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מועצה מקומית גדרה

מסמך א'

מכרז פומבי מס' 12 /2018
מכרז למתן אספקת דלקים ושירותי תדלוק באמצעות מתקן תדלוק
מועצה מקומית גדרה (להלן " -המועצה") מבקשת בזאת לקבל הצעות עבור אספקת דלקים וכן שרותי תדלוק
באמצעות מתקן תדלוק לרכבים המצויים בשימושה וכן לגנרטורים או כל כלי אשר עבורו נדרשים שירותי תדלוק
או אספקת דלקים ,בהתאם לנדרש בהסכם ובהתאם לתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז והמפרטים
הנלווים לו ,וכפי שיורה המנהל מטעם מועצה (להלן" :השירותים" או "העבודות").
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה ,אצל הגב' שלה עקיבא – מזכירת וועדות המועצה ,במשרדה
שבקומת הכניסה של המועצה המקומית גדרה – ברחוב פינס  4גדרה  ,בימים א'–ה' בין השעות 8:00 – 12:00
תמורת תשלום בסך של  500ש"ח (שלא יוחזר).
בקשות להבהרות ניתן להגיש למייל  juda_s@gedera.muni.ilבקובץ וורד אל מר יהודה סמג'ה – מנהל אגף
תפעול במועצה ,ולוודא קבלתו בטל  ,08-8593515/6וזאת עד ליום . 27.12.18
על המשתתף לצרף ערבות בנקאית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו( 15,000 ,במילים :חמש עשרה
אלף) ש"ח ,כמפורט במסמך ההוראות למשתתפים .תוקף הערבות יהיה עד ליום  ,7.4.19והיא תהא בלתי מותנית,
בלתי מוגבלת ,וניתנת למימוש מידי בכל עת במשך כל תקופת תוקפה ,כנדרש בתנאי המכרז.
את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז ואת המסמכים הנדרשים להגשה במסגרתן ,יש למסור במסירה ידנית (לא
לשלוח בדואר) במשרדי מזכירת וועדות המועצה -גב' שלה עקיבא בקומת הכניסה של משרדי המועצה שברחוב
פינס  ,4גדרה -במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס  "12 /2018בלבד עד ליום  6.1.19בשעה .14:00
אי מילוי מדויק ומושלם אחר כל דרישות המכרז ו/או המצאת מעטפת ההצעה לאחר המועד והשעה הנקובים
לעיל ,יגרמו לפסילת ההצעה.
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,
יואל גמליאל
ראש המועצה
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מועצה מקומית גדרה

מסמך ב'

מכרז פומבי מס' 12 /2018
מכרז למתן אספקת דלקים ושירותי תדלוק באמצעות מתקן תדלוק
הוראות למשתתפים
מועצה מקומית גדרה (להלן " -המועצה") מבקשת בזאת לקבל הצעות עבור אספקת דלקים וכן שרותי תדלוק
לרכבים המצויים בשימושה וכן לגנרטורים או כל כלי אשר עבורו נדרשים שירותי תדלוק או אספקת דלקים,
בהתאם לנדרש בהסכם ובהתאם לתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז והמפרטים הנלווים לו ,וכפי
שיורה המנהל מטעם המועצה (להלן" :השירותים" או "העבודות").
מסמכי המכרז
מסמכי המכרז כוללים:

.1
א.

מסמך א' – נוסח פרסום פנייה למשתתפים.

ב.

מסמך ב'  -הוראות למשתתפים.

ג.

מסמך ג'  -הצעת המשתתף.

ד.

מסמך ד'  -הסכם לביצוע העבודות ,לרבות נספחיו כמפורט בסעיף  1להסכם (להלן" :ההסכם") ,אשר
הינם:
נספח א'  -מפרט טכני;
)1
נספח ב' – אישור על קיום ביטוחים;
)2
נספח ג' – טופס פרטי חשבון בנק;
)3
נספח ד' – כתב ערבות ביצוע;
)4
נספח ה' – העתק תעודת עוסק מורשה;
)5
נספח ו' – העתק אישור ניהול ספרים כדין;
)6
נספח ז' – הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
)7
(להלן" :נוסח ההסכם")

.2
א.

המועצה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל
והוא קראם ,הבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ,ומתחייב לבצע את עבודתו עפ"י
תנאי ההסכם המצורף להם ,אם הצעתו תבחר כזוכה במכרז.

ב.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז או בעניין פרשנותם הנכונה של אחד ממסמכי
המכרז ,יפנה המשתתף למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג .הנחיות המנהל יינתנו בכתב תוך
שבעה ימי עבודה מיום קבלת הפניה .מובהר בזאת ,כי ההכרעה בעניינים הנ"ל תהא נתונה באופן
מוחלט ובלעדי בידי המנהל וכי המשתתף יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה.
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עיקרי ההתקשרות ונתונים כלליים
.3

השירותים נשוא המכרז הינם שירותי אספקת דלקים וכן תדלוק .למועצה נתונה הזכות להחליט האם
למסור לזוכה במכרז את אספקת כלל היקף השירותים או לפצלה עד ל  3זוכים ,הכל לפי שיקול דעתה.

.4

השירותים נשוא המכרז יסופקו לכלי הרכב בהם עושה המועצה שימוש וכן לגנרטורים או כל כלי אשר
עבורו נדרשים שירותי תדלוק או אספקת דלקים .שירותי התדלוק יינתנו באמצעות התקני תדלוק
שיותקנו על ידי המועצה מראש בכלי הרכב של המועצה ויהיו רכוש המועצה ,מדובר בהתקני "דלקן
אוניברסלי ב'" ( קורא מד אוץ)  ,או שיינתנו באמצעות שובר או הזמנה.
נכון למועד פרסום המכרז ,מצויים בשימושה של המועצה  17כלי רכב ,כמפורט במפרט הטכני המצ"ב
כנספח א' להסכם.
בשנת  2016שילמה המועצה בגין צריכת הדלק והסולר הממוצעת של כלי הרכב של המועצה על כ 203,000
 ( ₪כולל מע"מ).

בשנת  2017שילמה המועצה בגין צריכת הדלק והסולר הממוצעת של כלי הרכב של המועצה על כ-
( ₪ 176,000כולל מע"מ).
האמור לעיל מהווה מידע לידיעת המשתתפים בלבד ,ואינו מחייב את המועצה להיקף כספי /שירותים
כלשהם.
.5

המועצה תהא רשאית להקטין או להגדיל היקף כלי הרכב להם יסופקו השירותים נשוא המכרז בלא יותר
מ 25% -מהיקף כלי הרכב המפורט בנספח א'.

.6

כלי הרכב נשוא המכרז הינם רכבי ליסינג ,אשר מתחלפים בממוצע אחת לשלוש שנים .קיימים גם כלי
רכב ברשות הרשות .המועצה תתקין ברכביה התקני תדלוק של "דלקן אוניברסלי ב'" ( קורא מד אוץ) או
התקן ללא קריאת מד אוץ לפי שקו"ד המועצה ,ברכבי המועצה המצויים בשימושה כיום והמפורטים
בנספח א'

תנאי סף במכרז
רשאים להשתתף במכרז ספקים העומדים בכל התנאים הבאים ואשר המציאו את כל המסמכים
הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו:

.7
א.

המשתתף הינו יחיד או תאגיד מקומי או שהינו סוכן מורשה של תאגיד זר שעיסוקו בביצוע עבודות
מן הסוג נשוא מכרז זה.

ב.

המשתתף הינו בעל ניסיון בביצוע עבודות ומתן שירותים מן הסוג והיקף נשוא מכרז זה (להלן" :בעל
ניסיון").

ג.

המשתתף בעל אישור ממשלתי לאספקת מוצרי דלק.

ד.

המשתתף בעל רישיון עסק בתוקף.

ה.

המשתתף מחזיק בתעודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
מס) ,התשל"ו.1967-

ו.

המשתתף הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהלים ספרי חשבונות כחוק.

ז.

העדר הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי ,כגון ,אי העברת
ניכויים ,אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלות רשמיות וכד' ,זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות,
לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א ;1981-היה המעוניין להשתתף במכרז תאגיד -
היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים.

ח.

המשתתף מפעיל באופן שוטף תחנות דלק של סולר ובנזין בפריסה ארצית בכל רחבי הארץ ,בהן
לפחות תחנת דלק אחת בתחום שיפוטה של מועצה מקומית גדרה ,הכוללת שירותי תדלוק מאוישים
על ידי מתדלקים ,בה ניתן לתדלק את כלי הרכב  24שעות ביממה ,ואשר הינה בעלת רישיון עסק
תקף (להלן" :התחנה המקומית").
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לעניין זה" ,פריסה ארצית" הינה הפעלת תחנת תדלוק אחת לפחות בכל אחד מששת המחוזות
לפיהם מחולקת המדינה (ירושלים ,צפון ,חיפה ,מרכז ,תל אביב ודרום) ,בנוסף לתחנה המקומית.
ט.

המשתתף הינו בעל מיכליות אספקת דלק ניידת לחלוקת דלק על סוגיו .המשתתף יצרף להצעתו
אישורי בעלות תקפים על המיכליות שבבעלותו.

י.

המשתתף הינו בעל ממשק אינטרנטי ,המאפשר קבלת נתונים בזמן אמת ,על כל הפעילות על פי
מכרז זה ,ותנאי סף זה הינו כי המשתתף יאפשר למועצה ,במידה וייבחר גישה חופשית ולא מוגבלת
בשעות היממה ,לנתוני אספקת הדלקים למועצה ,ובכלל זה :מידע על מספרי הרכבים שביצעו
תדלוק ,מועדי ושעות התדלוק ,סה"כ צריכת התדלוק ועלותו .האתר יאפשר נגישות לדו"חות
יומיים ,שבועיים ,חודשיים ושנתיים של נתוני התדלוק וצריכת הדלק על ידי המועצה.

יא.

על כל משתתף /שותף להצעה ,לעמוד בתנאים המפורטים בס"ק א'-ח' לעיל.

עיקרי ההתקשרות
.8

א.

הזוכה במכרז יספק שירותי אספקת דלקים באמצעות מילוי מיכלים וכן תדלוק של כלי רכב מטעם
המועצה ,הכל כמפורט בהסכם ובנספח א' לו.

ב.

אספקת השירותים תבוצע ע"י הזוכה במכרז באופן מקצועי וברמה גבוהה ,תוך שמירה על כללי
זהירות ועפ"י הוראות כל דין.

ג.

שרותי אספקת הדלקים וכן התדלוק יינתנו לכלי הרכב שבשימוש המועצה בתחנות דלק המופעלות
ע"י הספק בפריסה ארצית.

ד.

תקופת ההתקשרות הינה ל 12-חודשים ,והיא ניתנת להארכה לארבע תקופות נוספות של 12
חודשים כל אחת ,כולן או חלקן ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,באמצעות הודעה
בכתב שתישלח על ידי המועצה לספק  30יום לפני תום תקופת ההתקשרות הרלבנטית.

ה.

בגין שירותי אספקת הדלקים ושירותי התדלוק תחושב התמורה לספק על בסיס סכום ההנחה
ממחיר הדלק (בנזין וסולר) המירבי שבפיקוח ,כפי שמפורט בס"ק (8ו) שלהלן (ללא תוספת מחיר
בעד שירות תדלוק מלא) ,בו נקב הספק במסגרת הצעתו במכרז .סכום ההנחה שתינתן עבור סולר
ובנזין אינו חייב להיות אחיד .היינו ,המשתתף יכול להציע הנחה מסוימת עבור סולר ,והנחה שונה
עבור בנזין.

ו.

ז.

בגין שירותי אספקת הדלקים וכן התדלוק תחושב התמורה לספק כמפורט להלן:
)1

עבור שירותי אספקת דלקים  /תדלוק של בנזין  95אוקטן ,תחושב התמורה על בסיס
התעריף שיתקבל לאחר ניכוי ההנחה אותה ינקוב המשתתף ,מהמחיר המירבי שבפיקוח,
כפי שמפורסם בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מירביים בתחנות
תדלוק) ,תשס"ב ,2002-על תיקוניו ,ללא תוספת מחיר בעד שירות מלא.

