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 שמש-ביתעיריית 

 2/18פומבי מס'  מכרז

 שירותי אספקת דלקים לאספקת

 

 הצעות להציע הזמנה

אוקטן וסולר לתחבורה  95מסוג בנזין  דלקים שירותי לאספקת הצעות בזאת מזמינה שמש-בית עיריית .א

ושאר הגורמים על פי החלטתה עירייה ה עובדי תאגידים עירוניים שבשליטתה, , שמש-בית עירייתעבור 

 לקבלת שירותי אספקת דלקים כמפורט להלן: עירייהשל ה

 .שמש-עבור עיריית בית אוקטן 95מסוג בנזין  דלקים שירותי לאספקת - אספקת דלקים מסוג בנזין. 1

אספקת  שמש-סולר לתחבורה עבור עיריית ביתלאספקת  – אספקת דלקים מסוג סולר לתחבורה. 2

  .רץ וזאת ע"פ החלטת העירייהדלקים דרך תחנות הדלק הפרוסות ברחבי הא

 . בתוספת אופציות האמורות במכרז חודשים 24 -הינה ל ההתקשרות משך .א

 .למכרז המצורפים ובנספח בהסכם מפורט השירותים תיאור .ב

שתעמוד  ,₪ 30,000 בסך עירייהה לטובת "מכרזבנקאית "ערבות  ערבות להצעתו לצרף חייב מציע כל .ג

 31/10/2018ליום  עד בתוקפה

, במשרדי עיריית בית 15:00 -ל  9:00בין השעות 26/04/2018החל מיום  לרכוש ניתן המכרז סמכימ את .ד

לא  אשר ₪ (אלף )₪  1000 תמורת תשלום בסך 02-9909807במזכירות העירייה  3קומה  4שמש דרך רבין 

 . בצ'קהתשלום יבוצע יוחזרו בכל מקרה, 

 לבין זו בהזמנה בין האמור סתירה של מקרה כלב המכרז. במסמכי מצוינות נוספות מפורטות הוראות .ה

 גוברים.  המכרז מסמכי – המכרז במסמכי האמור

  .כלשהי אחרת הצעה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת עירייהה אין .ו

 ממסמכי כולל הזוכה כחלק המציע יחתום גביהם ועל הזוכה המציע את מחייבים המכרז מסמכי כל .ז

 .ההסכם

 מחיר הצעות או לקבלת/ו המחיר הצעות השוואת לצרכי הינם זה במסמך פיעיםהמו הנתונים כל  .ח

 את מחייבים נפרדת בהזמנה בפועל שירותים שהוזמנו בפועל. רק עירייהה את מחייבים ואינם מהמציעים

 נועד זה במפרט שניתן כלשהו והמידע בהיקף  דלקים שירותי מתחייבת לצרוך אינה עירייהה. ההעיריי

 .בלבד כמויות אומדן לספק

 

 

 ,בברכה

 

 משה אבוטבולמר 

 שמש-בית עיריית  ראש

 

 



2 
 _____________________________________:_____חתימת המציע

 

 

 18/2מכרז פומבי מס' 

אוקטן  95דלקים מסוג לאספקת 

 וסולר לתחבורה

 

 שמש-בית תעיריי
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 מנהלה .1

 

 המפרט  .1.1

 דלקים ושירותי תדלוק לאספקת הצעות בזאת זמינהמ"( העירייה: "להלן (שמש-בית תעיריי

 לשיקול בהתאם נוספים וגורמים עירייה ובדי, עעירייהה תאגידים של ,לכלי רכב של העירייה

 .שמש-בית תעיריי של הבלעדי דעתה

 

 הגדרות  .1.2

 .ואו מי שימונה על יד ייהעירה  גזבר י יד על ךשהוסמ מי -עירייהאיש הקשר ב .1.2.1

או לעירייה עצמה, ו/או כל מי ו/כלי הרכב השייכים לעובדי העירייה - העירייה משתמשי .1.2.2

 .הדלקים הניתנים לעירייהאפשרה לו להשתמש בשירותי יה שהעירי

 :כגון ,שמש-בית תעירייל לספק המציע נדרש אותם השירותים מכלול - שירות .1.2.3

, שירות התקני תדלוק אוטומטי – נלווים אביזריםושירות עבורו וכן  קצה ציוד •

 . התקני תדלוק אוטומטיתיקונים עבור 

עות דלקנים ו/או תדלוק מיכל צובר שירותי אספקת דלקים באמצ –שירותים  •

  במתקני העירייה.

חשבון  ,החודשיים עירייהההמציגה את כל חיובי  בילינג מערכת – תפעול שוטף •

 . כולל לעירייה ומחולק ע"פ מספרי רכב

-בית תעירייל הדלקיםשירותים  למתן מהמציע הנדרשות הפעילויות מכלול - פרויקט .1.2.4

תדלוק אוטומטי וכן אספקת ציוד ו/או התאמת ו/או הכשרת רכבי העירייה ל לרבות שמש

התקני תדלוק תחזוקת כל הציוד ו/או האמצעים ו/או המתקנים )להלן: "הציוד" או 

 ." או "ההתקנים"( הדרושים לשם כךאוטומטי

 תנאי סף  .1.3

 אוקטן 95תנאי סף למגישי הצעה עבור שירותי דלקים מסוג בנזין  .1.3.1

כדין בישראל, העומד במועד הגשת  רשאים להשתתף במכרז זה, תאגיד רשום .1.3.1.1

 :התנאים המצטברים המפורטים להלן ההצעה למכרז בכל

 ד"התשנ התחרות( )קידום הדלק משק בחוק כהגדרתה" דלק "חברת הינו המציע .1.3.1.2

 במשרד הדלק מנהל ידי על המתנהל הדלק חברות במרשם רשומה אשר -1994

 במשק דריםההס לחוק 12סעיף  בהוראות כמפורט התשתיות הלאומיות,

 הכספים( לשנת הכלכלית והמדיניות התקציב יעדי חקיקה להשגת תיקוני(המדינה 

 .2001-א"התשס

תחנות דלק בפריסה ארצית, מהן  200 -בישראל כ חייב להיותלמציע בתחום הבנזין  .1.3.1.3

יום מסיום הליך  60הפועלת או אשר תפעל תוך לפחות תחנת דלק ציבורית אחת 

ק"מ מרחק נסיעה מבניין  2.5נמצאת במרחק של עד המכרז בעיר בית שמש אשר 

  ועד לתחנה. בית שמש  2העירייה ברחוב יצחק רבין 
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וכן את התחנות הפעילות  רשימתמכרז את הלצרף למסמכי בתחום הבנזין על המציע  .1.3.1.4

 1.3.1.3כאמור בסעיף מבניין העירייה ק"מ  2.5ברדיוס מיקום התחנה הנמצאת 

 . 'אנספח י למכרז

יהיה של המציע עצמו וכל  והניסיוןגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, ההצעה תו .1.3.1.5

 האסמכתאות, הערבויות והאישורים יהיו על שם המציע במכרז בלבד.  

 בעת להצעתו לצרף ,שמש-בית תעיריי עםהקשור בהסכם  מציע לרבות ,מציע כל על .1.3.1.6

 כל המסמכים הנדרשים להלן:  את הגשתה

 אישור קיום ביטוחים. - חנספח  צ"באישור מוקדם לתנאי ביטוח המ .א

  תעודת התאגדות של המציע, או תעודת עוסק מורשה. .ב

 ,אישור על ניכוי מס הכנסה במקור וכן אישור לניהול ספרים מרשויות המס .ג

 תקף לשנה הנוכחית.

לחתום  ושמות המוסמכים חתימה זכויות בדבר ח"רו או עו"ד מאת אישור .ד

ל "הנ החתימה זכות בעלי כי העובדהאת  יאמת ל"הנ בשם המציע. האישור

 חתמו על מסמכי ההצעה.

ידו לפחות שכר  על למועסקים משלם המציע כי חשבון מרואה אישור .ה

 מינימום כחוק, לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות.

או  דין לפיו המציע עורך ידי על ומאומת חתום המציע, ידי על חתום תצהיר  .ו

מינימום  לפי חוק שכר חלוט בעבירה דין קבפס הורשעו בעל זיקה אליו לא

חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בהתאם  דין בפסק הורשעו לא או/ו

רף כמצו [,1976ב. לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2להוראות סעיף 

 .נספח ו'ב

 והתחייבות תצהיר - ט' נספח, עניינים ניגוד למניעת חוק לעניין תצהיר .ז

 . יניםעני ניגוד למניעת

 .'ד בנספח לנוסח בהתאם המכרז במסמכי כאמור מכרז ערבות .ח

הצהרה בדבר היעדר קירבה לעובד רשות ו/או לחבר מועצה בהתאם לנוסח  .ט

 '.אנספח י

 '.בנספח ילנוסח כתב התחייבות )חתום( לעבודה בשעת חירום בהתאם  .י

 '.גנספח יתצהיר בדבר אי תיאום מכרז בהתאם לנוסח  .יא

 רישיון כחוק להובלת חומרים מסוכנים. ק שללצרף עותעל המציע   .יב

 רישיון עסק כחוק לאחסון, שינוע ומכירת דלק. לצרף עותק שלעל המציע   .יג

תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים. הצעה שלא תעמוד באחד מהתנאים  .1.3.1.7

 הצעתו עלולה להיפסל והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 שירותי דלקים מסוג סולרתנאי סף למגישי הצעה עבור  .1.3.2

במועד הגשת ההצעה למכרז בכל  תהעומדחברה רשאים להשתתף במכרז זה,  .1.3.2.1

 התנאים המצטברים המפורטים להלן: 

בית שמש אשר נמצאת במרחק  בעיר פועלת יק בתחנה הלהחזלמציע בתחום הסולר  .1.3.2.2

ועד  בית שמש  2ק"מ מרחק נסיעה מבניין העירייה ברחוב יצחק רבין  2.5של עד 

מרחב כניסה למשאיות כך שכניסת משאית כלול , תחנה זו צריכה ללתחנה

למרחב התדלוק יתאפשר בנסיעה מסודרת ורגילה וכן יציאת המשאית ממרחב 

 תדלוק יתאפשר ללא כל צורך בתמרון במרחב התחנה.ה
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ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, והניסיון יהיה של המציע עצמו וכל  .1.3.2.3

 ערבויות והאישורים יהיו על שם המציע במכרז בלבד.  האסמכתאות, ה

 בעת להצעתו לצרף שמש,-עיריית בית הקשור בהסכם עם מציע לרבות מציע, כל על .1.3.2.4

 כל המסמכים הנדרשים להלן:  את הגשתה

 אישור קיום ביטוחים. - 1'חנספח  אישור מוקדם לתנאי ביטוח המצ"ב .א

  שה.תעודת התאגדות של המציע, או תעודת עוסק מור .ב

 ,אישור על ניכוי מס הכנסה במקור וכן אישור לניהול ספרים מרשויות המס .ג

 תקף לשנה הנוכחית.

לחתום  ושמות המוסמכים חתימה זכויות בדבר ח"רו או עו"ד מאת אישור .ד

ל "הנ החתימה זכות בעלי כי את העובדה יאמת ל"הנ בשם המציע. האישור

 חתמו על מסמכי ההצעה.

ידו לפחות שכר  על למועסקים משלם המציע כי חשבון מרואה אישור .ה

 מינימום כחוק, לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות.

או  דין לפיו המציע עורך ידי על ומאומת חתום המציע, ידי על חתום תצהיר  .ו

מינימום  לפי חוק שכר חלוט בעבירה דין בפסק הורשעו בעל זיקה אליו לא

לפי חוק עובדים זרים בהתאם חלוט בעבירה  דין בפסק הורשעו לא או/ו

רף כמצו [,1976ב. לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2להוראות סעיף 

 .בנספח ו'

 והתחייבות תצהיר - ט' נספח, עניינים ניגוד למניעת חוק לעניין תצהיר .ז

 . עניינים ניגוד למניעת

 .'ד בנספח לנוסח בהתאם המכרז במסמכי כאמור מכרז ערבות .ח

ר קירבה לעובד רשות ו/או לחבר מועצה בהתאם לנוסח הצהרה בדבר היעד .ט

 נספח יא'.

