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תוכן עניינים

לוח זמנים למכרז
מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות:
טופס מס'  - 1הצהרת המציע;
טופס מס'  - 2אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד;
טופס מס'  - 3נוסח ערבות המכרז;
טופס מס'  - 4תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו;1976-
טופס מס'  - 5תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה;
טופס מס'  - 6הצהרה והתחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים;
טופס מס'  - 7הצעת מחיר;
טופס מס'  - 8תצהיר בדבר ניסיון המציע.

מסמך ב'  -מפרט השירותים.
מסמך ג'  -חוזה ההתקשרות ,לרבות נספחיו (להלן" :החוזה"):
נספח א'

נוסח ערבות ביצוע;

נספח ב'

כתב התחייבות לשמירת סודיות;

נספח ג'

נספח ביטוח (אישור עריכת ביטוחים).
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לוח זמנים למכרז
שעה

הערות

תאריך
הפעילות
23/02/2020
מועד פרסום המכרז
12:00
08/03/2020
מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה
12:00
19/03/2020
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז
19/08/2020
תוקף ערבות המכרז
במקרה של סתירה בין המועדים הנ"ל לבין מועדים אחרים המפורטים להלן
במסמכי המכרז ,יקבעו המועדים שבטבלה לעיל.

חתימת החוזה על ידי הזוכה :בתוך שבעה ( )7ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הזכייה לרבות השלמת כל
המסמכים ,ומסירת אישורי הביטוח כנדרש במסמכי המכרז.

החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות .כל שינוי בהליך המכרזי ,לרבות שינוי מועדים ו/או שינוי תנאי סף ,ככל שיהיה ,יפורסם  -בין
היתר  -באתר האינטרנט של החברה ,בכתובת.http://www.yefenof.co.il :
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מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות במכרז מס' 35/2019
לאספקת שירותי תדלוק לרכבי חברת יפה נוף בע"מ
 .1מבוא
 .1.1הזמנה להציע הצעות
 .1.1.1יפה נוף ,תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ (לעיל ולהלן" :החברה" או המזמין")
מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז מס'  35/2019לאספקת שירותי תדלוק
לרכבי החברה (להלן" :המכרז").
 .1.1.2המציע הזוכה (לעיל ולהלן" :הזוכה") במכרז זה מתחייב לספק את השירותים,
ולבצע את הפעולות הנדרשות כמפורט במסמכי המכרז והמצורף להם אף אם
הוספו לאחר פרסום המכרז.
 .1.1.3יובהר כי ,אין במכרז זה כדי למנוע מהחברה להתקשר במסגרת מכרזים אחרים
ו/או בחוזים אחרים עם כל גורם אחר (בין אם הוא זוכה ו/או מציע במכרז זה,
ובין אם לאו) בקשר עם ביצוע העבודות ,כולן או חלקן.
 .1.1.4במסמכי המכרז מפורטים שלבי המכרז ,התנאים להגשת הצעה במסגרתו ואופן
הגשת ההצעה .על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים
בהזמנה זו לרבות החוזה על כל צרופותיו כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה
מטעם המציע ולרבות ערבות בנקאית.
 .1.1.5החברה לא תהיה חייבת לבחור את ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר ,או כל
הצעה שהיא ,בהתאם להוראות המפורטות בגוף המכרז ובכפוף לכל דין.
 .1.2הגדרות
מונחים ומושגים בהזמנה זו יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות שיש להן בחוזה על
נספחיו.
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המונח

המשמעות

המכרז /

מסמכי מכרז  35/2019זה על כל נספחיו ,דרישותיו ,תנאיו,

מסמכי

וחלקיו ,לרבות תשובות לשאלות ההבהרה ככל ויהיו.

המכרז
השירותים

כלל השירותים אשר הספק נדרש לספק לחברה ובהתאם

או שירותי

למפורט במסמך ב'.

התדלוק
התקן

התקן בכלי הרכב (לרבות התקן אוניברסלי כמפורט להלן)

תדלוק

המאפשר ביצוע תדלוק עצמי אוטומטי של כלי רכב ,ופעילות
נלוות כנדרש לצורך ביצוע מכרז זה ,לרבות זיהוי כלי רכב,
הרשאת תדלוק ,תיעוד של כל אירוע תדלוק ,שליטה בקרה
ודיווח.

התקן

התקן תדלוק העומד בהנחיות מנהל הדלק במשרד התשתיות

תדלוק

הלאומיות ,האנרגיה והמים ,כמפורט בקישור שלהלן:

אוניברסלי

http://energy.gov.il/Subjects/Fuel/Pages/GxmsMniPro
motingCompetitionAndEfficie
ncyInFuelEconomy.aspx

חברת דלק

חברה העוסקת בשיווק של דלק ורשומה במרשם מינהל הדלק
במשרד התשתיות הלאומיות ,בהתאם לסעיף  12בחוק
ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,)2011תשס"א.2001-

רכבים /

כלים המשמשים לתחבורה ,המופעלים מטעם המזמין

רכבי

לשימושים השונים ,בין בבעלות המזמין ובין שכורים.

המזמין
תחנת דלק  /תחנות הדלק המוצעות על ידי המציע לצורך אספקת שירותי
תחנת

התדלוק מושא מכרז זה ,והנושאות את שם המציע במכרז,

שירות

ובהתאם להגדרת מונח זה בחוק משק הדלק (קידום התחרות),
תשנ"ד - 1994-כאשר תחנת הדלק האמורה רשומה במרשם
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תחנות הדלק בהתאם להוראות סעיף  3לחוק משק הדלק
(איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות) ,תשס"ה.2005-
מחיר

המחיר שייקבע לצורך תשלום למציע הזוכה עבור ליטר תזקיק

תזקיק

(לכל סוגי התזקיקים) בהתבסס על ההנחה שננקבה על ידי
הספק הזוכה בהצעתו במכרז.

 .1.3תקופת ההתקשרות
 .1.3.1תקופת ההתקשרות תמנה החל ממועד החתימה על החוזה ולמשך של שניים-
עשר ( )12חודשים (להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונה").
 .1.3.2מובהר כי ,החברה ,בלבד ,רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה מפעם לפעם בתקופות נוספות (להלן:
"תקופות ההתקשרות הנוספות") שכל אחת מהן לא תעלה על שניים-עשר ()12
חודשים ,כך שסך כל תקופת ההתקשרות  -כולל תקופת ההתקשרות הראשונה
 לא יעלה על שישים ( )60חודשים (להלן" :תקופת ההתקשרות"). .1.3.3על אף האמור לעיל ,החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
ומכל סיבה שהיא ,להביא את החוזה עם הזוכה לסיומו ,בהודעה בכתב -
שתישלח לזוכה שלושים ( )30ימים מראש .ניתנה הודעה כאמור ,יסתיים החוזה
בתאריך שיהיה נקוב בהודעה  -ולזוכה לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או
טענה על כך ,ובכפוף לתשלום התמורה המגיעה לזוכה בגין ביצוע השירותים
בפועל על ידיו עד להפסקת החוזה.
 .1.4תכולת השירותים
 .1.4.1מבלי לפגוע בכלליות האמור במסמכי המכרז ,מהות המכרז הינה לשירותי
תדלוק ,ובכלל זה ביצוע הפעולות הבאות:
 .1.4.1.1מתן אפשרות לתדלוק רכבי המזמין באחד מאמצעי התדלוק שיפורטו
בסעיף זה להלן בתחנת השירות של הספק ,והכל בהתאם למפורט
במסמכי המכרז.
 .1.4.1.2העברת דיווחים ,הודעות חיוב ודוחות שוטפים בהתאם למפורט במסמכי
המכרז.
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 .1.4.1.3התקנת התקן תדלוק לרכבי המזמין (מערכת תדלוק אוטומטית) כמפורט
במפרט השירותים ,המצורף כמסמך ב' ,וזאת בתוך שבעה ( )7ימים
מקבלת הודעה מהמזמין כי הזוכה נדרש להתקין את ההתקן כאמור.
 .1.4.1.4הקצאת כרטיסי תדלוק כמפורט במסמך ב'.
.1.4.2

נכון למועד פרסום המכרז ,ברשות החברה שלושים ( )30רכבים ,אשר ייתכן כי
יעשו שימוש בשירותי התדלוק .כמו כן ,תחזית צריכת הדלק החודשית הינה
בממוצע בסך של ארבעים אלף שקלים חדשים (.)₪ 40,000
הנתונים המפורטים לעיל הינם להתרשמות המציעים בלבד ,אין החברה מתחייבת
כי נתונים אלו יוותרו קבועים לאורך כל תקופת ההתקשרות ,כהגדרתה להלן,
וייתכן כי ממוצע צריכת הדלק החודשית ו/או מספר הרכבים יפחת או יגדל.
עם הגשת הצעתו מתחייב המציע לפעילות תקינה ,לתקינות ולבטיחות הציוד
והשירותים שיספק לצורך מתן שירותי אספקת דלק ותדלוק במשך כל תקופת
ההתקשרות מושא המכרז וחוזה ההתקשרות ובהתאם להוראות כל דין .עוד
מתחייב המציע כי כלי רכב שיגיע לביצוע תדלוק בתחנות דלק שאינן נמנות על
תחנות הדלק שהציע המציע כתחנות שירות במסגרת הצעתו למכרז ,ידאג הזוכה
כי בתחנות תדלוק אלו לא יתאפשר תדלוק.

