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לאספקת דלקים, מכלולי דלק, מוצרים  14/2017והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  הואיל:
נלווים, ושירותים נלווים עפ"י מסמכי המכרז והמפרט המצורף בזה להסכם זה 

 המכרז"כנספח א' על כל נספחיהם והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "
 "(.המפרטו/או "

 
 רה הגישה הצעתה למכרז.והחב והואיל:

 
והחברה נבחרה מבין המציעים לבצע את העבודה ולספק את השירותים עפ"י המפרט  והואיל:

 והכל בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם זה. מועצהעבור ה
 

והחברה מצהירה כי בידיה הידע, הניסיון הכלים המשאבים, כוח האדם המיומנות  והואיל:
 והמומחיות לצורך ביצוע הסכם זה.

 
וברצון הצדדים להסדיר ההתקשרות ביניהם לביצוע העבודה והשירותים כמפורט  והואיל:

 להלן בהסכם זה.
 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 
 :מסמכי ההסכם .1

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל  .1.1
כם זה וכל אחד מנספחיו " הכוונה להוראות הסהסכםמקום בו נאמר בהסכם "

 כאמור.

במקרה של סתירה ו/או שאלות פרשנות בין הוראות הסכם זה לבין הוראות נספח  .1.2
מנספחיו תהינה הוראות הסכם זה עדיפות. ואולם בהעדר פירוט או העדר התייחסות 
לנושא המפורט במפרט, יקבעו הוראות המפרט ואין לפרש את שתיקת או העדר 

 וראות המפרט. פירוט ההסכם כגורע מה

 :הגדרות .2

בהסכם זה תיוחסנה למונחים המשמעויות כפי שפורטו במפרט ובתוספת להגדרות 
 המפורטות להלן:

לרבות שינוי גרסה  –" המערכת הממוחשבת" ו/או "מערכת המחשוב" ו/או "המערכת"
 ו/או פיתוחי המשך ו/או הוספות ו/או שינויים בה או בחלקה.
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ת וההתחייבויות המוטלות על החברה ובהתאם להוראות ביצוע כל המטלו – העבודה""
 הסכם זה, ובכללן אספקת דלקים, מכלולי דלק, מוצרים נלווים ושירותים נלווים.

 .נספח א' להסכם זה –" המפרט"

 .לולו, מנהל מחלקת תחבורה-מר יעקב בן –" מועצהה נציג"

 להלן. 5.2כמתחייב ע"פ המפרט וכמפורט בסעיף  –" נציגי החברה"

 הצעת החברה שהוגשה למכרז. – "הצעת החברה"

 : כל מונח בהסכם זה יתפרש ע"פ הגדרתו במפרט אלא אם כן צוין אחרת בהסכם זה.הערה

 :התחייבויות כלליות .3

החברה מתחייבת לתכנן, לפתח, לספק, להתקין ולבצע את העבודה וכל השלבים  .3.1
דרישות במפרט, והחלקים הכרוכים והקשורים בה בצורה תקינה ועונה על כל ה

ולבצע את כל ההתחייבויות המפורטות עפ"י הסכם זה על נספחיו ע"פ לוח הזמנים, 
באמצעות כוח אדם מקצועי מעולה ותוך שימוש בחומרים ובציוד מעולים תוך 
שמירה על כל התקנים הישראליים הנוגעים בדבר לרבות תקנים בדבר בטיחות 

 בעבודה, איכות הסביבה, ייצור ופיתוח.

ברה מצהירה כי יש לה הכושר, הזכויות היכולת, המיומנות, הידע המקצועי, הח .3.2
 הציוד, הכלים, כוח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע העבודה.

, ותסייע לה בביצוע המטלות מועצהפעולה מלא עם ההחברה תעבוד בשיתוף  .3.3
 המוטלות עליהם לצורך מימוש הסכם זה.

