪ 5.42המלא כיום הוא 

כל רחבי בתחנות בבתדלוק כולל מע"מ  לליטר אחדלהגיש הצעה להנחה המתייחסת 

 אג' לליטר כולל מע"מ. 29-ההנחה צריכה להיות לא פחות מ הארץ.

B 2020 ייונ, נכון לחודש כולל מע"מ = המחיר המוצע לליטר סולר לתחבורה .  

( הנמוכה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה )בתנאי כמובן שהמציע עמד Xהתוצאה הסופית )

הדלקים בין מספר ביתר תנאי המכרז, ובתנאי שהמועצה בחרה שלא לפצל את רכישת 

 מציעים(.

ליטר  100,000-ממוצע הרכישות השנתי של המועצה עומד על כ -לידיעת המשתתפים 

ליטר סולר לתחבורה. אין בנתונים אלה משום התחייבות  250,000-אוקטן + כ 95בנזין 

מצד המועצה לרכוש את הכמויות הנ"ל או חלק מהן. נתונים אלה מוצגים לשם הערכה 

 ום מטרה אחרת. בלבד ולא לש

מודגש בזאת כי בכל הנוגע לסולר לתחבורה, מתבקשים המציעים להגיש הצעתם בשיטה  13.6

של "מבנה מחיר", שלפיה תשולם התמורה למציע הזוכה בתקופת ההתקשרות. שיטת 

 "מבנה מחיר" מבוססת על הנתונים הבאים.

ת בטבל אנרגיה מנהל הדלק והגזהמתפרסם מעת לעת ע"י משרד ה מחיר בז"ן 13.6.1

"מחירים תיאורטיים של מוצרי דלק שאינם בפיקוח" תחת העמודה "סולר 

(. Kמ"ק לק"ג במיכליות" )עמודה    10לתחבורה שתכולת הגופרית בו אינה עולה על  

המציעים אינם רשאים לאלף ליטר.  ₪ 875.22מדובר בסך של  1/6/20-נכון ל

 לשנות מרכיב זה!

ובר בסך מד /20/61-המתפרסם מעת לעת ע"י משרד האוצר. נכון ל הבלו על הסולר 13.6.2

 !ציעים אינם רשאים לשנות מרכיב זההמלאלף ליטר.  ₪ 2,942.45 של
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הנובע מכך שהמציע הזוכה רוכש את הסולר ומשלם את הבלו, אך  מרכיב המימון 13.6.3

 5.3, כאמור בסעיף 45מקבל את התמורה מן המועצה בתנאי תשלום של שוטף + 

להסכם )מסמך ה'(. ריבית הפריים הידועה במשק תהווה את הבסיס למרכיב 

והמציעים מתבקשים להציע הפחתה או תוספת לריבית  (1.60%המימון )כיום 

. ההפחתה/התוספת לריבית הפריים תישאר קבועה לכל אורך תקופת יםהפרי

 ההתקשרות עם המציע הזוכה.

  .1%-תהיה גבוהה מהיא לא לריבית הפריים במרכיב המימון,  תוספתאם תוצג 

המוצע על ידי המציעים, אשר יכלול את כל יתר העלויות, ללא יוצא  מרווח השיווק 13.6.4

מן הכלל )לרבות הובלה, השקעות, ביטוחים, עובדים, כלליות, עמלות, שיווק וכו'(, 

על המציעים להגיש הצעתם למרווח שיווק עבור וכן את הרווח המבוקש על ידם. 

מרכיב זה יהיה  . במהלך תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה,אלף ליטר סולר

 2020 ייונצמוד למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הוא מדד חודש 

 .15/7/2020-שיפורסם ב

₪ )לא כולל  280-לא יהיה גבוה מ זהמרווח השיווק לאלף ליטר, כאמור בסעיף 

 מע"מ( לכל אלף ליטר.

 מס ערך מוסףלעיל יתווסף  6.431.עד  6.131.על כל המרכיבים הנזכרים בס"ק  13.6.5

 כקבוע בדין. למותר לציין כי המציעים אינם רשאים לשנות מרכיב זה.

. 2020 ייונהצעות המחיר לסולר תחבורה תיבחנה על בסיס התעריפים הנהוגים בחודש  13.7

 למילוי וחישוב הצעת המחיר לסולר לתחבורה: דוגמאלהלן 

 ליטר 1,000-ל ₪-מחיר ב המרכיב

  ₪ 875.22 ( מחיר בז"ן1

 ₪ 2,942.45 ( בלו2

 *₪ 11.92=  0.30%= פריים +  1.90% ( מימון3

  ₪ 200 ( מרווח שיווק לאלף ליטר4

  ₪ 4,029.59 סה"כ לפני מע"מ

  ₪ 4,714.62 (17%סה"כ כולל מע"מ )

ימים,  60-, שהם שווי ערך ל45* חישוב המימון מבוסס על תנאי תשלום של שוטף + 

   -ולכן הנוסחא לקבלת המחיר הסופי לאלף ליטר סולר תחבורה היא 

  ./ אחוז המימון( * )מחיר בז"ן + בלו( 100* ) 60/  365

שני  רקמודגש שוב כי על המציעים למלא בהצעתם לסולר תחבורה )במסמך ב'( 

בטבלה(;  3( התוספת / ההפחתה לריבית הפריים במרכיב המימון )סעיף 1 –נתונים 

 בטבלה(.  4( מרווח השיווק לאלף ליטר )סעיף 2

אין לשנות / להסתייג מיתר המרכיבים, אשר ייקבעו על ידי הרשויות הרלוונטיות 

 פורט לעיל. כמ

ספרות לאחר הנקודה  2-יש לנקוב בבכל מקום בו נדרש המציע לנקוב בסכום או באחוז,  13.8

 העשרונית.
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 למשל)תנאי תשלום קרובים יותר ל 45+וטףזכות לשנות את תנאי התשלום משלמועצה  13.9

לפי הרבית של מבנה  (95)סולר או בנזין  לליטר ומנגד להתאים את המחיר, (30+וטףש

 .בהצעת המציע המחיר

הרשות בידי המועצה לבטל את המכרז בכל עת ו/או לבטל חלק מהמכרז ו/או לא לקבל  13.10

 הצעה כלשהי.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והדבר נתון  13.11

 ומסור לשיקול דעתה ולהחלטתה הבלעדית.