 נספח יב'.לנוסח כתב התחייבות )חתום( לעבודה בשעת חירום בהתאם  .י

 נספח יג'.תצהיר בדבר אי תיאום מכרז בהתאם לנוסח  .יא

 על המציע  לצרף עותק של רישיון כחוק להובלת חומרים מסוכנים. .יב

 כחוק לאחסון, שינוע ומכירת דלק.על המציע  לצרף עותק של רישיון עסק  .יג

תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים. הצעה שלא תעמוד באחד מהתנאים  .1.3.2.5

 תפסל על הסף.

  

  ערבות מכרז וערבות ביצוע  .1.4

על המציע להגיש  ,המציע זכיית של במקרה העירייה עם להבטחת התקשרות המציע .1.4.1

למדד המחירים  צמודה מותנית, בלתי חדשים, בשקלים בנקאית אוטונומית, ערבות

למסמכי  "ערבות מכרז"נוסח  – נספח ד'ב המצורף בנוסח₪  30,000לצרכן, בסך של 

והמציע כולל  31/10/2018עד ליום  בתוקף תעמוד אשר המכרז )להלן: "ערבות מכרז"(

 .יישא בעלותה

לעירייה ערבות ביצוע  שימציא לאחר רק למציע הזוכה תוחזר הזוכה המציע ערבות .1.4.2

הנוספים אשר לא זכו במכרז יוכלו להגיע למשרדי העירייה לקבל את  המציעים, במקומה

חוזה  עמוהערבות רק לאחר הודעה בכתב מאת העירייה כי הוכרז זוכה ונחתם 

ניתן להארכה בהודעה בכתב של העירייה באופן  המכרזהתקשרות כדין. תוקף של ערבות 
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( יום נוספים 90קופה של תשעים )חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לת

 .1.4.1מהמועד הנקוב בסעיף 

ערבות המכרז תחולט בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים: כל אימת שהמשתתף  .1.4.3

יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא ו/או כל 

ים ו/או כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות ו/או בחוסר ניקיון כפי

אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק ו/או כל 

אימת שלאחר שנבחר המציע כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות 

 במכרז, כתנאי מוקדם להתקשרות.

, על הזוכה להגיש את ערבות הביצוע עד חמישה ימי עבודה לאחר משלוח הודעת הזכייה .1.4.4

 תעמוד למסמכי המכרז )להלן "ערבות הביצוע"( והיא נספח ה'בהמצורף  בהתאם לנוסח

מציע הו ,וחודש אחד לאחר סיום ההתקשרותכל תקופת ההתקשרות  למשך בתוקפה

יוכל לגשת המציע הזוכה לקבל זוכה יישא בעלותה. עם קבלת ערבות הביצוע כנדרש, ה

 ערבות המכרז.במשרדי העירייה את 

יצוע תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות ערבות הב .1.4.5

במכרז ומסמכיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש; ברם חילוט הערבות הבנקאית 

לא יפגע בזכותה של העירייה לתבוע פיצויים נוספים מהמציע, בגין נזקים אחרים ו/או 

 קיום ההצעה. ידו עקב אי-נוספים אשר יגרמו לעירייה על

 .נספח ה'והכל בהתאם ל₪  30,000גובה ערבות הביצוע יהיה  .1.4.6

 

 מנהלה  .1.5

 .חות זמניםוול צעותהה הגשת .1.5.1

 ידי עלבע"פ שניתנו או יינתנו  כלשהם להסברים אחראית תהיה לא עירייהה .1.5.1.1

או לפירוש כלשהו של בעלי ההצעה בקשר להסברים  ,זה למכרז בנוגע עובדיה

 רז זה, יבוסס על מסמכים בלבד.אלה והקשר בין הצדדים במכ

           9:00השעות  , בין 26/04/2018החל מיום  לרכוש ניתן המכרז מסמכי את .1.5.1.2

  במזכירות העירייה 3 קומה   4  עיריית בית שמש דרך רבין  במשרדי ,  15:00 -ל

לא יוחזרו בכל  אשר ₪( מאותחמש )₪  500ך בסתמורת תשלום  02-9909807

. התשלום יבוצע הכוללת שלושה עותקי חוברת מכרז מכרז מקרה, לכל מעטפת

על כל רוכש למלא טופס פרטי רוכש הכולל שם הרוכש, החברה, שם נציג  . בצ'ק

 .מצ"ב כנספח י' החברה טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני

 
השעה  עד  22/05/2018עד ליום ההצעות  במעטפה לתיבת למסור יש ההצעות את .1.5.1.3

 העירייה   במזכירות 3   קומה   4  יית בית שמש דרך רביןעיר  במשרדי 14:00

 .02-9909807טלפון לבירורים  המסירה תהיה ידנית.

 מעטפות אשר יגיעו אחרי שעה זו לא יוכנסו לתיבה ויחשבו כהצעה פסולה. 

 

לתקופה נוספת,  ההגשה מועד את לדחות הזכות את לעצמה העירייה שומרת .1.5.1.4

ה תודיע העירייה על כוונתה  זו לכל המציעים בהתאם לשיקול דעתה. במקרה ז

 אשר רכשו את מסמכי המכרז. 
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 הבהרות:שאלות ו .1.5.2

 08/05/2018 עד לתאריך פניה י"ע להגיש ניתן המכרז בנושא הבהרות והסברים .1.5.2.1

 רויטעו"ד מיקי גסטשל העירייה  המשפטיליועץ מייל באמצעות 

yoetz@bshemesh.co.il  עו"ד גבי אבגי  המכרזיועץ וכן העתק למייל של

  gabi@hdf.co.il  עו"ד גבי אבגי  מולהשאלות על המציע לוודא הגעת                        

 .052-8005800בטלפון: 

עד  ,רכשו את מסמכי המכרז אשרלמציעים , בלבד בכתבמענה להבהרות יינתן  .1.5.2.2

התשובות בכתב יהוו חלק בלתי נפרד שאלות ההבהרה ו 15/05/2018 ליום

רק תשובות  כי המכרז ועל המציעים לצרפם למסמכי המכרז שיגישו.מממס

 . העירייהבכתב תחייבנה את 

 

 הצהרת המציע .1.6

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז  .1.6.1

מלוא המידע הנדרש, בחן ומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את 

את כל הנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל זה מהות השירות, מבין ויודע את כל התנאים 

הנדרשים לביצוע השירות והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה 

כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות 

רות נשוא המכרז, כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים הדרושים למתן השי

דלעיל, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לתת את השירות נשוא המכרז כמפורט במסמכי 

 המכרז.

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות  .1.6.2

 החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

דבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כל טענה ב .1.6.3

כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא 

 תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

עונה  שאיננה תשובה תשובה, חוסר ,ל שהדבר נוגע למענה לסעיפי המכרז בכללותםככ .1.6.4

מסעיפי בסעיף  ,משמעית חד ולא ברורה לא תשובה או לדרישה ענהמ חוסר לדרישה,

שיקול דעתה הבלעדי של עיריית  פי על הסף, על ההצעה לפסילת להביא  עלולה ,המכרז

 .בית שמש

שאלות ההברה ותשובות לשאלות ההברה יצורפו ע"י המציע למסמכי המכרז וחובה  .1.6.5

 .המכרזשחובה לחתום על כלל מסמכי  לחתום על כל עמוד כפי

 על המציע לחתום בתחתית כל עמוד בחותמת וחתימת מורשה החתימה מטעמו. .1.6.6

mailto:gabi@hdf.co.il
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 סודיות ובעלות על מסמכים .1.7

 גורם שהוא )להוציא מסירת פרטים לכל המכרז פרטי את ימסור לא כי מתחייב, המציע .1.7.1

בלבד.  זה מכרז פי על לצורך אספקת השירותים אלא שימוש חוק(, ולא יעשה בהם פ"ע

 בקשר מוחלטת כל מידע ו/או נתון אשר יגיע אליו בסודיות לשמור המציע יבכן מתחי כמו

 או/ו למסור לאחריו ולא ובין במסגרת המכרז עובדיה, בין או/ו  בית שמשעיריית  עם

 ההתחייבות .בית שמשהקשור לעיריית  מידע ג' כלשהו לצד להפיץ בכל צורה שהיא

 ל המציע.על עובדיו ועל ספקי המשנה ש גם לסודיות תחול

 –' זהמצורף כנספח  סודיות כתב על חתוםומורשי החתימה מטעמו נדרשים ל המציע .1.7.2

 הצהרת סודיות.

  בית שמשעיריית  רכוש הינם בו הכלול המידע בעלות על מסמך זה והשימוש בו וכל .1.7.3

הכנת ההצעה והגשתה בלבד. המציע אינו רשאי להעתיקו, לצלמו או  לשם למציע הנמסר

 לול בו )או כל חלק ממנו( לכל מטרה אחרת.להשתמש במסמך הכ

1.7.4.  

 בדיקת הצעה 2

 הצעת המחיר  2.1

לשירותי דלק מסוג סולר תחבורה ו/או לשירותי דלק  המתייחסת הצעה להגיש שי 2.1.1

 .אוקטן 95מסוג בנזין 

ע"פ משרד התשתיות  מהמחיר הנקבע בש"ח כהנחה בבנזין תינתן המציע הצעת 2.1.1

 כמרווח בסולר. 2018 מרץלחודש  מיעצ בשרות לתדלוק הלאומיות האנרגיה והמים

 הדלק מנהל באתר למצוין בהתאם 2018 מרץ לחודש ן"למחיר בז המתווסףבש"ח 

 לחוק בהתאם 2018 מרץלחודש  בלובתוספת התשתיות האנרגיה והמים,  במשרד

 בנספח ב'. המצורפת בטבלהכאמור  כחוק מ"מעו

קשרות במידת הצעת המציע תהיה תקפה לכל תקופת ההתקשרות והארכת ההת 2.1.2

 הצורך.

בהצעה יכיל  2.1( למבנה המפרט. לדוגמה סעיף 1:1) תואם יהיה ההצעה מבנה 2.1.3

 במפרט וכו'. 2.1תשובה לסעיף 

 שתי תוכנסנה אליה זיהוי נטולת אחת במעטפה למכרז הצעתם יגישו המציעים 2.1.4

לתנאי הסף כהגדרתם  מענה יצורף הראשונה למעטפה :להלן כמפורט ,מעטפות

 .מסחרית הצעה תוגש השנייה במעטפה. לעיל 1.3 בסעיף

 מסחרית והצעהלתנאי הסף  מענה ,בהתאמה ,ייכתבו הפנימיות המעטפות שתי על 2.1.5

 המציע. שם וכן

מורשי  י"ע)מקור ושני עותקים(  ,עותקים  3ב להגיש יש סעיפיה כל על ההצעה את 2.1.6

 .סגורה טפהבמע המציע של החתימה

 .המכרז הגשת מיוםיום  120 -ל בתוקף תהיה ההצעה 2.1.7

המציעים ועל אחריותם  על יחולו ההצעה ומשלוח בהכנת הכרוכות העלויות 2.1.8

ההוצאות שנגרמו  שיפוי בגין/לפיצוי בדרישה המציע יפנה לא ,מצב הבלעדית. בשום

 בגין ההליך.
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 מסמכי המכרז 2.2

 כמויות. כתב -' ספח אנ 2.2.1

 המציע(. י"ע להשלמה) יותעלו  -'ב נספח 2.2.2

 התקשרות. חוזה  -'ג נספח 2.2.3

 .מכרז ערבות נוסח  -'ד נספח 2.2.4

 ביצוע. ערבות נוסח - 'ה נספח 2.2.5

 זרים. ועובדים מינימום שכר בעניין תצהיר  -'ו נספח 2.2.6

 הסכם סודיות. -' זנספח  2.2.7

 קיום ביטוחים.ל אישור -נספח ח'  2.2.8

 נספח אי ניגוד עניינים. -נספח ט'  2.2.9

 טי מגיש ההצעה. נספח פר -נספח י'  2.2.10

 תחנות. פריסתנספח  -נספח י"א  2.2.11

 הצהרה בדבר העדר קירבה. - בנספח י" 2.2.12

 כתב התחייבות לעבודה בחירום. -נספח י"ג  2.2.13

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז. -נספח י"ד  2.2.14
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 בדיקת ההצעות והערכתן  2.3

 

להלן: בשלב הראשון  כמפורט ,שלבים בשני יתמודדו למכרז הצעתם שיגישו מציעים 2.3.1

ובדרישות המכרז )להלן: השלב  הסף בתנאי עמידתם לגבי המציעים הצעות ויבחנ

 המכרז ודרישות הסף בתנאי יעמדו אשר המציעים אותם הראשון של המכרז(. כל

 שלב הצעת המחיר )להלן: "השלב השני של המכרז"(. -יתמודדו בשלב השני

 

 בדיקת ההצעות תיערך בשני שלבים: 2.3.2

 

 ף.ס תנאי בדיקת -השלב הראשון  .א

כל  שלעמידתם  תיבדקנה -מנהליים סף ( ותנאי1בדיקת פרק המנהלה )פרק  •

 .בהםהמסמכים הנדרשים 

 אשרמסמכי מכרז לתנאי הסף. עורך המכרז רשאי לפסול  מלא מענה בדיקת •

בדרישות או באם מענה המציע לפרקים אלו אינו תואם את אינם עומדים 

 הנדרש בפרקים האמורים.