.1.4.3

אופן ביצוע התדלוק
 .1.4.3.1רכבי המזמין יוכלו לקבל שירותי תדלוק בכל אחת מתחנות השירות אשר
הוצעו על ידי הזוכה ,וכמפורט בסעיף "תנאי הסף להשתתפות במכרז"
להלן.
 .1.4.3.2הספק הזוכה יהיה רשאי לבקש מהמזמין ,במהלך תקופת ההתקשרות,
להוסיף או לשנות את פריסת התחנות .בקשה תוגש בהתראה של ארבעה-
עשר ( )14ימים מראש ודרושה את אישור המזמין מראש .הבקשה תכלול
הצעה לתחנה חלופית מזו שהוגשה על ידי הספק בהצעתו במכרז ,כך
שאופן פריסת תחנות הספק תעמוד בדרישות המכרז .בכל מקרה לא
תפחת כמות תחנות השירות מ 150-תחנות במהלך תקופת ההתקשרות.
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 .1.4.3.3רכב המזמין ,שיגיע לביצוע תדלוק בתחנות הספק שאינן תחנות שירות,
לא יוכל לקבל שירותי תדלוק מוזלים על פי מכרז זה .באם בוצע תדלוק,
המחיר שייגבה יהיה על פי המחיר המעודכן באותו חודש.
 .1.4.3.4שירותי התדלוק יתבצעו בכל אחת מעמדות התדלוק בתחנות השירות
המתאימות לתדלוק ממוחשב (לרבות עמדות תדלוק בשירות מלא).
 .1.4.3.5על תחנות השירות לעמוד ,במהלך תקופת ההתקשרות ,בדרישות
המצטברות המפורטות בכל דין  -לרבות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת
נפט) ,תשל"ז.1976-
 .1.4.3.6שירותי התדלוק יבוצעו על ידי הספק הזוכה באמצעות אחת מהשיטות
הבאות ,בהתאם לבחירת המזמין :תדלוק על בסיס התקן תדלוק או על
בסיס התקן תדלוק אוניברסלי; תדלוק על בסיס כרטיס תדלוק.
 .1.4.3.7הספק הזוכה מתחייב כי החל משבעה ( )7ימים מקבלת הנחיה מהמזמין,
בכל אחת מתחנות השירות יהיו ,בכל עת ,לפחות שתי ( )2פיות המתאימות
לתדלוק באמצעות התקן תדלוק אוניברסלי (לכל סוג דלק בנפרד ובהתאם
לדרישות המזמין) .יובהר כי ,על הספק הזוכה לעמוד בכל דרישות מנהל
הדלק בהתאם לתקנות תקנות משק הדלק (קידום התחרות) (כללים
לעניין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים) ,תשע"ב ,2011-בהתאם
לעדכונים.
 .1.4.3.8הספק מתחייב כי על התמורה שתידרש עבור כל שירות תדלוק לא תיגבה
תוספת מחיר מכל סיבה שהיא לרבות שינוי מרווח השיווק ,שינוי המחיר
המפוקח ,תוספת "שירות מלא" ,תוספת תדלוק לילי ,תדלוק בסופי שבוע
וכדומה.
 .1.4.3.9המזמין יהיה זכאי לכל הטבה שתינתן על ידי תחנות השירות לציבור
הרחב.
 .1.4.4עוד מובהר כי ,השירותים כוללים את כל הפעולות הנכללות במפרט השירותים,
הכל כמפורט ובכפוף לחוזה ו/או בהתאם להוראות החברה.
 .1.4.5השירותים יינתנו בהתאם למסמכי הזמנה זו להציע הצעות ,החוזה ,מפרט
השירותים ,הצעת המחיר וכל מסמך אחר שיתווסף למסמכי מכרז זה לאחר
פרסומו ,לרבות הבהרות (להלן" :מסמכי המכרז").
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 .1.4.6השירותים יינתנו מעת לעת על פי דרישת החברה ועם ההגעה של רכב/י החברה
לתחנת שירות.
 .2שלבי הליך ההזמנה להציע הצעות ולוחות זמנים
 .2.1עיון במסמכי המכרז
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה ,בכתובת,www.yefenof.co.il :
ולהדפיסם ללא תשלום.
 .2.2בקשות המשתתפים להבהרות
 .2.2.1עד למועד הנקוב לעיל ב"לוח זמנים למכרז" ,רשאים המשתתפים לפנות אל
החברה ,בכתב בלבד ,בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז או חלק
מהם ,לדוא"ל.sima_h@yefenof.co.il :
 .2.2.2תשובות החברה לבקשות ,ככל שהחברה תיענה לבקשת ההבהרות ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי ,תופצנה כהודעה לפי סעיף "שינוי תנאי המכרז ואישור המציע"
ויחולו עליהן הכללים האמורים בסעיף האמור.
 .2.2.3למען הסר ספק מובהר כי ,לא יהיה תוקף לכל התייחסות של החברה ,אלא אם
ניתנה בהודעה בכתב כאמור .אין ולא יהיה בקבלת הסברים שאינם בכתב ,כדי
להוות עילה לתביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי כנגד החברה מצד המשתתף
או המציע ,בכל הנוגע להבנה או לאי-הבנה של כל מסמך ממסמכי המכרז.
 .2.2.4מובהר ומודגש כי ,התשובות לשאלות ההבהרה יהוו חלק בלתי-נפרד ממסמכי
המכרז ועל המציע לצרף להצעתו העתק מהן ,כשהן חתומות על ידי מורשה
החתימה מטעמו בכל עמוד ,כמפורט בסעיף "שינוי תנאי המכרז ואישור המציע"
להלן.
 .2.3המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז
 .2.3.1ההצעות למכרז תוגשנה ,במסירה ידנית בלבד ,לא יאוחר מהמועד הנקוב לעיל
ב"לוח זמנים למכרז" (להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז") ,לתוך
תיבת המכרז שתיועד לכך ושתימצא במשרדי החברה ,בכתובת ביאליק  ,3קומה
 ,8חיפה .הצעות שתתקבלנה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תיפתחנה
ולא תיבדקנה על ידי החברה ותיפסלנה על הסף.
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 .2.3.2למען הסר ספק ,לא תתקבלנה הצעות שלא תוגשנה ישירות לתוך תיבת המכרז,
אף אם נמסרו או הונחו במשרדי החברה.
 .2.4שינוי לוחות זמנים
 .2.4.1החברה רשאית ,אך לא חייבת ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות את
לוחות הזמנים להליך ,ואף לשנותם מספר פעמים ,בהודעה שתינתן בהתאם
לסעיף "שינוי תנאי המכרז ואישור המציע" להלן .על המועדים החדשים ,אשר
ייקבעו על ידי החברה ,אם ייקבעו ,תחולנה כל ההוראות אשר חלו על המועדים
אשר קדמו להם ,אלא אם כן נאמר אחרת בהודעה בדבר השינוי.
 .3תנאי סף
 .3.1תנאי הסף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל התנאים הבאים:
 .3.1.1המציע הינו "חברת דלק" כהגדרתה בחוק משק הדלק (קידום התחרות) ,תשנ"ד-
 ,1994אשר רשומה ככזו במרשם חברות הדלק המתנהל על ידי מנהל הדלק
במשרד התשתיות הלאומיות ,כמפורט בהוראות סעיף  12לחוק ההסדרים
במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת
הכספים) ,תשס"א.2001-
 .3.1.2למציע פריסה ארצית של לפחות " 150תחנות דלק" ,כהגדרת מונח זה לעיל.
לצורך הוכחת עמידת המציע בשני תנאי הסף לעיל על המציע למלא את
התצהיר המצורף כטופס מס'  8למסמכי המכרז ,וכן לצרף להצעתו את
המסמכים והאישורים הנדרשים כמפורט בטופס האמור.
 .3.1.3המציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
:1976
( )1אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם
להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו.1975-
( )2אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח
חדש].
לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו את
האישורים הנדרשים (בתוקף) בתנאי הסף האמור.
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 .3.1.4המציע צירף להצעתו את ערבות המכרז ,ערבות בנקאית בהתאם להוראות סעיף
"ערבות המכרז" להלן.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז
להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור
לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו וזאת ,בין היתר ,לצורך עמידתו של
המציע ו/או מי מטעמו ,בתנאי הסף שפורטו לעיל.
למען הסר ספק ,מובהר כי ,על המציע לעמוד בכלל תנאי הסף ,במועד הגשת
ההצעה למכרז ובכל תקופת ההתקשרות.
 .4כללי הגשת ההצעות
 .4.1התאמה לתנאי המכרז
 .4.1.1ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז .על המציע להתייחס בהצעתו
לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים.
בכלל זאת ,כל אימת שנדרש המציע למלא סעיף בהצעת המחיר עליו למלא אותו
בשלמותו .אין להותיר סעיפים ללא מילוי.
 .4.1.2המציעים אינם רשאים לכלול במענה מטעמם כל הסתייגות ו/או התניה ו/או
תוספת ו/או השמטה ביחס לתנאי המכרז .המציעים יקבלו את תנאי המכרז על
כל מסמכיו (ובכלל זה גם חוזה ההתקשרות והמפרט הטכני המיוחד) ככתבם
וכלשונם .מקום שהוגשה הצעה המכילה הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת ו/או
השמטה כאמור תהא רשאית ,אך לא חייבת ,החברה לפסול את ההצעה האמורה
בהתאם לדין.
כמו כן ,תהא רשאית ,אך לא חייבת ,החברה לראות במציע שכלל בהצעתו
הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת ו/או השמטה כמציע אשר פעל בחוסר ניקיון
כפיים ותהא רשאית ,אך לא חייבת ,בהתאם ,להורות על חילוט ערבות מכרז של
מציע ,כולה או חלקה ,אחרי שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.
 .4.1.3למרות האמור לעיל ,תהא החברה רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שקול דעתה
הבלעדי ,להתעלם מכל הסתייגות ,שינוי ,תוספת או השמטה כאמור ולראות
במציע כמי שהגיש הצעה בלתי-מסויגת והתחייב לפעול על פי תנאי המכרז
ככתבם וכלשונם .ההחלטה בכל מקרה מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול דעתה
הבלעדי של החברה.
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 .4.1.4המציע רשאי לצרף להצעתו פרטים ומסמכים רלוונטיים נוספים ,לצורך הבהרה,
אימות הנתונים עליהם דווח ו/או לכל צורך אחר שלדעת המציע נדרשים על מנת
להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו.
 .4.1.5המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק
כאמור יהיה מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח .החברה תהיה רשאית,
אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לאפשר למציע לצרף אישור
מעו"ד/רו"ח על תאימות למקור של המסמכים שהגיש ,גם לאחר פתיחת הצעתו.
 .4.1.6לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין.
 .4.1.7המציע מסכים כי ,אם נפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר ,תהא
החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לתקן את הטעויות ,תהא ההשלכה הכספית
לתיקון אשר תהא ,וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי
החברה.
 .4.2הצעה חתומה
 .4.2.1ההצעה תהיה חתומה בחתימה מלאה של מורשי החתימה של המציע .המציע
ימציא אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה של החותמים על ההצעה כאמור .נוסח
האישור מצורף להזמנה זו כטופס מס' .2
 .4.3אופן הגשת מסמכי ההצעה
 .4.3.1על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים אשר צורפו לחוברת המכרז
והמפורטים בתוכן העניינים למסמכי המכרז המופיע לעיל ,וכן את כל המסמכים
והאסמכתאות הדרושים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף ,כמפורט בסעיף
"תנאי הסף להשתתפות במכרז" לעיל.
 .4.3.2ההצעה ,על כל מסמכיה ,תוגש בשני ( )2עותקים :עותק אחד אשר יסומן כמקור,
ועותק נוסף שיסומן כהעתק.
 .4.3.3המציע יחתום בחותמת חברה ובחתימת מורשה חתימה על כל עמודי הצעתו.
 .4.3.4כל העמודים יהיו ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי.
 .4.3.5המציע יחזיר את חוברת מכרז זו ,וכל הבהרה בכתב שהועברה כשהן חתומות
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בחותמת החברה ובחתימת מורשה חתימה בכל עמוד ומסמך.
 .4.3.6כל מסמכי ההצעה המצורפים ,לרבות המסמכים להוכחת תנאי הסף וכל מסמך
המכיל את הצעתו הכספית של המציע יוגשו בשתי תיקיות נפרדות ומסודרות,
כולל מפתח עניינים מפורט ומספור רץ של כל העמודים .כל מסמך המוגש
להוכחת תנאי סף יופרד בחוצץ הנושא את מספר תנאי הסף ,כקבוע במסמכי
הזמנה זו.
 .4.3.7החברה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפסול
הצעה אשר לא יצורפו אליה המסמכים כמפורט לעיל.
 .4.4ערבות המכרז
 .4.4.1המציע יצרף להצעתו ערבות מכרז  -ערבות בנקאית אוטונומית בלתי-מותנית
מאת בנק ישראלי מורשה ,בהתאם לסכום הקבוע בטופס מס'  ,3להבטחת
התחייבותו לעמידה בתנאי המכרז.
 .4.4.2ערבות המכרז תהא ערוכה בנוסח טופס מס' .3
 .4.4.3על המציעים להגיש את ערבות המכרז בנוסח המדויק המופיע בטופס מס' 3
כאמור .תשומת לב המציעים כי ,הצעה שתוגש עם ערבות מכרז בנוסח שונה
מהנוסח שבטופס מס'  3שצורף למסמכי המכרז  -תיפסל.
 .4.4.4ערבות המכרז תעמוד בתוקפה החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד למועד
הקבוע בטופס מס' .3
 .4.4.5על אף האמור ,החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
לדרוש מהמציע הארכת ערבות המכרז לתקופה נוספת של שלושה ( )3חודשים.
 .4.4.6החברה תשיב למציע את ערבות המכרז בסמוך לאחר דחייתה של הצעה ,או
בסמוך לאחר שהחברה חתמה על חוזה עם המציע שנבחר לבצע את הפרויקט
משמצאה כי ,זה עמד בתנאים לחתימת החוזה (ובכלל זאת גם המצאת ערבות
ביצוע על פי תנאי החוזה).
 .4.4.7החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,להציג את ערבות המכרז לפירעון ולחלט
את הסכום הנקוב בה (או כל חלק ממנו) ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מקום
שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות
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ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז ,לרבות ההוראות
בדבר חתימת החוזה ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה
ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז (להלן
כל אחד מהנ"ל" :הסתלקות מהמכרז").
 .4.4.8מוסכם בזה כי ,בגין הסתלקותו של המציע תהא החברה רשאית לחלט את
ערבות המכרז.
 .4.4.9מובהר כי אין בזכויות החברה כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר
עומד לרשותה בהתאם למסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.
 .4.4.10החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לחלט את ערבות המכרז ,מבלי שתצטרך לנמק
בקשתה או לבסס דרישתה או לפנות קודם לכן אל המציע ,וזאת על ידי הצגת
כתב ערבות המכרז בפני הבנק.
 .4.4.11מציע אשר ערבות המכרז הוחזרה לו לא יוכל לערער על הזכיה במכרז ,אלא אם
כן המציא לחברה במצורף לבקשתו לערער ערבות שתום תוקפה הינו שלושה ()3
חודשים מיום החזרתה לחברה.
 .5אופן מילוי הצעת המחיר
 .5.1על המציע למלא את טופס הצעת המחיר (טופס מס'  )7ולציין בו את ההנחה (באגורות)
המוצעת על ידו בהתייחס לליטר תזקיק (ביחס לכל סוגי התזקיקים).
 .5.2מובהר כי הצעת המחיר המוצעת על ידי המציע במכרז זה מהווה הצעה אחידה ,ולא תיעשה
הבחנה/לא תיגבה תוספת מחיר מכל סיבה שהיא לרבות שינוי מרווח השיווק ,שינוי המחיר
המפוקח ,תוספת "שירות מלא" ,תוספת תדלוק לילי ,תדלוק בסופי שבוע וכדומה.
 .5.3על המציע למלא את הצעת המחיר מטעמו בכתב קריא וברור .הצעה ממנה לא ניתן יהיה
ללמוד מה כתוב או שתתפרש למשמעויות שונות עלולה להיפסל.
 .5.4המטבע שישמש לצורך הצעה זו יהיה שקלים חדשים בלבד.
 .5.5כל הסכומים הכלולים בהצעת המחיר של המציע יהיו ללא מע"מ.
 .5.6תנאי ההצמדה של התמורה יהיו בהתאם למוגדר בחוזה ,ככל שהוגדר שם.
 .5.7תנאי תשלום התמורה למציע יהיו בהתאם למוגדר בחוזה.
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 .6אופן בחינת ההצעות
 .6.1שלב ראשון  -בדיקת עמידה בתנאי סף
בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,ביחס
לעמידתן בתנאי הסף .רק הצעות שעמדו בכל תנאי הסף ,יעברו לבדיקה של השלב השני.
 .6.2שלב שני  -בדיקת הצעת המחיר ( - )Pהמהווה  100%מניקוד ההצעה
בשלב זה ייבדקו הצעות המחיר שהוגשו בנוסח המצורף בטופס  ,7כאשר הצעת המחיר
מהווה  100%ממשקל ההצעה הזוכה .המציע שהגיש את הצעת המחיר הזולה ביותר ,קרי
הצעת המחיר הנמוכה ביותר יקבל את מלוא הניקוד בגין רכיב הצעת המחיר ויתר המציעים
ינוקדו באופן יחסי אליו ,בכפוף לאמור בהמשך סעיף-משנה זה להלן.
הציון יחושב על פי הנוסחה הבאה:

הצעת המחיר בהצעה הזולה ביותר
𝑷 = 𝟎𝟎𝟏 𝐗
הצעת המחיר בהצעה הנבחנת
 .6.2.1החברה אינה חייבת לבחור בהצעה בעלת הציון הגבוה ביותר (הזולה ביותר),
והיא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להחליט על בחירת
ההצעה המתאימה ביותר או להחליט לא לבחור כל הצעה שהיא ,והכל במטרה
להבטיח את מירב היתרונות לחברה .במקרה של אי-בחירה בהצעה כלשהי,
המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת החברה.
 .6.2.2החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לתקן טעויות סופר
ו/או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעות .התיקון יעשה במהלך בדיקת ההצעות
בידי החברה וירשם בפרוטוקול ,כאשר ההודעה על התיקון תימסר למציע.
 .6.2.3החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעות  -אם הן
חסרות ,מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי-נכונות או על הבנה מוטעית של
מושא המכרז ,זולת אם החליטה החברה אחרת .אין באמור כדי לגרוע מזכותה
של החברה למחול על פגמים טכניים שנפלו בהצעה בתום לב.
 .6.2.4פסילה בעקבות ניסיון קודם רע :החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לפסול על הסף מציע אשר לגביו היה לחברה ניסיון רע ו/או כושל ,לרבות
מקרה של אי-שביעות רצון משמעותית מעבודתו ו/או אספקת שירותים על ידו,
אי-עמידה בסטנדרטים של השירות הנדרש ,הפרת התחייבויות קודמות כלפי
החברה ,חשד למרמה וכיוצא באלה ,או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית (בכתב)
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על טיב עבודתו .במקרים אלה ,תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני
מתן ההחלטה הסופית  -וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .6.2.5פסילה בעקבות ניגוד עניינים :החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים .בין היתר  -אם יהיה יסוד
לחשש כי ,בביצוע ההתקשרות על ידי המציע יש ניגוד עניינים ,קיים או
פוטנציאלי ,עם השירותים ו/או העבודות.
 .7תוקף ההצעה
 .7.1ההצעה תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה ,למשך שישה ( )6חודשים מהמועד האחרון להגשת
ההצעות.
 .7.2החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבקש מהמציעים (או מי
מהם) להאריך את תוקף הצעתם לתקופה של עד שלושה ( )3חודשים נוספים.