)2

עבור שירותי תדלוק סולר תחושב התמורה על בסיס התעריף המתקבל לאחר ניכוי
סכום ההנחה אותה ינקוב המשתתף במכרז ,מתעריף הבסיס המתפרסם על ידי משרד
התשתיות" ( )sif laveraעבור תדלוק עצמי (להלן" :תעריף הבסיס") .עדכון ההנחה
ייעשה על ידי הספק אחת לשלושה חודשים על בסיס התעריף העדכני של הטבלה ,ללא
תוספת מחיר בעד שירות מלא (נקודת המוצא תהיה תעריפי תדלוק עצמי) והשירות
שיינתן יהיה שירות מלא.

)3

כל משתתף יצרף להצעתו חישוב של לדוגמה של חישוב ההנחה על פי המפורט בס"ק ()1
ו )2( -הנ"ל.

התמורה עבור שירותי אספקת הדלקים וכן התדלוק תחושב כמכפלת של המחיר לליטר דלק ,לאחר
ההנחה שהציע המשתתף במכרז ,בכמות הדלק שסופקה על ידו בפועל ביחס לכל כלי רכב ,לפי
העניין  .הספק יעביר למועצה באופן רציף ,ולפחות אחת לשבוע ,נתונים אודות כמות הדלק שסופקה
על ידו ביחס לכל אחד מכלי הרכב נשוא ההסכם ,בהתאם להוראות המפורטות במסגרת ההסכם.
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כמו כן ,יעביר הזוכה במתן אספקת הדלקים וכן שירותי התדלוק למועצה אחת לחודש ,ועד ל15-
בכל חודש ,נתונים חודשיים ביחס לכמות הדלק שסופקה למועצה בגין החודש החולף.
ח.

הזוכה במכרז יהא כפוף להוראות המנהל ו/או למי מטעמו שיתמנה על ידו לעניין זה.

ט.

השירותים במכרז יינתנו עבור היקף כלי הרכב המפורט בנספח א' לנוסח ההסכם .המועצה תהא
רשאית להקטין או להגדיל היקף כלי רכב זה בשיעור של עד  25%מההיקף המפורט בנספח א'.

י.

הזוכה במכרז יתחייב להחזיק בתחנות הקרובות מלאי מינימלי של דלק ,הכל כמפורט בסעיף 9
להסכם ההתקשרות.

יא.

הזוכה יידרש להפקיד במעמד חתימתו על הסכם זה ערבות בגובה של  30,000ש"ח ,להבטחת ביצוע
וקיום כל התחייבויותיו עפ"י ההסכם ,וזאת בהתאם להוראות סעיף  17להסכם.

יב.

הזוכה יידרש לבטח את עצמו בביטוחים כנדרש בסעיף  15להסכם ובנספח ב' (ביטוחי הספק) לרבות
נספח ב' ( )1אישור ביטוחי הספק ,המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.
יתרת תנאי ההתקשרות הינה כמפורט בנוסח ההסכם ,המצורף למכרז זה.

.9

הצעת המשתתף ואופן הגשתה
.10
.11

.12

הצעת המשתתף תתייחס לאספקת דלקים וכן שירותי התדלוק.
א.

המשתתף ייתן הצעתו על גבי מסמך הצעת המשתתף (מסמך ג' למסמכי המכרז).

ב.

ביחס לשירותי אספקת הדלקים וכן התדלוק ,הצעת המשתתף תנקוב בסכום הנחה קבוע שיינתן ע"י
המשתתף לעומת המחיר המרבי לליטר בנזין ותעריף הבסיס לסולר (ללא תוספת בעד שירות תדלוק
מלא) ,הכל בהתאם להגדרות שנקבעו בסעיף ( 8ו) למסמך זה.

א.

הצעת המשתתף תוגש על גבי מסמך ג' למסמכי המכרז .ההצעה תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה
ותחייב את מגישה החל מהמועד שבו תוכנס לתיבת המכרזים ועד תום  3חודשים מהמועד האחרון
הקבוע להגשת ההצעות למכרז.

ב.

הצעת המשתתף תוגש לאחר שתמולא על ידו ותהא חתומה על ידו ,בצרוף נוסח ההסכם ,שיהא
חתום על ידו בראשי תיבות בכל דף שלו ,בצרוף ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  15,000ש"ח ובצרוף
כל שאר המסמכים ,המפורטים להלן.
על המשתתף לצרף להצעתו:

.13
א.

תעודה על רישום המציע במרשם המתאים (לדוג' ברשם החברות).

ב.

העתק תעודת עוסק מורשה.

ג.

אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין.

ד.

העתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבוריים ,מאת רשויות מע"מ.

ה.

רשימה המפרטת את תחנות הדלק ומיקומן .

ו.

רישיון העסק בתוקף של אחת התחנות שבגדרה.

ז.

רישיון ממשלתי לאספקת מוצרי דלק.

ח.

ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  15להלן.
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ט.

באם המשתתף אינו אדם פרטי  -אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף.

י.

קבלה בגין רכישה של מסמכי המכרז.

יא.

יתרת מסמכי המכרז ,כשהם חתומים על ידי המשתתף בשולי כל דף ודף.
אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים לעיל ,עלול לגרום לפסילת ההצעה ,עפ"י
שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

.14

למועצה שמורה הזכות לדרוש מהמשתתף להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו ,ניסיונו
וכיו"ב.

.15

על המשתתף למלא הצעתו בשני עותקי מקור ,ולחתום עליה ועל כל מסמכי המכרז חתימת מקור.
א.

שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים .במקרה של אי התאמה בתמורה הנקובה בעותק האחד
לעומת העותק השני ,יתוקן גובה התמורה לפי העותק בו נקוב גובה התמורה הנמוך יותר.

ב.

לשם הבטחת התחייבויותיו נשוא הצעתו על המשתתף לצרף למסמכי המכרז ערבות בנקאית
אוטונומית עפ"י הנוסח הקבוע בנספח א' למסמך זה על סך של ( ₪ 15,000במילים :חמש עשרה
אלף) ,אשר תהא ניתנת למימוש מיידי במשך כל תקופת תוקפה ללא התניות ו/או הגבלות כל שהן.
הערבות תהא בתוקף עד ליום  ,7.4.2019ותהא בלתי מוגבלת ובלתי מותנית וניתנת לפירעון בכל עת.
שם הנערב בערבות חייב להיות זהה לשם המשתתף .המחאות פרטיות/בנקאיות ,שטרות וכיו"ב לא
יתקבלו.
הצעה שתוגש בלי צירוף ערבות כאמור לעיל ,תיפסל על הסף ,ולא תובא לדיון.
המועצה תהא רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות עד שיבחר סופית הזוכה במכרז ,ועד
שהזוכה יחתום על ההסכם ,והמציע יהיה חייב לעשות כן על חשבונו.
סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה .חילוט הערבות
לא יפגע בזכות המועצה לתבוע פיצויים מהמציע ,בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו ,עקב אי קיום
ההצעה.
בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות ,בערבות קבועה להבטחת ביצוע העבודות נשוא
מכרז זה לפי תנאי ההסכם בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא:

.16
א.

היה המשתתף יחיד  -יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו.

ב.

היה המשתתף שותפות  -יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את השותפות ,תוך
ציון שמו/ם המלא ,וכתובתו/ם ויצרפ/ו חותמת השותפות.

ג.

היה המשתתף חברה בע"מ או אגודה שיתופית (להלן" :תאגיד")  -יחתמו מספר המנהלים
המינימאלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד תוך ציון שמו/ם המלא ,וכתובת התאגיד ויצרפו חותמת
התאגיד.

ד.

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

.17

מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז יפנה אל מר יהודה סמג'ה ,מנהל אגף תפעול במועצה ,עד ליום
 27.12.2018באמצעות מייל למייל juda_s@gedera.muni.ilבקובץ וורד ,תוך ציון שמו ומספר הפקס
למתן תשובה ,ויפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/או אי הבהירות .יש לוודא קבלה בטלפון 08-
.8593515/6

.18

המועצה תראה במשתתף כמי שהצהיר שברשותו נמצאים מסמכי המכרז ,קראם והבין את תוכנם ,קיבל
את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו עפ"י תנאי החוזה אם הצעתו תבחר.
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אסור למשתתף למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו מתנאי
המכרז ו/או להביע הסתייגויות לגבי תנאי המכרז ,בין על גבי מסמכי המכרז ,בין על גבי מסמך מלווה,
בין בכל דרך אחרת .המועצה רשאית לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות
המשתתף מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.

.19

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל בסעיף זה ,כל שינוי או תוספת שיערכו במסמכי המכרז או כל
הסתייגות ביחס אליהם ,בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם 7במכתב לוואי או
בכל דרך אחרת ,לא יחייבו את המועצה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפיה.
.20

את מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית במשרדי מזכירת וועדות המועצה – הגב' שלה עקיבא (לא
לשלוח בדואר) ברחוב פינס  4גדרה ,במעטפה סגורה הנושאת כתובות "מכרז פומבי מס' ,"12 /2018
וזאת עד ליום  6.1.19שעה .14:00

.21

כל מסמכי מכרז שימסרו לאחר המועד והשעה שלעיל ,יפסלו ולא יכללו בדיוני ועדת המכרזים.

.22

המועצה רשאית עפ"י שיקול דעתה לדחות את מועד הגשת ההצעות ו/או מועד תחילת מתן השירותים.

.23

המועצה תהא רשאית ,בכל עת להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההצעה .הוראות התיקון שיוגשו על
ידי המועצה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי ההצעה.
המשתתפים יגישו את הצעתם ואת הוראות השינוי כשהן חתומות על ידם בחותמת וחתימה בכל עמוד
בנפרד.

.24

למען הסר ספק ,מובהר ומודגש כי המועצה שומרת על זכותה לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ,בכל
מועד שהוא ,בכפוף לאמור בכל דין.

שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
.25

א.

ועדת המכרזים של המועצה (להלן" :הועדה") אינה מתחייבת להמליץ בפני ראש המועצה למסור
את העבודה למשתתף אשר הצעתו תהא הזולה ביותר ,או לקבל כל הצעה שהיא.

ב.

לשם בחינת זולות ההצעה יובא בחשבון היחס בין כמות הסולר השנתית הנצרכת על ידי המועצה
לבין כמות בנזין  95אוקטן השנתית הנצרכת על ידי המועצה.

ג.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בשיקוליה לבחירת הזוכה ,שומרת לעצמה הועדה את הזכות לשקול בין
יתר השיקולים את ניסיונו ,כישוריו ,מס' תחנות הדלק שבשטח גדרה ו/או בקרבתה הקיימות
למשתתף ושעות פעילותן ,איכות הממשק האינטרנטי המאפשר גישה לחשבון באמצעות האינטרנט
לצורך מעקב שוטף אחר צריכת דלק של רכבי המועצה ,וכן את ניסיון העבר שלה עם המשתתף .על
יסודם של שיקולים אלו או חלקם רשאית הועדה להמליץ אף על הצעה שאינה הזולה ביותר מבין
ההצעות שהוגשו לגבי המכרז.

ד.

הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף ,בעת הדיון בהצעתו ,הסברים וניתוחי
מחיר ,והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים.

ה.

הועדה מתחייבת לשמור בדיסקרטיות ,כל הסבר וניתוח מחירים ,אשר יימסר לה לפי דרישתה.

ו.

אם יסרב משתתף למסור הסבר או ניתוח כלשהו כאמור ,רשאית תהא הועדה להסיק מסקנות לפי
ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

חתימה על נוסח ההסכם והשבת ערבות המכרז
.26

נקבעה הצעתו של משתתף כזוכה במכרז ,תודיע על כך המועצה למשתתף הזוכה ותחתום עימו ,תוך 7
ימים מיום מתן ההודעה כאמור ,על נוסח ההסכם ,תוך השלמת הפרטים החסרים בו .במעמד זה ימציא
המשתתף הזוכה למועצה את כל המסמכים והנספחים הנדרשים ממנו ,כקבוע בנוסח ההסכם ולרבות
הנספח הביטוחי בנוסחו המקורי ,חתום כדין ע"י מבטחי הזוכה.

.27

משתתף יהא רשאי לקבל חזרה את ערבות המכרז:
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א.

אם זכה במכרז וחתם עם המועצה על ההסכם המצ"ב למכרז זה ולאחר שימציא למועצה ערבות
ביצוע ,כאמור בסעיף  18לנוסח ההסכם.