 ומתן עם הזוכה במכרז.המועצה רשאית לנהל משא  13.12

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על ידי שינוי או  .14

תוספת בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, ייחשבו )א( כאילו לא נכתבו, 

 בשלמותה. -או )ב( המועצה תהיה זכאית לפסול את ההצעה 

 לעצמה את הרשות, אך לא חייבת, לתקן טעות חשבון אריתמטית בהצעה.המועצה שומרת  .15

נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה או מי שהוסמך לכך  13-14ההחלטה בעניין סעיפים  .16

 על ידה.

אם תתגלה סתירה או שגיאה או אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של סעיף או מסמך כלשהו,  .17

לפני  עבודה ימי 5עצה בכתב. הודעה כאמור יש למסור לפחות יש להודיע על כך ללא דיחוי למו

 המועד האחרון להגשת ההצעות.

כל מסמכי המכרז הם רכוש המועצה, הם מושאלים לשם הכנת ההצעה והגשתה ויש להחזירם  .18

עד למועד הגשת ההצעות, בין אם הוגשה הצעה ובין אם לאו. אין להעתיקם או להשתמש בהם 

 לשום מטרה אחרת.

מועד האחרון להגשת ההצעות, רשאית המועצה להקדים או לדחות את המועד האחרון עד ל .19

להגשת ההצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתה 

 המוחלט. הודעה בעניין תימסר מבעוד מועד למציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז.

 בקפדנות על תנאי מכרז אלו.המועצה זכאית לפסול כל הצעה אשר לא תענה  .20

 -, ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים חתומים הזוכה במכרז יידרש להמציא את מסמכי המכרז .21

ימי  5הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך  עפ"י  -ואישור על קיום ביטוחים  ביצוע לרבות ערבות

 עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה. 

 -ו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח תנאי המכרז כפופים לתוספת השניה של צ .22

יגברו ויקבעו  -, וכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין הוראות התוספת השניה 1958

 הוראות התוספת השניה.

 

 בכבוד רב,

 דרום השרוןהמועצה האזורית 
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 הצעת משתתף במכרז - מסמך ב'

 ,לכבוד

  .דרום השרוןהמועצה האזורית 

 

בות את , לר07/2020אני החתום מטה מאשר בזה כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז מס'  .1

תנאי המכרז, ההסכם ונספחיו, בחנתי בחינה זהירה את יתר המסמכים, ואני מגיש בזה את 

הצעתי זו, ומתחייב למלא את כל התחייבויותיי שנקבעו בהסכם, במחירים המפורטים להלן: 

  

לתדלוק  יטר אחדלל הנחה ממחיר תחנה 

 (2) (1) בכל הארץבתחנות 

 אוקטן 95בנזין 
 

 ______ אגורות

 

המחיר המקסימלי שרשאי המציע לגבות )בשירות מלא ולפני מתן  –" משמע לליטר אחד "מחיר תחנה (1)

 .2002  -הנחה( בהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מירביים בתחנות תדלוק(, תשס"ב  

 ₪ לליטר. 5.42 – 01/06/2020-נכון ל

 . אגורות הנחה 29-לא פחות מ ( 2)

 .ספרות לאחר הנקודה העשרונית 2-יש לנקוב ב

 

הפחתה/תוספת לריבית הפריים  

במרכיב המימון, כאמור בסעיף 

 (3) לתנאי המכרז 6.331.

מרווח השיווק לאלף ליטר, 

 6.431.כאמור בסעיף 

 (4) לתנאי המכרז

 ₪______  ______% סולר לתחבורה

 

לריבית הפריים במרכיב המימון, כאמור  תוספתה (.-במקרה של הפחתה נא להוסיף את הסימן מינוס ) (3)

  .1%-בסעיף זה לא תהיה גבוהה מ

 ₪ )לא כולל מע"מ( לכל אלף ליטר.  280-מרווח השיווק לאלף ליטר, כאמור בסעיף זה לא יהיה גבוה מ  (4)

 .ספרות לאחר הנקודה העשרונית 2-יש לנקוב ב

 

__ תחנות תדלוק בפריסה __ ו/או יש לי הסכם תדלוק הכולל אני מצהיר בזאת כי ברשותי .2

 נסיעה  מרחקהנמצאות בתחנות תדלוק  ו/או יש לי הסכם תדלוק עם ____    ברשותיוכן    ,ארצית

)להלן:  והן כוללות גישה נוחה לאוטובוסים ומשאיותהמועצה  בנייןמק"מ  20שלא עולה על 

רך אספקת דלקים למועצה ולתאגידיה "(. כל התחנות הנ"ל ישמשו לצובותהקרו ותהתחנ"

ות, או הקרוב ותהשונים, ואני מתחייב כי בתקופת ההסכם עם המועצה לא אסגור את התחנ

 ארבעלפחות לחילופין אדאג לפתיחת תחנות קרובות אחרות, כך שבכל נקודת זמן תהיינה 

 .ק"מ מבניין המועצה 20של  מרחק נסיעהתחנות פעילות, עם נגישות כאמור, ב
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 ניין המועצהמבק"מ    20תחנות דלק במרחק של עד    4בטבלה זו ימולאו פרטיהם של    –  טבלה א'

 :: המרחק יימדד לפי נסועה על הכביש ולא בקו אווירי(הערה)

 שם התחנה מס"ד
שיוך 

 לחברה

מרחק מבניין 

 המועצה )ק"מ(
 הערות

1.      

2.      

3.      

4.      

