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 מסמך א'

 המועצה האזורית גן רווה
 2/2020 'מכרז פומבי מס

 לאספקת דלקים והתקני תדלוק עבור כלי הרכב של המועצה
 

 הזמנה להציע הצעות

אוקטן  95לאספקת דלקים )מסוג בנזין הצעות  אתמזמינה בז "(המועצהגן רווה )להלן: " המועצה האזורית
 הכל כמפורט במסמכי המכרז. ,"(השירותים)להלן: " וסולר( והתקני תדלוק עבור כלי הרכב של המועצה

מסמכי " :דרש לחתום עליו )להלןיהמסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י את תנאי המכרז,
 במשרדי המועצה. שלא יוחזרו,  ₪ 1,000של (, ניתן לרכוש בעבור סך "המכרז

מאת בנק מסחרי ידוע   ₪ 10,000בסך  בנקאית ערבותבנוסף לכל מסמכי המכרז,  ,על המציע לצרף להצעתו
חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על בישראל או מאת 
בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית צמודה למדד,  ,1981-תשמ"א עסקי הביטוח, ה

 . 2.10.2020עד ליום  הערבות תעמוד בתוקפה. המועצה

, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה הנדרשים רוף כל מסמכי המכרזיתקים(, בצוע בשניאת ההצעה )
עד ליום לשל ידנית לתיבת המכרזים במועצה, ולש 20202/פומבי מס'  מכרז –סגורה, עליה מצוין 

 .בצהריים 12:00בשעה  20207.82.

 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

        

 

        _________________   

 שלמה אלימלך        

 האזוריתהמועצה  ראש
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 מסמך ב'

 המועצה האזורית גן רווה
 2/2020 'מכרז פומבי מס

 לאספקת דלקים והתקני תדלוק עבור כלי הרכב של המועצה

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 נשוא המכרז .1

 95"( מזמינה בזאת הצעות לאספקת דלקים )מסוג בנזין המועצההמועצה האזורית גן רווה )להלן: " .א
"(, הכל בהתאם השירותים( והתקני תדלוק עבור כלי הרכב של המועצה )להלן: "אוקטן וסולר

 למפורט במסמכי המכרז. 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירותים יכללו בין היתר את המפורט להלן: .ב

אוקטן וסולר( לרכבי המועצה )כלי רכב פרטיים,  95)בנזין  מתן שירותי אספקת דלקים (1

מילוי טרקטורים וכו'( אשר יגיעו לתחנות התדלוק של הזוכה או ע"י  תפעוליים, קטנועים,
תדלוק רכבי המועצה ללא התקני תדלוק ע"י נציגי המועצה, וכן  מכלים בדלקים

)כגון רכבים שכורים/חלופיים(, תדלוק אוטובוסים בבעלות המועצה ותדלוק  אוטומטיים

 רכבי אשפה.

ובכל העמדות לרבות עמדות  ברחבי הארץ התדלוק יתבצע בכל תחנות התדלוק של המציע (2
, ללא תוספת בכל שעות היממה ובכל ימות השבועשירות מלא. כמו כן התדלוק יתבצע 

 תמורה.

תיאום מראש מול  ברכבי המועצה, תוך התקנת התקני תדלוק אוטומטייםהשירות יכלול  (3
לרשות  נדרש להעמיד זוכהה נציג המועצה ועל חשבון הזוכה וללא כל תוספת תשלום.

 .המועצהתחנת שירות להתקני התדלוק בשטח השיפוט של המועצה 

בה ניתן יהיה לצפות בנתוני התדלוק  למערכת ממוחשבתהזוכה יידרש לספק למועצה גישה  (4

מיקום התדלוק, מספר הרכב, כמות ליטרים  –של רכבי המועצה בפילוחים שונים )כגון 
 שנצרכה וכיוצ"ב(.

, הכל כמפורט בנפרדה מטעמם למחירי הבנזין והסולר הנח המציעים מתבקשים להציע (5
  להלן. 9 בסעיף

 מיום חתימתו ע"י שני הצדדים. לשנה אחתה מכוח מכרז זה הינו תוקפו של החוז .ג

( שנים נוספות, כולן 4למועצה נתונה אופציה חד צדדית להאריך את תוקפו של החוזה למשך ארבע )

 ( שנים. 5ההסכם לא תעלה על חמש ) או כל חלק מהן בכל פעם, כך שסך כל תקופת

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של המועצה לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת במהלך  .ד
 יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט בחוזה. 30תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש בת 

  מסמכי המכרז .2

 מסמכי המכרז:ויקראו להלן יחד ולחוד,  המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז

 הזמנה להציע הצעות.  -  מסמך א'

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים  -   מסמך ב'
 .הצעת המציע  -  'גמסמך 
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 הסכם.  -  'דמסמך 
  במכרז ולהבטחת הצעת המציע. השתתפותערבות הבנקאית ל ( נוסח1)  -ה' מסמך 

 .ע החוזהערבות הבנקאית להבטחת ביצונוסח  (2)
 ( תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 1)   - 'ומסמך 

 .1976-התשל"ו                           

 ( אישור בדבר תשלום מע"מ ודיווח על עסקאות לפי חוק עסקאות 2)
 .1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

 .1953 -, התשי"ג עבודת נוער הוראות רלבנטיות מתוך חוק               - 'זמסמך 
 נספח ביטוח  - 'חמסמך 
 נספח בטיחות כללי.  - 'טמסמך 
 הצהרת בטיחות.   - 'ימסמך 

  רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה.  -מסמך י"א

 תנאי סף –במכרז השתתפות  .3

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםכל רשאי להשתתף במכרז מציע  העומד ב .א

מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור  עוסק מורשה לצורך מע"מ, (1
 קיד השומה.פמטעם 

 .1976 –על כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ב (2

 מציע שרכש את מסמכי המכרז.  (3

 למסמכי המכרז.  1מסמך ה'מציע שצירף ערבות בנקאית להשתתפות, בנוסח  (4

, 1994-כהגדרתה בחוק משק הדלק )קידום התחרות(, התשנ"דמציע שהינו "חברת דלק"  (5
הרשומה במרשם חברות הדלק המנוהל על ידי מנהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות, 

לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  12בהתאם לסעיף 
 .2001-והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים(, התשס"א

)בעצמו או באמצעות זכיין מטעמו( בפריסה ארצית,  תחנות דלק 40ת המציע מפעיל לפחו (6
 ק"מ מתחום המועצה.  10( בתחום שיפוט המועצה או עד 1כאשר לפחות תחנה אחת )

 " הינן תחנות דלק העונות על התנאים הבאים:תחנות דלקלצורך סעיף זה "

 ;)ו/או את שם הזכיין מטעמו(תחנות דלק הנושאות את שם המציע  .א

 ;חות לציבור הרחבפתו .ב

 בעלות רישיון עסק לתחנת תדלוק. .ג

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על כל הצעה להיות מוגשת על ידי מציע אחד בלבד ואין אפשרות  .ב
 להגשתה ע"י מס' מציעים במשותף.

מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל,  .ג
 יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההארכה, לפי העניין.נדרש כי אלו 
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 הצהרות המציע .4

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי יהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .א

כל הנתונים, בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע 
 למילוי התחייבויותיו מכח ההסכםיודע את כל התנאים הנדרשים מבין ו ,עובדותהפרטים וה

והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, 
כי הוא עומד נשוא המכרז,  לביצוע השירותהכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים 

 לעמוד בהתחייבויותיווכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא אמורים דלעיל, בכל התנאים המקדמיים ה
 הכל כמפורט במסמכי המכרז. -נשוא המכרז 

הכל בלא כל שינוי , מסמכיוהגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על  .ב
 .ו/או תוספת

הו או לפרטים כלשהם מפרטי ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשכ .ג

, לא תתקבל לאחר הגשת במסמכי המכרזעל נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע  חוזההמכרז ו/או ה
 הצעת המציע.

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות .5

  אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז.  .א

משום הסתייגות המציע מתנאי  המועצה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, .ב

 המכרז/החוזה, ולפסול את הצעת המציע. 

 הבהרות .6

מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף השירות שעל המציע לבצע. מובהר בזאת, כי  .א
מלבד מסמכים אלו יתבצע השירות גם בהתאם להנחיות מי שימונה על ידי המועצה כאחראי 

 "( ו/או מי מטעמו.להמנהמטעמה למכרז זה )להלן: "

סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא ע"י המציע לתשומת לב גזברית  .ב

 9408241-08: בפקסבאמצעות  20207.14.( בכתב, לא יאוחר מיום "המנהל"המועצה )להלן: 

 בלבד. Wordהשאלות תשלחנה באימייל בפורמט . gizbar@ganrave.org.il: ובאימייל

תשובת המנהל ו/או מי מטעמו תשלח לכל המשתתפים במכרז בכתב ותהא סופית. כל פירושים,  .ג
הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד המנהל ו/או מי מטעמו לא יחייבו את 

 המועצה.

לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת איחור בקבלת התשובה מצד המנהל או אי קבלתה  .ד

הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר 
 ועניין.

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך המנהל ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות  .ה
 שנפלו בו והודעה בכתב תשלח לכל המשתתפים במכרז.

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.  .ו

כמו כן, למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת  .ז
( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה מסמך ח'ביטוחים )

לא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה הזוכה מחויב בלעדי ש שיקול דעת

mailto:gizbar@ganrave.org.il
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לנוסח המדויק שצורף כמסמך ח' למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש בתנאי 
 החוזה, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה.

 מסמכים .7

 :את המסמכים הבאים בחוברת המכרז( )בנוסף למסמכים הכלולים צעתוכל מציע יצרף לה .א

 .ל ספריםוהינ עלתעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור  (1

)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומהא (2
 .עו"ד/רו"ח(

, בנוסח התצהיר 1976 –כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  (3
 . 2ומסמך ו' 1כמסמך ו'אישור המצורפים למסמכי המכרז וה

 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. (4

 להלן.  8למסמכי המכרז, ובהתאם להוראות סעיף  1מסמך ה'ערבות בנקאית מקורית בנוסח  (5

כנדרש  –אישור מטעם מנהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות, כי המציע הנו "חברת דלק"  (6
 (.5)א()3ף תנאי הסלהוכחת 

המציע המופעלות על ידי המציע או על ידי זכיין מטעמו. כמו כן יסמן  רשימת תחנות תדלוק (7

, ק"מ ממנו 10או במרחק של עד  לפחות בשטח השיפוט של המועצה( 1)תחנת תדלוק אחת 
  (.6)א()3להוכחת תנאי הסף 

 כל מסמכי המכרז בשני העתקים חתומים בר"ת וחותמת המציע בכל עמוד. (8

את  עליו לצרףתאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, הוא ם המציע א (9
 המסמכים הבאים:

הינו במסגרת סמכויות  מתן השירותעל כך כי  התאגידמעו"ד או רו"ח  אישור (1

ת הצעהתאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי 
 התאגידולחייב את  התאגידבשם  חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתוםהתאגיד 

נשוא המכרז  שירותוכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע ה בחתימתם על מסמכי המכרז
 .בהתאם למסמכי ההתאגדות והינ

 מות מנהלי התאגיד.ש (2

 מות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.ש (3

 תובת משרדו הרשום של התאגיד.כ (4

ישור אתפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אם המציע הינו שו (10
עו"ד/ רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות 

 בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

פסל ע"י ועדת יעלולה לה, הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל .ב

 כרזים.המ
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לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות לוועדת המכרזים .ג
יכולת המימון שלו והתאמתו  מומחיותו, ,וניסיונלהוכחת כשירותו,  ששיידרמסמך נוסף מידע ו/או 

מלוא המציע יהיה חייב למסור לוועדה את . )לרבות המלצות( בוכיו" לביצוע השירות נשוא המכרז
המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא המידע/ המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו 

ולחלט את ערבות  ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעהוועדרשאית ה ,כאמור

 .ההשתתפות שהופקדה ע"י המציע

 והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .8

 שקלים חדשים( עשרת אלפים)במילים:  ש"ח 10,000של רבות בסכום המציע חייב לצרף להצעתו ע .א
חברת ביטוח מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת , במדויקלמסמכי המכרז  1ה'מסמך בנוסח 

ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 
 .2.10.2020עד ליום בתוקף , 1981-

ם הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית סכו .ב

לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע במועד הראשון להגשת הצעות למכרז 
 והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע במועד קבלת דרישת החילוט לפי ערבות זו.  

