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מכרז פומבי מס'  -1/2014אספקת דלקים ושירותי תדלוק לכלי רכב
מסמך  - 1הזמנה לקבלת הצעות
עיריית אור יהודה )"העירייה"(
מכרז פומבי מס' .1/2014
 .1.1העירייה מזמינה בזאת הצעות לאספקת דלקים מסוג בנזין  95אוקטן וסולר תקני
לתחבורה ,ואספקת שירותי תדלוק לכלי רכב של העירייה )להלן" :השירותים"( ,הכל
כמפורט במסמכי המכרז.
 .1.2כל מקום בו נכתב בלשון זכר ,אף לשון נקבה במשמע.
 .1.3תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהיה לתקופה של  36חודשים .לעירייה שמורה הזכות ,על-פי
שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז בשתי תקופות
נוספות בנות  12חודשים ,כל אחת ,בהתאם לכל דין החל על העירייה ,וזאת בתנאים זהים או
מטיבים עם העירייה.
בכל מקרה ,לא תעלה תקופת ההתקשרות הכוללת על  60חודשים.
 .1.4תנאים מוקדמים להשתתפות  -על המציע לעמוד בכל הדרישות הבאות ,במצטבר:
 .1.4.1תאגיד רשום בישראל כדין;
 .1.4.2חברת דלק הרשומה במרשם המנוהל על ידי מינהל הדלק על פי הדין  -ומובהר ,כי
סוכנויות-משנה ,אשר מאוגדות בנפרד מחברות הדלק ,לא תורשינה להשתתף
במכרז;
 .1.4.3ספק שרותי מכירת דלקים ,ל 10-לקוחות לפחות ,אשר היקף רכישותיהם השנתיות
אינו נופל מ 1,000-ק"ל לשנה לכל אחד מהלקוחות;
 .1.4.4מפעיל בישראל של  30תחנות דלק ציבוריות לפחות בפריסה ארצית ,מהן תחנת דלק
ציבורית אחת לפחות בתחום שיפוטה של העירייה ,ו 2-תחנות דלק ציבוריות נוספות
ברדיוס של  10ק"מ מגבול תחום השיפוט של העירייה;
 .1.4.5בעל רישיון כחוק להובלת חומרים מסוכנים;
 .1.4.6בעל רישיון עסק כחוק לאחסון ,שינוע ומכירת דלק;
.1.4.7

ברשותו כל האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
 1976כאשר הם תקפים למועד הגשת ההצעות;

 .1.4.8הוא צירף להצעתו ערבות )"ערבות מכרז/הצעה"( על פי התנאים הנדרשים
במסמכי המכרז.
 .1.5רכישת מסמכי המכרז  -את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת משאבי אנוש בעירייה -
שד' אליהו סעדון  120בבניין "קנאור" ,בקומה שנייה בקניון )כניסה אחורית לבניין( ,תמורת
 ,₪ 1,000שלא יוחזרו.
ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,ללא תשלום ,במשרד מחלקת משאבי אנוש
בעירייה .
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 .1.6מפגש הבהרות למציעים  -ביום שלישי ט"ז אדר ב' תשע"ד ,18.3.2014 ,שעה  10:00תתקיים
פגישה באולם הישיבות של העירייה בשד' אליהו סעדון  120בבניין "קנאור" ,בקומה שנייה
בקניון )כניסה אחורית לבניין( ,לצרכי מסירת מידע ומתן הבהרות לקבלנים.
 .1.7מועד אחרון להגשת הצעות  -את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים המוצבת במחלקת
משאבי אנוש בעירייה ,וזאת לא יאוחר מיום שלישי ח' ניסן תשע"ד ,8.4.2014 ,שעה .12.00
הצעה שתוגש באיחור תיפסל על הסף.
 .1.8יודגש כי הסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז ייכנס לתוקף רק לאחר חתימת
מורשי החתימה מטעם העירייה עליו.
 .1.9בסתירה בין הוראות פרסום זה לבין הוראות מסמכי המכרז ,מסמכי המכרז יגברו.
דוד יוסף
ראש העירייה
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מסמך  - 2תנאי המכרז ומידע כללי
 .1כללי
 .1.1עיריית אור יהודה )להלן" :העירייה"( מזמינה בזאת הצעות לאספקת דלקים ושירותי
תדלוק לכלי רכב של העירייה )"השירותים"( ,כמפורט במסמכי המכרז.
 .1.2על הצעת המציע לכלול:
 1.2.1אספקת דלקים מסוג בנזין  95אוקטן וסולר תקני לתחבורה )להלן" :הדלקים"(,
לרכבי העירייה המצויים בחזקתה ,בין שהינם בבעלותה ,בין המושכרים על ידה
בליסינג ובין המצויים בשירותה )להלן" :רכבי העירייה"(;
 1.2.2שירותי תדלוק לרכבי העירייה ,לרבות הכשרת רכבי העירייה לביצוע תדלוק
אוטומטי וכן אספקת ציוד ו/או התקנת ו/או התאמת ו/או תחזוקת כל הציוד ו/או
האמצעים ו/או המתקנים )להלן" :הציוד" או "התקני תדלוק" או "ההתקנים"(
הדרושים לשם כך  -הכל בהתאם להוראות המכרז והחוזה.
על הזוכה לדאוג לביצוע כל הנדרש על פי מסמכי המכרז והחוזה ,לרבות התקנת התקני
תדלוק בכל רכבי העירייה וביצוע כל הדרוש על מנת להכשיר את רכבי העירייה לביצוע
תדלוק ממוחשב )אוטומאטי( בתחנות התדלוק של הספק ,לרבות אחזקתם ,תיקונם
והחלפתם של התקני התדלוק ככל שיידרש מהלך כל תקופת ההתקשרות.
יובהר ,כי הדלקים יירכשו ע"י העירייה מעת לעת בהתאם לצריכתה ולדרישתה בפועל.
 .1.3השתתפות במכרז מותנית בעמידת המציע בכל התנאים ,והמצאה על ידו של כל המסמכים
ו/או האישורים ,עדכניים ותקפים כנדרש וכמפורט במסמכי המכרז.
 .1.4תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהיה לתקופה של  36חודשים .לעירייה שמורה הזכות ,על-פי
שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות עם זוכה במכרז בשתי תקופות
נוספות בנות  12חודשים ,כל אחת ,ובהתאם לכל דין החל על העירייה ,וזאת בתנאים זהים
או מטיבים עם העירייה.
בכל מקרה ,לא תעלה תקופת ההתקשרות הכוללת על  60חודשים.
 .2תאריכים ופרטים
פרטים

הפעילות/הדרישה
מפגש הבהרות למציעים

יום שלישי ט"ז אדר ב' תשע"ד ,18.3.2014 ,שעה 10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב

יום שלישי כ"ג אדר ב' תשע"ד ,25.3.2014 ,שעה 16:00

מועד אחרון להגשת הצעות

יום שלישי ח' ניסן תשע"ד ,8.4.2014 ,שעה 12.00

סכום ותוקף ערבות המכרז )ערבות הצעה( ערבות ע"ס  ,₪ 40,000בתוקף עד תאריך 8.7.2014
דוא"ל

davidh@or-ye.org.il

מספר פקס להעברת השאלות
מספר טלפון לוידוא קבלה ע"י העירייה

פקס1533-5388126 :
טל'03-5388126 :
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 .3הגדרות
"השירותים" -

כל השירותים ו/או העבודות ו/או הפעולות וההתחייבויות
הנדרשות לפי מסמכי המכרז ו/או החוזה על נספחיהם וכל
פעולה נוספת הנדרשת למילוי התחייבויות המציע על-פי
המכרז והחוזה.

"העירייה" -

עיריית אור יהודה.

"ההליך" או "המכרז" -

הליך פניה זה לקבלת הצעות.

"חוברת מכרז" או "מסמכי מכרז" -

חוברת המכרז ,הכוללת את כל מסמכי המכרז ,לרבות
ההסכם על כל נספחיהם ,לרבות כל מסמך הכלול בה אף אם
הוא אינו מצורף אליה ,ולרבות הבהרות ו/או כל מסמך אחר
שצירפה העירייה בקשר עם המכרז ,ככל שיהיו כאלה.
החוזה המצורף למסמכי המכרז עליו נדרש המציע לחתום.
אדם או תאגיד )בהתאם לדרישות המכרז( שהגיש הצעה
במענה להליך זה על כל חלקיו ונספחיו.

"ההצעה" -

הצעת המציע שהוגשה לעירייה במענה למכרז ,לרבות
הבהרות בכתב ,אם יהיו כאלה.
ועדת המכרזים של העירייה.
מציע אשר הצעתו נבחרה כזוכה ע"י העירייה ,ואשר העירייה
חתמה על הסכם ההתקשרות עמו.
המנכ"ל ו/או המפמ"ל בעירייה ,או מי מטעמם.

"ההסכם" או "החוזה" -
"מציע" -

"ועדת המכרזים" -
"זוכה" -
"המנהל" -
 .4תנאים כלליים וצירוף מסמכים
.4.1

התנאים המפורטים להלן הנם תנאים מוקדמים כלליים .בנוסף ,על המציע לעמוד בתנאי
הסף המיוחדים לנושא מכרז זה והמפורטים בסעיף  6להלן.

.4.2

אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו
מהמסמכים המפורטים להלן ,באופן הנדרש ,ייתן לעירייה את הזכות להחליט על פסילתה
המידית של ההצעה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,העירייה שומרת לעצמה את
הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות
למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים.

.4.3

על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הנדרשים על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו) 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים"( כשהם תקפים למועד הגשת
ההצעה:
 .4.3.1אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות
על-פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו) 1976-להלן -
חוק מע"מ( ,או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו
וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
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 .4.3.2תצהיר בכתב חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף ,בדבר היעדר הרשעות בעבירות
לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א) 1991-להלן" :חוק עובדים זרים"( ולפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז) 1987-להלן" :חוק שכר מינימום"(.
למען הסר ספק ,יודגש כי האמור יהיה בהתאם ובכפוף למפורט בחוק עסקאות
גופים ציבוריים.
.4.4

אישור עדכני על רישום בכל מרשם ופנקס המתנהל עפ"י דין הצריך לעניין נושא
ההתקשרות וכן קיומם של כל הרישיונות הנדרשים ע"פ דין ,לגבי המציע.

.4.5

כאשר המציע הינו תאגיד ,עליו להמציא:
 .4.5.1תעודת התאגדות מטעם הרשם הרלוונטי;
 .4.5.2אישור עו"ד מטעם התאגיד המפרט את בעלי המניות בתאגיד ומנהליו ובעלי
השליטה בתאגיד ,ואם אחד מבעלי השליטה ו/או המניות בתאגיד הינו תאגיד
בעצמו את פרטי בעל/י השליטה והמניות בתאגיד זה וכך הלאה עד לרמת היחידים
העומדים מאחרי המשתתף במכרז )עדכני למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז(;
 .4.5.3תמצית מידע מהרשם הרלוונטי ,עדכני ל 30 -יום לכל היותר טרם המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז ,המפרט את בעלי המניות בתאגיד ואת היות התאגיד
פעיל;
 .4.5.4אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה בשם התאגיד ואמיתות חתימתם על מסמכי
המכרז )בנוסח המצורף כנספח א'(.

.4.6

על המציע לצרף צילום של הקבלה על שם המציע ,על רכישת חוברת המכרז על כל נספחיה.

.4.7

על המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו כאשר היא חתומה על-ידי מורשה/י חתימה
של המציע )כמוצהר( ובחותמת התאגיד )אם המציע הוא תאגיד( ,על כל עמודיה ,חלקיה
ונספחיה .על המציע להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך ,לצרף
להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז ולחתום על הסכם
ההתקשרות גם בראשי תיבות על-ידי מורשה/י חתימה של המציע )כמוצהר( על כל עמוד
מעמודיו )לרבות נספחיו( ובחותמת התאגיד ,ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף
ההסכם )מורשה/י חתימה של המציע  +חותמת התאגיד(.

.4.8

כל פרט אשר יתברר כלא מדויק או שאינו נכון ייתן לעירייה את הזכות להחליט על
פסילתה המיידית של הצעת המציע.

.4.9

כל תוספת ,שינוי או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז הינם חסרי תוקף ומקנים
לעירייה את הזכות לפסול את ההצעה .למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את
העירייה במידה והצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות ו/או
השינויים ו/או ההסתייגויות.

.4.10

ערבות מכרז
על המציע למסור יחד עם הצעתו ערבות בנקאית , ,לקיום ההצעה )"ערבות מכרז/הצעה"(.
 .4.10.1על הערבות להיות אוטונומית ,בלתי מותנית ,צמודה למדד ,לפקודת העירייה
ובנוסח המצורף להסכם.
 .4.10.2הערבות תהיה ע"ס  ,₪ 40,000בתוקף עד תאריך .8.7.2014
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 .4.10.3צירוף ערבות בנקאית כנדרש במכרז ,מהווה תנאי סף .הצעה שתוגש ללא צירוף
ערבות בנקאית ,כנדרש ,תיפסל על הסף.
 .4.10.4העירייה תהיה רשאית לחלט את הערבות באופן מיידי במקרה בו המציע אשר
יוכרז כזוכה במכרז יסרב לעמוד בהתחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז והצעתו
ו/או אם המציע ינהג בחוסר תום לב במהלך הליכי המכרז.
 .4.10.5על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק .אי דיוק בשמו של
המציע או רישום השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.
 .4.10.6המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת העירייה עד לקבלת החלטה
סופית בדבר המציע הזוכה במכרז .אי הארכת תוקף הערבות יביא לפסילת הצעת
המציע על הסף.
 .4.10.7סכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו
לעירייה ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו.
 .4.10.8מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,העירייה תהא רשאית בכל זמן להוכיח כי נזקה
גבוה יותר מסכום הערבות ולתובעו מהמציע .אין בחילוט הערבות כדי למנוע
מהעירייה ו/או כדי לשלול ממנה להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כל
סעד העומד לעירייה על פי כל דין.

 .5תנאי סף מיוחדים למכרז
רשאים להשתתף במכרז מי שעומדים ,במועד הגשת ההצעות למכרז ,בכל התנאים והדרישות
המפורטים להלן ,במצטבר:
6.1

המציע הינו תאגיד רשום בישראל כדין.

6.2

לא תותר הגשת הצעה על ידי יותר מישות משפטית אחת ,והצעה כזו תיפסל על הסף.

6.3

לא תותר הגשת הצעות נפרדות של מציעים )המאוגדים כאמור כתאגידים בעלי ישות
משפטית נפרדת( ,כאשר המציע ו/או מי מבין יחידי המציע ו/או קרובו )כהגדרת "קרוב"
בחוק החברות ,תשנ"ט (1999-הינו גם בעלים ו/או בעל מניות ו/או שותף ו/או בעל קשרי
בעלות כלשהם במציע האחר ,במישרין או בעקיפין ,והצעות אלו תיפסלנה.

