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 04/2020' מס מכרז

 תוכן עניינים

 
 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 

 פרטי המשתתף ותיאור ניסיון קודם. – (1מסמך א)

 חתימה. נוסח אישור רישום תאגיד וזכויות – (2מסמך א)

 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי. -תצהיר קיום דיני עבודה  – (3מסמך א)

 נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית. – (4מסמך א)

 נוסח ערבות בנקאית למכרז. – (5מסמך א)

 

 

 הצהרת המשתתףהצעת ו –מסמך ב' 

 

  ההתקשרות הסכם -מסמך ג' 

 מפרט.  - נספח א'

 יצוע.נוסח ערבות ב - נספח ב'

 נוסח אישור על עריכת ביטוחים. - נספח ג' 

 נוסח שמירה על סודיות. - נספח ד' 

 נספח ה'

 'ונספח 

- 

- 

 .שמירה על הוראות החוק, בטיחות ואחריות

 סוגי השמנים.
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 החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ 

 04/2020 'מספומבי  מכרז - הצעות להציע הזמנה
 לאספקת דלקים ושמנים לתחנת הדלק בחניון "הר טוב"

 
 

  כללי .1

 או" חברהה: "להלן) בע"מ החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה

, טוב הר חניוןב ים ושמנים לתחנת הדלקלאספקת דלק מחיר הצעות בזה מזמינה"( המזמינה"

 או/ו" העבודות": להלן)  המכרז במסמכי כאמור ולמפרטים לתנאים הוראותל בהתאם

 (.  "השירותים"

 

 

ההתקשרות עיקרי .2

 רק הצדדים את תחייבנה הסעיף והוראות בלבד כלליים הינם להלן זה בסעיף המובאים הפרטים

 הייתה. המכרז ממסמכי באיזה ומפורשת מפורטת אחרת התייחסות אין בהם אשר במקרים

:והמפורטת האחרת ההוראה תחייב, המכרז ממסמכי באיזה כאמור אחרת חסותהתיי



" ( החניוןטוב )להלן: "-טוב" הנמצא בסמוך לאזור התעשייה הר בשטח הידוע כחניון "הר .2.1

ושל  פועלת תחנת דלק המספקת דלקים ושמנים לכלי רכב, ובין היתר לרכביה של החברה

."(צההמועהמועצה האזורית מטה יהודה )להלן: "

יתקין מתקני דלק, מתקן למילוי אויר ואמצעי החברה מעוניינת להתקשר עם גורם אשר  .2.2

השונים הדרושים להפעלת  הםלסוגי שמניםו דלקספק את י "(,המתקנים)להלן: " בטיחות

התקנים )להלן: " החברהרכבי התקני תדלוק אוטומטיים ביתקין  ,בחניון תחנת הדלק

)להלן:  וההתקנים אחזקה ותחזוקה למתקנים וכן יעניק שירות "(אוטומטיים

, הכל כמפורט במסמכי המכרז. "(השירותים"

חודשים.  36של פה תקול ההתקשרות עפ"י מכרז זה תהא בנוסח החוזה המצ"ב על נספחיו .2.3

, להאריך את תקופת ההתקשרות עם שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי לחברה

חודשים, כל אחת, בהתאם לכל דין החל על  12בנות וכה במכרז בשתי תקופות נוספות זה

החברה.

 בהתאם, לתמורה זכאי זוכהה יהיה, המכרז מסמכי י"עפ התחייבויותיו לקיום בתמורה .2.4

תעודכן מעת לעת באופן המפורט בהסכם.אשר ו המכרז במסמכי אמורלהצעתו, כ
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במכרז להשתתפות תנאים .3

ם העונים על כל הדרישות והתנאים רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעי

  שלהלן: המצטברים

 

 הינו תאגיד רשום כדין בישראל. המשתתף .3.1

המשתתף הינו חברת דלק רשומה במרשם המנוהל על ידי מינהל הדלק והגז המשרד  .3.2

משנה, אשר מאוגדות בנפרד  -מובהר, כי סוכנויות  התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.

 .השתתף במכרזמחברות הדלק, לא תורשינה ל

הינו בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במתן שרות אספקת דלק בפריסה  המשתתף .3.3

 .ארצית

, בין בין בעצמו תחנות דלק ציבוריות לפחות בפריסה ארצית, 100מפעיל בישראל  .3.4

 התקניםידי  -מספקות דלק גם עלואשר  ובין באמצעות זכיין מטעמו,  באמצעות חברת בת

 אוטומטיים.

 יונות, היתרים ואישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקף:בעל הריש .3.5

 

ותקנות שירותי  1997 –רישיון מוביל בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז  .3.5.1

 . 2001 –"א סהובלה, תש

היתר רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה לשינוע סולר/דלק )חומרים מסוכנים(,  .3.5.2

 .1993 -על פי חוק חומרים מסוכנים, תשנ"ג

 -ן תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( התשנ"השיויבעל ר .3.5.3

לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(  או דלק לסוגיו – 2.2קבוצה , 1995

 .לסוגיודלק  – 2.2קבוצה , 2013-תשע"ג

 

המשתתף ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית  .3.6

( 10ן או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה וזאת בעשר )שיש עמה קלו

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

 .להלן 4.12כמפורט בסעיף להבטחת הצעתו   ₪ 100,000 ע"סהמציע הגיש ערבות בנקאית  .3.7

 להלן.  5רכש את מסמכי המכרז, כמפורט בסעיף  .3.8

 

, מטעם זה בלבד וועדת המכרזים תתנאים להשתתפות במכרז, רשאימילא מציע אחר איזה מה לא

הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי ישלים  הולפי שיקול דעת

 ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

 

ההצעה מסמכי .4
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 : שורים המפורטים להלןהמסמכים והאי כלכל משתתף יצרף להצעתו את 

כל מסמכי המכרז, בצירוף פרוטוקול סיור הקבלנים וההודעות למציעים )ככל שנשלחו ע"י  .4.1

ידו.-החברה(, כשהם חתומים על

תיאור כללי / פרופיל של המשתתף. .4.2

מע"מ כדין. ( בתוספת₪ 3,000המכרז ) רכישת מסמכיהעתק הקבלה/חשבונית בדבר  .4.3

(, הכוללים, בין היתר, פירוט הניסיון (1מסמך א)כרז זה )טפסי הערכה, בנוסח המצורף למ .4.4

לעיל; 3.4-ו 3.3הקודם של המשתתף להוכחת עמידתו בתנאי הסף  הקבוע בסעיף 

העתק אישור ממינהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים כי הינו  .4.5

בתוקף  פורסמתחברת דלק רשומה במירשם אותו הוא מנהל או העתק הרשימה ככל שזו מ

.למועד הגשת ההצעות למכרז זה

ניתן להגיש לצורך  לעיל. 3.5הרישיונות הנדרשים בתנאי הסף הקבוע בסעיף כלל  יהעתק .4.6

הוכחת עמידה בתנאי הסף דלעיל העתקי רישיונות של חברת בת ו/או חברה בשליטה של המציע 

.הוכן לצרף את אישורה והסכמתה  של החברה לבצע את השינוע וההובל

מסמך אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה חתום ומאושר על ידי רו"ח או עו"ד בנוסח  .4.7

(.2א)

תצהיר בדבר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים חתום על ידי מורשי  .4.8

.(3מסמך א)החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח 

מטעם המשתתף, לפיו המשתתף חתום על ידי מורשי החתימה  (,4מסמך א)תצהיר, בנוסח  .4.9

ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה 

( השנים 10קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה וזאת בעשר )

שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

אישור מפקיד  , דהיינו1976התשל"ו  ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים,כ .4.10

מנהל את פנקסי המשתתף  שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי

החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 

הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על וכי  חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם -)להלן  1976

כנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.ה

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי  .4.11

אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו וכן 

י המכרז וההצעה מחייבות גבי מסמכ-וכי החתימות עלבאשר לזכויות החתימה בתאגיד 

את התאגיד לכל דבר ועניין. 

מסמך עם דרישה ראשונה, בנוסח  ןפירעו, בת החברהאוטונומית לטובת  בנקאיתערבות  .4.12

עד יום בתוקף תהיה . הערבות אלף שקלים חדשים( מאה) ₪ 000100,סך של , ב(5א)

 בדיוק. 15.1.2021

 מובהר כי: 
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לתקופה נוספת והמציע יאריך את כת תוקף הערבות תהא רשאית לדרוש הארוועדת המכרזים 

הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת -תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי

 . הצעת המשתתף

 

וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי 

 קול דעתה המוחלט.מכרז זה, או להכשירה למרות הפגמים שנפלו בה, לפי שי

 

לפירעון, כולה או חלקה, להגיש את הערבות  וועדת המכרזים ו/או החברה יהיו רשאיות

 במקרים הבאים:

שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, כל אימת  .4.12.1

 בכל דרך שהיא. 

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .4.12.2

 כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.  .4.12.3

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות  .4.12.4

 הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

 

 עקב מעשים מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה והכל

כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק 

 ערב.

 

לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו משתתף 

 רשום לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.

 

, מטעם זה ת המכרזיםועדרשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו המשתתף א צירף ל

בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש 

מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה יוסיף ו/או כי 

המפורטים בה וכן רשאית החברה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי.

 

 

 

 

והוצאות המכרז חוברת רכישת .5

 בתוספת ,₪ 0003בתמורה לסך של   את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, .5.1

. סכום זה לא אשר ישולמו לחברה במועד קבלת מסמכי המכרז וכתנאי לקבלתם ,מע"מ
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מובהר כי רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע הינה תנאי להגשת הצעת יוחזר בכל מקרה. 

 גרתו. כמו כן, לא ניתן להעביר זכות זו לתאגיד אחר. המציע במס

בתאום –ניתן לעיין במסמכי המכרז )ללא זכות צילום( ללא תשלום במשרדי החברה  .5.2

 .02-9958891בטלפון  חברה כלכלית מטה יהודההמזכירה  ,חביבי אורליגב' עם  מראש

תתפות במכרז, כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהש .5.3

ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה 

 על המציע. 



 ושינויים הבהרות, מציעים כנס .6

המפגש יערך מפגש וסיור מציעים למתן הבהרות למכרז.  09.00בשעה  17.8.2020ב' ביום  .6.1

  .חובה הינהם השתתפות בכנס המציעי .בתחנת הדלק בחניון הרטוביתקיים 

 

החברה תוכל לערוך סיור אחד או מספר סיורים או סיורים נפרדים למציעים השונים, 

לרבות סיורים במועדים נוספים/אחרים מלבד האמור לעיל, הכל לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי.

רשאי )כל אחד( )מ( המציע)ים( להפנות לחברה  יהיה 12.00שעה  20.8.2020ה'  עד יום .6.2

. העתק השאלות שאלות הבהרה בכתב  yehuda.org.il-orli@m מייל: באמצעות

 פץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.והתשובות יו

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .6.3

 .חברהתחייבנה את ה –תשובות בכתב 

דיות. אם ימצא המשתתף אי לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסו ל המשתתףע .6.4

, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות בהירות

עדת המכרזים ולפרטם בכתב, ומהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לו

יל. משתתף שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור דלע 6.2וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 

, סתירות או אי ת בעתיד כל טענה בדבר אי בהירותובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלו

 .התאמות כאמור

הסרת ספק, בכל מקרה, ובכלל זה במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ל .6.5

נות המחייבת. למשתתף לא ו/או אי בהירות לגבי מסמכי המכרז, תקבע החברה את הפרש

תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי 

 התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה החברה.

, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים תרשאי חברהה .6.6

ה לשאלות המשתתפים. השינויים או בתשוב הותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת

והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי 

ידי רוכשי מסמכי -מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על

 ידו להצעתו. -ע"י המציע ויצורפו עלהמכרז, יחתמו 

mailto:orli@m-yehuda.org.il
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ההצעה הגשת אופן .7

סגורה ונושאת ציון  הדרישות המכרז, תוגשנה בתוך מעטפות בהתאם להצעות מפורט .7.1

במסירה )ללא שום סימני זיהוי אחרים(. מעטפת המכרז תופקד  04/2020 מס'מכרז פומבי 

  בדיוק. 12.00בשעה  26.8.2020 עד ליום,  החברהבתיבת המכרזים של  אישית

נה הצעות שתשלחנה . לא תתקבלאשר במשרדי החברה ההגשה תהיה לתיבת המכרזים .7.2

 בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל. 

( והן תהיינה באמצעות 1הצעות המחיר תוגשנה על גבי טופס הצעת המחיר )מסמך ב' .7.3

 רביים )מחירי המקסימום( הקבועים לכל פרק.למחירים המ באחוזים הצעת שיעור הנחה

מעטפת ההצעה בתיבת  או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול רבדואמשלוח ההצעה  .7.4

, מכל סיבה שהיא, בתיבת תמצא אהמכרזים, אינם עונים על דרישות המכרז, והצעה של

 המכרזים בעת פתיחתה, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

היה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש תוועדת המכרזים  .7.5

תה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול לתנאי מכרז זה, או לקבל או םשלא בהתא

 .דעתה

החברה רשאית בכל עת, ומכל סיבה שתראה לה,  לשנות את המועדים שנקבעו בהליך  .7.6

 . המכרז, ובכלל זאת ומבלי לגרוע, המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ע בהגשת הצעתו מבי .7.7

 זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות. ובכלל

עדת המכרזים רשאית לראות בהצעת המשתתף משום הצעה בלתי חוזרת, אשר עם ו .7.8

עדת המכרזים, לפי שיקול וקבלתה ע"י החברה תיכרת התקשרות מחייבת. עוד רשאית 

דעתה, לעבד את תשובותיו של המשתתף למכרז למסמכים מחייבים שיצורפו כנספחים 

 להסכם.

