
 מפרט טכני
 

 תיאור מצב קיים .1
התדלוק של כלי הרכב מתבצע בעיקר באמצעות התקן תדלוק אוטומטי מסוג  1.1.1

 דלקן.
 אספקת הדלקים מתבצעת בכל רחבי המדינה . 1.1.2

ן בהם קתדלוק באמצעות "שוברי דלק מגנטיים" מתבצע בכלי רכב שלא מות 1.1.3
 התקן לתדלוק אוטומטי.

 ור לקריאת מרחק.מערכות הזיהוי והבקרה בכלי הרכב כולל מכש 1.1.4
 

 :הגדרות .2
 למונחים במפרט, בהסכם ובכל מסמכי המכרז תיוחס המשמעות שבצדם כמפורט להלן:

 :"כלי רכב" 2.1
" בין אם מועצהכלי תחבורה, יחד או לחוד, לפי העניין, המופעלים מטעם ה"

 לשימושים ייעודיים ובין אם לשימושים מנהלתיים, לצורך ביצוע משימותיהם 
ומנהלים, לרבות כל סוגי כלי רכב גלגליים , טרקטורים,  ולשימוש עובדים

 טרקטורונים וכיוצ"ב.
 

 : "מערכת זיהוי ובקרה בכלי הרכב " 2.2
התקן בכלי הרכב המאפשר זיהוי והעברת נתונים תפעוליים לצורך הרשאת "תדלוק 
ממוחשב ", ע"פ מפרט זה כולל "מערכת מכשור לקריאה מרחוק" התקנים לשידור 

הרכב אל מחשב התחנה לצורכי זיהוי, הרשאת תדלוק וניהול מערך נתונים מכלי 
 התדלוק.

 
 : /או "תדלוק ממוחשב "ו "תדלוק אוטומטי" 2.3

אוטומטי של  -ת ביצוע תדלוק עצמיומערכת מבוססת "מערכות מחשוב " המאפשר
"כלי רכב " ופעילות נלוות כנדרש לצורך בצוע מכרז זה, כולל זיהוי כלי רכב, הרשאת 

 4תיעוד של כל אירוע תדלוק, שליטה בקרה ודיווח על פי המפורט בסעיף תדלוק, 
 להלן.

 
 תקלה 2.4

מצב בו מי מהמשתמשים לא יוכל להשתמש שימוש מלא ב "מערכות מחשוב" ו/או 
במכלולי דלק ו/ או מצב המונע הפעלת "תדלוק ממוחשב " של כלי רכב ו/או המחייב 

יא ולרבות בקיום של אחת או לקביעת המועצה בשל סיבה כל שהטיפול בהתאם 
ר שיותר מהאפשרויות להלן: מצב המונע שימוש ב"מכלולי הדלק " השונים או מאפ

אי האפשרות לבצע "תדלוק ממוחשב " או להפעיל  .רק שימוש חלקי או לקוי בה
 "מערכות מחשוב ", לרבות בסיסי נתונים, דיווחים ומעקבים.

ם במערכות ל"תדלקו הממוחשב" של "כלי הזיהוי ו/או רכיבים אחרי בהתקניליקויים 
 הרכב ".

 שיבושים בהספקת "מוצרי דלק" ו/או "שירותים נלווים" במועד כמפורט במפרט.
 

 "תחנות דלק" ו/או "תחנה ציבורית" ו/או "תחנת דלק ציבורית" : 2.5
 .תחנת דלק הנושאת את שם "חברת הדלק" המשרתת את כלל הציבור

 
 "רכב מורשה": 2.6

" המורשה מטעמם לבצע תדלוקים ב"תחנות ציבוריות"  רכב של ה"המועצה
 שוברים מגנטיים(. וק ממוחשב" )ו/אובאמצעות הרשאת "תדל

 
 ":  "שירותים נלויים 2.7

שירותים הדרושים למפעילי תחנות דלק לטיפול בכלי רכב לרבות כיול משאבות 
 נני דלקנוי שמני מנוע משומשים, פנוי נזקי דלק, פנוי מסידלק, כיול מדידי דלק, פ

משומשים , פנוי מסנני שמן משומשים, שטיפת כל רכב וכל שירות נלווה המוזכר 
 ב"מפרט".

 
 



 
 "מכלולי דלק" 2.8

כל הציוד ו/או האמצעים ו/או החומרים שיידרשו ו/או יסופקו עפ"י מכרז זה ו/או 
 ז זה.רהמותקנים בכל הרכב, ו/או הנדרשים לצורך אספקת הדלק עפ"י מכ

 
 " :שיר"הכשרה ו/או "להכ 2.9

 אספקת והתקנת מערכות זיהוי ובקרה בכלי הרכב לצורך הרשאת "תדלוק ממוחשב".
 ""תקופת היערכות 2.10

 תקופה שלא תעלה על חודשיים ממועד חתימת ההסכם אלא אם כן הוגדר אחרת
 עיפי המפרט.מסבסעיף 

 כהגדרתו בטופס הצעת משתתף. –" " המחיר לצרכן 2.11
(  לצו פיקוח על מחירי מצרכים 1( ))א 2כהגדרתו בסעיף  –ן מחיר שער בז"  2.12

)להלן: "הצו"( כפי  2002= -בתחנות תדלוק ( תשס"ב  מרבייםושירותים )מחירים 
 שמתעדכן מעת לעת.

