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 הזמנה להציע הצעות

   . אספקת דלק ושירותים נלוויםלשירותי פומבי  מסגרת מכרז 

נגב שדות  האזורית  "  המועצה  להציע  המועצה)להלן:  מציעים  בזאת  מזמינה  דלק   ישירות להצעות  "(  אספקת 

נלווים ושירותי    ,המועצהלרכבי    ושירותים  התקני אחזקה של  ,  התקנה,  אספקהכדוגמת שירותי שטיפת רכבים 

אוניברסלי"  "דלקן  מסוג  אוץ   תדלוק  עבורם  קורא מד  שירותי אחריות  זהמסגרת  במסגרת מכרז    ,ומתן   פומבי 

" הל  והכ   ,"(המכרז )להלן:  הצעות מפורט  עפ"י  להציע  ""  ההזמנה "  )להלן:  בהזמנה   מסמכי"ו/או  "  המכרזו/או 

 . "(המכרז

 והשירותים הנדרשים  מהות ההתקשרות .1

  נלווים   ושירותים  דלק  לאספקת  הצעות  להגיש  מציעיםהמועצה   מזמינה,  השונים  תפקידיה  ביצוע  לצורך 1.1

,  אספקה  ושירותי   המועצה  י "ע  שתקבע  בתדירות  רכבים  שטיפת   שירותי   כדוגמת ,  המועצה  לרכבי

  בהתאם  והכל ,  עבורם  אחריות  שירותי  ומתן  "אוניברסלי   דלקן"  מסוג   תדלוק  התקני   ל ש  אחזקה,  התקנה

  שבהסכם   להוראות   ובכפוף   זה  במכרז   המפורט  ובאופן  לעת  מעת  ההזוכ  לספק  שיועברו  הזמנותל

זו  נפרד  בלתי  חלק  המהווה ,  נספחיו  על  ההתקשרות   בהתאם   ובמיוחד  ,'ד  כנספח  ומסומן  מהזמנה 

   ."(השירותים" :להלן)  ההתקשרות להסכם 3'ד נספח השירותים למפרט

  לבין  המועצה   בין  מעביד  -עובד  יחסי  תיצור  ולא  חוץ-מיקור    בסיס  הינה על  ההזמנה  נשוא   ההתקשרות  1.2

 . הספקושולחיו   וו/או מי מעובדי  הספק

 . ההתקשרות  הסכם חתימת ממועד שנים( 3) שלוש בת  לתקופה תהיה  ההתקשרות 1.3

  כל  שנה  בנות,  נוספות  תקופות (  2)  בשתי  ההסכםתקופת    את  להאריך  הבלעדית  הזכות  תהיה  למועצה 1.4

  חמש   על   יעלה  לא  הכולל  ההתקשרות  שמשך  ובלבד ,  ההסכם  בתנאי "(  האופציה  תקופות"  להלן )  אחת

 .ההתקשרות תחילת מיום רצופות שנים( 5)

את השירותים הנדרשים במסגרת ההתקשרות נשוא מכרז  המועצה  , מקבלת  למועד פרסום מכרז זה  נכון 1.5

 .  למועצה, בהתאם לתקנים והתקציבים המאושרים רכבים 37-כעבור 

סוגי    כל  להזמנת  מתחייבת  אינה  והמועצה,  מסגרת  התקשרות  מהווה  זה   מכרז  נשוא  ההתקשרות 1.6

  היא   ואין  כלשהו  בהיקף   שירותים  להזמנת  או/ ו  ההתקשרות  ובהסכם  בהזמנה  המפורטים  השירותים

ואלוהשירותים  בהזמנת  רציפות  או/ו  תכיפות  לכל  מתחייבת   לצרכים   בהתאם  לעת  מעת  ייקבעו  , 

  בכפוף ,  בה  המקצועיים  הגורמים   של   והמוחלט  הבלעדי   דעתם  שיקול   פי  על  המועצה  של   המשתנים

 . זו התקשרות לצורך שיאושר לתקציב

 בביצוע   לזוכה  בלעדיות  להענקת  המועצה  מצד  התחייבות  או  הסכמה  להוות  כדי  זה  בהסכם   אין,  כן  כמו 1.7

  זוכים   שני   לקבוע  זכאית   המועצה   כי   יםלמציע  וידוע,  מהם  חלק   כל  או  ידה  על  הנדרשים  השירותים

  הבלעדי   דעתה  שיקול  פי  על  הכל  השירותים  תכולת  של  פיצול  ביניהם  ולבצע  זה  מכרז  במסגרת

   .זה בעניין טענה כל על מוותרים והמציעים בהזמנה 14.2, ובכפוף לכללים שבסעיף והמוחלט
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  מכרז בלהשתתפות  תנאי סף .2

תנאי   בכל,  הגדרתו להלןכ   מועד האחרון להגשת הצעותון לההשתתפות במכרז מותנית בעמידת המציע,  נכ

 :הסף המפורטים כדלהלן

 תנאי סף מקצועיים:  2.1

  האנרגיה   במשרד והגז   הדלק  נהל מ  ידי על המנוהל רשם במ הרשומהת דלק  חבר הינו  המציע  2.1.1

 התקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוני(  מדינהה במשק ההסדרים לחוק 12 לסעיף התאםב

 .2001-א"התשס (, 2001 הכספים לשנת הכלכלית והמדיניות

במשרד האנרגיה   והגז  הדלק נהלממאת   אישור המציע יצרף ,זה סף  בתנאי עמידתו להוכחת

   .מועד האחרון להגשת הצעותמה תקף כשהוא ,במרשם רישומו המעיד על

  :ציבוריות היקף תחנות תדלוק 2.1.2

  (40) ארבעים, זכיינים באמצעות תלרבו, עמומט מי באמצעות ובין במישרין בין ע מפעיל,המצי

ניתנים שירותי  ,  לפחות  בפריסה ארצית   "(תדלוק חנותת" :להלן)  תדלוק חנותת    תדלוק בהן 

זה במכרז  הנדרשים  ואוראה(,    95)בנזין    לדלקים  סולר  אחת  אוקטן,  תדלוק  תחנת  מתוכם 

כוללת גישה  ההדלקים הנדרשים במכרז זה,  כל  , המספקת את    נתיבות ב  הממוקמתלפחות,  

   שעות ביממה.  24נוחה לאוטובוסים ומשאיות ופועלת 

זה, יפרט המציע ע"ג הטבלה    להוכחת יבשעמידתו בתנאי סף  את רשימת תחנות    1א"נספח 

בסעיף   כנדרש לוויםושירותים נuתדלוק שירותי  המספקות,  המופעלות על ידו כאמור  התדלוק

,  בנתיבותהתחנה הממוקמת    לרבות,  המועצה כבי רלמתן השירותים ל זמינות יהיו אשר,  זה

 , וכן יחתום על התצהיר המצורף בנספח זה.  ומספרי טלפון  כתובות כולל

 תנאי סף מנהליים:  2.2

תאגיד רשום כדין בישראל.    או  מורשה  כעוסק  הרשום  ישראל  מדינת  אזרח  יחידהינו    המציע 2.2.1

זה,   סף  תנאי  לגבי  להוכחת  דין  פי  על  רשום במרשם המתנהל  להיות  תאגיד  על מציע שהוא 

ולצרף   מסוגו  להצעתו  תאגידים  יצרף  תאגיד  שאינו  מציע  התאגדות.  תעודת  העתק  להצעתו 

 . העתק תעודת עוסק מורשה

- ג"התשנ, המכרזים חובת לתקנות א6 -ו  6 הבתקנ הקבועים בתנאים המציע של ועמידה קיום 2.2.2

"להלן)  1993   אישורים   לצרף  יש  הסף  בתנאי  עמידה  להוכחת "(.  המכרזים  חובת   תקנות: 

נספח  )  1976- ו"התשל ,  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק   בהתאם  ותקפים  מתאימים  ותצהירים

 . האמורה התקנה  מכוח הנדרשים מסמך או/ו  רישיון כל וכן, (ז'

  החברות  במרשם   רשום  מועד האחרון להגשת הצעותשב  כדין  בישראל  רשום  תאגיד  שהינו  מציע 2.2.3

  רישומו   לפני  התראה  על  הערה  רשומה  שבמרשם  או,  חוק  כמפר (  מקביל  רלוונטי  מרשם  בכל  או)

 . למכרז הצעה להגיש רשאי  אינו,  חוק כמפר

נמצא   2.2.4 ו/או  נכסים  כינוס  צו  כנגדו  הוצא  ו/או  רגל  פשיטת  ו/או  פירוק  בהליכי  שנמצא  מציע 

י סף זה יחתום  להוכחת עמידה בתנא  .בעריכת הסדר נושים אינו רשאי להגיש הצעה למכרז

 . להזמנה זו נספח א'כהמצ"ב  –המציע על תצהיר המציע 
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ומציע   2.2.5 תאגיד  זה.  ר  שאשהינו  למכרז  הצעה  להגיש  רשאי  אינו  חי  עסק  הערת  נרשמה  לגביו 

,  להזמנה זו  נספח א'כהמצ"ב    –י סף זה יחתום המציע על תצהיר המציע  להוכחת עמידה בתנא

   .להזמנה זו נספח י'כ הנוסח המצורףרואה חשבון עפ"י ר ישווכן יצרף א

 ת השתתפותומגבל 2.3

  מתחייב  והמציע,  נוסף  מציע  י" ע  ההזמנה   נשוא  השירותים  ביצוע  או/ ו  הצעות  צירוף  יתאפשר  לא 2.3.1

 .אחת  משפטית ישות  בגדר להיות

מציעים קשורים כגון, מציע שהינו יחיד וחברה שבשליטתו או חברות, עמותות, שותפויות או   2.3.2

תאגידים   בת,  ותאגיד  אם  תאגיד  כגון  אחת,  מקבוצה  חלק  המהווים  שהוא  סוג  מכל  תאגיד 

במכרז   נפרדות  הצעות  להגיש  יורשו  לא  קשורים,  ותאגידים  את    והמועצהשלובים  תפסול 

 . באותה קבוצה הצעותיהן של כל אלו שהינם 

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון, לפסול הצעה    המועצהבנוסף,   2.3.3

היה ו/או יש עימו ניסיון שלילי, רע ו/או כושל, זאת במסגרת התקשרות    למועצה של מציע אשר  

השנים האחרונות,    5לבין אותו מציע במהלך    המועצהקודמת ו/או קיימת, אחת או יותר, בין  

בעל חובות  מציע  ו/או    המועצהוכן לפסול הצעה של מציע המצוי בהליך משפטי כלשהו כנגד  

 .  לכךפניות בכתב בקשר  מועצהה, ובלבד שנעשו מצד למועצהכספיים  

   להצעה לצרף  שיש ואישורים מסמכים,  מכרזהמסמכי   על חתימה .3

, לרבות מסמך זה על נספחיו,  מסמכי המכרזועל כל    עליה  ויחתום,  ההצעה  פרטי   כל   את  ימלא  המציע 3.1

מסמכי  פניות המציעים,  / כדוגמת שאלותכל פרסום הנוגע למכרז זה,  הסכם ההתקשרות ונספחיו, וכן  

  באמצעות  ,המועצהעל ידי  בעניין מכרז זה ו/או נשלח /פורסם    ווכל מסמך אחר שהתקבל על ידיהבהרה,  

החתימה בשם    מטעמו  מורשי  לחתום  המוסמך  מורשה(  התאגיד)מנכ"ל  עוסק   / שליטה  בעל   /  ,

בחתימתם המציע  את  לחייב  עמוד  .  המוסמכים  כל  על  תיבות  בראשי  לחתום  ה ממיש    מכרזסמכי 

ושל כל אחד    , של הסכם ההתקשרותמסמכי ההזמנהובחתימה מלאה + חותמת בעמוד האחרון של  

 מהנספחים.  

,  שלהלן  המידע  וכן  האישורים  או/ ו  המסמכים  כל  את  כוללת  כשהיא,  הצעתו  את  למועצה  המציע יגיש

 : מועד האחרון להגשת הצעותל ומאומתים נכונים,  תקפים כשהם

 .  כנדרשם מיחתו םלהצעה כשה פויצור ההזמנה מסמכי  3.1.1

  כנספח  ב"המציע יצרף להצעתו הצהרה בדבר עמידתו בתנאי הסף בנוסח המצ  –  הצהרת המציע  3.1.2

כשהיא חתומה על ידו ומאומתת ע"י עו"ד, וזאת לאחר שהשלים בהצהרה את כל הפרטים    א'

 הדרושים. 

 תקף  כשהוא ,במרשםם המציע  רישו המעיד על במשרד האנרגיה והגז  הדלק  מינהל מאת   אישור 3.1.3

 .מועד האחרון להגשת הצעותל

ידי תאגיד, לרבות חברה בע"מ או שותפות רשומה 3.1.4 על    אישור  יצורף  במידה שההצעה מוגשת 

נספח  המצ"ב כ, בנוסח  החברה  של  הכספיים  חות " בדוהעדר הערת עסק חי    בדבר  חשבון  רואה

  את   המפיק  החשבון  רואה   משרד  של  לוגו   נייר  על  כאמור  בנוסח   האישור   את  להדפיס  יש  .י'

 . האישור
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שומרת    המועצהכי  יודגש  .  1א"נספח יע"ג    המציע   היקף תחנות התדלוק העומדות לרשות  טבלת 3.1.5

לשם קבלת חוות  ,  אשר פורטו ע"י המציע בהצעתולקוחות  קשר עם    לעצמה את הזכות ליצור 

 . דעת על המציע והשירותים שניתנו על ידו

 . הסף תנאי של התקיימותם להוכחת, שנחוץ ככל נוספים מסמכים 3.1.6

ל המציע כמפורט  עהמציע ימלא את פרטי הצעתו אשר תכלול פרטים מלאים    -טופס הצעת מחיר   3.1.7

לשירותי אספקת  המחיר המוצע על ידו  וכן יפרט בהצעתו את  ,  נספח ב'  -בטופס הצעת המחיר  

   )ללא מע"מ(. דלקים

 . המחיר הצעת טופס על  יחתום  המציע

,  לרבות חתימה  (3ד'  -2ד'-1נספחים ד'כולל נספחי ההסכם ),  נספח ד'שב  -  ההתקשרותהסכם   3.1.8

 של ההסכם.  בעמוד האחרוןמלאה של המציע 

עו"ד.   3.1.9 בחתימת  המציע  של  הזהות  מתעודת  למקור  נאמן  תאגיד    ככלהעתק  הינו    -שהמציע 

העתק   ,)ותעודות שינוי שם ככל שישנן(  העתק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע

מורשה,   עוסק  עדכני    תעודת  תדפיס  התאגידים  ע וכן  מרשות  המציע  סוג  ל  את  יפרט  אשר 

  וחלקם   בתאגיד  המניות   בעלי  או   השותפים   ההתאגדות, מספר הזיהוי של התאגיד ולרבות: שמות

 .המנהלים ושמות (העניין  לפי) המניות  וןבה

עדכני 3.1.10 חתימה  מורשי  עו"ד/רו"ח  אישור  ע"י  ידי    –, חתום  על  מוגשת  במידה שההצעה  יצורף 

ש בנוסח  רשומה  שותפות  או  בע"מ  חברה  לרבות  באישור 'הבנספח  תאגיד,    יציין  ל"הנ  . 

  אישור  על  מסתמכת  המועצהש   לו  ידוע  וכי  המועצה  לבקשת  ניתן  ל" הנ   אישורו  כי  ד/רוה"ח"עוה

 .זה

ב 3.1.11 הצעות  תיאום  אי  בדבר  והמציע    -  מכרזתצהיר  המצורף  ימלא  בנוסח  התצהיר,  על  יחתום 

 . 'וכנספח 

  חוק  המציע לפי של  ורשומות   חשבונות פנקסי   ניהול  על   תקף או רו"ח מוסמך    שומה   פקיד אישור 3.1.12

 . וכן אישור על ניכוי מס במקור , 1976  -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות

יומצא    ,פירוט הרשעות  בדבר   לרבות  ,1976- ו"התשל,  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק לפי  תצהיר 3.1.13

 .  דין עורך  י"ע ומאומת   כנדרש כשהוא חתום 'ז בנספח ש לנוסח בהתאם

  כנספח יחתום על התצהיר, בנוסח המצ"ב  ימלא והמציע    -  עניינים  התחייבות להעדר ניגוד  נספח 3.1.14

 .'ח

כנספח  יחתום על התצהיר בנוסח המצ"ב ימלא והמציע  - התחייבות לשמירה על סודיות נספח 3.1.15

 . 'ט

  יצורפו להצעה,  (6  כמפורט להלן בסעיף  )ככל שיהיו  המועצהועדכונים אחרים של    מסמכי הבהרה 3.1.16

 .ועמוד ובחתימתו המלאה בעמוד האחרוןבראשי תיבות בכל עמוד   -כשהם חתומים ע"י המציע  

  בסעיף  הנזכרים  המסמכים  כל  אליה צורפו  שלא  או/ו  כנדרש  מולאה  שלא  הצעה לפסול  רשאית  המועצה 3.2

 . לעיל 4.1
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  יתקן  או/ו  ישלים  או/ו   שיוסיף  ממציע  לדרוש  רשאית   תהיה  המועצה,  דעתה  לשיקול  ובהתאם  לחילופין

  כל  של  הסרתה  את  לדרוש  או/ו  סריםוח  שישלים  או/ו על ידו    שהוגשו  מהמסמכים  אילו  אי  יבהיר  או/ו

  להתעלם   גם  רשאית  תהיה  המועצה .  ההצעות  בדיקת   במהלך   להתעורר   העלולה  אחרת  בהירות-אי

  המציע  על.  מהותיים,  הבלעדי  דעתה   שיקול  לפי,  שאינםשהם בבחינת טעות סופר או פגמים    מפגמים

 . כאמור תיקון או/ו השלמה, הבהרה  כל במתן המועצה עם פעולה לשתף יהיה 

  הבהרות   קבלת  לצורך  למציע  לפנות   המועצה  את  לחייב  כדי   לעיל   באמור  אין  אופן   בשום  כי   יובהר,  כן  כמו

  שתכלולאו    כנדרש  מולאה  שלא  הצעה  כל  לפסול  רשאית  תהיה  המועצהו,  ואישורים  פרטים  והשלמת

 . מטעה או  , שיקריחסר מידע

לצרו  המסמכיםכל  כי  לוודא    המציעעל   3.3 ניהול    ,להצעתו  ףהאישורים שעליו  בדבר  לרבות, אישורים 

פנקסי חשבונות, אישור מרואה חשבון, המלצות וכל אישור אחר כפי שיידרש, חייבים לשאת את שם  

בהצעתו   שנרשם  כפי  של    .במכרזהמציע  המכרזים  ועדת  לעיל,  כאמור  אישורים  ימציא  שלא  מציע 

 . תהיה זכאית לפסול את הצעתו המועצה

  מטעמו  המבטח   או הביטוח  סוכןהבנק שלו וכן עם   עם לוודא המציע על ,ההצעההגשת   מודגש כי לפני 3.4

  (ההסכם", להבטחת קיום  ביצועערבות  )"  2נספח ד'ו  ("ביטוחים עריכת אישורי ")  1'דנספח   נוסח כי  

 מחויב  יהיה  הוא,  זה  מכרזב  יוכרז כזוכה  שהמציע  שככל  מכיוון וזאת  לפי העניין,  ,עליהם יםמקובל

לרבות  "צרה בנוסחם אלו מסמכים  בהמצאת ביטוח אחריות מקצועיתב  קיום  על   ואי , תקף  אישור 

  את  להמציא צורך אין זה  בשלב  כי ,  בזאת  יובהר.  המועצה עם ההתקשרות   של הפרה  תהווה המצאתם

יוכרז   שהמציע ככל, מכרזב הזכייה לאחר רק אלא( 2ד'-1נספחים ד') הביטוח פוליסותהביצוע ו ערבות 

 .כזוכה

 מכרזשינוי או תוספת באיסור על  .4

בכל מקרה שהמציע יבצע  ה.  ז  מכרזפי ההוראות המפורטות ב-על המציע להגיש את הצעתו באופן מדויק על

ו/או  בהצעתו   תיקון  תוספת  ו/שינוי  כל  מחיקה  ו/ או  הערה  ו/או    )להלן:   שהיא  הסתייגותכל  או  ו/ או 

עלם מהשינוי ורק ההצעה  תת  המועצה"(, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר,  השינוי"

את   ו/או  המציע  את  תחייב  השינוי  ההצעה  המועצהללא  זכייה,  של  במקרה  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען   .

  . רזידי המציע במכ-שבוצעו על את השינויים והתוספותבשום אופן אינה כוללת  המועצה המחייבת את  

 הליכי הבהרה  .5

,  מכרזב  התאמות אי,  סתירות,  בהירויות  אי  המציע  ימצאככל ש.  ביסודיות מכרזה  את  לבדוק  המציע  על 5.1

  הבהרה  בשאלת  למועצה   לפנות  עליו  יהיה,  במסמכי ההזמנה  מהכתוב  כלשהו  פרט  המציע  יבין  לא  או

  .בכתב

ניתן לשלוח  5.2 יאוחר מד  ע  eti@optm.co.il י:לדואר אלקטרונ  ,בכתב בלבד  ,שאלות הבהרה    יום ולא 

 י לשירותפומבי  מסגרת    במכרז  בנושא הפניה יש לרשום "שאלות הבהרה.  14:00בשעה    20/12/2020

ענו.  ילא יתקבלו פניות טלפוניות. פניות שישלחו לאחר מועד זה לא י". אספקת דלק ושירותים נלווים

מציע אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי  

 . בהירות, סתירה, אי התאמה או אי הבנה כאמור

mailto:eti@optm.co.il


 

-7 - 
 

 9938107-08,  85200מועצה אזורית שדות נגב, ד.נ הנגב  
 

אינה מתחייבת להשיב לכל שאלה ו/או בקשה להבהרה ו/או למתן פרטים נוספים שיתבקשו    המועצה 5.3

  אלא   אינה  השאלה  כי  או,  מאליה  מובנת  התשובה  כי  המועצה  סברה  אם  לרבות  ,על ידי מי מהמציעים

 . ותוכנ  להבהרת  בקשה ולא ולתיקונ  או מכרזהתנאי  לשינוי הצעה

דו כל  הובאו לידיעתו ולא תישמע מצ  המועצהכל מציע ייחשב כמי שהשאלה ו/או הבקשה וכן תשובת   5.4

  התנהלות  בדבר  שוטף  באופן  להתעדכן  המציע באחריותו/או מי מטעמה.    המועצהטענה בעניין זה כנגד  

 .המועצההאינטרנט של  באתר המכרז

בכתב   5.5 שנמסרו  ותיקונים  שינויים  הבהרות,  רק  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  באתר  למען  ופורסמו 

בכל מקרה  "(.  הבהרה  מסמכי"  :להלן)  מכרזויהוו חלק מה  המועצה יחייבו את    המועצההאינטרנט של  

  ההבהרה.האמור במסמכי    ההבהרה, יגבר  בין האמור במסמכיל  במסמכי המכרזשל סתירה בין האמור  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי המצגים ו/או הבהרות ו/או תשובות לשאלות שיינתנו על ידי נציגי  

  מסמכי ההבהרה.  ההמועצבאמצעים חזותיים ו/או בעל פה ו/או בכל דרך אחרת לא יחייבו את    המועצה

 .מכרזמה  כחלק ויחשבו  מחייבים יהיו

  המועצה , ועדכונים אחרים של  המועצהבאתר    מושפורס מסמכי ההבהרה  כל מציע יצרף להצעתו את   5.6

 .מטעם המציע  מורשה החתימהחתומים על ידי )ככל שיהיו(, כשהם 

 הגשת ההצעה אופן  .6

ההזמנה  את 6.1    :שכתובתו  המועצה  של  האינטרנט   מאתר  להוריד  ניתן  ה ונספחי  מסמכי 

 https://www.sdotnegev.org.il/  דלק    ישירותלפומבי  מסגרת    מכרזים/מכרז  הכותרת  תחת אספקת 

   .ושירותים נלווים

לעיל, 4.1   וכן כל המסמכים המפורטים בסעיף ההזמנה במלואםמסמכי את  הכניס למעטפה אחתיש ל 6.2

 . כרוכים בחוברתכשהם  בעותק אחד, 'בנספח   -  הצעת המחיר  טופס למעט

הצעת  ם "וסגורה היטב )עליה יירש נפרדת  לתוך מעטפה  ,  ('בנספח  )  הצעת המחירטופס  המציע יכניס את   6.3

"( אשר תוכנס  85/2020מס'  מכרז    -   ושירותים נלוויםשירותי אספקת דלק  ל פומבי  מסגרת  מכרז    -מחיר

 . להלן 7.4  בסעיףההצעה כמפורט לתוך מעטפת 

 תהצע  מעטפת  בתוך  למעט)  במסמכים  יופיעו  לא  ממנה  העתק  או  המחיר  הצעת   פרטי  כי  אתבז  מודגש

 כמפורט להלן.   וומספר מכרזהיש לכתוב את שם  העל המעטפ  .שהיא  דרך בשום( הסגורה המחיר

ושם    מכרז את מס' הבכתב ברור  מעטפה, לסוגרה, לרשום עליה  תוך  יש להכניס ל  שתי המעטפות את   6.4

ולשלשל  ,  "85/2020  מס'מכרז    -שירותי אספקת דלק ושירותים נלוויםלפומבי  מסגרת    מכרז  "  מכרזה

בכתובת   בתיבת המכרזים נגב.  :  הממוקמת במשרדי המועצה,  אזורית שדות  מיקוד  מועצה  הנגב  ד.נ 

85200.     