ב.

אם נקבעה הצעה אחרת כזוכה במכרז ,או שנדחו כל ההצעות ,לאחר מתן הודעתה של המועצה
בעניין זה.

כללי
.28

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" נעשה לצרכי הנוחות בלבד ,והוא אינו בא להכשיר בשום דרך
את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף כ"הצעה" כמשמעותה ע"פ דיני המכרזים.

.29

קבע בית המשפט ,כי נפל פגם כלשהו בהליך המכרז וכתוצאה מכך לא התקבלה הצעת המציע ו/או
בוטלה החלטת המועצה להתקשרות עמו מכח המכרז ,לא תהא למציע כל טענה ו/או דרישה כלפי
המועצה לפיצוי ו/או שיפוי ו/או להחזר הוצאות ו/או לאבדן רווח ו/או לנזק שנגרם לו לטענתו.
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לכבוד
מועצה מקומית גדרה (להלן " -המועצה")
רחוב הרצל 1
גדרה
א.ג.נ,.
.1

כתב ערבות מכרז

נספח א'

ערבות בנקאית מספר_________
לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ __________________.מרחוב
_____________________________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן -
"הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ₪ 15,000
(במילים :חמש עשרה אלף  )₪בלבד (להלן " -סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר להשתתפותו
במכרז מס'  12/2018ולהבטחת מילוי מלוא תנאי מסמכי המכרז

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב מטעם המועצה ,מיידית עם מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן
המפורט להלן ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה.

.3

כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________בכתובת
____________________ כשהיא חתומה ע"י המועצה.

.4

התשלום על ידנו כאמור בסעיף  2לעיל יעשה על ידנו ,בשעות קבלת הקהל ,על דרך של העברה בנקאית
לחשבון המזמין ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו
לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

.5

 ,אולם תהא ניתנת להארכה בהתאם לדרישתכם אשר
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום
תימסר בהתאם לאמור בסעיף  3לעיל .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר
מהמועדים הנ"ל.

.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
________________
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מסמך ג'

מועצה מקומית גדרה
מכרז פומבי מס' 12/2018
מכרז למתן שירותי אספקת דלקים ותדלוק באמצעות מתקן תדלוק
הצעת המשתתף
____________________
ח.צ/.ח.פ/.ת.ז.
____________________
הח"מ
אני
____________________________ מצהיר ,מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

כתובת

.2

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון ,דהיינו :פרסום ההודעה למשתתפים
בעיתונות ,ההוראות למשתתפים במכרז ,נוסח החוזה העיקרי על כל נספחיו ,הבנתי את כל התנאים
והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה ,וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת
מחיר הצעתי.

.3

הנני מצהיר כי הנני עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז כמפורט במסמך ההוראות למשתתפים.

.4

הנני מסכים ומתחייב :

.5

א.

לספק את השירותים נשוא המכרז ביחס אליהם אוכרז כזוכה (להלן" :השירותים").

ב.

למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים ,בהסכם ונספחיו ובכל מסמכי המכרז
האחרים.

ג.

הנני מצהיר ומסכים ,כי אחתום על ההסכם ואמציא את כל המסמכים והאישורים הנדרשים
ממני ,בתוך  7ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתי במכרז .היה ולא אעשה כן ו/או לא אעמוד ב
התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז ,תהיה מועצה מקומית גדרה (להלן" :המועצה") רשאית
לחלט את הערבות הבנקאית אשר נמסרה לה על ידי ,וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה
מראש ו/או להוכי ח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם למועצה כתוצאה מאי עמידתי בתנאי
המכרז וההסכם וכן לבטל את זכייתי במכרז.

בתמורה למתן השירותים אותם הצעתי לעיל ומילוי כל ההוראות במסגרת מכרז זה ,כאמור בסעיף  3לעיל,
הנני מציע את ההצעה הבאה*:

* המשתתף חייב להגיש הצעה ביחס לשני סוגי השירותים המופיעים בסעיפים א' וב' להלן :שירותי אספקת דלקים ושירותי תידלוק

א.

שירותי אספקת דלקים ושירותי תדלוק **:

בנזין  95אוקטן  -הנני מציע לבצע את שירותי התדלוק של בנזין  95אוקטן בתמורה למחיר המירבי
שבפיקוח בנזין אוקטן  ,95כפי שמפורסם בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מירביים
בתחנות תדלוק) ,תשס"ב ,2002-על תיקוניו ועדכוניו ,ללא תוספת מחיר ,בעד שירות מלא (להלן" :המחיר
המירבי" ) ,כפי שמתפרסמים על ידי משרד האנרגיה ,מעת לעת ,כשמחיר זה יופחת ,בהתאם להנחה
שתוענק על ידי שגובהה שתוצע על ידי להלן:
ההנחה שהנני מציע עבור ליטר בנזין מסוג אוקטן  95הינו ______________ (במילים:
_______________) אג'/שקלים .
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סולר  -הנני מציע לבצע את שירותי התדלוק של סולר בתמורה למחיר המתקבל לאחר שינוכה הבסיס
המתפרסם על ידי משרד התשתיות" ( )sif laveraעבור תדלוק עצמי(להלן" :תעריף הבסיס") ,ההנחה
המוצעת על ידי כמפורט להלן:
ההנחה שהנני מציע מתעריף הבסיס עבור ליטר סולר הינו ______________ (במילים:
_______________) אג'/שקלים.
עדכון ההנחה ייעשה על ידי אחת לשלושה חודשים על בסיס התעריף העדכני של הטבלה ,ללא תוספת
מחיר בעד שירות מלא (נקודת המוצא תהיה תעריפי תדלוק עצמי) והשירות שיינתן יהיה שירות מלא.
אני מצהיר כי הבאתי בחשבון במסגרת הצעתי ,כי ההנחה המוצעת על ידי ביחס לבנזין  95אוקטן וביחס
לסולר – יוותרו על כנם במהלך תקופת ההתקשרות ,וכי העדכון יחול במחיר המירבי ובתעריף הבסיס.
** המשתתף חייב להגיש הצעה ביחס להנחה המוצעת הן עבור סולר ,הן עבור בנזין .שיעור ההנחה עבור סולר ועבור בנזין אינו חייב
להיות זהה.

.6

הנני מצהיר בזאת ,כי הסכומים הנקובים על ידי לעיל הינם סופיים וכוללים את כל התמורה המגיעה לי
בגין ביצוע כל השירותים נשוא ההסכם המצורף ,ובכלל זה כל העלויות וההוצאות מכל סוג או מין שהוא,
וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע השירותים.

.7

אם אדרש על ידכם ,אמציא לכם בתוך  3ימים פרוט וניתוח מחירים לגבי המחיר שהוצע על ידי וזאת
כנדרש בסעיף  27למסמך ההוראות למשתתפים.

.8

הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים בשני עותקי מקור:
א.

העתק תעודת רישום במרשם המתאים.

ב.

העתק תעודת עוסק מורשה.

ג.

אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין.

ד.

העתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבוריים ,מאת שלטונות מע"מ.

ה.

רשימה המפרטת את תחנות הדלק המופעלות על ידי ומיקומן.

ו.

רישיון העסק של תחנת התדלוק הקרובה לגדרה.

ז.

נוסח הצעת המשתתף חתום על ידי.

ח.

ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  10להלן.

ט.

אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף באם אינו אדם פרטי.

י.

קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז על שמי.

יא.

יתרת מסמכי המכרז ,כשהם חתומים על ידי בשולי כל דף ודף.

יב.

תצהיר בעניין זכויות עובדים בנוסח המצורף.

יג.

תצהיר בעניין אי הרשעה בעבירה לפי חוק העסקת עובדים זרים בנוסח המצורף

יד.

הצהרה בדבר העדר קירבה בנוסח המצורף.

טו.

תצהיר בדבר אי תאום מכרז בנוסח המצורף.

*באם לא צורפו כל המסמכים ,יש לציין במסמך נלווה את המסמכים שלא צורפו ואת הסיבה לאי צירופם.
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.9

ידוע לי כי למועצה שמורה הזכות לדרוש ממני להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי ,ניסיוני
וכיו"ב.

.10

להבטחת קיום הצעתי כאמור לעיל ,הנני מצרף ערבות בנקאית אוטונומית של בנק _____________ ,בסך
כולל של  ₪ 15,000הערבות תהא בלתי מותנית ,בלתי מוגבלת וניתנת למימוש באופן מיידי בכל עת ,ללא
הוכחת נזק או חיסרון כיס מצד המועצה .תוקף הערבות יהא עד ליום __________ והיא תהא צמודה
למדד המחירים לצרכן.

.11

כן הנני מצהיר כי באם הצעתי תתקבל אמציא למועצה ערבות בנקאית בהתאם להוראות ולתנאים
הקבועים בהסכם המצורף למסמכי המכרז.
ולראיה באתי על החתום:

___________
תאריך
_________________
שם מלא

____________________
חתימה
_________________
מס' ח.פ/.ח.צ.

____________________
כתובת

____________________
מס' טלפון
אישור
אני הח"מ________ עו"ד/רו"ח התאגיד _________________מאשר בזאת כי חתימת ה"ה _________,
___________ המשמשים מנהלים בתאגיד בצרוף חותמת התאגיד מחייבים ,עפ"י מסמכי הייסוד של התאגיד,
את התאגיד.
___________
עו"ד  /רו"ח

מכרז  12/2018לאספקת דלקים ושירותי תדלוק באמצעות מתקן תדלוק
חתימה  +חותמת המציע________________________:

14
תצהיר בעניין זכויות עובדים
 ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
 ,בעל/ת ת.ז מס'
אני הח"מ,
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
 .1הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס  12/2018לאספקת דלקים ושירותי תדלוק באמצעות מתקן
תדלוק.
.2

הנני מצהיר/ה בזאת כי המציע וכל בעל זיקה אליו מקיימים את החובות בעניין זכויות העובדים על פי
חוקי העבודה המפורטים להלן ,ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף.
חוק שירות התעסוקה  ,תשי"ט – 1959
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – 1951
חוק דמי מחלה ,תשל"ו – 1976
חוק חופשה שנתית  ,תשו – 1976
חוק עבודת נשים  ,תשי"ד – 1954
חוק שכר שווה לעובד ולעבודת ,תשכ"ו – 1965
חוק עבודת הנוער  ,תשי"ג – 1953
חוק החניכות  ,תשי"ג – 1953
חוק חיילים משוחררים ,החזרה לעבודה ,תשי"א – 1951
חוק הגנת השכרת  ,תשי"ח – 1958
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג – 1963
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)  ,תשנ"ה – 1995
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – 1987
חוק הועדה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב – 2002

.3

הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה( :סמן ב X-את המשבצת המתאימה)

המציע ובעל זיקה במציע לא הורשעו בפסק-דין חלוט ביותר משתי עבירות על הפרת חוקי העבודה
המפורטים לעיל במשך שלוש השנים האחרונות ועד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
המציע או בעל זיקה הורשע ביותר מעבירה אחת לפי חוקי העבודה המפורטים לעיל בפסקי דין חלוטים,
אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
המציע או בעל זיקה נקנס בקנס אחד בלבד על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין העבירות
המנויות בחוקי העבודה המנויות לעיל.
לעניין סעיף זה -
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א .1981 -
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.
()1
אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
()2
בעל השליטה בו;
(א)
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי הענין ,דומה במהותו להרכב כאמור של
(ב)
המציע ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;
מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
(ג)
()3

אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה
מהותית בידי מי ששולט במציע;

"הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון
התשס"ג (.)31.10.02
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"חוק שכר מינימום"  -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987 -
"שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר
.4

בני אדם.