6.4

המציע הינו חברת דלק הרשומה במרשם המנוהל על ידי מינהל הדלק במשרד התשתיות
הלאומיות בהתאם לסעיף  12לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2001התשס"א.2001-
להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע אישור מינהל הדלק בדבר רישומו במרשם ,כשהוא
תקף למועד האחרון להגשת ההצעות.
מובהר ,כי סוכנויות-משנה ,אשר מאוגדות בנפרד מחברות הדלק ,לא תורשינה להשתתף
במכרז.

6.5

המציע מספק שרותי מכירת דלקים ,הדומים במהותם לשירותים נשוא מכרז זה ,ל10-
לקוחות לפחות ,אשר היקף רכישותיהם השנתיות אינו נופל מ 1,000-ק"ל לשנת  2013לכל
אחד מהלקוחות.
להוכחת הניסיון יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח המצורף כנספח ו'.1-
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6.6

המציע מפעיל בישראל  30תחנות דלק ציבוריות לפחות בפריסה ארצית ,מהן תחנת דלק
ציבורית אחת לפחות בתחום שיפוטה של העירייה ,ו 2-תחנות דלק ציבוריות נוספות ברדיוס
 10ק"מ מגבול תחום השיפוט של העירייה.
להוכחת הניסיון יצרף המציע הצהרה חתומה על ידו במסגרת נספח א' ויצרף אליה את
רשימת התחנות כנספח א'.1-

6.7

המציע הוא בעל רישיון להובלת חומרים מסוכנים לפי תקנות שירותי הובלה ,תשס"א.2001-

6.8

המציע הוא בעל רישיון עסק לאחסון ,שינוע ומכירת דלק ,על פי הוראות צו רישוי עסקים
)עסקים טעוני רישוי( ,תשנ"ה.1995-

6.9

המציע יצרף להצעתו ערבות מכרז/הצעה על פי תנאי המכרז.

 6.10יש ברשותו את כל האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
.1976
 6.11המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה
קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה וזאת בעשר ) (10השנים
שקדמו למועד עריכתו של מכרז זה.

 .7תנאים כלליים
7.1

הוראות כלליות ועיקרי ההתקשרות בהתאם למכרז
 7.1.1הצעת המציע תינתן באגורות כהנחה ממחיר המחירון המירבי )להלן":ההנחה"(
ובצמוד לשינויים במחירי בז"ן ו/או המיסים המוטלים על הדלק ,בטבלה המצורפת
בנספח ו'.
 7.1.2ההנחה כנקוב בהצעת המציע תהא תקפה לכל תקופת ההתקשרות או תקופת
ההתקשרות המוארכת )ככל שתהא כזו(.
 7.1.3העירייה אינה מתחייבת לרכישת כמות כלשהי של דלקים ,והיא תבצע רכישה
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,צרכיה ומגבלותיה התקציביות.
 7.1.4מבלי לגרוע מהפרטים המלאים במסמכי המכרז ,מובהר כי השירותים שיסופקו על
ידי זוכה במכרז יכללו:
 7.1.4.1אספקת דלקים לרכבי העירייה בהתאם לצרכי העירייה והוראותיה כאמור
במכרז זה;
 7.1.4.2אספקה ,התקנה ותחזוקה שוטפת במשך כל תקופת ההתקשרות של
התקנים לתדלוק אוטומטי ברכבי העירייה בהתאם להוראות העירייה
והמכרז;
 7.1.4.3שירותי תדלוק אוטומטי באמצעות התקני התדלוק.
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 7.1.5אופן תשלום התמורה לספק הזוכה:
7.1.5.1

תמורת ביצוע השירותים לפי תנאי המכרז והחוזה ,בשלמותם ,תשלם
העירייה תמורה חודשית בהתאם למכפלת הכמות הנצרכת בפועל ע"י
רכבי העירייה )מכל סוג דלק( ,בתעריפים הקבועים בכתב ההצעה לכל
סוג דלק )להלן" :התמורה"( .התמורה תכלול את כל הוצאות הספק
לרבות כל מס והיטל החלים בעת הגשת ההצעה על ידי המציע ובמשך כל
תקופות ההתקשרות במסגרת מכרז זה ,לרבות כל תקופה נוספת,
ולרבות מלוא ההוצאות הכרוכות בהתקנת ההתקנים ובמתן השירות,
למעט מע"מ.

7.1.5.2

מיד עם סיומו של כל חודש ,ולא יאוחר מיום ה 5 -לחודש שלאחר מכן,
יגיש הספק לאישורו של המנהל ,חשבון בגין השירותים שסופקו בחודש
הקודם בצירוף דו"ח שירותים ,המבטא נכונה את פירוט כל השירותים
אותם העניק הספק בפועל במהלך החודש הקודם ,כמפורט להלן.
לחשבון יצורף דו"ח אשר יופק ע"י מערכת ממוחשבת ,המשקף נכונה את
הרישום האלקטרוני ,במסגרתו יפורטו בנפרד היקף וכמות הדלקים
אשר נצרכו בפועל ע"י רכבי העירייה במהלך החודש הקלנדרי הקודם.
לדו"ח יצורפו קבצים המפרטים את כל אירועי החיוב בחודש החולף,
לרבות מקום  /תחנת תדלוק ,ניפוק הדלקים ,כמות וסוג הדלקים וכן את
פירוט הצריכה ממוין לפי מספרי הרכבים ותחנות תדלוק .אין באמור
כדי לגרוע מקבלת פירוט נוסף ,ככל שיידרש ע"י העירייה .חשבונותיו של
הספק ייבדקו ע"י המנהל אשר יוכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לאשר את
כל החשבון במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל.

7.1.5.3

יודגש ויובהר ,כי הפקת הדו"ח כאמור ,עריכתו והגשתו לעירייה ייעשו
ע"י הספק ועל חשבונו ,מבלי שהספק יהא זכאי לכל תמורה בשל כך.
דו"ח השירותים יהיה בנוסח שייקבע ע"י העירייה.

7.1.5.4

בדיקת החשבון ודו"ח השירותים שהוגשו ע"י הספק כאמור לעיל
והעברתם לאישור גזברות העירייה ,יתבצעו תוך  15יום ממועד הגשת
החשבון ע"י הספק.

7.1.5.5

התמורה לסולר תשולם לספק בתנאי תשלום שוטף  60 +ימים והתמורה
לבנזין  95תשולם לספק בתנאי תשלום שוטף 30+ימים  ,בכפוף לקבלת
החשבונית בעירייה .

7.1.5.6

עדכון הסכומים במהלך תקופת ההתקשרות:
ההנחה תתעדכן במשך תקופת ההתקשרות בהתאם לשינויים במחירי
בז"ן )להלן" :מחיר בז"ן" = המחירים ל 1-ק"ל סולר  /בנזין  95אוקטן,
לאספקה במיכליות ,כפי שמתפרסמים באתר מינהל הדלק במשרד
התשתיות( משך כל תקופת ההתקשרות .מידי חודש יעביר הספק הזוכה
לעירייה את המידע בגין מחיר המחירון המעודכן לאותו חודש והמחיר
נטו לתשלום.
למען הסר ספק ,תעריפי הדלקים לא יישאו הפרשי הצמדה למדד
המחירים לצרכן או לכל מדד אחר ,והספק לא יהא זכאי לכל הפרשי
שיערוך מעבר להפרשים שיתקבלו )וככל שיתקבלו( כתוצאה מעדכון
מחיר בז"ן כאמור.

חתימות מורשי החתימה של המציע/הספק:
עמוד  9מתוך 46

מכרז פומבי מס'  -1/2014אספקת דלקים ושירותי תדלוק לכלי רכב
7.1.5.7

התמורה הנזכרת בסעיף זה היא תמורה מלאה ,הוגנת וסופית עבור
ביצוע כל התחייבויותיו של הספק לפי חוזה זה ולפי מסמכי המכרז ולפי
הדין ,והיא כוללת ,בין היתר ,את חישוב הוצאות הספק בגין שכר עבודה
והעסקת עובדים ,עלות ההתקנים והתקנתם ,תשלומים על פי דין וכן כל
הוצאה אחרת מכל סוג שהוא הדרושה לביצוע השירותים ע"י הספק לפי
תנאי המכרז וההסכם ,בין אם באופן קבוע ובין באופן ארעי .העירייה
לא תשלם כל תוספת או תשלום נוסף ביחס לתמורה כאמור ,אף אם
גדלו תשומות הספק ,אף אם נדרש הספק להוסיף אמצעים ו/או כוח
אדם ו/או משאבים אחרים לשם ביצוע התחייבויותיו ואף מכל סיבה
אחרת.

7.1.5.8

לא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייה ,ישולמו לספק
הפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,תשכ"א -
 ,1961החל מהיום ה 16 -לפיגור ועד ליום התשלום בפועל ובלבד שהספק
הגיש דרישה מפורשת לעירייה ,בתוך  60יום מיום העיכוב .לא הגיש
הספק דרישה כאמור ,יראוהו כמי שויתר על זכותו לתשלום ריבית
פיגורים כלשהי ,ביחס לאותו פיגור בתשלום.
פיגור בתשלום של עד  15יום מהמועד הקבוע לעיל לא יישא כל הפרשי
הצמדה וריבית.

7.1.5.9

מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס
להגשת חשבונות ואישורם ,מועדי התשלום ודרך העברתם ,תחול
בשינויים המחויבים גם לגבי כל תשלום במקרה בו הופסקה ההתקשרות
בין העירייה לבין הספק טרם סיום תקופת החוזה ,ביחס לתשלום
היחסי המגיע לו.

 7.1.5.10העירייה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לעכב או לדחות פירעון כל
חשבון אם הספק אינו ממלא אחר התחייבויותיו לפי החוזה .במקרה
שכזה ,תיתן העירייה הודעה בכתב לספק ,בה תצוין הסיבה לעיכוב
החשבון או דחיית הפירעון כאמור.
7.1.6

נתונים לידיעה ולצורך בחינת ההצעות בלבד .מובהר כי נתונים אלה אינם
מחייבים את העירייה בכל דרך או צורה שהיא.
7.1.6.1

מספר כלי הרכב של העירייה נכון למועד פרסום מכרז זה ,כולל
בבעלותה ורכבי שכורים בליסינג תפעולי ,הינם 27 :כלי רכב ,כולל7 :
מכוניות 5 ,רכב משא בלתי אחוד )טנדרים( 2 ,משאיות 7 ,קטנועים1 ,
טרקטור 1 ,מחפרון 3 ,טרקטורונים 1 ,בומג.

7.1.6.2

כמות הדלק שנצרכה בכלי הרכב של העירייה ב 12 -החודשים האחרונים
)נובמבר  – 2012אוקטובר :2013
בנזין  95אוקטן נטול עופרת  24,959 -ליטרים;
 31,488ליטרים.
סולר לתחבורה -
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7.2

פנייה בשאלות הבהרה
 7.2.1שאלות בעניין המכרז תוגשנה בכתב בלבד למפמ"ל ,דוד חמאני ,לא יאוחר מיום
שלישי כ"ג אדר ב' תשע"ד ,25.3.2014 ,שעה  ,16:00תוך ציון שם המציע ,מספר עמוד
ומספר הסעיף בחוברת המכרז ,אליו מתייחסת השאלה .כאמור ,השאלות תוגשנה
בכתב בלבד ,לכתובת הדוא"ל  davidh@or-ye.org.ilאו בפקס מס'1533-5388126 :
ולוודא קבלת הפקס' בטלפון  03-5388126או  .050-5704440תשובות העירייה
תישלחנה בכתב לכל המשתתפים במכרז תוך זמן סביר.
 7.2.2לאחר מועד זה ,לא תהיה אפשרות אחרת לקבלת הסברים ,מידע ו/או הבהרות
טכניות/מנהליות בקשר למכרז וכל מציע יחשב כמי ששמע את כל ההוראות ודברי
ההסבר ו/או השינויים ,שיינתנו במפגש הקבלנים ,וכי הוא יודע והבין את תשובות
העירייה שתשלחנה למשתתפים הפוטנציאליים במכרז ,אם תהיינה שאלות ,גם אם
לא השתתף בסיור הקבלנים .לא תתקבל מהקבלנים כל טענה סותרת בעניין זה.
 7.2.3רק תשובות בכתב יחייבו את העירייה.
 7.2.4כל שאלות ההבהרה והתשובות להן ירוכזו ויופצו לכל רוכשי מסמכי המכרז ,יהוו
חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ייחתמו ויצורפו על ידי המציע במסגרת הצעתו.
 7.2.5העירייה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים
והתיקונים כאמור יובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או
בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז והם יהוו חלק בלתי
נפרד מתנאי המכרז ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על ידו להצעתו.

7.3

אופן הגשת ההצעה
 7.3.1הצעת המחיר שתוגש על ידי המציע תהא על גבי מסמך הצהרת המשתתף והצעת
המחיר תמולא על ידו בעט דיו בלבד ,ההצעה תוגש שני העתקים של חוברות המכרז,
שירכשו על ידי המציע.
 7.3.2ההצעה תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שעל המציע במכרז
לבצע בהתאם למסמכי המכרז.
 7.3.3על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז ,באמצעות מורשה/י החתימה של המציע
)כמוצהר( ובחותמת התאגיד )אם המציע הוא תאגיד( ,על כל עמודיה ,חלקיה
ונספחיה בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך .על המציע להשלים את מלוא הפרטים
הנדרשים במקומות המיועדים לכך ,לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים
בהתאם להוראות המכרז ולחתום על הסכם ההתקשרות גם בראשי תיבות על-ידי
מורשה/י חתימה של המציע )כמוצהר( על כל עמוד מעמודיו )לרבות נספחיו( ובחותמת
התאגיד ,ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף ההסכם )מורשה/י חתימה של
המציע  +חותמת התאגיד(.
 7.3.4למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על-פי תנאי המכרז ,אין להוסיף כל
הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו .הערה ו/או תוספת ו/או
הסתייגות אשר יצוינו על גבי מסמכי המכרז ו/או ההצעה בין על ידי שינוי או תוספת
בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת ,עלולים להביא לפסילת
ההצעה על-ידי ועדת המכרזים.
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7.4

תוקף ההצעה
הצעת המציע תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצרופותיה למשך  90ימים
מהמועד האחרון הקבוע להגשת הצעות למכרז .העירייה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,להאריך את תוקף הצעת המציע לתקופה של  90יום נוספים ,בהודעה בכתב למציע.
נתנה העירייה הודעה כאמור ,ימציא המציע לעירייה כתב הארכה לערבות המכרז אשר
הומצאה על ידו עם השתתפותו במכרז ,לתקופה של  90יום נוספים.

