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   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

 : המכרז כוללים מסמכי
 

 נוסח ההזמנה לקבלת הצעות;
 

 טופס אישור קבלת מסמכי המכרז ע"י המשתתף; 
 

 הוראות ותנאי המכרז;    :1פרק 
 

 נוסח הסכם ההתקשרות;   :2פרק 
 

   מפרט שירותים: נספח א'    
 אישור על עריכת ביטוחים.  :נספח ב'
 .נוסח ערבות הביצוע: נספח ג'

    
 טופס הצעת המציע; : 3פרק 

 
 תצהיר כללי ותצהיר לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף : נספח א'

 המכרז.: נוסח ערבות  'בנספח 
 ותשלום שכר מינימום. : תצהיר העסקת עובדים זרים 'גנספח 
 . מועצת העיר: הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר 'דנספח 
 הרשעות קודמות. הצהרה בדבר העדר': הנספח 

 .בוטל: 'נספח ו
 בוטל.  :ז'נספח 
 . תצהיר בדבר העדר תיאום :ח'נספח 
 . החתימה של התאגיד המציע אישור עוה"ד בדבר פרטי מורשי :ט'נספח 

 טופס פתיחת כרטיס ספק / עדכון פרטי ספק בעיריית באר יעקב.  נספח י':
 
 

מצורפים.  שאינם  לבין  מצורפים  שהם  בין  המכרז/חוזה  מסמכי  את  יחד  מהווים  דלעיל  המסמכים  כל 

 וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחר פרט להשתתפות במכרז.  העירייההמסמכים הינם רכוש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

 עיריית באר יעקב 

 לאספקת דלקים לרכבי העירייה  29/22מכרז פומבי מס' 

 הזמנה להציע הצעות 

 פים, תוס (וסולר בנזין )  יםדלק  לאספקתקבלת הצעות   בזאת המזמינ "(  העירייה)להלן: "  עיריית באר יעקב .1
גוף  ן כל  וכ  השל הסמך וגופי  העירייהברכבי  " דלקן אוניברסלי"ותחזוקת התקני תדלוק מסוג    ההתקנ ו

 המכרז במסמכי להלן והכל  כמפורט, להצטרף למכרז זה  האת אישור אשר יקבל  , האחר הפועל מטעמ
   "(.  השירותים: "להלן) המצורף החוזה ובנוסח

 
האינטרנט של העירייה,    באתר,  ביצוע תשלום דמי ההשתתפות במכרז, טרם  בחוברת המכרז  ניתן לעיין .2

יש לבצע את תשלום דמי ההשתתפות במכרז,  .  y.org.il/?CategoryID=310-http://www.bשכתובתו:  
קניון באר יעקב, רחוב  בבאמצעות מח' הגבייה,    , 13.9.22מיום  ₪ )אלף וחמש מאות ₪( החל    1,500בסך  

לא יוחזרו בכל מקרה.  דמי ההשתתפות במכרז  .  08-9785430או בטלפון:    , באר יעקב2, קומה  17שא נס  
ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של העירייה וכי נוסח המסמכים שבאתר  מובהר בזאת, כי  

 .העירייה הינו הנוסח המחייב 
 

hadasg@b-בדוא"ל:  עו"ד הדס גלר, מכרזים, למנהלת מחלקת בלבד פנות בכתב ה שאלות הבהרה ניתן ל .3
y.org.il  עד וזאת  ליעדן במועד  .21.9.22יום  ל,  כי שאלותיהם הגיעו  לוודא,  בשאלות  ו  באחריות הפונים 

חרון להגשת  הא המועד לאחר שיתקבלו ובכל הודעה שתפורסם בנוגע למכרז. שאלות   ההבהרה,   ובתשובות 
בע"פ   מענה יהיה לא כי יובהר,  .רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל  אתה   העירייהשאלות הבהרה,  

 תחייבנה. כאמור  העירייהתשובות בכתב שתפורסמנה באתר  רק לכך,  לשאלות, ובהתאם
 

 במכרז זה לא יתקיים מפגש מציעים.  .4

 

עשרים  )במילים:  ₪  25,000על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסך של  .5
 ( להבטחת התקשרות בהסכם המכרז בהתאם להצעתו. וחמישה אלף ₪

 
להגיש .6 יש  ההצעות  בדואר(    את  לשלוח  )לא  ידנית  מנכ"ל(,    העירייהבבניין  במסירה  ברחוב  )לשכת 

לאספקת דלקים    29/22מכרז פומבי מס'  עליה יש לציין "מעטפה סגורה  תוך  ב   , באר יעקב,  1ז'בוטינסקי  
. הצעות שתוגשנה לאחר המועד  בדיוק  14:00עה  שב   6.10.22יום  לא יאוחר מ   וזאת   ,בלבד  לרכבי העירייה"

 בפני וועדת המכרזים. לא יובאו כלל לדיון -או השעה הנקובים  
 

  המידע והנתוניםבחן ובדק כראוי את תנאי המכרז, קיבל את כלל    הגשת הצעה מהווה אישור לכך שהמציע  .7
הצעה, הגשת  לשם  כל    הצריכים  את  במכרז,  כזוכה  יוכרז  אם  עצמו,  על  ומקבל  הדרישות  כל  את  הבין 

 ההתחייבויות בהתאם לתנאי המכרז. 
 

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות    העירייה אין   .8
-חלק מתכולת עבודות המכרז ו/או להוסיף עבודות, והכל עלרק  לבטל את המכרז ו/או לבצע את כל ו/או  

 .  יפי שיקול דעתה הבלעד
 

 ה כאחד. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות לזכר ונקב  .9
 

 
 
 בברכה,             
 

 ניסים גוזלן, ראש העיר 
 עיריית באר יעקב     

 
 
 
 
 
 

http://www.b-y.org.il/?CategoryID=310
mailto:hadasg@b-y.org.il
mailto:hadasg@b-y.org.il
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   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

 לוח הזמנים של המכרז 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות  מועד  שלב במכרז  
 מכירת חוברת המכרז  .1

 
 ₪  1,500תמורת סך של  13.9.22החל מיום 

האחרון למשלוח  מועד ה . 2
 שאלות הבהרה למכרז

 

 
   20.9.22עד ליום 

 בלבד בדוא"לבקובץ וורד, 

למתן האחרון מועד ה .3
מטעם  תשובות הבהרה
 העירייה 

 
   28.9.22עד ליום 

השאלות והתשובות יפורסמו 
 העירייה באתר האינטרנט של 

אחרון להגשת המועד ה .4
 הצעות  

 
 בדיוק 14:00בשעה  6.10.22עד ליום 

, העירייה בבניין  - הגשה ה
 , באר יעקב 1ז'בוטינסקי 

תוקפה של ערבות המכרז  .5
 )ערבות ההגשה( 

 
 5.1.2023עד ליום 

 



 

5 
   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

 על ידי המציע אישור קבלת מסמכי המכרזטופס 

 

המציע מאשר בזה, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל  
 ההתחייבויות המפורטות בהם:

 רוכש/ת חוברת המכרז ומספר מזהה )ח.פ./ע.מ./ת.ז.(:העסק -ביתשם 

  ___________________________________________________________________ 

 רוכש/ת: העסק ה- ביתכתובת פיסית של 

  ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________ 

 

 תאריך רכישת המכרז: _____/_____/_____ שעה: ______________. 

 

 _________________ שם מלא ומס' ת.ז. של מקבל המכרז:   ________________ מס' ת.ז.  

 
 פרטי איש הקשר מטעם המציע לעניין המכרז:

 
 שם:  ___________________ 

 
 תפקיד: _________________ 

 
 ______ -טלפון:  __________ 

 
 ____ - טלפון נייד: ___________

 
 כתובת אימייל :  __________________________@_______________ 

 
 ____ -מספר פקס: ___________ 

 
 שם איש קשר נוסף מטעם המציע : _____________________  

 
 _____ -מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף: ___________

 
 כתובת אימייל :  __________________________@_______________ 

 

      
 
 

 חתימה וחותמת __________________          
 



 

6 
   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

1פרק   
 הוראות ותנאי המכרז

 
 המכרזמסמכי 

, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז ולא לשום  העירייהמסמכי המכרז הינם רכושה של   .1
וזאת    -מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו 

 ובין אם לאו.  עירייהבין שהגיש הצעה ל

 

ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות שי .2 לנוחות  ורק  נועדו אך  מוש  כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז 
 לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.

 
 מהות המכרז

  0שני ספקים בהתאם למפורט בסעיף    עד  מעוניינת להתקשר עם"(  העירייהבאר יעקב )להלן: "   עיריית .3
תוסף  כן  ו  וסולר(  אוקטן  98, בנזין  אוקטן  95לתחבורה )בנזין    יםצורך קבלת שירותי אספקת דלקללהלן,  
 . תדלוק אוט' / אוניברסלייםבאמצעות התקני   העירייה לרכבי   לסולר

 

לרכוש מהספק/ים    – אך לא חייבים    –ום או ככל שהיו בעתיד, יהיו רשאים  , כיהעירייהגופים נלווים של   .4
תהא   הנלווים  הגופים  מול  המכרז. ההתקשרות  להוראות  והשירותים בהתאם  הזוכה/ים את המוצרים 

ישא באחריות מכל סוג  תלא תהיה צד להתקשרות זו ולא    העירייהבין הספק לבין הגוף הנלווה.    ,ישירה
 כאמור. שהוא בקשר להתקשרות

 

כיום  מצב קיים: לעירייה   .5 בבנזין    19רכבים מסוגים שונים.    22יש  מונעים    3אוקטן,    95רכבים מונעים 
 ברכבים המונעים בבנזין. צפוי להיות . הגידול  לפחות 30- . בעתיד מצבת הרכבים תגדל לסולרב

 
   ;95זין אוקטן  נליטר ב 34,406- כשנתית של כמות  :  2020שנת 

   ;98אוקטן ליטר בנזין  0של שנתית כמות 
 ליטר סולר תקני לתחבורה.  8,730- כשל שנתית כמות 

 
 ;  95ליטר בנזין אוקטן   44,420- של כשנתית כמות  :  2021שנת 

 ;  98ליטר בנזין אוקטן  0של שנתית כמות 
   ליטר סולר תקני לתחבורה. 2,036- של כשנתית כמות 

 
ו  בלבד  הערכה  הינו  המצוין  את    העירייה ההיקף  הזוכה/ים  ההצעה  מבעל/י  להזמין  מתחייבת  אינה 

 מור ו/או היקף כלשהו ו/או בכלל. בהיקף הא השירותים, כולם או חלקם,  
 

תהיה רשאית להורות לספק/ים הזוכה/ים להתקין    העירייהמותקנים התקני תדלוק.  רכבי העירייה  בכל  
תשלם    העירייהתקן בהם תקול ולתחזקם.  ו/או ברכבים שהה  העירייההתקני תדלוק ברכבים חדשים של  

 . של מכרז זה לספק/ים עבור ההתקנה והתחזוקה של התקן התדלוק בהתאם למפורט במפרט השירותים

 
 ההתקשרות קופתת
  "(.תקופת ההסכם)להלן: " חודשים 36לתקופה בת   זה, הינה מכרז פי-על הזוכה עם התקשרות .6

 

  תקופת  את  להאריך,  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי   ,(אופציה)  ברירה  זכות   מוקנית  בלבד  עירייהל .7
  ימים   90  בכתב  הודעה  ספקל  שמסרה  ובלבדכל אחת,    ,חודשים  12  עד  בנות,  נוספות  תקופות  2עד  ב  ההסכם

 התנאים כל  יחולו האופציה בתקופת"(. האופציה תקופת: "להלן) האופציה תקופת או ההסכם תום לפני
 בהסכמת אחרת בכתב הוסכם אם אלא,  המחירים  לרבות,  סכםהה תקופת לגבי ספק/יםה עם המוסכמים

 .  חודשים 60 על תעלה לא  הכוללת  ההתקשרות  תקופת כי מובהר . הצדדים

 

, בכל עת, אף טרם סיום תקופת ההסכם  את ההתקשרות עם הספק/ים  לסייםתהא נתונה הזכות  עירייה ל .8
 טעם מיוחד.  ללא צורך ב ,יום  60 ובכתב בתו/או תקופת האופציה, לפי העניין, וזאת בהודעה מראש 
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   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

ביצוע השירותים תשלם   .9 לבעל/י ההצעה/ות הזוכה/ות תמורה בהתאם להצעת המחיר    העירייהתמורת 
 שנקב/ו בהצעתו/ם וכמפורט בחוזה. 

 

בזאת כי אין במכרז זה ובמסמכיו, לרבות בנתונים הכלולים בהצעת המחיר, משום  עת ספק, מובהר  י למנ .10
בהי  העירייההתחייבות מצד   שירותים  כלשהםקלרכישת  מונופולין  פים  בהסכם  , למעט אם הדבר  ו/או 

כי   מובהר,  כן  מפורשות.  ההתקשרות    העירייהנאמר  תקופת  במשך  עת,  בכל  לרכוש  זכותה  על  שומרת 
י המכרז, שירותים מהספק ו/או מספקים אחרים, על פי צריכה ועל פי שיקול דעתה  בהסכם בהתאם לתנא

 הבלעדי, בכפוף להוראות כל דין והסכם. 

 
 סף להשתתפות במכרזהתנאי 

על תנאי הסף  ,  , במועד האחרון להגשת ההצעותבמצטבר  אך ורק מציעים העונים   רשאים להשתתף במכרז  .11
 להלן: ש

 

הינו   .11.1 רשום  המציע  )תאגיד  בישראל  או  כדין  הצעות  .  חברה(שותפות  הגשת  תתאפשר  לא 
 במשותף.

 

של   • למקור  נאמן  העתק  להצעתו  יצרף  מרשם המציע  עדכני  נסח   + התאגדות  תעודת 
 .  וכן תעודת עוסק מורשה החברות או השותפויות 

 

ניהול  כל  בעל  הינו  המציע   .11.2 )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  האישורים 
 וצירף מלוא האישורים.   1976- חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 

הינו   .11.3 בהמציע  היתר,  בין  העוסק,  רשום  ,  דלקים  שיווקתאגיד  הדלק  ואשר  חברות  במרשם 
 המנוהלות על ידי מנהל הדלק במשרד האנרגיה. 

 
 .ממנהל הדלק במשרד האנרגיהתקף אישור  המציע יצרף להצעתו  •
 

מפעיל   .11.4 ו/אוהמציע  בעצמו  ישראל,  במדינת  ארצית  צד  בפריסה  לפחות    דיםבאמצעות    60ג', 
 . העירייהק"מ ממשרדי    7- קטן מ, כאשר לפחות אחת מהן נמצאת במרחק  תחנות דלק ציבוריות

 
 ת הציבור. ותחנת דלק העומדת לרש   –" תחנות תדלוק ציבוריות"
 לרבות זכיין או חברת בת.  – "ג' דיצד"
 

 יובהר כי אם התחנה מופעלת ע"י צד ג', נדרש שהתחנה נושאת את שם המותג של המציע.

 

, להבטחת קיום התחייבויותיו  בלתי מותנית  אוטונומית המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית   .11.5
 בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  ,(₪ עשרים וחמישה אלף )₪  25,000, בסך בהתאם להצעתו

 

  המציע רכש את מסמכי המכרז. .11.6

 

 צילום הקבלה. המציע יצרף למסמכיו  •
 

 .לפסילת ההצעה על הסף עלולה להביאאי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל 
 

 להצעה  לצרף  שיש ואישורים מסמכים

 , בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז, את המסמכים הבאים: הצעתוצרף לימציע   כל .12

 

לכל הצעה יצורפו מסמכים המעידים על עמידת המציע בתנאי הסף. כל האישורים והמסמכים   .12.1
אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את  

 ההצעה, אלא אם נכתב מפורשות אחרת.  