יוכרזו כהצעות  זה, בסעיף כמפורט ,הסף רישותלד יםהעונ מסמכי המכרז •

להשתתף בשלב השני של ההצעות המאושרות ברשימת  תכללנהשבמכרז 

 המכרז.

 זה בשלב המחיר ודרישות המכרז. הצעת בדיקת שלב - המכרז של שניהשלב ה .ב

 .המכרז של הראשון השלב בתנאי עמדו אשרההצעות  יתמודדו

 בנזין -תמחור ושקלול ההצעות 2.3.3

 

לרכיבים  המתייחסות מחיר הצעות המציעים יגישו המכרז, של השני השלב תבמסגר

 :לעיל המפורטים והמשקולות

 פריטים מס"ד

הצעת הנחה 

)בש"ח, 

 כולל מע"מ(

 הנחה מינימאלית

)בש"ח, כולל 

 מע"מ(

1 

סכום ההנחה לליטר 

אוקטן  95 בנזין

בתחנות בשירות עצמי 

 הפרוסות בארץ

 0.25 ₪ 

 

, סכום ההנחה לליטר בנזין  1להצעת סכום הנחה לליטר בנזין מס"ד בהתייחס  2.3.4.1

אוקטן יילקח מהסכום המפוקח המפורסם אחת לחודש ע"י משרד התשתיות  95

 הלאומיות האנרגיה והמים, סכום לתדלוק בשירות עצמי.

 

ההנחה לתחום הבנזין תהיה הצעת  עם הניקוד המירביההצעה ייקבע כי  2.3.3.1

ן כל עוד הצעתו עמדה ש למכרז מציע יחיד הצעתו תיבחבאם ניג ,הגבוהה ביותר

  .2.3.3ואינה עולה על המחיר המינימאלי המוגדר בטבלה בסעיף  בתנאי המכרז
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 סולר תחבורה -תמחור ושקלול ההצעות 2.3.4

 

לרכיבים  המתייחסות מחיר הצעות המציעים יגישו המכרז, של השני השלב במסגרת

 :לעיל המפורטים והמשקולות

 

 יםפריט מס"ד

 הצעת תוספת

למחיר בז"ן 

 2.3.3.2כמוגדר 

כולל לא )בש"ח, 

 מע"מ(

מקסימאלית  תוספת

למחיר בז"ן כמוגדר 

לא )בש"ח,  2.3.3.2

 כולל מע"מ(

1 

לליטר  התוספתסכום 

 סולר תחבורה

בתחנות הפרוסות 

 בארץ

 1.35  ₪ 

 

 

 התוספת, סכום 1בהתייחס להצעת סכום התוספת לליטר סולר תחבורה מס"ד  2.3.4.1

הלאומיות  התשתיות משרד י"ע טר סולר תחבורה יילקח מהסכום שמפורסםללי

 י"ע שנקבע כפי )ללא תוספת מע"מ(  הבלו מס בצירוף גובה ,האנרגיה והמים

 בכל חודש ובכל פרסום. האוצר במשרד מ"והמע המכס אגף

 

התוספת תהיה הצעת לתדלוק סולר  ההצעה עם הניקוד המירביייקבע כי  2.3.4.2

ן כל עוד הצעתו עמדה הצעתו תיבח ,ם ניגש למכרז מציע יחידבא ,הנמוכה ביותר

  .2.3.4ואינה עולה על המחיר המקסימאלי המוגדר בטבלה בסעיף  בתנאי המכרז

 

 ההצעה הזוכה החלטה על  2.4

 

 ,כן כמו. שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה עירייהה 2.4.1

פיצוי  בתשלום ההליך מבלי שתחויבהזכות לבטל את  את לעצמה שומרת עירייהה

 כלשהו.

באזור  פריסת התחנות וטיב המציע בבדיקת מותנית הזוכה ההצעה לגבי החלטה 2.4.2

 .עירייההואישורם ע"י , שמש-בית

הסכימה לקבל את הצעתו באותם  כי ,בכתב למציע עירייהה אישרה לא עוד כל 2.4.3

 ממשתתפי המכרז מי ההצעה, אין ולא יהיה בהצעת את עירייהה תאשר בהם תנאים

 .ההעיריי לחייב כדי

כל  שמש-בית תעיריי על להטיל כדי ,מציעיםל שמש-בית תעיריי בפניית תהיה לא 2.4.4

או כלפי צד שלישי /המציע ו כלפי שהוא סוג מכל כספית התחייבות או חובה, חבות

 כלשהו.

 זה או חלק מהןמכרז פי  על והתחייבויותיו זכויותיו את להסב רשאי יהיה לא הזוכה 2.4.5

 נתקבלה אלא אם מורשה מטעם הספק, ןלמעט למשווקים מורשים וקבל ,לאחר
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והכל בהתאם על פי כללי כל דיני  לכך שמש-בית תעיריי של ובכתב מראש הסכמה

 .המכרזים

הן לפני הגשת הצעות  ,והסופי המוחלט ,הבלעדי דעתה שיקול לפי ,רשאית עירייהה 2.4.6

לגרוע מדרישותיה, בנוגע לאיזה  להוסיף ו/או וכן הבהרות לבקש ,מכן לאחר והן

המציעים, כולם או חלקם ו/או עם צד  מבין מי עם ,זה בהליך הנזכרים מהעניינים

 שלישי כלשהו.

סיון גרוע שהיה יבשל נ מסוימתתהא רשאית שלא לבחור בהצעה  עירייהמובהר, כי ה 2.4.7

 לה בהתקשרות קודמת עם המציע. 

 95נפרד, כלומר מציע זוכה לבנזין מובהר כי יכול להיות מציע זוכה לכל תחום ב 2.4.8

אוקטן ומציע זוכה לסולר תחבורה. בדיקת ההצעות והניקוד מתבצע בנפרד לכל סוג 

 דלק.

 

 אור המערך הקיים ית 2.5

 

 הדרישות המצויים במסמך זה. מפרט פ"ע דלקים ספק עם להתקשר עירייהה בכוונת 2.5.1

 

, משים בסולררכבים המשת 26-כ פעיל בשימוש כיום נמצאים שמש-בית תעירייב 2.5.2

 95רכבים המשתמשים בבנזין  38-וכ ליטר בחודש, 10,000בכמות ממוצעת של 

 תעיריי עובדי המשמשים אתליטר בחודש  7,000-בכמות של כמדגמים שונים  אוקטן

 .שמש-בית

 

והכל  הרכבים מספר את להגדיל שומרת לעצמה את הזכות שמש-בית עיריית 2.5.3

 דעתה הבלעדי. בהתאם לשיקול

המצב הקיים בלבד ואין הם כוללים  את מתארים לעיל שפורטו הנתונים כי יצוין 2.5.4

 תעירייהשירותים שיוזמנו ע"י  ובסוגי הרכבים במספר צפויה הקטנה או/ו גידול

לעניין כמות  שמש-בית תעיריי את מחייבים אינם ל"הנ הנתונים לפיכך .שמש-בית

אפשרות להקטין את  העירייהיעדים ותהיה ל והתפלגות השימוש היקף או/ו הרכבים

 ללא שינויים בתעריפים המוצעים.  100%עד היקף ההתקשרות 

 

  תקופת ההתקשרות  2.6

 

ע"י חודשים מיום חתימת ההסכם  24 בת לתקופהלפי הסכם זה תהיה  ההתקשרות 2.6.1

 הצדדים.

 תקופת את,  הבלעדי דעתה שיקול לפי להאריך( אופציה) בחירה זכות תהא לעירייה 2.6.2

 בתנאי, תקופה כל חודשים 12 בנות, נוספות תקופות שלושב זה הסכם של תוקפו

 לאותה תקופה נוספת. הזכויות בהצטברות המכרז

 הראשונים ההתקשרות חודשי 24 תום לפני יום שלושים עד תתבצע הארכה 2.6.3

 חודשים. 12 בת אופציה תקופת כל של סיומה לפני וכן המכרז ביסוד האמורים

)להלן:"   (כ"בסה חודשים 60) שנים 5 על תעלה לא ההתקשרות תקופת כל סך 2.6.4

 . "(תקופת התקשרות כוללת
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 ההסכם תקופת את להאריך אפשרותה הלעירייה תהי,  3.1.2על אף האמור בס"ק  2.6.5

ההתקשרות הכוללת האמורה  תקופת חודשים לאחר סיום 6 לתקופה נוספת בת

 דש. , לצורך הכנה וקידום מכרז ח3.1.4 "קבס

את ההתקשרות בכל עת שתרצה וללא תנאי או סיבה, לעירייה עומדת הזכות לסיים  2.6.6

 .ספקיום ל 30וזאת בהתראה מראש של 

 

  מהות השירות המבוקש 3

  התקני תדלוק אוטומטיאספקת דלקים ו מהות השירות 3.1

לרכבי  , לתחבורה תקני סולראו דלקים מסוג /ו אוקטן 95 בנזין מסוג דלקים אספקת 3.1.1

: להלן( בשירותה מצוייםש יןוב ותהבבעל שהינם ביןבחזקתה,  המצויים העירייה

 "(העירייה רכבי"

 תדלוק לביצוע העירייה רכבי הכשרת לרבות ,העירייה לרכבי תדלוק שירותי 3.1.2

 או/ו הציוד כל תחזוקת או/ו התאמת או/ו התקנת או/ו ציוד וכן אספקת אוטומטי

 .המכרז להוראות בהתאםהכל ו כך לשם הדרושים  או המתקנים/ו האמצעים

להתקן מהסוג שמתאים וכה מתחייב לחבר את כלל הרכבים של העירייה המציע הז 3.1.3

בהתאם להוראת העירייה  האוניברסלישל המציע או בדלקן לתדלוק בדלקן 

ע"פ שמורה האופציה הבלעדית להנחות את המציע לגבי סוג ההתקן והכל  הולעיריי

וטומטיים תקנות משק הדלק )קידום התחרות( )כללים לעניין התקני תדלוק אהחוק 

 2011-כלליים(, תשע"ב

 מנת על הדרוש כל וביצוע העירייה רכבי בכל תדלוק התקני התקנת 3.1.3.1

 טי(אוטומא (ממוחשב תדלוק לביצוע העירייה רכבי את להכשיר

 של והחלפתם תיקונם ,אחזקתם לרבות ,הספק של התדלוק בתחנות

 .ההתקשרות תקופת כל מהלך שיידרש ככל התדלוק התקני

 בהתאם וזאת מתאימים התקנים לעירייה לספק מתחייב הספק 3.1.3.2

 .הספק חשבון על וזאת במהלך החוזה  הרגולטור להנחיות

 

 ) אופציונאלי(  שירותי שטיפת רכבים 3.2

העירייה דורשת שירות שטיפת רכבים  –אוקטן  95בנוגע למציע בתחום הבנזין  3.2.1

הכוללת  ₪ 50בעלות של עד  לכל רכב לחודש חיצוניות שטיפות 2עד בכמות של 

 על המציע לציין עלות שטיפת רכב בהצעתו., שטיפה חיצונית ופנימית 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מימוש 4

 כללי  4.1
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 ידי על ינוהל שמש-ביתעיריית ב הזוכה המציע שירותי של וההטמעה ההקמה מימוש 4.1.1

הודעת ועדת המכרזים על זכיית המציע  מיום יום 30 עד ויימשך המציע הזוכה

 פועל יתבצע ברציפות(.תהליך ההחלפה ב כאשר) במכרז

למען הסר ספק, מימוש ההקמה וההטמעה יהיו תלויים בהעברת הפרטים והחומרים  4.1.2

 .  העירייההמתאימים והרלוונטיים על ידי 

העבודה שתפורט תוכנית פי  על הפרויקט מימוש על מלאה אחריות הזוכה למציע 4.1.3

 להלן.

