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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 01/2020מ/  מס'פומבי משותף  מכרז
   חברות דלק או משווקי דלק לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות  

 לאשכולות ולרשויות החברות בהן 
 תוכן עניינים 

 
 ההזמנה להציע הצעות  –מסמך א' 

 
 פרטי המשתתף. – (1מסמך א') 
 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים. – (2מסמך א') 
תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים  –( 3מסמך א') 

 ציבוריים.
 רבה.יתצהיר היעדר ק –( 4מסמך א') 
 בפרק ב'.אישור רואה חשבון למשתתפים  –( 5מסמך א') 
 טבלת מסמכים להגשה עבור המציעים. –( 6מסמך א') 
  
  

 הצהרת המשתתף. – מסמך ב' 
 

 מסמך התחייבות הזוכים במכרז מול האשכולות.  – 1מסמך ב'
 

  
 הסכם. –מסמך ג' 

 
 . סעיפי ביטוח – נספח א'
 נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים.  – 1נספח א'
 .לאשכולותנוסח ערבות ביצוע  –נספח ב' 

 .המשתתףהצעת  –' גנספח 
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 01/2020מ/  מס' משותףפומבי   מכרז
   חברות דלק או משווקי דלק לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות  

 לאשכולות ולרשויות החברות בהן 
 

נגב מזרחי, אשכול רשויות  אשכול רשויות שורק דרומי נגב מערבי, אשכול רשויות  , אשכול רשויות 
גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת בזאת    מזמינים"(  האשכולותיהודה ושומרון )להלן: "

ות ועם האשכולות  אשכולב  החברותמכרז זו, להציע הצעות להתקשר בהסכמי מסגרת עם הרשויות  
    הכל כמפורט במסמכי המכרז. לאספקת מוצרי דלק ושמנים, עצמם
 

 :המכרז מחולק לשני פרקים כדלקמן .1

 אספקת מוצרי דלק ושמנים בהתקשרות עם "חברות הדלק".  –פרק א'  .1.1

 דלק". משווקיאספקת מוצרי דלק ושמנים בהתקשרות עם " –פרק ב'  .1.2

 

 . ביחס לפרק אליו הוא מגיש הצעהלעמוד בתנאי הסף  כל משתתףעל  .2

 

  צורך בהגשת ערבות להבטחת ההצעה. איןבמכרז זה  .3
 

תשומת לב המציעים, כי הזוכים במכרז )בלבד( יידרשו להמציא לכל אחד מהאשכולות  :הערה
 ₪ לתקופת ההסכם להבטחת תנאי ההסכם שבין הזוכים לרשויות.    50,000ערבות ביצוע בסך של 

 

( יוחזרו בשום מקרה₪ )שלא    2,000ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך  את מסמכי המכרז   .4
שםלחשבון   איגועל  דרומי,  :  שורק  אשכול  ערים  )בבנקד  לאומי  :  חשבון  928  סניף:(,  10: 

36030049. 
 

לרשום במסגרתה את שם    dani@eshkolsd.co.ilלאחר ביצוע העברה יש לשלוח הודעה בדוא"ל:  
המציע ומספר הזיהוי שלו באופן מדויק,  לצרף להודעה צילום של ביצוע העברה, ולוודא קבלת  

 חוזר( על שם המשתתף.קבלה )בדוא"ל 
 

כשהיא סגורה ונושאת את מספר את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז   .5
 המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים.

 
בין השעות   4.1.21- ה  שני ועד יום    12:00  -  09:00בין השעות    3.1.21-ה  ראשוןההגשה תתבצע מיום  

המצויה ברח' הבילויים לתיבת המכרזים  (  12:00מהשעה  )בכל מקרה לא יאוחר      12:00  -  09:00
. לא ניתן להגיש הצעות ההצעות  לתיבת  תוכנס  לא  12:00  שעה  לאחר  שתגיע  הצעה   גדרה.  21

 שלא ביום הגשת ההצעות כאמור.

 

 לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. מתחייבים םהאשכולות אינ .6
 
 
 

 אליעזר יעקב, מנכ"ל  אורי פינטו, מנכ"ל יתל"קרן גפן, מנכ ית שירה דקל, מנכ"ל 

אשכול רשויות שורק  
 דרומי

אשכול רשויות יהודה  
 ושומרון 

אשכול רשויות נגב  
 מערבי

אשכול רשויות נגב  
 מזרחי 
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 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 
                                                             

 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות

01/2020מ/מכרז   

 

 

 
 01/2020מ/  מס' משותףפומבי   מכרז

לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות  חברות דלק או משווקי דלק  
 לאשכולות ולרשויות החברות בהן 

 
 : בם החברות המקומיות האשכולות והרשויות הקדמה .1

 
אשכול רשויות שורק דרומי, אשכול רשויות נגב מערבי, אשכול רשויות נגב מזרחי, אשכול רשויות   .1.1

בהתאם לחוק הרשויות    משותףבזאת מכרז פומבי    מפרסמים"(  האשכולותיהודה ושומרון )להלן: "

משותפים( )מכרזים  משותפים(   1972-תשל"ב    ,המקומיות  )מכרזים  המקומיות  הרשויות    , ותקנות 

 אשכולות ולאשכולות. החברות בלאספקת מוצרי דלק ושמנים לרשויות המקומיות   ,1973 –תשל"ג 

 

 כמפורט להלן: רשויות מקומיות  47האשכולות מונים  .1.2
 

אשכול רשויות שורק  
 דרומי

אשכול רשויות יהודה  
 ושומרון 

אשכול רשויות נגב  
 מזרחי 

אשכול רשויות נגב  
 מערבי

 מועצה מקומית גדרה.

 מועצה מקומית בני עי"ש. 

קריית   מקומית  מועצה 

 עקרון. 

 עיריית קריית מלאכי. 

 מועצה אזורית ברנר. 

 מועצה אזורית חבל יבנה.

 מועצה אזורית באר טוביה.

 מועצה אזורית יואב. 

 צה אזורית נחל שורק. מוע

 

 מועצה מקומית אורנית 

 מועצה מקומית אלפי מנשה 

 מועצה מקומית אלקנה 

 מועצה מקומית בית אל 

 מועצה אזורית בקעת הירדן 

 מועצה מקומית גבעת זאב 

 מועצה מקומית הר אדר 

מועצה אזורית מגילות ים  

 המלח 

 מועצה אזורית מטה בנימין 

 עיריית מודיעין עילית 

 מקומית עמנואל מועצה 

 מועצה מקומית קדומים 

מועצה מקומית קרני  

 שומרון. 

 מועצה אזורית שומרון. 

 דימונה  יתעירי

 עיריית ערד 

 מיתר  מועצה מקומית 

 .ערערה בנגב מועצה מקומית 

 . חורה מועצה מקומית 

 .ירוחם מועצה מקומית 

 ם.שגב שלו מועצה מקומית 

 . כסייפה מועצה מקומית 

 .מצפה רמון מועצה מקומית 

   . חבל איילותמועצה אזורית 

 . אל קאסום מועצה אזורית 

 . נווה מדבר מועצה אזורית 

 .רמת נגב מועצה אזורית 

ערבה   מועצה אזורית 

 . תיכונה

 . אופקיםעיריית 

  .אשכולמועצה אזורית 

  . בני שמעוןמועצה אזורית   

  .לקייהמועצה מקומית 

  .מרחביםמועצה אזורית 

 . נתיבותעיריית 

   .רהטעיריית 

  .שדות נגבמועצה אזורית 

   .שדרותעיריית 

 . שער הנגבמועצה אזורית  

 
 

בסעיף   .1.3 המפורטות  מהרשויות  אחת  נוספת    1.2כל  רשות  כל  וכן  מטעמן,  מקומי  תאגיד  וכל  לעיל 

הרשות  " קרא להלן:יבעתיד, ככל שתצורף )ותאגיד מקומי מטעמן(, ת   יזה מהאשכולות שתצורף לא

 ".הרשות המקומית" או " המזמינה
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"(  החוק)להלן: "  1955-חוק איגודי ערים, תשט"ו ( ל2)ד()17בהתאם להוראות סעיף  מכרז זה מפורסם   .1.4

 עבור הרשויות "המקומיות"/"המזמינות" כהגדרתן לעיל:

 
ל, לפי שיקול דעתה, לעשות שימוש בתוצאות מכרז זה כל אחת מהרשויות המזמינות תוכ .1.4.1

וזאת לכל אורך    רכישת מוצרי דלק ושמנים בהתאם לתנאיול  מי מהזוכיםולהתקשר עם  

 .  להלןכהגדרתה   "תקופת המכרז"

 

הרשויות המזמינות אינן חייבות לעשות שימוש במכרז זה והן יכולות, בהתאם לשיקול דעתן   .1.4.2

עצמאיות   התקשרויות  לבצע  המכרז  וצרכיהן,  מושא  להתקשרות  חוקית  ביחס  דרך  בכל 

 אחרת לרבות פרסום מכרזים עצמאיים, שימושים בפטורים שונים וכיו'. 

 

הבטחה להתקשרויות על ידי הרשויות המזמינות,  מובהר כי אין במכרז זה משום מצג ו/או  .1.4.3

לרבות לא ביחס לכמות/היקף השירותים שיוזמנו )אם יוזמנו( או הרשויות המזמינות אשר  

 יעשו שימוש בתוצאות מכרז זה.

 

, ללא שהדבר יהווה התחייבות או  נקבע בזאת  –)ג( לחוק  2ד17)ב( ו2ד17בהתאם להוראות סעיפים   .1.5

 כי: ,מצג כלשהו

 
של   ול שם האשכ ההתקשרות  היקף  מגבלת 

ההתקשרויות מכוח המכרז   כלל
הרשויות  כלל  עבור  )במצטבר(, 

)לכל אורך   אשכולבכל    החברות
 . תקופת ההתקשרות(

 

ההתקשרות  היקף  מגבלת 
המצטבר של כל רשות מקומית 

תקופת   בנפרד אורך  )לכל 
 . ההתקשרות(

 ₪  7,500,000 ₪    67,500,000 אשכול רשויות שורק דרומי 

 ₪  7,500,000 ₪  97,500,000 אשכול רשויות יו"ש 

 ₪  7,500,000 ₪ 112,500,000 אשכול רשויות נגב מערבי 

 ₪  7,500,000 ₪  75,000,000 אשכול רשויות נגב מזרחי 

 

 

הזכות    –"  תקופת המכרז" .1.6 לרשויות המקומיות  זמן במסגרתה תעמוד  נקודת  בכל  התקופה אשר 

להתקשר עם הזוכים במכרז בהתאם לתנאיו ובמחירים אשר הוצעו במסגרתו והזוכה יהא מחויב  

 לאשכולות ולרשויות המקומיות: 

 

 "(.תקופת המכרז חודשים ממועד החלטת הזכייה )להלן: " 36 -תקופת המכרז תהא ל .1.6.1

 

מהאשכ .1.6.2 אחד  את    ולותכל  להאריך  המכרז"יוכל  בנות    2-ב  "תקופת  נוספות    12תקופות 

חודשים כל אחת )או לתקופות אחרות של פרקי זמן גדולים או קטנים יותר(, עד לתקופת  

 שנים.   5מכרז כוללת של 
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ההתקשרות" .1.7 חלקם    – "  תקופת  או  כולם  הזוכים  עם  מזמינה  רשות  כל  של  ההתקשרות  תקופת 

 : בהתאם לקבוע במכרז זה

 

עם הזוכה  חתמה הרשות המקומית  חודשים מהמועד שבו    36  תקופת ההתקשרות תהא בת  .1.7.1

   . "תקופת המכרז"בעל הסכם ההתקשרות במכרז 

ההתקשרות   .1.7.2 תקופת  את  להאריך  תוכל  המזמינה  של  הרשות  נוספות  תקופות    12בשתי 

של   כוללת  לתקופה  ועד  אחת  כל  הרשות    חודשים  60חודשים  של  לזכותה  בכפוף  והכל 

 המזמינה להביא את ההסכם לכלל ביטול בהסכם לתנאי ההסכם.  

 

 מבנה המכרז .2

  

 המכרז מחולק לשני פרקים כדלקמן:  .2.1

 

 אספקת מוצרי דלק ושמנים בהתקשרות עם "חברות הדלק".  –פרק א'  .2.1.1

 דלק".  משווקיאספקת מוצרי דלק ושמנים בהתקשרות עם " –פרק ב'  .2.1.2

 

 :זוכים בפרק א' .2.2

המחירים    כל את  הפחות  לכל  יציע  ואשר  הסף(  תנאי  )לרבות  המכרז  בתנאי  עומד  אשר  משתתף 

 . ( יוכרז כאחד הזוכים בוג' להסכםהמרביים אשר נקבעו במכרז )נספח  

 

 :'בזוכים בפרק  .2.3

   בעלת הניקוד הגבוה ביותר.   אשר יציע את ההצעה המשוקללת  אחדזוכה 

 

 : המזמינותאפשרויות ההתקשרות של הרשויות  .2.4

 

להתקשר   תוכלנה  המזמינות  במכרז,  הזוכים  עם  הרשויות  האפשרויות    לאחתבהתאם  בפרקים 

 הבאות: 

 

 בהתאם למחירי הצעתו.  בלבד  בפרק ב': התקשרות עם הזוכה אפשרות א' .2.4.1

 

תדלוק   "התקני  המזמינה  לרשות  הזוכה/ים  יספק/ו  זה,  בסעיף  כאמור  בהתקשרות 

 בידה( לרכביה על חשבונו ללא תמורה נוספת. אוניברסאליים" )ככל שאין  

 

וביצוע תדלוק ורכישת מוצרי דלק    בפרק א'   במכרז  כלל הזוכים התקשרות עם  :  אפשרות ב' .2.4.2

 " )כהגדרת מונח זה בהסכם(התקן תדלוק אוניברסלי"ללא מגבלה באמצעות    בכלל התחנות

 . בהתאם לתנאיו א'בפרק  ו/או שיירכשו על ידה מאחד הזוכים  המזמינה  המצוי בידי הרשות
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, לצורך  באופן בלעדיליצירת התקשרות עימם    בפרק א'  בחירה בעד שני זוכים :  אפשרות ג' .2.4.3

 במכרז זה על בסיס אחד או יותר מאלו: הוצעו על ידם תדלוק בהתאם למחירים ש 

 

 .(מהמחירים המירבייםהצעת המחיר של המשתתף במכרז )ככל שהיא נמוכה יותר  (א)

פניה  (ב) חלקם.  או  כולם  המשתתפים  בין  במכרז  שהוצעו  המחירים  על  נוספת  תחרות 

פיזור  בלבד:  הבאים  הנימוקים  באחד  מנומקת  תהא  מהזוכים  לחלק  רק  תחרותית 

תחנות   של  הרשותגיאוגרפי  לצרכי  תחנותביחס  כמות  ל  ;  הרשותביחס  ;   צרכי 

   .קיומה/אי קיומה של מערכת תיעוד ומעקב

 פיזור גיאוגרפי של תחנות תדלוק הזוכה ביחס לרשות המזמינה וצרכיה. (ג)

 כמות תחנות.  (ד)

 כנדרש בהסכם.  WEBקיומה או אי קיומה של מערכת  (ה)

בהתאם למדדים שייקבעו מראש על ידי הרשות ויובאו לידיעת    שילוב של איזה מאלו (ו)

 . הזוכים

 

יספק  זה,  בסעיף  כאמור  המזמינה  /בהתקשרות  לרשות  הזוכה/ים  תדלוק "ו    התקני 

נבחרו שני זוכים    )ככל שאין בידה( לרכביה על חשבונו ללא תמורה נוספת.  אוניברסאליים"

 תחולק התקנת התקני התדלוק באופן שווה ככל שניתן בין שני הזוכים.
 

