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 .0כללי
המוסד לביטוח לאומי )להלן" :המזמין"( מזמין בזאת ,חברות דלק ישראליות כהגדרתן בסעיף  2להלן להציע
הצעות לרכישת דלקים לתחבורה )בנזין וסולר( כמפורט במכרז זה ,עבור רכב המוסד.
מטרת מכרז זה הינה בחירת ספק זוכה אחד לאספקת דלקים עבור רכב המוסד בתחנות דלק חיצוניות
בהתאם לתנאי המכרז.

 .1לוח זמנים למכרז
הפ ע י ל ו ת

התאריך

מועד פרסום המודעה בעיתונות

יום חמישי 11.8.2011

מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת מציעים

יום ראשון  21.8.2011שעה 12:00

מועד אחרון למתן מענה לשאלות ההבהרה

יום ראשון 28.8.2011

מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

יום רביעי  7.9.2011שעה 12.00

תוקף ההצעה ותוקף הערבות בגין הגשת הצעה עד:

.30.12.2011

תוקף ערבות בנקאית בגין זכייה

שלוש שנים  60 +יום מחתימת ההסכם

במקרה של התנגשות בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז ,קובעים התאריכים
בטבלה זו.
המזמין שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים המנויים לעיל בהודעה
שתישלח לספקים ,ולא תהיה למי מהספקים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
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 .2הגדרות
למונחים במכרז ,בהסכם ובכל מסמכי המכרז תיוחס המשמעות שבצדם כמפורט להלן )אין נפקות אם
המונחים סומנו בגרשיים אם לאו(:
" .2.1עורך המכרז" – המוסד לביטוח לאומי – מינהל הלוגיסטיקה והחקירות.
" .2.2מזמין"  -המוסד לביטוח לאומי.
" .2.3רכב"  -כלי רכב כפי שמוגדר בתקנות התעבורה ,המופעלים מטעם המזמין לשימושים השונים.
" .2.4חברת 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  ,(2001התשס"א .2001-
" .2.5מציע" – חברת דלק שהגישה הצעה כמענה למכרז על כל חלקיו ונספחיו.
" .2.6הזוכה"  -מציע אשר נבחר על ידי וועדת המכרזים לספק את השירותים המבוקשים.
" .2.7דלק"  -כל סוגי הדלקים המפורטים בסעיף  3להלן ו/או סוגים נוספים שיידרשו במהלך ההתקשרות
למזמין.
" .2.8שירותים מבוקשים" – אספקת דלק )בנזין וסולר( עבור המזמין על פי הדרישות המפורטות במסמכי
המכרז.
" .2.9שירותים נלווים" – שירותים נוספים ,אשר אינם אספקת הדלק עצמה ,אלא קשורים באספקת הדלק
למזמין ,כמפורט במסמכי המכרז.

.2.10

"מערך תדלוק" – מערך עצמאי כולל לאחסון והנפקה של דלק לכלי רכב לרבות תחנות דלק,
מכלולי דלק ,כלי ניהול ובקרה וכל המכשור הנדרש לביצוע השירותים המבוקשים.

.2.11

"מערכת/ות מחשוב" ו/או "מערכת ממוחשבת"  -יישומי מחשב ,מחשבים וציוד היקפי הדרושים
להפעלה וניהול "מערך תדלוק" בהתאם לדרישות המפורטות במכרז זה.

.2.12

"מערכת זיהוי ובקרה בכלי הרכב"  -התקן בכלי הרכב המאפשר זיהוי לצורך הרשאת "תדלוק
ממוחשב" בהתאם למפורט במכרז זה .ובכלל זה :אפשרות "שליטה מרחוק" והתקנים לשידור
נתונים מכלי הרכב אל מחשב התחנה לצורכי זיהוי ומתן הרשאת תדלוק.

.2.13

"מערכת בקרה ושידור נתוני דלק"  -יישומי מחשב המותקנים במחשב תחנת הדלק ומאפשרים
בצוע תדלוק ממוחשב ,ניהול תחנה ,ממשקים עם מערכות ממוחשבות נוספות בתחנה ועם מערכות
מידע מרכזיות של הארגון ,הכל בהתאם לדרישות המפורטות במכרז זה.

.2.14

"ערכת מרכז תקשורת" – ערכת תקשורת המאפשרת העברת נתונים בין מחשב תחנה ,מערכות
מחשוב בתחנה ומערכות מידע מרכזיות ,הכל בהתאם לדרישות המפורטות במכרז זה.

.2.15

"מערכת אגירה ועיבוד נתונים במחשב מרכזי" – יישומי מחשב המאפשרים איסוף ובנית בסיסי
נתונים אודות תפעול וניהול מערך התדלוק ,הכל בהתאם לדרישות המפורטות במכרז זה.

.2.16

"מערכת עיבוד מקומית"  -יישומי מחשב במחשב התחנה המיועדים לבצע פעולות עבוד נתונים
וחישובים הדרושים לתפעול וניהול התחנה ,הכל בהתאם לדרישות המפורטות במכרז זה.

.2.17

"תדלוק אוטומטי" ו/או "תדלוק ממוחשב"  -מערכות מחשוב המאפשרת ביצוע תדלוק עצמי -
אוטומטי של כלי רכב ,ופעילות נלוות כנדרש לצורך בצוע מכרז זה ,כולל זיהוי כלי רכב ,הרשאת
תדלוק ,תיעוד של כל אירוע תדלוק ,שליטה בקרה ודיווח על פי המפורט במכרז זה.
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.2.18

"תקלה" או "תקלה רגילה"  -מצב בו מי מהמשתמשים לא יוכל להשתמש שימוש מלא ב"מערך
תדלוק" ,ו/או ב"מערכות מחשוב" ו/או במכלולי דלק ו/או לקבל כל אחד מהשירותים הנדרשים על פי
המכרז בצורה תקינה וסדירה של כלי רכב ו/או המחייב טיפול בהתאם לקביעת המזמין בשל סיבה
כל שהיא ולרבות בקיום של אחת או יותר מהאפשרויות להלן:
 .2.18.1מצב המונע שימוש ב"מכלולי הדלק" השונים או מאפשר רק שימוש חלקי או לקוי בהם.
 .2.18.2מצב המונע את האפשרות להפעיל "מערכות מחשוב" ,לרבות בסיסי נתונים ,דיווחים
ומעקבים.
 .2.18.3אי תקינות מערך ניהול מלאי הדלק המקומי בתחנת דלק פנימית ,או מערך ניהול מרכזי
של מלאי הדלק.
 .2.18.4שיבושים במערך הניהול הממוחשב של "ציי הרכב".
 .2.18.5לקויים בהתקני הזיהוי ו/או רכיבים אחרים במערכות ל"תדלוק הממוחשב" של "כלי
הרכב".
 .2.18.6שיבושים בהספקת "מוצרי דלק" ו/או "מוצרים נלווים" ו/או "שירותים נלווים"

במועד

שנקבע להם ,כמפורט בתנאי מכרז זה.

.2.19

"תקלה קריטית"  -תקלה שאינה מאפשרת באופן חלקי או מלא ביצוע פעולת תדלוק או הספקת
"מוצרי דלק" ,ובכלל זה תדלוק כלי רכב או כל שימוש אחר שהמזמין עושה בדלקים ו/או כל תקלה
אחרת המחייבת טיפול מיידי בהתאם לקביעת ה"מזמין" .מובהר כי בגדר "תקלות קריטיות" נחשבות
גם תקלות המונעות ביצוע "תדלוק ממוחשב" הן מחמת תקלה בתחנת התדלוק והן מחמת תקלה
בכלי הרכב וכן תקלות או אי דיוקים בשידור נתונים מכלי הרכב במהלך "תדלוק ממוחשב" בנושאי
זיהוי או ק"מ וכן תקלות בעלות השלכות ונגזרות בתחום הבטיחות ואיכות סביבה.

.2.20

"תחנה ציבורית" ו/או "תחנת דלק ציבורית"  -תחנת דלק הנושאת את שם המציע המשרתת את
כלל הציבור.

.2.21

"תחנה צד ג'" " -תחנה ציבורית" המשרתת את כלל הציבור ,אשר אינה נושאת את שם המציע.

.2.22

"מתקן" ו/או "מתקנים" – כל אתר של המזמין ,בו נדרשת התקנת מכלולי דלק ו/או כל שירות אחר
על פי מכרז זה ,לרבות שירותי מחשוב.

.2.23

"רכב מורשה"  -רכב של המזמין המורשה מטעמו ,לבצע תדלוקים ב"תחנות ציבוריות" ו/או
ב"תחנות צד ג'" ,ובלבד שההרשאה ניתנה ע"י "סמכות מרשה" ,כהגדרתה בפרק זה ,של המזמין
ותמומש באמצעות הרשאת "תדלוק ממוחשב" )ו/או שוברים מגנטיים(.

.2.24

"סמכות מרשה" ו/או "נציג המזמין" )המוסמך(  -הגורם המוסמך מטעם המזמין לפעול בעניין
מכרז זה בכפוף לאישור בכתב ומראש של מורשי החתימה של המזמין בכל הנוגע לאישורים בעלי
השלכות תקציביות .להלן רשימת הגורמים המוסמכים לביצוע הזמנות:
" .2.24.1מורשי חתימה"  -מורשי החתימה של המזמין המוסמכים להתחייב מטעמו.
" .2.24.2מורשה" " /מורשים" – מי שהוסמך בכתב ע"י הסמכות המרשה.

.2.25

"מערכת " - "ONLINEמערכת המאפשרת לאחראים על תחום הדלק מטעם המזמין ,קבלת מידע,
ו/או שימוש ו/או עיבוד נתונים עדכניים ובזמן אמת ,לרבות ישירות עם מערכות המחשוב המותקנות.
ב"מתקנים" ו/או באמצעות מערכת אגירת ועיבוד נתונים הקיימות במערכות המחשב של "חברת
הדלק" כמפורט במכרז זה.

.2.26

"תקופת היערכות"  -תקופה שלא תעלה על  60ימי עבודה ממועד חתימת ההסכם אלא אם כן
הוגדר אחרת בסעיף מסעיפי המכרז .תקופה זאת יכולה להשתנות על פי החלטת עורך המכרז.
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.2.27

"בדיקה תקופתית"  -בדיקה מחזורית ,של "מכלולי דלק" ו"מערכות מחשוב" המבוצעת מדי פרק
זמן קבוע ,שעל ה"זוכה" לבצע ,כמפורט במכרז ו/או בהתאם לדרישות הקיימות מטעם גופי תקינה
ומשרדי הממשלה האחראים לנושאי ה"מכרז".

.2.28

"מכרז"  -תנאי מסמך זה על כל נספחיו.

.2.29

"צי רכב" – כלל כלי הרכב מסוגים שונים הקיימים אצל המזמין.

.2.30

"כרטיס תדלוק מגנטי" – כרטיס המאפשר תדלוק ללא התקן תדלוק והמכיל כמות מוגבלת של
ליטרים או שווי כספי.

.2.31

"הוצאות שיווק" – כל הוצאות הספק הזוכה הכרוכות במתן השירותים הנדרשים על פי מכרז זה
אשר אינן קשורות במחיר הדלק .בהוצאות אלה נכללות ,בין היתר ,הוצאות תפעול ,ניפוק ,אחסנה,
הובלה ,הזרמה ,ציוד ,כוח האדם ,חומרים ,כלים ,כלי רכב ,מיסים ,היטלים ,אגרות ,מימון ,אחזקת
מלאי ,הוצאות ביטוח וכל שאר ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים המבוקשים בהתאם למפורט
במכרז זה.
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 .3תיאור כללי של העבודה

.3.1

המכרז מיועד לאספקת דלקים מסוג בנזין נטול עופרת  95אוקטן עבור כלי רכב המונעים במנועי בנזין
וסולר לתחבורה עבור כלי רכב המונעים במנועי דיזל ,בתחנות דלק חיצוניות.

.3.2

תקופת ההתקשרות תהא למשך  36חודשים ) 3שנים( ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות.
למזמין שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות האמורה לתקופה
של עד שלוש שנים נוספות )להלן – תקופת ההתקשרות הנוספת( ,במספר תקופות ופעמים כפי
שיוחלט על ידו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות ,לרבות תנאי המחיר ,וזאת בהודעה מוקדמת של
 30יום מראש לפני תום מועד תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות הנוספת ,לפי העניין.

 .4היקף התקשרות משוער ומצב קיים

.4.1

קביעת כמות הדלק שתירכש נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,אשר יהיה רשאי לשקול כל
שיקול שהוא לצורך כך ,ובכלל זה שיקולים תקציביים .כמו כן ,המזמין רשאי לרכוש כמות דלק נוספת,
בכל היקף שהוא ,מעבר לאומדן האמור ויחולו עליהם כל הוראות ותנאי המכרז ,לרבות המחיר .יודגש
כי הכמויות שתחייבנה את המזמין הינן הכמויות שיסופקו בפועל.

.4.2

להלן אומדן שנתי )בלתי מחייב( המהווה כלי עזר עבור המציע לצורך הערכת היקף ההתקשרות.
יודגש כי אין בנתונים המופיעים באומדן זה משום התחייבות כלשהי מצד עורך המכרז לרכישת
כמויות אלה.