 

  ומועדי אספקה תוכנית עבודה 4.2

 

תבוצע בתאום עם הגורמים  אשר בתוכנית העבודה לעמודהמציע הזוכה מתחייב  4.2.1

 .בעירייהנטיים והרלו

יקט ע"י המציע הזוכה )הערה: את מספר הימים בטבלה שלהלן לו"ז להקמת הפרו 4.2.2

 יש למנות קלנדארית(:

 

 לו"ז אור הפעולותית מספר

1. 
איכון התעריפים במערכות 

 המציע הזוכה

ימים מיום הודעה על  3תוך 

 זכייה במכרז

2. 
התקנת דלקנים ברכבי 

 העירייה

ימים מיום הודעה על  15תוך 

 זכייה במכרז

 

 .עירייהידי ה-הלו"ז כפוף לקבלת טפסי הזמנה חתומים על

 

 :הבאים האופנים משני באחד תבוצע לרכבים התקני תדלוק אוטומטי אספקת 4.2.3

 

 מועדי שלושה יתאם הזוכה המציע :העירייה באתרי מרוכזת אספקה •

 לאתרים יגיעו אלו במועדים .שמש-ביתעיריית  ול נציגמ מרוכזים אספקה

 וטכנאים התקני תדלוק אוטומטי עם המציע הזוכה נציגי שיקבעו

 .תםלהתקנ

אספקה אישית באתרי המציע ללא עלות נוספת, עבור רכבים שלא היו  •

 באספקה המרוכזת.

על טפסים שלא  שמש-ביתעיריית  עובדי את להחתים לא מתחייב הזוכה המציע 4.2.4

מובהר  לשם אישור, לרבות מסמכי התחייבות שונים שמש-ביתעיריית ועברו לה

יהיו מסמכים  עירייהבזאת כי רק מסמכים שיחתמו על ידי מורשי החתימה של ה

 .מחייבים

 

  SLAעמידה ביעדי  4.3
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לעובדיה. לפיכך  גבוהה שירות רמת בהבטחת גדולה חשיבות רואה שמש-ביתעיריית  4.3.1

 בתנאים הרשומים מטה.נדרש המציע הזוכה לעמוד 

ואספקה  ביצוע למועדי התחייבויותיו את ימלא לא הזוכה המציע בו במקרה 4.3.2

תאה העירייה רשאית להודיע על , נדרשים שרות מתן מועדי והתאמתם לדרישות או

 יום מראש, ללא צורך במתן סיבה. 30הפסקת ההתקשרות בהתראה של 

 נדרש SLA טבלת זמנים 4.3.3

 

 מדד נדרש מרכיב השירות

 חדש לרכב אספקת התקן דלקן
 5אספקת התקן דלקן והתקנתו תוך 

 ימים מדיווח

בירור בנושאי חיובי המציע 

 הזוכה
 ה ימי עבודהישמענה תוך ש

 ימי עבודה 10 הפקת דו"חות שוטפים

  

 תפעול שוטף  5

 אחריות כוללת  5.1

 

 ותקן, לפעולתםיו שיסופק והציוד המערכת לתקינות באחריות יישא הזוכה המציע 5.1.1

 הרציפה והתקינה במשך כל תקופת ההתקשרות.

 

 או תקול פריט כל ,חשבונו על יחליף או הזוכה, המציע יתקן ההתקשרות בתקופת 5.1.2

 .שמש-ביתעיריית חיוב כספי נוסף ל ללא ידו על הותקן או/ו שסופק לקוי

 

 ,מרובות טכניות מתקלות כתוצאה חוזר תיקון הדורש התקן תדלוק  כי ,בזאת יובהר 5.1.3

יוגדר כציוד לקוי. , חודשים 6 -מ פחות של בתקופה פעמים לשלוש מעבר ההתקלה ז

ימי  3תוך  ,אחר ההתקן בהתקן תדלוק יוחלף ,התפעולי המנהל לדרישת בהתאם

  .מהגשת הבקשה עבודה

 

 שירות שוטף  5.2

 מנהל לקוח 5.2.1

 באחריותו אשר לקוח ת/מנהל הזוכה המציע ימנה הודעת הזכייה במכרז עם •

 המציע הכתובת אצל ויהווה המציע הזוכה מטעם נתנוישי יםהשירות כלל ניהול

 עניין הקשור להתקשרות מכוח מכרז זה. לכל הזוכה

לשיקול  בהתאם קוחל מנהל החלפת לדרוש הזכות שמורה שמש-ביתעיריית ל •

-ביתעיריית  י"ע הבקשה ממשלוח יום 14 תוך תעשה דעתה הבלעדי. החלפה

 .שמש

 

 חיובים וחשבונות  5.3
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 כללי  5.3.1

 

 לקוח והן ברמת הן לתשלום ברורה חשבונית חודש מדי להציג נדרש יעהמצ 5.3.1.1

 .רכב ברמת

כפי שיקבע  עירייההחשבונית תוגש אחת לחודש במייל לידי הגורם האחראי ב 5.3.1.2

ותביא  אי הגשת חשבונית תהווה הפרה יסודית של ההסכם -העירייע"י ה

 .ולביטול

 באימייל.  עירייהל יישלח ישירות אשר, PDF קובץ באמצעות תוגש החשבונית 5.3.1.3

 

 אור החשבונית ית 5.3.2

 :הבאים התשלום מרכיבי לפחות יופיעו בחשבונית 5.3.2.1

 לחודש. קבועה חודשית עלות -קבוע תשלום .1

 .מספר הרכב המתדלק .2

 .שעת התדלוק .3

 .שם תחנת התדלוק .4

 .כמות ליטרים לכל תדלוק .5

 .סוג הדלק המתודלק .6

 תעריף התדלוק. .7

 .והמים לחודש זהתעריף מחייב ע"פ משרד התשתיות האנרגיה  .8

 

ימי  14 בתוך תטופל שגוי חיוב הכוללת הזוכה המציע בחשבונות טעות כל 5.3.4.1

 המשתמשים את או/ו שמש-ביתעיריית  את יזכה הזוכה עבודה. המציע

 .בעבור הטעויות בהחזר מלא מיד בחשבונית העוקבת

 

 מערכת לניהול חשבונות 5.3.5

 

חיובי  את  ציגההמ מערכת נוספת, עלות ללא לספק, יידרש הזוכה המציע 5.3.5.1

 ברמת אלו לצפות בחשבונות יוכלו המורשים הגורמים .שמש-ביתעיריית 

 .שירותים סוגי וברמת כ"סה

לחודש,  אחת החשבונות בנתוני המערכת את להזין הזוכה המציע באחריות 5.3.5.2

ובכל מקרה לפחות שבוע לפני התשלום בפועל החשבונית,  הפקת לאחר שבוע

 השירותים השותפים. לספק בגין שמש-ביתעיריית של 

מקבלת  החל הזוכה המציע של היסטורי נתונים מאגר תנהל המערכת 5.3.5.3

 החשבון הראשון.

 :הבאים החשבון נתוני את תציג המערכת 5.3.5.4

 .מס חשבונית הצגת .1

 .רכב וברמת הארגון ברמת -מפורט חודשי חשבון הצגת .2

 

 .אחרון חיוב לחודש ,עדכני חשבון מצב קבלת .3

 .אקסל לקובצי להורדה ניתנים זה בסעיף הדוחות כל .4
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 אי סדרים בחשבוניות 5.3.6

 עירייה, תמנה העירייההמוגשות למוסכם כי באם ימצא אי סדרים בחשבוניות        

בהודעה מראש לזוכה יועץ אשר יבדוק את החשבון החודשי ויגיש דוח חריגות 

בעבור ביקורת ₪  2500לתיקון, עלות היועץ לבדיקה בעבור חודש חיוב לא תעלה על 

בתוספת מע"מ, ועלות זו תקוזז לאחר סיום הביקורת בעבור  קאלנדאריודש ח

הספק אשר יועבר על ידי  שלהחודשים בהם נמצאו הליקויים מהחשבון החודשי 

 לספק, והספק יוציא חשבונית זיכוי בגין כך. עירייהה
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 כתב כמויות -ספח אנ

 

 כמות רכבים סוג דלק
שנת כמות ליטרים ל

2016 
צע ממו -מצב קיים

 חודשי

 ליטר 6,889 ליטר 82,666 38 רכבי בנזין

 ליטר 10,765 ליטר 129,174 26 רכבי סולר
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 )להשלמה ע"י המציע( הצעת המחיר  -'ב נספח

 העלויות בטבלאות.על המציע למלא את 
 

 סוג החיוב
גובה ההנחה 

 בשקלים

גובה ההנחה המינימאלית ממחיר 

 מפוקח לשירות עצמי

 )₪( כולל מע"מ

 ₪  0.25  אוקטן 95ליטר בנזין 

 

 סוג החיוב
גובה התוספת 

 בשקלים

 גובה התוספת המקסימאלית

 )₪(לא כולל מע"מ 

 ₪  1.35  ליטר סולר

 

 גובה ההנחה מתבצע מהתעריפים המתפרסמים אחת לחודש במשרד התשתיות האנרגיה והמים:

שכולל בתוכו  רה זה מדובר במחיר הסופי לתשלוםבמק ע"פ המחיר המפוקח לבנזין מסוג זה. -אוקטן 95בנזין 

 את תשלום המע"מ.

 ג"לק ג"מ 10 על עולה אינה בו הגופרית שתכולת לתחבורה ע"פ המחיר המתפרסם כסולר -סולר תחבורה

ונקבל מחיר לליטר לסכום זה  1,000-ליטר(, נחלק ב 1,000בהזרמה, המחיר המתפרסם הוא לפי קילו ליטר )=

ו לליטר סולר והגענו למחיר אליו תתווסף התוספת בשקלים. )בתשלום בפועל יתווסף נוסיף את מס הבל

  למחיר שלאחר התוספת מע"מ כחוק(

 :2016דוגמא ע"פ נתוני דצמבר 

 
מחיר בנזין מפוקח 

 ללא לחודש דצמבר
 תוספת שירות

סה"כ מחיר לליטר 
ממנו נלקחת 

 ההנחה
 95בנזין 

 אוקטן
5.96 ₪ 5.96 ₪ 

 

 

ה סולר לתחבור
שתכולת 

הגופרית בו אינה 
מ"ג  10עולה על 

 לק"ג בהזרמה

סולר לתחבורה 
שתכולת 

הגופרית בו אינה 
מ"ג  10עולה על 

 לליטר בהזרמה

מס בלו 
לחודש 
 דצמבר

סה"כ מחיר 
לליטר ממנו 

נרשמת 
 התוספת

סולר 

 תחבורה
1,459.27 ₪ 1.45927 ₪ 2.91062 ₪ 4.3698 
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 התקשרות חוזה -' ג נספח

 

 הסכם

 

 _______ בשנת  ________ בחודש _____ ביום שמש-ביתב ונחתם ערךשנ

 

 ן י ב

 

 שמש-ביתעיריית 

 

 )"העירייה" – להלן(

 

 אחד מצד

 

 ן י ב ל

 

________________________ 

 )"הספק" – להלן(

 

 שני מצד

 

 אספקת ישירות למתן הצעות הזמינה בו _______ מס' פומבי מכרז עירייהה רסמהפ ______ וביום : הואיל

לעירייה לעובדי הערייה וגורמים נוספים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה )להלן:  דלקים

 .("המכרז"

 נפרד בלתי חלק המהווה ,ל"הנ למכרז הצעה עירייהל הגיש המכרז תנאי כל את שבדק לאחר ,והספק ל:והואי

 ;דלקים אספקת למתן שירותי( "ההצעה")להלן:  זה מהסכם

 במכרז הזוכה כהצעה הספקהצעת  על להכריז שמש-ביתעיריית  המליצה ____________ ביוםו ל:והואי

 כל ומילוי זה הסכם לחתימת בכפוף ,הנתונים שבהצעתו על ובהתבסס הצהרותיו נכונות על בהסתמך

 ;לפיו התנאים

 ;פקהס עם להתקשר המכרזים ועדת המלצת את שמש-ביתעיר ה ראש אישר _________ וביום :והואיל

 כלשהי זכות לו תהיה ולא לו אין זו להתקשרות הנוגע בכל כיוספק השירות מתחייב ומצהיר בזה,  והואיל:

 בחוזה כמוגדר ,שיינתנו השירותים  עבור לתמורה הזכות להוציא, מטעמה מי כל או/העירייה  ו כלפי

 ;זה
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 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה ,הוצהר לפיכך

 

 כללי .1

 

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה םלהסכ המבוא .1.1

 המפורשות המכרז דרישות את המקיים באופן תיעשה ,ההצעה לרבות ,ההסכם פרשנות .1.2

 ביותר. המלאה בצורה והמשתמעות

 .פיהן על זה הסכם הוראות לפרש ואין ,בלבד לנוחיות משמשות זה שבהסכם הכותרות .1.3

 

 הגדרות .2

 זולת אם, המכרז במסמכי להם הנתונה המשמעות תינתן ,נספחיו על ,זה שבהסכם למונחים .2.1

 .ההקשר מן אחרת משתמע

נוספים  שירותים וכן המכרז במסמכי המפורטים השירותים - "השירותים" זה בהסכם .2.2

 .בהצעה המציע התחייב אליהם

 

 ההתקשרות היקף .3

ע"י חודשים מיום חתימת ההסכם  24 בת לתקופהלפי הסכם זה תהיה  ההתקשרות .3.1.1

 הצדדים.