 . 1958 –על פי חוק הבלו על הדלק, התשי"ח  –" "בלו 2.13

 המחיר לצרכן בניכוי מחיר שער בז"ן והבלו . – "מרווח שווק" 2.14

 להסכם. 2.1כהגדרתו בסעיף  – "מועצה"נציג ה 2.15
 
 : התמורה ותנאי תשלום    .3

 :התמורה 3.1
בתמורה להספקת כל סוגי הדלקים וכן בצוע כל התחייבויות "חברת הדלק" עפ"י 

 " ל"חברת הדלק" תשלומים בהתאם מועצהתנאי ההסכם ומפרטו זה, תשלם ה"
 מחיר ההצעה שהוגשה למכרז כדלקמן:לכמויות הדלק שסופקו בפועל ול

דרתו בטופס הצעת המשתתף בניכוי ההנחה שהוצעה ע"י כהג –"המחיר לצרכן"  
 החברה במכרז )כפי שתתעדכן כמפורט להלן. )להלן: "התמורה" (.

 התמורה כוללת את כל ההוצאות והעלויות הישירות והעקיפות הנובעות מביצוע
 כל התחייבויותיה של החברה כנדרש בחוזה ובמפרט זה, וכן עלויות רכישה, אספקה, 

ק ו"מוצרי דלק", תשתיות ומערכות כנדרש ע"פ לוקה של מכלולי דהתקנה ותחז
 כל וכן המפרט לרבות "מערכות המחשוב" ובכלל זה מערכות ל"תדלוק אוטומטי"

עבודה ו/או שירותים נלווים ו/או מוצרים חמורים ו/או שירותי תחזוקה ו/או כל 
התשתית  עלויות התחייבות אחרת כמתחייב עפ"י מפרט זה ונספחיו וכן את כל

הנלוות, המתפרסמות ע"י מנהל הדלק לרבות חובת אחסון דלקים לחירום, שינוי 
פריסת מסופי דלק במדינה, הוצאות ניפוק, אחסנה , הזרמה, הובלה, ביטוח, אחזקת 

 מלאי, תוסף וכיו"ב.
 

 :החעדכון ההנ
ההנחה שהוצעה ע"י החברה במסגרת המכרז תתעדכן מידי חצי שנה החל ממועד 

 הסכם לפי נוסחא כדלקמן : חתימת ה
   

 ווק במועד העדכוןימרווח הש
סכום ההנחה שהוצע  xווק, במועד הגשת ההצעה   יהש מרווח -סכום ההנחה החדש

 במכרז.
 

 שטיפת רכבים 3.2
ליטר, וכן שטיפה  25התמורה כוללת שטיפה חיצונית של הרכב תדלוק שמעל 

ספק, בגין שירותי שטיפה  חיצונית וניקיון פנימי אחת לחודש לכל רכב. למען הסר
 כאמור, החברה לא תהא זכאית לתמורה נוספת.

 
 :מע"מ באילת 3.3

"חברת הדלק" תיערך להספקת דלקים באילת ללא חיוב מע"מ. מודגש כי ה"מועצה" 
באילת כל זאת בכפוף לכך  בגין הספקת דלקים, טובין ושירותים לא תשלם מע"מ

 ות המע"מ.שלא ישונה מעמדה של העיר אילת מבחינת חבוי
 במידה וישתנו חבויות המע"מ באילת, תפעל חברת הדלק בהתאם לשינוי.

 
 



 
 תדלוק בשירות עצמי 3.4

/ מלא. ה"מועצה" תנחה את  בשירות עצמי רשאים לתדלקיהיו  המועצהרכבי 
המשתמשים בכלי רכבם לדלק במסלולי תדלוק ב "שרותי עצמי " , ובלבד שאלה יהיו 

 זמינים בעת התדלוק.
דלק" בכל מקרה לא תגבה כל תוספת שהיא בגין תדלוק ב"שירות מלא" "חברת ה

 מכל סיבה שהיא .
 

 אחידות מחירים 3.5
מובהר כי הצעת המחיר תהא בלתי מסויגת וללא אבחנות. למען הסר ספק מודגש כי 
המחיר לדלקים המונפקים ב"תחנות ציבוריות" יהיה אחיד לכל התחנות וכן לא תהא 

 רכב ו/או שיטות תדלוק ו/או סוג המשתמשים. שום אבחנה בין סוגי כלי
 

 תנאי תשלום 3.6
יום ממועד המצאת החשבונית  90התשלום כמגיע על פי תנאי מכרז זה יבוצע תוך 

זאת בכפוף לאישור המועצה כי השירותים נושא   3.7כדין על פי המפורט בסעיף 
כי מכרז זה התבצעו לשביעות רצונם המלאה ובהתאם לדרישות המפורטות במסמ

   המכרז.
  