סוג הדלק

.4.3

אומדן שנתי לרכישה בליטרים

בנזין נטול עופרת  95אוקטן

336,000

סולר לתחבורה

132,000

תיאור מצב קיים
.4.3.1

פריסה והפעלה -צי הרכב של המזמין פרוס בכל רחבי הארץ ופועל לאורך כל ימות
השבוע ,לרבות שישי-שבת וחגים ועל פני כל שעות היממה -עשרים וארבע שעות365 ,
יום בשנה.

.4.3.2

יודגש כי אין בפירוט דלעיל כדי למנוע מהמזמין לשנות את מקומות ההספקה ו/או להוסיף
עליהם ומחובת "הזוכה" להיערך בהתאם .מובהר כי מקום האספקה הינו בכל רחבי
ישראל כולל אזור יהודה ושומרון וכפי שיקבע ע"י המזמין ע"פ צרכיו השוטפים.

.4.3.3

מודגש כי כמויות ותמהיל סוגי הדלק שיירכשו ,עשויים להשתנות כתוצאה משנויים בדפוסי
הפעולה ,סביבת הפעולה ומדיניות הפעלה ו/או מכל סיבה אחרת ,וכי לזוכה לא יהיו כל
טענות בהקשר זה בכל שלב של ההתקשרות ,והוא יהא מחויב לעמוד בשינויים ולספק את
הדלקים ,השמנים והמוצרים הנלווים לפי דרישת המזמין.
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.4.3.4

פריסה והפעלה -צי הרכב של המזמין פרוס בכל רחבי הארץ ופועל לאורך כל ימות
השבוע ,לרבות שישי-שבת וחגים ועל פני כל שעות היממה -עשרים וארבע שעות365 ,
יום בשנה.

.4.3.5

יודגש כי אין בפירוט דלעיל כדי למנוע מהמזמין לשנות את מקומות ההספקה ו/או להוסיף
עליהם ומחובת "הזוכה" להיערך בהתאם .מובהר כי מקום האספקה הינו בכל רחבי
ישראל כולל אזור יהודה ושומרון וכפי שיקבע ע"י המזמין ע"פ צרכיו השוטפים.

.4.3.6

מודגש כי כמויות ותמהיל סוגי הדלק שיירכשו ,עשויים להשתנות כתוצאה משנויים בדפוסי
הפעולה ,סביבת הפעולה ומדיניות הפעלה ו/או מכל סיבה אחרת ,וכי לזוכה לא יהיו כל
טענות בהקשר זה בכל שלב של ההתקשרות ,והוא יהא מחויב לעמוד בשינויים ולספק את
הדלקים ,השמנים והמוצרים הנלווים לפי דרישת המזמין.

.4.3.7

מובהר ומודגש כי כל המידע והנתונים המפורטים לעיל ו/או במקומות אחרים במכרז זה
בנוגע למצב הקיים הם אינדוקטיביים בלבד ואין בהם כדי להוות התחייבות כלשהי מצד
המזמין ,גם לא לצורך הסתמכות עליהם מצד המציעים הן בקשר למכרז והן בקשר
להתקשרות עצמה ,וגם לא לעניין סוגי הדלק שיירכשו ו/או לעניין אופן או שיטת התדלוק
ו/או לעניין היקף או אופי ההתקשרות כפי שיוחלט לממשה על ידי המזמין.

.4.3.8

הכמות המצרפית של כלי הרכב השונים של המזמין במועד פרסום המכרז עומדת על כ-
.200

.4.3.9

שיטות תדלוק -בשיטת התדלוק האוטומטי ,ב"תחנות דלק ציבוריות".

 .4.3.10מקום האספקה  -אספקת הדלק הנה בכל רחבי מדינת ישראל ,כולל אזור יהודה שומרון.
 .5תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

.5.1

קבלת מסמכי המכרז
ניתן להוריד ,ללא תשלום ,את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המוסד בכתובת:
 www.btl.gov.ilתחת הכותרת מכרזים.

.5.2

תנאי סף להשתתפות במכרז
.5.2.1

ההשתתפות במכרז מותנית בצירוף ערבות אוטונומית ובלתי מותנית לתשלום בסך של
) ₪ 75,000במילים :שבעים וחמישה אלף שקלים חדשים( ,לפקודת המוסד לביטוח
לאומי .תוקף הערבות מפורט בטבלת התאריכים .עורך המכרז יהיה רשאי לחלט את
הערבות ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,במקרה שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם
להצעתו ולתנאי המכרז ו/או לא יפעל בתום לב במהלך הליכי המכרז.

.5.2.2

הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק
בביטוח על-פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,תשמ"א .1981 -
נוסח מחייב של הערבות  -ראה נספח .5.2.1
הערבות תוגש אך ורק בנוסח המצ"ב וכל שינוי יביא לפסילת ההצעה כולה.
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.5.2.3

אישור על היות המציע חברת שיווק דלק הרשומה במרשם המנוהל על ידי מינהל הדלק
במשרד התשתיות הלאומיות.

.5.2.4

העתק אישורים בתוקף על היות המציע עומד בכל התקנים הנדרשים על פי דין לנושא
הובלת הדלק ממנהל גף מטענים במשרד התחבורה ולהובלת חומרים מסוכנים מהמשרד
להגנת הסביבה.

.5.2.5

אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו) 1976-להלן – חוק
עסקאות גופים ציבוריים( כמפורט מטה:
.5.2.5.1

אישור פקיד מורשה ,רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי
חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה על
הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף,
התשל"ו ,1975-הכל בהתאם ובכפוף לאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

.5.2.5.2

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א) 1991-להלן -חוק עובדים זרים(
וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז) 1987-להלן -חוק שכר מינימום( חתום על ידי
מורשה/י החתימה ומאושר על ידי עורך דין בהתאם לנספח ) 5.2.5ב'( ,לפיו
המציע ובעל זיקה אליו ,כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,לא הורשעו
ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,ואם הורשעו
ביותר משתי עבירות כאמור – חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.5.2.5.3

התחייבות המציע לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים ושכר מינימום
לעובדים וכן התחייבות לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו
במהלך תקופת ההתקשרות ,בהתאם לנספח ) 5.2.5ג'(.

.5.2.6

אישור מורשה החתימה של המציע בנוסח המובא בנספח  5.2.6המאשר פרטים אודות
המציע ,לרבות שמות וזהות מנהלי התאגיד ומורשי החתימה מטעמו ,שנת הקמת
התאגיד ,תאריך ההתאגדות ,סוג התאגיד ,מספר מזהה של התאגיד ,ותק וניסיון בתחום
אספקת דלקים ,כתובת התאגיד.

.5.2.7

אישור מורשה חתימה כי למציע פריסה ארצית של תחנות ציבוריות ו/או תחנות צד ג' לפי
המפורט בנספח  .5.2.7יובהר כי אחוז תחנות צד ג' מסך התחנות אותן נדרש המציע
להעמיד על פי פירוט זה לא יעלה על  .20%המציע יפרט את רשימת התחנות ומיקומן
ולגבי כל אחת מהן יפרט האם מדובר בתחנה ציבורית או בתחנה צד ג'.
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.5.2.8

אישור לפי הנוסח המובא בנספח  5.2.8כי קרא את חוברת המכרז ,הבין אותה והוא
מסכים לספק את השירותים המבוקשים .במידה והמציע עובד עם קבלני משנה ,יצרף
מכתב התחייבות בו הם מבהירים כי קראו את המכרז על נספחיו ,לרבות ההסכם ,וכי הם
מבינים אותו ומסכימים לאמור בו .במידה והמציע אינו עובד עם קבלני משנה ,יצרף
הצהרה בעניין זה .מציע המעוניין לקבל העדפה לפי סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים
התשנ"ב – ) ,1992להלן" :חוק חובת המכרזים"( לעניין עידוד נשים בעסקים ,יצרף
להצעתו אישור של רואה חשבון כי המציע הינו עסק בשליטת אישה כמשמעותו בחוק
חובת המכרזים .בנוסף ,יצרף המציע להצעתו תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא
בשליטת אישה כמשמעותו בחוק חובת המכרזים .צירוף האישורים האמורים להצעה הינו
תנאי הכרחי לקבלת העדפה לפי התקנות האמורות .יובהר ,כי במקרה של סתירה או אי
התאמה בין דרישות החוק האמור לבין המפורט להלן בסעיף זה ,גוברות הוראות החוק,
ועל המציע לבדוק את התאמת האישור להוראותיו.

.5.2.9

אישור המציע כי בכל תחנות הדלק הציבוריות יינתנו שירותי תדלוק לשני סוגי הדלק
שבמכרז ,בנזין  95אוקטן וסולר לתחבורה.

 .5.2.10המציע יגיש תכנית מסגרת להיערכות ביצוע השירותים הנדרשים במכרז לאחר הזכייה,
בחתימת מורשה חתימה אשר תכלול את כל הפרטים כמפורט בסעיף .8.3.11
 .5.2.11המציע יגיש מחירון משלים לשירותים הנוספים המפורטים בסעיף  16כשהוא חתום על ידי
מורשה חתימה מטעם המציע המאשר כי המחיר המצוין לגבי כל אחד מהפרטים
המפורטים בו זהה למחיר המכירה הנמוך ביותר שמכר המציע ,ללקוח כלשהו ,משנת
 2008ועד למועד הגשת הצעתו למכרז .נוסח האישור של רואה החשבון המצורף למחירון
המשלים יהיה כדלקמן" :הנני מאשר כי המחירון שצורף להצעתנו ,מפרט את מחירי
המכירה הנמוכים ביותר שנמכרו ,ללקוח כלשהו ,משנת  2008ועד למועד הגשת הצעתנו
למכרז".
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 .6מנהלה

.6.1

נציגת עורך המכרז לעניין המכרז ,אליה יש להפנות את כל השאלות והבירורים בנושא ,היא גב' ארץ
אלמגור.

.6.2

נוהל העברת שאלות ובירורים
.6.2.1

שאלות

הבהרה

תוגשנה

אל

בכתב

הנציגה

באמצעות

דואר

אלקטרוני

 .eretsa@nioi.gov.ilמועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מפורט בטבלת ריכוז
תאריכים .על שואל השאלה חלה האחריות לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי הנציגה.
השאלות תוגשנה במבנה הבא:
הסעיף

.6.2.2

פירוט השאלה

תשובות עורך המכרז לשאלות שתתקבלנה ,תפורסמנה בקובץ הבהרות באתר האינטרנט
של עורך המכרז .מובהר כי קובץ ההבהרות מהווה חלק ממסמכי המכרז ומחייב את כל
המציעים.

.6.3

אופן הגשת ההצעות ומסירתן
.6.3.1

את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי המוסד לביטוח לאומי )להלן-
המשרד( ,רח' ויצמן מס'  13קומה ב' ,ירושלים ,בימים א' עד ה' בין השעות 15:00- 08:00
)למעט ימי שישי ,ערבי חג ,חגים וימי חול המועד( ,לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת
הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים.

.6.3.2

ההצעות למכרז תוגשנה באופן הבא:
.6.3.2.1

מעטפה תכלול  2מעטפות :במעטפה הראשונה כל המסמכים הנדרשים
להוכחת עמידתו של המציע בתנאי המכרז וכן כל מסמכי המכרז ,לרבות קובץ
ההבהרות ,כשהם חתומים )מקור והעתק( .במעטפה השניה ,שתסומן "הצעת
מחיר" הצעת המחיר ,עפ"י הנוסח בנספח  ,7.2כשהיא חתומה כנדרש )מקור
והעתק(.

.6.3.2.2

יש להגיש את ההצעות ב 2-עותקים )מקור והעתק( .כל עמוד יהיה חתום
בראשי תיבות בידי המורשים להתחייב מטעם המציע ,ואם המציע הוא
תאגיד ,גם יוחתם בחותמת התאגיד.

.6.3.3

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד
האחרון להגשת ההצעות לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.
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.7

הצעת המחיר

.7.1

מרכיבי הצעת המחיר
הצעת המחיר תכלול בתוכה את שני סוגי הדלקים ,כאשר המציע נדרש לתת לכל אחד מהם מחיר.

.7.2

הגשת הצעת מחיר
.7.2.1

הצעת מחיר תוגש על פי המתכונת המפורטת בנספח  7.2עבור השירותים המבוקשים .

.7.2.2

כל המחירים בהצעות המחיר לעיל יהיו נקובים בשקלים חדשים ללא מע"מ וללא בלו .ניתן
לציין מחיר עם עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

.7.2.3

הצעת מחיר לא שלמה ו/או מותנית ו/או מסויגת עלולה לפסול את ההצעה על הסף.

.7.2.4

השארת משבצת ריקה בהצעת המחיר ו/או נקיבת מספר מחירים עבור סוג דלק אחד או
יותר – עלולה אף היא להביא לפסילת ההצעה.

.7.2.5

יודגש כי במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות הנוספת יכול וישתנה אחד
או יותר מהתקנים הישראלים המעודכנים התקפים של אחד או יותר מסוגי הדלקים
המפורטים בסעיף  ,3.1כדוגמת מעבר משימוש בסוג דלק אחד לסוג דלק אחר
מהמפורטים במכרז כתוצאה משינוי תקינה .במידה ויבוצע שינוי כזה ,יחושב היחס בין
המחיר שהוצע לגבי סוג הדלק שהוחלף במכרז לבין המחיר בש"ח לק"ל בטמפ' מעשית,
אשר היה ידוע לאותו סוג דלק ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז במערכת הפלאטס,
מערכת מידע לציטוטי מחירי דלקים בכל העולם .מחיר המרכיב הראשון לסוג הדלק
החדש יהיה באותו יחס לגבי סוג הדלק הישן ושינוי מחיר מרכיב זה יחול החל מהיום
האחרון להגשת ההצעות למכרז .מחיר המרכיב השני )הוצאות השיווק( ,יישאר כמו שהוא.