פי הסכם זה הנובע מעיכוב בביצוע מטלה איחור החברה במילוי התחייבויותיה על  .3.4
, לא ייחשב כהפרת הסכם לצורך הסכם זה, ומועדי הביצוע מועצהשהוטלה על ה

 פי לוח הזמנים יוארכו בהתאמה.-המוטלים על החברה על

מזמינה בזה מהחברה את ביצוע העבודות והחברה לוקחת על עצמה את  מועצהה .3.5
 כפוף להוראות הסכם זה.ביצוע העבודה ע"פ הסכם זה והכל בהתאם וב

 :תמורה .4

העבודה ובתמורה לביצוע כל התחייבויות החברה כמתחייב ע"פ הסכם בגין ביצוע  .4.1
למפרט ולכמויות  3לחברה תמורה בהתאם לאמור בסעיף  מועצהזה, תשלם ה

 שיסופקו בפועל.

רה תשולם ע"פ מועדי התשלומים כקבוע במפרט. התשלום יבוצע רק כנגד והתמ .4.2
 .כי העבודה בוצעה ועצהמאישור נציג ה

בדבר ביצוע העבודה, תגיש החברה חשבונית מס  מועצהלאחר קבלת אישור נציג ה .4.3
 .לתשלום

במועדים הקבועים במפרט )במנין  מועצהידי ה-וישולמו על מועצההחשבוניות יוגשו ל .4.4
הימים לא תלקח בחשבון תקופה שבה הוגשה חשבונית שגויה או שלא בהתאם 

 למפורט בהסכם זה(.

מען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור במפרט, יודגש כי במחירים המשולמים ע"פ ל .4.5
האמור לעיל כלולה התמורה בגין כל ההוצאות הישירות והעקיפות, התייקרויות, 
תוספות, מיסים, עלויות נלוות, עלויות הובלה ואספקה, עלויות רכישה, עלויות 

ו בכל אלה, בין בשל יוזמת תיקון, תחזוקה, ולרבות עלויות בגין שינויים שיחול



 3 

ובין מסיבה אחרת כלשהיא וכן בגין כל יתר ההוצאות ועלויות החברה  מועצהה
 הנובעות מהתחייבויות החברה ע"פ הסכם זה ועפ"י המפרט.

לא תשא ולא תשלם כל סכום  מועצהעל אף כל האמור בהסכם זה מובהר בזאת כי ה .4.6
 .נוסף מעבר למפורט במפרט ובהצעת החברה

 הצדדים:נציגי  .5

 לעיל. 2הנציג האמור בסעיף  – מועצהנציגי ה .5.1

 :נציגות החברה .5.2

 אחראי על ניהול וביצוע העבודה ע"י החברה. אשיה החברה תמנה מטעמה נציג .5.2.1

 . מועצהשם נציג החברה יועבר בכתב ל .5.2.2

הצדדים מתחייבים הדדית לשתף פעולה בכל עת בביצוע המוטל עליהם ע"פ  .5.2.3
 הסכם זה.

 :ול בליקויים במהלך העבודהבדיקות, ביקורות וטיפ .5.3

לקוי/אי התאמה בביצוע העבודה או  מועצהבכל מקרה שבו יתגלה לנציג ה .5.3.1
יתברר כי החברה איננה עומדת בהתחייבויותיה או לא מבצעת אותן על פי 

לדרוש הפסקת ביצוע העבודה הנוגעת,  מועצההמוגדר במפרט, רשאי נציג ה
ליקויים. עיכוב שיגרם כתוצאה ויאשר המשך ביצוע העבודה רק לאחר תיקון ה

מכך בעמידה בלוח הזמנים יהיה באחריות החברה על כל המשתמע מכך, אלא 
 אם כן סוכם בכתב אחרת על דעת שני הצדדים.

אשר כתוצאה מהן יהיה על החברה לבצע למען הסר ספק בקורת ובדיקות  .5.3.2
כלולי תיקון או החלפה של חומרים, דלק, שמן, מוצרים נלווים, ציוד או של מ

דלק, לא ישחרר את החברה מלהשלים את העבודה על חשבונה ועל פי לוח 
 הזמנים ולעמוד ביתר התחייבויותיה על פי ההסכם.