 סדרי התחשבנות 3.7
לחברה עבור הספקת דלקים וכן בגין קיום התחייבויותיה עפ"י תנאי המכרז התשלום 

 לעיל. 3.1תהיה בהתאם לאמור בסעיף 
 
 חשבונית   
ת בגין וחברת הדלק תגיש לתשלום בתחילת כל חודש, חשבוניות מרכזות חודשי 3.7.1

 -כדלקמן: מועצהשירותים ומוצרים שסופקו בחודש החולף, ל
 בגין כל סוגי הדלקים סופקו בתחנות הדלק כל סוג דלק בנפרד וכן בגין צריכת  3.7.1.1

  .הדלק של כל רכב ורכב בנפרד
 בגין זיכויים ושירותים אחרים ו/או הספקות מכלולי דלק וכיוצ"ב. 3.7.1.2

            ופקו ו/ או שבוצעו בפועל ,ספרוט הכמויות הרלוונטיות ש ל תוךווהכ
 תדלוק.כול לצרכן"  בעת  "המחירובפירוט  

ו/או  המפרט וע"פ העניין למנוע פירוט נוסף ככל שיידרש עפ"י אין באמור כדי
 החלטת המועצה . להפחית מדרישות הפירוט, עפ"י

 
 .החשבונית תוגש במקור ובתוספת שני העתקים בצרוף תעודות משלוח

אי בגין איחורים בהגשת חשבוניות ו/או הגשת חשבוניות שלא על פי תנ
 המפרט, לא תשולם כל תוספת שהיא.

 
 להלן ביחס לכל חודש יצורף לחשבונית. 4.1.1.1.3המידע האמור בסעיף  3.7.1.3

 
 :אשור החשבונית  3.7.1.4

 תשלום התמורה כפוף לכך כי החשבוניות יאושרו ע"י נציג המועצה .
 

 : מסמכים ישימים ועדיפות בין הוראות 3.8
חלק  ות המופיעות בם מהוויםהמסמכים המוזכרים בגוף ה"מפרט" ובנספחיו והדריש

 בלתי נפרד מה"מפרט". 
סדר העדיפות בין הוראות ה"מפרט" בכל מקרה של סתירה ו/או בעיה פרשנית יהיה 

 כדלקמן:
 הוראות ה"מפרט". 3.8.1
 מסמכים חיצוניים "" 3.8.2

 : הרחבת היקף ההתקשרות 3.9
ה"מועצה" תהיה רשאית להרחיב את היקף ההתקשרות לצורך הזמנת המוצרים ו/או 

תים מ"חברת הדלק" הקשורים באופן ישיר למכרז זה ו/או משלימים את שירו
ההתקשרות ע"פ המכרז ובלבד שסה"כ התמורה הנוספת בגין מוצרים או שירותים 

 מערך ההתקשרות השנתית . 50%כאמור לא תעלה על 



 
 "העברה לבעלות ה"מועצה 3.10

מכרז זה, "מוצרי הדלק" שיסופקו למועצה ע"פ  הדלק", "מכלולי כולמובהר כי 
מועברים לבעלות המלאה של המועצה מיד עם אספקתם בצרוף תעודות משלוח, 

ת למעט התקני התדלוק אכשהם חדשים, תקינים ונקיים מכל שעבוד או משכון, כל ז
 בבעלות חברת הדלק.  ויישארהאוטומטיים המותקנים בכלי הרכב אשר 

"מפרט" זה לרבות ה "יאין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות "חברת הדלק" עפ
 מהתחייבויות "חברת הדלק" בנושא תחזוקה, ביטוח, בטוחות, רישוי, היתרים וכיו"ב. 

 
4. 
 :אספקת דלקים ומוצרים נלווים 4.1

ב"תחנות ציבוריות" באחת מתוך שתי שיטות          "חברת הדלק " תספק דלקים , 4.1.1
 התדלוק   המפורטות להלן:

 : מוחשבתדלוק  4.1.1.1
 שר תדלוק כלי רכב  "בתחנות ציבוריות"באמצעות פ. בשיטה זו נדרשת "חברת הדלק " לא4.1.1.1.1

שר  "תדלוק              פמובהר ומודגש כי "חברת הדלק " מתחייבת לא "התקן  "תדלוק ממוחשב             
  על פי קביעת            לוהכוה "תחנות הציבוריות" בהתאם לתנאי מכרז זה  בכל "ממוחשב

 ה"מועצה " .
 