המועד האחרון  ")להלן:    0015:ועד השעה    8:00החל מהשעה    05/01/2021יום  בהצעות ניתן להגיש   6.5

הצעות והנקוב  במועד  המכרזים  בתיבת  תהיינה  שלא  הצעות  (."להגשת  הסף  על  תיפסלנה    לא , 

 .  מכרזב תשתתפנה

   אין למסור את מסמכי המכרז במייל, פקס, דואר וכו'.

http://www.amidar.co.il/
https://www.sdotnegev.org.il/
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מועד  הנדחה  , על פי שיקול דעתה.  מועד האחרון להגשת הצעותהתהיה רשאית להאריך את    המועצה 6.6

ו/או    המועצהיהווה המועד הנדחה שפרטיו פורסמו באתר האינטרנט של    -  האחרון להגשת הצעות

 ."האחרון להגשת הצעותבעיתונים כ"מועד 

שנמסרה   6.7 הצעה  כי  במפורש,  בזאת  הצעותהאחרי    למועצהמובהר  להגשת  האחרון  תוכנס  מועד  לא   ,

 .צורך בירור שמו ומענו של המוסרלזולת    ,לתיבת המכרזים ותוחזר למוסר המעטפה מבלי לפתוח אותה

,  נספחיהם  לרבות  וההסכם   מכרזה  כלל  את  וקרא  הוא עיין  כי  מצהירמאשר ו  המציע,  הצעתו  הגשת  עם 6.8

  ההתקשרות   מהות  על  וההבהרות  ההסבריםקיבל את כל    , בהם  הכלולים  התנאים  וכלל  הפירוט  את  הבין

  ולא  זה,  בסיס  על  הצעתו   את  הוא הגיש וכי,  הצעתו  הגשת   לצורך אחר הנחוץ  פרט  וכל  המועצה ודרישות

  מודע   היה לא  כי מלטעון  מנוע  יהיה הצעה שהגיש מציע. ותנאיו מכרז ה לנוסח הנוגע  בכל  טענות  לו יהיו

 . הסתייגות ללא להם מסכים והוא  לתנאיו, או  מכרזל הקשור כלשהו לפרט

   ההצעה תוקף .7

מועד האחרון להגשת  מה)תשעים( יום    90תקופה של    משךל  המציע  את   תחייבבתוקף ו  תעמוד   המציע  הצעת

 .  הצעות

  ההזוכ  ההצעה לבחירת  מידה אמת .8

 : להלן המפורטים  לשלבים  בהתאם תעשה  המועצה י" ע ההצעות  בחינת

 בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף:  -שלב א' 8.1

.  לעיל  2  ףבסעי  המנויים  הסף  בתנאישהוגשו    ההצעות  עמידת   של  בדיקה  תעשה,  המעטפות  פתיחת  לאחר

  לא הוכיחו עמידה   עיהןשמצ  הצעות  תיפסלנה,  והשוואת הצעות המחירבטרם בדיקת    הראשון   שלבב

לשלב    ותעבור,  כשרה  כהצעה  תיחשב  הסף  תנאי  בכל  שתעמוד  הצעה  רק.  חלקם  או  כולם  ,הסף  בתנאי

 . בלבד מחירה   מרכיבובחירת ההצעה הזוכה במכרז שייערך עפ"י  והשוואת הצעות המחירבדיקת 

 :(%100) המחיר מרכיב דירוג ההצעות לפי  –' בשלב  8.2

 .  לגבי הצעות שעמדו בתנאי הסף רק  ייבדקמרכיב זה   8.2.1

 תהמוצע  הנחהה על המציע לרשום בטופס הצעת המחיר את  ,דירוג והשוואת ההצעותלצורך  8.2.2

  כאשר בלבד אוקטן  95בנזין נטול עופרת  מחיר תדלוק עצמי )כולל מע"מ( לליטר עבור על ידו 

 .ההזמנהלמסמכי נספח ב' , כמפורט בלליטר' אג  4-מ  יפחתגובה ההנחה לא 

 .הסף על תיפסל הצעתו –' אג 4-מ נמוך בגובה בהנחה  המחיר הצעת בטופס מציע נקב

תיבחנה 8.2.3 ההצעות  ה  המוצעת  ההנחהאשר    ההצעה   כאשר ,  כל  תדורג  ביותר    הגבוהה  הינבה 

  ידורגו   ההצעות  ויתר  ,(הזוכה הראשון")להלן: "ותוכרז כהצעה הזוכה במכרז    במקום הראשון

   .אליה ביחס

כ  שדורגה  ההצעה  מגיש  על  להכריז(  חייבת  אינה  אך)  רשאית  המועצה 8.2.4   כשיר "במקום השני 

  וכך",  שלישי  כשיר "  כעל  שלישית  שדורגה   ההצעה   מגיש  על   דעתה  שיקול  י "עפ ,  וכן  "שני

  למציעים   כך   על  תודיע  המועצה.  המכרז  תנאי  בכל   ועומדות  תקינות   שההצעות  הלאה, ובלבד

 .שיוכרזו במידה, כאמור שהוכרזו
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של    ן , ובמקרה זה יוארך תוקפהמועצהעל כך    הם", תודיע ליםכשירבמכרז זה "  וככל שיוכרז  8.2.5

( חודשים נוספים ממועד קבלת הודעה  6)  ששהלתקופה של    יםככשיר  ושל מי שהוכרזם  הצעת

ולאחר מכן ניתן יהיה האריך את תוקפן של הצעות לתקופה    כאמור  ים ככשיר  ם בדבר הכרזת

, וזאת על מנת לאפשר את ההתקשרויות  ( חודשים נוספים בהסכמת  הכשירים4של ארבעה )

 .במידת הצורך /נוספות החלופיות

הנ"ל, תתבטל הצעת המציע שהצעתו    הארכת תוקף ההצעה של הכשירים ככל שבמהלך תקופת   8.2.6

הסכם ובין לאחר    הלפני שנחתם עם הזוכ  הוכרזה כהצעה הזוכה וזאת מכל סיבה שהיא, בין

"כשיר   ,"שני  כשיר" הוכרז  אשר  אחריו הבא  המציע  עם להתקשר  רשאית המועצה תהיה מכן,

,  מסמכי ההזמנה  הוראות  זכייתו של הכשיר כאמור  על  העניין, ויחולו  לפי,  וכן הלאה  שלישי" 

 . המחויבים בשינויים

 הצעות זהות .9

שהיא ההנחה הגבוהה ביותר    למועצה הנחה זהה  יעניקו    , במכרז זה, יותר  או  הצעות(  3)  שלוש  בו  במקרה 9.1

  ההצעות   מגישי  בין  נוסף  הליך תחרותי,  המועצה  תבצע"(,  הזהות  ההצעות"   להלן:) מבין כלל ההצעות  

 . המכרזים חובת  לתקנות  ה17 תקנה להוראות  בהתאם, הזהות

כי  למציעים  המכרזים  ועדת  תודיע,  לעיל  כאמור  זהות  הצעות  הוגשו  בו   במקרה,  לפיכך   הם  במכרז 

בתנאים מיטיבים ביחס  ,  כלומר)  סופית  משופרת  הצעת מחיר  הוועדה,  שתורה  במועד,  להגיש  רשאים

  אחד   אף  אם.  סופית  הצעה  הראשונה  הצעתו  תהיה,  משופרת  הצעה  יגיש  שלא  מציע  (.המקורית  להצעתם

  הצעות   נותרו  עדיין  המשופרות  ההצעות  הגשת שלאחר  במקרה  או/ו  משופרת  הצעה  יגיש לא  מהמציעים

  במכרז זה יהיה   והזוכה,  הזהות במכרז  ההצעות  מגישי  בין   הגרלה  תיערך,  שדורגו במקום הראשון  זהות

 . המועצה ידי על ייקבע ההתמחרות ניהול בהגרלה. אופן זכתה שהצעתו המציע

,  "אישה  בשליטת  עסק "  של  היאהזהות    מההצעות  אחת  בו   במקרהלעיל,    10.1  על אף האמור בסעיף 9.2

,  לה  שצורף  , ובלבדזה  מכרזב  כזוכה  האמורה  ההצעה  תיבחר,  המכרזים  חובת  לחוק  ב2  בסעיף  כהגדרתו

  י" ע  חתומים  תצהירים  וכן   מכרזים  חובת   לחוק  ב 2  לסעיף  בהתאם  חשבון  רואה   אישור,  הגשתה  בעת

  יוגשו   ולא  במידה  כי   מובהר.  ב"י  בנספחש  הנוסח  לפי  המציע  התאגיד  של  דין  ועורך  השליטה  בעלת

,  החשבון  רואה  מטעם  האישור  או/ו  התאגיד  של  הדין  עורך  או/ו   השליטה  בעלת  מטעם  התצהירים

 .  יותר  מאוחר  בשלב  להשלמה   יהיה  ניתן  לא  זה  וטופס ,  אישה  בשליטת  עסקב  מדובר   שאין  היא  המשמעות 

 נוספים פרטים קבלת .10

  פרטים   או/ו  נתונים  או/ ו  הבהרות  מציע  מכל  ולקבל  לדרוש  זכאית   תהיה ,  הבלעדי  דעתה  שיקול   פי  על ,  המועצה

ו/או מי מהם    המציעים  את   לזמן  רשאית  המועצה  תהא,  ההצעות  בחינת  לצורך,  כן  כמו.  להצעתו  בקשר  נוספים

  יתבקשו   אותם,  נוספים  פרטים  בפניה  יציג  מציע  שכל  מנת   על ,  שתיקבע  ועדה  או  המכרזים  ועדת   בפני   להופיע

 . הזוכה  בדבר  החלטה   לשם  מוקדם  וכתנאי,  הזוכה  זהות  לגבי   החלטה   תתקבל  בטרם  זאת   כל,  להציג  המציעים

  והשלמת   הבהרות  קבלת  לצורך   למציע  לפנות  המועצה  את  לחייב   כדי  לעיל  באמור  אין  אופן  בשום  כי  יובהר

 .ל" הנ והתנאים  הפרטים כל  ימולאו לא  בה  בהצעה  לדון   שלא  או  לפסול  זכאית  תהא  המועצה  .ונתונים  פרטים

 הצעה  פסילת .11
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  או/ו  גירעונית  או/ו   תכסיסנית  או/ו   מעורפלת  הינהש  הצעה  הסף  על  לפסול  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המועצה

,  מכרזבשיוגשו  הכשרות  הצעה אשר תחרוג בשיעור ניכר מממוצע סכום ההצעות    סבירה ו/או  שאינה  הצעה

  לפני  פ"בע   או  בכתב  טיעון  זכות  למציע  תינתן,  כאלה  במקרים.  המועצה  של  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  והכל

 .המועצה של  דעתה לשיקול בכפוף וזאת, סופית החלטה מתן

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון, לפסול הצעה של מציע אשר    המועצהבנוסף,  

היה ו/או יש עימו ניסיון שלילי, רע ו/או כושל, זאת במסגרת התקשרות קודמת ו/או קיימת, אחת    מועצה ל

  בהליך  המצוי , וכן לפסול הצעה של מציע  האחרונות  השנים  5  במהלך   לבין אותו מציע  המועצה או יותר, בין  

פניות בכתב    המועצה, ובלבד שנעשו מצד  מועצהבעל חובות כספיים ל  מציע  או/ו  המועצה  כנגד  כלשהו  משפטי

 . ענייןבקשר לאותו 

 

 בחירת הזוכה במכרז  .12

 .  לעיל 9.2.3 בסעיף המפורט באופן   ,הראשון  במקום דורגה שהצעתו אחד זוכה  ייבחר במכרז 12.1

,  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המועצה  כי  דלעיל,    1.7ובהתאם לסעיף    בזאת  מובהר,  לעיל  האמור  אף  על 12.2

  והשני  הראשון  במקומות  דורגו  הצעותיהם  אשר,  המציעים  שני  על  להכריזלפי שיקול דעתה הבלעדי,  

"להלן) זההשני"הכשיר  "ו,  "הראשון  הזוכה:  במכרז  כזוכים  פיצול    (,  נשוא    תכולת תוך  השירותים 

 ובחלקים עליהם תחליט המועצה לפי שיקול דעתה.  המכרז ביניהם

  על  ,הסכיםבכך שהכשיר השני  לעיל מותנית    להחליט על פיצול ההתקשרות כאמור   המועצהזכותה של  

ידו  את  להעמיד  ,המועצה  פניית  פי על  ש  גובה ההנחה המוצעת  גובה ההנחה המוצעת  כך  בין  ההפרש 

למשל: אם הזוכה הראשון הציע    אג' לליטר.  5על  יעלה  ע"י הזוכה הראשון לא  לגובה ההנחה המוצעת  

תהיה רשאית להתקשר גם עם הכשיר השני, ובלבד שהכשיר השני    המועצה אג' לליטר, אזי    30הנחה של  

 אג' לליטר.    25-הנחה שלא תפחת מ מועצהיסכים ליתן ל

ופן שיאפשר להכריז עליו כזוכה שני,  בהתאם לתנאים הנ"ל בא   השניהכשיר  ככל שלא יושג הסכם עם  

  הכשיר השלישי,  -זכאית לפנות אל המציע בעל הציון המשוקלל השלישי הגבוה ביותר  המועצהתהיה  

 וכן הלאה. 

יובהר כי ההחלטה על בחירת מספר הצעות זוכות תוך פיצול ההתקשרות, כאמור לעיל, נתונה לשיקול  

  - גם אם תינתן הסכמת הכשירים, שתהיה רשאית לבחור זוכה אחד בלבד  המועצהדעתה הבלעדי של  

 . כאמור

ש 12.3 זוכים   המועצה ככל  בשני  זה  מכרז  במסגרת  התדלוק  כאמור  תבחר  שירותי  יחולקו  והשירותים  , 

ב  האחרים הנוהגים  לנוחיות  בהתאם  התקנת    .מועצהביניהם  התדלוקשירותי  באופן    התקני  יבוצעו 

יושתו על  השנתיות כאשר עלויות ההתקנה   ,ההתקשרותתקופת  בלעדי על ידי הזוכה הראשון לאורך כל  

ביניהם באופן יחסי בהתאם להיקפי התידלוק שבוצעו באותה השנה לרכבי  יחולקו  ו   המציעים שזכו    שני

 . המועצהבהתאם לבדיקה שתיערך בתום כל שנת התקשרות ע"י  המועצה

 והתקשרות  הוכהודעה לז .13

כזוכל  תודיע  המועצה  13.1 ידה  על  שהוכרז  "  "ה"הזוכ)להלן:  מכרז  ב  המציע    בדבר(  "הזוכההספק  ו/או 

וזאת    ו/או בדואר אלקטרוני   רשום וכן בהודעה בכתב בדואר  באמצעות הודעה טלפונית  מכרז,  ב  ו זכיית

 על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז לעניין מסירת הודעות. 
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מציע 13.2 של  עבודה.  פומבי  במכרז    ים/ בחירה  למסירת  התחייבות  או  עבודה  מסירת  משמעותה  אין  זה, 

שירותי אספקת דלק    מועצה ל  ים/ המספק  ים/כספק   ים/ ההגדרת הזוכנה  יזה ה   משמעות זכייה במכרז 

העבודות  לביצוע    המועצהכלפי    ם/וזכאי  ים/מחויב ומסגרת    הסכםעל    מים/ החתוםושירותים נלווים,  

 . ובתנאים המוגדרים במכרז זה וההסכםההזמנה וזאת כמפורט במסמכי   ,נשוא המכרזוהשירותים 

את כל המסמכים    המועצה למשרדי    הההודעה כאמור, ימציא הזוכ קבלת  ימים ממועד    ( 10)  עשרה  תוך 13.3

שעלי המכרז  ווהאישורים  לתנאי  בהתאם  לרבות  להמציא  של  ערבות  ה,  להבטחת  ₪,    25,000בגובה 

.  2ד'  -ו  1ד', בהתאם לנוסחים שבנספחים  ביטוחהעפ"י הסכם ההתקשרות וכן אישורי    והתחייבויותי 

במכרז, והן יחולו על אף האמור קיום הוראות אלה הינו תנאי יסודי למימוש הזכייה  בהר בזאת כי  מו

במכרז. אחר  מקום  תוך    בכל  לתוקפו  ייכנס  ההתקשרות  על    10הסכם  ההודעה  קבלת  ממועד  ימים 

 .הזכיה

רשאית לבטל את הזכייה במכרז    המועצה, תהיה  לעיל  אשר פורטו  יות יואחר התחייבו  ההזוכלא מילא   13.4

 . בהודעה זו המועצהבהודעה בכתב לזוכה, החל מן התאריך שייקבע על ידי 

בדבר תוצאות  ,  מכתב רשום ליתר המשתתפים במכרזפקס ו/או בדוא"ל ו/או בהודעה ב  תעביר  המועצה  13.5

 המכרז.

אחת מהתחייבויותיו על  , יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר  הזוכהבמקרה שמציע, לרבות   13.6

  ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה,   הסכםפי תנאי המכרז ו/או תנאי ה 

במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתה המוחלט, לרבות התקשרות עם כל מציע    זכאית  המועצהתהיה  

 .  בהתאם למנגנון הכשיר השני אחר ככל שתמצא לנכון

 המכרזים ובהצעה הזוכה ועדת בהחלטת עיון .14

  בהחלטה  לעיין,  מכרזה  תוצאות   בדבר  ההודעה  מסירת   ממועד   ימים  (30)  שלושים  בתוך  רשאי  יהיה   מציע 14.1

  ההצעה   או  ההחלטה  של   בחלקים  למעט,  ותהזוכ  תוובהצע  בנימוקיה ,  מכרזה  תוצאות   בדבר  הסופית

  לתקנות (  ה)21  תקנה  להוראות  ובהתאם  בכפוף,  מקצועי  סוד   או  מסחרי  סוד  לחשוף  עלול  בהן   העיון  אשר

 . דין  לכל  ובכפוף המכרזים חובת

אשר על כן, ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או   14.2

  .להצעתו את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם  נספח א'  בהמציע    יצייןסוד מקצועי,  

על  תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לחשוף את החלקים כאמור.   המועצה וועדת המכרזים של  

כי   בזאת  מובהר  לעיל,  האמור  בפני  אף  להציג  דעתה,  שיקול  עפ"י  רשאית,  תהיה  המכרזים  ועדת 

המציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי  

  ושהוא דרוש על מנת לעמוד בהוראות תקנות חובת המכרזים וכל דין. בכל מקרה, אם לא סומנו סעיפים

כנדרש יראו בדבר משום הסכמתו של המציע לכך כי אין כל מניעה לגילוי אותם סעיפים. מובהר בזאת  

תהיה רשאית למסור אותם    המועצהכי שם המציע ופרטי הצעת המחיר לא ייחשבו בגדר סוד מסחרי, ו 

 . בהתאם להוראות כל דין

לוועדת המכרזים    הסרלמען   14.3 וכי  ועדת המכרזים  ציון המציע כאמור אינו מחייב את  כי  יובהר  ספק, 

ו/או המסמכים שצורפו לה    ותת הזוכוהסמכות הבלעדית להחליט מהם הסעיפים ו/או החלקים שבהצע

 הם חסויים מפני הצגה למשתתפים במכרז מטעמי סוד מסחרי ו/או מקצועי.  ש
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מהם  כייובהר,   14.4 יציין  שלא  הטעמים    מציע  מן  חסויים  שלדעתו  המסמכים  או  החלקים  הסעיפים, 

 האמורים לעיל, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה.  

  בהתאם  ותהזוכ   ותהצע מי מהיהיה פתוח בפני כל מציע אשר יבקש לעיין ב  ותהזוכ  ות ההצע  מחירכמו כן,   14.5

 .)ו( לתקנות חובת מכרזים21לתקנה  

כחסויי  שצייןמציע   14.6 בהצעתו  של  סעיפים  בהצעותיהם  סעיפים  שאותם  לך  כמסכים  אותו  יראו  ם, 

המציעים האחרים יהיו חסויים בפניו, במקרה שהוא יבקש לעיין בהצעות של מציעים אחרים, אלא אם  

 תקבע אחרת.    המועצה

שמות    המועצה 14.7 את  תמסור  של    הלקוחותלא  דעת  בחוות  לעיין  תאפשר  לא  וכן  פניה  נערכה  אליהם 

 מיוזמתה(.   המועצהאליהם תיפנה לקוחות )כולל   לקוחות יחות שנערכו עם ותרשומות של ש לקוחות

 ₪.  500  סך על  תשלום תמורת יהיה  ובנימוקיה המכרזים ועדת בהחלטת העיון זכות 14.8

 המועצה רכוש  -מכרז ה .15

ההזמנה ב מסמכי  הכלולים  המסמכים  כל  על  הו,  של  ו ,  הבלעדי  רכושה  הכלולים המועצהא  המסמכים,   .  

לאחר או לעשות    המכרז. אין להעביר את  מועצהוהגשתה ל  המציע  רק לשם הכנת הצעת  מיועדים,  וז בהזמנה  

 שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.   וב

 המציע  מעמד .16

יזכה    ככל עובד  של  יינתנו  מועצה ל  המציע  שירותי ,  מכרזבשהמציע  בין  הנהוגים  עבודה  יחסי  במסגרת  א 

, ואין בהתקשרות כלשהי בין  מועצהעצמאי, המעניק את שירותיו ל  כקבלןפועל    המציעלמעביד אלא כאשר  

 לבין המציע ו/או מי מעובדיו.  המועצה עובד בין  –הצדדים להקים יחסי מעביד 

 ניגוד עניינים  .17

מתחייב שלא לעשות כל פעולה ו/או עבודה ולא להתקשר בהסכם עם צד שלישי כלשהו שעלול    המציע 17.1

, וכן  מכרז/ההסכם נשוא ה  מכרז הלהיות בהם משום ניגוד עניינים עם פעולותיו והתחייבויותיו על פי  

המצוי    שלישי)לרבות ניגוד עניינים של צד  לא להימצא במצב בו קיימת אפשרות לניגוד עניינים  מתחייב ש

 הסכם זה./מכרזפעולות לפי  ה עם ( כלפיה המועצהבהתקשרות עם  

הוא זה שיחליט    המועצה   נציגללא דיחוי על כל חשש ואפשרות של ניגוד עניינים, ו  מועצה יודיע ל המציע 17.2

לפעול על פי    המציעכי קיים ניגוד עניינים, מתחייב    המועצה  נציגבאם אכן קיים ניגוד עניינים. מצא  

 . המועצה נציגהנחיות  

לפי הנוסף המצורף  להעדר ניגוד עניינים    התחייבותעל    המציעלצורך הבטחת קיומו של סעיף זה יחתום   17.3

 .'חנספח כ

 סודיות  שמירה על  .18

ישמור על סודיות המידע שיועבר לרשותו ו/או ייחשף בפניו, לא יעביר, יודיע, או ימסור לידיעת  המציע   18.1

ידיעה   כל  כלשהו  גורם  ו/או  האדם  תהליך  תקופת  תוך  לידיו  עם  תקופת  ,  מכרזשתגיע  ההתקשרות 

 או לאחריה.  המועצה
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מתחייב המציע לשמור בסודיות את כל הנתונים שימסרו לו ושיהיו ברשותו עקב ותוך כדי ביצוע    , כמו כן 18.2

 .השירותים

ה' בפרק    המציע מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו על פי האמור לעיל מהווה עבירה לפי סימן  18.3

 . 1977-ז' לחוק העונשין התשל"ז 

סודיות לפי הנוסח המצורף   המציע על התחייבות לשמירה עליחתום  לצורך הבטחת קיומו של סעיף זה  18.4

 .'טנספח כ

 מכרז ביטול ה .19

,  לנמק  צורך  וללא  שהיא  סיבה  מכל,  הזכות  לעצמה  שומרת  המועצה,  במסמכי ההזמנה  האמור  כל   למרות 19.1

  לבצעו   לא  או/ ו  להקפיאו  או/ו  אחר  נימוק   וכל  ארגוניים,  תקציביים  שיקולים  מחמת  מכרזה  את  לבטל

  למציעים   אלה   במקרים.  כלשהי  אחרת  הצעה  או   ביותר הזולה    ההצעה  את  לקבל  מתחייבת  אינה  והיא 

  נדרשו  אשר  המציעים  הוצאותכל    כי,  יובהר  .המועצה  כלפי  תביעה  או/ו  דרישה  או/ו   טענה  כל  תהיה  לא

 . מקרה בשום יוחזרו  לא ההצעה הכנת לצורך

 בימ"ש מוסמך .20

זה, פירושו ו/או ביצועו וכל    מכרזבית המשפט המוסמך לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלו בקשר עם  

המוסמך לפי העניין במחוז שיפוט באר שבע והדרום ולו תהא נתונה סמכות    הנובע ממנו יהיה בית משפט

ידוע לו והוא מסכים לכך  המציע מאשר ומצהיר בזה כי    דנן.   מכרז הכל תביעה בקשר עם  השיפוט הבלעדית ב

 זה. מכרזלא תהיה סמכות לבית משפט אחר לדון בסכסוכים ו/או מחלוקות בקשר לש

 כללי   .21

 הפירוש הקבוע לו במקום בו הוגדר. כלשהו מונח יהא לזו  במסמכי הזמנה 21.1

המוגדרים   המונחים  מן  מונח  שיבוא  מנספחיוז  בהזמנהככל  בנספח  לו  ה,  שניתן  זה  פירושו,  יהא   ,

 , אלא אם נקבע באותו נספח או בהסכם זה, במפורש אחרת. מסמכי ההזמנהבמסגרת 

מהווים חלק בלתי נפרד  הם  ו  למסמכי ההזמנההמפורטים להלן, מצורפים כנספחים    מכרזמסמכי ה 21.2

 :  הממנ

 . עמידה בתנאי סףתצהיר המציע ו –נספח א' 

 .טופס הצעת מחיר –' בנספח 

 . התקשרותהסכם  -' דנספח 

 . אישור על קיום ביטוחים – 1'דנספח 

 ."(ערבות ביצוע)" ההתקשרותנוסח ערבות להבטחת התחייבויות לפי הסכם  – 2ד'נספח 

 מפרט השירותים והעבודות.  -3נספח ד'

  לגבי התאגדות ומורשי חתימה של המציע. עורך דין  רואה חשבון /אישור  –' הנספח 

 .  מכרזבתצהיר בדבר אי תיאום הצעות  –' ונספח 

 . 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות  חוק  לפי  תצהיר – 'זנספח 

   ניגוד עניינים. התחייבות להעדר – 'חנספח 

 התחייבות לשמירה על סודיות.   – 'טנספח 
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  רואה   משרד  של  לוגו  נייר  על  האישור  את  להדפיס  יש)   העדר הערת עסק חי  על  אישור רו"ח    –נספח י'  

 .( האישור  את המפיק החשבון 

 . היקף תחנות תדלוק - ניסיון המציע  – 1א"ינספח 

הוראות   21.3 בין  סתירה  של  הוראות  ההזמנה  במקרה  תגברנה  שלעיל,  מהנספחים  איזה  הוראות  לבין 

 הנספחים.  

שי,  יחל בימים שזה    מכרזעל פי  כאשר המועד האחרון לביצוע תשלום או לביצוע פעולה כלשהי אחרת   21.4

הפעולה כאמור עד  נתן ארכה לביצוע התשלום ו/או י שבת או בימים בהם אין פעילות בנקאית במשק, ת

ליום הבא שבו מתחדשת הפעילות במשק. ימים בהם מתקיימת פעילות בנקאית חלקית יחשבו לעניין  

 זה כימים בהם יש פעילות בנקאית במשק. 