 תקופת את,  הבלעדי דעתה שיקול לפי להאריך( אופציה) בחירה זכות תהא יהלעירי .3.1.2

 המכרז בתנאי, תקופה כל חודשים 12 בנות, נוספות תקופות בשלוש זה הסכם של תוקפו

 לאותה תקופה נוספת. הזכויות בהצטברות

 האמורים הראשונים ההתקשרות חודשי 24 תום לפני יום שלושים עד תתבצע הארכה .3.1.3

 חודשים. 12 בת אופציה תקופת כל של סיומה לפני וכן כרזהמ ביסוד

תקופת )להלן:"   (כ"בסה חודשים 60) שנים 5 על תעלה לא ההתקשרות תקופת כל סך .3.1.4

 . "(התקשרות כוללת

 ההסכם תקופת את להאריך אפשרותה הלעירייה תהי,  3.1.2על אף האמור בס"ק  .3.1.5

 "קרות הכוללת האמורה בסההתקש תקופת חודשים לאחר סיום 6 לתקופה נוספת בת

 דש. , לצורך הכנה וקידום מכרז ח3.1.4

לעירייה עומדת הזכות לסיים את ההתקשרות בכל עת שתרצה וללא תנאי או סיבה,  .3.1.6

 .ספקיום ל 30וזאת בהתראה מראש של 

 

 הספק והצהרות התחייבויות .4

 ורטותוהדרישות המפ המכרז במסמכי המפורטים התנאים כל את קרא הוא כי מצהיר הספק .4.1

 מהמציע במסגרת הנדרשות ההתחייבויות לכל מתחייב והוא ,אותם הבין הוא כי ,בהם

 הוא ובפרט ,ההצעה במסגרת עצמו על נטל שהוא נוספות להתחייבויות וכן המכרז מסמכי

 ,במומחיות ובמיומנות ,ביעילות ,בהצעה המוצע במחיר השירותים את לספק מתחייב

 לפי המוקדם ,בהצעה או המכרז במסמכי הקבועים םובמועדי ,העירייה רצון לשביעות

 .זה הסכם להוראות ובכפוף המכרז במסמכי לאמור בהתאם הכל - שביניהם

 ניסיונו ,שברשותו הרישיון על פרטים ובכללם ,בהצעתו שמסר הפרטים כל כי מצהיר הספק .4.2

  ונכונים. מלאים הינם השירותים, את לספק ויכולתו
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 ,הסכם זה פי על התחייבויותיו למילוי הקשור בכל עירייהה עם פעולה לשתף מתחייב הספק .4.3

 קבלת הודעת עם מיד, תיקון הטעון כל את ולתקן לשפר התחייבות לרבות ,נספחיו על

  .בכך הצורך בדבר עירייהה

 עם אחר הקשור גורם וכל עירייהב המוסמכים הגורמים עם פעולה לשתף מתחייב הספק .4.4

 .השירותים לקבלת השותף אחר גורם כל או עירייהה

 

 סודיות .5

 .לפרסמו ואין ,סודי הינו עירייהה ידי על לו שיימסר מידע שכל לו ידוע כי ,מצהיר הספק .5.1

כל  ,אדם כל לידיעת להביא או למסור ,להודיע ,להעביר ולא בסוד לשמור מתחייב הספק .5.2

 או לפניה, זה הסכם ביצוע תקופת בתוך ,זה הסכם ביצוע עם בקשר אליו שתגיע ידיעה

מילוי  שאי לו ידוע כי מצהיר המציע כאמור; בידיעה שימוש כל לעשות לא וכן ,אחריה

 לחוק )רשמיים ה' )סודות סימן ,ז פרק לפי עבירה מהווה זה קטן סעיף פי על התחייבויותיו

 . -1977ז"התשל ,העונשין

זה  ובכלל ,הסודיות לשמירת הקשור בכל עירייהה הנחיות פי על לפעול מתחייב הספק .5.3

 ;ולעיבוד, הנתונים לאימות, לסימון ,לאיסוף ,למידע הגישה ונוהלי המידע אבטחת להסדרת

 והתקנות 1981-א"התשמ ת,הפרטיו הגנת חוק הוראות את מכיר הוא כי ,מצהיר המציע

 של וסודיותו הנוגע לשמירתו אחר חיקוק ומכל זה מחוק כמתחייב יפעל וכי ,פיו על שהותקנו

 ברשותו. שימצא המידע

 כי המציע לכך ידאג ,משנה ספק באמצעות יינתנו מהשירותים וחלק במידה כי מתחייב ספקה .5.4

 לפעול יורשה לא .לעמוד הספק התחייב בהן לסודיות התחייבויות באותן יעמוד המשנה ספק

 .האמורות בהתחייבויות יעמוד שלא משנה ספק

 .זה בסעיף כמפורט ,המידע סודיות לשמירת בטחון באמצעי לנקוט מתחייב הספק .5.5

 שימוש מידע או גילוי בשל שישלמו תשלום או כלפיה תביעה כל בגין עירייהה את ישפה הספק .5.6

, בכפוף להוכחת נזק ובהתאם לכל דין. הספק ידי על זה סעיף הפרת בשל שנגרם ,במידע

השיפוי יבוצע בתנאי שניתנה לספק הודעה  מיד לאחר שנודע לעורך המכרז על התביעה 

 שרות להתגונן ולנהל מו"מ.וניתנה לספק אפ

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מובהר למען הסר ספק, כי הזכיין לא ימסור את פרטי  .5.7

לכל גורם שהוא, )להוציא מסירת פרטים על פי חוק לפי דרישת רשויות  המשתמשים/רכבים

הביטחון(, ולא יעשה בהם שימוש אלא לצורך אספקת השירותים בלבד. מובהר בזאת כי 

, לרבות שם ושיוך מחלקתי, לא יפורסמו ולא יימסרו ולא המשתמשיםהאישיים של  הפרטים

 יופצו על ידי הספק ו/או מי מטעמו, בכל צורה שהיא.  

 

  אחריות .6

 לנזק כולל האמור מכלליות לגרוע ומבלי ,שהוא סוג מכל נזק לכל כדין אחראי יהא הספק

 עם בקשר או/ו בעת כולל( העבודה ביצוע במהלך בין נגרם אשר , ממון נזק וכן ,רכוש נזק,גוף

 לעיריית שייגרם , מכן לאחר אם ובין )מכך כתוצאה או/ו העיריה ברכבי ההתקנים התקנת

 לספק או/ו מעובדיהם למי או/ו שלה העירוניים לתאגידים או/ו מעובדיה למי או/ובית שמש 

 עם בקשר הספק של למחד או ממעשה כתוצאה , שלישי צד לכל או/ו מעובדיו למי או/ו עצמו

 לפי( לפצות או/ו לשפות מתחייב הספק . זה חוזה או/ו הסכם עם בהקשר ויהתחייבויות מילוי

 לעיל המפורטים הגורמים מן למי או/ו לעירייה ייגרם אשר נזק כל בגין העירייה את )העניין
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 זאת שדרשה מעת סביר זמן תוך וזאת ,זה בסעיף לאמור בהתאם לו אחראי הספק ואשר

 נזק כל על סביר זמן תוך לספק הודיעה שהעירייה הוא כזה שיפוי או לפיצוי תנאי .העיריה

 אחראי הספק ואשר נגדה הוגשה אשר לפיצוי דרישה או/ו תביעה כל על או/ו לה נגרם אשר

  .כאלו דרישה או תביעה בפני להתגונן לספק ואפשרה ,לעיל האמור פי על בגינם

 

 ביטוח .7

לבצע על מתחייב  "הספקעפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, "  "הספק"מבלי לגרוע מאחריות  .7.1

 , כמפורט בנספח "אישור עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח א',את הביטוחים הבאיםחשבונו, 

 ת החוזה וכל הארכה שלו.ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופ

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות : .7.1.1

 $ לתקופה. 2,000,000 –ה ו $ למקר  2,000,000

 "ביט". הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם

 ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות : .7.1.2

 $  למקרה ולתקופה.  5,000,000  - $  לעובד  ו  1,500,000

       מי את כל התשלומים המגיעים " לשלם למוסד לביטוח לאוספק/הקבלן]מובן שעל "ה             

 [.ועובדי בגיןכחוק,               

 הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט". .7.1.3

 $ לתקופה. 2,000,000 –$ למקרה ו   2,000,000 בגבול אחריות של לפחות : המוצרביטוח אחריות 

 "ביט". ותים מתנאי הפוליסה הידועה בשםהכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פח

 ו/או עיריית בית שמש ו/או החברות הכלכליות/ …לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח :  " .7.2

 העירוניות שלה  ו/או עובדיהם ".

 )+ סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי(.  

 מחברת הביטוח, אישור  "עירייה"ימציא ל "הקבלן"/"הספק"במעמד חתימת החוזה,  .7.3

  כנספח ח'. המצ"ב נוסחעפ"י ה

יום לפני תום תוקפו של כל  אישור,  15מתחייב להמציא ל"עירייה" אישור חדש, לפחות  ""הספק
 כל עוד הוא מחוייב לכך עפ"י חוזה זה.

 

" רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות הספקהביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו" .7.4

 .אחריותומלוא על מנת לכסות את  ניו,יע

מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות מקרה ביטוח   "הספק" .7.5

 להודיע על כך מיידית ל"עירייה" וכן לפעול למימושן של הפוליסות.

"הספק" יבטח את כל הציוד והרכוש שבשימושו לצורך ביצוע חוזה זה בביטוחים המתאימים ,  .7.6

ללים ויתור על זכות השיבוב נגד "העירייה" ועובדיה, למעט אם הנזק יגרם על ידם בזדון. "הספק" הכו

רשאי שלא לבצע ביטוח עבור ציוד ורכוש זה אולם הוא פוטר מאחריות את "העירייה" ועובדיה  בגין 

 כל נזק אשר היה מכוסה לו ביצע ביטוחים אלו. 

 העצמית עפ"י כל הפוליסות הנ"ל. ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות  "הספק" .7.7
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 הצדדים בין יחסים .8

 יחסי עובד יוצרים אינם זה הסכם לפי ביניהם היחסים כי הצדדים בין בזה ומוסכם מוצהר .8.1

 .ומעביד

לאנשים  בקשר הסוציאליות הזכויות ויתר לאומי לביטוח תשלום כל תשלם לא עירייהה .8.2

 .הספק ידי על המועסקים

 נושא באחריות בלבד הוא וכי ידו על המועסקים העובדים של עבידהמ הינו כי מצהיר הספק .8.3

 צווי או/קיבוציים ו הסכמים או/ו חוק פי על מעביד על המוטלים החובות ובכל כלפיהם

 .מועסקים הם בו בענף העובדים על החלים הרחבה

 

 תמורה .9

נחה הבהתאם ל עירייהה ידי על תשולם זה הסכם לפי הספק ידי על שירותים מתן תמורת .9.1

"הצעת המחיר" על המחירים המתפרסמים  בהתאם לכללים  בנספח ב'שנת הספק בהצעתו 

 האמורים במסמכי המכרז.