 .8אישור הבנת תנאים על ידי המציע ואיסור חזרה מהצעה
 .8.1כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו
ועל מתן השירותים.
 .8.2המציע יאשר כי ,קיבל לידיו את מסמכי המכרז ,קראם והבינם ,והוא מקבל על עצמו את
תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם .נוסח ההצהרה מצורף להזמנה זו כטופס
מס' .1
 .8.3לא תישמע כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה של המציע באשר לאי-הבנת תנאי המכרז,
והמציע לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה .חזר
המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא  -יעמדו לחברה כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי
המכרז ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,חילוט ערבות המכרז שצורפה להצעתו למכרז.

 .9שינוי תנאי המכרז ואישור המציע
 .9.1כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים ,החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לשנות ,לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה ,בהתייחס לאחד או יותר מהמציעים ,אם
היא סבורה כי שינוי ,עדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכי החברה.
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 .9.2שינוי תנאי המכרז (ובכלל זה  -עדכון ו/או קביעת סייג) ייעשה בהודעה בכתב שתופץ
למציעים .כל הודעה כאמור תהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי המכרז .למען הסר ספק מובהר
כי ,לא יהיה כל תוקף לשינוי כאמור לעיל ,אלא אם ניתנה על כך הודעה בכתב מטעם
החברה .המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק
ממסמכי המכרז .גם אם לא צירף מציע את כל ההודעות כאמור ,הוא ייחשב כמי שקרא
אותן והסכים להן מלכתחילה ,והחברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לדרוש את חתימתו על גביהן בכל שלב.
.10מידע המסופק למציעים
 .10.1המידע המקצועי המסופק למשתתפים (לרבות המציעים והזוכים) על ידי החברה ,במסגרת
מסמכי מכרז זה ,הינו בהתאם למיטב ידיעתה והערכתה של החברה במועד עריכת מכרז
זה ופרסומו .יחד עם זאת ,מקום בו נמסרו נתונים כמותיים ,המידע הוא בגדר אומדן
בלבד ,ואין החברה מתחייבת למלוא היקף הנתונים הכמותיים האמורים ,לא בעת עריכת
המכרז ולא בתקופת ההתקשרות או לאחריה.
 .10.2על המשתתף לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את כל הנתונים הרלוונטיים לו לשם הגשת
הצעתו או לשם מילוי מכלול התחייבויות הזוכה במכרז על פי המכרז והחוזה  -ובכלל זה:
הנתונים המשפטיים ,הטכניים ,הכלכליים ,השמאיים ,המקצועיים ,העסקיים ואחרים.
 .10.3ההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין ,והמשתתפים ייחשבו כמי שקיבלו
ייעוץ משפטי ומקצועי מתאים לצורך השתתפות במכרז והגשת ההצעות .בחתימתו על גבי
טופס מס'  ,1מאשר כל משתתף כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז ,קרא אותם והבינם,
והוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם.
.11סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן
 .11.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי ,המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים
בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום תכסיסנות,
עורמה או חוסר ניקיון כפיים.
.12ניגוד עניינים
 .12.1המציע לא יהיה בניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו במסגרת מכרז זה ובין קשריו
העסקיים ,המקצועיים או האישיים ,בין בשכר (או תמורת טובת הנאה כלשהי) ובין אם
לאו ,לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים" .ניגוד עניינים" משמעו אף
חשש לניגוד עניינים כאמור.
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 .12.2אם ייווצר מצב של ניגוד עניינים ,ידווח המציע על כך מיד לחברה בכתב וימלא אחר כל
הנחיות החברה בנדון.
 .12.3המציע יחתום במסגרת הזמנה זו על הצהרה והתחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח
המצורף כטופס מס'  6ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה.
.13בקשת הבהרות להצעות שהוגשו
 .13.1החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות למציעים (או מי מהם)
בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים,
כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן.
 .13.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים  -לאחר הגשת ההצעות למכרז  -להשלים מידע חסר
ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או
חברי הצוות מטעמו וזאת ,בין היתר ,לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות
מטעמו ,בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו.
 .13.3המציעים יעבירו לחברה את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה
החברה בפנייתה ,לפי כתובת החברה .תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק
בלתי-נפרד ממנה.
.14תנאים מוקדמים לחתימת חוזה
 .14.1בתוך שבעה ( )7ימי עסקים ממועד הודעת החברה על הכרזת הצעתו כהצעה זוכה במכרז
ימציא הזוכה לחברה את ערבות הביצוע  -ערבות בנקאית בנוסח נספח א' לחוזה .המצאה
כנדרש של ערבות הביצוע תהווה תנאי מוקדם לחתימת חוזה עם הזוכה.
 .14.2בתוך שבעה ( )7ימי עסקים ממועד הודעת החברה על הכרזת הצעתו כהצעה זוכה במכרז
ימציא הזוכה לחברה אישור עריכת ביטוחים בנוסח נספח ג' לחוזה .המצאת אישורים
כנדרש תהווה תנאי מוקדם לחתימת חוזה עם הזוכה.
.15הגשה מתוקנת של מסמכי הזוכה
 .15.1לאחר קבלת מסמכי הזוכה ,תבחן החברה ,האם הומצאו כל המסמכים ,הנתונים
והאסמכתאות הנדרשים ואת התאמתם לדרישותיו .ככל שמצאה החברה כי ,נדרשים
תיקונים ו/או השלמות לצורך אישורם ,תודיע על תוצאות בדיקתה לזוכה ותציין מה הם
 18חתימה +חותמת המציע ________________ [גירסה ]31-10-19 - 3

חברת יפה נוף בע"מ
מכרז פומבי מס'  35/2019לאספקת שירותי תדלוק

התיקונים וההשלמות הנדרשים.
 .15.2הזוכה יבצע את התיקונים וההשלמות הנדרשים בתוך שלושה ( )3ימי עסקים ממועד
דרישת החברה ,או בתוך זמן סביר אחר שייקבע על ידי החברה בהודעתה ,וימסור את
המסמכים לבדיקה חוזרת של החברה לאחר שהשלים לדעתו את כל התיקונים וההשלמות
הנדרשים.
 .15.3למען הסר ספק ,מקום בו המועד הקבוע להמצאת מסמכים הינו לאחר חתימת החוזה על
ידי החברה ,הרי שאין בקביעת המועדים לעיל או בקביעת פרק זמן סביר על ידי החברה
ואין בהטלת הפיצויים המוסכמים להלן כדי להוות אישור לשינוי המועד החוזי להשלמת
עבודות כלשהן ואין באמור כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או לגרוע מאחריות
הזוכה להשלמת העבודות ולעמידה במועדים הקבועים בחוזה.
.16אישור החברה להתקיימות התנאים וסעדים
 .16.1לא המציא הזוכה מסמך כלשהו להוכחת איזה מהתנאים המנויים לעיל בתוך פרק הזמן
הנקוב להמצאתו (או להמצאה חוזרת שלו) ו/או לא אישרה החברה התקיימות איזה
מהתנאים המנויים לעיל בתוך פרק הזמן הנקוב לאישורו החוזר הראשון על ידי החברה,
מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי ,יהווה הדבר הפרה של התחייבויות הזוכה
על פי המכרז ו/או החוזה (לפי העניין) ,והחברה תהא רשאית לפעול לקבלת כל סעד על פי
מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.
 .16.2בנוסף לאמור לעיל תהא החברה רשאית ,אך לא חייבת ,בין היתר ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לפעול כאמור להלן  -מבלי שלזוכה תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי
החברה בשל כך:
 .16.2.1בעניין אי-התקיימות התנאים לחתימת חוזה  -לבטל את זכיית הזוכה ,לחלט את
ערבות המכרז של הזוכה ו/או להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות מושא
מכרז זה  -לפי בחירת החברה.
 .16.2.2בעניין אי-התקיימות התנאים האחרים  -לבטל את ההתקשרות עם הזוכה,
לחלט את ערבות הביצוע של הזוכה ו/או להתקשר עם גורם אחר לביצוע
העבודות מושא מכרז זה  -לפי בחירת החברה.
.17השבת ערבות המכרז
 .17.1משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה להצעתו ,כדלקמן:
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 .17.1.1למשתתף שהצעתו למכרז נפסלה או שלא נבחר כזוכה  -עם קבלת הודעה כאמור.
 .17.1.2למשתתף שנבחר כזוכה  -לאחר חתימת החוזה ,המצאת ערבות ביצוע וכלל
האישורים והדרישות כאמור לעיל ובחוזה.
.18עילות לחילוט ערבות המכרז
 .18.1בנוסף לאמור לעיל ,המזמינה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
להציג את ערבות המכרז לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה במלואו וכפיצוי מוסכם,
בלי צורך ב הערכת והוכחת נזק ,בכל מקרה בו המציע לא קיים את תנאי המכרז ,ובכלל
זה ,בכל אחד מהמקרים הבאים:
.18.1.1
.18.1.2
.18.1.3
.18.1.4

אם המציע נהג במהלך המכרז בתכסיסנות ,עורמה או חוסר ניקיון כפיים.
אם יתברר כי המציע מסר לחברה מידע מטעה או מידע בלתי-מדויק ,או מסרב
לפעול בהתאם להוראות המכרז בשלב בדיקת ההצעות.
אם המציע חזר בו בהצעה שהגיש למכרז לאחר שחלף המועד האחרון להגשת
הצעות.
לאחר שנבחר כזוכה במכרז ,המציע לא פעל לפי ההוראות שהן תנאי מוקדם
ליצירת ההתקשרות (כגון אי-הגשת אישור עריכת ביטוחים כנדרש ,ליקויים
בהיערכות המוקדמת של המציע לביצוע וכדומה).

