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  הודעה

  007/2018הסכם /מכרז

ושירותים נלווים עבור                  שירותי אספקת דלק לביצוע 
  מי הרצליה בע"מ

  

ושירותים נלווים  שירותי אספקת דלקלביצוע הצעות זה במזמין ") המזמין(להלן: "בע"מ הרצליה מי 
  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.ובכפוף , המזמיןעבור 

 ,המזמיןהאינטרנט של  אתרב "מכרזים"לשונית התחת המצויים  ,מסמכי המכרזאת ניתן לעיין ולהדפיס 
את מסמכי המכרז לקבל, ללא תשלום, ניתן ן, . כ")אתר האינטרנט(להלן: " herz.co.il-www.mey :בכתובת

   .12.09.2018החל מיום (בניין לב העיר), הרצליה,  2במשרדי המזמין, רחוב בן גוריון 

, הודעות בדבר שינויים, הבהרות ותשובות לשאלות בנוגע למכרזתפורסמנה גם אתר האינטרנט במודגש, כי 
לו יחייבו את המשתתפים במכרז, ולפיכך המפורטות במסגרת מסמכי המכרז, ואבהתאם להוראות 

  . לעקוב אחר פרסומים כאמור באתר האינטרנט יםהמציעבאחריות 

  .במצטברבמסמכי המכרז תנאי הכשירויות המפורטים  כלעל  בעצמורשאי להשתתף במכרז רק מי שעונה 

, פרט אחר יוןללא כל צ( בלבד 007/2018במעטפות סגורות, נושאות ציון מספר מכרז , תימסרנה ההצעות
למזכירות ועדת  בדואר),הצעות לשלוח אין ( אישיתבמסירה , )שם המציע או כל פרט מזהה אחרלרבות 

 12:00בשעה  11.10.2018ליום  עדהרצליה ), ר(בניין לב העי 2המכרזים של המזמין, ברחוב בן גוריון 
  .הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל תיפסל ולא תובא לדיון בצהריים.

  ביותר או כל הצעה שהיא. גבוההמתחייב לקבל את ההצעה האינו  המזמין
  

  

  

  בכבוד רב,
  

  שאול אביב, מנכ"ל

  מי הרצליה בע"מ
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  בע"מהרצליה מי 
  007/2018 מס' מכרז

   והוראות כלליות למשתתפים תנאי המכרז
                           ושירותים נלווים  אספקת דלקביצוע שירותי ל

  עבור מי הרצליה בע"מ
  
  

  מהות המכרז

ושירותים נלווים שירותי אספקת דלק  ביצועלהצעות לקבל  קשמב") המזמין(להלן: "הרצליה מי  . 1
"), הכל כמפורט במסמכי מכרז זה ובנספחים המצורפים אליו השירותים(להלן: " זמיןהמעבור 

  ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

כל השירותים "), בין היתר, את הזוכה(להלן: " מכרזיבצע הזוכה במובהר, כי במסגרת "השירותים" 
  המפורטים להלן: 

, לכלי הרכב של המזמיןה) (בהתאם למקר סולרמסוג או  אוקטן 95אספקת דלקים מסוג  . 1.1
   ") ואשר משרתות את חברת הדלקבמסגרת תחנות דלק, הנושאות את שם הזוכה ("וזאת 

 ).נספח ג'כלל הציבור, והכל בהתאם ליתר הוראות המכרז וההסכם  (

מערכות תדלוק מובהר, כי בכלי הרכב של המזמין מותקנים, במועד פרסום הזמנה זו, 
אחריות הזוכה יהיה לבצע, בין השאר, את האחזקה השוטפת של ים, ובאוטומטי אוניברסלי

 ובנוסףהתקני התדלוק הנ"ל וכן לבצע את כל השירותים הנלווים ו/או הנדרשים בקשר לכך, 
לבצע בעתיד ובעת החלפת כלי רכב של המזמין את פירוק התקני התדלוק המותקנים כיום 

בדרישות  ות(העומד יםניברסליאו יםמערכות תדלוק אוטומטיולספק ולהתקין במקומם 
  כאמור.רכב המשרד האנרגיה) בכלי 

כמפורט בהסכם בתדירות  שירותי שטיפה פנימית וחיצונית לכלי הרכב (פרטיים ומסחריים) . 1.2
 .)נספח ג'(

הפקת דו"חות של פעולות התדלוק ביחס לכלי הרכב של המזמין, בהתאם לחתכים שונים,  . 1.3
  .)פח ג'נסכמפורט ביתר הרחבה במסגרת ההסכם (

כלי רכב פעילים,  15 ברשותו של המזמיןנכון למועד פרסום הזמנה זו: (א) , כי המזמין מבהיר
; וכן (ב) כמות הדלק הממוצעת כלי רכב מסחריים 12 - ו")  פרייבט("כלי רכב פרטיים  3מתוכם 

הינה  ליטר לחודש 1,000 - ליטר לחודש, אשר מתוכה כ 3,100 - הנצרכת על ידי המזמין עומדת כל כ
  . ליטר לחודש הינה סולר 2,100 - וכ 95בנזין אוקטן 

            , או בכלל, דלקיםיב להזמין כמות כלשהי של יחתמ אינו , כי המזמיןמודגש חרף האמור לעיל
 להוראות ההסכם בכפוף והכל ייעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ו ,מאת הזוכה

   ).נספח ג'(

נשוא המכרז,  תקופת ההתקשרות בהזמין את השירותים בכוונת המזמין ל אין, כי מודגשעם זאת, 
זה הוראות מכרז כל יתר בכפוף לוהכל , רק באמצעות הזוכהאך ואלא , צדדים שלישייםאת מ

  .) המצורף אליונספח ג'( וההסכם

זה,  מכרז ו שלבמסגרת יםהנדרשהשירותים יודגש, כי התיאור דלעיל מהווה תיאור כללי ביותר של 
  במסגרת יתר מסמכי המכרז, על נספחיו. , כמתואר לעיל,וכי דרישות מפורטות מופיעות

לענות על הדרישות המקצועיות,  ,ביצועה בהמשךעל וכן במסגרת המכרז ההצעה שתוגש על  . 2
 .וכן לעמוד בדרישות המפורטות במסגרת מכרז זה, על נספחיובארץ בתחום השירותים המקובלות 

 , או לחלק ממנו. למכרז זהייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר מתח ואינהמזמין  . 3
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  כשירויות המציע

, במועד האחרון תנאי הכשירויות המפורטים להלן כלעל  בעצמורשאי להשתתף במכרז רק מי שעונה  . 4
 :במצטבר, במכרז להגשת הצעות

 .בישראלהרשום  )שותפות / חברהתאגיד (המציע הינו  . 4.1

וההיתרים, הדרושים בהתאם להוראות כל דין, על מנת לעסוק בכל האישורים המציע מחזיק  . 4.2
 מכרז זה, לרבות אך מבלי למעט,מסגרת בתחום אספקת דלקים ויתר השירותים כמתואר ב

שיווק של כל סוגי הדלקים בלעסוק  - מינהל הדלק  - האנרגיה היתר בר תוקף מאת משרד 
 .)דבלב(להסרת ספק, האישור יהיה על שם המציע  נשוא מכרז זה

) תחנות דלק בפריסה ארצית, וזאת בין על ידי מאה ועשרים( 120המציע מפעיל לכל הפחות  . 4.3
המציע עצמו ובין באמצעות זיכיון מאת המציע לצדדים שלישיים ונושאות את שם המציע 

  .")חברת הדלק("

) בתחום השיפוט של העיר הרצליה, בין בבעלות המציע אחת( 1למציע לכל הפחות תחנת דלק  . 4.4
ונושאת את שם המציע ופעלת על ידי עובדיו ובין המופעלת על ידי זכיין מאת המציע ומ
 .(דהיינו, כולל שבתות וחגים) 365/24/7, ואשר פועלת במתכונת של ")חברת הדלק("

) בתחום השיפוט של העיר הרצליה, אחת( 1המציע מפעיל לכל הפחות תחנת שטיפת כלי רכב  . 4.5
 כלי רכב פרטיים והן כלי רכב מסחריים. במסגרתה ניתן לבצע שטיפה הן של

פועל תחת צו כינוס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות  אינוהמציע  . 4.6
 .במסגרת צווים זמניים כאמור לעיל

 ,, כי היה ובמהלך הליכי המכרז ועד למועד ההכרזה על הזוכה במכרזלמען הסר ספק מובהר
(ובכלל זה, גם צווים זמניים) כנגד המציע צווים כאמור יוצאו  ,או אף לאחר המועד כאמור

או ההתקשרות בין /יהווה הדבר עילה לביטול ההצעה ו/או הודעת הזכייה של המציע ו
 .המזמין לבין המציע

 .ספרי חשבונות כחוק" ומנהל עוסק מורשה"הינו המציע  . 4.7

 .1976 - ל"ו תנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשמלוא הבעומד המציע  . 4.8

בין במסגרת  ,להגיש הצעה למכרז זה על ידי מספר מציעים במשותף איןלמען הסר ספק,  . 4.9
, מערכת יחסים של מיזם משותף, בין במסגרת של קבלן וקבלן משנה ובין בכל דרך אחרת

 .להלן 4.10זולת כמפורט בסעיף 

), אשר יועסק 1( אחדזה לעיל, יהא המציע רשאי להציג קבלן משנה  4חרף האמור בסעיף  . 4.10
 "מטעם המציע". להלן,  0, כמפורט בסעיף שטיפת כלי רכבשירותי מטעם המציע בביצוע 

המציע בתנאי כעמידתו של  וקבלן המשנה כאמור ייחשבלעיל ב 4.5התקיימות תנאי סעיף 
 זה לעיל. 4סעיף 

הסכם מותנה  במסגרת מסמכי הצעתוכאמור, על המציע להציג  ככל שיוצג קבלן משנה
בקשר לביצוע שירותי שטיפת של המציע מטעמו (בזכיית המציע במכרז זה) עם קבלן המשנה 

, הנ"לספק ומבלי לגרוע מזכות המזמין להורות על החלפת קבלן המשנה  תהסרל. כלי הרכב
          במפורשיהיה טעון כאמור ), קבלן המשנה נספח ג'כמפורט בהרחבה במסגרת ההסכם (

ל המזמין ומבלי , אשר יינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי שמראש ובכתבקבלת אישור המזמין 
צורך ליתן נימוקים להחלטתו, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

  המזמין בעניין אישור ו/או אישור בתנאים ו/או אי מתן אישור לקבלן המשנה כאמור.

להסרת ספק, המציע הזוכה יהיה אחראי על ביצוע כל "השירותים" בכללותם ובשלמותם, 
מחובתו של קבלן המשנה למלא אחר כל הוראות המזמין ו/או מי מטעמו,  וזאת מבלי לגרוע

  והכל בהתאם ליתר הוראות מכרז זה על נספחיו.
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  המכרז קבלת מסמכי

               האינטרנט  אתר" במכרזים"לשונית התחת המצויים  ,מסמכי המכרזאת ניתן לעיין ולהדפיס  . 5
 לקבל, ללא תשלום,ניתן "). כן, אתר האינטרנט(להלן: " herz.co.il-www.mey המזמין, בכתובת:של 
ועד  12.09.2018החל מיום , , הרצליה2בן גוריון , רח' משרדי מי הרצליה בע"מבמסמכי המכרז את 

  .10.10.2018 ליום

בהרות ותשובות לשאלות בנוגע הודעות בדבר שינויים, המודגש, כי באתר האינטרנט תפורסמנה גם 
, ואלו יחייבו את המשתתפים במכרז, ולפיכך להלן, בהתאם להוראות המפורטות מכרזהליכי הל

  .לעקוב אחר פרסומים כאמור באתר האינטרנט יםבאחריות המציע

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי מלוא העלויות וההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת 
  רז ובקשר להשתתפות המציע במכרז, תחולנה על המציע בלבד.ההצעה למכ

  צירוף מסמכים

 כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:  . 6

החשבון - הדין או רואה- רךעובידי  תמאושרכשהיא של התאגיד, ההתאגדות צילום של תעודת  . 6.1
 אישורם על האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד וכןשל התאגיד 

 .לעיל 4.1עיף לאישור קיום התנאי האמור בס, בחתימתם על מסמכי המכרז

בתוקף של לכל היותר (עדכני תדפיס עדכני על המציע לצרף  - "חברה" - ככל שמדובר ב
 .שבועיים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות) מרשם החברות

היתר בר תוקף , לרבות לעיל 4.2עיף בסנים על קיום התנאי הקבוע העואישורים והיתרים  . 6.2
 .שיווק של כל סוגי הדלקים נשוא מכרז זהבלעסוק  - מינהל הדלק  - האנרגיה מאת משרד 

אישור באמצעות , לעיל 4.3עיף סמסגרת סיון קודם לאישור קיום התנאי האמור ביפירוט נ . 6.3
ובכלל זה, רשימת תחנות התדלוק  ,(ג)1ב'נספח , בנוסח רואה החשבון המבקר של המציע
 .הפועלות במסגרת  "רשת המציע"

, לעיל 4.4עיף סבדבר התקיימות תנאי  הצהרה החתומה על ידי מורשי החתימה של המציע . 6.4
"רשת המציע"  - , לרבות פרטים מלאים אודות תחנת הדלק השייכת ל(ד)1'בנספח בנוסח 

 ואשר מצויה בתחומי השיפוט של העיר הרצליה.

, לעיל 4.5עיף סבדבר התקיימות תנאי  הצהרה החתומה על ידי מורשי החתימה של המציע . 6.5
ת שטיפת כלי הרכב ואשר מצויה , לרבות פרטים מלאים אודות תחנ(ד)1נספח ב'בנוסח 

 להלן. 6.10לעיל ובסעיף  4.10בתחומי השיפוט של העיר הרצליה, בכפוף לאמור בסעיף 

, בדבר עמידת המציע (ה)1ב'נספח , בנוסח הצהרה מאת מורשי החתימה במסגרת המציע . 6.6
 ; לעיל 4.6 תנאי סעיףב

מפקיד שומה או מרואה תקף ועדכני בדבר היותו עוסק מורשה, ואישור תקף ועדכני אישור  . 6.7
 לעיל. 4.7 לאישור קיום התנאי האמור בסעיף חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק

 .המצ"ב (א)1ב'נספח , בנוסח לעיל 4.8תצהירים המאמתים את קיום התנאי הקבוע בסעיף  . 6.8

    ,התלויות ועומדות התביעות האזרחיותכל , המפרטת את )(ב)1נספח ב'(הצהרה בנוסח  . 6.9
המציע ו/או מטעם המציע משפט (בארץ ובחו"ל) כנגד - בבתי, במועד הגשת ההצעה במכרז זה

בעליו ו/או נושאי המשרה  המציע ו/אולהם, וכן בוררויות שבהן צד  והינשהמציע ו/או כאלה 
), הם צד להן, בין כתובעים ובין במציע(בתוקף תפקידם  ועובדיו ו/או מנהליבמציע ו/או 

), חמש מאות אלף שקלים חדשים( 500,000₪, וזאת בהיקף כספי העולה על סך של כנתבעים
 .מציעכל הליך כאמור שהינו מהותי לפעילות ה ובנוסף

מובהר, כי במסגרת ההצהרה הנ"ל יפורטו גם הליכים המטופלים על ידי חברות הביטוח, 
  .אולם, אין צורך בפירוט עתירות מנהליות בהן מעורב המציע, בין כעותר ובין כמשיב

         ,פלילייםההליכים האת כל  )(ב)1נספח ב'(, על המציע לפרט בהצהרתו בנוסח בנוסף
, מתנהליםאשר וחקירות של גופים ומוסדות ממשלתיים בארץ ובחו"ל, לרבות כתבי אישום 

ו ו/או מנהליבעליו ו/או נושאי המשרה במציע ו/או  המציע ו/אוכנגד , במועד הגשת ההצעה
  .)במציע(בתוקף תפקידם  ועובדי
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סטאטוס  קשר עם, בההליכים כמפורט לעיל חוות דעת עורך הדין המטפל בנושאלצרף נא 
  .וגובה הסיכון הכספיההליך סיכויי י בכל אחד מבין ההליכים, הטיפול המשפט

             פועל תחת  אינולמכרז, ולפיו המציע  (ה)1נספח ב'אישור בנוסח  , כאמור,בנוסף, יצורף
הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות במסגרת צווים זמניים  צו כינוס ו/או
  בוקר האחרון של המציע לא צוינה הערת "עסק חי".דו"ח הכספי המבכי וכאמור לעיל, 

מהווה חלק  אינהזה לעיל  6.9מובהר, כי מתן ההצהרה בעניין ההליכים כאמור בסעיף 
  .לעיל 4.6מתנאי הסף במכרז, זולת ההתייחסות לקיום התנאי הקבוע בסעיף 

הסכם מותנה  - מטעמו  שירותי שטיפת כלי רכב ביצועמציג קבלן משנה ל ככל שהמציע . 6.10
יבצע עבור המציע את ר שא(בזכיית המציע במכרז זה) עם קבלן המשנה מטעמו של המציע, 

 שטיפת כלי הרכב.שירותי 

הפרטים והמסמכים  כלהמציע יציג בנוסף את פרטי ניסיונו של קבלן המשנה כאמור, וכן את 
 זה לעיל, גם ביחס לקבלן המשנה הנ"ל. 6מטעם המציע, בהתאם לסעיף  הנדרשים להגשה

ב לחוק חובת המכרזים, 2ככל שמדובר בעסק המצוי בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף  . 6.11
 , יצרף המציע אישור של רואה חשבון ותצהיר כנדרש שם.1992- התשנ"ב 

 .להלן 8, כמפורט בסעיף תי מותנית להצעהערבות בנקאית בל . 6.12

 ,כל דיןהוראות ובכפוף ל , לפי שיקול דעתו הבלעדירשאימבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמין  . 7
הוכחת ולהשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ל לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים נוספים

  ו בתנאי המכרז.עמידת

   ערבות להצעה

 20,000₪ - השווה לבנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך המציע יצרף להצעתו ערבות  . 8
 למכרז זה ומהווה חלק בלתי נספח א'), וזאת בנוסח המצורף כשקלים חדשיםעשרים אלף (במילים: 

  ").הערבות להצעה(להלן: " נפרד הימנו

בנקאית" ובמפורש לא ערבות אשר הוצאה על ידי כל גוף אחר, "ערבות  אך ורקמודגש, כי תתקבל 
  ובכלל זה, לא תתקבל ערבות מטעם חברת ביטוח.

