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 'אמסמך  
 יובלים אשדוד בע"מ

 20204/ 'סממכרז 
 

 ת התאגיד ולתחנ סולר לאספקת
 באמצעות התקן תדלוק אוטומטישל התאגיד רכב הן לתדלוק כלי וכ

     
 הזמנה להציע הצעות

 
 ןמזמיהמים של העיר אשדוד,  תאגיד, ("המזמיןאו " "התאגידאו " "יובליםיובלים אשדוד בע"מ )להלן: "

 באמצעות התקן תדלוקשל התאגיד רכב הת התאגיד וכן לתדלוק כלי ולתחנסולר אספקת לת והצע בזאת

 ., על נספחיוכמפורט במסמכי המכרז הכל ,אוטומטי

 

מסמכי " :דרש לחתום עליו )להלןיאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י
. בנוסף, ניתן http://www.yuvallim.co.il/heניתן להוריד מאתר האינטרנט של המזמין בכתובת "(, המכרז

ה, בין -בימים א אשדוד, ,7, קומה 18לעיין במסמכי המכרז במשרדי יובלים, בתיאום מראש, ברחוב אורט 
  .08-8628905צורך תיאום מועד לעיון במכרז: בלבד.  טלפון ל 13:00 - 9:00השעות 

 
כלל העדכונים,  וזאת לשם קבלת, etih@yuvallim.co.ilעל המעוניינים להשתתף במכרז להירשם במייל 

"(. ההרשמה במייל אינה מהווה פרסומי המזמיןההבהרות, המענה לשאלות משתתפים וכיוצ"ב )להלן: "
תנאי להשתתפות במכרז, ואולם מובהר בזאת כי כל פרסומי המזמין יחייבו את כלל המשתתפים, בין אם 

משתתף במכרז, אשר לא נרשם נרשמו באמצעות המייל כאמור, ובין אם לאו, וכי לא תישמע כל טענה מצד 

 במייל הייעודי האמור, כי לא היה מודע לאיזה מפרסומי המזמין. 
 

בלתי מותנית וניתנת צמודה  אוטונומית ערבות בנקאיתבנוסף לכל מסמכי המכרז,  ,על המציע לצרף להצעתו
( 1ך ה)בנוסח המצורף כמסמאלף שקלים חדשים(  עשרים וחמישה )במילים: ש"ח 25,000ע"ס לגבייה 

 .19.10.20 עד ליום הערבות תעמוד בתוקפהלמסמכי המכרז. 

 

ללא  תקים(, בצרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורההע את ההצעה )בשני
 יוםב יובליםבתיבת המכרזים בידנית ולהניח  4/2020 מכרז מס'–, עליה מצוין סימנים מזהים כלשהם

 .או מי מטעמה אתי אקלהגב' ה, בנוכחות בלבד 14:00 – 09:00 בין השעות 19.7.20
 

 .שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה הצעות

 

 . כל דרך אחרת למעט מסירה ידניתאין לשלוח הצעות ב
 

 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 
 

________________ 
 אטיאסשלמה 

 מנכ"ל יובלים            

http://www.yuvallim.co.il/he
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 'במסמך 

 דוד בע"מיובלים אש
 20204/' סממכרז 

 
 ת התאגיד ולתחנ סולרלאספקת 

 באמצעות התקן תדלוק אוטומטי של התאגיד רכבהוכן לתדלוק כלי 
   

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים
  

 נשוא המכרז .1

ת ולתחנסולר אספקת לבזאת הצעות  נה( מזמי"החברה"" או יובלים")להלן:  תאגיד יובלים .א
, בהתאם לתנאי באמצעות התקן תדלוק אוטומטי של התאגיד כברההתאגיד וכן לתדלוק כלי 

 "(. תשירוה)להלן: " המכרז וההסכם

 ות:לגרוע מכלליות האמור לעיל, כולל השירמבלי  .ב

פי הוראות ההסכם וכנגד -על ת של החברה בעיר אשדוד, הכלוסולר לתחנאספקת  (1
 "(.הסולרספקת א)להלן: " פי הצעתו-עלפורט בפרק כמ הזוכה התמורה לה יהיה זכאי

נכון ליום  במספר, 20-)כאספקת והתקנת התקני תדלוק אוטומטיים לרכבי החברה  (2
בתחנות  ותדלוק כלי רכב אל ואספקת והסדרת וכן כרטיס תדלוק אחד פרסום המכרז(

"(, תדלוק כלי רכב"-" והתקני תדלוק)להלן: " אוקטן 95בסולר ובנזין  ,הדלק של המציע
 .לפי העניין(

 .ל רכב בעל התקן תדלוק אוטומטי אחת לחודשכשל  ימית וחיצונית()פנ השטיפ (3

 .הצדדיםהחל מיום חתימתו על ידי שני  ה אחתלשנ הינותוקפו של ההסכם מכוח מכרז זה  .ג

נוספת  הבתקופפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם -יובלים תהא רשאית, על
  .שנים 3הכוללת של ההסכם לא תעלה על ובלבד שהתקופה , או חלק ממנה בכל פעם השנ של

ימים טרם סיום  14בכתב עד תקופת ההסכם, תודיע על כך לספק החליטה יובלים להאריך את 
 תקופת ההסכם/ הסכם ההארכה והצדדים יחתמו על הסכם הארכה. 

  .בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם, למעט שינויים המחוייבים

ר לעיל כדי לפגוע בזכותה של יובלים לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת במהלך אין באמו .ד

הכל כמפורט ו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, יום 30בהודעה מראש בת  תקופת ההתקשרות,
 בחוזה. 

 מסמכי המכרז .2

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

 הזמנה להציע הצעות.  -  ך א'מסמ
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 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים   -   מסמך ב'

 .הצעת המציע   -  'גמסמך 

 חוזה.  -  'דמסמך 

 במכרז ולהבטחת הצעת          ( נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות1)  -ה' מסמך 

 המציע.

 .נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה (2)   

 קיום ביטוחים.אישור    - 'וסמך מ          

 עסקאות גופים ציבוריים, לפי חוק בדבר העדר עבירות תצהיר ( 1)    - 'זמסמך           
    .1976 –התשל"ו                                           

    בדבר ניהול ספרים ודיווח לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  אישור( 2)
 .1976-תשל"וה

 .1953 -, התשי"ג הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער  - 'חסמך מ

 מפרט דרישות  - ט'מסמך 

  מספר התחנות הכלולות בהסדר ופרטיהן.   - מסמך י'

 השתתפות במכרז .3

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

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

, 1976 –, התשל"ו וק עסקאות גופים ציבורייםעל כל האישורים הנדרשים לפי חב (2
 כמפורט בשני התצהירים המצורפים במסמך ז' למסמכי המכרז.

 -הישירה או באמצעות חברת בת הנמצאת בבעלותו הישירה והמלאה  -מחזיק בבעלותו  (3
ת דלק מאת המפקח על התעבורה במשרד התחבורה, הכל על פי ההגדרות להובלרשיון 

 1970-בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הובלת דלק(, תשל"א

חברת שיווק דלק רשומה במרשם המנוהל על ידי מנהל הדלק במשרד האנרגיה, המים  (4

 .והתשתיות הלאומיות

ומטיים ותדלוק כלי רכב באספקת דלקים ובאספקת התקני תדלוק אוטבעל ניסיון מוכח  (5
 , בכמויות המפורטות להלן:2018-2019בשנים בעלי התקנים אלה, 

 ליטר בכל שנה בשנים 250,000-אוקטן, בכמות שאינה פחותה מ 95אספקת בנזין  (א
 .2019-ו 2018
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-ו 2018 ליטר בכל שנה בשנים 250,000-אספקת סולר בכמות שאינה פחותה מ (ב
2019. 

בפריסה  לכל הפחות תחנות תדלוק 100 שלו פועלותשברשת תחנות התדלוק מציע  (6
 .ארצית

בתחומי  תדלוק לכל הפחות תחנותארבע  שברשת תחנות התדלוק שלו פועלותמציע  (7
 .שעות ביממה 24, אשר לפחות אחת מתוכן פעילה אשדוד השיפוט של

 .( למסמכי המכרז1)מציע שצירף ערבות בנקאית להשתתפות, בנוסח מסמך ה (8

 .ע"י מס' מציעים במשותףהגשה הצעה לא תתאפשר כי ובהר מלמען הסר ספק,  .ב

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

 העניין. 

 
 תכולת השירות .4

תדלוק כלי הרכב אספקת סולר לתחנות התאגיד וכן למכרז זה הינו  השירות הנדרש בהתאם .א
, בהתאם לתנאי המכרז וההסכם )להלן: של התאגיד באמצעות התקן תדלוק אוטומטי

 "(. תשירוה"

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כולל השירות: .ב

פי הוראות ההסכם וכנגד -על של החברה בעיר אשדוד, הכלאספקת סולר לתחנות  (1
 "(.הסולראספקת פי הצעתו )להלן: "-ורה לה יהיה זכאי הזוכה כמפורט בפרק עלהתמ

 תחנות ביוב ותחנה במט"ש. 17תחנות מים,  4ים להם נדרשת אספקת הסולר הם האתר
כתובות מדויקות ימסרו לזוכה. כל המיכלים הינם על  .רהמיכלים הינם בבעלות החבה

  כדלקמן: הינו נפח המיכלים קרקעיים.

 ליטר. 10,000ל בנפח מיכ 1
 ליטר. 3,000מיכלים בנפח  2
 ליטר. 2,000מיכלים בנפח  4
 ליטר. 1,200מיכל בנפח  1
 ליטר. 1,000מיכלים בנפח  2
 ליטר. 500מיכלים בנפח  7

 צריכת הסולר הינה בשעת חירום כגון הפסקת חשמל.

ליום נכון  במספר, 20-)כאספקת והתקנת התקני תדלוק אוטומטיים לרכבי החברה  (2
בתחנות  ותדלוק כלי רכב אל ואספקת והסדרת פרסום המכרז( וכן כרטיס תדלוק אחד

"(, תדלוק כלי רכב"-" והתקני תדלוקאוקטן )להלן: " 95בסולר ובנזין  הדלק של המציע
 .לפי העניין(

 .ל רכב בעל התקן תדלוק אוטומטי אחת לחודשכשל  )פנימית וחיצונית( השטיפ (3
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לעיל בפרט,  'מויות, הנפחים והיקפי השירות המפורטים בסעיף בכל הכיובהר ויודגש כי  .ג
ובמסמכי המכרז בכלל, הינם הערכה בלבד אשר אינה מחייבת את התאגיד בשום אופן שהוא. 

ובהתאם היקף השירותים שינתנו בפועל יהיו בהתאם לצריכה בפועל, אשר אינה קבועה, 
יב לכמות או היקף כלשהו של השירותים התאגיד אינו מתחילשיקול דעת וצרכי התאגיד בלבד. 

והוא יהיה רשאי להוסיף או לגרוע תחנות ו/או התקני  ידו מאת הזוכה במכרז-שיוזמנו על
 .תדלוק

 הצהרות המציע .5

שור שכל פרטי המכרז יהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .א
כל בחן את מלוא המידע הנדרש,  קיבל אתומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע 

והסכים  הסכםוע ה, מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצהנתונים, הפרטים והעובדות

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

וגל מכל בחינה שהיא לבצע את וכי הוא מסעומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, 
   הכל כמפורט במסמכי המכרז. -נשוא המכרז  שירותה

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

/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם ל טענה בדבר טעות וכ .ג
, לא תתקבל במסמכי המכרזמפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע 

 לאחר הגשת הצעת המציע.

 גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .6

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

ת לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי תהא רשאי החברה .ב
. לחלופין תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע

ולראות את ההצעה כאילו להתעלם מכל שינוי וא/או מחיקה שבוצעו במסמכי המכרז  הבלעדי,
 .הוצעה בתאני מסמכי המכרז המקוריים

 הבהרות .7

 שעל המציע לבצע. שירותלתאר את האופי, הטיב והיקף המטרתם  מסמכי המכרז .א

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

ו/או מי מנהל התשובת ימים לפני תום המועד להגשת ההצעות.  10 -, לא יאוחר מבכתבמנהל ה
סופית. כל פירושים, הבהרות או  , ותהאלקבלת פרסומי המזמיןשנרשם תשלח לכל מי מטעמו 

 .יובלים לא יחייבו אתו/או מי מטעמו ו/או ע"י גורם אחר מלבד המנהל הסברים שניתנו בע"פ 

או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת ו/או מי מטעמו  מצד המנהלאיחור בקבלת התשובה  .ג
ד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצ

 הצעה אחרת לכל דבר.
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ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או מי מטעמו  המנהלמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך  .ד
 .שנרשם לקבלת פרסומי המזמיןנתן לכל מי יו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב ת

 עיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז. תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בס .ה

 מסמכים .8

 כל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז(:

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי  .א
 .)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח( הינו מנהל ספרים כחוק

)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  במקור מטעם פקיד השומה ישור על ניכוי מסא .ב

 . עו"ד/רו"ח(

המוכיחים את עמידת  ( למסמכי המכרז2ז)-( ו1המצורפים כמסמך ז) ואישור חתומים תצהיר .ג
 .1976 –יבוריים, התשל"ו המציע בתנאי חוק עסקאות גופים צ

לאומיות בדבר היותו של אישור מאת מנהל הדלק במשרד האנרגיה, המים והתשתיות ההעתק  .ד
 המציע חברת שיווק דלק רשומה במרשם 

התקני תדלוק ודלקים הינו מספק  המציעאישור מטעמו של רו"ח החברה )מבקר חיצוני( כי  .ה
ואילך, בכמויות המפורטות  2018אוטומטיים ותדלוק כלי רכב בעלי התקנים אלה, החל משנת 

 להלן:

 ליטר בכל שנה בשנים 250,000-ותה מאוקטן, בכמות שאינה פח 95אספקת בנזין  (א

  .2019-ו 2018

-ו 2018בשנים ליטר בכל שנה  250,000-אספקת סולר בכמות שאינה פחותה מ (ב
2019. 

  לאישורו של רו"ח החברה בדבר אספקת כמויות בפועל יודגש כי יש לצרף אסמכתאות

 .המצויין לעיל

ידי עו"ד, המאשר כי -אומת עלידי מורשי החתימה של המציע אשר חתימתו ת-תצהיר חתום על .ו
 :לגבי המציע מתקיימים התנאים שלהלן:

בפריסה ארצית דלק תחנות  100 ברשת תחנות התדלוק שלו פועלות לכל הפחות  .1
 .פות בהסדרהמשתת

בשטח השיפוט של דלק של ארבע תחנות או נותן זיכיון בעלים או מפעיל המציע הינו  .2
 העיר אשדוד.

שעות ביממה  24הפתוחה  ת דלק של תחנאו נותן זיכיון  בעלים או מפעילהמציע הינו  .3
 ומצוייה בשטח השיפוט של העיר אשדוד.

של מכוני שטיפה, אשר לפחות אחד מהם מצוי בשטח בעלים או מפעיל המציע הינו  .4
 השיפוט של העיר אשדוד.
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לוי באמצעות מי, המכרזבהתאם למפורט בנספח י' למסמכי רשימה רשימת התחנות תצויין על גבי  .ז
הבנויה במבנה הטבלה מטעם המציע הטבלה שבנספח י' או באמצעות מילוי והגשת טבלה מודפסת 

 .שבנספח י'

 ( למסמכי המכרז.1בנוסח מסמך ה)מקורית רבות בנקאית ע .ח

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

ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות על כך כי  אגידהתמעו"ד או רו"ח  אישור (1
ת הצעהתאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי 

 התאגידולחייב את  התאגידחתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד 

ז וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות נשוא המכר בחתימתם על מסמכי המכרז
 .הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות

 מות מנהלי התאגיד.ש (2

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

 תובת משרדו הרשום של התאגיד.כ (4

ישור עו"ד/ אאם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף  .י
ימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין רו"ח השותפות בדבר זכויות החת

 הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

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

לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות לוועדת המכרזים .יב
יכולת המימון שלו והתאמתו  מומחיותו, מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו,ו מידע ו/א

ייב למסור לוועדה את המציע יהיה ח. )לרבות המלצות( וכיוב' לביצוע השירותים נשוא המכרז
המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו מלוא המידע/

  ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.וועדרשאית ה ,כלשהוא כאמור

 והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .9

 אלף עשרים וחמישה)במילים:  ש"ח 25,000המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום של  .א
 .  למסמכי המכרז (1)מסמך ה בנוסח ,19.10.20 בתוקפה עד ליוםשתעמוד  שקלים חדשים(

הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  סכום .ב
   הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.האחרון כשהמדד הבסיסי יהיה המדד  ,לסטטיסטיקה

 . ככל שנדרש עפ"י דיןעל הערבות להיות חתומה ומבויילת  .ג

צדדית של -על פי פנייה חד הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט .ד
 ו/או מי מטעמם.  הכספים ביובליםסמנכ"ל או  מנכ"ל יובלים
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עד שיבחר סופית יובלים  ות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתהמציע מתחייב להאריך את תוקף הערב .ה
, לרבות במקרה בו יתקיימו הליכים משפטיים בנוגע הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם

ר יעכבו את בחירת הזוכה ו/או את החתימה על ההסכם ו/או התחלת מתן השירות למכרז, אש
 . מכוחו

וקבוע מראש במקרה ובו לא יעמוד המשתתף אחר הצעתו סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם  .ו
במכרז ו/או במקרה בו יחזור בו בכל צורה שהיא ובכל שלב שהוא מהצעתו ו/או במקרה בו יסרב 

פי תנאי המכרז ו/או במקרה בו -ם ועדת המכרזים במסגרת סמכותה עלהמשתתף לשתף פעולה ע
ימים  10יימנע המשתתף הזוכה מחתימה על ההסכם והמצאת כל המסמכים הנדרשים תוך 

למצות את תביעותיה וטענותיה של  כי אין בחילוט הערבות כדי ,מובהרמקבלת הודעת זכיה. 
צויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על לתבוע פי יובליםבזכות ו/או כדי לפגוע  יובלים

 .כל דין פי-תאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועל, בהידו, עקב אי קיום ההצעה

 מועד הגשת ההצעותואופן  .10

אוקטן  95המוצע על ידו לליטר בנזין מחיר ההפחתה את )מסמך ג'( הצעתו טופס בהמציע ינקוב  .א
בהר, כי המחיר לליטר סולר יחול הן על אספקת . יואין להגיש הצעה חלקית –לליטר סולר ו

שיתדלקו עובדי החברה ברכביהם המצויידים בהתקן סולר ת של החברה והן על ולתחנ סולרה
 על המציע לשקלל הצעתו בהתאם. כמו כן, יובהר כי מחיר ההפחתה יצויין באגורות.ו –התדלוק 

"( כוללים את כל התמורהמחיר " :המחירים המוצעים ע"י המציע, כמפורט בהצעה )להלן .ב
במתן השירות על פי תנאי  ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות

הוצאות  תיקונים, כרטיס התדלוק,, כלי עבודה, ביטוחים, ההובל הדלקים,המכרז, לרבות 
הסר ספק לא  "ב, ולמעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י יובלים. למעןצוכיומשרדיות 

 למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו. תתווסף

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

, מכל מין וסוג לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד הספקמובהר ומוצהר כי כן  .ד
או בגין עליית מחירי הדלק, בכפוף למנגנון הבא: ככל שמחיר הדלק הרשמי יעלה או ירד,  שהוא

ההנחה בו נקב הספק בהצעתו, יופחת מחיר יתבצע עדכון של התמורה לה זכאי הספק, כך ש
 ממחירי הדלקים המעודכנים.

סופק בפועל ע"י ישהדלק  פי כמותמכרז וההסכם תחושב על הפי -התמורה לה זכאי הספק על .ה
 התקני התדלוק יסופקו ויותקנו ללא תשלום. .הצעת המציעלמחיר לליטר הנקוב בהספק בהתאם 

 הבנזין/סולרשנצרכה על ידי רכבי החברה וכמות  הבנזין/סולרכמות "אספקה בפועל" משמעה 
   .םת של החברה והועברה למיכלי הדלק שבהושסופקה ע"י הספק לתחנ

 ש הצעה אחת בלבד. כל משתתף יגי .ו

דלעיל תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט  הצעהה .ז
סמן בראשי כן לו, בשני העתקים )מסמך ג'(פס ההצעה טווולחתום על גבי ההסכם )מסמך ד'( 

ם ולצרף את כל המסמכים הדרושים והנספחים כשה תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז
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. הערה שתרשם בגוף חתומים בראשי תיבות וכן את נספח י' לאחר השלמת הפרטים הדרושים בו
 מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה. 

(, עותק מקורי אחד ועותק נוסף שהינו העתק צילומי של עותק המקור – תקיםוע בשנית ההצעה )א .ח
 מעטפה סגורההכניס ליש למכרז, הבמסמכי  כמפורטחתומים  הנדרשים בצרוף כל מסמכי המכרז

משרדי ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים ב 4/2020 מכרז מס'–, עליה מצוין שהומצאה למציע
, בלבד 14:00 – 09:00 בין השעות ,19.7.20 ביום  (7אשדוד, קומה  , 18אורט וב רחיובלים )
  .או מי מטעמה אתי אקלההגב' בנוכחות 

 . נה מסירה ידנית כאמור דלעילבכל דרך אשר אינאין לשלוח הצעות  .ט

 . זהלא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף  .י

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

, את תוקף הערבות הניתנת ע"י של המציע ובכלל זה להאריך, על חשבונו יובליםכפי שתורה 
 והמציע חייב יהיה לעשות כן. המציע להבטחת קיום הצעתו,

 אופן החתימה על ההצעה .11

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

, יחתמו על ההצעה כל )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור( ותאם ההצעה תוגש על ידי שותפ .ב
השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, 

ובצרוף חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום 
 השותפות.

יחתמו על ההצעה התאגדות באופן זה(,  תאגיד )ככל שהדין מאפשראם ההצעה תוגש ע"י  .ג
המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו 
ובצרוף חותמת התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום 

 התאגיד. 

 יובליםהחלטות  .12

 .  ה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהיאינה מתחייבת לקבל את ההצע וועדת המכרזים .א

של  וובכשורי והכלכלי, בנסיונ ובחוסנו, תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולת וועדת המכרזים .ב

, ובכל פרט אחר שנדרש המציע של המציע בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו שירותאת ה בצעמציע לה
וועדת מהאמור לעיל יצויין כי  להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע

נשוא מכרז זה גם על סמך  שירותשאית לבחון את כושרו של המציע לבצע את ההמכרזים תהיה ר
  קודם עמו. ןנסיו

יינתן להצעת המציע  80%שקלול ההצעות לשם השוואה ביניהן יתבצע באופן הבא: משקל של  .ג
 יע עבור אספקת/תדלוק סולר.יינתן להצעת המצ 20%אספקת/תדלוק בנזין ומשקל של עבור 

 במידה ותתקבלנה שתי הצעות זהות, ייבחר הזוכה בעל מספר תחנות הדלק הגבוה יותר. .ד
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על ידי יובלים וכן בקבלת כל  בקיומו של תקציב מאושר םמותניוהיקפה  הזוכהההתקשרות עם  .ה
האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים 

תקציב מאושר לביצוע  יובליםלא יהיה לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות. במקרה בו ל
כמפורט לעיל, לא לרכישה ו/או ההרשאות ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים  שירותה
ולא  אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית וו/או לא יבוצע חלק הזוכהות ע"י שירה סופקי

  .ו לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כךתהיה למציעים ו/א

וועדת המכרזים של יובלים שומרת בזאת לעצמה את הזכות לפצל את הזכיה במכרז בין מספר  .ו
משתתפים במכרז לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך. מובהר בזאת, כי פיצול הזכיה לזוכים, ו

 .תםכאמור לא יקנה לזוכים כל זכות לשנות את המחירים הנקובים בהצע

וועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שתוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח קשר כזה  .ז

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

להצעה בכלולותה ו/או אם  ה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסויימים ובין אם ביחסההצע
 . ו/או יגיש הצעה חלקית הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז

לשנות את היקפו ו/או לשנות את מספר כלי הרכב בהם או ו/רשאית לבטל את המכרז  יובלים .ח
 בהתאם לשיקול דעתה ,ר תחנות התאגידו/או לשנות את מספ יותקן התקן תדלוק אוטומטי

שומרת על זכותה לפרסם  יובלים .האו בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותו/יובלים של הבלעדי 
 או צמצום היקף השירות שיינתן מכוחו מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז

 כאמור דלעיל.

יצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה או נדחה בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו ב .ט

כל תביעה ו/או ו/או לזוכה לא תהא למציע , מכל סיבה שהיאמכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, 
לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או הזוכה המציע וזכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, 

 . ובתמורה שתשולם למכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי 

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .13

כשהוא חתום  יובליםולהחזירו ל (מסמך ד')למכרז דרש לחתום על החוזה המצורף ייהזוכה  .א
לזוכה בדבר זכייתו  יובליםימים מתאריך הודעת  10, תוך דיןככל שנדרש ביול עפ"י  ,ומבויל
 במכרז.

 אים:את המסמכים הבעד למעמד חתימת ההסכם על ידו  יובליםימציא ל  הזוכה .ב

תום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור ח (1

  (.'ואישור על קיום ביטוחים )מסמך 

ולהבטחת התחייבויותיו  נשוא המכרז שירותלהבטחת ביצוע החתומה רבות בנקאית ע (2
אלף שקלים חמישים וחמישה )במילים:  ₪ 55,000של כום בס ההתקשרותבתקופת 

על הערבות להיות  המכרז. למסמכי (2)כמסמך ה, בנוסח המסמך המצורף חדשים(
המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  למדד הצמוד

. עם מסירת במועד החתימה על החוזההידוע האחרון כשמדד הבסיס הינו המדד 
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ורך השתתפות צלתוחזר לזוכה הערבות הערבות בנוסח הנ"ל, להנחת דעתה של יובלים, 
  לעיל. 9על פי הוראת סעיף  יובליםשהומצאה לבמכרז 

)ככל שנדרש ביול( זוכה שנדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום ומבוייל כחוק  .ג
ימים מיום הדרישה כאמור לעיל, תחולט הערבות  10תוך , בהמסמכים המנויים לעילובצרוף 

מבלי לפגוע בכל סעד אחר, זאת ות המציע והבטחת הצעשצורפה לצורך השתתפות במכרז 
ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו 

 ,רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה יובליםהמציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא 
א תהיה כל טענה ו/או להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה ל

 עם מציע אחר במקומו.   יובלים תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של

ש בין ההצעה את ההפר יובליםיהיה הזוכה חייב לשלם ל –עם מציע אחר  יובליםהתקשרה 

בכספי גם רשאית לצורך זה להשתמש  יובליםלבין הצעתו הוא, ו יובליםשנבחרה על ידי 
  פורט לעיל. הערבות שחולטו כמ

לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות,  יובליםהיה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי 
תהא רשאית לחלט את הערבות  יובליםפיצוי קבוע ומוסכם מראש, וישמש סכום הערבות 

תהא רשאית לחלט את הערבות  יובליםלהשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי 
במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר ולהבטחת הצעת המציע כרז להשתתפות במ
 במקום הזוכה. 

כנגד הזוכה עקב הפרת  יובליםאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
  ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

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

למעט בכל הנוגע להפעלת תחנות הדלק שבבעלות/בהפעלת הזוכה הנוגעות לתנאי מתן השירות, 
ר כי ההחרגה האמורה מתייחסת יובהאלא לאחר קבלת אישור המנהל מראש ובכתב. מכרז זה, 

אך ורק להפעלת תחנות הדלק שבבעלות/בהפעלת הזוכה ולא לשירותי ההובלה הכלולים במכרז 
 לאיסור הקבוע ברישת סעיף זה. , אשר יישארו כפופיםידו לחברה-אשר יינתנו על זה

כה עפ"י מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא יהא בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויות הזו .ה
 מסמכי המכרז, לרבות אחריותו כלפי יובלים, הכל כאמור במסמכי המכרז.

לפי הסכם זה לאחר,  יובליםלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מהזוכה  .ו
תהא רשאית  יובלים .יובלים הכספים שלסמנכ"ל הסכמה לכך בכתב של מראש אלא אם קיבל 

, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים לסרב לבקשות הזוכה בעניין זה

שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או קביעת 
 להבטחת ביצועו של ההסכם. בטחונות נוספים 

       יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז. .ז

 מסמכיםעדיפות בין  .14

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו 
 /המפרטים, לפי העניין.  ה/המפרטים, תכרענה הוראות החוזהלהוראות החוז משמעות בין תנאי המכרז
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 יובליםרכוש  –מסמכי המכרז  .15

ת הצעות גשסרים למציעים למטרת הוקניינה הבלעדי, והם נמ יובליםמסמכי המכרז הינם רכושה של 
, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא יובליםל

לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת  יובליםישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם ל
 או.ובין אם ל חברהלעיל, וזאת בין שהגיש הצעה ל 9כאמור בסעיף   –ההצעות 

__________________________ 

 טיאסשלמה א
 מנכ"ל יובלים 
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 גמסמך 

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 יובלים אשדוד בע"מ
 

 
 4/2020למכרז פומבי מס'  הצעת המציע  

 
 ת התאגידולתחנ סולרלאספקת 

 באמצעות התקן תדלוק אוטומטי של התאגיד רכבהוכן לתדלוק כלי 
  

מגיש בזאת  יר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני_ מצה___________אני הח"מ ______ .1
באמצעות התקן תדלוק  של התאגיד רכבהת התאגיד וכן לתדלוק כלי ולתחנסולר אספקת להצעתי 

                  ."(שירותה: "ביחד )להלן במסמכי המכרז מפורט, כאוטומטי

תונות, כל יום ההודעה למציעים בעהנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרס .2

מתן  וכל הגורמים האחרים המשפיעים על , המפרטים מתן השירותמסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, 
אני ו ם להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי, ידועים ומוכרים לי, אני מסכיהשירות בכללותו ובמלואו

מסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במציע 
 .  הצעתיעל ידי בבהתאם להצעתי, לפי המחירים הנקובים  השירותלספק ובכלל זה 

 
 :אני  מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי .3
 

לאספקת והכישורים הדרושים  המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני בעל הידע,  .3.1
 .ינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרזנשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבח שירותה

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך  .3.2
, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים 3תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף 

 למסמך ב'. 8הנדרשים בסעיף 

ובין אם בבעלות  ,בין אם בבעלות ישירה שיוןרשל  יםהנני בעלמבלי לגרוע מכלליות האמור,  .3.3
הובלת דלק מאת המפקח על התעבורה במשרד המחזיקה ברישיון, לה רמלאה של חב

-התחבורה, הכל על פי ההגדרות בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הובלת דלק(, תשל"א
 רשום במרשם המנוהל על ידי מנהל הדלק משרד האנרגיה, המים והתשתיותוכן  1970

 .הלאומיות 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנני עומד בתנאי כל דין הרלוונטי לשירות נשוא מכרז זה,  .3.4
 .2007 -לרבות צו הפעלת רכב )מנועים ודלקים( )ניפוק דלק במיכלית(, התשס"ח

 המקצועיוהציוד המיומן ברשותי או בכוחותי להשיג את כל כוח האדם מבלי לגרוע מן האמור,  .3.5
מבלי  נשוא המכרז. שירותאת ה ספקעל מנת ל כלי הרכב להובלת הדלקים,, לרבות הדרוש

לגרוע מהאמור לעיל, הנני מתחייב להעמיד לרשות יובלים מספר טלפון קבוע, אשר יהיה בו 
שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, לרבות במצבי חירום או מלחמה, לצורך  24מענה זמין במשך 

ב חירום/מלחמה, בכל כמות שהיא. אספקת הדלקים פניות יובלים לשם רכישת דלקים במצ
 .ארבע שעותבמצב חירום/מלחמה תתבצע בתוך 
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נשוא  שירותהאת  תתקשר איתי בהסכם, אספקיובלים הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז ו .3.6
, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים המכרז

מחירי הצעתי יעמדו בעינם אף אם . צונם המלא של המנהל ויובליםעות רבהצעתי, לשבי
 ., הכל בכפוף להוראות ההסכםהזכייה במכרז תפוצל בין מספר זוכים 

ידי החברה זוכה -, ובתנאי שיבחר עלידוע לי כי התקני התדלוק יסופקו ויותקנו ללא תשלום .3.7
זכייה בין מספר זוכים, התקני ככל שתפוצל ה .והזכייה לא תפוצל בין מספק זוכים יחיד במכרז

 היקף זכייתי.הכלולים בידי ללא תשלום יהיו רק אלו -התדלוק שיסופקו על

, ידוע לי כי שטיפה )פנימית וחיצונית( של רכב בעל התקן תדלוק אוטומטי תיעשה ללא תשלום .3.8
 .אחת לחודש, לכל רכב בעל התקן תדלוק אוטומטי

מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה  ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת .3.9

  במפורש בחלק זה, מחייבת אותי.

נשוא המכרז הם כמפורט בהצעתי  מתן השירותהמוצעים על ידי עבור מחירים הנני מצהיר כי ה .4
על  במתן השירות הכרוכות ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כוללים את כל ההוצאותו

אדם,  בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות כוח פי תנאי המכרז 

לביצוע וכל דבר אחר הדרוש צ"ב וכן וכיוהובלות, ביטוחים, רישוי והיתרים מכשירים,  כלי רכב,ציוד, 
 . בשלמותו, בצורה הטובה ביותר נשוא המכרז השירות

 
, ונשוא המכרז, על כל הכרוך ב מתן השירותבגין כי לא תשולם כל תמורה נוספת  ,בזאתלי מובהר 

 , למעט מע"מ, בשיעורוובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד מעבר למחירים המוצעים על ידי
יעודכנו  – יעלה או ירד הסולר/הבנזין הרשמי במידה ומחיר. יובליםעפ"י דין, אשר ישולם על ידי 

 ההפחתה המוצע על ידי, יופחת מהמחיר המעודכן.מחיר שמחירי הצעתי לבנזין ולסולר בהתאם, כך 

 העדכון יוחל מיום הפרסום של המחיר הרשמי המעודכן.
  

מתן  כן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על 
כל  ילהסכומים שיגיעו מ יובליםעפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה  השירות

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

עשרים )במילים:   ש"ח 00025,של בסכום חתומה הבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית ל .5
, צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית (שקלים חדשים אלףוחמישה 

 בתוקף עדכשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז,  לסטטיסטיקה,
. אם הצעתי תתקבל, הריני למסמכי המכרז (1)תנאי המכרז ובנוסח מסמך העפ"י  ,19.10.2020

ימים מתאריך הודעתכם בדבר  10מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך 
 זכייתי במכרז:

 דין., ככל שנדרש ביול עפ"י כשהוא חתום ומבוייל יובליםולהחזירו ל חוזהלחתום על ה .5.1

)ככל שנדרש ביול עפ"י דין( להבטחת קיום  ומבויילת הלהמציא לכם ערבות בנקאית חתומ .5.2
בנוסח מסמך אלף שקלים חדשים( חמישים וחמישה )במילים:  ₪ 55,000על סך  תנאי החוזה,

  .מכרזבהתאם לדרישות הלמסמכי המכרז ו (2)ה

 מסמכי המכרז והחוזה.להמציא לכם אישור קיום ביטוחים, כמפורט ב .5.3

ף לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיאחזור בי מהצעתי ו/או אם אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם  .6
אאבד את זכותי  , או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כולן או מקצתן, לעיל 5
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המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם  תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית יםיובלו למתן השירות
אחר, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות  ספק

 עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. יובליםאו סעד שיעמדו לרשות 
עם מציע  יובליםהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות הנני מצהיר כי לא ת

עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי  הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר יובלים אחר במקומי. כן
רשאית להשתמש לצורך זה  יובליםלשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי, ו

 לטו כמפורט דלעיל.בכספי הערבות שחו
 
 תנאי –את כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז הנני מצרף להצעתי את  .7

 ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעילהמכרז והוראות למשתתפים. 
 ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעתי.

חקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך נוסף עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות ל
, לרבות למתן השירותשיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי 

המלצות, וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה. אם 
אית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רש

 עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 
 :כדלקמןידוע ומוסכם עלי  .8

 

על  ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ,במידה ואזכה במכרז דנן .א
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של  התאגיד הכספים שלסמנכ"ל ידי 

, ככל השירות מוןים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף בממשרדי הממשלה והגופי
  . שישנם

ו/או תקציב מאושר ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים  יובליםלא יהיה למקרה בו ב .ב
אשר לא נתקבלה  וחלק ינתןילא ו/או על ידי  שירותה ינתןיכמפורט לעיל, לא  לכךההרשאות 

 . ל טענה ו/או תביעה עקב כךלא תהיה לי כ, בגינו הרשאה תקציבית

 והיא רשאית לבטל את המכרז אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה יובלים .ג
כן הבלעדי.  בהתאם לשיקול דעתה, שינוי היקף השירות/רכישת הדלקיםו/או להחליט על 

 ושהזמנת לאספקת אותו חלק מהשירות ים/ים ונוספיובלים לפרסם מכרז/ים נפרד/זכאית 
  בוטלה.

של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו, או  הוקטן היקפובמקרה בו כי  .ד
ייחתם עמי , דלעיל ג-בסעיפים א מכל סיבה שהיא, לרבות האמור לעילפוצלה הזכייה מכוחו, 

 השירותין, והנני מתחייב לספק את העני החוזה על בסיס הצעתי, בשינויים הנדרשים בנסיבות

 .למחירי הצעתים בהתא

בכל הנוגע ו/או בקשר תביעה טענה ו/או דרישה ו/או כל  יתהיה ל הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא .9
היקף עם ביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו או שינוי 

מבלי לגרוע מכלליות ו בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מכוח השירות המוזמן
 נזק.  ייגרם לאם אף בגין כך כל פיצוי האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת 

ידוע לי, כי המחיר המוצע על ידי לליטר סולר יהיה הן לאספקת הדלקים הנ"ל לתחנות התאגיד והן  .10

 לתדלוק רכבי התאגיד באמצעות התקני התדלוק האוטומטיים שיותקנו בהם. 
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 סולר.ו 95צעה חלקית! כל מציע נדרש למלא את הצעתו ביחס לבנזין אין להציע ה

 להלן:פורט הצעתי הינה כמ .11

 

 הנחה המוצעת  מחיר הבסיס 

המחיר הרשמי המפורסם ע"י משרד האנרגיה  בנזין
 לליטר ₪והמים נכון ליום הגשת ההצעה : ____ 

הנני מציע הנחה של ___ 
 אגורות ממחיר הבסיס

מציע נכון ליום הגשת ההצעה : מחיר מחירון ה סולר

 ____שקלים חדשים לליטר 

הנני מציע הנחה של 

 _____אגורות ממחיר הבסיס 

 
 ידי מתייחסים לשירות מלא וכוללים עמלת שירות מלא. -מובהר כי המחירים המוצעים על .12

 עבור הצעת 80%ידוע לי, כי שקלול ההצעות יתבצע על ידי ועדת המכרזים על פי המנגנון הבא:  .13
וזאת בכפוף  התקני התדלוק יותקנו ללא תשלום עבור הצעת המחיר לסולר. 20%-המחיר לבנזין ו

ידי החברה זוכה יחיד במכרז והזכייה לא תפוצל בין מספק זוכים. ככל שתפוצל -שיבחר עללכך 
ללא תשלום יהיו רק אלו  י כל זוכהיד-כים, התקני התדלוק שיסופקו עלהזכייה בין מספר זו

 .זכייתובהיקף הכלולים 

 
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .14

 .ימים נוספים 90קפה של הצעתי למשך ויוארך ת יובליםבתנאי המכרז. במידה ותדרוש שהוגדר 

 
תוקפה ומחייבת הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת ב .15

 אותי כאמור דלעיל.

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

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

 
 _טלפון: ______________________________ _____________________________ כתובת:

 
 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

 
____________________________________________________________ 

 

  __________________________________________________ חתימות:
 מסמך ב'(. –)ראה פרוט דרישות לחתימות בתנאי המכרז 

 
 ___.__________________  תאריך:

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

 
 _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:________אני הח"מ 
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 ה"ה __________ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1
 

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

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________

 
 וכי חתמו על מסמך זה בפני. ו,תו___ ולחייב א_____________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 

 _______________   ________________ 
 חתימה     תאריך           
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 'דמסמך                     

 חוזה

 _________ שנת    __________חודש ל _________ שנערך ונחתם באשדוד ביום 
 
 

  יובלים אשדוד בע"מ בין:          
  מטעמהמורשי החתימה באמצעות     
 אשדוד ,18אורט  רח'מ    
 ("החברהאו " "יובלים)להלן: "    

 ;מצד אחד                                                                                                      

 _______________, ת.ז./ ח.פ. ____________לבין:        
 באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז. _______________    
 מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________    
 "(ספקה)להלן:  "                
 ; מצד שני                                                                                                         

 
 סולר אספקתללקבלת הצעות  4/2020מכרז מס'  החברהפרסמה    __________וביום   הואיל:

באמצעות התקן תדלוק  בסולר/בנזין של החברה רכבהוכן לתדלוק כלי  החברה  תולתחנ
 ;אוטומטי

 
 הגיש הצעתו למכרז הנ"ל; ספקהו  והואיל:

 
 ;ספקעל קבלת הצעת הה חליטהוועדת המכרזים בישיבתה מיום ________   והואיל:

 
 

 
 אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 המבוא:

 המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1
 

 
 הגדרות

ה יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוז .2
 כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

 המצויות של החברה,  כולל מכון טיהור שפכים ,מים ו/או הביובהתחנות   -"חברהת הותחנ" .א
 . , בעיר אשדודן או תתווסף אליהןתחנה שתבוא במקומ בעיר אשדוד או כל                                

 אספקת )להלן: " חברהת הואספקת סולר לתחנ   -"שירותה" .ב
 "( וכן אספקת והתקנת התקני תדלוק אוטומטיים לרכבי החברה הדלקים                                 
 תחנות הדלק של אוקטן ב 95סולר/בנזין ב ווהסדרת תדלוק כלי רכב אל                                 

 .", לפי העניין(תדלוק כלי רכב"-" והתקני תדלוק)להלן: " המציע                                 
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 כו על ידו לעניין הסכם זה או חלק ממנכ"ל יובלים ו/או מי שהוסמך/ הוס   -"המנהל" .ג

 ממנו.                             

 לעניין  היובלים ו/או מי שהוסמך/ הוסמכו על יד הכספים שלסמנכ"ל  -"הכספיםסמנכ"ל " .ד
 הסכם זה או חלקו.                                    

 .אגיד יובלים אשדוד בע"מת   - "התאגיד/""חברהה" .ה

או כל  מתן השירותהאדם שמתמנה מזמן לזמן על ידי המנהל לפקח על   - "המפקח" .ו
  .חברהעבור ה וחלק ממנ

פועל בשמו מי ש כן כלומורשיו המוסמכים, ו ספקלרבות נציגיו של ה - "ספקה" .ז

 .במסגרת הסכם זהומטעמו 

ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה  ספקעובדיו של ה -פירושו  - "ספקעובדי ה" .ח
ששרותיהם יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו 

אחראי על פי  ספקו/או הסכם או בקשר אליהם וכל מי שה במתן השירות
 ו או למחדליו.  כל דין למעשי

 מסמכי החוזה .3

הזמנה להציע המסמכים להלן החתומים על ידי הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה:  .א
בנקאית להשתתפות במכרז,  ערבות, ת המציעתנאי המכרז והוראות למשתתפים, הצעהצעות, 

 לפי חוק עסקאות יםביטוחים, תצהיר אישור קיוםערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה, 
, 1953 –, הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

  .מפרט דרישות, רשימת תחנות דלק ופרטיהן

כל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ב .ב
נחייה אחרת מאת ובהיעדר הברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה, 

כוחה של זו שבנספחים עדיף ומכריע על כוחה של ההוראה האמורה המנהל ו/או המפקח, 
 בחוזה.

 היקף החוזה .4

, , ההובלהועל חשבונו לרבות החומרים, הכלים ספקע"י ה מתן השירותהוראות החוזה חלות על 
  וכל דבר אחר הנחוץ לשם כך.  , הביטוחים, ההוצאות המשרדיותתקניםיהמ

 

 שירותמהות ה .5

ו את מלוא הצעתיובלים, בהתאם ללספק ל ספקבכפוף לאמור בהסכם זה ובנספחיו, מתחייב ה .א
  הדלק וההתקנים.הסולר, השירות לרבות 

 חברהב הכספיםסמנכ"ל המאושר על ידי  , על פי צרכיה, בכפוף לתקציבהספקמוסרת בזאת ל יובלים .ב
כקבלן עצמאי, הכל בהתאם  פק את השירותסמקבל בזאת על עצמו ל ספקובהתאם לשיקול דעתה וה

להוראות החוזה ולמסמכי המכרז האחרים, להנחת דעתו המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה 
   אחר כל הוראותיו. 
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מכוח חוזה זה  ספקעם ה תקשרות יובליםהלמען הסר ספק מובהר מוסכם ומובהר בזאת במפורש כי  .ג
וכן בקבלת כל  יובליםב הכספיםסמנכ"ל על ידי  רוכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאוש

האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או 
  . ככל שישנם ,השירותמון ילהשתתף במ

בין מספר  הסכם זהנשוא  השירותפצל את תהא רשאית ל ת במפורש כי יובליםן מובהר ומודגש בזאכ .ד
 זוכה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.כל מ רכישתהכן לשנות, בכל עת, את היקף ו במכרז זוכים

ו את מלוא ממנ רכושרשאית שלא ל ומצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו שיובליםמסכים  ספקה .ה
לעיל ואם מחמת סיבה אחרת כלשהי  ד'-א'אם מחמת אחד הטעמים המנויים בסעיפים , השירות

 כךמבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד אחר בגין בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, 
 . והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור

בכל , קדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון יובליםבנאמנות, בש שירותה ספקל ספקהעוד מתחייב  .ו
תמורה לפי חוזה זה הלמען הסר ספק, ובמחירי הצעתו.  יובליםהיקף שידרש, ובהתאם להוראות 

בהתאם להזמנות שנרכשה בפועל(  /סולר)קרי, כמות הדלקבפועל  שסופק שירותהתקבע רק ע"פ 
 . ה עפ"י חוזה זהחברה

דלק חתומה ע"י המנהל. בהזמנה יפורט סוג ה העל פי הזמנ וסופקי החברהת והדלקים לתחנ .ז
 . ככל שיידרשוופרטים נוספים  פקה המבוקשהאסמועד , המבוקש דלקה כמות, המבוקש

ימי )שני(  2תוך  הבהזמנ דלק בכמות הנקובה, יספק הספק את הבהיעדר הוראה ספציפית בהזמנה .ח
 . ארבע שעות, למעט אספקת דלק במקרי חירום, אשר תידרש בתוך ההזמנהעבודה מיום קבלת 

 הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

בביצוע  ספקאם לא יתחיל העפ"י כל דין,  םיר זכויותיה של יובלמור דלעיל וביתמבלי לפגוע בא .ט
 שירותור את ביצוע התהיה רשאית למס יובלים, דלעיל כאמורבמועד, ו ו/או אם לא יסיימ השירות

, לרבות הוצאות אחר ספקעל ידי אותו  השירותבהוצאות ביצוע  ספקלחייב את הואחר  ספקלידי 
 .ספקבהצעת השמחיר היעלו על  ספק האחררי הגם אם מחי נלוות,

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח   .6

מבלי לגרוע מיתר סמכויות המפקח עפ"י הסכם זה, מוסכם ומוצהר כי בנוסף למנהל אשר יהיה  .א
המפקח . כפוף להנחיות המפקח ספקלעניין הסכם זה, כמפורט בהסכם, יהיה ה חברהנציג ה

והכל  חברה, אופי הקשר עם הו, רמת ביצועשירותה ןמתמוסמך לבקר לבדוק ולפקח על 
למלא אחר הוראות המפקח, לשתף עימו פעולה ולאפשר לו  ספקעל הבהתאם להוראות החוזה. 