 עפ"י דין.  על הערבות להיות חתומה ככל שנדרש .ג

צדדית של -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .ד
 ראש המועצה או גזברית המועצה ו/או מי מטעמם. 

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של המועצה עד שיבחר  .ה
 ום על החוזה. סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחת

 סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  .ו

יסרב המציע שהצעתו התקבלה לחתום על החוזה ו/או להפקיד ערבות להבטחת ביצוע החוזה, תהא  .ז
המועצה רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר, כי אין בחילוט הערבות כדי 

תיה וטענותיה של המועצה ו/או כדי לפגוע בזכות המועצה לתבוע פיצויים למצות את תביעו
מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה, בהתאם לזכויותיה עפ"י 

 חוזה זה ועפ"י כל דין.

כמו  .המכרז למסמכי המצורף לנוסח זהה להיות ההשתתפות ערבות עלמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ח
 המועצה תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות בכל אחד מהמקרים הבאים: כן,

 אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;   (1)

 אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;   (2)

המועד האחרון להגשת ההצעות אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף    (3)
 במכרז;

אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים    (4)
 הנקוב לכך בתנאי המכרז.במועד 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפרת  .ט
 עתו למכרז.התחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצ
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 בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות להשתתפות במכרז בערבות קבועה להבטחת .י
 למסמכי המכרז. 2'ביצוע השירותים נשוא המכרז לפי תנאי ההסכם בנוסח מסמך ה

 מועד הגשת ההצעותואופן  .9

ההצעה  למחירי הדלקים, הכל כמפורט במסמך באגורות על ידו ההנחה המוצעתמהי  המציע יציין .א

 :(מסמך ג')

 ללא תוספת "שירות מלא"(,  ממחיר הבנזין הרשמיההנחה המוצעת תחול  – עבור בנזין(

 . מעת לעתהמפורסם באתר משרד האנרגיה, כפי שמתעדכן 

  מחירי הבסיס ממחיר הסולר המפורסם באתר המציעההנחה המוצעת תחול  -עבור סולר .
 נכון ליום ביצוע התדלוק. )מהם תופחת ההנחה( יהיו המחירים המעודכנים

ותחול מהמחירים  קבועה לכל אורך תקופת ההתקשרותמובהר כי ההנחה המוצעת תישאר  .ב
 האמורים ללא תלות בכמות הדלקים שתירכש בפועל על ידי המועצה.

הינם מחירים סופיים "( מחיר התמורההמחירים המוצעים ע"י המציע, כמפורט בהצעה )להלן: " .ג
ות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירות וכוללים את כל ההוצא

 אספקת דלקים, , לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, נסיעות, רישוי ואישורים,המכרזעל פי תנאי 
  למחיר התמורה יתווסף מע"מ כדין.התקנת התקני תדלוק ותחזוקתם על פי תנאי המכרז. 

לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב "ק ג' בסמבלי לגרוע מכלליות האמור  .ד
 ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל  .ה
 סמן בראשי תיבותכן לו, בשני העתקים( מסמך ג')פס ההצעה (, טומסמך ד'ולחתום על גבי ההסכם )

של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול 
 ההצעה. 

כמפורט במסמכי המכרז, חתומים  הנדרשים בצרוף כל מסמכי המכרז תקים(,וע בשנית ההצעה )א .ו

 בתיבת המכרזיםידנית ולהניח  02/2020מס'  פומבי מכרז–מעטפה סגורה, עליה מצוין הכניס ליש ל
 .בצהריים 12:00בשעה  20207.82.עד ליום מועצה ב

יום מהמועד  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .ז
לתקופה נוספת כפי תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה המועצה הקבוע להגשת ההצעות. 

רבות הניתנת ע"י המציע להבטחת ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הע המועצהשתורה 
 והמציע חייב יהיה לעשות כן. קיום הצעתו,

 אופן החתימה על ההצעה .10

אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את  .א
 חתימתו.

, יחתמו על ההצעה כל )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור( אם ההצעה תוגש על ידי שותפות .ב
השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, 
ובצרוף חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום 

 השותפות.
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יחתמו על ההצעה המנהלים תאגיד )ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה(, אם ההצעה תוגש ע"י  .ג
ם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצרוף המוסמכים בש

 חותמת התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד. 

 המועצההחלטות  .11

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת ועדת המכרזים תחילה יובהר כי  .א
 י.כלשה

, ותדרג את ההצעות הכשרות, 3המכרזים תבדוק את עמידת המציעים בתנאי הסף שבסעיף ועדת  .ב
 שעמדו בתנאי הסף, על פי המחירים המוצעים.

 דירוג ההצעות יתבצע בהתאם למשקולות כמפורט להלן: .ג

 משקלול המחיר( 10%ליטר בנזין ) 1מחיר ההנחה המוצעת ל (1

תופחת ם הגשת ההצעה. ממחיר זה הרשמי ביו מחיר הבנזיןהמציע יציין בהצעתו את 

ליטר לאחר  1 -המציע יציין בהצעתו מהו המחיר לעל ידי המציע. כמו כן  ההנחה המוצעת
 "(.מחיר הבנזין המשוקלל)להלן: " הנחה

 משקלול המחיר( 90%ליטר סולר ) 1ר מחיההנחה המוצעת ל (2

תופחת מחיר זה . מליום הגשת ההצעה נכון מחירון הסולרהמציע יציין בהצעתו את מחיר 
ליטר לאחר  1 -המציע יציין בהצעתו מהו המחיר לעל ידי המציע. כמו כן  ההנחה המוצעת

 "(.מחיר הסולר המשוקללהנחה )להלן: "

ציון הסולר +  ציון הבנזין המשוקללהציון הסופי של כל הצעה יקבע על ידי חיבור  (3
 . המשוקלל

 יה הזולה ביותר., אשר ככל הצעתו תהבזוכה אחדועדת המכרזים תבחר  (4

של  וובכשורי והכלכלי, בנסיונ ובחוסנו, תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולת וועדת המכרזים .ד
, ובכל פרט אחר שנדרש המציע של המציע בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו לספק את השירותהמציע 

וועדת המכרזים י להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצויין כ
נשוא מכרז זה גם על סמך נסיונה  שירותאת ה ספקשאית לבחון את כושרו של המציע לתהיה ר

 הקודם עמו.

במקרה שיימצא, לאחר דירוג ההצעות, כי קיימות הצעות כשרות זהות המדורגות במקום הראשון,  .ה

 יסה ארצית. בבעלותו מספר תחנות גדול יותר בפר אשר המציע יהיה כזוכה שייבחר המציע

וכן בקבלת כל המועצה על ידי  בקיומו של תקציב מאושר תמותניוהיקפה  הזוכהההתקשרות עם  .ו
האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן 

ו/או לא יתקבלו  לרכישהתקציב מאושר מועצה לא יהיה לאו להשתתף במימון השירות. במקרה בו 
רשאית לבטל את המכרז מועצה תהא הכמפורט לעיל, ו/או ההרשאות האישורים התקציביים  כל

 .ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך

המועצה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירות ו/או להחליט על דחיית  .ז
בצע בעצמה את השירות או חלקו בהתאם הזמנת חלק מן השירות למועד מאוחר יותר ו/או ל

לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות המועצה. המועצה 
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שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים ו/או לבצע את השירות באמצעות עובדיה במקרה בו 
 החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.   

השירות בלבד ו/או לדחות את הזמנת חלק מן השירות למועד החליטה המועצה להזמין חלק מן  .ח
מאוחר יותר, ייחתם עם הזוכה חוזה על בסיס הצעתו, בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין. המועצה 

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק מהשירות שהזמנתו בוטלה/ 
 נדחתה כמפורט לעיל.

היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, בוטל המכרז או הוקטן  .ט
לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, 
והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו. 

מוחלט של המכרז תשקול המועצה לזכות את המציע ו/או הזוכה בהחזר המחיר בנסיבות ביטול 
 ששולם על ידו למועצה עבור רכישת מסמכי המכרז.

למען הסר ספק, המועצה איננה מתחייבת להזמנת השירותים בהיקף כספי כלשהו במסגרת המכרז  .י
 ותהא רשאית לשנות את היקף השירותים בהתאם לצרכיה.

ל כל הצעה שתוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח קשר כזה ו/או אם המועצה רשאית לפסו .יא

מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות 
אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או ההצעה בלתי 

יטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא סבירה בין אם ביחס לפר

 אחר כל דרישות המכרז. 

 כשיר שני .12

המועצה תהא רשאית לבחור במציע אחד, שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר ההצעה הזוכה,  .א
 כ"כשיר שני". 

רז הזוכה ה"כשיר השני" יוכרז כזוכה במכרז אם עד תום תקופת הניסיון כהגדרתה במסמכי המכ .ב

הראשון יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה 
 שהיא.

כן רשאית המועצה להכריז גם על הזוכה השני כזוכה במכרז במשותף, יחד עם הזוכה הראשון,  .ג
 במקרה בו תיווכח כי הזוכה הראשון אינו מסוגל לעמוד בהיקפי השירות הנדרש מכח המכרז.

הצעת הכשיר השני, תעמוד בתוקפה עד תום תקופת הניסיון כאמור. במידת הצורך, אם יתבקש על  .ד
 ידי המועצה ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו לתקופה נוספת.

לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי המועצה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו, לרבות  .ה
עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת המועצה בלבד והיא תהא רשאית שלא הארכותיה. התקשרות 

 לפנות לכשיר ב' אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף.

