המועצה המקומית קדימה צורן
מכרז מס' 34/2016

לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים

תנאי המכרז
המועצה המקומית קדימה צורן )להלן" :המועצה" ו/או "המזמין"( מבקשת בזה לקבל הצעות מחיר
לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים )להלן" :השירותים"( ,וזאת בהתאם לתנאים
ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז המצ"ב.

השירותים אשר על המציע במכרז לספק למועצה כוללים ,בין השאר ,את השירותים הבאים:
 .1אספקה דלק מסוג  95אוקטן בהיקף משוער של כ 40,000 -ליטר לשנה.
 .2אספקת סולר בהיקף משוער של כ 5,492 -ליטר לחודש.
 .3התקנת מערכת תדלוק אוטומטי.
 .4אחזקה שוטפת של מערכת תדלוק אוטומטי.
 .5נטרול ,חסימה וחידוש התדלוק האוטומטי.
 .6אספקת כרטיסי תדלוק.
 .7שטיפת רכבים.
במועד פרסום מכרז זה ,מספר כלי הרכב של המועצה הינו כדלקמן 8 :מכוניות ) 3מהן מונעות בסולר(.
הנתונים שלעיל ניתנים לצורך יידוע בלבד ואינם מחייבים את המועצה.
המציע ייקרא להלן במסמכי מכרז זה" :המציע".

 .1כללי
 1.1תנאי המכרז וההוראות שלהלן מהווים חלק בלתי-נפרד ממסמכי החוזה להתקשרות בין המציע
הזוכה ובין המועצה.
 1.2הבסיס החוזי להתקשרות בין הצדדים יהא טופס החוזה והתנאים הכלליים המצורפים
לתנאי מכרז זה )להלן" :החוזה"(.
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 1.3מודגש בזאת מפורשות שלעניין זכויות המועצה לקבלת החזרים מהמציע תהייה המועצה זכאית
גם להחזר של כל תשלום ששילמה לרבות תשלומי מע"מ.
 1.4מונחים הכלולים בתנאי מכרז אלה יפורשו ,ככל האפשר ,כהגדרתם בחוזה.
 1.5על רוכש מסמכי המכרז לשלם סך של  ,₪ 500אשר לא יוחזרו בכל מקרה שהוא.
 1.6כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם על ידי תוספת
בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 .2הבהרות ,שינויים וסתירות במסמכי המכרז
 2.1כל המסמכים שיימסרו על ידי המועצה למציע ,לרבות תנאי מכרז אלה ,תוכניות ,מפרטים,
כתבי כמויות וכיוצא באלו ,ככל שיימסרו ,לרבות כל המסמכים המפורטים להלן בסעיף 2
יהיו גם הם חלק בלתי-נפרד ממסמכי המכרז.
 2.2במקרה ותתגלינה סתירות או אי-התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז ,יהא סדר
העדיפויות בין ההוראות כמפורט להלן ,וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לכך:
 (1פרוטוקול פגישת הבהרות.
 (2תנאי מכרז אלה.
 (3הצעת המציע )נספח א' למסמכי המכרז(.
 (4מפרט הצעת מחיר )נספח ב' למסמכי המכרז(.
 (5דוגמת ערבות מכרז )נספח ג' למסמכי המכרז(.
 (6טופס אישור קיום ביטוחים )נספח ד' למסמכי המכרז(.
 (7דוגמת ערבות ביצוע )נספח ה' למסמכי המכרז(.
 (8תנאי החוזה.
כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.
 2.3המועצה לא תקיים פגישת הבהרות ,אולם ניתן לפנות ללשכת המנכ"ל באמצעות דוא"ל:
 offers@kadima-zoran.muni.ilלשם קבלת אינפורמציה לשם קבלת אינפורמציה .מובהר
בזאת כי רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
 2.4המועצה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים במכרז .השינויים והתיקונים
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כאמור ,יהיו חלק בלתי-נפרד מתנאי המכרז ,והם יובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי
המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ו/או בדוא"ל לפי הכתובות שיימסרו על ידי רוכשי מסמכי
המכרז.
 2.5הסברים נוספים יינתנו אך ורק בכתב ,אין המועצה אחראית בעד פירושים או הסברים שניתנו
בעל פה.

 .3הגשת מסמכי המכרז
 3.1המציע יכניס למעטפה את מסמכי המכרז ,לרבות כל המסמכים המפורטים בסעיף  4להלן ויחתום
את המעטפה.
 3.2את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי מנכ"ל המועצה
עד ליום  26.1.2017בשעה .12:00
 3.3מעטפה שלא תגיע לכתובת המצוינת לעיל ובמועד ,לא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד,
לא תוכנס לתיבת המכרזים ולא תשתתף במכרז.

 .4תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן יחד עם הצעתו ,ולקיים את התנאים הבאים
במועד הגשת ההצעה )יובהר כי קיום התנאים שלהלן וגם צירוף המסמכים הנלווים מהווים
תנאי מוקדם להשתתפות המציע במכרז(.
 4.1מסמכי המכרז ,לרבות כתב "הצעת המציע" וכן "מפרט הצעת מחיר".
 4.2אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף.
 4.3אישור מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור.
 4.4אישור בתוקף על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( ,תשל"ו.1976-
 4.5אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי זכות החתימה .מובהר כי על המציע להיות תאגיד
רשום בישראל על פי דין.
 4.6ההצעה מוגשת על ידי גורם אחד בלבד .אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.
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 4.7ערבות מכרז כאמור בסעיף  5להלן ,בתנאים ובמועדים המפורטים בו ,ובנוסח המצ"ב למסמכי
המכרז.
 4.8על המציע להיות חברת שיווק דלק הרשומה במרשם המנוהל על ידי מנהל הדלק במשרד
התשתיות הלאומיות.
 4.9על המציע להיות בעל רישיון עסק לאחסון ,שינוי ומכירת דלק ,הכול לפי הוראות צו רישוי
עסקים )עסקים טעוני רישוי( ,תשנ"ה – .1975
 4.10על המציע להיות בעל ניסיון של  3שנים ) (2014-2016בתחום אספקת הדלק לרכבים באמצעות
מתקני תדלוק אוטומטיים.
 4.11על המציע להפעיל בארץ ,לכל הפחות  100תחנות דלק ציבוריות בפריסה ארצית .המציע יצרף
להצעתו רשימת תחנות הדלק ומיקומן.
 4.12על המציע להיות בעל תחנת תדלוק אחת לכל הפחות הממוקמת לכל היותר ברדיוס של  5ק"מ
מגבולות המועצה המקומית קדימה-צורן .המציע יצרף רשימת תחנות דלק העונות על התנאי
שבסעיף זה.