.19זכויות החברה במסמכים
 .19.1מסמכי המכרז הם רכושה של החברה והם נמסרים למציע לשם השתתפותו בלבד .אין
לעשות במסמכי המכרז כל שימוש אלא למטרה זו.
 .19.2למען הסר ספק מובהר כי ,מסמכי המכרז הם רכושה של החברה גם לאחר שמולאו על ידי
המציע ,והחברה תוכל לעשות בהם ובנתונים שמולאו בהצעות המציעים כל שימוש ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,וזאת בין אם המציע נבחר לספק את השירותים ובין אם לאו ,מבלי
שלמציע תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר לכך.
.20החוזה
 .20.1כל זוכה יהיה מחויב כלפי החברה על פי התנאים המפורטים בהצעתו ,על כל נספחיה,
לרבות החוזה ,מפרט השירותים והצעת המחיר ,וכל מסמך אחר אשר צורף למכרז אף
לאחר פרסומו.
 .20.2למען הסר ספק מובהר כי ,עובר לחתימת החוזה בפועל על ידי החברה לא יהא קיים חוזה
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בר תוקף בין הצדדים.
.21זכות עיון בהצעה הזוכה
 .21.1בהתאם לתקנה (21ה) לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג ,1993-כל משתתף במכרז יהא
רשאי לעיין בהחלטה הסופית של החברה ,בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז ,וזאת בתוך
שלושים ( )30ימים מקבלתו את ההודעה על תוצאות המכרז.
 .21.2משתתף במכרז לא יהא רשאי לעיין בחלקים של החלטות החברה או בחלקים של ההצעה
הזוכה ,אשר העיון בהם עלול לדעת החברה לחשוף סוד מסחרי ,או סוד מקצועי ,או לפגוע
בביטחון המדינה ,ביחסי החוץ שלה ,בכלכלתה או בביטחון הציבור.
.22דין חל
 .22.1הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,בנוסחם מעת לעת .ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם
לכל דין ,והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך
והגשת ההצעות.
.23תניית שיפוט ייחודית
 .23.1כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר חיפה.
.24הוצאות ההשתתפות בהליך
 .24.1המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת החברה
בגין הוצאות אלה.
.25ביטול ההליך ואישור תקציבי לביצוע העבודות מושא ההזמנה להציע הצעות
 .25.1החברה רשאית ,אך לא חייבת ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את ההליך.
במקרה זה החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבצע את השירותים
בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים ,מבלי שתהא למציעים כל תביעה ו/או דרישה ו/או
טענה בקשר לכך.
 .25.2מתן השירותים במכרז זה מותנה בקבלת אישור תקציבי .לפיכך ,קיימת אפשרות לביטול
המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות ,כתוצאה מאי-קבלת האישור התקציבי
האמור .בעצם הגשת ההצעות למכרז ,יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את
האמור לעיל ,מוותרים על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד החברה בעניין זה
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ומתחייבים שלא להעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד החברה ,בקשר עם ביטול
המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז.
 .25.3בנוסף לאמור לעיל ,בעצם הגשת הצעה למכרז ,מתחייב כל מציע כי אם תיבחר הצעתו
כהצעה הזוכה במכרז ,ותיגרם דחייה במועד מתן השירותים לפי המכרז ,יאריך את תוקף
ערבות המכרז שהגיש במסגרת הצעתו ,ללא כל תמורה נוספת ,לפי דרישת החברה ,ובלבד
שהארכת ערבות המכרז כאמור ,לא תארך על שישה ( )6חודשים ממועד פקיעת תוקף
ערבות המכרז שהגיש אותו מציע למכרז .המציע מוותר מראש על כל תביעה ו/או דרישה
ו/או טענה ומתחייב שלא להעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה ,בקשר
עם הארכת תוקף ערבות המכרז כאמור ולרבות במקרה של ביטול המכרז ,לאחר חלוף
תקופת הארכת ערבות המכרז כאמור.
 .25.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז והחוזה ,לעיל ולהלן,
החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את ערבות המכרז
שהגיש הזוכה במסגרת הצעתו למכרז ,כולה או חלקה ,בין היתר במקרה שהמציע יפר את
התחייבותו להאריך את תוקפה של ערבות המכרז כאמור בסעיף זה.
.26הצעה בודדת
 .26.1כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.
 .26.2האמור לעיל חל גם על מי ששולט במציע ,או הנשלט על ידו ,או הנשלט על ידי גורם שלישי
השולט גם בו .לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של למעלה מעשרים וחמישה
אחוזים ( )25%מזכויות הצבעה באסיפה הכללית ו/או הזכות למנות יותר מחמישים
אחוזים ( )50%מהדירקטורים.
.27קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת החברה
 .27.1אם ייקבע על ידי החברה זוכה (להלן" :הזוכה המקורי") ,והוא יחל במתן השירותים,
ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של הזוכה המקורי
בטלה ,מתחייב הזוכה המקורי להפסיק את מתן השירותים ולהעביר לחברה את כל המידע
המצוי אצלו בצירוף דוח עדכני באשר לפעולות שכבר בוצעו על ידו ,ולאפשר כניסתו של
זוכה אחר למתן השירותים באופן בטוח ומסודר ,ובכלל זה לקיים את הוראות החברה.
.28כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות
 .28.1כתובתה של החברה היא כמפורט במבוא למסמך זה .כתובתם של המשתתפים תיראה
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ככתובת שנקבעה במסמכיהם.
 .28.2כל הודעה אשר תישלח על ידי החברה לכתובת המשתתפים בדואר רשום ,תיראה כאילו
התקבלה אצל המשתתפים תוך שלושה ( )3ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה
בפקסימיליה או בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים ביום העסקים שלאחר
היום בו נשלחה; ואם נמסרה ביד  -בעת מסירתה.
בכבוד רב,
יפה נוף  -תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ
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טופס מס'  - 1הצהרת המציע
תאריך __________
לכבוד
חברת יפה נוף בע"מ (להלן" :החברה")
א.ג.נ,.

נוסח הצהרת המציע
מכרז פומבי מס'  35/2019לאספקת שירותי תדלוק לרכבי חברת יפה נוף בע"מ
אנו החתומים מטה ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ויודעים
את כל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודות ,מציעים בזה לבצע את העבודות מושא המכרז
בהתאם לאמור במכרז זה ולפי המחיר שננקב על ידינו כתמורה  -וכן ,מצהירים ומתחייבים
בזה כדלקמן:
 .1אנו מצהירים בזה כי ,הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ונספחיו והגשנו את הצעתנו
בהתאם.
 .2אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות ו/או דרישות ו/או טענות,
לרבות כאלו המבוססות על אי-ידיעה ו/או אי-הבנה ,ואנו מוותרים מראש על תביעה
ו/או דרישה ו/או טענה כאמור.
 .3הננו מצהירים כי ,ידועה לנו כל האינפורמציה המצורפת למסמכי המכרז ,ולא תהיה
לנו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בגין מידע זה גם אם אין הוא תואם
את מצב הדברים בפועל.
 .4הננו מצהירים כי ,ידוע לנו כי מתן השירותים מושא המכרז הינו כפוף להוראות המכרז
ונספחיו ,והוראות כל דין.
 .5אנו מצהירים כי ,אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,הצעתנו זו
עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ,ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות,
בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיהם.
 .6אנו מצהירים בזה כי ,הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .7הננו בעלי הידע ,הניסיון והכישורים הדרושים למתן השירותים ,הן מבחינת מימונן
והן מבחינת הדרישות המקצועיות ,בהתאם לכל מסמכי המכרז ,לרבות כוח האדם.
 .8הננו מסוגלים ,מכל בחינה שהיא ,לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות
המכרז.
 .9אנו מתחייבים לבצע את העבודות מושא המכרז ברמה גבוהה ובהתאם לדרישות
החברה בעניין זה.
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 .10אנו מצהירים כי ,ביכולתנו לעמוד בכל התנאים הנדרשים על פי כל דין לצורך ביצוע
העבודות.
 .11הננו מצהירים כי ,ידוע לנו שהתקשרות על פי מכרז זה כפופה לקיומם של אישורים
תקציביים והרשאה תקציבית.
 .12התמורה המבוקשת על ידינו תמורת ביצוע העבודות הינה כמפורט בהצעתנו ,והיא
מהווה מחיר סופי ומוחלט ,הכולל את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל
מין וסוג הכרוכות ו/או הקשורות ו/או הנובעות מביצוע העבודות ,על פי מסמכי
המכרז.
 .13אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז ,ללא
כל הסתייגות שהיא.
 .14הצעתנו זו היא בלתי-חוזרת ,אינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה כאמור
במסמכי המכרז.
 .15אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי ,בתוך שבעה ( )7ימי עסקים מיום קבלת ההודעה
על הזכיה ,נמציא לחברה את החוזה על נספחיו ,על כל שינוייהם  -ככל שיהיו ,כשהם
חתומים על ידינו ,לרבות כל המסמכים אותם אנו נדרשים להמציא על פי מסמכי
המכרז ,כגון אישור עריכת ביטוחים.
 .16ככל שהצעה זו מוגשת על ידי תאגיד ,אנו מצהירים כי ,הצעתנו היא בגדר המטרות
והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,אנו זכאים לחתום בשם
התאגיד על הצעה זו ,ואין כל מניעה על פי כל דין ו/או חוזה לחתימתנו על הצעה זו.

חתימה וחותמת המציע _______________ :תאריך______________:
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טופס מס'  - 2אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד
על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי ,בפרקים שלהלן:
א .מעמד משפטי
במקרה של יחיד יש לצרף תעודת עוסק מורשה.
במקרה של חברה  -יש למלא את פרקים ב ו-ג'.
יש לצרף תדפיס מרשם החברות  /עוסק מורשה.
ב .פרטים כלליים
שם:

___________________________________________

כתובת:

___________________________________________

טלפון:

___________________________________________
____________________________________

מס' התאגיד:

או  -מס' עוסק מורשה____________________________________ :
ג .שמות בעלי זכות החתימה
שם משפחה

שם פרטי

דוגמת חתימה

מס' תעודת זהות

אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת כי ,הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים
ועדכניים.
__________________ __________________
(חתימה)

___________________
(חתימה)

(חתימה)
אישור עו"ד /רו"ח [לתאגיד בלבד]

אני הח"מ ,_______________________ ,עו"ד  /רו"ח ,מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי החתימה
של החברה/השותפות הנ"ל ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את __________________ (החברה /
השותפות) לכל דבר ועניין.
_________________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת

* במקרה של תאגיד (לרבות שותפות רשומה) ,המציע יצרף להצעתו  -העתק מאומת על ידי עורך דין של תעודת
ההתאגדות ,תדפיס עדכני מהמרשם המתנהל כדין ביחס לתאגיד ,ופרוטוקול זכויות חתימה (פרוטוקול מאושר,
על ידי רו"ח או עו"ד ,או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד ו/או הדין ,המאשר כי
החותמים על מסמכי המכרז וההצעה מוסמכים לחייב בחתימתם את המציע ולהגיש הצעות מחייבות בשמו).
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טופס מס'  - 3נוסח ערבות המכרז
לכבוד
חברת יפה נוף בע"מ (להלן" :החברה")
ביאליק  ,3חיפה 33112

תאריך__________:

א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס'_______:
.1

ת.ז/.ח.פ/.ע.מ
מס'
_______________________________
לבקשת
___________________ (להלן" :המציע") אנחנו ערבים בזה כלפי החברה לסילוק כל
סכום עד לסך כולל של ( ₪ 2,000אלפים שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו
מאת המציע בקשר עם השתתפות במכרז פומבי מס'  35/2019לאספקת שירותי תדלוק לרכבי
החברה.

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,תוך תקופה שלא תעלה על שבעה ( )7ימים ממועד קבלת
דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן ,אנחנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ,ובלבד
שלא יעלה על סכום הערבות ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו
חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע.

.3

כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________
בכתובת ____________________ כשהיא חתומה על ידי המוסמכים מטעמכם.
לעניין סעיף זה ,דרישה אשר תימסר בפקס או בדואר אלקטרוני ,לא תיחשב כדרישה.

.4

התשלום כאמור בסעיף  2לעיל ייעשה על ידינו ,בדרך של העברה בנקאית לחשבונכם על פי
הפרטים שיימסרו על ידיכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידינו לפקודתכם -
על פי שיקול דעתכם הבלעדי.

.5

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 19/08/2020כולל) בלבד ,ולאחר תאריך זה תהיה בטלה
ומבוטלת .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך
הנ"ל.

.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
_______________

שם הבנק מוציא הערבות______________________ :
מס' /שם הסניף______________________ :
מס' טלפון_____________ :מס' פקס_____________ :
כתובת למשלוח דרישת מימוש הערבות______________________ :
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טופס מס'  - 4תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אנו הח"מ _________________ ת.ז ,_________________ .לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן,
מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש כ[ ____________________________________________-תפקיד],
ב[ ___________________________________________________-שם המציע].
 .2אני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.
 .3יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המציע/החבר במציע או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות***;
המציע/החבר במציע או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות*** ,אך
במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
* "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 ,תשמ"ז ,1987-או עבירה לפי חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א .1991-ולעניין עסקאות
לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב,2011-
גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 .4יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח1998-
(להלן" :חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המציע.
חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
 .5למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה
הרלוונטיות להלן:
חלופה ( - )1המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
חלופה ( - )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,ובמידת הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן .במקרה שהמציע
התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות
חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה (- )2
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הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
 .6למציע שסימן את החלופה ( )2בסעיף  5לעיל  -המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר
זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך שלושים ( )30ימים
ממועד התקשרותו עם יפה נוף ,תחבורה ,תשתיות ובניה בע"מ (ככל שתהיה התקשרות
כאמור).
 .7אני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהיר זה אמת.