.7.2.6

סה"כ המחיר ליחידת מידה/ניפוק יהיה סכום המחירים של שני מרכיבים אלה.

 .8שלבי המכרז ,בדיקת ההצעות ,הערכתן ובחירת הזוכה

.8.1

המכרז יערך בשני שלבים:
.8.1.1

שלב א'
בשלב זה ייבדקו ההצעות לצורך קביעה כי ההצעות שלמות ומכילות את כל המסמכים
והאישורים הנדרשים ועומדות בתנאי הסף שבסעיף  5.2בשלב זה לא תיפתח מעטפת
המחיר והצעת המחיר לא תיבדק.
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.8.1.2

שלב ב'
מציע אשר ועדת המכרזים מצאה כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב
א' ,תבדק הצעת המחיר שהגיש ,ויחושב המחיר המשוקלל בהצעת המחיר שלו באופן
הבא:
.8.1.2.1

סכימת התוצאות שנתקבלו מהווה את המחיר המשוקלל בהצעת המחיר של
המציע.

.8.1.2.2

יובהר כי ,המחיר לדלק ליחידה לא יעלה על המחיר בש"ח לק"ל בטמפ'
מעשית ,לגבי כל סוג דלק ,כפי שידוע ביום האחרון להגשת ההצעות כפי
שמפורסם על ידי מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות.

]הטבלה כאן הינה לצורך נוחיות בלבד ,יש למלא את הטבלה המופיעה בנספח [7.2

)(1
מס'
סידורי

)(2
סוגי הדלקים

)(3
יחידה
מידה

1

בנזין נטול עופרת 95
אוקטן
סולר לתחבורה לכלי
רכב המונעים במנועי
דיזל

קילו
ליטר
קילו
ליטר

2

.8.2

)(4
מחיר
דלק
ליחידה
ללא
מע"מ
וללא בלו
)( ₪

)(5
מחיר סל
הוצאות
שיווק
דלק ללא
מע"מ
)( ₪

)(6
סה"כ
מחיר
ליחידה
ללא
מע"מ
וללא בלו
)( ₪

)(7
משקל
יחסי של
סוגי
הדלקים
)(%

72
28

בחירת זוכה וזוכה חלופי
.8.2.1

בחירת זוכה  -ההצעה בעלת המחיר המשוקלל הנמוך ביותר ,תהא ההצעה הזוכה.

.8.2.2

בחירת זוכה  -ההצעה בעלת המחיר המשוקלל הנמוך ביותר ,תהא ההצעה הזוכה.

.8.2.3

זוכה חלופי
.8.2.3.1

ועדת המכרזים רשאית לבחור ,במציע אשר הצעתו דורגה במקום השני
בדירוג המציעים כזוכה חלופי ,וזאת במחיר אשר הוצע על ידי אותו מציע.

.8.2.3.2

ההתקשרות עם הזוכה החלופי תעשה בהתאם לתנאי המכרז ,להסכם
ההתקשרות ולהצעתו ,זאת במידה ובמהלך ששת החודשים הראשונים )להלן
 תקופת הניסיון( של ההתקשרות לא יעמוד הזוכה בדרישות המכרז אושיקיימן בחוסר תום לב.

.8.2.3.3

במהלך תקופת הניסיון לא תוחזר לזוכה החלופי ערבות המכרז שהגיש
והצעתו תשאר בתוקפה .עורך המכרז יהיה רשאי להחזיר את ערבות המכרז
לפני תום תקופת הניסיון ,זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם
להערכותיו.
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.8.2.4

בחירת זוכה  -ההצעה בעלת המחיר המשוקלל הנמוך ביותר ,תהא ההצעה הזוכה.

.8.2.5

זוכה חלופי
.8.2.5.1

ועדת המכרזים רשאית לבחור ,במציע אשר הצעתו דורגה במקום השני
בדירוג המציעים כזוכה חלופי ,וזאת במחיר אשר הוצע על ידי אותו מציע.

.8.2.5.2

ההתקשרות עם הזוכה החלופי תעשה בהתאם לתנאי המכרז ,להסכם
ההתקשרות ולהצעתו ,זאת במידה ובמהלך ששת החודשים הראשונים )להלן
 תקופת הניסיון( של ההתקשרות לא יעמוד הזוכה בדרישות המכרז אושיקיימן בחוסר תום לב.

.8.2.5.3

במהלך תקופת הניסיון לא תוחזר לזוכה החלופי ערבות המכרז שהגיש
והצעתו תשאר בתוקפה .עורך המכרז יהיה רשאי להחזיר את ערבות המכרז
לפני תום תקופת הניסיון ,זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם
להערכותיו.

.8.2.5.4

בכל מקרה ,במידה ולא תופסק ההתקשרות עם הזוכה במהלך תקופת הניסיון
תוחזר הערבות לזוכה החלופי בתום תקופת הניסיון.

.8.3

מסמכים ואישורים שיידרשו מהזוכה
.8.3.1

תוך ) 10עשרה( ימים מקבלת ההודעה על הזכייה ימציא הזוכה ערבות אוטונומית ובלתי
מותנית בגובה ) ₪ 150,000במילים :מאה וחמישים אלף שקלים חדשים( ,לפקודת
המוסד ,בתוקף למשך  39חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות.

.8.3.2

הערבות תהיה צמודה בשיעור של  100%למדד המחירים לצרכן .המדד הבסיסי הוא
המדד הידוע בחודש שבו חל המועד האחרון להגשת ההצעות.

.8.3.3

למען הסר ספק ,יובהר בזאת ,כי במידה ויחליט עורך המכרז להאריך את תקופת
ההתקשרות ,יוארך תוקף הערבות בהתאם ,עד ל 90 -יום לאחר תום תקופת ההתקשרות
הנוספת.

.8.3.4

עורך המכרז רשאי לחלט את הערבות במקרה שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם
להצעתו ,לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות .ערבות זו תחליף את ערבות המכרז
המפורטת בסעיף  5.2.1לעיל ,ועם הגשתה תוחזר לזוכה ערבות המכרז.

.8.3.5

הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק
בביטוח על-פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א .1981 -

.8.3.6

נוסח מחייב של הערבות  -ראה נספח .8.3.1

.8.3.7

הסכם התקשרות  -הזוכה מתחייב לחתום על הסכם ההתקשרות ,המצורף כנספח 8.3.7
להלן ,תוך  10ימים ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

.8.3.8

חתימת עורך המכרז על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות הנזכרות הנדרשות
מהזוכה .היה והזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל ,או לא יחתום על הסכם ההתקשרות
כנדרש ,שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות לחתום על הסכם התקשרות עם הזוכה
החלופי.

.8.3.9

מילוי הדרישות והגשת המסמכים שבסעיף זה מהווים תנאי מוקדם לתחילת ההתקשרות
עם הזוכה .עד למילוי הדרישות המפורטות בסעיף זה על ידי הזוכה ,אין בהודעה על
הזוכה כדי לסיים את הליכי המכרז.
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 .8.3.10לא המציא הזוכה את המסמכים הדרושים כאמור בסעיף זה במועדים הנקובים ,ייראו את
הזוכה כאילו ויתר על זכייתו במכרז ,והמזמין יהיה רשאי לבטל את הזכייה ,לחלט את
ערבות המכרז של הזוכה ולבחור בזוכה החלופי ללא כל הודעה.
 .8.3.11תכנית עבודה/הערכות
 .8.3.11.1לאחר ההודעה על הזכייה והמצאת הסכם ההתקשרות וערבות הביצוע יוזמן
הזוכה למשרדי עורך המכרז לתיאום ואישור תכנית העבודה על ידי עורך
המכרז .תכנית זאת תכלול את לוח הזמנים להתקנת התקני תדלוק על כל כלי
הרכב והתאמת מערכת המיחשוב של הזוכה למערכת המחשוב הקיימת
במזמין.
 .8.3.11.2הזוכה יעביר את פרטי איש הקשר מטעם הזוכה אשר יעבוד מול המזמין.
 .8.3.11.3תוכנית הפעולה מטרתה להבטיח רצף שירות ומעבר מהיר ,חלק ובטוח,
מהספק הנוכחי ל"זוכה" ,ולאופן מילוי התחייבויות חברת הדלק ע"פ המפרט
ועליה להתייחס בין היתר לנושאים הבאים:
 .8.3.11.3.1הכשרת "כלי הרכב" של כל אחד מהמזמין ותחילת ביצוע "תדלוק
ממוחשב" בהתאם.
 .8.3.11.3.2הקמה והפעלת המערכת לניהול "צי רכב" ,בכפוף להחלטת
המזמין ,כולל הכשרת כלי הרכב.
 .8.3.11.3.3המזמין יהיה רשאי לבטל את הזכייה של הזוכה אם לא תוצג
תוכנית פעולה העונה על כל דרישות המזמין או חלקן ובהתאם
לשביעות רצונו ,בפרק הזמן הנדרש כאמור בסעיף 8.3.11.1
לעיל.
 .8.3.11.3.4הזוכה יציג במסגרת תכנית זאת גם היערכות עתידית להבטחת
מעבר חלק ורציף בינו לבין ספק עתידי שיחליפו ,במידה וכך
יהיה ,עם סיום מכרז זה.

 .9זכויות עורך המכרז
מבלי לגרוע מסמכויות עורך המכרז לפי תנאי המכרז ולפי הוראות כל דין ,יהיה זכאי עורך המכרז ,בין היתר:

.9.1

לבטל את המכרז או לדחותו ,מסיבות תקציביות ,ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו
הבלעדי והמוחלט.

.9.2

לדחות כל אחד מן המועדים הקבועים במכרז ,לרבות המועד האחרון להגשת הצעות ,ככל שימצא
לנכון ,ואף מספר פעמים.

.9.3

בכל עת עד למועד האחרון להגשת הצעות ,לשנות כל תנאי מתנאי המכרז ובכלל זה תנאי ההסכם,
בין אם מיוזמתו ובין אם בתשובה לשאלות הבהרה מצד הספקים.

.9.4

לברר עם מציע פרטים ,לדרוש הבהרות ו/או השלמות בקשר להצעתו ,וכן לדרוש כל פרט או נתון
הדרוש לצורך קבלת החלטה.

.9.5

לפסול הצעה חלקית ,חסרה ,מותנית ,מסויגת ,מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על
הבנה מוטעית של הדרישות ,זולת אם החליט אחרת מנימוקים שירשמו בפרוטוקול.
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.9.6

לא לבחור כל הצעה שהיא ,והכול במטרה להבטיח את מרב היתרונות לעורך המכרז.

.9.7

עורך המכרז אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והוא יהיה רשאי לקבל
כל הצעה או כל חלק ממנה.

.9.8

להחליט על בחירת מספר הצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות ביניהן או על בחירת חלק מן
ההצעה בלבד.

.9.9

אם לא תעלה ההתקשרות עם הזוכה או תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי בכל שלב ,המזמין יהיה
רשאי לפנות למציע שדורג במקום הבא ולחתום איתו על הסכם התקשרות כאילו היה הזוכה במכרז,
בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו של אותו מציע .לא הסכים לכך המציע שדורג במקום השני  -יהיה
עורך המכרז רשאי לפנות למציע שדורג במקום השלישי וכן הלאה.

 9.10היה ויתעורר צורך בסוגי דלקים נוספים שאינם רשומים בסוגי הדלקים המבוקשים במכרז זה כמפורט
בסעיף  ,3.1שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות לפרסם מכרז נוסף עבור סוגי דלקים אלו.