 .5ערבות מכרז
 5.1על המציע להפקיד לזכות המועצה ,יחד עם הצעתו ,ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה למדד הבסיס
המצוין בסעיף  11.3להלן ,בסך של ) ₪ 10,000להלן" :הערבות"( ,בנוסח המצ"ב.

 5.2הערבות תשמש כבטחון לחתימת החוזה על ידי המציע ,אם יוזמן לחתום על החוזה ולא יעשה כן.
 5.3המועצה תהיה רשאית לממש את הערבות אם המציע יזכה במכרז לא יחתום או אם יסרב לחתום
על החוזה ו/או ולא יתקשר עם המועצה בחוזה ,במועד שנקבע במסמכי המכרז ו/או בכל מועד אחר
שתקבע המועצה ,ו/או לא ימלא אחר התנאים המוקדמים להתקשרות בחוזה.
הסכום שימומש כאמור ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שיקבל המזמין מהמציע
בשל אי-החתימה או סירוב לחתום או אי-ההתקשרות כאמור.
 5.4תוקף הערבות יהיה כאמור בסעיף  11.2להלן.
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 .6מילוי וחתימה על מסמכי המכרז
 6.1הגשת ההצעה
6.1.1

על המציע לרשום על גבי טופס הצעת המחיר )נספח א'( את ההנחה המוצעת על ידו לכל
פריט ,בהתאם לאמור בטופס הצעת המחיר )להלן" :התמורה"(.

6.1.2

הצעת המציע  /הצעת המחיר תיחתם על ידי המציע במקום המתאים ותסומן
בראשי תיבות בכל דף.

6.1.3

בכל במקרה של אי-התאמה בין הרשום בהצעת המציע ובין רישום המופיע במקומות
אחרים במסמכי מכרז זה ו/או במפרט הצעת המחיר ו/או בחוזה בין הצדדים,
יגבר הגבוה מבין המחירים המצוינים.

 6.2כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות שהמציע ירשום באחת התעודות המצורפות
למכרז ,בין במסמכים גופם ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר ,יחשבו:
א .כאילו אינם קיימים.
או
ב .עלולים לפסול ההצעה.
 6.3אם המציע לא יציג הנחה על יד סעיף או סעיפים בהצעת המחיר ,המועצה רשאית -
לפי שיקול דעתה הבלעדי:
א .לפסול את ההצעה כולה או חלקה.
או
ב .למלא בעצמה את ההנחה בהתאם להצעה הכי נמוכה שהוגשה בפריטים אלו.
או
ג .לקבוע כי המחיר לפריט הוא ) ₪ 0אפס שקלים חדשים(.
 6.4מובהר בזאת כי ההחלטה באיזה חלופה לבחור על פי סעיפים  6.2ו/או  6.3לעיל נתונה לשיקול
דעתה הבלעדי של המועצה.
 6.5על המציע לחתום על כל הדפים הכלולים בחוברת המכרז ,לרבות על דפי תנאי המכרז ,כן עליו
לחתום על כל מסמך המצורף למכרז זה ,ככל שצורף ,ועל כל דף ודף בהצעתו וכל מסמך אחר
שצירף ,ככל שצירף .כמו כן ,על המציע לצרף את תשובות המועצה לשאלות המשתתפים,
חתומות על ידי המציע.
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 6.6על המציע להעיר את הערותיו רק במקומות המיועדים לכך ,כל הערה מחוץ למקומות אלה
לא תובאנה בחשבון ,ולא תחייבנה את המועצה .כמו כן ,על המציע לחתום על הצעתו בדיו כחול,
ולא בעפרון ,בתוספת הטבעת חותמתו ותאריך החתימה.
על המציע לכתוב את שמו באופן ברור ,נוסף על החתימה ,ועליו למלא את כל פרטי מפרט הצעת
המחיר.
במקרה של אי-הבנה ,על המציע לפנות ללשכת המנכ"ל באמצעות דוא"לoffers@kadima- :
 zoran.muni.ilלשם קבלת אינפורמציה.
 6.7מצא המציע סתירות ,שגיאות ,אי-התאמות או שהיה למציע כל שהוא בקשר למובן המדויק
של איזה סעיף ופרט במכרז זה ,עליו להודיע על כך בכתב למועצה  -ותשובה תישלח
לכל המשתתפים במכרז זה.
 6.8כל משתתף במכרז מתחייב שלא להשתמש בכל מסמך ו/או תכנית לכל מטרה אחרת מאשר
להגשת הצעתו במסגרת מכרז זה ,ולא להעתיק את המסמכים והתכניות בלי אישור מפורש מאת
המועצה.

 .7התמורה ובחינת ההצעות
 7.1הצעת המציע בנספח א' – מפרט הצעת המחיר ,תינתן באגורות כהנחה ממחיר המחירון המירבי
)להלן" :ההנחה"( ובצמוד לשינויים במחירי בז"ן ו/או המיסים המוטלים על הדלק .
"מחיר בז"ן" – המחירים ל 1-ק"מ סולר/בנזין  95אוקטן ,לאספקה במיכליות ,כפי שמתפרסמים
באתר מינהל הדלק במשרד התשתיות.

ההנחה תתעדכן במשך תקופת ההתקשרות ,בהתאם לשינויים במחירי בז"ן ,משך כל תקופת
ההתקשרות.

מידי חודש יעביר הספק הזוכה למועצה את המידע בגין מחיר המחירון המעודכן לאותו חודש
ואת המחיר נטו לתשלום.

למען הסר ספק ,תעריפי הדלקים לא יישאו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן או לכל מדד
אחר ,והספק לא יהא זכאי לכל הפרשי שיערוך מעבר להפרשים שיתקבלו )ככל שיתקבלו(
כתוצאה מעדכון מחיר בז"ן כאמור.
 7.2המועצה לא תחוייב בגין התקנה ו/או פירוק של התקן תדלוק ,הנפקת כרטיס תדלוק ודו"חות
צריכה שוטפים.
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 7.3ההנחות שבהצעת המציע הן קבועות וסופיות ,ולא תהיינה ניתנות לשינוי מכל סיבה.
 7.4המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי-סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות
ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה
מונע ממנה הערכת הצעת המציע כדבעי.
 7.5בחירת ההצעה תתבצע על פי שעורי ההנחה כמפורט בסעיף  7.1לעיל.
 7.6אופן שקלול ההצעות:
אופן השקלול של ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה ייערכו כדלהלן:
הניקוד ייקבע לפי המחיר נטו לתשלום המשוקלל בכל מוצר ,על פי העלות המשוקללת למועצה
על בסיס נתוני הצריכה בשנה החולפת  ,וזאת בהתאם ליחס הבא:
 - 20%ניסיון קודם עם המועצה.
 - 40%למחיר נטו לתשלום עבור בנזין.
 - 40%למחיר נטו לתשלום עבור סולר.
על אף האמור לעיל ,המועצה תהא רשאית לבחור ,על פי שיקול דעתה המוחלט ,את ההצעה
הטובה ביותר ,בכל סוג של שירות ,ולפצל כתוצאה מכך את הזכיה במכרז בין מס' זוכים.
 7.7מובהר בזה מפורשות ,כי המועצה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות
גם את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע ,ואת ניסיונה של המועצה
ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר.