_________________
(חתימת המצהיר)
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טופס מס'  - 5תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה
אני הח"מ ,___________________ ,נושא/ת ת"ז _____________________ ,מורשה/מורשית
חתימה מטעם ______________________________ ,מס' זיהוי/ח.פ___________________.
(להלן" :המציע").לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת ובכתב כדלקמן:
 .1המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי
המציע לפי דיני העבודה כהגדרתם להלן ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על המציע,
ככל שחלים הסכמים או צווים כאמור.
 .2המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ,ימשיכו לשמור על זכויות עובדי המציע
המפורטות לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות מושא מכרז זה.
 .3המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה,
בשל הפרת דיני העבודה כהגדרתם להלן ,ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה על
ידי מפקח שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות המנהליות ,תשמ"ו ,1985-ביותר משני קנסות בשל
הפרת דיני העבודה ,וכן לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר המינימום ,תשמ"ז - 1987-ולחילופין:
חלפה שנה ממועד ההרשעה ,או אם הורשעו פעמיים או יותר  -חלפו שלוש ( )3שנים לפחות ממועד
ההרשעה האחרון.
 .4המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש ( )3השנים
שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה.
 .5המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל
הוראות הדין בעניין עובדים זרים .ידוע לנו כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ,אך במועדים
שונים ,נחשבים לקנסות שונים.
לעניין תצהיר זה" :דיני העבודה"  -החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה,
תשכ"ט ,1969-אשר שר הכלכלה והתעשייה ממונה על ביצועם.
הנני מצהיר\ה כי שמי הוא__________________________ ,החתימה המופיעה בשולי גיליון זה
היא חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.
שם מלא  +חתימה

תאריך
אישור עו"ד

אני הח"מ ,עו"ד____________________ ,מאשר/ת בזאת כי ה"ה ________________________
מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע .כמו כן ,אני מאשר/ת כי ביום_____ בחודש______ בשנת  2019הופיע
בפני במשרדי ב____________________ ,ה"ה הנ"ל ,מס' זהות___________________ /המוכר/מוכרת
לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו/הזהרתיה כי עליה/עליו להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים
הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/חתמה בפני על תצהיר זה ואישר/אישרה את תוכנו ואמיתתו.
חתימה __________________:תאריך_________________ :
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טופס מס'  - 6הצהרה והתחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים

.1

.2

.3
.4

.5

.6
.7
.8

כ-
המשמש
___________________,
ת"ז
___________________,
אני,
___________________________ ב( ________________________-להלן" :המציע") מתחייב
בזאת:
אנחנו מתחייבים שלא יהיה למציע ,לפי העניין ,או לעובדים מטעם המציע או לספקי/קבלני-משנה מטעמו
או לכל אדם אחר מטעמו במהלך תקופת ההתקשרות ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי
עניין בתחום ביצוע העבודות נשוא מכרז פומבי מס'  35/2019לאספקת שירותי תדלוק לרכבי חברת יפה
נוסף בע"מ ,בעבור חברת יפה נוף בע"מ (להלן" :המזמינה") ,ומילוי תנאיו ,והמציע אינו צפוי לכל תביעה
ו/או דרישה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו ,בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי המכרז והחוזה.
אנחנו מתחייבים כי ,המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של
ניגוד עניינים כאמור לעיל ,לרבות :קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר ,אם העבודה כאמור עלולה
להעמיד את המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.
אנחנו מתחייבים כי ,המציע יודיע למזמינה באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא המציע
במצב של ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.
אנחנו מתחייבים כי ,המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע
התחייבויות המציע כאמור מכרז זה ,ובכלל זה יימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו כדי לקדם את עניינו
ו/או מי מטעמו ו/או ענייני צד שלישי.
אנחנו מצהירים ומתחייבים בשם המציע כי ,המציע ידווח מראש למזמינה על כל כוונה שלו להתקשר עם
כל גורם ,העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראות
המזמינה בעניין .המזמינה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לא לאשר למציע התקשרות
כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו היעדר ניגוד עניינים ,והמציע מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות
אלו.
לא תהיינה למציע כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמינה בקשר
עם מניעת ניגוד עניינים.
ברור לי כי הפרת התחייבות זו כלפי המזמינה מהווה הפרה יסודית של החוזה מושא מכרז פומבי מס'
.35/2019
מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של חשש לניגוד
עניינים או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.
ולראיה באתי על החתום:
___________________________
_______________________
חתימה
שם המצהיר
אישור עו"ד

אני הח"מ ,עו"ד_________________ ,מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני
במשרדי ,ברחוב ____________________ ,מר/גב' ____________________________ ,אשר
זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז .מס'___________________ [במידה והמציע הוא תאגיד:
המשמש/משמשת בתפקיד_______________________________ במציע והמוסמך/מוסמכת לעשות
תצהיר זה בשמה ומטעמה] ,ולאחר שהזהרתיו/הזהרתיה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה זה וחתם/חתמה
עליו בפני.
_______________________

חתימת עו"ד

__________________________

(חותמת  +מס' רישיון)
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טופס מס'  - 7כתב הצעת המחיר
הצעתנו למכרז מס'  35/2019לאספקת שירותי תדלוק לרכבי חברת יפה נוף בע"מ  -הינה
כמפורט להלן:
הצעת המציע הינה עבור ליטר תזקיק ,לכל סוגי התזקיקים ,כמפורט להלן:

ההנחה המוצעת ביחס למחיר ליטר עדכני ___________ :אגורות לליטר אחד
(לכל סוגי התזקיקים).

ידוע לנו כי הצעת המחיר המוצעת על ידנו מהווה הצעה אחידה ,ולא תיעשה הבחנה/לא תיגבה
תוספת מחיר מכל סיבה שהיא לרבות שינוי מרווח השיווק ,שינוי המחיר המפוקח ,תוספת
"שירות מלא" ,תוספת תדלוק לילי ,תדלוק בסופי שבוע וכדומה.

בכבוד רב,

תאריך

שם מלא  +חתימה
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טופס מס'  - 8תצהיר המציע ביחס לעמידתו בתנאי הסף
אני הח"מ ,__________________ ,בעל ת.ז ,___________________ .משמש כ-
_______________________________ ב,_____________________________________-
ח.פ( ____________________ .להלן" :המציע") ,ומוסמך להצהיר בשמו ומטעמו ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
 .1המציע הינו "חברת דלק" כהגדרתה בחוק משק הדלק (קידום התחרות) ,תשנ"ד ,1994-אשר
רשומה ככזו במרשם חברות הדלק המתנהל על ידי מנהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות,
כמפורט בהוראות סעיף  12לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים) ,תשס"א.2001-
רצ"ב אישור מעודכן בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.
 .2במסגרת הצעתי ,הריני להתחייב כי אאפשר שימוש בלפחות " 150תחנות דלק" ,כהגדרת מונח זה
במסמכי המכרז ,בפריסה ארצית (שם התחנה  /כתובת התחנה)  -כמפורט ומאושר במסמכים
המצורפים להצעתי זו.
רצ"ב מסמכים המפרטים ומאשרים את האמור לעיל.
שם המצהיר מטעם המציע____________________ :
חתימת המצהיר____________________ :
אישור עו"ד
ה"ה
כי
בזאת
מאשר/ת
עו"ד____________________,
הח"מ,
אני
________________________ מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע .כמו כן ,אני מאשר/ת כי
ביום_____ בחודש______ בשנת  2019הופיע בפני במשרדי ב____________________ ,ה"ה
הנ"ל ,מס' זהות___________________ /המוכר/מוכרת לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו/הזהרתיה
כי עליה/עליו להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק באם לא
יעשה/תעשה כן ,חתם/חתמה בפני על תצהיר זה ואישר/אישרה את תוכנו ואמיתתו.

_______________________

חתימת עו"ד

__________________________

(חותמת  +מס' רישיון)
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מסמך ב'  -מפרט השירותים
.1

הזוכה יספק ויתקין על חשבונו בכל רכבי המזמינה התקן תדלוק אוטומטי תוך שבעה ()7
ימים מקבלת הודעה מהמזמינה.

.2

רכבים חדשים:
-

הזוכה יספק ויתקין התקן דלק אוניברסלי לרכבים חדשים של המזמינה ,באמצעות
חברת ליסינג ,תוך תיאום של מיקום ומועד ההתקנה .במידה ומכל סיבה לא יותקן התקן
דלק ,באתר של חברת הליסינג ,במועד המבוקש  -המציע יתקין את התקן הדלק תוך
שבעים ושתיים ( )72שעות מקבלת הודעה מהמזמינה ויתקין את התקן הדלק במשרדי
המזמינה.

-

רכבים חליפים ו/או רכב גישור (שלא באמצעות חברת הליסינג) של המזמינה  -הזוכה
יקבל הודעה מהמזמינה וישלח התקן דלק לתחנת שירות ,לבחירת המזמינה ,וזאת תוך
שבעים ושתיים ( )72שעות מקבלת הודעה מהמזמינה.

.3

המציע יצרף להצעתו רשימת תחנות שירות ארצית (לטובת התקנת התקן דלק).

.4

הזוכה יספק דלקים לרכבי המזמינה המצוידים במכשירי תדלוק אוטומטיים בתחנות דלק
חיצוניות שלו.

.5

המציע הזוכה יספק כרטיסי תדלוק לבקשת המזמינה.

עם הגשת הצעתו מתחייב הזוכה לפעילות תקינה ,ולתקינות ובטיחות הציוד שיידרש לצורך מתן
שירותי אספקת דלק במשך כל תקופת החוזה בהתאם להוראות הדין ו/או החוזה.
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מסמך ג'  -חוזה ההתקשרות (לעיל ולהלן" :החוזה")
שנערך ונחתם בחיפה ,ביום _____ בחודש __________ ,שנת 2019

בין
חברת יפה נוף בע"מ
ח.פ___________ .
מרח' ביאליק  ,3חיפה
טלפון _______________ :פקס_______________ :
מצד אחד;
(שתקרא להלן" :החברה""/המזמין")
לבין
________________________________________
ת.ז /.ח.פ/.מס' עוסק מורשה ____________________
מרחוב_______________________________ :
טלפון _______________ :פקס_______________ :
על ידי מורשי החתימה:
________________________ ת.ז____________________ .
________________________ ת.ז____________________ .
מצד שני;
(שייקרא להלן" :הספק")
(להלן ,ביחד" :הצדדים")

הואיל

והחברה פרסמה ביום __________ את מכרז מס'  35/2019לאספקת שירותי
תדלוק לרכבי החברה (להלן" :המכרז") אשר מסמכיו ,לרבות כל הנספחים שלו,
מצורפים לחוזה כנספחים ,המהווים חלק בלתי-נפרד ממנו ,לרבות ההזמנה להציע
הצעות ,הצעת המחיר ,מפרט השירותים וכל מסמך אחר שהתווסף למכרז
המהווים חלק בלתי-נפרד ממסמכי המכרז והחוזה;

והואיל

והספק זכה במכרז והחברה מעוניינת בקבלת השירותים ,כהגדרתם להלן ,מאת
הספק;

 35חתימה +חותמת המציע ________________ [גירסה ]31-10-19 - 3

חברת יפה נוף בע"מ
מכרז פומבי מס'  35/2019לאספקת שירותי תדלוק

והואיל

והספק מצהיר כי הוא בעל הציוד ,כוח האדם ,הידע ,הניסיון ,המיומנות
המקצועית ,הכישורים ,האמצעים הדרושים וההתקשרויות עם הגורמים
הדרושים ,לצורך מתן השירותים מושא המכרז;

והואיל

והצדדים הסכימו כי ,הספק יפעל כקבלן חיצוני  /נותן שירותים עצמאי ,הנותן את
שירותיו לחברה ,מבלי שיתקיימו ביניהם (או בין מי מעובדיהם ו/או קבלני-משנה
ו/או כל אדם אחר מטעמם) יחסי עובד-מעביד ,והחברה תשלם לספק על פי
התעריפים המוסכמים ,כמפורט בהצעת המחיר מטעם הספק למכרז (טופס מס' 7
שצורף להצעת הספק למכרז) ,וביתר במסמכי מכרז זה;

והואיל

והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את מערכת יחסיהם ,זכויותיהם
והתחייבויותיהם בכל הקשור לביצוע על ידי הספק ,הכל כמפורט בתנאי החוזה
להלן;

לפיכך ,הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא
 .1.1המבוא והנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי-נפרד ממנו .הנספחים לחוזה הם כמפורט
להלן:
נוסח ערבות ביצוע.
נספח א'
כתב התחייבות לשמירת סודיות.
נספח ב'
נספח ביטוח (אישור עריכת ביטוחים).
נספח ג'