צד שלישי כלשהוא,  לבקשת לאובמפורש , בלבדמובהר, כי הערבות להצעה תוצא לבקשת המציע 
  לעיל. 4.10קבלן המשנה, אם יהא כזה מטעם המציע בהתאם לסעיף  ובכלל זה,

צדדית  ה חדיתהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פנילהצעה הערבות  . 9
 .ואו לנמק את דרישתו/כל חובה להוכיח  ו, מבלי להטיל עליהמזמיןשל 

מעבר  להצעההארכת תוקף הערבות . 11.01.2019 עד לתאריךף תעמוד בתוקלהצעה הערבות  .10
 .תיעשה בהסכמת המציע לתאריך הנ"ל

יחתם ההסכם עם המציע ילאחר שוזאת הצעתו לא תתקבל  , אשרתוחזר לכל מציעלהצעה הערבות  .11
 יקבע כזוכה במכרז.יש

הנובעים , ובתוספת הפרשי הצמדהלעיל  8בסעיף לחילוט יהיה הסכום הנקוב להצעה סכום הערבות  .12
") המדד" :י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן"כפי שמתפרסם ע ,מעליית מדד המחירים לצרכן

להצעה,  בין המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות לבין המדד הידוע במועד חילוט הערבות
 .ובכל מקרה לא יפחת סכום הערבות להצעה מהסכום הנומינאלי

, בכל מקרה בו לא ימלא הזוכה אך מבלי למעט , לרבותהמזמיןת פי הוראלהערבות להצעה תחולט  .13
 להלן, שאז תשמש הערבות להצעה פיצוי מוסכם ומוערך מראש. 43עד  42פים בסעישחובה מהחובות 

  .לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסףהמזמין של  ומזכותאין באמור לעיל כדי לגרוע 

 - לעיל  13עד  8פים הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות בסעי .14
 .תיפסל על הסף ללא צורך בכל הודעה נוספת
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  המכרז ותנאי אספקת השירותיםהכרת 

כל הפרטים לפני הגשת הצעתו, את לבדוק בעצמו ו/או באמצעות מומחים מטעמו,  על המציע .15
לפיו, וכן את התאמתם הן ליכולותיו של המציע  יווהתנאים הקשורים במכרז ובביצוע התחייבויות

 . והן להוראות כל דין

מלוא בביצוע לרבות ם הקשורים במכרז ותנאיהכל כי בהצעתו הביא בחשבון את  ,המציע מצהיר
לא תוכרנה תביעות אשר כי , והתחייבויותיו מכוחו, וכן את התאמתם ליכולותיו ולהוראות כל דין

  .באי התאמתם ליכולותיו של המציע ו/או להוראות הדיןאו הנ"ל תנומקנה באי הכרת התנאים 

מכי המכרז הינו למיטב ידיעתו של המזמין, להסרת ספק, המידע הנמסר על ידי המזמין במסגרת מס
ואין בו כדי לחייב את המזמין ו/או כדי להטיל עליו אחריות, מכל מין וסוג שהם, לכל נזק ו/או הפסד 

  .ו/או הוצאה, אשר ייגרמו, למי מהמציעים ו/או מי מטעמם, עקב הסתמכות על מידע כמתואר לעיל

  הבהרת מסמכי המכרז

יום  לא יאוחר מאשררשום למזמין, אשר יתקבל אצל המזמין על המציע להודיע במכתב  .16
 על כל סתירה, שגיאה, אי התאמה, או חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז ועל כל, 03.10.2018

או ו/הכלול במסמכי המכרז  ,ן כלשהויספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עני
: (להלן וט פרטי השואל וכתובתו ו/או מספר פקס למענהוהכל תוך פיר נשוא המכרזלשירותים הנוגע 

 ").ההודעה"

בכתובת המזמין שהינה: , אתי וייס נציג המזמין, אליו על המציעים להפנות את ההודעה הינו גב'
, או Eti@mey-herz.co.il(בניין לב העיר), הרצליה, או באמצעות דואר אלקטרוני:  2רחוב בן גוריון 

  .09-9710814. באחריות השואל לוודא את קבלת ההודעה בטלפון: 09-9710828באמצעות פקס: 

פרטי המציע, שם איש הקשר, : הפרטים הבאיםכל את  , לכל הפחות,על הפונים לציין על גבי פנייתם
  .בירוריםצורך לשל הפונה הטלפון  פר, מספר הפקס ומסקטרוני של הפונהלר אדואכתובת 

,           בקבצים הניתנים לעריכה בלבדכונת המתוארת להלן, שאלות ההבהרה תועברנה אך ורק במת
  .WORDבפורמט  וכן אך ורק

  פירוט השאלה  מסמך  מס' סעיף  מס"ד

מספרה הסידורי 
  של השאלה

הסעיף אליו 
  מתייחסת השאלה

מתייחסת מסמך אליו ה
ההזמנה לקבלת השאלה: 

  Xנספח או ההסכם או הצעות 

  

 .יה אם לא נערכה בהתאם לאמור לעיל ולהלןהא רשאי שלא להשיב לפני המזמין

תשובות בכתב. המזמין מסור לו יאת ההודעה במכתב רשום כאמור לעיל, למזמין מסר המציע  .17
 לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.גם התשובות תישלחנה העתקי 

             16עיפים כל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד ממנה, את ההודעה ואת התשובות, כאמור בס .18
 לעיל. 17 - ו

לא תישמע טענה מפי המציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן פרטי  .19
קיבל תשובה כאמור  לעיל ולא 16עיף או במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בסו/המכרז 

 .עילל 17 עיףבס

הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות  וליתן מיוזמתך המזמין מוסמ ,מבלי לפגוע באמור לעיל .20
  לכל מי שרכש את המכרז. השנפלו בו והודעה בכתב תינתן על יד

או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו או לא תישמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/ .21
לעיל,    20ו/או  18פים בכתב, כאמור בסעיעל ידי המזמין , אלא אם אלה ניתנו המזמיןנעשו על ידי 

 להצעתו כחלק בלתי נפרד ממנה.בנוסף והן צורפו 

 , יהוו חלק ממסמכי המכרז.לעיל 21עד  17פים ניתנו כאמור בסעי , אשרתיקוניםותשובות, הבהרות  .22
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  איסור הכנסת שינויים והסתייגויות

 אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. .23

או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע ו/מחיקה ו/או  הא רשאי לראות בכל שינויי המזמין .24
  .מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו

  צהרות המציעה

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי  .25
כישורים והסגולות המקצועיות המכרז ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידיעות, המיומנות, ה

הכל כמפורט  - נשוא המכרז השירותים והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את 
 במסמכי המכרז.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפות במכרז כמוה כהצהרה ואישור כי המציע בחן, הסתכל, עיין  .26
 א המכרז. לצורך מילוי התחייבויותיו נשוביצוע השירותים, ובדק את תנאי 

לא  השירותיםכל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור בביצוע 
  תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי המציע.

  עדיפות בין מסמכים

בקשר עם מעות בין ההוראה שבמסמכים השונים משאו דו ו/או אי התאמה ו/בכל מקרה של סתירה  .27
זוכה וזאת לפי קביעת המזמין ו/או מי מטעמו, לירה יותר ביחס מכרז זה, תיחשב ההוראה המחמ

אשר החלטתו תחייב את הזוכה ללא צורך במתן נימוק ומבלי שלמציע הזוכה תהא כל טענה ו/או 
 תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

מעות בין משאו דו ו/או אי התאמה ו/ל מקרה של סתירה בכלעיל,  27מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .28
 להסב תשומת לבהמציע הזוכה במכרז, חייב בקשר עם מכרז זה, ההוראה שבמסמכים השונים 

 כיצד לנהוג.המזמין מולקבל הוראות ביצוע השירותים בעת כלשהי פעולה לכך לפני ביצוע  המזמין

המוקדם יותר עדיף על המאוחר:  - מפורט להלן בהיעדר ציון אחר של סדר עדיפות, ייחשב הסדר כ
   ) המכרז.ב; ()נספח ג'( (א) ההסכם

זה, מובהר ומודגש כי תוכן הודעות, תשובות, הבהרות ושינויים    28מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
  .שאר מסמכי המכרזיגברו על  לעיל,  20 - ו 17, 16(אם יהיו), כאמור בסעיפים 

  בעלות על המכרז ועל ההצעה

הבלעדי והם נמסרים  ווקניינהמזמין של  והינם רכושעל ידי המזמין, המסופקים המכרז מסמכי  .29
 ולא לשום מטרה אחרת.  ,, כאמור במכרז זהלמזמיןלמציעים בהשאלה למטרת הצעת הצעות 

מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ויחזירם 
 .להלן 42ף כאמור בסעי - לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות למזמין 

 , לצורך הכנת הצעות אחרות.בההכלול תהא אפשרות לעשות שימוש בהצעתו ובמידע  לאלמציע  .30

 הזכות לעיין בהצעה הזוכה. , תעמוד לא זכו במכרז, אשר מציעיםל .31

מציעים בפני הצגה מיהיו חסויים כי לו סעיפים בהצעתו הוא מבקש ימציע לציין במפורש אהעל 
 והויראכאמור לא יציין סעיפים ר שא. מציע או מסחריו/סוד מקצועי ב וטעמיולפרט את  אחרים

  כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה.

די, עתהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבל"), ועדת המכרזיםשל המזמין (להלן: "ועדת המכרזים 
                   אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה  ,כל מסמך ,לא זכו במכרז, אשר להציג בפני מציעים

עלותה של בכל מקרה, תהא בהוראות הדין. סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד 
  .ההצעה הזוכה פתוחה בפני כל המציעים
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  הגשת הצעות ומועדים

 ! יש למלא את ההצעה באופן מדויק לפי הוראות מכרז זה .32

המזמין רשאי לדחות על הסף כל הצעה, אשר לא צורפו אליה כל האישורים והמסמכים כאמור 
 .ספתבמכרז זה וזאת ללא צורך בכל הודעה נו

ומהווה חלק בלתי  נספח ב'הצהרה ופרטים כלליים, בנוסח המצורף למכרז זה כעל המציע למלא  .33
, בעט דיו (כולל נספחים) עותקים ולחתום עליה ועל כל דף ממסמכי המכרז )שני( 2 - בנפרד הימנו, 

  ").החתימותכחול (להלן: "

רוף חתימתם יתמת התאגיד בצחתימת מציע שהוא תאגיד משפטי (חברה, שותפות וכו') תהיינה חו .34
חשבון - דין או רואה- רךשל המורשים לחתום מטעם התאגיד ובשמו והן חייבות להיעשות בפני עו

 רוף אישורם בדבר סמכויות החתימה בתאגיד זה.יובצ

 ,יוכנסו למעטפהכשהם חתומים ומלאים בהתאם ליתר הוראות מכרז זה, כל מסמכי המכרז,  .35
  .המציעעל ידי מות חייבות להיעשות החתי למסמכי המכרז. תהמצורפ

  .וראות בעניין ביטוחי המציעה .36

הזוכה (להלן: לקיום ביטוחים על ידי המזמין תשומת לב המציעים מופנית לדרישות  . 36.1
 ").דרישות הביטוח"

בהתאם לתנאים המפורטים במסגרת ההסכם             ביטוח הידרש לעמוד בדרישות הזוכה י . 36.2
 ונספחיו.) נספח ג'(

י נספחבלרבות האמור  ,הוראות הביטוחדרישות ומתחייב להביא לידיעת מבטחיו את ע המצי . 36.3
 ,במלואן המכרזמסמכי בהתאם לואת מהות העבודות ההסכם בקשר לביטוחי הזוכה, 

התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים  מבטחיואת בזאת כי קיבל מ ומצהיר
 לעיל ולהלן. כמפורט

י בנספחלרבות האמור  ,המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחיםכל  את לבצע המציע מתחייב . 36.4
לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע המזמין בידי  ולהפקידההסכם בקשר לביטוחי הזוכה במכרז, 

 (בנוסח המקורי) )1(נספח ג' - הזוכה אישור עריכת ביטוחי השירותים וכתנאי לתחילתם את 
 כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.

ת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הזוכה במכרז, כי בכפוף לדרישת בנוסף להמצא . 36.5
 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ העתקיםלו בכתב ימציא המזמין 

הביטוח יש להעלות במסגרת והוראות כל הסתייגות לגבי דרישות מובהר בזאת במפורש כי  . 36.6
תתקבלנה  לאהצעה . לאחר הגשת הבמסמכי המכרז פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך

 .הביטוחולהוראות הסתייגויות לדרישות 

 , אשר יומצא על ידי הזוכה)1(נספח ג'הזוכה אישור עריכת ביטוחי מובהר, כי שינויים ביחס  . 36.7
 לאחר מתן הודעת זכייתו, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

וכה הזאישור עריכת ביטוחי מסמך אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  . 36.8
 הזוכה (בנוסחם המקורי) ו/או אי המצאת יתרחתום כדין על ידי מבטחי , )1(נספח ג'

 רשאיהמזמין הא י האישורים הנדרשים במסמכי המכרז בקשר לאחריות ולביטוחי הזוכה,
 כנדרש. בשל אי הצגת האישור החתוםהשירותים את תחילת ביצוע מאת הזוכה למנוע 

דרישה להגשת נספחי ו/או אישורי הביטוח המפורטים יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין  . 36.9
במכרז זה לעיל ולהלן, ואלו ייחתמו בחתימה ובחותמת המציע בלבד, ואולם, בחתימת המציע 
על המסמכים כאמור יהיה משום אישור המציע, כי בדק עם מבטחיו את האמור במסגרת 

ובנוסף  ,)1(נספח ג', קרי הזוכהעריכת ביטוחי  יאישורנספחי הביטוח לרבות האמור במסגרת 
 כי אין להם כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

מובהר בזה, כי המצאת אישורי ונספחי הביטוח המפורטים לעיל ולהלן חתומים כנדרש  . 36.10
 ) על נספחיו.נספח ג'מהווה תנאי יסודי לקיומו של ההסכם (
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 קמן:לחלקים כד )שלושה( 3 - תורכב מהמציע  ו הכספית שלהצעת .37

 95ממחיר ליטר בנזין אוקטן כהנחה באגורות תצוין הצעת המחיר  -  95ביחס לבנזין אוקטן  . 37.1
פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים הצו המפוקח בהתאם לביחס למחיר בשרות מלא 

מפורסם באופן רשמי על ידי אשר ו, 2002 - (מחירים מרביים בתחנות תדלוק), התשס"ב 
כאמור  המחיר(להבהרה, במועד פרסום הזמנה זו עומד  )")מחיר תיאורטיהדלק ("מינהל 

          או מחיר רשמי אחר שיבוא במקומו,, ש"ח) 6.80" על סך 95ביחס לבנזין אוקטן "
על ידי בתי הזיקוק (וככל  מאת המציעבהתאם למחיר שייגבה  - ובהיעדר מחיר רשמי 

ייקבע המחיר בהתאם למחירים כאמור  - י הזיקוק רוכש את הדלקים מאת בת אינו מציעשה
 .את הדלקים מבתי הזיקוק)המציע כאילו רכש 

יכונה להלן:  95ביחס לבנזין אוקטן המחיר האמור לאחר ההנחה המוצעת על ידי המציע 
 ".95תמורת בנזין אוקטן "

דרתו כהנחה באגורות ביחס לרכיב "מרווח השיווק" כהג תצויןהצעת המחיר  - לסולר ביחס  . 37.2
יורכב מהרכיבים המפורטים להלן. מובהר, כי המחיר ביחס לכל ליטר סולר  37.2.3בסעיף 

 זה להלן: 37.2להלן וכפי הגדרתם בסעיף 

", אשר מוגדר כמחירם הסיטונאי הלא מפוקח של תי זיקוקהמחיר בשער ב" . 37.2.1
וצרים במסגרת בתי הזיקוק, בהתאם לשיטת החישוב שנקבעה התזקיקים, המי

                פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מירביים למוצרי נפט הצו  מסגרתב
  מפורסם באופן רשמי על ידי מינהל הדלק , ואשר 1992 - , התשנ"ג בשער בז"ן)

 מ"ג לק"ג בהזרמה 10ל "), אשר תכולת הגופרית בו אינה עולה עמחיר תיאורטי("
 2.1231על סך  "ית הזיקוקהמחיר בשער ב"(להבהרה, במועד פרסום הזמנה זו עומד 

 -כאמור  ,  או מחיר רשמי אחר אשר יבוא במקומו, ובהיעדר מחיר רשמי)לליטר ש"ח
לתשלום  הבסיס מחיר לקביעת  PLATSנתוני עלבהתבסס ייקבע המחיר הנ"ל 
 -  ס'פלאטמערכת הב רצופים פרסום ימי) חמישה( 5 של ממוצעכאמור, אשר פירושם 

ARGOES CIF MED BASIS GENOVA LAVERA PLATTS EUROPEAN MARKET SCAN 
  בתוספת; בישראל של החודש שנסתיים עבודה ימי )שני( 2 - ל קדם בהם כשהאחרון

רכיב המס על הדלק, כפי שנקבע, מדי פעם בפעם, על ידי , אשר מוגדר כ"רכיב הבלו" . 37.2.2
הזמנה זו עומד (להבהרה, במועד פרסום  נת ישראל במסגרת צו הבלו על דלקמדי

  בתוספת ;)לליטר ש"ח 2.93067" על סך רכיב הבלו"

 ש"ח ביחס לליטר לפני 0.51, אשר לצורך הזמנה זו יעמוד על סך של "מרווח השיווק" . 37.2.3
  הנחת המציע כמפורט לעיל.