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .13

כנדרש כשהוא חתום  למועצהולהחזירו  (מסמך ד')דרש לחתום על החוזה המצורף למכרז ייהזוכה  .א

  בר זכייתו במכרז.לזוכה בדהמועצה ימים מתאריך הודעת  7דין, תוך עפ"י 

 הזוכה  ימציא למועצה עד למעמד חתימת החוזה על ידו את המסמכים הבאים: .ב
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עשרים )במילים:  ש"ח 20,000בסך ערבות חתומה להבטחת מתן השירות נשוא המכרז  (1
מאת בנק מסחרי ידוע בישראל למסמכי המכרז,  2מסמך ה'בנוסח  אלף שקלים חדשים(,

רשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק חברת ביטוח ישראלית שבאו מאת 
בלתי מותנית וניתנת לגבייה צמודה למדד,  ,1981-הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

עם מסירת הערבות בנוסח הנ"ל, להנחת דעתה של . המועצהללא כל תנאי עפ"י פניית 

 8ף המועצה, תוחזר לזוכה ערבות ההשתתפות שהומצאה למועצה על פי הוראת סעי
 לעיל.

מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח  חברת ביטוחאישור חתום מאת  (2
 .אישור על קיום ביטוחים

הצהרת בטיחות חתומה על ידי הזוכה והממונה על הבטיחות במועצה, עפ"י נוסח  (3
 למסמכי המכרז.  כמסמך י'המסמך המצ"ב 

ימים מיום בו הודע לו על  7תום כנדרש בתוך זוכה שנדרש לחתום על החוזה, ולא החזירו כשהוא ח .ג
זכייתו כאמור, בצרוף המסמכים הנדרשים המצורפים בס"ק ב' לעיל, המועצה תהיה רשאית לבטל 
זכייתו מבלי לתת כל הודעה או התראה ולהתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה 

יצוי עקב התקשרותה של המועצה עם הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפ

 מציע אחר במקומו. 

יהיה הזוכה חייב לשלם למועצה את ההפרש בין ההצעה  –התקשרה המועצה עם מציע אחר  .ד

שנבחרה על ידי המועצה לבין הצעתו הוא, והמועצה רשאית לצורך זה להשתמש גם בכספי הערבות 
 שחולטו כמפורט לעיל.  

על ידי המועצה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות,  היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה .ה
ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות 
להשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות 

ו לא תתקשר עם מציע אחר להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם במקרה ב
 במקום הזוכה.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפרת  .ו

 ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

 , כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות עלההסכםלא יסב ולא יעביר את  הזוכה .ז
למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק קבלני משנה כלשהם  פיו לאחר במישרין או בעקיפין.

 מראש ובכתב. המועצה מטעמו, אלא לאחר קבלת אישור 

לפי הסכם זה לאחר, אלא  מועצהלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מההזוכה  .ח
תהא רשאית לסרב לבקשות  מועצהה .מועצהה יתהסכמה לכך בכתב של גזברמראש אם קיבל 

הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי 
שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או קביעת בטחונות נוספים 

 להבטחת ביצועו של ההסכם. 

       ם בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז.תרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטיי .ט

 התמורה .14
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למחירי בגין אספקת הדלקים ויתרת השירותים המפורטים במכרז, יקבל הזוכה תמורה בהתאם  .א
 ובכפוף לתנאי ההסכם. בפועלובהתאם לכמות הדלקים שתיצרך  מסמך ג'(הצעתו )ע"ג 

מילוי כל י בגין מהווים תשלום מלא וסופ , בצירוף מע"מ,בזאת, כי מחירי ההצעה מובהר .ב
מכל מין  , בין מיוחדות ובין כלליות,כוללים את כל ההוצאותו, התחייבויות הזוכה במכרז/הסכם

במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל הכרוכות  ,וסוג שהוא
, התקנת דלקנים ותחזוקתם, כוח אדםאספקת דלקים, התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות 

לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים נסיעות, ביטוחים, הפקת דוחות וכיו"ב. כן מובהר, כי 
 לרבות הפרשי הצמדה למדד. מכל מין וסוג שהוא

 עדיפות בין מסמכים .15

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות 

 חוזה/ המסמכים,  תכרענה הוראות החוזה/ המסמכים, לפי העניין.בין תנאי המכרז להוראות ה

 המועצהרכוש  -מסמכי המכרז  .16

מסמכי המכרז הינם רכוש המועצה וקניינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הצעת הצעות 
למועצה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש 

 למטרת הגשת הצעתו. בהם אלא

 

 

__________________________ 
 שלמה אלימלך

 האזורית המועצהראש 
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 מסמך ג'

 המועצה האזורית גן רווה
 2/2020 'מכרז פומבי מס

 לאספקת דלקים והתקני תדלוק עבור כלי הרכב של המועצה

 הצעת המציע

מגיש בזאת  המכרז והנניכי קראתי בעיון את כל מסמכי  ,_ מצהיר___________אני הח"מ ______ .1
"(, הכל יםהשירות)להלן: "והתקני תדלוק עבור כלי הרכב של המועצה דלקים לאספקת הצעתי 

 כמפורט ביתר מסמכי המכרז.

גורמים האחרים וכל ה כי תנאי המכרזו ומסמכיו כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז ,הנני מצהיר .2
אני אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.  , ידועים ומוכרים לי,השירותמתן המשפיעים על 

לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל מציע 
 .בהתאם להצעתי השירות בהיקף שאדרשספק את לזה 

 אני  מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי: .3

ביצוע השירות והכישורים הדרושים ל ההיתריםהמומחיות, הכשירות, הרישיונות, הנני בעל הידע,  .3.1
 .גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרזונשוא המכרז, גם מבחינת המימון 

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך תנאי  .3.2
המסמכים הנדרשים  , ולראיה הנני מצרף את כל3הוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף המכרז ו

 למסמך ב'.

 הנני  מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז .3.3
 ומסמכיו.

שירות נשוא את ה תתקשר איתי בהסכם, אבצע והמועצהרז הנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכ .3.4
, לשביעות ירי הצעתיבמחבהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין,  המכרז

 חנות התדלוק ינהגו בעובדי המועצהואדאג כי העובדים בת השל המנהל והמועצ הרצונם המלא
 .  באופן אדיב ויעיל

ידוע לי, כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה במפורש  .3.5

  בחלק זה, מחייבת אותי.

, בין מיוחדות כוללים את כל ההוצאותוהם כמפורט בהצעתי  ים על ידימחירים המוצעהנני מצהיר, כי ה .4
בביצוע השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא ובין כלליות,

מלא לכל התחייבויותי נשוא החוזה, לרבות התקנת התקני תדלוק, תחזוקתם, גישה למערכת ממוחשבת, 
 . בשלמות נשוא המכרז למתן השירותוכל דבר אחר הדרוש , הפקת דוחות , ביטוחיםכוח אדם, נסיעות

, מעבר ונשוא המכרז, על כל הכרוך ב השירות כל תמורה נוספת בגיןלי כי לא תשולם  ,בזאתלי מובהר  .5
 . , ובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדדבתוספת מע"מ ים לאחר הנחהלמחיר

 )באתר משרד האנרגיה( מחיר הבנזין הרשמיס )לפני הנחה( יעודכנו על פי יחד עם זאת, מחירי הבסי
 .המפורסם באתר המציע ומחיר מחירון הסולר
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כן מובהר לי, כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על השירות  .6
כל סכום  ילמהסכומים שיגיעו ה ישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה המועצזה, יחולו עליי ו מכרזעפ"י 

 שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.

של המציע, במשך כל שעות היממה,  בכל תחנות התדלוקתחול מובהר לי, שההנחה המוצעת על ידי  .7

  ותחול הן על תדלוק עצמי והן על תדלוק ע"י מתדלק.

אלפים  עשרתבמילים: ) ₪ 10,000בסכום של חתומה אית הבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקל .8
 . למסמכי המכרז 1מסמך ה'תנאי המכרז ובנוסח עפ"י (, שקלים חדשים

ימים מתאריך  7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך  .9
 הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

כנדרש כשהוא חתום למועצה ולהחזירו מסמכי המכרז, המצורף כמסמך ד' ל חוזהלחתום על ה .9.1

 .עפ"י דין

)במילים:  ₪ 20,000ע"ס  קיום תנאי החוזה,טחת בלה החתומ ערבות בנקאיתלמועצה להמציא  .9.2
 .חוזהבהתאם לדרישות הלמסמכי המכרז ו (2)'מסמך האלף שקלים חדשים(, בנוסח עשרים 

 במועצה.ממונה על הבטיחות חתומה על ידי ועל ה הצהרת בטיחות למועצהלהמציא  .9.3

 , כמפורט במסמכי המכרז והחוזה.אישור קיום ביטוחיםלהמציא לכם  .9.4

 9ף לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיאחזור בי מהצעתי ו/או אם כי ידוע לי שאם  ,אני מצהיר בזאת .10
לביצוע י אאבד את זכות , או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כולן או מקצתן, לעיל

 מציעתהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם  והמועצה השירות
, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד ראח

הנני  רז.עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכהמועצה שיעמדו לרשות 
עם מציע אחר  המועצהמצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות 

עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם  המועצהבמקומי. כן הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר 
רך זה בכספי רשאית להשתמש לצוהמועצה לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי, ו

 הערבות שחולטו כמפורט דלעיל.

ידוע לי, כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך נוסף שיידרש  .11
להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי למתן השירות, לרבות המלצות, 

א המידע/ המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלו

מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את 
 ההצעה.

 כדלקמן:ידוע ומוסכם עלי  .12

ידי על  ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ,במידה ואזכה במכרז דנן .12.1
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים עצה המוגזברות 

היקף כן ידוע לי, כי . , ככל שישנםהשירותמון יהאחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במ
אינה מתחייבת על המועצה וכי  המועצהלשיקול דעתה המוחלט של  ןמכח מכרז זה נתו השירות

 כמות רכישה מינימלית.
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 היא רשאית לבטל את המכרז, כולה או חלקה ואיננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא המועצה .12.2
המועצה כן הבלעדי.  בהתאם לשיקול דעתה, רכישת כמות קטנה יותרו/או להחליט על לחלוטין 

 /ים.ים ונוספזכאית לפרסם מכרז/ים נפרד

מכל סיבה ו או חלקו, או נדחה ביצועו, כול ,או הוגדל היקפו ,של המכרז הוקטן היקפובמקרה בו  .12.3

בשינויים  ,ייחתם עמי החוזה על בסיס הצעתי, לעיל 12.1-12.2בסעיפים שהיא, לרבות האמור 
 .לספק את הדלקים בהתאם למחירי הצעתיהנדרשים בנסיבות העניין, והנני מתחייב 

פי ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כ 90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .13
 קפה של הצעתי. ויוארך ת המועצהותדרוש במידה שהוגדר בתנאי המכרז. 

אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם  .14
לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים 

 י כל אחד מהם לחוד.מטה ביחד ועל יד

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  .15
 כאמור דלעיל.

 

 )יש למלא את כל פרטי ההצעה, הצעה חלקית תיפסל(: הצעת המחיר
 
 מחיר לאחר הנחה ההנחה המוצעת מחיר הבסיס משקל 

 )לפני מע"מ(
ר הרשמי המפורסם ע"י המחי 10% בנזין

משרד האנרגיה נכון ליום 
______  הגשת ההצעה:

 שקלים חדשים לליטר

הנני מציע הנחה 
של ____ אגורות 

 ממחיר הבסיס

 

מחיר מחירון המציע נכון ליום  90% סולר
_____  הגשת ההצעה:

 שקלים חדשים לליטר

הנני מציע הנחה 
של ____ אגורות 

 ממחיר הבסיס

 

 
-" ולא כ30אגורות תירשם כ" 30יש להציע את ההנחה באגורות. כלומר, הנחה של  –עים לתשומת לב המצי

"0.30." 