את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון,  המציע יגיש .7.9

 שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.

ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט  .7.10

ית, מטעם זה בלבד, לפסול רשא חברההשלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה ה

את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה 

לא העירה לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז,  חברה)גם אם ה

 וכפי שנמסר למציעים.  חברהאשר הוכן ע"י ה
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אחרון להגשת הצעות במכרז. ה ימים מהמועד 90לתקופה של בתוקף כל הצעה תהא  .7.11

והמציע מחויב לפי שיקול דעתה לדרוש את הארכת תוקף ההצעה  תהא רשאית חברהה

 לפעול בהתאם לדרישה זו.  

הזוכה ובחירת ההצעות בחינת .8

בכפוף לאמור לעיל . הבהצעה שתהיה היעילה והמיטיבה ביותר עבור חברהבחר הת, ככלל .8.1

ים בהצעה שהציון המשוקלל בגינה יהא הגבוה תבחר וועדת המכרז ,בדבר זכויות החברה

 .1במסמך ב'ביותר בהתאם למפורט 

תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת  חברהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה .8.2

ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע, ואת 

 .ם המציע בעברושל גופים אחרים ע חברהניסיונה של ה

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר  תרשאי חברהה .8.3

מונע הערכת  חברההתייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת ה

 ההצעה כנדרש. 

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  חברהמובהר בזאת כי ה .8.4

 לבטל את המכרז, על פי כל דין. שהיא והיא רשאית 

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי  טעמה(מו מי )אעדת המכרזים ו .8.5

לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא הצעתם, 

גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, 

ולבקש מהמשתתפים, שהצעותיהם  ,ת מאזנים, דו"חות מע"מ ודו"חות ניכוייםלרבו

תאימות, בין אם מדובר במשתתף בודד ובין אם מדובר במספר משתתפים מנמצאו 

לרבות עם חלק מהמשתתפים בלבד(, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בין בעל פה ובין )

רת זוכה ובין לאחר מכן. סדרי בכתב, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים, בין לפני בחי

 הדיון ורשימת המשתתפים עימם ינוהל הדיון ייקבעו על ידי ועדת המכרזים.

מען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לנהל ל .8.6

מו"מ כאמור, כדי לאפשר למשתתף להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או 

 תתף לחזור בו ממה שכתב בהצעתו.כדי לאפשר למש

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה  .8.7

שהיא, 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. 

 

:וההתקשרות זכייה על הודעה .9

מכרז תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם ועדת המכרזים, בודעת הזכייה ה .9.1

על כל  ההתקשרות כאשר עם משלוח ההודעה יחשב הסכם המשתתף,וחברה הותחייב את 

 תנאיו ונספחיו כנכרת בין הצדדים.
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ההתקשרות וכן  הסכםב ביצוע כמפורטהמשתתף שנקבע כזוכה מתחייב להעמיד ערבות  .9.2

ימים ממועד קבלת ההודעה  7, וזאת בתוך אישור על עריכת ביטוחים, כאמור שם

 . האמורה

תוחזר לזוכה הערבות הבנקאית  ואישור הביטוחים לאחר מסירת ערבות הביצוע .9.3

 שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.

 .משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב .9.4

 לעיל, תוך התקופה האמורה 9.2 כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףזוכה אחר לא מילא ה .9.5

, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או מציא אחד או יותר מהמסמכיםשם ולרבות אם לא ה

ולחלט את במכרז,  תו של הזוכהלבטל את זכיי החברה, תהא רשאית חזר בו מהצעתו

וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש  הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו

ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות 

 הזוכה. 

קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזוכה לא שמבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה  .9.6

, תהא הכאמור והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכיי ההזכיי

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש )אלף שקלים חדשים(  ₪ 1,000זכאית לסך של  חברהה

ועד למועד קיום התחייבויותיו של  לעיל 9.2בסעיף הנקוב  בגין כל יום איחור מתום המועד

 .מועד המצאת כל האישוריםהזוכה או 

מידע, הבטחה,  הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על .9.7

התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם 

לרבות במסגרת  –פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו -ההתקשרות, בין בכתב ובין בעל

 ובין לאחר שנחתם. – ההליכי מכרז ז

 

 

 

 

 

ביטול המכרז .10

לבטל חלקים ממנו, או לצאת רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או  החברה .10.1

למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, 

או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות 

 תקציב וכיוצא באלה. 

אך לא  –ית י כל דין, מובהר בזאת, כי החברה תהא רשא"בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ .10.2

 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  -חייבת 
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ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן  .10.2.1

, לשירותיםהמקצועי שנערך ו/או מהמחיר שנראה לחברה כמחיר הוגן וסביר 

 , נשואהשירותיםוזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת החברה לשלם עבור 

 .להםמכרז זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה 

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה  .10.2.2

ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות 

במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו 

 לתי שלמים.על נתונים שגויים, או ב

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או  .10.2.3

 פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

עים במכרז ו/או למי מרוכשי יעל ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצ החברההחליטה  .10.3

 ו/או כלפי מי מטעמה. החברהמסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 

 

זכויות שמירת .11

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות חברהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .11.1

 כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 את תנאי הצעתו במכרז ,לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה תהא זכאית חברהה .11.2

ית החברה מכוח החוק ו/או מכוח תנאי וזאת בנוסף לכל הסעדים האחרים להם תהיה זכא

 מכרז זה, לרבות חילוטה של הערבות הבנקאית.

מזמינה ו/או מי מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד ה המציע מצהיר ומתחייב כי הוא .11.3

רין או בעקיפין,  מישמנוע בכל הקשור במכרז זה, ב ויהיה, אשר אינו סעד כספי, מטעמה

 , מלבד סעד כספי. כלשהו משפטימדרישת כל סעד משפטי ו/או צו 

 

 

 

 ילוי מידע במכרזג .12

לדרוש ממשתתף לגלות , , על פי שיקול דעתהתרשאי טעמה(מו מי )אעדת המכרזים ו .12.1

לו, או שסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון עפרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, 

 מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו. של בעלי ענין בו, וכן כל

 –עדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון ואשר נמנע מלמסור לו תתףמש .12.2

רשאית ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות 

כתוצאה מאי הגילוי או מסירת  עדת המכרזים ו/או לחברה, לפי העניין,וולאחרת העומדת 

 י מכרז זה או לפי כל דין.המידע הכוזב כאמור, לפי תנאי מסמכ
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כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע ה חברלכה המשתתף, ולאחר מכן התברר ז .12.3

שלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמשתתף יהיה לחברה החלקי בלבד או מטעה, רשאית 

עדת וולזכאי לקבל כל פיצוי או החזר הוצאות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת 

ה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי רכתוצאה מההפ רזים ו/או לחברה, לפי העניין,המכ

 כל דין.

מען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממשתתף גילוי כל המידע כאמור וכן כל ל .12.4

, גם לגבי בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו, ומידע אחר שלדעתה יש ענין בגילוי

לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אחד או יותר, אמצעי שליטה במישרין או בעקיפין, 

 במשתתף.

ומרות לעצמן את הזכות לוודא ממקורותיהן ובכל דרך בה שחברה העדת המכרזים וו .12.5

ו את המשתתף, ואת בעלי איבחרו, אמיתות כל מידע שימסור המשתתף. בהגשת הצעתו יר

הקשור  לגביהם מידע קבלנהתרה חבהועדת המכרזים ווין בו כאילו הסכימו לכך שיהענ

 ככל שהסכמה זו נחוצה., למכרז מכל גורם אחר

הגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני משתתפים אחרים, אם ב .12.6

במכרז, פרט למידע שהינו,  רועדת המכרזים תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשו

וד מקצועי או מסחרי. עם זאת, מסכים כל לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים, בבחינת ס

סבור, לפי שיקול דעתה, ולרבות בשל תעדת המכרזים ומשתתף במכרז, כי במקרה שו

התנגדות מצד משתתף אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע כאמור, 

אמור, כל עוד לא ניתן צו בית כתהיה ועדת המכרזים רשאית להימנע מלגלות כל מידע 

 ן בגילוי.יישפט לפי פניית המעונמ

כתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם ב עדת המכרזיםומשתתף חייב לעדכן את ה .12.7

בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו , חברהלעדת המכרזים או ויחול, במידע שמסר לו

עד  –הזוכה, ואם נקבע כזוכה  למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר

 חתימה על ההסכם.ל

עדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו/או אחריו, בין ככלל ובין לגבי ו .12.8

בעלי ענין מסוימים, הסדרי סודיות מיוחדים, אם תבוא בקשה כזו מצד משתתף אחד או 

 יותר, ואולם היא לא תהיה חייבת לעשות כן. 

 

 ודיותס .13

על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי  קבלת מסמכי המכרז לשמורבמשתתף מתחייב ה .13.1

קשר או לצורך ביצוע העבודה, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב בחברה ה

 בגילוי לפי חוק.

שם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המשתתף לדאוג לשמירת סודיות ל .13.2

 כאמור גם מצד עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.

 כל הנוגע לשמירת סודיות.בחברה המתחייב לציית לכל הוראות  משתתףה .13.3
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המסמכים מושאלים למשתתף לשם הכנת הצעתו וחברה הל מסמכי המכרז הינם רכוש כ .13.4

והגשתה. אין המשתתף רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה 

יחזיר , י לא זכה במכרזכחברה האחרת. לא הגיש המשתתף הצעה, או קיבל הודעה מ

 .חברהההמשתתף מיד את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על ידי 

 

הוראות כלליות .14

ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש  .14.1

לראות את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את 

 זה. 

ח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני כל מקרה של סתירה בין נוסב .14.2

 הנוסחים.

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם  .14.3

 ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

ים הנובעים או סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינ .14.4

 .בירושליםהקשורים למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים 

 

 בכבוד רב, 

 

יוני אלמוג, מנכ"ל                                           

 

 

 

             

    
 מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף

 

 תףפרטים על המשת .1
 

        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי: .1.2

         מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

         שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

          תפקיד איש הקשר:  .1.5

           טלפונים: .1.6

           פקסימיליה: .1.7

 04/2020מכרז מס' 
 (1מסמך א)

מסמכי הערכה ובדיקת 
 תנאי סף
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          דואר אלקטרוני:  .1.8
 
 

אות/המלצות המעידות על עמידת יש לצרף למסמך זה אסמכת -להוכחת תנאי הסף ניסיון המשתתף .2
 :3.4 -ו 3.3המשתתף בתנאי הסף שבסעיפים 

 

 .הינו בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במתן שרות אספקת דלק בפריסה ארצית המשתתף 3.3

, בין באמצעות בין בעצמו תחנות דלק ציבוריות לפחות בפריסה ארצית, 100מפעיל בישראל  3.4  
ידי התקנים אוטומטיים. -ואשר מספקות דלק גם על ת זכיין מטעמו, ובין באמצעו חברת בת          
   בטבלה יש למלא פרטים של לקוחות להם המשתתף מעניק שירותי אספקת דלקים )לתחנה        

        פנימית( ובנוסף יש לצרף רשימה של תחנות דלק אשר מפעיל בפריסה ארצית.
 
 
   

שם איש קשר+    לקוחשם ה מס"ד
 ןטלפו

 ממתי ועד :התקופה השירותים

 ניתנו השירותיםמתי 

1.  

 

   

2.  

 

   

3. 

 

    

4. 

 

 

 

   

5 . 
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 לכבוד
 בע"מ מטה יהודה םלפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיי החברה

 
 ג.א.נ.,

 

 וזכויות חתימה אישור רישום תאגיד הנדון:
 04/2020מכרז 

 
 

"( המשתתף)להלן: " ___________________של  /רו"חעו"ד___________________אני הח"מ 

בישראל  ___________המשתתף התאגד כדין כ: חברה בע"מ / שותפות רשומה ; אחר : מאשר בזה כי 

האישורים הדרושים על פי ההחלטות וכל  כלהמשתתף  אצלוכי הינו תאגיד פעיל וקיים; כי נתקבלו 

מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על 

חתמו בפני על הצהרה זו ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה  ___________למכרז; כי ביום 

ו כדין לחתום והוסמכ המשתתף , שהינם מורשי חתימה של ________________________________

שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו נוסף או אחר על כל מסמך בשם המשתתף על כל המסמכים כאמור וכן 

 אל הפועל.