 .מע"מ אינם כולליםמע"מ ואילו מחירי הסולר  כולליםמחירי הבנזין בהצעת המחיר,  .9.2

 ממועד הגשת ימים 60 תוך קבע בהוראת זה הסכם לפי המגיעה התמורה את תשלם עירייהה .9.3

 .יהחודש החשבון

 

 ביצוע ערבות .10

 המצורף 'ה נספח בנוסחכאמור  ,חודשים ושבעה שלושים של בתוקף לתקופה הערבות תהיה .10.1

 להצעות הבקשה פי על הספק התחייבויות מלוא קיום להבטחת הערבות תשמש זה. להסכם

 .זה ההצעה והסכם ,מחיר

תאימה כמ עירייהה בידי הואישור המפורטים התנאים כל ל, עכאמור הערבות מתן .10.2

  .לתוקף זה הסכם של להיכנסו מוקדם תנאי מהווה ,לדרישותיה

שתוקף  כך ,בהתאם הערבות תוקף יוארך ,נוספת בתקופה זה הסכם של תוקפו הוארך .10.3

 הארכת .המוארך ההסכם לפי ההתקשרות תקופת תום לאחר ימים לחודש עד יהיה הערבות

 בתקופת שירותים שניתנו גיןב לספק תשלומים להעברת מוקדם תנאי מהווה הערבות תוקף

 .המוארך ההסכם

הפרה עקב  לה המגיעים פיצויים גביית לצורך עירייהה ידי על לחילוט ניתנת תהיה הערבות .10.4

לסעיפי ובהתאם , מהספקאו לצורך כל תשלום אחר המגיע  הספקיסודית של ההסכם על ידי 

  . המכרז

 ,יום 14תוך  עירייהל הספק יריעב ,בתוקפו עומד עדיין וההסכם חלקה או הערבות חולטה .10.5

 .לעיל המפורטים התנאים באותם במקומה, חדשה ערבות

 .ההתקשרות תקופת תום לאחר ימים חודש לספק הערבות תוחזר ,הערבות חולטה לא .10.6

 

 ועכבון קיזוז .11

כל  ,זה חוזה פי על ממנה המגיע סכום כל כנגדבמסגרת החשבונית החודשית, תזוכה  עירייהה .11.1

 .הספק לבין שבינה אחר חוזה פי על או זה חוזה פי על לה המגיע חוב

 אחרת דרך בכל החוב האמור את לגבות עירייהה של מזכותה גורעות אינן זה סעיף הוראות .11.2

 .זה לה בחוזה המוקנות עירייהה של אחרות ומזכויות
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 לשלם ספקה התחייב ואות סכום כל, לספק השל חוב מכלאו לעכב  לקזז וכלת העירייה .11.3

 יפטור לא, כלשהי מסיבה, בחלקו או במלואו, הקיזוז ביצוע אי. לעיל האמור וחמכ, לעירייה

 .לעירייה חובו מלוא מהחזר ספקה את

 פי על  העירייה זכאית לה  תרופה או סעד מכל לגרוע כדי לעיל באמור אין, הספק הסר למען .11.4

 .דין כל

 

 ותרופות הפרות .12

 סיבה מכלייבויותיו הבסיסיות, באחת מהתח הסכם פי על בהתחייבויותיו המציע עמד לא .12.1

 14 תוך ההפרה את תיקן ולא בכך, החל טרם אם ובין במתן השירותים התחיל אם בין ,שהיא

 להפסיק הבלעדי דעתה שיקול לפי עירייהה רשאית ,עירייהה מן התראה בכתב מקבלת ימים

 ייהעירה מזכות לגרוע מבלי וזאת ההסכם את לבטלאו  נוספת התראה ההתקשרות ללא את

 .דין כל פי על או זה בהסכם לשיפוי הנאמר

 כולן או ,בהתחייבויותיו לעמוד יוכל לא כי מסתברת אפשרות קיימת כי לדעת הספק נוכח .12.2

 אם התחיל בין ,זה בהסכם שנקבעו במועדים לעמוד יוכל לא כי או ,שהיא סיבה מכל ,מקצתן

 רשאיתכאמור,  הספקהודיע  .ובכתב פה בעל מיד כך על יודיע ,לאו אם ובין העבודה בביצוע

 זה סעיף הוראות ויחולו ,ההתקשרות להפסיק את ,הבלעדי דעתה שיקול לפי עירייהה

 .ביםהמחוי בשינויים

 ,דלהלן מהמקרים אחד בכל ,רשאית עירייהה תהא ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .12.3

 לבטל הדברים,לגבי אמיתות  מציעיום,  ובדיקה מול ה 14, לאחר התראה של בכתב בהודעה

 :למציע אחר ההסכם פי על השירותים מתן את למסור או/ו ההסכם את

 נכסים כינוס צו או כשניתן ,רגל פשיטת בקשת הספק נגד הוגשה או הרגל את פושט כשהספק (1)

 פירוק על החלטה ידו על נתקבלה תאגיד שהואספק  של ובמקרה חלקם או כולם ,נכסיו לגבי

 סידור או לפשרה הגיע שהוא או פרוק צו נגדו ניתן או לפרוק נגדו בקשה שהוגשה או מרצון

 איתם הסדר למען או פשרה ארכה קבלת למען לנושיו פנה שהוא או חלקם או כולם עם נושיו

 . 1983-ג"תשמ  )חדש נוסח( החברות לפקודת בהתאם

 יום ממועד פתיחתה. 60כל האמור תקף במקרה והבקשה לא בוטלה או סולקה, תוך 

 .בכתב מראש עירייהה הסכמת ללא ,לאחר מקצתו או כולו ההסכם את מסב כשהספק (2)

 .ההסכם מביצוע מסתלק כשהספק (3)

 ואינו ,העירייה פי דרישות על ברציפות נותנם שאינו או השירותים מתן את מפסיק כשהספק (4)

  .במתן השירותים להמשיך עירייההמ בכתב להוראה מציית

 או נתן הספק בשמו של אחר אדם או שהספק ,דעתה להנחת הוכחות עירייהה בידי כשיש (5)

 דבר לכל או להסכם בקשר כלשהיא טובת הנאה או ,דורון ,מענק ,שוחד כלשהוא לאדם הציע

 .ההסכם בביצוע הכרוך

 או ,נכונה אינה הסכם זה חתימת עם בקשר שניתנה ,הספק של כלשהי הצהרה כי התברר (6)

 על להשפיע כדי בה היה ,הרייעיה לדעת אשר מהותית עובדה עירייהל גילה לא שהספק

 .עמו ההתקשרות

 מדויקים חות שאינם"דו או/ו נתונים או/ו הצהרות עירייהל בזדון העביר הספק כי התברר (7)

 .תפקידיו ביצוע במסגרת

 של יסודית הפרה לעיל מהווים (7)-(1בסעיפים ) הנקובים המקרים כי ,יובהר ספק הסר למען (8)

 .סגורה רשימהמהווים  הם ואין הספק ידי על ההסכם
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, תודיע העירייה יציאה מההתקשרות על עירייהה ותחליטבמקרה  ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי .12.4

 יום לפני היציאה מההתקשרות. 30את למציע לפחות 

 לגרוע או ,ידו על והשירותים המסופקים הציוד לטיב הספק מאחריות לגרוע כדי באמור אין .12.5

 זכות לרבות זה בהסכם לאמור ובהתאם יןד פי כל על ,העירייה לרשות העומד סעד מכל

 .עיכבון

 

 במסמכים עדיפות .13

 זה הסכם הוראות יחולו ,זה הסכם לבין ההצעה או המכרז חוברת הוראות בין סתירה של מקרה בכל

 חוברת הוראות בין סתירה של מקרה בכל ;(שניתנו ע"י העירייה)בכפוף לתשובות להסתייגויות 

 להן שהסכים התחייבויות גם ,לעיל האמור אף על ;המכרז חוברת ותהורא יחולו ,ההצעה לבין המכרז

 .המציע תחייבנה את, קשה להצעת מכרזבב המפורטות החובה לדרישות מעבר בהצעה הספק

 

 הסכם פי על וזכויות חובות המחאת .14

 ניתנה לכך כן אם אלא ,זה מהסכם הנובעת חובה או זכות כל לאחר להמחות רשאי אינו הספק

 הספק לשחרר את כדי בכך יהיה לא ,כאמור עירייהה הסכמת ניתנה ;ובכתב מראש ייהעירה הסכמת

 .זה הסכם ולפי דין כל פי על כלשהי חובה או ואחריות מהתחייבות

 

 שינויים .15

 .ובכתב הצדדים שני בהסכמת ייעשה זה הסכם בהוראת שינוי כל

 

 שיפוט .16

 .ישראל מדינת דיני יחול זה חוזה על .16.1

 המוסמכים המשפט לבתי תהיה זה הנובעים מחוזה ועניין דבר לכ לגבי השיפוט סמכות .16.2

 .במחוז ירושלים

 

 והודעות הצדדים כתובות. .17

 

 אימייל:. _________________טלפון:  ____________שם אישר קשר:  .17.1

________________________. 

שם אישר קשר: _______________ טלפון: ____________________ אימייל:  .17.2

 כתובת____________________ __________

 ___________ ______________________________המציע

כתובות הצדדים לעניין הסכם זה, הינם כנקוב בכותרת להסכם זה. כל הודעה שתישלח  .17.3

מצד למשנהו בהודעת פקסימיליה ולה מצורף אישור בדבר העברת המסמכים במכשיר 

 תרת ההסכם, תחשב כהודעה לצרכיי הסכם זה. הפקס, לפי מספרי הפקסימיליה שצוינו בכו

 

כל הודעה שתישלח מצד למשנהו בהודעת דואר אלקטרוני, לפי הכתובת שצוינה בכותרת  .17.4

 כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה.-אם-ההסכם, תחשב כהודעה לצרכיי הסכם זה, אלא
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ים דלעיל, כמו כן, משלוח דברי דואר על ידי שימוש בדואר רשום לפי כתובתם של הצדד .17.5

 כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה. -אם-תחשב גם היא להודעה, אלא

 

שעות מעת מסירתה למשלוח במכשיר  72הודעות אלו תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום  .17.6

הפקסימיליה ו/או בדואר, לפי העניין, ואם נמסרה ביד או בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה 

 או שליחתה לפי העניין.

 

 באו הצדדים על החתום:ולראיה 

 

 

 

 

_________________                        _______________ 

 הספק       העירייה
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 המכרזנוסח ערבות  -'דנספח 

 לכבוד

 שמש-ביתעיריית 

 

              הנדון: ערבות מס' 

 30,000ום עד לסך של "( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכהמציעעל פי בקשת _____________ )להלן: "

 . אספקת דלקים וזאת בקשר עם השתתפותו במכרז פומבי מס' ____________, לאספקת שירותי ₪

 

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב  15אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

לשהו או באופן כלשהו או לדרוש שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כ

את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 

 שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 

את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן  מאתנואתם תהיו רשאים לדרוש 

 ל הסך הכולל הנ"ל.עלא יעלה ייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם מת

 

סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

, שהינו   2018ינואר  או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש

 המדד הידוע במועד מתן ערבות זו. 

 

 במכתבנו זה:

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 

 

דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב עד לתאריך האמור. על  , וכל31/10/2018ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

עות בהן הסניף פתוח, דרישה בפקסימיליה, טלקס, הדרישה להימסר בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה, בש

דואר אלקטרוני או מברק לא תיחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור 

 לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

  __________________                      ___________________            

  כתובת הבנק שם הבנק
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 נוסח ערבות ביצוע -'הנספח 

 לכבוד

 שמש-ביתעיריית 

              הנדון: ערבות מס' 

 

 למדד שיוצמדו₪(, אלף שלושים )ובמילים: ₪  30,000 לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

)להלן:    _____________________מאת חב'  תדרשו אשר ______________ לצרכן מתאריך המחירים

 . אספקת שירותי אספקת דלקים, בנושא ______  מס' הסכם שנחתם בעקבות מכרז  עם "המציע"(, בקשר

 

 את לנמק שיהיה עליכם בלי דרישתכם, מקבלת ימים 15 ל, תוך"הנ הסכום את לכם מתחייבים לשלם אנו

 כל שנטען ומבלי המציע הסכום כאמור מאת ילוקס את להסדיר תחילה שתידרשו מבלי לבססה, או דרישתכם

 .בקשר לחיובו כלפיכם למציע לעמוד שיכולה או שתעמוד הגנה טענת

 

 כן אם , אלא ___________חודש מיום החתימה על החוזה, כלומר עד לתאריך  25 עד בתוקף תהיה זו ערבות

 .דרישת המציע פי או על יום לאחר סיום ההתקשרות 180המציע עד  בקשת י"עפ תוארך

 כערבות ודרישתכם( תישאר הערבות בין )ההפרש  הערבות יתרת הרי הערבות, מסכום חלק לשלם נדרש אם

 .לעיל לתנאים ובהתאם לעיל, הנקוב בתאריך פקיעתה מועד עד לכם

 .להסבה או להעברה ניתנת אינה אשר בתנאים, מוגבלת בלתי אוטונומית, הינה זו ערבות

 פקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין ערבות זו. דרישה שתשלח באמצעות

כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב עד לתאריך סיום תוקף הערבות. על הדרישה להימסר בסניף 

הבנק המצוין בכתב ערבות זה, בשעות בהן הסניף פתוח. דרישה בפקסימיליה, טלקס, דואר אלקטרוני או 

ך ערבות זו. דרישה שתגיע לאחר תאריך סיום תוקף הערבות לא מברק לא תיחשב כדרישה מספקת לצור

 תיענה.