 .10מחירים

.10.1

כללי קביעת מחיר הדלק ליחידת מידה/ניפוק לאספקה
 .10.1.1קביעת מחיר הדלק ליחידת מידה/ניפוק לאספקה עבור כל אחד מסוגי הדלקים ,תבוצע על
ידי עורך המכרז בהתאם לנתונים שיתקבלו ממערכת הפלאטס ,מערכת מידע לציטוטי
מחירי דלקים בכל העולם.
 .10.1.2המחיר בש"ח לק"ל בטמפ' מעשית ,לגבי כל סוג דלק ,בהתאם לאמור בנספח – 10.1.2
חישוב מחירי הדלקים )פרט לגפ"מ( בשער בז"ן ובנספח  – 10.1.3טבלת חישוב מחיר
דלק ליחידת מידה/ניפוק  -אשר יהיה ידוע ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז במערכת
הפלאטס ,יהווה את הבסיס לחישוב מחיר הדלק ליחידת מידה/ניפוק לאספקה עבור כל
אחד מסוגי הדלקים.
 .10.1.3בתחילת כל חודש ייערך על ידי עורך המכרז חישוב מחירי הדלקים כמפורט בנספח
 – 10.1.3טבלת חישוב מחיר דלק ליחידת מידה/ניפוק ובנספח  – 10.1.2חישוב מחירי
הדלקים )פרט לגפ"מ( בשער בז"ן.
 .10.1.4מחיר זה יעודכן בהתאם לכללי ההצמדה המפורטים להלן בסעיף  10.4להלן.
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.10.2

כללי קביעת מחיר סל הוצאות שיווק דלק שאינן קשורות במחיר הדלק
מחיר סל הוצאות שיווק דלק שאינן קשורות במחיר הדלק עבור כל אחד מסוגי הדלקים ,יהיה
בהתאם להצעת המחיר שניתנה על ידי הזוכה בהצעתו .מחיר זה יעודכן בהתאם לכללי ההצמדה
המפורטים להלן בסעיף .10.4

.10.3

כללי קביעת המחיר המעודכן אחת לחודש
 .10.3.1המחיר המעודכן אחת לחודש יהיה סכום המחיר לדלק ליחידת מידה/ניפוק לאספקה כפי
שיקבע בהתאם לכללים שפורטו בסעיף  10.1לעיל ,והמחיר למרכיבים שאינם קשורים
במחיר הדלק כפי שיקבע בהתאם לכללים המפורטים בסעיף  10.2לעיל .המחיר המעודכן
יחושב לאחר עדכוני שני מרכיבי המחיר בהתאם לכללי ההצמדה המפורטים להלן בסעיף
.10.4
 .10.3.2עורך המכרז אחת לחודש מחירון לגבי המחיר המעודכן לכל אחד מסוגי הדלקים לחודש
הקרוב בהתאם ליחידת המידה/ניפוק לאספקה .מחיר זה יהיה בשקלים חדשים – כולל
בלו ללא מע"מ.
 .10.3.3המחירים המעודכנים יהיו תקפים בכל אתרי המזמין בכל הארץ ,לרבות אזור יהודה
ושומרון.
 .10.3.4המחירים המעודכנים יהוו את התמורה הסופית והמוחלטת ,למעט תשלום מע"מ כחוק,
לה יהיה זכאי הזוכה ,והמזמין ו/או עורך המכרז לא ישלם כל תשלום נוסף שהוא בגין כל
הוצאה – בין ישירה ובין עקיפה  -מכל סוג שהוא של הזוכה בקשר עם מתן השירותים
המבוקשים; ובכלל זה לא ישולמו הוצאותיו והשקעותיו של הזוכה לרבות ציוד ,כוח האדם,
חומרים ,כלים ,כלי רכב ,מיסים ,היטלים ,אגרות ,מימון ,אחזקת מלאי ,הובלה ,הוצאות
ביטוח וכל שאר ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים המבוקשים בהתאם למפורט
בחוברת מכרז זו לרבות אחסנה ,הזרמה וניפוק.
 .10.3.5במידה ואחד או יותר מסוגי הדלקים יוחזר/ו לפיקוח מינהל הדלק במשרד התשתיות
הלאומיות ,המחיר המעודכן )ללא הבלו וללא המע"מ( לא יעלה על המחיר המפוקח כפי
שיפורסם על ידי מינהל הדלק אך יכול להיות נמוך ממנו .במידה ויבוצע שינוי כזה ,יחושב
היחס בין המחיר שהוצע לגבי סוג הדלק שהוחלף במכרז לבין המחיר בש"ח לק"ל בטמפ'
מעשית ,אשר היה ידוע לאותו סוג דלק ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז במערכת
הפלאטס ,מערכת מידע לציטוטי מחירי דלקים בכל העולם .מחיר המרכיב הראשון לסוג
הדלק החדש יהיה באותו יחס לגבי סוג הדלק הישן ושינוי מחיר מרכיב זה יחול החל
מהיום האחרון להגשת ההצעות למכרז .מחיר המרכיב השני ,יישאר כמו שהוא.
סה"כ המחיר ליחידת מידה/ניפוק יהיה סכום המחירים של שני מרכיבים אלה.
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 .10.3.6כלי רכב שיגיע לביצוע תידלוק בתחנות דלק שאינן כלולות בין תחנות הדלק שאישר הזוכה
כתחנות למתן שירות ,ידאג הזוכה שבתחנות אלה לא יתאפשר תידלוק הרכב .באם בוצע
תידלוק ,מחיר הדלק שייגבה יהיה על פי המחיר המעודכן באותו חודש כפי שפרסם עורך
המכרז למשרדים.
 .10.3.7אספקת הדלקים במחירים המעודכנים על פי מכרז זה תינתן לרכבים מכל סוג שהוא כולל
כלי רכב שכורים וכלי רכב חכורים בליסינג המשרתים את המשרד ובלבד שבהוראת
המזמין הותקן בכלי רכב אלו התקן תדלוק הרשום על שם המזמין.
 .10.3.8מחירי הדלקים באילת יהיו ללא חיוב מע"מ והמזמין לא ישלמו מע"מ בגין רכישה ואספקת
דלקים ושירותים באילת ,כל זאת בכפוף לכך שלא ישונה מעמדה של העיר אילת מבחינת
חבויות המע"מ .במידה שישתנו חבויות המע"מ באילת ,תפעל חברת הדלק בהתאם
לשינוי.

.10.4

הצמדה
 .10.4.1כללי הצמדת מחיר הדלק ליחידת מידה/ניפוק לאספקה
המחיר ליחידת מידה/ניפוק לאספקה עבור כל אחד מסוגי הדלקים לסוגיהם יעודכן
בהתאם לשיעור השינוי של המחיר בש"ח לק"ל בטמפ' מעשית כפי שחושב לגבי כל סוג
דלק לאחר שהוכרז זוכה/ים ובמהלך החודש שחלף בהתאם לאמור בסעיף .10.1
 .10.4.2כללי הצמדת מחיר סל הוצאות שיווק דלק שאינן קשורות במחיר הדלק
בסעיף זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
"מדד המחירים לצרכן" – כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי
שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.
"מדד הבסיס" – הוא המדד הידוע בתום  18חודשים מהיום האחרון להגשת ההצעות
במכרז.
"מועד הבסיס" – חל  18חודשים מהיום האחרון להגשת ההצעות במכרז.

המחירים בהצעה נקובים בש"ח וכוללים את כל המסים וההיטלים החלים ,למעט מס ערך
מוסף ובלו .להלן כללי ההצמדה של מחיר סל הוצאות שיווק הדלק שאינן קשורות במחיר
הדלק:
 .10.4.2.1עדכון המחירים יבוצע על ידי המזמין.
 .10.4.2.2המחירים החודשיים יישארו קבועים או ירדו ,במשך  18החודשים הראשונים
של ההתקשרות .מועד תחילת מדידת זמן זה הינו מהמועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז.
 .10.4.2.3עדכון המדד הראשון יינתן לאחר  6חודשים ממועד הבסיס.
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 .10.4.2.4למרות האמור לעיל ,אם במהלך  18החודשים הראשונים של ההתקשרות
יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי  4%ומעלה ממועד החתימה על הסכם
ההתקשרות ,יעודכן המחיר בהתאם לשינוי כדלהלן :שיעור ההתאמה יתבסס
על ההפרש בין המדד שהיה ידוע במועד בו עבר המדד את  ,4%לבין המדד
הידוע לאחר  6חודשים ממועד זה .לאחר עדכון המדד בפעם הראשונה יוצמדו
המחירים החודשיים מידי  6חודשים למדד המחירים לצרכן.
 .10.4.2.5למען הסר ספק ,יודגש כי במקרה בו נעשה עדכון מחירים במהלך 18
החודשים הראשונים ,יחול העדכון ממועד תוקף העדכון ואילך.
 .10.4.3מחירי הדלקים יפורסמו עם מחיר לשירות מלא ולשירות עצמי .ההפרש בין מחירים אלה
יהיה בהתאם לקביעת מינהל הדלק על פי פרסומיו לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק( ,התשס"ב 2002-וצו פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק( ,התשנ"ג.1992-
 .10.4.4יובהר כי ,ההנחה על תדלוק בשירות עצמי תהיה מהמחיר המעודכן שיפורסם אחת
לחודש.
 .10.4.5על המחירים המעודכנים שיפורסמו לא תתווסף כל תוספת תשלום כדוגמת תוספת שירות
בשבתות וחגים ,דמי שירות בגין תדלוק לילה ,שעת חירום וכיוצ"ב.

 .11מקום שיפוט ייחודי
מובהר בזאת כי בהתאם לתקנה  2לתקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים )סדרי דין( התשס"א,2001-
תוגש תובענה בקשר למכרז זה אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר ירושלים.

 .12שפת ההצעה
ההצעה תוגש בשפה העברית ,מלבד ספרות עזר המוגשת עם ההצעה ,שניתנת להגשה בשפה האנגלית,
בצירוף תרגום לשפה העברית .בכל מקרה בו קיים שוני בין הכתוב בשפה האנגלית לבין הכתוב בשפה
העברית – הכתוב בשפה העברית הוא המחייב.

 .13אחריות הזוכה
הזוכה יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא לרבות נזקי צד ג' שייגרמו בשל פעילותו ו/או
מחדליו לרבות של עובדיו ,קבלני המשנה מטעמו ו/או ציוד מכל סוג שהוא שסופק על ידו או מטעמו .לזוכה
תהיה אחריות כוללת למתן השירותים המבוקשים ,כולל אחריות על עובדיו ועל קבלני המשנה ועובדיהם .על
החלפת אחד או יותר מבין קבלני המשנה איתם עובד הזוכה ושעליהם הצהיר בעת הגשת הצעתו נדרשת
הסכמת עורך המכרז מראש ובכתב.

 .14תשלומים

.14.1

כל התשלומים על פי הסכם זה ,ישולמו תוך  30יום מיום אישור החשבונית על ידי הגורם
המוסך של המזמין.

.14.2

כל עיכוב בתשלום הנגרם מאי התאמה לקבוע בנספחי המחירים ,לא יהיה בו כדי לחייב את
המזמין לפצות על כך את הספק מהסכם זה ,ולא תהיה לספק כל טענה בקשר לכך.
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.14.3

הגשת חשבוניות
 .14.3.1הזוכה יגיש לתשלום ,בתחילת כל חודש ,חשבונית מרכזת חודשית ,הכוללת את סוגי
הדלקים והשירותים נלווים שסופקו כמתחייב ע"פ מכרז זה בחודש החולף ,תוך פרוט
כמויות שסופקו.
 .14.3.2החשבונית תוגש במקור ובתוספת שני העתקים .בגין איחורים בהגשת חשבוניות ו/או
הגשת חשבוניות שלא על פי תנאי המכרז ,לא תשולם כל תוספת שהיא ,גם לא בגין
הפרשי שער ,ריבית או הצמדה.

.14.4

פרוט חיובים  -בהתאם לאמור בסעיף  19להלן ,ובנוסף להעברת החשבונית החודשית,
יועברו למזמין מדי חודש קבצים המפרטים את כל אירועי החיוב בחודש החולף ,לרבות מקום
ניפוק הדלקים ,כמות וסוג הדלקים ,השמנים ו"מכלולי הדלק" ותדלוק בכרטיס תדלוק מגנטי.
אין באמור כדי למנוע פירוט נוסף ככל שיידרש ע"פ המכרז וע"פ העניין.

 .15תנאים והפרות יסודיות להפסקת ההתקשרות

.15.1

עורך המכרז רשאי לבטל את ההודעה בדבר הזכייה של הזוכה )ו/או הזוכה החלופי ,אם
ייבחר ,כאמור לעיל( במידה והזוכה לא חתם על הסכם ההתקשרות או לא העמיד ערבות
ביצוע כנדרש לפי המועדים המפורטים במכרז.

.15.2

עורך המכרז רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה )ו/או עם הזוכה החלופי ,אם ייבחר,
כאמור לעיל( במידה והזוכה אינו מספק את השירותים המבוקשים במכרז ,במהלך תקופת
ההתקשרות.

.15.3

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,יהיה עורך המכרז רשאי לבטל את זכייתו של הזוכה )ו/או
הזוכה החלופי ,אם ייבחר ,כאמור לעיל( ,בהתראה בכתב של  7ימים מראש ,בהתרחש כל
אחד מהמקרים הבאים:
 .15.3.1אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הזוכה; יובהר כי במקרים אלו על
הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור.
 .15.3.2אם ימונה מפרק זמני או קבוע לזוכה; יובהר כי במקרה זה על הזוכה להודיע מיידית
לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור.
 .15.3.3אם יינתן צו הקפאת הליכים לזוכה; יובהר כי במקרה זה על הזוכה להודיע מיידית לעורך
המכרז בדבר מתן צו כאמור.
 .15.3.4אם הזוכה הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  30יום; יובהר כי במקרה זה
על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר הפסקה כאמור.
 .15.3.5אם הזוכה הסב את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר בלי הסכמת עורך המכרז מראש
ובכתב; יובהר כי במקרה זה על הזוכה להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר הסבה כאמור.
 .15.3.6אם הזוכה הסתלק מביצוע ההסכם.
 .15.3.7כשיש בידי עורך המכרז הוכחות ,להנחת דעתו ,שהזוכה או אדם אחר בשמו או מטעמו
נתן או הציע לאדם אחר שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם.
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 .16שירותים נלווים

.16.1

במהלך תקופת ההתקשרות

המזמין יהיה זכאי לדרוש מהזוכה לספק שירותים נוספים

הקשורים במתן השירותים הנדרשים במכרז זה .נכון למועד כתיבת המכרז השירותים
הנוספים שעורך המכרז יודע כי יכול ויידרשו הם :אספקת שמנים.
הזוכה מתחייב לספק שירותים נוספים אלה במחיר שהגיש בהצעתו למכרז ,כאמור בסעיף
.5.2.11
מובהר כי ייתכן ובמהלך ההתקשרות יידרשו שירותים נוספים ,במקרה זה מתחייב הזוכה
לספק את השירותים בהתאם למחיר כפי שהוגדר בסעיף .5.2.11

.16.2

הסכם ההתקשרות המצורף למכרז מתייחס גם להזמנת השירותים הנלווים.