 תחנות הדלק הנוספות: 11בטבלה זו ימולאו פרטיהם של  – טבלה ב'

 שם התחנה מס"ד
שיוך 

 לחברה
 הערות מיקום

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

ימים מעת חתימת ההסכם עם  10-אני מודע לכך כי לפני אספקת הדלקים ותוך לא יותר מ .3

כאשר ההתקנה  המועצה )במידה ואזכה( אני אתקין ברכבי המועצה ותאגידיה השונים צא"מ,

כמו כן לא אחייב וזאת מבלי שאקבל תמורה כלשהי בגין כך.  תבוצע על ידי בחניון המועצה,

ידוע לי שבחלק מן הרכבים כבר קיים ציוד ו/או דמי תפעול חודשיים.    בגין הצא"מ בדמי ניהול

או לרכוש אותו  שכזה, אשר יהיה צורך להחליפו או להתאימו לתחנות התדלוק שברשותי

, וזאת מבלי שאקבל תמורה כלשהי בגין כך. התמורה היחידה שאקבל בגין מהמפעיל הקודם

אספקת הדלקים תהא מחיר הדלקים בלבד, כאמור בהצעתי הנ"ל, שסופקו על ידי לרכבי 

 המועצה ותאגידיה השונים. 
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תשלום למפעיל הקודם בגין רכישת הצא"מ, התשלום עבור הרכישה  שויידריובהר כי במידה 

 ה בלבד. המועצה תדאג להתחשבנות מול המפעיל הקודם.יבוצע מול המועצ

הם התקני תדלוק רגילים ואינם צריכים להיות  עוד יובהר כי הצא"מ שיותקן ברכבי המועצה

 בעלי יכולת קריאת מד מרחק.

)חמישה(  5'( ונספחיו, בתוך הבאם הצעתי זו תתקבל, הנני מתחייב לחתום על ההסכם )מסמך  .4

ידי המועצה ולהפקיד בו בזמן בידי המועצה את ערבות הביצוע  ימים מעת שאדרש לכך על

 ( להנחת דעתו של גזבר המועצה.5ה)נספח 

אני מסכים בזה שהמועצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו. ברם, ההצעה תישאר בתוקף  .5

 )תשעים( יום מהתאריך הסופי להגשת ההצעות. 90במשך תקופה של 

י על הצעה זו, מחייבות אותי כל הוראות ההסכם, נספחיו אני מצהיר בזה כי מיום חתימת .6

 ושאר מסמכי המכרז כאילו היו חתומים על ידי.

 הנני מצהיר ומתחייב כי: .7

"צאצא,  הורי הורה, , ורההמליאת המועצה יש / אין לי )מחק את המיותר(: בן זוג,  חברי בין .א
, אח או אחות ובני זוגם ואף לא סוכן או שותף זוגם של כל אחד מאלה-זוג ובני-צאצאי בן

 "קרוב"(.  –)"להלן 
 

ד אחל שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( דיגאתב .ב
מאלה: חבר מועצה, לרבות בן זוגו, הורה, בן או בת, את או אחות, וכן סוכן או שותף חלק  

ו א ן אחד מהמנויים לעיל מכהן בתאגיד כמנהלואי, חיםואו ברון הוב אחוזים 10העולה על 
 עובד אחראי. 

 
 ין לי )מחק את המיותר( קרוב כהגדרתו לעיל העובד במועצה. איש/ .ג

 
רשאית לפסול את הצעתנו אם יש לנו קרבה  היהלנו כי ועדת המכרזים של המועצה תע דוי

 ור לעיל, או אם מסרנו הצהרה לא נכונה.כאמ משפחתית

מתחייב לא לגלות ולמנוע  יאנל קשר או תיאום עם מציעים אחרים, ומוגשת ללא כ יהצעת .8

 לאחרים עד למועד קבלת הודעת המזמין על הזוכה במכרז. יאת גלוי פרטי הצעת

ש"ח  50,000להבטחת קיום התחייבויותיי שבהצעתי, מצורפת בזה ערבות בנקאית בסך  .9

  '.גשקלים חדשים( בנוסח מסמך  )חמישים אלף

באם לא אקיים את התחייבויותיי, כולן או מקצתן, שבהצעתי זו, הזכות המלאה בידי המועצה 

לממש את הערבות ללא כל הודעה או התראה נוספת, והנני מוותר מראש על כל זכות להתנגד 

  לכל צעד שתנקוט המועצה כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

 

 ______________________המציע )השם(: ___

 הכתובת: _____________________________

 טל': ____________ פקס' :_______________

 

 ________________חתימת המציע )בצירוף חותמת(: __________

 מורשי החתימה מטעם המציע:שניים משמות 

 ________________ ת.ז. ________________

 

 ________________ ת.ז. ________________
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 נוסח ערבות ההצעה - 'גמסמך 
 ,לכבוד

  דרום השרוןהמועצה האזורית 
 

 אוטונומית ערבות בנקאית כתב הנדון:

 לאספקת דלקים  - 7/2020מכרז מס' 

 

"( המבקשים" –מס' ת.ז/ ח.פ_______________ )להלן  ______________________ פי בקשת-על

זאת ו , ובמילים : חמישים אלף ₪() ₪  50,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

 .ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ( "מכרזה" -)להלן במכרז שבנדון בקשר עם השתתפותם 

סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של 

 אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע   14  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך

 או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם

- ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על

פיה, תביעה  -פיה בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על

 מאת המבקשים. משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום 

 . דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה. 10/2020/15 ערבות זו תישאר בתוקפה עד

מובהר כי המועצה תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את הארכת תוקף הערבות הבנקאית כל עוד לא חלף  

 תוקפה של הערבות.

 בכל צורה שהיא.  ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה

 

 

 

 

 

                              ____ _________ ___          בנק_______ _______תאריך: 
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 ' דמסמך 

 ובדבר שכר מינימום כדין , ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלותבדבר העסקת עובדים זריםתצהיר 
 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אני הח"מ 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:
 
 

,  שהגיש הצעה למכרז להלן: "המציע"(אני משמש כ __________אצל המציע ________________ ) 
ומוסמך  להלן: "המכרז"(,) __________ -להאזורית דרום השרון, שפרסמה המועצה  ________מס' 

 ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. 