  .ספקלבקר כל עבודה המבוצעת ע"י ה

ה חברמהתחיבויותיו כלפי ה ספקבידי המנהל או בידי המפקח לא ישחרר את ה הפיקוח אשר .ב
יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות  ספקוהמילוי כל הדרישות שבדין וללמילוי תנאי חוזה זה 

 ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידיו. 

 הסבת החוזה העברת זכות .7
  

לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, פרט אם  ספקה .א
 ה בכתב ומראש. חברכמה לכך מאת הקבל תחילה הס
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ה לפי הסכם זה לאחר, חבראת זכותו לקבלת סכום כלשהו מהלא יהיה זכאי להמחות  ספקה .ב
 ה. חברה מנהלת הכספיםמה לכך בכתב ומראש מאת לא אם קבל הסכא

 קבלני משנה .8

 

ו של השירות ו/או רשאי למסור את ביצועאינו  ספק, היתר הוראות החוזהמבלי לפגוע באמור ב .א
מראש אישורו את תחילה  בלי שקיבללקבלן משנה,  ות הכלול בחוזהשיר, מתוך החלק ממנו

 בכתב של המנהל. ו

על אף האמור בס"ק א' לעיל, הספק יהא רשאי למסור את הפעלת תחנות הדלק  .ב
הנוגעות לתנאי מכרז זה לקבלני משנה או מפעילים, גם מבלי שקיבל  ו/בהפעלתשבבעלותו

ב' זה מתייחס אך ורק 8סעיף בהאמור יובהר כי תחילה את אישורו מראש ובכתב של המנהל. 

הספק ולא לשירותי ההובלה הכלולים במכרז זה,  /בהפעלתלהפעלת תחנות הדלק שבבעלות
 א' לעיל.8אשר יישארו כפופים לתנאי סעיף 

 .החברכספים מאת ה ספקיעו לו או ללקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון אף אם יג .ג

, לא תפטור ולא תשחרר את כאמורלקבלן משנה  ספקעל ידי ה השירות או חלק ממנוסירת מ .ד
נשאר אחראי לכל הפעולות,  ספקמאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו על פי החוזה וה ספקה

השגיאות, ההשמטות המגרעות והנזקים שנגרמו ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחמת 
 ו/או נגרמו על ידו. ספקהתרשלותו, ויהיה דינם כאילו נעשו ע"י ה

  זהירותטיחות וב אמצעי .9

 וולביטחונ בתחנת הדלקזהירות לביטחון לדאוג להצבת סימני  ספקבמידה ויידרש לכך, על ה .א

הציבור, ובכל מקום שיידרש על ידי המנהל או המפקח, או שיהיה דרוש על פי דין ו של ונוחיות
המילים "בתחנת הדלק" בסעיף זה מתייחסות  לשהי.או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כ

 .הספקתחנות הציבוריות של ל

למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות  .ב
 , ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו. ספקבמחירי הצעת ה

 נקיטת אמצעי בטיחות נאותים בביצוע העבודות .ג

בביצוע התחייבויותיו נשוא  מצהיר ומתחייב לפעול ספק, ההחוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות 
הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם 

 –חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד כל דין, לרבות ל
 1970 –"ל "( ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התשחוק ארגון הפיקוח)להלן " 1954

בהתאם להנחיות המפקח העבודה הראשי במשרד "( והתקנות על פיהם, פק' הבטיחות)להלן: "
כללי , המהווים  –בהתאם לתצהיר הבטיחות החתום על ידו, בהתאם לנספח בטיחות העבודה, 

ה, כפי חברבטיחות בהחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על 
 בביצוע התחיבויותיו נשוא חוזה זה ומעת לעת.  ספקם יתחיל השינתנו בטר
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טרם במצהיר ומתחייב להימנע מלבצע עבודה כלשהי  ספקה החוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות 
צע כל הוראה של הממונה על י, בחברהעל הבטיחות ביעבור תדריך בטיחות אצל הממונה 

ה ע"י הממונה על הבטיחות כהוראה הבטיחות, במידה וישנה כזו, המהווה הוראה אשר נקבע
  בנוסחחתם בפניו על הצהרת בטיחות ות במסגרת המכרז, שירה מתןשיש לבצע לפני התחלת 

המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז דנן והגיש אותה לממונה ולמנהל. במידה והממונה על הבטיחות 
להתחיל  ספקיכול ה מתן השירות,נתן הוראה אשר ביצועה מהווה תנאי לאישורו להתחלת 

, מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם, רק לאחר שהשלים את הוראות הממונה על ן השירותתמב
 הבטיחות לשביעות רצונו המלאה של הממונה.   

 

 זכות גישה 

בו נעשית עבודה, ם ל תהא זכות כניסה לכל מקולמנהל, למפקח ולכל אדם שהורשה לכך על ידי המנה
חייב לאפשר  ספק, וההמשמשים למתן השירותוחפצים כלשהם נו חומרים, מכונות או מובאים ממ

 זכות גישה זו.

 הספקה רשאית לעשות פעולות במקום חברה .10

חוזה והוא לא התחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי ה ספקכל פעולה שה
לבד שנשלחה אליו אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו, וב ספקם ה לשיחבררשאית ה –מילאה 

לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל, והדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע 
בהתאם לחוזה זה  חברהמובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של הבהודעה. 

 ובהתאם לכל דין.
 

  שלילת זכות עכבון .11

עפ"י / בציוד כלשהו שהי במקום/במבנה/ בדרךזכות חזקה כל ספקמוסכם בזה כי אין ולא תהיה ל
זכות עכבון כלשהי במקום/במבנה/ בדרך  ספקהוראות ותנאי חוזה זה. כן מוסכם כי אין ולא תהיה ל

ו/או בכל חלק של אלה ובכל הנמצא עליהם, והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו 
 עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו. 

 
   ור על סעדים מניעתייםוית .12

צו עשה ו/או הליך  , בכל הליך משפטי של צו מניעה,הה ונגד כל אחד מטעמחברלא ינקוט נגד ה ספקה
 ספקים להם יהא ה. הסעדים היחידאספקת השירותעה כלשהי בהצהרתי שיש עמם פגיעה או הפר

 בלבד. ה, אם בכלל, במסגרת הליכים משפטיים, יהיו סעדים כספייםחברזכאי כלפי ה
  

 פגיעה בנוחות הציבור .13

שלא לצורך לא תהיה כל פגיעה או הפרעה  הדלק לתחנת הדלקאספקת מתחייב, כי תוך כדי  ספקה
או בנוחיות הציבור ולא תהיה כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות  ות התדלוקתחנהסדירה של  ןבפעילות

 .ברכוש ציבורי כלשהו ימוש וההחזקה, או בזכות השכלשהיהשימוש והמעבר של כל אדם בדרך 
 

   ערבות לביצוע החוזה .14
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טרם ה בחברל ספק, כולן או מקצתן, מוסר הלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה .א
 אלףחמישים וחמישה)במילים:  ₪ 55,000 חתימת החוזה, ערבות בנקאית צמודה בסכום של

של  ההנחת דעתללמסמכי המכרז,  (2)בנוסח מסמך ה ,"(הערבות)להלן: " שקלים חדשים(
. ספקההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על ה .ה לתקופת החוזהחברב הכספיםסמנכ"ל 

את ההפרשים  חברהלהשיב לידי ה ספקהלהתחייבות גם כערבות  הערבות האמורה תשמש
שייגרמו וכן להבטחת שיפוי התאגיד בגין נזקים  והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו

 . לות הספקלתאגיד בשל התנה

חובותיו והתחייבויותיו ממילוי כל  ספקמובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את ה .ב
בות, כולה או ה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערכלפי החבר

כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל  ספקה, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהחלקה, על ידי החבר

 עדים נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. ס

ה תהא רשאית סכם מראש והחברישמש כפיצוי קבוע ומו חברהסכום הערבות שנגבה על ידי ה .ג
ויהפוך  לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם,

ה או חברשהי לבוא כלפי הזכות כל ספקמבלי שתהא לה חברשל הלקנינה הגמור והמוחלט 
בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר  הכספים של החברהסמנכ"ל או  מנכ"ל החברה

 ה על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם. חבריגרע מזכויותיה של הזה 

המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית  הערבות תהיה צמודה למדד .ד
הידוע במועד  האחרון . המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדדיסטיקהלסטט

 . החתימה על החוזה

, לפי פנייה חד צדדית הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה .ה

ל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע בכבכתב  הכספים של החברהסמנכ"ל או  מנכ"ל החברהשל 
התחייבויותיו עפ"י הסכם ו הפר או לא מילא אחר התחייבותו/א וות ו/או חלקשיראת ה הספק
 .ם הנובעים מטעויות בחשבונות הספקה בגין הפרשיו במקרה של סכומים המגיעים לחברזה א

ערבות חדשה בתנאים  ספקה והחוזה לא יבוטל, ימציא ההיה והערבות תחולט על ידי החבר
    זהים לערבות שחולטה.

דא כי בכל עת במהלך תקופת מתחייב לדאוג ולוו הספקספק מובהר בזאת כי למען הסר  .ו
 /יותערבות חברהבידי ה ינהה/תהי לרבות בכל הארכה שתמומש על ידי החברה, ,החוזה
 .חודשים 2ובתוספת של  הנ"ל (2)בנוסח מסמך ה /ותתקפה

 ושמירה על דינים אורח מקצועי .15
 

צועי נכון, לשביעות רצונו המלאה של המנהל. בהתאם לחוזה, באורח מק יבוצעת מתן השירו .א

 או הוראות  מטעם רשויות מוסמכות , כללים, הנחיותעבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות
, כללים, , תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנות)לרבות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה(

 . , וכן בהתאם לכל דיןוהוראות אלה הנחיות

מציא אישור רשמי מאת הרשויות על התאמת העבודות לחוקים, לתקנות לה ספקמחובתו של ה .ב
  .ספקאו הנובעות מכך יחולו על ה ולהוראות האמורות לעיל וכל ההוצאות הקשורות
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בעל רשיון להובלת דלק מאת המפקח על מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב כי הוא  .ג
-ם ושירותים )הובלת דלק(, תשל"אהתעבורה במשרד התחבורה על פי צו הפיקוח על מצרכי

יובהר, כי שלילת יעדכן את החברה באופן מיידי.  ,רשיון זהו ממנו וכי במידה וישלל 1970
 מהווה עילה לביטול החוזה באופן מיידי על ידי יובלים, ללא כל פיצוי לספק. ואו חלקהרשיון 

יוצ"ב(. במקרי אספקת הדלקים תידרש גם במקרי חירום )לרבות מבצע צבאי, מלחמה וכ .ד
תוך , במקום ארבע שעות /המפקח לדרוש, כי הדלקים יסופקו תוך חירום יהא רשאי המנהל

עם זאת, אספקה זו תהא כפופה  שני ימי עבודה, והספק לא יהא זכאי לתוספת תשלום בגין כך.
  להוראות מחייבות של הרשויות המוסמכות האחראיות על משק לשעת חירום.