 ______________ 

 ,עו"ד                        

 
 .__________________________________משרדו הרשום של התאגיד מצוי בכתובת שלהלן: 

 
 
 

________    __________    ___________ 
  חותמת          חתימה          תאריך   

 04/2020מכרז מס' 
 (2מסמך א)

אישור רישום תאגיד 
 וזכויות חתימה
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 תצהיר קיום דיני עבודה

 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 מצהיר/ה בזה כדלקמן:  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

 –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ )להלן  .1

לפיתוח מרכזים של החברה 04/2020מס' "( המבקש להגיש הצעה למכרז המשתתף" או "הגוף"

 שם הגוף.. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה במטה יהודה בע"מכפריים ותעשייתיים 

ב לחוק עסקאות 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

תנאי לעסקה  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

 ותם.עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה א

ב לחוק( המשתתף לא הורשע בפסק 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

או  1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א -דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

ו בעל ( או, לחלופין, המשתתף א31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין 2זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 

-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -זה 

האחרון  (, אולם במועד31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991

 להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

                                                                                                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 
הרתיו כי עליו ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהז

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל 
 וחתם עליו בפני.

 

_________________     
 _______________________ 

 עו"ד     חותמת + חתימת                                                                              תאריך            

 

 04/2020מכרז מס' 
 (3מסמך א)

 קיום דיני עבודה
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית
 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 ן: צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמ

 

שהוא הגוף  "(המשתתף" –_______________ )להלן _________הנני נותן תצהיר זה בשם  .1
 –)להלן   החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מהמבקש להתקשר עם 

 .המשתתף. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם "(החברה"
  

י ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה הנני מצהיר בזאת כי המשתתף ו/או מ .2
( 10פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה וזאת בעשר )

השנים שקדמו להכנתו של תצהירי זה וכן, למיטב ידיעתי, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל 
 גין עבירה פלילית כאמור. חקירה פלילית או הליכים משפטיים ב

 
 . ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמתז .3
 
 

        ____________________ 
 מת המצהירחתי                 

 
 
 

 רשאפיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, וה, ני לאשר, כי ביום ________ירה
מוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו , ה________די ברחוב ____________, מר/גב' ____רשמ

אם לא יעשה כן, אישר נכונות  קוחכי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב
 בפני. ותצהירו דלעיל וחתם עלי

 
         ____________________
   __________________________ 
 עורך דין       תאריך    

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 04/2020מכרז מס' 
 (4מסמך א)

 היעדר הרשעה פלילית

 04/2020כרז מס' מ
 (5מסמך א)

 ערבות מכרז
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  לכבוד
  החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ

 
 

 ההצעה לקיום בנקאית ערבות נוסח
 
 
 

 אנו"(, המבקשים: "להלן. _____________ )ז.ת. / פ.ח____________________  בקשת פי על
(, חדשים שקליםאלף  מאה: במילים)  ₪ 000100, של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזאת ערבים

 .הרטוב לחניוןים ושמנים לאספקת דלק 04/2020מס'  למכרז בקשר המבקשים מאת שתדרשו
 

 שתגיע בכתב דרישתכם מיום ימים 7 תוך, ל"הנ לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו
 .  המבקשים מאת תחילה הסכום את רושלד או דרישתכם את לבסס עליכם להטיל מבלי, אלינו

 
 על דרישתכם את להוכיח צורך יהיה ולא, לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות

 תביעה, פיה על תשלום קבלת לשם, תחילה להגיש חייבים תהיו ולא, אחר באופן או, משפטי בהליך פיה
 .  המבקשים מאת תשלום תחילה ולדרוש, המבקשים נגד משפטית

 
ותוארך על פי דרישתכם ועד בכלל 15.1.2021 ערבות זו תישאר בתוקפה עד

  
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 ,  רב בכבוד                           

 
                                                                               _________________________ 

    
 

 שם ותפקיד החותם מטעם הבנק:________________________

 שם הבנק:________________

 ניף וכתובתו:__________________שם הס
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           לכבוד
  החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ

 "(חברהה: "להלן)
 

 ., נ.א.ג

 
 המשתתף והצהרת הצעה

 
 
לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה  __________________ח.פ  ____________________ אנו הח"מ
והתנאים הכלליים המצורפים אליו, המפרטים וכן  הסכם ההתקשרות מסמכי המכרז לרבות זהירה את

והמהווים כולם יחד את מסמכי הרצ"ב  ע הצעותלהצי ההזמנה לכתבבמסמכים האחרים אשר צורפו 
, השתתפנו בסיור הקבלנים, ביקרנו באתרי העבודה ובכל המקומות הסמוכים להם, דרכי הגישה המכרז

וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותינו כמפורט בשאר מסמכי  וכיו"ב מגישים את הצעתנו כמפורט להלן
 המכרז:

 

נו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי הננו מצהירים בזה כי קראנו והב .1
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, לרבות אלה הנוגעות למקום 

וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. ינו , וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים עלהחברה
פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי  לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים,

החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, 
כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או 

הסכם ההתקשרות )להלן: י הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי דרישות המבוססות על טענות של א
 או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור."( ההסכם"

 

 מכרז זה.  נשוא למתן השירותיםהננו מצהירים כי אנו בעלי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים  .2
 

שים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותינו יונות הנדרישהננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והר .3
 למסמכי המכרז. מסמך ג'על פי ההסכם המצורף כ

 

הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .4
 הדרישות שבמסמכי המכרז.

 

ג על פי ההסכם שצורף צעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, ננהההגשת ב .5
המכרז, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים  למסמכי כמסמך ג'

להסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת 
 הנובעת ממנו.

 

ות והמצגים שניתנו על ידינו לחברה במהלך עובדהחתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל ב .6
כך בכל מועד עתידי והינם  והמכרז, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישאר

חלק בלתי נפרד מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת החברה 
את הזכות לבדוק את כל המצגים  לעצמהתנו במכרז וכי החברה שומרת יילהשתתפותנו ו/או לזכ

האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, 
הסכם שיחתם האת הערבות שנתנו ו/או לבטל את  טתהא החברה זכאית לפסול את הצעתנו ו/או לחל

 עמנו, אם נזכה במכרז, ולא תהא לנו כל טענה לענין זה.
 

ננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז, בתמורה ה .7
 להלן. 1להצעתנו במסמך ב'

 

כמפורט  קיום הצעתנו על כל תנאיה, אנו מצרפים בזאת ערבות בנקאית, אוטונומית, להבטחת .8
 . ("הערבות הבנקאית")להלן: במסמכי המכרז 

 

 חתימתו של הסכם מחייב עם הזוכה.אם הצעתנו לא תתקבל, החברה תשחרר את הערבות עם 

 04/2020מכרז מס' 

 'מסמך ב
 הצעה והצהרת המשתתף
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, תוך ןאו מקצת ןכול הכרוכות בזכייה במכרז,נו יתיוהננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבו .9
הזמן האמור, תהא החברה פטורה מכל התחייבות כלפינו ותהא זכאית למסור את העבודה למשתתף 

בידיה עם מסירת הצעתנו זו וזאת אחר ובנוסף תהא זכאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר נפקיד 
 שהחברה זכאית לו בגין נזקיה. ללא הוכחת נזק כפיצוי קבוע ומוסכם מראש

 
 

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו במשך  .10
ם תוכלו לקבלה , והיא תמשיך לחייב אותנו ואתיום מהמועד האחרון להגשת הצעות 90תקופה של 

 בכל עת לפני תום אותה תקופה. תוקף הצעתנו זו יוארך לפי דרישתכם.
 

הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים  .11
 המגישים הצעות לביצוע אותה העבודה.

 

י התאגיד בשמו מוגשת הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכ .12
ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתנו על הצעה זו.
 

 :זו הצהרתנו של המלאה משמעותה את שהבנו לאחר החתום על באנו ולראיה .13
 
 

 : _____________זיהוי' מס: ____________________ המשתתף שם

 : _______________פקס: ______________ טל(: _________________ מיקוד כולל) כתובת

 : ______________________ ל"דוא

 : _____________________ נייד' טל: _______________ קשר איש

 
 :______________________חתימה  ________  תאריך

 
 

 

 ד"עו אישור

  ____________________ של ד"עו  _____________ מ"הח אני
 חתמו__________  ביום כי בזה מאשר"( המשתתף: "להלן. ___________________ )פ.ח 

 נתקבלו כי, המשתתף בשם     ___________________  ה"ה זו הצהרה על בפני
 כל פי ועל המשתתף של ההתאגדות מסמכי פי על הדרושים האישורים וכל ההחלטות כל המשתתף אצל
 .המשתתף את מחייבת לעיל המפורטים ה"ה חתימת וכי  זו הצהרה על המשתתף ימתלחת דין

__________________  _____________________ 
 ד"עוה חתימת+  חותמת                                                                                                        תאריך
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 המשתתףהצעת 
 

והתחייבויותינו במסמך ב' ויתר מסמכי המכרז, אנו מציעים להעניק את השירותים המפורטים  ובהמשך להצהרותינ
 במסמכי המכרז כדלקמן:

 פרק א': דלקים

מחיר מירבי )מחיר  היחידה סוג החומר
מינהל הדלק לתאריך 

 _____( בש"ח ליח'

שיעור תוספת 
המוצעת באגורות/ 

ש"ח לליטר בתדלוק 
 בתחנה הפנימית

שיעור תוספת מוצעת 
באגורות / בש"ח 
לליטר בתדלוק 
 בתחנה חיצונית

 משקל הפרק

 סולר 

 

 

 60%    ליטר

 95בנזין 

 

 

 25%    ליטר

 

 (%15פרק ב': שמנים )משקל הפרק: 

 הנחה _____________ % לרכב : במספרים: לכל סוגי השמניםהנחה באחוזים ממחיר 

 אחוז הנחה. ____________________במילים: __           

 

ההנחה תינתן ממחיר לצרכן של המציע לכל לקוחותיו שערכו נכון ליום הגשת ההצעות הינו כמפורט במחירון 
 השמנים שיצרף המציע להצעתו.

 
 הערות:

 

בי בהתאם לשיעורו כפי שייקבע על ידי המחיר המירבי של סולר בפרק א' אינו כולל בלו )שיתווסף למחיר מיר .1
הרשויות המוסמכות(. כמו כן, מחירי הסולר  יישאו הפרשי הצמדה אחת לחודש )הן עליה והן ירידה( בהתאם 

למחיר שער בז"ן לסולר המתייחס לשיעור השינוי של המחירים התיאורטיים של מוצרי דלק שאינם בפיקוח )

שמפרסם מינהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה  כפי )ללא מע"מ ובלו, כליותלתחבורה במ
 והמים או כל משרד ממשלתי/גוף ממשלתי שיבוא במקום אלו. 

 מחירי הבנזין הינם מפוקחים בתחנה ויישאו הפרשי הצמדה בהתאם למחירי הפיקוח.  .2

 מחירי השמנים יהיו צמודים למחירון שמנים של הזוכה המתעדכן מעת לעת.  .3

 , מע"מ יתווסף למחירים דלעיל בהתאם להוראות הדין ובשיעורו שם.ים אינם כוללים מע"מכלל המחיר .4
 

_____________________ 
 חתימה וחותמת המשתתף

 04/2020מכרז מס' 

 1'מסמך ב
 המשתתף הצעת
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 הסכם
 

 2020בשנת , _____________ ביום _________ב ונחתם שנערך
 

 
  ריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מהחברה לפיתוח מרכזים כפ :בין   
     
 "(נההמזמי" או/ו" חברהה: "להלן)    
     
 ; אחד מצד           

 
 ______________________________ :לבין   
    ______________________________ 
  "(הספק: "להלן)    
 ; שני מצד           

 
 

 הואיל
 
 

 והואיל
 
 
 

 והואיל
 
 
 
 
 

 והואיל

על מלוא מסמכיו והוראותיו המהווים חלק 04/2020פרסמה מכרז פומבי מס'  החברהו 

 ."(מכרזה: ") להלן חניוןב ים ושמנים לתחנת הדלקבלתי נפרד מהסכם זה לאספקת דלק

בחרה בהצעת הספק כהצעה  החברהוועדת המכרזים של  ,למכרז תווהספק הגיש הצע
פק ועל הנתונים כפי שפורטו של הסהמומלצת במכרז, בהסתמך על נכונות הצהרותיו 

 .ו ובכפוף לתנאים כמפורט במכרז ובהסכם זה להלןבהצעת

הספק מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק וכן כי ו
בידיו כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה וקבלת כל 

ען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי איזה מן הנתונים התחייבויותיו על פיו, וכי לא יט
העובדתיים או המשפטיים מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו פי 

 .זה על הסכם

והספק מצהיר בזאת כי הוא עוסק במתן השירותים הנדרשים במכרז, וכי הוא בעל 

 ,, המיומנות, האישוריםהיכולת, הידע, הציוד, הכישורים כוח האדם, המומחיות
הרישיונות, ההיתרים, האמצעים הכספיים והאחרים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד 

, שמירת המועדים הנקובים בהסכם זה החברהבכל תנאי הסכם זה, תוך מילוי הוראות 
 .ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט בהסכם

משפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים ה  והואיל
 ולהלן בהסכם זה.