היא מתקשרת באופן    מסוימת לקבוע   רשות מקומיתתוכל    :כך לדוגמא בלבד כי  ולהחליט 

יותר   טובות  הצעות  שהוצעו  )ככל  ביותר  הנמוכים  המחירים  את  שהציע  מציע  עם  בלעדי 

לסעיף   בהתאם  שנקבעו(,  המרביים  לתקופת    )א(2.2.2מהמחירים  בלעדי  באופן  לעיל, 

   ההתקשרות.

  

 :עמלת האשכולות וערבויות לאשכולות .2.5

 

של    "שיוך"יבצע    ר עימו בהסכם מכוח מכרז זה,כל זוכה אשר רשות מזמינה בחרה להתקש .2.5.1

לרשות המזמינה ולמחירי ההצעה של    ברכבי הרשות המזמינה  התקני התדלוק האוניברסליים

 הזוכה במכרז. 

 

אחד מהאשכולות  במקביל,   .2.5.2 לכל  של הרשויות המזמינות  שיוך  במערכותיו  לבצע  הזוכה  על 

   לעיל.  1.2בהתאם לחלוקה המפורטות בסעיף 

 
ולצרף את העותק    1מסמך ב'חתום על כתב התחייבות מול האשכולות בנוסח  ל על המשתתפים   .2.5.3

 החתום להצעתם במכרז. 

 
עבור הדלקים    לכל אחד מהאשכולות  בוצעה התקשרות עימו כאמור לעיל, יעביר  רכל זוכה אש .2.5.4

₪ בגין כל ליטר    0.02;    בנזין ₪ בגין כל ליטר    0.01סך של:    ,  שנרכשו ע"י רשויות האשכול

עמלת  אשר נרכשו ממנו על ידי הרשות המזמינה במסגרת מכרז זה )להלן: "  סולר או אוריאה

 . "(האשכול
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

ביחס לכלל    בנפרד,  יעביר כל זוכה במכרז דו"ח שימוש לכל אחד מהאשכולות אחת לרבעון   .2.5.5

עם כמויות התדלוק שבוצעו על ידם במסגרת מכרז   הרשויות המזמינות המשויכות לאשכול,

 זה בחלוקה לפי סוגי דלק. 

 

מ .2.5.6 יאוחר  ולא  לאשכול    30-עד  האשכול"  "עמלת  את  זוכה  כל  יעביר  רבעון  כל  מתום  ימים 

    בהעברה בנקאית וזאת כנגד קבלה שתימסר לאחר ביצוע התשלום. בהמחאה/שיק או

 

 :להלן ריכוז התאריכים ומידע .2.6

 
 באמצעות העברה בנקאית.  ₪. 2,000 –עלות רכישה  רכישת מעטפת ומסמכי מכרז

בבנק:  דרומי,  שורק  אשכול  ערים  איגוד  שם:  על  לחשבון 

 .36030049חשבון:  928(, סניף: 10לאומי ) 
 

הבהרות מועד   הגשת  ואופן 

מסמכי  עם  בקשר  ושאלות 

 ותנאי המכרז. 
 

 .12.00עד השעה  12:00 - ה  22.12.20לא יאוחר מיום 

 במועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז. 

 

טכניים  לבירורים  טלפון 

שאלות  להגשת  ודוא"ל 

 הבהרה.

 054-2080216טלפון לבירורים: 

 .dani@eshkolsd.co.ilדוא"ל:  

 מועד ומקום הגשת הצעה

 

ההצעה תוגש במעטפת מכרז סגורה וחתומה ובמסירה ידנית  

ועד   12:00  -  09:00בין השעות    3.1.21-ה  ראשוןמיום  בלבד  

)בכל מקרה לא      12:00  -  09:00בין השעות    4.1.21- ה  שני  יום

מהשעה   המכרזים  (  12:00יאוחר  ברח'  לתיבת  המצויה 

  לא  12:00  שעה   לאחר   שתגיע   הצעה    גדרה.  21הבילויים  

 .  ההצעות  לתיבת  תוכנס

 

הודעה תימסר למציעים בהתאם לתקופה ולמועדים , עפ"י   פתיחת תיבת מכרזים 

 חוק. 
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 תנאי סף .3

 
המצטברים    עוסק מורשה או תאגיד שיוסד בישראל אשר עומד בכל התנאיםרשאי להשתתף במכרז זה  

 שלהלן: 

 

 :תנאי סף לפרק א' בלבד )חברות דלק(

התשתיות   .3.1 במשרד  והגז  הדלק  מינהל  ידי  על  המנוהל  במרשם  רשומה  דלק  חברת  הינו  המשתתף 

 הלאומיות, האנרגיה והמים. 

 

במשרד   והגז  הדלק  ממנהל  אישור  העתק  המשתתף  יצרף  זה  סף  בתנאי  עמידתו  הוכחת  לצורך 

או  התשתיות   מנהל  הוא  אותו  רשומה במרשם  דלק  הינו חברת  כי  והמים,  הלאומיות, האנרגיה 

ימים לפני    30העתק הרשימה, ככל שזו מפורסמת, בתוקף למועד הגשת ההצעות למכרז זה )עד  

 .המועד האחרון להגשת הצעות(

 

בין בעצמו ובין באמצעות זכיין    תחנות דלק ציבוריות בפריסה ארצית,  15    לפחות  מפעיל בישראל .3.2

 מטעמו.  

 

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף על תחנות הדלק שהוא מפעיל כאמור במסגרת  

 . (1מסמך א')

 

היתרים   .3.3 הרישיונות,  בעל  הינו  בהן  שליטה"  "בעל  שהוא  אליו  קשורות  חברות  או  בעצמו  הוא 

 פורטים להלן, כשכולם בתוקף: ואישורים המ

 

ותקנות שירותי הובלה, תשס"א    1997  –רישיון מוביל בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז   .3.3.1

– 2001  . 

 

מאת המשרד להגנת הסביבה לשינוע סולר/דלק )חומרים מסוכנים(, על פי חוק    רישיון/היתר .3.3.2

 . 1993 -חומרים מסוכנים, תשנ"ג

 

,  1995  -התשנ"ה  ,לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(בעל רישיון תקף לניהול עסק   .3.3.3

)עסקים טעוני רישוי(  או  דלק לסוגיו  –  2.2קבוצה   צו רישוי עסקים  ,  2013- תשע"ג  ,לפי 

 . דלק לסוגיו – 2.2קבוצה 

 

שליטה" בלפחות  בעל  שמחזיק  מי  משמעו  שחלק    51%"  מניעה  אין  הקשורה.  החברה  ממניות 

 על שם המשתתף וחלקם על שם חברות קשורות כאמור.   מהרישיונות וההיתרים יהיו

 

העתק   כדוגמאלצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצהיר המשתתף על עמידתו בתנאי הסף ויצרף  

 לעיל.  3.3.3 – 3.3.1של כל אחד מהמסמכים המפורטים בסעיף 
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 

או רישיון של המשתתף : אין צורך לצרף את כלל הרישיונות/ההיתרים ביחס לכלל הרכבים הערה

אלא רק להצהיר על קיומם וכן לצרף דוגמא של אחד מהם   המשתתףעסק ביחס לכלל התחנות של 

 על שמו.  

 

בעל   ההיתרים/ככל שהעתקי הרישיונות הוא  הם של חברות קשורות למשתתף אשר המשתתף 

רף תדפיס רשם החברות של החברה אשר על שמה ניתן הרישיון ובו פירוט של  שליטה בהן יצו

 בעלי מניותיה. 

 

אשכולות  החברות ברבה ביחס לכלל הרשויות  יהגיש תצהיר חתום ומאומת כדין ביחס להיעדר ק .3.4

. אין באמור כדי לגרוע מזכויות האשכולות כדי לאשר חריגים בהתאם להוראות  (4מסמך א') בנוסח 

 הדין. 

 

 . (4מסמך א') יש לצרף תצהיר חתום ומאומת בנוסח 

 

 . ₪ 000,2רכש את מסמכי המכרז בסך של  .3.5

 

 יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

 

, מטעם זה בלבד ולפי  ועדת המכרזים  תלא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאי

לבקש    , בכפוף להוראות הדין,הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין  ה שיקול דעת

 .כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה

 

 

 :דלק( משווקי' בלבד ) בתנאי סף לפרק 

 

בשיווק ואספקת מוצרי    , 2019  –  2015, במהלך השנים  שנים לפחות  5המשתתף הינו בעל ניסיון של   .3.6

₪ )עשרים וחמישה מיליון שקלים    25,000,000של    שנתי ממוצעליחידים או גופים בהיקף כספי  דלק  

 חמש השנים כאמור. כל אחת מחדשים( ב

 

 .  (5מסמך א') להוכחת עמידתו בתנאי הסף יצרף המשתתף אישור רו"ח בנוסח 

 

מאפשרים    רכישה של מוצרי דלק  צורך ביצועהתקני התדלוק וכרטיסי התדלוק המוצעים על ידו ל .3.7

  הינןלפחות מבין החברות כאמור    שתייםחברות דלק שונות, כאשר    4בלפחות    רכישת מוצרי דלק,

 ול", "פז", "דלק", "דור אלון".  מרשימת החברות הבאה: "סונ

 

על החברות הכלולות בהסדרי    (1מסמך א')להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף במסגרת  

 אספקת הדלק המוצעים על ידו במכרז זה. 
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

"קבלן משנה" מטעמו הינו בעל  או    חברות קשורות אליו שהוא "בעל שליטה" בהן  הוא בעצמו או .3.8

 ואישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקף: הרישיונות, היתרים 

 

ותקנות שירותי הובלה, תשס"א    1997  –רישיון מוביל בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז   .3.8.1

– 2001  . 

 

מאת המשרד להגנת הסביבה לשינוע סולר/דלק )חומרים מסוכנים(, על פי חוק    רישיון/היתר .3.8.2

 . 1993 -חומרים מסוכנים, תשנ"ג

 

,  1995  - התשנ"ה  ,בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( .3.8.3

קבוצה ,  2013-תשע"ג  ,לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(  או  דלק לסוגיו  –  2.2קבוצה  

 . דלק לסוגיו – 2.2

 

שליטה" בלפחות  בעל  שמחזיק  מי  משמעו  שחלק    51%"  מניעה  אין  הקשורה.  החברה  ממניות 

 מהרישיונות וההיתרים יהיו על שם המשתתף וחלקם על שם חברות קשורות כאמור. 

 

העתק   כדוגמאלצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצהיר המשתתף על עמידתו בתנאי הסף ויצרף  

 לעיל.  3.8.3 – 3.8.1של כל אחד מהמסמכים המפורטים בסעיף 

 

: אין צורך לצרף את כלל הרישיונות/ההיתרים ביחס לכלל הרכבים של המשתתף או רישיון הערה

ק להצהיר על קיומם וכן לצרף דוגמא של אחד מהם  של המשתתף אלא ר  הסניפיםעסק ביחס לכלל  

 על שמו.  

 

בעל  "ככל שהעתקי הרישיונות/ההיתרים הם של חברות קשורות למשתתף אשר המשתתף הוא  

בהן יצורף תדפיס רשם החברות של החברה אשר על שמה ניתן הרישיון ובו פירוט של   "שליטה

 בעלי מניותיה. 

 

על שם   הם  יצורככל שהעתקי הרישיונות  משנה" של המשתתף  בין    ף"קבלן  של הסכם  העתק 

 המשתתף לקבלן המשנה לאספקת השירותים מושא המכרז.

 

הגיש תצהיר חתום ומאומת כדין ביחס להיעדר קירבה ביחס לכלל הרשויות החברות באשכולות   .3.9

ת  . אין באמור כדי לגרוע מזכויות האשכולות כדי לאשר חריגים בהתאם להוראו(4מסמך א') בנוסח 

 הדין. 

 

 . (4מסמך א') יש לצרף תצהיר חתום ומאומת בנוסח 

 

 . ₪ ,0002רכש את מסמכי המכרז בסך של  .3.10
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

 

, מטעם זה בלבד ולפי  ועדת המכרזים  תלא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאי

לבקש   , בכפוף להוראות הדין,הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין  השיקול דעת

 .כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה

 
 

 הצעת המשתתף  .4

 
יכונה   .4.1 )המגיש  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  וההצעה  "לעיל  או    "המשתתףלהלן: 

 כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד   ("המציע"

 . אלא אם נאמר אחרת באופן מפורש במסמכי המכרז

 

 על גבי נספח ג' להסכם )מסמך ג'(.   יוגשוהצעות המחיר   .4.2

 
מציע אשר יגיש הצעה    –נקבעו במכרז  אשר  חל איסור להגיש הצעה העולה על המחירים המרביים   .4.3

 .פסליהצעתו ת בניגוד לכלל שלעיל 

 

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף   .4.4

ובין באמצעות   לוואי או בכל דרך אחרתהמסמכים  ובכל    עלולים להביא לפסילת ההצעה   ,מכתב 

 , ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות. ותמקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י האשכול 

 

הסכם  .4.5 המשתתף,  הצעת  לרבות  המכרז,  מסמכי  כל  על  לחתום  המשתתף  של  החתימה  מורשי    על 

 ולי כל עמוד.וכן בש   , נספחיו, במקום המיועד לכךההתקשרות

 
 

 מסמכי ההצעה  .5
 

)מודפס( והן    כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן  הן בעותק פיסי 

 :  USBאו   CDסרוק על גבי  

 

כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים )ככל שנערכו/נשלחו ע"י האשכול(, כשהם חתומים   .5.1

 . (המשתתף, בשוליוכשכל דף חתום ע"י  ידו )-על

 

 לעיל.  3כל המסמכים המפורטים בסעיף  .5.2

 

 : , דהיינו1976 -  כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .5.3
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 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

דהיינו אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות    – אישור ניהול ספרים    .5.3.1

תקף על שם   1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו  

 המשתתף.