יהוו את מחיר הצעת ת לעת, כפי שיעורו כחוק, מע ובתוספת מע"מביחד כל אלו  . 37.2.4
  ."תמורת הסולר: "ביחד להלןהמציע ביחס לסולר ויכונו 

כהנחה בש"ח (שקלים חדשים)  תצויןהצעת המחיר  - לשטיפת כלי הרכב של המזמין ביחס  . 37.3
 ).שש מאות שקלים חדשים( 600₪ביחס למחיר לסך חודשי של 

 - יפת כלי הרכב של המזמין ביחס לשטלאחר ההנחה המוצעת על ידי המציע  - המחיר האמור 
 ".שטיפת כלי הרכבתמורת יכונה להלן: "

 שלהלן:  ההצעת המחיר הכוללת של כל מציע תיקבע בהתאם לנוסח . 37.4

  .X 1.17 + תמורת שטיפת כלי הרכב X 2,100+ תמורת הסולר  X 1,100 95תמורת בנזין אוקטן 

  .תהא הנמוכה ביותר בהתאם לנוסחה שלעילהמציע הזוכה יהא המציע אשר הצעתו הכספית 

   .ל על הסףאחרת תיפסהצעה בדרך כל 

היה ושני מציעים או יותר יציעו בדיוק את אותה הצעה כספית (והצעות המציעים הנ"ל תעמודנה 
               שמורה למזמין הזכות,  - במלוא תנאי המכרז) שתהיה ההצעה הכספית הטובה ביותר במכרז 

סברים, לבצע התמחרות (נוספת) בין המציעים הנ"ל בלבד ללא צורך במתן נימוקים ו/או ה
קרי,  - (ובמסגרת ההתמחרות תהא למציעים הנ"ל אך ורק האפשרות לשפר את הצעותיהם הכספיות 

מכפי שהגישו במקור במסגרת המכרז), או לחילופין לתשלומי דמי חכירה נמוכים יותר ליתן הצעה 
  .בין שתי החלופות תהא של המזמיןלבצע הגרלה בין מציעים אלו, כאשר הבחירה 
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שירותים נשוא ההסכם נשוא המכרז ולא תתקבל כל תמורה בגין השירותים ההצעה תתייחס לכל  .38
יראו את בעשותו כך, שכן  המציע,השמיט  םאת מחיריה), אשר נספח ג'עליו יחתום המציע הזוכה (

   יהםי כלל את מחירללא תשלום וכים המתוארהשירותים כמסכים להוציא לפועל את המציע 
 .במחיר הכולל של הצעתובמחיר הנקוב 

 היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. שתוגש במסגרת מכרז זה ההצעה  .39

, והכל בכפוף לכך , נשוא מכרז זהמביצוע השירותיםחלק ת אחראי לכל הפעילויות, המהווהמציע 
  . ה) בין המזמין לבין הזוכנספח ג'שייחתם הסכם (

ובמסגרתה כל המסמכים  אשר הומצאה למציעיוגשו בתוך מעטפה חתומה, סמכי המכרז מ .40
וזאת  "2018/700מכרז מספר באופן בולט: "יש לציין יה עלואשר  2נספח ב'המפורטים במסגרת 

  .שם המציע או כל פרט מזהה אחרלרבות , ללא כל ציון פרט אחר

מסירה יש למסור ב , בהתאם לאמור לעיל,זו הזמנהמסמכי כל ובה כשהיא חתומה  האת המעטפ
   , הרצליה.2, ברחוב בן גוריון המזמיןמשרדי ב לתיבת המכרזיםאישית 

  .בצהריים 12:00בשעה  11.10.2018תאריך המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  .41

  זה. 41הקבוע בסעיף א תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד ל

זה ובכל מקום אחר במכרז זה, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  41על אף האמור בסעיף 
  .לשנות איזה מבין המועדים הקבועים במסגרת המכרז, בהודעה בכתב שתינתן לכל המציעים

  חובת הזוכה במכרז

ונספחיו), על כל מסמכיו המצורף למכרז זה, ), נספח ג'( יהא עליו לחתום על ההסכםעל הזוכה  .42
בכפוף למחיקות ו/או לתיקונים ו/או  - ") ההסכםומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (לעיל ולהלן: "

 17בהתאם להודעה, לתשובות, להבהרות ולשינויים נשוא סעיפים המזמין יעשו על ידי ילשינויים ש
 כשהוא חתום ומבויל כדיןלמזמין ולהחזירו  - ו/או בשל תיקון טעויות סופר ו/או קולמוס לעיל  20 - ו

 לזוכההמזמין ימים מתאריך הודעת ) שבעה( 7 לא יאוחר מאשר תוךב, (ככל שקיימת חובת ביול)
 .בדבר זכייתו במכרז

  ספחיו., על נ)נספח ג'( מפורטים בהסכםהשירותים התנאים לביצוע 

 ) ימים ממועד קבלת הודעה בכתבשלושים( 30בתוך השירותים על הזוכה במכרז להתחיל בביצוע  .43
 מאת המזמין, כי עליו להתחיל בביצוע השירותים. 

 .)נספח ג'הביטוחים כנדרש בהסכם (את למזמין , ימסור הזוכה )נספח ג'( במועד חתימת ההסכם .44

  המזמיןהחלטת 

ית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להתיר למציעים להשלים פרטים, ועדת המכרזים של המזמין רשא .45
מסמכים או מידע בהצעות, ככל שלדעת ועדת המכרזים של המזמין המדובר בהשמטה בשוגג ו/או 

 בטעות סופר גרידא, אשר נפלה בהצעה, והכל בכפוף לדין ולחובת השוויון בין מציעים.

עתה, לדרוש מאת המציעים הבהרות מכל מין ועדת המכרזים של המזמין רשאית, על פי שיקול ד .46
ומכל סוג שהוא הנוגעות להצעותיהם, בין בעל פה ובין בכתב, וזאת בכל שלב של הליכי המכרז, 

  ובמספר פעמים כפי שתמצא לנכון.

ועדת המכרזים של המזמין תהיה רשאית לזמן את נציגי המציעים, לרבות כוח האדם המקצועי  .47
            עליו תימסר ר שאשוא המכרז מטעמו של המציע, לדיון במועד נהשירותים העתיד לבצע את 

הודעה מראש, אשר במסגרתו יתבקשו להציג את הצעותיהם וליתן הסברים והבהרות ככל שיידרשו 
 (כל מציע ייכנס לדיון בנפרד מיתר המציעים).המזמין על ידי ועדת המכרזים של 

המציע יגיש לה לקראת הדיון חומר בכתב, כפי שתפרט  ועדת המכרזים של המזמין רשאית לדרוש כי .48
 בהזמנה ו/או בכל הודעה אחרת.

ועדת המכרזים של המזמין תראה בתשובות שימסור המציע במהלך הדיון כאמור, משום התחייבות  .49
מפורשת של המציע, ותהא רשאית לעבדן באופן שיהפכו, כולן או חלקן, לחלק מתנאי הצעת המציע 

 י ההסכם שייחתם בין המזמין לבין המציע, אם וככל שהמציע יזכה במכרז.ו/או לחלק מתנא
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כמו כן, תהיה ועדת המכרזים של המזמין רשאית לפנות לכל צד שלישי, על מנת לברר פרטים לגבי  .50
 המציע ו/או הצעתו ו/או כל פרט שהמזמין ימצא שנחוץ לצורך בחינת הצעת המציע.

אית שלא לזמן את המציעים או מי מהם לדיון כאמור, מובהר כי ועדת המכרזים של המזמין רש .51
 וההחלטה על כך מסורה לשיקול דעתה הבלעדי. 

               ת (אך במפורש לא חייבת),רשאימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים של המזמין  .52
נו בלתי סביר ו/או גבוהה באופן שהינמוכה שתהא להערכתה ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה 

 ).המזמיןהבלעדי של  ו(הנקבע לפי שיקול דעת מעבר לאומדן של המכרז

  :מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כדלקמן

רשאית לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות, או מבוססות על  ועדת המכרזים של המזמין . 52.1
אם החליטה ועדת המכרזים  הנחות בלתי נכונות, או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת

 אחרת.  המזמיןשל 

למחול על פגמים טכניים,  המזמיןועדת המכרזים של של  אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה
  אשר יימצאו במסגרת הצעה/ות בתום לב.

הזכות,  את שומרת לעצמה המזמיןועדת המכרזים של  - רע  קודם ניסיון בעקבות פסילה . 52.2
 או/ו רע ניסיוןה למזמין הי אשר לגביו מציע, הסף על , לפסולדעתה הבלעדי בהתאם לשיקול

ת שביעות רצון משמעותית מעבודת ו/או מאופן אספק אי של מקרה/ים לרבות, כושל
השירות/ים הנדרש/ים ו/או הפרת  בסטנדרטים של אי עמידה ידי המציע ו/או על שירותים

באלה, ו/או שקיימת לגבי המציע  ו/או חשד למרמה וכיוצא י המזמיןהתחייבויות קודמות כלפ
 טיב עבודתו / השירותים המסופקים על ידו. בעניין  חוות דעת שלילית בכתב

במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון, בכתב ו/או בעל פה, בהתאם לשיקול דעתה של              
 , וזאת לפני מתן ההחלטה הסופית בנוגע למכרז.המזמיןועדת המכרזים של 

תהיה רשאית לפסול מציע מחמת המזמין ועדת המכרזים של  - בעקבות ניגוד עניינים  פסילה . 52.3
המזמין ניגוד עניינים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר, תהא ועדת המכרזים של 

רשאית לפסול מציע אם יהיה יסוד לחשש, כי בביצוע ההתקשרות על ידי המציע קיים                
 או פוטנציאל לניגוד עניינים, בקשר עם ביצוע העבודות נשוא המכרז.ניגוד עניינים, 

המזמין יהא רשאי (אך במפורש לא חייב) להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע הזוכה,  .53
לרבות אך מבלי למעט, כושרו, ניסיונו ויכולותיו, הארגונית, מקצועית וכלכלית של המציע וכן כל 

הנמוכה מתחייב לקבל את ההצעה  המזמיןאין . המזמיןה הבלעדי של שיקול אחר לפי שיקול דעת
  ., בכפוף להוראות כל דיןביותר או הצעה כלשהי

  , בכפוף להוראות כל דין.ביותר או הצעה כלשהי הגבוההמתחייב לקבל את ההצעה  המזמיןאין 

, לפי שיקול את הזכות הלעצמ תשומר ועדת המכרזים של המזמיןכמו כן, מובהר ומודגש בזאת כי  .54
            ו/או ההסכם בלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ה דעתה

הכל כאמור בהתאם לשיקול ו"), הפרויקטביטול " (להלן:את הפרויקט נשוא המכרז  לא לבצעש
 ועדת המכרזים של המזמין.הבלעדי והמוחלט של  הדעת

טענה , לא תהיה למשתתפים במכרז כל הפרויקטלבטל את  זמיןועדת המכרזים של המחליט תאם  .55
העירייה ו/או ועדת המכרזים של המזמין, לרבות כלפי שהם, סוג מין ומכל  ,תביעהו/או דרישה ו/או 

 טענות בעניין עלויות ההשתתפות במכרז ו/או הכנת ההצעות במכרז.

, והתקנות 1992 - זים, התשנ"ב חוק חובת מכרמופנה המציע להוראות לעיל, מבלי לפגוע באמור  .56
 שהותקנו או יותקנו לגביו, החלות בשינויים המחויבים על המזמין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ובפני המזמין תמצאנה הצעות (כספיות) זהות במועד שנקבע 
י להגשת ההצעות, רשאי המזמין להורות לאותם מציעי הצעות זהות להגיש, במועד שייקבע על יד

המזמין, הצעה סופית ביחס למחירי הצעתם וזאת בתנאים המיטיבים עם המזמין לעומת הצעותיהם 
ייקבע הזוכה במכרז. לא הגיש משתתף הצעה נוספת  - המקוריות, ובהתאם להצעות הסופיות כאמור 

  .כמתואר לעיל תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית
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  ה, הפסקה וביטול ההסכםהאטוכן  אי חתימה על ההסכםוביטול המכרז 

 את הזכות לעשות כל אחד מאלה: ושומר לעצמהמזמין מובהר בזאת כי  .57

להימצאות בפועל של מקורות כספיים / עם הזוכה קודם  )נספח ג'(לא לחתום על ההסכם  . 57.1
וקיום שאר האישורים הדרושים המזמין בתקציב  נשוא המכרז שירותיםהלביצוע תקציביים 
 נשוא המכרז. שירותיםהלשם ביצוע על פי חוק 

 .קיום שאר האישורים הדרושים על פי חוקב שירותיםהלהתנות את ביצוע  . 57.2

                 הזוכה במכרז לא יעמוד בתנאי המכרז ו/או , אם בכל שלב, )נספח ג'( לבטל את ההסכם . 57.3
              , להתקשר עם כל המזמין רשאי, לפי שיקול דעתוהא ייפר את ההסכם ובכל מקרה כאמור 

המציעים בין מצא לנכון (לרבות, אך מבלי לגרוע, להתקשר עם מי מיצד שלישי, ככל ש
 האחרים במכרז). 

או ו/וי פשיו/או  ו/או הזוכה בכל פיצוי )המשתתףהמציע (לא תזכה את המזמין כל פעולה כאמור של  .58
דרישה ו/או תביעה  והמציע ו/או הזוכה מוותרים באופן מוחלט על כל טענה ו/או החזר כספי כלשהו

בתנאים מסוימים תישמר המציע במכרז מודע לכך, כי . ו/או מי מטעמובעניין זה כלפי המזמין 
ר לבצען, בתקופה שלא וחזהמזמין ו/או מי מטעמו יאם וזאת  ,השירותיםהזכות לביצוע מציע ל

 ן.לפי העניי ,)נספח ג'( ממועד ביטול המכרז או ביטול ההסכם) 1( אחתתעלה על שנה 

  .)נספח ג'( הסכםמסגרת הבבעניין זה נקבעו הוראות מפורטות 

 עיקרון ה"עיפרון הכחול"

הובא עניין הנוגע ו/או הקשור ו/או הנובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית מוסמכת ופסקה אותה  .59
, כי הוראה מהוראות מכרז זה פסולה, משום שאינה עומדת בדרישות הדין ו/או שיפוטיתערכאה 

אחר, תיראה אותה הוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת כדי שתעמוד מכל טעם 
בתוקפה. ביטול או צמצום כאמור לא יפגע ביתר הוראות מכרז זה, והוראות אלו תיוותרנה בתוקף 

שיקול דעתה המוחלט, כי עקב ביטול בהתאם למחייב זולת אם ועדת המכרזים של המזמין תחליט, 
 ש לערוך במסמכי המכרז שינויים נוספים או לבטל את המכרז.או צמצום כאמור י

 הליכים משפטיים

על ידי צדדים שלישיים, לרבות מי מבין ועדת המכרזים של המזמין מבהירה, כי היה ותהיינה  .60
המזמין ו/או ועדת המכרזים של אין פניות לערכאות משפטיות בהקשר למכרז, המשתתפים במכרז, 

האמורים ם יבעניינכלפי המשתתפים במכרז כל מצג  עושיםועל מטעמה כל גורם הפאו ו/המזמין 
ובכלל זה לוחות האפשרות שצו שיפוטי יעכב ו/או יגביל ו/או ישנה את הליכי המכרז  בענייןלרבות ו

  .של המכרז ו/או את תנאיוהזמנים של ההכרזה על הזוכה במכרז 

זה, בחתימתו על הצעתו במכרז ובהגשתה  60מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז זה לרבות בסעיף 
מאשר המציע, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ועדת המכרזים של המזמין, 

כלפי המזמין ו/או כלי כל גורם אחר הקשור עמם ו/או הפועל מטעמם, לא לגופם של דברים            
שהוציא ו/או נזקים מכל מין וסוג שהם, אשר נגרמו לו בהכנת הצעתו ובכל ולא לעניין הוצאות 

הקשור למכרז ולהערכתו לזכייה אפשרית, בכל הנובע מהחלטות שתקבל הערכאה השיפוטית, 
  לרבות אם בשל החלטות כאמור יעוכבו הליכי המכרז, ישונו תנאי המכרז או יבוטל המכרז.

 סודיות

, לגלות ולא מוחלטת בסודיות לשמור המציעים מחויבים, זבמכר המציעים להשתתפות כתנאי .61
, כלשהי אחרת בדרך לחשוף או לפרסם, למסור, להעביר, לרבות בין משתתפי המכרז לבין עצמם

 בכל או פה בעל, בכתב, מידע כל, אישור המזמין, מראש ובכתב וזאת בהיעדר, בעקיפין ו/או במישרין
ו/או  עקב המציעים נחשפו אליו אשר, המכרז לנושא יןבעקיפ ו/או במישרין הנוגע, אחרת מדיה

אשר  נוסף מידע וכל, המכרז במסמכי הכלול למידע חשיפתם ובעקבות במכרז השתתפותם במסגרת
המצוי בנחלת הכלל  מידע למעטוזאת  מטעמן, הפועלים כל או/המזמין ו ידי על יימסר ו/או נמסר

  הגשת הצעות במסגרת המכרז. לצרכי אלא שימושכל  בהם ייעשו ולא, (שלא עקב הפרת הוראה זו)
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 זכויות יוצרים על מסמכי המכרז

ן (לצורך פרסום המכרז בלבד) ולבועז נוה ושות',          כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמי .62
 . משרד עורכי דין

ם מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאי
 במידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה או /לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ו

 למכרז זה. 

כלשהו ו/או שלישי אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם ו/או למוכרם לצד 
  .להשתמש בהם לכל מטרה אחרת

  מסמכי המכרז

מצורפים, מהווים חלק בלתי נפרד  המסמכים המפורטים מטה, בין שהם מצורפים ובין שאינם .63
 :")מסמכי המכרזמתנאי המכרז (להלן: יחד ולחוד "

 .נספח א' - נוסח ערבות בנקאית להצעה  . 63.1

 .1נספח ב' - הצהרות ופרטים כלליים של המציע  . 63.2

 .2נספח ב' - תכולת מעטפת המציע  . 63.3

 , על נספחיו כמפורט להלן:'גנספח  - הסכם  . 63.4

  .)1נספח ג'( - אישורים קיום ביטוחים  . 63.4.1

 לעיל. 20 - ו 17, 16תוכן הודעות, תשובות, הבהרות ושינויים (אם יהיו), כאמור בסעיפים  . 63.5
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  נוסח ערבות בנקאית להצעה - א' ספח נ
  

   הרצליה בע"מ מי
   

  בנק __________________
  

  007/2018' מכרז מס
  

  לכבוד
  הרצליה בע"ממי 

  
  א.נ.,ג.
  

  כתב ערבות מס' ____________הנדון:  
  

  
______________ _______ח.פ. ______ ______________________________על פי בקשת   .1

ושירותים           שירותי אספקת דלק ועביצבנושא  007/2018מכרז מס' עם קשר ") בהחייב: "להלן(
עד  דרישתכםלפי  , הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכוםנלווים עבור מי הרצליה בע"מ

הסכום : "בלבד (להלן )שקלים חדשיםעשרים אלף (במילים:  20,000₪ - השווה לכולל לסך 
כפי שמתפרסם על ידי הלשכה  ,ית מדד המחירים לצרכןי), בתוספת הפרשי הצמדה בגין על"היסודי

"), בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות המדד": המרכזית לסטטיסטיקה (להלן
לא הערבות לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות ובלבד שסכום הערבות במועד חילוט 

  יפחת מהסכום היסודי.
  
מים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב י) עשרה( 10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך   .2

מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב  ,וזאת ללא כל תנאי
או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש ו/מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח  ,כלפיכם

  .החייבתחילה את סכום הערבות מאת 
יכול שתהיה לשיעורין הנ"ל, ערבות סכום ההר בזאת, כי דרישתכם לתשלום למען הסר ספק מוב

והתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא 
  .יעלה על סכום הערבות

  
  לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .3
  
לא  מסר לנויוכל דרישה על פיה צריכה לה 11.01.2019עד לתאריך ערבותנו זו תישאר בתוקפה   .4

  יאוחר מהמועד הנ"ל. 
  לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  

  
  ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .5
  
  דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ______________________.  .6

  _________________________________.שכתובתו: ___________________  
 זו, ולא נותנאי ערבותעל פי דרישה שתגיע לסניפנו באמצעות הפקסימיליה, לא תחשב כדרישה   

  תענה.
  

                                
  בכבוד   רב,                  

  
  בנק ______________
  סניף _____________
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  הצהרות המציע ופרטים כלליים -  1ב'נספח 
  

  ע"מהרצליה במי 
  

  לכבוד
  הרצליה בע"ממי 

  
  א.נ.,ג.
  