 
 

  
 

 :כדלהלן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר לפיכך
 

  כללי .1

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה זה לחוזה המבוא .1.1

 

 04/2020מכרז מס' 

 ג'מסמך 
 הסכם ההתקשרות
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 וייקראו, שלא ובין לו מצורפים שהם בין, זה מחוזה נפרד בלתי חלק מהווים שלהלן המסמכים .1.2
 ":ההסכם" או" ההחוז" הקיצור לשם יחד כולם

 

 בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: .1.3
 

 .החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ - "החברה"
 

לרבות נציגיו, באי כוחו, עובדיו, שליחיו,  _______________________ - "הספק"
גדרתה להלן המורשים לפעול בשמו ומטעמו בכל הנוגע לביצוע העבודה כה

ולרבות קבלני משנה הפועלים בשמו או עבורו לביצוע כל חלק מהעבודה ואשר 
 אושרו לכך מראש ובכתב על ידי המפקח.

 
 "המפקח"
 
 
 "רכבי החברה"

- 
 
 
- 

כל מי שיתמנה על ידי החברה לביצוע תפקיד זה מעת לעת, לרבות ממלא מקום, 
 ן ומנהל הפרויקט.אשר יהיה כפוף להוראות הגורם המבצע פיקוח עליו

 
חברות /או בואו בשירותה החברה הקיימים אצל שונים מסוגים כלי רכב כלל 

במועד חתימת החוזה ו/או הנלווים לה וציבור עובדיהם,  וגופים הקשורים עמה

או ו/לרבות רכבים כאמור שייגרעו  ,/ו או כפי שיהיו במהלך תקופת ההתקשרות
ההתקשרות, לרבות מכוניות,  הלך תקופתבמ ע"י החברהאו שיוחלפו /שיתווספו ו

 .טרקטוריםוטנדרים, קטנועים  אוטובוסים, 
   

 .טוב -חניון "הרטוב" הנמצא בסמוך לאזור התעשייה הר - "החניון"
  

סולר תקני לתחבורה בהתאם לסוג, למינון, לתמהיל, למאפיינים ולאיכות  - "סולר"
 החברהפציפיים אותם תבצע הנדרשת בהוראות כל דין בקשר עם השימושים הס

 .במהלך תקופת ההתקשרות בסולר האמור
 

למאפיינים  ,אוקטן, בהתאם לסוג, למינון, לתמהיל 95בנזין תקני לתחבורה,  - "בנזין"
ולאיכות הנדרשת בהוראות כל דין בקשר עם השימושים הספציפיים אותם תבצע 

 .במהלך תקופת ההתקשרות בבנזין האמור החברה
 

  להסכם. 'ובנספח סוגי השמנים המפורטים  - ""שמנים
 

"הדלקים 
 והשמנים"

 
 "המתקנים"

 
התקני תדלוק "

 "אוטומטי

- 
 
 
- 
 
- 

 .והשמנים כהגדרתם לעיל הבנזיןהסולר, 
 
 

 מתקני דלק, מתקן למילוי אויר ואמצעי הבטיחות.
 

 – המותקנים על הרכבים המאפשרים ביצוע תדלוק עצמיהתקני )טבעות( דלקן 

של כלי הרכב ופעילות נלווית כנדרש לצורך ביצוע הסכם זה, כולל זיהוי  טיאוטומ
כלי הרכב, הרשאת תדלוק, תיעוד של כל אירוע תדלוק, שליטה, בקרה ודיווח 

 . המפורט בהסכם עפ"י
 

 "השירותים"
 
 
 

 "מחיר בז"ן"

- 
 
 
 
- 
 

ת , לרבות כל פעולה אחרלתחנת הדלק בחניון שירותי אספקת הדלקים והשמנים
המנויה בהסכם זה ו/או פעולות אחרות שאינן מנויות בהסכם זה ודרושות לשם 

 ביצוע השירותים בהתאם להוראותיו.
 

(  כפי שמפורסם מעת לעת בידי מינהל ןאו סולר )לפי העני/מחירו של ליטר בנזין ו
 .הדלק במשרד האנרגיה והמים, להובלה באמצעות מיכליות
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 הווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:מסמכים המפורטים להלן מה .1.4
 

 . מפרט - נספח א'
 נוסח ערבות ביצוע. - נספח ב'
 נוסח אישור על עריכת ביטוחים. -  נספח ג'

 נוסח שמירה על סודיות. -  ד'נספח 

 ה'נספח 
 'ונספח 

- 
- 

 .שמירה על הוראות החוק, בטיחות ואחריות
 סוגי השמנים.

 
לרבות ההבהרות  ת הסכם זה והתנאים הכלליים של המכרז,כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבו

 יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי המכרז". שניתנו בקשר עימם,
 
 

 התקשרותה .2
 

את השירותים בהתאם להוראות  לבצע חברה מוסרת בזאת לספק והספק מתחייב בזאתה .2.1
כל הנחיה אחרת הסכם זה על נספחיו תוך שמירה והקפדה על הוראות הדין, הוראות הבטיחות ו

 .במועדים ובתמורה המפורטת בהסכם זה להלן ,של החברה הקשורה באלו
 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה  .במפרטיםזה בא להוסיף על האמור בהצעה ו/או  הסכם .2.2
 .תהא למפרטים עדיפות על פני הסכם זה, המפרטיםזה לבין  הסכםבין הוראות 

 

מכרז השונים או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך ל סתירה או אי התאמה בין מסמכי הכ .2.3
 .חברההאופן המרחיב את חובות הספק ו/או את זכויות בתפורש 

 

. לצורך הניהול השוטף נים לרכבי החברהבשטח החניון פועלת תחנת דלק המספקת דלקים ושמ .2.4
ת של תחנת הדלק כתחנה בשירות עצמי ואספקת דלקים ושמנים הדרושים להפעלתה מעוניינ

 .במסגרת הסכם זה החברה להתקשר עם הספק
 

החברה מוסרת בזה לספק והספק מקבל על עצמו ומתחייב בזה לבצע את עבודות התקנת  .2.5
מתקני הדלק, מתקן למילוי אויר ואמצעי הבטיחות וכן מתן שירות ואחזקה להם, כולל תכנון 

חלקי חילוף, טיפול ואחזקה של המתקנים על חשבונו, לרבות תיקונים, אספקת דלק ושמנים, 
, וכן וטיפול בכל תקלה במתקנים ואחזקתם באופן תקין בכל תקופת ההתקשרותתקופתי 

 .הספקת והתקנת התקני תדלוק אוטומטיים, הכל כמפורט בהסכם זה על נספחיו
 

 
 

 הצהרות הספק  .3
 
 בזה כדלקמן כי: ומתחייב הספק מצהיר   
 

, האישורים ההיתרים , האמצעים, היכולתכי הוא בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות .3.1
בחוזה זה ובנספחיו  וכוח האדם הדרושים לביצוע השירותיםוהרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין 

 וזאת ביחס לכל תקופת ההסכם.

 

כי בידו כלל הרישיונות וההסמכות הדרושות  על פי חוק לביצוע העבודות והשירותים נשוא  .3.2
לחברה כי אין  מידיתלהודיע  הספק/או הסמכתו כאמור על הסכם זה. במידה ופקע רישיונו ו

 בידו רישיון תקף להמשך מתן השירותים המוסכמים בהסכם זה.
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כי בדק ובחן בקפידה את כל הנתונים הנחוצים לקיום התחייבויותיו שבחוזה זה, התנאים  .3.3
תו ו/או על שבהם עליו לקיים את התחייבויותיו וכן כל נתון אחר שיש בו כדי להשפיע על הצע

 קיום התחייבויותיו עפ"י ההסכם.

 

כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת המונעת ממנו מלחתום ולהתקשר בהסכם זה, וכי נתקבלו  .3.4
כל האישורים וההחלטות הדרושים של מועצת המנהלים שלו, ככל שישנה, לשם התקשרותו 

 בהסכם זה וקיום כל התחייבויותיו על פיו.

 

תנאי ההסכם וכי ביקר בחניון לו כל ונהירים ידועים בדק, למד וכי מצהיר ומתחייב  הספק .3.5
ובתחנת הדלק ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים בהפעלת תחנת הדלק בחניון ו/או 
הנובעים מהם, לרבות מקום תחנת הדלק וסביבתו, דרכי הגישה אליו, מערכות האינסטלציה, 

נים להספקת דלק, הציוד התת קרקעי, היקף חשמל ומים, הציוד העילי, לרבות מערכת המתק
כל מידע רלבנטי ונחוץ וכי קיבל  כוח אדם שיידרש לו לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה,

 .מכשולים או מניעות להשלמת מחויבויותיושלא קיימים  ומצא לביצוע התחייבויותיובאשר 
 

תאימים לקיום התחייבויותיו כי תחנת הדלק והציוד על כל חלקיהם, הינם שמישים, תקינים ומ .3.6
 על פי הסכם זה והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או אי התאמה.

 

כי לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי החברה עקב אי ידיעה ו/או אי  .3.7
הכרת תנאי ההסכם או מסיבה כלשהי הקשורים בביצוע התחייבות על פי הסכם זה ו/או 

 בשל עיכוב ו/או דחייה מכל סיבה שהיא במועד הפעלת תחנת הדלק.הנובעים ממנו ו/או 

 

מצהיר כי ידוע לו כי עמידה בזמנים, לרבות בזמנים הקבועים לאספקת הדלקים  הספק .3.8
 .והשמנים, בהתאם להוראות הסכם זה הינה מעיקרי ההסכם

 

רמה ב, זריזות, מסירותיושר, דייקנות, מתחייב לבצע את השירותים לפי ההסכם ב הספק .3.9
ולעשות ככל הנדרש לבצע השירותים מבלי לגרום פגיעה לפעילותו גבוהה ביותר המקצועית ה

 .השוטפת של המפעל

 

, מנוסה ומוסמך בלבד, כולם תושבי ישראל. הנהגים מקצועי צוותיעסיק מתחייב כי  הספק .3.10
 יהיו מוסמכים להוביל חומ"ס כנדרש עפ"י כל דין ויהיו בעלי כל ההיתרים הספקשיעסיק 

בביצוע העבודות נשוא  הספקהנדרשים להובלת חומ"ס. זהותו של כל עובד המועסק על ידי 
הסכם זה תאושר מראש על ידי החברה. התנגדות החברה להפעלת עובד מסוים, אם קודם 

, תפסול את האחרון מיידית מלקחת חלק הספקלתחילת העסקתו ואם במהלך העסקתו על ידי 
לתת השירותים כסדרם על פי  הספקבכך להסיר מאחריות  במתן השירותים, ומבלי שיהיה

 ההסכם.  
 

כל היתר ו/או כל רישיון הנדרש לצורך ביצוע השירותים יהי בתוקף ויחודש מידי תקופה לכל  .3.11
 ג ויעביר לחברה עותק מכל היתר ו/או רישיון לפי דרישתה.ייצ הספקאורך תקופת ההסכם. 

 

עם פקיעת ההסכם עם סיומו ו/או ביטולו יעבור כל  כן מצהיר ומתחייב הספק כי ידוע לו כי .3.12
לבעלות  ,כמפורט בהסכם זה, התדלוק בקרת מערכת למעט ,הציוד המצוי בתחנת הדלק

 החברה. 
  

 
 התחייבויות החברה .4

 
החברה תדלק רכביה בתחנת הדלק, אלא אם הספק לא יוכל לספק את הדלק בתחנת הדלק  .4.1

 ן בשל כוח עליון.בשל תקלה במערכת המתקנים, חוסר בדלק א
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חיוב בתשלום בגין תדלוק יהיה לפי חישוב תדלוק על ידי בקר התדלוק. למען הסר ספק מודגש  .4.2
 כי החיוב לא יעשה לפי מלאי דלק.

 

 שמירה על הוראות החוק ובטיחות .5
 

הספק מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין, ובכלל זה, חוקים, תקנות, הוראות, צווים  .5.1
הוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת, וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה וחוקי עזר ש

 ו/או תצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין.
 

 1954 -בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ג  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יפעל הספק .5.2
והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם,  1970 -חדש[, התש"ל ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח 

ייטול על עצמו את כל האחריות כלפי החברה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם 
בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כאמור שנעשתה על ידי הספק ו/או על ידי מי 

 י"ע החברה של פיצוי או שיפוי שכל כי מובהר מעובדיו ו/או ספק משנה שלו ו/או מי מטעמו.
 דבר על הודעה לספק שתינתן ובתנאי, ביצוע עיכוב עליו שאין סופי דין פסק כנגד יהיה הספק

  .מפניה להתגונן ויכולת התביעה או הדרישה
 

הספק מתחייב לספק על חשבונו שמירה, גידור, שילוט, תאורה וכל אמצעי זהירות אחר הדרוש  .5.3
לנוחיותו של הציבור בכל מקום שיהיה צורך בכך על פי דין וכפי שידרוש המפקח. לבטחונו ו

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לגדר את מקום העבודה, באופן שימנע כניסה 
מאנשים שלא הוסמכו לכך, להציב שילוט אזהרה מתאים ולהציב שמירה מתאימה במקום 

 לאחר שעות העבודה. 
 

טיח הספק קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של כל כמו כן, יב .5.4
העובדים, קבלני המשנה וכל אדם או גוף במהלך ביצוע העבודה, וידאג כי כל עובדיו, שלוחיו 
והפועלים מטעמו יעשו שימוש בציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות כל דין ו/או 

צוע עבודה מסוג העבודה, וכי בכל הקשור לציוד הנדרש אשר נהוג להשתמש בו לשם בי
לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות ומוסד, ייעשה שימוש אך ורק בציוד מאושר על פי כל 

 דין ונוהל.
 