   .85200 מיקוד הנגב נ. ד.  מועצה אזורית שדות נגב:  תהא המועצה  של כתובתה 21.5

 . הצעתם במסמכי הנקובה הכתובת  תהא  המציעים של כתובתם 21.6

  כאילו   תיראה  רשום  בדואר  המועצה  של  המכרזים  ועדת  זה  ובכלל  המועצה  ידי-על  שתישלח  הודעה  כל 21.7

,  בפקסימיליה  או  ל" בדוא  במשלוח.  המשלוח  מיום   עסקים  ימי  (3)  שלושה  תוך   המציעים  אצל  התקבלה

,  ביד  נמסר   ואם   נשלחה  בו  ליום  העוקב   העסקים  ביום   המציעים  אצל   התקבלה  כאילו  ההודעה   תיראה

 . מסירתה בעת

,  המכרז  במסמכי  האמור  כלל   את  קרא  שהמציע  לכך  חלוטה  ראיה   מהווה  החתומה  ההצעה  הגשת 21.8

  הסכמתו  את לכך  נתן, אלה במסמכים האמור,  המכרז תוכן את הבין, לו המצורפים וההסכם הנספחים

 . המועצה  כלפי תביעה או/ו דרישה או/ ו טענה כל  לו  תהיה  ולא  לו  ואין מסויגת הבלתי

 בכבוד רב,            
        

 מועצה אזורית שדות נגב      
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 מחיר  הצעתטופס   – 'ב נספח

   שירותי אספקת דלק ושירותים נלווים למתןפומבי מסגרת  מכרז
 85/2020' מס מכרז

 תאריך: __________            לכבוד

 המועצה האזורית שדות נגב 

 , אני /ו הח"מ :שירותי אספקת דלק ושירותים נלוויםבהתאם להזמנה להציע הצעות ל

 שם: __________________________________________ת.ז./מס חברה ____________________ 

 מרחוב ______________________________________________ מס' _______ ישוב___________  

 __________ __: _____פקס_____________ __ ___: ____ נייד_____ ______: _________ טלפון' מס 

 _____ _____________________________________: ________________________ל"דוא  כתובת 

 

 : ים את הצעתנו כדלקמן/שמגי

 : (X) בנזין .1

 

משקל   מס"ד 
 בהצעה 

לשרות   95מחיר מחירון לליטר בנזין 
המפורסם ע"י משרד התשתיות  עצמי 

האנרגיה והמים ליום  הלאומיות,  
01.11.20 

מחיר נטו לליטר לאחר     הנחה מוצעת
 כולל מע"מ הנחה 

1. 15%    

 

 לליטר ' אג  4-מ  יפחת לא ההנחה גובה •

 

 : (Y) סולר .2

 

 הצעה מוצעת לתדלוק סולר בפריסה ארצית 
 01.11.20נכון ליום 

 יש לציין מחירים ללא מע"מ 
משקל   מס"ד 

 בהצעה 
נכון  מחיר בז"ן  

 01.11.20לתאריך 
מרווח מוצע  
  באג' עגולות

מס בלו לתאריך  
01.11.20 

 סה"כ מחיר לליטר  
 ללא מע"מ 

2. 80% 957.47  2.92784  

 

   -מ"ג במכליות  10מחיר לליטר סולר לתחבורה שתכולת הגופרית בו אינה עולה על   -מחיר בז"ן •
 כפי שמתפרסם ע"י משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.  01.11.20מחיר מירבי נכון ליום 
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 ( Zאוריאה ) .3
 

 משקל ב  מס"ד 
 הצעה 

 הצעת הספק פירוט 
 סכום כולל מע"מ

  תוסף מסוג אוראה הצעת מחיר לליטר  5% .3

 

 

 באופן הבא: ע"י המועצה "( תחושב PRICEהצעת המחיר הכוללת )"

X* 0.15 + Y* 0.8+ Z* 0. 50  = PRICE 

ומגלמים .1 וקבועים,  סופיים  הינם  לעיל  בסעיפים  המפורטים  המחירים  כי  מאשרים  כל    םבתוכ  אנו  את 

 אספקת הדלק לסוגיו במכרז זה.עלויות הכרוכות בביצוע ה

להתקני   .2 אחריות  שירותי  ומתן  תחזוקת  התקנת,  החלפת,  אספקת,  גם  בתוכם  כוללים  התדלוק  שירותי 

 .מכרזוכמפורט ב כנדרש תדלוק מסוג "דלקן אוניברסלי", והכל 

 מובהר שלא תיגבה עמלה בגין שרותי תדלוק ע"י מתדלק  .3

ואחידה    ידוע .4 קבועה  תהא  כאמור  ידנו  על  המוצעת  וההנחה  התמורה  מחיר  כי  תקופת  לנו  כל  לאורך 

השירותים    פילהיק   קשר  ללא,  להאריכה  המועצהההתקשרות לרבות תקופות האופציה, ככל שיוחלט ע"י  

 תרכוש מאתנו במהלך תקופת ההתקשרות.  שהמועצה

יתוקן  ,  המחיר לאחר ההנחהתגלה כי חלה טעות חשבונאית בחישוב    המועצהכי ככל שהמציע נותן הסכמתו   .5

מחירון  לאחר הורדת סכום ההנחה בו נקב המציע ממחיר    המועצה חישוב שיבוצע ע"י  המחיר בהתאם ל

 מלא  האנרגיה לתדלוק בשירות משרד

 מועד. /שבת  או חול בימי, בלילה או  ביום,  מלא  או עצמי בשירות לתדלוק  מחיר  יהאהתמורה   מחיר .6

 

 :  )לא לשקלול( המחירים לשירותים הנוספיםלהלן  

 כולל מע"מ מחיר  בש"ח  סוג הרכב
 ₪   25 בלבד  ניקיון חיצונישטיפה ו - רכב פרטי

 ₪   50 ופנימי  ניקיון חיצונישטיפה ו - רכב פרטי
טנדרים(מסחרי      רכב  וניקיון  שטיפה  –  )כולל 

 בלבד  חיצוני
35   ₪ 

טנדרים(מסחרי      רכב  וניקיון  שטיפה  –  )כולל 
 ופנימי  חיצוני

70   ₪ 

 ₪   120 בלבד   חיצוני וניקיון שטיפה – אוטובוסים
 ₪   250 שטיפה וניקיון חיצוני ופנימי   –אוטובוסים 

 
 . לעילהמצויינים הנוספים שירותים העל המציע לציין את ההנחה המוצעת על ידו לכלל  .7

סכום   .8 ישונה  המע"מ  בשיעור  שינוי  שיהיה  במידה  ומיסים.  מע"מ  כוללים  לעיל  המפורטים  המחירים 

 התמורה בהתאמה.  

בהזמנה , כמשמעותו  מהמועד האחרון להגשת הצעות)תשעים( יום    90תהא בתוקף למשך    י/נו זו  הצעת .9

 זו.
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 בנוסף הריני להצהיר כי: 

על ב  הכלולות  הדרישות  כל  אחר  ממלא  המציע .1 ההתקשרות  והסכם  נספחיה  על  ההזמנה  לרבות    מכרז, 
 . והתנאים הדרישות כל אחר  למלא ומתחייבנספחיו, 

הו  שוזאת ללא תשלום נוסף כל  והצעת  במחיר בהתאם לתנאי המכרז  ים מתחייב לבצע את השירותהמציע  .2
 .מצדועבור דרישות נוספות וטענות 

 . בשלמות זה מכרזבכמפורט השירותים כוללת את כל הדרוש לביצוע  הצעת המציע  .3

וכי    בהיקף כלשהו,  המועצה ה קבלת עבודות מותבמכרז אין משמע   ותוו/או השתתפ  ותיכי זכי   למציעידוע   .4
 . אושה היקףעבודות בכל  ול  לספק מחויבת  המועצהאין 

 

 ________________    ________________ 
      חתימת המציע             תאריך            
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 נספח א' -  הצהרת  המציע ועמידה  בתנאי   הסף

  שירותי אספקת דלק ושירותים נלוויםלמכרז פומבי  
 85/2020' מס מכרז

 לכבוד

 המועצה האזורית שדות נגב 

 .,נ.א.ג

_________________________  מ"הח  אני __________________,  ז.ת,   תפקיד   ממלא/    המציע  שהנני. 

 בשם ומוסמך_________________________________   המציע אצל  ___________________________ 

 מכרזהמסמכי    את  בעיון  שקראתי  לאחר(,  **המיותר  את  מחק )  המועצה  עם  ההסכם  ועל  מכרז ה  על  לחתום  המציע 

  לנו  הדרושים  וההבהרות  ההסברים  כל  את  לקבל  ודאגתי,  וההנחיות  הטפסים,  ונספחיהם  חלקיהם  כל  על,  וההצעה

 : המציע בשם בזה ומתחייב מאשר, מצהיר, המציע בקשת/בקשתי לפי

בדקנו    ,"(ההסכם)להלן "  ד'  נספחכההתקשרות, המצורף  את כל הפרטים הנוגעים להסכם    מהמועצהקיבלנו   .1
המצורפים    הנספחים להסכםההסכם וכן את  ,  מסמכי ההזמנהאת  קראנו בעיון  את כל הנתונים,  בחנו בקפדנות  ו

הינם חלק בלתי נפרד מהתנאים שבהסכם    שבמסמכי ההזמנהוידוע לנו כי התנאים    והבנו אותם,  להצעתנו זו
 ובטופס זה ועל פיהם הגשנו הצעה זו.   ההתקשרות

המהווה .2 ונספחיו  ההתקשרות  הסכם  בנוסח  הדרישות  את  והבנו  בעיון  זו    מהצעתנו  נפרד  בלתי  חלק  קראנו 
  נזכה  אם  הסתייגות  וללא  וכלשונם  ככתבם  ונספחיו  זה  הסכם  פי  על  וחתמנו עליהם. חתימתנו זו מחייבת אותנו

 . מכרזב

אופן מתן השירותים והמועדים  עלינו להשקיע בביצוע השירותים,  שכל הפרטים הקשורים בהוצאות  בדקנו את   .3
עם    ביקשנו  אשר  ההסברים  כל   את  קיבלנולאספקתם,   בקשר  אותזה  מכרזלקבל  ומצאנו  ם  מימתאי  ם, 

   לדרישותינו ומטרותינו.

   :כדלקמן זה מכרז של הסף  תנאי בכל עומד המציע כי מאשריםמצהירים ו אנו .4

 התאם ב האנרגיה  במשרדוהגז  הדלק מינהל ידי על המנוהל רשםיבמ הרשומהת דלק חבר הינו המציע .4.1
 הכלכלית והמדיניות התקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוני(  מדינהה במשק ההסדרים לחוק 12 לסעיף
 ,במרשם רישומו  המעיד על  הדלק  מינהל מאת  שוראיומחזיק ב,  2001-א"התשס (, 2001 הכספים  לשנת

   .למועד האחרון להגשת הצעות תקף כשהוא

למועד   תקף כשהוא רישומו במרשם, על המעיד  האנרגיה במשרד והגז הדלק מינהל מאת אישור מצ"ב 

 .  האחרון להגשת הצעות

,  זכיינים ת באמצעותלרבו, עמומט מי באמצעות ובין במישרין בין ע מפעיל,המצי היקף תחנות תדלוק: .4.2
)    לפחות ארצית,    "(תדלוק חנותת" :להלן)  תדלוק חנות ת  (20עשרים  שירותי  בפריסה  ניתנים  בהן 
זה    תדלוק במכרז  הנדרשים  ואוראה(,    95)בנזין    לדלקים  סולר  אחת  אוקטן,  תדלוק  תחנת  מתוכם 

בנתיבותלפחות,   נוחה  הממוקמת  גישה  כוללת  זה,  במכרז  הנדרשים  הדלקים  את  המספקת   ,
   שעות ביממה. 24לאוטובוסים ומשאיות ופועלת 

  המספקות ,  כאמור  המופעלות על ידי המציע,,  1נספח י"אמצ"ב פירוט תחנות התדלוק ע"ג הטבלה שב

 . המועצה כבי למתן השירותים לר זמינות יהיו אשרבסעיף זה,  כנדרש תדלוק שירותי

   .1993- ג "התשנ, המכרזים  חובת לתקנות 6 בתקנה הקבועים בתנאים ועומד   מקייםהמציע  .4.3

  1976-ו "התשל,  ציבוריים  גופים  עסקאות   לחוק  בהתאם   ותקפים  מתאימים  ותצהירים  אישורים  מצ"ב

 . וכן כל רישיון ו/או מסמך הנדרשים מכוח התקנה האמורה, (נספח ז')
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רשום במרשם החברות )או בכל   מועד האחרון להגשת הצעותש כדיןמציע שהינו תאגיד רשום בישראל  .4.4
מרשם רלוונטי מקביל( כמפר חוק, או שבמרשם רשומה הערה על התראה לפני רישומו כמפר חוק, אינו  

   רשאי להגיש הצעה למכרז.

 . מרשות התאגידים 2019 לשנת עדכני ח "דו מצ"ב

  נמצא   אינו  או/ו  כנגדו  נכסים  כונס  צו  הופעל  לא  או/ו  רגל  פשיטת  או/ו  פירוק  בהליכי  נמצא  אינו  המציע .4.5
  המציע  של  תפקודו  המשך  על  להשפיע  כדי  בו  שיש  לחוב  ביחס  פ"הוצל   בהליכי   או/ו  נושים  הסדר   בעריכת

 .  שלו הכספיים חות"בדו  חי עסק  הערת לגביו ניתנה לא -תאגיד  הינו  שמציע ככל או/ו

 .נספח י'בנוסח שב  חי, עסק הערת העדר  בדבררואה חשבון  אישור  מצ"ב -למציע שהינו תאגיד

העונה    , לרבות כ"א מאומן ומיומןים נשוא מכרז זהכל האמצעים הנדרשים לשם ביצוע השירות  מצוייםברשותי   .5
וכן כל אמצעי אחר הנדרש לשם אספקת השירותים עפ"י דרישות הטיב והאיכות הנדרשות  , על דרישות המכרז

 . המועצהע"י 

  את   משקפתשלהלן    ההצעה  במסמכי  ידנו  על  שניתנה  המחיר  הצעת  כי  ומצהירים  מתחייבים,  מאשרים  אנו .6
  ההתקשרות  בהסכם  כמפורט  השירותים  כל  אספקת  תמורת  לקבל  מסכימים  שאנו  והמלאה  האמיתית  התמורה

 . שצוינה לתמורה  ובקשר בגין שתתעורר דרישה או/ו  טענה כל על מוותרים אנו. ובמפרט השירותים

  כל  להזמנת  מתחייבת   אינה  והמועצה,  מסגרת  התקשרות  מהווה  ,זה  מכרז   נשוא  ההתקשרות   כי  לנו  ידוע  .7
  מתחייבת  היא   ואין, כלשהו בהיקף שירותים להזמנת  או/ ו ההתקשרות  ובהסכם מכרזב המפורטים  השירותים

  הסכמה   להוות  כדי  זה  מכרזב  כלשהו  זוכה  על  בהכרזה  אין,  כן  כמו.  השירותים  בהזמנת  רציפות  או/ו  תכיפות  לכל
  ,מהם  חלק  כל  או  ידה  על  הנדרשים  השירותים  בביצועיחיד    לזוכה  בלעדיות  להענקת  המועצה  מצד  התחייבות  או
  ו/או  השירותים  אספקת  של   חלוקה  ביניהם  ולבצע  זה  מכרז   במסגרת   זוכים  שני   עד  לקבוע   זכאית  המועצה  וכי

  הקבועים  לכללים  ובכפוף  והמוחלט   הבלעדי  דעתה  שיקול  פי   על  הכל  ,לאחרים  השירותים  אספקת   את  למסור 
 . במסמכי ההזמנה

  נבצע  שבו   מקרה  בכל.  זה  כרזמב   המפורטות  ההוראות  פי- על  מדויק   באופן  הוגשה  הצעתנו  כי  מצהירים  אנו .8
"(,  השינוי: " להלן) שהיא  הסתייגות כל או/ו  הערה או/ ו מחיקה או/ ו תוספת או /ו שינוי  כל מכרזב  או ו נבהצעת

  השינוי   ללא  ההצעה  ורק  מהשינוי   תתעלם  המועצה,  אחר  אופן  בכל  או   לוואי  במכתב  ובין  המסמכים  בגוף  בין
  חברתנו   את  המחייבת  ההצעה,  זכייה  של  במקרה  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען.  המועצה  את  או/ו   המציע  את  תחייב

 . מכרזמסמכי הב ידינו-על שבוצעו  והתוספות  השינויים  את אופן בשום כוללת אינה

  מתחייבים   אנו"(  ההודעה: "להלן)  הצעתנו  קבלת  על  המועצהמ  בכתב  הודעה ,  נקבלככל ש,  שנקבל  לאחר  ידמ .9
  להמציא  וכן,  מכרזמסמכי הב  כאמור  המציע  עם  ההסכם  את  המהווים  המסמכים  כל  ועל  ההסכם  על  לחתום

  קבלת   מיום  ימים  10  םמתו  יאוחר  לא  וזאת  ,ההתקשרות  הסכם  י"עפ   הנדרשים  הביטחונות  כל  את  מועצהל
 . הזכייה על  ההודעה

  במועד  ההסכם  ייחתם  לא  בו  שבמקרה  לכך  מסכימים  ואנו,  לנו  ידוע  כי  מצהירים  אנו,  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי .10
  אחר   למציע   השירותים  ביצוע  את  למסור  זכאית   תהיה   המועצה,  מועצהב  תלויה   שאינה  שהיא  סיבה   מכל  ל "כנ

   .כלשהי נוספת  הבהודע חייבת  שתהא מבלי וזאת

מועד האחרון  כ  שנקבע  האחרון  מהתאריך  יום(  תשעים)  90  של  לתקופה  אותנו  ומחייבת  בתוקף  עומדת  הצעתנו .11
 . להגשת הצעות

  רשאית,  כן  נעשה   לא  אם  כי ו,  ההתקשרות  הסכם   להוראות  בהתאם  נפעל,  מכרזב  נזכה   אם   כי  מתחייבים  נוא .12
  וההוצאות  הנזקים  בכל  לשאת  עלינו  ויהיה,  המועצה  עם  שחתמנו  ההסכם  או/ו  זכייתנו  את  לבטל  המועצה
 .  בכך הכרוך וכל  ההסכם או/ו הזכייה  ביטול  עקב מועצה ל  שיגרמו

ערבות    להמציא  מתחייבים  הננו,  עמנו  ההתקשרות  להמשך  האופציות  את  לממש  המועצה   תחליט  באם,  בנוסף .13
 . כאמור שתמומש ההסכם  לתקופת"ל כנ  ביטוח אישוריביצוע מעודכנת ו
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  ככל  מכרזה  נשוא  השירותים  ומתן  זה  מכרז  לצורך  מקוריות  בתוכנות  ורק  אך  שימוש  לעשות  מתחייבים  הננו .14
 . מכרזב הזוכה כהצעה תוכרז  שהצעתנו

  תהיה  המועצה ש  מסכים  הוא   וכי  לו   ידוע   כי  חוזר  בלתי  באורח   בזה  מצהיר,  זו  הצעה   על  בחתימתו,  המציע .15
  במציע   עניין  בעלי  לגבי  לרבות,  למציע  הנוגעים  הפרטים  לגבי  לנכון  מצאתש  הבדיקות  כל  את  לערוך  רשאית

  שהמציא   פרטים  להשלמת  בקשה  לרבות,  לנכון  מצאת  המועצהש  דרך   בכל,  המציע  של   הפיננסית  האיתנות  ולגבי
  העלי  שתחול  ללא  השנקט  לבדיקות  בהתאם  ההחלטת  את  לגבש  וכלת   המועצה  וכי  אחרת  דרך  בכל  או,  המציע

  מכרז   לעניין  המועצה   כנגד  תביעה   או/ו  דרישה   או/ו  טענה   כל   תהיה  לא  ולמציע,  המציע   כלפי  שהיא   חובה   כל
 . תוצאתו או הבדיקה

  המשך   על   להשפיע   כדי   בו   שיש   לחוב   ביחס  פ "הוצל  /משפטיים  הליכים  נגדנו  עומדים  לא   כי   מצהירים  אנו .16
 . תפקודנו

 המסמכים הבאים לא יימסרו לעיון:   כי מבקשים אנו .17

• _________________________________________ 

• _________________________________________ 

• _________________________________________ 

• _________________________________________ 

 

 מבוקש כי המסמכים הנקובים לעיל, לא יימסרו לעיון מהנימוקים הבאים:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

על אף  . המועצה של המכרזים ועדת של בנוגע לעיון במסמכים הנ"ל הוא הדעת שיקול, הדין  י"עפ כי, ולנ  ידוע

 .הפרטים המפורטים בטופס הצעת מחיר זה לא יהיו חסויים  לנו כי זאת, ידוע 

  אישור   כן  וכמו,  ידנו  על  חתומים  ההצעה   מסמכי  כל  את  בזה  מצרפים   אנו ,  הצעה  ובתור  לעיל  האמור   כל  לאישור  .18
 (. תאגיד  של במקרה) חברתנו של החתימה ימורש המנהלים בדבר

,  התאגיד  בשם  או(  ידינו  על  פורטו  שמותיהם  אם)  שותפינו  ובשם  בשמנו  ורק  אך  מוגשת  זו  הצעה  כי  מצהירים  אנו .19
  או  שותפות  של  במקרה)   המצורף  ד"עו/    ח"רו   של  באישור  כמפורט  זו  הצעה  גבי  על  כדין   לחתום  זכאים  אנו  וכי

 (. חברה

  המציע  במקרה  שותפות  או   חברה  ולא  אחד  אדם  הוא  המציע  בו  במקרה  יחיד  כלשון  תחשב  בהצעה  רבים  לשון .20
 . פרט הוא

 

____        ___________________        __________     __ ________ _____       _____ 

 חתימה     שם מלא                 תאריך   
 

 

 _________________________________  - שם המציע 
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 _________________________________  - כתובת המציע 

 

 _________________________________  - טלפון 

 

 _________________________________  - דוא"ל

 

 ____________________  - פקס

 

 ____________________  - לאפוןפ

 

  _ ___________________  - תאריך 

 

 ____________________  - חתימה 

 
 

 חתימה  אימות
 
 

 מעלה   שהחתומים  בזאת   מאשר_________________________________  ד"עו  אני

 _______________  __________ ____ז"ת' מס ____________ ________ _________________________

  שזיהיתי  לאחר,  בפני  חתמו_____________________    ז"ת'  מס______  _______ _________________   -ו

 .הצהרתם נכונות את בפניי  אישרו והם,  המציע בשם ולהתחייב  לחתום  מוסמכים והם,  זהות תעודת פי  על אותם

 

 
 _____________________                     _____________________ 

 הדין עורך חותמת + חתימת                                           תאריך
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   הסכם התקשרות - ' ד נספח

 ( 85/2020' מס  מכרז)
 

 בחולון שנערך ונחתם ביום ___ בחודש ___ בשנת _______ 
 

 המועצה האזורית שער הנגב  בין
 _____________________ 

_____________________ 
 

 מצד אחד;            "(המועצה)להלן: "
 

 __________________________________  לבין

 

 __________________________  .פ.חת.ז. /
 

 מרח'_____________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________ :באמצעות
 

 _________________________________________________________ :ובאמצעות
 זה  הסכם  לע בשמההמוסמכים להתחייב ולחתום 

  
 מצד שני;         ( "הספק)להלן: "

 

בקבלת    המועצהו   הואיל דלק  במעוניינת  "אוראה"    95מסוג  אספקת  מסוג  ותוסף  לתחבורה  סולר  אוקטן, 

י אחריות  ת ומתן שירותחזוקה  ,  התקנההחלפה,    אספקה,ושירותים נלווים כדוגמת שירותי שטיפת רכבים,  

עובדי  ורכבי    המועצה  של  הברשותהמצויים    ברכביםוכל זאת    להתקני תדלוק מסוג "דלקן אוניברסלי" וכד'

 ."(השירותים ")להלן:  המועצה

  "(, מכרז ה)להלן: "  אספקת דלק ושירותים נלוויםשירותי  ל  85/2020מס'    פומבי  מכרז פרסמה    והמועצה והואיל

וזאת בהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו  ,  כהצעה הזוכה  המועצהידי  -נבחרה עלהספק  שבו הצעתו של  

הספק  השל  והתחייבויותיו   במסגרת  שהוגשו  לבהסתמך  וכן    מכרז כפי  המפורטות  ההצהרות  הלן  על 

 בהסכם; 

מעוניינת לקבל את השירותים    והמועצה (,  ם לעיל)כהגדרתאת השירותים    מועצהמעוניין ליתן לוהספק   הואילו

 ;זה המפורטים בהסכם, בתנאים  הספקמ זהבמכרז 

 
נשוא מכרז זה ומחזיק ברישיונות    מצהיר ומתחייב כי הוא הינו עוסק ומתמחה בביצוע השירותיםוהספק   והואיל

וכן כי הוא וכל מי    בעל כח האדם המתאים לביצוע השירותים, המתאימים והנדרשים במכרז זה, והינו  

הידע,   ההכשרה,  בעל  לבהמומחיות,  מטעמו  והיכולת  הנדרשים  והמשאבים  האמצעים  ע  וצ יהניסיון, 

, בתנאים ובמועדים  זמינות שתידרש ועמידה מלאה בלוחות הזמנים ותוך  השירותים באופן יעיל ומקצועי

על זכויות    תוך שמירה  וכןהמלא,    נהלשביעות רצוו  המועצהבהתאם להוראות  ,  המפורטים בהסכם זה
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וכי אופן חלוקת השירותים בין הספקים הזוכים הובהר לו ומקובל עליו ולא יהיו לו    ,ועל רכושה המועצה 

 .  למועצהכל טענות בנושא 

 לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים .1

נספח של מסמכי ההזמנה   .1.1 זה מהווה  זה  ,  הםשהסכם  וכל הנספחים המצורפים אליו  המבוא להסכם 

 חלק בלתי נפרד ממנו. יםמהוו 

 . ההסכם פרשנות לצורך תשמשנה  ולא  בלבד התמצאות  לצורך הנן  המשנה  כותרות .1.2

 המועצה נציג  .2

  שתימסר  להודעה  בהתאם  ויד -על  שהתמנהאו מי      _____________    הינולצורך ההסכם    המועצהנציג   .2.1