  20187/00מס'  מכרזהנדון:  
  שירותי אספקת דלק ושירותים נלווים עבור מי הרצליה בע"מ לביצוע

  
 בעיון את תנאי המכרז, וכל המסמכים הנלווים אליו.קראנו הח"מ  ואנ . 1
 
 בזאת כי: יםמצהיר ואנ . 2
  

, כמפורט נשוא המכרז שירותיםהיצוע סיון והמומחיות הדרושים לביהידע, הנ יבעל והננ  א.  
  ").ההסכם(להלן: " 'נספח גהסכם המצורף למסמכי המכרז כובלמכרז  4 סעיףמסגרת ב

  
             ח האדם הדרושים ולהשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכ נו, או יש בכוחנוברשות  ב.  

וא המכרז ו/או ההסכם בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי נש שירותיםהעל מנת לבצע את 
  המכרז ובמועדים המפורטים בהסכם.

  
, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות יםמסוגל והננ  ג.  

   המכרז ו/או ההסכם.
  

   .הצעה זו מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם משתתפים אחרים במכרז  .ד  
  
 .במסמכי המכרז, כאמור שירותיםאת הבדיקות בקשר ל נוערכ"מ הח ואנ . 3
 
את כל ההסברים אשר  נו, קיבלאת כל מסמכי המכרז, המפורטים לעיל וכי הבנ ,יםמצהיר והננ . 4

ידועים  שירותיםביצוע הוכן כל הגורמים המשפיעים על  שירותיםהביצוע וכי תנאי  לקבל נוביקש
 .נואת הצעת נווכי בהתאם לכך קבעהיטב  נוומוכרים ל

  
כל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעת תנאי כלשהו ים כי יממסכ וואנ וכמו כן הבנ

  .נולא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי ןלגביהאי הכרת התנאים  או שירותיםההקשור בביצוע 
  

ל תנאי המכרז נשוא המכרז בהתאם לכ שירותיםהלבצע את  יםמתחייב וזכה במכרז הנדון, הנננאם  . 5
וזאת תוך המזמין כמפורט בהסכם ולשביעות רצונו המלאה של  ,נוולמסמכי ההסכם, במחיר הצעתי

 התקופה הקבועה בהסכם.
 
בתוך וזאת , לתכנן ולבצע את כל הפעולות המפורטות להלן יםמתחייב ותתקבל, הרינ נואם הצעת . 6

 :למכרז 42בסעיף  לוח הזמנים הנקוב
  

בכפוף  -  על כל חלקיו ומסמכיו המהווים יחד את מסמכי ההסכם - לחתום על ההסכם   א.  
בהתאם להודעה, לתשובות, המזמין יעשו על ידי ילמחיקות ו/או לתיקונים ו/או לשינויים ש

 - ו/או בשל תיקון טעויות סופר ו/או קולמוס  למכרז 21 - ו 18להבהרות ולשינויים נשוא סעיפים 
  כשהוא חתום ומבויל כדין.למזמין ולהחזיר את ההסכם 

  
  כמפורט בהסכם.חתום ביטוח  אישור להמציא לכם   .ב  

  
  
  
  
לעיל, כולן או  6בצע את הפעולות המנויות בסעיף נ, שאם לא לנובזאת, כי ידוע  יםמצהיר ואנ . 7

הא והמזמין י שירותיםהאת ביצוע לקבל  נואבד את זכותנצב/ו לשם כך, מקצתן, במועד/ים שהוק
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, שבחילוט הערבות לא יהא כדי נוזו. כן ידוע ל נורשאי לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעת
עם  נועל עצמ יםנוטל ועקב הפרת התחייבויות שאנהמזמין לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

 למכרז. נוהגשת הצעת
 
 43בסעיף  לוח הזמנים הנקובבתוך  שירותיםהלהתחיל בביצוע  יםמתחייב ותתקבל הננ נואם הצעת . 8

 .במהלך תקופת ההסכם םלבצעו למכרז
  
מסגרת ב כנקובלתום תקופת הערבות הבנקאית להצעה, עד  נוזו תהיה בתוקף ותחייב אות נוהצעת . 9

  ככל שיוארך תוקף הערבות הנ"ל. - , או מועד מאוחר יותר למכרז 10 סעיף
  

, הוותק נוסיוני, ננו, כישורנופרטים נוספים בדבר זהותמאתנו רשאי לדרוש המזמין כי  נוידוע ל .10
ו/או  נוהכספית, וזאת כתנאי לבדיקת הצעת נונשוא המכרז, יכולת שירותיםהבביצוע  נוהמוכח של

 לספק את הפרטים, המידע והמסמכים כפי שיידרשו. יםמתחייב וואנ ,נולהתקשרות עמ
  
  

  אשר על המציע למלא פרטים כלליים
  
  . פרטים כלליים1
  

   שם מלא (באותיות דפוס)

  סוג התאגיד:

 [חברה ציבורית / פרטית / שותפות / אחר (פרט)]

  

   מספר התאגיד:

   מקום ייסוד:

   תאריך ייסוד:

   כתובת:

   טלפון:מספר 

    מספר פקס:

   דואר אלקטרוני:

   איש קשר:
  
  
  . תחומי עיסוק וניסיון2
  

   תחומי עיסוק עיקריים

   פרטי ניסיון בחו"ל

   פרטי ניסיון בישראל
  
  
  
  . מבנה החזקות3
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  שם המחזיק
 [בעלים / בעל מניות / שותף]

תעודת זהות /  כתובת
 מספר רישום

מס' המניות 
המוחזקות 

 הןלסוגי

% מתוך ההון 
 המונפק

     

     

     

     

     
  

(כמשמעות מונח זה בחוק החברות, " חברה ציבורית", ") זה לעילמבנה החזקות(" 3לעניין סעיף , כי יובהר
את טופס  1תהא רשאית למלא בטבלה אך ורק את בעלת השליטה בחברה ולצרף לנספח ב') 1999 - התשנ"ט 

  . המגנ"א של המציע לגבי מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה הדיווח העדכני במערכת
  
  . פרטים על חברות קשורות בישראל4
  

  א.

  ב.

  ג. 

  ד.

  ה. 
  

תמצית הנדרש הינו פירוט ה, ") זה לעילפרטים על חברות קשורות בישראל(" 4יובהר, כי לעניין סעיף 
  . את המזמיןספק י בלבדוהפעילות  בלבדת פירוט החברות הבנות העיקריו .הדברים בלבד

  
  . המבנה הארגוני של המציע5
  

 ניסיון בתחומים שונים מס' שנות ותק במציע שם בעל התפקיד התפקיד

    מנכ"ל

    סמנכ"ל

    

    

    
  

הנדרש הינו מנכ"ל המציע, פירוט ה, ") זה לעילהמבנה הארגוני של המציע(" 5יובהר, כי לעניין סעיף 
  . בלבדסמנכ"ל/ים ונושאי משרה בכירים 

  
  
  
  
  . מורשי חתימה בשם המציע6
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 חתימה תאריך טלפון כתובת תעודת זהות שם מלא

      

      

      
  
  
  . פרטי ניסיון רלוונטי 7
  

פרטי המזמין ואיש 
 קשר

תיאור הפרויקט, 
 מיקומו ומשכו

ההיקף הכספי של 
 הפרויקט

תרומתו של המציע 
 לפרויקט

        

        

        

        
  
  

: המציעים רשאים לצרף נספחים הערוכים על ידי המציע להשלמת הפרטים המפורטים ונדרשים הערה
זה לעיל, ובלבד שהאמור במסגרתם יכלול את מלוא המידע,        1נספח ב'בטבלאות הקבועות במסגרת 

  .אשר נדרש כאמור
  
  
  
  

  [המשך בעמוד הבא]
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  הצעת המחיר
  

 - נובזה את הצעת יםמגיש ,עיון את תנאי המכרז, ההסכם וכל המסמכים הנלווים אליהםב נולאחר שקרא
בתנאים המפורטים במסגרת ההסכם ובהתאם  ,נוהמהווה תמורה כוללת וסופית בגין כלל התחייבויותי

  : למלא את כל שלוש הצעות המחיר המפורטות להלן) חובה(יש  כדלהלן ,על נספחיו
  
  

  להזמנה לקבלת הצעות) 37.1(סעיף  95ורות) ביחס לבנזין אוקטן הצעת מחיר להנחה (באג
  

הנחה של __________________ (במילים: __________________________________) אגורות 
  להזמנה לקבלת הצעות. 37.1, כאמור בסעיף בשירות מלא 95) ליטר של בנזין אוקטן אחד( 1 - בנוגע ל

  
  

  להזמנה לקבלת הצעות) 37.2הצעת מחיר להנחה (באגורות) ביחס לסולר (סעיף 
  

ות הנחה של __________________ (במילים: __________________________________) אגור
סולר ) ליטר של אחד( 1 להזמנה לקבלת הצעות) של 37.2.3רכיב "מרווח השיווק" (כמוגדר בסעיף בנוגע ל

             בתוספת"המחיר בשער בתי זיקוק"  - יהא מורכב מ סולר) ליטר של אחד( 1(ומובהר, כי מחיר 
מע"מ כחוק, והכל כפי      בתוספתההנחה שלעיל)  "רכיב השיווק" (לאחר בתוספת"רכיב הבלו" 

  להזמנה לקבלת הצעות ובהתאם להוראות הסעיף הנ"ל. 37.2שמונחים אלו מוגדרים בסעיף 
  
  

  קבלת הצעות)להזמנה ל 37.3הצעת מחיר להנחה ביחס לשטיפת כלי הרכב (סעיף 
  

 ש"חהנחה של __________________ (במילים: __________________________________) 
  להזמנה לקבלת הצעות. 37.3בסעיף ביחס למחיר החודשי של שטיפת כלי הרכב של המזמין, כאמור 

  
  

  כללי
  

 ונקובים על ידי המציע במסגרת הצעה זו, במספרים ובמילים, ייקבעבמקרה של סתירה בין הסכומים, ה
  כיםהנמו ותההצע מידהיינו, סכו - עם המזמין  יםיותר ביחס למציע (והמיטיב יםם המחמירמיהסכו

  מבין השניים) וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
  

לגביהם יידרשו על ידי קים דלביחס לכל כמות  נהתינתהצעות המחיר כמפורט לעיל להסרת ספק, 
מתחייב לכמות מינימאלית ו/או מקסימאלית  אינוהמזמין השירותים, והובהר והודגש בפניי, כי המזמין 

 .דלקיםכלשהיא של 
  

  בכבוד   רב,
  

  ____________________________        תאריך: 
  
  

  ____________________________      : פרטים מלאים
  
  

  ____________________________  חתימה/ות מלאה/ות: 
  
  

  אישור חתימה
  
  

__________, _________אני הח"מ ______________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה _
מוסמכים __________, ת.ז. __________________ __________ - ות.ז. __________________ 

  וכי הם חתמו על מסמך זה בפני. __ ולחייב אותה,_______לחתום בשם __________________
  
  

  ____________________________  מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
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  תצהיר - (א) 1ב'נספח 
  
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  ____________________ת .ז  ____________________אני הח"מ 
  מצהיר בזאת כדלקמן:את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

  
          שירותי אספקת דלק ביצועל 007/2018מכרז מס' הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי   א.  .1

אשר מוגשים על  ידי , ושירותים נלווים עבור מי הרצליה בע"מ
") המציע" :(להלן ____________________ .________________ ח.פ______________

  .מחברת מי הרצליה בע"ל

  הנני משמש כמנהל המציע.  ב.  
  
  
  : מאלה אחדבמציע  התקיים כי מצהיר הנני    .2

 זרים עובדים חוק לפי בעבירה חלוט דין בפסק הורשעו לא אליו הזיקה ובעל המציע  )א( 
  . ההצהרה חתימת למועד שקדמה שנהמהלך הב

       לפי יותר וא עבירות בשתי חלוט דין בפסק הורשעו אליו הזיקה בעל אוהמציע  אם  )ב( 
 למועד קדמור שא ,השנים שלושמהלך ב יתהיה לא האחרונה ההרשעה -  זרים עובדים חוק

  . ההצהרה חתימת

   -  זה סעיף לעניין

 או ,בו השליטה בעל  גם -  אדם בני חבר הוא המציע ואם המציע, ידי על שנשלט מי - " זיקה בעל"
  . בו השליטה בעל  שבשליטת אחר אדם בני חבר

), הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור( זרים עובדים חוק - " זרים עובדים חוק"
  .1991 - א"התשנ

  .1968 - ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כמשמעותה - " שליטה"
  
  
  :מאלה אחד במציע התקיים כי מצהיר הנני  .3

  .מינימום שכר חוק לפי בעבירה הורשעו לא אליו הזיקה ובעל המציע  )א(

 במועד אך, מינימום שכר חוק לפי אחת בעבירה הורשעו אליו הזיקה בעל או המציע  )ב(
  . ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההצהרה חתימת

         , מינימום שכר חוק לפי יותר או עבירות בשתי הורשעו אליו הזיקה בעל או המציע  )ג(
  . ההאחרונ ההרשעה ממועד לפחות שנים שלוש חלפו ההצהרה חתימת במועד אך

  -  זה סעיף לעניין  

  . 1981 -  א"התשמ), רישוי( הבנקאות בחוק כמשמעותם - " שליטה" - ו" החזקה", "שליטה אמצעי"

  :מאלה אחד כל - " זיקה בעל"  

  .השירותים נותן ידי על שנשלט אדם בני חבר  )1(  

  :מאלה אחד, אדם בני חבר הוא המציע אם  )2(

 ;בו השליטה בעל  )א(    

   דומה, הענין לפי, שותפיו או מניותיו בעלי הרכבש אדם בני חבר  )ב( 

 דומים האדם בני חבר של  פעילותו ותחומי, המציע של כאמור להרכב במהותו
  ;המציע של פעילותו לתחומי במהותם

  ;העבודה שכר תשלום על המציע מטעם שאחראי מי  ) ג(

 שנשלט, אחר אדם בני חבר – מהותית שליטה שנשלט אדם בני חבר הוא המציע אם  )3(
 ;במציע ששולט מי בידי מהותית שליטה

 בחשון ה"כ יום לאחר שנעברה, מינימום שכר חוק לפי בעבירה, חלוט דין בפסק הורשע - " הורשע"
   ).31.10.02( ג"התשס
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  . 1987 -  ז"התשמ, מינימום שכר חוק - " מינימום שכר חוק"  

     בחבר שליטה אמצעי של סויםמ בסוג יותר או רבעים שלושה של החזקה - " מהותית שליטה"
  .אדם בני

  
  
  זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4
  
  

  ____________________________  מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
  
  

  אישור חתימה
  

בזאת כי ביום _________ הופיע בפני, , מאשר אני הח"מ ____________________ עו"ד
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת  ____________________ .ת.ז ____________________

  וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.     
  

  ____________________________  מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
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  תצהיר -) ב(1ב'נספח  
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  ת .ז ____________________ ______________אני הח"מ ______
  את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

  
          שירותי אספקת דלק ביצועל 007/2018מכרז מס' הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי   א.  .1

אשר מוגשים על  ידי , הרצליה בע"מ ושירותים נלווים עבור מי
") המציע" :(להלן ____________________ .ח.פ ____________ _________________

  .לחברת מי הרצליה בע"מ

  הנני משמש כמנהל המציע.  ב.  
  
המציע משפט כיום (בארץ ובחו"ל) כנגד - התלויות ועומדות בבתילהלן פירוט כל התביעות האזרחיות   .2

בעליו, נושאי , המציעצד להם, וכן בוררויות שבהן  ואהשהמציע ו/או כאלה המציע ו/או מטעם 
  :כנתבעיםאו (בתוקף תפקידם), הם צד להן, כתובעים  ועובדיאו , ומנהליהמשרה בו, 

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  
  
ת ממשלתיים פליליים, לרבות כתבי אישום וחקירות של גופים ומוסדוההליכים להלן פירוט כל ה  .3

 ועובדיאו , ומנהליבעליו, נושאי המשרה בו, , המציעבארץ ובחו"ל, שהוגשו ו/או מתנהלים כנגד 
  :)במציע(בתוקף תפקידם 

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  
  
בהליכים כמפורטים לעיל והמנוהלים כיום,  יםהמטפלעוה"ד חוות דעת לתצהירי זה  מצורפת  .4

  .וגובה הסיכון הכספיהם סיכויייפול בכל אחד מההליכים, הכוללת פירוט סטאטוס הט
  
  זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5
  
  

  ____________________________  מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
  
  

  אישור חתימה
  
  

בזאת כי ביום _________ הופיע בפני, , מאשר אני הח"מ ____________________ עו"ד
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת  ____________________ __________ ת.ז.__________

  וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.     
  

  ____________________________  מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
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  חשבון רואההודעת  - ) ג(1ב'נספח 
  
  

  בזאת כדלקמן:מאשר  ,____________________ת .ז  ____________________אני הח"מ 
  
          שירותי אספקת דלק לביצוע 007/2018מכרז מס' זה כחלק ממסמכי  מוסר אישוריהנני   א.  .1

ידי  אשר מוגשים על ,ושירותים נלווים עבור מי הרצליה בע"מ
 :(להלן ____________________ .ח.פ __ __________________________________

  .הרצליה בע"ממי לידי ") המציע"

  המציע.כרואה החשבון המבקר של הנני משמש   ב.  
  
  
) תחנות דלק בפריסה ארצית,           מאה ועשרים( 120מפעיל לכל הפחות המציע כי הריני מאשר,   .2

מאת המציע לצדדים שלישיים ונושאות את      וזאת בין על ידי המציע עצמו ובין באמצעות זיכיון
  .")חברת הדלקשם המציע ("

  
) בתחום השיפוט של העיר הרצליה, בין בבעלות אחת( 1כמו כן, למציע לכל הפחות תחנת דלק 

ונושאת את שם המציע המציע ומופעלת על ידי עובדיו ובין המופעלת על ידי זכיין מאת המציע 
  (דהיינו, כולל שבתות וחגים). 365/24/7במתכונת של , ואשר פועלת ")חברת הדלק("

  
  מצורפת להודעתי זו רשימת תחנות התדלוק הפועלות במסגרת "רשת המציע".

  
  
 , במסגרת הליכי המכרז דלעיל, ולפיכך הודעתי זו הרצליה בע"מ מסתמכת על מי ידוע לי, כי   .3

  .מציע בתנאים דלעיללאחר שערכתי בדיקה יסודית ביחס לעמידת ההודעתי זו ניתנת 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ____________________________  מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
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  אישור - (ד) 1ב'נספח 
  
  

  ____________________, מצהיר בזאת כדלקמן: .ת.ז אני הח"מ ____________________

  

  

 שירותי אספקת דלק ביצועא בנוש 007/2018מכרז מס' כחלק ממסמכי אישורי זה מוסר הנני   א.  .1

מוגשים על  ידי , הושירותים נלווים עבור מי הרצליה בע"מ

") המציע" :_______________ (להלן. _______________ ח.פ__________________

  .למי הרצליה בע"מ

  המציע.בתפקיד ________________ אצל הנני משמש   ב.  