 

 של המציע.  כדין הצעת המשתתף כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה .12.2
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בע .12.3 במכרזרבות  השתתפות  לצורך  ב  נוסחב   נקאית  לנספח  התואם  לגדיוק    המצורף,  1פרק  ' 
בנקאית ערבות  לה  תצורף  שלא  הצעה  להלן.  למסמכי    כמפורט  שצורף  המדויק   בנוסח 

 תיפסל על הסף.  המכרז

   חתום ומלא. כל מסמך וטופס אחר המוגדר במסמכי המכרז .12.4
 

  והאישורים   המסמכים  כל  אליה  מצורפים  שלא  הצעה  לפסול  רשאית   המכרזים  ועדת   כי  בזה   מודגש .13
  במכרז   ההשתתפות  בתנאי   עומדת  שאינה  הצעה   או/ו  הנדרשים   הפרטים  ובהם  חלקם  או/ו  לעיל  המפורטים

 .המכרז במסמכי האמור לעומת הסתייגויות או  שינויים המכילה הצעה  או/ו

 

  לדרוש,  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי,  הזכות  את  לעצמה  שומרת  העירייה,  לעיל  האמור   מכלליות  לגרוע  מבלי .14
  אישורים  או/ו  המלצות  או/ו  חסר   מידע  להשלים  למכרז  ההצעות   הגשת  לאחר   מהמציעים  אחד  מכל

 . לעיל  שפורטו הסף בתנאי מטעמו מי  או/ו   המציע  של עמידתו בחינת  לצורך היתר בין, דקלרטיביים
 

 הצעת המחיר והתמורה 

וזאת    ( מע"מלא כולל  ) לליטר    נקיבת הנחהעל ידי    למסמכי המכרז  3פרק  בהצעתו  המציע מתבקש ליתן   .15
 (. סולרתוסף אוריאה )תוסף סולר, , 98נזין אוקטן ב , 95זין אוקטן נלסוגי הדלק השונים: ב ביחס

 
 רכישת מסמכי המכרז 

 . תשלוםט, ללא  באתר האינטרנ ניתן לעיין במסמכי המכרז בטרם רכישתם, .16
 

 אשר לא יוחזרו לידיו בכל מקרה. ₪,  1,500סך של  עירייהתמורת רכישת מסמכי המכרז, ישלם הרוכש ל
 

 הגשת ההצעה 

"ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על המציע למלא במסמכי   .17
 מכרז זה. המכרז ו/או כל האישורים שעל המציע לצרף אליהם, על פי תנאי 

 
 הגשת הצעותהאחרון למועד ה

מכרז   29/22 מכרז פומבי מס'" – שעליה מצוין אטומה וחתומה ,  הסגור המעטפב על המציע להגיש הצעתו  .18
העירייה" לרכבי  דלקים  בלבד   ה ולהכניס  בלבד  לאספקת  ידנית  המכרזים    במסירה  הנמצאת  לתיבת 

)להלן  בדיוק    14:00שעה  ב  6.1.22מיום  , לא יאוחר  העירייהבלשכת מנכ"ל    בבאר יעקב,  העירייה במשרדי  
 (. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון, לא תתקבל. "המועד האחרון" –

 

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.  .19

 

לתקופות    העירייה .20 האחרון  המועד  את  להאריך  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמה  שומרת 
בהודעה   לעקוב אחר    לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.יממה  לפחות    באתר האינטרנטנוספות,  יש 

 .  העירייהההודעות המתפרסמות באתר 

 

נוספים של המציע, על ידי מזכירות    ופרטים  דוא"ל )חובה(במועד הגשת ההצעה, ירשם שמו, מספר הטלפון,   .21
נרשמו    העירייה  אכן  ופרטיו  שמו  כי  להקפיד  מציע  על  המכרז".  קבלת  "אישור  המוגדר  הטופס  גבי  על 
 כאמור. 

 
 אופן מילוי ההצעה 

 הנדרשים במסמכי המכרז.  כל הפרטיםעל המציע למלא את  .22
 

כל סעיף וסעיף, או בתחתית כל  והמציע ירשום את התמורה המבוקשת על ידו מול    בדיוהרישום ייעשה  
 דף, או בסוף כל פרק, ככל ונדרש, הכול כמפורט במסמכי המכרז.  

 
 אופן הגשת ההצעה 

)מקור   .23 עותקים  בשני  המצורפים  והמסמכים  נספחיה  כל  על  הצעתו  את  להגיש  המציע    והעתקפיזי  על 
נייד אחסון  התקן  גבי  על  המצורפים  דיגיטלי  והמסמכים  המקור  כאשר  של  (,  הדיגיטלי  העותק  וגם  לו 

המכרז, והיא תוכנס על ידי נציג  מס'  יוכנסו למעטפה אחת, בלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד    ההצעה 
 , במעמד הגשת ההצעה ע"י המציע.עירייהלתיבת המכרזים ב   העירייה
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הצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע  כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ה  .24
 בלבד.

 

ה  , הסתייגות,כל הערה .25 ועלולים להביא לפסילת הצעת ה  ספקאו תנאי של  יבואו בחשבון  לפי  ספקלא   ,
 . העירייהשיקול דעתה הבלעדי של 

 
 חישוב הצעת המחיר לצורך השוואה בין מציעים  .26
 

 ו ה ד ג  ב א
 95בנזין 

 אוקטן 
מחיר מירבי  

לליטר )בשירות 
עצמי( בש"ח  
עולל מע"מ 
מעדכן ליום 

1.9.2022 

הנחה מוצעת  
בש"ח כולל  

 מע"מ

סה"כ מחיר 
לליטר אחרי 
הנחה, בש"ח 

 כולל מע"מ 

כמות ליטרים  
חודשית לצורך 

 שקלול 

סה"כ מחיר 
בש"ח כולל  

 מע"מ

 
 

    

 98בנזין 
 אוקטן 

מחיר מירבי  
ש"ח  בלליטר 

עולל מע"מ 
מעדכן ליום 

1.9.2022 

הנחה מוצעת  
בש"ח כולל  

 מע"מ

סה"כ מחיר 
לליטר אחרי 
הנחה, בש"ח 

 כולל מע"מ 

כמות ליטרים  
חודשית לצורך 

 שקלול 

סה"כ מחיר 
בש"ח כולל  

 מע"מ

 
 

    

מחיר מירבי   סולר
ש"ח  בלליטר 

עולל מע"מ 
מעדכן ליום 

1.9.2022 

הנחה מוצעת  
בש"ח כולל  

 מע"מ

סה"כ מחיר 
לליטר אחרי 
הנחה, בש"ח 

 כולל מע"מ 

כמות ליטרים  
חודשית לצורך 

 שקלול 

סה"כ מחיר 
בש"ח כולל  

 מע"מ

 
 

    

 
 סה"כ המחיר המוצע 

 

 

 
 כדלקמן: העירייההצעת המחיר תחושב ע"י 

 
עת )עמודה ג( פוחת מהמחיר  צ, סולר בהצעת המחיר ההנחה המו98, בנזין  95לגבי כל אחד מהרכיבים: בנזין  

 )עמודה ב( לקבלת סה"כ מחיר לליטר לאחר הנחה )עמודה ד(.המירבי / מחירון לליטר 
 

סה"כ המחיר לליטר אחרי הנחה )עמודה ד( יוכפל בכמות הליטרים החודשית )עמודה    לגבי כל אחד מהדלקים,
 יר לכל מרכיב )עמודה ו(. חה( לקבלת סה"כ מ 

 
 המרכיבים.סה"כ הצעת המחיר המשוקללת של המציע היא סכום של סה"כ המחיר לכל  

 
 ול בלבד. לקימובהר כי הכמויות המפורטות בעמודה ה טבלה שלעיל, הינן כמויות משוערות לצורכי ש

 
 חתימות 

 מסמכי המכרז. בכל עמוד בשולי על המציע לחתום על כל מסמך ו .27

 

  , כן-בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו. כמו .28
כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות    ,הגשת ההצעה כמוה כהצהרה

נשוא    עבודות נשוא המכרז, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את ה  עבודותהנדרשים לביצוע כל ה 
 הכול כמפורט במסמכי המכרז.  –המכרז 
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 בדיקות מוקדמות 

על המציע לבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו על מנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו   .29
לשם הכנת ההצעה והגשתה. על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו  

 לא תחול כל  אחריות בעניין זה.   העירייהואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו, ועל 

 

  התנאים   כל  את  ומצא  המוקדמות  הבדיקות  כל  את  ביצע  כאילו  אותה  רואים  הצעתו  את  המציע  הגיש .30
 . נוספות  עלויות  או עיכובים  ללא  ולמימושה  והצעת  להגשת  מתאימים

 

, אם ניתן כזה, נעשה על  עבודותבאשר ל  העירייהכל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מ .31
אחריות כלשהי בעניין זה, היה ויתברר    העירייהאחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על  

 כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.   

 

וא לא יהיה זכאי לקבל  כל מציע יישא בלעדית בכל העלויות בקשר להשתתפותו במכרז, ובשום מקרה ה .32
 החזר בגין עלויות אלה, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו, בין אם הסתיים המכרז ובין אם בוטל. 

 

 כל טענה או תביעה בדבר טעות או אי הבנה בעניין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.  .33
 

 ת יוערבו

להצעתו ערבות בנקאית    , על המציע לצרףהעירייהוחתימה על הסכם עם    יולהבטחת קיום התחייבויות .34
למסמכי המכרז. הערבות    'בנספח    3פרק  ב, בנוסח המפורט  העירייהבלתי מותנית לטובת  אוטונומית,  

  םמורשיהע"י  חתומה  אוטונומית ובלתי מותנית, ,  )לא תתקבל ערבות מחב' ביטוח( תהיה של בנק ישראלי
 . (₪עשרים וחמישה אלף במילים: )₪  25,000של , על סך הבנקמטעם 

 

לסטטיסטיקה,   הלשכה י"ע המתפרסם לצרכן המחירים למדד צמוד יהא הערבות סכום .35 המרכזית 
 הקובע והמדד]או בסמוך לכך[  15/8/2022ביום   המתפרסם 2022  יולי  חודש מדד יהיה  הבסיסי  כשהמדד

 הערבות.  חילוט במועד הידוע האחרון המדד יהיה

 

בתוקף .36 תעמוד  דהיינו    90  הערבות  במכרז,  ההצעות  להגשת  והסופי  האחרון  המועד  לאחר  ליום  יום  עד 
לתקופות    העירייהו   ,5.1.2023 או  לתקופה  הערבות  תוקף  את  להאריך  מהמציעים  לדרוש  רשאית  תהא 

המציע  נוספות עם  התקשרות  הסכם  לחתימת  עד  שיידרש  הערבות  -ככל  את  יאריך  שלא  מציע  הזוכה. 
הצעתו לא תשתתף עוד בהמשך הליכי המכרז, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה    ,העירייהבהתאם לדרישת  

 בגין ו בקשר לכך. העירייה כלפי 
 

,  העירייהובלתי מנומקת של   צדדית חד פנייה פי על לחילוט תנאיה פי על וניתנת  מותנית בלתי תהא הערבות .37
 .זה מכרז תנאי לפי בהתחייבויותיו יעמוד לא אימת שהמציע כל
 

 כזוכה. העירייהלמציעים שלא זכו במכרז תוחזר הערבות שמסרו, לאחר שיחתם ההסכם עם מי שתקבע  .38
 

מותנית  אוטונומית בנקאיתערבות    –ביצוע    ערבות יעמיד כזוכה, תוכרז שהצעתו מציע .39 לטובת    ובלתי 
 בנוסח ₪ )מאה אלף ₪(    100,000על סך   כדין, חתומה הצרכן, של המחירים למדד צמודה , כשהיאהעירייה
"(.  ערבות הביצוע)להלן: "האופציה  חודשים לאחר תום תקופת ההסכם או    3ותקפה  להסכם להלן   המצורף

לפעם,   מפעם  ידי הזוכה על ערבות הביצוע האופציה, תוארך לתקופת תוארך,  ההתקשרות ותקופת היה
שיוארך אם  תקופת   הארכת בדבר העירייה הודעת קבלת במועד וזאת העירייה ידי על  ההסכם וככל 

 הביצוע. המכרז ו/או  ערבות הוצאתב הכרוכות ההוצאות  בכל יישא הזוכה .ההסכם
 

 םביטוחי
מתחייב המציע   הסכם,   או  דין  פי על ו/או כזוכה   תוכרז שהצעתו המציע  של חוקית  מאחריות לגרוע מבלי .40

בהיקף דרישות י"עפ  בתוקף ביטוחים להחזיק הזוכה באישור   מהמפורט מצומצם יהיה שלא המכרז, 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  עריכת הביטוחים

 
חתום ע"י    ביטוחים  עריכת  על  אישור  עירייה ל  להמציאכפי שיפורט להן, על מציע שהצעתו תוכרז כזוכה   .41

 להחתים  צורך  אין  הר בזאת, כימוב  ספק הסר למען.  הזכייה  הודעת  קבלת  מיום  ימים  7  תוךחברת הביטוח  
 ההצעה.  הגשת  במועד ביטוחים קיום אישור  על הביטוח חברת את
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 )חתימה וחותמת(                                        

 

 הבהרות ושינויים

סתירות, שגיאות ו/או  אם יבקש המציע הבהרות או לשאול שאלות או אם ימצא המציע במסמכי המכרז   .42
ל כך  על  להודיע  עליו  התאמות,  יאוחר  בכתב  עירייהאי  לא  שאלות    20.9.22מיום  ,  או  להבהרות  פניות 

   .לאחר המועד הנ"ל לא יקבלו מענה עירייהשתגענה ל
 

על הפונה לציין בפניו את שם המכרז ומספרו ואת פרטיו של הפונה לצורך קבלת תשובה. הפונים מתבקשים  
, תוך ציון למה השאלה מתייחסת למסמכי המכרז,  EXCELאו    WORDלהגיש שאלות באמצעות קובץ  

 על נספחיו או לחוזה על נספחיו, במפורט שלהלן:
 

/   מס"ד  במכרז  נספח   / מכרז 
 וזה חוזה/ נספח בח

 השאלה  הסעיף 

1    
 

על המציעים להדפיס את המענה לשאלות, על  .  העירייהיפורסמו באתר האינטרנט של  תשובות  השאלות וה .43
   כל נספחיו, לחתום על גביו ולצרפו למסמכי המכרז כחלק בלתי נפרד.

 

מנוע לטעון משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם לנדרש לעיל, יהיה   .44
 . סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיוצא בזה  טענות בדבר אי

 

שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה, שאין להם  לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או  העירייה  .45
 תוקף מחייב כלפיה.

 

שעות לפני המועד האחרון להגשת    24  -רשאית בכל עת, ולא יאוחר מ  העירייהמבלי לפגוע באמור לעיל,   .46
לרוכשי מסמכי   ו/או לשלוח  וסוג שהוא  ותיקונים, מכל מין  ההצעות, להכניס במסמכי המכרז שינויים 
לאלו   נוספות  הוראות  או  דרישות  ו/או  נוסף  מידע  ו/או  הבהרות  מסמך  לעיל,  המפורט  באופן  המכרז, 

 וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.  הכלולים במסמכי המכרז,
 

 הסתייגויות, השמטות, שינויים

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות   .47
 ע"פ שיקול דעתה הבלעדי: העירייהלגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית  

 

 לפסול את מסמכי המכרז.  .47.1

 ות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן. לראות בהסתייגוי .47.2

 לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד.  .47.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את מחיר ההצעה   .47.4
 ו/או פרט מהותי בה. 