 
 ____________/_____________ ____________________________ ת.ז./ ח.פ. שם המציע:

 
 תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  _________________________

 
 טלפון: _______________________________ _____________________________ כתובת:

 
 דוא"ל: _______________________________________

 
 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

 
____________________________________________________________ 
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  __________________________________________________ חתימות:

 מסמך ב'(. –לתנאי המכרז  9)ראה פרוט דרישות לחתימות בסעיף 
 

 _____________________.  תאריך:

 
 כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'(אישור חתימה: )

 
 אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:

 
 _______ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם(ה"ה ___ .1

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( .2

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________

 

 וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולחייב אותו, וכי חתמו על מסמך זה בפני.
 

 _______________   ________________ 
חתימה     תאריך           



 

 ד'מסמך 

 המועצה האזורית גן רווה
 2/2020 'מכרז פומבי מס

 לאספקת דלקים והתקני תדלוק עבור כלי הרכב של המועצה

 הסכם

 _____ שנת ____לחודש  ____ביום  בגן רווהשנערך ונחתם 
 

 

 המועצה האזורית גן רווה בין:

 ד אחדמצ       "(ההמועצ" -)להלן  

 

 _____________ ח.פ ________________ לבין:

 באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז. _______________
 מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________

 

 מצד שני       ("הספק" :)להלן 

 
 

תקני תדלוק עבור כלי לאספקת דלקים וה 02/2020מס' המועצה פרסמה מכרז פומבי ו הואיל
 (;"המכרז")להלן: הרכב של המועצה 

 כמפורט ומוסכם בהסכם זה; את מתן השירותלקבל על עצמו זכה במכרז וביקש  והספק והואיל

 המפורט בהסכם זהוהספק בעל הידע, הניסיון, המימון והמומחיות לתת את השירות  והואיל

 ;ובמסמכי המכרז

 למתן השרות;יהם את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות בנוגע וברצון הצדדים לקבוע בינ והואיל

 

 אשר על כן הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כלהלן:

 המבוא .1

 זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הסכםהמבוא ל

 הגדרות .2

זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא  הסכםב
 ונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(:אם כו

 המועצה האזורית גן רווה   – "המועצה" .א

 .האו מטעמ הלרבות כל מי שיבוא בשמ  -" המועצה יתגזבר" .ב
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 לשמש מנהל לצורך חוזה זה.המועצה י מי שהוסמך על יד  - "המנהל" .ג

 כן כל מי ומורשיו המוסמכים, ו הספקלרבות נציגיו של    - "הספק" .ד

 .ההסכםו ומטעמו בביצוע פועל בשמש     

ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או  הספקעובדיו של   - "הספקעובדי " .ה

בדיו אלה ששרותיהם יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עו
אחראי  שהספקהסכם וכל מי האו על ידי שליחיו בביצוע 

 על פי כל דין למעשיו או למחדליו.  

 מסמכי החוזה .3

 .מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ,ומים על ידי הצדדיםחתכל מסמכי המכרז, 

 מהות השירותים .4

בכפוף לאמור בחוזה זה וביתר מסמכי המכרז, מתחייב הספק לספק למועצה אספקת דלקים וכל 
 השירותים הנלווים המפורטים במכרז. 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמכי המכרז, השירותים יכללו בין היתר את המפורט להלן:

אוקטן וסולר( לרכבי המועצה )כלי רכב פרטיים,  95)בנזין  מתן שירותי אספקת דלקים (1
מילוי תפעוליים, קטנועים, טרקטורים וכו'( אשר יגיעו לתחנות התדלוק של הזוכה או ע"י 

 תדלוק רכבי המועצה ללא התקני תדלוק אוטומטייםע"י נציגי המועצה, וכן  מכלים בדלקים

 ופיים(, תדלוק אוטובוסים בבעלות המועצה ותדלוק רכבי אשפה.)כגון רכבים שכורים/חל

ובכל העמדות לרבות עמדות  ברחבי הארץהתדלוק יתבצע בכל תחנות התדלוק של הספק  (2
 , ללא תוספת תמורה.בכל שעות היממה ובכל ימות השבועשירות מלא. כמו כן התדלוק יתבצע 

תיאום מראש מול נציג  המועצה, תוךברכבי  התקנת התקני תדלוק אוטומטייםהשירות יכלול  (3
תחנת המועצה נדרש להעמיד לרשות  ספקה המועצה ועל חשבון הספק וללא כל תוספת תשלום.

 .המועצהשירות להתקני התדלוק בשטח השיפוט של 

בה ניתן יהיה לצפות בנתוני התדלוק של  למערכת ממוחשבתהספק יידרש לספק למועצה גישה  (4

מיקום התדלוק, מספר הרכב, כמות ליטרים שנצרכה  –ים )כגון רכבי המועצה בפילוחים שונ
 וכיוצ"ב(.

 הצהרות הספק .5

את כל הרישיונות, ם זה וכי יש בידיו מצהיר בזאת כי הינו עוסק במתן השירות נשוא הסכ הספק .א
 ההיתרים, האישורים וכיו"ב הנדרשים לצורך מתן השירות, בהתאם לכל דין.

הניסיון, המומחיות, הידע, הכישורים, כוח האדם המקצועי, בזאת כי יש לו  הספקעוד מצהיר  .ב
היכולת והציוד הדרושים לספק את השירות במיומנות וברמה מקצועית גבוהה ומתחייב לפעול 
בהתאם בביצוע הוראות הסכם זה וכן להדריך את עובדיו, וכל מי שיועסק במתן השירותים בפועל, 

 לפעול בהתאם.

ו/או למי מטעמו כל מניעה משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת להתקשר כי אין לו  הספקעוד מצהיר  .ג
 בהסכם זה ולספק את השירות בהתאם להסכם זה.

 התחייבות לביצוע .6
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 המועצה המאושר על ידי גזברות  , על פי צרכיה, בכפוף לתקציבהלספקמוסרת בזאת מועצה ה .א
בלן עצמאי, הכל בהתאם כק לבצע את השירותמקבל בזאת על עצמו  והספקובהתאם לשיקול דעתה 

להוראות החוזה ולמסמכי המכרז האחרים, להנחת דעתו המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה 
   אחר כל הוראותיו. 

מכוח  הספקעם המועצה תקשרות הכי  ,מובהר מוסכם ומובהר בזאת במפורש, למען הסר ספק .ב

וכן בקבלת כל המועצה ות על ידי גזבר וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושרחוזה זה 
האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או 

 ., ככל שישנםאספקת השירות מוןילהשתתף במ

לרכוש ממנו את השירות רשאית שלא שהמועצה כי ידוע לו  ,מסכים ומצהיר בזאת במפורש הספק .ג
לעיל ואם מחמת סיבה  ב'-א'הטעמים המנויים בסעיפים , אם מחמת אחד םחלקאו חלקו כולם או 

אחרת כלשהי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או 

 רכישה.-היקף הרכישה או איסעד אחר בגין 

  .מוותר בזאת במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור למען הסר ספק, הספק .ד

בנאמנות, בשקדנות וברמה גבוהה  התחייבויותיו מכח המכרז/ההסכםלבצע  פקעוד מתחייב הס .ה
למען הסר ובמחירי הצעתו. המועצה בכל היקף שידרש, ובהתאם להוראות , המועצהלשביעות רצון 

 . הדלקים שיסופקו בפועל עפ"י חוזה זה "יהתמורה לפי חוזה זה תקבע רק עפספק, 

 הספקיעמוד אם לא עפ"י כל דין, המועצה תיה של מבלי לפגוע באמור דלעיל וביתר זכויו .ו

 רשאית להתקשר עם ספק אחר לצורך ביצוע השירות או חלק ממנומועצה בהתחייבויותיו, תהא ה
הספק האחר גם אם מחירי  , לרבות הוצאות נלוות,שנגרמו לה עקב כךבהוצאות  הספקולחייב את 

 הספק שזכה במכרז.בהצעת הנקוב מחיר היעלו על  האחר

  נהלתפקידיו וסמכויותיו של המ .7

מבלי לגרוע מיתר סמכויות המנהל עפ"י הסכם זה, מוסכם ומוצהר, כי בנוסף להיותו של המנהל  .א
מוסמך לבקר לבדוק ולפקח על טיב  לעניין הסכם זה, כמפורט בהסכם, יהא המנהלהמועצה נציג 

  השירות שיסופק והתאמתו לדרישות המכרז והחוזה. 

תקלות ו/או אי עמידה בזמנים ו/או אי התאמה דבר ספק בלמסור הודעה ל הלנכן יהיה רשאי המ .ב
 הספקעל  רעור.הינה סופית ואינה ניתנת לע כמפורט בס"ק א' לעיל. קביעתו של המנהל לעניין זה

  .ל ידוהמבוצע ע חלק מהשירות, לשתף עימו פעולה ולאפשר לו לבקר כל נהללמלא אחר הוראות המ

למילוי תנאי חוזה זה המועצה מהתחיבויותיו כלפי  הספקלא ישחרר את צה המועהמנהל או  פיקוח .ג
יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות ההשמטות והמגרעות  והספקולמילוי כל הדרישות שבדין 

 שנעשו או נגרמו על ידו. 

 הסבת החוזה העברת זכות .8

פיו לאחר, פרט אם קבל  לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על הספק .א
 בכתב ומראש.  המועצהכמה לכך מאת תחילה הס

לא אלפי הסכם זה לאחר, מהמעוצה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו  הספק .ב
 . המועצה יתאם קבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזבר

 קבלני משנה .9
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 או חלק ממנו השירותור את ביצוע רשאי למסאינו  הספק, יתר הוראות החוזהמבלי לפגוע באמור ב .א
 בכתב של המנהל. מראש ואישורו את תחילה  בלי שקיבללקבלן משנה, 

 .המועצהכספים מאת  לספקאף אם יגיעו לו או , לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון .ב

 הספקלקבלן משנה, לא תפטור ולא תשחרר את  הספקעל ידי  שירות או חלק ממנוה סירתמ .ג

שאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, י ואובה כלשהי מחובותיו על פי החוזה והמאחריותו ומח
משנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהיה דינם הגרמו ע"י קבלן ייההשמטות המגרעות והנזקים ש

 ו/או נגרמו על ידו. הספקכאילו נעשו ע"י 

 זהירות בטיחות ו אמצעי .10

מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה מצהיר ו הספק, החוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות 
חוקי כל דין, לרבות באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם ל

חוק ארגון " :)להלן 1954 –הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

"( והתקנות הבטיחות ודתפק)להלן: " 1970 –וסח חדש(, התש"ל "( ופקודת הבטיחות בעבודה )נהפיקוח
 .מפקח העבודה הראשי במשרד העבודהבהתאם להנחיות על פיהם, 

 הסכם ערבות לביצוע ה .11

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה בתקופת החוזה, כולן או מקצתן, מוסר הספק למועצה  .א
)במילים: עשרים אלף שקלים חדשים( )להלן:  חש" 20,000של בטרם חתימת החוזה, ערבות בסכום 

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת "(, הערבות"
 2מסמך ה'בנוסח , 1981-לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

ההוצאות הכרוכות  .הסכםמכוח המתן השירות אשר תהא בתוקף למשך תקופת  למסמכי המכרז
כשמדד הבסיס הינו  המחירים לצרכן.  הערבות תהיה צמודה למדד הספק במתן הערבות יחולו על

הערבות יהא המדד הידוע בעת  ןלעניילמכרז, והמדד החדש  ספקההמדד הידוע במועד הגשת הצעת 
 .דרישת חילוט הערבות

באמצעות  המועצהן מיידי עפ"י דרישת בלתי מותנית ותעמוד לפירעון, הערבות תהיה חתומה כדי .ב
 .המועצהגזבר /או ו המועצהראש 

הערבות האמורה תשמש גם כערבות להתחייבות הספק להשיב לידי המועצה את ההפרשים  .ג
 והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו. 