 .8פגם בהחלטת ועדת המכרזים
 8.1נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה
המציע במכרז ,יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור לקבל מהמועצה,
עקב אי-זכייתו ,אך ורק את ההוצאות שהוציא בעין בגין הערבות ורכישת טפסי המכרז,
שתוחזרנה .פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל לכל פיצוי אחר ,בגין הפסדים
ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר ,לטענתו ,נגרמו לו ,כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז.
 8.2קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים
וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך ,מתחייב המציע שזכה,
מיידית עם הודעת המועצה ,להפסיק את עבודתו על פי החוזה שנחתם עמו על פי המכרז
ולאפשר למועצה למסור את המשך ביצוע השירותים למציע שאמור היה לזכות במכרז
על פי קביעה שיפוטית חלוטה .המועצה תשלם למציע את התמורה עבור השירותים שביצע
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עד למועד הפסקת העבודות ,כפוף לתנאי החוזה ,ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות
אחרות מכל סוג שהוא כלפי המועצה הקשורות למכרז ,אופן ניהולו ,הזכייה בו וכיוצא באלו,
ולחוזה שנחתם בעקבותיו ו/או כלפי כל חוזה אחר שיחתם על ידי המועצה כתוצאה ממכרז זה.
 8.3בהגשת הצעתו במכרז זה מסכים המציע לתנאים שלעיל.

 .9ביטול מכרז ,מסירת ביצוע ,ביצוע חלקי ,פיצול מכרז
 9.1המועצה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל את המכרז ,בכל שלב ,טרם חתימת חוזה
בינה ובין מציע בכוח.
 9.2אם תחליט המועצה כאמור שלא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו ,לא תהיה למשתתפים במכרז
כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא  -למעט ההוצאות בגין הערבות
ורכישת טפסי המכרז ,שתוחזרנה למציע הזוכה במכרז בלבד.
 9.3המועצה רשאית להחליט למסור לביצוע חלק מן השירותים לזוכה אחד וחלק או חלקים אחרים
מן השירותים לזוכה או זוכים אחרים.
 9.4למועצה תהיה זכות להגדיל או להקטין את היקף השירותים בכל שיעור שהוא .במקרה זה
לא ישתנו המחירים בהצעת המציע .למציע לא תהיינה כל טענות כלפי המועצה עקב ביצוע
האמור בסעיף זה ,והמציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא.
 9.5מובהר ומודגש בזאת במפורש כי המועצה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע חלק מהמכסה
ו/או מהשירותים ו/או מהכמויות הכלולות במכרז ,והכול בהתאם לשקול דעתה המלא של
המועצה.
כמו כן ,שומרת המועצה לעצמה את הזכות ,על אף כל האמור בחוזה ,לבצע חלק בלבד
מהשירותים נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע השירותים או ביטול חלק ממנה יחייבו את
המועצה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא למציע ,והמציע מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה
ו/או טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהשירותים נשוא המכרז.
 9.6אם תחליט המועצה כאמור שלא לבצע את כל השירותים ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא
לבצעו ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא  -למעט
ההוצאות בגין הערבות ורכישת טפסי המכרז ,שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.
 9.7החליטה המועצה כאמור לעיל ,לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את השירותים
שהוחלט למסור לו את ביצוען ,על פי הצעתו המקורית ,בתיאומים ובשינויים המחויבים
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על פי העניין.

 .10חתימה על החוזה
 10.1המציע הזוכה מתחייב לחתום על החוזה לא יאוחר מאשר תוך ) 10עשרה( ימים ממועד קבלת
ההודעה על זכייתו במכרז או כל מועד אחר שתודיע לו המועצה.
במעמד חתימת החוזה על המציע להמציא את ערבות הביצוע  -ערבות בנקאית אוטונומית,
כנדרש וכמפורט במכרז זה ,וזאת כתנאי לחתימת המועצה על ההסכם עימו.
 10.2מנכ"ל המועצה ו/או מי מטעמו יהא המכריע הסופי באשר להתאמתה של הערבות,
והמציע מתחייב להמציא לאלתר תיקון לערבות בהתאם לאמור לעיל ולהוראת מנכ"ל המועצה.

 .11ביצוע החוזה
 11.1הרשות בידי המועצה למסור את ביצוע החוזה ,על פי שיקול דעתה ,תוך ) 90תשעים( יום
מיום התאריך האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 11.2הזוכה יאריך את תוקף ערבות המכרז שצורפה להצעתו או ימציא למועצה ערבות בנקאית
אוטונומית חדשה בסך ) ₪ 10,000עשרת אלפים שקלים חדשים( ,באופן שתקופת תוקפה
של ערבות הביצוע תהא לפחות  90יום לאחר תום תקופת החוזה בין הצדדים ,ותוארך,
לפי הצורך ,בהתאם לדרישת המועצה .הערבות תהיה צמודה למדד כאמור בסעיף  11.3להלן.
הערבות הנ"ל )להלן" :ערבות ביצוע"( תשמש כבטחון לקיום התחייבויות המציע על פי החוזה.
11.3

במכרז  /בחוזה זה:
"מדד"

מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.

"תנודות המדד" ההפרש שבין מדד הבסיס לבין המדד בחודש בו שולמה התמורה
למועצה.
"מדד הבסיס" מדד חודש נובמבר שפורסם ביום .15.12.2017
 11.4עבור כל שינוי באיזה ממסמכי המכרז ו/או האמור בהם על המציע לדאוג לקבל אישור מראש
ובכתב ,חתום על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה.

 .12הוראות כלליות
 12.1על המציע לקרוא ,להכיר ולהבין את כל תנאי המכרז .המציע מצהיר בזאת כי בין היתר קיבל
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את הסכמת מבטחיו לחתימתם על נספח אישור קיום ביטוחים המצורף לחוזה ) נספח ד' ( וללא
הסתייגויות כל שהן.
 12.2בחתימתו על הצעתו ,מצהיר המציע כי הביא בחשבון הצעתו את כל תנאי המכרז והחוזה,
וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה.
 12.3אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הנוחה ביותר או כל הצעה שהיא.