 .1.2מסמכי המכרז ,לרבות הצעת הספק ו/או פרטים ומסמכים שנמסרו על ידי הספק על פי
דרישת החברה יהוו ו/או ייחשבו חלק בלתי-נפרד מהחוזה .בכל מקרה של סתירה ו/או אי-
התאמה בין האמור במסמכי המכרז לבין האמור בחוזה  -יחולו ההוראות המטיבות עם
החברה.
 .1.3כותרות הסעיפים בחוזה באות לצורכי נוחות בלבד .אין הכותרות חלק מהוראות החוזה
ואין לתת להן כל משמעות בנוגע לפרשנותו של החוזה.
 .1.4למען הסר ספק יודגש כי ,הוראות הנספחים אינן באות לגרוע מהוראות החוזה
ומההתחייבויות שקיבל על עצמו הספק על פי החוזה ,אלא להוסיף עליהן בלבד.
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 .2תקופת ההתקשרות
 .2.1תקופת ההתקשרות תמנה החל ממועד חתימת הצדדים על החוזה ולמשך של שתיים-עשרה
( )12חודשים (להלן ":תקופת ההתקשרות הראשונה").
 .2.2מובהר כי ,לחברה בלבד ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,שמורה האופציה להארכת תקופת
ההתקשרות הראשונה מפעם לפעם בתקופות נוספות (להלן" :תקופות ההתקשרות
הנוספות") שכל אחת מהן לא תעלה על שתיים-עשרה ( )12חודשים בסך הכל ,כך שסך כל
תקופת ההתקשרות  -כולל תקופת ההתקשרות הראשונה  -לא יעלה על שישים ( )60חודשים
(להלן" :תקופת ההתקשרות").
 .2.3על אף האמור לעיל ,החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ומכל סיבה
שהיא ,להביא את החוזה לסיומו ,בהתראה בכתב שתישלח לספק שלושים ( )30ימים מראש.
ניתנה התראה כאמור ,יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהתראה ולספק לא תהיה כל
תביעה ו/או דרישה ו/או טענה על כך ,ובכפוף לתשלום התמורה המגיעה לספק בגין ביצוע
השירותים בפועל על ידו עד להפסקת החוזה.
 .3הצהרות והתחייבויות הספק
 .3.1הספק מצהיר ומאשר בזה כי ,הוא חותם על החוזה לאחר שבחן היטב את המכרז ,הבינו
היטב וקיבל מהחברה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו ושנדרשו על ידו לגיבוש
הצעתו והתחייבויותיו על פיו ועל פי החוזה ,ולא תהא לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה
כלפי החברה בקשר למתן השירותים בהתאם לחוזה .כן מתחייב בזה הספק כי ,השירותים
עומדים ויעמדו בכל תנאי המכרז והחוזה.
 .3.2הספק מצהיר כי ,כל הפרטים שמסר לחברה בהצעתו ,ובכללם פרטים על ניסיונו ויכולתו
לספק את השירותים המבוקשים ,הם מלאים ונכונים.
 .3.3הספק מצהיר כי ,הוא בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים על פי
המכרז והוראות החוזה ,ויש בידיו הכלים ,הידע ,הניסיון ,כוח האדם ,האמצעים
והכישורים המאפשרים לו לספק את השירותים כמפורט במכרז ובחוזה במהלך כל תקופת
ההתקשרות.
 .3.4הספק מתחייב למלא באופן מדויק אחר הדרישות שבחוזה על כל נספחיו .הספק מתחייב
לספק את שירותי התדלוק באמצעות תחנות השירות כפי שהוצעו על ידו בהצעתו במכרז.
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 .3.5הספק מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע החוזה ,אם בעצמו ואם על ידי עובדיו ו/או קבלני-
משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו ,במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.
 .3.6הספק מתחייב למלא התחייבויותיו על פי החוזה ,לרבות התחייבות לתקן ,לשפר ולהחליף
את כל הטעון תיקון ,שיפור והחלפה  -בסמוך לקבלת הודעת החברה בדבר הצורך בכך.
 .3.7הספק מתחייב כי ,לכל אורך תקופת ההתקשרות ,יהיו ברשותו כל האישורים והרישיונות
הנדרשים על פי מכרז זה ועל פי כל דין.
 .3.8הספק מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של נותני שירותים/בעלי מקצוע מטעמו
בקשר למתן השירות נושא המכרז.
 .4בקרה ופיקוח
 .4.1החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לערוך ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,או לדרוש מהספק
לבצע ,בדיקות אקראיות לבחינת השירותים.
 .4.2הספק יאפשר לחברה (ובכלל זה מי שימונה מטעמה) לפקח על אספקת השירותים
המבוקשים ,טיבם ואיכותם ,ולהיכנס לצורך זה לכל מקום ,על מנת לבדוק ולפקח על אופן
מילוי התחייבויותיו.
 .4.3הספק מתחייב למלא את כל התחייבויותיו על פי המכרז והחוזה ,ואחר כל הנחיה של
החברה ,בכפוף להוראות המכרז והחוזה .בכלל זה ימסור הספק כל מידע או דיווח שיידרש
על ידיהם ,במועד ובאופן שייקבע על ידיהם .כמו כן ,יאפשר הספק לחברה לעיין בכל מסמך
ובכל אתר ולבדוק את הנעשה ו/או הקשור בהם בקשר לשירותים ולביצוע התחייבויות
הספק על פי החוזה ,ובלבד שכל ביקור כאמור יתואם מראש עם הספק.
 .4.4הספק יגיש לחברה דוחות תקופתיים ערוכים באופן ובתדירות שתורה החברה.
 .5יחסי עובד-מעביד והיעדרם
 .5.1את עובדיו ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו שיעסיק הספק בביצוע
העבודות יהא עליו להעסיק בהתאם להוראותיהם של כל דין וכל רשות מוסמכת ,לרבות
דרישות הנוגעות לקבלת היתר או רישיון כלשהו בקשר להעסקת עובדים כאמור.
 .5.2הספק ישלם לעובדיו ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו שיועסקו על ידו
בביצוע העבודות שכר עבודה ,זכויות סוציאליות ,תשלומים והפרשות אחרים ,כפי שנדרש
על פי כל דין ונוהג.
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 .5.3הספק מתחייב בזה להבטיח לעובדיו ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו
תנאי בטיחות בעבודה ותנאים לשמירת בריאותם ורווחתם ,על פי דרישותיהם של כל דין
וכל רשות מוסמכת  -לרבות באמצעות מינוי ממונה בטיחות מטעמו.
תנאים סוציאליים
 .5.4הספק ישלם בגין כל עובד המועסק על ידו בביצוע העבודות מסים לקרנות ביטוח הסוציאלי
והפרשות לפנסיה כפי שנקבע על ידי כל דין ונוהג.
 .5.5הספק מתחייב למלא בקפדנות אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה-
 ,1995ותקנותיו בכל הנוגע ביטוח עובדיו ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר
מטעמו.
היעדר קשר משפטי בין המזמין לעובדי הספק ו/או מי מטעמו
 .5.6למען הסר ספק מובהר בזה במפורש ובמודגש ,והספק מצהיר כי ,אין בהוראות החוזה כדי
ליצור יחסי עובד-מעביד ,מכל סוג ומין שהוא ,בין המזמין לבין הספק ו/או עובדי הספק
ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו  -והספק ייחשב כקבלן חיצוני  /נותן
שירותים עצמאי.
 .5.7בין היתר ,הספק לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורין ,תגמולים ,נסיעות ,חופשה ,דמי מחלה ,דמי
הבראה ,גמלאות ו/או תשלומים ו/או כל זכויות סוציאליות אחרות ו/או השתלמות
לעובדים.
 .5.8מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת כי ,אם ייקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו,
שלמרות האמור לעיל ,בכל זאת התקיימו בין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או קבלני-משנה
מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין המזמין יחסי עובד-מעביד ,תיחשב התמורה שיקבל
הספק מהמזמין ככוללת כל תשלום ,מכל מין וסוג שהוא ,המתחייב על פי דין בין עובד
ומעביד  -ובכלל זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,פיצויי פיטורין ,תגמולים ,נסיעות,
חופשה ,דמי מחלה ,דמי הבראה ,גמלאות ו/או תשלומים ו/או כל זכויות סוציאליות אחרות
ו/או השתלמות לעובדים ,והמזמין לא יישא בכל תשלום נוסף בגין אלו.
 .5.9מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוצהר ומוסכם בזה כי ,אם ייקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו,
שלמרות האמור לעיל ,בכל זאת התקיימו בין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או קבלני-משנה
מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין המזמין יחסי עובד-מעביד ,יראו את הצדדים כאילו
הסכימו מלכתחילה על תמורה בגובה חמישים וחמישה אחוזים ( )55%מהתמורה הקבועה
בחוזה (להלן" :התמורה המופחתת") ,והספק מצהיר בזאת כי ,התמורה המופחתת היא
מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי החוזה אם יקבע כי התקיימו יחסי
עובד-מעביד כאמור.
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תביעות עובדים ושיפוי
 .5.10בכל מקרה שמי מעובדי הספק ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו יגיש
נגד המזמין תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בעניין הכרוך ,קשור או נוגע בדרך כלשהי
בהעסקתו בביצוע העבודות ו/או בביצוע החוזה ,ישפה הספק את המזמין ,מיד עם דרישתו
הראשונה ,על כל תשלום ו/או הוצאה בהם יישא המזמין עקב תביעה ו/או דרישה ו/או
טענה שתופנה אליו כאמור.
פנקסי כוח אדם
 .5.11הספק מתחייב בזה לנהל פנקסי כוח אדם ביחס לעבודות על פי הוראות כל דין ולשביעות
רצון המפקח .הספק מתחייב בזה להציג בפני החברה ,בכל עת שיידרש לכך ,את פנקסי
כוח האדם לביקורת.
 .6תמורה
 .6.1תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו של הספק לפי המכרז והחוזה ,תשלם החברה לספק
בהתאם להצעת המחיר של הספק במכרז במכפלת כמות הליטרים שסופקה בפועל (להלן:
"התמורה").
 .6.2לתמורה יתווסף מס ערך מוסף בשיעור החוקי המתחייב כדין וישולם בצירוף לכל
חשבונית/תשלום שתשלם החברה לספק.
 .6.3התמורה מהווה תמורה סופית למילוי כל התחייבויות החברה כלפי הספק לפי המכרז
והחוזה.
 .6.4במקרה בו יהיו שינויים במסים או בהיטלים על מחירי המוצרים/שירותים (למעט שינוי
בשיעור המע"מ והבלו) ,לא יהיה בשינויים אלה כדי להשפיע על התמורה  -אלא בהתאם
ובכפוף לקבלת אישור החברה  -מראש ובכתב  -ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .6.5הספק לא יהא זכאי לכל תשלום או תמורה שהיא בקשר עם אספקת שירותים שאינם
תואמים את דרישות המכרז ,ההצעה ותנאי החוזה.
 .7הפרשי הצמדה
 .7.1לא ישולמו לספק כל תשלומי הצמדה ,התייקרויות מכל סוג שהוא או הפרשי שער כלשהם.
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 .8אישור התשלום
 .8.1התשלום יהיה בשקלים חדשים בלבד.
 .8.2הספק יגיש חשבון חודשי לאישור החברה עבור השירותים שניתנו במהלך החודש הקודם,
בתוספת מע"מ .החברה תבדוק את החשבון ותאשרו לתשלום ,לפי בדיקתה המקצועית.
תאריך התשלום ייקבע בהתאם למועד שבו התקבלה חשבונית המס אצל החברה ,ולפי
המועדים וההוראות הקבועות בחוק מוסר תשלומים לספקים ,תשע"ז.2017-
 .8.3כללי התשלום המפורטים לעיל ,כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי
שמתפרסם מעת לעת בהודעת התכ"ם לעניין "מועדי תשלום" שמספרה .3.4.1
 .8.4במעמד חתימת החוזה ובתחילת כל שנת כספים שתחול לאחר מכן במשך קיומו של החוזה
וכן כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק על פי החוזה ,ימציא הספק לחשב החברה צילום
תעודת עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו ,1975-וכן אישור מפקיד
מורשה (כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו )1976-או מרואה חשבון או יועץ
מס כי הספק מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי
פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ועל פי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו.1975-
 .9קיזוז ועיכבון
 .9.1בכל מקרה של גרימת נזק לחברה על ידי הספק או מי מטעמו ,בקשר עם השירותים
הנדרשים במסגרת החוזה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,תהיה לחברה הזכות לעכב או לקזז
מתוך הכספים שיגיעו לספק את כל הסכומים שהחברה עלולה לשאת בהם .זכות זו תהיה
כפופה למתן התראה בכתב על ידי החברה על הכוונה לבצע פעולה בהתאם להוראות סעיף
זה ,ומתן הזדמנות לספק להשמיע את טענותיו בעניין.
 .9.2על סכום הקיזוז תחול הריבית בשיעור הריבית הגבוה ביותר שאותו רשאית ,אך לא חייבת,
החברה לגבות ,וזאת החל מהמועד הקבוע לפירעון ועד למועד התשלום בפועל.
 .9.3הספק מוותר בזאת על כל זכות קיזוז וזכות עיכבון כלפי החברה .על אף האמור בכל דין,
לא תהיה לספק כל זכות לעכבון לגבי השירותים שבידיו.
 .10ערבויות ובטחונות
 .10.1עם חתימת החוזה וכתנאי לו ימציא הספק למזמין ערבות ביצוע  -ערבות בנקאית ובלתי-
חוזרת של בנק ישראלי לפקודת המזמין ,בסכום השווה ל 5%-מסכום ההתקשרות השנתי
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המוערך ,כערובה למילוי כל התחייבויותיו של הספק על פי החוזה ועד להשלמת העבודות.
תוקף ערבות הביצוע יהיה ונוסחה יהיה כמפורט בנספח א' לחוזה.
 .10.2החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את ערבות הביצוע,
כולה או חלקה ,אם הספק לא ימלא את חובותיו ,כולן או מקצתן ,על פי החוזה ,וזאת
לאחר מתן התראה בכתב של שבעה ( )7ימים בטרם תממש את זכותה לפי סעיף זה.
 .10.3בנוסף ,תהיה החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את ערבות
הביצוע לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים כמפורט במסמכי המכרז ו/או לצורך גביית
פיצויים אחרים המגיעים לחברה עקב הפרת החוזה על ידי הספק ,או לצורך כל תשלום
אחר המגיע לחברה בנוגע לקיום חסר של מי מתנאי המכרז או החוזה.
 .10.4מובהר בזאת כי חילוט ערבות הביצוע לא ייחשב כתשלום פיצויים סופיים מאת הספק
לחברה ,והחברה תהיה זכאית לקבל מהספק את ההפרש בין הסכום שנגבה עקב חילוט
ערבות הביצוע לבין סכום הנזק שנגרם בפועל.
 .10.5לא חולטה ערבות הביצוע ,היא תוחזר לספק בתום תקופת ההתקשרות.
 .10.6הספק מתחייב כי במהלך כל תקופת ההתקשרות יערוך ביטוחים כמפורט בנספח ג'
לחוזה.
 .11אחריות ושיפוי בנזיקין
.11.1

הספק אחראי כלפי החברה בגין כל הוצאה ,הפסד ,אובדן ,נזק או קלקול  -מכל סוג שהוא
 שיגרם למכלולי הדלק לרבות עקב שימוש ו/או גניבה ו/או פריצה לרבות פריצהממוחשבת להתקן התדלוק האוטומטי .כולם או חלקם ,על ידי הספק ו/או מי מעובדיו
ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו כתוצאה ממתן השירותים ,כולם או
חלקם.

.11.2

הספק אחראי כלפי החברה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים
להיגרם לספק ו/או לעובדיו ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו ו/או לצד
שלישי כלשהו ו/או לחברה ו/או לעובדי החברה ו/או לקבלני-משנה מטעם החברה ו/או כל
אדם אחר מטעמה בגין ו/או בקשר עם השירותים ו/או לכל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד
שיגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או
כל מי מטעמו ו/או הנובע מהדלקים ו/או מהמוצרים ו/או מכלולי הדלק.

.11.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,למען הסר ספק ,הקבלן מתחייב ואחראי לכל אובדן ו/או נזק
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שייגרם עקב זיהום כלשהו בקשר ו/או עקב אספקת הדלקים ו/או המוצרים ו/או מכלולי
הדלק  ,וזאת לרבות הוצאות ניקוי וטיהור ו/או לכל אובדן ו/או נזק בקשר למוצרים ו/או
לדלקים ו/או למערכות התדלוק.
.11.4

הספק אחראי כלפי החברה לאובדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא או
שהובא על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל מי מטעמו לצורך ביצוע
השירותים נשוא החוזה ו/או לאמצעי תדלוק אלקטרונים ו/או לכרטיסי תדלוק ו/או לציוד
נלווה  -והוא פוטר את החברה מכל אחריות לציוד ו/או הרכוש כאמור.