 24לעיל, הספק יעמיד לרשות יובלים מספר טלפון קבוע, בו יינתן מענה מבלי לגרוע מהאמור  .ה
 ימים בשבוע, לצורך רכישת דלקים במצב חירום/מלחמה. 7שעות ביממה, 

למען הסר ספק ומבלי לפגוע ביתר הוראות החוזה, הנחיות המפרט הטכני המצורף למסמכי  .ו
 י נפרד מהנחיות חוזה זה.ומהוות כולן חלק בלת לשם מתן השירותנחוצות כולן , המכרז

 תקופת החוזה .16

תחילתה ביום ________________ וסיומה ביום ו, ה אחתלשנתקופת ההסכם הינה  .א
 "(. תקופת ההתקשרות הראשונה____________ )להלן:"

פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת -יובלים תהא רשאית, על .ב
, ובלבד שהתקופה הכוללת של ההסכם, כולל תקופת או חלק ממנה של שנה בכל פעם

 שנים.  3ההתקשרות הראשונה, לא תעלה על 

יום טרם סיום  14החליטה יובלים להאריך את תקופת ההסכם, תודיע על כך בכתב לספק תוך  .ג

חתמו על הסכם ההארכה. בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על יתקופת ההסכם והצדדים 
 פי דין. -למעט שינויים המחוייבים עלהצדדים כל הוראות ההסכם, 

  נזיקין לגוף או לרכוש .17

ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או לכל  אחריות מלאה ומוחלטת יהיה אחראי הספק .א

 מתן השירותתוך כדי כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו או אובדן, שייגרמו ו/נזק חבלה ו/או 
ו/או  החברלכלשהו לרבות  / גוףו לרכושו של אדםלגופו אבמישרין או בעקיפין, , וובקשר אלי

, ובכלל זה ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו ספקל
אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר,  הספקיהיה 

, , והוצאותיו על חשבונו פי המקרה,ו/או הניזוק)ים(, ל החבראת הולשפות ויהיה חייב לפצות 
 ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו)ה()הם(. 

מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר  ספקה .ב
ו/או  מתן השירות, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי ספקההנמצא בשירותו של 

ספק או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות ה ו/או ממעשה ובקשר אית
בגין כל תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי  יובלים יפצה וישפה את עפ"י הסכם זה. הספק

 .  קיום התחייבותו כאמור

לה עקב שגיאה מקצועית  מונזק שיגרפגיעה או בגין כל  יובליםיהיה אחראי וישפה את  ספקה .ג
 מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. ו/או ספקהשל 
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תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר  ספקהחריותו של א .ד
  תום תקופת ההסכם.

ד' לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או -כמפורט בס"ק א' ספקלמען הסר ספק, אחריותו של ה .ה
, לרבות עובדים, קבלני משנה ן השירותמתמחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו ב

 וכיו"ב.

ק בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד ספתהא רשאית לעכב תשלומים ל יובלים .ו
בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט  ספקה

 .ההחברלשביעות רצון 

ו/או  יובליםסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו למבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומו .ז

ו/או  ג',  בגין מעשי ו/או מחדלי הספק יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד יובליםשעל 
לקזז מהסכומים המגיעים ממנה  רשאית יובליםתהיה מועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, 

  .לספק

ת, כמפורט במסמכי השירוהנובעת ממהות  ספקאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות ה .ח
 המכרז.

  ביטוח .18
הוראות הביטוח , זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי ומהתחייבות הספק מבלי לגרוע מאחריות  .א

רף להסכם זה כנספח ו' והמהווה ואשר יחולו על הספק הן אלו המפורטות בנספח הביטוח המצ
 חלק בלתי נפרד הימנו. 

, יעביר הספק לתאגיד אישור קיום ג16סעיף ארכת ההסכם בהתאם לעל ה יובליםיט חלתככל ש .ב

ביטוח לתקופת ההארכה, בתוך שבעה ימים מהמועד בו הודיעה יובלים לספק על הארכת 
על אישור קיום הביטוחים להיות בתוקף לכל אורך תקופת ההתקשרות בתוספת ההסכם. 
 .חודשיים

 
  ספקניכוי כספים מה .19

ה ו/או מהערבות ו/או חבר, מאת הספקמהכספים המגיעים, או שיגיעו לתהא רשאית לנכות  יובלים
בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף 

בהתאם  ספקה מהחברפיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו לכלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום ו/או 
וע את החזרת הכספים ששולמו על ה לתבחברנו גורע מזכויותיה של הזה אי . האמור בסעיףלהסכם זה

 ה בכל דרך אחרת. יד

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .20
    

כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי  ,מצהיר בזאת ספקה .א
 .  יובליםעובד מעביד בינו לבין 

ביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי כי הוא המע ספקכמו כן, מצהיר בזאת ה .ב
 . ו/או מי מטעמו לבין מי מעובדיויובלים עובד ומעביד בין 
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מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל  ספקה .ג
ם או הפועלים מטעמו זכאי, עובדיו, מורשיו ו/ספקואין ה מס או תשלום אחר שיידרש לשלם

 .  המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידוכל תשלום ו/או זכויות לקבל מן יובלים 

בנושא   וכגון: הדרכת עובדיעובדיו  בדרישות החוק בנושא בטיחות לעמודבאחריות הספק  .ד
 בביצוע העבודה. בטיחות בעבודה וסיכונים

 

ת יחסי יו, שמקורם בטענו/או מעובד ספקתתבע לשלם סכום כל שהוא מן ה יובליםבמידה  .ה
רשאית לנכות כל סכום  יובליםלשפותה בגין כל סכום כאמור ו ספקעובד ומעביד, מתחייב ה

 . ספקשתחוייב בו כאמור מן התמורה המגיעה ל

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

 
 התמורה  .21

 

במכפלת  ,סופק בפועליפי כמות הדלק שהסכם זה תחושב על התמורה לה זכאי הספק על פי  .א
 המחירים הנקובים בהצעת הספק.

, דלק"אספקה בפועל" לעניין פרק זה ולעניין פרק אופן תשלום התמורה להלן, הינה אספקת ה
וכן  לכך וקבלת אישור המנהל בכתבהחברה ת והעברת הדלק למיכלי האחסון בתחנהובלתם, 

  .לרכבי החברה תקני התדלוק האוטומטיאספקת דלק באמצעות ה

 , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות תכוללו, ומוחלטתקבועה , התמורה הינה סופית .ב
מלא על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי  במתן השירותהכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא

 ותכלי האחסון בתחנהעברתם למיו ם, הובלתדלקיםאספקת הלרבות , לכל התחייבויות הספק
אביזרים, חומרים, חומרי עזר, כלי עבודה,  אספקת התקני התדלוק והתקנתם, ,החברה

  הדרושים לשם ביצוע השירות. ביטוחים, רישוי והיתרים, כלי רכב, מכשירים, 

 .חברהעל אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי ה .ג

לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד, מכל מין וסוג  הספקכי מובהר ומוצהר כן  .ד
עלה או ימחיר הדלק הרשמי ככל ש הבא:או בגין עליית מחירי הדלק, בכפוף למנגנון  שהוא

ההנחה בו נקב הספק בהצעתו, שסכום ירד, יתבצע עדכון של התמורה לה זכאי הספק, כך 
 יופחת ממחירי הדלקים המעודכנים. 

ד מובהר במפורש כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו עו .ה
תנכה  חברהוישולמו על ידו. ה מתן השירות עפ"י חוזה זה, יחולו על הספקבעתיד על 

כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים  ספקמהסכומים המגיעים ל
 .ספקאי תהווה תשלום לותשלומי חובה, והעברתם לזכ

את כל הסכומים, הקנסות  ספקתהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע ל חברהעוד מוסכם כי ה .ו
 וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה.
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כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בהגשת מלוא המסמכים הנדרשים לפי חוזה זה כן מובהר  .ז
, לפי העניין, או מי מטעמו פחיו, באופן ובמועדים המפורטים, וכן בקבלת אישור המנהלונס

 אלו.    למסמכים

   הגשת חשבונות ואופן החישוב .22

 

לחודש  1-מ ,בפועל שסופקו דלקיםעבור הה חשבונית מס "מקור" לתשלום חבריגיש ל ספקה .א
ות ה/ף להסכם ו/או הזמנ, בהתאם להצעתו בכפומתן השירותבחודש שלאחר  לחודש 10-ועד ל

הספק יוכל להגיש את החשבונית לחברה באמצעות דואר  "(.חשבונית":מאושרות כדין )להלן
 אלקטרוני. 

במהלך חודש מתן  הכמויות שסופקולחשבונית יצורף חשבון מפורט אשר יכלול את כל  .ב

 . השירות

מתו, בחלקם או ויאשרם בחתי ספקהנית והחשבון המוגשים על ידי המנהל יבדוק את החשבו .ג
במלואם, לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם, שלמותם וכיו"ב, בהתאם לשיקול 
דעתו הבלעדי. מובהר בזאת כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים 

 ספקו/או מלאים ו/או מדוייקים, במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות ל
מתחייב  י שיקול דעתו הבלעדי, והספקלפבהם, תיקונים ו/או ההשלמות הנדרשים לבצע את ה

 לעשות כן באופן ובמועד אשר יידרש ע"י המנהל. 

+ )חודש שוטף = חודש קבלת 30ממנה ישולמו בתנאי תשלום שוטף  החשבונית ו/או חלק .ד
לכל  10 -עד הלמנהל  ספקהחשבונית(, ובתנאי שהחשבונית והחשבון המפורט הועברו על ידי ה

עביר את ההשוטף, אושרו על ידי המנהל בחלקם/ במלואם וכן שהמנהל  חודש של החודש

לכל חודש  30 -ה עד החברהחשבונית כשהיא מאושרת לתשלום, כולה או מקצתה, לחשבות ה
 של החודש השוטף.

ה תועבר לטיפול ובע אצל המנהל ו/או בחשבות החברחשבונית שלא תתקבל עד המועד הק .ה
 לום בחודש שלאחר מכן.לתש

ימי  14ה. עיכוב מעל רור ללא כל חבות נוספת מצד החברחשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבי .ו
 עבודה מחייב את הגורם המעכב להודיע על כך לספק ו/או למנהל בכתב.

ווה יום לא יה 14ה אשר לא יעלה על חברכן מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום מצד ה .ז
 לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור. והספקהפרה של חוזה זה 

 
 פיצויים מוסכמים .23

 

על במועד שנקבע  התחייבות כלשהיהתקנים ו/או לא יעמוד בו/או הספק דלקים  ספקאם לא י .א
 ש"ח 300 סכום של ספק ליובלים, ישלם הזמנהידי המנהל ו/או המפקח ו/או במועד המצוין בה

של איחור שבין המועד הסופי  האיחור בעד כל יום בגין, בועים מראשוק כפיצויים מוסכמים
איחור באספקת סולר ו/או דלקים במקרה  למעשה. מולבין מועד סיו למתן השירותשנקבע 

 . ₪ 1,500חירום ,ישלם הספק סך של 

 סעיף זה וביתר הוראות החוזההצדדים מצהירים כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים ב .ב
 שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזה. הינם נזק
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בכל זמן שהוא  ספק,מכל סכום שיגיע ל המוסכמים רשאית לנכות את סכום הפיצויים יובלים  .ג
 בכל דרך אחרת.  ספקלגבותו מה חברהאית הוכן תהא רש

בו כדי לגרוע מכל ואין  מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זההספק תשלום הפיצויים לא ישחרר את  .ד
  .ה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דיןו/או סעד אחר העומדים לרשות החברזכות 

 הפרת הסכם .24

 

המנהל לעשות כל אחת מהפעולות  ו/או ם יובליםהוראה מהוראות הסכם זה רשאי ספקהפר ה
 :  לספק לצורך תיקון ההפרה ימי עסקים 3בת  ומתן ארכה , לאחר מתן הודעה בכתבהבאות

ק ע"פ חוזה זה ספכבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות ה יובליםאת הערבות שניתנה ללממש  .א

 . בגין תקופת החוזה

חייב בביצועם ע"פ הסכם  ספקשה /השירותאו באמצעות אחרים את העבודות םלעשות בעצמ .ב
מבלי שיהיה זכאי לתמורה  בפעולות ועבודות שנעשו ע"י הספק , תוך שימוש ללא הגבלהזה