 
 . הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז 

 
 :בתצהיר זה 

 
גם בעל השליטה בו או תאגיד  –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם  – "בעל זיקה"

שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או 
 מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 
 : 1981 –כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א    –    "שליטה"
ט יכולת הנובעת רק ממילוי לכוון את פעילותו של תאגיד, למע -בין לבד ובין יחד עם אחרים  -"היכולת 

תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר בתאגיד; מבלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט 
 בתאגיד אם מתקיימת בו אחת מאלה:

 הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד; ( 1)
בידיו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שענינן הנפקה של אמצעי  ( 2)

 שליטה בתאגיד או החלטות שענינן מכירה, או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם;"
 

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע  
 במשבצת המתאימה [ : X ]יש לסמן

 
  31 –לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 

, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  2002באוקטובר 
 ; 1987- ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –התשנ"א 

 
 לפי  2002באוקטובר    31  –עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג    הורשענו ביותר משתי ,

ו/או לפי    1991  –חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  
,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה   1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 ; אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה 
 

  1998-, התשנ"חחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותל 9אנו מקיימים את הוראות סעיף . 
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
 

 __________ 
 חתימה        

 
 אישור

________________ עו"ד, ה"ה  הריני לאשר כי ביום ___________הופיע/ה בפני 
______________, נושא ת.ז.___________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 
 יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה כן, אישר בפניי את תוכן תצהיר לעיל וחתם עליו בפניי.

 
 _______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד 

 

file:///C:/Users/Dror%20Epstein/Downloads/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20document.aspx%3flawid=2876:9
file:///C:/Users/Dror%20Epstein/Downloads/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20document.aspx%3flawid=2876:9
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 הסכם -' המסמך 
 

 __________ביום  דרום השרוןשנערך ונחתם במועצה האזורית 
 
 

 ב י ן
 

  דרום השרוןהמועצה האזורית 
 )להלן : "המועצה"(

 מצד אחד
 

 ו ב י ן
 

 _______________, ח.פ ________________ :הזוכה
 אשר כתובתו ________________________________

 ולחייבו בחתימתו/םבאמצעות המוסמך/ים לחתום בשמו 
 מצד שני"(                                                                                   הספק)להלן : "

                   
 

"( אשר פורסם ע"י המכרז: ")להלן 07/2020והספק הוכרז כזוכה במכרז מס'   הואיל 
 המועצה;

 
להעלות על הכתב את התחייבויותיהם וזכויותיהם בהסכם זה נים יוהצדדים מעוני  והואיל

 להלן.
 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 

  מבוא והגדרות .1

 

מהווים חלק בלתי וכל מסמכי המכרז, ללא יוצא מן הכלל, נספחיו  ,המבוא להסכם זה 1.1
 .ההסכםנפרד מ

 תשמשנה לפירושו.הכותרות לסעיפי הסכם זה אינן מהוות חלק ממנו ולא  1.2

  בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפירוש המובא לצדם: 1.3
  ( להסכם זה.1)הכמפורט בנספח  –"סוגי הדלקים" 

  ( להסכם זה.2)הכמפורט בנספח  –"מקום אספקת הדלקים" 
  ( להסכם זה.3)הכמפורט בנספח  –"דרכי אספקת הדלקים" 

  ( להסכם זה.4)הכמפורט בנספח  –"התמורה" 
 ( להסכם זה.5)הכמפורט בנספח  –ת הביצוע" "ערבו

 להסכם זה (6ה) כמפורט בנספח  –"אישור ביטוח מסוים"

  אספקת הדלקים .2
הספק מתחייב לספק למועצה ולתאגידיה השונים את סוגי הדלקים, בדרכי אספקת הדלקים, 

 במקום אספקת הדלקים ובהתאם לתמורה המפורטת בהסכם זה.
 

  הצהרת הספק .3
 

  מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:הספק 
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 הינו בעל הידע והיכולת לספק את הדלקים, כמפורט בהסכם. 3.1

 

יש ברשותו תחנות תדלוק בפריסה ארצית וכן ציוד, כוח האדם והמימון הדרושים לצורך  3.2
 אספקת הדלקים, כמפורט בהסכם.

 

ל חשבונו ימים לכל היותר ממועד חתימת הסכם זה, הוא יתקין ע  10הוא מתחייב כי בתוך   3.3
 בכלי הרכב של המועצה ותאגידיה השונים ציוד אלקטרוני ממוחשב )בדומה לדלקן

, בהתאם וסולר לתחבורה 95לצורך אספקת בנזין  "(צא"מוכיו"ב( )להלן: " אוניברסלי
 התקנת הצא"מ תבוצע בחניון המועצה.  לרשימת כלי הרכב שתועבר אליו על ידי המועצה.

 ו/או דמי השאלה כמו כן הספק לא יחייב בגין הצא"מ בדמי ניהול ו/או דמי תפעול
שבחלק מן הרכבים כבר קיים ציוד שכזה, אשר יהיה צורך להחליפו   ספקידוע לחודשיים.  

 קבל תמורה כלשהי בגין כך.ל, וזאת מבלי ואו להתאימו לתחנות התדלוק שברשות

 
פירוק והתקנה של התקני התדלוק יתבצעו בחניון המועצה רק ככל שמדובר  3.3.1

כלי רכב לפחות בכל פעם. בכל יתר המקרים, תתבצע   6-בהתקנה ופירוק מרוכזים ב
ויובהר   .ההתקנה בתחנות השירות של יצרני התקני התדלוק הפרוסות ברחבי הארץ

לחניון המועצה לביצוע   כי אין הגבלה על מספר הפעמים שבהן יהיה על הספק להגיע
 פירוקים והתקנות.