הספק יהיה אחראי לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון המפקח ועל פי  .5.5
, יסלק הספק את כל הציוד, עודפי החומרים, הוראותיו. לא יאוחר מיום השלמת העבודה

האשפה והפסולת וישאיר את אתר העבודה כשהוא פנוי ונקי בהתאם להוראות המפקח 
 ולשביעות רצון החברה.

 

 
 פיקוח .6

 
הספק מתחייב למלא אחר הוראות המפקח אשר משמש כבא כוח החברה. לחברה שמורה  .6.1

 מתן הודעה בכתב על כך לספק.הזכות להחליף את המפקח בכל עת ובכל שלב בכפוף ל
 

ו/או באיזו מפעולותיו בתפקיד המפקח במינוי המפקח ו/או למען הסר ספק, מוצהר בזה כי אין  .6.2
ואין כדי להטיל על החברה אחריות בנזיקין ו/או אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, 

ע לביצוע העבודות מאחריותו המלאה בכל הקשור והנובלשחרר את הספק בהם כדי להסיר ו/או 
 מכל אחריות שיש לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.ו

 

 
 אחריות .7

 
הספק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או הפסד מכל סוג ו/או מין שהוא ללא יוצא מן הכלל  .7.1

הקשורים לאמור בהסכם זה ו/או הנובעים ו/או הכרוכים בהתקנת המתקנים ו/או הספקת 
ת ו/או אמצעי הבטיחות שנגרמו לחברה /או לכל אחד אחר ו/או לכל הדלק ו/או הפעלת המערכ

 גוף כלשהו לרבות צד ג' )להלן: "הנזק"(.
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תאונה, חבלה, אובדן, קלקול הוצאה, הפסד, הספק יהיה אחראי לכל מבלי לפגוע באמור לעיל,  .7.2
ברה ו/או לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או לח , ישיר או עקיף,או נזק שהוא

לעובדיה ו/או למי מטעמה )לרבות המפקח ו/או מי מטעמו( ו/או לעובדי הספק ו/או לקבלני 
המשנה ולכל מי שהספק אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, כתוצאה 

הספק,  של ממעשה או מחדלמהפרת התחייבויות הספק כלפי החברה ו/או כלפי צד שלישי ו/או 
ו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון עובדי

 למרותם ו/או המצוי במפעל ובסביבתו. 
 

הספק משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה )לרבות המפקח(, מכל  .7.3
 שהוא, נזקתאונה, חבלה, אובדן, קלקול או הוצאה, הפסד, אחריות או חובה שהיא בקשר לכל 

לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או  ישיר או עקיף,
למי מטעמה )לרבות המפקח ו/או מי מטעמו( ו/או לעובדי הספק ו/או לקבלני המשנה ולכל מי 
שהספק אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, לרבות אחריות כלשהי 

בין אם נגרמו כתוצאה מהפרת  כלפי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם נגרמו באקראי,
היו תוצאה של פעולה או מחדל ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי  התחייבות של הספק, בין אם

זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את החברה או כל אדם  הסכםנמנעת. שום הוראה מהוראות 
שמה או מטעמה אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת, בגין כל או גוף הפועלים ב

 . תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"להוצאה, הפסד, 
 

בגין כל נזק  , מיד עם דרישתה הראשונה,הספק יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את החברה .7.4
כל דרישה לשלם בשל  כל תשלום שיהיה עליהואו כל הפסד  ישיר או עקיף, שייגרם כאמור לעיל,

, קנס או תשלום לרבות הוצאותתביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, ו/או 
לשלם כל סכום כאמור, במקום  מתחייב הספקוחובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה, 

החברה או לחברה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך 
 עליו שאין סופי דין פסק כנגד יהיה הספק י"ע החברה של פיצוי או שיפוי שכל כי מובהר דין. 

 .מפניה להתגונן ויכולת התביעה או הדרישה דבר על הודעה לספק שתינתן ובתנאי, ביצוע עיכוב
 

 .השירותיםכל האמצעים למניעת נזק או אובדן לאדם או לרכוש, במהלך ביצוע בינקוט  הספק .7.5
 

 
 

 וחיםביט .8
 

לעיל באשר לאחריותו  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .8.1
של הספק, מתחייב הספק לקיים בתוקף, על חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית בישראל, 
למשך כל תקופת הסכם את כל הביטוחים כדלקמן, בתנאים כמפורט באישור קיום ביטוחים 

"( המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה. מובהר כי המצאת אישור קיום האישור)"ספח ג' נ
ביטוחים תקף על ידי הספק הינה תנאי מוקדם לחוזה זה ותנאי מאוחר לזכייה. המצאת 
האישור היא תנאי יסודי לתקפותו של הסכם זה ולהתקשרותה של המועצה בו ובלעדיו אין 

בכך כדי לגרוע מזכויות המועצה כלפי הספק בהתאם לחוזה תוקף להתקשרות עמו, מבלי שיש 
 זה או כל דין.

לאירוע  ₪ 5,000,000ביטוח סיכוני צד ג', גוף ורכוש בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך  .8.1.1
כאשר המבוטחים לפי הפוליסה הזו יהיו הספק והמועצה כמבוטחת נוספת  ולתקופה,

מו והפוליסה תכלול סעיף בדבר בגין מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של מי מטע
"אחריות צולבת". הכיסוי יכלול כיסוי בגין מיהול דלקים וכן ביטול סייג אחריות 
מקצועית לגבי נזקי גוף. היה והאישור יכלול סעיף זה, תבוטל הדרישה לביטוח 

 אחריות מקצועית, כל עוד קיים סעיף זה בפוליסות הביטוח צד שלישי של הספק.

ידים לגבי עובדי הספק וכל יתר המועסקים על ידו בביצוע ביטוח חבות מעב .8.1.2
השירותים, בגבולות האחריות המקובלים במדינת ישראל ואשר לא יפחתו מסך 

ש"ח לאירוע ולתקופת הביטוח. בביטוח זה בוטלה זכות השיבוב כנגד  20,000,000
עצה המועצה והכיסוי הורחב לכלול את המועצה כמבוטחת נוספת, וזאת במידה והמו

 תחשב לפי כל דין כמעבידם של עובדי הספק.

 2,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך ואחריות המוצר ביטוח אחריות מקצועית  .8.1.3
  .ש"ח לאירוע ולתקופת הביטוח
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על אף כל דבר האמור בהסכם זה העשוי לסתור זאת, מוסכם באשר לזכות השיבוב כי  .8.2
כונים הכרוכים בהם יחולו על הספק ולא האחריות המלאה לביצוע העבודות/השירותים והסי

על המועצה ועל כן הספק והמבטח יוותרו על זכות השיבוב כלפי המועצה ועובדיה בקשר לכל 
תביעה הנוגעת לנושאים לעיל, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת 

 זדון.

מעת לעת בראשית כל שנת יום מחתימת הסכם זה, ואחר כך  14הספק יציג למועצה, בתוך  .8.3
פעילות וכן מפעם לפעם לפי דרישת המועצה, העתקים מפוליסות הביטוח הנ"ל, אישור קיום 

 הביטוחים וכל מסמך אחר הנוגע לביטוחים.

לא קיים הספק בתוקף איזו מן הפוליסות הנ"ל ו/או לא שילם איזו פרמיה המגיעה ממנו  .8.4
דאוג בעצמה לפי שיקול דעתה לכל כסוי במועדה, תהא המועצה רשאית, אך לא חייבת, ל

ביטוחי שלא נעשה ע"י הספק ו/או לשלם איזו פרמיה שלא שולמה על ידו, והספק ישיב 
ימים מדרישתה הראשונה של  14למועצה כל סכום שהוצא על ידו בקשר עם הנ"ל בתוך 

 המועצה בכתב. חוב זה ייחשב כחוב פסוק לכל דבר ועניין.

לעיל כדי לשחרר את הספק מאחריותו החוזית ו/או החוקית כלפי  8.4אין באמור בסעיף  .8.5
המועצה. כמו כן, לספק לא תהה טענה כל שהיא כלפי המועצה בגין היקפי הביטוחים, 

 8.4פי סעיף -הכיסויים, ההשתתפויות העצמיות וכד' היה ומימשה המועצה את זכותה על
 לעיל.

הספק מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר יידרש  .8.6
 לעשותה על ידי המועצה כדי למשש את חוזי הביטוח בעת הצורך.

א לא התקשר הספק בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה או של .8.7
 קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, תחולנה ההוראות הבאות:

)חמישה עשר( ימים, להתקשר  15המועצה רשאית, לאחר שנתנה לספק התראה של  .8.7.1
בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי הביטוח, לרבות ריבית והפרשי הצמדה, לפי 

 חוזי הביטוח.

לעיל, יחולו כל הוצאותיה על הספק ורשאית  8.7.1עשתה המועצה כאמור בסעיף  .8.7.2
המועצה, לפי שיקול דעתה, לנכות כל סכום ששילם מכל סכום שיגיע ממנו לספק 
בכל זמן שהוא, לפי החוזה או לפי חוזה אחר או לפי דין, ורשאי הוא לגבות סכום זה 

 לוט הערבות.מהספק בכל דרך אחרת, לרבות חי

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הספק המפורטות בהסכם, או כדי להטיל  .8.7.3
 על המועצה חבות כלשהי. 

הספק יישא בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים לעיל וכן יישא בכל נזק  .8.8
הביטוח  שיגרם עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו שאינו מכוסה על ידי פוליסות

 של הספק.

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים  .8.9
ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המועצה והוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה  במלוא הזכויות על 

 פי פוליסות הביטוח.

ויות המועצה על פי הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכ .8.10
הפוליסות, הספק יהא אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי  כלפי 

 המועצה ולרבות כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
  

 
 תשלומים .9

 
תמורה חודשית  החברהתמורת ביצוע השירותים לפי תנאי המכרז והחוזה, בשלמותם, תשלם  .9.1

מכל סוג דלק( בתעריפים הקבועים ) החברהרכבי  ע"יות הנצרכת בפועל למכפלת הכמ בהתאם
 .("התמורה": סוג דלק )להלןבכתב ההצעה לכל 

 

יגיש הספק לאישורו של  ,לחודש שלאחר מכן 5-המיד עם סיומו של כל חודש, ולא יאוחר מיום  .9.2
א נכונה , המבטממוחשבח "דוהקודם בצירוף , חשבון בגין השירותים שסופקו בחודש פקחהמ

במפרט את פירוט כל השירותים אותם העניק הספק בפועל במהלך החודש הקודם, כמפורט 
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. החברה ע"יאין באמור כדי לגרוע מקבלת פירוט נוסף, ככל שיידרש  הטכני, נספח א'.
שיקול דעתו הבלעדי לאשר את כל  עפ"יאשר יוכל  פקחהמ "יחשבונותיו של הספק ייבדקו ע

 .לקו או לא לאשרו כללהחשבון במלואו או בח
 

הספק ועל חשבונו,  ע"י ייעשו לחברהיודגש ויובהר, כי הפקת הדו" ח כאמור, עריכתו והגשתו  .9.3
  .כך מבלי שהספק יהא זכאי לכל תמורה בשל

 

 בחברהימים, בכפוף לקבלת החשבונית  90התמורה תשולם לספק בתנאי תשלום שוטף +  .9.4
 

הנחה תתעדכן במשך תקופת ההתקשרות ה :עדכון הסכומים במהלך תקופת ההתקשרות .9.5
 95סולר / בנזין  ליטר  1לפי המחירים  (בז"ן"מחיר להלן: ") בז"ן בהתאם לשינויים במחירי

 . התשתיותלאספקה במיכליות, כפי שמתפרסמים באתר מינהל הדלק במשרד  ,אוקטן
תו חודש את המידע בגין מחיר המחירון המעודכן לאו לחברהמידי חודש יעביר הספק הזוכה 

למען הסר ספק, תעריפי הדלקים לא יישאו הפרשי הצמדה למדד  . והמחיר נטו לתשלום
המחירים לצרכן או לכל מדד אחר, והספק לא יהא זכאי לכל הפרשי שיערוך מעבר להפרשים 

 .כאמור בז"ןמחיר שיתקבלו ) וככל שיתקבלו( כתוצאה מעדכון 
 

וגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של התמורה הנזכרת בסעיף זה היא תמורה מלאה, ה .9.6
הדין, והיא כוללת, בין היתר, את חישוב הוצאות הספק בגין שכר  ולפיהספק לפי חוזה זה 

עבודה והעסקת עובדים, עלות ההתקנים והתקנתם, תשלומים פי על דין וכן כל הוצאה אחרת 
מכרז וההסכם, בין אם באופן הספק לפי תנאי ה ע"ימכל סוג שהוא הדרושה לביצוע השירותים 

לא תשלם כל תוספת או תשלום נוסף ביחס לתמורה כאמור, אף  החברהקבוע ובין באופן ארעי. 
או משאבים /או כוח אדם וו/אם גדלו תשומות הספק, אף אם נדרש הספק להוסיף אמצעים 

 .אחרים לשם ביצוע התחייבויותיו ואף מכל סיבה אחרת
 

 
 תקופת ההתקשרות .10

 
 "(.תקופת ההסכםשנים ממועד חתימתו על ידי החברה )להלן: " 3יהא לתקופה של  הסכם זה .10.1