ו/או סוגי כלי  מסוימיםתיערך לאפשר "תדלוק ממוחשב " ל"כלי הרכב "  ""חברת הדלק 4.1.1.1.2
בהתאם לקביעת ה"מועצה " )"כלי רכב מורשים"  לרכב ו/או קבוצות של "כלי רכב" הכו

 .(או " הרשאות תדלוק" 
ע "תדלוק ממוחשב" לרבות מספר ורמתחייבת כי מידע אודות כל אי "חברת הדלק" 4.1.1.1.3

הרכב , מספר השובר, סוג הדלק כמות הדלק, תאריך תדלוק, שעת התדלוק, ועלות 
התדלוק, יאגרו ויהיו ברי אחזור, למשך שלוש שנים לפחות מיום אגירת המידע לרבות 

 אחרי תום תקופת ההתקשרות.

חברת הדלק מתחייבת שלא למסור אי אילו נתונים לגבי תדלוק כלי הרכב של המועצה  4.1.1.1.4
בכל צורה שהיא לרבות פרטים לגבי כמות כלי הרכב שתדלקו, פרטיהם, לגורם כלשהו, 

 תחנות הדלק בהן בוצע התדלוק וכיו"ב.

 
  :תדלוק באמצעות שוברי תדלוק מגנטיים  4.1.1.2

 בשיטת תדלוק זו נדרשת החברה לאפשר תדלוק "כלי רכב"  "בתחנות ציבוריות " כאשר            
 עת באמצעות שובר תדלוק מגנטי המצויד בפס מגנטי ללא יכולת הרשאת התדלוק מבוצ           
 טעינה מחדש.           
 החיוב והבקרה מבוצעים באמצעות מערכת ה"תדלוק הממוחשב" בתחנת הדלק ועל פי            
 כמויות וסוגי הדלק שנצרכו בפועל.           
            
מגנטי הניתן לתדלוק , בתדלוק אחד או יותר עד              השובר המגנטי יהיה כרטיס בעל פס 4.2.2.2.1

 ליטר בנזין או סולר. 30לתקרת ליטרים של 
 

.  ככלל, שיטת התדלוק תהיה באמצעות "תדלוק ממוחשב" בלבד. תדלוק באמצעות              4.1.1.2.2
טת              שוברי תדלוק מגנטיים יבוצע כחריג ובאישור המועצה בלבד. ע"פ המתוכנן, בשי

 ______ שוברי תדלוק מגנטי בשנה.   -תדלוק זו תידרש "חברת הדלק" לספק כ
 ואולם,  "חברת הדלק" מתחייבת לספק למועצה שוברי תדלוק מגנטיים לתדלוק              
 ב "תחנות ציבוריות" בכמות ככל שידרשו.             

 
תאפשר חסימת שוברי תדלוק "חברת הדלק"  –חסימת שוברי תדלוק מגנטיים  4.1.1.2.3

 מגנטים  מיד עם העברת דרישה לחסימה מצד מורשי החתימה של המועצה . 
 

יום ממועד הזמנתם,  14שוברי תדלוק מגנטיים יסופקו למשרדי "המועצה" תום  4.1.1.2.4
 שעות בעת חירום, על פי קביעת "המועצה". 48במצבי שגרה , ותוך 

 
בנזין או סולר לתחבורה בלבד. אין  מובהר כי שוברי דלק מגנטיים ישמשו לניפוק 4.1.1.2.5

 לנפק שמני מנוע, אביזרים או מזון כנגד שוברי דלק מגנטיים.
 



"חברת הדלק" מתחייבת כי מידע אודות אירוע תדלוק באמצעות שובר מגנטי, לרבות  4.1.1.2.6
מספר הרכב , מספר השובר, סוג הדלק, כמות הדלק תאריך תדלוק, שעת תדלוק 

המידע  י אחזרו, למשך שלוש שנים לפחות מיום אגירתועלות התדלוק יאגרו ויהיו בר
 לרבות אחרי תום תקופת ההתקשרות.

 

 הספקת הדלק 4.2

 : תחזוקה שוטפת 4.2.1
 מבלי לגרוע מהאמור במפרט תהיה "חברת הדלק" אחראית לתחזוקה שוטפת במכלולי 4.2.1.1

 הדלק וכל המערכות הקשורות לאספקה ובכלל זה לתיקון כל תקלה ו/או ליקוי באופן
 ר גילויו.מידי לאח

 
במקרה שהתקלה ו/או  הליקוי יתגלו ע"י ה"מועצה" תבצע ה"חברת הדלק" את  4.2.1.2

 התיקונים מיד עם הגעת ההודעה על התקלה או הליקוי.
נציג ה"חברת הדלק" אשר יבצע את התיקונים ידאג להשאיר ברשות אחראי התחנה  4.2.1.3

 מסמך ובו פירוט התקלה ואפן הטיפול בה.
 

              ה " רשימה מסודרת של יחידות התחזוקה שלה, "חברת הדלק" תעביר ל"מועצ 4.2.1.4
 לרבות אחראי האזור ומספרי הטלפונים שלהם.

"חברת הדלק" תעביר ל"מועצה" את שמו של איש קשר מטעמה המופקד על תחום  4.2.1.5
 התחזוקה .