  

  

, לרבות לעיל 4.2עיף בסהעונים על קיום התנאי הקבוע אישורים וההיתרים המציע מחזיק במלוא ה  .2

שיווק של כל סוגי הדלקים נשוא בלעסוק  - מינהל הדלק  - האנרגיה היתר בר תוקף מאת משרד 

  .מכרז זה

  

  מצורפים לאישורי זה העתקים מכל האישורים וההיתרים כאמור.

  

  

) תחנות דלק בפריסה ארצית, וזאת בין על ידי המציע מאה ועשרים( 120לכל הפחות  מפעילהמציע   .3

  .")חברת הדלקעצמו ובין באמצעות זיכיון מאת המציע לצדדים שלישיים ונושאות את שם המציע ("

  

  מצורפת לאישורי זה רשימת תחנות התדלוק הפועלות במסגרת  "רשת המציע".

  

  

) בתחום השיפוט של העיר הרצליה, בין בבעלות המציע אחת( 1למציע לכל הפחות תחנת דלק   .4

חברת ונושאת את שם המציע ("ומופעלת על ידי עובדיו ובין המופעלת על ידי זכיין מאת המציע 

  (דהיינו, כולל שבתות וחגים). 365/24/7, ואשר פועלת במתכונת של ")הדלק

  

_______________, הרצליה, תחנת הדלק הנ"ל מצויה בכתובת: _____________________

  ונושאת את השם: תחנת דלק __________________________.

  

  

) בתחום השיפוט של העיר הרצליה, אחת( 1המציע מפעיל לכל הפחות תחנת שטיפת כלי רכב   .5

  במסגרתה ניתן לבצע שטיפה הן של כלי רכב פרטיים והן כלי רכב מסחריים

  

בכתובת: ______________________________, הרצליה,  תחנת שטיפת כלי הרכב הנ"ל מצויה

  ונושאת את השם: __________________________.

  .[מחק את המיותר]מופעלת על ידי המציע / קבלן משנה מטעם המציע תחנת שטיפת כלי הרכב הנ"ל 
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  היה ומדובר בהפעלה באמצעות קבלן משנה מטעם המציע, יש לפרט את כל הפרטים שלהלן:  .6

  שם קבלן המשנה: _______________________.

  מספר ח.פ. / ע.מ. של קבלן המשנה: _______________________.

  מצורפים המסמכים הבאים לגבי קבלן המשנה:

  הסכם מותנה (בזכיית המציע במכרז) בין המציע לבין קבלן המשנה.  )א

 תעודת עוסק מורשה על שם קבלן המשנה.  )ב

בדבר ניהול של קבלן המשנה מפקיד שומה או מרואה חשבון עדכני ובדבר תקף ועדכני אישור      )ג

  על ידי קבלן המשנה.לאישור  ספרים כחוק

  

  

  הערות:________________________________________________________________  .7

  

  _____________________________________________________________________  
  
  
  
  

  על החתום:
  
  
  

  __________________    שם:  __________________    חתימה:
  
  
  

  
  __________________    תאריך:  __________________    תפקיד:
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  אישור -(ה) 1ב'נספח 
  
  

כדלקמן: הבזמאשר  ת .ז ____________________ אני הח"מ ____________________  
 

          שירותי אספקת דלק ביצועבנושא  007/2018מכרז מס' מזה כחלק אישור הנני עושה   א.  .1
, ")המזמין(להלן: "בע"מ הרצליה מי לידי מוגשים ה, ושירותים נלווים עבור מי הרצליה בע"מ

 ______________________________________________________מוגשים על  ידי ה
  ").המציע" :_________________ (להלן. ח.פ

  
  המציע._____________________________ של בתפקיד הנני משמש   ב.  

  
  
פועל תחת צו כינוס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק  אינוהריני מאשר, כי המציע   .2

ולרבות במסגרת צווים זמניים כאמור לעיל, ובמסגרת הדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע לא 
  צוינה הערת "עסק חי".

  
  
  על אישורי זה במסגרת הליכי המכרז.ך מסתמזמין המידוע לי, כי   .3
 
 

  אמת.אישורי זה שמי זו חתימתי ותוכן   .4
  
  

 
 
 
 
 

  
  ____________________________  מלאה:  החתימ תאריך: __________ 
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  תכולת מעטפת המציע -  2ב'נספח 
  

מעטפת המציע את כל  לנוחות המציעים ומבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, על המציע לכלול במסגרת
  המסמכים המפורטים להלן:

  

 מצורף / לא מצורף  מס' סעיף במכרז   פרטי המסמך

     

  -   -   חתומים על כל דף ודףמסמכי המכרז 

   -   6.1, 4.1  -   של התאגידההתאגדות צילום של תעודת 

ם המוסמכים לחתום בשם אישורם על האנשי
התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על 

  מסמכי המכרז

 -  4.1 ,6.1   -   

אישורים והיתרים, הדרושים בהתאם להוראות 
כל דין, על מנת לעסוק בתחום אספקת דלקים 

  מכרז זהמסגרת יתר השירותים כמתואר בבו

 -  4.2 ,6.2   -   

) מאה ועשרים( 120לכל הפחות הפעלת פירוט 
תחנות דלק בפריסה ארצית, וזאת בין על ידי 
המציע עצמו ובין באמצעות זיכיון מאת המציע 
לצדדים שלישיים ונושאות את שם המציע 

  ")חברת הדלק("

, )ג(1נספח ב', 6.3, 4.3  - 
   (ד)1נספח ב'

 -   

) אחת( 1פירוט קיומה של לכל הפחות תחנת דלק 
בתחום השיפוט של העיר הרצליה, בין בבעלות 
המציע ומופעלת על ידי עובדיו ובין על ידי זכיין 

 ואשר פועלתונושאת את שם המציע, מאת המציע 
(דהיינו, כולל שבתות  365/24/7במתכונת של 

  וחגים).

   -     (ד)1נספח ב', 6.4, 4.4  - 

פירוט קיומה של לכל הפחות תחנת שטיפת         
) בתחום השיפוט של             אחת( 1כלי רכב 

ע שטיפה הן העיר הרצליה, במסגרתה ניתן לבצ
  של כלי רכב פרטיים והן כלי רכב מסחריים

   -   (ד)1נספח ב', 6.5, 4.5  - 

מסמכי קבלן משנה לעניין הפעלת תחנת שטיפת 
  כלי רכב (אם וככל שהדבר רלוונטי)

 -  4.10 ,6.10   -   

הצהרה מאת מורשי החתימה במסגרת המציע 
  בדבר היעדר הליכים כמתואר במכרז

 (ד)1נספח ב', 6.4, 4.6  - 
  )ה(1נספח ב'

 -   

   -   6.7, 4.7  -   בדבר היותו עוסק מורשהתקף ועדכני אישור 

מפקיד שומה או מרואה תקף ועדכני אישור 
  חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק

 -  4.7 ,6.7   -   

מסמכים המעידים על עמידה בתנאים הקבועים 
  1976 - ריים, התשל"ו בחוק עסקאות גופים ציבו

 -  4.8 ,6.8   -   

   -   (ב)1נספח ב', 6.9  -   תצהיר בדבר תביעות 

         עסק המצוי בשליטת אישהמסמכים לעניין 
  (אם וככל ששהדבר רלוונטי)

 -  6.11   -   

   -   6.12  -   ערבות בנקאית בלתי מותנית להצעה

   -   18 - ו  17, 16  -   עדכוני המכרז (אם יהיו)

   -   1נספח ב'  -   (כולל הצעת המחיר)הצהרה ופרטים כלליים 
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  הסכם -' גנספח 

  ביום _____ לחודש ___________ שנת ________ הרצליהשנערך ונחתם ב

  הרצליה בע"ממי     ב י ן:

  (בניין לב העיר) 2מרחוב בן גוריון     

  הרצליה    

  מצד אחד                     )"המזמין: "(להלן

  _____________________י ן: ל ב

  _____________, __________מרח'     

  מצד שני                     )"הספק" :(להלן    

  

      , ושירותים נלווים עבור מי הרצליה בע"מאספקת דלק שירותי לקבל החליט  והמזמין  הואיל
  ; ")השירותים(להלן: "כמפורט ביתר הרחבה להלן 

לביצוע השירותים, הכל הזמנה להגשת הצעות  __________ביום מין המזולצורך כך הוציא   והואיל
  );"המכרז"(להלן:  007/2018מס' בכפוף וכמפורט בתנאים ובדרישות מכרז 

, והוא מצהיר, כי הוא בעל השירותיםהצעה לביצוע   __________ביום למזמין ק הגיש ספוה  והואיל
  ;םהמשאבים והאמצעים הדרושים לביצועהידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, 

הספק הצעת את לאשר  ,__________יום והמזמין החליט, במסגרת מוסדותיו המוסמכים, ב  והואיל
  ;ולהתקשר עמו בהסכם זה

, בכפוף השירותיםמעוניין לקבל על עצמו, את ביצוע והספק , לספקלמסור ן מעונייוהמזמין   והואיל
  לתנאי הסכם זה להלן;

  ;והצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הוראות חוזה זה  והואיל

  :והותנה בין הצדדים כדלקמן , הוצהרלפיכך הוסכם

  ונספחים מבוא . 1

ם המפורטים להלן (בין אם מצורפים ובין אם אינם נספחיההמבוא להסכם, המסמכים ו . 1.1
   )."ההסכם": מהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן מצורפים להסכם)

  מסמכי המכרז  -   מסמך א'

  ופרטים כלליים  ספקהצהרות ה  -   1מסמך ב'

, תינתן לעיל 1.1המפורטים בסעיף האחרים התאמה בין מסמכי ההסכם  של איבכל מקרה  . 1.2
 כמפורט להלן:העדיפות בין המסמכים 

עות בין ההוראה שבמסמכים ממשאו דו ו/או אי התאמה ו/בכל מקרה של סתירה  . 1.2.1
           וזאת לספק זה, תיחשב ההוראה המחמירה יותר ביחס הסכם בקשר עם השונים 

ללא צורך במתן הספק לפי קביעת המזמין ו/או מי מטעמו, אשר החלטתו תחייב את 
 תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או                 שלפסק נימוק ומבלי 

 .מי מטעמו בקשר לכך

או ו/או אי התאמה ו/בכל מקרה של סתירה לעיל,  1.2.1מבלי לגרוע מהוראות סעיף  . 1.2.2
להסב  הספקחייב זה, הסכם בקשר עם מעות בין ההוראה שבמסמכים השונים משדו 

רותים במסגרת ביצוע השיכלשהי פעולה , לכך לפני ביצועה של המזמין תשומת לב
 .כיצד לנהוגמאת המזמין ולקבל הוראות 



  32

המוקדם יותר עדיף  - בהיעדר ציון אחר שלסדר עדיפות, ייחשב הסדר כמפורט להלן  . 1.2.3
 ; (ב) המכרז.זהעל המאוחר: (א) הסכם 

זה, מובהר ומודגש כי תוכן הודעות, תשובות,  1.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  . 1.2.4
למסמכי ההזמנה לקבלת  21 - ו 18 ,17 שינויים (אם יהיו), כאמור בסעיפיםהבהרות ו

 .הסכם זהשאר מסמכי יגברו על  , הצעות ("המכרז")

  פרשנות והגדרות  . 2

כותרות סעיפי ההסכם נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות, ואין לעשות בהן שימוש לצורך  . 2.1
  פרשות ההסכם או כל תכלית אחרת.

למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה בצדם, זולת אם עולה לצורך הסכם זה תהיה  . 2.2
  כוונה אחרת מהקשר הדברים:

החקיקה הראשית והמשנית של מדינת ישראל, לרבות חקיקת   -   "דין"
התברואה וחקיקת הבטיחות, פסקי דין וצווים של הטריבונלים 
השיפוטיים של מדינת ישראל, וכן כל הוראה והנחיה של רשות 

  פי שיהיו בתוקף מעת לעת.מוסמכת, כ

י הלשכה "כפי שמתפרסם מדי חודש ע, המחירים לצרכןמדד   -   " מדד"
יחדל פרסום על ידי גוף כאמור או אם או ב ,לסטטיסטיקה המרכזית

   .גוף אחר "יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם ע

די המזמין, לפיקוח ו מי שנתמנה, מזמן לזמן, על יהמזמין, אמנכ"ל   -   "נהלמה"
  על ביצוע השירותים, כמפורט בהסכם זה, בין מראש ובין בדיעבד. 

 השירותים,המקבל על עצמו את ביצוע  ,האדם או הגוף המשפטי  -   "ספקה"
בהתאם לתנאי ההסכם, כמוגדר בגוף ההסכם, לרבות נציגיו, יורשיו, 

לים מורשיו, שליחיו המוסמכים, עובדיו, ולרבות קבלני משנה הפוע
ועובדים של קבלני משנה כאמור  השירותיםבשמו או עבורו בביצוע 

  המזמין.בדרך חוקית ובהסכמה בכתב של במקומו ו/או כל מי שיבוא 

רשות "
  "מוסמכת

ועדות אך מבלי למעט שלטונית, לרבות - כל רשות שלטונית או מעין  - 
ת, מקומיות וועדות מחוזיות לתכנון ובניה, רשויות מקומיות ועירוניו

  וכל רשות או תאגיד אחר הנוגעים לעניין.

או על פיו, ימולא החסר או יפורש  ,עדר הוראה מפורשת בהסכם זהיבמקרה של המוסכם, כי  . 2.1
 עבודותשירותים או  ולבין קבלנים המבצעים עבורהמזמין פי התנאים המקובלים בין להספק 

  .ניין זה כלפי המזמיןמוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו בע ספקוה

" המוגדר במבוא להסכם זה מורכב מיותר מגורם אחד, ייחשבו גורמים אלה הספקמקום ש" . 2.2
  כחבים ביחד ולחוד. 

" הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור, מסירת הודעה או הוראה לאחד מאלה המהווים את "
  או פעולה עם אחד מהם תראה כמחייבת או מזכה בהתאמה את האחרים. 

  ספקהוהתחייבויות ת הצהרו . 3

  ומאשר בזאת כדלקמן:  , מתחייבמצהירהספק 

ולמיטב ידיעתו גם לא  - לא ננקטה נגדו כי וישראל,  הוא מאוגד ופועל כדין לפי דיני מדינת . 3.1
כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו,  - עתידה להינקט נגדו 

 פשיטת רגל שלו או תוצאה דומה אחרת.

או הסכם, להתקשרותו בהסכם זה ו/כלשהי, לרבות מכוח דין  איסור, הגבלה או מניעה אין כל . 3.2
התחייבויותיו על פיו כל התחייבויותיו על פיו וכי התקשרותו בהסכם זה וביצוע כל ולביצוע 

  או הסכם כאמור. ו/אינם מהווים הפרה של כל דין 

  סמכי התאגדותו ונהליו הפנימיים. הסכם זה מחייב אותו ואכיף כלפיו, וכי אושר כדין על פי מ . 3.3
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הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו  ,שיונות ו/או ההיתריםיהוא בעל כל האישורים ו/או הר . 3.4
  בפרט.  ,התחייבויותיו על פי הסכם זהכל הכללית, בכלל, וביצוע 

והאמצעים  , כוח האדםהוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, היכולות . 3.5
  התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה מקצועית מעולה. כל נדרש לצורך ביצוע כ

ידועים ונהירים  השירותים, לרבות התיאורים הטכניים הקשורים בביצוע זה כל פרטי הסכם . 3.6
, זה הסכם מו שלמחירי הצעתו כוללים את כל ההוצאות הדרושות לשם קיווכן כי היטב;  לו

 םאת מחיריהשירותים ו/או עבודות, אשר בל כל תמורה בגין על נספחיו וכי ידוע לו כי לא יק
 להלן. להסכם 8.1כמפורט בסעיף מהצעתו, וזאת  השמיט

וכל גורם אחר, העשוי להשפיע על אופן ביצוע  בדק ובחן את כל הנתונים הפיזיים והמשפטיים . 3.7
בהתאם להסכם  השירותיםך, כי ביצוע ; וכי בהתבסס על בדיקות אלה הוא מעריהשירותים

זה, הוא אפשרי ומעשי, וכי התמורה על פי הסכם זה היא תמורה הוגנת עבור ביצוע כל 
 התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

הוא יבצע את השירותים במלואם ובדייקנות, בהתאם להוראות הסכם זה, ובכפוף להוראות  . 3.8
 ת הסכם זה.המנהל, כפי שיינתנו, מעת לעת, בהתאם להוראו

  מהותה של ההתקשרות  . 4

אשר יכללו , השירותיםמקבל בזאת על עצמו, את ביצוע והספק , לספקמוסר בזאת המזמין  . 4.1
מעת לעת, המזמין, כפי שתינתנה של  ולהנחיותיאת כל הפעולות כמפורט להלן, בהתאם 

   :")השירותים(לעיל ולהלן: " המזמיןהמלאה של  ולשביעות רצונ

 .אוניברסליהאוטומטי התדלוק הכות מערתדלוק באמצעות  . 4.1.1

המותקנות בכלי הרכב של מערכות התדלוק האוטומטי הספק ידאג לכך ש . 4.1.1.1
יאפשרו פעילויות נלוות, ובנוסף אוטומטי,  - תדלוק עצמי המזמין יאפשרו 

כולל, זיהוי כלי הרכב, מתן הרשאת תדלוק, תיעוד של כל אירוע תדלוק, 
 שליטה ובקרה ודיווח ועוד.

אספקת דלקים מסוג בנזין יספק הספק למזמין שירותי  בהתאם לכך . 4.1.1.2
 בהתאם לסוגי כלי הרכב שבשימוש המזמין  - או מסוג סולר  95אוקטן 

נושאות את אשר במסגרת תחנות דלק,  - (ועל פי הוראות יצרן כל כלי רכב) 
") ואשר משרתות את כלל הציבור, ולרבות, חברת הדלקשם הספק ("

) שעות עשרים וארבע( 24לות במתכונת של במסגרת תחנות דלק אשר פוע
 ביממה, כולל שבתות וחגים.

האחד לצורך תדלוק  - ) כרטיסי תדלוק שני( 2בנוסף, יספק הספק למזמין  . 4.1.1.3
וזאת למקרים בהם המזמין  - והשני לצורך תדלוק בסולר  95בבנזין אוקטן 

הנ"ל תדלוק העושה שימוש בכלי רכב חלופיים בהם לא מותקנות מערכות 
אפשרות התדלוק באיזה , מכל סיבה שהיא, הו במקרים בהם נחסמו/א

מדי  ,אוטומטיתיטען כאמור יכל כרטיס  .מבין כלי הרכב של המזמין
המזמין את בהודעה מ. )אלפיים שקלים חדשים( 2,000₪של בסכום  ,חודש

הנ"ל באורח מיידי, באופן שלא ניתן יהיה לעשות בו כל  יבוטל הכרטיס
  .הודעת המזמיןשימוש החל ממועד 

 כרטיסי התדלוק הנ"ל יימסרו לידי המזמין במועד תחילת תקופת ההסכם.