 
לעירייה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי  .10.2

"( וזאת במחירים זהים או מטיבים תקופת הארכה")להלן:  שים כל אחתחוד 12תקופות בנות 
 שנים לכל היותר. 5של  תמצטבר עד לתקופהו, לתנאי החוזה

 
על אף האמור לעיל תוכל החברה, לאחר תקופה של שנה אחת להביא את ההסכם לכלל סיום  .10.3

יתנה הודעה כאמור, יבוא נ לפחות. ימים 30טרם תום תקופת ההתקשרות וזאת בהתראה של 
ין בעני החברהההסכם לסיומו במועד הנקוב בהודעה, ולספק לא תהיה כל תביעה או טענה כנגד 

זה, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל, אם ניתנו, עד 
למועד הפסקת ההתקשרות, כאמור בהודעה ויראו במועד הנקוב בהודעה כמועד תום תקופת 

  .ההתקשרות, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חישוב התמורה המגיעה לספק
 

 
 

 יחסי הצדדים .11
 

הספק כלפי החברה הינו מעמד של ספק עצמאי לכל דבר וענין ואין בהסכם זה או מעמדו של  .11.1
מעביד בין הספק ו/או עובדי הספק ו/או ספקים ו/או קבלני -בהסכם אחר כדי ליצור יחסי עובד

בכל מקרה בו יקבע אחרת לגבי הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי משנה ועובדיהם לבין החברה. 
בכל סכום שיהא על  , מיד עם דרישתה הראשונה,הספק את החברה מקבלני המשנה שלו יפצה

"ד, ושיסודו נעוץ עושכ"ט הוצאות משפט ו, לרבות ליהלשלם עקב כל חיוב שיוטל ע חברהה
 או שיפוי שכל כי מובהר  .זהבקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף 

 שתינתן ובתנאי, ביצוע עיכוב עליו שאין סופי דין פסק כנגד יהיה הספק י"ע החברה של פיצוי
 .מפניה להתגונן ויכולת התביעה או הדרישה דבר על הודעה לספק
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הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הספק את התחייבויותיו על פי  .11.2

הסכם זה הינם עובדיו של הספק בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו 
כל הסכם המלאים של הספק, והוא ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם על פי 

 דין.העסקה, הסכם קיבוצי רלבנטי, צו הרחבה, נוהג, חוק וכל 
 

הספק מתחייב למלא כלפי כל עובדיו ובקשר לכל עובדיו, שיועסקו על ידו בביצוע העבודות  .11.3
קנות על פיהם, הוראות החוק הקיימות כיום נשוא הסכם זה, את כל הוראות חוקי העבודה והת

 וכל הוראת חוק שתחוקק.
 
 

 
 בטחונות .12

  

להבטחת קיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי ההזמנה, ימציא הספק לחברה, עד וכתנאי לחתימתו   .12.1
 ב'כנספח  של ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח הערבות המצ"ב

 חודשים. 12-בתוקף לו ₪ 250,000להסכם זה בסך של 

 

ק עפ"י של הספהערבות תוארך, מעת לעת ולפי דרישת החברה עד לקיום מלוא התחייבויותיו  .12.2
 כל מסמכי המכרז והסכם זה. 

 

 .ההסכםהערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות  .12.3

 

פעמים, החברה תהא רשאית לממש את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, בפעם אחת או במספר  .12.4
וזאת בכל פעם שהחברה תהא סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והבלתי ניתן לערעור, 
כי הספק לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי כל דין ו/או הסכם זה ו/או במקרה בו נגרמו 

לשפותה בגינם על פי הוראות הסכם זה וכל דין והכל מבלי  הספקלחברה נזקים אשר מחובת 
 חילוט ע מכל זכות ו/או סעד אחרים העומדים לזכותו של הספק במקרים האמורים לעיל.לגרו

 לספק סביר זמן פרק בת הזדמנות ומתן ההפרה בדבר לספק התראה מתן לאחר ייעשה הערבות
 .ההפרה את לתקן

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי החברה תהא רשאית לחלט את הערבות גם  .12.5
 יום לפני תום תוקפה. 30את תוקפה של הערבות עד  הספקו לא האריך במקרה, אשר ב

 

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות הינו סכום פיצויים מוסכם  .12.6
 ומוערך מראש על הפרת ההסכם על ידי ה ספק מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק כלשהו

 

אלתר, ערבות בנקאית חדשה, באופן שבכל חולטה הערבות או כל חלק ממנה, ימציא הספק ל .12.7
 . לעיל.12.1עת תהיה בידי החברה ערבות במלוא הסכום הנקוב בסעיף 

 

 
 הסבת זכויות .13

 
הספק אינו רשאי להעביר, להסב, לשעבד, למסור או להשאיל את זכויותיו על פי הסכם זה  .13.1

כל דרך שהיא, לאחר או לאחרים, או להעניק ביחס אליו לאחר או לאחרים כל זכות שהיא, ב
 בתמורה או ללא תמורה, אלא אם יקבל לכך את הסכמת החברה מראש ובכתב. 

 

החברה תהא רשאית, מבלי צורך לקבל את הסכמת הספק לכך, להעביר, להסב, למסור או  .13.2
 להשאיל את זכויותיה על פי הסכם זה ובלבד שתודיע על כך לספק.

 
 

 ודיות והימנעות מניגוד ענייניםס .14
 



 

30 

 

מורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת צד ג' גבזה לשמור בסודיות  הספק מתחייב .14.1
, ןכלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין בעקיפי

ובכלל זה, ומבלי  חברהלו/או בנוגע  חברהלבין בארץ ובין בחו"ל, בכל ידע ו/או מידע השייכים 
האמור, בנוגע לפעולותיה, עסקיה, לקוחותיה, ספקיה, מצבה הפיננסי, שיטות  לגרוע מכלליות

וכן כל מידע שהגיע לידיו בקשר עם ביצוע העבודה, וזאת  א באלהצהעבודה הנהוגות אצלה, וכיו
בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, ללא קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת בכתב מאת 

 .חברהה
 

צא במצב של ניגוד עניינים ימעובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא לה הספק ו/או מנהליו ו/או .14.2
 בין ביצוע העבודה ובין קיום התחייבויותיהם על פי הסכם זה לבין כל ענין אחר שיש להם.

 
של הספק במסגרת התחייבות לשמירת סודיות  וין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויותיא .14.3

הספק מתחייב לחתום בעצמו ולהחתים  ד'. ספח נכהסכם נעות מניגוד עניינים המצורפת לימוה
 ד'נספח כל ספק משנה על ההתחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים בנוסחו של 

 ולהעביר את ההתחייבויות החתומות לחברה עם חתימתו של הסכם זה. 
 

תקופת ההסכם  זה יחולו במשך כל 14הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סעיף  .14.4
 ולאחריה. 

 

 

 סיום ההתקשרות ופיצויים מוסכמים .15
 

לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה ועל פי חוק החוזים  תזכאי החברה תהיהחוזה זה  הספקהפר  .15.1
 .1970-)תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

 
ם עמידה בלוחות זמנים הינה נושא עיקרי וחשוב לחברה, ועל כן מוסכם בין הצדדים כי במקרי .15.2

ו/או פיצויים  של אי עמידה בלוחות הזמנים כמפורט בהסכם זה, רשאית החברה להטיל קנסות
 על הספק ולקזז סכומים אלה מחשבוניותיו כמפורט להלן:  מוסכמים

 

כאשר של על תקלה חמורה ללא מענה ) זכות קביעה בלעדית ע"י החברה ( נוכל לרכוש  .15.2.1
 2ם כאשר סכום הפיצוי יהיה לפי פי מתחנת דלק קרובה לתדלוק הרכבי / בנזיןסולר

 .₪ 100מסך העלות של הדלק שנרכש בתוספת 

 .₪ 500 – בנזיןעבור פיגור בהספקת סולר/  .15.2.2
 לכל יום.  ₪ 200 –לת המערכת הממוחשבתבגין אי טיפול בתק .15.2.3

 
 

תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצוי המוסכם, מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא  החברה .15.3
ת לגבותו מהספק בכל דרך אחרת. אין בתשלום הפיצויים או הניכויים וכן תהא רשאי

כשלעצמם משום שחרור הספק מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת 
 .לפי הסכם

 

זכאית החברה כל זכות, סעד ותרופה שלפיצויים לפי סעיף זה בנוסף ל לחברההזכות הניתנת   .15.4
 .להם לפי החוזה או לפי כל דין

 

כמי שהפר את  הספקובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .15.5
 ההסכם הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 

 

במקרה שהספק איחר ו/או לא עמד במועד התחלת ביצוע העבודה ו/או בביצוע שלב  .15.5.1
 .חו/או לא ביצע את העבודה לשביעות רצונו של המפק משלבי העבודה

או שניתן נגדו צו פירוק, או צו כינוס  שהוגשה נגד הספק התראה על פשיטת רגלבמקרה  .15.5.2
נכסים, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו, או אם ימונה מפרק או מפרק זמני 

אם הספק הגיש הצעה להגיע להסדר עם  קיבל הספק החלטה על פירוק או לספק או
 .יכים נגד הספקאו אם ניתן צו להקפאת הל נושיו
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במקרה שהוטל עיקול על רכוש הספק או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד  .15.5.3
 30והעיקול או הפעולה האמורה לא הוסרו בתוך ההוצאה לפועל לגבי רכוש הספק, 

 . ימים

במקרה שהספק הפסיק את העבודה ללא סיבה מספקת, לדעתו של המפקח, או אם  .15.5.4
 הספק הסתלק מביצוע הסכם זה. 

תברר שהצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת הסכם זה ם יא .15.5.5
אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת 

 התקשר עמו בהסכם.לחברה ה
להלן חולטה, כולה או חלקה, והיא  12די הספק בהתאם לסעיף ים ערבות שניתנה על א .15.5.6

 להלן. 12אמור בסעיף לא חודשה במלוא היקפה כ
במקרה שהספק התרשל ולא התקדם בביצוע העבודה בקצב הראוי, באופן שהמפקח  .15.5.7

 קבע כי ברור שהספק יאחר במועד המסירה.
 

בחרה החברה להשלים את העבודה בעצמה, תערוך בין הצדדים התחשבנות, במסגרתה יובאו  .15.6
שלמת העבודה על ידיה, בחשבון, בין היתר, ההוצאות והתשלומים שהוציאה החברה לשם ה

ושל ההפסדים והנזקים שנגרמו לה בשל הצורך להשלים את העבודה בעצמה. הסכום יקוזז 
 ישירות מחשבון הספק, לרבות באמצעות חילוט ערבויות, ללא מתן זכות ערעור לספק.

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין חובה על החברה להשלים את העבודה בעצמה, או בכל  .15.7
 לעיל. מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! רת, בכל מקרה של פעולה לפי סעיף דרך אח

 

על פי דין ו/או  החברהכדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות  זהאין בהוראת סעיף  .15.8
 .של הספקהסכם זה במקרה של הפרת התחייבות כלשהי 

 
 

  

  איסור הפסקת עבודה על ידי הספק .16

 
, ייתן את להפסיק את השירות מכל סיבה שהיא ק מתחייב לא לשבות ולא להשבית /ו אוספ .16.1

תכנית העבודה למשך כל תקופת ההסכם,  עפ"יהשירותים נשוא ההסכם בכל יום ברציפות 
כשלה  החברהוזאת גם במקרה של מחלוקת באשר לפרשנות הסכם זה, ואפילו ככל שיתברר כי 

במפורש לספק לחדול מביצוע  המפקח/ו או  החברה בקיומו ולמעט מקרים בהם הורתה
מחלוקת בדבר זכאותו או חובתו של הספק  החברההשירותים. ככל שתתגלע בין הספק ובין 

כל מחלוקת אחרת, זכאי הספק לברר את תביעותיו בפני ערכאה מוסמכת, ו/או מכוח הסכם זה 
צה את סעדיו במישור הכספי ואולם מובהר בזה כי הספק מוותר בזה על כל סעד מניעתי, וימ

 .בלבד
 

ייחשב כמי שהפר הוראות הסכם זה, אם אי ביצוע העבודות ייגרם מחמת הסיבות לא הספק  .16.2
, אולם הספק לא יהיה  החברההבאות , ולפרק זמן שאינו עולה על המתבקש והכרחי לפי דעת 

מפורט בסעיף זה זכאי ולא יקבל כל תשלום בגין התקופה והסיבות, שמנעו ביצוע השירותים, כ
 :להלן

 .של סיבה שנגרמה מכוח עליון, שלספק אין שליטה עליהב .16.2.1

של  ביתות עובדים כלליות בכל הארץ, שעובדי הספק יצטרפו אליהן, אך לא שביתות ש .16.2.2
 .עובדי הספק בלבד

 החברה.הפסקת ביצוע שירותים לפרק זמן לפי הוראות  .16.2.3
 

ביצוע העבודות פי על  לא יאפשרו החברהפריצת מלחמה או מצב חרום, שלדעת  .16.2.4
 .הסכםה

 

 שונות .17
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הספק מצהיר כי ידוע לו כי אין לו ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה מטעמו כל זכות או רשות  .17.1
 לייצג את החברה או להתחייב בשמה לכל דבר וענין.

 

שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכת זמן לעשייה או הימנעות מעשיית  .17.2
של הצדדים על זכויותיהם לפי הסכם זה ולא  רכוויתוייב מהסכם זה, לא ייחשבו פעולה כמתח

  ישמשו מניעה לתביעה על ידם, אלא אם כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב.
 