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________
חתימה

אישור
הריני

לאשר,

כי

ביום

______________________,

___________הופיע/ה
ה"ה

בפני

עו"ד

______________________,

__________________
ת.ז,__________.

מרחוב

המכהן

כ

_________________________ במציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו
בפניי.

_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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תצהיר בעניין אי הרשעה בעבירה לפי חוק העסקת עובדים זרים
אני הח"מ ,______________________ ,בעל ת.ז מס' ____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.1

הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס  12/ 2018למתן אספקת דלקים ושירותי תדלוק באמצעות
מתקן תדלוק

.2

בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המציע ,בעל השליטה בו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם  -גם בעל השליטה
בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.
"שליטה"  -כהגדרתה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

.3

הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי:

(סמן ב X-את המשבצת המתאימה)

לא הורשעו בפסק-דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב ( 1בינואר  )2002לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א( -1991להלן -
"חוק עובדים זרים") בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.
הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב ( 1בינואר  )2002לפי חוק
עובדים זרים ,בפסקי דין חלוטים ,אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
 .4זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
________________

אישור
הריני

לאשר,

כי

ביום

___________הופיע/ה

בפני

עו"ד

__________________

מרחוב

___________________________ ,ה"ה ______________________ ,ת.ז ,__________.המכהן כ
_________________________ במציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו
בפניי.
________________________
עו"ד
הצהרה בדבר העדר קירבה
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נא להקפיד על מחיקת האפשרויות המיותרות בנספח זה
תאריך_________:

לכבוד
מועצה מקומית
גדרה
א.ג.נ,.

הנדון :הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
 .1הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים-:
 1.1סעיף  103א' (א) לצו המועצות המקומיות התשי"א  1950הקובע כדלקמן :

"(א) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם
המועצה; לענין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות.

1.1

כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע:

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה" ,חבר עירייה" -
חבר עירייה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה"
ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(5-ב))".

 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי למציע ,לבעלי המניות במציע ולעובד בתפקיד ניהולי
במציע-:
 2.1אין קרבה לחבר מועצה.
 2.2אין שותפות עם חבר מועצה.
 2.3אין בן זוג ,שותף או סוכן העובד במועצה.
 .3חבר מועצה או קרובו ,סוכנו או שותפו ,אינם מחזיקים במניות המציע ואינם שותפים בעשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו של התאגיד המציע.
 .4בתאגיד המציע לא מועסק קרוב של חבר מועצה בתפקיד ניהולי.
 .5ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או
אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 .6אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.חתימת
המצהיר
אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'
____________ ,ת.ז ,_____________ .המכהן כ __________________ במציע לאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני
את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
________________
חתימת עו"ד
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תצהיר בדבר אי תאום מכרז
אני הח"מ __________________________ ת.ז _______________ .מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר
עם הצעת ____________________________________ (להלן" :המשתתף") ,מכרז פומבי מס' 12/ 2018
למתן אספקת דלקים ושירותי תדלוק באמצעות מתקן תדלוק (להלן" :המכרז") ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
.1

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.

.2

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

.3

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

.4

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

.5

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.

.6

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

.7

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

.8

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

.9

המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון  /לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).
אם לא נכון ,נא פרט:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

.10

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

.11

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
__________

_____________________

______________________

תאריך

שם המשתתף

שם המצהיר ותפקידו
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אישור

אני החתום מטה ,עו"ד ________________________ מאשר ,כי ביום ____________ התייצב בפני
__________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם
המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
________________
חתימת עו"ד
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מסמך ד'

הסכם לאספקת שירותי תדלוק ואספקת דלק
שנערך ונחתם בגדרה ביום _______ בחודש ________ בשנת
ב י ן:

מועצה מקומית גדרה
מרח' פינס  ,4גדרה
(להלן " -המועצה")

ל ב י ן:

__________________
ח.פ___________________.
מרחוב____________________
ע"י מורשי החתימה מטעמה:
________.1ת.ז_________.
________.2ת.ז_________.
(להלן " -הספק")

מצד אחד

מצד שני
הואיל:

והמועצה הזמינה הצעות במסגרת מכרז מס'  12 /2018לאספקת דלקים ושירותי תדלוק באמצעות
מתקן תדלוק ,כמפורט בהסכם זה להלן;

והואיל:

והספק אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם ,על כל נספחיו ,ושל מסמכי המכרז ,הגיש למועצה
הצעה ,ומתחייב לבצע את אספקת השירותים ,בהתאם לנדרש בתנאי הסכם זה ,ותמורת תשלום
הסכום הנקוב בסעיף  7להסכם;

והואיל:

והספק מצהיר כי יש לו את הניסיון ,הידע ,המיומנות ,הכישורים המקצועיים והטכניים ,והיכולת
הפיננסית הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה ולהוראות
המופיעות ביתר מסמכי המכרז;

והואיל:

והספק נבחר על ידי המועצה ,כזוכה לאספקת שירותי תדלוק בהתאם להוראות המכרז;

והואיל:

והמועצה מעוניינת להתקשר עם הספק לצורך אספקת השירותים ,ביחס אליהם נבחר הוא כזוכה,
ולצורך ביצוע העבודות הכרוכות באספקת המערכות ,כאמור ,על יסוד ההצעה שהוגשה על ידו,
ובהתאם לתנאי המכרז;

והואיל :והצדדים מעוניינים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם הדדיים:
לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
מבוא ונספחים
.1
א.

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויש לקראם כאחד עימו.

ב.

הנספחים כאמור בס"ק א' הם:
)1

נספח א'  -המפרט הטכני;
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נספח ב'  -תנאים כלליים לביטוח;
נספח ב' ( )1אישור ביטוחי הספק;
)2

נספח ג'  -טופס פרטי חשבון בנק;

)3

נספח ד' -כתב ערבות ביצוע;

)4

נספח ה' -העתק תעודת עוסק מורשה;

)5

נספח ו' -העתק אישור ניהול ספרים כדין ממס הכנסה;

)6

נספח ז' -הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976 -

הגדרות
בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן:

.2

"המנהל"-

מנהל אגף תפעול במועצה ,לרבות כל אדם המורשה על ידו לצורך ההסכם או כל חלק
ממנו;

"הגזבר"-

גזבר המועצה או בא כוחו שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה או חלקו;

"הספק"-

נציגיו של הספק ,מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה ו/או ספק משנה הפועל
בשמו או בשבילו בביצוע השירותים;

"ההסכם"-

ההסכם על כל נספחיו ,שיפורטו להלן ,המהווי ם חלק בלתי נפרד הימנו ,כאמור בסעיף 1
לעיל.

"השירותים" -שרותי אספקת דלקים וכן תדלוק ,לרבות באמצעות מתקן תדלוק ממוחשב ,הכל
כמפורט במסמכי המכרז ובכלל זאת בהסכם.
"הציוד"-

חומרי דלק ,אביזרים וכל ציוד אחר המסופק ע"י הספק לצורך ביצוע השירותים
במסגרת הסכם זה.

"המדד"

מדד המחירים הכללי לצרכן כפי שמפורסם מעת לעת ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.

מהות ההסכם ואופן הזמנת העבודה
.3

א.

תוך  7ימים ממועד חתימת ההסכם ,הספק יספק למועצה שירותי תדלוק ,לרבות באמצעות
מתקן תדלוק ממוחשב ,לכלי הרכב שבשימוש המועצה ,המפורטים בנספח א' ,בהתאם
לדרישותיה של המועצה וצרכי עבודתה וכן יספק שירותי אספקת דלקים תוך מילוי מיכלים
בדלקים על ידי נציגי המועצה.

ב.

אספקת דלק לכלי רכב חלופיים של המועצה ו גנרטורים או כל כלי נוסף שעבורו יידרשו שירותי
אספקת דלקים ,יינתן השירות באמצעות אספקת שובר תדלוק אשר אותו יספק הספק באופן
שוטף למועצה או באמצעות הזמנת רכש מאושרת כדין.
על השירותים הניתנים על ידי הספק להינתן בהתאם להוראות כל דין ,ובכלל זאת לעמוד בכל
התקנים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או כל תקן נחוץ אחר ,במידה וקיים תקן כאמור ,ולעמוד בתנאי
המכרז והוראות ההסכם.

ג.

השירותים יינתנו באופן שוטף בכל תחנות הדלק של הספק ברחבי הארץ ,בכל שעות העבודה בהן

מכרז  12/2018לאספקת דלקים ושירותי תדלוק באמצעות מתקן תדלוק
חתימה  +חותמת המציע________________________:

22
פועלות תחנות הדלק ,ובפרט בתחנות אשר שבתחום שיפוטה של מועצה מקומית גדרה (להלן:
"התחנות הקרובות").
תקופת ההסכם ,היקף העבודה והעדר בלעדיות
.4

א.

ההסכם יהיה בתוקף למשך תקופה בת  12חודשים מיום חתימת ההסכם .המועצה תהא רשאית
להאריך תקופה זו למשך ארבע תקופות בנות  12חודשים כל אחת ,כולן או חלקן (להלן" :תקופת
ההסכם")
הארכת ההסכם תהא באמצעות הודעה בכתב בדבר הארכתו מאת המועצה ,שתינתן עד  30ימים לפי
תום תקופת ההסכם ו/או תום תקופת הסכם מוארכת בהתאמה (להלן "התקופה המוארכת").

ב.

בתקופה המוארכת ימשיכו ויחולו על הצדדים כל הוראות ההסכם בשינויים המחויבים ולפי העניין.

ג.

מובהר בזאת למען הסר ספק כי אין בהסכם זה בכדי להקנות לספק בלעדיות כלשהי בנוגע לשירותים
נשוא ההסכם .המועצה רשאית תהא להתקשר על פי שיקול דעתה עם גורמים נוספים לאספקת
השירותים נשוא ההסכם ,ולספק לא תהיה בעניין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה
ו/או מי מטעמה.

כפיפות ודיווח
.5

א.

הספק יהא כפוף להוראות המנהל ויפעל על פי כל הוראה והנחיה שתינתן על ידו בקשר עם ההסכם.

ב.

הספק ידווח למנהל ויספק לו תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל אליו בעניין השירותים
וההסכם.

ג.

הספק יהא רשאי לפנות בכתב ומראש למנהל בבקשה ליתן לו ארכה בביצוע מחויבויותיו ע"פ הסכם
זה ,והמנהל ,לפי שיקול דעתו הבלעדי יהא רשאי להיענות לבקשה או לדחותה או להתנותה בתנאים.
החלטת המנהל תהא סופית ותחייב את הספק.

ביקורת ואישור המנהל
.6
א.

עד ל 15-בכל חודש יגיש הספק למנהל דו"ח חודשי ביחס לכמות הדלק שסיפק למועצה בחודש שחלף
הדו"ח החודשי יכלול את פירוט כלי הרכב להם ניתנו שירותי התדלוק ואת כמות הליטרים שסופקו
לכל כלי רכב בפועל וכן כמות הדלקים שסופקה ,והתמורה המגיעה לספק עבור שירות זה ,בהתבסס
על התמורה בה נקב בהצעת המשתתף .כמות הליטרים תתייחס בנפרד לסולר ולבנזין מסוג אוקטן
.95
דו"ח חודשי זה הינו מעבר לדיווחים הנוספים שנדרש הספק ליתן למועצה ,ובכלל זאת נתונים
רציפים ,שיימסרו למועצה על ידי הספק לפחות אחת לשבוע ,אודות כמות הדלק שסופקה על ידו.

ב.

המנהל יבדוק את הדו"חות שהגיש הספק ויאשר אותם ,לאחר שיוודא כי הנתונים המופיעים בהם
אכן נכונים וכי השירותים אכן סופקו למועצה בהתאם למופיע בדו"חות .במידת הצורך ,וככל
שהנתונים המופיעים בחלק מהדו"חות שגויים – יבהיר המנהל לספק את הטעון תיקון והספק יגיש
דו"חות מעודכנים שיאושרו על ידי המנהל.

ג.

מובהר ,כי מתן אישור כאמור הינו תנאי הכרחי לתשלום התמורה ו/או כל חלק ממנה המגיע בגין
השלמת ביצועו של השירות.

ד.

מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי אין באישור המנהל בכדי לשחרר את הספק מאחריות כלשהי לגבי
אספקתם של השירותים ,ואין בו בכדי להוות ראיה או חזקה לכאורה בדבר העדר אחריותו של הספק
לגבי כל פגם ,ליקוי או נזק שיתגלה באספקת השירותים.

התמורה
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א.

שירותי אספקת דלקים והתדלוק :עבור ביצוע שירותי אספקת הדלקים והתדלוק על פי הסכם זה
תשלם המועצה לספק את התמורה המתקבלת ממכפלה של כמות הדלק בליטרים שסופקה על ידי
הספק בפועל ושל המחיר לליטר ,בהפחתת שיעור ההנחה אותה הציע המשתתף במכרז( ,להלן:
"התמורה").