 
 :  אספקת והתקנת מערכות לתדלוק ממוחשב  4.3

מערכות זיהוי ובקרה שיותקנו בכלי הרכב          הממוחשב יופעלו באמצעות מערכות התדלוק  4.3.1
 ובאמצעות משקי תקשורת המותקנים באקדחי התדלוק ומחשב התחנה.

 מערכות הזיהוי והבקרה בכלי הרכב יכללו התקני זיהוי ומכשור לקריאת מד מרחק. 4.3.2
 "חברת הדלק" תתקין ותתחזק את מערכות הזיהוי וקריאת המרחק בכל כלי הרכב של

 ה"מועצה ".
"חברת הדלק" מתחייבת להכשיר את כל "כלי הרכב" של המועצה לביצוע תדלוק  4.3.3

ממוחשב, באמצעות התקנת התקני זיהוי והעברת נתוני הרכב. ה"מועצה " תהיה רשאית 
לדרוש כי ההכשרה תבוצע במגרשי ה"מועצה" ו/או במחסני יבואני הרכב ו/או במשרדי 

צה. "חברת הדלק" תתחייב לפעול חב' הליסינג ו/או בכל מקום אחר שתקבע המוע
 בהתאם.

רשה, דהיינו מתן הרשאת "תדלוק ממוחשב " לרכב שלא והפשרת כלי רכב ע"י סמכות מ 4.3.4
שעות מעת שנדרשה לכך "חברת  6ה ל"תדלוק ממוחשב" תבוצע תוך שהיה קודם לכן מור

 הדלק" ע"י המועצה".

מוחלט  המאפשרים זיהויהתקני הזיהוי שיותקנו בכלי הרכב הם התקנים אלקטרומגנטיים  4.3.5
של כלי הרכב לצורך בחינת זכאותו לשירותי תדלוק אוטומטי ולהסדרת הזרמת מידע 

 ניהולי ותפעולי אודות כלי הרכב למערכת הניהול.
 

ניסיון  התקני הזיהוי שיותקנו בכלי הרכב יהיו בעלי עמידות מוכחת לגניבות וזיופים, כל 4.3.6
 יגרמו לעיקור מיידי של המערכת. פירוק או עבודות תחזוקה של בלתי מורשה

 בכלי הרכב יותקנו ממשקי קריאת מרחק בכלי רכב, שמטרתם לשדר נתונים מכלי הרכב 4.3.7
לבקר התחנה לרבות מספר הרכב סוג הדלק הדרוש לרכב, את הק"מ המצטבר של כלי 

 הרכב בעת התדלוק.
 

 דרישות מיוחדות ממכשיר קריאת מרחק: 4.3.8
 מרחק הנצבר ע"י מד המרחק של הרכב. 1%עד סטייה נצברת של  -רמת דיוק 4.3.8.1
 ק"מ. 100,000לא יותר מתקלה אחת בשנתיים שימוש או  -אמינות 4.3.8.2

נדרשת יכולת חיבור וממשקים לכל סוגי הרכב המורשים בארץ  –כל סוגי כלי הרכב  4.3.8.3
 לרבות המצוידים במערכות דיגיטאליות למדידת מרחקי הנסיעה.

דיוק המערכת בהישען על ביצוע בדיקות יכולת לשיפור  –אפשרות לכיול ושפור דיוק  4.3.8.4
 דיוק במהלך בקורות הרכב התקופתיות .

 נדרשת יכולת חיבור מהיר ללוחות השעונים בכלי הרכב –חיבור פשוט ללוח השעונים  4.3.8.5
 ללא פירוק לוח השעונים.



על חברת הדלק לאפשר למועצה העברת נתונים למערכת לניהול צי רכב שתהא  4.3.9
שום כל מהלך הנסיעה מהתנעה עד כיבוי כולל בזמן יבות רנסיעות( לרבשימושם )יומן 

 תדלוקים מלאים. במקרה זה יחולו כל עלויות 3ולאחר פריקת נתונים, ולפחות לאורך 
 העברת הנתונים על "חברת הדלק".

הזוכה מתחייבת לספק ולהתקין על חשבונה התקני זיהוי וקריאת מרחק , כשהם חדשים  4.3.10
ועצה לרבות במקרה של החלפת כלי הרכב הקיימים או בלבד, בכלי רכב חדשים של המ

 תוספת של כלי רכב חדשים לצי הרכב.
 