מפעולה או הנחיה על פי הוראות הסכם זה, לא תפורש כמשנה  תהימנעושום פעולה, הנחיה או  .17.3
עובדי הספק לבין החברה ו/או כמטילת אחריות או  את טיב היחסים המשפטיים בין הספק ו/או

חבות של הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין על החברה, ו/או כמשחררת את הספק 
 מאחריותו ו/או משנה את אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין.

 
שני  כל שינוי וכל תיקון של הסכם זה יחייב את הצדדים רק אם נערך בכתב, ייחתם על ידי .17.4

 הצדדים ויצוין בו כי הוא מהווה שינוי או תיקון להסכם זה. 
 

הסכם זה מבטא את ההסכמה המלאה והממצה בין הצדדים בכל הקשור לנדון בו והוא מחליף  .17.5
 ומבטל כל מצג, התחייבות או הסכם קודם ששרר בין הצדדים בהקשר זה טרם חתימתו.

 
/או התשלומים שהספק יהיה זכאי לקבל החברה תהיה רשאית לעכב תחת ידה מתוך הכספים ו .17.6

על פי הסכם זה, כל סכום ו/או חוב שהספק יהיה חייב לה מכל סיבה שהיא ו/או כל סכום ו/או 
ממנה בקשר לקיום התחייבויותיו של  שלהידראו  עלהיתבתשלום הנתבע ו/או נדרש ו/או עלול 

ן סופי התביעה ו/או הספק על פי הסכם זה, לרבות התנהגותו ומחדליו, עד שתסולק באופ
 הדרישה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. 

 

הספק מסכים כי החברה תהא רשאית לקזז כל חוב ו/או תשלום ו/או שיפוי שהספק יהיה חייב  .17.7
 לה מכל סיבה שהיא כנגד כל תשלום שהספק יהיה זכאי לקבל מהחברה.

 

תשלח מצד אחד למשנהו על פי  מעני הצדדים הם המענים המופיעים בראש ההסכם, וכל הודעה .17.8
הסכם זה או בקשר אליו למענים האמורים בהודעה כאמור בדואר רשום ותחשב כאילו נמסרה 

שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר רשום בישראל, או אם נמסרה ביד או  48לתעודתה בתום 
ד נשלחה בפקסימיליה תחשב כנמסרת במועד המסירה ובלבד שהתקבל אישור מסירה או במוע

 השליחה בהתאמה. בהודעה שתימסר כאמור יכול כל צד לשנות את מענו.
 

סמכות השיפוט הייחודית בכל  בירושליםהצדדים מסכימים כי לבתי המשפט המוסמכים  .17.9
 הקשור ו/או הנובע מהסכם זה.

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

                                             _____________                                                                _____________ 
 החברה                                                                                                                   הספק 

  
   

 
 

 
 
 



 

33 

 

 

 מפרט -נספח א'
 

 מצב קיים .1
 

 כיום בתחנה הינם: המיכלים הקיימים .1.1

 ליטר בנזין. 10,000 -מיכל שתחולתו כ .1.1.1

 ליטר סולר. 12,000 -מיכל שתחולתו כ .1.1.2

 

 :)ע"י רכבי המועצה ועובדיה בלבד( השימוש כיום נאמד בכמויות הבאות .1.2

 ליטר סולר לחודש. 50,000 -כ .1.2.1

 ליטר בנזין לחודש. 12,000 -כ .1.2.2

 

 התחייבויות הספק .2
 
 :נות את הפעולות הבאותאת לבצע על חשבובז מתחייבהספק    
 

 וחדר השמנים. , משרד התחנההדלק הקיימת, ובכלל זה את כלל המבניםתחנת שיפוץ  .2.1

 
 .חודשים 6כל  , על כלל מבניה,צביעת תחנת הדלק .2.2

 
 החלפת משאבות הדלק הקיימות במשאבות חדשות. .2.3

 

 החלפת מערכת התקשורת והתקנת בקר חדש. .2.4
 

 ביצוע בדיקת דליפות במיכלים הקיימים. .2.5
 

 החלפת המזגן הקיים במבנה תחנת הדלק במזגן חדש. .2.6
 

 חודשים. 6מן לפי דרישת המשרד להגנת הסביבה כל ניקיון ושאיבת מיכל מפריד ש .2.7
 

 החלפת שעון מילוי אוויר. .2.8
 

 (.LEDהחלפת התאורה לנורות לד חסכוניות ) .2.9
 

 שיפוץ רחבת מתחם תחנת הדלק, ובכלל זה צביעת המתחם ואבני השפה. .2.10
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 כיבוי אש לפי דרישת הרשות הארצית לכבאות והצלה, כפי שיעודכנו מעת לעת.השלמת ציוד  .2.11
 

ציוד תחנת הדלק בציוד לתדלוק אוטומטי וממוחשב, חלק אוטומטי במתקני התדלוק, חלק  .2.12
אוטומטי ברכב ומערכת רישום וחיוב באופן שיאפשר תדלוק בשירות עצמי בדלקנים לרכבי 

 החברה.
 

 עים נגד שריפות ואמצעי בטיחות נוספים.התקנת אזעקה אלקטרונית ואמצ .2.13
 

רכישת והתקנת מתקן למילוי אויר ושעון מדידה של לחץ אויר וכל ציוד נלווה נוסף הדרוש לשם  .2.14
 הפעלתו והתקנתו במקום שתורה עליו החברה.

 

אספקת דלקים ושמנים לסוגיהם השונים לתחנת הדלק בחניון, וכן בנזין וסולר גם בתחנת  .2.15
 זורות ברחבי הארץ שבבעלות הספק לרכבי החברה המצוידים בדלקנים.התדלוק השונות הפ

 

אשר יאפשרו תדלוק עצמי  רכבים, 150 -כבכמות משוערת של  הספק יתכנן ויתקין מתקני דלק .2.16
, ברכבי החברה וברכבים האוטומטיים בדלקנים, ויתקין על חשבונו מערכת זו במתקני התדלוק

  על ידה לפי שיקול דעתה הבלעדי. נוספים שיקבעו ע"י החברה כפי שיידרש
הסדרת הליכי רישוי לאספקת דלק בתחנת הדלק ותשלום אגרות ו/או היטלים ו/או תשלומי  .2.17

 חובה באם יהיו כאלה.
 

רכישת מתקני הדלק לרבות כל ציוד הדרוש להפעלת המערכת והתקנתם במקום המיועד  .2.18
 למערכת בתחנת הדלק ולשביעות רצונה של החברה.

 

ת אזעקה ואמצעי בטיחות והתקנתם בכל מקום שיהיה צורך בכך ו/או בכל מקום רכישת מערכ .2.19
 שיידרש לכך על ידי החברה ו/או על פי דין ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.

 

 הפעלת מערכת המתקנים ביום פעילותה הראשון כנקוב בהסכם. .2.20
 

לק והן בתחנות אספקת הוראות מפורטות וברורות לשימוש במתקנים, הן במתחם תחנת הד .2.21
 הספק.

 

ניהול ופיקוח שוטף של פעולות המתקנים לאחר התקנתם, לרבות ביקורים במקום, הגשת דו"ח  .2.22
אשר יכלול את הנתונים הבאים: הרכבים שתודלקו, מועדי התדלוק של לחברה חודשי ממוחשב 

קו כל רכב, סוג וכמות הדלק שסופקו בכל תדלוק לכל רכב, סוג כמות מס' רכב ומועד שסופ
 "(.הדו"חשמנים, חשבונית לתשלום )להלן :"

 

נקיטת כל הפעולות והאמצעים הדרושים לתחזוקה תקינה ויעילה של כלל המתקנים ומכלי  .2.23
 הדלק התת קרקעיים.

 

אספקת שמנים מסוגים שונים כך שבתחנת הדלק יהיה מלאי מספיק בכל עת. לשם כך הספק  .2.24
 יקצה חדר לאחסון השמנים במבנה השירות.
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ע כל עבודות השירות ואחזקה מכל סוג שהוא של המתקנים ככל שיידרש לפעילותם ביצו .2.25
 התקינה, לרבות תיקון תקלות, טיפולים שוטפים ושיפוצים לפי הצורך.

 

 החזקת מלאי חלפים עבור המתקנים בכמות שתאפשר תפעול שוטף ויעיל של המתקנים. .2.26
 

קנים במשך תקופת השירות, ואף אספקת חלפים תקינים לתיקונים וטיפולים שוטפים של המת .2.27
 בידי החברה מערכת מתקנים במצב תקין ושלם וללא כל פגם. רלאחריה כך שבסיומה תישא

 

 .מובהר כי התקנתם של הדלקנים והחזקתם תחול על הספק בלבד .2.28
 

הספק יהיה אחראי שבמשך כל תקופת ההתקשרות יחזיק בפוליסות ביטוח כמפורט בהסכם,  .2.29
 יו"ב.וכתקלות במחשב , גניבת דלק ישיר במקרה של  בתוקף, וכי הינו אחראי

 
 

 מועדי התיקון ושירות: .3
 

 הספק מתחייב לבדוק את תקינות המתקנים באורח שוטף. .3.1
 

שעות מהמועד בו החברה  24הספק מתחייב לטפל בתיקון כל תקלה ו/או פגם ו/או קלקול תוך  .3.2
ה במתקנים, לפי המוקדם. או מישהו מטעמה יודיעו לו על כך או מעת שנודע לספק על התקל

 מוסכם כי לצרכי סעיף זה תיחשב כהודעה גם הודעה טלפונית.
 

 הספק מתחייב לשמור בקפדנות על ניקיון והסדר בתחנת הדלק וסביבתה הקרובה. .3.3
 

וש, הכל בהתאם לחוקי עים הדרושים להגנה על בני אדם ורכהספק מתחייב לנקוט בכל האמצ .3.4
 הבטיחות ותקנות התמ"ת.

 

 

 פעלת המתקנים:שעות ה .4
 

 .7:00-13:00ובימי ו' בשעות  7:00-16:00ה בשעות -המתקנים יופעלו בימי א .4.1
 

 החברה רשאית לשנות ולהוסיף על זמנים אלה בהסכמת הספק. .4.2
 

 

 מיסים והוצאות: .5
 

 כל התשלומים הבאים יחולו וישולמו ישירות ע"י הספק המהלך תקופת ההתקשרות:
 

ובה, דמי חכירה למינהל וכל תשלום אחר המוטל על נכסי ארנונה, אגרות, היטלים, תשלומי ח .5.1
 מקרקעין ותחנת הדלק שיחול על הספק על פי הוראות כל דין.

 
 כל התשלומים והחשבונות עבור השימוש במים, חשמל וטלפון במבנה השירות. .5.2
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 שתצורף לחוזה  נוסח ערבות בנקאית -'בנספח 

 
 

 לכבוד
 יים מטה יהודה בע"מהחברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשיית

 
 

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות ביצועהנדון: 

 

אלף שקלים  _____)במילים:   ₪______הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 

"( בקשר עם הספק"( אשר תדרשו מאת  ____________ )להלן: "סכום הערבותחדשים(   )להלן: "

, וזאת להבטחת כל התחייבויות הספק בחניון הרטוב לאספקת דלקים ושמנים לתחנת דלקהסכם 

 כלפיכם.

 

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

לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש   

 _, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.________, אשר פורסם ביום  _______

 

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב , כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה 

לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק  את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק 

 ל פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.סכום הערבות מהספק, בלבד שהסכום הכולל שנשלם ע

 

ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום  __________ ועד בכלל, כל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו 

 עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה.

 

_________ 
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 אישור ביטוח מסוים   –ג'  נספח

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

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

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

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 שם 

 לפיתוח החברה
 כפריים מרכזים

 מטה ותעשייתיים
  מ"בע יהודה

. נ.ד ובט הר ממרכז
 99700 שמשון

  שם  הספק:

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 אחר: ______☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 אחר: ______☐

 ת.ז./ח.פ. 