כלפי  מובהר בזאת, כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו .ד
המועצה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי 
המועצה, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהספק כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים 

 ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. 

י קבוע ומוסכם מראש והמועצה תהא רשאית סכום הערבות שנגבה על ידי המועצה ישמש כפיצו .ה
לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, ויהפוך לקניינה 
הגמור והמוחלט של המועצה מבלי שתהא לספק זכות כלשהי לבוא כלפי המועצה או ראש המועצה 

שדבר זה יגרע מזכויותיה של המועצה על או גזבר המועצה בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי 
 פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת החוזה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק מתחייב לדאוג ולוודא, כי בכל עת במהלך תקופת החוזה  .ו
( 2ותקופות ההארכה )ככל שתהיינה(, תהיה/ינה בידי המועצה ערבות/יות תקפה/ות בנוסח מסמך ה)

 . להסכם זה
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החליטה המועצה להאריך את תקופת ההסכם, ידאג הספק מיד עם קבלת ההודעה על הארכת  .ז
ההסכם להאריך את תוקף הערבות עד לתום התקופה המוארכת, או לחילופין יפקיד ערבות 
אוטונומית חדשה בסכום זהה אשר תוקפה עד לתום התקופה המוארכת, בנוסח המפורט במסמך 

 ( למסמכי המכרז.2ה')

 הסכםת התקופ .12

לשנה אחת החל מחתימתו, החל מיום _________ וכלה ביום  הינו הסכםתוקפו של ה .א
._____________ 

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקף המועצה מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ב
א ההסכם בארבע שנים נוספות, כולן או כל חלק מהן בכל פעם, כך שתקופת ההסכם המקסימלית ל

 ( שנים.5תעלה על חמש )

החליטה המועצה להאריך תוקפו של החוזה, כאמור לעיל, תינתן על כך הודעה לספק בכתב ע"י  .ג

 המנהל לפני תום תוקפו.

 הוארך החוזה כאמור, יחולו בתקופת ההארכה כל תנאי חוזה זה בשינויים המחויבים, לפי העניין. .ד

ם זה בכל שלב לפי שיקול דעתה הבלעדי על אף האמור בסעיף זה, רשאית המועצה לבטל הסכ .ה

יום בכתב ומראש. במצב דברים זה לספק לא תהיינה כל טענות או תביעות נגד  30בהודעה של 
המועצה, ולא יהא זכאי אלא לקבלת תמורה בגין השירות אשר סיפק לשביעות רצון המועצה עד 

 למועד הביטול.

 נזיקין לגוף או לרכוש .13

ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה לכל  לאה ומוחלטתאחריות מ יהיה אחראי הספק .א
לרבות עקב שימוש ו/או גניבה ו/או פריצה לרבות פריצה ממוחשבת למערכות  או אובדןו/נזק ו/או 

ובקשר  השירות מתןתוך כדי כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו , שייגרמו התדלוק הממוחשבות.
ו/או  לספקו/או למועצה כלשהו לרבות  / גוףו או לרכושו של אדםלגופבמישרין או בעקיפין, , ואלי

אחראי  הספק, ובכלל זה יהיה לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו

ולשפות כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה חייב לפצות 
תביעה דרישה ו/או כל  בגין, והוצאותיו על חשבונו ם(, לפי המקרה,ו/או הניזוק)יהמועצה את 

משחרר לחלוטין  הספק, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו)ה()הם(. נגדה בקשר לכך יוגשוש
, עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל המועצהומראש את 

חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל,  תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או
 שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

או לכל אדם אחר הנמצא מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד  הספק .ב

ו/או  וו/או בקשר אית מתן השירותכלשהו שנגרם תוך כדי  , כתוצאה מתאונה או נזקבשירותו
 הספק עפ"י הסכם זה. הספקממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות 

 .בגין כל תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמורהמועצה יפצה וישפה את 

לה עקב שגיאה מקצועית של  מונזק שיגרפגיעה או ל בגין כהמועצה יהיה אחראי וישפה את  הספק .ג
 ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. הספק

לאחר תום תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו  הספקחריותו של א .ד

 תקופת ההסכם.
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מעשים ו/או מחדלים ד' לעיל תחול גם בשל -למען הסר ספק, אחריותו של הספק כמפורט בס"ק א' .ה
 של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו.

 הספקבגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  לספקתהא רשאית לעכב תשלומים המועצה  .ו
בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות 

 .המועצהרצון 

ו/או שעל למועצה הר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצ .ז
ו/או מועסקיו,  הספקיהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי המועצה 

  .לספקרשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה המועצה כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה 

 יות הספק הנובעת ממהות השירות, כמפורט במסמכי המכרז.אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחר .ח

 ביטוח .14

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על 
, ומהווה חלק בלתי נפרד כמסמך ח'הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה 

  הימנו.

  מהספקניכוי כספים  .15

ו/או מהערבות ו/או  מועצה, מאת הלספקתהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו  מועצהה
בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף 

התאם ב מהספקלמועצה כלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו 
ו/או  הספקלשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי  מועצההלהסכם זה ו/או שעל 
מכח הסכם או מקור  הספקמאת  למועצהו/או כל העשוי להגיע ו/או מי מטעמו עובדיו ו/או מועסקיו 

מו על ידה לתבוע את החזרת הכספים ששול מועצההשהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של 
יום והאפשרות לתקן את הנדרש  21, ובלבד שניתנה לספק הודעה בכתב מוקדמת בת בכל דרך אחרת
 תיקון בהתאם.

 קיזוז .16

ו/או מהערבות ו/או מועצה , מאת הלספקמהכספים המגיעים, או שיגיעו קזז תהא רשאית להמועצה 
עקב אי קיום או הפרת סעיף  בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם

בהתאם  מהספקלמועצה כלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו 
ו/או  הספקלשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי המועצה להסכם זה ו/או שעל 
מכח הסכם או מקור  הספקמאת  למועצהו/או כל העשוי להגיע ו/או מי מטעמו עובדיו ו/או מועסקיו 

בהקשר להסכם זה, תשמש בין השאר גם לכיסוי  הספקכל ערבות שניתנה על ידי כן מוסכם, כי שהוא. 
לתבוע את החזרת הכספים המועצה האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של סכומים כאמור. 

 ששולמו על ידה בכל דרך אחרת. 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .17

כדי ליצור יחסי עובד  י אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיוכי הינו קבלן עצמאי וכ ,יר בזאתמצה הספק .א
 .  המועצהמעביד בינו לבין 

כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד  הספק,כמו כן, מצהיר בזאת  .ב

 . ו/או מי מטעמו לבין מי מעובדיוהמועצה ומעביד בין 
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שלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל מס או מתחייב ל הספק .ג
ואין הספק, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים לקבל מן  תשלום אחר שיידרש לשלם

 .  המועצה כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו

ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי עובד  מהספקכום כלשהו תתבע לשלם סוהמועצה במידה  .ד
רשאית לנכות כל סכום שתחוייב בו והמועצה לשפותה בגין כל סכום כאמור  הספקומעביד, מתחייב 

  לספק.כאמור מן התמורה המגיעה 

 מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הספק כאמור במסמכי המכרז. .ה

         דיםעובהעסקת  .18

להעסיקם בהתאם לצורך מתן השירות נשוא חוזה זה, מתחייב הוא  עובדיםיעסיק  ככל שהספק .א
חוק שיויון הזדמנויות וחוק חוק שכר מינימום, שרות התעסוקה, כל דין, לרבות הוראות להוראות 

 חופש העיסוק. 

הספק מועסקים.  בקשר להעסקת העובדים ו/או  כל דיןחייב למלא בכל עת אחר הוראות  הספק .ב
ישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כל התשלומים 
שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח 

העובדים סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של 
 במדינה באותו ענף. 

, והוא 1953 –, המכיל סעיפים מחוק עבודת נוער, התשי"ג מסמך ז'מצהיר כי קרא את  הספק .ג
כי הובהר לו כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על ידו  הספקמתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה. כן מצהיר 

 כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין.

, ובחוק שכר 1991 –מד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים, התשנ"א כי הוא עו הספק,עוד מצהיר  .ד
ה בחוזה זה, וכי כראיה חתם על תצהיר המועצ, לצורך התקשרות עם 1987 –מינימום, התשמ"ז 

 והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 1כמסמך ו'בנוסח המצורף למסמכי המכרז 

 התמורה  .19

וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה  מועצההבפועל לשביעות רצון השירות אספקת כנגד  .א
למסמכי המכרז,  במסמך ג'תמורה בהתאם להצעת הספק ספק להמועצה זה על נספחיו, תשלם 

 .בפועלובהתאם לכמות הדלקים שסופקו 

 ( בנזין 1עבור מחיר לליטר )–  המועצה תשלם לספק את מחיר הבנזין הרשמי )ללא תוספת

סם באתר משרד האנרגיה, כפי שמתעדכן מעת לעת, בניכוי אחוז ההנחה "שירות מלא"( המפור
 שהציע ע"ג מסמך ג'. 

 ( סולר 1עבור מחיר לליטר )–  ,המועצה תשלם לספק את מחיר הסולר המפורסם באתר הספק
 כפי שמתעדכן מעת לעת, בניכוי אחוז ההנחה שהציע ע"ג מסמך ג'. 

 ליום ביצוע נכון  המפורסמיםהיו המחירים המחירים המעודכנים לתשלום )בנזין/סולר( י
 התדלוק.

מכל  , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות תכוללו, ומוחלטתקבועה , התמורה הינה סופית .ב

ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויות הספק, לרבות התקנת ותחזוקת התקני תדלוק מין וסוג שהוא 



- 24 - 

 
24 

 

דם, גישה למערכת ממוחשבת רישוי והיתרים, כוח א, נסיעות, ביטוחים, המועצהאוטומטיים לרכבי 
 וכיו"ב.