 

  1976-תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .5.3.2

 . (2מסמך א')ף ומאושר כדין בנוסח  חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתת

 

ציבוריים .5.3.3 גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  מוגבלות"  עם  לאנשים  הולם  "ייצוג   , תצהיר 

מסמך חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח   1976-התשל"ו 

 . (3א')

 

 .  העתק תעודת עוסק מורשה .5.4

 

 .ףעל שם המשתת  תקף, אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, .5.5

 

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6

 

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף   .5.7

תדפיס    -יוכל להעביר חלף הדרישה כאמור  מציע שהינו חברה ציבורית    .)אין צורך בפירוט שעבודים(

 . מאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך

 

אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן   .5.8

החתימה הנ"ל    של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי

לצורכי מכרז זה    ששיידרהוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר  

 . או במסמך נפרד( )מסמך ב'( והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה

 

, מטעם זה בלבד ולפי  ועדת המכרזים  ת ילא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשא

לעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים  הב  דעתה שיקול  

רשאי וכן  בה  המפורטים  הנתונים  ו/או  שבהצעתו  מהמסמכים  איזה  יבהיר  ו/או  יתקן  ועדת   תו/או 

 אינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אשר להתעלם מפגמים   המכרזים

 

ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת

כאמור  להצעתו  במצורף  שהגיש  המסמכים  על  מסמכים  להוסיף  ו/או  להבהיר  ו/או  לפרט  מהמציע 

והמציע מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא  

 ידם, כאמור.-כל מסמך שיידרש על
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 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 ומועד הגשת ההצעה אופן  .6

 
ה  .6.1 במשרדי  המכרזים  בתיבת  תופקד  המכרז  הבילויים  ,  אשכולמעטפת  במעטפה  גדרה  21ברחוב   ,

"מכרז   ציון  הנושאת    -   09:00בין השעות    3.1.21-ה  ראשוןמיום    " 01/2020מ/מס'  מסגרת  סגורה 

 (.  12:00)בכל מקרה לא יאוחר מהשעה   12:00 -  09:00בין השעות   4.1.21-ה  שניועד יום  12:00

 

. לא ניתן להגיש הצעות שלא  ההצעות  לתיבת  תוכנס  לא  12:00  שעה  4.1.21יום    לאחר  שתגיע  הצעה

 . בימי הגשת ההצעות כאמור

 

של   .6.2 לתקופה  בתוקף  תהא  הצעה  במכרז.    90כל  הצעות  להגשת  האחרון  מהמועד  ימים  )תשעים( 

)תשעים( ימים נוספים והמציע    90לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך    םרשאי  יהיו  ותהאשכול

 מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  

 

המעטפות   .6.3 פתיחת  מועד  על  הודעה  המכרז.  מעטפות  בפתיחת  להשתתף  רשאים  ההצעות  מגישי 

  תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.

 

ת בהליך פתיחת המעטפות  קיימת אפשרות בשל מצב חירום קורונה כי לא תתאפשר השתתפות פיסי

 .TEAMאו   ZOOMבמכרז ובמקרה כאמור ישודר הליך הפתיחה באמצעים אלקטרוניים כגון: 

 

 להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.  האשכולות רשאים .6.4

 

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת  ע  בהגשת הצעתו מבי .6.5

 תנאי הסכם ההתקשרות.לכל 

 

 רכישת חוברת המכרז והוצאות .7
 

(  יוחזרו בשום מקרה₪ )שלא    2,000ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך  את מסמכי המכרז   .7.1

 .36030049: חשבון 928: סניף(, 10: לאומי ) בבנקלחשבון על שם: איגוד ערים אשכול שורק דרומי, 

 

לרשום במסגרתה את שם    dani@eshkolsd.co.ilלאחר ביצוע העברה יש לשלוח הודעה בדוא"ל:   .7.2

שלו באופן מדויק,  לצרף להודעה צילום של ביצוע העברה, ולוודא קבלת קבלה    הזיהויהמציע ומספר  

 .)בדוא"ל חוזר( על שם המשתתף

 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת   .7.3

 כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.  
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 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

גוף אשר לא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמציע במכרז )גם אם הגיש הצעה ללא רכישה( ולא   .7.4

 . יות העומדות למציע במכרזיהא זכאי לזכו 

 

 הבהרות ושינויים .8

 

אלות  ש    dani@eshkolsd.co.ilבדוא"ל:  יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות    22.12.20עד יום   .8.1

 :, במבנה שלהלןבלבד  MS-Wordבמסמךהבהרה בכתב 

 

 מס"ד

המסמך או הנספח  

אליו מתייחסת  

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים 
 נוסח השאלה 

    

    

   

 כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. 

 

לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו, במועד, בפורמט ובמבנה, המוכתבים    תינתן התייחסותיודגש, כי   .8.2

 לענות על כל השאלות שיוגשו.  יםמתחייב םאינ ותלעיל. כן יודגש, כי האשכול

 

נפרד   .8.3 בלתי  חלק  תהווה  והיא  המכרז  חוברת  רוכשי  לכל  הודעה  תופץ  במכרז  שינויים  שיהיו  ככל 

 ממסמכי המכרז. 

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב  -נו בעל כל הסבר, פרשנות או תשובה שנית  .8.4

 .  ותתחייבנה את האשכול –

 

, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  םרשאי  ותהאשכול .8.5

או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק    ם במסמכי המכרז, ביוזמת

נפר הפרטים  בלתי  לפי  בדוא"ל  המכרז  מסמכי  רוכשי  כל  לידיעת  בכתב,  יובאו,  המכרז,  מתנאי  ד 

 ידו להצעתו.  -ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-שנמסרו על

 

 שמירת זכויות .9

 

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  ותכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לאשכול .9.1

 מכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.  שימוש במסמכי ה
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לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה    םזכאי  יהיו  ות וכל אחת מהרשויות המזמינותהאשכול .9.2

 את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי ההסכם.  

 

 בחינת ההצעות  .10

 ועדת מכרזים או מי מטעמה תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים כמפורט להלן:  .10.1

 

 בדיקת שלמות הצעת המציע,  ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר  –  שלב א'  .10.1.1

 הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן. 

 

   .ד מהפרקים במכרז בנפרד()בכל אח בחינת הצעות המחיר –שלב ב'  .10.1.2

 

בכל אחד מהפרקים ייבחרו זוכים    בכפוף לזכויות האשכולות, כלל המכרז והוראות כל דין,  ככלל, .10.2

 כדלקמן: 

 

משתתף אשר עומד בתנאי המכרז )לרבות תנאי הסף( ואשר יציע לכל   כל  :זוכים בפרק א' .10.2.1

הפחות את המחירים המרביים אשר נקבעו במכרז )נספח ג' להסכם( יוכרז כאחד הזוכים 

  בו.

 

ביחס לפרק א' מובהר כי, אין מניעה להציע מחירים טובים יותר מהמחירים המרבים 

הרשויו  את  לשמש  יוכלו  אשר  ג'  בנספח  נקבעו  תצורת אשר  על  החלטתן  במסגרת  ת 

 .  2.4.3לעיל ובפרט סעיף  2.4ההתקשרות כאמור בסעיף  

 

 אשר יציע את ההצעה המשוקללת בעלת הניקוד הגבוה ביותר  אחדזוכה  :  'בזוכים בפרק   .10.2.2

 .  בהתאם לכללים הקבועים בנספח ג'

 

חל איסור להגיש הצעת מחיר באיזה מהמרכיבים בכתב הכמויות העולים על המחירים המרביים   .10.3

 פסל. ימשתתף אשר יפעל בניגוד לכלל האמור הצעתו ת  –אשר נקבעו שם 

 

או בידי מי מהרשויות המזמינות תהא המלצה    ותעל אף האמור לעיל, מובהר כי ככל שבידי האשכול  .10.4

או למי מהרשויות המזמינות יש   ות ים אחר או ככל שלאשכולשלילית על המשתתף ממזמין שירות

המשתתף,   עם  רע  קודם  המכרזיםניסיון  ועדת  בפני  תוכל  לשימוע  פסילת    ה לזמנו  על  ולהמליץ 

 הצעתו. 

 

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות   .10.5

תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת,  ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או  

פעולה    לגרום לפסילת ההצעה  יםעלול  ו/או לכל תוצאה או  ועדת המכרזים  ע"י  ו/או להשלמתה 

 . אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים
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  אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה  .10.6

 .ישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזיםאו לדר

 

רשאית  כל הצעה שהיא כזוכה, כן  אינה מתחייבת לקבוע    למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .10.7

 .  ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

 

או   .10.8 משתתף  בהצעת  לדון  שלא  רשאית  המכרזים  ועדת  תהא  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי 

שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז,  לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש  

תה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים  י שכוונתו היאו  

ם, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות  בלתי הוגני

 או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים. 

 

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,    טעמה(מו מי  )אועדת המכרזים   .10.9

ה המלא גם לאחר פתיחת  לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונ

 . ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור

 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .11

 

 .  ים/ לזוכה ועדת המכרזים על כך   תודיע במכרז,  ים/עם קביעת הזוכה  .11.1

 

עליו חת .11.2 יועברו לרשויות    םומחירי הצעת  ם, פרטי ההתקשרות עימיםהזוכ   מוחוזה ההתקשרות 

 המזמינות לשימושן.  

 

ביחס לכל התקשרות יהא על הזוכה להעביר לרשות המזמינה, לפי דרישתה, אישור בדבר קיום   .11.3

 ביטוחים  כנדרש שם. 

 

חודשים אשר    ₪12 לתקופה של    50,000הזוכים יעבירו לכל אחד מהאשכולות ערבות ביצוע בסך של   .11.4

ערבות הביצוע    –    שיעמדו בתוקף לכל אורך תקופת המכרזיחודשו על ידי הזוכים אחת לשנה כך  

ותבטיח את הסכמי ההתקשרות עם הרשויות המזמינות    )מסמך ג'(  להסכם  נספח ד'תהא בנוסח  

    .והתחייבויות הזוכים אל מול האשכולות

 

 הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם.  תשלח ועדת המכרזים .11.5

 

ייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את  ההסכם המצורף למסמך פנ .11.6

כל מקרה של  ב מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה.  
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

בנסיבות שבהן    סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.

ניתן ליישב בין נוסח מכרז ז ויראו נוסח זה כנוסח  לא  ה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם 

 המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה. 

 

 הצעת הזוכה במכרז תחייב אותו לכל אורך תקופת המכרז ותקופת ההתקשרות.  .11.7

 

 יוכל לבטל זכיה של זוכה בכל מקרה ובו הזוכה:   "(האשכול כל אחד מהאשכולות )להלן בסעיף זה " .11.8

לא יעניק את השירותים עבור איזו מהרשויות המזמינות בהתאם להוראות ההסכם ו/או   .11.8.1

 ללא עמידה בלוחות הזמנים ו/או בהפרה יסודית של ההסכם.

 שינהג שלא בדרך מקובלת אל מול עובדי הרשות המזמינה. .11.8.2

מהסיבות   .11.8.3 סיבה  איזו  לרשות  שהתקיימה  הזוכה  בין  החוזה  לביטול  בהסכם  המנויות 

 מזמינה. 

 שהשירותים ניתנו באיכות ירודה ו/או לא טובה.  .11.8.4

שהשירותים ניתנו בניגוד להוראות הדין ו/או הנחיות משרד האנרגיה על יחידות הסמך  .11.8.5

 בו.

שהוא הואשם או הוגש כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו כתב אישום פלילי בעבירות הנוגעות   .11.8.6

 ם מכרזים/הצעות ו/או עבירות הנוגעות להגבלים עסקיים. לתיאו

 הורשע, הוא או מי מבעליו בעבירות של שוחד ו/או תיאום מכרזים ו/או הגבלים עסקיים. .11.8.7

 

 ביטול המכרז .12

לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז    ת רשאי  ועדת המכרזים  .12.1

ההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו  חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה ש

 בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.  

 

אך לא    –  תהא רשאית  ועדת המכרזיםי כל דין, מובהר בזאת, כי  "בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ .12.2

 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  –  תחייב

 

ו/או   .12.2.1 שנערך  המקצועי  מהאומדן  סביר  בלתי  או  מהותי  בפער  הן  שהוגשו  ההצעות 

 מההנחה/המחיר שנראים לאשכול כהנחה/מחיר הוגנים וסבירים לביצוע העבודות. 

 

ו/או   .12.2.2 ו/או לאור שאלות ההבהרה  התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז 

פ או  לאחר  במסמכים,  המפורטות  בדרישות  או  במפרט  טעות  שנפלה  ההצעות,  תיחת 

שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או  

 בלתי שלמים.
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון   .12.2.3

 ליצור הסדר כובל. 