שביט מס
ראש המועצה המקומית קדימה צורן

___________
חתימת המציע
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נספח א' למסמכי המכרז
הצעת המציע
לכבוד מועצה מקומית קדימה צורן
א.ג.נ,
הנדון :מכרז  34/2016לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים
אנו הח"מ מציעים הצעתנו לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים לפי המכרז הנדון.
 .1אנו מאשרים ומצהירים בזאת כי הצעתנו מוגשת לאחר שקראנו בעיון את כל המסמכים שצורפו
לתיק המכרז ושמצויים במסמכי המכרז ,גם אם לא צורפו לתיק אך מוזכרים בו ו/או משתמעים
מהאמור במסמכים שבתיק ומסמכים אלה נמצאים ברשותנו.
 .2אנו מצהירים כי קראנו את תנאי המכרז ואת מסמכיו לרבות תנאי החוזה ,הבנו את תנאיהם
והוראותיהם ,אנו מסכימים לאמור בהם  -וחתמנו עליהם כנדרש.
 .3אנו מאשרים ומצהירים כי למדנו את התנאים הנדרשים לביצוע השירותים למועצה המקומית
קדימה-צורן -ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.
 .4אם הצעתנו תתקבל הרינו מתחייבים לבצע את השירותים ולתת שירות טוב לשביעות רצון המועצה
ועל פי הוראות המכרז ,החוזה ונספחיו  -ובכלל זאת:
)א( לספק דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים בתחנות תדלוק ,התקנה ,אספקה
ותחזוקה של מערכות לתדלוק ממוחשב ,וכן השירותים המפורטים במסגרת התקשרות זו,
בהתאם למסמכי המכרז על נספחיו ,ולפי המחירים שרשמנו בהצעתנו המצורפת.
)ב( לחתום אצלכם על החוזה המצ"ב לא יאוחר מ) 10-עשרה( ימים מהתאריך בו תודיעו לנו
כי הצעתנו ,כולה או חלקה ,התקבלה על ידכם ולהמציא לכם את כל המסמכים הנדרשים
לפי תנאי המכרז והחוזה ובמועדים הנקובים בהם.
)ג( במקרה ולא נחתום אצלכם על החוזה המצ"ב כאמור לעיל או לא נמלא תנאי מוקדם
לפני החתימה ,לרבות המצאת ערבות בנקאית אוטונומית על פי החוזה ,הננו מסכימים כי תממשו
את הערבות המצ"ב  -וזכייתנו במכרז תבוטל ,מבלי שתהיה לנו כל טענה בגין זאת.
 .5כערבות לקיום התחייבויותינו שבהצעתנו זו ו/או בתנאי המכרז ,הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית
אוטונומית חתומה ,כאמור בתנאי המכרז לפקודתכם ,ומייפים כוחכם בצורה בלתי-חוזרת כי במקרה
ולא נקיים התחייבויותינו שבהצעתנו זו ,כולן או מקצתן ,הרי הזכות בידכם להציג ערבות זו,
בלי כל הודעה או התראה נוספת ,והרינו מוותרים מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו
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כדי לגבות את הערבות הנ"ל.
 .6אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תעמוד בתוקפה למשך התקופה הנקובה בתנאי המכרז,
והיה אם במשך התקופה נדרש על ידכם לקיים כל התחייבותנו שבהצעתנו זו נעשה זאת בלי השהיה.
 .7ידוע לנו שהחוזה בינינו יכלול גם את כל חומר המכרז כמפורט בסעיף  2לתנאי המכרז ,וכן את
כל החומר שאנו מגישים במסגרת הצעתנו זו ושיצורף לחוזה.
 .8הננו מצהירים כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש למתן השירותים כהגדרתם בחוזה ,לפי מסמכי המכרז
ותנאיו ,לרבות תנאי החוזה.
 .9ידוע לנו כי המועצה אינה מתחייבת לרכוש כמות כלשהי של דלק וכל הכמויות המצוינות בטפסי
המכרז הינן בגדר הערכה בלתי-מחייבת בלבד ,ואנו מסכימים כי לא תשמשנה בסיס ו/או עילה
לדרישה ו/או תביעה כלשהן.

חתימת המציע  +חותמת
שם המציע:
שמות מנהלים:
כתובת:
ת.ז/.ח.פ:.
טלפון:
דוא"ל:
פקס:
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נספח ב' למסמכי המכרז

מפרט הצעת מחיר
מכרז מס'  34/2016לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים

מפרט הצעת מחיר לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים
הצעת המחיר המפורטת להלן כוללת את כל הוצאות המציע לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים
ישירים ועקיפים ,למעט מס ערך מוסף.
כל המחירים כוללים את כל השירותים הנדרשים על פי תנאי המכרז על נספחיו ולרבות התאמה לדרישות
המועצה ,התקנה ושירות כמפורט במכרז.
על המציע לפרט בהצעתו את ההנחה באגורות כהנחה ממחיר המחירון המירבי )בז"ן( כאמור בסעיף 7.1
לתנאי המכרז.

מחיר בז"ן ליום _________באג'
סוג המוצר

הנחה
מוצעת

מחיר מחירון לתאריך _____

מחיר נטו לתשלום

____  ₪לליטר

____  ₪לליטר

____  ₪לליטר

סולר

____  ₪לליטר

____  ₪לליטר

____  ₪לליטר

שטיפת רכב

____  ₪לשטיפה

____  ₪לשטיפה

____  ₪לשטיפה

 95אוקטן נטול
עופרת

מחיר משוקלל
לפי סעיף 7.6
לתנאי המכרז
•

יש לרשום את כל המחירים המוצעים ללא מע"מ.

•

אופן שקלול ההצעות יהא כאמור בסעיף  7.6לתנאי המכרז.