7.5

הגשת ההצעה
את ההצעה יש להגיש בשני ) (2העתקים מלאים במעטפה חתומה וסגורה ,הנושאת ציון
"מכרז פומבי מס'  "1/2014בלבד ,את המעטפה יש להפקיד במסירה אישית )לא לשלוח
בדואר( בתיבת המכרזים של העירייה הממוקמת במחלקת משאבי אנוש במשרדי העירייה,
רח' אליהו סעדון  120אור יהודה )בקניון ,כניסה אחורית ,קומה שניה( בימים א'-ה' בין
השעות  ,15:30 – 08:30וזאת לא יאוחר מיום שלישי ח' ניסן תשע"ד ,8.4.2014 ,שעה 12.00
בדיוק .אין להגיש הצעה באמצעות הדואר או בפקסימיליה והצעה כאמור תיפסל.
למעט רישום "מכרז פומבי מס'  "1/2014אין לציין על מעטפת ההצעה כל רישום או ציון
אחר.
הצעה שלא תימסר באופן אישי עד למועד ולשעה האמורים תחשב כאילו לא הגיעה במועד
ולא תתקבל.
הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים לא
תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

7.6

הוצאות המכרז
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז
תחולנה על המציע בלבד.

7.7

המשתתף אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בחוברת מסמכי המכרז אלא לצורך הגשת הצעה
למכרז זה.

7.8

בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה
 7.8.1בשלב הראשון תיבדק עמידת הצעת המציע בתנאי הסף .רק הצעות שעמדו בתנאי
הסף ייבדקו בשלב השני.
 7.8.2בבחירת הזוכה תהיה העירייה רשאית להביא במניין שיקוליה את אמינותו של
המציע ,ניסיונו בקיום התחייבויות בדומה להתחייבויות נשוא מכרז זה ,ניסיונה של
העירייה או גופים אחרים עם המציע בעבר ,כישוריו ,המלצות עליו ,סבירות הצעתו
של המציע וכל שיקול רלוונטי אחר ,לרבות יכולת כספית ,כישוריו לביצוע המכרז,
ניסיון ,ותק והמלצות .לצורך כך ,תהא העירייה רשאית לבקש ולקבל מהמציעים כל
אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר; לא שיתף מציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל ,תהא
העירייה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את הצעתו ,כל זאת בכפוף לאמור בדין
הרלבנטי.
 7.8.3העירייה שומרת על זכותה שלא לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר ,או את
ההצעה הגבוהה או הנמוכה )לפי העניין( ביותר ,בכפוף להוראות הקבועות לעניין זה
בדין.
 7.8.4היה וההתקשרות עם המציע הזוכה לא תצא אל הפועל ,מכל סיבה שהיא ,תהא
העירייה רשאית לקבוע זוכה חליפי.
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 7.8.5אופן השקלול של ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה ייערכו כדלהלן:
הניקוד ייקבע לפי המחיר נטו לתשלום המשוקלל בכל מוצר ,על פי העלות המשוקללת
לעירייה על בסיס נתוני הצריכה בשנה החולפת ,וזאת בהתאם ליחס הניקוד הבא:
 - 90%למחיר נטו לתשלום עבור סולר.
 - 10%למחיר נטו לתשלום עבור בנזין.
ההנחות המוצעות בתחנות התדלוק בפריסה ארצית
מחיר בז"ן ליום _________ באג'
הערה חשובה – יש לרשום את כל והמחירים המוצעים ללא מע"מ
מחיר מחירון לתאריך ________

הנחה מוצעת

מחיר נטו לתשלום

סוג המוצר
בנזין

______  ₪לליטר

______  ₪לליטר

______  ₪לליטר

סולר

______  ₪לליטר

______  ₪לליטר

______  ₪לליטר

7.9

זכות עיון בהצעה הזוכה
 7.9.1מציעים יהיו רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה בהתאם לדין.
 7.9.2ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי
או סוד מקצועי ,יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת
הנימוקים לאיסור העיון בהם וועדת המכרזים של העירייה תחליט ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,האם לחשוף את החלקים כאמור.

 7.10מובהר בזאת ,כי עם חתימת ההסכם עם הזוכה ,ההצעה שניתנה תשמש כבסיס להנחה
המדויקת בחודש חתימת ההסכם )דהיינו הצעת המחיר תהוון ליום חתימת ההסכם בפועל(,
בהתאם לשינויים במחיר הבז"ן ו/או המיסים המוטלים.
 7.11הסכם ההתקשרות
נוסח החוזה אשר ייחתם בין העירייה לבין הזוכה במכרז )הספק( מצורף למסמכי מכרז זה.
יודגש כי חוזה זה ייכנס לתוקף רק לאחר חתימת מורשי החתימה מטעם העירייה.
 7.12שמירת זכויות העירייה
העירייה שומרת לעצמה את הזכות ,בכפוף לכל דין החל על העירייה:
 7.12.1לדחות את המועד להגשת ההצעות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7.12.2לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או
חלקים ממנו בכל עת.
 7.12.3לא לקבל את ההצעה הזולה/הגבוהה ביותר )על-פי העניין( או את ההצעה שתזכה
לציון הגבוה ביותר.
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 7.12.4לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה
ותנאיה ,או שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף ,או
בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת העירייה מונעת החלטה
ו/או הערכה כדבעי.
 7.12.5לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.
 7.12.6לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע ,כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי
להסיר אי בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה.
 7.12.7לפסול הצעה של מציע שיש לעירייה ניסיון עבודה רע עמו.
 7.12.8לפסול כל הצעה ,אף לאחר שתוכרז כזוכה ,אם הסתבר לעירייה כי למגיש
ההצעה יש חוזה ,הסדר ו/או הבנה ,במישרין או בעקיפין ,עם מציע אחר במכרז
בנוגע להצעתם במכרז ,או שיש לו קשר עם מציע אחר בניגוד להוראות המכרז.
לעניין זה – "חוזה"" ,הסדר" או "הבנה" ,בין במפורש ובין מכללא ,בין בכתב
ובין בעל פה או בהתנהגות ,בין אם הוא מחייב על פי דין ובין אם לאו.
 7.13תנאים נוספים
 7.13.1רשימת הנספחים ו/או המסמכים המצורפים למסמכי המכרז והחוזה ומהווים חלק
בלתי נפרד מהם:
7.13.1.1

נספח א' :פרטי המציע והצהרה )על המציע לצרף את פרטי התחנות
כנדרש במכרז ,כנספח א' 1-להצעתו(.

7.13.1.2

נספח ב' :תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים.

7.13.1.3

נספח ג' :ערבות הצעה.

7.13.1.4

נספח ד' :ערבות ביצוע.

7.13.1.5

נספח ה' :אישור קיום ביטוחים.

7.13.1.6

נספח ו' :הצעה והצהרה מציע.

7.13.1.7

נספח ו' :1-אישור רו"ח בדבר היקף ביצוע שירותים על ידי המציע.

7.13.1.8

נספח ז' :מפרט השירותים ואופן ביצועם על ידי הספק.

7.13.1.9

נספח ז' :1-הוראות בטיחות לעבודת הספק.

 7.13.1.10נספח ז' :2-טופס הזמנת התקנה ושירות.
 7.13.1.11נספח ז' :3-מפרט טכני – מערכת תדלוק ממוחשב והתקני תדלוק
אוטומטיים.
 7.13.1.12נספח ז' :4-טבלת פיצויים מוסכמים מראש.
 7.13.2רשימת המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ואשר אינם מצורפים
למסמכי המכרז:
7.13.2.1

כל תקן ישראלי רשמי לפי חוק התקנים ,תשי"ג - 1953-בעדכונים
האחרונים הישימים להתקשרות זו כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
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 7.14הודעה על זכייה וההתקשרות:
 7.14.1לאחר קביעת הזוכה במכרז ,תודיע על כך העירייה לזוכה באמצעות פקסימיליה
ובדואר רשום .בהודעה ייקבע מועד תחילת ההתקשרות ,שלא יפחת מ 15 -ימים
ממועד ההודעה ,ועד למועד זה על הזוכה להשלים את כל ההיערכות לביצוע
השירותים לרבות ,המצאת ערבות ביצוע ,המצאת אישור קיום ביטוחים על פי
הנוסח שבמסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי חברה מבטחת מטעמו וכיוצ"ב .לא
מילא הזוכה אחר התחייבויותיו כמפורט לעיל ובכלל מסמכי המכרז ,תוך התקופה
האמורה ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים אשר עליו להמציא נוכח
זכייתו ,או חזר בו הזוכה מהצעתו ,תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו של
הזוכה במכרז ולחלט את ערבות המכרז אשר הוגשה ע"י הזוכה במצורף להצעתו
וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים
העומדים לזכותה של העירייה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה ,על-פי המכרז
ו/או על-פי כל דין.
 7.14.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות
הזכייה כאמור והעירייה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,החליטה שלא לבטל את
הזכייה ,תהא העירייה זכאית לסך של  1,500ש"ח )אלף וחמש מאות ש"ח( כפיצויים
מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד לקיום התחייבויותיו של
הזוכה או מועד המצאת כל האישורים וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית
העירייה עפ"י כל דין ו/או תנאי המכרז.
 7.14.3משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב ,בדואר רשום ,אליה תצורף
הערבות שהוגשה על ידו במכרז.
דוד יוסף
ראש העירייה
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הסכם ההתקשרות
שנחתם ביום _______________ לחודש ________________ שנת 2013
בין:

עיריית אור-יהודה
שד' אליהו סעדון 120
ת.ד30 .
אור-יהודה 60373

לבין:

)להלן "העירייה" מצד אחד(
מס' טלפון:

ח.פ:.

טלפון נייד:

כתובת:

מס' פקס':
דוא"ל:
)להלן" -:הספק" מצד שני(

הואיל:
והואיל:
והואיל:

והואיל:

והואיל:

והואיל:
והואיל:

והואיל:

והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס'  1/2014על מלוא מסמכיו והוראותיו המהווים חלק
בלתי נפרד מהסכם זה לאספקת דלקים ושרותי תדלוק לכלי רכב של הרשות )להלן:
"המכרז"(;
והספק הגיש הצעה למכרז )להלן" :ההצעה"(;
וועדת המכרזים של העירייה בחרה בהצעת הספק כהצעה המומלצת במכרז ,בהסתמך
על נכונות הצהרותיו של הספק ועל הנתונים כפי שפורטו בהצעתו ובכפוף לתנאים
כמפורט במכרז ובהסכם זה להלן;
והספק מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק וכן כי
בידיו כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה וקבלת כל
התחייבויותיו על פיו ,וכי לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי איזה מן הנתונים
העובדתיים או המשפטיים מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו
על פי הסכם זה;
והספק מצהיר בזאת כי הוא עוסק במתן השירותים הנדרשים במכרז ,וכי הוא בעל
היכולת ,הידע ,הציוד ,הכישורים כוח האדם ,המומחיות ,המיומנות ,האישורים,
הרישיונות ,ההיתרים ,האמצעים הכספיים והאחרים ,המתאימים מכל הבחינות לעמוד
בכל תנאי הסכם זה ,תוך מילוי הוראות העירייה ,שמירת המועדים הנקובים בהסכם זה
ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט בהסכם;
והספק מצהיר כי בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו–;1976
והצדדים מסכימים ומצהירים כי תנאי ביצוע השירותים על ידי הספק והתמורה
שתשולם לו על ידי העירייה יהיו במסגרת של קבלן עצמאי ,ולפיכך אין ולא יהיו בין
העירייה לבין הספק יחסי עובד מעביד;
והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את תנאי מתן השירותים;
לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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.1

.2

כללי
.1.1

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא תשמשנה בשום מקרה לצורך פרשנות ההסכם
ותנאיו.

כללי והגדרות
.2.1

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצדם אלא אם נאמר אחרת
או אם הקשר הדברים מחייב אחרת:
עיריית אור יהודה.
"העירייה" -
לרבות נציגיו ,עובדיו ,שלוחיו ,יורשיו ומורשיו המוסמכים,
"הספק" -
ולרבות כל הפועל בשמו ו\או עבורו ו\או מטעמו באספקת
השירותים.
"ההסכם" או "החוזה"  -חוזה זה בין העירייה לבין הספק ,על כל נספחיו וכל מסמך
שצוין בו כי הוא חלק ממנו ,בין שצורף בפועל ובין שלא
ולרבות כל מסמכי המכרז.
כל השירותים ו/או העבודות ו/או הפעולות וההתחייבויות
"השירותים" -
הנדרשות לפי מסמכי המכרז ו/או החוזה על נספחיהם וכל
פעולה נוספת הנדרשת למילוי התחייבויות הספק על-פי
המכרז והחוזה.
המנכ"ל ו/או המפמ"ל בעירייה או מי מטעמם.
"המנהל" -

.2.2

כל הנספחים המצורפים למסמכי המכרז ולהסכם זה ונספחי המשנה להם ,מהווים
חלק בלתי נפרד מההסכם.

.2.3

גילה הספק סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות שבמסמכי המכרז ו/או הוראות
ההסכם ו/או נספחיו ,יפנה הספק לעירייה ,בכתב ,לקבל הנחיותיה בדבר הפירוש הנכון
וכיצד עליו לפעול ,והוא יפעל על פי הוראותיה והנחיותיה ,מבלי שתועלה על ידו כל
טענה ו/או תביעה ,כספית או אחרת ,בעניין.