 

ועדהחליט  .12.3 המכרזים  ה  מהמצת  למי  תהא  לא  המכרז,  ביטול  מרוכשי  י על  למי  ו/או  במכרז  עים 

 . וו/או כלפי מי מטעמ האשכולמסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 

 
 

 אליעזר יעקב, מנכ"ל  אורי פינטו, מנכ"ל מנכ"ליתקרן גפן,  שירה דקל, מנכ"לית 

אשכול רשויות שורק  
 דרומי

רשויות יהודה  אשכול 
 ושומרון 

אשכול רשויות נגב  
 מערבי

אשכול רשויות נגב  
 מזרחי 
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 01/2020מ/מכרז מס'  
 ( 1מסמך א') 

 מסמכי הערכה 

 פרטים על המשתתף  .1
 

    שם המשתתף: .1.1

   מס' הזיהוי:  .1.2

 _____________________________________________ מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

 ___________________________________________ שם איש הקשר אצל המשתתף: .1.4

   תפקיד איש הקשר:   .1.5

   טלפונים:  .1.6

   פקסימיליה: .1.7

   דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 המשתתף מגיש הצעה )יש לסמן(:  .2
 

 אספקת מוצרי דלק ושמנים בהתקשרות עם "חברות הדלק".  -  לפרק א' 
 

 .אספקת מוצרי דלק ושמנים בהתקשרות עם "משווקי הדלק"   - לפרק ב' 
 

 
 : מטעם הזוכה אנשי הקשר אשר יהיו בפועל בקשר עם הרשויות המזמינותפירוט  .3

 
 דוא"ל  פקס טלפון שם

    

    

 
 ** פרטים אלו יועברו לרשויות המזמינות יחד עם המחירים שהוצעו לצורך יצירת ההתקשרות. 
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 חברות דלק  – פרק א'
 פירוט הוכחת עמידה בתנאי סף 

 
 : 3.2הסף שבסעיף תנאי   .1

 :בין בעצמו ובין באמצעות זכיין מטעמו תחנות דלק ציבוריות לפחות בפריסה ארצית, 15  מפעיל בישראל 
 

ה  כתובות  לפרט את  יותר מתיש  לפרט  צורך  )אין  התחנות  רשימת  15-חנות/מיקומי  לצרף  לחלופין  או   )
 תחנות מודפסת מאתר המשתתף ו/או ממערכותיו:

 
 
 : 3.3תצהיר לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .2

 
)להלן:   ______________ ח.פ   ________________ בשם  ולהתחייב  להצהיר  מוסמך  הח"מ,  אני 

או חברות קשורות אליו שהוא "בעל שליטה" בהן הינו    המשתתף בעצמו "(, מצהיר בזאת כי  המשתתף"
 בעל הרישיונות, היתרים ואישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקף: 

 
 .  2001 –ותקנות שירותי הובלה, תשס"א  1997 –רישיון מוביל בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז 

 
מ )חומרים  לשינוע סולר/דלק  להגנת הסביבה  רעלים מאת המשרד  חומרים מסוכנים, היתר  פי חוק  על  סוכנים(, 

 . 1993 -תשנ"ג 
 

 דלק לסוגיו  –   2.2קבוצה  ,  1995  -בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( התשנ"ה
 . דלק לסוגיו  – 2.2קבוצה , 2013- לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשע"ג או
 

 ככל שקיים ולהם הרישיונות לעיל:  ן הוא בעל שליטה בה פרטי החברות הקשורות שהמציע
 

 ח.פ שם מלא 

  

  

 
מכלל הרישיונות שיש למציע: העתק רישיון מוביל, העתק היתר רעלים,    כדוגמאמצורפים לתצהירי זה  

 העתק רישיון עסק. 
 

                                                                                                         _______________ 
 חתימה + חותמת המציע                                                                                                      

 
 : אישור עו"ד

 
ה"ה   כי  מאשר   ____________ ח.פ   _______________ של  עו"ד   ___________ הח"מ  אני 

ת.ז ______________ מוסמכים להצהיר    ______________ ת.ז _____________ ו_______________ 
ולהתחייב בשם ______________ חתמו על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת  

 יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק. שאם לא כן  
                                                                                                            ________________ 

  

1.  2.  
3.  4.  
5.  6.  
7.  8.  
9.  10.  

11.  12.  
13.  14.  
15.   
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 משווקי דלק  – 'בפרק  
 פירוט הוכחת עמידה בתנאי סף 

 
 : 3.7תנאי הסף שבסעיף  .1

 
וק המוצעים על ידו לצורך ביצוע רכישה של מוצרי דלק מאפשרים רכישת  התקני התדלוק וכרטיסי התדל

בלפחות   דלק,  כאשר    4מוצרי  שונות,  דלק  מרשימת    שתייםחברות  הינן  כאמור  החברות  מבין  לפחות 
 החברות הבאה: "סונול", "פז", "דלק", "דור אלון".  

 
מאפשרים תדלוק במחירים שהוצעו על ידינו במכרז    התקני התדלוק/כרטיסי התדלוק המוצעים על ידינו

 הבאות: בחברות  זה 
 

 שם חברת הדלק  מס"ד
   .א

   .ב

   .ג

   .ד

   .ה

 
 : 3.8תצהיר לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .3

 
)להלן:   ______________ ח.פ   ________________ בשם  ולהתחייב  להצהיר  מוסמך  הח"מ,  אני 

כי המשתתף  המשתתף" או    בעצמו או חברות קשורות אליו שהוא "בעל שליטה" בהן"(, מצהיר בזאת 
 הינו בעל הרישיונות, היתרים ואישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקף:  "קבלן משנה" מטעמו 

 
 .  2001 –ותקנות שירותי הובלה, תשס"א  1997 –רישיון מוביל בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז 

 
חומרים מסוכנים,  פי חוק  על  )חומרים מסוכנים(,  לשינוע סולר/דלק  להגנת הסביבה  רעלים מאת המשרד  היתר 

 . 1993 -תשנ"ג 
 

 דלק לסוגיו  –   2.2קבוצה  ,  1995  -שוי( התשנ"הבעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רי
 . דלק לסוגיו  – 2.2קבוצה , 2013- לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשע"ג או
 

 שהמציע הוא בעל שליטה בהם ככל שקיים ולהם הרישיונות לעיל:  קבלני המשנה/פרטי החברות הקשורות
 

 ח.פ שם מלא 

  

  

 
מכלל הרישיונות שיש למציע: העתק רישיון מוביל, העתק היתר רעלים,    כדוגמאמצורפים לתצהירי זה  

 העתק רישיון עסק. 
 

                                                                                                         _______________ 
 חתימה + חותמת המציע                                                                                                      

 : אישור עו"ד
 

ה"ה   כי  מאשר   ____________ ח.פ   _______________ של  עו"ד   ___________ הח"מ  אני 
צהיר  ת.ז ______________ מוסמכים לה  ______________ ת.ז _____________ ו_______________ 

ולהתחייב בשם ______________ חתמו על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת  
 שאם לא כן יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק. 

                                                                                                            _____________ ___ 
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 01/2020מ/מכרז מס'  
 ( 2מסמך א') 

 תצהיר קיום דיני עבודה 

 
 תנאי להעסקה עם גוף ציבורי -נוסח תצהיר  בדבר קיום דיני עבודה 

 1976-בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  
   לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 
)להלן   .1  ______________ זיהוי  מס'   ________________________ בשם  זה  תצהיר  נותן    –הנני 

אשכול רשויות שורק דרומי, אשכול רשויות יו"ש,    "( שהוא הגוף המבקש להגיש הצעה למכרז שלהגוף"
מזרחי   נגב  רשויות  אשכול  מערבי,  נגב  רשויות  "  אשכול  הרשויות  האשכולות)להלן:  עם  ולהתקשר   )"

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. ן  בה החברות מקומיות ה
 

זה, משמעותם של המונחים " .2 זיקה בתצהירי  ; "בעל  ו הרשעה"; "עבירה"  " הינו  מועד ההתקשרות"-" 
"(, תחת הכותרת  החוק"   -)להלן  1976  –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2כהגדרתם בסעיף  

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה    –בודה  "קיום דיני ע
 וכי אני מבין/ה אותם. 

 
 :1הנני מצהיר בזאת כי הגוף ובעל הזיקה אליו  .3

 
 

  חלפוהורשעו ביותר משתי עבירות אולם במועד ההתקשרות,   אוהורשעו ביותר משתי עבירות  לא 
 לפחות שלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה. 

 
הורשעו ביותר משתי עבירות במהלך השלוש השנים האחרונות שקדמו למועד ההתקשרות. )מצ"ב   

 פרטים בדבר ההרשעות לרבות מהותן ומועדן(.  
 

 
 :2ה אליו עוד אני מצהיר כי על הגוף או על בעל זיק  .4

 
הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו למועד   לא 

 ההתקשרות. 
 

הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו למועד   
 ההתקשרות. )מצ"ב פרטים בדבר העיצומים לרבות מהותם ומועדם(. 

 
 להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי,  .5
 

                                                                                                 ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                             

 
 אישור עו"ד:

מ.ר עו"ד   _______________ הח"מ  ת.ז    אני   _______________ ה"ה  כי  מצהיר   ______________
עליו   כי  שהזהרתיו  לאחר  זו  הצהרתו  על  חתם  המשתתף,  בשם  להצהיר  מוסמך   __________________

 להצהיר את האמת ולא יהא חשוף לעונשים הקבועים בחוק.
                                                                                                                           _______________ 

 

 

  

 
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 1
 מהאפשרויות בסעיף.יש לסמן את אחת  2
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 01/2020מ/מכרז מס'  
 (  3מסמך א') 

 תצהיר ייצוג הולם
 

 ( 11תנאי לעסקה עם גוף ציבורי )תיקון מס'   –תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  אני הח"מ ____________ ת.ז.  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

"(  הגוף"–הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ )להלן   .1
שויות שורק דרומי, אשכול רשויות יו"ש,  באשכול רהרשויות המזמינות הכלולות  המבקש להתקשר עם  

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה    ,  אשכול רשויות נגב מערבי, אשכול רשויות נגב מזרחי
 בשם הגוף. 

 אני מצהיר כדלקמן:  .2

סעיף     התשנ"ח   9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  "  1998-לחוק  שוויון )להלן:  חוק 
 "( לא חלות על הגוף. זכויות

 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;  9ף הוראות סעי  

עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה    100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק   .3
לחוק שוויון זכויות, ובמידת    9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

)ג( לחוק שוויון זכויות, הגוף  9ליישומן; בהתאם להוראות סעיף  לשם קבלת הנחיות בקשר    –הצורך  
ויישום   עצמה  הפניה  על  הרשות  את  לעדכן  גם  כמו  וליישמן  כאמור  ההנחיות  פי  על  לפעול  מתחייב 

 ההנחיות כאמור.  

והשירותים   .4 הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  זה  מתצהיר  העתק  להעביר  מתחייבים  אנו 
 מים ממועד תחילת ההתקשרות. י  30החברתיים, בתוך  

          ___________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                             

 

 אישור 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי  
ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  

ירו דלעיל וחתם עליו  את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצה
 בפניי.

 _________________       __________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                               תאריך             
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 01/2020מ/מכרז מס'  
 ( 4מסמך א') 

 עניינים תצהיר ניגוד  
 

 לכבוד 
 

 אשכול רשויות  
 שורק דרומי 

 אשכול רשויות  
 יהודה ושומרון 

 אשכול רשויות  
 נגב מערבי 

 אשכול רשויות  
 נגב מזרחי 

  
 

 תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות  הנדון: 
 
 לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: הבאתםאני הח"מ מצהיר בזאת כי  .1

 . 1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח לב)א(  89 וסעיף 59 סעיף .1.1
 

 .לפקודת העיריות ]נוסח חדש[)א( 147וסעיף א)א(   122סעיף  .1.2
 

 .1950 –תשי"א  ,לצו המועצות המקומיות 102א' וסעיף 103סעיף  .1.3
 

ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות  )א( של ההודעה בדבר כללים ל  12כלל   .1.4 מניעת 
 הקובע: 

 
חבר    -״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, ״חבר מועצה״  

״קרוב״  -מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו
 ( )ב(״. 1) 2  -( )ב( ו1)  1בסעיף 

 
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   .2

המקומית" .2.1 אחהרשות  כל  הינה  זה  בתצהיר  אחת"  וכל  מהאשכולות  המקומיות    ד  מהרשויות 
אשכול  ב  החברות מערבי,  נגב  רשויות  אשכול  יו"ש,  רשויות  אשכול  דרומי,  שורק  רשויות  אשכול 

 . רשויות נגב מזרחי
אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  ת המקומית  הרשומועצת  בין חברי   .2.2

 סוכן או שותף. 
, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  מועצת רשות מקומיתאין חבר   .2.3

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

 . המקומית  אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות .2.4
אם יש לי    )ביחס לכלל האשכולות או חלקם(  לפסול את הצעתי  םרשאי  יויה  ותהאשכול ידוע לי כי   .2.5

 קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 
 נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם  .2.6
באישור שר הפנים  הקובעות כי אמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות באין  .2.7

 ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.   כאמורלהתיר התקשרות    הרשות  רשאיתועל אף הקרבה  
 
 

 __________________ 
 חתימת המציע         
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 01/2020מכרז מס' מ/ 
 ( 5מסמך א') 

 אישור רו"ח 
 לפרק ב' 

 ** נדרש מהמציעים בפרק ב' בלבד.
 

 לכבוד 
 חברת  ______________ 

 
 אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו הנדון : 
   31.12.19,  31.12.18, 31.12.17, 31.12.16, 31.12.15 ביום

 
 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן: 

 
 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.   . א

 
, 31.12.18,  31.12.17,  31.12.16,  31.12.15  לימים:חות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם  "הדו . ב

 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.     31.12.19
 

 לחילופין:
 

, 31.12.18,  31.12.17,  31.12.16,  31.12.15לימים:  חות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם  "הדו
 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.      31.12.19

 
,  31.12.15  לימים:חות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה(  "ח הסקירה שניתנה לדו "חוות הדעת/דו . ג

אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה     31.12.19,  31.12.18,  31.12.17,  31.12.16
 (. 1אחרת מהנוסח האחיד )

 
 לחילופין:

 
,  31.12.15  לימים(  חות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה"ח הסקירה שניתנה לדו"חוות הדעת / דו

כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על    31.12.19,  31.12.18,  31.12.17,  31.12.16
 המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 

 
 לחילופין:

 
,  31.12.15  לימיםח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה(  "חוות הדעת / דו

כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט    31.12.19,  31.12.18,  31.12.17,  31.12.16
 לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 

  
לדו . ד המבוקרים/סקורים  " בהתאם  האמורים  הכספיים  ,  31.12.17,  31.12.16,  2.1531.1לימים:  חות 

הנובע משיווק ואספקת מוצרי דלק ביחס לכל אחת  המחזור הכספי של חברתכם     31.12.19,  31.12.18
 . ₪ בממוצע לשנה 25,000,000הינו גבוה מ / שווה ל  ,2019 -  2015מהשנים 

  
 בכבוד רב,                        

 
_____________________ 
 רואי חשבון 

 
, יראו אותן כחוות דעת ללא  99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  .1

 סטייה מהנוסח האחיד. 
 

 הערות:  

 . 2009וגוסט א –נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל  •

 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. •
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 01/2020מ/מכרז מס'  
 ( 6מסמך א') 

 רשימת מסמכים להגשה 

 טבלה הנ"ל נועדה לסייע למשתתפים לצורך הגשת הצעה כנדרש וללא חוסרים.ה
 

על המציעים האחריות לוודא כי הצעתם מוגשת בדיוק לפי דרישות מסמכי המכרז ו/או מסמכי ההבהרות 
 שייצאו, אם ייצאו, בגינו. 