 

. אם תחליט  העירייהההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של   .48
לפסול את    העירייההועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות לעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית  

ההצעה    ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ידי המציע, אם הצעתו היתה אמורה להיות
 הזוכה. 

 
 ההצעות  בחינת

  לא  אשר בהצעה להתחשב לא או/ו לקבל לא או/ו   לפסול, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית תהא העירייה .49
 .המכרז  במסמכי המפורטות לדרישות מלא באופן תואמת תהא

 

 זהמכר את לבטל  שלב בכל  רשאית העירייה כי מובהר.  תקציביים אישורים בקבלת מותנה  זה מכרז ביצוע .50
 .  כך בשל תביעה או/ו דרישה או/ו  טענה   תהא לא ולמציעים תקציביים משיקולים לרבות שהיא סיבה מכל

 

  המכרז   את   לבטל   רשאית  והיא,  כלשהי  הצעה  או ביותר  הזולה   ההצעה  את   לקבל  מתחייבת   איננה   העירייה  .51
.   השירותים במתן הזוכה החל שטרם ובלבד, במכרז זוכה הצעה שנקבעה לאחר אף עת  בכל, חלקו או כולו

  מסמכי  על  הנמנה  ההסכם  תנאי  יחולו ,  השירותים  במתן  הזוכה  שהחל  לאחר  המכרז  ביטול  של  במקרה
 ".  ההסכם  ביטול" שעניינו הפרק  לרבות, המכרז
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  או  לפיצוי,  הוכרז  אם,  כזוכה  שהוכרז   המציע   לרבות,  מציע  אף   זכאי  יהיה  לא,  לעיל  כאמור  ,המכרז  בוטל .52
  הצעתו קבלת אי או/ ו  במכרז השתתפותו בשל לו  שנגרמו נזק או/ו  הוצאה כל  בגין העירייהמ כלשהו  שיפוי 

  עבור   המשתתף  שילם אותו  התשלום  למעט,  במכרז  השתתפותו  עם  בקשר  אחרים  נזק  או/ו  הוצאה  כל  או/ו
 .המכרז את לבטל העירייה שהחליטה במקרה למשתתפיו וחזרי ש המכרז  מסמכי רכישת

 

  לעמוד  ביכולתו  או  השירותים   למתן  המציע   של  בכושרו  להתחשב  העירייה   זכאית,  בהצעות  הדיון   בעת .53
,  כאלו  שהיו  ככל ,  העירייה  עבור   המציע  ידי   על   קודמים   שירותים  ממתן   נובע  שהדבר   כפי ,  המכרז  בתנאי 

 . ובניסיון בוותק  להתחשב וכן  אחרים בעבור או/ו

 

ו/או  או/ו  נוספים  פרטים  מהמציעים  לדרוש  רשאית  תהיה  העירייה .54   לאחר  גם,  נוספות  הבהרות  תחשיב 
  למומחים  או /ו  עירייהל  למסור  חייב   יהיה  המציע.  והצעתו  המציע  את  לבחון  מנת  על,  ההצעות  פתיחת

  מסקנות   להסיק  העירייה  רשאית,  סירוב  של  ובמקרה,  לעיל  כאמור  והניתוחים  ההסברים   כל  את   מטעמה
 . ההצעה פסילת כדי עד , דעתה שיקול לפי

 
 עיון במסמכים –החלטות ועדת המכרזים  .55

 

יודגש בזאת כי עיון במסמכי המכרז, החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה, ההצעה הזוכה   .55.1
זה   למכרז  בהתייחס  אחר  מסמך  המכרזים,   –וכל  ועדת  להחלטת  בכפוף  בו,  העיון  שיותר   ככל 

 לכיסוי העלות הכרוכה בכך.₪  300בסך:  ייעשה תמורת תשלום 

 

במכרז   .55.2 שהשתתף  למציע  תאפשר  המכרזים  שונים  ועדת  במסמכים  לעיין   עיון    –המבקש 
  , בהתאם 1984- בהוראות תקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"דבמסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע  

 , ובהתאם להלכה הפסוקה. 1998-לחוק חופש המידע, התשנ"ח 

 

 חלקים    –מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן   .55.3
 שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:סודיים(, 

 

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.  .55.3.1

 משמעי. -יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד .55.3.2

 במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.  .55.3.3

 

ההצע .55.4 למסירת  שמסכים  כמי  יראוהו  כסודיים  בהצעתו  חלקים  סימן  שלא  לעיון  מציע  כולה   ה 
 מציעים אחרים. 

 

גם   .55.5 סודיים  בהצעה  אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים   סימון 
 בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה  

 של הצעות המציעים האחרים.
 שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת  כי  יודגש,   .55.6

המכרזים לדיני  בהתאם  זה  בנושא  תפעל  אשר  בלבד,  הכללי,המכרזים  לדין  המידה    ,   ולאמות 
מנהלית רשות  מכרז,  המחייבות  במסמכי  העיון  זכות  היקף  סופית    בדבר  תהיה   והחלטתה 

 , בכפוף לכל דין. תתפים במכרז, לכל דבר וענייןומחייבת את המציע ואת יתר המש

 

 החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם   .55.7
 פרק    כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך 

 יג על החלטת הוועדה בפני ערכאות. , לרבות מתן פרק זמן להשזמן ההולם את נסיבות העניין

 

 החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת מכרזים למציע בטרם   .55.8
 מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 
 וההתקשרות הזכייה על הודעהבחירה ו

 . מחיר(  100%) מחיר המוצע בהן  לבהתאם  ההצעות הכשרות"( ידורגו  ההצעות שעמדו בתנאי הסף )להלן: " .56
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שתי ההצעות שהמחיר המשוקלל הסופי שלהן הוא הזול ביותר והעומדות בתנאי הסף יזכו במכרז, אלא   .57
ירה מהאומדן. מבלי לגרוע מכל  ייה בלתי סב נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בהן דוגמת סטאם  

הנתו המכרז,  נזכות  מסמכי  פי  ועל  דין  פי  על  לו  מחירי    העירייהה  את  ביחס  תבדוק  הכשרות  ההצעות 
 לאומדן, ותהא רשאית לפסול הצעות אשר חורגות באופן בלתי סביר מהאומדן. 

 

 לעיל.  0שומרת על זכותה לערוך מכרז משלים אם לא ייבחרו שני זוכים בהתאם לסעיף  העירייה .58

 

  ידי   על  חתום  ההסכם  של   עותק   ים/ותמסור לזוכה ,  במכרז  הזכייה   על   בהודעה בכתב   לזוכה  תודיע   העירייה  .59
  מודגש   ספק   הסר   למען.  , בכפוף להמצאת ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחיםעירייהמורשי החתימה ב

  ללא   ומחייבת   סופית   כחתימה,  שהגיש  ההצעה   במסגרת  המכרז  מסמכי  על  הזוכה  בחתימת   יראו  כי  בזה
  על   העירייה  חתימת   עם   כמחייב   ההסכם  את   ויראו,  המכרז  מסמכי   על  הזוכה  של  נוספת   בחתימה   צורך

 .  לעיל כאמור  ההסכם

 

  על  הנדרשים  האחרים  האישורים  וכל  ערבויות,  ביטוחים  קיום  על  אישור  עירייהל   להמציא  יידרש  הזוכה .60
  כנגד   לזוכה  תוחזר  המכרז   ערבות  כי  בזה  מובהר.  הזכייה  הודעת  קבלת  מיום  ימים  7  בתוך,  המכרז  פי

 . הביצוע ערבות  המצאת

 

  נדרש  אשר,  אחר  מסמך  כל  המציא  לא   או/ו  ערבויות   המציא  לא  או/ו   ביטוחים  על  אישור  הזוכה  המציא   לא .61
  המציע  של  הזכייה  את  לבטל  העירייה  רשאית,  הזכייה  על  ההודעה  לאחר  המכרז  מסמכי  פי  על  להמציאו

  שלא  הזוכה . החילוט כנגד  טענה  כל  מלהשמיע  מנוע יהיה  והוא  שנתן הבנקאית  הערבות  את לחלט, במכרז
 . כך בגין לה ייגרם אשר  הפסד כל  על העירייה את  יפצה  העירייה כלפי התחייבויותיו  אחר מילא

 

לזכייה במכרז. במקרה ולא תשתכלל    על כשיר שני   להמליץועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת,   .62
לבעל ההצעה הכשירה השנייה בדבר    העירייהלבין המציע המומלץ לזכייה, תודיע    העירייהההתקשרות בין  

 זכייתו במכרז וההוראות החלות על המשתתף הזוכה יחולו על הכשיר השני בהתאמה. 

 
ועדת המכרזים על כשיר שני, כאמור לעיל, ובכל מקרה בו    תמליץר בזה מפורשות, כי בכל מקרה בו  מובה

  כשיר שני יוכרז כזוכה במכרז בשל אי קיום התחייבויות הזוכה ו/או מכל סיבה אחרת, מתחייב המציע א 
סרנה לו לביצוע  שר הוכרז כשיר שני, בהתחייבות בלתי חוזרת, לקבל על עצמו את ביצוע העבודות אשר תימ

כלפי   תחול  כאמור  השני  הכשיר  של  ההתחייבות  תוקף  המכרז.  תנאי  וליתר  במכרז  להצעתו  בהתאם 
 .  צו תחילת עבודותחודשים ממועד   10עד לתום   העירייה

 
 ר  ו ש י א

 . לעיל האמורים הכלליים התנאים לכל להסכמתו  והצהרה אישור  מהווה להלן  המציע  חתימת .63
 

 : מטעם המציע( מורשי החתימה)הצהרה זו תיחתם ע"י  שותפות/תאגידאם המצהיר הינו 
    

חתימה וחותמת   מלא + שם
של המציע/חבר במציע +  

 ציון תפקיד בתאגיד 

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 

 תאריך 

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע    
עניין   בכל  אותו  לחייב  ורשאים  מטעמו,  חתימה  מורשי  הינם 
הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים  
בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים  

שה ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם  בחוק,  הקבועים  זהרתי  לעונשים 
 אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.

 אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  
    

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך  + חתימה  מלא  שם
 

 תאריך 

להצהיר את     ידי  על  הוזהר  כי החתום  בחתימתי  מאשר  הריני 
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן,  

 שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה. ולאחר 
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2פרק   
 באר יעקב העירייה לרכבי  יםת דלק הסכם לאספק

 

 2022 שנת נחתם בבאר יעקב ביום _____ בחודש ______     
   

 500225305מס יישות , באר יעקב עיריית    בין: 
 מר ניסים גוזלן   ,העירייהע"י ראש  

 , רו"ח  גב' מירי לוין ,העירייה יתגזבר
 באר יעקב  1כתובת: רח' ז'בוטינסקי      
 (העירייה -)להלן      

 - מצד אחד-         
 

   __________________________    לבין: 
 כתובת:____________________     
 , טל' ______________ פקס: ______________    
 ע"י מורשי החתימה מטעמו:     

 .............................................., ת.ז. .....................  .1

 ............................................., ת.ז. .....................   .2
 ( ספקה -להלן  )    

 - מצד שני-          
 

אוקטן, סולר,    98אוקטן, בנזין  95)בנזין  העירייהלרכבי  יםאספקת דלקבמעוניינת  העירייהו הואיל 
אוטומטיים  אוריאה(תוסף   תדלוק  מתקני  המפורטים  ,  באמצעות  לתנאים  בהתאם  והכל 

 "(;יםהשירותבהסכם זה על נספחיו ובהתאם לכל דין )להלן: "
 

 ; אספקת השירותיםלשם   29/22 'מספומבי פרסמה מכרז  העירייהו והואיל 
 

,  עירייהנשוא המכרז ל השירותים    ביצוע  הגיש הצעתו למכרז, והסכים לקבל על עצמו  ספקהו והואיל 
 ; בהתאם להסכם זה על נספחיו

 
,  ספקהבהחלטתה מתאריך ___/___/___ המליצה על הצעת    העירייהוועדת המכרזים של   והואיל 

 ;שירותהביצוע את  ספקהאישר למסור לידי   העירייהוראש 
 

הוא    כי  מצהיר  לקבל על עצמו את ביצוע השירותים על פי חוזה זה והוא    עירייההציע ל  ספקוה והואיל  
לביצוע  , הציוד, הניסיון, האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש וכל הנדרש  , המיומנותבעל הידע

ביותר וכי הוא מקבל על עצמו את  גבוהה  הברמה    שירותיםל מנת לבצע את ההשירותים ע
לשביעות רצונה המלא של  ים כמפורט בהסכם זה, והכל  ביצוע השירותים במועדים ובתנא

 ;  העירייה
 

הסכימה להתקשרות עם הספק על בסיס קבלני עם כל המתחייב ומשתמע מכך, הן    העירייהו והואיל 
באופי   בהתחשב  וזאת  ההדדיות  והחובות  הזכויות  לעניין  והן  התשלומים  תעריפי  לעניין 
השירותים על פי הסכם זה ההולמים את אופי העסקה על פי התקשרות לביצוע עבודה ואינם  

 ביד; הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מע
 

   .זה את היחסים המשפטיים ביניהם בהסכםהצדדים לקבוע   וברצון    והואיל
 

 לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .1

 

הצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי או תיקון להסכם יתבצע בכתב ויישא עליו את חתימות הצדים   .2
 שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא. 
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 הגדרות ומשמעותן

בה .3 תהיה  שלהלן  הטבלה  של  ימין  בצד  המופיעים  להם  סכםלמונחים  המיוחסת  המשמעות  בצידה    זה 
 שמאלי של הטבלה, אלא אם כן מחייב הדבר והקשר הדברים משמעות אחרת. ה
 

 . העירייהי ל יד כל מסמכי המכרז כפי שפורסמו ונמסרו ע הסכם זה, ו ההסכם
 

 . יעקב  -באר  תעיריי  העירייה 
 

כו/או    העירייהמנכ"ל   המנהל  שימונה  של  מטעמו  מטעמה  ביצוע    העירייהאחראי  על 
  העירייה, ומשמש כאיש קשר בין  שירותיםמתן הוראות ופיקוח שוטף על ה  השירותים

 לספק. 

המכרז, כפי שפורטו  , כולל כל מסמכי  העירייהרסם על ידי  ושפ   29/22'  מספומבי  מכרז   המכרז
 למסמכי המכרז.  1בפרק 

 
קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר קבלת אישור  לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו,   ספקה

 כל הבאים בשמו או מטעמו. (, יורשיו והעירייה
 
אוריאה(  תוסף  אוקטן, סולר,    98אוקטן, בנזין    95)בנזין   העירייהאספקת דלק לרכבי    שירותיםה

והכל בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה  ,  באמצעות מתקני תדלוק אוטומטיים
  על נספחיו ובהתאם לכל דין. 