.16.3

יובהר כי ,אפשרות מתן השירותים האמורים אינו מונע מעורך המכרז ו/או מהמזמין לצאת
למכרז נפרד לרכישת שירותים אלו.

 .17כרטיסי תדלוק מגנטיים  -תדלוק באמצעות שוברי תדלוק מגנטיים:
בשיטת תדלוק זו יידרש הזוכה לאפשר תדלוק כלי רכב בתחנות דלק ציבוריות ובתחנות צד ג' כאשר
הרשאת התדלוק מבוצעת באמצעות שובר תדלוק מגנטי המצויד בפס מגנטי ללא יכולת טעינה מחדש
)לעניין תדלוק בתחנות צד ג' יתאפשר שימוש בשובר תדלוק מגנטי המונפק מטעם צד ג'( .החיוב והבקרה
יבוצעו באמצעות מערכת ה"תדלוק הממוחשב" בתחנת הדלק ועל פי הכמויות וסוגי הדלק שנצרכו בפועל.

.17.1

השובר המגנטי יהיה כרטיס בעל פס מגנטי המאפשר לתדלק ,בתדלוק אחד או יותר ,עד
לתקרת ליטרים של בנזין או סולר ו/או עד לתקרת סכום חיוב כפי שיקבע המזמין.

.17.2

ככלל ,שיטת התדלוק תהיה באמצעות "תדלוק ממוחשב" בלבד .תדלוק באמצעות שוברי
תדלוק מגנטיים יבוצע כחריג ובאישור המזמין בלבד .ע"פ המתוכנן ,בשיטת תדלוק זו יידרש
הזוכה לספק כ– 50שוברי תדלוק מגנטי בשנה .ואולם ,הזוכה מתחייב לספק למזמין שוברי
תדלוק מגנטיים לתדלוק ב"תחנות ציבוריות" וב"תחנות צד ג'" בכמות ככל שידרשו .התדלוק
ב"תחנות צד ג'" יבוצע באמצעות אותו ההתקן הממוחשב אשר ישמש לביצוע התדלוק
ב"תחנות הציבוריות" הנושאות את שמו של הזוכה וזאת לכל הפחות בכל ה"תחנות צד ג'"
בערי המחוז על פי הפירוט בנספח .5.2.7

.17.3

חסימת או הפעלת שוברי תדלוק מגנטיים  -הזוכה יאפשר חסימת והפעלת שוברי תדלוק
מגנטיים דרך אתר אינטרנט בחיבור און-ליין ) (ONLINEלביצוע ע"י מורשי החתימה של
המזמין.

.17.4

במקרים בהם לא ניתן לחסום את השוברים כאמור בסעיף  ,17.3הזוכה יחסום שוברי דלק
מגנטיים מיד עם קבלת הודעה כאמור ממי מהמזמין

המזמין לא יחויבו בגין שוברים

שלגביהם ניתנה הודעה כאמור מיד החל ממועד ההודעה ,גם אם בפועל נעשה שימוש עם
שובר כלשהו לאחר מתן ההודעה על החסימה.

.17.5

שוברי תדלוק מגנטיים יסופקו למשרדי המזמין תוך  14יום ממועד הזמנתם ,במצבי שגרה,
ותוך  48שעות בעת חירום ,על פי קביעת המזמין.

.17.6

מובהר כי כרטיסי תדלוק מגנטיים ישמשו לניפוק בנזין או סולר לתחבורה בלבד ,אין לנפק
שמני מנוע ,אביזרים או מזון כנגד כרטיסי תדלוק מגנטיים.

21

.17.7

הזוכה מתחייב כי מידע אודות אירוע תדלוק באמצעות כרטיס תדלוק מגנטי ,לרבות מספר
הרכב ,מספר השובר ,סוג הדלק ,כמות הדלק ,תאריך תדלוק ,שעת תדלוק ועלות התדלוק,
יאגרו ויהיו ברי אחזור ,למשך שלוש שנים לפחות מיום אגירת המידע לרבות אחרי תום
תקופת ההתקשרות.

 .18מערכות מחשוב  -התחייבויות נדרשות מהזוכה

.18.1

"תדלוק ממוחשב":
 .18.1.1בשיטה זו נדרש הזוכה לאפשר תדלוק כלי רכב "בתחנות ציבוריות" ו"בתחנות צד ג'" בערי
המחוז לפחות ובכפוף לאמור בנספח  ,5.2.7באמצעות התקן "תדלוק ממוחשב" .מובהר
ומודגש כי הזוכה מתחייב לאפשר "תדלוק ממוחשב" בכל ה"תחנות הציבוריות" ,בהתאם
לתנאי מכרז זה והכול על פי קביעת המזמין.
 .18.1.2הזוכה יערך לאפשר "תדלוק ממוחשב" לכלי רכב מסוימים ו/או סוגי כלי רכב ו/או קבוצות
של כלי רכב ,הכול בהתאם לקביעת המזמין )"כלי רכב מורשים" או "הרשאות תדלוק"(.
 .18.1.3מערכת "התדלוק הממוחשב" תאפשר למזמין לקבוע הרשאות תדלוק לכלי רכב מסוימים
ו/או לסוגי כלי רכב ו/או לקבוצות של כלי רכב ,הכול בהתאם לקביעת המזמין )"כלי רכב
מורשים" או "הרשאות תדלוק"(.
 .18.1.4הזוכה מתחייב כי מידע אודות כל אירוע "תדלוק ממוחשב" ,לרבות מספר הרכב ,מספר
השובר ,סוג הדלק ,כמות הדלק ,תאריך תדלוק ,שעת תדלוק ועלות התדלוק ,יאגרו ויהיו
ברי אחזור ,למשך שלוש שנים לפחות מיום אגירת המידע לרבות אחרי תום תקופת
ההתקשרות.
 .18.1.5הזוכה מתחייב שלא למסור כל נתון אודות תדלוק כלי הרכב של המזמין לגורם כלשהו,
בכל צורה שהיא ולרבות פרטים לגבי כמות כלי הרכב שתדלקו ,פרטיהם ,תחנות הדלק
בהן בוצע התדלוק וכיו"ב.
 .18.1.6הזוכה מתחייב לאפשר למזמין גישה למערכות המידע של "חברת הדלק" ,לצורך ניהול
מעקב ובקרת ה"תדלוק הממוחשב" ,הגישה תתאפשר במטה המזמין ובמרכז עבוד
הנתונים של המזמין .למזמין תינתן האפשרות באמצעות הרשאות לבצע פעולות ניהול
התקני תדלוק  ONLINEכגון :ניתוק וחיבור התקני תדלוק בכלי הרכב ,ביטול והפשרת
כרטיסי תדלוק ,הגבלת כמויות תדלוק יומיות בכלי רכב ,הפקת דוחות וכל פעולה הקשורה
לניהול התקני תדלוק כפי שנדרש על ידי המזמין.

.18.2

אספקה והתקנת מערכות לתדלוק ממוחשב -
 .18.2.1מערכות התדלוק הממוחשב יופעלו באמצעות מערכות זיהוי ובקרה שיותקנו בכלי הרכב
ובאמצעות ממשקי תקשורת המותקנים באקדחי התדלוק ומחשב התחנה.
 .18.2.2מערכות תדלוק ממוחשב בכלי הרכב יכללו התקני זיהוי ומכשור לקריאת מד מרחק )מונה
הרכב( .הזוכה יתקין ויתחזק את מערכות הזיהוי וקריאת המרחק בכל כלי הרכב של
המזמין.
 .18.2.3הזוכה מתחייב להכשיר את כל כלי הרכב של המזמין לביצוע תדלוק ממוחשב ,באמצעות
התקנת התקני זיהוי והעברת נתוני הרכב .המזמין יהיה רשאי לדרוש כי ההכשרה תבוצע
במגרשי המזמין ו/או במחסני יבואני הרכב .הזוכה מתחייב לפעול בהתאם.
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" .18.2.4הפשרת כלי רכב" ע"י גורם מוסמך מטעם המזמין ,דהיינו  -מתן הרשאת "תדלוק
ממוחשב" לרכב שלא היה קודם לכן מורשה ל"תדלוק ממוחשב" ,תבוצע תוך  6שעות
מעת שהציג הגורם המוסמך אצל המזמין את דרישתו כאמור בפני הזוכה.
 .18.2.5התקני הזיהוי שיותקנו בכלי הרכב הם התקנים אלקטרומגנטיים המאפשרים זיהוי מוחלט
של כלי הרכב לצורך בחינת זכאותו לשירותי תדלוק אוטומטי ולהסדרת הזרמת מידע
ניהולי ותפעולי אודות כלי הרכב למערכת הניהול.
 .18.2.6התקני הזיהוי שיותקנו בכלי הרכב יהיו בעלי עמידות מוכחת לגניבות וזיופים ,כל ניסיון
פירוק או עבודות תחזוקה של בלתי מורשה יגרמו לעיקור מיידי של המערכת.

 .18.2.7בכלי הרכב יותקנו ממשקי קריאת מרחק )מונה הרכב( של כלי רכב ,שמטרתם לשדר
נתונים מכלי הרכב לבקר התחנה לרבות מספר הרכב ,סוג הדלק הדרוש לרכב ,את ה-
ק"מ המצטבר של כלי הרכב בעת התדלוק.
 .18.2.8דרישות מיוחדות ממכשיר קריאת מרחק -
 .18.2.8.1רמת דיוק  -עד סטייה נצברת של  1%מרחק הנצבר ע"י מד המרחק של
הרכב.
 .18.2.8.2אמינות  -לא יותר מתקלה אחת בשנתיים שימוש או  100,000ק"מ ,לפי
המוקדם.
 .18.2.8.3יכולת חיבור וממשקים לכל סוגי כלי הרכב המורשים בארץ ,לרבות המצוידים
במערכות דיגיטאליות למדידת מרחקי הנסיעה ולמעט קטנועים וטרקטורים.
 .18.2.8.4אפשרות לכיול ושפור דיוק  -יכולת לשיפור דיוק המערכת בהישען על ביצוע
בדיקות דיוק במהלך בקורות הרכב התקופתיות.
 .18.2.8.5חיבור פשוט ללוח השעונים  -נדרשת יכולת חיבור מהיר ללוחות השעונים
בכלי הרכב ללא פירוק לוח השעונים.
 .18.2.9על הזוכה להעביר למערכת לניהול צי רכב את כל הנתונים אודות התדלוקים בקובץ אחת
לחודש .עלויות העברת הנתונים יחולו על הזוכה.
 .18.2.10הזוכה מתחייב לספק ולהתקין על חשבונו התקני זיהוי וקריאת מרחק ,כשהם חדשים
בלבד ,בכלי רכב חדשים של המזמין לרבות במקרה של החלפת כלי רכב קיימים או
תוספת של כלי רכב חדשים לצי הרכב.
 .18.2.11הזוכה יהיה רשאי להשתמש בציוד שבבעלות המזמין ואולם מודגש כי כל התקני הזיהוי
המותקנים בכלי הרכב של המזמין ,אשר אינם עומדים בדרישות המכרז ,יוחלפו בחדשים
תוך פרק זמן של  6חודשים ממועד תחילת ההתקשרות.

.18.3

דרישות טכניות שונות מהמערכת –
 .18.3.1הזוכה יידרש במסגרת ההתקשרות לספק ,להתקין ולתחזק על חשבונו ערכה מלאה
לתדלוק ממוחשב הכוללת בין היתר:
 .18.3.1.1מחשב תחנה – מחשב התחנה מאפשר בצוע כל פעולות ניהול התחנה ובין
היתר מערכת התדלוק הממוחשב הפועלת באמצעותו ומהווה בו תת-מערכת.
מחשב ניהול תחנה משמש לבצוע הרשאת תדלוק ממוחשב ,לאחזור ועבוד
נתונים מקומי והזרמת מידע למערכת המרכזית.
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 .18.3.1.2מערכות זיהוי ובקרה בכלי הרכב כוללות התקני זיהוי ומכשור לקריאת מד
מרחק" .חברת הדלק" תתקין ותתחזק את מערכות הזיהוי וקריאת המרחק
בכל כלי הרכב של המזמין.