 
 יש/אין  תיאור הדרישה במכרז  סעיף

אישור ממנהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, כי הינו   3.1
הוא   אותו  במרשם  רשומה  דלק  שזו  חברת  ככל  הרשימה,  העתק  או  מנהל 

)עד   זה  למכרז  ההצעות  הגשת  למועד  בתוקף  המועד    30מפורסמת,  לפני  ימים 
 .האחרון להגשת הצעות(

 

תחנות תדלוק    15ופירוט  ( עם פרטי המשתתף  1מסמך א'):  לפרק א' חברות דלק 3.2

 . ציבוריות

 

3.3    +

3.8 

דוגמא מכל אחד מהמסמכים  ( כולל הצהרה על עמידה בתנאי הסף +  1מסמך א')

 הבאים: רישיון מוביל, היתר רעלים, רישיון עסק. 

 

: אישור רו"ח ביחס להכנסות משיווק ומכירה של מוצרי  דלק  משווקי'  בלפרק   3.6

 (. 5מסמך א')דלק בנוסח 

 

ביחס לתחנות הדלק המצויות בהסדר    (1במסמך א')פירוט  :  דלק  משווקי'  בלפרק   3.7

 עם המציע. 

 

3.4  
+3.9 

  . (4מסמך א')תצהיר היעדר קירבה חתום ומאומת בנוסח 

3.5  

+3.10 

  העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

  נספח ג' להסכם.הצעת המחיר  4.2

  כל מסמכי המכרז לרבות מסמכי ההבהרה חתומים בכל עמוד ועמוד.  5.1

  אישור ניהול ספרים.  5.3.1

  . (2מסמך א')תצהיר "קיום דיני עבודה" בנוסח   5.3.2

  . (3מסמך א')תצהיר "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות" בנוסח  5.3.3

  העתק תעודת עוסק מורשה.  5.4

  אישור בדבר ניכוי מס הכנסה במקור.  5.5

  העתק תעודת התאגדות.  5.6

  . עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטיתדפיס נתונים  5.7

  אישור עו"ד או רו"ח בשולי מסמך ב' או במסמך נפרד.  5.8

  . 1התחייבות המשתתף מול האשכולות בנוסח מסמך ב'  2.3.3
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 

 01/2020מ/מכרז מס'  
 מסמך ב' 

 הצהרת המשתתף 

 הצהרת המשתתף 
המכרז,   מסמכי  כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  שקראנו  לאחר  הח"מ,  מס'  אנו  למכרז  הצעתנו  בזאת  מגישים 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:   01/2020מ/
 

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי    ,ננו מצהירים בזהה .1
זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים   ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו  ערכנו את כל הבדיקות הדרושות 

 וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.   הכרוכות בביצוע השירותיםהוצאות ההמשפיעים על  

 

איזה  זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי    לא הסתמכנו בהצעתנו .2
זה במכרז  עובדי  מהאשכולות  מי מטעמ  הםו/או  המזמינות  ,  םו/או  מי מהרשויות  על האמור  ו/או  אלא 

ולא נציג כל  במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז  
 דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.   תביעות או

 

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לאספקת השירותים   .3
 נשוא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

 

עומדים   .4 במכרז  אנו  מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  שבמסמכי  ובכל  הדרישות  כל  על  עונה  זו  הצעתנו 
ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור   המכרז

מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה  
יידרש   נוסף אשר  כל מידע/ מסמך  להציג  ולדרוש מאיתנו  ו/או  ולפנות לצדדים שלישיים  הזכות לחקור 
להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לאספקת השירותים וכיו"ב. אם  

לפ ואף  עיניה  ראות  לפי  להסיק מסקנות  הוועדה  או מסמך כאמור, רשאית  מידע  סול את  נסרב למסור 
 ההצעה.  

 

כן אנו  .   לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגותאנו מקבלים על עצמנו   .5
 . 1מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו כלפי האשכולות בהתאם להוראות המכרז ומסמך ב'

 

הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת  הטכניים, המקצועיים וכל הציוד  אמצעים  כל האת  יש לנו   .6
אם    ואנו מתחייבים לעשות כןלבצע ולהשלים את אספקת והשירותים במועדים הנקובים במסמכי המכרז,  

    נזכה במכרז.

 

 ות ובין , כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחד נובהצעת נו, כפי שנרשמו על ידי נו המחירים הכוללים בהצעת .7
  הכלול   , עפ"ינשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז  באספקת השירותיםסוג הכרוכות  וכלליות, מכל מין  

 "מ. לא כולל מע ,במפרט הטכני לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת

 

הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והאשכול יתקשר איתנו בהסכם, נבצע את השירותים נשוא המכרז   .8
 בשלמות. 

 

כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה   .9
 במפורש במסמך זה. 
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 אום עם משתתפים אחרים.  י אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .10
 

יום מהמועד  )תשעים(  90פה במשך  ותהא תק ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי  .11
  90רשאי לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך    האשכולות יהיוידוע לנו, כי  האחרון להגשת הצעות במכרז.  

, והכל מבלי  )תשעים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנדרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו
  כל דין. פי -על פי המכרז ו/או -על   האשכול לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי

 

חוזרת, כאמור  בסעיף  - משום הצעה לאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו    ,אנו מסכימים .12
 לבינכם.   מחייב בינינו ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם    1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3

 

והאישורים    מציא את כל המסמכים  נ  כי במועד שנדרש לכך על ידכם,  היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים .13
 לרבות ההסכם, חתום כדין,   והאישור על עריכת ביטוחים.    ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו שעלי

 

בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזאת   .14
ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות  סופי, מוחלט   ויתור

 דרישותיו. 
 

 זו: נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא
 

 
 פרטי החותם מטעם המציע :

 
 ___________  ת.זשם פרטי _____________ משפחה______________ 

 
 תפקיד במציע __________________ טלפון נייד ________________ 

 
   תאריך: _______________ חתימה + חותמת : _________________

 
 

 אישור עו"ד
 

________    יוםבר בזה כי  מאש  ,"(המשתתף)להלן: "ח.פ./ע.מ ____________    _____________  עו"ד של
, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל  בשם המשתתף_____________ על הצהרה זו ה"ה   בפני חתמו

וכי  האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו  
 חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף. 

 
 _____________________                                                            __________________   

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                       תאריך          
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 01/2020מכרז מס' מ/ 
 1ב'מסמך 

 התחייבות המשתתף 
 כלפי האשכולות 

 לכבוד 
 

 אשכול רשויות  
 שורק דרומי 

 אשכול רשויות  
 יהודה ושומרון 

 אשכול רשויות  
 נגב מערבי 

 אשכול רשויות  
 נגב מזרחי 

 

 כתב התחייבות
 "(;המכרז)להלן: "  אשר נערך על ידכם   1/2020והוכרזנו כאחת החברות הזוכות במכרז מס' מ/ - הואיל 

המכרז   - והואיל תנאי  פי  ההתקשרות  ועל  בהסכם  המזמינות  הרשויות  כלפי  התחייבויותינו  מלבד 
 קיימות לנו התחייבויות כלפיכם; 

 ובהתאם לתנאי המכרז ביקשתם להסדיר את התחייבויותינו מכוחו.  - והואיל
 

 אנו נפעל בהתאם להוראות המכרז וכן הוראות כדלקמן:
 

 : הרשויות המקומיות/האשכולותחובת התקשרות עם  .1
 

אנו מתחייבים להתקשר עם הרשויות המקומיות כהגדרתם במסמכי המכרז וכן עם האשכולות המעוניינים  
בכך, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות והצעת המחיר אשר הוגשה על ידינו וזאת בכל נקודת זמן בתקופת  

תקשרות עם הרשות המזמינה בתנאים  המכרז, כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז, ולחתום על הסכם ה
 שייקבעו שם.

 

 :דיווח על התקשרות שיוך רכבים ודיווח .2

 

ימי עסקים ממועד חתימת הסכם התקשרות עם רשות מקומית, אנו נודיע לאשכול אליו משויכת    2עד   .2.1
בסעיף   לקבוע  ומתן    1.2הרשות המקומית בהתאם  של ההסכם  דבר חתימתו  על  המכרז,  למסמכי 

 פיו. השירותים על  

 

מעבר לביצוע שיוך של רכבי הרשות המקומית לרשות המקומית, יבוצע שיוך של הרשות המקומית   .2.2
 לאשכול. 

 

הרשויות המקומיות    אחת לרבעון, יועבר דו"ח לאשכול ביחס לכמויות מוצרי הדלק אשר נרכשו על ידי .2.3
 המשויכות אליו וכן ביחס לאשכול עצמו. 

 

בגין צריכת הדלקים   ימים ממועד העברת הדו"ח תועבר עמלת האשכול לאשכול   30-עד ולא יאוחר מ  .2.4
₪ בגין כל   0.01, באופן שייקבע על ידו ובהתאם לכללי המכרז דהיינו:  אשכולב הרשויות החברותשל 

   ₪  ובגין כל ליטר אוריאה.   ₪0.02 בגין כל ליטר סולר,  0.02,  בנזיןליטר 

 
 

 ערבות והוצאה ממאגר הזוכים .3

 

לעיל ו/או מכוח מסמכי המכרז ו/או מכוח הסכמי ההתקשרות   וידוע לנו כי אי קיום איזה מהתחייבויותינ
 יוכל האשכול: 

ערבות   .3.1 להעמיד  וכן  חלקו  או  כולו  לזכייתנו,  כתנאי  נעמיד/העמדנו  אשר  הביצוע  ערבות  את  לחלט 
 חדשה או משלימה לכל ערבות שחולטה בחלקה או במלואה. 
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 לקבוע כי זכייתנו במכרז מבוטלת.  .3.2
 

כל סנקציה אחרת הק .3.3 דין לרבות  הפעלת  כל  ו/או הוראות  בועה במסמכי המכרז/חוזי ההתקשרות 
 .1970 –תשל"א  ,הקבועות בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(

 
ועדת    3.2-ו  3.1הפעלת הסנקציות כאמור בסעיפים    ו/או  בפני האשכול  תהא כפופה לקיומו של שימוע 

 המכרזים של האשכול. 
                                                        _______________ 
 חתימה + חותמת                                                            

 
 
 

 אישור עו"ד
 

  יום במאשר בזה כי    ,"(המשתתף )להלן: "ח.פ./ע.מ ____________    _____________  עו"ד שלאני הח"מ  
זהעל    בפני  חתמו________   התחייבות  ה"ה    כתב  המשתתף_____________  זו  אצל  בשם  נתקבלו  כי   ,

המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת  
 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.המשתתף על התחייבות זו   

 
                            __________________                                 _____________________   

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                       תאריך          
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 01/2020מ/מכרז מס'  
 מסמך ג'   
 ההסכם  

 
   מסגרתחוזה 

 
 ______ _ שנת  __ לחודש ___ שנחתם ביום ______  

 

 בין

 ______________ 

 ( "הרשות המזמינה"  –להלן )

 מצד אחד; 
 

 לבין

 _________________ 

 מס' זיהוי/ח.פ ___________ 

 מרחוב ___________________ 

 באמצעות ______________ ת.ז. ____________ 

 _________________  ת.ז._______________ -ו

 ( "הספק" -להלן  )

       מצד שני;

 
 

מסגרת   הואיל   במכרז  הזוכים  אחד  הינו  ושמנים    01/2020מ/והספק  דלק  מוצרי  לאספקת 

 "(; המכרז)להלן: "אשכולות ב החברות רשויות המזמינות אשכולות ול

 

המזמינה  והואיל הרשויות    והרשות  אחת  אשכול  ב  החברות היא 

" )להלן:  והיאהאשכול ___________________________  עם מבקשת    "(  להתקשר 

 ; הספק לצורך אספקת מוצרי דלק ושמנים בהתאם לתנאי הסכם זה להלן

 

יהיו    והואיל בין הרשות המזמינה לבין הספק  כי תנאי ההתקשרות  נקבע  וכחלק מתנאי המכרז 

 התנאים המפורטים בהסכם זה להלן;

 

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך
 

 מבוא .1

 חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו.  ההמבוא להסכם זה מהוו .1.1

 כותרות ההסכם והחלוקה לסעיפים נועדו לצורך הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.  .1.2

 חוק הפרשנות יחול על ההסכם. לצורך פרשנות רואים את ההסכם כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.   .1.3
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   הנספחים המפורטים להלן הינם חלק בלתי נפרד מההסכם וייקראו יחד עימו. .1.4

 סעיפי ביטוח. – נספח א'

 נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים.  – 1נספח א'

 נוסח ערבות ביצוע לאשכול.  –נספח ב' 

 הצעת המשתתף. –נספח ג' 

 

 :להלן כמוגדר המשמעות הבאים למונחים תהא  זה הסכםב .1.5

 התנאים הכלליים של המכרז. - " תנאי המכרז"

 

דלק   - "שירותים"ה מוצרי  אספקת  המזמינה  ושמנים  שירותי  הרשות  בהתאם  לרכבי 

 . על נספחיו זה  הסכםלתנאים המפורטים ב

 

ביקורת ופיקוח על אספקת    אשר בסמכותו לבצענציג הרשות המזמינה,   - "המפקח"

 השירותים.

 

לרבות נציגיו, באי כוחו, עובדיו, שליחיו, המורשים לפעול בשמו ומטעמו   - "הספק"

ה לביצוע  הנוגע  משנה    עילל  םכהגדרת  שירותיםבכל  קבלני  ולרבות 

 .שירותיםהפועלים בשמו או עבורו לביצוע כל חלק מה

 

הרשות   "רכבי 

 המזמינה" 

כלל כלי רכב מסוגים שונים הקיימים אצל הרשות המזמינה או בשירותה   -

לרבות  ,  או כפי שיהיו במהלך תקופת ההתקשרות/ו  הסכם במועד חתימת ה

אלו   לרבות  שונים  צוברים  ו/או  וו/שייגרעו  גנרטורים  שיתווספו  או  /או 

המזמינהשיוחלפו   הרשות  לרבות    ע"י  ההתקשרות,  תקופת  במהלך 

 . טרקטוריםוטנדרים, קטנועים אוטובוסים,  משאיות, מכוניות,

 

"סולר 

 לתחבורה"

סולר תקני לתחבורה בהתאם לסוג, למינון, לתמהיל, למאפיינים ולאיכות   -

הנדרשת בהוראות כל דין בקשר עם השימושים הספציפיים אותם תבצע  

 .במהלך תקופת ההתקשרות בסולר האמור הרשות המזמינה

 

לתחבורה,   - "בנזין" תקני  לתמהיל  95בנזין  למינון,  לסוג,  בהתאם  ,  אוקטן, 

השימושים   עם  בקשר  דין  כל  בהוראות  הנדרשת  ולאיכות  למאפיינים 

תבצע   אותם  המזמינההספציפיים  ההתקשרות    הרשות  תקופת  במהלך 

 בבנזין האמור. 