תוקף ההתקשרות בחוזה זה כפוף לחוק יסודות התקציב ,שיהיה בתוקף מעת לעת
.2.4
ומותנה באישור תקציבי של העירייה.
 .3תקופת ההסכם:
 .3.1ההתקשרות עפ"י הסכם זה ,הינה לתקופה של  36חודשים מיום חתימתו ע"י מורשי
החתימה של העירייה )להלן" :תקופת ההתקשרות"(.
 .3.2לעירייה שמורה הזכות ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות עם
הזוכה במכרז בשתי תקופות בנות  12חודשים כל אחת בהתאם לכל דין החל על העירייה
)"תקופת הארכה"( ,וזאת במחירים זהים או מטיבים לתנאי החוזה.
 .3.3בכל מקרה ,לא תעלה תקופת ההתקשרות הכוללת על  60חודשים בסה"כ.
 .3.4מימוש תקופת הארכה )אחת או יותר( ע"י העירייה ,ככל שתעשה ,תהא בכפוף לכך שהספק
ימציא לעירייה כל אסמכתא שתידרש ע"י העירייה בדבר קיום חובותיו ע"פ הסכם זה ו/או
כל דין ביחס לתקופה שממועד הגשת ההצעה למכרז ועד למועד ההארכה ,לרבות )מבלי
לגרוע מכלליות האמור( כל הערבויות הנדרשות לתקופת ההארכה וכן אישור קיום
הביטוחים וכל מסמך אחר הטעון הארכה או חידוש.
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 .3.5כל הוראות הסכם זה יחולו גם על כל תקופת הארכה )אם תמומש( ,בשינויים המחויבים.
 .3.6העירייה רשאית בכל עת וללא כל חובה לנמק את החלטתה ,לקצר את תקופת ההסכם או כל
תקופת הארכה )אם מומשה( על ידי מתן הודעה בכתב לספק  30של יום מראש .ניתנה הודעה
כאמור ,יבוא ההסכם לסיומו במועד הנקוב בהודעה ,ולספק לא תהיה כל תביעה או טענה
כנגד העירייה בעניין זה ,למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו על
ידו בפועל ,אם ניתנו ,עד למועד הפסקת ההתקשרות ,כאמור בהודעה ויראו במועד הנקוב
בהודעה כמועד תום תקופת ההתקשרות ,לכל דבר ועניין ,לרבות לעניין חישוב התמורה
המגיעה לספק.
 .4הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ומתחייב בזה:
 .4.1כי הוא חתם על הסכם זה לאחר שקרא את מסמכי המכרז ותנאי הסכם זה על נספחיו ,קודם
להגשת הצעתו למכרז ,כי ידועים וברורים לו לאשורם כל התנאים והדרישות שבהסכם זה
וביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לשם מתן השירותים על פי הדרישות ,התנאים
ובמועדים המפורטים בו ולאחר שבחן אותם הגיש הצעתו למכרז.
 .4.2כי הוא מבין היטב את צרכי העירייה ודרישותיה כמפורט במסמכי המכרז וכי הוא בעל
ניסיון ורקע מקצועי מתאים המאפשר לו לבצע את השירותים הנדרשים ברמה מקצועית,
באיכות ובמיומנות גבוהה ביותר ויעשה כך לשביעות רצונה המלא של העירייה ועל פי
דרישות העירייה.
 .4.3כי יש לו את היכולת הפיננסית ,הידע ,המיומנות ,הניסיון ,הכישורים המקצועיים והטכניים
וכוח העבודה המיומן ,הדרושים למתן השירותים בהתאם להוראות חוזה זה ועל פי הוראות
כל דין וכי אין מניעה ,משפטית או אחרת ,להתקשרותו בחוזה זה ,וביצוע התחייבויותיו על
פי חוזה זה לא יהווה פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
 .4.4כי ברשותו כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים )להלן" :האישורים"( הדרושים על פי דין
לקיום התחייבויותיו וביצוע השירותים ,והוא מתחייב כי האישורים יהיו בתוקף בכל תקופת
ההתקשרות ותקופות ההארכה )אם תמומשנה( עם העירייה ויוצגו לביקורת העירייה ,מיד
עם דרישתה הראשונה .ידוע וברור לספק כי תנאי זה הינו תנאי יסודי אשר בלעדיו אין תוקף
להתקשרות זו ,ובכל מקרה בו יפקע תוקפם של האישורים או לא יחודשו ,יפקע מידית
הסכם זה ולספק לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין.
 .4.5למלא אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין לכל הקשור בביצוע העבודות,
לרבות חוקי עזר.
 .4.6כי הוא האחראי המלא והבלעדי למתן השירותים על פי הסכם זה ,וכי לא יעלה כל טענה
שיש בה משום העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/או לקבלן משנה כלשהו ,שהותר לו להעסיקו
על פי הוראות חוזה זה וכי ישמש כתובת יחידה ובלעדית לעירייה בכל דבר ועניין שבחוזה
זה.
 .4.7כי ידוע לו כי מתן השירותים מחייב שמירה על סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותו וכן
שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות והוא מתחייב למלא אחר ביצוע הוראות
המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במהימנות ובאמינות תוך שמירה
קפדנית על הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפרט .הספק מתחייב לגרום לכך כי עובדיו ומי
מטעמו שיועסקו בביצוע השירותים על פי הסכם זה ישמרו על סודיות המידע שנמסר
לטיפולם ,יטפלו בו ברמה גבוהה של אמינות ומהימנות תוך שמירה קפדנית על הוראות כל
חוק הנוגע לצנעת הפרט.
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 .4.8כי לא הוא ולא עובדיו הורשעו בעבירה שיש עמה קלון והוא מתחייב שלא להעסיק עובד
שהורשע ,כאמור.
 .4.9הסכם זה מחליף ובא במקום כל התקשרות קודמת בין הצדדים ,אם הייתה .הספק מתחייב
ומצהיר כי אין לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות ,שעילתן בהתקשרויות קודמות
ו/או במצגים ו/או התחייבויות שנעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימת הסכם זה וכי הסכם זה,
ממועד חתימתו ,מדיר באופן ממלא וממצה את כל זכויות והתחייבויות הצדדים.
 .5תמורה
 .5.1תמורת אספקת השירותים וקיום מלוא התחייבויות הספק על פי תנאי החוזה ,תשלם
העירייה לספק את התמורה בהתאם לתנאי המכרז ,בגובה מכפלת כמויות הדלק שנצרך
בפועל ברכבי העירייה בתעריפים שצוינו על ידי הספק בהצעתו למכרז.
 .5.2מובהר כי כל שירות שאינו במסגרת ההסכם והמכרז ,ישולם לספק על ידי העירייה רק
בכפוף להזמנה בכתב ומראש החתומה ע"י מורשי החתימה של העירייה.
 .5.3אופן תשלום התמורה :שוטף  60 +ימים לסולר ושוטף  30 +לבנזין.
 .5.4התמורה המפורטת לעיל הינה תמורה מלאה וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של הספק
לפי ההסכם ולפי דין והיא כוללת ,בין היתר ,גם את חישוב הוצאותיו של הספק בגין שכר
עבודה והעסקת כוח אדם ,תשלומים על פי דין ,מסים והיטלים ,עלות ההתקנים והתקנתם,
וכן כל הוצאה אחרת מכל סוג שהוא הדרושה לביצוע השירותים על ידי הספק לפי תנאי
ההסכם ,בין אם באופן קבוע ובין אם באופן ארעי .העירייה לא תשלם כל תוספת או תשלום
נוסף ביחס לתמורה כאמור ,אף אם גדלו תשומות הספק ,אף אם נדרש הספק להוסיף
אמצעים ו/או כוח אדם ו/או משאבים אחרים לשם ביצוע התחייבויותיו ומכל סיבה אחרת.
 .6מעמד הספק ועובדיו
 .6.1מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין
לבין ספק המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים לבין קונה שירותים בלבד ,והם אינם
יוצרים בשום מקרה יחסי עובד-מעביד בין הספק ו/או המועסקים מטעמו לבין העירייה.
 .6.2הספק מתחייב לשלם עבור כל המועסקים מטעמו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים
שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או הסכמים החלים עליו ו/או על מעסיקים מסוגו
לרבות צווי הרחבה ,ולרבות ,מבלי לפגוע בכלליות האמור ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מע"מ,
תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ,דמי מחלה ,דמי חופשה שנתית ,שכר מינימום,
קרנות עובדים ,תשלומי פנסיה וכיוצ"ב.
 .6.3הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע
ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו ,או לכל אדם אחר ,בשל פעולות שביצע .חויבה
העירייה או מי מטעמה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים
על ידי הספק בביצוע הסכם זה ,לרבות ספק משנה ,ישפה הספק את העירייה עם דרישתה
הראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור .הספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה כל
שהיא מהעירייה בנוגע לסכומים כאמור לעיל.
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 .7אחריות
 .7.1בנוסף לאמור בכל דין ,יהיה הספק אחראי לכל נזק או אבדן ,ע"פ דין ,בין ישיר ובין עקיף,
שייגרמו תוך כדי אספקת השירותים נשוא מכרז זה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב רשלנות,
מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות הסכם זה שגרמה לנזק ,בין ממשי ובין כלכלי ,וינקוט
בכל האמצעים המעשיים למניעתם.
 .7.2העירייה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לספק ו/או למי מעובדי הספק ו/או שלוחיו ו/או
כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב אספקת
השירותים.
 .7.3הספק אחראי כלפי כל צד שלישי ,במידה שאחריות כזו מוטלת עליו לפי כל דין ,לנזקים
שייגרמו תוך כדי אספקת השירותים ובקשר לכך .אם תידרש העירייה לשלם לצד שלישי
פיצויים כלשהם ,מתחייב הספק להחזיר לעירייה ו/או לשפותה את הסכום שישולם על ידו
בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי העירייה ,לרבות הוצאות משפטיות ,ואותו סכום
יראוהו כחוב המגיע לעירייה מהספק לפי הסכם זה.
 .7.4הספק יהיה אחראי לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או
של מי מטעמו ,שייגרמו בקשר עם ביצוע השירותים ,על פי כל דין ,לגופו או לרכושו של אדם
כלשהו ו/או כל צד שלישי לרבות גורם שנכנס ללא כל הרשאה ,והוא ינקוט בכל האמצעים
הסבירים למניעתם.
 .7.5הספק ישפה את העירייה על כל סכום שתחויב העירייה לשלם ,או שתשלם ,בגין נזק או אבדן
להם אחראי הספק על פי סעיף קטן  ,7.4לרבות בגין הוצאות משפטיות שתגרמנה בעטיו של
הנזק כאמור .נדרשה העירייה לשלם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של
מי מטעמו או ספק משנה של הספק במסגרת פעולות על פי החוזה או בקשר אליו ,ישפה
הספק את העירייה על כל סכום שתשלם העירייה ,לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות
שיישא בהן בקשר לדרישה האמורה .העירייה תהיה רשאית לעכב תשלומים לספק בגובה
הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הספק בגין נזק או אובדן ,כאמור ,עד אשר תיושבנה
תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה .העירייה.
 .7.6העירייה תודיע לספק על כל תביעה או דרישה שתגיע אליה בקשר עם מתן השירותים,
בסמוך למועד שתגיע אליה ,ותאפשר לספק להתגונן בפני תביעה או דרישה כאמור ,על
חשבונו של הספק .אין באמור כדי לפגוע בזכות העירייה להתגונן בעצמה כנגד תביעה או
דרישה כאמור ,היה והספק לא יעשה זאת תוך זמן סביר.
 .8ביטוחים
 .8.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  07לעיל באשר לאחריותו של הספק ,מתחייב הספק
לקיים בתוקף ,על חשבונו ,אצל חברת ביטוח מורשית בישראל ,למשך כל תקופת הסכם את
כל הביטוחים כדלקמן ,בתנאים כמפורט באישור קיום ביטוחים )"האישור"( המצורף כחלק
בלתי נפרד מהסכם זה .מובהר כי המצאת אישור קיום ביטוחים תקף על ידי הספק הינה
תנאי מוקדם לחוזה זה ותנאי מאוחר לזכייה .המצאת האישור היא תנאי יסודי לתקפותו של
הסכם זה ולהתקשרותה של העירייה בו ובלעדיו אין תוקף להתקשרות עמו ,מבלי שיש בכך
כדי לגרוע מזכויות העירייה כלפי הספק בהתאם לחוזה זה או כל דין.
 .8.1.1ביטוח סיכוני צד ג' ,גוף ורכוש בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך ₪ 5,000,000
לאירוע ולתקופה ,כאשר המבוטחים לפי הפוליסה הזו יהיו הספק והעירייה
כמבוטחת נוספת בגין מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של מי מטעמו והפוליסה
תכלול סעיף בדבר "אחריות צולבת" .הכיסוי יכלול כיסוי בגין מיהול דלקים וכן
ביטול סייג אחריות מקצועית לגבי נזקי גוף .היה והאישור יכלול סעיף זה ,תבוטל
הדרישה לביטוח אחריות מקצועית ,כל עוד קיים סעיף זה בפוליסות הביטוח צד

חתימות מורשי החתימה של המציע/הספק:
עמוד  20מתוך 46

מכרז פומבי מס'  -1/2014אספקת דלקים ושירותי תדלוק לכלי רכב
שלישי של הספק.
 .8.1.2ביטוח חבות מעבידים לגבי עובדי הספק וכל יתר המועסקים על ידו בביצוע
השירותים ,בגבולות האחריות המקובלים במדינת ישראל ואשר לא יפחתו מסך
 5,000,000ש"ח לתובע ומסך  20,000,000ש"ח לאירוע ולתקופת הביטוח .בביטוח זה
בוטלה זכות השיבוב כנגד העירייה והכיסוי הורחב לכלול את העירייה כמבוטחת
נוספת ,וזאת במידה והעירייה תחשב לפי כל דין כמעבידם של עובדי הספק.
 .8.1.3ביטוח אחריות מקצועית לספק ולעובדיו בגבול אחריות שלא יפחת מסך 1,000,000
ש"ח לאירוע ולתקופת הביטוח בגין פעולות הכרוכות בהפעלת עובדים הנדרשים
לתעודות ו/או אישורים מיוחדים לצורך פעילותם ,היה ונכלל בפוליסה לביטוח צד
שלישי של הספק סעיף ביטול סייג אחריות מקצועית לגבי נזקי גוף ,תבוטל הדרישה
לביטוח זה.
 .8.2על אף כל דבר האמור בהסכם זה העשוי לסתור זאת ,מוסכם באשר לזכות השיבוב כי
האחריות המלאה לביצוע העבודות/השירותים והסיכונים הכרוכים בהם יחולו על הספק
ולא על העירייה ועל כן הספק והמבטח יוותרו על זכות השיבוב כלפי העירייה ועובדיה בקשר
לכל תביעה הנוגעת לנושאים לעיל ,ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך
כוונת זדון.
 .8.3הספק יציג לעירייה ,בתוך  14יום מחתימת הסכם זה ,ואחר כך מעת לעת בראשית כל שנת
פעילות וכן מפעם לפעם לפי דרישת העירייה ,העתקים מפוליסות הביטוח הנ"ל ,אישור קיום
הביטוחים וכל מסמך אחר הנוגע לביטוחים.
 .8.4לא קיים הספק בתוקף איזו מן הפוליסות הנ"ל ו/או לא שילם איזו פרמיה המגיעה ממנו
במועדה ,תהא העירייה רשאית ,אך לא חייבת ,לדאוג בעצמה לפי שיקול דעתה לכל כסוי
ביטוחי שלא נעשה ע"י הספק ו/או לשלם איזו פרמיה שלא שולמה על ידו ,והספק ישיב
לעירייה כל סכום שהוצא על ידו בקשר עם הנ"ל בתוך  14ימים מדרישתה הראשונה של
העירייה בכתב .חוב זה ייחשב כחוב פסוק לכל דבר ועניין.
 .8.5אין באמור בסעיף  8.48.4לעיל כדי לשחרר את הספק מאחריותו החוזית ו/או החוקית כלפי
העירייה .כמו כן ,לספק לא תהה טענה כל שהיא כלפי העירייה בגין היקפי הביטוחים,
הכיסויים ,ההשתתפויות העצמיות וכד' היה ומימשה העירייה את זכותה על-פי סעיף 8.4
לעיל.
 .8.6הספק מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר יידרש
לעשותה על ידי העירייה כדי למשש את חוזי הביטוח בעת הצורך.
 .8.7לא התקשר הספק בכל חוזי הביטוח ,אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה או שלא
קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח ,תחולנה ההוראות הבאות:
.8.7.1

העירייה רשאית ,לאחר שנתנה לספק התראה של ) 15חמישה עשר( ימים,
להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי הביטוח ,לרבות ריבית והפרשי
הצמדה ,לפי חוזי הביטוח.