 הוצאות הכרוכות בכך.            כל הב ספקחייב את הול נוספת,

חוק  כל דין ובכלל זה אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ .ג
לתבוע את כל הנזק  יובליםובכלל זה זכות  1970 –תשל"א  –( החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה

 הן בעקיפין כתוצאה מההפרה. רין והממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במיש

 הפרה יסודית של ההסכם וביטולו .25

 

פרה יסודית של מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כה .א

במקרה של  עפ"י ההסכם ועפ"י כל דיןבכל הזכויות המוקנות לה  יובליםחוזה זה ויזכו את 
רשאית, בהודעה בכתב,  יובליםהלן תהא בכל אחד מהמקרים דל הפרה יסודית ובכלל זה
לבטל את  לספק לצורך תיקון ההפרה, ימי עסקים 3בת  ומתן ארכה ולאחר מתן הודעה בכתב

 ספקהחוזה ולהשלים את העבודה בעצמה, או בכל דרך אחרת, שתמצא לנכון ולחייב ה
ור את למכוכן המתקנים ו שם כך בכל החומרים, הציודבהוצאות הכרוכות בכך, ולהשתמש ל

סכום  הציוד והמתקנים האמורים כולם או חלקם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל ,החומרים
נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה . או אחרלפי חוזה זה  ספקה מהחברהמגיע או העלול להגיע ל

אין בה כדי  מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעילמבוטל במועד הנקוב בה. 
 ה:כל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת החבר להקנות לספק

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

רה או מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפש
סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען 

 .1983 –( תשמ"ג הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש

נה בביצוע העבודה מסב את החוזה כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן מש הספקכש (2
 ה בכתב ומראש. חברללא הסכמת ה

 . , להנחת דעתו של המנהלהחוזה מסתלק מביצוע ספקכשה (3
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, או כשהוא מפסיק את השירות או חלק מסויים ממנומתחיל בביצוע  ספקכשאין ה (4
לו"ז שנקבע ואושר ע"י המפקח, או הברציפות לפי  ואו שהוא אינו מבצע ומהלך ביצוע

במועד ואינו מציית להוראה בכתב  ובקצב הדרוש להשלמת את השירות ספקשאינו מ
ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי  ואו לבצע השירותל או להמשיך בביצוע מהמנהל להתחי

ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות  ספקה, או כאשר לוח הזמנים
האמורות בהסכם ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל תוך 

ות עמו כי השירו/או מי מט נקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה בספקהזמן שנ
לשביעות רצונו והוא לא נקט מייד עם קבלת  ו, אינואו מקצת והמבוצע על ידיהם, כול

 . שירותהתראה זו צעדים נאותים לשיפור ביצוע ה

 מתרשל בזדון בביצוע החוזה.  ספקהכשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו ש  (5

, נתן או ספקשמו של האו אדם אחר ב שהספקהוכחות להנחת דעתה,  יובליםכשיש בידי  (6
או כל דבר  הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה

 הכרוך בביצוע החוזה. 

 .ה לפי ההסכםהדרוששאינם באיכות  דלקיםמשתמש בחומרים ו/או  ספקה (7

ק אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ספה (8
 מן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  ך הזו/או תו

מי מבעלי  ו/או נגד ספקאם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד ה (9
 מניותיו ו/או מנהליו. 

זה אינה נכונה, או שנתנה בקשר עם חתימת הסכם  ספקהתברר כי הצהרה כלשהי של ה (10

להשפיע על התקשרות די לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כ ספקשה
 . ספקעם ה

הצהרה ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדוייקים  יובליםמסר ל ספקהתברר כי ה (11
 במסגרת תפקידו. 

לאחסנת, שינוע או מכירת דלק או את רשיונו להובלת במידה והספק יאבד את רשיונו  (12
 דלק מאת המפקח על התעבורה.

, 15, 13, 7-9, 5כהוראות יסודיות:  הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים ספקכשה (13
17 ,21 ,33. 

עד מועד  ספקלפי סעיף קטן א' לעיל אין בה משום ביטול התחייבויות ה מימוש זכויות יובלים .ב

 כאמור.  החוזה ביטול

י דין כביטול החוזה על ידי החברה, אלא אם בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ" לא יראו בשימוש יובלים .26
יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל  ספקכך במפורש ובכתב, והה הודיעה על החבר

 עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.



 
31 

 

תהא רשאית לבטל ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע"פ  יובליםמבלי לפגוע באמור לעיל,  .27
או את ההסכם כאילו במקרה כזה ירימים.  30, וזאת בהתראה של של המנהל שיקול דעתו הבלעדי

 בשל ביטול ההסכם על ידי יובלים ספקנחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקו שירותי ה
 בהתאם לתנאי החוזה, בגין השירותזכאי לקבלת התמורה המגיעה לו,  ספקכאמור בסעיף זה, יהיה ה

, הודעת יובליםלמועד הפסקת השירות עפ"י  שסיפק לה בפועל לשביעות רצונה על פי הזמנתה ועד
בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין. 

כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות  ספקכנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה ל
ת העבודה וביטול בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה מהפסק

 ההסכם.  

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם  יובליםהשתמשה  .28

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

והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל  יובלים. ספרי ספקהוצאות השלמת העבודות יהיו על חשבון ה
מובהר כי אין ומועדם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועד הוצאתן.   ספקהנוגע לתשלומים ששולמו ל

/או שיפוי ו/או השתתפות לתבוע פיצוי ו הנזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות יובלים בתשלום ההוצאות
, בהתאם לזכויות העומדות שירותו/או כל סעד נוסף בגין נזקים אשר נגרמו לה כתוצאה מהפסקת ה

      לרשותה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

 מירת זכויות ש .29

ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי  יובליםר או מחדל או הימנעות מפעולה של שום ויתו
גות זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהחוזה 

על זכותה בכתב  יובליםיהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה , ולא ספקאו בדרך אחרת ביחסיה עם ה

 ובמפורש. 

 תרופות .30

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

    הוצאות ביול .31

 . ספקיחולו על ה , ככל שישנן,וצאות ביולו של החוזהה

 דיותסו .32

לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל  יםמתחייבוהתאגיד  ספקה
לכל עניין ונושא  , והמתייחסתמתן השירותבקשר ו/או תוך כדי  כל אחד מהם ידיעה שהגיעה אל

 ספקה ים. כן מתחייבובפועלים מטעמו/או  ובכלי הרכב שלו/או  וו/או בעובדי צד השניהקשור ב
 .םו/או כל הפועל מטעמ הםלוודא כי הוראה זו תקויים גם על ידי עובדי והתאגיד

 כללי .33

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

 הודעות  .34

 כתובת הצדדים הם :  
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 , אשדוד 7קומה  ,18אורט רח'  – בע"מאשדוד יובלים 

 __________________________________  - ספקה

 
שעות מיום  72ב כאילו נתקבל ע"י הנמען כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחש

 ו כדבר דואר רשום. משלוח

 ולראיה באו על החתום :
 

 מס' הזיהוי: ______________________    :    _________________________  ספקהשם 
 

 טלפון         :    ____________ כתובת        :    _________________________
 

 וחותמת: _______________________ ספקחתימת ה    תאריך __________
  

 שם החותם :     __________________   מס' זיהוי    :      _________________

 
 __________________ תפקידו _____________החוזה נחתם בנוכחותו של  ___
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 ( 1)  המסמך       

      
 ת המציעולהבטחת הצע ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                   

 

 לכבוד 

 יובלים אשדוד בע"מ
  18אורט רח' 

 אשדוד

 

 נ.,ג.א.

 

                    
 הנדון : ערבות בנקאית מס'________________

  

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

 ("סכום הערבות")להלן:  (שקלים חדשיםאלף וחמישה עשרים )במילים:  ₪ 25,000של לסכום כולל 
 4/2020 כרז מס'שתדרשו מאת המבקש בקשר למ

 .יבאמצעות התקן תדלוק אוטומט של החברה רכבהת החברה וכן לתדלוק כלי ולתחנסולר אספקת ל 
 

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

 
מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות למכרז. המדד החדש לעניין ערבות זו 

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

 
אנו נשלם לכם  יובלים מנהלת הכספים שלו/או  מנכ"ל יובליםלפי דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י 

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

 

 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________   
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 
 

 בכבוד רב,                                                                    

 

 בנק
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 ( 2) המסמך 
 
 
  ערבות בנקאית לקיום החוזה                             
 

 תאריך ___/__/__                                                                   
 לכבוד 

 יובלים אשדוד בע"מ
 18אורט רח' 

 אשדוד
 

 נ.,ג.א.
                     

 ערבות בנקאית מס'הנדון:  
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד  ("המבקש" :___ )להלןעל פי בקשת _________
בקשר  "(סכום הערבות" :להלן) (חדשים שקלים אלף חמישים וחמש)במילים:  ₪ 55,000 לסכום כולל של

באמצעות של החברה רכב הת החברה וכן לתדלוק כלי ולתחנ סולר אספקתל 4/2020חוזה/מכרז מס' עם 
 .התקן תדלוק אוטומטי

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

 "( . המדד" :)להלן כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 
  .החתימה על החוזההמדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד 

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

 
כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת  ,שלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זהלפי דרישתכם הראשונה, אנו נ

הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 
 תחילה מאת המבקש. 

 
 עד ליום ________לחודש________שנת__________   ערבות זו תהיה בתוקף 

 
 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                   
 

 בנק                                                                                                
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 מסמך ו' 
 

 ביטוח -נספח ו'' 

, ן הקבלןהקבלן לערוך ולקיים, על חשבו עללגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1
 שנים נוספות 3חבות מוצר, למשך יטוח בההסכם וכל עוד אחריות הקבלן קיימת )ולעניין תקופת  כללמשך 

 ,1כנספח ו' זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים , את הביטוחים ( מיום סיום הסכם זה
העניין(, אצל חברת  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו הקבלן" ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 

 יבוטל.  -חריג רשלנות רבתי ככל שקיים בפוליסות. ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין

 

 מתן השירותים נשואלהמציא לידי המזמין, לפני תחילת  הקבלן עלצורך בכל דרישה מצד המזמין,  ללא .2
או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא התקשרות הסכם זה וכתנאי מוקדם ל

אישור עריכת ידי המזמין ל להמציאהקבלן על בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, חתום בידי מבטחיו
נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם  ביטוחביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת 

 .לעיל 1ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף  זה בתוקף
פעם שמבטח הקבלן יודיע למזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי בכל 

לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור 
 .עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור

הינם בבחינת  באישור עריכת הביטוח כמפורטאחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כי גבולות ה מובהר .3
ו/או על פי  דין לפי ההסכם הקבלן לגרוע מהתחייבות של , שאין בה כדי דרישה מזערית המוטלת על הקבלן

כלפי טענה לא תהיה קבלן ול ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,
 האחריות כאמור. לגבולותאו מי מטעם המזמין בכל הקשור  המזמין

כאמור לעיל, הקבלן הביטוח שיומצא על ידי עריכת לבדוק את אישור  למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, .4
את הביטוחים נושא על מנת להתאים  ושיידרש, התאמה או הרחבה תיקון ,לבצע כל שינוי ועל הקבלן

 .הקבלן על פי הסכם זה ותלהתחייבויהאישור 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על המזמין זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
הביטוח, עריכת אישור הביטוחים נושא כל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם המזמין כל חובה על או המזמין 

על פי הקבלן רוע מכל חובה שהיא המוטלת על טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לג
את ובין אם לאו, בין אם בדקו דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל וזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכם

 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח 

לרכוש או ציוד כלשהו אובדן או נזק  לכלמאחריות ואת הבאים מטעם המזמין פוטר את המזמין  הקבלן .6
ולא המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי המזמין או המשמש את הקבלן לצורך מתן השירותים, 

פטור כאמור לא  בגין אובדן ו/או נזק כאמור.נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה קבלןתהיה ל
 יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב -ביטוח חובה כנדרש עלאת הביטוחים הבאים:  לערוך הקבלןבנוסף, על  .7
בגין  ₪ 400,000השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