 
 א. הוראות כלליות 

   שירותיםה
כהגדרת מונח    העירייה שירותי אספקת דלק לתחבורה לרכבי    עירייה אספקת דלק לתחבורה. הספק יעניק ל .4

אוקטן    98, בנזין  אוקטן"(  95בנזין  אוקטן נטול עופרת )"  95, המונעים בנזין מסוג  שירותיםזה במפרט ה
"( עופרת  דיזל  ,  "(אוקטן  98בנזין  נטול  במונעי  המונעים  המכון  לרכבי  לתחבורה  דלק  אספקת  שירותי 

אוטומטיים/אוניברסלייים,  "(סולר)" תדלוק  מתקני  אורו  ,באמצעות  מסוג  תוסף  שירותי  אה  יכן 
(. הספק ימציא  א' להסכם זההמצורף )נספח    שירותיםוהכל כמפורט בהסכם זה ובמפרט ה"(,  אהיאור)"
רשימה עדכנית של תחנות השירות ומיקומן )לרבות על ידי    –מעת לעת    –במועד חתימת הסכם זה    עירייהל

   הפניה לאתר מקוון של הספק ובו המידע האמור(.  
 
להורות לספק  תהיה רשאית    העירייההתקנה ו/או תחזוקה של מתקני תדלוק אוטומטיים/אוניברסאליים.   .5

וכן להורות לספק/ים  "(  התקן תדלוק)"  מתקני תדלוק אוטומטיים/אוניברסאליים  העירייהלהתקין ברכבי  
 BACKלתחזק את התקן התדלוק והכל בהתאם להוראות מפרט השירותים. התמורה בגין ההתקנה יהיה

TO BACK  וע"פ החשבונית.   , התשלוםוהתחזוקה תהיה בהתאם לקבוע במפרט השירותים 
 

  ייקראו  אוטומטיים/אוניברסלייםאספקת דלק לתחבורה ו/או התקנה ו/או תחזוקה של מתקני תדלוק  
 ". שירותיםאו יחד לפי העניין, " דלהלן, בנפר

 
לרכוש כמות מסוימת או בכלל של     העירייהאין בהוראות הסכם זה או הוראות המכרז כדי לחייב את   .6

ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק    ,בעניין זה. בנוסףהשירותים והספק מוותר על כל דרישה או טענה  
להוראות המכרז אין במכרז זה הענקת מונופולין למי מהזוכים. העירייה תהא  בהתאם  כי  מצהיר ויודע  

תהא רשאית    העירייהוכן  שא הסכם זה  ולצורך ביצוע השירותים מאחר  עם ספק נוסף  רשאית להתקשר  
 לתדלק אצל כל אחד משני הספקים הזוכים במכרז ו/או עם ספקים אחרים כמתואר בסעיף זה. 

 
לרכוש מהספק את השירותים    –אך לא חייבים    -   , כהגדרתם להלן, יהיו רשאיםהעירייהגופים נוספים של   .7

 באותם התנאים.  
 

רייה, תאגיד מעין עירוני, המתנ"ס, תאגיד  תאגיד עירוני שבבעלות העילצורך סעיף זה "גופים נלווים" הם:  
לרבות  המים והביוב וכן כל תאגיד משפטי שהוקם כדין ובו מחזיקה העירייה בצואה מלאה או חלקית,  

 גופים עתידיים כאמור. 
 

  לא תהיה צד   העירייההתקשרות של גופים נלווים תהא התקשרות ישירה שבין הספק לבין הגוף הנלווה.  
 להתקשרות זו לא תישא באחריות מכל מן סוג שהוא בקשר להתקשרויות כאמור. 
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באות להוסיף על כל    השירותים התחייבויות הספק לביצוע השירותים, המפורטות בהסכם זה ו/או במפרט   .8
ו/או כללים מקצועיים הקיימים וחובה של הס נוהג  ו/או  פי כל דין  מוחלים במסגרת מתן  פק לפעול על 

 . עירייהא מעניק ל ותים מסוג השירותים אותם הורשי
 

 ספקהצהרות והתחייבויות ה

התנאים והדרישות המפורטים בו, וכי    כי קרא את ההסכם, כי ידועים וברורים לו לאשורם   ,מצהיר  ספקה .9
, וכי כל המצגים שהציג בפני  העירייהיש ביכולתו לקיימם ולבצעם במקצועיות ולשביעות רצונה המלא של  

זו הינה מעיקרי ההסכם והפרתה    העירייה   מהווה ו/או מי מטעמה הינם מצגי אמת מדוייקים. הצהרה 
 . שלו יסודית  הפרה

 
הציוד נדרש לצורך ביצוע השירותים וכן כוח אדם מקצועי להפעלתם והוא  הספק מצהיר כי יש לו את כל   .10

את השירותים על פי הסכם זה. וכן מצהיר הספק כי השירותים הנדרשים    עירייהסוגל ומתחייב לספק ל
בהסכם נהירים לו, וכי הוא מתחייב לבצעם במירב הקפדנות, היעילות והידע המקצועי ושביעות רצונה  

 . העירייההמלא של  
 

שיועסקו   .11 הנהגים  כל  ובידי  בידיו  וכי  דין  כל  הוראות  על  שיבטיח שמירה  באופן  יהיה  ביצוע השירותים 
כמו  ובביצוע השירותים כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי דין ו/או מאת כל רשות ועל ידי כל גוף  

 הסכם זה. מרשם המתנהל על פי דין, לצורך ביצוע בכל כן, כי הוא רשום 
 

כל האמצעים הדרושים  בביצוע השירותים יהיה באופן שיבטיח שמירה על הוראות כל דין וכי הוא ינקוט   .12
לצורך שמירת הבטיחות במהלך ביצוע השירותים. עוד מתחייב הספק בזאת כי הוא או מי מעובדיו ימלאו  

הוראות   והוראות  אחר  ודין  חוק  זה    העירייהכל  הסכם  פי  על  והתחייבויותיו  השירותים  לביצוע  בנוגע 
בנוגע    העירייהולקיומן ובמיוחד למלא ולפעול על פי תקנים קיימים או מומלצים ובהתאם להוראות הדין ו 

 י, תברואה, בריאות, ניקיון וגהות עובדים. ו לבטיחות, ריש
 

הוראות חוק פיקוח על מצרכים ושירותים,    בכל הקשור לציוד ולשירותי הספק, הוא ממלא במלואן אחר .13
,  1988- , הוראות חוק הגבלים העסקיים, התשמ"ח1981-, הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א1957-התש|ח

הוראות הדין בדבר רישוי מכל סוג שהוא, הוראות הדין בעניין מכסים  ,  1968-הוראות חוק המכר התשמ"ח 
טיב המוצרים ו/או איכותם ו/או סימונם וכל הוראות דין    ויבוא, הוראות תקנים מחייבים, הוראות בדבר

שירותים   על ספק  למלא אחר ההוראות  אחרת החלה  ימשיך  הוא  וכי  זה,  פי הסכם  על  שירותים  מסוג 
 האמורות במשך כל תקופת ההסכם. 

 

כם  אין כל איסור, מניעה, או הגבלה, בין על פי דין, בין על פי הסכם ובין אחרת, בקשר להתקשרותו בהס .14
זה ו/או לביצוע כל התחייבויותיו על פיו, ולרבות כי הנו בעל הזכות החוקית למתן שירותים על פי הסכם  
זה; הוא לא קבל על עצמו ולא יקבל על עצמו בעתיד כל התחייבות, שיש בה כדי להטיל עליו איסור, מניעה  

 ו/או מגבלה כאמור. 
 

  בין  או  בינובין המציע ו/או    עניינים  ניגוד  כל  קיים  לא  זה  הסכם  חתימת   ממועד  החל  כי  ,מצהיר  הספק .15
  טובת  תמורת או בשכר בין, האישיים או  המקצועיים, םיהעסקי קשריו ובין זה הסכם  י"עפ  התחייבויותיו

  בינו  כלשהו  קשר  ובין,  עניינים  ניגוד  בה   שיש  התחייבות  או  עיסקה  כל   לרבות,  לאו  אם  ובין  כלשהם  הנאה
  ולצורך   השירותים  מתן  במסגרת  זולת ,  השירותים  עוסקים   שבהם   לתחומים  הנוגעים  אחר   גורם   כל   לבין 

  ספק ה.  כאמור  עניינים   לניגוד  חשש  אף  משמעו"  עניינים   ניגוד(. " "עניינים  ניגוד":  להלן)  זה   הסכם  ביצוע
  ליצור   העלול  או/ו  אישי  עניין  לו   יש  לגביו  אשר  נושא  כל  על  דיחוי  וללא   מיד  למנהל  בכתב  להודיע   מתחייב 

 .  בנדון העירייה  הנחיות כל אחר ימלא  הוא  וכי, השירותים מתן עם כלשהי  בעייתיות או/ו  עניינים ניגוד 
 

ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל   .16
כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיוצ"ב, המוטלים עליו על  

בעל אישור    ת ההתקשרות,פי הסכם זה ו/או כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק יהיה, במשך תקופ 
    על היותו חברת דלק רשומה בתחום השיווק.רגיה המעיד ממנהל הדלק במשרד האנ

 
תחנות תדלוק ציבוריות בפריסה ארצית, אשר    60, בעצמו או באמצעות צד ג', לפחות  ץהספק יפעיל באר .17

ל  לצ   עירייה תענקנה  הדלק.  אספקת  שירותי  תדלוק  את  "תחנת  זה,  סעיף  דלק    – ת"  ציבוריורך  תחנת 
לרבות זכיין או חברת בת, ובלבד שתחנות או נושאות את שם המותג    – העומדת לרשות הציבור; "צד ג"  

 של הספק. 
 הפעלת תחנות תדלוק ציבוריות על ידי צד ג' לא תשחרר את הספק מאחריותו על פי דין ו/או הסכם זה. 
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  ומתמיד  שוטף  קשר  קיום  לצורך  וזאת,  חירום  למקרי  ביממה  שעות  24  במשך  זמין  להיות  מתחייב  הספק .18
 .  ספקה לבין המנהל  בין

 
 ההתקשרות תקופת

 "(.תקופת ההסכם)להלן: " חודשים  36לתקופה בת  הינה  ספקעם ה התקשרות .19
 

  תקופת  את  להאריך,  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי   ,(אופציה)  ברירה  זכות   מוקנית  בלבד  עירייהל .20
  בכתב   הודעה  ספקל מסרה  העירייהש  ובלבד   ,כל אחת  חודשים  12 עד  בנות ,  נוספות תקופות 2עד  ב  ההסכם

 כל יחולו האופציה בתקופת "(. האופציה תקופת: " להלן) האופציה  תקופת או ההסכם תום לפני ימים 90
 .  המחירים לרבות, סכםהה תקופת לגבי ספקה עם המוסכמים התנאים

 

 .  חודשים 60 על  תעלה לא הכוללת ההתקשרות תקופת כי  מובהר .21
 

 פיקוח כפיפות וביקורת
  נציג של המנהל  להיותו בנוסף  כי ומוצהר, מוסכם זה,  הסכם  י "עפ המנהל  סמכויות  מיתר לגרוע מבלי .22

  שירותיםה טיב על ולפקח לבדוק   לבקר מוסמך המנהל  יהא בהסכם, כמפורט זה, הסכם לעניין העירייה
 .וההסכם המכרז לדרישות ה והתאמ

 
מכל סוג   אי התאמה או /ו  בזמנים עמידה  אי או/ו  תקלות בדבר ספקל הודעה למסור  המנהל  רשאי  יהיה  כן .23

 למלא ספק ה על לערעור. ניתנת   ואינה  סופית הינה זה לעניין המנהל  קביעת  , לרבות פגמים במוצר. שהוא
 . ידו על המבוצע חלק מהשירות  כל לבקר לו ולאפשר פעולה עימו לשתף המנהל, הוראות אחר

 
בקשר לקיום ההסכם. שום   המנהלמתחייב למלא אחר כל ההוראות אשר תינתנה לו מעת לעת ע"י  הספק .24

מאחריותו    ספק, לא יפטור את הנהלאו המ  העירייה דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד  
פרתו ו/או  סעיף זה הוא מעיקרי ההסכם והלמילוי תנאי החוזה ולביצוע העבודות בהתאם להוראותיו.  

 הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 העדר יחסי עבודה 
  ו/או מי מטעמו ועובדיו ספקוכי ה  ,בין הצדדיםעבודה כי אין ולא יהיו יחסי  , מוסכם ומוצהר בין הצדדים .25

כן,  -. כמוהעירייהעצמאי וינפיק קבלה/חשבונית מתאימה בגין כל סכום שישולם לו ע"י    ספקהינה בגדר  
או בגין  או כל גורם אחר מטעמו   ספקלשהו בגין עובדיו או עוזריו של הלא תישא בתשלום נוסף כ  העירייה 

 עפ"י הסכם זה.  עירייה כל הוצאה שתהיה לו בגין מתן השירותים ל
 

עבודה  לא מתקיימים יחסי    ספקלבין עובדים ו/או מועסקים ו/או יועצים ו/או מי מטעם ה   העירייהבין   .26
תשלום כלשהו    העירייהו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או יועציו ו/או מי מטעמו זכאים לקבל מ   הספק ואין  

תחת פיקוחו,    ו/או זכויות כלשהן המגיעים לעובד ממעבידו על פי כל דין או נוהג ובשום צורה וכי הם ימצאו
 . הספקהשגחתו, ביקורתו ואחריותו של 

 
ידי    הספק .27 על  ההסכם  מסמכי  פי  על  השירותים  במתן  והקשורות  הכרוכות  ההוצאות  בכל  יישא  בלבד, 

הסכמת   קבלת  )לאחר  ידו  על  שיועסקו  המשנה  קבלני  ו/או  השונים  יועציו  ו/או  מראש    העירייהעובדיו 
שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש    ובכתב( וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום 

מתחייב, כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום    הספקעל פי דין וכמקובל בתחום זה.  
 ימציא לה אשור רו"ח בעניין.  העירייהשייקבע, מפעם לפעם בחוק, וכי לדרישת 

 
, ופסק דין חלוט יקבע  העירייהמעובדיו ו/או מי מטעמו את    ו/או מי  הספקהיה ולמרות האמור לעיל, יתבע   .28

בגין כל סכום בו תחויב    העירייה לשפות ולפצות את    הספקקיומם של יחסי עבודה בין הצדדים, מתחייב  
 לשלם על פי פסק הדין )לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד הקשורות לתביעה כאמור(.   העירייה

 
 הרחקת עובדים 

להרחיק ו/או להעביר מתפקידו כל עובד או כל אדם אחר  של המנהל  לפי דרישה ראשונית  מתחייב    ספקה .29
שאינו  התנהג האדם שלא כשורה ו/או    נהלעפ"י הסכם זה, וזאת באם לדעת המ  עבודותמטעמו בקשר ל

  ו/או בחוסר אכפתיות ו/או שלא  בביצוע תפקידיו  רשלנותמוכשר למלא תפקידיו ו/או שהוא נוהג מעשה  
במישרין או    העירייהלהעסיקו במקום העבודה עבור    הספקלא יחזור    –כדין. הועבר/הורחק אדם כאמור  

הוראה זו  אי ביצוע  ו   העירייהאין בסעיף זה כדי להטיל חבות כספית כלשהי על  בעקיפין. למען הסר ספק,  
 פיצוי כספי.  מהספקבזכות לבטל את הסכם זה ולקבל  העירייהזכה את ת
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   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

 אי התשלוםהתמורה ותנ
, במלואן ובמועדן, יהיה הספק  העירייהל הספק כלפי  שבתמורה לביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו   .30

 :כדלקמןזכאי לתשלום תמורה 

 

בנזין   .א מצרכים  אבהת  –  אוקטן  95בגין  מחירי  על  פיקוח  בצו  הנקוב  בלבד  המירבי  למחיר  ם 
, המפורסם מעת לעת על ידי משרד  2002-ושירותים )מחירים מרביים בתחנות התדלוק(, תשס"ב

האנרגיה והמים או כל גוף אחר שיבורא במקומו, כפי שיתעדכן מעת לעת, בכפוף להנחה שניתנה  
 י נפרד מהסכם זה  על ידי הספק במסגרת הצעתו, המצרפת כחלק בלת

 
הינו  עבס המירבי"  "המחיר  זה  פיקהיף  בצו  הקבוע  על  ו תעריף  ושירותים  ח  מצרכים  מחירי 

תשס"ב  מרביים)מחירים   תדלוק(,  כי    אוקטן  95לבנזין    , 2002-בתחנות  מובהר  עופרת.  נטול 
התוספות הקבועות בצו הפיקוח לעניין שירות מלא, כהגדרת המונח זה בצו הפיקוח לא יתווספו  

 למחיר המירבי בשום צורה או אופן. 
 