 

 

 

 :הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות לפי דרישה

 ____________________ הבנק:  שם

 ______________________ הסניף:  ומס' הבנק מס'

 ______________________ הבנק:       סניף כתובת

 

 חתימה: ___________________ תאריך: ________________   
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 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום תצהיר -'ונספח 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם __________________  

היה צפוי לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי א "(המציע)להלן: "שמספרו ____________ 

 לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: 

 הנני מצהיר כי התקיים בחברה אחד מאלה:   .1 

ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה  המציע )א(

 שקדמה למועד חתימת התצהיר. 

אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק או בעל הזיקה  המציעאם  )ב(

 תה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת התצהיר. יההרשעה האחרונה לא הי –עובדים זרים 

  –עניין סעיף זהל 

גם  בעל השליטה בו או  -הוא חבר בני אדם המציעמי שנשלט על ידי מקבל הסיוע ואם  –"בעל זיקה" 

 ליטת בעל השליטה בו. חבר בני אדם אחר שבש

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –"חוק עובדים זרים" 

 .1991 -התשנ"א

  .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 

  אחד מאלה: מציעהנני מצהיר כי התקיים ב .2

 ק שכר מינימום.ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חו המציע )א(

או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת  המציע )ב(

 התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה. 

או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד  המציע )ג(

  עד ההרשעה האחרונה. חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממו

 -לעניין סעיף זה

 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו 

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  

 .המציעחבר בני אדם שנשלט על ידי  (1) 

 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: המציעאם  (2)
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 ;בעל השליטה בו )א(  

 י אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה חבר בנ )ב( 

במהותו להרכב כאמור של ספק  השירות, ותחומי פעילותו  של חבר בני האדם 

 ;דומים במהותם לתחומי פעילותו של ספק  השירות

 ;מי שאחראי מטעם ספק  השירות על תשלום שכר העבודה )ג( 

חבר בני אדם אחר, שנשלט  –שליטה מהותית  אם בעל הסיוע הוא חבר בני אדם שנשלט (3)

  ;שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק השירות

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון  –"הורשע" 

  (. 31.10.02התשס"ג )

  . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום"  

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  –"שליטה מהותית" 

  אדם.

הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן 

 אמת. -תצהירי

  

   

 שם המצהיר + חתימה  תאריך

 

 אישור 

 1971 -תשל"אלפקודת הראיות )נוסח חדש(,  15בהתאם לסעיף 

ת כי ביום ___ בחודש /מאשראני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר.___________(, מרחוב _______, 

ידי ת.ז. מס' -____ שנת ____ הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על

עליו להצהיר את האמת, וכי  _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי

 יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. 

            

           

 _________________ , עו"ד 
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 סודיותהצהרת  -'זנספח 

 סודיות שמירת על הצהרה

עם חב' __________________ )להלן: "המציע"( אני הח"מ _______, מורשה חתימה מט כי מצהיר הנני

 ואת 1977 -ז"תשל ,עונשין לחוק 119 -ו 118 הסעיפים את לב בתשומת שמספרו ____________, קראתי

 מטעם תפקיד ממלא על החלה הסודיות לחובת הנוגעים, 1981-א"התשמ הפרטיות הגנת לחוק ב' 23 סעיף

 .המדינה עם חוזה בעל על או/ו ל"הנ בביצוע החוקים המועסק או המדינה

 וכי ידו-ו ואת כל המועסק עלאות ומחייבים ואלי מכוונים שהם ויודע תוכנם את מכירהנני מצהיר, כי המציע 

 .לפיהם עבירה מהווה זו הצהרה פי על והתחייבותי מילוי אי

 

 העונשין חוק

 

-ח"תשי מבקר המדינה, בחוק כמשמעותו מבוקר גוף עם או המדינה עם חוזה בעל אדם היה )א(: 118סעיף 

 ,החוזה ביצוע עקב אליו ידיעות שיגיעו בסוד לשמור התחייבות יש ובחוזה משולב(  )נוסח 1958

 שנה מאסר – דינו ,לקבלה מוסמך היה לאדם שלא כאמור ידיעה ,כדין סמכות ללא ,מסר והוא

 .אחת

 תהא ואולם ;ביצוע החוזה לשם ,כקבלן או ובדכע ,שהועסק מי לרבות -חוזה" זה, "בעל )ב( בסעיף                

 והוא בסוד כאמור לשמור ידיעות ההתחייבות על ידע שלא זה סעיף לפי לנאשם טובה הגנה זו

 .לב בתום הידיעה את מסר

 

 שאינו מוסמך לאדם מסרו והוא ,בסוד לשמרו שעליו מפורש בתנאי רשמי מסמך לו שנמסר : מי119סעיף 

 של בטיחותו כדי לסכן בו שיש מעשה עשה או בשמירתו התרשל  ;אחת השנ מאסר – דינו ,לקבלו

 .חדשים ששה מאסר – דינו ,המסמך

 

 :הפרטיות הגנת חוק

 

 או כדין סמכות פי על לרבים פורסם המידע אם זולת ,אסורה ציבורי גוף מאת מידע מסירת : )א(ב 23 סעיף

 .למסירה הסכמתו נתן אליו מתייחס דעהמי אשר שהאדם או כדין סמכות פי על הרבים לעיון הועמד

 

 

 על והמתחייב התפקיד מילוי אגב ולידיעת שהגיע דבר כל שבסוד כדבר ראהי ותפקיד במילוי כי מצהירהמציע 

 .דין כל פי

 

 

 חתימה: ___________________   תאריך: ________________   
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 אישור עריכת ביטוח -'נספח ח

 תאריך: ______________    "המזמין"( )להלן:, בית שמש עיריית ,לכבוד

בכל הקשור לאספקת דלקים, : "החברה"( הנדון:  עריכת ביטוחים ע"ש __________________ )להלן
שמנים, תוספים לכלי אמצעי תדלוק )לרבות דלקים,ו/או כרטיסי תדלוק מגנטיים ו/או אמצעי תדלוק נוספים(, 

 "(השירותים"-" והמוצרים: "רכב וכן הרכבתם ופירוקם של הדלקנים )להלן

"( ערכנו תקופת הביטוחהננו מאשרים בזאת כי החל מיום ___________ עד ליום ___________ )להלן: "
פי הביטוחים המפורטים להלן -על שם החברה את הביטוחים המפורטים להלן, כאשר היקף הכיסוי הניתן על

או מהדורה מאוחרת יותר של נוסח  2013הידוע כביט פי נוסח הפוליסות -אינו נופל מהיקף הכיסוי הניתן על
 פוליסות ביט

 פוליסה מס'_______________________ ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .א
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות החברה על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש העלול להיגרם 

שהו )לרבות המזמין, עובדיו ובני משפחותיהם, לקוחותיו ואורחיו( בכל הקשור לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כל
לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. הביטוח כאמור אינו  $2,000,000במוצרים ובשירותים בגבול אחריות של לפחות 

הרעלה או גוף  כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה של כלי רכב,
זר במזון או במשקה, בעלי חיים, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות 
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליו 

מטעמה, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב  עקב מעשה ו/או מחדל של החברה ו/או של מי מהבאים
ין כי לעניין אבדן או נזק אשר עלול הסר ספק, יצוהביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. למען 

 להיגרם לכלי הרכב תוך כדי ו/או עקב השירותים ו/או המוצרים, ייחשבו כלי הרכב במפורש לרכוש צד שלישי.

 פוליסה מס'_____________________________מעבידים  ביטוח חבות .ב
ביטוח אחריות מעבידים המבטח את חבות החברה כלפי עובדיה עפ"י פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ביטוח וחוק 

, בגין פגיעה גופנית או מחלה אשר עלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב 1980-האחריות למוצרים פגומים תש"ם
ביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, פתיונות ורעלים וכן בדבר מתן השירותים. ה

או מחלה מקצועית העסקת נוער. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען כי לעניין קרות תאונת העבודה 
הביטוח כאמור סעיף בדבר  כן כולל-כלשהי כי המזמין נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי החברה. כמו

ויתור על זכות תחלוף לטובת המזמין והבאים מטעמו, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם למקרה 
 פי הפוליסה.-$ לתובע, לאירוע ובמצטבר על 5,000,000גבולות אחריות:   הביטוח בזדון.

 __פוליסה מס' __________________________ביטוח אחריות המוצר  .ג
ביטוח אחריות המוצר המבטח את חבות החברה בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח, 
בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב המוצרים )מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגם ו/או ליקוי 

 ו/או תדלוק שגוי ו/או מיהול המוצרים(במוצרים ו/או בהוראות השימוש בהם ו/או באריזותיהם ו/או בסימונם 
פי הפוליסה. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין חבות אשר -$ לאירוע ובמצטבר על 2,000,000בגבול אחריות של 

עלולה להיות מוטלת עליו בכל הקשור במוצרים ובשירותים וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבותה של החברה כלפי 
למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת הייצור ו/או האספקה ו/או השיווק של המוצרים המזמין. הביטוח כולל מועד 

 והשירותים, המוקדם מבין המועדים כאמור, )אך לא לפני ________(
חודשים לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך ע"י החברה ביטוח חלופי  6הביטוח כולל תקופת גילוי בת 
 ר באישור זה.המעניק כיסוי כמתחייב מהאמו

הננו מאשרים כי הפוליסות דלעיל קודמות לכל ביטוח הנערך ע"י המזמין, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או 
תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. כמו כן, אי קיום תנאי הפוליסות בתום לב ע"י החברה ו/או הבאים מטעמה לא 

וליסות הנ"ל. בנוסף הננו מאשרים כי הפוליסות דלעיל כוללות תנאי מפורש תגרע מזכות המזמין לקבלת שיפוי על פי הפ
על פיו לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה, בדואר רשום, לידי 

וליסות הנ"ל יום מראש. הננו מאשרים כי החברה בלבד אחראית לתשלום דמי הביטוח עבור הפ 30המזמין, לפחות 
 ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פי הפוליסות כאמור.