 המועצה.לתמורה יתווסף אך ורק מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם על ידי  .ג

 הספק לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד, מכל מין וסוג שהוא.  .ד

יס, ממנו תופחת . מחיר הבסהפרשי הצמדהלספק לא ישולמו  במהלך תקופת תוקפו של החוזה
יעודכן על פי המחיר הרשמי המתפרסם מעת  מחיר הבנזין ,ההנחה שהוצעה על ידי המציע בהצעתו

, המתפרסם ע"י ספקיעודכן על פי מחיר המחירון של ה מחיר הסולרלעת על ידי משרד האנרגיה. 
 הספק.

ו אשר יחולו בעתיד כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים א ,מובהר במפורש עוד .ה
כל  לספקתנכה מהסכומים המגיעים המועצה וישולמו על ידו.  הספקזה, יחולו על ביצוע הסכם על 

, והעברתם לזכאי תהווה ות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים ותשלומים אחריםסכום שעליה לנכ

 .לספקתשלום 

כל הסכומים, הקנסות  תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לספק אתהמועצה עוד מוסכם, כי  .ו
 וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת הסכם זה.

בקיומו של אישור תקציבי מאת הגזברות לתשלומים התמורה והיקפה מותנה  כי תשלוםכן מובהר  .ז

 אלו.

 תשלום התמורה .20

לחודש, בחודש שלאחר  10-לחודש ועד ל 1-הספק יגיש למועצה חשבונית מס "מקור" לתשלום מ .א
 .("מועד ההמצאהו" "חשבונית)להלן: "בהתאם להצעתו בכפוף להסכם מתן השירות, 

שיופק באמצעות המערכת הממוחשבת או באמצעות דרך  מפורט דו"חלחשבונית יצרף הספק,  .ב
 אחרת שתורה לו המועצה.

, בחלקם או ויאשרם בחתימתו הספקהמנהל יבדוק את החשבונית והחשבון המוגשים על ידי  .ג
 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.  ושלמות הפרטים המופיעים בהם,במלואם, לאחר בדיקת נכונות 

ימים ממועד המצאת החשבונית למועצה בהתאם להוראת  45בתנאי שוטף +  החשבונית תשולם .ד
 "(.מועד התשלוםסעיף א' )להלן: "

אינם נכונים ו/או מלאים ו/או  כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית ,מובהר בזאת .ה
לבצע תיקונים ו/או  לספקמדוייקים, במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות 

תוך פירוט הליקוים אשר נמצאו בחשבון ויראו זאת כאילו  השלמות לפי שיקול דעתו הבלעדי,
יספר במניין החשבון לא הומצא למועצה ותקופת הימים עד להמצאת החשבונית המתוקנת לא ת

 . הימים עד למועד התשלום

ימי  23-מ לא יאוחרלצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל,  לספקאם החשבונית תוחזר  (1
ייחשב מהספק עסקים ממועד ההמצאה לפי ס"ק א', מועד קבלת החשבונית המתוקנת 

יום מתום  45תוך  לספקכמועד ההמצאה המעודכן. החשבונית המתוקנת תשולם 
 כו הומצאה למועצה. החודש שבמהל

ימי  23 לאחר חלוףלצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל,  לספקאם החשבונית תוחזר  (2
ימי  10-לא יאוחר מ לספקעסקים ממועד ההמצאה לפי ס"ק א', החשבונית תשולם 

לספק עסקים מתום "מועד התשלום". ואולם התקופה שממועד החזרת החשבונית 
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המתוקנת, לא תבוא במניין הימים לתשלום  המציא למועצה את החשבונית שהספק
 החשבונית כאמור.

 הפרת הסכם .21

המנהל לעשות כל אחת מהפעולות  ו/או המועצהם רשאי ,הוראה מהוראות הסכם זה הספקהפר 

 הבאות:  

בגין ע"פ חוזה זה  הספקכבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות למועצה לממש את הערבות שניתנה  .א
 . תקופת החוזה

, מבלי שיהיה ע"פ הסכם זה וחייב בביצוע שהספק שירותים את ה/אחרספק/ים מצעות באלבצע  .ב
 הוצאות הכרוכות בכך.            כל הב הספקולחייב את  זכאי לתמורה נוספת,

חוק החוזים  כל דין ובכלל זה אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ .ג

לתבוע את כל הנזק הממשי המועצה ובכלל זה זכות  1970 –תשל"א  – )תרופות בשל הפרת חוזה(
 רין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה. שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במיש

 ביטול ההסכם  .22

כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים .א
במקרה של הפרה יסודית  עפ"י ההסכם ועפ"י כל דיןות לה המוקנבכל הזכויות המועצה זה ויזכו את 

 ת, בהודעה בכתב, לבטל את החוזהרשאיהמועצה ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא 

בהוצאות הספק בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ולחייב  שירותה ביצוע ולהשלים את
מובהר בזאת כי נקיטת עד הנקוב בה. נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במו. הכרוכות בכך

כל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת  לספקצעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות 
 :המועצה

פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או  כשהספק (1
החלטה על פירוק מרצון או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו 

שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם 

נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם 
 1983 –החברות )נוסח חדש( תשמ"ג בהתאם לפקודת 

בביצוע חר או מעסיק קבלן משנה כולו או מקצתו, לא הסכםמסב את ה כשהספק (2
 בכתב ומראש. המועצה ללא הסכמת  התחייבויותיו מכח ההסכם

 . סכם, להנחת דעתו של המנהלמסתלק מביצוע הה כשהספק (3

 . סכםמתרשל בזדון בביצוע הה שהספקכשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו  (4

נתן או הציע  ,או אדם אחר בשמו שהספקהוכחות להנחת דעתה, המועצה כשיש בידי  (5
או כל דבר הכרוך  לאדם כלשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה

 בביצוע החוזה. 

מן אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הז הספק (6
 שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  
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מי מבעלי מניותיו  ו/או נגד ספקהנפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד  (7
 ו/או מנהליו. 

תנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או ישנ הספקהתברר כי הצהרה כלשהי של  (8
די להשפיע על התקשרות עם לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כ שהספק

 . הספק

 במסגרת תפקידו. הצהרה ו/או נתונים שאינם מדוייקים למועצה מסר  הספקהתברר כי  (9

, 17, 14, 13, 11, 5-8 הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות:הספק  (10
18 ,25. 

עד מועד  הספקל אין בה משום ביטול התחייבויות סעיף קטן א' לעינקיטה בצעדים המפורטים ב .ב
 כאמור.  החוזה ביטול

, המועצהי דין כביטול ההסכם על ידי בזכויותיה עפ"י ההסכם ו/או עפ"המועצה לא יראו בשימוש  .ג

הודיעה על כך במפורש ובכתב, והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי המועצה אלא אם 
 ההסכם כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטולו.

תהא רשאית לבטל ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת המועצה מבלי לפגוע באמור לעיל,  .ד
במקרה כזה יראו את ההסכם ימים.  30, וזאת בהתראה של של המנהל הבלעדיע"פ שיקול דעתו 

כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקו שירותי הספק בשל ביטול ההסכם על ידי 

כאמור בסעיף זה, יהיה הספק זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי ההסכם, המועצה 
על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת ההסכם המועצה ות רצונה של שסיפק בפועל לשביעהשירות בגין 

, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה המועצהעפ"י הודעת 
ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה לספק כל טענות ו/או 

או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/
 מהפסקת העבודה וביטול ההסכם.  

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם המועצה השתמשה  .ה

כל  לספקלא יהיו , וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו
תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין.  טענות ו/או

והוא ישא בנוסף להוצאות  הספקיהיו על חשבון המועצה רכישת הטובין ע"י הוצאות השלמת 
מסכום ההוצאות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות.  5%האמורות גם בתוספת בשיעור 

ומועדם,  ספקות ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לוהחשבונהמועצה ספרי 

מובהר, כי אין בתשלום ההוצאות הנזכרות דלעיל כדי לשיעור הוצאות ההשלמה ומועד הוצאתן. 
לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או השתתפות ו/או כל סעד נוסף בגין נזקים אשר המועצה לפגוע בזכות 

שרות, בהתאם לזכויות העומדות לרשותה עפ"י הסכם זה ו/או נגרמו לה כתוצאה מהפסקת ההתק

      עפ"י כל דין.

 מירת זכויות ש .23

ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי  המועצהשום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של 
ת או חוזה זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגו

על זכותה בכתב  המועצה, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה הספקבדרך אחרת ביחסיה עם 
 ובמפורש. 
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 תרופות .24

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה של 
 הפרת החוזה. 

 סודיות .25

, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שהגיעה הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע
ו/או בעובדיה  במועצהאליו בקשר ו/או במשך תקופת ההתקשרות, והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור 

ו/או במקבלי הטובין ו/או בפועלים מטעמה. כן מתחייב הספק לוודא כי הוראה זו תקויים גם על ידי 
 עובדיו ו/או כל הפועל מטעמו.

 יכלל .26

מוסכם בזה כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד להסכם 
  לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה.

 ודעות ה .27

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא לחוזה זה. .א

 72ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען  ,ו לעילהצדדים למשנהו לפי מענאחד מכל מכתב שישלח ע"י  .ב
 כדבר דואר רשום. השלחושעות מיום 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 
 

______________________________ ___________________________ 
  הספק המועצה 
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 1ה'מסמך 

 ולהבטחת הצעת המציע ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
 

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                   

 

 לכבוד 

 המועצה האזורית גן רווה

 

 נ.,ג.א.

 

 הנדון : ערבות בנקאית מס'________________

  
( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד "המבקש"על פי בקשת ____________ )ולהלן 

שתדרשו מאת ( "סכום הערבות")להלן:  (שקלים חדשיםעשרת אלפים במילים: )  ₪ 10,000של לסכום כולל 
 לאספקת דלקים והתקני תדלוק עבור כלי הרכב של המועצה. 02/2020פומבי מס' המבקש בקשר למכרז 

 
למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או סכום הערבות יהיה צמוד 

 . (""המדד :)להלן אחר שיבוא במקומהכל מוסד רשמי 
 

 הגשת הצעות למכרז. האחרון להידוע במועד  האחרון מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד
 

  המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

 
אנו נשלם לכם עם החזרת כתב המועצה גזבר  ו/אוהמועצה לפי דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש 

ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 
 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

ית המועצה ו/או מי ערבות זו ניתנת להארכה באופן חד צדדי על פי פנייה של ראש המועצה ו/או גזבר
 מטעמם.

 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום __________לחודש _________שנת _______
 

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 

 
  בכבוד רב,                                                                  

 
 ____________בנק   

 ____________ סניף  

 
 



 

 2'מסמך ה

 לביצוע ההסכםערבות בנקאית 
 

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                   

 

 לכבוד 

 המועצה האזורית גן רווה

 
 נ.,ג.א.

                   
 ______________הנדון : ערבות בנקאית מס'__

 
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום  ("המבקשעל פי בקשת ____________ )להלן "

להבטחת מילוי שתדרשו  "(סכום הערבות" :להלן( )שקלים חדשים אלףעשרים במילים: ) ₪ 20,000כולל של 
והתקני תדלוק עבור כלי הרכב  לאספקת דלקים 02/2020מכוח מכרז חוזה עם בקשר התחייבויות המבקש 

 של המועצה.
 