 

רכב  ה אוריאהמסוג  דלק   - "אוריאה" בכלי  לשימוש  בהתאם  מומלץ  מסוימים 

 . ומפחית את כמות המזהמים הנפלטים ממערכת הפליטה להוראות היצרן
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 סולר לתחבורה, בנזין ואוריאה. - "מוצרי דלק"

 

תדלוק   "התקן 

 אוניברסלי" 

רכבי הרשות המזמינה, מותאמים לציי רכב  המותקנים על  התקני  תדלוק    -

ק"מ  כולל וספירת  אוץ  למד  עצמי  ,חיבור  תדלוק  ביצוע   – המאפשרים 

כלי הרכב    אוטומטי וכן בתחנות תדלוק של  של  בתחנות דלק של הספק 

חברות דלק אחרות  )לא רק של הספק( וכן קבלת מידע בדבר כמות הדלק  

 ביחס למרחקי הנסיעה. 

 

"כרטיסי 

 תדלוק"

ספקים   - עם  במשותף  או  )לבדו  הספק  ידי  על  מונפקים  אשר  כרטיסים 

שימוש   בהם  וייעשה  המזמינות  הרשויות  ידי  על  יירכשו  אשר  אחרים( 

 לצורך ביצוע תדלוק. 

 

"כרטיסי 

 אוראה"

ספקים   - עם  במשותף  או  )לבדו  הספק  ידי  על  מונפקים  אשר  כרטיסים 

שימוש   בהם  וייעשה  המזמינות  הרשויות  ידי  על  יירכשו  אשר  אחרים( 

 רכישת תוסף אוריאה. לצורך ביצוע 

 

 

 הספק הצהרות .2

 :בזאת כדלקמן  מצהיר הספק

 

האדם, האמצעים, המימון והיכולת  והידע באספקת השירותים וברשותו כוח    כי הוא בעל הניסיון  .2.1

 לבצע את השירותים בתנאי הסכם זה על נספחיו. 

כל פעולה שנדרשת   .2.2 ויעשה  נספחיו,  על  זה  כי הוא יספק את השירותים באופן המפורט בהסכם 

ביותר הקיימות בשוק, לשם אספקת השירותים   באופן סביר מספק בעל אמות מידה הגבוהות 

 פי הסכם זה.  ברמה ובמקצועיות הנדרשים, על 

כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ו/או לבצע הוראה מהוראות הסכם   .2.3

 זה ו/או כי במסגרת מתן השירותים מכוח הסכם זה לא יפגע בזכויות צד שלישי כלשהו.

יש בידיו, ויהיו בידיו לאורך כל תקופת ההסכם, כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים   .2.4

והוא ימשיך  פי דין לביצוע השירותים על ידו ולכל שירות נלווה אחר הדרוש לביצוע השירותים,  על  

 . וידאג כי האישורים, הרישיונות וההיתרים כאמור ימשיכו להיות בתוקף בכל תקופת ההתקשרות

וכי  ,  מהן  הנובעים  או /ו   במתן השירותים  הקשורים  והנסיבות  הנתונים ,  התנאים  כל   את  בחן  הוא .2.5

אין ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר עם האמור לעיל, והוא מוותר בזאת  

 מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, כאמור. 
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שירותים שעליו להעניק  קיבל את כל ההסברים הנחוצים ביחס לכי קרא את ההסכם על נספחיו ו .2.6

פרטי    לו  נהירים  כי   ות דרישות הבטיחות, וכן , לרבכי הוא מכיר את הדרישותלרשות המזמינה.  

השירותים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו   אתהשירותים הנדרשים בהסכם זה וכי הוא מסוגל לבצע  

 . ן הרשות המזמינהרצולשביעות ו מיומנות   ,קפדנות, יעילותב

 ההתקשרות .3

בתוך כך, הוא    נספחיו.הספק יספק לרשות המזמינה  את השירותים בהתאם להוראות ההסכם על   .3.1

 מתחייב לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים באופן יעיל. 

כל היתר ו/או כל רישיון הנדרש לצורך ביצוע השירותים יהיה בתוקף ויחודש מידי תקופה לכל   .3.2

ר ו/או  היתר  מכל  עותק  המזמינה  לרשות  ויעביר  יציג  הספק  ההסכם.  תקופת  לפי  אורך  ישיון 

 דרישתה. 

ו/או תשלומי   .3.3 היטלים  ו/או  אגרות  ותשלום  בתחנות הדלק  דלק  רישוי לאספקת  הליכי  הסדרת 

 חובה באם יהיו כאלה יהיו באחריותו הבלעדית של הספק.

הספק יתאים את עצמו ואת מתקניו ואת שירותיו לכל דרישה שבדין ו/או של המשרד המוסמך   .3.4

 ו/או משרד האנרגיה.  לרבות דרישות המשרד להגנת הסביבה 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כחלק ממערך השירותים יספק הספק לרשות:  .3.5

 אספקת מוצרי דלק בתחנות הציבוריות.  .3.5.1

באמצעות   .3.5.2 צוברים(  או  לגנרטורים  כולל  הרשות  )לרכבי  לתחבורה  סולר  אספקת 

 מכליות ללא מגבלת כמות או דרישה למינימום כמות. 

תדלוקאספקת   .3.5.3 או    לפי  כרטיסי  הספק  של  התדלוק  בתחנות  ולשימושה  בקשתה 

אחרים(. עם  שלו  בהסכמים  הספק  אצל  שקיימים  )ככל  משותפים  תדלוק   כרטיסי 

 אספקה תהא ישירות ללקוח על חשבון הספק. 

אספקת כרטיסי אוריאה לפי בקשה ולשימושה לצורך רכישת תוסף אוריאה. אספקה   .3.5.4

 תהא ישירות ללקוח על חשבון הספק. 

רכביםשטישירותי   .3.5.5 שטיפה  פת  שירותי  מוצעים  בהן  ציבוריות  במחירי    בתחנות 

 . היחידה בכתב הכמויות

 של "התקני תדלוק אוניברסליים": אספקה והתקנהשירותי   .3.5.6

התקשרה הרשות המזמינה בהסכם זה עם הספק באופן בלעדי או עם עוד   .3.5.6.1

אספקה והתקנה של "התקן התדלוק האוניברסלי" יהא   -ספק אחד בלבד  

נבחרו שני ספקים תחולק      עלות לרשות המזמינה ועל חשבון הספק.ללא  

 התקנת התקני התדלוק באופן שווה ככל שניתן בין שני הספקים. 
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ספקים תשלם הרשות   2-התקשרה הרשות המזמינה בהסכם זה עם יותר מ .3.5.6.2

אוניברסליים"   תדלוק  "התקני  של  והתקנה  אספקה  בגין  תמורה  לספק 

 .  כאמור בנספח ג'

הת .3.5.6.3 ת אספקה  )יקנה  מעל  1עשה:  הרשות    -רכבים    5(  תורה  עליו  במקום 

רכבים במקום עליו יורה הספק אשר המרחק ממנו    5-( מתחת ל2המזמינה )

על   ק"מ או אם אין מקום כאמור במיקום    25לרשות המזמינה לא עולה 

 אחד עליו תורה הרשות המזמינה.  

יע על  די תובכל מקרה של גניבת רכב או גניבת התקן התדלוק האוניברסל .3.5.6.4

בהתקן   השימוש  את  יחסום  האחרון  וזה  לספק  המזמינה  הרשות  כך 

על   יהא  לספק  הרשות  הודעת  שיבוצע לאחר  כל תדלוק  כאמור.  התדלוק 

 חשבון הספק. 

ידו .3.5.6.5 יבצע תיקון בהתקני תדלוק אוניברסליים שסופקו על  ללא כל    הספק 

 . תשלום נוסף

מקר .3.5.6.6 בכל  רכבים  בין  התדלוק  התקן  העברת  יבצע  החלפת  הספק  של  ה 

 רכבים. 

תינתן הרשאה לכל אחד מנציגי הרשויות   WEBככל שלספק קיימת מערכת ניהול רכבים מבוסס  .3.6

עמדות לפחות לכל רשות( לרבות אפשרות להזנת נתונים    3המזמינות לשימוש במערכת כאמור )

)מגבלת תדלוק(, קבלת דו"חות בחתכים   וגריעת רכבים(, שינוי בהגדרות התקן תדלוק  )הוספת 

 שונים וכיו'.  

יל באמצעות איש קשר שיוגדר כאחראי  יבוצעו כלל הפעולות לע   WEBככל שאין לספק מערכת  

לקוח והנ"ל יהא זמין לרשות המזמינה בכל שעות העבודה לביצוע הפעולות כאמור ו/או קבלת  

 דו"חות. 

3.7. LAS – רמת שירות 

תדלוק   "התקני  של  והתקנה  אספקה 

 אוניברסליים"  

מ  יאוחר  ולא  שנשלחה    7-עד  ממועד  ימים 

 הזמנה לספק. 

מ עד   אספקה של דלק במכליות  יאוחר  שנשלחה    7-ולא  ממועד  ימים 

 הזמנה לספק. 

מ  אספקת כרטיסי תדלוק או כרטיסי אוריאה  יאוחר  ולא  שנשלחה    4-עד  ממועד  ימים 

 הזמנה לספק. 

תדלוק   "התקן  של  החלפה  או  תיקון 

או    אוניברסלי" קלקול/תקלה  של  במקרה 

 במקרה של החלפת רכבים. 

 ימי עסקים.  3עד 
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 תקופת ההסכם .4

 חודשים החל ממועד חתימת ההסכם על ידי הרשות המזמינה.   36הסכם זה נעשה לתקופה של   .4.1

  חודשים כל אחת   12הרשות המזמינה תוכל להאריך את תוקף ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות   .4.2

 .  חודשים 60או תקופות קצובות אחרות ובלבד שסך תקופת ההתקשרות לא תעלה על 

זכות הרשות המזמינה להביא הסכם זה לכלל ביטול באופן מיידי  אין באמור לעיל כדי לגרוע מ .4.3

בכל מקרה של הפרת ההסכם באופן יסודי ו/או בכל מקרה בו התברר כי הספק נהג במירמה ותוך  

הפרת אמון הרשות המזמינה בביצוע השירותים או במקרה של שינוי מהותי בשוק הדלקים הגורם  

 שות המזמינה.להתקשרות זו להיות לא סבירה מבחינת הר

של   .4.4 מראש  בהודעה  ההסכם  את  לבטל  תוכל  המזמינה  את    45הרשות  לנמק  צורך  מבלי  ימים 

 החלטתה. 

והספק הרכיב  )שלא מחמת הפרתו על ידי הספק(  בוטל ההסכם לפני תום שנה וחצי מההתקשרות   .4.5

בסעיף   כאמור  המזמינה  הרשות  עבור  תדלוק  התקני  חשבונו  הרשות  עילל   3.5.6.1על  תשלם   ,

 . הקבוע בנספח ג' מינה לספק את עלות התקן התדלוק האוניברסלי בהתאם למחירהמז

לא תהא חייבת הרשות המזמינה    , מכל סיבה שהיא,ההסכם לאחר שנה וחצי ממועד חתימתו  בוטל

 בביצוע החזרי תשלומים בגין התקנת התקני התדלוק האוניברסליים.

 

 פיקוח .5

  השירותים  , להשגיח על ביצועשירותיםה   אספקתיהא מוסמך לפקח על    או מי מטעמו/המפקח ו .5.1

  המזמינה הרשות , את הוראות הסכםה הוראות כן רשאי הוא לבדוק אם הספק מבצע כהלכה את 

 ואת הוראותיו. 

אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע    אספקת השירותיםאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על   .5.2

על פי    הפיקוח לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו ומאחריותו   .ספקבכל שלביו על ידי ה   הסכםה

 הסכם זה. 

 תמורה .6

הרשות  , תשלם  הסכםלפי תנאי המכרז והלרשות המזמינה  והשמנים  הדלק  מוצרי  אספקת  תמורת   .6.1

הנצרכת    המזמינה חודשית בהתאם למכפלת הכמות    הרשות המזמינה רכבי    ע"י  בפועלתמורה 

 .("התמורה"לכל סוג דלק )להלן:  ('גנספח ) )מכל סוג דלק( בתעריפים הקבועים בכתב ההצעה

יגיש הספק לאישורו של  ,  שלאחר מכןלחודש    5- המיד עם סיומו של כל חודש, ולא יאוחר מיום   .6.2

  ומשקף   , המבטאממוחשבח  " , חשבון בגין השירותים שסופקו בחודש הקודם בצירוף דופקחהמ

 .  נכונה את פירוט כל השירותים אותם העניק הספק בפועל במהלך החודש הקודם

ע .6.3 ייבדקו  הספק  של  יוכל    פקחהמ   "יחשבונותיו  כל    עפ"יאשר  את  לאשר  הבלעדי  דעתו  שיקול 

כלל לאשרו  לא  או  בחלקו  או  במלואו  שצוין,  החשבון  המועד  לאחר  יוגש  והחשבון  במידה   .
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יום לאחר ימי האשראי שסוכמו במכרז. לספק לא תהיה   30החשבונית שהוגשה  באיחור, תשולם 

 זכות עיכוב באספקת השירותים כתוצאה מכך.  

ויובהר, כי הפקת הדו"ח   .6.4 ייעשוכאמור, עריכתו והגשתו  יודגש  ועל    ע"י  לרשות המזמינה  הספק 

   .כך חשבונו, מבלי שהספק יהא זכאי לכל תמורה בשל

  2017  – תשע"ז    ,הקבועים בחוק מוסר תשלומים לספקיםהתמורה תשולם לספק בתנאי תשלום   .6.5

 ממועד הגשת החשבונית/החשבון לתשלום.  45דהיינו בתנאי שוטף + 

יתבצע בתחילת כל חודש,    במהלך תקופת ההתקשרות היחידה המוצעים(  )מחירי  עדכון הסכומים .6.6

. ויישלח כל  ולקבוע בנספח ג'  תשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםפרסומים של משרד הבהתאם ל

 ראשון לחודש בדוא"ל לנציג הרשות המזמינה.  