 (. "הממונה או " " המועצהנציג )להלן: "  לספקבכתב  ויד  על

וכן להוסיף עליו נציג/ים    מעת לעת בכתב  לספקתהא זכאית להחליף את נציגה בהודעה שתינתן    המועצה .2.2

 . נוסף/פים

 השירותיםמהות ההתקשרות ו .3

  והשירותים הנלוויםלסוגיו  אספקת הדלק    את שירותי  למועצה  לספקנוטל על עצמו ומתחייב בזאת  הספק   .3.1

לכללים,  בכפוף    , והכלהמהווה חלק בלתי נפרד מההסכם  3ד'  נספחבמפרט השירותים  בהתאם למפורט  

ו/או    המועצהלדרישות והנחיות  לכללים,  וכן בהתאם  ,  כמפורט להלן בהסכם  המועצה להוראות ולהנחיות  

במקצועיות, ביעילות  וזאת  חייבות, והנובעות מכך,  תלעת, ולבצע את כל המטלות הנלוות, המ- מעתנציגיה  

, לרבות  זה  במכרזכל השירותים המפורטים  .  המועצה  נה המלא של  לשביעות רצווכל  , וה וברמה גבוהה

 "(.השירותיםלהלן: " יקראו), 3ד'נספח בבמפרט השירותים, 

קשר    מטעמו,בעל תפקיד    ימנההספק   .3.2 איש  יהווה  כמוגדר  השירותים  במתן  הכרוך  בכל  למועצהאשר   ,

  איש הקשר   ]על המציע להשלים כאן את שם    3ד'נספח  ב  השירותים והעבודות   במפרטוכמפורט בעניין זה  

 "(.  איש הקשר: " להלן)_______________________  [:מכרזהמוצע במסגרת ה

מתחייב כי   הספק , ומסיבות ענייניותתהא רשאית להורות על החלפת איש הקשר בהודעה בכתב  המועצה  .3.3

 ( יום. 14יחליף את איש הקשר בתוך פרק זמן שלא יעלה על ארבעה עשר )

  שיקול   ולפי  המועצהדרישות    לפי היהי,  שיידרש לצורך ביצוע השירותים בפועל, ככל  כל פרט רלוונטי אחר .3.4

ו  דעתה ומעת  לאיש הקשרכפי שיימסרו    המוחלט,הבלעדי  כי    .לעת- באופן שוטף  תוכל    המועצהמובהר 

 לאחר שניתנו, במידת הצורך וככל שנדרש.   לאיש הקשרלעדכן ולשנות את הוראותיה 

ע"י הספק כפי    חנות השטיפה המופעלותבכל תחנות התדלוק ות   ייעשה בפריסה ארציתהשירותים    ביצוע .3.5

 . המועצהשל   לצרכיהובהתאם  שפירט במסגרת ההצעה שהוגשה על ידו במכרז 

נפרד מהן, יישא    הספק במסגרת התחייבויות   .3.6 וכחלק בלתי  באחריות המלאה  הספק  לביצוע השירותים 

נוספת,    עוציוהבלעדית לב  )ומבלי שיהיה זכאי לתמורה  כל הנדרש לצורך ביצוע השירותים ועל חשבונו 

(, של כל הכרוך, הקשור והנצרך, במישרין או בעקיפין, לביצוע  במכרזלמעט אם נאמר מפורשות אחרת  
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השירותים, וזאת אף אם אותן פעולות, עבודות, ביצוע התחייבויות, נשיאה בעלויות וכו' אינן מפורשות  

 . כרזבמ

הנחיות והוראות שוטפות ו/או מיוחדות בקשר לביצוע השירותים    לספק הסמכות והזכות לתת    למועצה  .3.7

 כאמור.   ותהורא / ותוכן לעדכן הנחי

 את כל המידע הדרוש לצורך מתן השירותים להם התחייב בהסכם זה.  הספקתעמיד לרשות    המועצה .3.8

לו    הספק .3.9 ידוע  כי  בזאת  בהתקשרות  .  מסגרת  התקשרות  מהווה  זה  בהסכם  ההתקשרותכי  מאשר  אין 

  ואין   ,בתקופת ההסכם ובכלל  בהיקף כלשהו מהספקבהסכם משום התחייבות להזמין ולקבל שירותים  

כי.  השירותים  בהזמנת  רציפות  או/ו  תכיפות  לכל  מתחייבת  המועצה בזאת  מובהר  ספק,  הסר    למען 

להזמין  המועצה הזכות  את  לעצמה  השירותים    שומרת  את  זה  ולקבל  מכרז  משתנים  נשוא  בהיקפים 

קצרה   אין,  כן  כמו  .כך  עקב  טענות  לו  תהיינה  ולא  הוראותיה  אחר  למלא  מתחייב  והספק  ובהתראה 

  בביצוע  לספק  בלעדיות  להענקת  המועצה  מצד  התחייבות  או  הסכמה  להוות  כדי  זה  בחתימה על הסכם

  אספקת   את   למסור  זכאית  שהמועצה  לספק  ידוע  וכי,  מהם  חלק  כל  או  ידה  על  הנדרשים  השירותים

   .והמוחלט הבלעדי  דעתה שיקול פי על הכל, חלקם  או כולם, לספקים נוספים במקביל השירותים

הספק מאשר כי, ידוע לו שנתוני היקפי השירותים המפורטים במסמכי המכרז משקפים את המצב הנתון  

על שיוזמנו  השירותים  היקפי  לגבי  מחייב  צפי  ו/או  הערכה  להוות  כדי  בהם  ואין  בממוצע,  ידי  - בפועל 

 במסגרת התקשרות זו. המועצה

. יודגש כי ככל  בהתאם לצרכיה  ,שירותים נוספיםשמורה הזכות להזמין   למועצה  -חדשות/עבודות נוספות .3.10

הצעת    למועצהשיידרשו   בנספח  נכללים  אינם  ו/או  זה  במכרז  מפורטים  אינם  אשר  נוספים  שירותים 

הצעת מחיר, ולאחר קבלתה תקבל החלטה האם לבצע את השירותים    הספקמ  המועצהתבקש  המחיר,  

רק לאחר קבלת    הספקאחר. יודגש כי שירותים נוספים יבוצעו ע"י    ספקאו באמצעות כל    הספקבאמצעות  

 המוסמכים.  המועצהובכפוף לאישור גורמי   המועצה מאת נציג מראש ובכתבאישור 

 תקופת ההתקשרות .4

 תהיה כדלקמן: תקופת ההתקשרות 

  המועצה חתימת  החל מיום    ( חודשים,36שלושים ושישה )תהיה למשך    הספקעם  תקופת ההתקשרות   .4.1

 .(, לפי העניין"תקופת ההתקשרות הבסיסית" או  "מועד תחילת ההתקשרות)להלן: " הסכם על ה

  שנה  בנות  תקופות נוספות  (2בשתי )הבסיסית    תקופת ההתקשרות  את  להאריךשמורה הזכות    מועצהל .4.2

  (5) חמש  באופן שתקופת ההתקשרות הכוללת תוכל להגיע לסה"כ "(האופציה תקופות"  להלן) אחת  כל

  יום  (60שישים )מ  יאוחר  בכתב לא   לספקתודיע    המועצהבאם    לתוקפן  ייכנסו  האופציה   תקופות   שנים.

  לממש   כוונתה  על  האופציה הרלוונטית, לפי העניין,  תקופת  או  ההתקשרות הבסיסית  תקופת  תום  לפני

   האופציה. את

והערבותהאופציה  בתקופות  יחולו,  המחויבים  בשינויים,  זה  הסכם  הוראות  כבטוחה   ,    אף   תשמש 

 . אלה לתקופות
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תקופת  : "יחד להלן  האופציה ככל שתמומשנה, תקראנה  ההתקשרות הבסיסית וכן תקופות  תקופת)

 . "(ההתקשרות

כי יעביר    הספק שהיא, מתחייב   סיבה מכל סיום לידי יובא זה  שהסכם ככל או  ההתקשרות תקופת בתום .4.3

החומר  למועצה  כל  והקשורים  את  ברשותו  על  בשירותים   והמסמכים המצויים    במסגרתידו  שניתנו 

 מכרז זה.

 הספקהצהרות והתחייבויות  .5

 כדלקמן: ,המועצהבזאת כלפי בשמו מצהיר ומתחייב  הספק

 נשוא הסכם זה.  מכרזהכי הוא עומד בכל תנאי הסף ושאר התנאים שנדרשו במסגרת  .5.1

הייחודים של    הםומאפייני   ייםקלל במסגרת התקשרותו זו את אופ יבין, נערך כהלכה, תמחר ושההספק   .5.2

  התמורה   כי  מצא,  בדיקותיו   יסוד  על,  כן  כמו  .המאמץ הנדרש לצורך ביצוע השירותים  השירותים, לרבות

לרבותזה  הסכם  פי   על   התחייבויותיו  לכל  והוגן  מלא  תשלום  משקפת ועלויות    ,  חלפת  ה או  /התקנה 

ברכבי הקיימים  התדלוק  אוניברסלי"    המועצהעובדי    התקני  "דלקן  מסוג  תדלוק   )להלן: בהתקני 

העסקת עובדים, תשלום זכויות סוציאליות, הוצאות מחשוב, מערכת מידע ואבטחה,  ,  "(התקני תדלוק"

הוצאות משרד, הוצאות נסיעה )לרבות זמן נסיעה(, אחזקת רכב, עלויות ביטוחים, דמי שכירות, הפעלת  

ציוד, הפקת דו"חות, רווח קבלני, ליווי, הנחיה וסיוע, וכל שירות אחר הנדרש לפי מכרז זה בקשר עם 

  מוותר  הוא  במסגרתו  הצפויות  או/ו  הקיימות  והמגבלות  הנסיבות  בכל  ובהתחשב',  וכוע השירותים  ביצו

,  תביעה  או/ו   דרישה  או/ו  טענה  כל  מלהעלות  ומושתק  מנוע   יהיה  וכן,  חוזר  ובלתי   מלא  סופי   באופן  בזאת

 לכך בקשר, שהן וסוג מין מכל

  ,האמצעים הנדרשיםהניסיון, כוח האדם המתאים,  הסיווגים,  המומחיות, ההכשרה,  הידע,  כי הוא בעל   .5.3

הוא עומד ויעמוד  וכי   ,נשוא ההסכם  השירותים ביצועהיכולת המקצועית והכספית והמוניטין בתחום ו

יעמוד בהתחייבויותיו עפ"י  ו    ,במכרז נשוא הסכם זה  הנדרשיםמשך כל תקופת ההסכם בכל התנאים  

ותוך  ומקצועי  , מהיר  יעיל  באופן  השירותיםאת  ויספק    ,ומכל בחינה שהיאההסכם מבחינה מקצועית  

נה, וכן תוך  לשביעות רצו  המועצהזמינות שתידרש ועמידה מלאה בלוחות הזמנים בהתאם להוראות  

 . ועל רכושה המועצה על זכויות  שמירה

 .עפ"י הסכם זהו או בפיקוחו ייד -שירות שהוזמנו ו/או שבוצעו על  עבודה / אחראי לכל הספק .5.4

וזאת מבלי    במועצה, הנחיותיה והקריטריונים המתחייבים  המועצהעל פי נוהלי  לפעול  מתחייב    הספק .5.5

 .  לגרוע בהוראות אחרות בהסכם לעניין זה

רישיונות    ים אישור  ברשותו כי  מצהיר    הספק .5.6 דין    פיםתקו/או  לפי  העבודות ו צילב הנדרשים  מתן  ו  ע 

ויפוג תוקף האישור  הסכםנשוא    השירותים כי במידה  לו,  ידוע  וכי  הוא יחדשו מיידית    הרישיון  /זה 

זכאית לסיים את    המועצה לא יוארך מכל סיבה שהיא תהא    הרישיון  /תוקף האישורככל שו  ,כנדרש

ם ההתקשרות אתו בכפוף ובתנאי שיאריך את  ידי ו/או להתלות את המשך ו/או קיו ההתקשרות באופן מ

 . הרישיון/ תוקף האישור

כי לא חלה עליו כל מניעה חוקית ו/או אחרת, על פי כל דין ו/או הסכם, להתקשר בהסכם  מצהיר  הספק   .5.7

ואין בחתימתו על ההסכם ו/או    ,זה ולמלא אחר כל התחייבויותיו על פיו בדייקנות, במלואן ובמועדן
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ו/או הפרה של כל דין    יםבביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של ההסכם ו/או התחייבות אחר 

 .דין ו/או הוראת כל רשות מוסמכת- לרבות תקנה, צו ופסק

אספקת דלק, הפעלות תחנות תדלוק,  הוראות החוק והתקנות החלות על  כי הוא מכיר את    מצהיר  הספק .5.8

הנדרשים  וכן מתן יתר השירותים      ת, התקנת ותחזוקת התקני תדלוק מסוג "דלקן אוניברסלי"אספק

  המועצהכל החוזרים ו/או ההנחיות ו/או הקריטריונים ו/או ההוראות של  וכן את    ,זההסכם  במסגרת  

כי הוא קיבל את כל ההסברים הנדרשים וכי יעשה את כל האמור גם לגבי כל שינוי או    ים הללו, בנושא

מ באופן  וזאת  לפי    הספקידי.  עדכון,  השירותים  את  נהלי  יבצע  החוק,  ההנחיות  המועצההוראות   ,

 . והקריטריונים, הטפסים וההוראות שיהיו תקפים בעת הביצוע

, יפעל בזהירות,  השירותים  אספקת במהלך כל תקופת  כי מבלי לגרוע מכלליות האמור,  מתחייב  הספק   .5.9

ו/או מי מטעמה    המועצה באופן המשתלב ומאפשר את המשכה של פעילות סדירה ורציפה אותה יקיימו  

גורמים שלישיים, ובכל מקרה לא יבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, כל פעולה שהיא, העלולה  ו/או  

לגרום נזק או אי נוחות    כדיו/או שיש בה  בלתי סבירים  להוות הפרעה ו/או הגבלה ו/או מפגע ו/או מטרד  

לפגוע   השו   הפעילותבו/או  והרציפה  טהסדירה,  המלאה    יישא  הספקו   המועצהשל  פת  באחריות 

 של הפרת התחייבויות זו, על ידו ו/או על ידי כל מי מטעמו.  ןוהבלעדית לכל תוצאותיה 

  הנחיותליתן  , אשר עשוי  המועצהנציג    באמצעות  פוקחת   השירותים  אספקתש  לו  ידועמצהיר כי    הספק .5.10

הוראות    לספקהוראות  ו של  ונכון  מדויק  ביצוע  לצורך  לרבות  ידו,  על  השירותים  אספקת  עם  בקשר 

  השירותים אספקת    ביצוע   אחר  ולהשגיחרשאי לבדוק    המועצהכי נציג    לספקכן ידוע    .ההסכם כאמור

  הניתנים  השירותים   טיב מעת לעת, וכן לבדוק את    ו להוראות ההסכם וההנחיות הניתנות על יד  בהתאם

למען הסר ספק,    .כאמור הבדיקות ביצוע  לשם המועצה  נציג  עם פעולה  לשתף מתחייב והוא, הספקע"י  

בהסכם וכן לא    הספקאין בפיקוח ו/או בבדיקות ו/או בהשגחות כאמור כדי לגרוע מאחריות  יודגש כי  

הוראות  ו   הנחיותליתן הוראות  על פי    כי יפעלמתחייב    הספק  מביצוע התחייבויותיו באופן מלא ובמועד.

  בקשר עם אספקת השירותים על ידו, לרבות לצורך ביצוע מדויק ונכון של הוראות ההסכם כאמור  לספק

וזאת    מועצה, הנחיותיה והקריטריונים המתחייבים בהמועצהנוהלי  החוק, התקנות, הנחיות הממונה ו

 . מבלי לגרוע בהוראות אחרות בהסכם לעניין זה

וכי אין  בביצוע/מתן השירותים,  כי הוא הבעלים של הזכויות בכלים בהם יעשה שימוש  מצהיר    הספק .5.11

אין כל מניעה או הגבלה  וולא יהיה במתן השירותים, הפרה של זכויות קנייניות של צד שלישי כלשהו,  

 כתוצאה מכך.    המועצהחלים או יחולו על ה

 ימוש בתוכנות מורשות וחוקיות בלבד. יעשה שלצורך ביצוע השירותים, ככל שנדרש, כי  מצהיר  הספק .5.12

לא ננקטו כנגדו הליכי פירוק ו/או הליכי כינוס נכסים ו/או הליכים למינוי נאמן ו/או  כי  מצהיר    הספק .5.13

להסדרי נושים ו/או להקפאת הליכים וכיו"ב, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, ולא ידוע לו על כל סיבה  

   מור.לנקיטת הליכים נגדו כאהעלולה לגרום 

יהיו  כי  מצהיר  הספק   .5.14 ההתקשרות  תקופת  כל  כל  במהלך  מטעמו,  הפועלים  כל  ברשות  וכן  ברשותו 

ו/או הביטוחים ו/או התעודות, מכל מין וסוג  הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים ו/או הסמכות  

 . על פי כל דיןנשוא הסכם זה והדרושים לביצוע ולהשלמת השירותים  שהם, 



 

-27 - 
 

 9938107-08,  85200מועצה אזורית שדות נגב, ד.נ הנגב  
 

כיהספק   .5.15 המועסק  מתחייב  האדם  ומהימ   והינ מטעמו    כח  את    לספקומוכשר    םהמתאי  ,ןמקצועי 

 הסכם זה.כמפורט ב ,השירותים

כל עובד אשר אינו ממלא תפקידו כראוי ו/או ממלא תפקידו באופן  באופן מידי להחליף מתחייב  הספק  .5.16

כי לא נתקבלו לגבי אף אחד מהעובדים    הספק, ובהקשר זה מצהיר  המועצהשאינו משביע רצון לדעת  

תלונות כלשהן מלקוחות אחרים אליהם נשלחו מטעם    המועצה שיועסקו על ידו בביצוע השירותים עבור  

 ות ליושרם האישי.  , ובייחוד תלונות הנוגעהספק

  ביצוע  אודות,  לכך  שיידרש  עת  בכל,  המועצה  לנציג  מיידית   ולדווח  פרטים  ליתן  מתחייבהספק   .5.17

 . המועצה ידי על שיידרש אחר פרט  וכל השירותים

כיהספק   .5.18 את    מתחייב  ושלמות    השירותיםיבצע  לתקינות  אחראי  והינו  ובמקצועיות,  רכבי  בזהירות 

   .בעת ביצוע תדלוקים וכן בעת התקנת התקני התדלוק המועצה

  לעבירה חשד מתעורר בו מקרה בכל לרבות, חריג אירוע כל על מיידית המועצה ל  לדווחמתחייב הספק  .5.19

 .  כנדרש המשטרה עם  פעולה שיתוף תוך, כך  על  אישור ולקבל  ישראל למשטרת תלונה להגיש, פלילית

 שוויון   חוק)להלן: "   1998-"ח התשנ,  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות   שוויון  חוקבמידה ו  כימתחייב    הספק .5.20

  עובדים   (100)  מאה  יעסיק או  /ו  מעסיק  והוא   ובמידה, יפעל לקיימו  עליו  יחול או  /ו  הספקעל    חל "(,  זכויות

  יישום  לבחינת  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרדכל  למנ  יפנה,  ההתקשרות  תקופתב   לפחות

 . שיינתנו ככל, והנחיות הוראות ליישום ויפעל  חובותיו

מחמת חקיקה, החלטות ממשלה, הנחיות    המועצהמתחייב כי במידה ויחול שינוי כלשהו בנוהלי    הספק .5.21

   והוא מסכים לשינויים.  הספקלעדכן מבעוד מועד את    המועצהמשטרת ישראל ומכל סיבה אחרת תדאג  

והוא מחויב להודיע  הצהרותיו והתחייבויותיו כמפורט בהסכם זהמתבססת על    המועצהכי  מובהר   .5.22  ,

 . פת ההתקשרותעל כל שינוי שיחול )ככל שיחול( בהן במשך כל תקו  מועצהל

 תמורה ותנאי תשלום  .6

על פי    הספקובכפוף למילוי כל יתר התחייבויות    , במלואם ובמועדם,כל השירותיםלאספקת  בתמורה   .6.1

ובמועדן,   במלואן  חודשית    לספק  המועצהתשלם  ההסכם    של  המחיר  הצעתטופס  ל  בהתאםתמורה 

היקפי    , זאת כשסכום התמורה הכולל מבוסס על למסמכי ההזמנה 'ב נספחכ המצורפת ,  במכרז הספק

 "(.התמורה: " )להלן באותו החודש)ביחס לאספקת דלקים(  ומחיריהםשסופקו בפועל  השירותים 

מע"מ בשיעורו החוקי במועד ביצוע כל    כוללים  ב'  נספחסכומי ההנחה וכן סכומי התמורה הנקובים ב  .6.2

רסום המכרז, אזי ישתנה סכום ההנחה  במידה ששיעור המע"מ ישתנה לעומת שיעורו במועד פ  תשלום.

 ו/או סכומי התמורה בהתאם.

וללא קשר    , ללא התייקרויות ו/או הצמדההקבוע סופית ותהא    במהלך תקופת ההתקשרותהתמורה   .6.3

 . תרכוש מהספק המועצהלהיקפי השירותים ש

- חתום על  ,לכל חודש קלנדארי דו"ח ביצוע השירותים בגין החודש שחלף החמישי  היוםעד יגיש  הספק .6.4

יפורטו  ,דוי וסכומים  -שניתנו  שירותי התדלוק  ובו  כמויות  מועדים  ביחס לכל רכב של  פירוט   ,  כולל 

רכב  - שטיפת הרכביםשירותי   לכל  ביחס  פירוט  הותקנו  ,  כולל  בהם    התקני תדלוק ורשימת הרכבים 
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חישוב התמורה המגיעה    לצורך  ורק  מובהר בזאת כי, מסירת הדוחות כאמור מיועדת אך  .בחודש החולף

 . לספק לפי ההסכם

המתבססת על הדו"ח ובהתאם למחיר    ,ערוכה כדין  ,חשבונית מס  הספק  יצרףדו"ח ביצוע השירותים  ל

 .נספח ב'התמורה הנקוב ב

בתאשר  המועצה .6.5 על  ,  הממונהאמצעות  ,  יעלה  שלא  זמן  פרק  הדו"ח    10בתוך  המצאת  ממועד  ימים 

  כתנאי  וזאת,  הספקואת התמורה לה זכאי    ביצוע השירותים שבדו"ח   והיקף  נכונות  את והחשבונית  

תאם לכך לדרוש כי  תוכל שלא לאשר מרכיבים שונים בדו"ח ובה  המועצהמובהר כי  .  התמורה לתשלום

   .חשבונית זיכוייוציא חשבונית עדכנית ו/או הספק 

שוטף    -תשלום  בתנאי  את התמורה החודשית כפי שאושרה ובהתאם לאישורה  לספקתשלם    המועצה .6.6

 .המועצההממונה מטעם יום ממועד אישור חשבונית המס על ידי   30+

-על  מועצהתן לימובהר בזאת כי, הספק חישב, תמחר ושיקלל את השווי המלא של השירותים שהוא י .6.7

את כל    י הסכם זה בהתאם לאופיים הייחודי, וכי הוא מצא שסכום התמורה הינו מלא, סופי וכוללפ

ההתקשרות תקופת  כל  במהלך  לספק  שיהיו  וההוצאות  רק  העלויות  לא  אך  בגין ,  לרבות    עלויות 

ת  עלויוהעסקת עובדי הספק ו/או קבלני משנה מטעמו,  עלויות  כלול את  י א  וכן הו,  , מיסיםרישיונות

לא    המועצה  ו, ואת התקורה על גבי כל אלה,  רכישת ביטוחים וכו'  התקנת התקני תדלוק מתקדמים

נוספת שתהיה לספק בקשר עם   לסכום התמורה ביצוע או  תישא בכל הוצאה    מתן השירותים מעבר 

 לעיל   6.1כמפורט בסעיף 

סים, ניכויים וכל  יישא בעצמו, על חשבונו ואחריותו, בכל ההוצאות, התשלומים, ההיטלים, מהספק   .6.8

תשלום אחר החל עליו על פי דין ו/או הסכם, הכרוכים בשירותים הניתנים על ידו והמוטלים עליו מכח  

ו לו לפי  בגין כל הסכומים שישולמ  ,פי הסכם זה ועל פי חוק, בין היתרובמסגרת ביצוע התחייבויותיו על  

הנובעת ו/או    המועצהו/או כל גורם אחר הקשור עימו, כל טענה כנגד  הספק  מהסכם זה. לא תשמע  

סים, ניכויים וכל תשלום  י בקשר עם תשלום ו/או אי תשלום  של כל ההוצאות, התשלומים, ההיטלים, מ

 .אחר החל עליו על פי דין ו/או הסכם

תשלומי    לבצע  רשאית  תהיה  המועצה  .6.9 כפיהספקשל    הבנק   לחשבון  ישירות  התמורה את    שייקבע  , 

  ומעניין   לעת  מעת  המועצה   בחירת  לפי  והכל,  אחרת  תשלום  דרך  בכל  או  בשיק  או  ,הספק  עם  בתיאום

 . לעניין

 אחריות לנזקים  .7

ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או אבדן לרבות אבדן תוצאתי  לכל נזק  יישא באופן בלעדי באחריות    הספק .7.1

  מועצה ו/או לעובדיו ו/או ל   לספק)לרבות  אדם  גורם או  יגרם, לגופו של כל  ש  ככלשיגרם,  (  הנזק")להלן: "

ו/או    בקשר עם, כתוצאה מ ו/או  כלשהו( ו/או לרכושו של מי מהם  ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי

מטעמו  שלו ו/או מי  ו/או קבלני המשנה  עובדיו  ו/או    הספקהנובע מהשירותים שניתנו או בוצעו ע"י  

ביצוע ההסכם ו/או מאי ביצועו ו/או מביצועו החלקי ו/או הפגום, בין אם נגרם במישרין ובין  ובקשר עם  

 אם נגרם בעקיפין. 