לבדוק  מועצהלמען הסר ספק אין בסמכות הניתנת עפ"י הסכם זה לנציג ה .5.3.3
עבודות החברה כמפורט לעיל כדי לגרוע בכל צורה שהיא מאחריותה הכוללת 

רה לעבודה, לחומרים, לציוד, לדלק, לשמנים למוצרים של החבוהבלעדית 
 הנלווים ולמכלולי הדלק ומהתחייבויותיה ע"פ המפרט.

 :אספקת דלקים מוצרים נלווים ומכלולי דלק .6

מבלי לגרוע מכלליות דרישות המפרט, החברה מתחייבת לספק דלק ומכלולי דלק  .6.1
 פורט במפרט., ולאפשר תדלוק בכל התחנות ציבוריות וכממועצהלכל רכבי ה

מתחייבת כי במשך כל תקופת הסכם זה תזמין דלקים, ומכלולי דלק  מועצהה .6.2
מהחברה או באמצעותה בלבד אלא אם כן ע"פ תנאי ההסכם קיימת הזכות להזמינם 

 –או חלקם מחברה אחרת )בנוסף או במקום(, לרבות במקרה של הפרת או אי כולם 
 מתה לכך.קיום התחייבויות החברה או שהחברה נתנה הסכ

 :בדיקות העבודה .7

על סיום כל שלב בביצוע העבודה ובמיוחד ביצוע  מועצהנציג החברה יודיע לנציג ה .7.1
המערכת הממוחשבת כמפורט במפרט. הבדיקות בדבר ביצוע העבודה יבוצעו 

 .מועצהבהתאם למפרט ולנוהל הבדיקה שיאושר ע"י נציג ה



 4 

, תעמיד החברה מועצהפי המפרט מוטל על נציגי ה-ככל שביצוע הבדיקות על .7.2
 לרשותם את כל ציוד הבדיקה הדרוש וכן תסייע בכח אדם.

 :אחריות בנזיקין שיפוי וביטוח .8

בגין כל הוצאה, הפסד אובדן, או נזק מכל  מועצההחברה אחראית בלעדית כלפי ה .8.1
סוג שהוא או קלקול שיגרם למכלולי הדלק או לחלקם על ידם או באחריותם 

 לה או חלקה.כתוצאה מביצוע העבודה כו

כל הוצאה, הפסד, אובדן, או נזק מכל סוג שהוא שיגרם להחברה תהא אחראית  .8.2
כתוצאה מביצוע העבודה כולה או  מועצהבמישרין או בעקיפין לרכוש ו/או לזכויות ה

חלקה על פי הסכם זה ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויות החברה ע"פ הסכם זה, 
ו/או למי מטעמה  מועצהנזק שייגרם ל בגין כל מועצהוהיא מתחייבת לפצות את ה

 ו/או לצד ג' כתוצאה מביצוע העבודה ו/או כתוצאה ממחדל הקשור לביצוע העבודה.

החברה תהיה אחראית לנזק גוף או רכוש מכל סוג שהוא שיגרם מכל סיבה שהיא  .8.3
במישרין ובעקיפין למי מעובדי החברה או לגופים הפועלים בשמה ו/או למי מאנשי 

מביצוע העבודה על הפועלים בשמה ו/או לכל צד ג' אחר שיפגע כתוצאה או  מועצהה
פי הסכם זה ו/או כתוצאה מביצוע לקוי ו/או כתוצאה ממחדל או מעשה רשלני של 

 החברה או שלמי מטעמה הקשור לביצוע העבודה.

, מועצההתביעה, השתתפות או חזרה כלפי החברה מוותרת על כל זכות שיבוב, 
 עובדיה וכל הפועלים מטעמה.

אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה אחריות בגין נזקים שהוכחו לגביהם שניים 
 אלה:

 הנזקים נגרמו לפני תחילת ההתקשרות. .1

 הנזקים נגרמו שלא כתוצאה ממעשי ו/או מחדלי החברה. .2

ואולם לא יהיה בכך כדי לפטור את החברה מחובות התחזוקה כפי שמתחייבים 
 פרט.מהמ

בגין כל אובדן הפסד, הוצאה או נזק מכל סוג  מועצההחברה מתחייבת לפצות את ה .8.4
שהוא שיגרמו למי מהם, ושהחברה חייבת בתשלומם לפי פרק זה. כן מתחייבת 

בכל מקרה שתתבע ע"י צד ג' לשלם תשלום בגין כל  מועצההחברה לשפות את ה
פי הסכם זה חלה על -להפסד הוצאה, אובדן, או נזק  כאמור ושחובת תשלומו ע

 החברה.

 ביטוח: .8.5

במעמד חתימת הסכם זה וכתנאי לחתימתם  מועצההחברה מתחייבת להמציא ל
 אישור על קיום ביטוחים בנוסח מסמכי המכרז.

 ערבויות: .9

 :ערבות ביצוע .9.1

בד בבד עם חתימת הסכם זה תמציא החברה ערבות בנקאית בלתי מותנית  .9.1.1
ע"ס  מועצהים בישראל לפקודת הוצמודה למדד המחירים לצרכן מאחד הבנק

20,000 .₪ 

ימים לאחר תקופת ההסכם והחברה מתחייבת  180הערבות תהיה בתוקף עד  .9.1.2
להאריך את תוקף הערבות ככל שיידרש בגין הארכת ההסכם ולהמציא 

 את המסמכים הדרושים מעת לעת. מועצהל
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 :מימוש הערבויות .9.2

מפרט וכן בכל מקרה האחר פי הנדרש בהסכם וב –בכל מקרה לא תבוצע העבודה על 
רשאית לפי  מועצהבו לא תעמוד החברה בהתחייבויותיה ע"פ הסכם זה, תהיה ה

שיקול דעתה לממש את הערבות הבנקאית כולה או מקצתה ולגבות את הכספים 
 המגיעים לה, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 :נוסח הערבות .9.3

אות הכרוכות עפ"י פרק זה . ההוצמועצהתהיה בנוסח שנמסר לה ע"י ההערבות 
 והוצאות הערבות תחולנה על החברה בלבד.

למען הספר ספק אין בגובה הערבות עדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויות  .9.4
פי הסכם זה, או למקרה שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה, -ולאחריות החברה על

ם עפ"י כל דין והסעדים להן הם זכאי מועצהכאמור ואין בהן כדי לגרוע מזכויות ה
 ועפ"י הסכם זה.

 :תרופות בשל הפרת הסכם .10

בכל מקרה שהחברה לא ביצעה התחייבות מהתחייבויותיה על פי הסכם זה, תהיה  .10.1
רשאית, לאחר אתראה בכתב )אלא אם הדבר איננו סובל דיחוי( לבצע את  מועצהה

העבודה בעצמם או באמצעות אחרים. במקרה זה תהיה החברה חייבת לשלם 
למען הסר ספק  מועצהאת מלוא ההוצאות שנבעו מכך, כפי שיוכחו ע"י ה מועצהל

לפי סעיף בלבד זה משום ביטול ההסכם, ואין בביצוע  מועצהאין בניצול זכות ה
או מי מטעמה כדי לצמצם או לשלול מאחריות  מועצהההתחייבות האמורה ע"י ה

 החברה עפ"י הסכם זה.

מתרופות ו/או סעדים ספציפיים הקשורים  דלעיל כדי לגרוע 10.1 ףאין באמור בסעי .10.2
 אל התרופות או הסעדים כאמור והמגיעים עפ"י המפרט.