.11.5

הספק פוטר בזאת את החברה וכל הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור
ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך שבעה ( )7ימים על כל סכום
שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור ,לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך .החברה
תודיע לספק על תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.

.11.6

החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לקזז מהתשלומים אשר החברה
זכאית להם מכוח החוזה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהחברה על ידי צד
שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים
שנגרמו לחברה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל.

 .12ביטוח
.12.1

להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו
וחובותיו ,מתחייב הספק לערוך ולקיים ,על חשבונו ,במשך כל תקופת החוזה וכל עוד
קיימת אחריות שבדין כלפיו ,ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו כאמור ,לפי שיקול
דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס אישור עריכת ביטוחים,
נספח ג' ,המהווה חלק בלתי-נפרד מהחוזה (להלן" :טופס אישור עריכת ביטוחים").

.12.2

הספק ימציא במעמד חתימת החוזה טופס אישור עריכת ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי
הספק המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל .הספק ישוב וימציא
אישור כאמור מיד עם תום תקופת הביטוח ,במשך כל זמן חלותו של החוזה ,וזאת ללא
צורך בקבלת דרישה כלשהי מהחברה .מסירת אישור כאמור חתום על ידי מבטחי הספק
לחברה במועד הינה תנאי עיקרי בחוזה ,אשר הפרתו מזכה את החברה בתרופות בגין הפרת
החוזה.

.12.3

ביטוח כלי רכב  -הספק יערוך ,או יוודא שנערך ,ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או
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בעקיפין לביצוע אספקת הדלקים ו/או השירותים ,לכל אורך תקופת ההתקשרות ,מפני כל
חבות שחובה לבטחה על פי דין ,לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות
בלתי-מוגבלים (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש ,הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר
אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ.₪ 600,000-
.12.4

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על עריכת
ביטוחים לחברה לא יהוו אישור כלשהו מהחברה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה
אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הספק על פי
החוזה או על פי כל דין.

.12.5

הספק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות
הקבועות בפוליסות הביטוח.

.12.6

הספק אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אף אם אלה לא נבעו ממעשה או מחדל של הספק
ו/או עובדיו ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו ,אשר יגרמו להפחתה
מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים .מובהר כי,
הספק אחראי לנזקים בלתי-מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות
העצמית הקבועה בפוליסות.

.12.7

הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן  -ומבלי לפגוע
בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח
ולדרישת החברה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

.12.8

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות החברה ,יהיה הספק אחראי
לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי כלפי
החברה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

.12.9

בכל פוליסות הביטוח שיערוך הספק בקשר עם ביצוע השירותים ,ייכלל גם ויתור על זכות
התחלוף כלפי החברה ,חברות-בנות ,עובדים ומנהלים של הנ"ל .הוויתור כאמור לא יחול
כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון.

 .12.10על הספק לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח
משולב] ,תשנ"ה 1995-ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
 .13זכויות קנייניות
 .13.1בסעיף זה" :מידע"  -כל מידע ( ,)Informationידע ( ,)Know Howידיעה ,מסמך ,תכתובת,
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תכנית ,נתון ,מודל ,חוות דעת ,מסקנה וכל דבר אחר כיוצא בזה הקשורים בכל צורה או
דרך של שימור ידיעות  -לרבות באופן חשמלי או אלקטרוני או אופטי או מגנטי או אחר -
למתן השירותים ,והכל למעט מידע שהוא נחלת הכלל.
 .13.2החברה היא הבעלים הבלעדי במידע הנוגע לשירותים ,בין אם הועבר לספק בידי החברה
או כל גורם אחר ובין אם הוא תוצר עבודתו של הספק ,כחלק ממתן השירותים הנדרשים.
 .13.3מובהר בזאת כי ,הספק לא יעשה כל שימוש במידע שלא לצורך מתן השירותים ללא אישור
של החברה  -מראש ובכתב.
 .13.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוצהר ומובהר בזאת כי ,לחברה זכות בלעדית והיא תהיה
בעלת זכויות היוצרים בכל מידע שייערך או ייווצר על ידי הספק או בהסתמך על שירותים
שיינתנו על ידי הספק במהלך התקשרות זו.
 .13.5במהלך מתן השירותים ,בכל עת שיתבקש על ידי החברה ובסיומם ,ימסור הספק לחברה
את כל המידע הנמצא ברשותו וברשות מי מעובדיו ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם
אחר מטעמו ,והנוגע לשירותים כאמור.
 .13.6הספק אחראי באופן בלעדי כי ,לא תהיה בהתקשרות מושא החוזה פגיעה בכל זכות
יוצרים ,זכות קניין רוחני ,זכות לפטנט או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.
 .13.7הספק מתחייב בזאת לשפות את החברה ,מיד עם דרישתה ,שיפוי מלא ובלתי-מותנה,
ולשלם לה כל סכום ,אשר תידרש החברה לשלם לכל גורם שהוא ,בגין הפרת זכויות יוצרים
או זכויות קניין רוחני או זכות לפטנט או כל זכות אחרת או עקב מימוש זכויותיה של
החברה כקבוע בחוזה.
 .14סודיות
 .14.1הספק מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו ו/או אצל עובדיו ו/או קבלני-משנה
מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו במהלך מתן השירותים הוא בגדר סוד מקצועי.
 .14.2הספק מצהיר בזאת שידוע לו כי ,המידע שיתקבל במהלך מתן השירותים אצלו ו/או עובדיו
ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו הוא בעל רגישות מיוחדת ,והוא
מתחייב כי הוא או עובדיו ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לא יעבירו
לכל גורם אחר שבו או עמו הוא קשור ,שלא לצורך מתן השירותים ,כל מידע שהוא הנוגע
לשירותים ,במהלך תקופת החוזה ולאחריה ,אלא אם כן ניתן לכך אישורה של החברה -
מראש בכתב  -ובתנאים כפי שייקבעו על ידה.
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 .14.3הספק מתחייב כי ,הוא ו/או עובדיו ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו
ישמרו את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולא יעשו בהם כל שימוש.
למען הסר ספק ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב כי הוא ו/או עובדיו
ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לא יפרסמו ,יעבירו ,יודיעו ,ימסרו או
יביאו לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.
 .14.4הספק מתחייב כי ,כל אחד מעובדיו ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו
אשר ייטלו חלק ישיר במתן השירותים נושא החוזה ימלאו ויחתמו על נספח סודיות
המצורף כנספח ב' .מסמכים אלה יעברו לחברה בטרם תחילת עבודתם וכתנאי הכרחי
לתחילת עבודתם עבור החברה.
 .14.5הספק מתחייב לציית לכל הוראות הביטחון מטעם החברה ,לרבות בקשר לשמירת החומר
אשר יינתן לו ,הקשור במתן השירותים על פי החוזה.
 .14.6הספק מצהיר כי הוראות פרק ז' ,סימן ה' (ביטחון המדינה ,יחסי חוץ וסודות רשמיים)
לחוק העונשין ,תשל"ז ,1977-ידועות לו ,ויביא לידיעת כל ו/או עובדיו ו/או קבלני-משנה
מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו כי ,הפרת חובות סודיות כאמור בסעיף זה עלולות להוות
עבירות כאמור בחוק זה.
 .15ניגוד עניינים
 .15.1הספק מצהיר כי ,הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים  -ואין הוא
ו/או עובדיו ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו מצויים במצב של ניגוד
עניינים בקשר עם מתן השירותים בנושא החוזה.
 .15.2הספק מתחייב כי ,כל אחד מעובדיו ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו
אשר ייטלו חלק במתן השירותים נשוא החוזה אינם נמצאים בניגוד עניינים במסגרת מכרז
זה למול הספק.
 .15.3על הספק מוטלת החובה להודיע בכתב לחברה באופן מידי על כל נתון או מצב שבגינם הוא
ו/או כל אחד מעובדיו ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו עלול להימצא,
במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כספק לבין עניין אחר ,מיד עם
היוודע לו הנתון או המצב האמורים.
 .15.4הספק מתחייב לא לפעול  -הוא ו/או עובדיו ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר
מטעמו  -במעשה או במחדל ,באופן אשר עלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים עם
מתן השירותים לחברה לפי החוזה.
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 .15.5אם לדעת החברה ,הספק נתון בכל שלב של ביצוע החוזה במצב בו הוא עלול להימצא
בניגוד עניינים בין תפקידו כספק לבין עניין אחר ,רשאית החברה ,אך לא חייבת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,להורות על הפסקת עבודתו של הספק.
 .15.6לעניין סעיף זה" ,הספק"  -לרבות עובדיו ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר
מטעמו ,בעליו של הספק וכל תאגיד שהוא בעל עניין בו ,ובני משפחה של בעלי הספק.
המונחים "בן משפחה" ו"בעל עניין" יפורשו כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-
 .15.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לא יגבה הספק כל סכום שהוא מבנקים ,לווים פוטנציאליים,
יועצים עסקיים או כל צד שלישי אחר ,מלבד התמורה המשולמת על ידי החברה ,בקשר
עם ביצוע החוזה.
 .16אבטחת מידע
 .16.1מוסכם בזאת כי ,לספק אין ולא תהיינה כל זכויות במידע שיועבר לידיו על ידי החברה
לצורך ביצוע השירותים לפי החוזה ,והספק יהיה רשאי לעשות שימוש במידע כאמור אך
ורק במסגרת ולשם ביצוע השירותים ובהתאם לכל יתר הוראות החוזה.
 .16.2מוסכם בזאת כי ,החברה תהיה בעל כל הזכויות בכל מידע שיתקבל ,ייאסף ,יוכן ויעובד
על ידי הספק במסגרת מתן השירותים לפי החוזה  -לרבות אחריות לרישום מאגר המידע
אצל רשם מאגרי המידע ,ורישומי הפניות והדיווחים שהספק מעביר לחברה .החברה תהיה
רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לעשות במידע כאמור כל שימוש שתמצא
לנכון ,בכפוף להוראות כל דין.
 .17המחאת זכויות או חובות על פי חוזה
 .17.1מוצהר ומוסכם בזה כי ,חל על הספק איסור מוחלט להמחות או להסב כל זכות או חובה
על פי החוזה או את ביצוע האמור בו ,כולו או חלקו ,לאחרים  -ללא אישור ,מראש ובכתב,
של החברה .אישרה החברה המחאה או הסבה של זכות או חובה של הספק על פי החוזה,
למרות האמור לעיל ,לא יהיה באישור החברה לשחרר את הספק מאחריותו כלפי החברה
בדבר הוראות החוזה.
 .17.2מוצהר ומוסכם בזה כי ,לחברה הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי החוזה
ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו ,ובלבד שלא ייפגעו זכויות
הספק על פי החוזה.
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 .18הפסקת ההתקשרות
 .18.1מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז ,מוסכם בזה כי החברה תהיה רשאית ,אך
לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להודיע לספק בהתראה בכתב של שלושים ( )30ימים
מראש על הפסקת פעילות על פי החוזה  -וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי החברה תהא חייבת
לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור.
 .18.2במקרה של ביטול כאמור ,הספק יהיה זכאי לקבל את כל התמורה בגין השירותים שסיפק,
ככל שסופקו לשביעות רצונה של החברה ,עד למועד סיום החוזה.
 .18.3מוסכם ומוצהר כי ,מעבר לתמורה שתשולם לספק כאמור בחוזה ,לא תהא לספק כל
תביעה ו/או דרישה ו/או טענה ,כספית או אחרת ,כלפי החברה בקשר עם הפסקת פעולתו
על פי החוזה.
 .19סיום מוקדם של התקשרות בשל התנהלות הספק
 .19.1מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תהיה החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לבטל את החוזה ,בהתראה בכתב של שבעה ( )7ימים מראש ,בהתרחש כל אחד
מהמקרים הבאים (ככל שהוא לא תוקן בתקופת ההתראה האמורה):
א.

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק; ויובהר,
במקרה המפורט לעיל על הספק להודיע מידית לחברה בדבר מינוי
כאמור.

ב.

אם ימונה מפרק זמני או קבוע לספק; ויובהר ,במקרה המפורט לעיל
על הספק להודיע מידית לחברה בדבר מינוי כאמור.

ג.

אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק; ויובהר ,במקרה המפורט לעיל על
הספק להודיע מידית לחברה בדבר מתן צו כאמור.

ד.

אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על שלושים
( )30ימים; ויובהר ,במקרה המפורט לעיל על הספק להודיע מידית
לחברה בדבר הפסקה כאמור.

ה.

אם הספק הסב לאחר את החוזה ,כולו או מקצתו ,או זכות או חובה
מהחוזה ,ללא הסכמת החברה; ויובהר ,במקרה המפורט לעיל על
הספק להודיע מידית לחברה המכרז בדבר הסבה כאמור.

ו.

אם הספק הסתלק מביצוע החוזה.
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ז.

כשיש בידי החברה הוכחות ,להנחת דעתה ,שהספק או כל אחד מעובדיו
ו/או קבלני-משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו קיבל ,נתן או הציע
לאדם אחר כלשהו שוחד ,מענק ,מתנה ,שי ,דורון או טובת הנאה כלשהי
בקשר לחוזה.

ח.

אם הספק הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון.

ט.

במקרה של הצטברות חמישים ( )50מקרי הפרת רמת השירות ,כמפורט
בסעיף "הפרת רמת שירות ופיצויים מוסכמים" להלן.

י.

במקרה של הפרה של החוזה.