שם הספק ______________
חתימה  +חותמת _____________
תאריך ____________
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נספח ג' למסמכי המכרז

דוגמת ערבות מכרז
תאריך________________________
שם המוסד הבנקאי_______________
לכבוד
מועצה מקומית קדימה צורן
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' _________

לפי בקשת _____________ ]שם המציע[ הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת
בסך  ₪ 10,000צמודים למדד המחירים לצרכן ,להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז והחוזה
לביצוע מכרז  34/2016לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים למועצה המקומית
קדימה-צורן על ידי ____________ )שם המציע[.
הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שמתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה באופן הבא:
)א( מדד הבסיס יהיה מדד של חודש דצמבר שפורסם ביום  15.1.2017שהוא _____ נקודות.
)ב( המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.
ערבותנו זו בתוקף עד _________ והיא ערבות בלתי-תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה ) (7ימים
מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס
ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו ,מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם,
או לבסס אותה ,או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך.
אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס ,נשלם לכם את סכום הקרן.
ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

הערה :נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.
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נספח ד' למסמכי המכרז
אישור קיום ביטוחים
) אספקת דלקים (
לכבוד:
המועצה המקומית קדימה צורן ו/או חברות עירוניות ואו גופי סמך ו/או מנהליהם ו/או נבחריהם
הרצל 1
קדימה צורן
)להלן" :המועצה"(
אנו הח"מ ___________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מאשרים בזאת כי הפקנו עבור
)להלן" :הספק"( פוליסות ביטוח רכוש ,צד שלישי,
_____________________ ח.פ.
חבות מוצרים וחבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם והמתייחסת
לאספקת דלקים ומתקני תדלוק ,בכיסוי שלא יפחת מתנאי ביט הרלוונטיים למועד תחילת הביטוחים.
הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המועצה ,הספק וכל אלה הבאים מכוחם ,מפני אובדן ,נזק ואחריות
הקשורים ו/או הנובעים מזכאותו של הספק לאספקת דלקים ,ע"פ תנאי המכרז.
ביטוח רכוש - .מבוטל

.1

ועד לתאריך:

תקופת ביטוח  :החל מתאריך
מספר הפוליסה:
הפוליסה כפופה לתנאים כדלקמן:
.1.1

הפוליסה תכלול כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע.

.1.2

הפוליסה תכלול סעיף פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת של הספק.

.1.3

הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה למעט כלפי מי שגרם לנזק
בזדון.

.1.4

הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת  90יום לגבי ביטולה או שינוי לרעה בתנאיה.
ביטוח צד שלישי.

.2

ועד לתאריך:

תקופת ביטוח  :החל מתאריך
מספר הפוליסה:

גבולות אחריות לא יפחתו מסך של  $ 1,000,000.-לתובע ו  $ 2,000,000.-לתקופת ביטוח.
.2.1

בפוליסה יצוין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הספק ייחשב
כצד שלישי.

.2.2

יצוין במפורש בפוליסה כי המועצה כל הבאים מכוחה ,נבחריה ,ועובדיה ייחשבו לצורך
פוליסה זו כצד שלישי.

.2.3

הפוליסה מכסה ,בין היתר ,נזקי פגיעה תאונתית באיכות הסביבה ו/או זיהום תאונתי
ו/או הרעלה.
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.3

.2.4

כלי הרכב שבהם מותקנים אמצעי התדלוק נחשבים כרכוש צד שלישי.

.2.5

הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המועצה.

.2.6

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה,
ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ביטוח חבות מעבידים:

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות,
בגבולות אחריות של  $ 1,500,000.-לתובע ולסך של  $ 5,000,000.-לאירוע אחד ולתקופת ביטוח.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 .3.1לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.
 .3.2הביטוח חל על כל עובד של הספק ,זכיין משנה שלו ועובדיו של ספק משנה כאמור ,בין אם
קיבל שכר מהספק ובין אם לאו.
 .3.3כל אדם שאינו מופיע ברשימת השכר של המבוטח ייחשב כצד ג' למעט עובדי חברות כ"א
אותם מעסיק המבוטח..

.3.4

.4

הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה ,ולמעט כלפי מי
שגרם לנזק בזדון.

ביטוח חבות מוצרים:

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

גבולות אחריות לא יפחתו מסך של  $ 1,000,000.-לתובע ו  $ 2,000,000.-לתקופת ביטוח.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

.5

.4.1

הכיסוי כולל נזק הנובע ממהילת דלקים.

.4.2

הכיסוי כולל סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת הספק כנגד המועצה.

.4.3

המועצה עובדיו ומנהליו ייחשבו כצד שלישי .

הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:
 .5.1כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הספק אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.
 .5.2המבוטח בכל הביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה ,למעט בביטוחי חובה של כלי
רכב ,הורחב כך שהוא כולל גם את המועצה ,וכמצוין בראש אישור זה.
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 .5.3בפרק א' ,ביטוח הרכוש ,המוטב לתגמולי הביטוח הוא הספק .
 .5.4במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים
בהקשר ובאופן אוטומטי ,אלא אם כן נודיע למועצה על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים
במכתב רשום ,לפחות ) 60שישים( יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף ,ובכפוף
לבקשה מפורשת של הספק או המועצה לגבי הארכת תקופת הביטוח.
 .5.5הביטוחים שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם
היקפם ,אלא אם כן מסר המבטח למועצה הודעה ,במכתב בדואר רשום ,על כוונתו לעשות כן,
לפחות ) 60שישים( יום מראש.
 .5.6בכל הביטוחים שערך הספק בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה בפוליסה
– למעט תביעות המוגשות נגד הספק לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי ,כאשר
התביעה מעוגנת בנזק ליסודות ,בניינים ,דרכים ,כל חריג המתייחס למנופים ,מעליות ,מכשירי
הרמה ,טעינה ופריקה מכלי רכב ,חפירות ,אש ,התפוצצות ,אדים ,גז ,שיטפון ,בהלה ,חומרים
רעילים או מזיקים ,מכשירים סניטריים פגומים ,זיהום תאונתי מכל סוג ותאור ,הרעלה,
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,עבודות נוער כחוק ,בעלי חיים ,אופניים או רכוש של הספק.
 .5.7כל הביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של
המבטח על זכותו לתחלוף ) (SUBROGATIONנגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף
שלמועצה זיקה אליו או שהמועצה התחייבה לשפותו ,או הקשור לעבודות ,למעט כלפי מי
שגרם לנזק בזדון וכן למעט קבלני משנה וספקים של המועצה.
 .5.8כל הביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות
המועצה מחמת אי מסירת הודעה על נזק ,איחור בהגשת תביעה ,וכיוצ"ב ,אלא אם המקרה
היה ידוע למועצה ,שלעניין זה מוגדר מנכ"ל המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או הממונה על
הביטוחים אצל המועצה.
 .5.9כל הוראה בביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה ,המפקיעה ו/או מקטינה ו/או
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל
כלפי המועצה .כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למועצה הינו
"ביטוח ראשוני" ,המזכה את המועצה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו ,מבלי
שמבטחי המועצה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה
הנערכת לפי החוזה.
.5.10

חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על הספק בלבד לרבות החובה

לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.
.5.11

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי

מוקדם לקיום ההתקשרות בין הספק למועצה ,ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים המועצה
לא היה מתקשר עם הספק ,אף במחירים אחרים.
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.5.12

הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה ,ותנאיו גוברים על תנאי הביטוח.