  –לא תישא בתשלומים נוספים מעבר למחיר המירבי וייראו את אספקת השירותים    העירייה
מלא  בשירות  נעשתה  אם  ובין  עצמי  בשירות  נעשתה  אם  עצמי    –  בין  בשירות  נעשתה  כאילו 

ירון המירבי למחיר עצמי כפוף חאוקטן תחושב מהמ  95והתמורה אשר תשולם בגין אספקת בנזין  
 להנחה שהוצעה על ידי הספק.

 

חה שניתנה על  בכפוף להנאצל הספק  ם למחיר המירבי בלבד הנקוב  א בהת  –  אוקטן  98בגין בנזין   .ב
   .ידי הספק במסגרת הצעתו, המצרפת כחלק בלתי נפרד מהסכם זה

 
אם    העירייה בין  הנחה  לאחר  הספק  למחיר  מעבר  נוספים  בתשלומים  תישא   לא 

עצמי  בשירות  נעשתה  כאילו  וייראו  מלא.  בשירות  נעשתה  אם  ובין  עצמי  בשירות  נעשתה 
אוקטן תחושב מהמחירון של הספק כפוף להנחה    98והתמורה אשר תשולם בגין אספקת בנזין  

 שהוצעה על ידי הספק. 
 

בכפוף להנחה שניתנה על ידי הספק  אצל הספק ם למחיר המירבי בלבד הנקוב אבהת – סולר בגין .ג
   .במסגרת הצעתו, המצרפת כחלק בלתי נפרד מהסכם זה

 
אם    העירייה בין  הנחה  לאחר  הספק  למחיר  מעבר  נוספים  בתשלומים  תישא   לא 

עצמי  בשירות  נעשתה  כאילו  וייראו  מלא.  בשירות  נעשתה  אם  ובין  עצמי  בשירות  נעשתה 
והתמורה אשר תשולם בגין אספקת סולר תחושב מהמחירון של הספק כפוף להנחה שהוצעה 

 על ידי הספק. 
 

אור .ד בכ  -  אהיתוסף  הספק  למחיר  יפבהתאם  על  שניתנה  להנחה  הצעתו  וף  במסגרת  הספק  די 
 מהסכם זה.   דבלתי נפרק המצורפת כחל

 

 לעיל.  5בהתאם להוראות סעיף  –התקנה ו/או תחזוקה של התקן תדלוק  .ה

 

 המועד הקובע לעניין המחיר יהיה מועד האספקה בפועל של הדלק או הסולר או התוסף. .31

 

אוקטן ו/או מחיר הסולר ייכנס/ו    98על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת בין הצדדים כי היה ומחיר הבנזין   .32
אוקטן    98לטורי של ממשלת ישראל, תשונה שיטת התשלום התמורה לספק בגין אספקת בנזין  ווח רגלפיק 

שלם לספק את המחיר המירבי שיקבע    העירייה, דהיינו,  95ו/ הסולר בדומה לשיטה שנקבעה לגבי בנזין  
י(, ואשר  מעת לעת בצו הפיקוח, בניכוי ההנחה אשר תינתן על ידי הספק על המחיר המירבי )בתדלוק עצמ

בדבר שיעור ההנחה על   עירייהשעורה ייקבע במשא ומתן בין הצדדים. במקרה של אי הסכמה בין הספק ל
אוקטן ו/או הסולר, כאמור לעיל, יהי הצדדים רשאים לסיים את ההתקשרות    98המחיר המירבי של הבנזין  

 אוקטן ו/או הסולר על פי הסכם זה בלבד.  98ביניהם, ככל זו נוגעת לאספקת הבנזין 

 

התשע"זתשולם  התמורה   .33 לספקים,  תשלומים  מוסר  לחוק  מניין    2017- בהתאם  לספירת  כאשר  הימים 
נספחיהם,   כל  על  כדין,  מס  וחשבונית  החשבון  את  הספק  יגיש  בו  מהיום  הינם  החוק  פי  על  המועדים 

 . ובתנאי כי החשבון אושר בכתב ע"י המנהל  ,לעירייה
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 )חתימה וחותמת(                                        

 

  מהספק רשאית לקזז ו/או לעכב אצלה את התמורה או חלק ממנה בגין כל סכום שיגיע לה בכל עת    העירייה .34
  לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.  העירייההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של    מכח הסכם זה.

 סעיף זה הינו בבחינת הודעה בדבר קיזוז ולא תישלח הודעה נוספת בעניין.  

 

להעלות    העירייה בשום אופן מאחריותו ולא יגרע מזכות    ספקשישולם ו/או יאושר, לא ישחרר את החשבון   .35
ישאר אחראי בגין כל פגם בתקינות העבודה בין  י   ספקטענות בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיו"ב. ה

קבלני משנה או  שנתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון הסופי או אחריו, ובין אם נגרם על ידי עובדיו,  
   ע"י כל אדם אחר אשר עובד או עבד עבורו או היה כפוף להוראותיו בעבודה. 

 

,  ולמחויבויות  לשירותיםכל טענה מכח דין, הסכם ונוהג באשר    העירייהאין בתשלום כאמור בכדי למנוע מ .36
 . הספק

 
 .  העירייהמיד כל סכום עודף שקיבל מ עירייהמתחייב להחזיר ל  הספק .37
 

 סודיותשמירת 

מכל    מידע מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל הידע וה  הספק במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה,   .38
, השייך או הנוגע בכל צורה  פהובין עקי  הישירבצורה פה ובין בכתב, בין  בעל מין וסוג, אשר יגיע לידיו בין 

סעיף זה הינו מעיקרי  .  (המידע  -  )להלן  ה עירייהנוגע לשיטות עבודה וכל מידע אחר  ,  העירייהלות  יואופן לפע 
 . סכםהפרתו מהווה הפרה יסודית של הההסכם ו ה
 

ידי אחרים, בין במישרין ובין   לא לגלות את המידע לאחרים ולא לאפשר גילויו על,  הספקעוד מתחייב   .39
הסכם זה, וזאת הן בתקופת הסכם זה והן לאחר סיומו, מכל סיבה    לצורך קיום הוראותבעקיפין, למעט  

שהיא, ללא הגבלה בזמן, והכל למעט מידע שיש חובה לגלותו על פי הדין, מידע אשר הפך להיות נחלת  
הפרתו  הסכם וסעיף זה הינו מעיקרי ה  אשר החזיק בו כדין. שלישי  הכלל או מידע שנמסר לספק מצד  

 .סכםה מהווה הפרה יסודית של ה
 

בשל שימוש במידע    העירייהבגין כל נזק ו/או סכום בו תתבע    העירייה מתחייב בזאת לשפות את    הספק .40
 ו/או העברתו לגורמים אחרים שנעשה תוך הפרת ההוראות הקבועות לעניין זה לעיל.  

 
  )ערבות ביצוע( ערבות לביצוע ההסכם

הזכייה,   .41 בדבר  ההודעה  הערבות  הספק  לאחר  את  בערבותיחליף  בלתי  ב הבנקאית  אוטונומית  נקאית 
פי  כל התחייבויותיו על   להבטחת (,מאה אלף ₪₪ )   100,000סך  ב  המחירים לצרכן  מותנית וצמודה למדד
  ההוצאות"(.  ערבות הביצוע)להלן: "ימים מהמצאת הודעת הזכייה    7תוך    עירייה הסכם זה וימציאה ל

 .הספק על יחולו ל"הנ  הערבות  במתן הכרוכות

 

, צמודה למדד הידוע במועד חתימת צו תחילת  להלן  'גכנספח  ערבות הביצוע תהא בנוסח המצורף ומסומן   .42
. ככל והעבודות התארכו  ו/או תקופת האופציה  מתום תקופת הסכם  חודשים  3עד לאחר  בתוקף  ועבודות  

להאריך את תוקף הערבות לפרק זמן נוסף בהתאם    ספקמכל סיבה שהיא מעבר לתקופת ההסכם, על ה
 .  העירייהלתקופת הביצוע שתוותר ובהתאם להנחיות 

 
רשאית לחלט את הערבות ולהחזיק בכסף שחולט    העירייהלא האריך את ערבות הביצוע, תהא    והספקככל  

ולטו כולם  לקבל לידיו את הכספים שח  הספקכערבות. היה וחולטה הערבות, ובתום תקופת ההסכם זכאי  
או חלקם, יהיה זכאי להשבת הכספים שחולטו כאמור בערכם הנומינאלי בלבד. הוראה זו הינה מעיקרי  

 ההסכם, והפרתה מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 
 

 ההפרשים והסכומים את העירייה לידי להשיבהספק   להתחייבות כערבות גם  תשמש האמורה הערבות .43
 .בחשבונותיו מטעויות הנובעים

 
כלפי חובותיו כל ממילוי הספק את פוטר אינו דלעיל הערבות מתן כי בזאת, מובהר .44  והתחייבויותיו 

 ידי על או חלקה, כולה הערבות, של ומימושה גבייתה  ואילו דין, לכל ובהתאם זה הסכם י"עפ העירייה
 י "עפ ואחרים נוספים סעדיםכל  וכן  והפסדים נזקים כל מהספק  לתבוע  מצדה מניעה תהווה  לא ,העירייה

 .דין י "עפ או/ו  זה הסכם
 

 את לחלט  תהא רשאית העירייהו מראש ומוסכם קבוע כפיצוי ישמש העירייה  ידי על שנגבה הערבות סכום .45
 הגמור לקניינה ויהפוך  ,שייגרם הנזק למידת  או /ו  נזק לה שנגרם לכך קשר וללא  במלואה הערבות 
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   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

 בקשר כלשהן ומענות  בטענות העירייה כלפי  לבוא כלשהי  זכות לספק  שתהא מבלי העירייה של  והמוחלט
 .ההסכם הפרת בגין דין כל פי על או/ו  הסכם זה פי על העירייה של  מזכויותיה זה יגרע שדבר ומבלי לכך,

 
 זהים בתנאים חדשה ערבות הספקימציא   יבוטל, לא וההסכם העירייה ידי על תחולט והערבות היה .46

 .שחולטה לערבות
 

 ביטוחים
לערוך על    הספקו/או מי מטעמו על פי דין או הסכם, מתחייב    הספקמבלי לגרוע מאחריותו החוקית של   .47

חשבונו ביטוחים המכסים את כל הסיכונים האפשריים הנובעים מהסכם זה לרבות לו, לעובדיו, לצד ג'  
, ואשר יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם )והאופציה( בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט  עירייהול

  7תוך     עירייה וימציא האישור ל (,  הביטוחים  -להלן )להלן  '  בכנספח  באישור עריכת ביטוחים המצורף  
  העירייה רשאית  שבלעדיו  ימים מיום קבלת הודעת הזכייה. האמור הינו תנאי יסודי לחתימה על ההסכם  

 במכרז.   ספקלהביא לביטול זכיית ה 

 

בדבר הביטוחים, אינו    העירייהמוצהר ומוסכם כי אישור עריכת הביטוחים וזכות הבדיקה והביקורת של   .48
ו/או על מי מטעמה כל חובה ואחריות שהיא ביחס לאישור הביטוח, הפוליסות, טיבם,    העירייהמטיל על  

 היקפם, התאמתם לנושא הביטוח, תוקפם או העדרם. 

 

כי    הספק .49 לפיו חברת    העירייהמתחייב  תנאי  ייכלל  בפוליסות  וכי  הביטוח,  פוליסות  פי  על  מוטב  תהיה 
ן, אלא לאחר ששלחה הודעה במכתב בדואר רשום  הביטוח אינה רשאית לבטל את הפוליסות, או איזו מה 

בכל    מהספקלדרוש    העירייהתהא    העירייה  יום לפני מועד כניסתו לתוקף של הביטול.  60לפחות    עירייהל
 עת במהלך כל תקופת ההסכם שיציג בפניה את הפוליסות עצמן. 

 

הפוליסות המפורטות  את דמי הביטוח והפרמיות בעבור  והאופציה  ישלם לאורך כל תקופת ההסכם    הספק .50
 לעיל. 

 

  העירייהמכל אחריות שהינו חב בה כלפי    הספקמובהר בזאת כי קיום הבטוחים אין בהם בכדי לשחרר את   .51
 . ספקבכדי להתנות על אחריותו של ה או צד ג' מכח כל דין או הסכם, ואין בקיום הבטוחים כאמור

 

בעצמו בכל הוצאה בלתי מבוטחת, בלתי מכוסה או שלא שולמה    ישא   ספקמבלי לגרוע בכלליות האמור ה .52
ע"י חב' הביטוח וכן בסכומי ההשתתפות העצמית בפוליסה הנדרשים לתיקון כל נזק שהוא אחראי לו עפ"י  

 הסכם זה. 

 ביטול ההסכם

  רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, לבטל   העירייהזה, תהא    על אף האמור בכל סעיף אחר בהסכם .53
  השירותיםהסכם זה מכל סיבה שתיראה לה, או להפסיק את ההסכם, או להשעותו, או לדחות את מתן  

  60"(. הפסקת ההתקשרות תהא בהודעה בכתב בת הפסקת ההתקשרותכולן או חלקן ובכל שלב )להלן: "
תימסר    העירייהימים מראש מטעם ראש   יסתיים או  לספקאו מי מטעמו, אשר  הודעה כאמור,  נתנה   .

יציית להחלטה בדבר הפסקת    ספק. המטעם העירייה  הודעהבמועד שנקבע בתבטל או יושעה ההסכם  י
ההתקשרות ויהא זכאי לקבל את התמורה בגין העבודות שניתנו על ידו בפועל, ולא יהא זכאי לפיצוי כלשהו  

 מכח הסכם זה. 

 

רשאית לבטל מיידית את ההסכם וללא כל הודעה מוקדמת, בכל אחד    העירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .54
 על פי הוראות הסכם זה, ואלה המקרים:  ספקמהמקרים הבאים וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות ה 

 

עבירה פלילית שיש עמה קלון או המטילה דופי    העברנ במקרה של הפרת אמונים חמורה או אם   .א
   .ספקבמוסרי 

מ  ספקה .ב יותר  או  אחת  שקיבל  הפר  לאחר  ההפרה  את  תיקן  ולא  ההסכם  פי  על  התחייבויותיו 
 התראה על כך מראש ובכתב תוך הזמן שנקבע בהתראה. 