כי העבודה או חלק ממנה לא בוצעה לשביעות רצונה ושלא בהתאם  מועצהמצאה ה .10.3
לנדרש עפ"י הסכם זה תהיה רשאית מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת, שלא לשלם 

 ל הסכם זה.התמורה בגינה ו/או בגין חלקיה ו/או לבט

 :סיום ההסכם שלא מחמת הפרתו .11

ההסכם או חלק ממנו לידי סיום, וזאת לפני  וקף רשאית בכל עת להביא ת מועצהה .11.1
ידי משלוח הודעת סיום לחברה -השלמת ביצועו ושלא מחמת הפרתו ע"י החברה, על

יום לפני מועד הביטול, ובכפוף לעקרונות הקבועים בפרק זה. החברה  60של לפחות 
 מיד בהתאם להוראות הכלולות בהודעת הסיום. תפעל

בזכותה על פי פרק זה, תפסיק החברה לאלתר כל פעילות הגורמת  מועצההשתמשה ה .11.2
ביצוע פעילות מסוימת, ובהתאם  מועצהלצבירת עלויות, אלא אם כן דרשה ה

 שתהא בכתב ומראש. מועצהלדרישת ה

 יטול כאמור.החברה לא תהא זכאית לכל פיצוי או תשלום נוסף עקב הב

 :אחריות ומתן שירותי תחזוקה ותמיכה .12

לתיפקודם התקין של כל מכלולי הדלק, ובכלל זה של  מועצהכלפי ההחברה אחראית 
המערכת הממוחשבת, וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התחייבויות החברה כאמור במפרט 

יים ולרבות ובהסכם זה, ובכלל זה מתן שירותי תחזוקה ותמיכה הדרכה, שירותים לוגיסט
, ייחשבו כנכללים מועצהכאלה הבאים כתוצאה משינויים שיערכו מעת לעת ע"פ צרכי ה

לא תידרש לשלם כל תוספת תמורה לביצוע  מועצהבתמורה המשולמת ע"פ הסכם זה וה
התחייבויות אלה ע"י החברה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מיתר סעיפי ההסכם ו/או מאחריות 



 6 

ל כל מכלולי הדלק ובכלל זה של המערכת, כמתחייב ע"פ כל דין החברה לתפקודם התקין ש
 .9וע"פ חוזה זה ו/או כדי לגרוע מאחריות החברה ע"פ פרק 

 סעיף זה בא להוסיף על אחריות החברה ע"פ המפרט ולא לגרוע ממנה.

 :איסור הסבת הסכם / קבלני משנה .13

ן היא רשאית להעביר החברה אינה רשאית להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו, וכן אי
לכך בכתב  מועצהאו למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם, אלא אם כן ניתנה הסכמת ה

 ומראש ובהתאם לתנאי ההסכמה.

אין באמור כדי למנוע העסקת קבלני משנה שפורטו במסגרת הצעת החברה למכרז ושלא 
 .מועצהנפסלו על ידי ה

יה רשאית להתקשר בין בעצמה ובין תה מועצהמבלי לגרוע מיתר סעיפי ההסכם והמפרט, ה
באמצעות אחרים במישרין עם מי מקבלני המשנה ו/או ספקי החברה לצורך הספקת 
שירותים או טובין הנדרשים לביצוע העבודה ובמקרה זה החברה תהיה פטורה מאחריות 
בגין שירותים ו/או טובין שסופקו על ידם לאחר ההתקשרות הישירה כאמור, אלא אם כן 

 .מועצהבע מהפרה של התחייבויות החברה כלפי ההדבר נ

 :בעלות הובלה והתקנה .14

הבעלות על מכלולי הדלק, ולרבות המערכת על כל חלקיה וכל מרכיביה, תעבור  .14.1
מפרט, וזאת מבלי לגרוע בשום צורה ל 3.10בסעיף  בהתאם לאמור מועצהל

כלולי מהתחייבויות החברה כמפורט בהסכם זה על נספחיו, ומאחריותה המלאה למ
 הדלק ולמערכת על כל חלקיה כמפורט בהסכם על נספחיו.