 .19.2הפר הספק את החוזה הפרה יסודית ,תהא החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לתת לספק התראה בכתב על הפסקת ההתקשרות ,כולה או כל חלק ממנה,
ולבטל את החוזה .בסעיף זה "הפרה יסודית" משמעה הפרת איזה מהסעיפים הבאים:
"הצהרות והתחייבויות הספק"" ,בקרה ופיקוח"" ,היעדר יחסי עובד-מעביד"" ,אישור
התשלום"" ,קיזוז ועיכבון"" ,ערבויות ובטחונות"" ,אחריות ושיפוי בנזיקין"" ,ביטוח",
"זכויות קנייניות"" ,סודיות"" ,ניגוד עניינים"" ,אבטחת מידע"" ,המחאת זכויות או
חובות על פי הסכם".
 .19.3הפסקת ההתקשרות לפי סעיף זה לעיל תיכנס לתוקף בתוך שלושים ( )30ימים ממתן
ההתראה לספק.
 .19.4נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו ,כולן או
מקצתן ,מכל סיבה שהיא ,או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות ,בין אם התחיל
באספקת השירותים המבוקשים ובין אם לאו ,יודיע על כך מיד  -בעל פה ובדואר אלקטרוני
 לחברה. .19.5הודיע הספק כאמור ,תהא החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
להפסיק את ההתקשרות עם הספק ,כולה או כל חלק ממנה ,ויחולו הוראות הסעיף לעיל
בשינויים המחויבים.
 .19.6בכל מקרה של ביטול החוזה מתחייב הספק להמשיך באספקת השירותים אשר הוזמנו על
ידי החברה במועד שקדם למועד כניסת הביטול לתוקף ,אלא אם כן תחליט החברה אחרת
ותודיע על כך לספק  -מראש ובכתב.
 .19.7אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות החברה לכל סעד אחר על פי החוזה או על פי כל
דין בגין ההפרה.
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 .19.8יובהר כי ,במקרים של "כוח עליון" או כל מקרה שאיננו בשליטת הספק  -ייבחן חיוב הספק
בפיצויים מוסכמים כאמור לעיל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .20הפרת רמת שירות ופיצויים מוסכמים
 .20.1מבלי לגרוע בסעיף זה ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לחברה על פי המכרז ו/או על
פי כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי ,בגין הפרת חובה מחובות הספק לפי החוזה המפורטות
להלן שלא תוקנה עד תום זמן התיקון המפורט להלן (ככל ונקבע) ,תהא החברה רשאית,
אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לגבות כפיצויים מוסכמים מראש את הסכומים
המפורטים להלן.
מס"ד
.1

.2

זמן תיקון
פירוט ההתחייבות /ההפרה
"תחנת שירות" אינה מספקת שירותי  24שעות
תדלוק לרכב/י המזמין ,מכל סיבה שהיא
(לרבות התקן תדלוק לא תקין)
רכב המזמין נפגע כתוצאה מתדלוק
בתחנות הספק או כתוצאה מאספקת
תזקיקים על ידי הספק

אין

סכום הפיצוי המוסכם
 ₪ 200למקרה

 ₪ 1,000למקרה בתוספת
עלות תיקון הרכב

 .20.2הפיצויים הם פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש של הנזקים שייגרמו לחברה ,וגביית
הסכומים תיעשה בלא צורך בהוכחת נזק.
 .20.3למען הסר ספק ,מצהיר הספק שהוא מודע לחשיבות העמידה בדרישות המכרז כפי שנוסחו
במסמכי המכרז  -שכן כל הפרה תגרום לחברה נזקים חמורים ,שיחייבו את הספק
בפיצויים המוסכמים הקבועים לעיל ,מבלי לגרוע מיתר הסעדים לפי חוק החוזים (תרופות
בשל הפרת חוזה) ,תשל"א.1970-
 .20.4אין בהסכמה על פיצויים בסעיף זה כדי להשפיע על זכות החברה לכל תרופה אחרת בגין
הפרת החוזה ,לרבות פיצויים בגין נזק ,ובכלל זה נזקים בפועל שמעבר לפיצויים
המוסכמים ,אף אם נגבו בדרך של קיזוז או חילוט ערבות הביצוע ,ופיצויים מוסכמים ככל
ששולמו ייחשבו כתשלום על חשבון הפיצוי בגין הנזקים בפועל ככל שיוכחו.
 .21הוראות כלליות למקרה של ביטול החוזה
 .21.1במקרה של הפסקת התקשרות בין החברה לספק ,תבוצע העברת מידע ונתונים באופן
מסודר אשר ימנע נזק ו/או תקלות כלשהן לחברה במהלך הפסקת ההתקשרות ולאחריה,
ותוך שיתוף פעולה מלא של כל הצדדים.
אופן העברת המידע
 .21.2הספק יעביר לחברה את כל המידע הקשור למתן השירותים ,במבנה ובאופן שיידרשו על
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ידי החברה .לחברה שמורה הזכות לדרוש את קבלת המידע בחלקים ,ובמספר העברות
נפרדות במהלך תקופת העברת המידע.
 .21.3הספק יחזיר לחברה את כל הקבצים וקבצי המדיה ,המסמכים ,התיעוד ,ההבהרות או כל
פרט אחר ,על כל מדיה שהיא (נייר ,מדיה מגנטית או אופטית וכדומה) ,הנוגעים למתן
השירותים .הספק יעביר את כל מרכיבי השירותים (נתונים ,מסמכים וכדומה) ,באופן שלא
יישאר בידי הספק שום פרט ו/או מרכיב שלא היה בידיו לפני החוזה.
 .21.4הספק מתחייב כי ,לא יותיר בידיו כל חומר ,מידע או תיעוד הנוגע לחברה ו/או לגורמים
הקשורים עמה בכפוף לדין ,ויתעד את תהליך השמדת הנתונים שהיו ברשותו.
 .21.5הוראות באשר לאירוע של הפסקת הזמנת עבודה של המזמין עם הספק המבצע ,ייקבעו
במסגרת חוזה פרטני בין כל מזמין לספק.
 .22תרופות מצטברות
 .22.1התרופות ,לרבות זכות הקיזוז והחילוט ,וכל הפעולות שהורשתה החברה בחוזה לעשות
בתגובה להפרת החוזה בידי הספק ,הן מצטברות .אין בכל הוראה בחוזה כדי לשלול את
זכותה של החברה לכל סעד או תרופה בהתאם לחוזה או לפי כל דין.
 .22.2מבלי לגרוע מזכויות החברה לפי החוזה או על פי כל דין ,תהא החברה רשאית ,אך לא
חייבת ,לקזז כל סכום ,כולל סכום הפיצויים המוסכמים ,שיהא הספק חייב לחברה מכל
סכום שהחברה תהא חייבת לספק (ככל שיהיה סכום כאמור).
 .22.3ויתרה החברה על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות החוזה על ידי הספק ,לא ייראה
הוויתור כוויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.
 .22.4על אף האמור בכל דין ,לא תהיה לספק כל זכות לעכבון לגבי הציוד/השירותים שבידיו.
 .23ויתור
 .23.1שום ויתור ,הנחה ,הימנעות מפעולה או ארכה מצד החברה לא יחשבו כוויתור של המזמין
לפי החוזה ולא ישמשו מניעה לתביעה ו/או דרישה ו/או טענה על ידו ,אלא אם כן נעשה
ויתור זה במפורש ובכתב.
 .23.2מובהר כי ,בכל מקרה בו ויתר אחד הצדדים לחוזה למשנהו במועד מסוים על איזו
מזכויותיו לפי החוזה ,לא יהווה הוויתור תקדים לוויתור על אותה זכות בכל מועד שלאחר
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מכן ולא ילמדו גזירה שווה מהוויתור האמור ביחס ליתר הזכויות וההתחייבויות לפי
החוזה.

ולראיה ,באו הצדדים על החתום:

_________________________

_________________________
החברה

הספק

אישור עו"ד
אני ,_________________ ,עו"ד ,מרחוב _________________________ ,מצהיר/ה
בזאת כי ההחלטה של ___________________________ (לעיל" :הספק") לחתום על
החוזה נתקבלה כדין ,החותמים על החוזה מוסמכים לחתום עליו על פי כל דין וכי חתימת
הספק כאמור מחייבת אותה על פי כל דין ,לכל דבר ועניין.
_________________________
תאריך

_________________________
חותמת וחתימת עו"ד
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נספח א'  -נוסח ערבות ביצוע
תאריך__________ :
לכבוד
חברת יפה נוף בע"מ (להלן" :החברה")
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס'_______
.1

על פי בקשת ____________________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם
לכם כל סכום לפי דרישתכם ,עד לסכום כולל של ( ₪ 25,000עשרים וחמישה אלף שקלים
חדשים) ,כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן ,חוזה מס'( ______________ :להלן" :סכום
הערבות").

.2

אנו מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,
באופן מידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ( )7ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו ,לפי
הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.

.3

למען הסר ספק מובהר בזאת כי ,דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה
לשיעורין ,והתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב
ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

.4

כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד בהתאם לתנאים
הבאים:
"המדד"  -מדד המחירים לצרכן (כללי) כפי שמתפרסם מזמן לזמן על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,או אם יחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר ,מדד זהה באופיו
או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.
"צמוד למדד"  -הסכום לתשלום ,כשהוא נושא את ההפרש בין מדד חודש _______________
שפורסם ביום _______________ (היינו _________ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה
לפני מועד התשלום.

.5

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי-מותנית ,ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר ,לנמק,
לפרט ,לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

.6

כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.

.7

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו ,ויעמוד בתוקפו עד ליום________.

בכבוד רב____________________ ,
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נספח ב'  -כתב התחייבות לשמירת סודיות
הח"מ(__________________________ ,להלן" :הספק""/הקבלן") ,מתחייב בזאת
לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם ,זולת הנוטלים חלק בביצוע העבודות,
כל מידע ניהולי ,כספי או כל מידע אחר אשר יגיע לידיעת הספק או מי מטעמו על חברת יפה נוף
בע"מ (להלן" :החברה") או בקשר אליה ,במשך ביצוע העבודות ,בין במישרין ובין בעקיפין;
"מידע" לעניין סעיף זה  -לרבות מידע מסחרי ,פיננסי ,טכני ,עסקי ,כלכלי ו/או מקצועי אחר,
נתונים ,שמות ,כתובות ,מסמכים ,מחקרים ,בדיקות ,תרשימים ,דו"חות ,מאזנים ,מסמכי
ניהול חשבונות ,שיטות עבודה ,רשימות לקוחות ,רשימת ספקים ,פרטים ונתונים בנוגע
לכמויות ו/או איכויות ו/או מחירים ו/או תמחירים של מוצרי ייצור ,חומרי גלם ו/או חומרים
ומוצרים אחרים שבשימושה של החברה ,וכל אינפורמציה אחרת ,בין בכתב ,בין בעל פה ובין
בכל דרך אחרת ,בקשר עם החברה.
 .1הקבלן מתחייב לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע העבודות עבור החברה ,על תוכנם או על
היקפם ,לאדם או גורם שלא הוסמך  -מראש ובכתב  -לקבל פרטים אלה על ידי מנכ"ל החברה.
 .2הקבלן מתחייב לא לעשות כל שימוש במידע ,בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ,אלא למטרת
ביצוע העבודות מושא החוזה.
 .3הקבלן מתחייב לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת
הגעתו לידי אחר (לרבות תאגיד).
 .4הקבלן מתחייב להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמו בביצוע
העבודות ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות המפורטות
בכתב התחייבות זה לעיל ולהלן .הקבלן מתחייב כי לא יעסיק אדם בביצוע העבודות ,אלא אם
כן חתם על התחייבות אישית לסודיות בנוסח הנ"ל.
 .5הקבלן מתחייב להודיע לחברה מיד אודות כל חשש לגילוי של מידע ו/או דרישה לגלותו .אם
יינקטו כנגדו הליכים אשר על פי דין יאלצו את הקבלן לחשוף את המידע ,הקבלן מתחייב
להודיע על כך לחברה באופן מידי ,על מנת לאפשר לחברה לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על
סודיות המידע  -ובכל מקרה לא לחשוף או לגלות אלא את החלק הנדרש במפורש מכוח הדין
ולאחר שנקט בכל הפעולות האמורות לעיל.
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 .6ידוע לקבלן כי הוא עשוי לה יחשף למידע אשר על פי דין ועל פי הכללים הנוהגים אצל החברה
הוא מחויב לשמור על סודיותו המלאה ,ואם תופר החובה האמורה הוא יהא חשוף לתביעות
אישיות  -הן במישור האזרחי הן במישור הפלילי.
 .7הקבלן מתחייב למסור לחברה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את כל המידע שהצטבר אצלו בקשר
לחברה ,יהא מקורו אשר יהא  -לרבות ,אך לא רק ,כל מסמך ,רשומה ,דיסק ,העתק ,צילום,
פלט או מידע הנמצאים על גבי מדיה מגנטית ,ולא להשאיר בידיו שום מידע כאמור .כמו כן
מתחייב הקבלן להשתתף בכל הליך בירור ו/או בדיקה שיערכו על ידי החברה ו/או מי מטעמה,
בקשר לחשיפת מידע אשר לא הותרה על ידי החברה ,וזאת בכל עת ובכל מקום שבו יתבקש
לעשות כן.
.8

התחייבות זו כאמור לעיל זה תחול גם לאחר סיום קשרי הקבלן עם החברה מכל סיבה שהיא,
ותעמוד בתוקפה עד להפיכת המידע לנחלת הכלל או עד למועד בו החברה תאשר בכתב כי אינה
מתנגדת להפצת המידע.

בכבוד רב,
_________________
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נספח ג'  -נספח ביטוח (אישור עריכת ביטוחים)
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