 :דרישות טכניות שונות מהמערכת 4.3.11
 יש צורך באישור יצרן, שהמערכת שתותקן ברכב לא תפריע למערכות הקיימות 4.3.11.1

ברכב לרבות מכשיר קשר, מערכת כריזה, פלאפון וכדומה וכמו כן שמערכות 
 למערכת שתתקן ברכב.היצרן לא יפריעו 

יש צורך בהצגת אישור של נציג חברת הרכב שהמערכת לא מפריעה             4.3.11.2
 וכיו"ב עבור כל דגם שתותקן בו המערכת. ABSלמערכות שונות ברכב כמו: 

 על "חברת הדלק" מוטלת האחריות לבצע ניסוי של המערכת ולהוכיח כי היא 4.3.11.3
 המערכות האחרות המותקנות פועלת בצורה תקינה בד בבד עם פעולתן של כל

 ברכב ללא כל הפרעה .
 החל מיום סיום בדיקות קבלה ואישור המערכת על ידי המועצה תחול תקופת 4.3.12

 .אחריות לכל תקופת ההתקשרות
 בתקופה זו מתחייבת "חברת הדלק" להחליף בחדש ולהתקין על חשבונה כולל 4.3.13

 סיבה שהיא אספקת חלקים נסיעות ושעות עבודה, כל פריט ורכיב פגום מכל
ממרכיבי המערכת כולה על כל אביזריה ומרכיביה. כמו כן תחליף החברה כל פריט 

 ת.ואו רכיב שאינו פגום ואשר החלפתו מחויבת עקב נזק למכוני

"חברת הדלק" מתחייבת לתקן תקלות במערכת או להחליף מכלולי מערכות  4.3.14
 בחדשות בתוך פרק זמן שלא יעלה על האמור במפרט. 

באחריות כוללת לאחזקת כל מרכיבי המערכת, ותשמש  תשא" "חברת הדלק 4.3.15
ככתובת ראשית להעברת פניות למתן שירותי אחזקה למערכת לביצוע על ידו או 

 באמצעות קבלני משנה על פי בחירתו.
תגיע אל  "חברת הדלק" תספק שירות תיקונים נייד המתבסס על ניידת שירות אשר 4.3.16

ת פגומה ברכב. במקרה כים כדי לתקן מעריחידות המועצה ו/או אל כלי רכב תקול
על ידי  זה לא ישתנו קבועי הזמן לטיפול, והזמן לטיפול יחשב מרגע ההודעה

 המועצה ולא מרגע ההגעה לרכב.
 

 זמינות התיקונים הנדרשים ע"י המועצה הינה 4.3.17

 תיקון תקלה במערכת בכלי רכב או החלפת המערכת בחדשה תוך שני ימי 4.3.17.1
 עבודה.

 שעות לתקן תקלה במערכת באתר קבוע. 12 שליחת טכנאי תוך 4.3.17.2
תוך  תיקון תקלה במערכת באתר המועצה או החלפת את המערכת בחדשה 4.3.17.3

 ארבעה ימי עבודה.
 אם גרמה התקלה להשבתת רכב או לתקלה מבצעית, תעשה "חברת הדלק" כל 4.3.17.4

 שעות. 8מאמץ ופעולה נדרשת כדי לאפשר את הפעילות בתוך 
 

 נה ומערכות מחשוב במכרזהנחיה כללית לנושאי מחשוב תוכ 4.3.18
 החברה תספק מחשבים ומערכות מחשוב חדשים בלבד. 4.3.18.1
 החברה תספק גרסאות תוכנה עדכניות בלבד. –גרסאות תוכנה   4.3.18.2

 בשום מקרה לא תאושר התקנת ציוד ישן, מיושן, או גרסאות תוכנה קודמות 4.3.18.3
 למען הסר ספק תסופקנה אך ורק גרסאות תוכנה עדכניות.

 
 ות דלקתחזוקת מערכות ותשתי .4.4

 :הוראות כלליות -תחזוקת מכלולי הדלק 4.4.1
"חברת הדלק" מתחייבת לתחזק את כל "מכלולי הדלק" המאוזכרים ו/או                             4.4.1.1                

                         ות אלה שאינם בבעלותם, וזאת ע"פ הנדרשים כמתחייב ע"פ מפרט זה, לרב
פרט זה ועל פי הוראת כל דין, ובהתאם לצורכי  ה"מועצה" החל                            הוראות מ

 ממועד תחילת ההתקשרות ועד למועד סיום ההתקשרות.



 
 " אחראית לשמישות וזמינות מכלולי הדלק במשך כל תקופת התקשרות."חברת הדלק 4.41.2
לך כל תקופת "חברת הדלק" מחויבת למתן תמיכה טלפונית למפעילי הציוד במה  4.41.3

 ההתקשרות.

"חברת הדלק" מתחייבת לספק שירותי תחזוקה ו/או התקנות, בדיקות ושירותים  .4.4.1.4
לפי המפורט להלן ובמפרט זה, לגבי כל "מכלולי  לוהכולוגיסטיים ותיקונים מלאים 

הדלק", לרבות מערכות המידע והמחשוב, באופן שיאפשר הפעלה תקינה ורציפה של 
דלק" תמלא אחר דרישות ההתקנה "הבדיקות התקופתיות" "מכלולי הדלק". "חברת ה

 התחזוקה והתיקונים ויתר הדרישות המתחייבות ע"פ מפרט זה על כל נספחיו.