כל ההובלות של ציוד, חלקי מערכת, ספרות, תעוד וכל מרכיב אחר שעל החברה  .14.2
 מועצהסופק רק לאחר שנמסר לנציג המיחשב כ מועצהלספק על פי הסכם זה ל

כל  , ואושר בכתב כי נתקבל.מועצהעל ידי ה שו הוא מיועד כפי שיידריבמתקן שאל
 הוצאות ההובלה ההספקה וההתקנה יהיו על חשבון החברה.

בדבר קבלת מסירה כמפורט לעיל לא יגרע בכל צורה שהיא מאחריות  מועצהאישור ה .14.3
החברה למערכת ולתפקודיה ומכל התחייבות אחרת, של החברה על פי הסכם זה ועל 

 פי כל דין.

זכות מזכויות הקניין  המועצאין באמור לעל כדי לחייב את החברה להעביר לידי ה .14.4
לגבי המערכת שלא מכח  והרוחני שהיו בידי החברה ערב ביצוע הסכם זה או שייווצר

 הסכם זה.

 :תקופת ההסכם .15

 לשנה אחת ממועד חתימת ההסכם.תקופת הסכם תהיה  .15.1

בשנתיים נוספות שמורה הזכות להאריך את תקופת ההסכם כולו או חלקו,  מועצהל .15.2
יום  30 מועצהההארכה תהא אוטומטית אא"כ תודיע ה)כל פעם לשנה אחת נוספת(. 

 לפני תום תקופת ההסכם או ההארכה בדבר רצונה לסיים ההסכם.

 שונות: .16

שמות וכותרות סעיפי ההסכם אינם מהווים חלק מגוף ההסכם, לא ישמשו לפירושו  .16.1
 ואינם גורעים מכלליותם של הסעיפים.

על פי כל דין, לא יראה הדבר לא השתמש צד בזכות הנתונה לו על פי הסכם זה או  .16.2
 כוויתור על אותה זכות, אלא אם נאמר הדבר מפורשות.
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לצורך הסכם זה, יחשב תקף רק אם ניתן  מועצהע"י ה ןלהינתכל אישור שצריך  .16.3
 לכך עפ"י הוראות ההסכם ועל פי הוראות הדין. המוסמךמראש, ובכתב, וע"י 

ובין מכח עסקה אחרת, ניתנים חובות שהצדדים חייבים זה לזה בין על פי הסכם זה  .16.4
 לקיזוז.

בין מכח  מועצהמבלי לפגוע ביתר הוראות ההסכם ומבלי לגרוע מכל סעד העומד ל .16.5
הסכם זה ובין מכח הוראות כל דין, במקרה שיוצא נגד החברה צו לפירוק ו/או 
לפירוק זמני ו/או צו למינוי כונס נכסים ו/או כונס נכסים זמני ו/או הקפאת הליכים 

רשאית לבטל הסכם זה לאלתר וללא מתן  מועצההסדר נושים, כי אז תהיה הו/או 
הודעה מוקדמת והיא תהיה רשאית לעכב ו/או לקזז כספים המגיעים לחברה ולממש 

 בטחונות ו/או ערבויות ולעכב כל נכס השייך לחברה.

בון, הקמה לה לפי כל דין בשל אי תשלום או יכהחברה מוותרת בזאת על הזכות לע .16.6
מכל סוג שהוא הנמצא  מועצהבתנאי ההסכם, של נכסים של ה מועצהמידה של האי ע

 ברשותה.

 כתובת הצדדים לצורך הסכם זה: .16.7

 נתיבות 100מ.א.שדות נגב ת.ד. :  מועצהה

 ______________________.________________ החברה:

שעות  72וכל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיע ליעדה תוך 
 ד הימסרה למשלוח בדואר רשום בבית דואר בישראל.ממוע

 

 

 

 

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

 

_________________       _______________ 
 מועצהה                החברה 

 