 .18.3.2הזוכה ימציא אישור יצרן ,שהמערכת שתותקן ברכב לא תפריע למערכות הקיימות ברכב
לרבות מכשיר קשר ,מערכת כריזה ,פלאפון וכדומה וכמו-כן שמערכות היצרן לא יפריעו
למערכת שתתוקן ברכב.
 .18.3.3הזוכה ימציא אישור של נציג חברת הרכב שהמערכת לא מפריעה למערכות האלקטרוניות
השונות ברכב כמו ASR,ESP,ABS :כריות אוויר וכדו' עבור כל דגם שתותקן בו
המערכת.
 .18.3.4על הזוכה מוטלת האחריות לבצע ניסוי של המערכת ,ולהוכיח כי היא פועלת בצורה תקינה
בד בבד עם פעולתן של כל המערכות האחרות המותקנות ברכב ללא כל הפרעה.
 .18.3.5במקום אישור היצרן ונציג חברת הדלק כאמור לעיל ,יוכל הזוכה להגיש אישור רשמי,
עדכני עד  12חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,מטעם היבואן הרשמי של
כלי הרכב ,ובחתימתו ,לגבי התקינות וההתאמה של המערכות שיותקנו בכלי הרכב
כמפורט לעיל ,על פי הסוגים שברשות המזמין ,או שיהיו ברשותם בעתיד ,לרבות אחריותו
של היבואן לביצוע ניסוי תקינות כמפורט בסעיף .18.3.4
 .18.3.6החל מיום אישור המערכת על ידי "המזמין" תחל תקופת האחריות ותמשך לכל אורך
תקופת ההתקשרות.
 .18.3.7בתקופה זו מתחייב הזוכה להחליף בחדש ולהתקין על חשבונו ,כולל אספקת חלקים,
נסיעות ושעות עבודה ,כל פריט ורכיב פגום ממרכיבי המערכת כולה על כל אביזריה
ומרכיביה .זאת בתנאי שהפגם לא נגרם כתוצאה מפעולת אנוש שהמערכת לא נועדה
לעמוד בה.
 .18.3.8הזוכה מתחייב לתקן תקלות במערכת או להחליף מכלולי מערכות בחדשות בתוך פרק זמן
שלא יעלה על האמור בסעיף  18.3.13להלן.
 .18.3.9הזוכה יישא באחריות כוללת לאחזקת כל מרכיבי המערכת ,וישמש ככתובת ראשית
להעברת פניות למתן שירותי אחזקה למערכת לביצוע על ידו או באמצעות קבלני משנה
על פי בחירתו.
 .18.3.10הזוכה יפעיל לכל הפחות ) 4ארבעה( אתרי תיקון ואחזקה קבועים בהם יבוצעו התקנות,
פעולות אחזקה והסרה של המערכות בכלי הרכב ,פעולות התקנה ותיקון התקני זיהוי ומדי
מרחק ,אתר אחד לפחות בכל אחת מהערים הבאות :חיפה ,תל אביב ,ירושלים ובאר
שבע.
 .18.3.11בנוסף חייב הזוכה להציע שירות תיקונים נייד המתבסס על ניידת שירות אשר יגיע אל
יחידות המזמין ו/או אל כלי רכב תקולים כדי לתקן מערכת פגומה ברכב .גם במקרה זה
לא ישתנה פרק הזמן שנקבע לטיפול ,והזמן לטיפול יחשב מרגע ההודעה על ידי המזמין
ולא מרגע ההגעה לרכב.
 .18.3.12המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהזוכה לספק אתרי שירות נוספים או תחליפים
במידה שהאתרים שפורטו יהיו עמוסים או שלא יתפקדו לשביעות רצונו המלאה של
המזמין על פי קביעתו הבלעדית ,בהתאמה.
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 .18.3.13פרק הזמן המירבי לביצוע התיקונים הנדרש הינו:
 .18.3.13.1תיקון תקלה במערכת בכלי רכב או החלפת המערכת בחדשה תוך שני ימי
עבודה.
 .18.3.13.2אם גרמה התקלה להשבתת רכב או לתקלה מבצעית ,יעשה הזוכה כל מאמץ
ופעולה נדרשת כדי לאפשר את הפעילות בתוך  8שעות.

 .18.3.14הנחיה כללית לנושאי מחשוב תוכנה ומערכות מחשוב במכרז -
 .18.3.14.1ה"זוכה" יספק מחשבים ומערכות מחשוב חדשים בלבד.
 .18.3.14.2גרסאות תוכנה  -ה"זוכה" יספק גרסאות תוכנה עדכניות בלבד.
 .18.3.14.3בשום מקרה לא תאושר התקנת ציוד ישן ,מיושן ,או גרסאות תוכנה
קודמות ,למען הסר ספק תסופקנה אך ורק גרסאות תוכנה עדכניות.
 .18.3.14.4מערך שידור  -תת מערכת אשר כוללת התקן שידור נתונים מהרכב בזמן
התדלוק דרך פיית התדלוק ,התקן קליטה ואחסון נתונים ומערכת להעברת
הנתונים למחשבי כל אחד מ"המזמין".
 .18.3.14.5להלן הפירוט לגבי רכיבים אלה:
 .18.3.14.5.1יש צורך באישור יצרן ,שהמערכת שתותקן ברכב לא תפריע
למערכות הקיימות ברכב )מכשיר קשר ,מערכת כריזה ,פלאפון
וכדומה( וכמו-כן שמערכות היצרן לא יפריעו למערכת שתתוקן
ברכב.
 .18.3.14.5.2יש צורך בהצגת אישור של נציג חברת הרכב שהמערכת לא
מפריעה

למערכות

האלקטרוניות

השונות

ברכב

כמו:

 ASR,ESP,ABSכריות אוויר וכדו' עבור כל דגם שתותקן בו
המערכת.
 .18.3.14.6מערך השידור יכלול את כל הפרטים כאמור:
נתונים לגבי מספר רישוי הרכב ,תאריך הפעולה ,שעת הפעולה ,סוג הפעולה,
סוג המוצר ,כמות בליטרים ,מחיר לצרכן לליטר ,שיעור הנחה למזמין ,מחיר
בניכוי ההנחה לליטר ,הסכום בסה"כ לתשלום )לא כולל מע"מ( ,הסכום
בסה"כ )כולל מע"מ( ק"מ המצטבר של כלי הרכב בעת התדלוק )קריאת מונה
נוכחית( ,מספר תחנה ,מספר שובר וכל נתון נוסף בקשר לתדלוק כפי שיבקש
המזמין.
 .18.3.14.7בעת כל תדלוק ישוגרו כל הנתונים הקיימים על מערך השידור למערכת
המידע של חברת הדלק וממנה למחשבי המזמין.
 .18.3.14.8הזוכה יבצע בדיקות לוגיות ואחרות ככל הנדרש ממנו על מנת להבטיח
העברת נתונים שלימה ואמינה במלוא האחוזים.
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 .18.3.14.9הזוכה יציע וייפרט את שיטת התקשורת המוצעת על ידו להעברת הנתונים,
מכלי הרכב ועד העברתם למחשב המזמין .על חברת הדלק להתקין מערכת
זו בכל המשאבות שיעמדו לרשות המזמין .בכל מקרה לא תפחת תדירות
העברת נתוני התדלוק למחשבי המזמין מפעם אחת לכל  22ימי עבודה.
 .18.3.14.10העברת נתונים באופן אלחוטי תהיה מאובטחת ומוצפנת.
 .18.3.14.11על הזוכה להעביר דוחות תדלוק באמצעות דוא"ל למחשב המזמין .הדוחות
יהיו נפרדים לתדלוק החודשי עבור כל כלי הרכב .המתודלקים ע"י התקן
תדלוק ממוחשב ועבור כל כלי הרכב המתדלקים ע"י כרטיס מגנטי.
 .18.3.14.12הזוכה רשאי להציע דרכים אחרות להעברת הנתונים למחשב המזמין.
ההעברה בדרכים אחרות חייבת באישור מוקדם המזמין לגבי אופי הנתונים
ופירוט שלהם ,אופן ושיטת ההעברה לרבות אבטחת הנתונים.
 .18.3.14.13כל עלויות העברת הנתונים יחולו על הזוכה.
 .18.3.14.14מעקב ממוחשב ודוחות תקופתיים –
במסגרת אחריות הזוכה להתקנת ותחזוקת הציוד לפי סעיף  18.4ו18.5-
להלן ,מוטלת על הזוכה החובה לנהל מעקב ממוחשב אחר ציוד ותקלות תוך
פירוט סוג הציוד ומיקומו ,סוג התקלה ,תאריך תיקון התקלה ,מהות התיקון
שבוצע וציון העובדה אם מדובר ב"תקלה חוזרת" ,וכן להמציא דו"חות
כתובים אודות ביצוע האמור למוסד ע"פ הפירוט להלן:
.18.3.14.14.1

דו"ח חודשי לגבי תדלוקים שבוצעו בתחנות ציבוריות,
בתחנות צד ג' בפילוח לפי יחידות ובפילוח לפי אזורים.

.18.3.14.14.2

דו"ח חודשי לגבי תדלוקים שבוצעו על ידי "כרטיס תידלוק
מגנטי" בתחנות ציבוריות ,בתחנות צד ג' בפילוח לפי
יחידות ובפילוח לפי אזורים.

.18.3.14.14.3

דו"ח תקלות חודשי :דו"ח הכולל את פירוט כל התקלות
בחודש החולף ,משך הטפול בהן ,תמצית הטפול בהן
ולקחים עיקריים.

.18.3.14.14.4

דו"ח פריסת ציוד חצי שנתי :דו"ח הכולל תיאור הציוד
שסופק בחצי השנה החולפת ושינויים או תוספות שנערכו
בו ,מספר סידורי ,מקום התקנה והערות כלליות.

.18.3.14.14.5

דו"ח בדיקות תקופתיות :דו"ח הכולל תיאור כל הבדיקות
שבוצעו כפי הנדרש מתנאי המכרז .

.18.4

תחזוקת מערכות עזר-

מבלי לגרוע מכלליות האמור של הוראות התחזוקה הכלליות ,מפורטות להלן הוראות תחזוקה
ספציפיות ו/או התייחסות למערכות עזר ספציפיות.
הזוכה מתחייב לתחזק לאורך כל תקופת התקשרות מערכות עזר ממוחשבות לניהול והפעלת מערכי
רכב ודלק המתאימים לנפח הפעילות של המזמין ,ובכלל זה את מערכות העזר דלהלן:
 .18.4.1מערכות והתקנים לבצוע "תדלוק ממוחשב";
 .18.4.2מערכות העזר להפעלת "תדלוק ממוחשב" ב"תחנות הציבוריות" וכל רכיביהן ובכלל זה:
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 .18.4.2.1התקני "תדלוק ממוחשב" ,כולל כל התקני הזיהוי ומדי המרחק המותקנים בכל
"כלי הרכב" ,תוך דגש מיוחד על דיוקם של מדי המרחק;
 .18.4.2.2אנטנות שדור כולל האנטנות המותקנות באקדחי התדלוק הקשורות למערכת
ה"תדלוק הממוחשב";
 .18.4.2.3מערכות המידע לניהול הרשאות ,חיובים וניתוח התנהגות כלי רכב תחנות
והנהגים.

.18.5

תחזוקת מערכות מחשוב-

"חברת הדלק" תתחזק לאורך כל תקופת ההתקשרות "מערכות מחשוב" לניהול והפעלת "מערכי
התדלוק" של המזמין הכוללות את התחומים דלהלן:
 .18.5.1יישומי המחשב והממשקים המטפלים בהעברת מידע מהמערכות ל"תדלוק ממוחשב" של
"חברת הדלק" אל מערכות המידע של המזמין והפתרונות לאיסוף ,עיבוד וניתוח נתונים
הנלווים לשירותים שיסופקו .חברת הדלק לא תהא אחראית על תחזוקת קווי התקשורת
שבאחריות המזמין ו/או על מחשבים או תוכנות שלא נדרש לספקם או לתחזקם ע"פ מכרז
זה.
 .18.5.2מובהר כי למזמין יכולת עצמאית בנושאי המיחשוב ולכן יכללו שירותי "חברת הדלק":
 .18.5.2.1התאמת המידע הנצבר במערכות ניהול ה"תדלוק הממוחשב" למבנה הנתונים
והקבצים השכיחים במערכות עבוד הנתונים של המזמין.
 .18.5.2.2העברת הנתונים למזמין.
 .18.5.2.3אחסון ושמירת בסיסי נתונים לאורך כל תקופת ההתקשרות.
 .18.5.2.4למען הסר ספק מובהר כי כל הפעילות בתחום זה תתבסס על מערכות
הקיימות ב"חברת הדלק" ומערכות הקיימות אצל המזמין וכי עיקרה התאמות
תוכנה והעברת מידע בין מערכות מידע של "חברת הדלק והמזמין.
 .18.5.2.5בסיסי נתוני "תדלוק ממוחשב"-
מהיות הזוכה המפעיל של מערכות עבוד נתונים המכילות את בסיסי הנתונים
הקשורים ל"תדלוק ממוחשב" יהיה זה באחריותו להפעיל ולתחזק לאורך כל
תקופת ההתקשרות

את כל המערכות הנדרשות לצורך העברת המידע

למזמין לרבות תחזוקת מערכות זיהוי ,בקרת כלי רכב ,והרשאת "תדלוק
ממוחשב" הכוללת מכשור לקריאת קילומטר נצבר במד המיאוץ )מונה הרכב(.
 .18.5.2.6מובהר כי כל פעולת תיקון התקני הזיהוי ומדי המרחק תבוצע במתקני הזוכה
או אצל קבלני משנה של הזוכה לנושא זה.
 .18.5.2.7ה"זוכה" מתחייב לשדרג מעת לעת את התוכנות שסופקו על פי מכרז זה על
ידי חברת הדלק ,בסמוך להפצת גרסאות תוכנה חדשות ,אך לא יאוחר
משנתיים ממועד הפצת גרסאות חדשות ע"י היצרנים.
 .18.5.2.8לפני התקנת גרסת תוכנה חדשה ,יוצגו לגורמים המוסמכים של המזמין
השיפורים והשינויים .בכל מקרה לא תותקן גרסה תוכנה חדשה ללא אשור
בכתב מהמזמין.
 .18.5.2.9מכלולים שאינם מוזכרים במפרט :הזוכה מתחייב לספק למזמין ולתחזק כל
ציוד חומר או שירות המהווה תנאי לפעולתו הסדירה של מערך התדלוק של
המזמין ,ע"פ מפרט זה ,גם אם אינם מוזכרים במפורש במפרט.
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נספחים
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נספח  - 5.2.1נוסח כתב ערבות )ערבות הגשה(

לכבוד המוסד לבטוח לאומי

הנדון :ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ₪ 75,000
)במילים _________________________________________________________________(
אשר תדרשו מאת)____________________________________________ :להלן "החייב"( בקשר
עם מכרז מס' מ) – 2011(2007לאספקת דלקים ושירותים לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר
רשום ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד
לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך .30.12.2011

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
___________________________________ __________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח
מס' הבנק ומס' הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________
תאריך

________________
שם מלא

________________
חתימה וחותמת
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נספח ) 5.2.5ב'(  -תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן " -המציע"( המבקש להתקשר עם
עורך מכרז מס' _________ לאספקת דלקים ושירותים נלווים עבור רכבי המוסד לביטוח לאומי .אני מצהיר/ה
כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו) 1976-להלן –
"חוק עסקאות גופים ציבוריים"( .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
)סמן  Xבמשבצת המתאימה(
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום עד למועד
האחרון להגשת ההצעות )להלן " -מועד ההגשה"( מטעם המציע במכרז מרכזי מס' מממ – 00 - 2010
לאספקת דלקים ושירותים נלווים עבור משרדי הממשלה.