 פי האמור באישור זה.-אישור זה כפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על

 חתימת המבוטח
 

 תפקיד החותם  שם החותם  חותמת המבטח
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 מסמך אי ניגוד עניינים -'טנספח 

 רב,בכבוד 

״הספק״(, מצהירים  לן:_____________)להמס׳ חברה________________________ אנו חברת 
 דלקמן:, כבית שמשעיריית ומתחייבים בזאת כלפי 

 םמניגוד ענייני תעונהימ

 עפ״י העירייהמנע מכל מצב של ניגוד עניינים בקשר לקיום התחייבויותיו כלפי יהספק מתחייב לה  1
וכן להימנע מקיום קשרים עסקיים, במישרין או  העירייההיה קיים בינו ובין הקיים ו/או שי המכרז

אשר אינו הנציג המוסמך של  העירייה,עם מי מעובדי  או להליך כאמור, מכרזבעקיפין בכל הנוגע ל
 .המכרזלעניין  העירייה

 םהודעה על ניגוד ענייני תחוב

  , על כל מקרה ייה וליועץ המשפטי לעירייההעירבנוסף, מתחייב הספק להודיע בכתב לנציג מוסמך של  2
          לו על קיום ניגוד  עכשייווד מידכאמור ו/או חשש לקיום ניגוד עניינים, וזאת  שבו יתקיים ניגוד עניינים          

         בקשר לכך . העירייה, ולפעול עפ״י הוראות מבניהםעניינים או על קיום חשש כאמור, לפי המוקדם 
 .העירייההמועסק ע״י  םהנאה לאד בתטו תןעמלה ו/או מ םשלותעל  ראיסו

 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק שלא לתת, במישרין או בעקיפין לרבות באמצעות  3
מי מטעמו, עמלה ו/או הטבה ו/או תמורה אחרת כלשהי )שאינה במסגרת קבלנות משנה לביצוע 

וזאת לאדם, המועסק ע״י עירייה, עם ה מכרזין הזכייה בהחוזה, במהלך העסקים הרגיל(, בג
 .העירייהו/או לתאגיד ו/או לגוף אחר, הקשור/ים לאדם המועסק ע״י עירייה ה

 תיווךנושא ב תורקשתהודעה על ה בתחו

 , על כל התקשרות בינו ובין כל אדםעירייהכמו כן, מתחייב הספק, להודיע בכתב לנציג מוסמך של ה  4
ו גוף אחר, בעניין מתן דמי ייעוץ ו/או עמלה ו/או תמורה אחרת כלשהי הנוגעת ו/או תאגיד ו/א

, עירייהההתקשרות או הגשת ההצעה ל ביצוע לפני, וזאת  מכרזלייעוץ ו/או לתיווך, בקשר לזכייה ב
 פרטים על התקשרות זו, ככל שתדרוש . עירייה, וכן למסור למבניהםלפי המוקדם 

 תשונו

נספחים ההמכרז ו/או לגרוע מכל חובה אחרת החלה על הספק עפ״י  אין בהתחייבות זו כדי 5
 ו/או עפ״י כל דין .למכרז  

 הכותרות שבכתב התחייבות זה, נועדו לנוחיות בלבד ואין בהן כדי לשמש לצורך פרשנות ההוראות  6
 שבכתב ההתחייבות .

 

 חתימת הספק:_____________________  תאריך: _________________       

 ל ידי: ע

 תפקיד:__________________________    ____________________שם:

 תפקיד:__________________________    ____________________שם:

 

 ראישו

, לאחר שבדקתי  ____________________________________________________ אני הח״מ עו״ד, 
_______________________ ההתאגדות, לרבות התקנות וההחלטות הרלוונטיות של חברת את מסמכי
___________________________, ה״ה  ״(, מאשר בזאת כיהספק)להלן: ״______________  מס׳ חברה

 ________ת . ז .   __________________________ ו ___________________ ת.ז. _____________,
חתימתם בצירוף חותמת הספק, מחייבת את הספק לעניין ההתחייבות  מוסמכים לחתום בשם הספק וכי

 האמורה לעיל.

    

 חתימה______________  שם ___________  _תאריך___________
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 פרטים על מגיש ההצעה/מכרז  -'י נספח

 מהווה מסמך בלתי נפרד מההצעה
 

 שם הקבלן/מגיש ההצעה:_________________________________
 

 מס' תעודת זהות:_______________________________________
 

 ______________כתובת פרטית:___________________________
 

 טלפון בבית:___________________________________________
 

 מס' פקס':_____________________________________________
 

 כתובת דוא"ל:___________________________________________
 

 מס' טלפון נייד: __________________________________________
 
 

__________       ___________ 
 שם המגיש           תאריך  
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 אם המגיש הוא חברה:
 

 שם החברה: ____________________________________________
 

 _______מס' חברה:______________________________________
 

 כתובת החברה:___________________________________________
 

 טלפון:_________________________________________________
 

 מס' פקס':_______________________________________________
 

 כתובת דוא"ל:____________________________________________
 

 טלפון נייד: _______________________________שם איש קשר ומספר 
 
 

__________       _____________ 
 חותמת וחתימה            תאריך     
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 נספח פיזור תחנות  -"אי נספח

 

 :_____________ כמות התחנות בתור העיר בית שמש

  ______ע"פ גוגל מפות : _ 2מרחק )נסיעה( מהתחנה הקרובה ביותר לרחוב יצחק רבין 

 
 :ק"מ מתחום השיפוט של בית שמש 10רשימת תחנות וכתובות של תחנות ברדיוס 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 

7. __________________________ 

8. __________________________ 

 
__________      _________ 

 חתימה          שם החברה   
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 מועצה לחבר ו/או הרשות לעובד קירבה היעדר בדבר הצהרה - "בנספח י

 בית שמש לכבוד, עיריית

 

 :הבאים הסעיפים הוראות את לידיעתי הביאה בית שמשעיריית  כי בזאת מצהיר הנני .1

 : כדלקמן הקובע )חדש נוסח( העיריות לפקודת )א( 'א 122 סעיף 1.1

 על העולה חלק האמורים לאחד שיש תאגיד או ,שותפו או סוכנו ,קרובו ,מועצה חבר"

 צד יהיה לא ,בו אחראי עובד או מנהל מהם שאחד או ברווחיו או בהונו אחוזים עשרה

 .אחות" או אח ,בת או בן ,ורהה ,זוג בן " – זה "קרוב לעניין ,העירייה עם לעסקה או לחוזה

 ברשויות הציבור נבחרי של עניינים ניגוד למניעת כללים בדבר ההודעה של )א 12 (כלל 1.2

 :הקובע המקומיות

 ,זה לעניין :המקומית הרשות עם לעסקה או לחוזה צד יהיה המועצה לא חבר

 בו שליטה בעלי קרובו או שהוא תאגיד או קרובו או מועצה חבר - מועצה" חבר"

 ( 2)1 –ו  (1) 1בסעיף  " קרוב"ו "שליטה "בעלי  הגדרות ראה

 :כי הקובע )חדש נוסח( העיריות לפקודת ))א174 סעיף 1.3

 או עצמו ידי על ,בעקיפין או במישרין ,מעוניין או נוגע יהיה לא עירייה של עובד או פקיד" 

 המבוצעת עבודה ובשום העירייה עם שנעשה חוזה בשום ,סוכנו או שותפו או זוגו-בן ידי על

 .למענה"

 : כי ולהצהיר להודיע מבקש הנני לכך בהתאם .2

 לו שאני מי לא ואף אחות או אח ,בת או בן ,הורה ,זוג בן: לי אין העירייה מועצת חברי בין  2.1

 .שותף או סוכן       

 אחוזים עשרה על העולה חלק מהם לאחד שיש ,שותפו או סוכנו ,קרובו ,מועצה חבר אין   2.2

 עובד או מנהל מהם שאחד או הצעתי את הגשתי באמצעותו התאגיד של ברווחיו או בהונו        

 .בו אחראי       

 .ברשות העובד ,סוכנו שאני מי או שותף ,זוג בן לי אין  2.3

 אם או ,לעיל כאמור קרבה לי יש אם הצעתי את לפסול רשאית תהיה העירייה כי לי ידוע .3

 .כונהנ לא הצהרה מסרתי       

 הינו זו בהצהרה והאמור ,ומלאים נכונים הינם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזאת מצהיר אני  .4

 .אמת        

 לפקודת (3א') 122 סעיף מהוראות ובפרט בכלל דין כל מהוראות לגרוע כדי לעיל כאמור אין .5

 להתיר יתרשא הפנים שר ובאישור מחבריה 2/3של   ברוב העירייה מועצת לפיהן ,העיריות       

 .ברשומות פורסמו ותנאיו שהאישור ובלבד העיריות לפקודת )א )א 122 סעיף לפי התקשרות      

 

 ____________המציע חתימת____________                                         המציע:  שם
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 כתב התחייבות לעבודה בחירום - גנספח י"

 

 לכבוד

 בית שמש עיריית

 שלום רב,

 חירום בזמן שירותים לאספקת התחייבות כתב                                         

 עליו_______  מיום לחוזה בהתאם(" השירותים" :)להלןשירותי אספקת דלקים  לכם יםמספק ואנו  :הואיל
 ;("החוזה: ")להלן אתכם נוחתמ

נדרשים  והשירותים" קיומיים ותיםשיר למתן מפעל"כ או / ו" חיוני מפעל"כ מוכרת והעירייה  ל:והואי
 ;חירום מצב יוכרז שבהן בתקופות לעירייה

 :כדלקמן כלפיכם ומתחייבים מאשרים / מצהירים אנו לפיכך

 בתקופות שבהן גם, ושוטף רציף באופן, לעירייה השירותים מתן המשך ולחשיבות לחיוניות מודעים אנו .1
 .חירום מצב יוכרז

 כל יתר את ולקיים, ושוטף רצוף באופן, החוזה נשוא השירותים מלוא את לעירייה לספק מתחייבים אנו .2
 ושעות לרבות בימים, חירום מצב יוכרז שבהן בתקופות גם, היקפם במלוא, החוזה פי על התחייבויותינו

 .השירותים אספקת ידכם על תידרש שבהם, חריגים

 תוספת כלשהי ללא, בחוזה תהמוסכמ התמורה בעבור, לעיל התחייבויותינו את למלא מתחייבים אנו .3
 .האמורה לתמורה

של  יסודית להפרה תחשב והפרתה מהחוזה נפרד ובלתי מהותי חלק מהווה זה שבכתב התחייבותנו .4
 .דין כל פי ועל בחוזה הקבועים והסעדים הזכויות כל את לכם המקנה, החוזה

________________        _____________       __________                 ___________ 
 המבצע מטעם החותם טלפון                 שם                   כתובת                              המבצע שם         

 

 : _____________תאריך

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                               _________________ 
 חותמת    +  חתימה                                                                                                                    

 

 

 הערה:
 כל מה שמצוין בלשון רבים, חל גם על עובד יחיד
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 מכרז תאום אי בדבר תצהיר - דנספח י"

 

 זה תצהיר על לחתום כדין מוסמך. _______________ ז.ת__________________________  מ"הח אני
לאספקת  למכרז"(, המשתתף: "להלן___________________________ )_________ הצעת עם בקשר

 :כדלקמן בזאת מצהיר"(, המכרז: "להלן) 00/18' מס פומבי מכרז, שירותי דלקים לעירייה

 

 .ומנהליו המשתתף בשם זה תצהיר על לחתום מוסמך אני .1

 .למכרז המשתתף מטעם המוגשת להצעה במשתתף אחראי אשר המשרה נושא אני .2

, התייעצות ללא, עצמאי באופן המשתתף ידי על הוחלטו למכרז המשתתף בהצעת המופיעים יםהמחיר .3
 .אחר פוטנציאלי משתתף עם או אחר משתתף עם קשר או הסדר

 אשר תאגיד או למכרז הצעות מציע אשר גורם כל בפני הוצגו לא למכרז המשתתף בהצעת המחירים .4
 .למכרז הצעות להציע הפוטנציאל את לו יש

 .למכרז הצעה מלהגיש אחר מתחרה להניא בניסיון מעורב ייתיה לא .5

 המשתתף מהצעת יותר נמוכה או גבוהה הצעה להגיש אחר למשתתף לגרום בניסיון מעורב הייתי לא .6
 .למכרז

 .שהוא סוג מכל תחרותית בלתי הצעה להגיש למתחרה לגרום בניסיון מעורב הייתי לא .7

 מתחרה עם כלשהו ודברים דין או הסדר בעקבות עשיתנ ולא לב בתום מוגשת למכרז המשתתף הצעת .8
 .במכרז אחר פוטנציאלי מתחרה או

 את בעיגול לסמן יש) נכון לא/  נכון – מכרז לתיאום בחשד חקירה תחת כרגע נמצא לא המשתתף .9
 (. התשובה

 : פרט נא, נכון לא אם            

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 עבירות לרבות, העסקיים ההגבלים חוק על בעבירות האחרונות השנים בארבע הורשע לא המשתתף .10
 :             פרט נא, נכון לא אם(. התשובה את בעיגול לסמן יש) נכון לא/  נכון  – מכרזים תיאומי של

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 בפועל מאסר שנות חמש עד גיעלה יכול מכרז תיאום על העונש כי לכך מודע אני .11
    __________       _____________               _____________            ____________ 

 המצהיר חתימת              ותפקידו המצהיר שם              המשתתף שם                       תאריך   

 אישור

 בפני התייצב____________  ביום כי, מאשר______ __________________ ד"עו, מטה החתום אני
 בשם להתחייב והמוסמך_________________  שמספרה ז.ת הנושא__________________________ 

 לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא אם וכי אותה ורק כולה האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר המשתתף
 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את באוזניי אישר בחוק הקבועים

                                                                                
                                                                                                                     __________________________ 

 חותמת+  חתימה+  מלא שם                                                                             תאריך         