  .אספקת והתקנת מערכות תדלוק אוטומטי אוניברסלי . 4.1.2

מובהר, כי בכלי הרכב של המזמין מותקנים, במועד חתימת הסכם זה,  . 4.1.2.1
           מערכות תדלוק אוטומטי אוניברסליים, ובאחריות הספק יהיה לבצע, 

ן השאר, את האחזקה השוטפת של התקני התדלוק הנ"ל וכן לבצע את בי
 .כל השירותים הנלווים ו/או הנדרשים בקשר לכך

 - ובעת החלפת כלי רכב של המזמין  - , על הספק יהיה לבצע בעתיד בנוסף . 4.1.2.2
את פירוק התקני התדלוק המותקנים כיום בכלי הרכב של המזמין ולספק 

וטומטיים אוניברסליים (העומדות ולהתקין במקומם מערכות תדלוק א
, והכל בהתאם ליתר הוראות בדרישות משרד האנרגיה) בכלי הרכב כאמור

 הסכם זה.
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מובהר, כי מערכות תדלוק אוטומטי אוניברסלי אשר יותקנו בכלי הרכב  . 4.1.2.3
של המזמין, על ידי הספק, הינם ויהיו במהלך כל תקופת ההתקשרות 

 רכושו של הספק.

אוטומטי אוניברסלי תבוצע באופן זהיר ומקצועי התקנת מערכות תדלוק  . 4.1.2.4
וזאת מבלי שתהא פגיעה באילו מבין מערכות ו/או מתקני כלי הרכב 
ובנוסף מבלי שיבוצע שינוי במבנה כלי הרכב ו/או במערכותיו ו/או 

 במתקניו.

התקנות כל מערכות תדלוק אוטומטי אוניברסלי בכלי הרכב של המזמין  . 4.1.2.5
לאחר מתן הודעת  ימי עבודה) חמישה( 5 תסתיים בתוך לא יותר מאשר

 המזמין לידי הספק בדבר תחילת ביצוע ההתקנות כאמור.

, יטפל הספק גם באחזקה ובתחזוקה השוטפות של התקני התדלוק, בנוסף . 4.1.2.6
אשר יסופקו על ידי הספק לידי המזמין בהתאם להוראות הסכם זה וכן 

 בכל השירותים הנלווים הנדרשים בקשר לכך.

כל מקרה של פנייה לקבלת שירותי אחזקה ו/או למוקד  הספק יקיים . 4.1.2.7
, וזאת במתכונת תיקון של מערכות התדלוק האוטומטי האוניברסלי

מענה מיידי ובאופן שהספק יוכל ליתן לפניות המזמין  24/7פעילות של 
 ) שעות ממועד פניית המזמין.עשרים וארבע( 24ובתוך לא יאוחר מאשר 

פשרות השימוש במערכות התדלוק הספק מתחייב בזה לנטרל את א . 4.1.2.8
האוטומטי האוניברסלי, אשר יתקין בכלי הרכב של המזמין לפי הסכם זה, 
באורח מיידי, בכל מקרה שהמזמין ידווח לספק אודות גניבת כלי הרכב 

 ו/או אובדן כלי הרכב ו/או גרירת כלי הרכב. 

או דיווח כאמור יימסר לידי הספק בכתב, לרבות באמצעות פקסימיליה ו/
  הודעת דואר אלקטרוני.

הספק יחדש את השירותים מייד עם קבלת הודעה מתאימה אחרת ובכתב 
  מאת המזמין.

לא תחול על המזמין חבות ו/או עלות כלשהיא בקשר לביצוע הפעולות 
 זה לעיל. 4.1.2.8המפורטות בסעיף 

 .ל המזמיןשירותי שטיפת כלי הרכב ש . 4.1.3

שירותי שטיפה (פרטיים ומסחריים) הספק יעניק לכלי הרכב של המזמין  . 4.1.3.1
 .כלי הרכב לשפנימית וחיצונית 

שירותי השטיפה כאמור יינתנו באופן שמדי חודש יהיה זכאי המזמין  . 4.1.3.2
) שטיפות של כלי רכב ואף אם מדובר בשטיפה של עשרה- חמש( 15לביצוע 

 באותו החודש.כלי רכב שכבר ביצע שטיפה קודם לכן 

שירותי השטיפה יינתנו באותו אופן הן לכלי הרכב הפרטיים ("פרייבט")  . 4.1.3.3
 .של המזמין והן לכלי הרכב המסחריים של המזמין

שירותי שטיפת כלי הרכב יבוצעו במסגרת תחנת שטיפת כלי הרכב שהוצגה  . 4.1.3.4
במסגרת הצעת הספק במכרז, או בכל תחנת שטיפת כלי רכב אחרת, 

פוט של העיר הרצליה ועליה יוסכם בין הצדדים, המצויה בתחום השי
 .מראש ובכתב

  .הפקת דו"חות בעניין תדלוק כלי הרכב של המזמין . 4.1.4

דו"חות של פעולות התדלוק ביחס לכלי הרכב של המזמין, הספק יפיק  . 4.1.4.1
 כפי שיתבקשו על ידי המזמין.בהתאם לחתכים שונים, 

מזמין, לכל הפחות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יעביר הספק לידי ה . 4.1.4.2
בתדירות של אחת לחודש, באמצעות דואר אלקטרוני לידי המנהל,           

את כל הנתונים הבאים:  ביחס לכל כלי רכב בנפרדדו"ח חודשי המפרט 
 - מספר הרישוי של כלי הרכב, תנועות יומיות של רכישת דלק (וסוג הדלק 

רכישה כאמור, ובנוסף ו/או סולר) ו/או שמן וכמויות בכל  95בנזין אוקטן 
 .כמו כן, יצוינו סיכום הנתונים החודשי שלעילמחיר כל עסקה כאמור. 
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, יספק הספק לידי המזמין, לכל הפחות בתדירות של אחת לחודש, בנוסף . 4.1.4.3
באופן מצרפי באמצעות דואר אלקטרוני לידי המנהל, דו"ח חודשי המפרט 

ורטו במסגרת את כל הנתונים אשר פ של המזמיןרכב הכלי וביחס לכל 
 לעיל. 4.1.4.2סעיף 

לגבי כלי רכב, אשר המזמין יבחר לצרף למסגרת  אך ורקהוראות הסכם יחולו  . 4.1.5
 השירותים שיינתנו מכוח הסכם זה, ובמפורש לא חלה על המזמין החובה לצרף 

 כמות מסוימת של כלי רכב, או בכלל, למסגרת הסכם זה.

המזמין רשאי, אך במפורש לא חייב, לצרף למסגרת השירותים הניתנים בנוסף, יהא 
(או כלי רכב חלופיים לכלי הרכב נשוא הסכם זה, מכוח הסכם זה גם כלי רכב נוספים 

 .זה במהלך תקופת הסכםכדוגמת החלפת כלי רכב בליסינג) 

 , רותיםהשייבצע את כל המטלות הדרושות לצורך ביצוע  הספקלמען הסר ספק מובהר, כי 
, ומטלות אלה תיחשבנה ככלולות (כולל נספחיו) במפורש בהסכם זה ותמפורט ןגם אם אינ

  על פי הסכם זה. הספקמלכתחילה במסגרת התחייבויותיו של 

, בהתאם להוראות ובשלמות ביצועית ברמה מקצועית מעולההשירותים יבוצעו עבור המזמין  . 4.2
בין אם הוראות אלה תינתנה  כך,דו לצורך או כל מי שנתמנה על יהמנהל ו/רורים של יולב

בהתאם לסטנדרטים וכללים מקצועיים וכן  ובין במהלך הביצוע ביצוע השירותיםלת יבתח
  מעולים, ובהתאם להוראות כל דין.

להשיג, על אחריותו וחשבונו, את כל ההיתרים והאישורים הספק במסגרת זו מתחייב  . 4.3
 דין.על פי כל  השירותיםהנדרשים לצורך ביצוע 

מטעם איש קשר הספק ימנה , ויתר הוראות ההסכם זה 4מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  . 4.4
, יקבל את ההוראות, הדרישות הספקיבין את ההסכם בין המזמין לבין , אשר הספק

 . ")הספקנציג להלן: "( בכל עתהמזמין והמנהל ד לרשות וויעמוהביאורים מטעם המנהל 

  . לספק, תיחשב כאילו ניתנה הספקלנציג אשר ניתנה המזמין, כל הודעה או הוראה מאת 

  .המזמין ובכתבכפוף לאישור מוקדם של לעיל  זה 4בסעיף כאמור הספק נציג מינוי 

, זה לעיל ומבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה 4בסעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור בנוסף ו . 4.5
מטעמו בקשר עם יהא אחראי לקיום כל דרישות הדין לגבי העסקת צוות העבודה הספק 

 , ולהשגת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין.ביצוע השירותים

              יקיים את האמור בחוקי העבודה על תקנותיהם ק הספ, מבלי לגרוע מכלליות האמור
וכל חקיקת משנה הקשורה להם, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, 
שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שנערך 

            כו, או יתוקנו בעתיד, לרבות תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יואר- והוא בר
 צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.

  המזמיןנהלי העבודה מול  . 5

רשאי או חייב לבצעה על פי ההסכם, יכול  שהמזמיןאו פעולה למזמין סמכות שנתייחדה  . 5.1
המזמין, באמצעות הגורמים המוסמכים לכך שתיעשה על ידי מי שהוסמך לכך בכתב על ידי 

  )."הגורם המוסמך", מלכתחילה או בדיעבד (להלן: המזמיןאצל 

להפעיל את כל המנהל בזאת את  ךמסמי המזמיןבנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  . 5.2
 . בידי המנהלהפעלתן וביצוען מסורות על פי הסכם זה שהסמכויות ולבצע את כל הפעולות 

ו, הנתון לטיפולו ו/או לשיקולו מצהיר ומסכים בזה, כי כל עניין שבהסכם זה ובנספחיהספק 
, ו/או להכרעתו של המנהל, תהא החלטתו של המנהל סופית ותחייב את הצדדים ללא ערעור

ובלבד שאין בהחלטת המנהל כדי להוסיף על החובות ומחויבויות הקבלן בהתאם להסכם זה 
 .לעיל ולהלן

ביצוע י לבדוק את רשאהמנהל זה, יהיה הסכם לפי למנהל בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת  . 5.3
 . םולהשגיח על ביצועהשירותים 

ואת  המזמין, את הוראות ההסכםמפרש כהלכה את הספק לבדוק אם המנהל רשאי  ,כןכמו 
  הוראותיו הוא.
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  וביטוחנזיקין  ,אחריות . 6

  נזק לגוף ולרכוש . 6.1

למזמין ו/או  מושייגרו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה יהא אחראי לכל נזק הספק  . 6.1.1
ים ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו, למועסקיו, קבלני משנה, לבעל חי

מעשה ו/או מחדל ו/או שהו מחמת כל שלישי כלעובדיהם, מועסקיהם ו/או לצד 
אי ביצוע ההסכם ו/או או ו/הסכם הגורם אחר הקשור בביצוע כל או ו/מקרה אסון 

או מצד שכיריו ו/או קבלני משנה שיעסיק ו/הספק בשלמות מצד ההסכם אי ביצוע 
ו/או בשל אי קיום הוראות כל דין ו/או הסכם זה ו/או  או שכירי קבלני המשנהו/

 ,לתקןיהיה הספק , בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, ועל הוראות המזמין
, כאמור, או מושנגרו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כל נזק  ,על חשבונו הוא

או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מייד עם דרישה ו/לשלם פיצויים בגין הנזק 
תוגש אשר על חשבונו הוא בגין כל תביעה המזמין ולפצות את  ראשונה מאת המזמין

ו/או כתוצאה מביצוע  מושייגרו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה בקשר עם כל נזק 
 .בהסכם יםהכלולהשירותים ביצוע בשלמות של  אי ביצוע ו/או אי

לקבלן, בכתב המזמין, יודיע המזמין על כך הגשת תביעה כאמור נגד במקרה של 
, של הקבלן אפשר לו להתגונן, על חשבונויולאחר קבלת התביעה,  תוך זמן סבירב

הבלעדי,  ותעמוד הזכות, לפי שיקול דעתלמזמין במסגרת ההליכים האמורים. 
 .להצטרף כצד להליכים הנ"ל

שאינה מוקנית לו הספק שלישי כל זכות כלפי  להקנות לצדכדי אין באמור בסעיף זה  . 6.1.2
 על פי כל דין.

  שיפוי . 6.2

לפצות הספק מתחייב  - זה  6 סעיףעל פי מיוחד ומבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו ב . 6.2.1
פקודת הנזיקין (נוסח חדש), כפי שתתוקן על פי בגין כל תביעה המזמין ולשפות את 

 .כל חוק אחרעל פי כל חוק שיבוא במקומה, או  על פימזמן לזמן או 

בגין כל סכום  המזמיןחייב לפצות ולשפות את הספק יהיה בנוסף לאמור לעיל,  . 6.2.2
בפועל המזמין  םלשלמו מחמת הנזקים האמורים לעיל, קודם ששילהמזמין חויב יש

זכאי לנכות סכום המזמין  ההיילשאת בו וכן  ועלישב בו ו/או יאת הסכום שנתחי
לשלם ץ אלשהמזמין ייובכל מקרה  את המזמיןמלספק מכל סכום שיגיע ור כאמ

ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה נזק לפיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר 
הפרשי  בתוספתלשלם כל פיצוי או תשלום כאמור וכל זאת הספק מתחייב  - כאמור 

שכר טרחת והוצאות  לרבות, עמד בהן בקשר לכךשהמזמין הצמדה וריבית והוצאות 
הודעה על לספק והכל בכפוף לכך שהמזמין נתן עורך דין והכנת עדים ומומחים, 

  את האפשרות להתגונן.לספק קבלת הדרישה מייד עם קבלתה ונתן 

על פי  המזמיןאין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לרשות 
  הסכם זה או על פי כל דין.

 סעיפיםעל פי  המזמיןיצטרך לשפות בהם את שהספק מים להבטחת תשלום הסכו . 6.2.3
לנכות או לעכב מהסכומים המגיעים או שיגיעו  המזמין, רשאי לעיל 6.2.2 -  6.2.1

על פי הסכם זה, סכומים בשיעור זהה להיקף הסיכון וההוצאות הכספיות, לספק 
 .המזמיןהמשפטי של היועץ על פי חוות דעת וזאת 

על ידי המזמין ו/או לספק להסרת ספק, מובהר כי אין בכל אישור אשר ניתן ו/או שיינתן  . 6.3
לרבות, אישור ביצוע, אישור חשבונות, אישורים במסגרת פעולות  - המנהל ו/או מי מטעמם 

לא יהיה בו  - וכיוצא באלה רישוי, אישור זהות קבלני המשנה, ספקים, יצרנים, חומרים, ציוד 
כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם ו/או כדי לשחרר את 

 מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו לפי הסכם זה ו/או לפי הוראות כל דין.   הספק 

מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של התחייבויות  . 6.4
הספק כדי לגרוע מאחריות זה  6 סעיףאין בהוראות וכן כי זה  6 סעיףו/או אחריותו לפי  הספק

 על פי הסכם זה או על פי כל דין.
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 .ביטוח . 6.5

להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו  . 6.5.1
במשך כל תקופת ההסכם וכל  ,חובותיו, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונוו

ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו כאמור לפי  ,עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו
שיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס אישור על 

           הסכם זה (להלן: המהווה חלק בלתי נפרד מ )1ג'(נספח קיום ביטוחים, 
 ").  טופס האישור על קיום ביטוחים"

תום תקופת ביטוח, יום לפני ) עשר- ארבעה( 14לכל הפחות מציא ישוב ויהספק   . 6.5.2
          במשך כל זמן חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים, וזאת 

קיום בטוחים תקין אשור טופס . הצגת מזמיןללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מה
   .זה מהווה תנאי יסודי בהסכם

במועד הינה תנאי עיקרי  מזמיןלהספק מסירת האישור החתום על ידי מבטחי  . 6.5.3
  בתרופות בגין הפרת הסכם. מזמיןבהסכם זה אשר הפרתו מזכה את ה

מבוטח ו/או מוטב על פי תנאי הפוליסות, כל שינוי בפוליסות  והינ מזמיןהואיל וה . 6.5.4
  .ובכתב מראש מזמיןאישור הנ"ל יהא טעון הסכמת ההביטוח או ב

        הפוליסות יכללו הוראה מפורשת כי הן לא תבוטלנה ולא תצומצמנה במהלך  . 6.5.5
 60, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות תקופת הביטוח

  .יום מראש) ששים(

ביטוח ולעשות כל פעולה, לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ה הספק מתחייב . 6.5.6
               כדי לסייע במימוש פוליסות הביטוח  מזמיןידרש לעשותה על ידי התאשר 

    בעת הצורך.

ריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הבטוח ו/או האישור על קיום ע . 6.5.7
על התאמת הביטוחים ולא יטילו  מזמיןלא יהוו אישור כלשהו מה מזמיןביטוחים ל

        אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם  וו/או על מי מטעמ ויעל
    על פי הסכם זה או על פי כל דין. הספקשל  ואת אחריות

         שא ייעל תשלום דמי הביטוח עבור הביטוחים הנ"ל וכן  הספק לבדו אחראי . 6.5.8
     .בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח

        או מחדל ו/לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה  ספק לבדו יהיה אחראיה . 6.5.9
, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה וו/או הפועלים מטעמ הספקשל 

ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו 
  אותם נזקים. ןמשולמים בגי

ו/או כפי שתוצג,  מזמיןופיעות ברשימה המוגשת ללמען הסר ספק, כל התחנות המ
         ,ייחשבו כ"ספק"של ו/או מטעם הספק כתחנות לאספקת דלקים מפעם בפעם, 

("הספק") בין אם הן בבעלותו הישירה ובין אם הן נושאות את שם חברת הדלק 
 .ובין אם לאו וללא קשר לבעלויות בפועל של התחנות

  תקופת ההסכם . 7

  צוע השירותיםמועד תחילת בי . 7.1

מועד ":(להלן 01.11.2018החל מיום השירותים מתחייב להתחיל בביצוע הספק  . 7.1.1
 .")תחילת הביצוע

, ציוד (לרבות כוח אדם) האמצעיםמלוא להציג לו את מהספק לדרוש המנהל רשאי  . 7.1.2
על מנת לוודא כי הם במסגרת ביצוע השירותים, שהוא מתכוון להעסיק וכלי עבודה, 

  .לקבוע בהסכם זהבהתאם השירותים קים לביצוע אכן מתאימים ומספי

 ,הספקעל ידי לו הוצגו ש וכלי העבודה, לא שוכנע כי האמצעים, הציודוהמנהל היה  . 7.1.3
, רשאי הוא לדרוש השירותים בהתאם להסכם זהאכן מספיקים ומתאימים לביצוע 

 .המנהלעד להנחת דעתו של וכלי עבודה לשנות או להוסיף אמצעים, ציוד מהספק 
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 מגבלות על קיומו של ההסכם . 7.2

מותנה בקיומם של מקורות  ,כי ביצועו של ההסכם נשוא המכרז ,מבהירהמזמין  . 7.2.1
 .המזמיןבתקציב  כספיים הלכה למעשה

על ידי תקציבי ייחתם קודם לאישור  לאהספק עם כי ההסכם  ,אי לכך מובהר
  .כאמורים האישור והמכרז אם לא יתקבלאת שמורה הזכות לבטל המזמין, ולמזמין 

 לאלעיל זה  7.2 ףלסעיבהתאם , השירותיםביצוע הפסקת ביטול ההתקשרות ו . 7.2.2
 . כהפרת ההסכם ויחשבי

 תקופת ההסכם ואפשרויות הארכתו  . 7.3

, אשר תחילתם חודשים )עשר- שנים( 12 תקופה של תוקפו של הסכם זה הינו למשך . 7.3.1
 .")ההסכם המקורית תקופת(להלן: ""במועד תחילת הביצוע" 

ההסכם המקורית, באותם הזכות להאריך את תקופת מעניק בזה למזמין את הספק  . 7.3.2
) עשרים וארבעה( 24) תקופות אופציה בנות שלוש( 3 - בתנאים שנקבעו בהסכם זה, 

, אשר תחילתן עם תום ")ת האופציהותקופ(להלן ביחד ולחוד: " חודשים כל אחת
 תקופת ההסכם המקורית.