 

במידה ויחולו שינויים במצבת כלי הרכב של המועצה ו/או תאגידיה השונים, הספק  3.4
מתחייב, על פי דרישת המועצה, לפרק על חשבונו ואחריותו את כל הצא"מ שהותקן בכלי 

, ובמקרה זה הפירוקים וההתקנות הרכב הישנים ולהתקין צא"מ בכלי הרכב החדשים
  3.3.1יבוצעו בהתאם לאמור בסעיף 

 

לתו לספק למועצה ולתאגידיה השונים מוצרי דלק לסוגיהם השונים, בתחנות דלק ביכו 3.5
 הפרוסות ברחבי המדינה ובאמצעות צא"מ.

 

ו/או להיות בהסכם עם חברה לעיל, הספק מתחייב להפעיל  3.5בנוסף לאמור בסעיף  3.6
 20של עד נסיעה ת דלק במרחק ותחנ ארבעבמשך כל תקופת ההסכם לפחות שתפעיל, 

 ותהתחנ)להלן: " הכוללות גישה נוחה לאוטובוסים ומשאיותהמועצה  בנייןק"מ מ
במהלך תקופת  ותהקרוב ותהתחנ אתלא לסגור ש"(. כמו כן, הספק מתחייב בותהקרו

, או לחילופין ידאג הספק לפתיחת תחנות אחרות, כך שבכל נקודת זמן תהיינה ההסכם
ק"מ מבניין  20של  נסיעה מרחקלפחות שתי תחנות פעילות, עם נגישות כאמור, ב

 האמור בסעיף זה מהווה תנאי יסודי בהסכם. .המועצה
 

הספק מתחייב לספק למועצה, על פי הזמנתה ועל פי דרישתה, את כל סוגי הדלקים  3.7
מרביתן בתחנות התדלוק שברשותו, אשר  ו/או בשירות עצמי שתבקש וזאת בשירות מלא

 שעות ביממה. 24תפעלנה 

 

הוא יעמיד נציג מטעמו, אשר ישמש כאיש קשר עם נציגי המועצה. הספק יצייד את איש  3.8
 הקשר מטעמו בטלפון סלולרי והוא יהא זמין, כל העת, לפניית נציגי המועצה. 

 

 תקופת ההסכם .4
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או בתאריך חתימת  ,1/9/2020, אשר תחל ביום שנתייםהסכם זה יעמוד בתוקף למשך  4.1
תקופת )להלן: " 31/8/2022החוזה ע"י שני הצדדים, לפי המאוחר, ותסתיים ביום 

 "(. ההתקשרות
 

המועצה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, כאשר אורכה של כל  4.2
( 6) ששבכל פעם, וסך כל תקופות ההתקשרות לא יעלה על  שנתייםתקופה לא יעלה על 

 שנים בסך הכל.
 

על אף האמור לעיל, מוסכם כי המועצה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה, לבטל את  4.3
ה, לגבי סוג מסוים של דלקים או לגבי כל סוגי הדלקים, ובלבד ההתקשרות, כולה או חלק

. המועצה אינה מחויבת במתן )ימי לוח( יום 45שניתנה לספק הודעה מוקדמת של 
 נימוקים לביטול ההתקשרות כאמור.

 

 מבלי לפגוע בזכותה לעשות כן על פי דין, תהא למועצה הזכות לבטל הסכם זה ו/או 4.4
 לאלתר, בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:להביאו לידי סיום 

 

מונה לספק מפרק, מפרק זמני, כונס נכסים, או ניתן צו פירוק או כינוס נכסים זמני  4.4.1
 יום ממועד נתינתם. 45או קבוע, וצווים או מינויים אלו לא בוטלו תוך 

 

 מתאימים.הספק לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו מחמת פירוק ו/או העדר אמצעים   4.4.2

 

לעיל, ולא יפעיל את התחנה  3.6הספק יפר את התחייבויותיו כאמור בסעיף  4.4.3
בטרם  ות/הקרוב ות/הקרובה במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או יסגור את התחנ

 הסתיים ההסכם עם המועצה.

 

ימים מעת   10הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו ולא תיקן את ההפרה בתוך   4.4.4
 ה.שנדרש לכך ע"י המועצ

  

 התמורה .5
 

תמורת אספקת הדלקים וכל השירותים כמפורט בהסכם זה, תשלם המועצה ו/או  5.1
  ( להסכם זה.4)התאגידיה השונים )לפי העניין( את התמורה המפורטת בנספח 

התמורה היחידה שיקבל הספק בגין אספקת הדלקים תהא מחיר הדלקים מובהר כי 
(, שיסופקו על ידו לרכבי המועצה ו/או לתאגידיה השונים ו/או 4)הבלבד, כאמור בנספח 

(. הספק לא יקבל תמורה נוספת כלשהי בגין 2)הלמתקני המועצה כאמור בסעיף ב' לנספח  
 וכיו"ב. ביטוחים, שיווק, כלליותהוצאות הובלת הדלקים, שכר עובדיו, 

 

רדת של כלי הרכב המועצה תעביר לספק את רשימת כלי הרכב של המועצה ורשימה נפ 5.2
 של תאגידיה השונים. 

 

, לרבות אחת לחודש, ישלח הספק חשבון מפורט ונפרד עבור הדלקים שסופקו למועצה 5.3
בפילוח כנ"ל   וחשבון נפרד עבור הדלקים שסופקו לתאגידיה השונים  .בחלוקה לפי תחנות

תאום דרישה לפילוח אחר תעשה ב,  ידי המועצה מעת לעת-או בכל פילוח אחר שיידרש על
בצירוף חשבונית מס כדין, בגין החודש הקודם. לאחר עם הספק הזוכה ובהסכמתו. 

בדיקת החשבון ואישורו, תשלם המועצה ו/או תאגידיה השונים )לפי העניין( לספק את 
 . )כפוף כמובן לאישורו( החשבון קבלתממועד  ימים 45בתוך התמורה, וזאת 
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ולכל המאוחר עד היום החמישי לכל חודש, יעביר הספק  בתחילתו של כל חודש קלנדרי 5.4
הפירוט יופיע על  למועצה פירוט של מחירי הדלקים כפי שעודכנו בתחילת אותו חודש.