  רכוש  או/ו  אדם  כלפי  פגיעה  או/ו   נזיקין  מעשה  למנוע  מנת  על  זהירות  באמצעי  לנקוט  מתחייב  הספק .7.2

 . כלשהם
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 .על כל מקרה אשר נגרם בו נזק לגוף או לרכוש של צד ג' מועצהיודיע מיד בכתב ל הספק .7.3

אחראי להם על פי הסכם    הספק ש   הנזקבגין מלוא סכום  ולשפותה    המועצה את  מתחייב לפצות    הספק .7.4

  לשלם במסגרת פסק דין   המועצהו/או למי מטעמה ו/או שתחויב    מועצהזה ו/או על פי דין, שנגרמו ל 

עקב דרישה    ו/או  ו/או במסגרת כל הליך משפטי אחר, לרבות גישור או בוררותחלוט שלא עוכב ביצועו  

אחראי לו על פי הסכם זה או על פי כל דין,    הספקבקשר לכל עניין ש  המועצהו/או תביעה שתוגש נגד  

על כל תביעה    לספקהודיעה    המועצהשלרבות כל ההוצאות הנלוות הקשורות להליכים אלו, ובכפוף לכך  

להצטרף להליך המשפטי    לספקתאפשר  או דרישה כאמור בהקדם האפשרי לאחר היוודע לה על כך, וכן  

תגיע להסכמה או לפשרה עם התובע בהליך המשפטי ללא  לא    המועצה, וכן  על פי כל דין  נשוא התביעה

על פי הוראות    הספקמאת    מועצה להסכום כאמור ייחשב כחוב המגיע    מראש ובכתב.  הספק הסכמת  

 . לפי הסכם זה ו/או הדין לספקתהיה רשאית לקזזו מכל סכום שהיא חבה  והמועצה ,הסכם זה

בפיקוח של   .7.5 ו/או  זה  ידי    המועצהאין בהוראה מהוראות הסכם  על  הוראות  כדי    המועצהו/או במתן 

ו/או למי מטעמה להיות אחראית או כדי לחייבה בפיצויים בעד כל נזק העלול להיגרם    מועצהלגרום ל

, עובדיו ושל כל אדם אחר הפועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו של הנ"ל, ו/או של כל צד  הספקלגופו של  

מחמת פעולה, רשלנות, מחדל, מקרה אסון או כל סיבה אחרת  ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, שלישי 

והקשו ביצוען,  או מאופן  זה  הוראות הסכם  מביצוע  הנובעת  ו/או  באחריות    הספקרה  המלאה  יישא 

לנזק. האמור    המועצהלתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל, אלא אם הוכחה אחריותה של  

 בסעיף זה כפוף לסעיף הפטור שלהלן. 

גרם לרכוש ו/או ציוד אשר  מכל אחריות לכל נזק )ישיר או עקיף( שיי  המועצהפוטר בזאת את    הספק .7.6

, למעט נזק  בין אם נערך על ידו ביטוח לרכוש ובין אם לאו  הספקבבעלות ו/או אחריות ו/או שימוש  

 .  או מי מטעמה המועצהידי -עלבמזיד  שנגרם 

 ביטוח .8

על פי כל דין מתחייב    הסכםעל פי     הספקמבלי  לגרוע  מאחריות    .8.1 לערוך לקיים על    הספק זה ו/או 

ומהווה חלק בלתי נפרד    להסכםחשבונו, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף  

וזאת למשך כל תקופת  ."(  1נספח ד'" ו/או " הביטוחעריכת  אישור  )להלן: "   1ד'נספח  כממנו ומסומן  

 חודשים.   12ההסכם ולעניין ביטוח חבות המוצר למשך תקופה נוספת של 

, לא  יאוחר  מתחילת  המועצהלהמציא  לידי  הספק  ,  מתחייב  המועצהללא  צורך בכל  דרישה מצד   .8.2

שור עריכת  יהם, את אינב המוקדם מ  –זה    הסכםזה ו/או מועד חתימת    הסכםנשוא    שירותיםביצוע ה

כאמור הינה    1ד'נספח  מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמצאת    הספקח כשהוא  חתום  בידי המבטח.  הביטו 

היה    השירותים  תהיה זכאית למנוע ממנו את ביצוע  המועצהו  שירותיםתנאי מתלה ומקדמי לביצוע ה

 . במועד והנספח כאמור לא הומצא

את    המועצהלהמציא לידי  הספק  , מתחייב  הספקימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי    7  -לא יאוחר מ .8.3

מתחייב לחזור ולהמציא את    הספקת.  ונוספ  תקופות ביטוחביטוח בגין הארכת תוקפו לה  עריכתאישור  

מ  עריכת הביטוח  ו  תקופותדי  יאישור  ביטוחים כאמור  ביטוח  לערוך  בה התחייב  התקופה  כל  למשך 

 . לעיל.  9.1בסעיף 
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כי  יערוך תיקונים  בפוליסות  ו/או ביטוח נוסף ו/או משלים  מהספק  תהיה  זכאית  לדרוש     המועצה .8.4

 .המועצהוהכל להנחת דעתה של 

את אישור עריכת הביטוח הנזכר, או שלא יערוך בו תיקונים והרחבות כאמור, תהיה  הספק לא המציא   .8.5

ולקזז את פרמיית    הספק , לערוך את הביטוחים על חשבון  זכאית, אך בשום מקרה לא חייבת  המועצה 

 זה.  הסכםלפי   לספקהביטוח מתוך כספים אשר יגיעו  

מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח ולא    הספק .8.6

לשתף פעולה עם    הספק לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. עוד מתחייב  

,  ובכלל זה  הספקו/או עפ"י ביטוחי    המועצה, ככל שיידרש, לשם שמירה ומימוש של זכויות  המועצה

  הספק עם היוודע אירוע העשוי  לשמש בסיס לתביעה עפ"י ביטוחי  בתוך פרק זמן סביריע למבטח להוד

 שירות. 

ב .8.7 כמפורט  האחריות  גבולות  כי, קביעת  ד'מוסכם  מינימבבחינת    ההנ   1נספח  על    וםדרישת  המוטלת 

בהתאם. בכל  ולקבוע את גבולות האחריות על  שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה.הספק 

האחריות    הספקמקרה,   גבולות  בדבר  טענה  כל  מלהעלות  מנוע  הכיסויאו  / והאמורים  יהיה    היקפי 

 . שהוצאו על ידו

  הספק ו/או בהמצאת אישור עריכת הביטוח על ידי    הספק מוצהר ומוסכם בזה כי אין בעריכת ביטוחי   .8.8

בכדי להוות אישור בדבר התאמתם של  ו/או מי מטעמה    עצההמו בבדיקתו ו/או באי בדיקתו ע"י  ו/או  

  המועצהכדי להטיל אחריות כלשהי על  ו/או    למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם  הספקביטוחי  

ו/או על    הסכםמאחריות ו/או לצמצם את אחריותו על פי ה  הספק ו/או מי מטעמה ו/או כדי לפטור את  

 פי כל דין. 

והוא מצהיר בזאת כי לא תהיה  נזק  כל  בגין  ו/או מי מטעמה מאחריות    עצההמו פוטר בזאת את    הספק .8.9

ו/או מי מטעמה בין אם ערך ביטוח לרכושו ובין אם   המועצהלו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  

 ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. לאו 

ו/או    לספק, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג או סיבה שהם שייגרמו  לא תישא בשום תשלום  המועצה

 זה או עקב ביצועו.  הסכםלמועסקים מטעמו בעת ביצוע 

  הספקעל פי הפוליסות, יהיה    המועצהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות    הספקהפר   .8.10

על כל נזק כספי ו/או    המועצה לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהינה לו טענה כלשהי כלפי    אחראי

 אחר שייגרם לה עקב זאת.  

יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכח סעיפי    הספק .8.11

 זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית.  הסכם

 מוסכם פיצוי .9

כל דין, תהיה    המועצהבלי לפגוע בזכויות  מ .9.1 הפיצוי    תזכאית לקבל  המועצה לפי הסכם זה ו/או עפ"י 

כל אחד מהם יקרא  )  3ד'נספח  ב  במפרט השירותים והעבודותבכל אחד מהמקרים המפורטים  המוסכם  

   .להוכיח את הנזק שנגרם לה עקב ההפרה המועצהוזאת מבלי שיהיה על "(, ההפרהלהלן: " 



 

-31 - 
 

 9938107-08,  85200מועצה אזורית שדות נגב, ד.נ הנגב  
 

בז .9.2 מצהירים  ב  אתהצדדים  שנקבע  המוסכם  הפיצוי  של  עבור  כי  המשנה  מסעיפי  אחד  הטבלה  כל 

, מהווה תשלום ראוי ומוסכם מראש, שנקבע על ידי הצדדים ביחס סביר  המפורטת בנספח השירותים 

 . , כתוצאה מסתברת של ההפרהמועצהללנזק, שנצפה כנזק העלול להיגרם 

יפסיק את עבודתו או את מתן השירותים או חלק מהם באופן חד צדדי, ישלם    הספק ש  ככל בנוסף, ו .9.3

להוכיח את    המועצהמבלי שתחול חובה על  ₪    50,000בסך  ומוערך מראש  , פיצוי מוסכם  מועצהלהספק  

וסביר  ראוי  פיצוי  נקבע על ידי הצדדים, לאחר שהוערך על ידיהם כ הנ"ל  המוסכם  פיצוי  הנזקיה. היקף  

מובהר  .  הספקידי  - עקב ביטול ההסכם על  למועצהוצאות הצפויות  ה , הטרדה וההמועצהי  נזק בבהתחשב  

לפי הסכם    לזכותהבנוסף לכל פיצוי, זכות וסעד אשר יעמדו  לפיצוי המוסכם    תהיה זכאית  המועצה כי  

 . זה ועל פי כל דין

או לגבותו    ,בכל עת  לספקתהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים מכל סכום שיגיע    המועצה .9.4

 . בכל דרך אחרת הספקמ

תרופות  )לפי הסכם זה ולפי חוק החוזים    המועצהלא יהיה בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של   .9.5

 . 1970- תשל"א(, בשל הפרת הסכם

מהתחייבותו להשלים את מתן השירות,  הספק  תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את   .9.6

 .או מכל התחייבות אחרת עפ"י ההסכם

מזכות   .9.7 גורע  לעיל  האמור  אין  כי  מובהר  ספק,  הסר  הפיצויים  מהספק  לגבות    המועצהלמען  במקום 

 . המוסכמים, או בנוסף אליהם, את מלוא/יתרת הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהפרת ההסכם על ידו

 בעלות במסמכים  .10

  לספק בלבד, ו  המועצההינה של    הכין בקשר עם הסכם זה  הספק שוהדו"חות  הבעלות בכל המסמכים   .10.1

בלבד.   בהם  שימוש  זכות  לרבות    המועצהמוענקת  עיניה,  ראות  לפי  בהם  להשתמש  רשאית  תהיה 

ש  לספק להעבירם   ומבלי  כלשהן  הגבלות  ללא  לתמורה    הספקאחר,  בנוסף  נוסף  לפיצוי  זכאי  יהיה 

לתביעות    , בין המועצהמוותר בזאת על טענה ו/או דרישה בגין זכותה זו של    הספקשנקבעה בין הצדדים.  

 זכות יוצרים ובין לתביעות מכל סוג שהוא.  בגיןכספיות ובין לתביעות 

  המועצה וכד' ולא יעבירם לגורם כלשהו, ללא אישור מדו"חות  חישובים,  לא יעתיק מסמכים,    הספק .10.2

 מראש ובכתב. 

בכל מקרה בו הובא ההסכם לסיום ע"י  ולפי הסכם זה,   מועצהל  הספק  ידי- על השירותים  מתן  עם סיום   .10.3

וההעתקים    המקורותאת    מועצהלמסור לחייב    הספק,  המועצהמכל סיבה שהיא או לפי דרישת    המועצה

 הסכם זה.  נשואאו המסמכים האחרים שברשותו הקשורים לשירותים הדו"חות של כל, החישובים,  

 שמירה על סודיות  .11

ל  הספק .11.1 ולא  מתחייב  בסוד    גוף  או/ו  אדם  לידיעת  להביא  או  למסור,  להודיע,  להעביר  לגלות,שמור 

או    מועצה , הן בתקופת הסכם זה והן לאחר מכן, כל מידע הנוגע לבעקיפין  ובין   במישרין  בין,  כלשהו

, בין שהמידע האמור הגיע לידי  , לרבות נתונים כללים ועסקייםלמועצההקשור במישרין או בעקיפין  

  ובלבדבעקבות הסכם זה, ובין שהגיע לידיעתו בכל אופן אחר,    המועצהוצאה מקשריו עם  כת  הספק

מאשר בזאת שכל  הספק "(.סודי מידע: "להלן) הגילוי במועד כסודי זוהה  או סומן כאמור סודי שמידע
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לא תהא כל תביעה מכל מין וסוג שהוא    לספקו  המועצההמידע הסודי האמור הינו קנינה הבלעדי של  

ממנו ולנובע  זה  בסעיף  לעיל  לאמור  התשמ"א,  בקשר  הפרטיות,  הגנת  חוק  מהוראות    1981-כנדרש 

 .  והתקנות שמכוחו, ובפרט ביחס למידע רגיש המגיע לידיעתו בקשר עם ביצוע השירותים נשוא ההסכם

מסמכי  ל'  טנספח  המצ"ב כ   סודיות  על  לשמירה  התחייבות  נוסח  על  הספק  חתם  התחייבותו  קיום  לצורך

בים( בתקופת  ת זו תמשיך לחול )בשינויים המחוי, והתחייבובלתי נפרד מהסכם זהחלק   מכרז ומהווהה

 ההתקשרות. 

 .המועצהמתחייב לקיים את הוראות גורמי אבטחת המידע של  הספקמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  

ו/או מטעמו בביצוע הסכם זה, ופעולתו    הספקאף על כל מי שמועסק על ידי    ה נחולתהוראות סעיף זה   .11.2

 עצמו.   הספק נעשתה ע"י    לכל דבר ועניין כאילו הספקתחייב את 

מתחייב להביא לידיעת כל מי שמועסק על ידו וכל אדם אחר מטעמו המועסקים בקשר עם הסכם   הספק .11.3

 יעמדו בהתחייבויות אלו באופן קפדני.  שהם יהא אחראי לכך זה את התחייבויותיו לפי סעיף זה, והוא  

ה' פרק ז'  אי מילוי התחייבותו עפ"י סעיף זה מהווה עבירה לפי סימן כי מצהיר בזאת כי ידוע לו  הספק .11.4

 , והפרה יסודית של הסכם זה.1977-לחוק העונשין, התשל"ז 

בנוגע לסימן    לספקמובהר כי אין באמור בסעיף זה או בגילוי מידע על פיו משום מתן זכות או הרשאה   .11.5

 .המועצהאו שיהיו בבעלות או בשליטת    המועצהמסחר, זכות יוצרים או פטנט כלשהם המצויים בבעלות  

 ניגוד עניינים  .12

עלול  ה מתחייב שלא לעשות כל פעולה ו/או עבודה ולא להתקשר בהסכם עם צד שלישי כלשהו    הספק .12.1

ולא להימצא במצב בו    ,להיות בהם משום ניגוד עניינים עם פעולותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה

עם  (  ההמועצ)לרבות ניגוד עניינים של צד שלישי המצוי בהתקשרות עם  קיימת אפשרות לניגוד עניינים  

 . פעולות לפי הסכם זהה

הוא אשר   המועצה   נציגללא דיחוי על כל חשש ואפשרות של ניגוד עניינים, ו המועצהנציג  ליודיע   הספק .12.2

לפעול על   הספקכי קיים ניגוד עניינים, מתחייב   המועצה נציגיחליט באם אכן קיים ניגוד עניינים. מצא  

 . המועצה נציגפי הנחיות 

הבטחת   .12.3 זהלצורך  סעיף  של  עניינים    התחייבותעל  חתם    הספק  ,קיומו  ניגוד  ממסמכי  להעדר  כחלק 

ות זו  , והתחייב בלתי נפרד מהסכם זהחלק    למסמכי המכרז ומהווה  ח'נספח  המצורפת כ  מכרזבהצעתו  

 יבים( בתקופת ההתקשרות. תמשיך לחול )בשינויים המחו

 מיסים .13

מתחייב כי  הוא  ו,  1976  -הינו עוסק מורשה בהתאם לחוק מס ערך מוסף, תשל"וכי הוא  מאשר    הספק .13.1

)נוסח חדש(, התשכ"א  ו/או חוק    1961  -יש בידיו את כל האישורים הדרושים לפי פקודת מס הכנסה 

 . , לרבות אישור על ניהול ספרים כדין1976  -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

ו בלבד,  י יד-וישולמו על   הספק לפי הסכם זה יחולו על    ספקלכל המיסים החלים על תשלום התמורה   .13.2

 מע"מ. לשלמו לשלטונות  הספקלמעט מס ערך מוסף שיתווסף כדין לתמורה, או במועד בו על  

 ובכפוף להוראות החוק.  מועצהל  הספקניכוי מס הכנסה במקור אם בכלל יבוצע לפי אישור שיומצא ע"י   .13.3



 

-33 - 
 

 9938107-08,  85200מועצה אזורית שדות נגב, ד.נ הנגב  
 

ועל חשבונו את כל התשלומים שיש לבצע עפ"י החוק בגין מתן השירותים, כולל    מתחייב לשלם  הספק .13.4

פי דין,  -תשלומים למס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכל תשלום אחר או נוסף שיחול עליו על 

 עבורו ועבור המועסקים מטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו שלפי הסכם זה. 

, אחת לשנה ו/או על פי דרישתה בכל עת, אישור רואה חשבון על מילוי  מועצהלמתחייב להגיש    הספק .13.5

 . ההתחייבויות לעיל

   קבלני משנה .14

תהא רשאית לסרב להרשות    המועצה   אולםספק איזה מהשירותים באמצעות קבלני משנה,  רשאי ל הספק   .14.1

הבלעדי   את  למסור  לספק דעתה  שיקול  לפי  אחרים,  גורמים  ו/או  משנה  לקבלני  השירותים    ביצוע 

להפסיק את עבודתו של כל ספק    לספקרשאית להורות    המועצה. כמו כן, תהיה  סבירים בלבד  ומטעמים

משנה ו/או כל מי מעובדי ספק המשנה ו/או כל גורם אחר הקשור לביצוע השירותים, בכל עת ועל פי שיקול  

על פי ההסכם ו/או מבלי להטיל על    הספק, והכל מבלי לגרוע מאחריות  ומנימוקים סבירים  לעדידעתה הב

עליו    קבלןאחריות כלשהי.    המועצה משנה שאושר לא יהא רשאי לבצע את השירותים שביצוען הוטל 

 באמצעות קבלני משנה מטעמו.

ו/או גורעת מאחריותו והתחייבויותיו  הספק  ביצוע השירותים באמצעות קבלני המשנה, אינה פוטרת את   .14.2

ו נזק  שא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל, לרבות כל טעות ו/או השמטה ו/א יי הספק    .לפי ההסכם

המשנה ו/או של כל מי מטעמו,    קבלן ו/או אובדן ו/או תקלה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהם, של  

 .  הספקהכול כאילו בוצעו המעשה ו/או המחדל האמורים במישרין על ידי 

,  המידע הנדרשינהל באופן הדוק ושוטף את עבודות קבלני המשנה, יספק לקבלני המשנה את כל  הספק   .14.3

בהסכם    יםבהתאם ללוח הזמנים המאושר ולאיכות הנדרש   השירותים לצורך ביצוע והשלמת  ככל הדרוש  

שא באחריות המלאה, שקבלני המשנה  יי הספק  , וזאת ללא כל תמורה נוספת על זו הנקובה בהסכם.  זה

 .  הספקיקיימו את כל ההוראות המפורטות בהסכם זה, כאילו היו 

 מעביד בין הצדדים  -העדר תחולת יחסי עובד .15

  הספק יינתנו שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד למעביד אלא כאשר    מועצה ל  הספקשירותי   .15.1

, ואין בהתקשרות נשוא הסכם זה כדי להקים יחסי  מועצהפועל כקבלן עצמאי, המעניק את שירותיו ל

  טעמו.  ו/או מי מו/או קבלני משנה של הספק  ו/או מי מעובדיו    הספקלבין    המועצהעובד בין    –מעביד  

הסכימה    הספק זאת  הצהרה  על  בהסתמך  רק  כי  לו,  ידוע  כי  ומאשר  עימו    המועצהמצהיר  להתקשר 

 . בהסכם זה

ו/או    הספקובין    המועצהמעביד בין  - הצדדים מצהירים ומאשרים כי בכל מקרה אין ולא יהיו יחסי עובד .15.2

. כמו  הספקו/או מי מטעמו של ו/או קבלני משנה לבין מי מהעובדים ו/או המועסקים על ידו    המועצה בין  

לכל זכות המגיעה    המועצהו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לא יהיו זכאים כלפי   הספקכן מובהר במפורש כי  

 עפ"י הדין ו/או מכוח צו הרחבה ו/או מכוח הסכם כלשהו החל על עובד.  לעובד

  המועצה שלהם, וכי לא קיימים בין    סיקי יבהיר לעובדים המועסקים מטעמו כי הוא המעמתחייב כ  הספק .15.3

בין   ו/או  עובדי    המועצה לבינו  עובד  הספק לבין  הסכם    הספק  .מעביד- יחסי  על  עובדיו  את  יחתים  אף 
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, בו יופיע סעיף מפורש בדבר  המועצההעסקה ו/או על טופס הודעה על תנאי עבודה, ככל שיידרש לכך ע"י  

 . המועצהמעביד בין העובד לבין  -עדר יחסי עובדה

והזכויות הסוציאליות החלות על פי דין בגין כל אחד    , המיסיםיישא וישלם לבדו את התשלומים  הספק .15.4

מהעובדים המועסקים על ידו, לרבות אך לא רק דמי חופשה שנתית, דמי מחלה, תשלום עבור ימי חגי  

ישראל, דמי הבראה, פיצויי פיטורים, וכן יבצע במועדם את כל הניכויים שעל מעביד לבצע עפ"י החוק,  

לא וביטוח  ניכוי מס הכנסה  ולאיגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים  כולל  ומי, תשלומים לקרנות 

מתחייב כי שכר העבודה המינימאלי שישולם על ידו בפועל, לא יפחתו מהשכר המינימאלי    הספק.  אחרים

לפי דרישתה, מעת לעת,    מועצהמתחייב להמציא ל  הספק.  1987-הקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז

 ייבויותיו דלעיל. אישור רו"ח בדבר מילוי התח

להמציא לה מעת לעת, או באופן קבוע כל מסמך    הספקתהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מן  המועצה  .15.5

עומד בחובתו לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים כהגדרתו לעיל,   הספקו/או ראיה המעידים כי  

לרבות אישור רו"ח ו/או תצהיר ולרבות תלושי שכר, אישורי העברה / הפקדה וכן כל מסמך אחר ו/או  

 .  נוסף

  המועצה בין הספק לבין    מעביד -בעילה כלשהי בקשר ליחסי עובד  המועצהמתחייב כי לא יתבע את    הספק .15.6

יחולו על   נוספות כלשהן מעבר    המועצה וכי אם יעשה כן, או אם  ו/או הוצאות ו/או עלויות  תשלומים 

לאמור בהסכם זה, הנובעות מקביעה של רשות מוסמכת, שיפוטית או מנהלית, לרבות משרד הכלכלה או  

מי מטעמו במהלך  ו/או מי מעובדיו ו/או    הספקלבין    המועצה מעביד בין  -כל גוף שיפוטי כי שררו יחסי עובד

, לפי דרישתה הראשונה לכך, בגין  המועצהישפה את    הספקאזי    –פי הסכם זה  -תקופת ההתקשרות על

ו/או יידרשו ממנה כאמור בגין או בקשר עם תביעה    המועצהכל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות שיחולו על  

עורכי טרחת  שכר  לרבות  פשרה,  הסכם  ו/או  פלילית  ו/או  והוצ-אזרחית  משפטדין    לכך   ובכפוף,  אות 

  וכן ,  כך  על  לה  היוודע  לאחר  האפשרי  בהקדם  כאמור   דרישה  או  תביעה  כל  על  לספק  הודיעה  המועצהש

תהיה רשאית לקזז סכומים    המועצה   ,דין  כל   פי  על  התביעה  נשוא  המשפטי  להליך  להצטרף  לספק  תאפשר

   או למי שיבוא מכוחו. לספקאלה כנגד כל סכום שיגיע ממנה 

 ערבות .16

חתימת הסכם זה  במעמד    מועצהל  הספקימסור    ,על פי הסכם זה  הספקלהבטחת ביצוע כל התחייבויות   .16.1

,  מותנית, בלתי  המועצהלפקודת  אוטונומית    או ערבות מאת חברת ביטוח ישראלית,בנקאית  ביצוע  ערבות  

השווה   לצרכןכשהערבות    , ₪  25,000  - ל  בסך  המחירים  למדד  ל,  צמודה  בהתאם  המצ"ב  נוסח  וזאת 

 . "(הערבות)להלן: " 2ד'נספח זה כ להסכם

יום ממועד תקופת ההתקשרות הבסיסית, ותוארך למשך    (60)  שישים  עד תוםהערבות תעמוד בתוקפה   .16.2

 כל תקופת ההתקשרות בכפוף למימוש האופציות. 

הערבות )כולה או חלקה(,  תוקף , להאריך מפעם לפעם, את המועצהיאריך ו/או יפעל על פי בקשת הספק  .16.3

 .תקופת ההתקשרותתום יום לאחר   (60שישים )עד להספק הכול על אחריותו ועל חשבונו של 

זכאית, בלי לגרוע מכל סעד, תרופה   המועצה, תהא הספקבכל מקרה של הפרת התחייבות מהתחייבויות  .16.4

או זכות המוקנים לה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לחלט, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את  
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יקון ההפרה  לת  לספקומתן הזדמנות    לספקהערבות )כולה או חלקה(, וזאת בכפוף למתן הודעה מוקדמת  

 .  יום ממועד משלוח ההודעה כאמור (21)  עשרים ואחד  הנטענת, תוך

יפקיד    המועצהחילטה   .16.5 או חלקה(,  )כולה  הערבות כאמור  ו/או    המועצהבידי  הספק  את  ערבות חדשה 

  שבעה   ישלים את סכומה של הערבות שחולטה בחלקה, בתנאים זהים ובשיעור הסכום שחולט, וזאת בתוך

 ימים מהמועד שבו חולטה הערבות או כל חלק ממנה.  (7)

 ועל חשבונו.   הספקלמניעת ספק, הוצאת הערבות, חידושה, שינויה ו/או הארכתה, תעשה על ידי  .16.6

 סיום מוקדם של ההסכם .17

וזאת בלי שיהיה צורך לנמק, ובהתאם    -  תהא זכאית להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר  המועצה  .17.1

.  לספקעל ידי מתן הודעה מוקדמת מראש ובכתב על כך    -  המועצהלשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  

  (30שלושים )  ולא לפני ,  המועצהיבוא ההסכם לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעת    –  ניתנה הודעה כאמור

 .  יום ממועד מסירת ההודעה על סיום ההסכם

אים  עד למועד הגמר ובתנבגין השירותים שביצע  את התמורה שהוא זכאי לקבל    לספקתשלם    המועצה

 הבאים: 

  מועצה, אשר הסב נזק כלשהו להספקהבאת ההסכם לגמר לא נבעה ממעשה או ממחדל של   .17.1.1

 ו/או לצד שלישי כלשהו.   הו/או למי מטעמ

את כל המסמכים, התוכניות, וכל מידע אחר שיש ברשותו ואשר קשור    מועצהמסר להספק   .17.1.2

 לשירותים נשוא הסכם זה. 