.8.7.2

עשתה העירייה כאמור בסעיף  8.7.1לעיל ,יחולו כל הוצאותיה על הספק ורשאית
העירייה ,לפי שיקול דעתה ,לנכות כל סכום ששילם מכל סכום שיגיע ממנו לספק
בכל זמן שהוא ,לפי החוזה או לפי חוזה אחר או לפי דין ,ורשאי הוא לגבות סכום
זה מהספק בכל דרך אחרת ,לרבות חילוט הערבות.

.8.7.3

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הספק המפורטות בהסכם ,או כדי
להטיל על העירייה חבות כלשהי.
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 .8.8הספק יישא בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים לעיל וכן יישא בכל נזק
שיגרם עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו שאינו מכוסה על ידי פוליסות
הביטוח של הספק.
 .8.9כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר
קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי העירייה והוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא
הזכויות על פי פוליסות הביטוח.
 .8.10הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות העירייה על
פי הפוליסות ,הספק יהא אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי
כלפי העירייה ולרבות כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
 .9ערבויות
 .9.1כבטחון למילוי מלוא התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,ימסור הספק לעירייה במעמד
חתימת ההסכם ערבות בנקאית )להלן" :ערבות ביצוע"( .הערבות תהיה אוטונומית ,בלתי
מותנית ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,בנוסח המצורף להסכם ,לפקודת העירייה ,בסך של
 ₪ 40,000ובתוקף למשך  39חודשים ממועד החתימה על ההסכם .על הערבות לשאת את
שמו המלא של הספק באופן מדויק.
 .9.2ככל שתממש העירייה את אופציה הנתונה בידה להארכת תוקפו של ההסכם )"תקופת
הארכה"( ,יפקיד הספק בידי העירייה מיד בתחילת כל תקופת הארכה כאמור ,וכתנאי
לתחילתה ,ערבות ביצוע בסכום ובתנאים הנ"ל ,ואשר תוקפה יהיה עד לאחר  90יום מתום
תקופת ההארכה ,לפי העניין.
 .9.3לא קיים הספק הוראה מהוראות הסכם זה ,רשאית העירייה לחלט את הערבות לאחר מתן
הודעה מראש בכתב לקבלן על כוונתו לעשות כן ,לפחות  7ימים מראש .הספק יהיה רשאי
לשלם לעירייה את סכום הערבות על מנת למנוע את חילוטה ,ואולם אין בתשלום סכום
הערבות כדי לחייב את העירייה או בכדי להעניק לספק כל זכות להשבת דמי הערבות.
 .9.4אי מסירת הערבות על ידי הספק מהווה הפרה יסודית של הסכם זה ,והעירייה תהיה רשאית
לבטל את ההסכם באופן מיידי.
 .9.5חולטה הערבות ולא בוטל ההסכם על ידי העירייה ,יהיה על הספק להפקיד ערבות נוספת כך
שבידי העירייה תהא ערבות בגובה הסכום הנדרש כמפורט בסעיף  9.1לעיל.
 .9.6למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות הינו סכום פיצויים מוסכם
ומוערך מראש על הפרת ההסכם על ידי הספק מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק כלשהו.
 .9.7מבלי לפגוע באמור לעיל ,אין בחילוט הערבות הבנקאית כדי למנוע מהעירייה ו/או לשלול
ממנו מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומדים לה על-פי כל דין.
 .9.8העירייה תהא רשאי להציג את הערבות לפירעון מיידי בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות
בהתאם לסעיף  9להסכם שלהלן.
 .9.9מתן הערבות כאמור ,על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי העירייה כמתאים
לדרישותיו ,מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף.

חתימות מורשי החתימה של המציע/הספק:
עמוד  22מתוך 46

מכרז פומבי מס'  -1/2014אספקת דלקים ושירותי תדלוק לכלי רכב
 .10איסור הפסקת עבודה על ידי הספק:
 .10.1הספק מתחייב לא לשבות ולא להשבית ו/או להפסיק את השירות מכל סיבה שהיא ,וייתן
את השירותים נשוא ההסכם בכל יום ברציפות עפ"י תכנית העבודה למשך כל תקופת
ההסכם ,וזאת גם במקרה של מחלוקת באשר לפרשנות הסכם זה ,ואפילו ככל שיתברר כי
העירייה כשלה בקיומו ולמעט מקרים בהם הורתה העירייה ו/או המנהל במפורש לספק
לחדול מביצוע השירותים .ככל שתתגלע בין הספק ובין העירייה מחלוקת בדבר זכאותו או
חובתו של הספק מכוח הסכם זה ,ו/או כל מחלוקת אחרת ,זכאי הספק לברר את תביעותיו
בפני ערכאה מוסמכת ,ואולם מובהר בזה כי הספק מוותר בזה על כל סעד מניעתי ,וימצה
את סעדיו במישור הכספי בלבד.
 .10.2הספק ייחשב כמי שהפר הוראות הסכם זה ,אם אי ביצוע העבודות ייגרם מחמת הסיבות
הבאות ,ולפרק זמן שאינו עולה על המתבקש והכרחי לפי דעת העירייה ,אולם הספק לא
יהיה זכאי ולא יקבל כל תשלום בגין התקופה והסיבות ,שמנעו ביצוע השירותים ,כמפורט
בסעיף זה להלן.
 .10.2.1בשל סיבה שנגרמה מכוח עליון ,שלספק אין שליטה עליה.
 .10.2.2שביתות עובדים כלליות בכל הארץ ,שעובדי הספק יצטרפו אליהן ,אך לא שביתות
של עובדי הספק בלבד.
 .10.2.3הפסקת ביצוע שירותים לפרק זמן לפי הוראות העירייה
 .10.2.4פריצת מלחמה או מצב חרום ,שלדעת העירייה לא יאפשרו ביצוע העבודות על פי
הסכם זה.
 .11סודיות
 .11.1הספק מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע ,פרטים ונתונים מכל סוג שהוא
בקשר עם ביצועו של הסכם זה ,לרבות כל מידע אודות תדלוק של מי מרכבי העירייה או
באשר לכמות רכבי העירייה וכיוצ"ב ,לכל גורם חיצוני ,וזאת גם לאחר תום תקופת
ההתקשרות.
 .11.2הספק מתחייב לא לעשות במידע כל שימוש ,במישרין או בעקיפין ,אלא כנדרש לצורך ביצוע
השירותים ,ולא לנצל לטובתו או לטובת מישהו אחר )זולת העירייה( את המידע.
 .11.3מובהר בזאת שעל הספק וכל עובדיו וכל מי מטעמו לפעול על פי הוראות כל דין ,לרבות ותוך
הקפדה על שמירת חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א – .1981
 .11.4הפרת התחייבויותיו של הספק או מי מעובדיו לשמירת סודיות ,כמפורט לעיל ,תהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
 .12פיצויים מוסכמים:
 .12.1לא העניק הספק את השירות ברמה הנדרשת ובהתאם לתנאי החוזה ולהוראות המנהל ו/או
לא עמד בלוחות הזמנים ,יחויב הספק בתשלום פיצויים מוסכמים מראש לעירייה בשיעורים
הקבועים בנספח ז' 4-לחוזה זה.
 .12.2סכום הפיצוי המוסכם הנקוב ,הינו נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של
ההפרה בעת החתימה על חוזה זה ,ולא תישמע טענה בדבר אי סבירותו של שיעור הפיצוי
המוסכם.
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 .12.3העירייה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצוי המוסכם ,מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן
שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהספק בכל דרך אחרת .אין בתשלום הפיצויים או הניכויים
כשלעצמם משום שחרור הספק מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת
לפי ההסכם.
 .12.4הזכות הניתנת לעירייה לפיצויים לפי סעיף זה היא בנוסף לכל זכות ,סעד ותרופה שהעירייה
זכאית להם לפי החוזה או לפי כל דין.
 .13הפרת ההסכם
 .13.1הוראות סעיפים  9 ,8 , ,4ו 10 -הינן עיקריות ויסודיות לחוזה זה ,והפרתן תיחשב הפרה
יסודית של החוזה.
 .13.2הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות בשל
הפרת חוזה( ,תשל"א– ,1970או הפר תנאי אחר מתנאי הסכם זה ולגבי הפרה זו ניתנה לספק
ארכה לקיום התנאי ,והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה ,רשאית העירייה
בכל אחד מן המקרים שפורטו לבטל הסכם זה ,ו/או לחילופין רשאית העירייה לבצע בעצמה
ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר היה אמור להיעשות על ידי הספק וזאת על חשבון
הספק ,וזאת בנוסף על כל זכות שיש בידי העירייה על פי כל דין לאכוף על הספק לבצע
התנאי ו/או ההתחייבויות על-פי ההסכם.
 .13.3מבלי לפגוע בכלליות האמור ,מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה
יסודית של הסכם זה ויזכו את העירייה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה
יסודית:
 .13.3.1אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הספק.
 .13.3.2אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לספק.
 .13.3.3אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  30יום.
 .13.3.4אם הספק הסב את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר או העסיק ספק משנה בביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה ,מבלי לקבל מראש את הסכמת העירייה בכתב.
 .13.3.5אם הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.
 .13.3.6כאשר יש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתו שהספק או מי מטעמו הציע ו/או נתן
לאחר שוחד ,מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה.
 .13.3.7אם הספק נכנס למצב של חדלות פירעון.
 .13.3.8הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם.
 .14איסור הסבת והמחאת זכויות חובות והתחייבויות
 .14.1הסכם זה נערך עם הספק בלבד ,והוא אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או
להעביר את ההסכם כולו ,או חלקו ,או כל טובת הנאה על פיו ו/או איזו זכות מזכויותיו ו/או
התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ו/או להמחות סכומים המגיעים ו/או שיגיעו לו
בגין ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,לכל חברה ,תאגיד ,שותפות ,גופים ,אדם ,או
קבוצות אנשים אחרים ו/או לצד שלישי כלשהו ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא אם
תסכים לכך העירייה מראש ובכתב .תנאי זה מהווה תנאי עיקרי ויסודי בהסכם.
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 .14.2כל שינוי בזהות בעלי המניות של הספק ללא אישור מראש ובכתב של העירייה יחשב
להעברת זכויות אסורה.
 .14.3אם הספק הינו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה ,יראו בהעברת  25%או יותר
מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות ,כהעברת זכות המנוגדת לסעיף  14.1לעיל ,בין אם
ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים.
 .14.4העירייה רשאית לסרב לבקשת הספק כאמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין היא
חייבת לפרט את סיבותיה.
 .14.5העירייה תהיה רשאית לסרב להמחות סכומים ,כאמור ,או להתנותם בכל תנאי שיראה לה
לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,לרבות תנאים בדבר הגדלת הערבות הבנקאית או
קביעת בטחונות נוספים של הספק להבטחת ביצועו של ההסכם.
 .14.6נתנה העירייה את הסכמתה במפורש ובכתב לבקשת הספק ,לא יהיה בכך כדי לפטור את
הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי הסכם זה .העירייה רשאית לבטל את הסכמתה על פי
שיקול דעתה הבלעדי במסירת הודעה בכתב לספק ואין היא חייבת לפרט את סיבותיה.
 .15כללי
 .15.1העירייה תהא רשאית לקזז מהכספים המגיעים לספק כל סכום המגיע לה ממנו בין על פי
הסכם זה ובין מכל עילה אחרת שהיא.
 .15.2כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי )להלן" :ויתור"( של צד במימוש כל זכות
מזכויותיו על פי הסכם זה לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין על ידי
מורשי החתימה מטעם אותו צד.
 .15.3ויתור כאמור לא ייחשב כויתור על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או זכות אחרת.
 .15.4הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל חוזה ,הסדר ,זיכרון
דברים ,מצג או הבטחה קודמים.
 .15.5כל שינוי או תיקון להסכם יעשה בכתב בלבד ובהסכמת שני הצדדים.
 .16סמכות השיפוט
סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא:
א .בנושאים שהם בסמכותו העניינית של בית משפט שלום – לבית משפט השלום בתל אביב יפו,
בלבד.
ב.

בנושאים שהם בסמכותו העניינית של בית משפט מחוזי – לבית משפט המחוזי בתל אביב יפו,
בלבד.
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 .17כתובת הצדדים והודעות
 .17.1כל הודעה של צד בקשר עם הסכם זה ,תישלח בדואר רשום למשרדו של הצד השני לפי
הכתובות המצוינות במבוא להסכם זה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר
בפקסימיליה.
 .17.2הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור  72שעות ממועד מסירתה
כדין בדואר.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
העירייה:

מזל זרחיה
גזברית העירייה

חותמת העירייה

דוד יוסף
ראש העירייה

הספק
שם בעל זכות החתימה:

חתימה:

שם בעל זכות החתימה:

חתימה:
חותמת:

אישור עורך דין
אני החתום מטה,

 ,עו"ד של

)להלן" :הספק"( ,הרשום לעיל ,מאשר כי ביום

הופיעו בפני ה"ה

.1

ת .ז .

.2

ת .ז .

,

המשמשים כמנהלי הספק ,וחתמו בפני על הסכם זה ,וכי נתקבלו אצל הספק כל ההחלטות והאישורים
הדרושים על פי כל דין לחתימתם על הסכם זה ,וכי והם רשאים לחתום ולחייב את הספק בחתימתם
לכל דבר ועניין ,לרבות בחתימתם על הסכם זה.

תאריך

חתימת וחותמת עורך דין

חתימות מורשי החתימה של המציע/הספק:
עמוד  26מתוך 46

מכרז פומבי מס'  -1/2014אספקת דלקים ושירותי תדלוק לכלי רכב
נספח א'  -פרטי הספק; הצהרה ואישור עו"ד
שם הספק
תאריך רישום
כתובת משרד )רשום(

מספר מזהה

סוג התאגיד
מס' טלפון:
טלפון נייד:
מס' פקס':
דוא"ל:

פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד:
שם ושם משפחה

כתובת

מספר ת.ז.