 קובץ גיליון אלקטרוני.

 
לפי  תאגידיה השוניםהמועצה תהיה רשאית לשלם את התמורה לפי הסכם זה באמצעות  5.5

 שיקול דעתה הבלעדי.

 
בגין אספקת הדלקים תהא מחיר הדלקים בלבד, כאמור הספק קבל יהיחידה שהתמורה  5.6

 ידי לרכבי המועצה ותאגידיה השונים.-, שסופקו עלובהצעת

 
ומנגד תשלום קרובים יותר  תנאיל 45+וטףהתשלום משזכות לשנות את תנאי למועצה  5.7

 .בהצעת המציע לפי הרבית של מבנה המחיר( 95)סולר ובנזין  לליטר להתאים את המחיר
 

 מעביד-העדר יחסי עובד .6
 

כקבלן עצמאי מוסכם כי במילוי התחייבויותיו של הספק ע"פ הסכם זה משמש הספק  6.1
המעניק שירותי אספקת דלקים, ולפיכך לא יחולו בין הצדדים יחסי עובד מעביד, על כל 

 המשתמע מכך.
 

יפעלו מטעמו של הספק לביצוע בהתאם לכך ולמען הסר ספק, מובהר כי כל העובדים אשר   6.2
הסכם זה, אינם ולא יחשבו כעובדי המועצה ו/או תאגידיה השונים ואין בינם לבין 

 מעביד, על כל המשתמע מכך.-המועצה כל יחסי עובד
 

 אחריות לנזקים ותביעות .7
 

נזק ישיר אשר יגרמו למועצה ו/או למי על פי הדין לשפות בגין על הספק תחול האחריות  7.1
מטעמה ו/או לכל צד ג' ו/או לרכושם, ובכלל זה בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה 
 למועצה בקשר עם אספקת הדלקים ע"י הספק ו/או אי אספקה לרבות הוצאות משפטיות

 .חלוט שנדרשו לשלם בהתאם לפסק דין סופיסבירים ושכר טרחת עו"ד  סבירות
 

פצות כל מי שנפגע ו/או נגרם לו הפסד המועצה רשאית לתקן כל נזק ו/או לשפות ו/או ל 7.2
בגין פעולות הספק ו/או עובדיו בהקדם, על מנת למנוע נזק רב יותר ו/או למזער את 

ובלבד שהתריע על טענה לקיומו של נזק כלשהו בפני הספק וניתנה לספק הזדמנות   נזקיה.
 מזעורו.לפעול למניעת הנזק או 

 

תחויב בתשלום כלשהו בגין תביעות או  הספק מתחייב כי במידה והמועצה תשלם ו/או 7.3
ימים  30הוא ישפה אותה בכל סכום שנדרשה לשלם, וזאת בתוך  ,אירועים כמצוין לעיל

ובתנאי שהמועצה הודיעה לספק על  קבלת פס"ד חלוט המורה כך.לכל היותר מעת 
 דרישה, כאמור, ואפשרה לו להתגונן כנגדה.

 

 תאגידיה השונים של המועצה כאילו היו המועצה עצמה.הוראות סעיף זה יחולו גם על  7.4

 

על אף האמור בהסכם זה, חובת הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק באחריות  7.5
( התקבל 1ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה, כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: )

הודיעה לספק על כל ( המועצה ו/או הבאים מטעמה 2פס"ד שביצועו לא עוכב המורה כן )
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תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לספק לנהל את ההגנה ולא 
( בשום מקרה הספק לא 3התפשרה בשמו ובמקומו ללא אישורו של הספק מראש ובכתב )

יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של 
 הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו. .מההמועצה ו/או מי מטע

הספק מתחייב לבטח עצמו ומתחייב להחזיר את אישור הביטוח המצ"ב המסומן כנספח 
 ( להסכם.6ה)

 

 ערבות .8
 

להבטחת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, יפקיד הספק בידי המועצה ערבות בנקאית  8.1
"(, שתהא בתוקף לכל תקופת ערבות הביצוע)להלן "ש"ח  000100,אוטונומית בסך של 

יום. נוסח הערבות יהא  60ולכל תקופות ההארכה של ההסכם )באם יהיו( ועוד הסכם זה 
 ( להסכם זה.5)הכמפורט בנספח 

 

בכל מקרה בו הפר הספק את התחייבויותיו או שהמועצה עשתה כדין שימוש בזכויותיה  8.2
והוציאה סכומים שהספק חב בהם על פי ההסכם והוא לא החזירם למועצה על פי 

ימים  7לאחר מתן התראה בכתב בת  צה זכאית לממש את הערבות.דרישתה, תהיה המוע
 .מראש על כך

 

 תוקפה של הערבות תוארך, מפעם לפעם, בהתאם לתקופת ההסכם.  8.3
 

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויות הספק ו/או מי מטעמו בכל  8.4
 מקרה שהוא.

 

 סיום ההסכם .9
 

הסכם זה, בעקבות ביטולו, פקיעתו או סיום תקופתו, מתחייב הספק לפרק,  משיסתיים 9.1
על חשבונו ואחריותו, את כל הצא"מ שהותקן בכלי הרכב ו/או במתקני המועצה להם 

פירוק הצא"מ  ממועד סיום ההסכם. עבודה ימי 7-סופקו דלקים, וזאת תוך לא יאוחר מ
 יבוצע בחניון המועצה.

 

, אם המועצה תחליט להשאיר את הצא"מ ברשותה, לספק לא 9.1למרות הכתוב בסעיף  9.2
חודש ממועד  18תהיה כל דרישה כספית למועצה בגין הצא"מ, ובתנאי שחלפו לפחות 

 התקנת הצא"מ.