 וודיע על רצונית האופציה בתנאי שותקופכל אחת מל ווכל לממש את זכותהמזמין י . 7.3.3
            ם מי) ישלושים( 30לכל הפחות לספק , אשר תימסר בכתבבהודעה לספק בכך 

 .ןית האופציה, לפי העניותקופכל אחת מאו ההסכם המקורית, לפני תום תקופת 

כות ההארכה וכל הודעה כמוותר על זייחשב המזמין לא התקבלה הודעה כאמור, 
 אחרת לא תהא תקפה, אלא בהסכמת הצדדים בכתב.

                  בכל אחת מבין תקופות האופציה יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה,  . 7.3.4
 בשינויים המחויבים.

ההסכם " בהסכם זה משמעו, הן תקופת ההסכםתקופת למען הסר ספק, המונח " . 7.3.5
 . לפי הענייןוהן תקופת האופציה, הכל המקורית 

 מועדהסכם המקורית או תקופת ה מועד סיוםלאחר יום ) שלושים( 30עד תוך במובהר, כי  . 7.4
תוחזרנה מערכות התדלוק האוטומטי בכלי הרכב,  תקופות האופציה, לפי המקרה,סיומן של 

 .על ידי המזמין, לידי הספק, בכפוף לבלאי סביר

  התמורה  . 8

  .התמורה הכוללת והסופית . 8.1

לספק ישלם המזמין על פי הסכם זה, הספק ל התחייבויותיו של תמורת ביצוע כ . 8.1.1
הספק וכל יתר התחייבויות  במסגרת המכרזהספק , המבוססים על הצעת םמיסכו

, אשר יאושרו על ידי המזמין והמנהל (בהתאם לקבוע כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן
  ").התמורה(להלן: " בהסכם זה)

   :) חלקים כדלקמןשלושה( 3 מובהר, כי הצעת הספק מבוססת על

ביחס בשרות מלא  95מחיר ליטר בנזין אוקטן  -  95ביחס לבנזין אוקטן  . 8.1.1.1
פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים הצו המפוקח בהתאם ללמחיר 

מפורסם באופן אשר ו, 2002 - (מחירים מרביים בתחנות תדלוק), התשס"ב 
ועד פרסום (להבהרה, במ )")מחיר תיאורטירשמי על ידי מינהל הדלק ("

, ש"ח) 6.80" על סך 95ביחס לבנזין אוקטן כאמור " המחירהמכרז עומד 
בהתאם  - ובהיעדר מחיר רשמי  או מחיר רשמי אחר שיבוא במקומו,

רוכש  אינושהספק על ידי בתי הזיקוק (וככל  מאת הספקלמחיר שייגבה 
ייקבע המחיר בהתאם למחירים כאמור  - את הדלקים מאת בתי הזיקוק 

הצעת המחיר בניכוי  וזאת, את הדלקים מבתי הזיקוק)הספק רכש  כאילו
  .(באגורות) כפי שהוצעה על ידי הספק במסגרת המכרז

קרי, לאחר ההנחה שהוצעה על ידי הספק במסגרת המכרז  - המחיר האמור 
מובהר, כי במחיר שצוין לעיל " (95תמורת בנזין אוקטן יכונה להלן: " - 

 ).מע"מכלול רכיב ה
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המחיר ביחס לכל ליטר סולר יורכב מצירוף כל הרכיבים  - סולר לביחס  . 8.1.1.2
 :זה להלן 8.1.1.2המפורטים בסעיף 

", אשר מוגדר כמחירם הסיטונאי תי זיקוקהמחיר בשער ב" . 8.1.1.2.1
הלא מפוקח של התזקיקים, המיוצרים במסגרת בתי הזיקוק, 

פיקוח על מחירי הצו  מסגרתבבהתאם לשיטת החישוב שנקבעה 
, מצרכים ושירותים (מחירים מירביים למוצרי נפט בשער בז"ן)

  מפורסם באופן רשמי על ידי מינהל הדלק , ואשר 1992 - התשנ"ג 
מ"ג  10"), אשר תכולת הגופרית בו אינה עולה על מחיר תיאורטי("

המחיר "(להבהרה, במועד פרסום המכרז עומד  לק"ג בהזרמה
ש"ח לליטר),  או מחיר רשמי  2.1231ל סך ע "ית הזיקוקבשער ב

ייקבע  - כאמור  אחר אשר יבוא במקומו, ובהיעדר מחיר רשמי
 הבסיס מחיר לקביעת  PLATSנתוני עלבהתבסס המחיר הנ"ל 

 פרסום ימי) חמישה( 5 של ממוצעלתשלום כאמור, אשר פירושם 
 ARGOES CIF MED BASIS GENOVA -  ס'פלאטמערכת הב רצופים

LAVERA PLATTS EUROPEAN MARKET SCAN בהם כשהאחרון 
 .בתוספת; בישראל של החודש שנסתיים עבודה ימי )שני( 2 - ל קדם

רכיב המס על הדלק, כפי שנקבע, , אשר מוגדר כ"רכיב הבלו" . 8.1.1.2.2
 מדי פעם בפעם, על ידי מדינת ישראל במסגרת צו הבלו על דלק

" על סך רכיב הבלועומד "(להבהרה, במועד פרסום המכרז 
 בתוספתש"ח לליטר);  2.93067

 0.51", אשר לצורך הסכם זה הינו סך של מרווח השיווק" . 8.1.1.2.3
(באגורות) כפי הצעת המחיר בניכוי  וזאתש"ח ביחס לליטר 

 .שהוצעה על ידי הספק במסגרת המכרז

כל אלו ביחד ובתוספת מע"מ כפי שיעורו כחוק, מעת לעת,  . 8.1.1.2.4
 ."תמורת הסולר: "יהוו את

שש מאות ( 600₪סך חודשי של  - ב של המזמין לשטיפת כלי הרכביחס  . 8.1.1.3
(בש"ח) כפי שהוצעה על ידי הצעת המחיר בניכוי  וזאת )שקלים חדשים

 .סכום זה ישולם בתוספת מע"מ כחוק. הספק במסגרת המכרז

 כלמכרז יכללו את הצעתו בבמסגרת הספק מובהר, כי המחירים, אשר מולאו על ידי 
          ספק, לצורך עמידה בכל הוראות הסכם זה, הוצאותיו, הישירות והעקיפות, של ה

                על נספחיו (לרבות אך מבלי למעט, הוצאות אספקת הדלקים, הוצאות העמדת 
כקבוע בהסכם זה, עלויות האספקה וההתקנה של המתאימים וכוח האדם והציוד 

ין השאר, בכלי הרכב של המזמין, וכן, בהאוניברסלי המערכות לתדלוק אוטומטי 
תוספת "שירות מלא" ו/או תוספת "שירותי לילה" ו/או תוספת שירות בימי מנוחה, 

צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מירביים בתחנות תדלוק), לפי 
              , או בשל שינויי חקיקה דומה, וכיוצא באלה, והכל למעט 2002 - התשס"ב 

 אינם, מוצרים, הנמכרים בתחנות התדלוק ואשר משמע( "מחירי מוצרים נלווים"
), ואשר יכול שיכללו מוצרים הנמכרים בתחנות הנוחות 95דלקים (סולר / בנזין 

  .)הסמוכות לתחנת התדלוק ו/או מוצרים נלווים, כגון, שמן וכיוצא באלה

              לצרף את כלי הרכב או חלק מבין מובהר ומודגש, כי למזמין תעמוד הזכות 
כלי הרכב, אשר בהם עושה המזמין שימוש במועד חתימת הסכם זה וכפי שתהא 

, כי הספקבהתאם לצרכיו ולשיקול דעתו הבלעדי, והובהר והודגש בפני מעת לעת, 
כלי רכב מתחייב לכמות מינימאלית ו/או מקסימאלית כלשהיא של  אינוהמזמין 
 .מסוימותדלקים ולרבות לא לכמויות ו/או של 

, בכפוף ליתר התנאים, התמורה" כמתואר לעיל, התמורהע מהגדרת "מבלי לגרו . 8.1.2
, לרבות אך מבלי נשוא ההסכםהספק התחייבויות הינה עבור כל  זה, 8כאמור בסעיף 

למעט עבור כל התנאים המיוחדים, עבור כל הקשיים שפורטו בהסכם ובנספחיו 
 יפים השונים ולא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל. וייכללו במחירי התמורה של הסע

     הכרוכות במילוי הוראות הרשויות הספק יכללו במחיר התמורה כל הוצאות יכן 
ומובהר כי לא תשולם כל תוספת (ככל שיהיו), ביטוחים, הוצאות שונות וכדומה, 
 .ו/או החזר הוצאות ו/או כל תשלום אחר בגין אלו
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כלשהו, יראו את שירות בגין פריט ה לביצוע השירותים בהסכם זבאם לא צוין מחיר 
ללא תשלום וכי מחירו כלול במחירים הנקובים בגין הפריטים  וכמסכים לבצעהספק 

  שבמסגרת רשימת השירותים הנדרשים בהסכם.האחרים 

 .תשלום נוסףלספק ישולם לעיל, כמפורט  ,מובהר, כי בגין "מחירי מוצרים נלווים"

ר בהסכם זה לעיל ולהלן ובמסגרת הנספחים להסכם, בכל מקום מבלי לגרוע מהאמו . 8.1.3
בו נרשם במסגרת ההסכם ו/או נספחיו "על חשבון" ו/או "על חשבונו", פירושו כי 

ישא בלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום הרלוונטי עבור הציוד ו/או יהספק 
וצאות הישירות כל תשלום אחר, הנוגעים לנושא אליו מתייחס המושג, לרבות כל הה

 , נשוא התשלום.הספקוהעקיפות של 

כל תמורה בגין התקופה שממועד הספק למען הסר ספק, מובהר כי לא תשולם לידי  . 8.1.4
לפי השירותים את לבצע בפועל הספק חתימת הסכם זה ועד למועד בו יתחיל 

לבצע בתקופה זו פעולות שונות הנובעות הספק הוראות הסכם זה, אף אם יצטרך 
מוותר באופן מפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי והספק  מההסכם,

  המזמין ו/או מי מטעמו בעניין זה.

לקזז, להפחית, לעכב או המזמין כדי לגרוע מזכות לעיל  8.1.1אין בהוראות סעיף  . 8.1.5
  תוך התמורה.לנכות, בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי כל דין, סכומים כלשהם מ

   .)שוטפיםחודשיים ( חשבונות . 8.2

, על נספחיו ,, בהתאמה מלאה למסמכי הסכם זההספקהתחייבויות ביצוע בגין  . 8.2.1
חודשיים בגין ביצוע חשבונות לידי המנהל הספק יגיש ולשביעות רצון המזמין, 

 10 - ההיום עד ו) ראשון( 1 - ההיום בין וחשבונות אלו יגיעו לידי המנהל  ,השירותים
 . ביצוע השירותיםשלאחר חודש , ) בחודשיריעש(

  במסגרת הצעתו במכרז. הספק החשבונות יהיו מבוססים על המחירים שהציע 

את ביצע הספק החודשיים הנ"ל וככל שימצא כי יבדוק את החשבונות המנהל 
בהתאמה מלאה ם ובמועדם, במלואוהשלים את ביצוע השירותים  יוהתחייבויות

יאשר המנהל את , המזמין נו שלולשביעות רצו ,ספחיועל נ ,למסמכי הסכם זה
, וזאת הספקמאת המזמין לידי תשולם המאושרת שהתמורה באופן , החשבונות

 .הספקבגינו הוגש חשבון אשר ) ימים מתום החודש ארבעים וחמישה( 45ובתוך 

העתקים  )שני( 2 - בלעיל,  8.2.1השוטפים, כאמור בסעיף יגיש את החשבונות הספק  . 8.2.2
  .המנהלובמתכונת שתידרש על ידי 

           לביצוע השירותים המתייחסות הספק יכלול את כל תביעות כאמור כל חשבון 
. תביעות שלא נכללו בחשבון כמפורט לעיל, של החשבון עד למועד הגשתווזאת 

  .הספקתראינה כאילו ויתר עליהן 

המאפשרים בדיקת כל אחד מסעיפי א המסמכים, מלולכל חשבון חלקי יצורפו 
 -מספר ההסכם השוטף, מסמכי תיעוד על פי דרישת המנהל, וכן יצוינו החשבון 

 .לספקנטי כפי שיימסר ווומספר הסעיף התקציבי הרל - כנקוב בחוברת מכרז זו 

אצל ותאריך קבלתו לספק השוטף אלה לא יצורפו, יוחזר החשבון  אם מסמכים ב
 רוף החומר הנלווה.יבצ ,ה התאריך בו נתקבל החשבון החלקי בשניתיהיהמזמין 

רשאי להתעלם מחשבונות שלא צוינו בהם המספרים כאמור, והם יראו המזמין 
) שבעה( 7 ם בחזרה בתוךאות לא שלחהמזמין , זולת אם למזמיןכאילו לא נשלחו 

  ימים ממועד קבלתם בפועל, כשסיבת החזרתם מצוינת במפורש.

במלואו על ידי שוטף לא יאושר חשבון זה לעיל, היה ו 8.2עיף מור בסעל אף הא . 8.2.3
, , הסכום שאינו שנוי במחלוקתלעילזה  8.2עיף בס, ישולם במועד האמור המנהל

רעון י, תשולם לא יאוחר ממועד פהמנהלשתאושר על ידי אם וככל ויתרת הסכום, 
 ., בכפוף לכך שעד למועד זה יאושר הסכום האמורשל החודש הבאהשוטף החשבון 

  התמורה.קבלת בגין והיטלים המלוות ותשלומי החובה  ישא בכל המסים,הספק י . 8.2.4

לידי הספק בהתאם להוראות כי המזמין ינכה מכל תמורה שתשולם לספק, ידוע  . 8.2.5
, עוריםיבה ו/או היטלים בשחוו/או תשלומי מסים ו/או תשלומי מלוות זה הסכם 

אלא אם יומצא לידיו  ,כל דיןעל פי הוראות שהמזמין יהא חייב לנכותם במקור 
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אישור מתאים משלטונות המס לגבי ניכוי מס במקור או  ביצוע כל תשלוםבטרם 
 לגבי הפחתת שיעור הניכוי. 

   ובלו מע"מ ,תרישיונומסים,  . 9

בקשר לתמורה שיקבל מאת  תשלומי החובהלבדו ישלם את כל המסים, האגרות ויתר הספק  . 9.1
  .המזמין

את הסכום המייצג את המע"מ, לספק רשאי לשלם  המזמין, בהסכם זה לעיללמרות האמור  . 9.2
בהעברת הספק במנותק מפירעון החשבון עליו מתווסף המע"מ, וזאת במועד חיובו של 

  הכספים למע"מ.

  כבוןיקיזוז וע .10

הא רשאי ם זה, מוסכם על הצדדים, כי המזמין ימבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכ . 10.1
 , כל סכום, ו/או כל מקור שהוא על פי הסכם זה ,לספק ולקזז, כנגד כל סכום המגיע ממנ

על פי הסכם זה או כל התקשרות מהספק  וקצוב או בלתי קצוב, כולל סכום עתידי, המגיע ל
  לא תהיה כל זכות קיזוז. לספק אחרת בין הצדדים. 

 המזמיןו/או שכל סכום שעל למזמין אשר יגיעו  ,הר בזה שכל סכום ו/או פיצוייםמוסכם ומוצ . 10.2
ו/או עובדיו הספק בגין מעשי ו/או מחדלי  שלישייהיה לשאת בהם מחמת שנתבע על ידי צד 

היה יוכן לספק רשאי לנכות מכל סכום שיגיע  המזמיןהיה י ו/או מי מטעמו, ויו/או מועסק
על פי  וכל סכום שיהיה עשוי להגיע ללספק לשלם  ושיהיה עלי רשאי לקזז מהסכומים המזמין

 .ספקההסכם ו/או בגין ההסכם מה

רשאי לקזז או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים  המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור,  . 10.3
  , עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין.לספק, במקרה שהוברר כי שולמו כספים הספקשל 

חד למשנהו כל סכום שהתקבל בטעות, בין שבדין ובין שבעובדה, מהאחד הצדדים ישיבו הא
  או עבורו, על ידי משנהו.

 כבון. ימוותר בזאת על כל זכות המוענקת לו על פי כל דין לעהספק  . 10.4

 הפרת ההסכם .11

מבלי לגרוע מזכויות הצדדים על פי דין, יהיה הצד המפר את ההסכם או תנאי מתנאיו, חייב  . 11.1
 ,במישרין או בעקיפין ,כל הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו לפצות את משנהו על

כתוצאה או עקב ההפרה, לצד המקיים את ההסכם או המוכן לקיימו וזאת נוסף לזכותו של 
 הצד המקיים את ההסכם או המוכן לקיימו לבטל את ההסכם או לתבוע את ביצועו בעין.