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או  סכום הערבות יהיה צמוד
 . (""המדד :)להלן כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 
  .חתימת המבקש על החוזההידוע במועד האחרון המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד 

 
 לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם

 
אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב החתומה על ידי ראש המועצה או גזבר המועצה, לפי דרישתכם הראשונה, 

וכיח את הערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לה

 דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 
 

 שנת__________    ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________
 

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,          

 
 ____________בנק   

 ____________ סניף  

 



 

 1מסמך ו'

 
 המועצה האזורית גן רווה

 2/2020 'מכרז פומבי מס
 לאספקת דלקים והתקני תדלוק עבור כלי הרכב של המועצה

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

________, __________אני הח"מ, ____________, נושא/ת תעודת זהות מס' __________ מכתובת _
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 בזאת כדלקמן:

חוק )להלן: " 1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1

לאספקת דלקים והתקני  02/2020מס'  פומבי"(, כחלק מהצעה במכרז עסקאות גופים ציבוריים
 תדלוק עבור כלי הרכב של המועצה.

 עסקאות גופים ציבוריים. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא  .2
חוק שכר )להלן: " 1987 –ימום, התשמ"ז הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינ

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –התשנ"א  ,"( ו/או לפי חוק עובדים זריםמינימום

לחלופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או  .3

 חות ממועד ההרשעה האחרונה. במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפ -חוק עובדים זרים 

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה: .4

חוק )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .א
 "( אינן חלות עליי.שוויון זכויות

( לחוק 2)א()1ב2לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף  9הוראות סעיף  .ב
 ות גופים ציבוריים. עסקא

 מי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו ש .5

    _____________       ____________________ 
 חתימת המציע                                 תאריך  

 
 אישור

 
שרדי אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במ

ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה 
באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש 
בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר 

להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה 
 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 
           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                        
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  2מסמך ו'  

ורשומות לפי חוק עסקאות אישור על ניהול פנקסי חשבונות 
 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות  .1
 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:*/ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

_______________  __________________________ 
 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם   שם            

פי פקודת מס הכנסה -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על .א
 .1975-וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק  .ב
 מס ערך מוסף.

הווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי אישור זה אינו מ .2
בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי 

 הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

 _**.תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום ____________________________ .3

 

 
________________                     _____________         _______________          ___________ 

 חתימה        מס' רשיון    תואר        שם        

 
 

 תאריך: ____________________
 

 * מחק את המיותר.
 שנה בה הונפק האישור.במרס של השנה שלאחר ה 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 

 
 
 
 

 



 

  ז'מסמך 

           

 1953 -נוער, תשי"גההוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת 
 
 

 (, תשנ"ח[ 2העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)

  -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2, 2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5ודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף (   במקום ששר העב2)

(   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, 3)

 ; 6בהתאם להוראות סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו;  7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4)

( לחוק 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -, דינו 14(   בניגוד להוראות סעיף 5)

 חוק העונשין(. -)להלן  1977-העונשין, התשל"ז

 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[33

  -המעביד נער באחד מאלה 

א, שענינן בדיקות 11ות היתר שניתן לפי סעיף או בניגוד להורא 12או  11(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 רפואיות; 

, שענינן שעות 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 20, 21, 22(   בניגוד להוראות סעיפים 2)

 עבודה ומנוחה; 

קביעת  , לרבות הוראות בענין4א, או 2, 2(   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3)

 מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 

 

 

 



 

 מסמך ח'

 נספח ביטוח

מבלי לפגוע באחריות הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ממועד תחילת תקופת ההתקשרות או  .1
תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם ולמשך כל תקופת ההתקשרות )לרבות כל הארכה ממועד 

שלה(, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשת כחוק לעריכת ביטוחים 
המצורף  1כנספח ח'מסומן  -בישראל, את הביטוחים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים 

"(, אצל חברת ביטוח אישור קיום ביטוחיםי נפרד ממנו )להלן: "להסכם זה ומהווה חלק בלת
 המורשית בישראל , ולעניין ביטוח חבות המוצר כל עוד עלולה להיות לספק אחריות על פי דין.

 
 :בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הספק לכלול את הסעיפים הבאים .2

 
 הספק ו/או המועצה: –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  2.1
 עניין הכיסוי הביטוחי: לרבות עובדיה ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל."המועצה" ל 2.2
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את המועצה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם מעשה  2.3

 ומי מטעמו בביצוע השירותים.  או מחדל של הספק
כמעבידה לנזקים  ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את המועצה היה ותוטל עליה אחריות 2.4

 בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הספק בקשר עם ביצוע השירותים.
ביטוח חבות המוצר מכסה את אחריות המועצה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים  2.5

 ו/או המוצרים של הספק ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 אקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן השירותים.יכלול תאריך רטרו –ביטוח חבות המוצר  2.6
 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות . 2.7
הביטוח יכסה את אחריותו של הספק על פי דין  ו/או כל הפועל בשמו ומטעמו של הספק  2.8

 ולרבות אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו.
 .מי שגרם לנזק בזדון ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המועצה ו/או עובדיה, למעט כלפי 2.9

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר למועצה  2.10
יום לפחות לפני מועד  60הודעה בכתב, ע"י הספק ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 

 .הביטול ו/או השינוי המבוקש
או מגביל בדרך כלשהי את אחריות כל סעיף בפוליסות הספק )אם יש כזה( המפקיע או מקטין  2.11

מבטחי הספק  כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה, ולגבי המועצה  
הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המועצה במלוא השיפוי המגיע 

טוח של הספק לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה מבלי שתהיה לחברת הבי
לחוק חוזה הביטוח  59זכות תביעה ממבטחי המועצה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

. למען הסר ספק, מבטחת הספק  מוותרת על טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה 1981-תשמ"א
 וכלפי מבטחיה. 

יטוח היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ב 2.12
 התקפות במועד התחלת הביטוח.

ביטוחי הספק יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות כוללות עבודות פריקה, טעינה,  2.13
 מכשירי הרמה, הקמה ופירוק.

 
ללא כל דרישה מצד המועצה, הספק מתחייב להמציא לידי מועצה עם החתימה על הסכם זה, את  .3

. הספק מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישור הביטוח אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי מבטחו
כשהוא חתום על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי למתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו 

יום לפני  14-לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. לא יאוחר מ 
להפקיד בידי המועצה את אישור הביטוח כאמור  מועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק

לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופות ביטוח נוספות, מידי תקופת ביטוח ולמשך כל התקופה בה 
 התחייב לערוך ביטוח.

המועצה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהספק להמציא את פוליסות הביטוח למועצה והספק  .4
כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות 

 שתדרוש המועצה.
הספק יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין  -ביטוח כלי רכב .5

לביצוע העבודות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות 
ות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבול

 -לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ
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. למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, ₪ 1,000,000
 עים מכל סוג.גוררים וכן כלים נעים ממונ

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם  .6
 ש"ח למקרה. 2,000,000-ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

ל, המועצה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי הספק כאמור לעי .7
והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים 
נשוא אישור הביטוח להתחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק מצהיר כי זכויות המועצה לעריכת 
הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינה מטילה על המועצה ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או 

חריות לגבי הביטוחים נשוא אישור הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין כל א
בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם 

 נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור הביטוחים ובין אם לאו.
פק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולחדשם הס .8

מעת לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. 
 יודגש, כי הספק יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

כת הביטוחים על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מובהר כי, אין בערי .9
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה או כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את 
המועצה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. תשלום תגמולי ביטוח 

ום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו זכאים המועצה ו/או מי כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכ
 מטעמה בגין נזק או הפסד.

מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת הביטוחים  .10
הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. 

ת חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הספק מצהיר ומאשר על הספק לבחון א
בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור 

 לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 
בדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או הספק פוטר את המועצה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל או .11

מי מטעמו לחצרי המועצה ו/או המשמש לצורך מתן השירות, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה 
ו/או תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול 

 לטובת אדם שגרם נזק בזדון.
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 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאחריות או 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 ההפוליס

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

מ סכום 6-1-2019לחוזר ביטוח 
ט
ב
 ע

ביט   **אחריות כלפי צד שלישי
______ 

  20,000,000 ₪
  

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 בלני משנה קבלנים וק 307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

ביט   אחריות מעבידים
______ 

  20,000,000     ₪
  

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 ם מבוטח נוסף היה ויחשב כמעביד 319
 ראשוניות  328

ביט   **חבות מוצר
______ 

 ת. רטרו: 
______ 

 10,000,000 ₪
  

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 חודשים. 12תקופת גילוי  332

וף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת פירוט השירותים )בכפ
 (*:ג'בנספח 

 אספקת גז ודלק 033
 שירותי תחזוקה ותפעול 078

 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח רלאח יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:

 
 **ניתן להמציא פוליסת חבות המוצר בגבולות אחריות משותפים עם פוליסת צד שלישי.

 

 הנפקת האישור:תאריך  טוחיםאישור קיום בי - 1נספח ח'

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

מועצה אזורית גן רווה ֹֹֹֹ
ו/או חברות בנות 

 ועובדים של הנ"ל.

 שם
 
 

 

 שירותים☒

 אספקת מוצרים☒
 

 אחר:☒
 

ו/או אספקת  דלקאספקת 
התקנת מערכת תדלוק ו

ממוחשבת ו/או שירותים 
 נלווים

 

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 

 אחר ______________________☐

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 

 מען
 



 

 'טמסמך 

 נספח בטיחות כללי

 הצהרת הקבלן

 
זה לפני  מכרזנשוא כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות  ,הקבלן מצהיר .1

קיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים הנוגעים ממונה בטיחות מוסמך ושעבר תדריך בטיחות אצל 
בפני הממונה על הצהרה כללי דנן וחתם על הבטיחות הלעבודה וסביבתה, קרא והבין את נספח 

 הבטיחות.
 
בטיחות והגהות, על הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי ה .2

 פי הוראות הדין, הנחיות והוראות הממונה על הבטיחות ונספח הבטיחות כללי.

 

 דגשים :נושאי בטיחות

 
זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות  מכרזבויותיו נשוא יעל הקבלן במסגרת התחי .3

"( ופקודת הבטיחות הפיקוחחוק ארגון )להלן: " 1954-על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד
 "( והתקנות על פיהם.פקודת הבטיחות)להלן: " 1970-, תש"ל[נוסח חדש]בעבודה 

 

זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם  מכרזיבויותיו נשוא יעל הקבלן לפעול במילוי התח .4
לי וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות ונה המועצהובריאותם של עובדיו, עובדי 

 הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות.

 
כונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע העבודות, ידא מהם הסוהקבלן יאתר ויו .5

בין היתר בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד והחומרים אשר הנם בשימוש, ידאג 
בים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לפני לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחיי

 תחילת העבודה.

 
קשר לעבודות נשוא הסכם כי הקבלן אחראי ב ,הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר יתרמבלי לפגוע ב .6

זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם ושאר המועסקים והפועלים לביצוע 
 יבויות נשוא המכרז.יההתח

 
לי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מב .7

כונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, העלולים ימתאימים ומובנים מפגעים וס
להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה 

לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, למניעת התפשטות בערה ו ,מסוכנים
וכן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו של כל 

 אדם בשעת דלקה.