ב.

מובהר בזאת ,כי התמורה כמפורט בס"ק א' לעיל הינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי העבודה,
לרבות החומרים והחלקים בהם נעשה שימוש ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה.

ג.

מוצהר בזה ,כי פרט למקרים שבהם נאמר במפורש כי המועצה תשא בהוצאה כלשהי ,תחול ההוצאה
האמורה על הספק ,בין אם הדבר נאמר בחוזה במפורש ובין אם לאו.

ד.

מובהר ומוסכם כמפורט ,כי תנודות במדדים מכל סוג שהוא ,בריבית ,בשער החליפין של המטבע,
בשכר עבודה ,במסים ,ארנונה ,תשלומים ומחירי חומרים אשר על הספק לספק עפ"י ההסכם לא ישנו
את מחיר התמורה ,למעט כמובן שינויים במחיר הדלק (בנזין וסולר) המירבי שבפיקוח ,כפי
שמפורסם ע"י משרד האנרגיה.

ה.

מובהר בזאת כי עלות התקנת הדלקן האוניברסלי ברכבי המועצה בעלות כוללת של  ₪ 4,154יועמס
בחלק יחסי שווה בין הזוכים במכרז ויופחת באופן חד פעמי מהחשבון הראשון שיוגש למועצה
לתשלום .קרי ,ככל ויבחרו  3זוכים יופחת לכל אחד מהם  ₪ 1,384מהחשבון הראשון שיוגש
למועצה.

אופן תשלום התמורה
.8

.9

התמורה הנקובה בסעיף  7לעיל תשולם לספק באופן המפורט להלן:
א.

לאחר השלמת ביצוע כל הזמנת עבודה ימציא הספק למנהל חשבון וחשבונית מס ביחס לתמורה
המגיעה לו בגין השירותים שביצע .לחשבונית יצורף העתק מאישורים אשר יינתנו ע"י המנהל כאמור
בסעיף  6לעיל.

ב.

המנהל יבדוק את החשבון ,יאשרו  -כולו או מקצתו  -או שלא יאשרו כלל ויעבירו לאחר בדיקה
כאמור להנהלת החשבון של המועצה בצרוף כל המסמכים שצורפו לו כמפורט בס"ק א' לעיל.

ג.

הנהלת חשבונות המועצה תבדוק את החשבון וחשבונית המס  -תאשרם ,כולם או מקצתם ,או לא
תאשרם כלל  -ותשלם לספק את הסכום המאושר לתשלום בתוך שוטף 45+יום ,מיום שהתקבלו
אצלה המסמכים האמורים.

ד.

מובהר בזאת ,כי המצאת החשבונית וכל יתרת המסמכים הנלווים לחשבון הינה תנאי לתשלום
התמורה וכי מניין הימים הנקובים בס"ק ג' לעיל ימנו החל ממועד המצאתם של אלו.

ה.

על אף האמור בס"ק ג' לעיל ,איחור של עד  15יום מהמועד הנקוב לתשלום בס"ק (ג) לעיל לא יחשב
כהפרת הסכם ולא יהא בו בכדי להטיל על המועצה חובת תשלום פיצוי ו/או תשלומי פיגורים מכל
סוג ומין שהוא .איחור מעבר ל  15יום יזכה את הספק בהפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בלבד.
אספקת דלק בשעת חירום
א.

הספק מתחייב להחזיק בתחנות הקרובות מלאי מינימלי של דלק מן הסוגים ובכמויות
המפורטות להלן ,אשר יעמדו לרשות המועצה בעתות חירום כפי שיוגדרו על ידי המועצה (כגון
רעידת אדמה ,מלחמה או מבצע צבאי ,אירוע בגדרה):
 95אוקטן  1,000 -ליטר;
)1
 10,000ליטר;
סולר -
)2
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הודיעה המועצה לספק על קיום שעת חירום ,הלה יפעל לשמירת כמויות הדלק שפורטו בסעיף זה,
ובתמורה יהיה הספק זכאי לסך של  ₪ 250לכל חודש של תקופת חירום ,ותשלום יחסי בחלקיות
חודש.
המועצה על שעת חירום המועצה תהא רשאית לדרוש הובלת הדלקים לאתר עליו תורה בתחומה
המוניציפאלי ,והספק יוביל את הדלקים ללא תוספת תשלום כלשהי.
אנשי קשר לשעת חרום מטעם הספק הינם:

ב.

 .1שם התחנה __________ כתובת _______________
תפקיד ___________:שם __________:משפחה______________ :
טלפון נייד __________ :טלפון בבית __________:טלפון במשרד__________:
פקס _________ :מייל _________ :כתובת________________________________:
 .2שם התחנה ___________ כתובת __________________
תפקיד ___________:שם __________:משפחה______________ :
טלפון נייד __________ :טלפון בבית __________:טלפון במשרד__________:
פקס _________ :מייל _________ :כתובת________________________________:
שמירת דינים וכללי התנהגות
מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז ,ובכלל זאת מסמך ההוראות למשתתפים ,יחולו ההוראות הבאות:

.10
א.

הספק ישמור על הוראות כל דין בנוגע לשירותים ובקשר לכל מחויבויותיו נשוא ההסכם.

ב.

מבלי לגרוע בכלליות האמור בס"ק א' לעיל ,יקפיד הספק לפעול בהתאם לחוק עבודת נוער ,התשי"ג -
 .1953להסכם מצורפות הוראות רלוונטיות מתוך חוק עבודת נוער.

ג.

הספק יבצע את השירותים בקפדנות ובנאמנות ,ברמה נאותה ובאורח מקצועי מעולה ,לשביעות רצון
המנהל ,תוך נטרול כל סכנה ומפגע בטיחותי העלולים להיגרם.

ד.

בכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ידאג הספק ויקפיד להעסיק כל עובד מטעמו על פי
הוראות כל דין ,הסכם או נוהג ותוך הקפדה על תנאי עבודה התואמים את אלו.

ה.

הספק ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם ,הן מצדו והן מצד כל
גורם מטעמו ,בכלל זה יקפיד הספק על יחס אדיב מצדו או מצד מי מטעמו כלפי כל אדם.

ו.

הספק יבצע את השירותים בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות וכללי
הבטיחות ,ולרבות ביצוע כל השירותים על פי דרישה ובהתאם לכל תקן רלוונטי ,אם קיים ,וכן
בהתאם לדרישות הבטיחות של המכון לבטיחות וגהות.

ז.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המועצה עפ"י כל דין או הסכם.

עובדים
.11

א.

הספק יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין .בכלל זה ,מתחייב הספק לנהל עבור עובדיו,
המועסקים לצורך ביצוע הסכם זה ,תיק ניכויים כדין ,במסגרתו ינכה עבור עובדיו את כל
הניכויים הנדרשים על פי הדין לרשויות המס וכן יפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות לפי
כל דין או הסכם קיבוצי.
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ב.

הספק מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו ,וכן למלא אחר חוק הביטוח
הלאומי [נוסח משולב] תשכ"ח .1968 -

ג.

הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק,
ובאין דרישה חוקית ,כפי שיידרש על-ידי מפקחי העבודה כמובנם בחוק ארגון ופיקוח על
העבודה ,תשי"ד.1954 -

ד.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הספק למלא אחר כל דרישות והוראות חוק הביטוח
הלאומי ,וכל הצווים ,התקנות וכו' שהותקנו לפי חוק זה .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,
מתחייב הספק כי כל עובדיו ,שליחיו ו/או מי שיועסק בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,לרבות
אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע
העבודות ,זכאים לכל הזכויות.
הספק מתחייב לשלם שכר לעובדיו לפי כל דין ובהתאם לדרישות הקבועות בחוק.
הספק יקיים את כל הוראות הדינים החלות על העסקת עובדים ,תשלום שכרם ,תנאי העסקתם
וכיוצ"ב ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור יקפיד על קיומן הדווקני של הוראות חוק שכר מינימום,
התשמ"ז ,1987-חוק העסקת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-וחוק עבודת נוער ,התשי"ג .1953-סעיפים עיקרים מהחוק מצורפים כנספח
לחוברת המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה .הספק מצהיר ומסכים ,כי הפרת הוראה
מהוראות סעיף על ידו כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין.
הספק ישלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר לביצועו של חוזה זה את מלוא השכר המגיע להם
עפ"י דין ,לרבות כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין ,הסכם קיבוצי או צו הרחבה
החלים עליהם.

ה.

אי קיום יחסי עובד מעביד
.12
א.

למען הסר ספק מוצהר בזאת כי הספק לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו לא יחשבו כעובדים של
המועצה וכי מהות היחסים בין הצדדים עפ"י הסכם זה הינה יחסי מזמין ונותן שירות.

ב.

למען הסר ספק מוצהר בזאת כי לספק לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו אין ולא יהיו בעתיד כל
תביעות ו/או דרישות שהן לעניין הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג שהוא שמקורן במערכת
יחסי עובד  -מעביד.

ג.

היה ויי קבע על ידי ערכאה מוסמכת ,כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין המועצה
לבין הספק ו/או מי מטעמו ,מתחייב הספק כי ישפה ויפצה את המועצה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק
ו/או הוצאה ו/או אובדן שיגרמו כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד
מעביד כאמור ,מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה.

ד.

במקרה כזה ,הספק יחויב להשיב למועצה את הסכומים שקיבל בקשר עם הסכם זה מעבר לתמורה
המופחתת (להלן":סכום ההשבה") בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית
מכסימלית ,ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל ,והמועצה תהא זכאית לקזז את סכום
ההשבה מכל סכום שתחוב לספק על פי הסכם זה ו/או כל דין ,לרבות כל סכום לו יהא זכאי הספק
עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור – והכל עד
לתקרת הסכום שייפסק ע"י הערכאה המוסמכת כי על המועצה לשלם לספק ו/או מי מטעמו
בהתקיים האמור בס"ק ג' לעיל.

המחאת החוזה
.13

א.

מוסכם בזאת בין הצדדים כי רשות השימוש הניתנת לספק מכח הסכם זה ניתנת לספק ולו בלבד.
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ב.

ה ספק אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכח ההסכם זה או כל חלק מהן ,לאחר או
לאחרים ,אלא בהסכמת המועצה בכתב ומראש.
היה ספק תאגיד תחשב "המחאה"  -לרבות העברת  25%ומעלה מהון מניות תאגיד ממי שהחזיק בו
במועד חתימת ספק על ההסכם לאחר או לאחרים.

ג.

המחה ספק זכויותיו או חובותיו על פי החוזה ,או מקצתן ,יישאר אחראי להתחייבויותיו המוטלות
עליו עפ"י החוזה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה כלפי
הגורם הנמחה.

ד.

המועצה תהא רשאית להמחות זכויותיה או חובותיה מכח ההסכם או כל חלק מהן לכל גורם אחר
שתמצא לנכון ללא כל צורך בהסכמת ספק ,בכפוף להבטחת שמירת זכויותיו של ספק.

אחריות ,פיצויים שיפוי
.14
א.

הספק יהיה אחראי על-פי דין לכל נזק ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שיגרם במישרין ו/או בעקיפין
למועצה ו/או לעובדיה ו/או לכל מי מטעמה ו/או לצד ג' כלשהו תוך כדי ו/או בקשר עם מתן
השירותים כאמור בהסכם .כמו כן ,יהיה הספק אחראי על-פי דין לכל נזק ו/או חבלה שייגרם לעובדי
הספק ו/או המועסקים בשירותו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ו/או בנוגע לביצוע השירותים על-פי
ההסכם .הספק יהיה אחראי על-פי דין לכל נזק ו/או חבלה שייגרמו לציוד המותקן על-ידו תוך כדי
ו/או בקשר עם מתן השירותים על-פי ההסכם ,והוא מתחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק,
כאמור ,ללא דיחוי .הספק יהיה אחראי לכל נזק כאמור בגין מעשה או מחדל ,טעות או השמטה של
הספק ו/או מי מטעמו בביצוע השירותים.

ב.