 מען למשלוח דואר  

 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

 גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאחריות או 

מספר 
 וליסההפ

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

 בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח
  חריגים וביטול

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 מטבע סכום

        

       

       

       

        

, 308, 321, 333, 328, 318       צד ג'
309 , ,307, 315 ,329 

 ,  319, 328       אחריות מעבידים

אחריות 
 מקצועית+מוצר

      301 ,302 ,304 ,328 
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 כיסויים

        

 

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

 

 

 003 הדלק לתחנת ושמנים דלקים לאספקת

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח השירותים

קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 קוד וא ההתקשרותתיאור השירות נש
 השירות

 071 רוקחות 001 אבטחה
 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(

 073 רפואה משלימה 003 אספקת גז ודלק
 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות

 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה
006 

שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי 
 076 ומלונאות

 077 שירותי ביקורת 007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
 078 שירותי גניזה וארכיב 008 בית מטבחיים/ משחטות

 079 שירותי דת 009 עבודות קבלניות גדולות -בניה 
 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה 010 בעלי חיים

 081 שירותי משרד 011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות
 082 שירותי ניהול 012 בקרת מוסדות חינוך

 083 שירותי ניטור 013 בריאות הנפש
 084 שירותי פיקוח ובקרה 014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות

 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 015 בתי אבות ומעונות
 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 016 גביה וכספים

 087 שירותי קוסמטיקה  017 גינון, גיזום וצמחיה
 088 שירותי תחזוקה ותפעול 018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות
 089 שירותי תחזוקת מערכות 019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 שירותים אווירי/ימי 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 091 שירותים בחו"ל 021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 022 הובלות והפצה
שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר 

 092 וחל"צ(
 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור
 094 שירותים פרא רפואיים 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות

 095 אייםשירותים רפו 025 הסעת נוסעים
 096 שכירויות והשכרות 026 הפקת אירועים/אולמות אירועים

 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 027 הריסות/פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 השקעות ויזמות

 099 תכשיטים/ אבני חן 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 100 ודתפעול צי 030 חברות מנהלות

 101 תקשורת וחברות הסלולר 031 חדר כושר/ אימוני ספורט
 102 - 032 חדרי כושר וספורט

פסולת, פינוי  -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 033 והובלה

- 
103 

 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות
 105 - 035 חקירות

 106 - 036 צומח/חי -חקלאות 
 107 - 037 טיסות

 108 - 038 יועצים/מתכננים
 109 - 039 כוח אדם

 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי
 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל

 112 - 042 מחקרים וסקרים
 113 - 043 מחשוב

 114 - 044 מידע
 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 קה/ שירות/ וחלפיםתחזו -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו
מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף 

 053 "אופי העסקה"(
- 

123 
 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות 

נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות 
 055 לילדים

- 
125 

 126 - 056 ניהול מבנים
 127 - 057 ניקיון

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ
 129 - 059 ספרינקלרים



 

40 

 

 130 - 060 עבודות מתכת
 131 - 061 עבודות עץ 

עבודות תחזוקה ושיפוץ 
 062 )חשמל/איטום/אינסטלציה(

- 
132 

 133 - 063 לסטיקפ
 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ

 135 - 065 ציוד תאורה והגברה
 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 137 - 067 צמ"ה
 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב

 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(
)יש לציין שם תחום במסגרת סעיף  קמעונאות

 070 העסקה"("אופי 
- 

140 
 

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

 קוד כיסויים נוספים בתוקף
 הסעיף

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

במסגרת כיסוי  דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 אחריות מקצועית

303 - 373 
 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -רחבת צד ג' ה
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

 תאגיד –. ר.י.מ.ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )ת
 .מ"בע בישראל יצרנים מחזור

308 - 378 
 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר

 381 - 311 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור
 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע
 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל
 386 - 316 אדמה רעידת כיסוי

 387 - 317 )יש לפרט שם וכתובת( אחר - נוסף מבוטח
 388 - 318 האישור מבקש -נוסף  מבוטח
 מעובדי מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

 המבוטח
319 - 389 

. ר.י.מ.ת –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 .מ"בע בישראל יצרנים מחזור תאגיד –

320 - 390 
מבקש ובגין מעשי או מחדלי המבוטח מבוטח נוסף 

 האישור
321 

- 391 
 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה

 393 - 323  אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים
 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 ראשוניות

מבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
 (האישור מבקש

328 
- 

398 
 399 - 329 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'

 400 - 330 שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט שם וכתובת(
 401 - 331 שעבוד לטובת מבקש האישור

 402 - 332 לוי )יש להוסיף תאריכים(תקופת גי
 403 - 333 .₪ 2,000,000מינימום גבולות אחריות -
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
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 קוד כיסויים נוספים בתוקף
 הסעיף

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
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 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים -'דנספח 
 
 
 כבודל

 החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ
 

 
 ניםיינעות מניגוד ענימיבות לשמירת סודיות ולהיתחהנדון: ה

 
 החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ והתחייבתי כלפי   : ואילה
    )להלן 04/2020לביצוע העבודה כמפורט במכרז / הסכם מס' ( "חברה"ה –להלן )    

  (;העבודה""            
 

והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודה, או בקשר אליה, אקבל לחזקתי, או יבוא  : והואיל
ל ענין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של עתי, מידע המתייחס לכיליד

של כל הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן וחברה ה
ו עם העבודה )להלן אחברה הבקשר עם, פעולות  חברהלעבור או על ידי, או הוגש 

 (;מידע סודי"" –
 
, לכל אדם או גוף, עלול לגרום הסודי בכל צורה שהיא והוסבר לי, כי גילוי המידע : הואילו

 ו/או לצדדים שלישיים: חברהלנזקים כבדים 
 

 
 י לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:א 

 

נני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו, לא ה .1
 י מוגבלת.גוף והכל לתקופה בלת לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או

נני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או ה .2
פירוט " –גוף כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור לעבודה, במישרין או בעקיפין )להלן 

 גבלת.ווהכל לתקופה בלתי מ(, העבודה"
בור, מידע שגילויו מחוייב על פי דין לא יחול על מידע הידוע לכלל הצי 2-ו 1 אמור בסעיפיםה .3

גילויו, מראש ובכתב, ובמידה לחברה ה)במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת 
 שניתנה.

טובת לטי העבודה, אלא רות שום שימוש במידע הסודי או בפשכמו כן, הנני מתחייב שלא לע .4
 לצורך העבודה.וחברה ה

טי העבודה ולעשות את רקפדניים לאבטחת המידע הסודי ופ תהנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירו .5
כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה. כן 

בסודיות גמורה כל  הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור
 מסמך הקשור, או הנוגע לעבודה.

ב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי נני מתחייה .6
מכם, או השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן ביצוע העבודה, בין מכם 

. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו םובין מצדדים שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכ
או של מידע סודי. למעט כל דו"ח או חומר אשר שימש כבסיס לדו"חות  של כל חומר כאמור,

 שהכנתי עבורכם והדו"חות הנ"ל עצמם.
לחוק  118-119דוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים י .7

 .1977 -העונשין תשל"ז
ים ינערכתי, אין מצב של ניגוד ענינני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שה .8

בין ביצוע העבודה לבין כל ענין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או לגופים 
 ענין אישי בו., קשורים בי

או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו  דאני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפס .9
 כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה. לכם, או לצד שלישי כלשהו, 
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נני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר לביצוע העבודה, על ה .10
החתומה לחברה וכן הנני  תהתחייבות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, להעביר עותק מההתחייבו

 ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור.
על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית  ות כלשהיבייכל מקרה בו תופר התחב .11

 י מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.ווכלפי בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צ
נעות ימאין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות וה .12

 ל פי כל דין.מוטלת עלי עהים ינמניגוד עני
 

 
 

 :ולראיה באתי על החתום
 
 

 יום _____________ לחודש __________ה
 

_________________   ___________________ 
 חתימה     שם    

 
 

 תובת: __________________כ
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 שמירה על הוראות החוק, בטיחות ואחריות -ה' נספח 
 

 
מאשרים ( "הספק"______________)אנו הח"מ ___________________________, מ____

 בחתימתנו בשולי מכתב זה כי אנו מקבלים על עצמנו את ההתחייבויות הבאות:
 

החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה לבצע את העבודה, שהוזמנה מאתנו על ידי  .1

חוקים, תקנות,  תוך ציות לכל דין, ובכלל זה,04/2020כמפורט במכרז / הסכם מס'  (החברה") בע"מ

הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת, וכן, לבצע כל הוראה חוקית 

שיצאה ו/או תצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין. בכלל 

טיחות בעבודה ]נוסח ופקודת הב 1954 -זה, נפעל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ג 

והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, ובהתאם להוראות הבטיחות של החברה  1970 -חדש[, התש"ל 

)לרבות התייצבות אצל מממונה הבטיחות של החברה לתדרוך העובדים לפני תחילת ביצוע העבודה(, 

/או לשפותם בקשר ניטול על עצמו את כל האחריות כלפי החברה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו

לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כאמור שנעשתה על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או 

 ספק משנה שלנו ו/או מי מטעמנו. 

לספק על חשבוננו שמירה, גידור, שילוט, תאורה וכל אמצעי זהירות אחר הדרוש לבטחונו ולנוחיותו  .2

( ובכל מקום שיהיה צורך בכך על פי דין וכפי שידרוש ר""האתשל הציבור במקום ביצוע העבודה )

מנהל הבטיחות של החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אנו מתחייבים לגדר את מקום 

העבודה, באופן שימנע כניסה מאנשים שלא הוסמכו לכך, להציב שילוט אזהרה מתאים ולהציב 

רך. כמו כן, נבטיח את קיומם של כל תנאי שמירה מתאימה במקום לאחר שעות העבודה, במידת הצו

הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של כל העובדים, קבלני המשנה וכל אדם או גוף במהלך 

ביצוע העבודה, ונדאג כי כל עובדינו, שלוחינו והפועלים מטעמנו יעשו שימוש בציוד מגן וציוד 

השתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות כל דין ו/או אשר נהוג ל

 העבודה.

כל החומרים והמכשירים בהם נשתמש לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל התקנים ובכל  .3

דרישות הדין והחברה, ובכל הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות ומוסד, 

ע לנו כי אנו אחראים להשיג על חשבוננו את כל נשתמש אך ורק בציוד מאושר על פי כל דין ונוהל. ידו

האישורים, ההיתרים והרשיונות הנדרשים בקשר עם החומרים והציוד הנדרשים לביצוע העבודה. אנו 

מתחייבים להציג לחברה, על פי דרישתה, אישורים על התאמת החומרים והציוד לדרישות החברה 

יוד הרמה וציוד חפירה, המעידות כי הציוד ו/או תעודות בדיקה בקשר לכל ציוד שהוא, לרבות צ

האמור נבדק, עומד בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע 

העבודה. אנו נישא באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע 

 העבודה.

י כל דין ולשביעות רצון מנהל הבטיחות של החברה אנו נהיה  אחראים לניקיון האתר, כמתחייב על פ .4

ועל פי הוראותיו. לא יאוחר מיום השלמת העבודה, נסלק את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה 

והפסולת ונשאיר את אתר העבודה כשהוא פנוי ונקי בהתאם להוראות מנהל הבטיחות של החברה 

את האתר מאיתנו ללא קבלת אישור בכתב של  ולשביעות רצון החברה. ידוע לנו כי החברה לא תקבל

 האתר. ןניקיומנהל הבטיחות של החברה על 
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ידוע לנו כי היחסים שביננו לבין החברה יחשבו לכל דבר ועניין יחסי מזמין וספק עצמאי, כמשמעותם  .5

ו . כמו כן מוסכם עלינו כי לא ישררו יחסי עובד ומעביד ביננו ו/א1974 -בחוק הסכם קבלנות, תשל"ד 

 מי מעובדינו ו/או מי מטעמנו ובין החברה לשום מטרה ולשום עניין. 

ומבלי לגרוע מכל הזכויות והסעדים העומדים  היה ונחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל .6

 אנו מתחייבים כדלקמן: לחברה עקב הפרתנו זו את ההסכם )לרבות זכותה לבטל את ההסכם(, 

אנו  -שונה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות לאחר שנקבל מהחברה התראה רא .6.1

מתחייבים לפעול לתיקון החריגה לאלתר בהתאם לאמור במכתב ההתראה שנקבל מממונה 

 הבטיחות של החברה.

אנו מתחייבים  -לאחר שנקבל מהחברה התראה שניה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  .6.2

בלי שיהא צורך לתת לנו התראה , מ$ 100לשלם לחברה פיצוי מוסכם מראש בשיעור של 

 נוספת ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק. 

אנו מתחייבים  -לאחר שנקבל מהחברה כל התראה נוספת מעבר להתראות המפורטות לעיל  .6.3

לנהוג על פי החלטות ועדת הבטיחות המפעלית, לרבות יישום החלטות בדבר הפסקת עבודה 

 זמנית או סופית. 

אחריות לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא לגוף, רכוש או אנו לוקחים על עצמנו את ה .7

אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדינו ו/או 

לקבלני המשנה שלנו ולכל מי שאנו אחראים לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמנו או מטעמנו, 

דל, תוך כדי, או עקב, או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצדנו, כתוצאה ממעשה או מח

עובדינו, שלוחינו, אלה הנתונים למרותנו, קבלני המשנה שלנו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון 

 למרותם ו/או המצוי באתר ובסביבתו. 

ה שהיא אנו משחררים בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חוב .8

בקשר לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל, לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני המשנה ו/או 

מי מטעמם, בין אם נגרמו באקראי, היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או צפויים מראש לצורך 

וע מכל טענת הגנה ביצוע העבודה, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין באמור לעיל כדי לגר

 שהיא שתעמוד לנו מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.  

אנו מתחייבים לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד וכל  .9

תשלום שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, בין מעשה או 

שהחברה תחוייב בתשלום כל סכום כאמור, למרות התוצאות, קנס או  מחדל כאמור, ובכל מקרה

תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה, אנו מתחייבים לשלם כל סכום כאמור, במקום 

החברה או לחברה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. 

התגונן בכל תביעה כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי החברה מצידה מסכימה לאפשר לנו ל

 שתחליט החברה.

 
 :ולראיה באנו על החתום

 
 

 יום _____________ לחודש __________ ה
 

_________________   ___________________ 
 חתימה     שם    
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 השמנים סוגי רשימת -נספח ו'

 
 שמן מנוע .1

 

 שמן הידראולי .2
 

 שמן בלמים .3
 

 שמן הגה .4
 