תפקיד בתאגיד

הצהרה והתחייבות
אני החתום מטה ___________________ ,ת.ז ,_______________ .משמש כ______________
אצל הספק _______________ )להלן" :הספק"( ,מצהיר כי אני מוסמך לחייב את הספק בחתימתי.
אני מאשר שקראתי את מסמכי המכרז ,ההסכם והנספחים המצורפים להם ,ומאשר כי הספק מתחייב
למלא אחר התנאים והדרישות לשביעות רצונה המלא של העירייה .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,אני מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הספק הם כמפורט לעיל.
 .2נכון ליום תצהירי זה לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או
פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו.
 .3המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון
או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה וזאת בעשר ) (10השנים שקדמו להכנתו
של תצהירי זה.
 .4המציע מפעיל  30תחנות דלק ציבוריות לפחות בפריסה ארצית ,מתוכן תחנת דלק ציבורית אחת
לפחות בתחום שיפוט העירייה ובנוסף  2תחנות דלק ציבוריות לפחות ברדיוס  101ק"מ מגבול
שיפוט העירייה.
 .5פרטי תחנות הדלק הציבוריות המופעלות על ידי המציע ,לרבות שמה וכתובתה של כל תחנה ,הינם
בהתאם לפרטים המצורפים כנספח א' 1-לתצהירי זה.
 .6זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
חתימה:

חתימה:

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ____________________ ,מ _____________________ ,מאשר בזה כי פרטי
הספק כמצוין לעיל נכונים ,כי החתום/ה מעלה ,מר/גב' ____________________ הוא/היא מורשה
חתימה מטעם המתכנן ומוסמך/ת לחייב את הספק בחתימתו/ה על-פי מסמכי היסוד של הספק וכי
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה
עליו בפניי.
תאריך

שם ומשפחה

חתימה  +חותמת
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נספח ב'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו") 1976-החוק"(
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הספק )להלן" :הספק"( המתקשר עם
העירייה .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הספק.
) .2למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה(
 הספק ,או בעל זיקה אליו כהגדרתו בסעיף 2ב)א( לחוק )"בעל זיקה"( ,לא הורשעו
בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,
התשנ"א") 1991-חוק עובדים זרים"( או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ") 1987חוק
שכר מינימום"(.
 הספק או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או
חוק שכר מינימום.
) .3למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה במקרה שהספק או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי
עבירות לפי חוק עובדים זרים או חוק שכר מינימום:
 במועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן" :מועד ההתקשרות"( חלפה שנה אחת
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 במועד ההתקשרות לא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .4ידוע לי כי לצורכי החוק ,הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה
בחשון התשס"ג ) 31באוקטובר .(2002
 .5זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________________
המצהיר

אישור
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על
ידי ת.ז/ _____________.המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

___________
חתימת עוה"ד
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נספח ג'  -ערבות הצעה
תאריך:
לכבוד
עיריית אור יהודה )"העירייה"(
א.ג.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית מס'

____________________________________________

לפי פי בקשת) ,___________________________________________________________________________ ,להלן " -המבקשים"(
אנו ערבים בזה כלפיכם בזאת בערבות מוחלטת ,בלתי תלויה ובלתי מותנית ובכל תנאי לסילוק כל
סכום ,המגיע או שיגיע לכם מאת המבקשים בקשר עם מכרז מס'  - 1/2014לאספקת דלקים ושירותי
תדלוק לכלי רכב של העירייה )להלן" :המכרז"( ,בסכום של עד ) ₪ 40,000במילים :ארבעים אלף
שקלים חדשים( בתוספת הפרשי הצמדה למדד )להלן" :הפרשי ההצמדה"( ,וזאת להבטחת קיום ומילוי
כל התחייבויות המבקשים על פי התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז.
כל סכום מתוך ערבות זו ,שנשלם לכם עקב דרישתכם ,ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים
לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,שיחושבו כמפורט להלן:
בכתב ערבותנו זה:
"המדד החדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום הערבות בפועל.
"המדד היסודי"  -מדד חודש מרץ .2014
אם יתברר ביום תשלום הערבות ,על פי דרישתכם ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,נשלם את
סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
למניעת ספק כל ספק מצוין בזאת ,כי אם יתברר ביום התשלום ,על פי דרישתכם ,כי המדד החדש ירד
לעומת המדד היסודי ,לא יחול שינוי בסכום ערבות זו ואנו נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם,
ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות שנקבע.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הערבות הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה כאמור
לעיל תוך  7ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב מבלי שיהיה עליכם לבסס ו/או לנמק את
דרישתכם ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי היכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם
או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי תלויה ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ערבות או העברה או הסבה.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך ____________ )כולל(.
דרישה על פי ערבות זו ניתן להפנות באמצעות פקסימיליה או בדוא"ל לסניף הבנק ______________
שכתובתו _________________________________________________

תאריך

חתימה וחותמת הבנק
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נספח ד'  -נוסח ערבות ביצוע
תאריך___________ :
לכבוד
עיריית אור יהודה )"העירייה"(

הנדון :ערבות בנקאית מס'

____________________________________________

על פי בקשת) ,____________________________________________________________________________ ,להלן " -המבקשים"(
אנו ערבים בזה כלפיכם בזאת בערבות מוחלטת ,בלתי תלויה ובלתי מותנית ובכל תנאי לסילוק כל
סכום שתדרשו מאיתנו בסכום של עד ) ₪ 40,000במילים :ארבעים אלף שקלים חדשים( בתוספת
הפרשי הצמדה למדד )להלן" :הפרשי ההצמדה"( ,המגיע או העשוי להגיע לכם מאת המבקשים וזאת
להבטחת קיום ומילוי כל התחייבויות המבקשים על פי התנאים והדרישות המפורטים בחוזה ביניכם
לבין המבקשים וכל המפרטים הטכניים והנספחים לחוזה במסגרת מכרז מס'  - 1/2014לאספקת
דלקים ושירותי תדלוק לכלי רכב של העירייה ) להלן" :ההסכם"(.
כל סכום מתוך ערבות זו ,שנשלם לכם עקב דרישתכם ,ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים
לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,שיחושבו כמפורט להלן:
בכתב ערבותנו זה:
"המדד החדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום הערבות בפועל.
"המדד היסודי"  -מדד חודש מרץ .2014
אם יתברר ביום תשלום הערבות ,על פי דרישתכם ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,נשלם את
סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
למניעת ספק כל ספק מצוין בזאת ,כי אם יתברר ביום התשלום ,על פי דרישתכם ,כי המדד החדש ירד
לעומת המדד היסודי ,לא יחול שינוי בסכום ערבות זו ואנו נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם,
ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות שנקבע.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הערבות הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה כאמור
לעיל תוך  7ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב מבלי שיהיה עליכם לבסס ו/או לנמק את
דרישתכם ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי היכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם
או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי תלויה ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ערבות או העברה או הסבה.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך ____________ )כולל(.
דרישה על פי ערבות זו ניתן להפנות באמצעות פקסימיליה או בדוא"ל לסניף הבנק ______________
שכתובתו _________________________________________________

תאריך

חתימה וחותמת הבנק
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מכרז פומבי מס'  -1/2014אספקת דלקים ושירותי תדלוק לכלי רכב
נספח ה'  -אישור קיום ביטוחים
לכבוד:
עיריית אור יהודה
)להלן" :העירייה"(
אנו הח"מ ________________________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מאשרים בזאת כי הפקנו
עבור________________________ )להלן" :הספק" ו/או " המבוטח "( פוליסות ביטוח אחריות
מקצועית ,צד שלישי ,חבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן והמתייחסת
לאספקת דלקים ושירותי תדלוק לכלי רכב של העירייה )להלן" :השירות"( .תנאי הכיסוי לא יפחתו
מתנאי ביט הרלוונטיים במועד תחילת הביטוח.
מוסכם בזאת במפורש כי תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי "ביט" הרלוונטיים במועד תחילת הביטוחים.
הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:
 .1ביטוח אחריות מקצועית:

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך  1,000,000ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח
שנתית ,המכסה את רשלנותו המקצועית של המבוטח בהיותו אחראי על כל הפעולות הקשורות וגם
או הכרוכות בך ,כמוגדר בהסכם ההתקשרות עם העירייה בגין פגיעה ברכוש או בגוף של אדם כל
שהוא או כל גוף או ישות משפטית שהיא ,לרבות העירייה הנובעת מרשלנות מקצועית.
הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:
 .1.1שם המבוטח יכלול את שמה של העירייה וגם או עובדיו וגם או כל הבא מטעמו.
 .1.2הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת הספק כנגד העירייה.
 .1.3הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת
המבטחת את העירייה כנגד אותה חבות.
 .1.4הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של הספק ,וגם או כל מי שבא מטעמו ,בתנאי
הפוליסה או בהתניותיה בתום לב ,לא יפגע בזכותה של העירייה להיפרע או להיות מבוטח
ע"פ פוליסה זו בגין אחריותה השילוחית והשיורית.
 .1.5הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר  180יום ,לאחר סיומה אם
המבטח יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש ,ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת
המכסה את אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י הספק.
 .1.6הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות  60יום בגין ביטול או אי חידוש הפוליסה
או שינוי לרעה בתנאיה.
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 .2ביטוח צד שלישי:

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור .גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 5,000,000 .-
ש"ח לאירוע ולתקופה ) 12חודשים(.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 .2.1יצוין במפורש בפוליסה כי העירייה ,כל הבאים מכוחה ,נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך
פוליסה זו כצד שלישי.
 .2.2הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת
המבטחת את העירייה כנגד אותה חבות.
 .2.3סייג אחריות מקצועית בפוליסה לא יחול בגין נזקי גוף.
 .2.4כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'.
 .2.5הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד העירייה.
 .2.6הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד העירייה ולמעט
כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .3ביטוח חבות מעבידים:

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע
העבודות/השירותים ,בגבולות אחריות של  5,000,000ש"ח לתובע ולסך של ₪ 20,000,000לתקופת
ביטוח של ) 12שנים עשר( חודשים.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 .3.1לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.
 .3.2הביטוח חל על כל עובד של הספק ,ספק משנה שלו ועובדיו של ספק משנה כאמור ,בין אם
קיבל שכר מהספק ובין אם לאו.
 .3.3הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד העירייה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק
בזדון.
.4

הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:
 .4.1כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הספק אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.
 .4.2המבוטח בכל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה ,הורחב כך שהוא כולל גם
את העירייה ,עובדיו ,נבחריו ,המפקח ,וקבלני משנה של הספק.
 .4.3במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת
הודעה מהספק וגם או העירייה אלא אם כן נודיע לעירייה על כוונתנו שלא לחדש את
הביטוחים במכתב רשום ,לפחות ) 60שישים( יום לפני כניסת הביטול לתוקף.
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 .4.4הביטוחים שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם
היקפם ,אלא אם כן מסר המבטח לעירייה הודעה ,במכתב בדואר רשום ,על כוונתו לעשות
כן ,לפחות ) 60שישים( יום מראש.
 .4.5בכל הביטוחים שערך הספק בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה
בפוליסה – למעט תביעות המוגשות נגד הספק לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי,
כאשר התביעה נובעת מ :אש ,התפוצצות ,אדים ,גז ,שיטפון ,בהלה ,חומרים רעילים או
מזיקים או כימיים ,מכשירים סניטריים פגומים ,זיהום תאונתי מכל סוג ותיאור שאינו חלק
מתהליך מתמשך ,עבודות נוער כחוק ,הוצאת דיבה ולשון הרע ,הרעלה במזון או במשקה.
 .4.6כל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של
המבטח על זכותו לתחלוף ) (SUBROGATIONנגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף
שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור לעבודות ולמעט כלפי
מי שגרם לנזק בזדון.
 .4.7כל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות
העירייה מחמת אי מסירת הודעה על נזק ,איחור בהגשת תביעה ,וכיוצ"ב ,אלא אם המקרה
היה ידוע לעירייה ,שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל העירייה ,גזבר העירייה או האחראי על הביטוח
בעירייה.
 .4.8כל הוראה בביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה ,המפקיעה ו/או מקטינה ו/או
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל
כלפי העירייה .כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לעירייה הינו
"ביטוח ראשוני" ,המזכה את העירייה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו ,מבלי
שמבטחי העירייה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה
הנערכת לפי החוזה.
 .4.9הספק התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן
השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה .כ"כ חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות
תחולנה על הספק בלבד.
 .4.10המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם
לקיום ההתקשרות בין הספק לעירייה ,ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים העירייה לא
הייתה מתקשרת עם הספק ,אף במחירים אחרים.
 .4.11הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה.
ולראייה באנו על החתום:
שם המבטח
שם החותם