 

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית למועצה, זכאית המועצה, במקרה של אי פירוק  9.3
רק את הציוד, וזאת ללא הודעה מוקדמת וללא צורך בפסק הציוד במועד כאמור לעיל, לפ

משפט, ולחייב את הספק בהוצאותיה, בין אם בדרך של קיזוז חשבונותיו -דין של בית
 ו/או חילוט ערבות הביצוע ו/או בכל דרך אחרת.

 

האמור אינו בא לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת למועצה כנגד הספק לפי כל דין, וכן  9.4
ווי מניעה, צווי עשה וכל צו ביניים אחר במעמד צד אחד ומבלי להפקיד בזכותה לקבל צ

 ערבות.
 

 סעדים והפרות .10
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 .1970 -על הוראות הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות(, תשל"א  10.1
 

מהוות הוראות עיקריות והפרתן תחשב כהפרה יסודית של  8 -ו 5, 3, 2הוראות סעיפים  10.2
 ההסכם.

 

הפר הספק הוראה יסודית מהוראות הסכם זה, רשאית המועצה, בנוסף לשאר זכויותיה  10.3
ימים לאחר  5על פי הוראות הסכם זה וע"פ כל דין, לראות הסכם זה כמבוטל בתוך 

 שהודיעה על כך לספק. 
 

 שונות .11
 

ו/או להסב לאחר את זכויותיו או חובותיו לפי   הספק מתחייב שלא להעביר ו/או להמחות 11.1
הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו 
או שליחיו, בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך את הסכמת 

 המועצה מראש ובכתב.

 

עדה מטעם אחד הצדדים לא ייחשבו שום ויתור ו/או ארכה ו/או הימנעות מפעולה במו 11.2
על זכויותיו על פי הסכם זה או על פי דין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה ו/או  רכוויתו

 זכאות לכל סעד.

 

היה ואחד הצדדים לא ישתמש בזכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או לפי כל דין, לא  11.3
קרה המסוים ולא לגבי של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המ רכוויתוייחשב הדבר 

 מקרים שיקרו לאחר מכן. 

 
והבלעדית בין הצדדים  נתונה סמכות השיפוט הייחודית במחוז מרכזלבית המשפט  11.4

  להסכם זה.
 

כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו  11.5
שעות ממועד  72 בדואר רשום לפי הכתובת הנ"ל, תחשב כאילו נתקבלה ע"י הנמען תוך

שעות,  24תוך  –הישלחה, ובמידה ונשלחה בפקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני 
 במועד בו הונחה כאמור. –ואילו אם הונחה במען הרשום לעיל 

 
 
 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 

 ______________      _______________ 
 הספק      המועצה 
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 נספחים להסכם

   

 הדלקים" סוגי" - (1)הנספח 
 אוקטן  95בנזין 

 סולר לתחבורה
 

 " מקום אספקת הדלקים" -( 2)הנספח 
 בכל תחנות התדלוק של הספק ברחבי הארץ. -לכלי רכב 

 
 "דרכי אספקת הדלקים" -( 3)הנספח 

אוקטן וסולר לתחבורה יסופקו בכל תחנות התדלוק של הספק   95בנזין    –לכלי רכב  
 ברחבי הארץ באמצעות צא"מ, אשר יותקן ע"י הספק בכלי הרכב.

 
 "התמורה" -( 4)הנספח 

 

לליטר אחד לתדלוק  הנחה ממחיר תחנה 

 (2( )1) הארץ כלבתחנות ב

 ______ אגורות אוקטן 95בנזין 

 

 

המחיר המקסימלי שרשאי המציע לגבות )בשירות מלא ולפני מתן  –" משמע לליטר אחד "מחיר תחנה (1)

 .2002  -הנחה( בהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מירביים בתחנות תדלוק(, תשס"ב  

 ₪ לליטר. 5.42 – 01/06/2020-נכון ל

 . אגורות הנחה 29-לא פחות מ (2)

 .ספרות לאחר הנקודה העשרונית 2-יש לנקוב ב

 

הפחתה/תוספת לריבית הפריים  

במרכיב המימון, כאמור בסעיף 

 (3) לתנאי המכרז 6.331.

מרווח השיווק לאלף ליטר, 

 6.431.כאמור בסעיף 

 (4) לתנאי המכרז

 ______% סולר לתחבורה

 

 ______₪ 

 

תוספת לריבית הפריים במרכיב המימון, כאמור ה (.-במקרה של הפחתה נא להוסיף את הסימן מינוס ) (3)

 .1%-בסעיף זה לא תהיה גבוהה מ

 ₪ )לא כולל מע"מ( לכל אלף ליטר.  280-מרווח השיווק לאלף ליטר, כאמור בסעיף זה לא יהיה גבוה מ  (4)

 .ספרות לאחר הנקודה העשרונית 2-יש לנקוב ב
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 נוסח ערבות הביצוע -( 5)הנספח 
 

 ,לכבוד
  דרום השרוןהמועצה האזורית 

  
 

 אוטונומית ערבות בנקאית כתב הנדון:
 לאספקת דלקים -7/2020מכרז מס' 

 
"( המבקשים" –מס' ת.ז/ ח.פ_______________ )להלן  ______________________ פי בקשת-על

בקשר   זאתו  , ובמילים : מאה אלף ₪()   ₪    100,000  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
 .ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ( "מכרזה" -)להלן במכרז שבנדון עם השתתפותם 

  
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל 
 אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

 
ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע   14  תחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוךאנו מ

 אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים. 
 

- ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על
פיה, תביעה  -בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום עלפיה 

 משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים. 
 

 בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.  ועד  .20221031. בתוקפה עדערבות זו תישאר 
 

מובהר כי המועצה תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את הארכת תוקף הערבות הבנקאית כל עוד לא חלף  
 תוקפה של הערבות.