על ידו, כולם או מקצתם, אינם לשביעות    יםהמבוצע  שירותיםכי הספק  התריעה בפני ה  העירייה .ג
וה  רצונה  ספקרצונה,  לשביעות  לשיפור  נאותים  צעדים  זו  התראה  קבלת  עם  מיד  נקט  של    לא 

 . העירייה
 הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה הפרה יסודית. ספקה .ד
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   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

, ו/או מונה לו מפרק או כונס נכסים או  ספקהוגשה בקשה למינוי מפרק או כונס נכסים או נאמן ל .ה
נאמן ו/או הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי איזה מנכסי  

יום, ו/או קיים חשש  21המגיעה לו על פי הסכם זה אשר לא בוטל תוך   , לרבות על התמורהספקה
 שרות כנדרש בהסכם זה. עירייהלהמשיך וליתן ל  ספקסביר כי בשל קשיים כלכליים לא יוכל ה

 הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.  כי הספק העירייהכח להנחת דעתה של הו .ו

שניתנה בקשר עם הסכם זה אינה    ספקכי הצהרה כלשהי של ה  העירייה הוכח להנחת דעתה של   .ז
לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע באופן כלשהו על ההתקשרות    ספקנכונה או ה

 עמו.  

 

ורה המגיעה לו עד למועד ביטול ההסכם, וזאת  את התמ  ספקל  העירייהבוטל ההסכם כאמור לעיל, תשלם   .55
על פי הסכם זה או כל הסכם    עירייהחייב ל  ספקלסילוק גמור ומוחלט של כל המגיע לו, ובניכוי כל סכום שה

זכאית החל ממועד הביטול להעסיק כל תאגיד    העירייהאו התחייבות אחרת או על פי כל דין. בנוסף, תהא  
 על פי הסכם זה.  תתם התחייב ל  תים שהספקשירוו/או גורם אחר לשם קבלת ה

 

קשר עם מתן  ב  צלוא  שנצבר  והידע  המידע  כל  את  העירייה  לידי  להעביר  ספקה   מתחייב  ההסכם  סיום  עם .56
ל זה.    עירייהשירותיו  להסכם    הסתיימה  בו  מקרה  לכל  הכוונה  ההסכם  סיום  ספק  הסר  למעןבהתאם 

  לא   ספקהלרבות ביטול ההסכם על ידי מי מהצדדים. יודגש כי  , שהיא  סיבה   מכל  צדדיםה  בין   ההתקשרות 
העברת המידע והידע כאמור בסעיף זה. בנוסף, בכל מקרה של סיום    בגיןיהיה זכאי לתשלום כל תמורה  

מתחייב לשתף פעולה עם המנהל ו/או מי מטעמו לשם סיום נאות וכן לשם העברת התפקיד    ספקכאמור, ה
 אין.    העירייה, וזאת כתנאי להשלמת כל זכויותיו אצל  העירייהשתורה  בצורה נאותה ומסודרת, למי  

 הפרת של  במקרה דין כל פ"ע  להם המגיעים תרופה או/ו  סעד לכל הצדדים מזכויות לגרוע כדי לעיל באמור
 .ההסכם

 
 כללי 

אחר שבין הצדדים וככל שקיים,    או סיכום בע"פ  למען הסר ספק, יובהר כי הסכם זה בא במקום כל הסכם .57
עובר לחתימת הסכם זה. עוד יובהר כי תנאי הסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים  

לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות    העירייהבמלואו וכי  
 אם נעשו, קודם לחתימתו.   בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו,

 

נהגה על פיהם, אלא אם הותנו והוסכמו ע"י    העירייהכל שינוי מתנאי חוזה זה לא יהא בר תוקף אף אם   .58
 .הצדדים כדין מראש ובכתב

 

כל ויתור על שימוש בזכות, אורכה, הקלה וכיוצא באלה לא יתפרשו בכל צורה כויתור מצד כל שהוא ולא   .59
 יפגעו בזכויות, בטענות, בסעדים ובתרופות העומדים לכל צד לפי הסכם זה או לפי כל דין.  

 
 כתובות הצדדים

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כקבוע במבוא של הסכם זה.   .60
 

אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום, תחשב ככזאת שנתקבלה לידי הצד הנשגר בתוך  כל הודעה   .61
או    בדוא"ל( ימי עסקים, מרגע הימסרה למשלוח רשום בבית הדואר. כל הודעה אשר שוגרה  5חמישה )

 .  ןנמסרה ביד תחשב כאילו נתקבלה מיד עם שיגורה או מסירתה, לפי העניי
 

 סמכות שיפוט ייחודית 
משפ .62 בלוד,  לבית  מרכז  המחוזי  המשפט  ולבית  לציון  בראשון  השלום  סמכותט  פי  תהא   העניינית  םעל   ,

 סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין העולה מהסכם זה. 
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 : לעיל הנקובים ובמועד במקום החתום על הצדדים באו ולראיה
 
 

 
 ע"י:  ספקה                                                                         ע"י: העירייה                   

 
__________________________                                   ___________________________ 

                                        העירייהראש                  
 
 

__________________________                                   ___________________________ 
 העירייה גזבר                   

 
 ________________________ 

 העירייה חותמת               
   
  

 אישור יועמ"ש 
 

  עירייהמאשר/ת לאני הח"מ מאשר/ת בזאת כי קראתי את ההסכם שבנדון, ולאחר שבדקתי את תוכנו אני  
 .לחתום ולהתקשר בהסכם זה

                                                                                      ____ _________________                
  עירייהל תהמשפטיצת היוע                                                                                           

          

 

 

 אימות חתימה 

ה האני  ב"כ   ,_____________ עו"ד  ידי  ספקח"מ  על  כדין  נחתם  זה  הסכם  כי  מאשר   ,

מטעם   זו  ספקה"ה_______________  התחייבות  על  לחתום  התאגיד  מסמכי  הוראות  פי  על  המורשה   ,

 ובחתימתו יש בכוחו לחייב את התאגיד לעניין הסכם זה. 

       ________________________________ 
 עו"ד               

 
 

 תקציבי אישור 
 

 את כי : הרינו לאשר בז
 

 נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין. 
 

ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף _____ בתקציב רגיל/מאושרת בתקציב בלתי רגיל  
 מס' ______. 

 
 

_____________________    _______________________ 
 העירייה גזבר      העירייה ראש            
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   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

 ' א: נספח 2פרק 
 

 שירותים המפרט 
 
 

 )הערכה בלבד( היקף התקשרות .1
 

 שנתית של דלקים כפי שיפורט: "( רוכשת כמות העירייהבאר יעקב )להלן: "  תעיריי .1.1
 

 ; 95ליטר בנזין אוקטן   34,406-כ :  2020שנת 
 ;  98ליטר בנזין אוקטן  0
 לתחבורה. ליטר סולר תקני   8,730-כ

 
 ; 95ליטר בנזין אוקטן   44,420-כ :  2021שנת 

 ;  98ליטר בנזין אוקטן  0
   ליטר סולר תקני לתחבורה.  2,036-כ

 
  . העירייה היקף ההתקשרות המפורט לעיל הינו על פי הערכה כללית ועשוי להשתנות בהתאם לצרכי .1.2

 אינה מתחייבת להיקף כאמור לעיל.   העירייה
 

 השירותים הנדרשים  .2
 

אוקטן וסולר )להלן: "דלק"( ותוסף לסלול מסוג   998אוקטן, בנזין    95ספק/ו בנזין  יהספק/הספקים   .2.1
אוריאה )להלן: "אוריאה"( בתחנות תדלוק בהתאם לשיטת תדלוק ממוחשב )תדלוק אוטומטי ( 

 המפורטות להלן:
 

מוחשב  באמצעות התקן תדלוק מ  העירייהבשיטה זו נדרש הספק/ים לאפשר תדלוק כלי רכב של   .2.1.1
הנם כלי רכב בבעלות או בחכירה/השכרה    העירייהבכל תחנות התדלוק של הספק. כלי רכב של  

 בהתאם לרשימה שתימסר לספק/ים מעת לעת.  –מחברת ליסינג 
 

התקני התדלוק האוטומטיים שיותקנו ע"י הספק/ים , אם יותקנו ע"י הספק/ים בהתאם לאמור   .2.1.2
, יהיו מערכות מחשוב המאפשרות בין היתר גם זיהוי ובקרה של כלי הרכב,  זהלהסכם   5בסעיף 

שליטה מרחוק, תדלוק ממוחשב, אגירה ועיבוד נתונים במחשב המרכזי, תיעוד של כל אירוע  
תדלוק, שליטה בקרה ודיווח וכולל ממשקים עם מערכות ממוחשבות נוספות אצל הספק ואצל  

 אם יידרש.  העירייה
 

אירוע תדלוק ממוחשב, לרבות מספר רכב, סוג דלק, כמות דלק, תאריך תדלוק,  מידע אודות כל   .2.1.3
, יאגרו למשך שלוש שנים לפחות  שעת תדלוק ועלות התדלוק )מחיר לליטר ומחיר כולל סופי(

בהתאם    עירייהיסופק ל   כאמוריום יצירת המידע לרבות אחרי תום תקופת ההתקשרות והמידע  
 לדרישתה. 

 
בכל    עירייהקרה על התדלוק הממוחשב, הספק מתחייב להעביר בדוא"ל ל לצורך ניהול מעקב וב .2.1.4

כל הפרטים כדלקמן: סוג הדלק )בנזין  חודש קלנדרי יחד עם החשבונית החודשית דוח הכולל את  
או סולר(, כמויות, זיהוי פרטי כלי הרכב, שם ומספר התחנה ה ניתן השירות, תאריך ושעת מתן  

ומחיר כולל(  של כלי הרכב, כמות התדלוק, סכום התדלוק )מחיר לליטר    השירות, קילומטארז'
שתבקש   כפי  לתדלוק  בקשר  נוסף  נתון  כל  רק  העירייהוכן  יבוצע  הקילומטראז'  ציון  לגבי   .

גישה מרחוק און ליין למערכת הספק לצורך    עירייהבמקרים בהם ניתן טכנית. הספק יאפשר ל
פעולות שניתן יהיה לבצע און ליין, יתבצעו און    מעקב ובקרה באמצעות שם משתמש וסיסמה.

גישה ויכולת    עירייה ליין, למשל, חסימת התקני תדלוק/הזמנת התקן תדלוק, כמו כן תהיה ל
 הפקת דוחות הכוללים את כל הפרטים אשר מוזכרים לעיל. 

 
ובאופן שיאפשר את    העירייהבאחריות הספק לדאוג כי הדו"ח המפורט לעיל יוגש עפ"י הנחיות  .2.1.5

 . העירייהקליטתו לתוך מערכת ניהול צי הרכב של  
 

ימי עבודה מתום החודש הקלנדרי בעבורו ניתן    3על הספק להעביר את הדו"ח המפורט לעיל עד   .2.1.6
 השירות. 
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לקוחות .2.1.7 שירות  מוקד  להפעיל  לבצע    8:00-17:00בין השעות    י טלפונ  על הספק  יהיה  ניתן  ובו 
מוקד   המתדלק,  לרכב  ושירות  תמיכה  לתת  כן,  כמו  המתדלקים,  לרכבים  ושחרור  חסימה 

לפתרון תקלות והניה לנקודת שירות לצורך תיקון ההתקן,    העירייה השירות יטפל גם בבקשות  
 או התקנה חדשה. 

 
 החדשים  העירייההתקנת התקני תדלוק אוטומטי כללי )אוניברסאלי( ברכבי  .2.2

 
  העירייה רכבים(; אולם    22  -הספק/ים לא יידרש/ו להתקין התקני תדלוק בצי הרכבים הקיים )כ .2.2.1

תד התקן  להתקין  מהספק/ים  לבקש  רשאית  עתידיים  תהיה  לרכבים  ביחס  אוטומטי  לוק 
 שיתווספו לצי הקיים, או בעת החלפת צי רכבי הליסינג. 

 
תדלוק   .2.2.2 התקן  יתקין/נו  שהספק/ים  הרי  הספק/ים,  ע"י  אוטומטי  תדלוק  התקני  הותקנו 

ת קריאת מד קילומטר בעת התדלוק ברכב חדש, או ברכב שההתקן בו  ל ברסאלי בעל יכויאונ
 BACKתשלם לספק עבור ההתקן   העירייהין אותו(. במקרים אלו  תקול )במידה ולא הוא התק 

TO BACK עבור רכישת התקן.  עירייהכנגד הצגת חשבונית ל 
 

היא זו שתחלט מי מהספקים    העירייהמבהירה כי אם יזכו המכרז יותר מספק אחד,    העירייה
אשר יבצע את ההתקנה, על פי שיקולל דעתה הבלעדי, וככל שניתן באופן שווה בין הספקים.  

 הספק אשר התקין את ההתקן תדלוק אוטומטי הוא זה אשר יהיה אחראי גם על תחזוקתו. 
 

בינם  או במוסכי חברות הליסינג/יבואני הרכב אשר  ההתקנה תבוצע במוסכי השירות של הספק   .2.2.3
לבין יצרני/מתקיני התקני תדלוק קיים הסדר לעניין זה. מרחק תחנת השירות הקורבה ביותר  

 שעות מקריאת שירות. 48עד   עירייהמ. לחילופין, ניתן להגיע ל ק" 15לא יעלה על   עירייהל
 

תבצע חסימה של ההתקן.    העירייהמקרה של החלפת רכב א או החזרתו לחברת הליסינג  בכל   .2.2.4
 לא תהיה חייבת להסיר את ההתקן או להשיבו לספק.  העירייה

 
התקנת התקני התדלוק תבוצע ללא שינוי במבנה הרכב, לא יהיה בה כדי להוות הפרעה לנוהג   .2.2.5

ברכב. היה והיבואן הרכב לא יתיר    ברכב, ולא יהא בה כדי לפגוע בכל מערכת אחרת המורכבת
התקנה שלה התקן תדלוק בעל יכולת קריאת מד קילומטר בעת תדלוק, הספק מתחייב להתקין  
היבואן   הודעת  את  להמציא  יידרש  הספק  כאמור.  הקילומטר  מד  קריאת  ללא  תדלוק  התקן 

 אודות הסירוב.
 

 לא חוקית.  התקן התדלוק יהיה מאובטח ובעל יכולת לנטרול עצמית בעת הסרה  .2.2.6
 

  העירייהבתום תקופת ההתקשרות או במידה ותפסק לפני תום התקופה, יישאר ההתקן ברכב   .2.2.7
 והספק לא יהיה זכאי לקבלו חזרה. 

 
את קוד הזיהוי של ההתקן    עירייההותקן התקן התדלוק ע"י הספק כאמור לעיל, הספק ימסור ל .2.2.8

 לאפשר את התדלוק אצל ספקים אחרים גם כן.האמור על מנת 
 

מרגע בקשה של הנציג    העירייהוחות הזמנים להתקנת ההתקן, קבלת קוד התקנה אצל נציג  ל .2.2.9
ימי עסקים, ועל הספק לדאוג שתחת השירות שבהסכם עם הספק תאפשר התקנת    2  -הינו כ

 ימי עסקים מרגע בקשת הנציג.   3ההתקן עד 
 
 ימי עסקים מרגע בקשת הנציג.   3תיקון ההתקן המידה ותקול תוך  .2.2.10

 
  עירייהכרטיס תדלוק, לתדלוק ללא התקן דלק, הכרטיס יימצא ב   עירייה ים לספק ל/על הספק .2.2.11
גישה דרך    עירייהתהיה אחראית על שמירתו. מבלי לגרוע מהאמור, על הספק לאפשר ל  העירייהו

תוקף   אובדן,  או  גניבה  של  במקרה  הכרטיס  של  ומהירה  מלאה  לחסימה  המוקד  או  האתר 
 הכרטיס יתחדש כל שנה ללא כל עלות. 