כמי שהפר את ההסכם הפרה  ספקהמבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם, ייחשב  . 11.2
 יסודית, בקרות אחד מן האירועים הבאים:

 20והעיקול לא יוסר תוך המזמין מן לספק אם יוטל עיקול על כספים המגיעים  . 11.2.1
 ;) יום מיום הטלתועשרים(

ינתן נגדו או נגד אחד מיחידי השותפות צו לקבלת נכסים יהוא שותפות והספק אם  . 11.2.2
 ;ו/או צו פשיטת רגל

              ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים ו/או למינוי חברה הוא  הספקאם  . 11.2.3
 ;מנהל לנכסיו

זבון או כל אדם יבידי נאמן, מנהל עהשירותים להתבצע  יםבכל מקרה שבו עשוי . 11.2.4
 .הספקהממונה על נכסי 

ה של הפרה שאינה ייסודית של הסכם זה או הפרה שני ההפרכאשר הפר הספק  . 11.2.5
בפעם הראשונה על דבר ההפרה, או הפרה לספק הודיע שהמזמין בד יסודית, ובל

) ימים מהמועד בו הודיע לו שלושה( 3 לא תיקנה בתוךשהספק שאינה יסודית 
  בהודעה. המזמין  על דבר ההפרה או בתוך המועד שקבעהמזמין 

מסגרת במועד תחילת הביצוע, כהגדרתו בהשירותים לא התחיל בביצוע כשהספק  . 11.2.6
) עשרים וארבע( 24ולא ציית תוך השירותים , או הפסיק את ביצוע עילל 7.1סעיף 
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, או השירותיםלהתחיל או להמשיך בביצוע מהמנהל להוראות בכתב שעות 
 .בכל דרך אחרתהשירותים מביצוע הספק כשהסתלק 

ו העסיק קבלן משנה לביצוע היסב את ההסכם כולו או מקצתו, לאחר, אכשהספק  . 11.2.7
  בכתב.המזמין, מבלי לקבל את הסכמת השירותים 

או אדם אחר, בשמו של המנהל שהספק הוכחות להנחת דעתו של המזמין כשיש בידי  . 11.2.8
, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה אחרת כלשהי, הספק

 בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

 . -1970תשל"א ,זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)הסכם רת על הפ . 11.3

  על נספחיו.ההסכם זה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה על פי  סעיףאין בהוראת 

זה, מכל הסכם בהתאם להוראות  ,הספקמאת  ורשאי לנכות כל סכום שיגיע להמזמין יהא  . 11.4
 7בדרישה מוקדמת של מהספק  השדרש לאחרוזאת בכל זמן שהוא לספק סכום שיגיע 

 . האמורהלא נענה לדרישה והספק האמור ימים לשלם את הסכום ) שבעה(

או ניכויים ו/בכל דרך אחרת. תשלום פיצויים מהספק רשאי לגבותו המזמין הא יכמו כן 
מהתחייבויותיו להשלים את הספק אין בהם כשלעצמם משום שחרור כאמור לעיל, 

  זה.הסכם או מכל התחייבות אחרת לפי ם זה ו/השירותים נשוא הסכ

  מידע וסודיות .12

לשירותים נשוא בקשר לספק  ונכונות המידע שנמסר על ידלאחראי לשלמות ו ואינהמזמין  . 12.1
 ,או לצדדים שלישייםו/לספק יגרמו יישא בכל אחריות לנזק או הפסד שיהסכם זה, לא 

  דע זה נעשית על סיכונו בלבד. על מיהספק , וכל הסתמכות של זהכתוצאה מהשימוש במידע 

מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות הספק  . 12.2
ביצוע ובפרטים, בכתב או בעל פה, שנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, בקשר עם 

מתחייב שעובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם, יפעלו בהתאם הספק . םאו במהלכהשירותים 
  מור לעיל.לא

הראשונה של  ואו עם דרישת ,מכל סיבה שהיא םאו עם הפסקתהשירותים עם השלמת  . 12.3
את כל המסמכים הנמצאים בחזקתו או בשליטתו, לרבות למזמין הספק , יעביר המזמין
  .יוצא באלה, יומני עבודה, פרוטוקולי ישיבות, חישובים וכבקשר לביצוע השירותיםתכניות 

  המחאת זכויות וחיובים .13

הסכם כולו או מקצתו, או כל זכות את הרשאי למסור להעביר להמחות או להסב הספק ין א . 13.1
שלו על פיו, או כל טובת הנאה שלו על פיו לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם 

 .מאת המזמיןכן קיבל על כך הסכמה מפורשת מראש ובמכתב רשום 

ו/או להתיר העברה בתנאים  ואת סירובמבלי לנמק  ,רשאי לסרב לכל העברה אההמזמין י
 ובתנאי שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את תנאי הסכם זה ונספחיו במלואם ושיראו ל
  (השירותים). מקבל העבודהעל ידי ערב ואחראי לביצוע ההסכם שהספק ובתנאי 

ת לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, בכל ע ו,ו/או התחייבויותי ורשאי להסב את זכויותיהמזמין  . 13.2
  הבלעדי.   וועל פי שיקול דעת

לרשות רשאי לבצע המחאה כאמור לממשלת ישראל, המזמין מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
  .אחרתעירונית לחברה , לתאגיד סטטוטורי, לחברה ממשלתית, או מקומית

  קבלני משנה .14

חלק מהשירותים אותם הוא הספק , לידיהם ימסור לבין קבלני משנההספק בהסכם בין  . 14.1
ייקבע, כי הוראות הסכם  לפי הסכם זה (ובמפורש לא את כל השירותים נשוא ההסכם) מספק

בשינויים , י קבלני המשנהעל ידהשירותים זה תחולנה על קבלני המשנה בכל הנוגע לביצוע 
תוגדר  . התחייבותם של קבלני המשנה כאמורלעיל להסכם 6 ףסעיובפרט הוראות המחויבים, 

  .  המזמין - כהתחייבות לטובת צד ג' הספק בהסכם בינם לבין 

הספק למען הסר ספק מובהר, כי אין בהעסקתם של קבלני משנה כאמור כדי לשחרר את  . 14.2
על ביצוע המזמין כלפי הספק ל פי הסכם זה או לגרוע ממנה, לרבות אחריותו של עמאחריותו 
  .ופן ביצועם ושאר תנאי הסכם זה, לרבות טיבם, אבידי קבלני המשנההשירותים 
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בקשר לביצוע לבדו יהא אחראי כלפי קבלני המשנה בגין עבודתם הספק עוד יובהר, כי 
  , וכי אין לראות בהסכם זה הסכם לטובת צד ג' קבלני המשנה.השירותים

  ספקמעמד ה .15

אי כקבלן עצמהשירותים פועל ויפעל לביצוע הינו כי מצהיר בזה והספק מוסכם ומובהר בזאת  . 15.1
האמור חרף וזאת  מעביד - כל יחסי עובד המזמין ואין ולא יהיו בינו ולא מי מטעמו לבין 

  .השירותיםליתן לו הוראות בדבר ביצוע מנהל הבהסכם זה בדבר כוחו של 

מתחייב כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע הספק  . 15.2
  .יהםמעביד בינו לבינ - עדר יחסי עובד יבהוהמזמין במעמדו כקבלן עצמאי כלפי 

מצהיר בזאת כי העלאת טענה כלשהי על ידו או על ידי באי כוחו ו/או מי מטעמו כי הספק  . 15.3
חשב, בין היתר, כחוסר תום ימעביד, ת - יחסי עובד המזמין נתקיימו בינו ו/או מי מטעמו לבין 

  .והסכם זה הוראות המכרזלב מצדו ו/או כהטעיה ו/או כהפרה יסודית של 

עקב תביעה  הןבגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו להמזמין מתחייב לשפות ולפצות את  הספק . 15.4
מעביד  - שררו יחסי עובד הספק לבין המזמין ת על טענה כביכול כי בין וו/או דרישה המתבסס

  .המזמיןד עם דרישתה הראשונה של יוזאת מי

לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות לרבות שלוחיו , הספקמי מטעמו של למען הסר ספק,  . 15.5
לקבלת תנאים סוציאליים כלשהם, המגיעים לעובד ממעביד, ו/או  שהן על פי כל דין ונוהג

  .מאת המזמיןלרבות פנסיה ופיצויי פיטורין 

סוכנות ו/או שליחות הרשאה ו/או לא יתקיימו יחסי בין המזמין להספק מובהר בזאת כי בין  . 15.6
ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/או מחדל  שיש בהם כדי  לא יהא רשאיהספק וכי 

(למעט האמור במפורש במסמכי המכרז ו/או כלפי צדדים שלישיים המזמין לחייב את 
  מראש ובכתב.המזמין של  וללא אישורההסכם על נספחיהם) 

מאחריותו הספק לשחרר את מנהל כדי העל ידי אין בפיקוח הנעשה מובהר מוסכם, כי  . 15.7
 הסכם.הלפי השירותים או כל צד שלישי לגבי טיב ביצוע המזמין ו/הבלעדית כלפי 

  שונות .16

  דין חל ומקום שיפוט . 16.1

  הסכם זה יהא כפוף לדין הישראלי, מבלי ליתן תוקף להוראות ברירת הדינים שבו.  

כל עניין הנוגע להסכם זה יהא נתון לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים 
 יפו- אביב- תללבתי המשפט המוסמכים בעיר  - ליה (ובאין בית משפט מוסמך כאמור הרצבעיר 
  .)בלבד

  תנאי מתלה . 16.2

קיום שאר בוהמזמין תקציב מסגרת ב מותנה בקיום אישור תקציביהשירותים ביצוע 
                           קיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה, כן פי חוק ולהאישורים הדרושים 

   .אלו ים, ויהיה מוגבל עד לגובה ההוצאה המאושרת בתקציבהשירותים לביצוע

  הסכם ממצה  . 16.3

לופי דברים יכל הצעה, מסמך, מכתב, תכנית, כתב כמויות ומחירים, מפרט, הצעת מחיר או ח
פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניהם ו/או נציגיהם - מכל סוג שהוא, בין בעל

חתימת הסכם זה, מבוטלים בזאת, ולא יהיה להם כל תוקף מחייב  ו/או אחרים מטעמם, לפני
  כלפי הצדדים.

  ויתורים וסטיות מהוראות ההסכם  . 16.4

 במקרה או במקרים מסוימים, או איזה מהוראות הסכם הספק לסטיית המזמין הסכמת 
ל לא ייחשבו לויתור המזמין עאו על פי כל דין, ו/על פי הסכם זה המזמין של  ושימוש בזכויותי

  תקדים לגבי מקרים נוספים. ויצרילא זכויותיו ו

  חוק המכר . 16.5

, 1968 -  למען הסר ספקות מוצהר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר, תשכ"ח
  וכי אין להסתמך עליו לצורך פירושו.
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  ביול . 16.6

  .הספקוכל מסמך אחר המוצא על פיו, תחולנה על (אם וככל שחלות) הוצאות ביול הסכם זה 

  ותהודע . 16.7

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כדלקמן: . 16.7.1

  הרצליה בע"ממי     :המזמין

  (בניין לב העיר) 2רחוב בן גוריון         

 הרצליה        

  _________________    :ספקה

        _________________  

        _________________  

 כל הודעות על פי הסכם זה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת.  בכלל זה, . 16.7.2
 1970 -  לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א 7מתן אורכה לפי סעיף 

  תהא טעונה מסמך בכתב. 

כנקוב במסגרת חוברת מכרז  - זה הסכם המכרז, לגביו נחתם יציין את מספר הספק  . 16.7.3
  . למזמיןעל גבי כל מסמך שיופנה על ידו  - זה 

ם המספרים כאמור, רשאי להתעלם מחשבונות וממסמכים שלא צוינו בההמזמין 
 7 בחזרה בתוך אותם לא שלחהמזמין , זולת אם למזמיןוהם יראו כאילו לא נשלחו 

  נת במפורש.י) ימים ממועד קבלתם בפועל, כשסיבת החזרתם מצושבעה(

הודעות הטעונות כתב יכולות להימסר במען הצדדים, ביד, במברק, בפקסימיליה או  . 16.7.4
  בדואר רשום.

 12ת עם קבלתה בפועל, או עם מסירתה ביד, או הודעה כאמור תראה כמתקבל
שעות ) עשרים וארבע( 24שעות לאחר מסירתה במען הצדדים, או ) עשרה- שתים(

שעות לאחר ) שבעים ושתיים( 72לאחר משלוח מברק, או הודעת פקסימיליה, או 
  הפקדתה למשלוח בדואר רשום, הכל לפי המוקדם.

שלא באמצעות למזמין שבון שנמסרו מסמך או ח ,על אף האמור לעיל, כל הודעה
  .ה למועד מסירתםיהמוטבע עליהם יהווה ראיהמזמין דואר רשום, תאריך חותמת 

  
  
  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הספק    המזמין
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  אישור על קיום ביטוחים
  ) אספקת דלקים(  

  
  לכבוד:

ו/או מנהליהם ו/או  רשותיים גופי סמךרוניים ו/או תאגידים עיאו /ו/או חברות עירוניות ו מי הרצליה בע"מ
  ו/או עובדיהם נבחריהם
  2בן גוריון 
  הרצליה
  )"מזמין"ה(להלן: 

  
אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור 

צד  ) פוליסות ביטוח רכוש,"הספק"(להלן:  ____________________________________ ח.פ. 
שלישי, חבות מוצרים וחבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם 

בכיסוי שלא יפחת מתנאי ביט הרלוונטיים והמתייחסת לאספקת דלקים, שמנים והפעלת תחנות דלק 
  למועד תחילת הביטוחים.

  
כוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות , הספק וכל אלה הבאים ממזמיןהפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של ה

הקשורים ו/או הנובעים מזכאותו של הספק לאספקת דלקים, שמנים והפעלת תחנות דלק ע"פ תנאי 
  המכרז.

  
  

  ביטוח רכוש. . 1
 

  ____________ ועד לתאריך:____________  תקופת ביטוח : החל מתאריך
  מספר הפוליסה:

  
  הפוליסה כפופה לתנאים כדלקמן:

  כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע.הפוליסה תכלול  . 1.1
 הפוליסה תכלול סעיף פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת של הספק. . 1.2
למעט כלפי מי שגרם לנזק  מזמיןהפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד ה . 1.3

 בזדון.
 יום לגבי ביטולה או שינוי לרעה בתנאיה. 90הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת  . 1.4

 
  שי.ביטוח צד שלי . 2
 

  ____________ ועד לתאריך:____________ תקופת ביטוח : החל מתאריך
  מספר הפוליסה:

  
  ש"ח לתקופת ביטוח. 8,000,000.- ש"ח לתובע ו  4,000,000.- גבולות אחריות לא יפחתו מסך של  

  
בפוליסה יצוין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הספק ייחשב  . 2.1

  כצד שלישי.
כל הבאים מכוחה, נבחריה, מנהליה ועובדיה ייחשבו  מזמיןן במפורש בפוליסה כי היצוי . 2.2

 לצורך פוליסה זו כצד שלישי.
הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי פגיעה תאונתית באיכות הסביבה ו/או זיהום תאונתי  . 2.3

 ו/או הרעלה.
לא יחריג על אף האמור ,מבטח . (רשלנות רבתי ) תתווסף הסיפא כדלקמן : " 3.12בסעיף  . 2.4

 נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".
  .מזמיןהפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד ה . 2.5
, ולמעט מזמיןהפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד ה . 2.6

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
  
  מס' פוליסה: _____________________  ביטוח חבות מעבידים:  .3
  

  תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________          
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ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, 
  ירוע אחד ולתקופת ביטוח.$ לא  5,000,000.- $   לתובע ולסך של   1,500,000.- בגבולות אחריות של 

  
  על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

  
  לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.  .3.1

  
הביטוח חל על כל עובד של הספק, זכיין משנה שלו ועובדיו של שוכר משנה כאמור, בין אם   .3.2

  קיבל שכר מהשוכר ובין אם לאו.
על אף האמור ,מבטח לא יחריג הסיפא כדלקמן : "  . (רשלנות רבתי ) תתווסף3.11בסעיף   .3.3

  ". נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח
כל אדם שאינו מופיע ברשימת השכר של המבוטח ייחשב כצד ג' למעט עובדי חברות כ"א אותם  . 3.4

 מעסיק המבוטח..
  

  , ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.מזמיןד ההפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנג . 3.5
 
  מס' פוליסה: _____________________  :ביטוח חבות מוצרים  .4
  

  תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________          
  

  ש"ח לתקופת ביטוח. 8,000,000.- ש"ח לתובע ו  4,000,000.- גבולות אחריות לא יפחתו מסך של  
  

  אות הבאות:על פרק זה חלות ההור  
  

  הכיסוי כולל נזק הנובע ממהילת דלקים. . 4.1
  .מזמיןהכיסוי כולל סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת הספק כנגד ה . 4.2
עובדיו ומנהליו ייחשבו כצד שלישי במידה ונרכש על ידם משירות או מוצר כל  מזמיןה . 4.3

 שהוא מאת ההספק. 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג מן : " . (רשלנות רבתי ) תתווסף הסיפא כדלק3.18בסעיף  . 4.4

 נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".
  
  
  הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:  .5

  
  כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י השוכר אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ).  .5.1

כר בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי המבוטח בכל הביטוחים שערך השו  .5.2

  , עובדיו, נבחריו וכמצוין בראש אישור זה.מזמיןרכב, הורחב כך שהוא כולל גם את ה

  בפרק א', ביטוח הרכוש, המוטב לתגמולי הביטוח הוא הספק .  .5.3

חים במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטו  .5.4

בהקשר ובאופן אוטומטי, אלא אם כן נודיע לרוכש על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים 

(שישים) יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף, ובכפוף  60במכתב רשום, לפחות 

  לגבי הארכת תקופת הביטוח. מזמיןלבקשה מפורשת של הספק או ה

אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם  הביטוחים שערך השוכר כוללים תנאי מפורש לפיו . 5.5
היקפם, אלא אם כן מסר המבטח לרוכש הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, 

 (שישים) יום מראש. 60לפחות 
  

בכל הביטוחים שערך הספק בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה   . 5.6
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר  – למעט תביעות המוגשות נגד הספק לבדו –

התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי 
הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים 

נתי מכל סוג ותאור, הרעלה, רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאו
  קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, בעלי חיים, אופניים או רכוש של הספק. 
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כל הביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של   . 5.7
ו גוף ) נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם אSUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף (

שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות, למעט כלפי מי 
 שגרם לנזק בזדון.

 
כל הביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות   . 5.8

ה היה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקר מזמיןה
ו/או הממונה על הביטוחים  מזמיןה חשבו/או  מזמיןידוע לרוכש, שלעניין זה מוגדר מנכ"ל ה

 .מזמיןאצל ה
 

כל הוראה בביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או   . 5.9
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל 

. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לרוכש הינו "ביטוח מזמיןה כלפי
במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי  מזמיןראשוני", המזכה את ה

האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי  מזמיןה
 החוזה.

 
" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על הספק בלבד לרבות החובה חובות ה"מבוטח  .5.10

 לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות
 

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי   . 5.11
לא  מזמיןמוקדם לקיום ההתקשרות בין הספק לרוכש, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים ה

 שר עם הספק, אף במחירים אחרים. היה מתק
  

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. אין בכך בכדי לגרוע מחובת הזהירות  . 5.12
 של המבוטח ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או ע"פ כל דין.

  

  הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה, ותנאיו גוברים על תנאי הביטוח. . 5.13
  נו על החתום:ולראייה בא

  

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת

 
  
  
 2-8\15\15\מ