; ביטוח לציוד המשמש לעבודות ואינו מהווה חלק מהן כנגד סיכוני "אש וביטוח מקיף לכלי הרכב ,נזק אחד
 לעניין ציוד מכני הנדסי. נת "כל הסיכונים"ביטוח במתכוומורחב" 

המפורטים בסעיף זה, )למעט צד ג'( שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות קבלן לעל אף האמור לעיל, 

 יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו 6 במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף
ייכלל סעיף בדבר ויתור להסכם זה  בהתייחסשייערך על ידי הקבלן ביטוח רכוש נוסף או משלים כל ב .8

על זכות התחלוף כאמור לא  ויתורוה וכלפי הבאים מטעם המזמין;המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין 
 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

נשוא הסכם זה או השירותים ת ההסכם, ובמקרה בו הסב לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .9
המשנה פוליסות ביטוח  קבלניהקבלן לדאוג כי בידי על משנה מטעם הקבלן,  ניקבלעל ידי  ינתנוי םחלק מה
לחלופין, לקבלן נתונה הרשות לכלול את קבלני ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה.  לתנאיםבהתאם 

  הנערכים על ידי הקבלן כמפורט באישור עריכת הביטוח. המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים

לרבות שירותים במלואם ביחס ל אחריות כלפי המזמיןמוטלת ההקבלן על מובהר בזאת כי ספק למען הסר  .10
לשפות את המזמין  ותאחריתחול ה ועל הקבלןמשנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני

שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי , במישרין או בעקיפין, עקב יגרםשיבגין כל אובדן או נזק 
 .אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו אםהמשנה, אם ייגרם, בין קבלני 
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 אישור עריכת הביטוח -1ו' נספח

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף פוליסת ביטוחזה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה אישור ביטוח 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

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

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

שם: יובלים אשדוד 

 בע"מ 

ו/או חברות האם ו/או 

חברות בנות ו/או 

 חברות קשורות 

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: אספקת סולר ☒

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 שנהקבלני מ☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐

 

 ת.ז./ח.פ. ח.פ.

 מען מען:

 כיסויים

סוג 

 הביטוח

 

לפי  חלוקה

 גבולות

אחריות או 

 ביטוח סכומי

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות/ סכום 

 ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

  חריגים וביטול

 סכום X לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 

 מטבע

   ₪      רכוש

       

 אחריות צולבת – 302  ₪ 6,000,000     צד ג'

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309

 האישור

מבוטח נוסף בגין מעשי  - 321

 ומחדלי המבוטח 

 כיסוי לתביעות מל"ל – 315

 ראשוניות – 328

 

חבות 

 מעבידים

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309  ₪ 20,000,000    

 האישור

היה וייחשב  –מבוטח נוסף  – 319

 מעבידו של מי מעובדי המבוטח 

 ראשוניות – 328

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  - 309

האישור )רלוונטי רק בחברות כח 
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הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

 אדם(

 

אחריות 

 מקצועית

     ₪   

חבות 

 המוצר

 אחריות צולבת  – 302  ₪ 4,000,000    

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309

 האישור

מבוטח נוסף בגין מעשי  - 321

 ומחדלי המבוטח

 ראשוניות – 328

 חודשים( 12תקופת גילוי ) – 332
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 (1מסמך ז)
 יובלים אשדוד בע"מלכבוד: 
 18אורטרחוב              
 אשדוד              

 
 
 

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

אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר 
שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

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

ת ולתחנ סולרלאספקת  4/2020 "(, כחלק מהצעה במכרז פומבי מס'עסקאות גופים ציבוריים
למונחים המפורטים . באמצעות התקן תדלוק אוטומטי של התאגיד רכבהוכן לתדלוק כלי  תאגידה

 קאות גופים ציבוריים.בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עס
 

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

(, התשנ"א "( ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגניםמינימום
 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –

 
לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר  .3

במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -מינימום ו/או חוק עובדים זרים 
 ההרשעה האחרונה. 

 
 תי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימ  .4

 
 

    _____________       ____________________ 
 חתימת המציע                               תאריך  

 
 

 אישור
 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי 
_____ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה ברחוב _________________________ מר/גב' _______

באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש 

בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר 
ק אם לא שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחו

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
 
 
 
 

           ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                             
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 (2מסמך ז)      

 

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

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

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

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

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

 מס ערך מוסף.

נות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבו .2

בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי 
 הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**. .3

 
 

_________          ___________________________                     _____________         ______ 

 חתימה        מס' רשיון    תואר        שם        

 
 

 תאריך: ____________________
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 'ח מסמך
           

 1953 -תשי"גנוער, ההוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת 
 
 

 (, תשנ"ח[ 2. העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)33

  -המעביד נער באחד מאלה 

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

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5ות סעיף (   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להורא2)

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

 ; 6בהתאם להוראות סעיף 

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

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

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

 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[33

  -המעביד נער באחד מאלה 

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

 רפואיות; 

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

 עבודה ומנוחה; 

, לרבות הוראות בענין קביעת 4א, או 2, 2(   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3)

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

 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 
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 ט'מסמך 
 20204/מכרז  – מפרט דרישות

 
  ת של החברהואספקת דלקים לתחנ .א

 

 95ומסוג  סולר מסוג יםעיר אשדוד, דלקה ת בשטחוהנמצא החברהדלקים לתחנות יספק  הספק   .1
 בכל כמות נדרשת בכל עת. אוקטן,

 
הספק מתחייב לספק לחברה את הדלקים בהתאם לכל דין ולהיות בעל ההיתרים, הרישיונות,   .2

 ההוראות והנהלים הנוגעים להובלת ואספקת דלק במשך כל תקופת ההתקשרות. 

 
ומורשים להובלת הספק מתחייב לבצע את אספקת הדלקים באמצעות כלי רכב וציוד מותאמים   .3

 דלק ולהעסיק עובדים מיומנים ומקצועיים עם ציוד בטיחות.

 

 ,16:00ועד  08:00ת של החברה, תעשה בכל אחד מימי השבוע בין השעות ואספקת הדלקים לתחנ  .4
בכל יובהר, כי במצב חירום/מלחמה, יסופקו הדלקים על פי דרישת יובלים,  שבתות וחגים.בלמעט 

 .שעה שהיא

 
של הספק בתחנה, יעשה בנוכחות נציג החברה במשך כל זמן התדלוק. בסיום כל תדלוק,  כל תדלוק  .5

ירשום הנהג תעודת משלוח בה ירשם: תאריך, שעת הגעה לתדלוק ושעת סיום התדלוק,  סוג הדלק 
שסופק, כמות שסופקה, שם הנהג, וחתימת הנהג. נציג החברה יחתום על תעודת המשלוח ויקבל 

 תעודת המשלוח.  את עותק המקור של

 
מרכב התדלוק, הספק  חברה,ת הובאם יקרה אירוע של דליפת דלק במהלך מילוי מכל הדלק בתחנ  .6

 יפסיק מיידית את פעולת התדלוק ויפעיל אמצעים לניקוי השטח למניעת דליפת מזהמים לקרקע. 

 

ללא תשלום שעות, וזאת  4במידה ויתגלו תקלות, על הספק לתקנן מיידית, בזמן שלא יעלה על   .7
על הספקן לתקנן   ,על אף האמור לעיל, ככל שמדובר בתקלות בהתקני התדלוק האוטומטיים .נוסף

 .הפועלות בשירותו תוך יום עבודה אחד, בשעות העבודה המקובלות, באחת מתחנות השירות
 

שעות ביממה, בכל שעה  24במקרה חירום או בשעת מלחמה, יידרש הספק לספק סולר/דלק במשך  .8
עם זאת, אספקה זו  בלבד. ארבע שעות, בהתראה מראש של ובכל כמות דרש על ידי החברהשתי

 תהא כפופה להוראות מחייבות של הרשויות המוסמכות האחראיות על משק לשעת חירום. 
 

ימים  7שעות ביממה,  24הספק יעמיד לרשות יובלים מספר טלפון קבוע, אשר יהא בו מענה במשך  .9
 לקים במצב חירום/מלחמה.בשבוע, לצורך אספקת ד

 

 

ומתן שירותי תדלוק בתחנות  , כרטיס תדלוקלרכבי החברה אספקת התקני תדלוק אוטומטיים .ב
  עם הספק בהסדר

 

של הספק, לכל כלי רכב שעליו  שירותבתחנות  התקני תדלוק אוטומטייםלחברה  ספקהספק י .1
 .שלום עבור הכרטיס()ללא ת כמו כן, יספק הספק לחברה כרטיס תדלוק אחד תחליט החברה.

 עסקים מקבלת הדרישה.ימי  2התקני התדלוק וכרטיס התדלוק יסופקו בתוך 

 

 בתום כל חודש, ימסור הספק לחברה דו"ח מרוכז של כל התדלוקים שביצעו כלי הרכב של החברה .2
בתחנות הדלק של הספק, במחיר לליטר לאחר  וכן התדלוקים שבוצעו באמצעות כרטיס התדלוק,

 .בהצעתו ע הספקהנחה שהצי
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במכרז זה,  המשתתפות בהסדר ההנחה הנדרשהמציע ימסור את מספר תחנות הדלק שברשותו,  .3
 ויצרף פירוט של פריסתן, הכולל את שם התחנה, כתובת מדויקת ומס' טלפון.

  

 ה מתעריף לילה, בתשלום דמי שירות בתחנות דלק.חברהמציע יפטור את ה .4
 

הספק הינו אחראי לתקן את התקלה או להחליף את  ככל שתתגלה תקלה בהתקני התדלוק, .5
 ההתקן. הכל ללא תשלום.

 
התקנה /תיקון/ תחזוקה וכיו"ב של התקן התדלוק האוטומטי ברכבי החברה תתבצע על ידי הספק  .6

באמצעות הגעת כלי רכב לאחר תיאום מראש ובשעות בעיר אשדוד  תחנות השירותאחת מב
 ונטית. העבודה המקובלות לתחנת השירות הרלו

 
רכבים  10עם זאת, במקרה שבו ידרוש התאגיד להתקין/ לתקן/ לתחזק וכיו"ב התקן אוטומטי ב .7

. במידת ימי עסקים 3הספק יגיע תוך יום במקרה זה  ומעלה, יתבצעו העבודות בחצר יובלים.
האפשר, יתבצע התיקון במקום )כלומר, ללא לקיחת הרכב מיובלים( ובמידה ולא ניתן לבצע את 

 קון במקום, יקח הספק את הרכב לתיקון ויחזירו בתוך יום עסקים אחד.התי

 
 אוקטן. 95, יתדלקו רכבי החברה סולר או בנזין וכרטיס התדלוק באמצעות התקני התדלוק .8

 

 שטיפה חיצונית ופנימית .ג
 של רכבו. ופנימית לשטיפה חיצונית לחודש כל רכב בעל התקן תדלוק אוטומטי יהא זכאי אחת  .9

 

 תיעשה ללא מתן תמורה נוספת מצידה של החברה ועל המציע ליתן דעתו לכך. שטיפה זו .10

 

 לפחות אחת מהם תהיה בעיר אשדוד,אשר המציע ימסור את רשימת תחנות השטיפה שברשותו,    .11

תחנות השטיפה  פירוט  פריסתהמציע יצרף את ההנחה הנדרש במכרז זה  המשתתפות בהסדר
 יקת ומס' טלפון. מדוה השם התחנה, כתובת ויציין את 
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 מסמך י'
 הכלולות בהסדר בהן ניתן לתדלק מס' התחנות 

  וכרטיס התדלוק באמצעות התקני התדלוק בכלי הרכב של החברה
 4/2020מכרז 

 

 

 מס'
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פתוח  כתובת שם תחנה עיר
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וף הכלולות בהסדר בהן רשאים בעלי התקן התדלוק האוטומטי לשט השטיפה מס' תחנות
 את הרכב )פנימית וחיצונית( ללא עלות 

 4/2020מכרז 
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