 
 אחזקה שוטפת של מערכות התדלוק האוטומטי .2.3

 
הספק אשר מתקין את התקן התדלוק יהא אחראי הבלעדי במשך כל תקופת ההסכם לתקינות   .2.3.1

עזר הנלווה אליהם,  ולאחזקה שוטפת של התקני התדלוק האוטומטי,   ציוד  וכל  אשר התקין 
אשר לא הותקן    –והוא יישא בעלויות ובהוצאות לבדו. התבקש הספק לתקן את התקן התדלוק  
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יד  ו/או לא תוקן על  ידו  כנגד הצגת    BACK TO BACKתשלם בגין התיקון    העירייה  –ו  על 
 עבור תיקון ההתקן.  עירייהחשבונית ל

 
במקרה של פנייה למתן שירותי אחזקה ו/או תיקון מערכת האוטומטי, על הספק ליתן מענה   .2.3.2

מ יאוחר  ולא  מידי,  ימי    24  -באופן  בכל  יינתן  המענה  השירות.  בתחנת  הפנייה  ממועד  שעות 
 השבוע, למעט שבתות וחגים.

 
כל התקנה ו/או אחזקה ו/או תיקון ו/או החלפה של איזה מהתקני התדלוק תבוצע באתרי תיקון   .2.3.3

הארץ,   ברחבי  הפרוסות  מורשות,  תחנות  ו/או  אתרים  של  רשימה  פי  על  הספק,  של  ואחזקה 
 והמופיעות באתר האינטרנט של הספק.  

 
רשימה מעודכנת של תחנות השירות, כתובתן    העיריי במועד חתימת הסכם זה יעביר הספק ל .2.3.4

מידע   ימצא  שלא  ככל  הספק.  של  האינטרנט  באתר  יופיע  עדכון  או  שינוי  כל  הטלפון.  ומספר 
 .העירייהבאתר, הספק יעביר את המידע בהתאם לדרישות  

 
 נטרול חסימה וחידוש התדלוק האוטומטי .2.4

 
האוטומטי .2.4.1 התדלוק  במערכת  השימוש  האפשרות  את  ינטרל  רכב,    הספק  גניבת  של  במקרים 

וזאת לאחר שקיבל הודעה בכתב מנציג   וגירית רכב,    המוסמך, או באתר  העירייהאובדן רכב 
 האון ליין של הספק לאחר קבלת הודעה בכתב, יחדש הספק את מערכת התדלוק האוטומטי. 

 
 הספק יישא בעלות הנטרול, חסימה והחידוש של מערכת התדלוק האוטומטי.  .2.4.2

 
 החשבוניות אופן הגשת  .2.5

 
החשבונית תוגש בכל תחילת חודש קלנדרי, יחד עם קובץ המפרט את מספרי הרכבים, אירועי התדלוק,  
תאריך ושעה, כמו כן, מד מרחק הרכב בעת התדלוק )אם יתאפשר(, כמות הליטרים שתדלוק וסכום  

 תועל לקלוט אותה למערכת שלה.  העירייה התדלוק נטו, הקובץ יוגש באופן ש
 

  SLAאמנת  .3
 

 הפרה והפיצוי בש"ח  זמן לביצוע רמת שירות נדרשת
קבלת קוד התקנה של  

 העירייה ההתקן אצל נציג 
ימי עסקים ממועד   4תוך 

 העירייה דרישת 
 ₪  עבור כל יום איחור  200

קבלת הרכב להתקנת התקן  
 תדלוק בנקודת השירות 

ימי עסקים ממועד   5תוך 
 העירייה דרישת 

 ₪ עבור כל יום איחור  200

אספקת דלק תקין בהתאם  
 לדרישות הדין

נמצא במוסך המורשה כי   לאורך כל תקופת השירות
נגרם נזק לרכב עקב אספקת  

דלק לא תקין בהתאם  
הספק  –לדרישות הדין 

יידרש לשאת בעלות תיקון  
הרכב וכל הוצאה הנגרמת 

כתוצאה פגיעה לרבות 
הזמנת רכב חילופי, גרר 

 וכדומה
הפעלת מוקד שירות טלפוני 

למפרט   2.1.7התאם לסעיף 
 השירותים 

שאורכה המתנה טלפונית 
 דקות 30 -יותר מ

50   ₪ 

כל תחנות התדלוק של הספק 
מספקות שירותי תדלוק  

 העירייהלרכב מרכבי 
 כמתחייב בהסכם 

לאורך כל תקופת  
 ההתקשרות

אי קריאת התקן התדלוק  
בתחנות התדלוק מכל סיבה  

החזר כספי בגין בשיעור   -
  העירייהההנחה לה זכאית 

פ ההתקשרות ואשר לא "ע
 במועד התדלוקהתקבלה 
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 : נספח ב'2פרק       
 

 ב.ק.אנספח והוראות ביטוח +  
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 'ג : נספח 2פרק 
 

 נוסח ערבות הביצוע 
 לכבוד 

 עיריית באר יעקב 
 

 נ.,ג.א.
 .………………ערבות מס'הנדון: 

 
 

  ם כלפיכ  בזאת  ערבים  אנו(  הספק  -  להלן. ___________)ז.ת./צ.ח./ פ.ח_________________  בקשת  פי-על
  למדד   הצמדה  הפרשי  בתוספת(  הקרן  סכום  –  להלן( )₪מאה אלף  )  ₪  100,000  של  לסך  עד  סכום   כל   לסילוק

לאספקת    הסכם  עם  בקשר  וזאת (  הצמדה  הפרשי   –   להלן)  להלן   כמפורט   למדד  הקרן  סכום   מהצמדת   הנובעים
  –  להלן)עיריית באר יעקב של  29/22' מספומבי  מכרז בעקבותהספק   לביןעיריית באר יעקב   בין שנחתםדלקים 

 .  ההסכם  תנאי  כל של הספק  י"ע,  ומלא שלם מילוי  ולהבטחת( ההסכם
 

  הצמדה  הפרשי   בתוספת  הקרן   לסכום   עד   סכומים  או  סכום  כל   באופן מידי  םלכ  לשלם  בזאת   מתחייבים  אנו
  בתהליך  םדרישתכ  את  לנמק  או   לבסס  םעליכ  להטיל  מבלי ,  בכתב  הראשונה  םדרישתכ  של  אלינו   הגעתה   עם  מיד

  משפטית  בתביעה,  הספק מאת  תחילה,  מהם איזה  או, כאמור  הכספים  את  לדרוש או,  כלשהו  באופן  או  כלשהו
 .  םכלפיכ  כלשהו  לחיוב  בקשר  לספק  לעמוד   שיכולה  כלשהי  הגנה  טענת  םכלפיכ  לטעון  ומבלי,  אחרת  דרך  בכל  או
 

מכ  ם,את מי  או  רשאי  ם,ביחד  במספר    םתהיו  או  בפעם אחת  הנ"ל  של הסכום  את תשלומו  לדרוש מאתנו 
ביחד או לחוד לא    םדרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכ

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.  

  קרולמח לסטטיסטיקה  המרכזית הלשכה  ידי   על   המתפרסםהמחירים לצרכן    מדד משמעו   -"  מדד"בערבות זו 
   .כלכלי

 
  תשלום   כל   של  ביצועו  למועד  נכון  שפורסםהאחרון    המדד  מתוך  יתברר  אם:  כדלקמן  יחושבו  הצמדה  הפרשי
  2022  יולי  חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי(  החדש  המדד  –  להלן)   זהערבות    כתב  י"עפ  בפועל

  המדד   להכפלת  השווה  סכום  הצמדה  והפרשי   הקרן  סכום  יהוו(  היסודי  המדד   –   להלן)  15/8/2022ביום    שפורסם
 . היסודי במדד  מחולק הקרן  בסכום החדש

  
 . לביטול ניתנת  ואינה תלויה  ובלתי חוזרת בלתי הינה  זה כתב י "עפ התחייבותנו

 
 .להסבה  או/וגם להעברה ניתן  אינו זה התחייבותנו כתב

 
 . בכלל ועד______    לשנת_____  לחודש____   ליום עד  בתוקפה  שארית זו  ערבות

 
ידינו   שתתקבל על ובתנאי , מאת עיריית באר יעקב ה חד צדדיתערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דריש

 עד למועד הנקוב לעיל. 
 

  בכבוד רב,         
   

                                 ___________________ 
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 3פרק  
 התחייבויות והצהרות המציע  –טופס הצעת המחיר  

 לכבוד
 עיריית באר יעקב 

 באר יעקב 
 
     .,נ.ג.א

 
 _____   מס'מכרז ב ההצעה טופס

 
__________  ז.ת./צ.ח./  פ.ח_______________    מ"הח  ו/ אני ,  בזאת  ומאשרים  מתחייבים,  ים/מצהיר. 

את כל מסמכי המכרז, לרבות עיון בתיקונים ו/או שינויים ו/או הבהרות   נו /לאחר שבחנתי/נו בזהירות והבנתי 
של    םתי/נו, כל הפרטים הנוגעים לביצועשנוספו לחוברת המכרז ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות בירורים שערכ

נשוא המכרז, כדלקמן:  השירותים 


  את  נו/בדיקתי  סמך  על  זו  נו/הצעתי  נו /והגשתי   ותנאיו   המכרז  מסמכי  כל  את  היטב   נו/ והבנתי  נו/קראתי .1
  שתתבססנה  דרישות  או/ו   תביעות  כל  מלהציג  ים/מנוע  נהיה/ ואהיה  נו/שערכתי  ובירורים  המכרז  מסמכי

  טענות   על  מראש  ים/מוותר   נו/ואני מהם  חלק  כל  או   ומסמכיו  המכרז תנאי  של הבנה אי  או/ ו  ידיעה -אי  על
  הכלולים  והתנאים  ההתחייבויות   כל   את   נו/עצמי  על   ים /מקבל   ו /אני  כי   בזאת  ומוסכם   מוצהר;  כאלה

. הסתייגות כל ללא המכרז בחוברת
 
  כן  ועל  לעיל  כאמור  נו/בדיקותי   סמך  על  זאת  נו/ הצעתי  את  נו/ביססתי  ו /אני  כי,  בזאת  ומוסכם  מוצהר .2

-אי  או/וגם   ידיעה  אי  של  טענות  כל  על  שתתבססנה  דרישות  או  תביעות  כל  מלהציג   ים/ מנוע  נהיה/ אהיה
. כאלה  טענות  כל על מראש ים/מוותר ו /ואני  ל"הנ המסמכים מקרב איזה או המכרז תנאי של  הבנה


  לרבות  הציוד ,  האדם  כוח,  האישורים,  שיונותי הר ,  הידע,  המומחיות  נו /ברשותי  כי   ים /מצהיר  ו/ אני .3

  הקבועים  הזמנים  לוחות  במסגרת  המכרז  נשוא  השירותים   של  ביצועם  לשם  הדרושים   והניסיון  החומרים
  י" עפ  שלנו  והמטרות  הכוחות,  הסמכויות  בגדר  הינה   זאת  הצעתנו  וכי  המלאה  רצונכם  ולשביעות  בהסכם
. במציע המוסמכים הגופים ידי  על  אושרה הגשתה  וכי  שלנו היסוד מסמכי

 
הנדרשים  הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאי הסף   .4

 במסמכי המכרז ובשאר התנאים באשר למציעי הצעה למכרז.


. תכסיסנות או קנוניה  כל וללא  לב בתום מוגשת זאת הצעה כי  ים/מצהיר  ו/ אני .5


  דרישתכם   קבלת  מיום  ימים  7  בתוך  ההסכם  על  לחתום  בזאת  ים/מתחייב  ו/ אני,  תתקבל  זאת  הצעה  אם .6
. המכרז במסמכי  כנדרש המסמכים כל בידיכם ולמסור הראשונה

 
  להגשת  מהמועד  יום  90  של  לתקופה  תקפה  ותהא  לשינוי  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  היא  זו   צעהה .7

  נוספת   לתקופה  הבנקאית  והערבות  ההצעה  תוקף  את  נאריך/ אאריך  עירייהה  דרישת  לפי.  למכרז  ההצעות
  והערבות   ההצעה  על  גם  יחולו  זה  סעיף  הוראות.  במכרז  הזוכה  בחירת  לשם  עירייהה  י" ע  הנדרש  כפי

 . כאמור נאריך / שאאריך הבנקאית

 
תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה שתראה לנכון,    עירייההנני/ו מסכים/מים לכך שה  .8

הכספית   היכולת  בדבר  ו/או  ומהימנותי/נו  אמינותי/נו  המקצועית,  ורמתי/נו  ניסיוני/נו  כושרי/נו,  בדבר 
שלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה, לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים  

מי ולכל  לרבות  לעיל   הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  ולמכרז,  להצעתי/נו  רלוונטי  שהוא  עלי/נו  אחר  דע 
לנ המקצועית,  למצבי/נו  יליכולתי/נו  ידי/נו,  על  המסופקים  והשירותים  השירותים  לטיב  עמי/נו,  סיונם 

 בכך לפי דרישתה. עירייההכספי ואני/נו מתחייב/ים לסייע ל


כנדרש במכרז. בנקאית להבטחת קיומה של הצעה זאת מצ"ב ערבות .9
 



 

29 
   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

,  המכרז  תנאי  פי   על  נו/ מהתחייבויותיי  איזה  נקיים/ אקיים  לא  או   נו/הצעתי  אחר  נמלא /אמלא   לא  אם .10
  הודעה  למתן  או  נו/להסכמתי  להזדקק  מבלי,  רשאים  ותהיו  המכרז  נשוא   הזכות  לקבלת  זכותנו  את  נאבד/א

  הערבות   את  לחלט ,  דין   כל   פי  על  או/ו  המכרז   מסמכי  פי   על   לכם  הנתון  אחר  סעד  מכל  לגרוע  ומבלי   מוקדמת
לפירעון    נו /להצעתי  המצורפת  הבנקאית הבנקאית  ההמחאה  את  להציג    קבועים  כפיצויים,  וזאתאו 
  כל  עם  להתקשר  םרשאי  תהיו  כן  כמו.  כך  עקב  לכם  להיגרם  העלולים  והפסדים  לנזקים  מראש  ומוערכים

.המכרז נשוא השירותים  לביצוע   אחר ספק


  כספי ה  סךה  תמורת, בהתאם לתנאי המכרז וההסכם,  זה  מכרז  נשוא  השירותיםאת    לספקהצעתי/נו היא   .11
.נו זו/ להצעתי"ב המצ  נו/ידי   על והחתום המלא  הכמויות בכתבהנקוב 

 
 ג ב א

מחיר מירבי לליטר   אוקטן  95בנזין 
)בשירות עצמי(  

 ,כולל מע"מש"ח, ב
 :ליוםנכון 

 ________ 

 הצעת המציע 
 כולל מע"מ ,באגורותהנחה בלבד, 

 
 

 _____________ _____במילים: _; במספרים: _________

מחיר מירבי לליטר   
)בשירות עצמי(  

 ,כולל מע"מש"ח, ב
 :ליוםנכון 

 ________ 

 הצעת המציע 
 כולל מע"מ ,באגורותהנחה בלבד, 

  אוקטן  98בנזין 
 

 _____________ _____במילים: _; במספרים: _________

  סולר
 

 _____________ _____במילים: _; במספרים: _________

  תוסף אוריאה 
 

 _____________ _____במילים: _; במספרים: _________

 
 