ולראייה באנו על החתום:

_______________

_______________

_________

_______________

שם המבטח

שם החותם

תאריך

חתימה וחותמת
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נספח ה' למסמכי המכרז

דוגמת ערבות ביצוע
תאריך________________________
שם המוסד הבנקאי_______________
לכבוד
מועצה מקומית קדימה צורן
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' _________

לפי בקשת _____________ ]שם המציע[ הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת
בסך  ₪ 10,000צמודים למדד המחירים לצרכן ,להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז והחוזה
לביצוע מכרז  34/2016לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים למועצה המקומית
קדימה-צורן על ידי ____________ )שם המציע[.
הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שמתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה באופן הבא:
)א( מדד הבסיס יהיה מדד של חודש דצמבר  2016שפורסם ביום  15.1.17שהוא _____
נקודות.
)ב( המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי
ערבות זו.
ערבותנו זו בתוקף עד _________ והיא ערבות בלתי-תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה ) (7ימים
מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס
ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו ,מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם,
או לבסס אותה ,או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך.
אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס ,נשלם לכם את סכום הקרן.
ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

הערה :נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.
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חוזה
שנערך ונחתם בקדימה צורן ביום ______ לחודש _____ 2017
בין:

מועצה מקומית קדימה צורן
מרחוב הרצל  1קדימה צורן
)שתקרא להלן ולשם הקיצור "המועצה"(

לבין:

מצד אחד

__________________________________
מרחוב____________________________
)שיקרא להלן ולשם הקיצור "הספק"(

מצד שני

והואיל

והמועצה פרסמה מכרז מס'  34/2016אשר מסמכיו מצורפים לחוזה זה כנספחים ומהווים

והואיל

חלק בלתי-נפרד ממנו;
והספק זכה במכרז;

והואיל

והספק מצהיר כי הוא בעל ניסיון ,ידע ומיומנות הדרושים לאספקת דלק לרכבים באמצעות
התקני תדלוק אוטומטיים בתחנות תדלוק.

והואיל

וברצון הצדדים להסדיר את היחסים ביניהם בחוזה זה;
לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

.1

המבוא לחוזה והנספחים הינם חלק בלתי-נפרד מהחוזה.

.2

הגדרות
לעניין חוזה זה יתפרשו המונחים הבאים:
"השירותים" אספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים בתחנות תדלוק ,התקנה,
אספקה ותחזוקה של מערכות לתדלוק ממוחשב ,אספקת כרטיסי תדלוק ,וכן
השירותים המפורטים במסגרת התקשרות זו ,בהתאם למסמכי המכרז על ספחיו.

.

"המפקח"
"המועצה"

מנכ"ל המועצה או מי מטעמו.
המועצה המקומית קדימה צורן וכל אדם אחר שהוסמך ו/או מונה בכתב על ידי

המועצה או על ידי ראש המועצה לעניין מכרז זה או לעניין חוזה זה בפרט.
"רכבים מורשים" – רכבים שמנכ"ל המועצה אישר בכתב כי הינם רכבים מורשים מטעם המועצה
לקבלת שירותים לפי הסכם זה.
 .3פרשנות:
א .מוסכם כי הכותרות מהוות אמצעי עזר בלבד ואינן חלק מן החוזה.
ב .באם לא נקבע אחרת או לא דווח אחרת מהקשר הדברים יפורש חוזה זה לפי כללי הפרשנות
וכן לפי הכללים אחרים הנהוגים בפירוש החוק.
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ג .מאחר ונוסח החוזה ניתן לבדיקה לספק ,והספק השתתף במכרז הכולל את החוזה ,מוסכם בזאת
כי לא יחול על פרשנות החוזה הכלל של פירוש החוזה כנגד המנסח.
.4

המועצה מזמינה בזאת מהספק ,בכפוף לתנאי המכרז והחוזה ,והספק מתחייב בזאת לספק
למועצה את השירותים ,לפי מפרט הצעת המחיר מטעמו ובהתאם לאמור להלן:
א .אספקת דלק  95אוקטן וסולר בתחנות תדלוק בכל כמות שתידרש לרכבי המועצה ,וזאת בכל
המועדים בהם תחנות התדלוק פעילות ,והכל בתמורה לתשלום כמפורט בהצעת המחיר של
הספק.
ב .אספקה והתקנת מערכות התדלוק הממוחשב על חשבונו של הספק ומבלי שהוא יהא זכאי לכל
תמורה בשל כך.
•

האספקה תבוצע הן ברכבים הקיימים במועד הגשת הצעתו של הספק במכרז זה והן
ברכבים עתידיים שיוחזקו על ידי המועצה.

•

בכל מקרה של החלפת רכב או החזרתו לחברת הליסינג ,יבצע הספק על חשבונו את פירוק
ההתקן והתקנתו ברכב החדש ו/או החלופי.

•

התקנת המערכת וההתקנים תבוצע ללא שינוי במבנה הרכב ,לא יהא בה כדי להוות הפרעה
לנוהג ברכב ,ולא יהא בה כדי לפגוע בכל מערכת אחרת המורכבת הרכב .התקן התדלוק יהא
מאובטח ובעל יכולת לנטרול עצמית בעת הסרה לא חוקית.

•

התקנת המערכות בכלי הרכב הקיימים במועצה תתבצע תוך  14יום ממועד חתימת חוזה.
התקנת המערכות ברכב חדש תתבצע תוך  3ימי עבודה ממועד מסירת ההודעה ע"י המועצה.

ג .שירותי אחזקה למערכות התדלוק הממוחשב על חשבונו של הספק.
•

הספק יהא האחראי הבלעדי במשך כל תקופת ההסכם לתקינות ואחזקה שוטפת של
מערכות התדלוק וכל ציוד עזר הנלווה אליהם ,והוא יישא בעלויות ובהוצאות לבדו.

•

על הספק ליתן מענה באופן מיידי ,ולא יאוחר מ 24-שעות לכל פניה למתן שירותי אחזקה
ו/או תיקון.

•

במועד חתימת חוזה זה יעביר הספק למועצה רשימה מעודכנת של תחנות השירות ,כתובתן
ומספר הטלפון ויעדכן את המועצה באופן מיידי כל שינוי שיחול ברשימה זאת.

•

הספק מתחייב לנטרל על חשבונו את אפשרות השימוש במערכת התדלוק האוטומטי
במקרים של גניבת רכב ,אובדן רכב וגרירת רכב ,וזאת לאחר שקיבל הודעה בכתב ,לרבות
באמצעות דוא"ל או פקס ,מאת הנציג המוסמך לכך במועצה .לאחר קבלת הודעה בכתב,
יחדש הספק על חשבונו את מערכת התדלוק האוטומטי.