 
על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם לדרישות  .8

 , הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום.הדין
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דא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים והקבלן מתחייב לו .9
מוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליקויים העלולים יבש

 לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.

 
מצא יהקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך לה .10

 בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

 
הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם  .11

ל בהתאם להוראות הדין וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכ
 וכללי הבטיחות.

 
במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו  .12

כהגדרתו למנהל של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי לממונה על הבטיחות, 

 והדבר נדרש על פי כל דין(.  מטעם משרד העבודה )במידה מנהלבהסכם נשוא מכרז זה ול

 
רוע לממונה על הבטיחות תוך ימבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של הא .13

 רועים דומים בעתיד.ירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אישעות ממועד הא 72

 
בלן מפר התחייבות הקכי במידה וימצא הממונה על הבטיחות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  .14

ליתן התראה בנוגע המנהל באמצעות  המועצהיבויותיו נשוא הנספח דנן, תוכל יכלשהיא מהתח

ממועד קבלת ההתראה,  קלנדרים ימים 7לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 
את  , ועל פי הנחיות הממונה על הבטיחות ושיקול דעתו להפסיקהמנהלבאמצעות  המועצהתוכל 

 התקשרותה עם הקבלן על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.

ר הסעדים והתרופות יתמען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע מל
 במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין. המועצההעומדים לרשות 

 
פח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות כדי להוות כי אין בהוראות נס ,למען הסר כל ספק יובהר .15

רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי 

 בויותיו נשוא הסכם זה.יהתחי

 
כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות  .16

 .דין החלות עליו על פי כל
 

 ציוד מגן אישי
 

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם  .17

על מנת  ,"(תקנות ציוד מגן אישי)להלן: " 1997-תשנ"ז לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(,
ומר, בתהליך ייצור להבטיח את העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משימוש בציוד, בח

או בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע / אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. כן מתחייב 
 מוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.ילהתקין שלטי הדרכה לשהקבלן 

בעל מבנה  ,הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה .18
כונים שאותם הוא בא למנוע, ועל פי כל תקן הנדרש ינות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסותכו

 בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".
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וידאג להדריך, לעדכן ולהסביר לעובדיו  אישי מוחזק במצב נקי ותקיןהמגן ההקבלן יוודא כי ציוד  .19

ע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים בביצומהם סיכוני 
 האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.

 

הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל  .20
סקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, בתהליכי עבחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מו

 ודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.העב

 
בהתאם המנהל באמצעות  המועצהיבויותיו על פי סעיף זה, תוכל יבמידה והקבלן לא ימלא התח .21

ימים,  7להוראות הממונה על הבטיחות, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך 
 דת הקבלן.להפסיק את עבו

 
 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך

 

ב ובכלל זה מכונות הרמה "על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו .22

שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות", צריכים לעבור בדיקת תקינות ע"י 
יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד. במידה ופריט  בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות,

ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך, על הקבלן לדאוג "ציוד, מכונה, אביזר וכיו
לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך. 

ה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח ז
 גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

 
המצויים  "במבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו .23

וראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה על אי ביצוע ה / בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע
מנת לוודא כי הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל 

מוצהר בזאת הוראות ההסכם במקצוע מקובלים. מבלי לפגוע  בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי
ורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל ג כי

 התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

 
על הקבלן להמציא לממונה על הבטיחות אישורים של הגורמים המוסמכים )בודק מוסמך ו/או הגוף  .24

ב( המעידים על כך כי הציוד, "המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו
ב נבדקו במועד, ע"י הגורם המוסמך, בהתאם לדרישות הנקובות "כיוהמכונות, האביזרים ו

לעיל ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון  23-ו 22בסעיפים 
 לגורם כלשהוא.

 
 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות

 
המצויים  "בזרים, הכלים, המערכות וכיוודא כי כל המכונות, הציוד, האביועל הקבלן לדאוג ול .25

יבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על ימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחיבש
דא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, ופי כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולו

יבויות נשוא הסכם זה יע/אי ביצוע ההתחמוש במסגרת ביצויב המצויים בש"הכלים, המערכות וכיו
 יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.
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מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן  .26
 לזרם דלף )פחת( ומגן לעומס יתר.

 
שיון חשמלאי כאשר יבביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי ר על עובדי הקבלן המועסקים .27

(. הקבלן ו/או "בהדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, בודק וכיו

 .םשיונותיהם על פי דרישתיאת רו/או למנהל עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות 

 
ות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י קבלני הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצע .28

תקנות הבטיחות בעבודה  ,משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו
. 1953-"גיותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים, תש 1990-ן)חשמל(, תש"

גוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, ל
 בויותיו דנן.יביצוע התחי

 

הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי  .29
 הוראות הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על פיו.

 

חות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין ב"פקודת הבטי ןמכונות הרמה כהגדרת .30
 ע"פ דרישתו. המועצהלהפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג 

 

 עבודות בניה

 
בפקודת  ןמבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן, על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרת .31

, ובכלל זה עבודות חפירה 1961-ה )עבודת בניה הנדסית(, תשכ"בהבטיחות ובצו הבטיחות בעבוד
תקנות )להלן: " 1988-ותיעול, בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( תשמ"ח

 "(.הבטיחות )עבודות בניה(

 

הקבלן ידאג כי עבודות חפירה, עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים וברכוש,  .32
האמצעים הדרושים למניעת פגיעה  ונקיטה בכלה ביציבות מבנים, מתקנים או כל חלק מהם, פגיע

באדם וברכוש, לרבות גידור ותאורה נאותה. כמו כן, ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מיוחדים 

למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות 
 מים.

 

דרדר חומרים, ישתמש יר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים לההקבלן, כאש .33
בשיטות עבודה, וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת סלעים, אבנים, או 

 חומרים כאמור באדם או ברכוש.

 
נות הבטיחות הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע ב"תק .34

)עבודות בניה(", ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת שלטי אזהרה כקבוע 
 ב"תקנות הבטיחות )עבודות בניה(" ועל פי כל דין. 

 
הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין לרבות  .35

 " ולרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש."תקנות הבטיחות )עבודות בניה(
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 עבודות במתקני לחץ גבוה

 
על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה )מדחסים, משאבות וכד'( תבוצע על פי הוראות היצרן  .36

 והוראות הבטיחות על פי כל דין.
 

 גהות תעסוקתית
 

ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל  הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים .37
בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, בתהליכי 

 העבודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
 

להבטיח את העובדים מפני  הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת .38
סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום 

 העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 

הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים  .39

במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע  בביצוע עבודתם
 הסיכונים הנ"ל.
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 י'מסמך 

 הצהרת בטיחות

אני הח"מ, ________________ מס' ת.ז. ______________ מצהיר  ומאשר בזאת בחתימת ידי  .1

ידי  שקראתי את "נספח בטיחות כללי" וכל חומר אחר שנמסר לי ו/או שנתבקשתי לעיין בו, על
, הבנתי אותם במועצה, שמעתי את תדריך הממונה על הבטיחות המועצההממונה על הבטיחות 

 במלואם, ואני מתחייב למלאם בשלמותם וכרוחם. 

כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם הבינו את  .2
 כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו. 

האחריות לבטיחותם, שלמותם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל האחריות  אני מצהיר שכל .3
מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי המועצה לשלמותו ותקינותו של הציוד מוטלת עלי. הנני משחרר את 

הציוד או כלפי צד ג'. כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות 

ל עובדיי, הציוד שלי וצד ג' מכוסים בבטוח הנדרש לביצוע העבודות ובהוצאות. אני מצהיר כי כ
 בהתאם להסכם זה. 

הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים נאותים  .4
לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז וההסכם, אשר קיבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם 

כונים הכרוכים בה והאמצעים בהם יידרשו לנקוט ע"מ להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע לבצע, הסי
 העבודות בתנאי בטיחות נאותים. 

להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות המועצה הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת  .5
י בטיחות, גהות ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושא

ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן 
 . המועצהדהוא, לרבות מי מטעם 

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם  .6
פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ ו 1954-להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

 והתקנות על פיהם.  1970-התש"ל

 שם מקבל התדריך: ___________________________ חתימה: __________________

 שותפות, אחר(: _______________________________ )נא לפרטתאורו )אדם, חברה, 

 ת.ז. / ח.פ.: __________________________

 ות הממונה על הבטיחותאישור / הורא

, מאשר כי הקבלן החתום מעלה, עבר במועצהאני, מר_____________, הממונה על הבטיחות  .1
 אצלי תדריך בטיחות בנושאים הבאים :

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 ____________________ תאריך:   ________________מה: __חתי
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 י"אמסמך 

 מסמכים הנדרשים מהמציע

 -לנוחות המציעים- להלן רשימת המסמכים הנדרשים, יש לסמן ב                   

 כל מסמך שצורף

  ל ספריםוהינ עלתעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור. 

 מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  השומהישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד א(
 .עו"ד/רו"ח(

  בנוסח התצהיר 1976 –כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ,
 . 2ומסמך ו' 1כמסמך ו'והאישור המצורפים למסמכי המכרז 

 .קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז 

  רז.למסמכי המכ 1מסמך ה'ערבות בנקאית מקורית בנוסח 

  "כנדרש  –אישור מטעם מנהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות, כי המציע הנו "חברת דלק
 (.5)א()3תנאי הסף להוכחת 

 המופעלות על ידי המציע או על ידי זכיין מטעמו. כמו כן יסמן המציע תחנת  רשימת תחנות תדלוק

להוכחת תנאי ממנו, ק"מ  10( לפחות בשטח השיפוט של המועצה או במרחק של עד 1תדלוק אחת )
 (.6)א()3הסף 

 כל מסמכי המכרז בשני העתקים חתומים בר"ת וחותמת המציע בכל עמוד 

  ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף את המסמכים  תאגידאם המציע הוא
 הבאים:

 .העתק תעודת התאגדות התאגיד 

 נו במסגרת סמכויות התאגיד, כי אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי מתן השירות הי

התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי הצעת התאגיד חתומה ע"י 
האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי 
המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירות נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי 

 ההתאגדות.

 ת מנהלי התאגיד.שמו 

 .שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד 

 .כתובת משרדו הרשום של התאגיד 
  ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור עו"ד/ שותפותאם המציע הינו ,

 /עמותה.רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות

 ות חתום ע"י המציע.חוזה התקשר 

  ככל שהופצו. –מסמכי הבהרה וסיכום שאלות ותשובות חתום ע"י המציע 
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למסמך ב'( או רשימת  3ככל שתמצא סתירה בין מסמך זה לבין תנאי הסף )ס' – לתשומת לב המציעים

האמור במסמך ב' יגבר על האמור במסמך זה ומחובת המציעים  –למסמך ב'(  7המסמכים שיש לצרף )ס'
 במקרה של סתירה כאמור. מועצהנות ללפ