 הנחיות למילוי הצעת המחיר:
 

, ליטר סולר, תוסף אוריאה בש"ח כולל מע"מ.  98יש למלא את מחיר המחירון לליטר בנזין אוקטן  ' בעמודה ב
 . נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרזכפי מפורסם באתר המציע, 

 
בטבלה   1,2,3,4בעמודה ג' יש למלא את ההנחה המוצעת באגורות כולל מע"מ. עבור כל אחד מהמרכיבים 

 אגורות(.  ₪10  ירשם  0.1חה של   לעיל. )כך לדוגמא הנ 
 

 הערות כלליות להצעת המציע:
 

 ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי:
 

הר   ם אחראי  אהיה/נהיה .12 ו/או  האישורים  כל  את  לצורך  ילהשיג  הנדרשים  ההיתרים  ו/או  ביצוע  שיונות 
ו/או    נשא/ שאאוהשירותים,   ממשלתיים  אגרות  ו/או  היטלים  לרבות  בכך,  הכרוכות  ההוצאות  בכל 

 הבלעדי.   על חשבוני/ננועירוניים,  

 
את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג    ת כוללהתמורה, כהגדרתה בחוברת מכרז זו,   .13

בביצוע   נוסהשירותים  הכרוכות  תמורה  לכל  זכאים  אהיה/נהיה  לא  המכרז.  עם  נשוא  בקשר  ביצוע  פת 
 . העבודות

 

 
 פרטי המציע 

 איש הקשר למכרז 
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   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תפקיד 
 

 כתובת המציע 
 

 טלפון + נייד 
 

 כתובת דוא"ל 
 

 חתימה + חותמת 
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   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

 ' א: נספח 3 פרק
 

 תצהיר עמידה בתנאי הסף
 

 
  וכי   האמת  את  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר. _________,  ז.ת  ת/ בעל______________,    מ"הח  אני

 :כדלקמן, בכתב בזה ה/מצהיר,  כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/ צפוי אהיה
 
_________________________    בשם  זה  תצהיר   על  לחתום  כת/מוסמך  הנני*  /המציע  הנני .1

(. המציע – להלן)____ של עיריית באר יעקב  'מס  במכרז המציע.______________  /צ.ח./פ.ח
 
: כדלקמן, המכרז של  הסף תנאי בכל  עומד המציע .2


לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף. . חברה(שותפות או תאגיד רשום כדין בישראל )המציע הינו  .2.1


המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות   .2.2

וצירף מלוא האישורים.  1976-ותשלום חובות מס(, התשל"ו


המציע הינו תאגיד העוסק, בין היתר, בשיווק דלקים, ואשר רשום במרשם חברות הדלק המנוהלות   .2.3
על ידי מנהל הדלק במשרד האנרגיה.


תחנות דלק    60המציע מפעיל בפריסה ארצית במדינת ישראל, בעצמו ו/או באמצעות צדדים ג', לפחות   .2.4

ק"מ ממשרדי העירייה.  7-ציבוריות, כאשר לפחות אחת מהן נמצאת במרחק קטן מ

תחנת דלק העומדת לרשות הציבור;   –" תחנות תדלוק ציבוריות"

לרבות זכיין או חברת בת.  –" "צדדי ג'


אוטונומית בלתי מותנית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם  רף להצעתו ערבות בנקאית  המציע צ .2.5
בנוסח המצורף למסמכי המכרז.   ,(עשרים וחמישה אלף ₪)₪  25,000, בסך להצעתו


 המציע רכש את מסמכי המכרז. .2.6

 
.  אמת זה  תצהירי ותוכן  חתימתי  זו, שמי זה .3

 


_______________                        
 המצהיר   חתימת

             
 

אישור 
 

  שברחוב  במשרדי__________________,    ד"עו,  בפני   הופיע______________    ביום  כי  בזה   מאשר  הנני
   שמספרה.  ז.ת  ידי   על  ה/עצמו   תה/זיהה' ___________________,   גב/מר_______________________,  

  לעונשים ה/צפוי  תהיה /יהיה   כן  לא שאם  האמת  את  להצהיר   ה/ עליו  כי   ה/שהזהרתיו   ולאחר____________  
 . בפני עליה מה/ וחתם  זו ה/ הצהרתו נכונות את  ה/ אישר, בחוק הקבועים

 
          ___________________ 

 ד"עו,                 
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   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

 'ב: נספח 3 פרק
 

 נוסח ערבות מכרז )ערבות הגשה( 

 

 
 לכבוד 

 עיריית באר יעקב 
 יעקב באר 

 
 א.ג.נ., 

 נומיתואוט ערבות בנקאיתהנדון: 
 

_________________-על בקשת  ___________  פי  בזאת  המציע  –  )להלן  ח.פ./ח.צ./ת.ז.  ערבים  אנו   )
( וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע  עשרים וחמישה אלף ₪)  ₪  25,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

( ולהבטחת מילוי שלם ומלא  המכרז  –  )להלן דלקים לרכבי עיריית באר יעקב  לאספקת    29/22מס'  פומבי  במכרז  
 . על ידי המציע של כל תנאי המכרז 

 
עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל    מידאנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הקרן  

 . וחובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהעליכם 
 

או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר  הערבות  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום  
 דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן.  

 
 בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.  התחייבותנו על פי כתב זה הינה

 
   התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 
 ועד בכלל.  3202שנת ינואר  לחודש  5ליום  בתוקפה עד  רתישאערבות זו 

 
 ידינו עד למועד הנקוב לעיל.   , שתתקבל עלעיריית באר יעקבערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת 

 
 
 
 

 
 בכבוד רב, 

     
                        ___________________ 
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   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

 'ג: נספח 3 פרק
 

 תצהיר 

 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2לפי סע' 
 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 
לאחר    _________________ ת.ז.   _________________ מרח'   ________________ הח"מ  אני 

 שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: 
 

" )להלן:   _______________ נציג  אני  החברה אני  מוסמך  "(,  ואני  בחברה,  כ________________  מכהן 
 :להצהיר מטעם החברה, את המפורט להלן

 

בסעיף   .1 )כהגדרתו  אליה  זיקה  ובעל  החברה  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  לחוק  2עד  ב)א( 
"( לא הורשעו בפסק  חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "   1976- עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

תנאים  דין   והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר  חלוט 
)להלן:    1987-"( או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים)להלן: "  1991-הוגנים(, התשנ"א

 "(.  חוק שכר מינימום"

בס  .2 )כהגדרתו  אליה  זיקה  ובעל  החברה  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  לחוק  2עיף  עד  ב)א( 
עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי  

 חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  

לא יועסקו על ידי החברה, לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ,   .3
את בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות ספק כוח אדם, ספק משנה או  וז

 כל גורם אחר עמו אתקשר. 

בתנאי   .4 עמידה  אי  זה תהווה  במסגרת תצהיר  בניגוד להתחייבות  זרים  עובדים  העסקת  כי  לי,  ידוע 
 ההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.  

 צהיר זה: בת .5

עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל   .5.1
ו'   חל פרק  ושעליהם  עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, 
לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני  

 . 1994- ה(, תשנ"החקיק

 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:  .5.2

כדי לתת שירות לאותו    הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו ספק כוח אדם או מתווך כוח אדם, .5.2.1
 תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.

 שוהה בישראל כדין.  .5.2.2

 הייחודית. בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו   .5.2.3

בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים השכר  .5.2.4
 הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה. 

         
 : )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים(אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות 

 
    

חתימה   של  שם  וחותמת 
המציע/חבר במציע + ציון  

 תפקיד בתאגיד 

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 

 תאריך 

הינם    במציע  המציע/חבר  בשם  החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני 
חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע   מורשי

למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי  
יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא   להצהיר את האמת וכי 

 יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה. 
 התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד: אם ממלא 

 
    

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך  שם + חתימה 
 

 תאריך 

צפוי     יהיה  וכי  האמת  את  להצהיר  ידי  על  הוזהר  החתום  כי  בחתימתי  מאשר  הריני 
לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר  

 זה.



 

34 
   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

 'ד: נספח 3 פרק
 

 הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית 
 

ידי  -שפורסם על 29/22במכרז פומבי מס' ין להשתתף  י אני הח"מ ____________________ המעונ
 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: עיריית באר יעקב,

ין במציע והמנהלים   י לאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענו  ,קראתי את האמור לעיל .1
 ר: הנני מצהיבמציע, 

: בן  ין ו/או המנהלים במציעיאף אחד מבעלי הענאין למועצת העיר באר יעקב  בין חברי   .א
 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף 

, אין  ין במציע ו/או מי ממנהלי המציעיהמציע ו/או מי מבעלי הענ   בתאגיד שבשליטת .ב
אחוזים בהון או    10לאחד מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  

 ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.  

זוג, שותף או סוכן  -בן  למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציעאין   .ג
 . בעיריית באר יעקבהעובד 

 : ג' לעיל- סעיפים א'ין  י לענ

 .  1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –"בעל ענין" 

מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות   –"מנהל"  
 המציע אשר על פי  מהותו מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל. 

ממנהליו לבין חבר   ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי העניין בו ו/או מי .ד
 , נא פרט מהות הזיקה: העירייהאו עובד מועצת העיר באר יעקב 

           
                      . 

יימצא כי למציע ו/או  תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם    החברהידוע לי כי ועדת המכרזים של   .2
הענין  למי מחברי    למי מבעלי  זיקה  למי ממנהלי המציע מתקיימת  ו/או  העיר  בו  ו/או  מועצת 

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. העירייה לעובדי 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.  .3

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 ימת המציע: _______________  תאריך: _________________________  חת   שם המציע: 
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   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

 'ה: נספח 3 פרק
 

 הצהרה בדבר העדר הרשעות פליליות
 
 

 
 אני הח"מ ____________________ ת.ז. _______________ ואני מכהן בתפקיד _____________ 

 אצל המציע ____________ ח.פ._____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:  

 
 המציע ומנהליו לא הורשעו בעבירה פלילית.   29/22השנים האחרונות שקדמו לפרסום מכרז    3במהלך   .1

 
ועבירות    לתחום עיסוק המציע  עימה קלון או הנוגעתכל עבירה, לרבות עבירה שיש    –"עבירה פלילית"  

למעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות    ,בתחום מרמה, זיוף, גניבה
 מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(. 

 
תלויים הליכים פליליים או מתנהלת חקירה משטרתית  בנוסף, הריני להצהיר כי למיטב ידיעתי לא   .2

 . ת לתחום עיסוק המציעוהנוגע  המציע או מנהליו נגד

 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3
 

 :  )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים(אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות 
 
 

    
שם חתימה וחותמת של  

 המציע/חבר במציע 
 וחותמת עו"ד חתימה  תאריך 

 
 תאריך 

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע    
עניין   בכל  אותו  לחייב  ורשאים  מטעמו,  חתימה  מורשי  הינם 
הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים  
בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים  

א בחוק,  הקבועים  שהזהרתי  לעונשים  ולאחר  כן,  יעשו  לא  ם 
 אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.

 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  
 

    
 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך  שם + חתימה 

 
 תאריך 

להצהיר את     ידי  על  הוזהר  כי החתום  בחתימתי  מאשר  הריני 
כן,  האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה  

 ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה. 
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   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

 ' חנספח  :3פרק 
 

 הצעות במכרז  תאוםאי תצהיר בדבר 
 

___________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר  ___אני הח"מ __________________________ ת.ז. ____
 זה 

 
)להלן:    ____________________________ הצעת  עם  מספר    מכרזב(  "המציע"בקשר  של    29/22פומבי 

 (, מצהיר בזאת כדלקמן:"המכרז")להלן: עיריית באר יעקב 
 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע.  .1
 

ת, הסדר  המחירים המופיעים בהצעת המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצו .2
 או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

 
המחירים בהצעת המציע למכרז לא הוצגו בפני גורם אשר מציע הצעות למכרז או מי אשר יש לו את   .3

 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 

 המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.  .4
 

בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע  המציע לא היה מעורב   .5
 למכרז.

 
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .6

 
הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או   .7

 מכרז.מתחרה פוטנציאלי אחר ב
 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .8
 

 : מטעם המציע(מורשי החתימה )הצהרה זו תיחתם ע"י אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות 
   

 
 

שם חתימה וחותמת של  
 המציע/חבר במציע 

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 
 

 תאריך 

בשם    החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני 
מטעמו,   חתימה  מורשי  הינם  במציע  המציע/חבר 
הנוגע   ו/או  הקשור  עניין  בכל  אותו  לחייב  ורשאים 
בשם   החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני  למכרז. 
יהיו   וכי  ידי להצהיר את האמת  על  הוזהרו  המציע 
כן,   יעשו  לא  אם  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפויים 

זהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר  ולאחר שה
 זה.

 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  
    

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך  שם + חתימה 
 
 

 תאריך 

ידי     על  הוזהר  החתום  כי  בחתימתי  מאשר  הריני 
לעונשים   צפוי  יהיה  וכי  האמת  את  להצהיר 
ולאחר   כן,  יעשה  לא  אם  בחוק,  הקבועים 

 שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה. 
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   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

 'טנספח  :3פרק 

 אישור עורך דין בדבר פרטי המציע 
 
 

        לכבוד 
 עיריית באר יעקב 

      באר יעקב 
 

        א.ג.נ., 
 

                          
 

 פרטי המציע אישורהנדון: 
 

 
הח"מ,   דין  אני  ______________________  עורך  של  לבקשתו  ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________, 

 : כדלקמן, מאשר בחתימתי( המציע  –להלן )__ ____________
 
 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:  .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________ 
 

 ____________________ גב' / מר  _________________ ת.ז. 
 

 גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________ 
 

חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין ולרבות, לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי   .2
המכרז   מסמכי  שבגדר  ובחוזה  המציעהמכרז  הצעת  גבי  על  המופיעה  החתימה  ועל    הינה  למכרז 

 ורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.  המסמכים המצ
 

 : והחותמת של המציע להלן דוגמת החתימה .3
 

 
 

 
 

 התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו.  .4
 

 
   _________       ___ _______________ 
 ר, חתימה וחותמת  .שם, מ      תאריך         
 

, אישור עו"ד בדבר  ** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע
   בעלי מניות ובעלי שליטה במציע וכן תמצית מידע מועדכן מרשם החברות.
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   קראנו, הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל ______________ 

 )חתימה וחותמת(                                        

 

 'ינספח : 3פרק 
 

 טופס פתיחת ספק בעיריית באר יעקב 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 נא לצרף האישורים הבאים :

 ספרים. אישור ניהול  .1

 . אישור לצורך ניכוי מס .2

 אישור ניהול חשבון בנק/ צילום שיק.  .3
 

 
 שמופיע על החשבונית( )כפי   שם ספק

 
 

 
 עוסק מורשה/ח.פ. 

 
 

 
 רחוב 

 

 
 מס' 

 

 
 ת.ד. 

 
 

 
 ישוב 

 
 

 
 מיקוד 

 
 

 
 טלפון 

 

 
 פקס

 

 
 נייד 

 
 

 
 דוא"ל

 

 
 

 
 פרטי בנק לתשלום 

  בנק
 
 

 
 

 סניף
 
 

 
 

 מס' חשבון
 
 

 
   איש קשר

 