חתימה וחותמת

שם החותם

חתימה וחותמת
תאריך
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נספח ו'  -הצעת והצהרת המציע
הצעת והצהרת המציע במכרז לאספקת דלקים ושירותי תדלוק לכלי רכב של העירייה.
אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה
כדלקמן:
 .1קראנו בעיון ,בחנו בקפידה ,הבנו והננו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,והצעתנו זו מוגשת
בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו ,ולא נציג כל תביעות ו/או דרישות
המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ,והננו מוותרים בזה מראש על כל טענה כאמור.
 .2בדקנו ,לפני הגשת הצעתנו למכרז ,את כל הנתונים והדרישות המתייחסים לשירותים ,על-פי כל דין
וע"פ מסמכי המכרז .קראנו הכול כמתואר במסמכי המכרז וכן בחנו את כל התנאים והנסיבות
הקשורים בביצוע מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז ,את החוקים ,הדרישות והנהלים של כל
הרשויות המוסמכות וכל גורם אחר שאישורו נדרש לצורך קיום התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז
וכן את כל הגורמים ,אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתנו .כן הננו מאשרים כי קביעת
התמורה בהצעתנו זו נעשתה בהתחשב בכל הנתונים שלעיל וכי אין ולא תהיה לנו כל טענה ,דרישה
או תביעה בקשר עם האמור לעיל ו/או עם הצעתנו.
 .3הננו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההתקשרות ,נקיים אחר הוראות כל דין ו/או הנחיות הרשויות
המוסמכות ,כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת ,ללא כל תמורה נוספת שהיא.
 .4אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את הדרישות
עפ"י המכרז.
 .5הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .6יש לנו את כל האמצעים הטכניים ,המקצועיים והניהוליים וכן את כל הציוד הנדרש על מנת לבצע
את הנדרש במכרז בהתאם לנקוב במסמכי המכרז ,ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.
 .7אנו מכירים את כל הדינים המתייחסים לנשוא המכרז ומתחייבים לפעול לפיהם לרבות לפי שינויים
שיחולו מעת לעת.
 .8הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך ) 90תשעים( יום
מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .ידוע לנו ,כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף
ההצעה למשך ) 30שלושים( יום נוספים ,וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש ,תיפסל הצעתנו זו,
והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 .9להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בגין השתתפות במכרז כנדרש במסמכי המכרז.
 .10היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך המועד שייקבע בהודעת העירייה על הזכייה ,נחתום על
כל המסמכים ונפקיד בידי העירייה כתב ערבות לקיום החוזה )"ערבות ביצוע"( ואישור על קיום
ביטוחים )בנוסחים הנדרשים במסמכי המכרז( הכול כנדרש במסמכי המכרז וכן נתחיל במתן
השירותים ביום שהעירייה תורה לנו.
 .11היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי ערבות המכרז הנמסרת על ידינו
עם הצעתנו זו להבטחת קיומה )"ערבות הצעה"( תחולט על ידי העירייה ,וסכום הערבות ייגבה על
ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
 .12הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה ,אנו
זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו ,חתימתנו מחייבת את המציע ואין כל מניעה על פי כל דין
או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
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 .13ידוע לנו כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתנו ,אם יתברר לה כי פרט
מפרטי הצהרתנו דלעיל אינו נכון.
 .14ידוע לנו כי המחירים כוללים את מלוא ההוצאות והתשומות הכרוכות בקיום מלוא ההתחייבויות
על פי תנאי המכרז וההסכם ,לרבות עלויות מיסוי ,היטלים וכיוצ"ב ,אך למעט מע"מ .לכל
המחירים יתווסף מע"מ כחוק כנגד חשבונית.
 .15ידוע לנו ,כי התחרות הינה על גובה ההנחה שתוצע על התעריף המרבי לצרכן לכל סוג דלק ,וזאת
בהתאם לעלות רכישת הדלקים המשוקללת לעירייה על בסיס נתוני הצריכה לשנה החולפת.
הניקוד ייקבע לפי המחיר נטו לתשלום המשוקלל בכל מוצר ,על פי העלות המשוקללת לעירייה על
בסיס נתוני הצריכה בשנה החולפת ,וזאת בהתאם ליחס הניקוד הבא:
 - 90%למחיר נטו לתשלום עבור סולר.
 - 10%למחיר נטו לתשלום עבור בנזין.
 .16ידוע לי ,כי העירייה שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה ,לרבות ההצעה הזולה
ביותר ,ואף לדחות ההצעות כולן.
 .17ידוע לי כי אהיה זכאי לתמורה אך ורק בגין עבודה שתבוצע על פי הזמנה חתומה בידי מורשי
החתימה של העירייה )ראש העירייה וגזבר העירייה(.
 .18הנני מציע לקיים את מלוא ההתחייבויות הכלולות בתנאי המכרז וההסכם ,לרבות כל עבודה או
מטלה הכרוכה בהן.
 .19ידוע לי ,כי הצעת המחיר תהא בלתי מסויגת .למען הסר ספק מודגש ,כי המחיר לדלקים המונפקים
יהיה אחיד לכל התחנות וכן לא תהא שום אבחנה בגין סוגי כלי רכב ו/או שיטות תדלוק ו/או סוג
המשתמשים.
 .20ידוע לי כי המחירים המוצעים הינם סופיים ,וכי לא יתווספו עליהם שום תשלומים נוספים ,ובכלל
זה לא יתווספו דמי-שירות ,דמי-שירות-לילה ,דמי-שירות-שבת וכל תשלום נוסף.
 .21ידוע לי כי המחירים המוצעים על ידי כוללים את מלוא התמורה אשר תגיע לי בגין קיום מלוא
התחייבויותיי על פי תנאי המכרז והחוזה ,ובכלל זה התקנת התקני התדלוק האוטומאטיים ברכבי
העירייה ,תחזוקתם תיקונם והחלפתם כפי שיידרש ,וכן אספקת כרטיסי תדלוק כפי שאדרש,
ונשיאה בכל עלות או הוצאה אשר תידרש לשם מתן השירות באופן מיטבי תוך הקפדה על תנאי
החוזה.
 .22ידוע לי כי תעריפי הדלקים לחישוב התמורה על פי ההסכם הינם סכומים סופיים ולא אהיה זכאי
לשום תוספת למעט מע"מ.
 .23ידוע לי ,כי ההנחה שתוצע על ידי תתעדכן ביום העבודה הראשון לכל חודש קלנדארי למשך כל
תקופת ההתקשרות ,בהתאם לשינוי שיחול )ככל שיחול( במחירי בז"ן ו/או המיסים המוטלים.
"מחיר בז"ן" = המחירים ל 1-ק"ל סולר  /בנזין  95אוקטן ,לאספקה במיכליות ,כפי שמתפרסמים
באתר מינהל הדלק במשרד התשתיות.
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 .24בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן ובכל מסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות ,רצ"ב הצעתנו
כמפורט בטבלה שלהלן:

ההנחות המוצעות בתחנות התדלוק בפריסה ארצית
מחיר בז"ן ליום _________ באג'
הערה חשובה -יש לרשום כל המחירים המוצעים ללא מע"מ
סוג המוצר

מחיר מחירון
לתאריך

__________________

מחיר נטו לתשלום

הנחה מוצעת

בנזין

______  ₪לליטר

______  ₪לליטר

______  ₪לליטר

סולר

______  ₪לליטר

______  ₪לליטר

______  ₪לליטר

 .25מובהר בזאת כי עם חתימת ההסכם עם הזוכה ,ההצעה שניתנה תשמש כבסיס להנחה המדויקת
בחודש חתימת ההסכם )דהיינו הצעת המחיר תהוון ליום חתימת ההסכם בפועל( ,בהתאם לשינויים
במחיר הבז"ן ו/או המיסים המוטלים.
ולראיה באתי על החתום:
שם המציע

מס' טלפון

מס' ח.פ/.ת.ז.

מורשי חתימה(1 :

חתימה

(2

חתימה

_______________
תאריך

________________________
חתימת המציע
)מורשי החתימה  +חותמת(

אישור עו"ד
אני הח"מ ________________ ,עו"ד של _________________________ )להלן" :המציע"(
מאשר בזה כי ביום _________ חתמו בפני על הצעה והצהרה זו דלעיל ,וכן על כל יתר מסמכי המכרז
וההצעה ה"ה __________________ ת.ז ______________ .ו ________________ -ת.ז.
_____________ בשם המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי
מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים
לעיל מחייבת את המציע.

________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ו' – 1-אישור רו"ח בדבר היקף ביצוע שירותים ע"י המציע
לכבוד :עיריית אור יהודה )"העירייה"(
מכרז _________– לאספקת דלקים ושירותי תדלוק לכלי רכב של העירייה

הנדון :אישור רו"ח בדבר עמידה בתנאי סף
אני הח"מ ,רו"ח _____________ ,המשמש כרו"ח של _______________ ח.פ ______________
)להלן" :המציע"( ,מאשר בזאת כדלקמן:
למציע  10לקוחות לפחות ,אשר היקף רכישותיהם של כל אחד מלקוחותיה בשנת  2013עמד על 1,000
ק"ל לפחות בנזין  95אוקטן ו/או סולר.
בכבוד רב,

________________
)חותמת וחתימת רו"ח(
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נספח ז' – מפרט שירותים ואופן ביצועם על ידי הספק
 .1כללי :כל ההגדרות וההוראות המנויות להלן באות כדי להוסיף על האמור במכרז ובחוזה ,ואינן
גורעות מהוראות המכרז והחוזה או באות במקומן.
 .2הגדרות:
"בנזין" –

בנזין תקני לתחבורה 95 ,אוקטן ,בהתאם לסוג ,למינון ,לתמהיל,
למאפיינים ולאיכות הנדרשת בהוראות כל דין בקשר עם
השימושים הספציפיים אותם תבצע העירייה במהלך תקופת
ההתקשרות בבנזין האמור.

"סולר" -

סולר תקני לתחבורה בהתאם לסוג ,למינון ,לתמהיל ,למאפיינים
ולאיכות הנדרשת בהוראות כל דין בקשר עם השימושים
הספציפיים אותם תבצע העירייה במהלך תקופת ההתקשרות
בסולר האמור.
בנזין ו/או סולר.

"דלק" -

כלל כלי הרכב מסוגים שונים הקיימים אצל העירייה או בשירותה
"רכבי העירייה" –
במועד חתימת החוזה ו/או כפי שיהיו במהלך תקופת ההתקשרות,
לרבות רכבים כאמור שייגרעו ו/או שיתווספו ו/או שיוחלפו ע"י
העירייה במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות מכוניות ,משאיות,
משא בלתי אחודים )טנדרים( ,קטנועים ,טרקטורים ומחפרונים.
"התקני תדלוק אוטומאטי" – התקנים המותקנים על הרכבים המאפשרים ביצוע תדלוק עצמי –
אוטומאטי של כלי הרכב ופעילות נלווית כנדרש לצורך ביצוע
הסכם זה ,כולל זיהוי כלי הרכב ,הרשאת תדלוק ,תיעוד של כל
אירוע תדלוק ,שליטה ,בקרה ודיווח ,ע"פ המפורט בהסכם.
"תקלה" " /תקלה רגילה" – מצב בו מי מהמשתמשים לא יוכל לקבל כל אחד מהשירותים
הנדרשים ע"פ ההסכם ,בצורה תקינה וסדירה ו/או מצב המונע
תדלוק ממוחשב של כלי הרכב ו/או המחייב טיפול בהתאם לקביעת
העירייה בשל סיבה כלשהיא.
תקלות המונעות ביצוע תדלוק ממוחשב הן מחמת תקלה בתחנת
"תקלה קריטית" –
התדלוק והן מחמת תקלה בהתקן התדלוק האוטומאטי וכן תקלות
או אי דיוקים בשידור נתונים מכלי הרכב במהלך תדלוק ממוחשב
בנושאי זיהוי או ק"מ.
כל תחנת תדלוק המוכרת דלק )מכל מין וסוג שהוא( ,לכלל הציבור,
"תחנת תדלוק" –
הנושאת את שם הספק או שהספק הינו מפעילה ,כפי שתהיינה
מעת לעת במהלך כל תקופת ההתקשרות ,ואשר לא יפחתו בכל
מקרה ממספר התחנות הנדרש בהתאם לתנאי הסף במכרז.
כרטיס המאפשר תדלוק ללא התקן תדלוק והמכיל כמות מוגבלת
"כרטיס תדלוק מגנטי" –
של ליטרים או שווי כספי.
"מחיר בז"ן" –