ד .הפקת דוחות של פעולות התדלוק למועצה ,על חשבונו של הספק ,בכל תצורה ,תכולה וחתך
שתבקש המועצה ,וזאת מבלי למעט מכל דו"ח שעל הספק להעביר למועצה בהתאם להוראות
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החוזה על נספחיו.
.5

סמכויות המפקח
א .המפקח רשאי לבדוק את אופן ביצוע התחייבויות הספק לפי חוזה זה ונספחיו ,וכן אם הספק
מבצע כהלכה את החוזה ואת הוראותיו של המפקח.
ב .מובהר מפורשות ,והספק מסכים לכך ,כי אין בסמכויות הניתנות למפקח לפי סעיף זה
כדי לגרוע באופן כלשהו מאחריותו המלאה של הספק.

.6

תקופת החוזה והפסקתו
א .חוזה זה נערך לתקופה של שנה קלנדרית אחת ממועד חתימת החוזה על ידי המועצה )להלן:
"תקופת ההתקשרות הראשונית"( ,ובלבד שהמועצה תהא רשאית להפסיק לאלתר את תקופת
תוקפו של חוזה זה בקרות אחד או יותר מהאירועים כדלקמן:
 .1המועצה אינה מרוצה מדרך ביצוע מתן השירותים אספקת ו/או קיום התחייבויות הספק על
פי החוזה על ידי הספק  -והודיעה לו על כך במכתב שנשלח בדואר רשום לכתובתו הרשומה
לעיל או נמסרה לידיו או לידי מי מטעמו ,והספק לא שיפר את הטעון שיפור לדרישת
המועצה ושביעות רצונה ,תוך ) 7שבעה( ימים מיום משלוח ההודעה.
 .2כשהספק נכנס להליכי פשיטת רגל או ניתן נגדו צו כינוס נכסים או עושה סידור
כזה או אחר נושיו או ,במקרה של גוף מאוגד ,כשהוא נכנס להליכי פירוק.
 .3כשהספק מסב את החוזה  -כולו או מקצתו  -לאחר ,בלי הסכמת המועצה בכתב ומראש.
 .4כשהספק מסתלק ממתן השירותים ,והמועצה נתנה לו הודעה על סילוקו ) 7שבעה( ימים
מראש  -והספק לא שב ליתן שירותים לשביעות רצון המועצה.
 .5הספק איחר איחור בלתי-סביר בביצוע התחייבויותיו ו/או הפסיק ביצוען ,באופן אשר -
לפי שיקול דעתו של מנכ"ל המועצה  -פוגע בפעילות המועצה או גורם למועצה נזק ממשי
או בלתי-הפיך.
 .6כשהספק מפר התחייבות יסודית לפי חוזה זה.
 .7המועצה רשאית להביא חוזה זה לקיצו בכל עת ובלא מתן נימוק כל שהוא,
ובלבד שהודיעה לספק על כך  30יום מראש.
ב .החליטה המועצה להביא את החוזה לסיומו כאמור לפי סעיף-קטן א' לעיל ,לא תהיה המועצה
חייבת בתשלום כספים ו/או פיצוי כל שהוא לספק  -למעט התמורה שתגיע לו בעבור השירות
שניתן בפועל לפי הוראות החוזה ועד למועד הנקוב בהודעת המועצה.
ג .המועצה רשאית להאריך תוקף החוזה ל) 3-שלוש( תקופות נוספות של  12חודשים כל אחת.
החוזה יתחדש מאליו בתום תקופת ההתקשרות הראשונית כאמור ,אלא אם תודיע המועצה
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לפחות  30יום מראש על הפסקת ההתקשרות או אם ניתן צו של גורם מוסמך המונע מהספק
להמשיך לתת הנחה בשיעורה המוסכם.
ד .לצורך הארכת ההתקשרות ימציא הספק למועצה כל מסמך שיתבקש על ידי המועצה,
אשר הומצא לצורך תקופת ההתקשרות הראשונית ותוקפו פג.
 .7ביצוע החוזה
א.

הספק מתחייב לספק דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים בתחנות תדלוק,
לשביעות רצונה המוחלט של המועצה ,ובהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

ב.

ידוע לספק והוא מסכים כי המועצה אינה מתחייבת לרכוש כמות כלשהי של דלק,
וכל הכמויות המצוינות בטפסי המכרז הינן בגדר הערכה בלתי-מחייבת בלבד ,והספק מסכים
כי לא תשמשנה בסיס ו/או עילה לדרישה ו/או תביעה כלשהן.

ג.

עוד ידוע לספק והוא מסכים כי המועצה רשאית להזמין דלק מספקים אחרים.

ד.

הספק ייתן את השירותים בהתאם לחוזה לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח.

ה.

הספק מתחייב לבצע את העבודה בדייקנות ,במיומנות ,בצורה מקצועית מעולה ובבטיחות
מרבית.

ו.

הספק מתחייב כי הוא יעמוד בכל המועדים ולוחות הזמנים שנקבעו במסמכי מכרז לרבות
בחוזה.

.8

אחריות וביטוח
א .הספק יהא אחראי לכל נזק ,קלקול ,אובדן ו/או הפסד שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם
ו/או תאגיד ,לרבות המועצה ו/או מי מטעמה ו/או עובדיה ו/או המבקרים בה ,עקב ביצוע
השירותים -בין במישרין ובין בעקיפין.
ב .הספק אחראי לכל נזק ו/או הפסד כלפי צד שלישי ,לרבות עובדי הספק וספקיו ,אשר ייגרם להם
עקב ביצוע השירותים על ידי הספק .ובמידה והמועצה תחויב בתשלום כלשהו הנובע מכך,
ישפה אותה הספק עם דרישתה הראשונה בכתב.
ג .הספק מתחייב לערוך על חשבונו את כל הביטוחים הנדרשים ו/או הדרושים לשם ביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי מסמכי המכרז ,ולשם כיסוי מלא אחריותו על פי סעיף זה.
הספק מתחייב כי הביטוחים יהיו תקפים בכל תקופת ההתקשרות עמו ,לרבות תקופות
ההארכה במידה ויתקיימו.
ד .הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה,
לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,שייגרמו למועצה כתוצאה מאירוע שבאחריותו של הספק
בהתאם להוראות הסכם זה ולכל דין ,וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה.