לתביעת פיצויים כלשהם או    לספק, לא תשמש עילה  זההודעה בדבר הפסקת ההתקשרות כאמור בסעיף   .17.2

יהיה זכאי לתמורה עבור השירותים שבוצעו על ידו בפועל    הספק, ובמקרה זה  לטענה או לתביעה כלשהי

 .עד למועד סיום ההסכם בלבד

  או /ו   חומר  כל להחזיר    מתחייב הספק  ,  מכל סיבה שהיא  - זה    הסכם  לפי   ההתקשרות  תקופת  סיום   עם .17.3

המטלות   בביצוע  הקשורים  אחרים  מסמכים  או/ו  המועצה  רכוש  המהווים  מסמכים ו/או    השירותים 

 זה. בהסכם במפורש הנקוב על  נוספת תמורה   כל ללא והכל,  זה הסכם  לפי עליו שהוטלו 

 הפרה וביטול .18

מהוראות  הספקהפר   .18.1 תהיה    הוראה  זה  החוזים   ת זכאי  המועצה הסכם  בחוק  הקבועים  הסעדים    לכל 

, גם במקרה ומוקנים בהסכם זה סעד או תרופה ספציפיים  1970  -  )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א 

 . דיןלהפרה כזו, וזאת מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה או הוראות כל 

הינם תנאים יסודיים להסכם זה, אשר הפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.    16,  15,  12,  11,  9ם  סעיפי .18.2

ימים    (7)  שבעה  ולא תיקן ההפרה בתוך  הסעיפים המפורטים לעיל  אחדהפרה יסודית את    הספקהפר  

הסכם זה לסיום באופן מידי, וזאת מבלי  רשאית להביא    המועצהתהא  מקבלת התראה בכתב על כך,  
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השמור לה על פי הסכם זה ולפי כל  או נוסף בכל סעד אחר    הספק לנקוט כלפי  המועצהשל    ה לגרוע מזכות

 הבלעדי, כאמור לעיל.  ה דין, על פי שיקול דעת

 תהא רשאית לבטל מיד את ההסכם, בכל אחד מן המקרים הבאים:   המועצה , נוסף לאמור לעילב .18.3

תוך  הספק .18.3.1 ולא תקן את ההפרה  זה  בהסכם  יותר מהתחייבויותיו האמורות  או    הפר אחת 

 לכך.   המועצה ימים מדרישת  (14) ארבעה עשר

כלפי   .18.3.2 שקיימים  התפקיד    הספקבמקרה  בעל  טוהר  הספק  טעם  מאו  על  לעבירות  חשדות 

 עבירות אחרות המנויות בדין הפלילי.המידות ו/או 

שמהספק  נבצר   .18.3.3 או  השירותים  את  הוא    המועצה לספק  שאין  בספק  את  התרתה  מספק 

ימים מתאריך קבלת ההתראה, צעדים המבטיחים    (7)  שבעה  לא נקט תוךוהספק    השירותים

 במועד.  אספקת השירותיםאת סיום  המועצהלדעת 

למנות  הספק  של  )או הכרזה כפושט רגל, לפי העניין(  הוגשה בקשה לבית משפט מוסמך לפירוק   .18.3.4

לו נאמן, מפרק, מפרק זמני, קדם מפרק, כונס לחלק מהותי מנכסיו ו/או להטלת עיקול על  

ארבעים    או שהבקשה לא בוטלה או נדחתה בתוך   , וניתן צו לפי הבקשה  ,חלק מהותי מנכסיו

בקשה לפירוקו או  בעצמו  ש  הגיהספק  ו/או באם  ,  יום מהגשתה לבית המשפט  ( 45)  וחמישה

תהא זכאית לממש   המועצהבמקרה כאמור  .  ו/או לעריכת הסדר נושיםכפושט רגל  ו  תלהכרז

 את הערבות לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת.

או    הערבות .18.3.5 ונתנו, בשלמותם  זה, ככל  ו/או הביטחונות האחרים שניתנו לקיומו של הסכם 

תוקף מכל    י או חסר  יםבחלקם פקעו, או בוטלו או הוכרזו ע"י בית המשפט המוסמך כבטל

 . סיבה שהיא

תהא   .18.4 זה,  בסעיף  כאמור  ההסכם  השירותים    המועצהבוטל  את  למסור  ולהשתמש    לספקרשאית  אחר 

עד לביטול ההסכם    מועצהל  הספק פק  יבכל יתר המסמכים הקשורים בשירותים שס לצורך זה בתוכניות ו

לא יהיה זכאי למנוע, בין  הספק  .  לתמורה כלשהי עקב כךמסכים לכך ולא יהיה זכאי  והספק  כאמור,  

ו/או מצד שלישי כלשהו, לעשות    המועצהבאמצעות סעד זמני בבימ"ש, בוררות או בכל פורום אחר, מ

 והשלמתם. הספק ולהתקשר בהסכם לביצוע המשך שרותי  קהספשימוש בשירות 

 סמכות מקומית .19

, סמכות מקומית בלעדית לדון בכל הליך  והדרום באר שבעבמחוז שיפוט הצדדים מקנים בזאת לבתי המשפט 

  -משפטי ו/או מעין משפטי בקשר להתקשרות ביניהם לפי הסכם זה ו/או בעניינו. "הליכים" לעניין סעיף זה  

 לרבות הודעת צד שלישי ו/או לרבות הליכים כנגד או על ידי צדדים שאינם צדדים להסכם זה.

 שונות .20
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תנאי הסכם זה משקפים את המוסכם והמותנה בין הצדדים, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות,   .20.1

בהסכם זה, ושנעשו, אם    יםפרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות בע"פ או בכתב שאינן נכלל 

 בכלל, לפני חתימתו. 

 לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, אלא אם כן יעשה בכתב וייחתם על ידי שני הצדדים להסכם זה. .20.2

הסכם זה ו/או חלק ממנו ו/או את התחייבויותיו ו/או    למחותאינו רשאי להסב ו/או להעביר ו/או    הספק .20.3

מישרין או בעקיפין, לצד שלישי כלשהו, אלא אם קיבל את הסכמת  את זכויותיו לפיו, כולן או חלקן, ב

היה    המועצה ובכתב.  שינויים  והספק  מראש  ההתקשרות  בתקופת  בו  בשליטה  יחולו  לא  תאגיד,  הוא 

לא תתנגד לכך    המועצהמראש ובכתב לכך.    המועצהקיבל קודם לכן הסכמת  הספק  אישיים, אלא אם  

סבירים. מטעמים  הספק    את  לשחרר  כדי  בכך  יהיה  לא,  כאמור  ועצההמ   הסכמת  ניתנה  אלא 

  .  דין כל פי על  עליו  המוטלת כלשהי מחובה לפוטרו או זה הסכם לפי  ומאחריותו   מהתחייבויותיו

על  הספק  ובלבד שזכויותיו של    ,תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה  המועצה

 פי הסכם זה לא תפגענה. 

ושתיים  בתוך  מועצהלהספק  יודיע    -תאגיד    הינו שהספק  ככל   .20.4 שינוי    (72)  שבעים  כל  על  מהותי  שעות 

 במעמדו המשפטי לרבות שינוי ו/או החלפת מנהלים, כינוס נכסים, פירוק וכיו"ב. 

 לפי הסכם זה הינם מצטברים, אלא אם כן נכתב אחרת במפורש.   למועצההסעדים והתרופות המוקנים  .20.5

, יעמדו בתוקפן עד לאחר סיום תקופת  ההסכם עפ"י מסכים, מתחייב ומאשר כי כל התחייבויותיו הספק  .20.6

ונאמר מפורשות בהסכם אף לאחר מכן  ההתקשרות כי במידה  ובמידה  . הצדדים מסכימים ומאשרים 

 לבין הוראות הסכם זה, אזי יגברו הוראות ההסכם. מכרז מסמכי הבהאמור   ביןותתעורר סתירה 

מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי  זכות  שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על איזה   .20.7

הדין, או כוויתור או כהסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי מתנאי ההסכם או כמעניקה דחייה או  

אלא    -נאי שהוא  ארכה לביצוע כל פעולה שיש לעשותה על פי ההסכם או בשינוי, ביטול או תוספת של ת

 אם כן יעשה במפורש ובכתב. 

כתובות הצדדים בהסכם זה הן כקבוע במבוא להסכם. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי אחת מן   .20.8

שעות ממועד שיגורה, ואם תימסר ביד או תשלח    72הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לצד הנמען בתוך  

 שעות ממועד מסירתה.  24בפקס, אזי תוך 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 המועצה האזורית שער הנגב   הספק

  באמצעות:    באמצעות: 

 

 תאריך:

   

 תאריך:
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 אישור קיום ביטוחים -נספח ד'

הקטנת סכומי  )אין לבצע בנספח שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו, 

,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח, באיכות נקיה ובסריקת   ביטוח תפסול מידית את הנספח

 מקור, לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה(,  

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף  פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
 האישור. 

 האישור מבקש  מעמדמ העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור מ

 שם: 
 מועצה אזורית שדות נגב 

 שם 
 

 

 נדל"ן ☒

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐
 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

מועצה אזורית וועדים   ☐
מקומיים והגופים המשתייכים 

   אליה  ותאגידים שבבעלותה

 ת.ז./ח.פ. 
500262399 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען :
 85200ד.נ  נגב     

 

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
לפי   חלוקה

  גבולות
אחריות או 

 סכומי
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדור

ת  
הפוליס 

 ה

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים עצמית השתתפות
 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי  מטבע  סכום  מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

שווי 
 פרויקט

    200,000    302   309  311   
312   313   328   
332   

 חודשים(  6) 
         
         
         

  1,000,000     צד ג'
למקרה  

 ולתקופה 

   312  309  302   שח 
318  315  329  
328   

אחריות 
 מעבידים 

    6,000,000  
 למקרה  

17,000,000  
 ולתקופה 

 

    שח 
319   
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 (: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 
 072  .לרכבי המועצה מכרז מסגרת פומבי לאספקת דלק ושירותים נלווים 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא   לא האישור,, למעט שינוי לטובת מבקש  ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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  ביצועערבות  נוסח  -  2'ד נספח

  שירותי אספקת דלק ושירותים נלוויםלמכרז פומבי  

 85/2020' מס מכרז

 לכבוד

 המועצה האזורית שער הנגב

 בלתי מותנית מס'___________ ערבות הנדון: 

בקשת   תאגיד_____________________________    ה"הלפי  "  _______________   ת.ז./מס'  הננו "(  החייב)להלן: 

אלף  עשרים וחמישה  )במילים:      ₪  25,000לסך כולל של  כל סכום שתידרשו מאתנו עד    לתשלוםבזאת כלפיכם    מתחייבים

"  (ש"ח "  "(, בצירוף הפרשי הצמדה כמפורט להלןהערבותקרן  )להלן:  שיגיע לכם מאת    , המגיע או"(סכום הערבות)להלן: 

 החייב. 

אנו נשלם לכם מדי פעם, תוך שבעה ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום של קרן הערבות שצוין בדרישתכם הנ"ל, 

בתוספת הפרשי הצמדה שחישובם ייעשה כלהלן, וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס את דרישתכם בכל אופן או צורה שהם ו/או 

   .החייבמאת סכום הערבות  תשלוםלדרוש תחילה את 

תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם סכומים על חשבון הערבות   אתם

ובמקרה זה לאחר כל תשלום תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות, ובלבד שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום  

 הערבות כהגדרתו לעיל. 

 .החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול כל שינוי בקרן הערבותלמניעת ספק יובהר כי אם יתברר שהמדד 

 :לגבי ערבות זו 

משמעו מדד המחירים לצרכן, כולל ירקות ופירות, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. באם   - "מדד"

במקום הלשכה יוחלף בסיס המדד או באם תוחלף שיטת חישובו ועריכתו או באם יפורסם ע"י גוף אחר  

 הנ"ל, יעשה הבנק את חישוב עלית המדד לצורכי סעיף זה, תוך התחשבות בשינויים הנ"ל. 

 ; המדד הידוע במועד הנפקת ערבות זו - "מדד יסודי"

 הידוע לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.המדד האחרון  - "מדד חדש"

 ולק במדד היסודי ומוכפל בקרן הערבות.ההפרש שבין המדד החדש לבין המדד היסודי, מח -"הפרשי הצמדה"

אלא אם נקבל הסכמה   ,ולא תבוטל לפני מועד סיומה  בלתי חוזרת, בלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול,התחייבות זו כלפיכם היא  

 .בכתב מפורשת שלכם

   .בכלל ועד זה ליום עד אצלנו שתתקבל הערבות כתב פי על דרישה כל ונכבד __________)*(פחות מ  לאערבות זו הוא  תוקף

 .להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 תאריך: ___________________ 
 בכבוד רב,         

 : _________________________ חברת ביטוח /נקב
 
 
 .יום מתום תקופת ההתקשרות 60 להשלים תאריך שהוא לפחותיש )*(  
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 מפרט השירותים והעבודות -  3ד' נספח

 שירותי תדלוק, אשר יכללו את השירותים הבאים:  למועצהיידרש לספק  "(  הספק"  )להלן:הספק הזוכה במכרז זה  

סולר ותוסף מסוג אוראה,  אוקטן,    95דלק מסוג בנזין מסוג  של הספק של  התדלוק  שירותי תדלוק בתחנות   .1

או בשכירות, לרבות    השימוש, המצויים בבעלות   המועצה  הלרכבים בהן עושבתקנים הרלוונטים,    יםהעומד 

  , אשר ינתנו באמצעות התקני תדלוק מסוג "דלקן אוניברסלי" המועצהליסינג ו/או רכבים המצויים בשירות  

   ו/או באמצעות כרטיס תדלוק "מאסטר"; ("התקני תדלוקלהלן: ")

רכבי   .2 ותחזוק  המועצההכשרת  התקנת  אספקת,  לרבות  אוטומטי  תדלוק  ברכבי  לביצוע  תדלוק  התקני  ת 

 ; המועצה

 ;התדלוק המותקנים כיום ברכבי המועצהמתן שירותי תחזוקה ואחריות להתקנים  .3

 אספקת שירותים נלווים כדוגמת שירותי שטיפת רכבים;  .4

פירוט שירותי התדלוק שיסופקו לרכבי   .5 בין היתר, את  יכללו,  דו"חות אשר  וכן שירותים    המועצה הפקת 

 ; המועצהפת רכבים, בהתאם להנחיות  נוספים כגון שירותי שטי

 . כלי רכב 37 -עומדים כיום כ  המועצהלידיעת משתתפי המכרז, לרשות 

ליטר בנזין מסוג    26,000  -ליטר, מתוכם כ  185,000  - על כנכון להיום  עומד  הממוצעת  היקף צריכת הבנזין השנתית  

 . ליטר סולר 157,000 - וכ אוקטן בשנה 95

סוגי על ידה, והכל בהתאם ל  כיםהדלק הנצר  ישומרת לעצמה את הזכות לשנות את צריכת סוג   המועצהיודגש כי  

 צרכיה.  הרכבים העומדים ואשר יעמדו לרשותה ו

להזמנת/צריכת כמות דלק בהיקף האמור   המועצהלמען הסר ספק, מובהר באת כי אין באמור לעיל כדי לחייב את  

 לעיל, או כל כמות שהיא. 

 

 פירוט השירותים נשוא פרק זה: להלן 

  בתחנות התדלוק של הספק:ים לרכבי המועצה אספקת דלק

 אופן ביצוע שירותי התדלוק בתחנות הספק: .1

מתחנות  יקבלו    המועצהכבי  ר .1.1 אחת  בכל  תדלוק  של  שירותי  אשר  ספקההתדלוק  התחנות  לרבות   ,

 להלן.  המפורטותבהתאם לרמות השירות והכל ,  זה במסגרת המענה למכרז ווצעו על ידה

  התדלוק מתחנות    85%שירותי תדלוק בלפחות  לספק  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הספק יידרש   .1.2

( ימים ממועד החתימה  10בתוך פרק זמן שלא יעלה על עשרה )  , במישרין או בעקיפין,העומדות לרשותו

יום ממועד החתימה על    21תוך הספק , ובאופן שיינתן שירות מלא בכל תחנות על הסכם ההתקשרות

 .  הסכם ההתקשרות

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כמות תחנות התדלוק שתעמודנה לרשות הספק במהלך כל תקופת  

מכמות תחנות התדלוק שנדרשה בתנאי הסף במסגרת מכרז    ההתקשרות לרבות הארכתה לא תרד

 זה. 

לא תתאפשר אספקת שירותי תדלוק בתחנות  במקרים חריגים, בהם  על אף האמור לעיל, יודגש כי  

את    המועצה  ה, שומרת לעצמ בהמכל סיבה שהיא אשר אינה תלויה    המועצהאשר אושרו מראש ע"י  

הזכות לאשר תחנות תדלוק נוספות ו/או אחרות. יודגש כי ככל שיאושרו תחנות תדלוק כאמור לעיל,  

 . במכרזהמפורטות בהתאם לכל הדרישות אשר יינתן בהן יהיה ירותי תדלוק ש היקף
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לספק    המועצה   תאפשר במהלך תקופת ההתקשרות,    , מתאימהחלופית  ככל שלספק אין תחנת שירות   .1.3

לקבל שירותי תדלוק באמצעות תחנות צד ג'. למען הסר ספק, מובהר כי  האחריות לקבלת אישורים  

את    המועצה  ה. יודגש כי ככל שלא יתקבלו אישורים, שומרת לעצמ ותיאומים תחול על הספק בלבד

 . להחריג רכבים מסוימים מתכולת מכרז זה, ולספק לא תהא כל טענה בנושא הזכות

יודגש כי ככל שהספק יתקשר עם תחנות צד ג' לשם אספקת שירותי תדלוק כאמור לעיל, באחריותו   .1.4

ו/או כרטיסי    מתקדמיםמצעות התקני תדלוק  לביצוע תדלוק באלוודא כי תחנות התדלוק ערוכות  

ג'   תדלוק "מאסטר", ועומדות בכל דרישות מכרז זה. יודגש כי ככל שהספק יתקשר עם תחנות צד 

, לרבות דו"חות ודרישות  מועצהלשם אספקת השירותים, האחריות להעברת כלל המידע מהתחנות ל

 חיוב, תחול על הספק בלבד.  

של הספקתחנות  מ  50%לפחות   .1.5 שירות  התדלוק  )יספקו  וארבע  עשרים  ביממה  ( 24י תדלוק  ,  שעות 

 ( ימים בשבוע.7שבעה )

,  בכל אחת מעמדות התדלוק המתאימות לתדלוק ממוחשב  נתנויי התדלוק  בתחנות  שירותי התדלוק   .1.6

בשירות   תדלוק  עמדות  או  לרבות  כי  מלאעצמי  יודגש  לספקהתמורה  .  שירותב  שתשולם    יעבור 

. למען הסר ספק,  ועל בסיס מחיר תדלוק בשירות עצמי  בנספח הצעת המחירמפורט  תדלוק תהיה כה

בגין "שירות  תוספת  לרבות    ,תוספת מחיר מכל סיבה שהיאכל    תשולם לספקלא    מובהר בזאת כי  

 . , גם אם יינתן השירות'וכדבשעות הלילה, שבתות, חגים,  תדלוק בגין מלא", תוספת 

 התדלוק יבוצעו באחת מהדרכים המפורטות להלן: שירותי התדלוק בתחנות   .1.7

 המותקן ברכב.   " אוניברסלימסוג "דלקן התקן תדלוק באמצעות תדלוק  .1.7.1

 . "מאסטר" כרטיס תדלוק באמצעותתדלוק  .1.7.2

מכל  לעיל    1.7על אף האמור לעיל, ככל שלא יתאפשר תדלוק באחד מהאמצעים המפורטים בסעיף   .1.8

ו/או ככל שתתעורר במהלך התדלוק בעיה מכל סיבה שהיא,  ,  מועצהבסיבה שהיא התלויה בספק או  

 .  יפנה הנהג למוקד השירות של הספק, ויבצע את התדלוק בעזרתו

יאמת את שיוכו של הרכב לרכבים    של הספקהתדלוק או מוקד השירות  ת  המתדלק בתחנ .1.8.1

 . המועצההמורשים בתדלוק מטעם 

 . למועצהבמקרה של תקלה ופנית נהג למוקד יוודא המוקד את שיוך הרכב  .1.8.2

, בהתאם  המועצה  צילום שוטף של כלל תהליך התדלוק. מידע זה יועמד לרשותיוודא  הספק   .1.8.3

 ( חודשים לפחות.  3לדרישתה, למשך שלושה )

תדלוק, המותאמות לתדלוק    עמדות  (2)  שתי  יהיו לפחות התדלוק  הספק מתחייב כי בכל אחת מתחנות   .1.9

", מיד עם החתימה על הסכם  אוניברסלימסוג "דלקן  באמצעות התקן תדלוק  וסולר    אוקטן  95בנזין  

 ההתקשרות. 

,  רכב גניבת של במקרים  המתקדמים התדלוק בהתקני השימוש אפשרות את לנטרל מתחייב הספק .1.10

האפשרי   וזאת,  רכב  גרירת או  /ו  רכב אובדן מטעם    הודעה  קבלת  לאחרבהקדם  מהממונה  בכתב 

יבוצע רק לאחר קבלת    .פקס או ל"דוא באמצעות לרבות ,  המועצה חידוש השימוש בהתקן הדלוק 

נ  כי העלויות בגין  טרול או חידוש השימוש  הודעה בכתב מהממונה. למען הסר ספק, מובהר בזאת 

 בהתקן התדלוק יחולו על הספק בלבד.  

כל   .1.11 כי  מתחייב  יעמדו תחנות  הספק  תקופת    התדלוק  ככל  במהלך  הארכתה,  לרבות  ההתקשרות, 

להאר  המועצהש ביכהתבחר  ה,  המפורטות  כל  כלדרישות  לרבות    עפ"י  עסקים  תדין  רישוי  קנות 

 .1976-, תשל"ז (אחסנת נפט)
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יעמוד  הספק   .1.12 כי  תקופת  מתחייב  שבמהלך  ככל  הארכתה,  לרבות  תבחר    המועצהההתקשרות, 

כללים  )  (קידום התחרות), בכל דרישות מנהל הדלק בהתאם לתקנות תקנות משק הדלק  להאריכה

 .בהתאם לעדכונים ,2011 -, תשע"ב(לוק אוטומטיים כללייםלעניין התקני תד

 

 הספק: התדלוק של בתחנות  "מאסטר"באמצעות כרטיס תדלוק שירותי תדלוק  .2

"  המועצה .2.1 )להלן:  "מאסטר"  תדלוק  כרטיסי  מהספק  לבקש  הזכות  את  לעצמה  כרטיס  שומרת 

או לחלקם, לרבות לרכבים חלופיים, אשר ישמשו לתדלוק בכל תחנות    המועצה (, לכל רכבי  תדלוק"

במכרז,   שנקבעו  לעלויות  במקומו, בהתאם  או  להתקנת התקן התדלוק  בנוסף  של הספק,  התדלוק 

 ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

(  5תבחר להזמין כרטיסי תדלוק מהספק, יסופקו הכרטיסים הללו בתוך עד חמישה )  המועצהככל ש .2.2

 , ממועד העברת ההזמנה וללא תשלום נוסף. המועצהודה למשרדי  ימי עב 

ע"י   .2.3 שיאושרו  ככל  בלבד,  תדלוק  שירותי  בגין  יהיו  התדלוק  בכרטיס  שיבוצעו  הרכישות  כי  יודגש 

. לא תתאפשר רכישת שירותים כגון רכישת שמנים, אביזרי רכב או רכישות בחנויות הנוחות  המועצה

 משקאות. לרבות רכישת מזון או 

 . התדלוקבכל עמדות התדלוק בתחנות  כרטיסי התדלוק יאפשרו תדלוק  .2.4

יאפשר את   .2.5 למען הסר ספק,    , לאחר מתן הודעה בכתב.המועצהע"י  חסימת כרטיס תדלוק  הספק 

.  חסימת כרטיס התדלוק או בגין הנפקת כרטיס תדלוק חדשבגין יב  לא תחו  המועצה מובהר בזאת כי 

  .ההודעהמשלוח  שעתיים ממועד   ך פרק זמן שלא יעלה על  הספק יחסום את הכרטיס בתו

הינה למשלוח הודעה בכתב. ככל שלא תתאפשר    המועצהעדיפות  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  

על חסימת הכרטיס לספק באמצעות הטלפון   המועצה העברת הודעה בכתב, מכל סיבה שהיא, תודיע 

 ותעביר בהמשך הודעה בכתב. 

שתשולם לספק בגין שירותי התדלוק שיבוצע כנגד כרטיס  התמורה  בהר בזאת כי  למען הסר ספק, מו .2.6

התקן   באמצעות  שיבוצע  הדלק  סוג  באות  תדלוק  בגין  לספק  שתשולם  לתמורה  זהה  תהא  תדלוק 

 תדלוק.   