 מקום מתן השירות .4.4.1.5
"חברת הדלק" מתחייבת לספק כל השירותים והעבודות והפעולות כנדרש עפ' מפרט זה, 

 נים בשדות נגב .לרבות שירותי תחזוקה, בדיקות שגרתיות ותקופתיות ותיקו
 תיקון תקלות .4.4.1.6

ממועד שבו  שעות 24"חברת הדלק" מתחייבת כי כל תקלה תתוקן ולא כתיקון זמני תוך 
 יעו  ל"חברת הדלק" על קיום התקלה. תיקון מלא של התקלהמי מנציגי המועצה הוד

 שעות.  48יתבצע תוך 
 למתן שירותיחברת הדלק מתחייבת לתקינות "מכלולי הדלק" ופעולתם הסדירה לרבות  .4.4.1.7

ואספקת חלקי חילוף למערכת  םלוגיסטייתחזוקה, התקנה, בדיקה תיקונים, שירותים 
 המחשוב, החומרה וכל התוכנות והיישומים שבשימוש המועצה .

 עמידה בתקנים ותקינות .4.4.1.8
כל "מכלולי הדלק" שיסופקו ע"פ מפרט זה יהיו חדשים ובמצב טכני  ר ומודגש כיהמוב

 כל דין ובדרישות התקנים הישראלים הקיימים. מעולה ויעמדו בדרישות 
 בטיחות 4.4.19

חברת הדלק" תוך הקפדה על נקיטת כל האמצעים הוראות מפרט זה יבוצעו על ידי "
 הדרושים ע"פ כללי הבטיחות המחייבים ועפ"י הוראות כל דין .

 פרוק הובלה והחסנה .4.4.1.9
,תפרק  אם הזוכה במכרז הינה חברת דלק שאינה ספקית הדלק הקודמת של המועצה

חברת הדלק החדשה את מכלולי הדלק הקיימים ותמסרם למועצה. הפירוק יעשה באופן 
מקצועי והמתקנים יוחזרו למועצה כשהם שלמים ותקינים. הפירוק ומסירת המכלולים 

 תעשה על חשבון חב' הדלק וללא קבלת תמורה.
חברת הדלק" האחריות להובלה פירוק והאחסנה ו /או מסירה של מכלולי הדלק חלה על "

 מבלי  שהדבר יגרע מיתר ההתחייבויות עפ"י תנאי מכרז זה.
"חברת הדלק" מתחייבת להחזיר את מכלולי הדלק של המועצה ל"מועצה" עפ"י דרישתם, 

 ללא שהוי.
 

 הוראות ספציפיות –תחזוקת מכלולי דלק  .4.4.2
     מבלי לגרוע מכלליות האמור של הוראות והתחזוקה הכלליות דלעיל,      4.4.2.1

 מפורטות להלן הוראות תחזוקה ספציפיות ו/או התייחסות ל"מכלולי  "דלק" ספציפיים.
          "חברת הדלק" מתחייבת לתחזק ולתקן ולכייל את כל סוגי משאבות –משאבות  4.4.2.2

 הדלק שבשימוש לרבות המשאבות הדיגיטאליות והידניות.
משאבות הדלק מכל             "חברת הדלק" תהיה אחראית לכיול –כיול משאבות  4.4.2.3

 5.5סוג  שהוא, ובכלל זה במקרים שיתקלו פערי דלק ולפי סעיף 
 תחזוקת מערכות עזר 4.4.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור של הוראות התחזוקה הכלליות דלעיל מפורטות להלן 
 הוראות תחזוקה ספציפיות ו/או התייחסות למערכות עזר ספציפיות.

ק לאור כל תקופת התקשרות מערכות עזר "חברת הדלק" מתחייבת לתחז
 ממוחשבות לניהול והפעלת מערכי רכב ודלק המתאימים לנפח הפעילות של

 המועצה ובכלל זה את מערכות העזר דלהלן:
 מערכות והתקנים לבצוע "תדלוק ממוחשב ". 4.4.3.1
מערכות העזר להפעלת "תדלוק ממוחשב " ב"תחנות הציבוריות" וכל  4.4.3.2

 רכיביהן ובכלל זה :

 "תדלוק ממוחשב ", כולל כל התקני הזיהוי ומדי המרחק התקני 4.4.3.2.1
 המותקנים בכל כלי הרכב, תוך דגש מיוחד על דיוקם של מדי המרחק.

 דור כולל האנטנות המותקנות באקדחי התדלוק הקשורותיאנטנות ש  4.4.3.2.2
 למערכת ה"תדלוק הממוחשב".