מחירו של ליטר בנזין ו/או סולר )לפי העניין( כפי שמפורסם מעת
לעת בידי מינהל הדלק במשרד האנרגיה והמים ,להובלה באמצעות
מיכליות.
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 .3הספק יתקין על רכבי העירייה ,בהתאם להזמנה שתימסר על גבי הנוסח המצורף כנספח ז','2-
התקני תדלוק אוטומאטי המאפשרים ביצוע תדלוק אוטומאטי בתחנות התדלוק בהתאם להוראות
חוזה זה ויתחזקם ,וכן יספק דלק לרכבי העירייה הנושאים התקן תדלוק אוטומאטי במהלך כל
תקופת ההתקשרות .התקני התדלוק האוטומאטי יותקנו גם בכלי רכב שכורים מחברות ליסינג.
 .4התקני התדלוק האוטומטיים:
 .4.1הספק יתקין ברכבי העירייה את התקני התדלוק האוטומטיים העומדים בתנאי המפרט
נספח ז' 3-לחוזה זה ,בהתאם לדרישת העירייה על גבי טופס הזמנת התקנה )נספח ו'.(1-
 .4.2הספק יתקין את התקני התדלוק האוטומטיים באמצעות אנשי מקצוע מנוסים מטעמו,
בהתאם לכל הכללים והתקנים המקצועיים החלים על התקנת התקנים מסוג זה.
 .4.3התקנת ההתקנים תיעשה במשרדי העירייה או במקום אחר אשר יאושר בידי המנהל.
 .4.4התקנת ההתקנים תבוצע במועד אשר יתואם עם המנהל ,אך בכל מקרה לא יאוחר מאשר 14
יום ממועד מסירת הזמנת ההתקנה.
 .4.5התקנת התקני התדלוק האוטומטיים תיעשה על ידי הספק ,על חשבונו ובאחריותו המלאה.
הספק יבצע את עבודת ההתקנה בצורה מקצועית תוך שמירה קפדנית על רכבי העירייה,
ויישא בעלות כל תיקון שיידרש עקב פגיעה ברכבי העירייה במהלך ההתקנה.
 .4.6התקני התדלוק האוטומטיים ,יהיו רכושו של הספק ויפורקו על ידו בתום ההתקשרות ,בלא
שהספק יהא זכאי לכל תמורה עבור כך מעבר לתמורה בהתאם לחוזה זה.
 .4.7הספק יתחזק ויתקן כל הדרוש תחזוקה או תיקון בהתקני התדלוק האוטומטיים כדלקמן:
 .4.8הספק יישא באחריות מלאה ובלעדית לבצע את כל הדרוש על מנת לספק לעירייה על
חשבונו ,ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה בשל כך ,שירותי אחזקה ותחזוקה שוטפים ומלאים
לכל מרכיבי מערכת התדלוק הממוחשב ,לרבות תיקונם ו/או החלפתם של ההתקנים כפי
שיידרש לשם פעילותם התקינה ,וזאת הן עקב קלקול ,אבדן ,גניבה ,ונדליזם או כל סיבה
אחרת ,וכל זאת על אף האמור בכל דין )לרבות חוק השומרים ,תשכ"ז (1967-וכדרוש על מנת
שיתאפשר שירות תדלוק תקין בכל רכבי העירייה במהלך כל תקופת ההתקשרות.
 .4.9הספק יבצע כל הדרוש בעצמו ועל חשבונו בכל עת במהלך כל תקופת ההתקשרות ,כך
שיתאפשר שימוש מלא ותקין במערכת התדלוק הממוחשב לצורך מתן השירותים וכן באופן
שבו תעמוד המערכת בכל עת במהלך כל תקופת ההתקשרות בדרישות הוראות כל דין
ובדרישות העירייה בהסכם זה.
 .4.10במסגרת שירותי האחזקה ,יישא הספק באחריות מלאה לתקן על חשבונו וללא כל תמורה,
כל נזק ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או אי התאמה ,מכל מין וסוג שהם שהתגלו במערכות ו/או
להחליף את המערכת )כולה או חלקה( ,כולל אספקת חלקים ,נסיעות ושעות עבודה ו/או כל
פריט ורכיב פגום ממרכיבי המערכת כולה על כל אביזריה ומרכיביה ,במערכת או ברכיב
חדש ,לפי העניין ,ו/או לפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה להסרת הנזק ו/או
הפגם ו/או הליקוי ו/או אי ההתאמה האמורים בכל דרך אחרת ,זאת בין היתר בהתאם
לזמני התגובה המפורטים להלן .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי במסגרת אחריותו יישא
הספק בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות מכל מין וסוג שהם הדרושים לצורך ביצוע
התחייבויותיו ע"פ סעיף זה ,לרבות ומבלי לגרוע – שינוע ו/או אחסון המערכות ו/או כל חלק
מהן וכן כל פעולה אחרת הכרוכה בביצוע והשלמת שירותי האחזקה ע"פ סעיף זה.
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 .4.11עם תום הסכם זה וקיום מכרז חדש על ידי העירייה ,במידה וספק אחר יזכה במכרז החדש,
על הזוכה במכרז הנוכחי לדאוג לפירוק כל ההתקנים שנופקו והותקנו על ידו וזאת בתאום
עם העירייה ובמתקניה וימציא אישור לעירייה על פירוק ההתקנים.
 .4.12פרק הזמן המירבי לביצוע התיקונים הינו:
 .4.12.1תקלה קריטית תתוקן ולו כתיקון זמני תוך  24שעות מרגע קבלת הודעת המנהל
לספק על קיום התקלה הקריטית .תיקון מלא של התקלה יתבצע בתוך יום עסקים
אחד ,לכל המאוחר.
 .4.12.2תיקון תקלה שאינה קריטית :תתוקן ולו כתיקון זמני תוך  24שעות מהמועד שבו
המנהל הודיע לספק על קיום התקלה הרגילה .תיקון מלא של התקלה יתבצע בתוך 2
ימי עסקים ,לכל המאוחר.
 .4.12.3הספק יפרק התקנים מכלי רכב ככל שיידרש לכך ,וזאת בתוך  7ימים ממועד קבלת
דרישת המנהל.
 .4.12.4עבודות התחזוקה והתיקון יבוצעו בחצרי העירייה או במקום אחר ככל שיאושר
בידי המנהל.
 .4.13היה ותיכנס לתוקף תקנה בנוגע לניפוק והתקנה של דלקנים אוניברסאליים ,העירייה תהיה
רשאית לדרוש אספקה והתקנה של דלקנים מהטכנולוגיה שתיבחר ,והספק יחויב לספקם
ולהתקינם בתוך  30ימים ממועד דרישת העירייה.
 .5שרותי התדלוק הממוחשב:
 .5.1הספק יעניק לרכבי העירייה את שירותי התדלוק ,באופן שיתאפשר לכל אחד מרכבי העירייה
לבצע תדלוק אוטומטי באמצעות ההתקן שיותקן בו בכל אחת מתחנות התדלוק הציבוריות
של הספק.
 .5.2הספק מתחייב כי מידע אודות כל אירוע תדלוק ממוחשב ,לרבות מספר הרכב ,סוג הדלק,
כמות הדלק ,תאריך תדלוק ,שעת תדלוק ועלות תדלוק ,יאגרו ויהיו ברי אחזור למשך 3
שנים לפחות מיום אגירת המידע ,לרבות לאחר תום תקופת ההתקשרות.
 .5.3הספק יעביר לעירייה באופן רציף ,בתדירות שלא תפחת מפעם בחודש ,את נתוני התדלוק
ברכבי העירייה על גבי קובץ  ,EXCELאשר יכלול נתוני תדלוק לכל אחד מרכבי העירייה,
כמויות התדלוק ומועדיו .כן יעביר הספק מדי חודש דו"ח בדבר כל התקלות שאירעו בחודש
החולף ,לרבות אופן תיקונן וזמני תיקונן.
 .6אבטחת שירות:
 .6.1הספק מתחייב שלא לאפשר חריגה ממסגרת האשראי שניתנה לכל רכב בהתאם להנחיית
העירייה.
 .6.2במקרה של גניבת התקן או כרטיס תודיע העירייה על כך לספק ,והספק ידאג כי תיחסם
אפשרות התדלוק באמצעות ההתקן או הכרטיס ,ובכל מקרה מרגע מסירת ההודעה לא
תחויב העירייה בגין תדלוק שבוצע באמצעות ההתקן/הכרטיס שנגנבו.
 .6.3לעירייה תינתן אפשרות לחסימת שוברי תדלוק או התקנים באמצעות אתר אינטרנט בחיבור
 ON-LINEאו בהודעה לחברת הדלק והחסימה תיעשה באופן מיידי.
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 .7לצורך תדלוק רכבים חלופיים זמנים מחברות ליסינג ,יספק הספק לעירייה כרטיסי תדלוק מגנטיים
שכוחם יפה לרכישת דלק ,וכל הוראות חוזה זה יחולו גם ביחס לתדלוק באמצעות אלה ,וזאת בתוך
 7ימים ממועד דרישת המנהל .למען הסר ספק ,כרטיסי התדלוק יסופקו לעירייה על ידי הספק ועל
חשבונו בכל כמות על פי דרישתה ,בלא מגבלה.
כרטיסי התדלוק יזכו את המחזיקים בהם בזכות לתדלוק רכבים בכל תחנת תדלוק ציבורית של
הספק במחירים המופחתים בזמן התדלוק בפועל על פי הצעתו של הספק למכרז.
 .8בתוך  7ימים ממועד תחילת ההתקשרות ימציא הספק לעירייה פרטיו של אחד מעובדיו אשר ישמש
במהלך ההתקשרות כמנהל קשרי לקוחות ,ויהווה הכתובת לכל פניות העירייה .מנהל קשרי
הלקוחות יהיה זמין לפניות העירייה ויענה על הקריאות בתוך  4שעות ממועד קבלת הפנייה ,ובלבד
שהתקבלה בשעות .07:00-19:00
מנהל קשרי הלקוחות יהיה מוסמך להתחייב בשם הספק ,ויעמוד בקשר רציף עם המנהל ו/או מי
מטעמו ויבצע כל תיאום או ארגון כנדרש למתן שירות מיטבי על פי חוזה זה.
המנהל יהיה זכאי ,על פי שיקול דעתו ,לדרוש החלפתו של מנהל קשרי הלקוחות ,וככל שדרש כן –
ימציא הספק למנהל פרטיו של מנהל קשרי לקוחות חלופי בתוך  3ימי עסקים ממועד קבלת
הדרישה.
 .9כפיפות ופיקוח:
 .9.1הספק יפעל בהתאם להוראותיו של המנהל.
 .9.2הספק מתחייב לשתף פעולה עם המנהל ולהעמיד לרשות העירייה את כל המידע ,הנתונים
והמסמכים על פי דרישותיו והנחיותיו.
 .10מובהר בזאת ,כי הספק לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת על התמורה המצוינת בחוזה ,לרבות לכל
תוספת הנקובה בהוראות הדין בקשר עם תדלוק שאינו בשירות עצמי ,אף באם העניק הספק
שירותי תדלוק מלא למי מרכבי העירייה או תדלוק בשעות הלילה או בימי מנוחה .בהתאם ,על
התמורה הנקובה בחוזה לא תתווסף כל תוספת תשלום ,כדוגמת תוספת שירות בשבתות וחגים ,דמי
שירות בגין תדלוק לילה ,שעת חירום או כל שירות תדלוק אחר שבגינו נגבית עמלה.
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נספח ז' - 1-הוראות בטיחות  +הצהרה והתחייבות הספק
.1

הספק מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לבצוע העבודה ,לרבות בעניין הבטחת תנאי
הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.
מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הספק ,את עובדיו ,את קבלני המשנה שלו וכן את
הקבלנים וכל אדם אחר מטעמו.

.3

הספק מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות כל הדינים הרלבנטיים לעניין בטיחות בעבודה; הוא
מתחייב לנהוג לפיהם בקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד
העירייה וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.
בנוסף ,ובלי לגרוע מהאמור לעיל ,יקיימו הספק ,עובדיו וכל הבאים מטעמו ,בקפדנות את כל
ההוראות וההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת ,לרבות משרד העבודה והרווחה ,משרד
התחבורה ,המשרד להגנת הסביבה ,משטרת ישראל.
הספק מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת
בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם.
כמו כן ,יעסיק הספק קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות ,שמכירים את נוהלי הבטיחות ושחתמו
על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה .בשום אופן לא יהיה הספק רשאי להציב
בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים.
הספק מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים
וכי כל רישיונות הספק שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד תקינים וכל מה
שדורש בדיקות בודק מוסמך תקופתי אכן בדק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים
בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.
הספק יספק לעובדיו ,שלוחיו ולכל הפועלים מטעמו ,כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם
להוראות החוק והנוהג ,אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא החוזה
)לרבות נעלי עבודה ,בגדי עבודה אחידים בצורתם וצבעם ,אפוד זוהר וכד'( ויוודא כי נעשה שימוש
בציוד זה.
הספק מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות ,פגיעות ונזקים אחרים
לנפש ולרכוש בביצוע העבודה ,כן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים,
הציוד ,המכשירים ,המכונות וכלי העבודה שלו .כמו כן ,ידאג הספק להצבת ציוד כיבוי אש
במקום העבודה.

.2

.4

.5
.6

.7

.9

.10

.11
.12

הספק ימנה מנהל עבודה מטעמו ,שיהא אחראי ,בין השאר ,על קיום הוראות הבטיחות שבתוקף,
הנוגעות לביצוע העבודה והבטחת שלומם ובטיחותם של העובדים וכל אדם אחר.
ביצוע מלוא התחייבויות הספק כמפורט לעיל וביתר תנאי המכרז וההסכם יהא באחריותו ועל
חשבונו הבלעדי ,ובלא שיהיה זכאי לכל תשלום בגינו.
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הצהרה והתחייבות הספק לקיום חוקים תקנות והוראות בטיחות
לכבוד
עיריית אור יהודה )"העירייה"(
הנני מאשר בזאת שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים ,הבנתי היטב את
.1
משמעות האמור בהן ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.
הנני מאשר ,כי קיבלתי הדרכת בטיחות כללית והבנתי את תוכנה.
.2
הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות ,ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות
.3
והגהות בכל הקשור לביצוע השירותים והעבודות נשוא החוזה.
הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך
.4
שיבצעו את ההוראות כלשונן.
הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין ,הכללים ,ההוראות וההנחיות לרבות הוראות
.5
והנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית ,בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי
וכל צד שלישי ע"מ למנוע פגיעה בהם ,באחרים ובציוד.
בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים ,להנחת
.6
דעתה של העירייה ,שיכסה כל נזק שיגרם לעירייה ,לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה
מביצוע השירותים ו/או העבודות על ידי ו/או מטעמי.
.7

העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו ע"י האחראי על
הביטוחים בעירייה בטרם התחלת ביצוע השירותים/העבודות.

שם הספק_______________________________________________ :
שמות מורשי החתימה מטעם הספק:
שם_______________ ת.ז _________________.כתובת____________________________
שם_______________ ת.ז _________________.כתובת____________________________
כתובת הספק_________________________________
מס' טלפון______________ מס' פקס_____________
מנהל העבודה מטעם הספק:
שם_______________ ת.ז _________________.כתובת_____________
מס' פקס___________________
מס' טלפון__________________
חתימה וחותמת הספק _______________ :חתימת מנהל העבודה________________ :
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נספח ז' - 2-טופס הזמנת התקנה ושירות
לכבוד
)"הספק"(
נבקשך להתקין התקן תדלוק אוטומאטי  -בהתאם למפרט שבמכרז והחוזה ,נספח ז' - 3-בכלי הרכב
הבאים:
מספר
רישוי

סוג
דלק

סוג
רכב

דגם
רכב

מקום
ההתקנה

איש
קשר

שם נהג

מגבלה
חודשית
בליטרים

הערות

ולאחר התקנת ההתקנים לאפשר תדלוק כלי הרכב הנ"ל בתחנות הדלק של חברתכם באופן אוטומאטי
בהתאם להוראות ההסכם בינינו.

תאריך:

עיריית אור יהודה
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נספח ז'  - 3 -מפרט טכני  -מערכת תדלוק ממוחשב והתקני תדלוק אוטומטיים
.1

.2
.3
.4

.5
.6

מערכות התדלוק יופעלו באמצעות מערכות זיהוי ובקרה שיותקנו בכלי הרכב ובאמצעות ממשקי
תקשורת המותקנים באקדח התדלוק ובמחשבי התחנה .התקני הזיהוי שיותקנו ברכבי העירייה
יהיו התקנים אלקטרומגנטיים המאפשרים זיהוי מוחלט של כלי הרכב לצורך בחינת זכאותו
לשירותי התדלוק האוטומטי ולהסדרת הזרמת מידע ניהולי ותפעולי אודות כלי הרכב למערכת
הניהול .כמו כן ,מערכות התדלוק הממוחשב בכלי הרכב יכללו התקני זיהוי ומכשור לקריאת מד
מרחק )מונה רכב( .הספק יתקין ,יחליף ויתחזק את מערכות הזיהוי וקריאת המרחק בכל כלי
הרכב המורשים מטעם העירייה ,והכל לפי דרישת העירייה.
התקני הזיהוי שיותקנו בכלי הרכב יהיו בעלי עמידות מוכחת לגניבות וזיופים .כל ניסיון לפירוק
או עבודות תחזוקה של בלתי מורשה יגרמו להשבתה מיידית של המערכת ,ובאחריות הספק לבצע
כל תיקון  /החלפה כפי שיידרש.
בכלי הרכב יותקנו ממשקי קריאת מרחק )מונה הרכב( של כלי הרכב ,שמטרתם לשדר נתונים
מכלי הרכב לבקר התחנה ,לרבות מספר הרכב ,סוג הדלק הדרוש וכן ק"מ מצטבר של כלי הרכב
במועד התדלוק.
הספק יבטיח שהתקני הזיהוי יהיו בכל עת בעלי ממשק למערכות הממוחשבות של הספק ושל
העירייה ,על מנת לבצע התחשבנות והפקת דוחות ,ובכלל האמור על מנת לאפשר רישום במאגר
מידע אלקטרוני של המערכת הממוחשבת של כל הפרטים דלהלן :סוג השירות המסופק; זיהוי
פרטי כלי הרכב; שם ומספר התחנה בה בוצע השירות; תאריך ושעת מתן השירות; קילומטראז'
או שעות מנוע כלי הרכב; מדידה אלקטרונית של כמות הדלק הנצרכת בפועל ,וכן כל נתון נוסף
כפי שיורה המנהל.
על הספק להעביר את כל הנתונים הנ"ל בקובץ אחד עבור החודש החולף ,וזאת באמצעות דוא"ל
למחשב העירייה או בכל דרך אחרת עליה יורה המנהל ,והכל על חשבונו.
התקני הזיהוי שיתקין הספק ברכבי העירייה יהיו חדשים ומקוריים ,מהדגם המתקדם והחדשני
ביותר הקיים אצל הספק.
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נספח ז' - 4 -טבלת פיצויים מוסכמים מראש

מס'

מהות ההפרה

גובה הפיצוי המוסכם
)לא כולל מע"מ(

1

השבתת שירותי התדלוק ,לכל יום

2

הפרת חובת סודיות ,לכל מקרה

3

איחור בהתקנת התקן ברכבי העירייה ,לכל יום איחור ולכל רכב

₪ 100

4

איחור בתיקון תקלה רגילה ,לכל שעת איחור

₪ 50

5

איחור בתיקון תקלה קריטית ,לכל שעת איחור

₪ 50

6

אי הגשת דו"ח בצירוף לכל חשבון כנדרש בחוזה ,לכל מקרה

7

אי אספקה של כרטיסים מגנטיים במועד ,לכל מקרה

₪ 100

8

אי מענה במועד על ידי מנהל קשרי הלקוחות ,לכל מקרה

₪ 250

₪ 100
₪ 1,000

₪ 1,000
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