 

 התקנת התקן תדלוק )דלקן אוניברסלי(  .3

ולהתקין   .3.1 זה לספק  יידרש במסגרת מכרז  "דלקן  מתקדמים  תדלוק    התקני  על חשבונו הספק  מסוג 

, וכן לבצע תיקונים ולתחזק  המועצהאוניברסלי" ברכבים חדשים/ נוספים אשר יוכנסו לשימוש ע"י  

ברכבי   המותקנים  התדלוק  התקני  כלל  את  שוטף  ההתקשרות  המועצהבאופן  תקופת  במהלך   ,

 תבחר להאריכה.    מועצההוהארכתה, ככל ש

החליף את התקני התדלוק המותקנים  ירותי ההתקנות, לבמסגרת שהספק נדרש בנוסף לאמור לעיל,  .3.2

מסוג "דלקן    תדלוק  התקניבמקומם    ולהתקין,  וללא תשלום נוסף  , על חשבונו המועצהכיום ברכבי  

ובתקנות משרד האנרגיה    יםהעומד   אוניברסלי" לצורך  ובדרישות  כלי הרכב  של  זיהוי  המאפשרים 

( חודשים ממועד תחילת  3וזאת בתוך פרק זמן שלא יעלה על שלושה ) בחינת זכאותו לשירותי תדלוק

להסדרת הזרמת מידע אודות שירותי התדלוק באמצעות מערכת  ההתקשרות. כמו כן, הספק יידרש  

 תדלוק  לביצוע  המועצה רכבי את ידיבאופן מ   להכשיר מנת על הדרוש כל  וכן לבצע את  ,ייעודית  מידע

כי התקני התדלוק שיותקנו על ידי    יודגש .  קהספ  שלהציבוריות   התדלוק  חנותבת ממוחשב )אוטומטי(  

    . ת, כפי שיעודכנו מעת לעהאנרגיהמקצועי, בהתאם להנחיות מנהל הדלק במשרד    באופןהספק יותקנו  
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ת אפשרות התדלוק באמצעות ההתקן  הגבלת או חסיממובהר כי התקני התדלוק אשר יותקנו יאפשרו  

, וביצוע תשלום ע"י העובד, ככל שבוצעה חריגה  המועצהעם הגעה לסכום מסוים, שיוגדר מראש ע"י  

 . המועצההנחיות ל מהסכום שהוגדר, והכל בהתאם

מקרה  כל  ב  המועצה רכוש יהיו הספק   י"ע שיסופקו התדלוק התקני למען הסר ספק, מובהר בזאת כי   .3.3

( שישה  או  6של הפסקת ההתקשרות לאחר  ממועד תחילתה,  חודשים  או   מעת(  ההתקשרות  סיום 

 סיבה  מכלועלותם לא תוחזר  לספק   יושבו לא   ,לא יפורקו עם סיומהוהם  הארכתה, ככל שתוארך,  

 . שהיא

 :התקן התדלוקלהלן אופן ביצוע התקנות  .3.4

מ .3.4.1 חתומה  הזמנה  קבלת  לאחר  תבוצע  התדלוק  התקן  ליסינג     המועצההתקנת  מחברת  או 

 , אשר תכלול, בין היתר, את סוג הרכב, מס' רישוי וסוג התקן התדלוק הנדרש.המספקת

 . "דלקן אוניברסלי"יהיו מסוג  המועצהיודגש כי כלל התקני התדלוק אשר יותקנו ברכבי  .3.4.2

בחינת    התקני  .3.4.3 לצורך  הרכב  כלי  זיהוי  ויאפשרו  אלקטרומגנטיים,  יהיו  שיותקנו  התדלוק 

העברת  ממשק למערכות הניהול לשם    בעלי ,  תדלוק  התקני   באמצעותזכאותו לשירותי תדלוק  

 . והפקת דו"חות ידע אודות שירותי התדלוק מ

 בכל רכב יותקן התקן תדלוק אחד. .3.4.4

התקני התדלוק יהיו חדשים, מקוריים, תקינים ומסוג א', יעמדו במפרט אשר נקבע ע"י משרד  .3.4.5

שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהספק תעודות    המועצההאנרגיה ובכל תקן רלוונטי אחר.  

 ואישורים המוכיחים את עמידתו בתנאים הללו.

 .מועצהק לשאת מס' קטלוגי, אשר יועבר לעל התקני התדלו .3.4.6

בעלי מנגנון  ו  התקני התדלוק שיותקנו בכלי הרכב יהיו בעלי עמידות מוכחת לגניבות וזיופים  .3.4.7

פירוק או עבודת תחזוקה  עם כל ניסיון    התקן התדלוק, אשר ישבית את פעולת  השבתה עצמית

 . של גורם בלתי מורשה

למערכות   .3.4.8 יפריעו  לא  התדלוק  כגוןהתקני  ברכב  השונות  ,  ABS,ESP,ASR:האלקטרוניות 

 '. כריות אוויר וכד

 . הזכות לפרק /לנתק את התקני התדלוק ברכבים המוחזרים לחברת הליסינג  מועצהל .3.4.9

מתקינים   .3.4.10 ע"י  או  הספק  מטעם  מנוסים  מקצוע  אנשי  ע"י  יבוצעו  התדלוק  התקני  התקנות 

י השירות של הספק או באתר  מורשים ומוסמכים מטעמו, על חשבונו באופן מרוכז במרכז

  המועצה , והכל בהתאם לדרישת  או באתר המועצה  מועצה חברת הליסינג המספקת רכבים ל

ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרים של טיפול בתקלות שהתעוררו בהתקנים אשר לא ניתן  

את   הספק  יתאם  הטלפוני,  המוקד  בעזרת  הממונה    התיקון לתקנם  ויבצעה  במועצהעם   ,

להנחיית    המועצהבמשרדי   בהתאם  הליסינג,  חברת  באתר  או  מטעמו  השירות  במרכזי  או 

למען הסר  המועצה בזאת  ס.  מובהר  ברכבים חדשים תבוצע  פק,  התקנת התקני תדלוק  כי 

לתיאום   האחריות  כי  יודגש  הליסינג.  וחברת  הממונה  מול  ובתיאום  הליסינג  חברת  באתר 

 מועד ההתקנה תחול על הספק.

הרכב   .3.4.11 סוגי  לכלל  התדלוק  התקני  להתקנת  להיערך  הספק  ע"י  על  ,  המועצההמוחזקים 

 . המועצהלטיפול ברכבי ולהחזיק מלאי חלקים ו/או חלפים בכמות מספיקה 

שנבחר   .3.4.12 על הספק לקבל אישור בכתב מיבואן הרכב הרלוונטי להתקנת סוג התקן התדלוק 

 לרכב בטרם ביצוע ההתקנה. 
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 הוראות עלתוך שמירה  והספק יבצע את ההתקנה באופן שאחריות היבואן על הרכב לא תפגע,   .3.4.13

 . ולהתקן התדלוק לרכב נזק מניעת על והקפדה  התקן התדלוק יצרן ,הרכב יצרן

יודגש כי הספק בלבד יהיה האחראי לתקינות התקן התדלוק וההתקנה. כל תקלה שתתעורר   .3.4.14

לאחר ההתקנה בהתקן התדלוק ו/או באחת המערכות ברכב כדוגמת קריאת מונה תטופל ע"י  

 הספק. 

, אשר יכללו, בין היתר,  המועצההספק יספק שירותי אחריות לכלל התקני התדלוק ברכבי    .3.4.15

י החלפה ו/או תיקון התקני התדלוק בשל בלאי או תקלות, למשך שנה אחת לפחות  שירות

 ממועד ההתקנה. 

 

 מערכות ניהול התדלוק  .4

 "תדלוק ממוחשב" כמפורט להלן.  באופן שלבמסגרת מכרז זה יבוצעו  ושירותי התדלוק אשר יסופק  .4.1
ברכבי    .4.2 יותקנו  אשר  התדלוק  באמצעות    המועצההתקני  אוטומטי  תדלוק  מערכת  לבקר  יקושרו 

 של הספק.התדלוק הציבוריות המותקנים באקדחי התדלוק בתחנות    ,ממשקי תקשורת
והשירותים הנוספים אשר יסופקו, כגון שירותי שטיפת רכבים,    המועצהרכבי  המידע לגבי תדלוקי   .4.3

 יבוצע לפחות אחת ליום.  בצורה ישירה ומאובטחת למערכת הניהול באמצעות שידור, אשר ויועבר 
, תתאפשר הקלדת מס' רכב  "מאסטר"  ככל שהתדלוק יבוצע באופן ידני או באמצעות כרטיס תדלוק .4.4

 .ישירות בבקר מערכת התדלוק

ל .4.5 הספק  יספק  לעיל,  לאמור  "  מועצהבנוסף  )להלן:  תדלוק  ניהול  שירותי  למערכת  מערכת  גישה 

שטיפת הרכבים והתדלוקים וקבלת מידע על    (, אשר תאפשר, בין היתר, שליטה על היקפי הניהול"

 בסיס יומי על היקפם, כמו גם דו"חות תקופתיים.

כל  יודגש כי  .  שבוצעווהשטיפות  והיקף התדלוקים    המועצהמידע לגבי כלל רכבי  הניהול תכיל  ערכת  מ .4.6

התקן  ,  המועצהברכבי  שיבוצע  עדכון   באמצעות  תדלוקים  חסימות  רכבים,  גריעת/הוספת  כדוגמת 

וכד',    המועצה , ביצוע שטיפות, הגבלת סכומי תדלוק לרכבי  המועצהברכבי  תדלוק  תדלוק או כרטיס  

   ( שעות ממועד מסירת העדכון.3בתוך עד שלוש ) הניהול ייקלט במערכת ו  לספק,יועבר  

של  התדלוק , בתחנות המועצהאו שטיפה שבוצע ברכבי מערכת הניהול תכיל מידע לגבי כל תדלוק ו/  .4.7

תחנת   פרטי  לרבות  ו/או  התדלוק  הספק,  התדלוק  ביצוע  מועד  השטיפה,  ו/או  התדלוק  בוצע  בה 

השטיפה )תאריך ושעה(, סוג הדלק שסופק, מס' כלי הרכב, כמות הדלק שסופקה, מס' שובר לחיוב,  

 כמות קילומטר במד אוץ וכד'.

לאפשר .4.8 הספק  ושם    למועצה  באחריות  סיסמא  באמצעות  בשימושו  אשר  הניהול  למערכת  גישה 

לקבל מידע ודו"חות מפורטים    מועצה ( משתמשים. יודגש כי גישה זו תאפשר ל5משתמש לעד חמישה ) 

לרבות   ברכביה  עדכונים  לבצע  וכן  וחודשית,  שבועית  יומית,  רכבים,  ברמה  עדכונים  גריעת/הוספת 

כדוגמת   התדלוק  תבהתקני  לעיל,  דלוקיםחסימות  לאמור  בנוסף  וכד'.  תדלוקים  סכומי  הגבלות   ,

המערכת תאפשר יצוא דו"חות לאקסל וחשבוניות למערכת "נצר" )מערכת ניהול ציי רכב(. הרשאות  

. הגישה למערכת הניהול תתאפשר באמצעות ממשק  המועצההמשתמשים במערכת יוגדרו לספק ע"י  

WEB  של המידע  למערכות  הניהול  מערכת  התממשקות  תתאפשר  בנוסף,  נתוני  המועצה.  בסיס   .

יודגש כי הגדרות ועדכוני מערכת   המערכת יוצפן כך שתמנע גישת משתמשים אשר אינם מורשים. 

 הבלעדית. הניהול, ככל שידרשו, יחולו על הספק ויהיו באחריותו 

אשר יכלול דו"ח סיכום חודשי של כלל התדלוקים    הספק יעביר באמצעות המערכת סכום חיוב חודשי, .4.9

, ובו יפורטו, בין היתר, פרטי הרכבים שתודלקו או נשטפו, התחנות  המועצהוהשטיפות שבוצעו ע"י  
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בהן בוצעו התדלוקים ו/או השטיפות, מועד ביצוע התדלוקים ו/או השטיפות )יום ושעה(, סוגי דלקים  

במד אוץ, מחיר לחיוב ושירותים נוספים שנרכשו ורכישתם  שתודלקו, כמות ליטרים, דיווח קילומטר  

 .  המועצהאושרה מראש ובכתב ע"י 

  יםופרטי הרכב   התקני תדלוק שהותקנו כמות  בנוסף לאמור לעיל, יעביר הספק דיווחים בהם יפורטו   .4.10

בותההתקנ  ובוצע  בהם לסוג  ,  הרכב התאם  ופירוט  תדלוק  התקני  החלפות    ובוצע  בהם  יםההתקן, 

, משך הזמן ממועד  מבצע העבודה, שם  הסיבה, מועד ביצוע העבודה, מקום ביצוע העבודהו  ות ההחלפ

  - . ככל שהונפק כרטיס תדלוקמספר קטלוגי של התקן התדלוקוהזמנת השירות עד ביצוע ההתקנה  

 פרטי הכרטיס שהונפק.   

לות ו/או כל  , סיכומי תקהמועצההספק יעביר דו"חות נוספים בגין שירותים נוספים אשר נצרכו ע"י   .4.11

ע"י   יידרש  אשר  נוסף  ידה.  המועצהדו"ח  על  שייקבע  הזמן  פרק   בתוך 

לדרישות   בהתאם  תדירות  ובכל  כמות  בכל  מבנה,  בכל  דו"חות  יעביר  כי  מתחייב   .  המועצההספק 

יודגש כי עלויות הפקת הדו"חות, הדפסתם וכן ביצוע כל פעולה הכרוכה בכך תחול באופן בלעדי על  

 הספק. 

 אופן התקנת מערכת הניהול יבטיח את פעילותה בזמן שיגרה וחירום.   .4.12

4.13.  ( וארבע  עשרים  על  יעלה  תיקון שלא  לזמן  הספק  מתחייב  הניהול,  במערכת  תקלה  של  (  24במקרה 

 שעות. 

 

 תדלוקההערכות למתן שירותי  .5

התדלוק  הנדרשות למתן שירותי  כלל הפעילויות    ולהשלמת על הספק להיערך למתן שירותי התדלוק   .5.1

 . ממועד קבלת הודעת הזכייהיום   (30בתוך עד שלושים )

הא אף  לעיל,  מעל  בלפחות  ור  תדלוק  שירותי  להציע  יידרש  הספק  כי  בזאת  מתחנות    85%מובהר 

  לרבות בתחנת הדלק הקרובה למשרדי המועצה,   , במישרין או בעקיפין, העומדות לרשותו  התדלוק 

ימים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות. עם החתימה  (  10בתוך פרק זמן שלא יעלה על עשרה )

 .על הסכם ההתקשרות

ב כיום  המותקנים  התדלוק  התקני  להחלפת  יידרש  שהספק  "דלקן    התקניככל  מסוג  תדלוק 

( חודשים ממועד תחילת  3יבצע החלפה זו בתוך פרק זמן שלא יעלה על שלושה )הוא  ,  אוניברסלי"

 . ההתקשרות

אשר  "(,  מנהל תיק לקוחישמש כמנהל שירות לקוחות )להלן: "אשר    ,קשר מטעמו  אישהספק ימנה   .5.2

, התקנת התקני  והשטיפה  בכל הנוגע למתן שירותי התדלוק   המועצהלבין  הגורם המקשר בינו    יהיה 

ההתקשרות  שוטףבאופן    ותחזוקתם  התדלוק תקופת  במהלך  שיתעוררו  ככל  בעיות,  או    ופתרון 

 .תבחר להאריכה המועצההארכתה, ככל ש 

בנוסף לאמור לעיל, יפעיל הספק מוקד שירותי לקוחות טלפוני, אשר יספק מענה לכל פניה ובעיה, ככל   .5.3

 להלן.  7שתתעורר, לרבות טיפול בתקלות הנוגעות למערכת הניהול, בהתאם למפורט בסעיף 

  המועצה , ויבצע הדרכות לעובדי מועצהפק יספק גישה ויוודא את תקינות עבודת מערכת הניהול בהס .5.4

 ., ככל שיידרש לכך ע"י המועצההרלוונטים

ויוודא כי שירותי התדלוק יחלו במועד    המועצההספק יעבוד בשיתוף פעולה צמוד עם הממונה מטעם   .5.5

 ויסופקו באופן תקין. 
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 שירותי שטיפת רכבים  .6

  ,קבלן המשנה מטעמו שירותי שטיפת כלי רכב בתחנות שטיפה  ו או באמצעותהספק יספק באמצעות .6.1

על הספק להיערך למתן שירותי  יודגש כי    , בהתאם לפריסה אשר נדרשה במכרז זה.בפריסה ארצית

 .ממועד קבלת הודעת הזכייה ימים (10) עשרהבתוך עד  המועצהלרכבי    השטיפה

האפשרויות להוספת או שינוי פריסת תחנות   תלבחון עם הספק אשומרת לעצמה את הזכות    המועצה  .6.2

במהלך תקופת ההתקשרות ו/או    השטיפה לשנות את פריסת תחנות    תבקש  המועצהשככל    .שטיפה

חלופית. למען הסר    שטיפה בקשה בכתב לספק, אשר תכלול, בין היתר הצעה לתחנת    תעבירהארכתה,  

שתעמודנה לרשות הספק במהלך כל תקופת ההתקשרות    השטיפהספק, מובהר בזאת כי כמות תחנות  

יודגש כי    כרז זה.  שנדרשה בתנאי הסף במסגרת מ  השטיפהלרבות הארכתה לא תרד מכמות תחנות  

בתחנות אשר אושרו מראש ע"י    שטיפת רכביםלא תתאפשר אספקת שירותי  במקרים חריגים, בהם  

את הזכות לאשר תחנות    המועצה  ה, שומרת לעצמבהמכל סיבה שהיא אשר אינה תלויה    המועצה

עדכן  ל  ידרש ספק  הנוספות ו/או אחרות, אשר מיקומן אינו תואם את תנאי הסף במכרז זה.    שטיפה 

ממועד דרישת  יום    (30)  עד שלושים   תוך   ,  המועצה, בהתאם להוראות  את פריסת תחנות השטיפה

 . המועצה

 זכאים לשירותי שטיפה בהתאם לפירוט הבא: המועצה: רכבי תדירות השטיפה .6.3

( פעמים בחודש  4, עד ארבע )המועצהזכאים לקבלת שירותי שטיפה, על חשבון    -  המועצה מרכבי    30%

 קלנדרי. 

חשבון    -  המועצהמרכבי    30% על  שטיפה,  שירותי  לקבלת  )המועצהזכאים  פעמיים  עד  פעמים  2,   )

 בחודש קלנדרי. 

תעדכן את הספק ותעביר לידיו את מספרי הרכבים ותדירות השטיפה לה זכאי כל רכב, עם    המועצה

שטיפת כלי רכב  הספק לא יאפשר  .  המועצהתחילת ההתקשרות ובעת ביצוע כל עדכון במצבת רכבי  

, אלא באישור מיוחד,  המועצהמעבר לכמות הפעמים הנקובה לעיל ופירוט הרכבים אשר יועבר לו ע"י  

 .  המועצהמראש ובכתב, מ

 יבוצע באמצעות אחת השיטות להלן:    זיהוי כלי הרכב .6.4

 . מועצהואימות שיוכו ל  צילום לוחית הרישוי של הרכב .6.4.1

וביום    08:00-17:00ה' בין השעות  -בימים א'  יםיספקו שירותי שטיפת רכב   השטיפה כל תחנות   .6.4.2

 לפי העניין.  ,השטיפה תחנת למועד סגירתעד  07:00ו' וערבי חג בין השעות 

 שירותי השטיפה יכללו לפחות את הפעולות הבאות:   :תכולת השירות .6.5

 שטיפה חיצונית של הרכב באמצעות מכונת שטיפה אוטומטית.  .6.5.1

 מהרכב )לרבות ממאפרות(. פינוי אשפה  .6.5.2

 שאיבת ריפודי הרכב.  .6.5.3

ריק   .6.5.4 המטען  תא  כאשר  )רק  מיוחד  מסחרי  ורכב  מסחרי  ברכב  המטען  תא  וניקוי  שאיבה 

 מחפצים(. 

 ניקוי שמשות ומראות.  .6.5.5

 ניגוב ידני של הרכב לאחר השטיפה.  .6.5.6

 ניקוי ושטיפת שטיחי הרכב.  .6.5.7

 ניקוי ארגזי מטען )רק כאשר ארגז המטען ריק מחפצים(.  .6.5.8

 השטיפה כי:   ותחנתספק הבעת ביצוע השטיפה, יקפיד   .6.6
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סכנה,   שנשקפתככל בסכנה.  מצוייםאינם  וכד',   אנטנות, מראות, כדוגמת  כלל אביזרי הרכב  .6.6.1

 בהתאם.   ועל אביזרים אלינקוט הספק בכל פעולה אפשרית על מנת להגן  

הרכב   .6.6.2 לרבות    עתבוצשטיפת  הדין,  דרישות  את  שיתאם  באופן  ממוחזרים  מים  באמצעות 

 (. 2001 – תקנות המים )כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים, התשס"א 

שטיפת הרכב תתבצע באמצעות חומרי ניקוי בטוחים ומאושרים על ידי מוסד מורשה, ועל פי   .6.6.3

 כל דין. 

 השטיפה.  בתחנתולסובבים לנהג   ,באופן בטיחותי לרכב תבוצעהשטיפה   .6.6.4

 . השטיפה  תחנתנציג של עובד/  בתום השטיפה יבוצע ייבוש ידני לרכב על ידי  .6.6.5

 

 מוקד טלפוני .7

יינתן באמצעותו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, ויספק   .7.1 הספק יספק שירותי מוקד טלפוני אשר 

 .  15:00 – 08:00, בימי ו' וערבי חג, בין השעות 22:00 – 08:00ה', בין השעות  –מענה אנושי בימים א' 

 ע"י מנהל תיק הלקוח.  במקרי חירום בלבדבשעות מעבר לשעות פעילות המוקד, יבוצע המענה 

 קווי או סלולרי.  -הגישה למוקד תתאפשר מכל טלפון .7.2

של   .7.3 פניה  בכל  ויסייע  יטפל  השירות  כרטיסי  המועצהמוקד  ו/או  התדלוק  בהתקני  תקלות  לרבות   ,

לשם   שירות  לתחנות  הפניה  כנדרש,  תדלוק  שירותי  מספקות  אינן  אשר  תדלוק  תחנות  התדלוק, 

ו/או תיקונים בהתקן התדלוק, הפניה לתחנת שטיפה, טיפול בתקלה במערכת    התקן תדלוקהתקנות  

 הניהול וכד'. 

ועד   .7.4 התקלה  ופתיחת  הפניה  קבלת  ממועד  בתקלות  לטיפול  אחראי  יהא  הטלפוני  המוקד  כי  יודגש 

והמפורטת   הנדרשת  השירות  ברמת  ועמידה  כולו  התהליך  תיעוד  תוך  סגירתה,  על  האישור  קבלת 

 העבודות.במפרט השירותים ו

 

 רמות שירות נדרשות  .8

   :ברמות השירות המפורטות להלן יעמדובפרק זה שיסופקו על ידו התדלוק   יהספק מתחייב כי שירות

 של הספק יספקו שירותי תדלוק בימים ובשעות המפורטות להלן: התדלוקכל תחנות  .8.1

 לפחות.  22:00  – 06:00ה בין השעות  -יספקו שירותי תדלוק בימים אהתדלוק  כל תחנות   .8.1.1

ו' ובערבי חג מהשעה  התדלוק  כל תחנות   .8.1.2 ועד שעה לפני    06:00יספקו שירותי תדלוק בימי 

 כניסת השבת/ החג בהתאם לעניין. 

י תדלוק  יספקו שירות מתוכם תחנת הדלק בנתיבות  של הספקהתדלוק תחנות מ 50%פחות ל .8.1.3

 ( ימים בשבוע. 7, שבעה )שעות ביממה (24עשרים וארבע )

 : התקנת התקני תדלוק אוניברסליים .8.2

קני תדלוק מסוג  במסגרת מכרז זה יידרש הספק, בין היתר, לאספקת, התקנת ותחזוקת הת  .8.2.1

אוניברסלי"מתקדמים,  תדלוק    התקני "דלקן  התקני  המועצהלרכבי    מסוג  הסרת  לרבות   ,

תדלוק שאינם מסוג "דלקן אוניברסלי", ככל שמותקנים, והתקנת התקני תדלוק מתאימים,  

 והקפדה המערכת  יצרן  ,הרכב יצרן  הוראות  על והכל תוך שמירה  ,  המועצהלפי דרישתה של  

יותקנו  ולהתקן התדלוק, וכן מתן שירותי אחריות להתקני התדלוק אשר   לרכב נזק מניעת  על

 .על ידו
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והארכתה, ככל ש .8.2.2 ה  המועצה במהלך תקופת התקשרות  יחזיק  ספק מלאי  תבחר להאריכה, 

בתוך    ,במועצהאשר יתווספו  חדשים או נוספים  רכבים  בהתקני תדלוק אשר יאפשר התקנה  

 ( שעות. 48פרק זמן שלא יעלה על ארבעים ושמונה )

בתחנת    משך זמן ההמתנה,  ראשמ  ה או טיפול בהתקן התדלוק בכפוף להזמנת שירותי התקנ .8.2.3

 דקות. ( 30ות לא יעלה על שלושים )עבודה עד לתחילת ביצוע השירות  

 . העבודהתבוצע בתוך פרק זמן שלא יעלה על שעה אחת ממועד תחילת  העבודות השלמת  .8.2.4

 מערכת הניהול:  .8.3

( שעות  3לבצע במערכת הניהול תקלט ותיושם בתוך עד שלוש )  המועצהכל פעולה אותה תבקש   .8.3.1

 . המועצהממועד ביצועה ו/או ממועד מסירת העדכון ע"י 

ממועד גילוי   ( שעות 24במקרה של תקלה במערכת, זמן התיקון שלא יעלה על עשרים וארבע ) .8.3.2

 התקלה ומסירת הדיווח.

 מוקד טלפוני: .8.4

 לעיל.  7ת בסעיף המוקד הטלפוני יפעל בהתאם לדרישות המפורטו .8.4.1

במוקד הטלפוני לא יעלה על    CALL BACKמשך ההמתנה למענה אנושי או לשימוש במערכת   .8.4.2

( דקות. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ככל שהספק יעשה שימוש בקבלן משנה,  5חמש )

 יוותר הוא האחראי הבלעדי על טיב ורמת השירות שינתנו.

 בכל עת.   ויב לרמות שירות אל מחוכי הספק בזאת ובהר למען הסר ספק, מ 

 

 (   (SLA–Service Level Agreement -אמנת שירות ופיצויים מוסכמים  .9

 כלי בידי הספק המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו.  נהאמנת השירות הי .9.1

,  לקבלת השירותים, אספקהלהגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות    המועצהכלי בידי    נה אמנת השירות הי .9.2

 טפת ולביצוע פיקוח על הספק בקיום הגדרות אלה. תחזוקה שו

לא יחשבו כאי עמידה ביעדי    ,תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטת הספק .9.3

 .SLA -ה

מוסכמים .9.4 הש   ככל  –פיצויים  איכות  בדרישות  יעמוד  לא  המוגדרותישהספק  השירות  וברמות    רות 

 .בהסכם 8וכן בסעיף  בטבלה שלהלן כמפורט, יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים במכרז זה

מסכומים המגיעים לספק    אלו באמצעות קיזוזפיצויים  שומרת לעצמה את הזכות לממש    המועצה .9.5

 . מועצהבלאחר חתימה ואישור של גורם מוסמך  ,מהחשבון החודשי

וש מהספק, כפיצוי מוערך ומוסכם  רשאית לדר   המועצהתהיה  זה הפרה יסודית,    הסכםהפר הספק   .9.6

סכום הערבות או לחלט את  בהסכם ההתקשרות או    8.3הסכום המפורט בסעיף  מראש, תשלום בגובה  

 הערבות המצויה ברשותה, כולה או חלקה, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.  