הספק יהיה אחראי על פי כל דין לכל אובדן ו/או נזק מכל סוג שהוא שיגרם למועצה ו/או לעובדיה
ו/או לכל הפועל מטעמה עקב מעשה ו/או מחדל ,טעות ו/או השמטה ו/או עקב שימוש בחומרים או
אביזרים לקויים של הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו כתוצאה ו/או בקשר עם השירותים.
אחריותו של הספק תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום ביצוע העבודות על פי
המכרז.

ג.

הספק יהיה אחראי בלעדית לכל אבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו בקשר
עם ביצוע השירותים והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,מכל אחריות לכל אובדן
ו/או נזק ו/או קלקול לגוף או לרכוש כאמור.

ד.

הספק פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או תאונה
ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הספק על-פי ההסכם ו/או על פי דין ,למעט כלפי מי
שגרם לנזק בכוונת זדון.

ה.

הספק ישפה ו/או יפצה את המועצה על כל נזק כאמור לעיל וכנגד כל תביעה או דרישה ,שתוגש נגדה
ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או חבלה כאמור לעיל לגוף ו/או לרכוש ,לרבות
הוצאות משפטיות .המועצה תודיע לספק על כל תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן מפניה על-חשבונו.

המועצה רשאית תהא לעכב בידה כל מיטלטלין ,מתקנים ,חומרים ,כלי עבודה וכיוצ"ב וזאת כבטוחה
ו.
עד למילוי התחייבויותיו של הספק אותן לא מלא על פי הקבוע בהסכם.
ביטוח
.15

הוראות הביטוח אשר יחולו על הספק יהיו בהתאם לנספח ב' תנאים כלליים לביטוח לרבות נספח ב' ()1
אישור ביטוחי הספק המצורפים להסכם זה ,והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו .
הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המועצה ,יהיה הספק אחראי לנזקים באופן
מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המועצה על כל נזק כספי ו/או אחר שייגרם לו עקב זאת.
קיזוז

.16
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א.

המועצה תהא רשאית ,בכל עת ,לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק עפ"י חוזה זה  -בין שהינו
קצוב ובין שאינו קצוב  -כל סכום שלדעת המנהל מגיע למועצה מהספק על פי כל הסכם או דין ,כל
זאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית המועצה על פי כל דין או הסכם.

ב.

בגין כל הוראת תשלום שתבוצע בגין עיקול חשבונות הספק ,יחויב הספק בדמי ניהול בסך  100ש"ח.

ביטול ההסכם ותוצאותיו
לעניין סעיף זה " -ההסכם" לרבות חלק ממנו.

.17
א.

המועצה רשאית תהא לבטל את ההסכם ולהפסיק את שרותי הספק ,בהודעה מוקדמת של  30יום
לספק ,וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא שאינה כרוכה דווקא בהפרתו של ההסכם או בפגם שנפל בו.
הפר הספק התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו בהסכם והמועצה בחרה שלא לבטל ההסכם ,יפצה
הספק את המועצה במלוא הנזק שנגרם לה והמועצה תהא זכאית לנכות מהתמורה המגיעה לספק סך
של  ₪ 500בגין כל הפרה.

ב.

מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לביטול ההסכם כמפורט בס"ק א' לעיל רשאית תהא המועצה לבטל
את ההסכם מידית במקרים הבאים:
)1

מונה לספק כונס נכסים מכח כל דין ,ו/או מונה נאמן בהקפאת הליכים ו/או הוכרז
כפושט רגל ,או  -באם הינו תאגיד  -ניתן לגביו צו פירוק.

)2

נגד הספק או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום ,או הורשע
בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עברה שיש עמה קלון.

)3

הוכח למועצה כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית ,כספית,
טכנית ,או מכל סיבה אחרת.

מובהר בזאת למען הסר ספק כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול החוזה בבחינת רשימה
סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מכל זכות סעד ותרופה של המועצה מכח כל הסכם או דין לרבות
הזכות לביטול ההסכם מידית ו/או בפרקי זמן אחרים .במקרה של הפרתו על ידי הספק ו/או מחמת
עילות אחרות המצדיקות ביטולו של ההסכם.
ג.

בוטל ההסכם ,תערך ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/או
ששולמה ביתר לפי העניין ,ובמידת האפשר על בסיס המחיר הנקוב בסעיף  7לעיל ובהתאם להיקף
ו/או לחלקיות השירותים שביצע הספק ,בהתבסס על התמורה שנקב במסגרת הצעת המשתתף.

ד.

בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכח כל דין או הסכם תחולנה ההוראות הבאות:
)1

זכויותיה של המועצה ,חובותיו של הספק והביטחונות מטעמו לא יפגעו ,כל אלה יישארו
בתוקפם המלא ,כאילו לא בוטל החוזה.

)2

המועצה תהא רשאית לעכב בידה כל מיטלטלין השייכים לספק והמצויים בתחומה
וזאת ע"י מילוי מלוא מחויבויותיו מכח ההסכם.

)3

האמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חילופיים המגיעים למועצה
עפ"י כל דין או הסכם.

)4

הספק ימשיך ויבצע עבור המועצה כל שרות שיידרש על ידה גם לאחר ביטול ההסכם
וזאת בפרק הזמן ועד למועדים אותם תקציב המועצה.
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ערבות ביצוע ופיקדון אחריות
.18
א.
)1

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ,ימסור הספק למועצה במעמד
חתימתו על הסכם זה ,ערבות בנקאית בסך של .₪ 30,000

)2

תוקף הערבות הבנקאית יהא חודשיים לאחר סיום תקופת הסכם זה כאמור בסעיף 4
לעיל ,ותוחזר לספק חודשיים לאחר סיום תקופת ההסכם .סכום זה יישאר בידי
המועצה כערבות למילוי התחייבויותיו של הספק ולהבטחת תשלומים שיגיעו בתקופת ה

)3

חוזה ומכוחו למועצה או לכל גוף אחר .המנהל יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי באם יש
מקום לממש את הערבות ,כולה או מקצתה.

)4

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן ,והיא תהא ניתנת למימוש מידי
עם דרישתה הראשונה ע"י המועצה ,בכל עת ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן.
שאר תנאי הערבות יהיו על פי נוסח כתב הערבות המצורף בנספח ד' להסכם זה.

ב.

הוארכה תקופת הסכם זה ו/או הוגדל היקף ההתקשרות ,רשאית תהא המועצה לדרוש מן הספק
לעדכן את גובה הערבות ו/או לה אריך את תוקפה ,לפי העניין ולפי שיקול דעתה .קיבל הספק דרישה
כאמור ,ימסור לידי המועצה תוספת לערבות ו/או ערבות חדשה ,בהתאם לערבות המעודכנת ולפי
דרישת המועצה .לא נמסרה התוספת לערבות ו/או הערבות החדשה ,לפי העניין ,על ידי הספק,
רשאית תהא המועצה לחלט את הערבות אשר בידיה ,וזאת מבלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט
הערבות ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים למועצה מכח כל דין או הסכם.

ג.

המועצה רשאית לחלט הערבות הבנקאית בכל מקרה של הפרת ההסכם ע"י הספק.

עיסוק בהרשאה וניהול ספרים
.19
א.

הספק מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו .1975 -
העתק תעודת עוסק מורשה תקפה ממע"מ מצ"ב כנספח ה' להסכם זה.

ב.

הספק מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי
כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל ,וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה.
העתק אישור ניהול ספרים כדין ממס הכנסה מצ"ב כנספח ו' להסכם זה.

ג.

הספק מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו ,כי הינו מפריש עבורם את כל
ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של הסכם זה.

ד.

במעמד חתימתו של הסכם זה ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הספק למועצה אישור על
גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי .מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא למועצה
אישור כאמור במועד ,לא יהא זכאי הספק לכל החזר מהמועצה בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה
שהינו זכאי לה בהעדר אישור כאמור ,וזאת על אף שהמציא בדיעבד את האישור.

ה.

בנוסף לאמור לעיל ימציא הספק למועצה במעמד חתימתו על ההסכם טופס עדכון פרטי חשבונו בבנק
 על גבי דוגמת הטופס המצורפת להסכם זה כנספח ג' .טופס זה יהא חתום ע"י הספק ומאושר ע"ירו"ח או עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק בחתימת מורשי החתימה מטעמו.

ו.

מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לספק מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או מחמת
פרטים מתאימים החסרים בטופס זה ,לא יהא זכאי הספק לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור
הפרשי הצמדה ,ריבית וכיו"ב.
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ויתור
.20
א.

ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכח דין או
הסכם לא ייחשב הדבר לוויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בוויתור כאמור משום תקדים לכל
מקרה עתידי כאמור.

ב.

כל ויתור ,ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו
על ידי הצדדים לחוזה זה.

הפרה יסודית
הוראות סעיפים  18 , 14 ,13 , 12 ,9 ,7 ,3ו 19-להסכם זה הינן בבחינת תנאים עיקרים בהסכם והפרתם
תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

.21

כתובות והודעות
.22
א.

כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.

ב.

מסמך או הודעה לעניין חוזה זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר
רשום כאמור ,יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום  5ימים מתאריך המשלוח.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
בשם המועצה:
________________________
ראש המועצה

_______________________
הספק

________________________
גזבר המועצה
________________________
חותמת המועצה
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נספח א'
מפרט טכני
להלן רשימת כלי הרכב המצויים בשימוש המועצה ,ביחס אליהם יינתנו שירותי התדלוק נשוא המכרז .עוד מובהר
כי כל מקום בו צוין כי כלי רכב צורך דלק (בשונה מסולר) ,צריכת הדלק היא בנזין מסוג אוקטן .95
סוג הרכב

סוג

מס' רישוי

מחלקה

מחזיקים ברכב

פרטי
פרטי
מסחרי
פרטי
פרטי
פרטי
פרטי
פרטי
פרטי
פרטי
פרטי
פרטי
מסחרי
פרטי
תלת
אופן
דו אופן
דו אופן

1076601
8236938
3424639
7923055
6198885
1137801
6198785
7923255
7923355
7923155
12622301
8559354
4324639
4217010
7709133

לשכה
גזברות
אחזקה
גינון
פיקוח
הנדסה
לשכה
פיקוח
פיקוח
תברואה
חינוך
לשכת מנכל
תפעול
וועדה לתכנון ובניה
מוקד

יואל גמליאל
רמי אומיד
דניאל סודמי
אופיר הלוי
רינה קליר
ארז חן
אירן שרעבי
פיקוח
פיקוח
יואב כאווי
ברכי יעיש
ליאור מדהלה
יהודהשמגה
אהוד הגפה
אביב חריף

טויוה קאמרי
קאיה ספורטג
איסוזו דימקס
קאיה נירו
קאיה נירו
טיוטה פריוס
קאיה נירו
קאיה נירו
קאיה נירו
קאיה נירו
קאיה נירו
מזדה 6
ברלינגו
קאיה נירו
סאן יאנג

5741389
35762301

איחוד והצלה
איחוד והצלה

ניר בזק
אביהו

סאן יאנג
סאן יאנג
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סיום תקופת ליסינג

סוג
דלק
בנזין
בנזין
סולר
בנזין
בנזין
בנזין
בנזין
בנזין
בנזין
בנזין
בנזין
בנזין
סולר
בנזין
בנזין

אוג20-
יונ19-
יונ19-
אוג20-
מאי20-
נוב20-
מאי20-
אוג20-
אוג20-
אוג20-
אוג20-
נוב18-
יונ19-
יונ21-
רכישה