.9

התמורה
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א .תמורת קיום מלוא התחייבויותיו של הספק בשלמותן ובמועדן לפי חוזה זה ונספחיו ,תשלם
המועצה לספק את התמורה הנקובה במפרט הצעת המחיר שהוגשה על ידו ובהתאם לכמויות דלק
שסופקו בפועל )להלן" :התמורה"( ,כדלהלן:
) (1בגין שירותי אספקת דלק תשלם המועצה לספק סך השווה למכפלת כמות הסולר או הבנזין,
לפי העניין ,אשר נצרכה בפועל על ידי רכבים מורשים של המועצה ,במחירים בתחנה ובניכוי
ההנחה הנקובה בטופס ההצעה הכספית של הספק ,הכול בתוספת מע"מ כדין.
) (2התמורה מהווה את מלוא התשלום לו זכאי הספק מהמועצה ולא תשולם לו כל תמורה נוספת
מעבר לתמורה זו .למען הסר ספק מובהר בזאת כי יתר העלויות הכרוכות במישרין ו/או
בעקיפין בשירותי אספקת הדלק ,יחולו על הספק וישולמו על ידיו.
ב .תשלום התמורה יעשה כנגד חשבונית שתוגש למועצה על ידי הספק כמפורט להלן:
) (1עד ה 25-בכל חודש ימציא הספק למועצה חשבונית מרכזת בגין אספקת השירותים בחודש
שחלף ,תוך פירוט מספרי הרישוי של כלי הרכב ,סוג הדלקים ,הכמויות והשירותים הנלווים
שסופקו .בנוסף לחשבונית החודשית ,יועברו למועצה דוחות חודשיים המפרטים את כל
אירועי החיוב בחודש החולף ,לרבות מקום ניפוק הדלקים ,כמות וסוג הדלקים ,וכן כל פירוט
אחר כפי שיידרש על ידי המועצה.
) (2המפקח יבדוק את החשבון ,לרבות הכמויות ומחירים הנקובים בו ,ולא יאוחר מ 14-ימים
מיום המצאת החשבון יאשר או ישנה את הכמויות והמחירים לפי שיקול דעתו.
) (3התשלום יבוצע על ידי המועצה  45יום ממועד אישור המפקח.
ג .מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתשלום הינו כי השירותים סופקו לרכבים מורשים בלבד של
המועצה .סיפק הספק שירותים בניגוד להוראה זו ,לא תהיה המועצה חייבת בתשלום כל תמורה
בגין השירות הנ"ל  -והספק מתחייב כי לא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה בגין אי-תשלום
כאמור.
ד .אישור התשלומים וכן ביצוע התשלומים אין בהם משום הסכמת המועצה לטיב ו/או תקינות
השירותים שסופקו.
ה .התמורה המפורטת לעיל מהווה תמורה כוללת ,מלאה וסופית לשירות שניתן ,וכוללת את מלוא
התשלומים להם זכאי הספק ללא יוצא מן הכלל.
ו .כל ההוצאות שיהיו לספק בקשר לביצוע השירותים יחולו על הספק בלבד ועל חשבונו ,אלא אם כן
נאמר אחרת מפורשות בחוזה זה.
ז .במידה והמועצה תאלץ ,מכל סיבה שהיא ,לתדלק את הרכבים שלא באמצעות התקני הדלק ,על
הספק יהיה להחזיר את הפרשי הסכומים בין מחיר התדלוק לבין מחירי המכרז וזאת כנגד הצגת
חשבונית ובלבד שהתדלוק נעשה בתחנות התדלוק הנקובות ברשימת התחנות המאושרות של
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הספק.
 .10העברת זכויות
א .הספק אינו רשאי להסב את החוזה או כל חלק ממנו ,וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר
כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת המועצה מראש ובכתב.
ב .אין באמור לעיל בא לפגוע בזכותו של הספק להעסקת עובדים.
ג .ניתנה הסכמת המועצה בהתאם לאמור בסעיף-קטן )א( לעיל ,אין הסכמת המועצה פוטרת את
הספק מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי חוזה זה ,והספק יישא באחריות מלאה
לכל האמור בחוזה זה.
 .11אי-תחולת יחסי עובד ומעביד
א .הספק מצהיר בזה כי הינו קבלן עצמאי ,ואינו משתלב בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעביד
עם המועצה ,ואין לו ולא תהא בכוונתו לעשות כן .אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו משום
יחסי עובד ומעביד ו/או סוכנות בין הספק ו/או עובדיו למועצה.
ב .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הספק משמש כקבלן עצמאי לביצוע העבודות ,ואין לראות
בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה למועצה  -לפקח ,להדריך או להורות לספק ו/או לכל אחד
מהמועסקים על ידו  -זכות ביחס לעובד מועצה .הספק ו/או כל אחד מהמועסקים על ידו
לא יהיו זכאים לתשלומים ,או הטבות אחרות כלשהן ,בקשר עם העבודות ,הקיימים מכוח הדין
או מכוח הסכם קיבוצי.
ג .היה ותחויב המועצה בניגוד לאמור בסעיף זה ,מתחייב הספק לשפות את המועצה בכל סכום
שתחויב בו המועצה.
 .12ערבות
א .להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ימציא הספק למועצה  -עם חתימה על חוזה זה -
ערבות בנקאית אוטונומית כאמור בסעיף  11.2לתנאי המכרז .ההוצאות בגין הערבות תחולנה
על הספק )לעיל ולהלן" :ערבות ביצוע"(.
ב .הספק מתחייב להאריך את הערבות אם תוארך תקופת החוזה וכן כאשר יידרש לכך
על ידי המועצה.
ג .יפר הספק את החוזה או תנאי מתנאיו  -תהיה המועצה רשאית ,מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת
לפי חוזה זה ,לחלט את סכום הערבות ,כולו או חלקו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  -ומבלי שלספק
תהיינה טענות או מענות כלשהן כלפי המועצה בקשר לכך .סכום הערבות שחולט יהיה לקניינה
הגמור של המועצה.
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 .13כללי
א .המועצה רשאית לקזז כל סכום המגיע ממנה לספק על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר
שבינה לבין הספק .הוראות חוזה זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב
בכל דרך אחרת.
ב.

הוראות חוזה זה לא ישונו אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של המועצה.

ג.

הספק מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה
ו/או מי מעובדיה בגין ביצועו ו/או הפסקתו של חוזה זה ,ובלבד שהמועצה עמדה
בכל התחייבויותיה לפי חוזה זה.

ד.

במקרה שהמועצה לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה על פי חוזה זה,
לא ייחשב הדבר כוויתור של המועצה על זכויותיה ,לא לגבי המקרה ולא לגבי מקרים אחרים.

ה .כתובת הצדדים לצורך חוזה זה הן כתובותיהם שברישא להסכם זה ,וכל הודעה או מכתב
שישלח צד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל ,יחשב כאילו התקבל ) 3שלושה( ימים
לאחר המשלוח.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________
חתימת הספק

____________
חתימת המועצה
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