 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
תאריך

____________________
שם

____________________
חתימה וחותמת

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_________________
תאריך

___________________
מספר רישיון

___ _________________
חתימה וחותמת
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נספח ) 5.2.5ג'(
טופס התחייבות של מציע לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים ,שכר מינימום וקיום חוקי העבודה

הנני/ו ____________________ מצהיר/ים בזה כי במידה ותוכרז חברתנו כזוכה במכרז מס'
___________לאספקת דלקים ושירותים נלווים עבור המוסד לביטוח לאומי ,אני/ו מתחייב/ים לעמוד בדרישות
התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו,
במהלך כל תקופת ההתקשרות.

_______________________
כתובת

_______________________
שם מלא של מורשה/י חתימה

_______________________
טלפון

_______________________
חתימה וחותמת

_______________________
תאריך
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נספח  –5.2.6אישור מורשה חתימה על פרטים אודות המציע
לכבוד המוסד לביטוח לאומי
הנדון :מכרז מס______ לאספקת דלקים ושירותים נלווים עבור רכבי המוסד לביטוח לאומי

אני/ו _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע למכרז שבנדון:
מורשה/י חתימה )שם מלא(
 .1שם המציע כפי שהוא רשום במרשם________________:
.2

סוג התאגדות_____________________________:

 .3תאריך הרישום____________________________:
 .4שנת הקמת התאגיד_________________________:
 .5שנות ותק וניסיון ברצף בתחום אספקת דלקים____________________________:
 .6מספר מזהה______________________________:
 .7מספר חשבון בנק__________________________ :
 .8כתובת התאגיד____________________________:
 .9איש הקשר מטעם המציע:
שם_______________________ כתובת_______________________________
טלפון___________________________ פקס___________________________
דוא"ל__________________________________________________________
 .10שמות מנהלי התאגיד:
שם__________________ ת.ז_____________.
שם __________________ ת.ז_____________.
שם __________________ ת.ז_____________.
שם __________________ ת.ז_____________.
שם __________________ ת.ז_____________.
 .11פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת ,אם ישנן:
שם __________________ ת.ז _____________.דוגמת חתימה_____________
שם __________________ ת.ז _____________.דוגמת חתימה_____________
הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד  /לחוד )יש להקיף בעיגול(.

שם מורשה/י חתימה
תאריך

טלפון

כתובת
חתימה וחותמת
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נספח  - 5.2.7פריסה ארצית

פריסה גיאוגרפית -ערי מחוז ואזורים עירוניים –
להלן יפרט המציע את כל התחנות הציבוריות כהגדרתן במכרז.
רשימה זו יש להגיש בד בבד עם הגשת הצעתה של חברת הדלק ,בדיסק )בגיליון עבודה באקסל( .יודגש כי
במקרה של סתירה בין הכתוב בדיסק למפורט בטבלה להלן ,הקובע הינו הכתוב על ידי המציע בנספח זה:
מספר סידורי
1
2
3
4
5
6
7
8
9

שם התחנה

יישוב

כתובת
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בערי המחוז )ירושלים ,תל-אביב ,חיפה ,נצרת ,רמלה ,באר שבע( -
בהעדר הכמות המינימאלית של "תחנות ציבוריות" בערים אלה )בהתאם לגבולותיהן המוניציפאליים( כנדרש
להלן ,חייבת חברת הדלק להיות ערוכה להתקשרות עם צד ג' לצורך אספקת סוגי הדלקים באמצעות "תחנת צד
ג'" כאמור ולממש התקשרות עם צד ג' כאמור על פי החלטת המזמין.
להלן פירוט הכמות המינימאלית הנדרשת של תחנות דלק " ב"ערי המחוז":

מס"ד

שם היישוב

1
2
3
4
5
6

נצרת
חיפה
תל אביב
ירושלים *
רמלה
באר שבע

מספר תחנות דלק מינימאלי נדרש מהזוכה
במכרז
1
4
4
3
1
2

* בירושלים נדרשת לפחות תחנת דלק אחת ,מתוך  3התחנות הנדרשות ,שתהיה במערב העיר
באופן שייתן מענה נוח ,על פי קביעתם הבלעדית של המזמין ,למשרדי הממשלה המרוכזים
בקריית הממשלה במערב העיר.
להלן הטבלה למילוי על ידי "חברת הדלק" במקומות המסומנים בהתאם לדרישת המפרט:
מס"ד

עיר המחוז

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

נצרת
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
ירושלים
ירושלים
ירושלים )עבור המשרד
הראשי(
רמלה
באר שבע
באר שבע

13
14
15

תחנה ציבורית /
תחנה צד ג'

שם וכתובת התחנה
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באזור עירוני –
בהעדר קיום "תחנת דלק ציבורית" במרחק של עד  4ק"מ מהגבולות המוניציפאליים של הישובים שבהם
ממוקמות יחידות המזמין ע"פ הרשימה והסיווג המפורטים להלן ,מתחייבת "חברת הדלק" להיות ערוכה
להתקשרות עם צד ג' לצורך אספקת סוגי הדלקים באמצעות "תחנת צד ג'" כאמור ולממש התקשרות עם צד ג'
כאמור על פי החלטת המזמין.
להלן הטבלה למילוי על ידי "חברת הדלק" במקומות המסומנים בהתאם לדרישת המפרט:
מס"ד

עיר המחוז

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

רמת גן
גבעתיים
בני ברק
רמת השרון
הרצליה
כפר סבא
רעננה
הוד השרון
פתח תקווה
ראשון לציון
אשדוד
אשקלון
קריית גת
אילת
חדרה
נתניה
עפולה
הקריות
עכו
נהריה
כרמיאל
צפת
טבריה
קריית שמונה
בית שאן
נתיבות
לוד
אופקים
שדרות
קריית מלאכי
ערד
דימונה
בת ים
חולון
נס ציונה
רחובות
יפו
אריאל

תחנה ציבורית /
תחנה צד ג'

שם וכתובת התחנה
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פירוט נקודות השירות להתקנה ותחזוקת התקני התדלוק האוטומטיים
להלן יפרט המציע את כל נקודות השירות:
מספר סידורי
טברי
1
חיפה
2
3
4
5

עיר
טבריה
חיפה
תל אביב
ירושלים
באר שבע

כתובת תחנת השירות

מנהל התחנה

טלפון להתקשרות

6
7
8
9
10

36

נספח  – 5.2.8אישור מציע בגין הצעתו

אני/ו ______________________ מאשר/ים בזה כי:
 .1קראתי/נו בעיון רב את מכרז מס__________ לאספקת דלקים ושירותים נלווים עבור רכבי המוסד
לביטוח לאומי )להלן" :המכרז"( על כל נספחיו .הבנתי/ו את כל סעיפיו ותנאיו ו/או קבלתי/נו הבהרות לגבי
כל נושא שבספק;
 .2אני/ו מסכים/מים לכל תנאי המכרז ומתחייב/ים למלא את כל דרישות המכרז כמפורט במכרז זה ,אשר
מספרו __________ לאספקת דלקים ושירותים נלווים עבור המוסד לביטוח לאומי בדייקנות ,ביעילות,
במומחיות ובמיומנות ,לשביעות רצון עורך המכרז ,ובמועדים אשר ייקבעו על ידו ,והכול בכפוף להוראות
המכרז ,ההצעה ,הסכם ההתקשרות והנספחים.
 .3אני/ו מגיש/ים בזאת את כל המסמכים הנדרשים במכרז.
 .4מוגשת בזה הערבות להבטחת התחייבותי/נו בגין הצעתי/נו במכרז לפי הנוסח המפורט בנספח .5.2.1
 .5אני/ו מתחייב/ים להאריך את תוקף הערבות כל אימת שוועדת המכרזים תחליט להאריך את משך
ההתקשרות.

בכבוד רב,

________________________
שם מלא של מורשה/י חתימה

__________________
כתובת

_____________
חתימה וחותמת

___________
טלפון

_______________________
תאריך
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נספח  - 7.2הצעת מחיר
הצעת מחיר למכרז מס __________ לאספקת דלקים ושירותים נלווים עבור רכבי המוסד לביטוח לאומי
אני הח"מ,

מתכבד להגיש בזה הצעה בשמה של ___________________ לאספקת

השירותים המבוקשים נשוא המכרז הנ"ל ,בהתאם לתנאי המכרז והסכם ההתקשרות.
יש בידינו את כל מסמכי המכרז ,הם מוכרים לנו ומובנים לנו היטב ,והצעתנו זו נעשית לאחר ששקלנו את כל
ההשלכות לכך.
אנו מאשרים כי המחירים המצ"ב הכלולים במסגרת הצעה זו הינם סופיים ,וכי לא נבקש לשנותם או להוסיף
עליהם.
אנו מקבלים על עצמנו כי במידה ונוכרז כזוכים במכרז נספק את השירותים המבוקשים בהתאם לתנאי המכרז
והסכם ההתקשרות.
תוקף הצעתנו זו היא עד ליום ___________ .להלן הצעתנו עפ"י סוגי הדלקים המופיעים במכרז:
)(1
מס'
סידורי

)(2
סוגי הדלקים

)(3
יחידה
מידה

1

בנזין נטול עופרת 95

קילו
ליטר

סולר לתחבורה לכלי
רכב המונעים במנועי
דיזל

קילו
ליטר

אוקטן
2

)(4
מחיר
דלק
ליחידה
ללא
מע"מ
וללא בלו
)( ₪

)(5
מחיר סל
הוצאות
שיווק
דלק ללא
מע"מ
)( ₪

)(6
סה"כ
מחיר
ליחידה
ללא
מע"מ
וללא בלו
)( ₪

)(7
משקל
יחסי של
סוגי
הדלקים
)(%

הערות לטבלה:
 .1יש להגיש את הנספח כולל כל העמודות הנדרשות למילוי כשהוא מודפס בצורה ברורה.
 .2המחיר הקובע הוא סה"כ המחיר ליחידה ללא מע"מ וללא בלו .ניתן לציין מחיר עם עד שתי ספרות אחרי
הנקודה העשרונית.
 .3המחיר המשוקלל ללא מע"מ וללא בלו משמש לצורך בדיקת הצעת המחיר בלבד.
 .4השארת משבצת ריקה בהצעת המחיר ו/או נקיבת מספר הצעות מחיר עבור סוג דלק אחד או יותר עלולים
להביא לפסילת ההצעה.
ולראיה באתי על החתום:

_______________
חתימה וחותמת

_________________
תאריך
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נספח – 8.3.1כתב ערבות ביצוע

שם הבנק  /חברת הביטוח ____________________
מספר הטלפון ____________________________
מספר הפקס _____________________________

לכבוד
המוסד לבטוח לאומי

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ₪ 150,000
)במילים _________________________________________________________________(
שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _________________________
)תאריך תחילת תוקף הערבות(
אשר תדרשו מאת)____________________________________________ :להלן "החייב"( בקשר
עם מכרז מס' מ) – 2011(2007לאספקת דלקים ושירותים לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר
רשום ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד
לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
___________________________________ __________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח
מס' הבנק ומס' הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________
תאריך

________________

________________

שם מלא

חתימה וחותמת
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נספח  - 8.3.7הסכם ההתקשרות

מכרז מספר ______
לאספקת דלק ושירותים נלווים עבור רכבי המוסד לבטוח לאומי

שנחתם ביום ..........בחודש  ...........לשנת  2011בירושלים

בין
המוסד לביטוח לאומי
)להלן " -המוסד"( ע"י המורשים לחתום מטעמו __________________ ומר איתן קשמון ,חשב המוסד
מצד אחד
לבין
________________________
)להלן – "הספק"(
מצד שני

והמוסד מעוניין ברכישת סוגי דלקים ושירותים נלווים;

הואיל

והמוסד פרסם מכרז מספר _________ לצורך בחירת ספק אחד לאספקת דלקים ושירותים

והואיל

נלווים עבור רכבי המוסד )להלן – "המכרז"(;

והואיל

והספק ,לאחר שעיין בכל ההנחיות והתנאים במכרז ,הגיש הצעתו במכרז;

והואיל

ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הספק ובהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים
שבהצעתו ,הסכים המוסד לקבל את הצעת הספק לאספקת השירותים המבוקשים עבור
המוסד המעוניינים בכך בתנאים המפורטים להלן;

אי לכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא ונספחים
א.