בנזין
בנזין

בבעלות איחוד והצלה
בבעלות איחוד והצלה
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נספח ב'
נספח ב' – ביטוח
 .1מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,מתחייב הספק לפני
מועד החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו
ו/או עבורו (המוקדם משניהם) ,לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת הסכם זה את הביטוחים
המפורטים להלן ,באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל (להלן" :ביטוחי הספק" או
"הביטוחים") :
אחריות כלפי צד שלישי.
.a
חבות מעבידים.
.b
חבות המוצר.
.c
 .2הספק מתחייב ,לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו ,להמציא לידי
המועצה אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כנספח ב' (( )1להלן:
"אישור ביטוחי הספק") והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,כשהוא חתום כדין על ידי המבטח (בנוסחו
המקורי).
 2.1מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור ,לא תפגע ו/או לא תגרע מהתחייבויות
הספק על פי הסכם זה ,על נספחיו.
 2.2מוסכם בזה על הספק כי המצאת אישורי ביטוחי הספק (נספח ב' ( ))1הינה תנאי יסודי בהסכם זה
וללא המצאת אישור ביטוחי הספק (נספח ב' ( ))1לא יוכל הספק להתחיל במתן השירותים.
 .3ביטוחי הספק יורחבו לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריותם לכל מעשה ו/או מחדל
רשלני של הספק (להלן" :יחידי המבוטח").
 .4על הספק להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים לעיל ולהלן (לרבות כמפורט בנספח הביטוח נספח
ב' ( ))1בקשר עם השירותים בקשר עם הסכם זה ,במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף .בנוסף
לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ,את ביטוח חבות המוצר ,על הספק להחזיק בתוקף לתקופה נוספת
בהתאם לאמור בסעיף  15לעיל.
 .5הספק מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו בקשר עם מתן השירותים
לרבות ציוד ,חומרים וכל רכוש אחר שהובא ויובא לצורך מתן השירותים בחצרי המועצה .הספק מתחייב
כי בכל ביטוחי הרכוש של הספק (אם וככל שייערכו) ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות התחלוף
(שיבוב) של מבטחי הספק כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות
התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון .הספק רשאי שלא לערוך את ביטוח הרכוש כאמור
בסעיף זה ,אך פוטר את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מאחריות לכל נזק שייגרם לרכוש המובא על
ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו .אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם
לנזק בזדון.
 .6פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק על פי סעיף  1לנספח אישור ביטוחי הספק
(נספח ב' ( ))1תורחב לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה (להלן" :יחידי המבוטח") היה ותוטל
על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות
צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .7פוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי הספק על פי סעיף  2לנספח אישור עריכת ביטוחי הספק
(נספח ב' ( ) )1תורחב לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה וייקבע לעניין קרות תאונת
עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי (להלן" :מקרה ביטוח") שייגרמו למי מהעובדים המועסקים על ידי
הספק בקשר עם הסכם זה ,תוך כדי ו/או עקב עבודתם ,כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי
מהעובדים המועסקים על ידי הספק.
 .8פוליסת חבות המוצר הנערכת על ידי הספק על פי סעיף  3לנספח אישור ביטוחי הספק (נספח ב' ())1
תורחב לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב
מוצר (לרבות כל רכיב שלו ,אריזה ,מיכל ,הוראות שימוש והוראות בטיחות) שיוצר ו/או הורכב ו/או תוקן
ו/או סופק ו/או שווק ו/או טופל בכל דרך אחרת על ידי הספק ו/או מי מטעמו במסגרת אספקת המוצרים
ו/או מתן השירותים בקשר עם הסכם זה (להלן " :המוצר") .מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תורחב
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לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב המוצר וזאת
מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה .בנוסף לאמור לעיל מוסכם
בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר ,תקופת גילוי של ( 6ששה) חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.
 .9למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן
האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי הספק (נספח ב' ( ,))1הינם דרישה מינימאלית המוטלת על
הספק ,ועל הספק לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות
האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם .הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות
ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.
 .10ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה בתקופת הביטוח,
אלא אם שלח לספק ולמועצה הודעה בכתב בדואר רשום ( 30שלושים) יום מראש על כוונתו לעשות זאת.
מבטחי הספק יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי המועצה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף ( 30שלושים) הימים ממועד משלוח
ההודעה.
 .11בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לספק ולמועצה כי איזה מבין ביטוחי הספק על פי הביטוחים שנערכו
לפי נספח אישורי ביטוח הספק (נספח ב' ( ))1עומד להיות מבוטל או משונה לרעה ,כאמור בסעיף 10
לעיל ,מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא למועצה אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני
מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם ,כאמור לעיל.
 .12ביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי
המועצה וכי מבטחי הספק מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה.
לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א –  1981ולרבות כל טענת
"ביטוח כפל" כלפי המועצה וכלפי מבטחיה.
 .13הספק מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בנספח ב' זה (ביטוח) לרבות באישור
ביטוחי הספק (נספח ב' ( ,))1וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא
ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לפעול לשמירת הוראות
הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ,ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה
בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם הסכם זה.
 .14כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הספק יהיה אחראי לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום
של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק ו/או מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו,
בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי לגבי נזק כאמור מוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי
דין.
 .15בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של
תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק ,לא יפגעו בזכויות המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה
לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.
 .16בכפוף לקבלת דרישה בכתב מהמועצה ,מתחייב הספק כי לא יאוחר מ ( 14 -ארבע עשר) ימים ממועד
קבלת הדרישה ,מתחייב הספק להפקיד את אישור עריכת הביטוחים (נספח ב' ( ))1כאמור בסעיף 2
לעיל ,בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת ,הספק מתחייב לחזור ולהפקיד בידי המועצה בהתאם לאמור
לעיל ,את אישור ביטוחי הספק (נספח ב' ( ,))1במועדים הנקובים ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב
בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו.
 .17הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי הספק" (נספח ב' ( ))1כאמור והינה תנאי מתלה
ומקדים לתחילת ו/או להמשך מתן השירותים והמועצה תהייה רשאית למנוע מהספק את תחילת ו/או
המשך מתן השירותים כאמור במקרה שהאישור ,כאמור ,לא הומצא במועד המוסכם כנדרש.
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 .18מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק ,המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם ,על ידי
המועצה ו/או בשינויים ,כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור
בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של
הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או על מי מהבאים
מטעמה.
 .19המועצה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל והספק
מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי נספח ב' זה (ביטוח).
 .20הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המועצה ביחס לאישורי הביטוח וזכותה לבדוק את אישורי
הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל ,אינה מטילה על המועצה ו/או על מי מטעמה כל חובה וכל
אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי היעדרם ,ואין בה כדי לגרוע
מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין.
 .21בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי המועצה תהייה רשאית לעכב כל סכום לו הינו זכאית
על פי תנאי נספח ב' זה (ביטוח) מהתמורה העומדת לזכות הספק בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה
ובתנאי שהודיעה על כך לספק ,בכתב( 14 ,ארבע עשר) ימים מראש.
 .22מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הספק בלבד ,ובכל
מקרה לא על המועצה ו/או על מי מטעמה.
 .23מובהר בזאת ,כי כל הוראה בנספח ב' זה (ביטוח) בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות
ההסכם בדבר אחריותו של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי
הדין.
 .24מובהר ,כי הוראות נספח ב' זה (ביטוח) הנן מעיקרי ההסכם ,והפרתן ,כל עוד לא תוקנה בתוך  14יום
מהתראה בכתב ,מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 .25הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המועצה ,יהיה הספק אחראי לנזקים באופן
מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המועצה על כל נזק כספי ו/או אחר שייגרם לו עקב זאת.

אישור קיום ביטוחים
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תאריך___/___/____ :
לכבוד
מועצה מקומית גדרה (להלן "המועצה")
רחוב פינס 4
גדרה
א.ג.נ,.

הנדון :אישור ביטוחי הספק.
שם
המבוטח:

________________________________________ (להלן" :הספק")

כתובת:

________________________________________.

הסכם:

מכרז  12/2018לאספקת דלקים ושירותי תדלוק לכלי רכב באמצעות מתקן תדלוק (להלן:
"השירותים ואו ההסכם").

אנו ________ חברה לביטוח בע"מ ,החתומים מטה מאשרים כי ערכנו עבור הספק את הביטוחים המפורטים
להלן ,למשך התקופה שמיום __________ ועד יום __________ (שני התאריכים נכללים ולהלן" :תקופת
הביטוח").
.1

צד שלישי

פוליסה מס'______________________ :

הכיסוי הביטוחי :

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו של הספק על-פי דין בשל
מעשה או מחדל רשלני בקשר עם השירותים אשר גרמו לאובדן פגיעה או נזק לגופו
ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בכל הקשור לשירותים בקשר עם החוזה,
לרבות פגיעה או נזק למועצה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה.
 2,000,000ש"ח (שני מיליון ש"ח) לאירוע ,לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח
שנתית.
ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ :אש ,התפוצצות ,בהלה,
חבות הספק בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם ,מתקנים סניטאריים
פגומים ,זיהום תאונתי פתאומי ובלתי צפוי ,שביתה והשבתה ,הרעלה כל דבר
מזיק במאכל או משקה ,וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט
לגבי עובדים שהספק חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי).
 .1.1פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה
(להלן" :יחידי המבוטח") ,בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשי ו/או
מחדלי הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת
לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .1.2בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש המועצה שאינו רכוש בבעלותו
ו/או שימושו ,של הספק ,ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי (למעט
אותו חלק של הרכוש עליו פועל הספק במישרין).

חבות מעבידים

פוליסה מס'______________________ :

הכיסוי הביטוחי :

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הספק על פי פקודת הנזיקין (נוסח
חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם  1980כלפי כל העובדים
המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר עם ההסכם בגין תאונת עבודה ו/או
מחלה מקצועית (להלן" :מקרה ביטוח") שייגרמו למי מהם תוך כדי ו/או עקב
עבודתם במשך תקופת הביטוח בכל הקשור במתן השירותים בקשר עם ההסכם.
 ₪ 6,000,000לתובע.
 ₪ 20,000,000לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר שעות עבודה ומנוחה ,חבות הספק כלפי קבלנים
ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם (היה והספק ייחשב כמעבידם) ,פיתיונות ורעלים
והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק.

גבול האחריות :
ביטול הגבלות :

תנאים מיוחדים :

.2

גבול האחריות :
ביטול הגבלות :
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פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה
2.1
תנאים מיוחדים :
היה ונקבע לעניין קרות מקרה ביטוח ,כי מי מהם נושא בחובות מעביד
כלשהן כלפי מי מעובדי הספק.
פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות
2.2
תחלוף (שיבוב) כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור
בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון..
פוליסה מס'______________________ :
 .3חבות המוצר
ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריותו של הספק על פי חוק האחריות
הכיסוי הביטוחי :
למוצרים פגומים ,התש"ם  ,1980בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת
הביטוח ,בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב מוצר שיוצר ו/או הורכב
ו/או תוקן ו/או סופק ו/או שווק ו/או טופל בכל דרך אחרת על ידי הספק ו/או מי
מטעמו במסגרת השירותים בקשר עם ההסכם (להלן" :המוצר") ,לכל אדם ו/או
גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות למועצה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה.
 2,000,000ש"ח (שני מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
גבול האחריות :
 .3.1פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה
תנאים מיוחדים :
בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב המוצר וזאת מבלי לגרוע מביטוח
חבות הספק כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.
 .3.2פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום
__________.
 .3.3כמו כן מכסה פוליסת הביטוח , ,תקופת גילוי של  6חודשים לאחר תום
תקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי
מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו .מוסכם בזה כי
הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שאירעו לפני
תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי.
 .4.1הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן
 .4כללי:
ראשוניות וקודמות לכל ביטוח הנערך על ידי המועצה וכי אנו מוותרים על
כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה .לרבות כל
טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981
ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המועצה וכלפי מבטחיה.
 .4.2הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות
העצמית חלה על הספק בלבד ,ובכל מקרה לא על המועצה ו/או מי מטעמה.
 .4.3הננו מאשרים כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו
מפוליסות הביטוח על ידי הספק ,לא יפגעו בזכויות המועצה ו/או מנהליה
ו/או עובדיה לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.
 .4.4כמו כן  ,הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא ישונו לרעה וגם או לא
יבוטלו ,במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תישלח למועצה הודעה כתובה
בדואר רשום ( 30שלושים) יום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטול ו ו/או
לשינוי שכאלו לגבי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה אם לא נשלחה לידי
המועצה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף ( 30שלושים) הימים
ממועד משלוח ההודעה.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש
באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
בכבוד רב,
(חתימת המבטח)

(חותמת המבטח)

(שם החותם)
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טופס פרטי חשבון בנק
לכבוד
גזברות
מועצה מקומית גדרה (להלן" :המועצה")
ג.א.נ,.
.1שם המועצה/שותפות/עסק /הקבלן________________________________
כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום :רח' _____________ מס' בית ______
ישוב ___________ מיקוד ___ טלפון __________ פקסימיליה___________
מס' עוסק מורשה/תעודת זהות __________________.
פרטי הבנק להעברת תשלומים :שם הבנק ____________________.
מס' ח-ן בבנק _______________ כתובת הבנק __________________________
מס' סניף ___________________.
הננו מתחייבים בזה ,שבמידה והופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית ,להחזירם על ידינו
לגזברות המועצה ללא שיהוי.
שם הממלא _____________________________________
חתימה וחותמת (מורשה החתימה) לאישור
 .2אישור עו"ד/רו"ח
אני עו"ד/רו"ח ___________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של הספק
____________________________ ,וחתימתו מחייבת את הספק
_________________________
עו"ד  /רו"ח
 3אישור הבנק
הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.
תאריך_____________
חתימת הבנק _________________

חותמת הבנק___________________
תתקבל רק חותמת מקורית של הבנק
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כתב ערבות  -ביצוע
לכבוד
מועצת גדרה (להלן " -המועצה")
רחוב ניסים גאון 1
גדרה
א.ג.נ,.
.23

ערבות בנקאית מספר_________
לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ __________________.מרחוב
_____________________________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן -
"הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  30,000ש"ח
(במילים :שלושים אלף ש"ח) בלבד (להלן " -סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר לביצוע שירותי
תדלוק של כלי רכב וכל פעולה שתידרש לצורך ביצוע השירותים הנ"ל ,בהתאם לנדרש בהסכם ובהתאם
לתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז והמפרטים וכפי שיורה המנהל מטעם המועצה .סכום
הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי (להלן " -המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _________ שהתפרסם בתאריך ___________.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש
בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות
ללא כל הפרשי הצמדה.