התמורה הנזכרת בסעיף זה היא תמורה מלאה, הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של   .6.7

הדין, והיא כוללת, בין היתר, את חישוב הוצאות הספק בגין שכר עבודה    ולפיזה    הסכםהספק לפי  

ע תשלומים  עובדים,  לביצוע    "פוהעסקת  הדרושה  שהוא  סוג  מכל  אחרת  הוצאה  כל  וכן  דין 

הרשות  הספק לפי תנאי המכרז וההסכם, בין אם באופן קבוע ובין באופן ארעי.    ע"יהשירותים  

תשומות    המזמינה גדלו  אם  אף  כאמור,  לתמורה  ביחס  נוסף  תשלום  או  תוספת  כל  תשלם  לא 

נדרש הספק להוסיף אמצעים   וו/הספק, אף אם  או משאבים אחרים לשם ביצוע  /או כוח אדם 

 . התחייבויותיו ואף מכל סיבה אחרת

ויתר  ספק  ה .6.8 הלאומי  הביטוח  המסים,  כל  את  זה,  בהסכם  כאמור  התמורה  מן  לשלם  מתחייב 

, בקשר עם ועל פי המכרז או הסכם זה לרבות עמלת האשכול  על פי דין  והתשלומים שיחולו עלי

 לתשלומים ו/או ניכויים אלו.  תהא אחראיתלא   רשות המזמינה, וההשירותיםמתן 

 העדר יחסי עובד מעביד  .7

מי מעובדיו ו/או  בין הספק ו/או    ליצורר כי אין בהסכם זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי  מצהיהספק   .7.1

מטעמו   לאספקת  מי  בקשר  יתקשר  עמם  האנשים  ו/או  מהגופים  מי  ו/או  המשנה  קבלני  ו/או 

 הסכם זה.  ב  השירותים אספקתמעביד בכל הנוגע ל-יחסי עובד  הרשות המזמינהלבין השירותים, 

  שיועסקו על ידו   מיאחר כל חובותיו כמעביד בכל תקופת ההסכם לגבי עובדיו ו/או    ימלאהספק   .7.2

כל דין ו/או על פי כל הסכם מחייב, בין אם הסכם קיבוצי    לפיבביצוע השירותים לפי הסכם זה,  

לרבות   אחר,  הסכם  וכל    ביצועאו  המעביד  ידי  על  המשתלמים  הסוציאליים  התשלומים  כל 

לעובדיו שכר הוגן, שאינו נופל  הספק  ישלם  כמו כן,  על פי חוק.    ניכויים בהתשלומים שמעביד חייב  

 . משכר המינימום

  הרשות המזמינה של עובדים אצל    זכויותתהיינה לספק ו/או למועסקים על ידו על פי הסכם זה    לא .7.3

או הטבות כלשהן בקשר לביצוע השירותים על פי הסכם זה ו/או  /ווהם לא יהיו זכאים לכל פיצוי  

 מכל סיבה שהיא.  הפסקתוו ו/או סיומו ו/או ביטול 

כוונת הצדדים    מבלי .7.4 ולמרות  במידה  לעיל,  האמור  מן  ביטוי    המפורשות לגרוע  לידי  כפי שבאה 

בטענה כי שררו יחסי    שמקורורשות המזמינה במועד כלשהו לשלם תשלום  הבהסכם זה, תידרש  
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רשות המזמינה  ההספק את   שפה ירשות המזמינה לבין הספק ו/או למי מטעמו, העובד מעביד בין 

  ט לרבות הוצאות ושכ"  כאמוררשות המזמינה לשלם  המיד עם דרישה בגין כל שסכום שתידרש  

 . דעו"

 ושיפוי  אחריות .8

לדיני   .8.1 בהתאם  כך,  ובתוך  ודין,  תקן  כל  לדרישות  בהתאם  ינתנו  השירותים  כי  מתחייב  הספק 

 הבטיחות והבטיחות בעבודה. 

לעיל,   .8.2 מהאמור  לגרוע  על  מבלי  הבלעדי  האחראי  הינו  השירותיםהספק  יהיה  אספקת  הספק   .

  ה או למי מטעמו/לרשות המזמינה לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו    על פי דין  אחראי

מ כתוצאה  כלשהו  שלישי  לצד  מו/או  ו/או  זה  מי  ביצוע הסכם  ו/או  של הספק  או מחדל  מעשה 

 מטעמו ו/או ספקי המשנה בקשר עם ביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה. 

לא תהיה אחראית בצורה    מטעמהו/או מי    הרשות המזמינה מצהיר בזאת כי ידוע לו כי  הספק   .8.3

 . על פי הסכם זה  השירותיםלו ו/או למי מטעמו בשל מתן  כלשהי לנזקים שיגרמו 

מי    וא /ו  הרשות המזמינהמתחייב לפצות ולשפות את  הספק    -בהתאם לאחריותו על פי הסכם זה   .8.4

מטעמה בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא ו/או כנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש  

על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מטעמה, לרבות ההוצאות המשפטיות ושכ"ט עו"ד שיגרמו  

לכך   בכפוף  והכל  המזמינה  להם,  הדרישה  שהרשות  ו/או  התביעה  דבר  על  לספק  בכתב  תודיע 

 ותאפשר לו להשתלב בהליכי ההגנה כנגד תביעה ו/או דרישה כאמור. כאמור 

לנזקים לגוף   הספק אחראי כלפי כל עובד שלו או אדם אחר המועסק בשירותו ו/או ספקי המשנה  .8.5

קיום   בעקיפין,  או  במישרין  עם,  בקשר  ו/או  עקב  ו/או  כדי  תוך  להם  שייגרמו  לרכוש  ו/או 

 .התחייבויותיו על פי חוזה זה 

  ביטוחים .9

 . 1ובנספח א' בנספח א'סעיפי הביטוח ואישור בדבר קיום ביטוחים מצויים 

 

 הסבת ההסכם   איסור .10

לכל צד    ןאו מקצת  ןהסכם זה, כול  פיאינו רשאי להעביר איזו מזכויותיו או מחובותיו על  הספק   .10.1

 ובכתב.    מראש הרשות המזמינהשלישי שהוא אלא אם ניתנה לכך הסכמת  

ו/או תפעול תחנות דלק בחברות בת של הספק אינן נחשבות  מובהר כי ביצוע   הובלות של דלק 

העברה או הסבה לצורך סעיף זה ואין בפעולות אלו לכשעצמן כדי לגרוע מאחריות הספק כלפי  

 הרשות המזמינה. 

 זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף. סעיףמסירה או העברה בניגוד להוראות  כל .10.2

 בשעבוד כלשהו. אסורותסכם זה ומכוחו, כולן או מקצתן, של הספק לפי ה זכויותיו .10.3
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 בטיחות .11

כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה,  בלהבטיח תנאי בטיחות ולנקוט   באחריות הספק

 בהתאם להוראות כל דין. ורווחתם   של עובדיווכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות 

 

 ותרופות  הפרה .12

  ימים   3תוך  ולא תיקן ההפרה    יסודית הספק הסכם זה הפרה יסודית או הפר אותו בהפרה לא    הפר .12.1

זכאית לבטל הסכם זה    הרשות המזמינהתהא    הרשות המזמינהלאחר שקיבל דרישה לכך מאת  

 פי כל דין.  ועל לאלתר, זאת בנוסף לכל סעד שתהא זכאית לו על פי הסכם זה 

את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא יגרעו    ישחררוגביית פיצויים בכל דרך אחרת לא   .12.2

ו/או לפעול    גורם אחר ההתקשרות עם הספק ולהתקשר עם    אתלבטל    הרשות המזמינה מזכותה של  

 .  הדעתרך אחרת על פי שיקול  בכל ד

בסעיף    בוטל .12.3 כאמור  הפר  12.1ההסכם  נזקיו  י ,  הספקל  שיסודית    ה בשל  בכל  לבדו  הספק  ישא 

הנובעות   הוצאותיו  לרבות  ההסכם,  מביטול  צדדים  ה  מהתחייבויותיוכתוצאה  כלפי  חתומות 

 שלישיים.  

"   לצרכי .12.4 זה  בשל  בחוקכמשמעה    תוגדריסודית"    הפרההסכם  )תרופות  חוזה(,    החוזים  הפרת 

 :הבאיםוכן בכל אחד מן המקרים  1970- אהתשל"

 ; הספקידי   עלמידע מהותי  גילוי  אי .12.4.1

 נאמנות להסכם זה ו/או למטרותיו;-של אי גילוי .12.4.2

כונס נכסים זמני    שמונה נכנס להליכי פירוק או כינוס נכסים או פשיטת רגל או  הספק   .12.4.3

 ;לספקאו לחלק מרכושו, או שמונה מפרק זמני או קבוע  ואו קבוע לרכוש 

ותוך מתן הודעה מוקדמת  , על פי שיקול דעתו הבלעדי,  לרשות המזמינהיתברר    אם .12.4.4

המשך קיומו של ההסכם לבלתי חוקי או לבלתי    יהיהכי עקב הוראות שבדין  לספק,  

 אפשרי. 

האירוע .12.4.5 מטעמו  מי  ו/או  הספק  של  מחדליו  ו/או  ממעשיו  כתוצאה  יכול    אם  לא 

 להתקיים באופן סביר  ובטוח. 

 הספק הפר הוראה עיקרית יסודית של הסכם זה.  אם .12.4.6

 

מוסכם בין הצדדים כי במקרים של אי עמידה בלוחות הזמנים כמפורט בהסכם זה, רשאית הרשות   .12.5

מחשבוניותיו   אלה  סכומים  ולקזז  הספק  על  מוסכמים  פיצויים  ו/או  קנסות  להטיל  המזמינה 

   כמפורט להלן: 
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 הפיצוי  זמן תיקון ללא פיצוי  המקרה

או   תדלוק  כרטיסי  מסירת  אי 
שנקבע   במועד  אוריאה  כרטיסי 

 . SLAבסעיף 
 

 ₪ לכל יום איחור.  300 שעות  8

אי הגעת מכלית סולר במועד הקבוע  

 .SLAב

 ₪ ליום איחור.  500 שעות  4

דקות    6היעדר מענה במוקד לאחר  

 המתנה במוקד טלפוני 

 . ₪ לכל דקה נוספת 20 דקות נוספות    2

ברמת   עמידה  הנוגע    SLAאי  בכל 

לאספקה/התקנה/תיקון של התקני  

 תדלוק אוניברסליים. 

 . ₪ לכל יום איחור 500 ימים  1

 

רשאית לנכות את סכום הפיצוי המוסכם, מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן    אתה  הרשות המזמינה  .12.6

הניכויים   או  הפיצויים  בתשלום  אין  אחרת.  דרך  בכל  מהספק  לגבותו  רשאית  תהא  וכן  שהוא 

או מכל התחייבות אחרת לפי  השירותים  את    בצע כשלעצמם משום שחרור הספק מהתחייבותו ל

 .הסכם

על פי   הרשות המזמינה ל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות  כדי לגרוע מכ  זהאין בהוראת סעיף  .12.7

לרבות העברת בקשה לאשכול    של הספקדין ו/או הסכם זה במקרה של הפרת התחייבות כלשהי  

לחלט את ערבות הביצוע של הספק, כולה או חלקה, בכפוף לקיומו של שימוע לספק בנוכחות נציגי  

 . האשכול ונציגי הרשות המזמינה

 ה כמפעל חיוניהרשות המזמינ .13

בכל מקרה    םשלא ניתן להפסיק   השירותים מהווים שירותים חיונייםהספק מצהיר כי ידוע לו כי   .13.1

לרבות בתקופות מלחמה, מתח בטחוני, שביתות והשבתות ואשר על כן היה והספק הפסיק ביצוע  

הקבוע  ו/או ההסכם בוטל על ידי הרשות המזמינה, מטעם כלשהו על פי הדין או על פי   השירותים

באופן מידי  לידי ספק אחר    מתן השירותיםבהסכם, תהיה הרשות המזמינה רשאית להעביר את  

או כל צד ג' אחר בלא שלספק תהיה זכות למנוע זאת. הספק מוותר בזאת על זכותו לבקש מערכאה  

לאחר, אף אם   השירותיםשיפוטית צו שימנע בדרך כלשהי מהרשות המזמינה למסור את ביצוע  

 השנוי במחלוקת הינו זכות הביטול של הרשות המזמינה. העניין  

הספק מצהיר כי ידוע לו שהרשות המזמינה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים   .13.2

ים" והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם  י קיומ

 :להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים

 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  .13.2.1

 . 1973-תשל"ד  ,מיוחדות(
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-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .13.2.2

1951 . 

בסעיף   .13.2.3 כהגדרתו  המוני  אסון  כאירוע  אירוע  על  )נוסח 90הכרזה  המשטרה  לפקודת  א 

 . 1971-תשל"אחדש(, 

 לחוק יסוד הממשלה.  38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .13.2.4

תחולנה   תשכ"ז   הוראות אזי,  חירום,  בשעת  עבודה  שירות  חוק  הוראות  ו/או  ו/או    1967-הנ"ל 

הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הספק המשמשים לצורך ביצוע  

 העבודות נשוא חוזה זה. 

   כללי .14

ונחתם על ידי מורשי חתימה    בכתבשינוי ו/או ביטול תנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך    כל .14.1

 . של שני הצדדים

לבין    בכל .14.2 זה  הוראות הסכם  בין  אי התאמה  או  של סתירה  יראו את הדרישות  נספחיומקרה   ,

 החלות על הספק כמצטברות.

לפקח, להדריך,    לרשות המזמינה  זהמצהיר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם  הספק   .14.3

על ידו אלא כאמצעי להבטיח ביצוע    מהמועסקיםאו ליתן הוראה לספק ו/או לעובדיו ו/או למי  

ל אין  וכי  במלואן  זה  הסכם  זכות  /ו ספק  הוראות  כל  מטעמו  המשנה  לקבלני  ו/או  לעובדיו  או 

לכך לרבות בקשר עם ביטול ו/או סיום ההסכם בכל    בקשראו הטבות אחרות    לתשלומים, פיצויים

 , אלא על פי הסכם זה.נסיבות שהן

בהתאם להסכם זה ו/או  מהספק  תהיה זכאית לקזז כל סכום שעשוי להגיע לה    הרשות המזמינה  .14.4

ו/או    תא חייבימכל מקור אחר, מכל סכום שה לפי שיקול    לנכותבתשלומו לספק  הסכום, הכל 

תמסור לספק הודעה בדבר קיזוז סכומים    הרשות המזמינה.  הרשות המזמינהתה הבלעדי של  דע

 .  כאמור

במחוז  לבית המשפט המוסמך    נתונההשיפוט הפנימית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה    סמכות .14.5

 . אליו משויכת הרשות המזמינה

הדבר לויתורו על זכויותיו    ייחשבמי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא    אם .14.6

 אלו, ולא יצור כלפיו השתק או מניעות. 