 מערכות המידע לניהול הרשאות, חיובים וניתוח התנהגות כלי רכב  4.4.3.2.3
 ת והנהגים.תחנו
 

 תחזוקת מערכות מחשוב 4.4.4
 " חברת הדלק" תתחזק לאורך כל תקופת התקשרות "מערכות מחשוב " לניהול        
 והפעלת "מערכי התדלוק" של ה"מועצה" הכוללות את התחומים דלהלן:         

 יישומי המחשב והממשקים המטפלים בהבעת מידע ממערכות ל"תדלוק 4.4.4.1
מערכות המידע של ה "מועצה"  ממוחשב" של "חברת הדלק" אל

 והפתרונות לאיסוף, עיבוד וניתוח נתונים הנלווים לשירותים שיסופקו.
 חברת הדלק לא תהא אחראית על תחזוקת קווי התקשורת שבאחריות
 המועצה ו/או על מחשבים או תוכנות שלא נדרש לספקם או לתחזקם ע"פ

 מכרז זה .
 ולכן יכללו שירותי המחשובמובהר כי ל"מועצה" יכולת עצמאית בנושאי  4.4.4.2

 "חברת הדלק".
התאמת המידע הנצבר במערכות ניהול ה"תדלוק הממוחשב " למבנה  4.4.4.2.1

 הנתונים והקצבים השכיחים במערכות עבור הנתונים של ה"מועצה ".
 העברת הנתונים למועצה. 4.4.4.2.2
 אחסון ושמירת בסיסי נתונים לאורך כל תקופת ההתקשרות.  4.4.4.2.3

 ילות בתחום זה התבסס עללמען הסר ספק מובהר כי כל הפע  4.4.4.2.4
וכי  מערכות הקיימות ב"חברת הדלק" ומערכות הקיימות אצל המועצה

"חברת  עיקרה התאמות תוכנה והעברת מידע בין מערכות מידע של
 . הדלק " והמועצה

 
 : בסיסי נתוני "תדלוק ממוחשב " 4.4.4.3

 מהיות "חברת הדלק" המפעילה של מערכות עבוד נתונים 4.4.4.3.1
      ים הקשור ל"תדלוק ממוחשב" יהיההמכילות את בסיסי הנתונ

      זה באחריותה להפעיל ולתחזק לאורך כל תקופת ההתקשרות
      כל המערכות הנדרשות לצורך העברת המידע למועצהאת 

       מערכות זיהוי בקרת כלי רכב, והרשאת לרבות תחזוקת
      "תדלוק ממוחשב" הכוללת מכשור לקריאת קילומטר נצבר

 וץ.במד המיא
 

מובהר כי כל פעולת תיקון התקני הזיהוי ומדי המרחק     4.4.4.3.2
במתקני "חברת הדלק" או אצל קבלני משנה של "חברת  תבוצע
 לנושא זה.הדלק" 

 
     מבלי לגרוע מכלליות התחייבויות "חברת הדלק" בדבר              4.4.4.3.3

               לספק אספקת ותחזוקת מכלולי דלק, מתחייבת " חברת הדלק" 
וכן לתחזק ולתקן ציוד וחומרי עזר  השוטפיםל"מועצה" על פי צורכיהם 

 כדלקמן:
 
 תסופק ערכה תקנית אחרת לכיול משאבות.    4.4.4.3.4                         

           ושנאי מבדל  ON LINE  (  U.P.Sתחזוקת מערכת אל פסק ). 4.4.4.4 
 במוצא.

 
 ON LINE –ברת הדלק" מתחייבת לתחזק את מערכות אל פסק "ח 4.4.4.4.1

ושנאי מבדל במוצא לרבות תחזוקה מוענת, החלפת מצברים           
וכן לתקן ולהחליף מערכות לא תקינות בכל עת שנדרש לכך 

 תר.לולא
. "חברת הדלק" מתחייבת לבצע בדיקות תקופתיות  4.4.4.4.2
 למערכת .

 
 :  מיגון בפני ברקים תחזוקת מערכת    4.4.4.5

 "חברת הדלק" מתחייבת להתקין מערכות  מיגון בפני ברקים כפי  4.4.4.5.1
 י כל דין, זאת בתיאום עם המועצה.הנדרש לפי התקנים ולפ



 
 " חברת הדלק" מתחייבת לבצע בדיקות תקופתיות למערכות 4.4.4.5.2

 המיגון כאמור.
 
מכרז  "חברת הדלק" תשדרג מעת לעת את התוכנות שסופקו על פי 4.4.4.5.3

חדשות אך לא  ידי חברת הדלק, בסמוך להפצת גרסות תוכנה זה על
 היצרניים. יאוחר משנתיים ממועד הפצת גרסאות חדשות ע"י

 
 

לפני התקנת גרסת תוכנה חדשה, יוצגו לגורמים המוסמכים של  4.4.4.5.4
בכל מקרה לא תותקן גרסה  ,ה"מועצה " השיפורים והשינויים

 תוכנה חדשה ללא אשור בכתב מהמועצה .
 

 
ם שאינם מוזכרים במפרט: "חברת הדלק" מתחייבת            מכלולי 4.4.4.5.5

לספק ל"מועצה " ולתחזק כל ציוד חומר או שירות המהווה            
תנאי לפעולתו הסדירה של מערך התדלוק של ה"מועצה",            

 ע"פ מפרט זה, גם אם אינם מוזכרים במפורש במפרט. 
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