.24

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,בתוך יום עסקים אחד (כהגדרתו העדכנית ע"י בנק ישראל) ממועד קבלת
דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על
סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו
חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

.25

כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________בכתובת
____________________ כשהיא חתומה ע"י המועצה.

.26

התשלום על ידנו כאמור בסעיף  2לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון הספק ע"פ
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם
הבלעדי.

.27

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________ (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת .כל
דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

.28

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
________________

מכרז  12/2018לאספקת דלקים ושירותי תדלוק באמצעות מתקן תדלוק
חתימה  +חותמת המציע________________________:

38
נספח ז'

הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
אני הח"מ ______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

המועצה או בעל זיקה* אליה לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;

המועצה או בעל זיקה* אליה הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
.2
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
[על המועצה למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי]
"בעל זיקה"  -כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו;1976-
*
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום ;31.10.02
**
"עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה
***
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א;1991-
.3

הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________

אישור
אני הח"מ ___________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' _________,
ת.ז ,_________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

_____________
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הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער ,התשי"ג1953 -
 .33העבדה מסכנת [תיקון :תשל"ב ,תשנ"ח]
המעביד נער באחד מאלה -
( )1בניגוד להוראות סעיפים 2,2א או  4או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;
( )2במקום ששר העבודה והרווחה קבע ,בהתאם להוראות סעיף  ,5כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו;
( )3בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם ,בהתאם
להוראות סעיף ;6
( )4בעבודה ,שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  7אין להעבידו בה בגילו;
( )5בניגוד להוראות סעיף  ,14דינו  -מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף (61א)( )2לחוק
העונשין ,התשל"ז( 15 1977-להלן  -חוק העונשין).

33א .העבדה אסורה אחרת [תיקון :תשנ"ח]
המעביד נער באחד מאלה -
( )1בניגוד להוראות סעיפים  11או 12או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 11א ,שענינן בדיקות רפואיות;
( )2בניגוד להוראות סעיפים  20, 22,21ו ,24-או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  ,25שענינן שעות עבודה
ומנוחה;
( )3בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 2, 2א ,או  ,4לרבות הוראות בענין קביעת מספר
מרבי של שעות עבודה ,מנוחה שבועית ,הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.
דינו  -מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף (61א)( )2לחוק העונשין.
 .1פירושים [תיקון :תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) בחוק זה -
"ילד" פירושו  -מי שעדיין לא מלאו לו  16שנה ;
"צעיר" פירושו  -מי שמלאו לו  16שנה ,אך עדיין לא מלאו לו  18שנה ;
"נער" פירושו  -ילד או צעיר ;
"הורים" ,לגבי נער ,לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו ,בפיקוחו ,או בהשגחתו ;
"מפקח עבודה" פירושו  -מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד;";2 1954-
"מפקח עבודה אזורי" פירושו  -מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי ;
"פנקס עבודה" פירושו  -פנקס שהוצא על פי סעיף ; 28
"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו  -מכירה או הצעת מכירה ,וכן שירות או הצעת שירות ברשות הרבים
במקום ציבורי או מבית לבית.
(ב) לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד-
( )1אצל הוריו  -בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם ,להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה חקלאית
במשק של ההורים ;
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( )2אצל אדם אחר ,בכל עבודה ,בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;לעניין זה" ,עבודה"  -לרבות
רוכלות;
( ) 3בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח ,ובכלל זה במקום
שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית.
(ג) לעניין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית ,אמנותית או לצורכי פרסום ,או בצילומים לצורכי פרסום,
כאמור בסעיף  ,4כהעבדה ,אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד ,ואף אם ההעסקה היתה חד-פעמית,
וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה;לעניין זה" ,העסקת ילד" -לרבות שיתופו.
 .2גיל עבודה לילד [תיקון :תשכ"ט ,תשל"א ,תשל"ב ,תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו  15שנה.
(ב) ילד שמלאו לו  15שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה ,תש"ט  ,1949 -לא יועבד אלא אם נתקיים
אחד מאלה:
( )1הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות ,תשי"ג ;1953 -
( )2בוטל.
( )3ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף (5ב) ( )II) (1לחוק לימוד חובה ,תש"ט ;1949 -
( ) 4מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד
המתאימה לגילו.
(ג) שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו  14שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  5לחוק לימוד חובה,
תש"ט ;3 1949-היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד.
(ד) בוטל.
2א .עבודה בחופשת לימודים [תיקון :תשל"ב ,תשנ"ה]
(א) ילד שמלאו לו  14שנה וטרם מלאו לו  15שנה ,מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית ,על אף האמור
בסעיף  , 2בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו ,הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה
בתקנות ובתנאים שיקבע ,לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;תקנות כאמור ,או מקצתן ,יכול
שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף (2ג).
(ב) הוראת חוק החניכות .תשי"ג ,1953-לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן (א).
 .4הופעות וצילומים [תיקון :תשכ"ט ,תשנ"ח]
(א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף (2א) ,אין להעביד ילד שטרם מלאו לו  15שנים ,בהופעה ציבורית ,אמנותית או
לצורכי פרסום ,או בצילומים לצורכי פרסום.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) וסעיף  ,2רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר ,לתקופה מוגבלת ,להעבדתו של
ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד ,בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) בסעיף זה" ,הופעה"  -לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות ,לימוד או אימון לצורך ההופעה.

 .5איסור עבודה במקומות מסוימים [תיקון :תשכ"ט ,תשנ"ה ,תשנ"ח]
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ילד ,אף אם מלאו לו  15שנה ,לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה ,בין בדרך כלל ובין במיוחד ,אם
לדעתו עבודתו של ילד ,באותו מקום ,עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית ,הנפשית או החינוכית בשל טיב
העיסוק ,מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.
 .6עבודות אסורות
שר העבודה רשאי לאסור או להגביל ,בתקנות ,העבדת ילד או צעיר בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות עבודה
שהעבודה בהם עלולה לדעתו ,לפגוע בבריאותם ,שלומם או בהתפתחותם הגופנית ,אף אם העבדתם אינה אסורה
על פי הסעיפים הקודמים.
 .7גיל מיוחד לעבודות מסוימות
שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות ,כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית ,אם לדעתו עלולה
העבודה לפגוע בבריאותו ,בשלומו או בה תפתחותו הגופנית ,החינוכית ,הרוחנית או המוסרית של הנער ,אף אם
העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
 .11אישור רפואי להעבדה [תיקון :תשנ"ח]
(א) לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית ,ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו.
(ב) ( )1בפרק זה" ,עבודה המחייבת בדיקות התאמה"  -עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה
מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה ,וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לעניין
התאמתו הבריאותית לאותה עבודה.
( )2לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו
לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך.
( )3אישור לפי פסקה ( ) 2יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת
סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער ,ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם ניסיון;
האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.
 .12בדיקה רפואית חוזרת [תיקון :תשכ"ג ,תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה ,במועדים ובתנאים שקבע שר העבודה
והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה (להלן  -בדיקה רפואית חוזרת).
(ב) על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה ,ירשום המוסד הרפואי
המוסמך ,בפנקס העבודה של הנער ,כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער ,ויביא אותם
לידיעת ההורים ,המעביד ,לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט ,6 1959-וכן לידיעת
מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות ,התשי"ג".7 1953-
 .13הודעה על תוצאות בדיקה רפואית [תיקון :תשנ"ח]
(א) העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים (11ב)ו ,12-כי -
( )1בוטל ;
( )2הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;
( )3העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו -
ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.
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(ב) מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער ,ואם נאמר בהודעה שהנער אינו מתאים
לעבודה בה הוא מועבד ,יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד.
 .14איסור העבדה לאחר קבלת הודעה
קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף  ,13יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה ,או
תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי ,בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה
לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.
 .20יום עבודה ושבוע עבודה [תיקון :תשנ"ח]
(א) לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.
(א )1על אף הוראות סעיף קטן (א) ,במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ 8-שעות עבודה ליום ,לפי סעיף (5א)
לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,8 1951-יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה ,ובלבד ששבוע
העבודה לא יעלה על  40שעות עבודה.
(ב) ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו ,בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג,
לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.
(ג) "שעות עבודה" פירושו  -הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה ,לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות
לנער להחלפת כוח ואויר ,חוץ מהפסקות על פי סעיף .22
 .21שעות המנוחה השבועית
(א) לא יועבד נער במנוחה השבועית.
(ב) המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול -
( )1לגבי נער יהודי  -את יום השבת ;
( )2לגבי נער שאיננו יהודי  -את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע ,הכל לפי המקובל עליו
כיום המנוחה השבועית שלו.
 .22הפסקות
(א) הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה ,תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה 3/4 ,שעה לפחות ,ובכלל
זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות .ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג ,ההפסקה היא
של חצי שעה לפחות.
(ב) ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.
(ג) בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד ,אלא אם היתה
נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו ,והנער נדרש על ידי מעבידו
להישאר במקום העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

 .24איסור עבודת לילה [תיקון :תשנ"ה] .
(א) נער לא יועבד ולא ירכול בלילה.
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(ב) בסעיף זה" ,לילה" ,לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה ,התש"ט ,11 1949-חל עליהם  -פרק זמן של  12שעות
שבין  20:00ובין  08:00ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה ,התש"ט ,1949-אינו חל עליו ,פרק זמן של  10שעות שבין
 22:00ובין .06:00
(ג) על אף האמור בסעיף ( 1ב) רואים נער כמועבד ,לענין סעיף זה ,גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.
 .25היתר עבודת לילה [תיקון :תשכ"ג ,תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  23.00במקום שבו עובדים במשמרות.
(ב) בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה לפי סעיף ( 9א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
תש"ח ,12 1948-רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום שבו עובדים במשמרות ,גם אחרי שעה .23.00
(ג) סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר ,רשאי הוא להתיר ,התרת שעה ,את העבדתו
בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.
(ד) סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות ,רשאי הוא להתיר ,התרת שעה ,העבדתו של נער שמלאו לו
 10שנים עד שעה  ,24.00אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו ,חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער.
(ה) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  24.00בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות
ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה  05.00בעבודה חקלאית עונתית
שבה מקדימים להתחיל בעבודה.

ס12534 .
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