 

  הודעות .15

 . הצדדיםהודעה בכל הקשור להסכם זה תישלח בדואר רשום לכתובות   כל .15.1

  72נתקבלו על ידי הנמען תוך    כאילויחשבו  י   למכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"   כל .15.2

 .דבר שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של 
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הגיעה    כל .15.3 כאילו  תחשב  הפקסימיליה  במכשיר  שוגרה  אשר  אם    24בתוך    מענה להודעה  שעות, 

מכשיר אישור  ונתקבל  הרגיל,  העסקים  יום  במהלך  התקינה    הפקסימיליה   שוגרה  להעברתה 

 בשלמותה. 

 

 באו הצדדים על החתום   ולראיה

 

 

 _________________    _________________ 

 הספק    הרשות המזמינה                              
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 סעיפי ביטוח  –נספח א' 
 
ולקיים, על חשבונו, למשך  מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך  .1

  -שנים לאחר סיום תקופת ההסכם    3ולעניין ביטוח אחריות מוצר גם לתקופה של    –כל תקופת ההסכם  
את הביטוחים המפורטים באישור קיום הביטוח המצורף להסכם זה, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו  

העניין(,   לפי  הספק",  ביטוחי  קיום  ו"אישור  הספק"  "ביטוחי  כדין  )להלן:  מורשית  ביטוח  חברת  אצל 
 בישראל ובעלת מוניטין. 

 
ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על הספק להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא   .2

הביטוח,   קיום  אישור  את  התמורה,  חשבון  על  תשלום  לכל  או  להתקשרות  מוקדם  וכתנאי  זה  הסכם 
בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי המזמין אישור  כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד  

קיום ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד  
 הסכם זה בתוקף וכל עוד חלה על הספק אחריות על פי דין.

 
אישור קיום הביטוח הינם בבחינת  מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט ב .3

דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה, ולספק לא  
 תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. 

 
י .4 די הספק כאמור  למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור קיום הביטוחים שיומצא על 

לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא  
 האישור להתחייבויות הספק על פי הסכם זה. 

 
מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על   .5

ל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור קיום הביטוח, טיבם, המזמין או על מי מטעמו כ
היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם  
זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור  

 יום הביטוח ובין אם לאו. ק
 
הוראות נספח זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או   .6

על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את הספק מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או  
 שאינו מכוסה בביטוחי הספק.

 
הבאים מטעמו, את המזמין ואת הבאים מטעמו מאחריות לכל אובדן או נזק  הספק פוטר, בשמו ובשם   .7

לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי הספק או מי מטעמו, לחצרי המזמין או המשמש את הספק לצורך  
מתן השירותים, ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק  

 כאמור. 
 
הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי הספק המפורטים בהסכם זה,    אם לדעת .8

רשאי הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור, ובלבד שבכל ביטוח רכוש נוסף  
ים  או משלים לביטוחי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבא

 מטעמו; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם   .9

זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות  
ח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות. לחלופין, לספק נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה  ביטו

 בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הספק כמפורט באישור עריכת ביטוחי הספק. 
 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם לרבות   .10
תים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ועל הספק תחול האחריות לשפות את המזמין  שירו

בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי  
 יל ובין אם לאו. קבלני המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלע

 

 .מובהר, כי הוראות נספח זה הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית של ההסכם .11
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 נוסח ערבות ביצוע )לאשכול(  – נספח ב' 
 
 

 לכבוד 
 "( האשכול)להלן: " אשכול רשויות _______________

 
 ערבות בנקאית מס'__________________ : הנדון

 
"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  המבקשים" –עפ"י בקשת ______________ )להלן 

( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל  שקלים חדשיםאלף    חמישים )במילים:    ₪  50,000
  01/2020מ/ התחייבויותנו כלפיכם מכוח מכרז    (,וזאת להבטחת"הפרשי הצמדה "  – למדד, כמפורט להלן )להלן  

   אשר חתמו על הסכמי התקרות עימנו. אשכולב החברותהרשויות המזמינות   וכלפי 
  

דרישתכם   עם  מיד  בתוספת הפרשי הצמדה  הנ"ל  לסך  עד  או סכומים  כל סכום  לכם  לשלם  אנו מתחייבים 
עליכם, לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן  הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל  

לטעון   ומבלי  דרך אחרת,  בכל  או  בתביעה משפטית  לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים  או  כלשהו, 
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 
נ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, כל אחת מהן  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום ה

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרשותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 
 

המרכזית   הלשכה  ע"י  לפעם  מפעם  מתפרסם  שהוא  כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הערבות  סכום 
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן: 

 
היסודי" לסטטיסטיקה    –"  המדד  המרכזית  הלשכה  ע"י  המתפרסם  )כללי(,  לצרכן  המחירים  מדד  משמעו 

 ולמחקר כלכלי. 
 

"(, כי  המדד החדש"  –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן  
______ ביום  שפורסם   ,________ חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  __________  המדד  היינו,   ,___

"(,יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן  המדד היסודי"–נקודות )להלן  
 המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד _________. 

 
 ענה. ישתגיע אלינו אחרי ___________, לא ת דרישה

 
 לאחר יום __________, ערבות זו בטלה ומבוטלת.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 
 בכבוד רב        

 
 בנק: _______________       תאריך: ____________ 
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 טופס הצעת המחיר  –' גנספח 
 
 המחיר: מרכיבי הצעת  .1

 
 מרכיבים כדלקמן:   5-מחיר בנויה מההצעת 

 

הצעת המחיר תהא בתצורת "הנחה" נוספת על מחיר ליטר דלק    –  אוקטן נטול עופרת  95בנזין/ דלק   .1.1
ב"שירות עצמי" )כולל מע"מ( בתחנות תדלוק כפי שמפורסם על ידי משרד האנרגיה ו/או כל משרד 

ל  , או גוף אחר שיבוא במקומו אם יבוא צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים  בהתאם 
כפי שיהא מעת לעת או כל צו או הוראת דין שתבוא     2002  –מרביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב  

 במקום הצו כאמור אם תבוא.

 

ורווח(    בלבד  4למרכיב  הצעת מחיר    –  סולר לתחבורה בתחנות הדלק הציבוריות .1.2 שיווק  )הוצאות 
 המרכיבים של מחיר ליטר לסולר לתחבורה כדלקמן:   שהינו אחד מארבעת

 
 

)1מרכיב   הבסיס  מחיר   :CIF  )  כפי בפיקוח  שאינם  הדלק  מוצרי  של  התיאורטי  למחיר  בהתאם 
משרד   כל  או  והמים,  האנרגיה  הלאומיות,  התשתיות  במשרד  והגז  הדלק  מנהל  שמפרסם 

 .  ממשלתי/גוף ממשלתי שיבוא במקום אלו
 בלו אשר נקבע על ידי רשות המיסים במשרד האוצר.  :2מרכיב 
 : מע"מ נקבע על ידי רשות המיסים במשרד האוצר. 3מרכיב 
  3-1: הוצאות שיווק ורווח )מרכיב זה כולל את כלל  ההוצאות של הספק למעט מרכיבים  4מרכיב  

 ולרבות רווח(.
 

)הוצאות שיווק ורווח( שהינו אחד מארבעת    בלבד  4למרכיב  הצעת מחיר     –  סולר לתחבורה במכליות .1.3
 לעיל.  1.2המרכיבים של מחיר ליטר לסולר לתחבורה כאמור בסעיף 

 

המחיר הינו מחיר לליטר. ניתן לבצע תדלוק במשאבות בתחנה הציבורית או לספק את    -   אוריאה .1.4
 ליטר(.  10התוסף במיכלים ) 

 
 

 הנחה על מחירון המשתתף.  -  מחירי שמנים .1.5
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 פרק א' –הצעת מחיר 
 חברות דלק

 
התמחור/הצעת   מס"ד אופן 

 המחיר 
 הצעת המשתתף  מחירים מחייבים במכרז 

אוקטן   95דלק    - בנזין   .1
 נטול עופרת 

על מחיר   נוספת  הנחה 
עצמי" )כולל    "תדלוק 

 . מע"מ(

של   קבועה    7הנחה 
על מחיר   נוספות  אגורות 

עצמי" )כולל    "תדלוק 
 . מע"מ(

 ____ אגורות. 

לתחבורה  .2 סולר 
הדלק   בתחנות 

 הציבוריות

הרווח"  "מרכיב    מחיר 
   )כולל מע"מ(

 סך של:
 )כולל מע"מ(.   ₪  0.30

 .₪ _____ 

לתחבורה  .3 סולר 
 במכליות

הרווח"  "מרכיב    מחיר 
 )כולל מע"מ( 

 סך של:
 )כולל מע"מ(.  ₪  0.31

 .₪ _____ 

לליטר אוריאה   .4 )כולל    מחיר 
 מע"מ( 

)כולל    2.2 לליטר   ₪
 מע"מ( 

 ₪ _____ 

מחירון   מחירי שמנים  .5 על  הנחה 
 המשתתף 

15%  ___% 

 שטיפת רכב פרטי .6
 חיצוני בלבד 

כולל   שטיפה  מחיר 
 מע"מ  

15   ₪  ₪ ____ 

 שטיפת רכב פרטי .7
 חיצוני ופנימי 

כולל   שטיפה  מחיר 
 מע"מ 

30   ₪  ₪ ____ 

מסחרי  .8 רכב  שטיפת 
 חיצוני בלבד 

כולל   שטיפה  מחיר 
 מע"מ 

20   ₪  ₪ ____ 

מסחרי .9 רכב   שטיפת 
 חיצוני ופנימי 

כולל   שטיפה  מחיר 
 מע"מ 

38   ₪  ₪ ____ 

כולל     ת רכב משאפשטי .10 שטיפה  מחיר 
 פנימי( ו מע"מ )חיצוני

70   ₪  ₪ ____ 

תדלוק  .11 "התקן 
 אוניברסלי" 

מחיר אספקה והתקנה  
כולל   הלקוח  בבית 
תיקונים   שירות 

 במקרה הצורך. 

של   בתוספת    ₪    180סך 
שנדרש   ככל  כדין.  מע"מ 
ישולמו   השראתי  מתאם 

בתוספת    80 נוספים   ₪
 מע"מ כדין. 

אוניברסלי  תדלוק    התקן 
במקרה  יהא   עלות  ללא 

הרשות   והתקשרות 
עד   עם  היא    2המזמינה 

 ספקים. 

 ₪ ____ 
 

תוספת למתאם  
תי: ____  אהשר

 ₪ 

 
 

 תאריך: ____________________ 
 
 
 
                                    __________________________               ________________________     

 חתימה +חותמת                                            המשתתףשם                  
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 'בפרק  –הצעת מחיר 
 משווקי דלק

אופן   מס"ד
התמחור/הצעת  

 המחיר 

הצעת  מחירים מזעריים 
 המשתתף 

ניקוד 
 מירבי 

  95דלק    - בנזין   .1
 אוקטן נטול עופרת  

על   נוספת  הנחה 
"תדלוק   מחיר 

 . )כולל מע"מ(  עצמי"

של   קבועה    5הנחה 
על   נוספות  אגורות 
"תדלוק   מחיר 
 עצמי" )כולל מע"מ(. 

 35 ____ אגורות. 

לתחבורה   .2 סולר 
הדלק   בתחנות 

 הציבוריות

"מרכיב   מחיר 
)כולל    הרווח"
   מע"מ(

 סך של:
)כולל    ₪    0.33

 מע"מ(.  

 .₪ _____ 50 

לתחבורה   .3 סולר 
 במכליות

"מרכיב   מחיר 
)כולל    הרווח"
 מע"מ( 

 של:סך 
)כולל    ₪    0.35

 מע"מ(. 

 .₪ _____ 6 

לליטר אוריאה   .4 )כולל    מחיר 
 מע"מ( 

)כולל    2.5 לליטר   ₪
 מע"מ( 

 ₪ _____ 2.5 

מחירון   מחירי שמנים  .5 על  הנחה 
 המשתתף 

15%  ___% 2 

 שטיפת רכב פרטי .6
 חיצוני בלבד 

כולל   שטיפה  מחיר 
 מע"מ  

15   ₪  ₪ ____ 1.5 

 שטיפת רכב פרטי .7
 חיצוני ופנימי 

כולל   שטיפה  מחיר 
 מע"מ 

30   ₪  ₪ ____ 1.5 

רכב   .8 שטיפת 
חיצוני   מסחרי 

 בלבד

כולל   שטיפה  מחיר 
 מע"מ 

20   ₪  ₪ ____ 0.5 

רכב   .9 שטיפת 
חיצוני   מסחרי 

 ופנימי

כולל   שטיפה  מחיר 
 מע"מ 

38   ₪  ₪ ____ 0.5 

כולל   שטיפת רכב משא  .10 שטיפה  מחיר 
)חיצוני   מע"מ 

 ופנימי( 

70   ₪  ₪ ____ 0.5 

תדלוק   .11 "התקן 
 אוניברסלי" 

אספקה   מחיר 
בבית   והתקנה 
שירות   כולל  הלקוח 
במקרה   תיקונים 

 הצורך. 

תדלוק   התקן 
יהא ללא    אוניברסלי 

לרשות    עלות
 המזמינה. 

התקן תדלוק 
  אוניברסלי

  יהא ללא עלות
לרשות  

 המזמינה. 

XXX 

 
 בכל אחת מהשורות יבוצע ניקוד בהתאם לנוסחא הבאה: -** לצורך שקלול הניקוד

 
 : 1בשורה 

 
ההנחה  הגבוהה  ביותר 

ההנחה  הנבחנת  
× ניקוד  מירבי  =  ציון 
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 ___________________.חתימה וחותמת: 

 

 . לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק לאשכולות ולרשויות החברות בהן 01/2020מ/מכרז פומבי משותף מס'  

 : ביתר השורות
 

המחיר  הנמוך  ביותר 
המחיר  הנבחן 

× ניקוד  מירבי  =  ציון 

 
 הניקוד. ניקוד של כל שורה, יבוצע חיבור של כלל  ה בתום חישוב 

 ההצעה המשוקללת הטובה ביותר תהא ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר. 
 ₪. 0.1", יראו בכך לצורך חישוב הניקוד בנוסחא כאילו הוצע  0הוצע באחת השורות מחיר " 