ו/או    מסמכי המכרזעפ"י    מועצההשמורים לתרופה אחרים  כל  או  ו/מבלי לגרוע בסעיף זה ומכל סעד   .9.7

שלא תוקנה    ,עפ"י כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרת סעיף מסעיפי ההסכם המפורטים להלן

לגבות כפיצויים מוסכמים מראש את  זכאית    המועצה, תהיה  תיקוןפרק הזמן שהוקצה לתום  לעד  

 :הסכומים המפורטים להלן
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לטיפול   סעיף ההפרה מס"ד הזמן  פרק 
 בתקלה 

מעבר  הפיצוי  גובה 

המוגדר   הזמן  לפרק 

 לטיפול בתקלה 

 ₪ לכל שעת עיכוב   100 ( שעות 5חמש )  במועד התקן תדלוקהתקנת אי   .1

טיפול    .2 לתחילת  השירות  במרכז  המתנה 
בהתקנה ו/או בתקלת התקן תדלוק של  

 דקות מעבר לזמן הקבוע  15 -למעלה מ

לכל    50 ( דקות 15חמש עשרה ) דקות    ₪30 
 המתנה 

אשר    .3 תדלוק  מספק תחנות  ת  ואינן 
לרכבי   יב  כמחו  המועצהשירותי תדלוק 

 במכרז

( וארבע  (  24עשרים 
 שעות 

 ₪ למקרה  2,000

כתוצאה מתדלוק    המועצהפגיעה ברכב    .4
לא תקין בתחנות התדלוק של הספק או  

 כתוצאה משטיפה לא זהירה של הרכב 

הרכב   ידי מ תיקון  עלות 
רכב   העמדת  בתוספת 

ל עד    -  מועצהחלופי 
 שעות ( 4ארבע )

אי קליטה/תיקון תקלה במערכת הניהול    .5
 ( שעות24עשרים וארבע ) בתוך 

 ₪ למקרה  500 שעה אחת 

או העברה  היעדר מענה במוקד השירות    .6

במערכת     לאחר   CALL BACKלשימוש 
 דקות המתנה  (5) חמש

)  100 דקה נוספת  חמש  לכל   ₪5  )
 דקות עיכוב 
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 אישור עורך דין / רואה חשבון   - ' ה  נספח
 י חתימה של המציעשלגבי התאגדות ו/או מור

 
 לכבוד

 המועצה האזורית שער הנגב 
 

  נלווים  ושירותים דלק אספקת שירותיל פומבי מכרז הנדון: 
 85/2020' מס מכרז

 
 
 

הפרטים הבאים  אני ______________________________, עו"ד/רו"ח )מחק את המיותר(, מאשר/ת את 

 לגבי המציע. 

שם המציע )כפי שהוא רשום ברשות התאגידים(:   .1

 __________________________________________________ 

 סוג התארגנות: _______________________________________  .2

 תאריך התארגנות: ____________________________________  .3

 ___________________ מספר מזהה: _____________________  .4

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע, תפקידם ומספרי הזהות שלהם:  .5

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

_________________ ___________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________ ________________________________ 

 . זה אישור  על מסתמכת שהמועצה לו ידוע  וכי המועצה על ידי לבקשת  ניתן   זה ידוע לי כי אישור

 בכבוד רב,
 
 
  ____________________ _____________________  _______________ 

 חתימה וחותמת  עו"ד / רו"ח שם מלא                
 
 

 __________________      __________________________________ 
 טלפון                                                            כתובת                                 
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 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז )נושא משרה בתאגיד(   -נספח ו'  

   שירותי אספקת דלק ושירותים נלווים למתןפומבי מסגרת מכרז 
 85/2020' מס מכרז

 
אני הח"מ __________________מס' ת"ז ____________________ העובד בתאגיד ____________)שם  

 התאגיד( מצהיר בזאת כדלקמן:
 מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד המציע ומנהליו. אני  .1

 זה.  מכרזאני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד ב .2

הוחלט על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או    למכרזגובה ההצעה המופיע בהצעה זו   .3
 קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

זה ו/או    מכרזלא הוצג בפני כל אדם ו/או תאגיד אשר מציע הצעה ב  למכרזה המופיע בהצעה זו גובה ההצע .4
 זה. מכרזתאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעה ב

 זה ואין בכוונתי לעשות כן.  מכרזלא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה ב .5

למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו ואין בכוונתי  לא הייתי מעורב בניסיון לגרום   .6
 לעשות כן.

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או   .8
 זה. מכרזבמתחרה פוטנציאלי אחר 

 במקום המתאים  vיש לסמן 

 .למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

     :אם כן, אנא פרט 

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________ 

 
ל תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל, הכל בהתאם להוראות חוק  אני מודע לכך כי העונש ע

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח 
 

 _______     __________ ____ ___     ___ ________     _______________     _______ ____  _______ 
 חתימת המצהיר          שם המצהיר               חותמת התאגיד           תאריך                שם תאגיד               

 
 

 אישור
 

אני הח"מ, עו"ד ____________________, מ"ר __________, מרח' __________________________,  

______________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז/  מאשר בזאת כי ביום ______________הופיע בפני _________ 

המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך  

 בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.  

         
 ___________________  

 חתימה+ חותמת עוה"ד  
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   1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לענייןתצהיר   -' ז נספח

   שירותי אספקת דלק ושירותים נלווים למתןפומבי מסגרת מכרז 
 85/2020' מס מכרז

 
 

 לכבוד 
 "( המועצה)להלן "  המועצה האזורית שער הנגב

 
 א.ג.נ.,

 
_______ לאחר שהוזהרתי כי  ____________________  ת.ז. _____________________אני הח"מ _____ 

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

אצל  הנני   .1 המיותר*(  את  )מחק  עבודה  שכר  תשלום  על  שאחראי  /מי  שליטה  בעל  מנכ"ל/  המציע/ 
עם  __________________  _______________________  להתקשר  המבקש  המציע    המועצהשהוא 

 (. "המציע"להלן ) 85/2020מס'  מכרז  – אספקת דלק ושירותים נלווים ישירות  בהסכם למתן 

סעיף  ב  םכהגדרת  -"  הורשע"-ו  "בעל זיקה""שליטה",    יםשל המונח  ם, משמעותלהלן  תצהירי זהל  2סעיף  ב .2
ל2 התשל"וב  ציבוריים,  גופים  עסקאות  ציבוריים  -)להלן    1976- חוק  גופים  עסקאות  כי  חוק  מאשר  אני   .)

 . םוכי אני מבין/ה אות ים אלהשל מונח םהוסברה לי משמעות

 : במשבצת הנכונה, והכל בכפוף לחוק עסקאות גופים ציבוריים( Xלמילוי ולסימון )  הריני לאשר בזאת כדלקמן

  בפסק   לא הורשעואו בעל זיקה אליו ו/  המציע (מועד ההתקשרות-)להלן האחרון להגשת הצעותלמועד עד
לפי חוק עובדים    31.10.2002לאחר יום    העבירה שנעבר   - לעניין זה  " עבירה"דין חלוט ביותר משתי עבירות )

התשנ"א הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  שכר    1991- זרים  חוק  לפי  מינימום,  או 
 .  2011 –או לפי החוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, התשע"ב  ,1987-התשמ"ז

     

 אליו  או  / ו  המציע זיקה  )  הורשעובעל  עבירות  ביותר משתי  חלוט  דין  זה  "עבירה " בפסק  עבירה    -לעניין 
הוגנים(,    לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  31.10.2002שנעברה לאחר יום  

או לפי החוק להגברת האכיפה על דיני העבודה,  1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991- התשנ"א
ה לפי  עלמעט הרש,  חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה וכי במועד ההתקשרות  ,  2011  –התשע"ב  

ועד    מועד ההרשעהלגביה חלפו שלוש שנים מ  2011  –החוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, התשע"ב  
 .  למועד ההתקשרות

 
   או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים  ו/  המציעבשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות לא הוטלו על

 . 2011 –בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה לפי החוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, התשע"ב 
 

,  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  בחוק  ו כהגדרת  -   "מעסיק"  , משמעות המונחלהלן  תצהירי זהל  3סעיף  ב .3
 . משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. אני מאשר כי הוסברה לי 1998-ח "התשנ

 :במשבצת הנכונה, והכל בכפוף לחוק עסקאות גופים ציבוריים( X)למילוי ולסימון  הריני לאשר בזאת כדלקמן

  המציע.   על חלות לא  1998-ח "התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות   שוויון לחוק 9 סעיף  הוראות 
 
  המציע והוא מקיימן.    על   חלות  1998-ח" התשנ,  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון   לחוק  9  סעיף  הוראות

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי: )א( המציע יפנה    -)או יותר( עובדים    100ובמידה והמציע מעסיק    - בנוסף  
הנ"ל    9החברתיים לבחינת יישום חובותיו לפי סעיף    והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של   הכללי  למנהל 

הנ"ל; או לחלופין )ב( המציע התחייב בעבר    9הצורך לקבלת הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף    ובמידת 
שלגביה התחייב   עמו התקשרות  ונעשתה  לעיל  )א(  הוראות פסקת משנה  לפי  הנ"ל  למנהל הכללי  לפנות 

הנחיות  כאמור באותה פסקה משנה )א( הנ"ל והמציע מצהיר בזאת כי אכן פנה בפועל כאמור ובמידה וקיבל  
 כאמור, אכן פעל ליישומן. 
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בתוך   להעביר  בזאת  מתחייב  עם    30הנני  כמובן(  תזכה  המציע  והצעת  )היה  ההתקשרות  ממועד  ימים 
 החברתיים.  והשירותים הרווחה העבודה משרד  של הכללי , העתק מתצהיר זה, למנהלהמועצה

 

זכויות עובדים, לפי כל דיני העבודה, צווי  הריני מצהיר ומתחייב בזאת לקיים את כל חובותיי בעניין שמירת   .4
 ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עלי כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים לפי ההזמנה. 

 זה.  מכרזהריני מצהיר ומאשר כי ברור וידוע לי כי התחייבויותיי הנ"ל מהוות תנאי מקדים ויסודי להשתתפות ב .5

 יר זה בשם המציע. אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצה .6

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   .7

 

 
 ______________________                                                  ________________ 

 חתימת המצהיר        תאריך                                                                             
 

 
 
 
 

 אימות חתימה 
 

הח"מ בישוב  עו"ד    ,אני   ,_______________________ מרחוב   ,_________________

כי  __________________,   בזאת  מר/גב'  ביום  מאשר  בפני  התייצב/ה   ,______________

________________________, שהזדהה/תה לפי תעודת זהות מס. _________________ / המוכר/ת לי  

יר אמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצה

 . ירו/ה וחתם/מה עליוצה יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את ת

 
  

 
 _______________                 ____________________                 ________________ 

 תאריך     חותמת וחתימה                                                                     עוה"דשם              
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 עניינים  ניגוד להעדר התחייבות  -  'ח נספח

   שירותי אספקת דלק ושירותים נלווים למתןפומבי מסגרת מכרז 
 85/2020' מס מכרז

 
 
 

 ______   שנת________   בחודש____  ביום__________ ב  ונחתמה שנערכה

 

 והח"מ, _____________________________________________________    הואיל

 ת.ז./מס' תאגיד______________________________________________ ,                

הצעה   מרח'___________________________________________________________הגיש 

והסכם ההתקשרות    במסמכי ההזמנה"( בהתאם למפורט  המועצה )להלן: "  האזורית שער הנגב ,  מועצהל

 ; בהתאמה( "ההתקשרות"", מכרזה", "ההצעה המצורף לו )להלן: "

 ;ו/או לאחריה מכרזהגשת ההצעה ב  במסגרת עניינים ניגוד של במצב  להימצא  עשוי והנני  והואיל

 

 :כדלקמן המועצה כלפי מתחייב הנני לפיכך

  תקופת  , במהלךמועד האחרון להגשת הצעותשמהבמהלך התקופה  ,  לי  יהיה   ולא  שאין  ומתחייב   מצהיר  הנני .1

  בעלי   גורמים  עם  שהוא  וסוג  מין  מכל  עניינים  ניגוד,  זו   תקופה   מתום  חודשים  שלושה  וכן במהלך,  ההתקשרות

וההתקשרות  בתחום   עניין    הוצגו   שהעובדות  לאחר,  בכתב  אישרה   הרלוונטית   הוועדה   באם   למעט,  ההצעה 

  המצוי  שלישי   צד  של  עניינים  ניגוד   של   מצב  יצירת   לרבות   ,עניינים  ניגוד  משום  אלו   בעובדות  אין  כי ,  בפניה

  על  השפעה  בו   אין   אשר  שולי  עניינים   בניגוד  מדובר  עניינים  ניגוד  קיים  באם  או,  המועצה  עם  בהתקשרות

 . מכרזה  נשוא  ההתקשרות

,  עניינים  ניגוד  של  במצב  להימצא  עלול,  אני  שבשלם  מצב  או  נתון  כל  על  ידימ  באופן  מועצה ל  להודיע  מתחייב  הנני .2

 . האמורים המצב  או הנתון לי היוודע עם מיד

,  לעיל  להתחייבויותיי   בניגוד  גורם   כל   עם  להתקשר,  שלי  כוונה  כל  על   למועצה  מראש  לדווח   ומתחייב  מצהיר  הנני .3

  אחרות   הוראות  לתת  או  כאמור  התקשרות   לי  לאשר  שלא  רשאית   המועצה.  בעניין  להוראותיו   בהתאם   ולפעול 

 .זה בהקשר, אלו להוראות בהתאם אפעל כי מתחייב והנני, עניינים ניגוד העדר  שיבטיחו

מטעמי    ו/או הפועלים  מהמועסקיםמובהר בזאת כי התחייבותי כאמור בכתב התחייבות זה תחול על כל אחד   .4

כמו כן, הנני    . ההתקשרות, והנני מתחייב להביא לידיעתם את תוכנו של כתב התחייבות זה/מכרז בקשר עם ה

יתחייבו אישית  שרות  ההתק/מכרזו/או הפועלים מטעמי בקשר עם ה  מהמועסקיםמתחייב לפעול לכך שכל אחד  

 לפעול על פי הוראות כתב התחייבות זה באמצעות חתימה עליו. 

 :החתום על באתי  ולראיה  

 

 חתימה   תאריך 
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 סודיותעל  לשמירה  התחייבותכתב  - ' טנספח 

   שירותי אספקת דלק ושירותים נלווים למתןפומבי מסגרת מכרז 
 85/2020' מס מכרז

 
)להלן:         _________________________והח"מ,   הואיל   ת.ז/ח.פ.________________________ 

הצעה  הספק" הגיש  הנגב "(,  שער  האזורית  "  למועצה  למתן  המועצה)להלן:  בקשר   שירותים"( 

 ;"ההתקשרות" או "השירותים"( להלן:)  _____________________________________

ו/או  ולשם   והואיל  היתר,  נדרש  המועצההשירותים    ביצועההתקשרות  בין  סודי  להעביר  ת,  מידע  לספק 
 ן;ל כהגדרתו לה

 
 

 כדלקמן: המועצהומתחייב בזאת כלפי  הספק מצהירלפיכך 
 

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:  .1

 כל אחד מעובדי הספק ו/או הפועלים בשמו לרבות קבלני משנה ו/או מי מטעמו.  – "עובדי הספק"

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל,  know-how(, ידע )informationכל מידע )  –  "מידע סודי"

בצורה    חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות

עובדי הספק   לידי הספק או  יגיע  ו/או אחרת, אשר  ו/או מגנטית  ו/או אופטית  ו/או אלקטרונית  חשמלית 

או לאחר מכן, לרבות  ו/ במהלך תקופת ההתקשרות עקב קבלת מכרז זה ו/או קבל תבקשר להסכם, בין אם נ

   ר ו/או מי מטעמו.ו/או כל גורם אח  המועצהומבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל: מידע שיימסר ע"י  

שהובא    כל מידע סודילשמור בסוד    הספק ועובדי הספקהיטב החובה הכללית והמיוחדת של    לספקידועה   .2

עובדיהם,   לידיעת  או  ו/או  לידיעתם  זה  מכרז  קבלת  לנקוט  עקב  החובה  וכן  תפקידיהם  מילוי  כדי  תוך 

ישמרו על סודיות העניינים המגיעים לידיעתם במהלך    שעובדי הספקבאמצעים סבירים על מנת להבטיח  

 עבודתם. 

  ו/או   לפרסםו/או    למסור  ו/או  להודיעו/או  להעביר  לגלות ו/או  , ולא  יות מוחלטתלשמור בסודהספק מתחייב   .3

בכל דרך שהיא, או  , במישרין או בעקיפין ועניק בתמורה או שלא בתמורהלהו/או    או להשתמשו/להעתיק  

לידיעת כל אדם גוף כלשהו את המידע הסודי  להביא  מהלך  , במועד האחרון להגשת הצעותמההחל    ו/או 

לפני תחילתתקופת ההתקשרות זמן  ה,לאחריאף  ו  ה,  עובדי הספק,למעט  ,  ללא מגבלת  אשר המידע    לידי 

 . השירותיםדרוש להם לצורך ביצוע הסודי 

לשם  מתחייב  הספק   .4 הנדרשים  הזהירות  בכל אמצעי  ולנקוט  בהקפדה את המידע הסודי,  אבטחה  לשמור 

אחרו לידי  הגעתו  ו/או  אובדנו  התשמ"א,  מניעת  הפרטיות,  הגנת  חוק  מהוראות  והתקנות    1981-כנדרש 

 .דיעתו בקשר עם ביצוע השירותים נשוא ההסכםשמכוחו, ובפרט ביחס למידע רגיש המגיע לי

נחוצה  גישה למידע הסודי  האשר    לעובדי הספק,להגביל את הגישה למידע הסודי אך ורק  הספק מתחייב   .5

 .ביצוע השירותיםלשם להם 

הינה תאגיד מדווח כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך,    המועצההוא מודע לכך כי  מאשר בזאת כי    הספק .6

המידע הסודי המפורט לעיל, כולו או חלקו, עשוי להיחשב "מידע  וכי    "(חוק ניירות ערך)"  1968-התשכ"ח

שימוש במידע  עשיית    לכך כי והוא מאשר כי הוא מודע    פנים" בהתאם להגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך

  לניירות  ביחס דעת חוות מתן או  החברה  של ערך בניירות עסקאות ביצוע של בדרך, רק לא  אך, לרבות) פנים

, והוא מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע הסודי  פלילית  עבירה  מהווה(  כלשהו  שלישי  לצד   החברה  של   ערך

 באופן המפר את הוראות דיני ניירות ערך. 
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מעובדי הספק העוסקים בביצוע  להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד  הספק מתחייב   .7

יתחייבו אישית לפעול על  השירותים וכן את העונש עקב אי מילוי ההתחייבות, וכן לפעול לכך שעובדי הספק 

 פי הוראות כתב התחייבות זה באמצעות חתימה עליו. 

, ככל שקיימים, ישמרו על סודיות  קים בביצוע השירותיםעובדי הספק העוסלהיות אחראי ולוודא כי כל   .8

יודיעו,   או שלא בתמורה,  יעניקו בתמורה  ולא  יעבירו בכל דרך שהיא,  ולא  זה,  בהתאם לכתב התחייבות 

למעט    –, או יביאו לידיעת כל אדם  השירותיםימסרו, יפרסמו, יגלו, יעתיקו או ישתמשו, שלא בקשר לביצוע  

 או חלק ממנו, ככל שיגיע אליהם.את המידע הסודי, כולו 

  והוא והתקנות שמכוחו,    1981-חובות שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  לספקידועות   .9

 מתחייב לפעול על פי הן.

כ  .10 לו שאי מילוי התחייבויותיוהספק מתחייב  ידוע  חוץ    י  יחסי  )בטחון המדינה,  ז'  לפי פרק  מהווה עבירה 

 . 1977-ונשין, תשל"ז וסודות רשמיים( לחוק הע 

בתקופה שעד תום תקופת ההתקשרות וכן    ,מועד האחרון להגשת הצעותמההחל  ההתחייבות הנ"ל תחול   .11

 בתקופה שלאחר מכן. 

מידע שהספק יפרסם בהתאם לדרישות ההתקשרות או בהתאם להוראות  (  1)  :התחייבות זאת לא תחול על  .12

מידע שהוא בבחינת נחלת הציבור אלא אם הפך נחלת הציבור  (  2)  המועצההדין או מידע שפורסם על ידי  

התחייבות לשמירת סודיות, עובר  עקב הפרת  שלא    הספקידע שהגיע לידי  מ  (3הספק )עקב הפרת התחייבות  

ידי   על  לידי  (  4)  המועצהלהעברתו  התחייבות לשמירת סודיות, מצד    עקב הפרתשלא    הספק מידע שהגיע 

ידיעת כלפי    הספקשל    ושלישי, שלמיטב  סודיות  שמירת  לחובת  כפוף  בהתאם להתחייבות    המועצהאיננו 

( מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הספק  5)  הלשמירת סודיות או בדרך אחרת האוסרת עליו להעביר מידע ז 

באופן  הספק לצרכים מקצועיים פנימיים של הספק  שוכתב על ידי  ומידע שנאסף  (  6ללא שיוך למידע סודי )

ו/או על פי צו של  ( מידע שהספק חייב לגלותו לפי הוראות הדין  7)  מועצה שאיננו ניתן לזיהוי כמידע הקשור ל

 . רשות מוסמכת בית משפט ו/או לפי בקשה של

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 חתימה   תאריך 
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)במציע שהוא    העדר הערת עסק חיבדבר רואה חשבון אישור נוסח  –י' נספח 

 תאגיד( 

   שירותי אספקת דלק ושירותים נלווים למתןפומבי  מסגרת  מכרז 
 85/2020' מס מכרז

 
 המפיק את האישור יש להדפיס את האישור על נייר לוגו של משרד רו"ח 

 
 

 תאריך: __________ 
 

 לכבוד _____________ )יש למלא את שם המציע( 
 
 

 2019, 2018, 2017ים לשנ נתונים כספייםאישור על הנדון: 
 
 

 המבקרים של   רואי החשבון _, שהננו __אנו, משרד רו"ח ________________________________________
 
)להלן:"_______________________ _____________________________   מאשרים   "(המציע_ 

 כדלקמן: לבקשתכם 
 
 
 משנת ____________.  המציעהננו משמשים כרואי החשבון של  .א

 

 בוקרו על ידי משרדנו.  2019, 2018, 2017לשנים    המציעהדו"חות הכספיים המבוקרים של  .ב
 

 לחילופין:
 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.  2019, 2018, 2017לשנים    המציעהדו"חות הכספיים המבוקרים של 

 

  אינה כוללת הסתייגות  2019,  2018,  2017 שניםלשל המציע    חוות הדעת שניתנה לדו"חות הכספיים המבוקרים .ג
 של חוות הדעת. הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד   מהנוסח האחיד ,

 

 .  המציע של  הכספיים חות"בדו חי  עסק הערת לא קיימת .ד

 
 

  
 
 

 בכבוד רב, 
 
 
 

  ________________________ 
 רואי חשבון   
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 היקף תחנות תדלוק   -ניסיון המציע  – 1א"י  נספח

   אספקת דלק ושירותים נלוויםשירותי   למתןפומבי מסגרת מכרז 
 85/2020  'מס מכרז

 
   !הנדרש  מידע  הוספת מלבד בתצהיר, והוספות מחיקות,  שינויים כל לערוך אין

 
 הנפרדת ועם שורות נוספות, ובלבד שהטבל   ה)*( המציע יהיה רשאי לערוך ולצרף לתצהיר זה טבל

 שבתצהיר.  הבאופן זהה לטבל  ך, תיערההאמור
 

 

 חנותת  ( 40)   ארבעים    לפחות,  זכיינים ת באמצעותלרבו,  עמומט  מי באמצעות ובין במישרין בין מפעיל,ע  המצי

)בנזין   לדלקים הנדרשים במכרז זה    תדלוקבהן ניתנים שירותי  בפריסה ארצית,    "(תדלוק חנותת" :להלן)  תדלוק

ואוראה(,    95 סולר  לפחות,  אוקטן,  אחת  תדלוק  תחנת  בנתיבותמתוכם  הדלקים  הממוקמת  את  המספקת   ,

  שעות ביממה: 24הנדרשים במכרז זה, כוללת גישה נוחה לאוטובוסים ומשאיות ופועלת 

 

התחנה מס"ד  עיר    -מיקום 
וכתובת מדויקת )להשלמה  

 ע"י המציע( 

ושעות   מס' טלפון  ימי 
 פעילות  

 

  95בנזין  
אוקטן  

לסמן   )יש 
V   אם

 קיים( 

)יש   סולר 
  Vלסמן  

אם 
 קיים( 

אוראה  
)יש לסמן  

V    אם
 קיים( 

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

10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        

 

 

 

 



 

-60 - 
 

 9938107-08,  85200מועצה אזורית שדות נגב, ד.נ הנגב  
 

התחנה מס"ד  עיר    - מיקום 
וכתובת מדויקת )להשלמה  

 ע"י המציע( 

ושעות   מס' טלפון  ימי 
 פעילות  

 

  95בנזין  
אוקטן  

לסמן   )יש 
V   אם

 קיים( 

)יש   סולר 
  Vלסמן  

אם 
 קיים( 

אוראה  
)יש לסמן  

V    אם
 קיים( 

21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        
31.        
32.        
33.        
34.        
35.        
36.        
37.        
38.        
39.        
40.        

 

 

תוכן   וכי  היא חתימתי  זה  גיליון  בשולי  המופיעה  החתימה  כי   ,________________ הוא  כי שמי  הנני מצהיר 

 הצהרתי אמת. 

 

  ________________        _______________________ 

 המצהיר + חתימה שם         תאריך  

 

 

 אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום __________  

המוכר/ת לי באופן   /הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ 

מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת  ו   אשר חתם על הצהרה זו בפני  ,אישי

 וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.  

 ________________       ___________________ 

 וחותמת עורך דין חתימה     תאריך                                                                          