 
 בכל צורה שהיא.  ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה

 
 
 
 
 

                      ____ ____________          בנק_______תאריך: _______
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 אישור ביטוח מסוים   –' 6ה  נספח 
 ( DD/MM/YYYY) הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

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

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטח ה מבקש האישור 

 שם  
 מ.א דרום השרון 

  הספק   שם

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☐

 אספקת מוצרים ☒

 ______ אחר: ☐
 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 
 

 כתובת מייל   

 מען למשלוח דואר  
 
 
 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
  ומהדורת
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה

תאריך  
 סיום 

  בתוקף  נוספים  כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח 
   חריגים וביטול

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח

 מטבע סכום

        

       
       
       
        

, 321, 333, 328, 318       צד ג' 
308 ,309 , ,307  ,315  ,
329 

 ,   319, 328       אחריות מעבידים 

אחריות  
 +מוצר מקצועית

      301 ,302 ,304 ,307 ,
328   

        

        

 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות)בכפוף, פירוט השירותים 
 

 003אספקת דלק  לביצוע
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
בדבר    האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא    לאביטוח,    פוליסת שלביטול   או האישור  מבקש לרעת שינוי

 השינוי או הביטול. 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 נספח השירותים 
קוד   תיאור השירות נשוא ההתקשרות

 השירות 
קוד   תיאור השירות נשוא ההתקשרות

 071 רוקחות  001 אבטחה השירות 
 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(

 073 רפואה משלימה 003 אספקת גז ודלק
 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור 

 075 שירות לאומי  005 בדיקות מעבדה ודגימות
שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי  006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה

 ומלונאות 
076 

 077 שירותי ביקורת  007 ומיסוי ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון 
 078 שירותי גניזה וארכיב  008 בית מטבחיים/ משחטות

 079 שירותי דת  009 עבודות קבלניות גדולות  -בניה 
 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה  010 בעלי חיים

 081 שירותי משרד  011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות
 082 ניהול שירותי  012 בקרת מוסדות חינוך 

 083 שירותי ניטור  013 בריאות הנפש
 084 שירותי פיקוח ובקרה 014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות 

 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה(  015 בתי אבות ומעונות 
 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 016 גביה וכספים

 087 שירותי קוסמטיקה  017 גינון, גיזום וצמחיה
 088 שירותי תחזוקה ותפעול 018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות 
 089 שירותי תחזוקת מערכות  019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 שירותים אווירי/ימי 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 091 שירותים בחו"ל  021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות 

שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים,  022 הובלות והפצה 
 מלכ"ר וחל"צ(

092 
 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור 

 094 שירותים פרא רפואיים 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות 
 095 שירותים רפואיים 025 הסעת נוסעים

 096 והשכרותשכירויות  026 הפקת אירועים/אולמות אירועים
 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 027 הריסות/פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 השקעות ויזמות

 099 תכשיטים/ אבני חן  029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה 
 100 תפעול ציוד 030 חברות מנהלות 

 101 וחברות הסלולרתקשורת  031 חדר כושר/ אימוני ספורט
 102 - 032 חדרי כושר וספורט

 103 - 033 פסולת, פינוי והובלה -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות

 105 - 035 חקירות 
 106 - 036 צומח/חי -חקלאות 

 107 - 037 טיסות
 108 - 038 יועצים/מתכננים 

 109 - 039 כוח אדם 
 110 - 040 אדריכל, הנדסאי מהנדס, 

 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל
 112 - 042 מחקרים וסקרים 

 113 - 043 מחשוב
 114 - 044 מידע
 115 - 045 מיפוי 

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד 
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו
 123 - 053 מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה"(

 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות 
 125 - 055 מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדיםנופש וטיולים )לרבות 

 126 - 056 ניהול מבנים
 127 - 057 ניקיון 

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ
 129 - 059 ספרינקלרים 

 130 - 060 עבודות מתכת 
 131 - 061 עבודות עץ 

 132 - 062 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה(
 133 - 063 פלסטיק

 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ
 135 - 065 ציוד תאורה והגברה

 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה 
 137 - 067 צמ"ה

 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב 
 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

 140 - 070 קמעונאות )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה"(
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 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
קוד  כיסויים נוספים בתוקף

 הסעיף 
קוד  כיסויים נוספים בתוקף

 הסעיף 
 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 
 במסגרת כיסוי אחריות מקצועית 

303 - 373 
 374 - 304 הרחב שיפוי 

 375 - 305 כלי ירייה  -הרחבת צד ג' 
נזק בעת שהות זמנית  -הרחבת צד ג' 

 בחו"ל 
306 - 376 

 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה  -הרחבת צד ג' 
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר 

תאגיד מחזור יצרנים בישראל  –)ת.מ.י.ר. 
 בע"מ. 

308 
- 

378 
 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר

 381 - 311 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור
 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה 

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע
 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד 

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל 
 386 - 316 כיסוי רעידת אדמה

אחר )יש לפרט שם  -מבוטח נוסף 
 וכתובת(

317 - 387 
 388 - 318 מבקש האישור -מבוטח נוסף 
היה וייחשב כמעבידם של   -מבוטח נוסף 

 מי מעובדי המבוטח
319 - 389 

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי  
תאגיד מחזור  –ת.מ.י.ר.  –המבוטח 

 יצרנים בישראל בע"מ. 

320 
- 

390 
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי  

 המבוטח ומבקש האישור
321 - 391 

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
 393 - 323 אחר  -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור -מוטב לתגמולי ביטוח 

 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים 
אחריות פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי 

 מקצועית 
326 - 396 

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 
 ראשוניות

המבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
 ( מכל מבטח של מבקש האישור

328 
- 

398 
 399 - 329 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'

שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט שם  
 וכתובת(

330 - 400 
 401 - 331 האישורשעבוד לטובת מבקש 

 402 - 332 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(
 403 - 333 ₪.  2,000,000מינימום גבולות אחריות -
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
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קוד  כיסויים נוספים בתוקף
 הסעיף 

קוד  כיסויים נוספים בתוקף
 הסעיף 

- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 

 

        