המבוא להסכם זה ונספחיו ,על כל הצהרותיו וקביעותיו ,מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה וייקרא
עימו בד בבד.

ב.

להסכם זה מצורף נספח א' – חוברת המכרז לרבות ההבהרות שניתנו למציעים בכתב והצעת
הספק במכרז.

.2

הגדרות
לצורך הסכם זה יהיו הגדרות המונחים המפורטים להלן כהגדרות לצידם ,אם אין בעניין הנדון או בהקשרו
דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.
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.3

הסכם

הסכם זה על כל נספחיו.

עורך המכרז

מינהל הלוגיסטיקה והחקירות במוסד לביטוח לאומי.

מכרז

מכרז מספר

חוברת המכרז

על כל חלקיה ונספחיה לרבות קבצי הבהרה ,אם היו.

שירותים מבוקשים

כל או חלק ,לפי העניין ,מן השירותים המבוקשים בחוברת המכרז.

מזמין

המוסד לביטוח לאומי

תקופת ההתקשרות
א.

הסכם זה יחול לתקופה של שלושים ושישה ) (36חודשים מיום החתימה על הסכם זה ,דהיינו
מיום _________ .2011

ב.

לעורך המכרז שמורה אופציה להאריך את ההתקשרות עם הספק לתקופה של עד שלושים ושישה
) (36חודשים נוספים )להלן – "תקופת ההתקשרות הנוספת"( ,במספר תקופות ופעמים כפי
שיוחלט על ידו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה .מחיר הבסיס בעת מימוש האופציה
יהא המחיר שהציע הספק בהצעתו .מחיר זה יעודכן בהתאם לאמור בחוברת המכרז.

.4

הצהרות והתחייבויות הספק
א.

הספק מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את חוברת המכרז,
הבינה היטב וקיבל מנציגי עורך המכרז את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו שנדרשו על ידו
לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיה ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי עורך המכרז
בקשר עם אי – גילוי מספק או גילוי חסר ,טעות או פגם בקשר לאספקת השירותים המבוקשים
בהתאם להסכם זה .כן מצהיר בזה הספק כי השירותים המבוקשים עומדים ויעמדו בכל תנאי
חוברת המכרז.

ב.

הספק מצהיר כי הינו בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים המבוקשים על
פי חוברת המכרז והוראות הסכם זה ,וכי יש בידיו הכלים ,הידע ,כוח האדם ,האמצעים והכישורים
המאפשרים לו לספק את השירותים המבוקשים כמפורט בחוברת המכרז ובהסכם זה ,ואלה
ימשיכו להיות ברשותו עד מילוי מלא של התחייבויותיו על פי הסכם זה.

ג.

הספק מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות שבחוברת המכרז ושבהסכם זה על כל נספחיו.
הספק מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה ,אם בעצמו ואם על ידי מי מעובדיו ,במומחיות
ובמקצועיות הגבוהים ביותר.

ד.

הספק מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופת התקשרות נוספת יהיו ברשותו
כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי מכרז זה ועל פי כל דין.

ה.

הספק מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמו ,לרבות לנושא איכות
העבודה ,לוחות זמנים ,נזקים ,הפרות וכל נושא אחר המצוי באחריות הספק בקשר לעבודתו על
פי חוברת המכרז וההסכם.
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ו.

הספק מצהיר כי בכל הקשור לאספקת השירותים המבוקשים ,חלה על הספק בלבד האחריות
הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישה באשר לאי שמירת דינים והוא משחרר בזאת את
עורך המכרז ואת המזמין מכל תביעה ו/או דרישה כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידו
ובין אם נעשתה על ידי עובד או אחר מטעמו.

.5

זכויות יוצרים
א.

הספק מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים ,זכויות הפטנטים ,הסודות המסחריים והזכויות האחרות
הגלומות באספקת השירותים המבוקשים והשימוש בהם על ידי עורך המכרז והמזמין )להלן –
"הזכויות הקנייניות"( ,ולגבי הזכויות הקנייניות שאינן בבעלות הספק ,שיש בידו כל האישורים
הדרושים מטעם בעלי הזכויות האמורות כדי לאפשר לו לספק את השירותים המבוקשים
ולהתקשר בהסכם זה; כן מצהיר הספק כי אין ולא יהיה באספקת השירותים המבוקשים משום
פגיעה בזכויות הקנייניות או בכל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו ,וכי לא הוגשה ולא ידוע לו על
איום על הגשת תביעה כלשהי בגין הפרת זכויות כאמור.

ב.

נודע לספק כי באספקת השירותים המבוקשים הוא מפר זכות בניגוד להוראות הסכם זה ,יפסיק
את השימוש בה ויסכם עם עורך המכרז והמזמין על שימוש ברכיב חוקי או ישיג רישיון שימוש
חוקי ברכיב על פי תנאי הסכם זה ,הכול על חשבונו בלבד ,וכפי שיסוכם בין הצדדים ,והכול כדי
לאפשר המשך אספקת השירותים המבוקשים ללא הפרעה למזמין.

ג.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר המוענק לעורך המכרז ו/או למזמין על פי הסכם
זה או על פי דין באשר לשימוש ברכיבים מפרים ,לרבות הזכות לפיצויים עקב הפרת הסכם זה או
שיפוי בהתאם להוראות הסכם זה.

.6

מהות ההסכם
א.

הספק מתחייב בזאת כי במשך תקופת ההתקשרות שלפי הסכם זה לרבות תקופת התקשרות
נוספת ,יהיה כל מזמין זכאי לאספקת השירותים המבוקשים או חלקם במחיר המעודכן שנקבע
לאותו חודש בו בוצעה ההזמנה.

ב.

תנאי תשלום התמורה לספק על ידי המזמין יהיו כדלקמן:
 (1הספק יגיש למשרד המזמין חשבונית מס מידי חודש בשקלים חדשים ,תמורת אספקת
השירותים המבוקשים ,בתוספת מע"מ – החשבונית תכלול את כל המידע הנדרש כמפורט
בחוברת המכרז.
 (2המזמין ישלם תמורת אספקת השירותים המבוקשים תוך  30יום מיום אישור החשבונית על
ידי הגורם המוסך של המזמין.

ג.

הספק לא יהא זכאי לכל תשלום או תמורה כלשהי שאינה תואמת את דרישות חוברת המכרז
ותנאי הסכם זה.

.7

ערבויות ובטחונות
א.

כבטחון למילוי ההתחייבויות של הספק על פי הסכם זה מתחייב הספק להמציא במועד חתימת
הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,בגובה
) ₪ 150,000במילים :מאה וחמישים אלף שקלים חדשים( בנוסח שצורף לחוברת המכרז,
לתקופה של  39חודשים מיום חתימת הסכם זה .במידה ותוארך ההתקשרות – יוארך תוקף
הערבות בהתאם ,עד ל 90 -יום לאחר תום תקופת ההתקשרות הנוספת.
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ב.

הספק מתחייב להאריך את תוקף הערבות במקרה בו עורך המכרז יהיה סבור כי הדבר נדרש על
מנת להבטיח סיום אספקת השירותים המבוקשים ,וזאת לפי דרישת עורך המכרז.

ג.

עורך המכרז יהיה רשאי לחלט את הערבות או חלקה אם הספק לא ימלא את חובותיו כולן או
חלקן על פי הסכם זה ולאחר מתן התראה בכתב  7ימים בטרם יממש עורך המכרז את סמכותו
לפי סעיף זה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המכרז.

ד.

עוד יהיה רשאי עורך המכרז לחלט את הערבות לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים ,לצורך
גביית פיצויים אחרים המגיעים למזמין עקב הפרת ההסכם על ידי הספק ,או לצורך כל תשלום
אחר המגיע לעורך המכרז ו/או למזמין .לספק תינתן התראה בכתב  7ימים בטרם יממש עורך
המכרז את סמכותו לפי סעיף זה.

ה.

מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום פיצויים מוסכמים מאת הספק למזמין ,וכי עורך
המכרז ו/או המזמין יהיו זכאים לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חילוט
הערבות ,לבין סכום הנזק שנגרם למזמין בפועל.

ו.

.8

המצאת הערבות הנ"ל הינה תנאי מוקדם לכניסת הסכם זה לתוקף.

יחסי הצדדים
א.

הספק מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי
לא קיימים יחסי עובד מעביד בינו ,או בין מי המועסק מטעמו ,בביצוע הסכם זה לבין עורך המכרז
ו/או המזמין.

ב.

הספק מצהיר בזה ,כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע הסכם זה ,כי בינם לבין
עורך המכרז ו/או המזמין לא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד.

ג.

תשלומים בגין המועסקים – הספק מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע
הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין ,או על פי הוראות
ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ,או
כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים ,או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי
הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,את תשלומי מס הכנסה,
ביטוח לאומי ,מע"מ ,תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ,דמי מחלה ,דמי חופשה שנתית,
שכר מינימום ,קרנות עובדים ,תשלומי פנסיה ,תנאים סוציאליים וכיוצ"ב.

ד.

חויב עורך המכרז ו/או המזמין לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל ,בגין מי מהמועסקים
על ידי הספק בביצוע הסכם זה ,ישפה הספק את עורך המכרז עם קבלת דרישה ראשונה ,בגין כל
סכום ,שחויב לשלם כאמור.

.9

תנאים לביצוע תשלומים
במעמד חתימת הסכם זה ימציא הספק למזמין צילום תעודת עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך
מוסף ,התשל"ו) 1975-להלן – "החוק"( ובתחילת כל שנת כספים שתחול לאחר מכן במשך קיומו של
הסכם זה וכן כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק על פי הסכם זה ,אישור מפקיד מורשה )כמשמעותו
בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"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 החוק
וכמו כן שהספק נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי
החוק.
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 .10אחריות לנזקים ושיפוי
א.

הספק ישא באחריות לכל נזק ישיר שייגרם לעורך המכרז ו/או למזמין או לצד שלישי כלשהו עקב
מעשה או מחדל ,שלו או של מי מעובדיו ,שלוחיו ,מועסקיו או מי מטעמו ,במסגרת פעולתם על פי
הסכם זה.

ב.

הספק מתחייב לשפות את עורך המכרז ו/או המזמין או את מי שפועל מטעמו בגין כל תשלום,
פיצוי ,פיצויים ,שכר טרחת עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין שאין
עליו ערעור ,בקשר עם תביעה שהוגשה נגד עורך המכרז ו/או המזמין ,עובדיו ,שלוחיו ,מועסקיו או
מי מטעמו ואשר האחריות לגביה חלה על הספק על פי האמור בסעיף קטן א.

 .11קיזוז
א.

המזמין יהיה רשאי לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לספק כל סכום אשר מגיע למזמין מהספק.

ב.

בטרם יעשה המזמין שימוש בזכותו לקיזוז לפי סעיף זה ,ייתן המזמין לספק הודעה בכתב בדבר
כוונתו לערוך קיזוז.

 .12ביטוח
החברה מתחייבת לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בנספח להסכם זה ,לטובתה ולטובת
המוסד לביטוח לאומי כאשר הם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כמפורט בנספח.

 .13המחאת זכויות או חובות
א.

מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי
הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים ,ללא אישור מראש ובכתב של עורך המכרז.
אישר עורך המכרז המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק על פי הסכם זה למרות
האמור לעיל ,לא יהיה באישור עורך המכרז לשחרר את הספק מאחריותו כלפי עורך המכרז בדבר
הוראות הסכם זה.

ב.

מוצהר ומוסכם בזה כי לעורך המכרז הזכות להסב או להמחות כל זכות או חובה על פי הסכם זה
ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

 .14ויתור
כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי )להלן – ויתור( מצידו של עורך המכרז במימוש זכות
מזכויותיו על פי ההסכם לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי החתימה
מטעם עורך המכרז ,ולא יחשב ויתור כזה כויתור על כל הפרה שלאחר מכן ,של אותה זכות או זכות
אחרת.
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 .15שמירת סודיות ושמירת זכויות
א.

הספק מתחייב לחתום ולהחתים את כל עובדיו ,שלוחיו ,מועסקיו ואת כל מי שפועל מטעמו
במסגרת הסכם זה על התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח שצורף לחוברת המכרז והמהווה
חלק בלתי נפרד ממנו.

ב.

הספק מתחייב לפעול על פי הנחיות עורך המכרז בכל הקשור לשמירת סודיות ,ובכלל זה
להסדרת הבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע ,לאיסוף ,לסימון ,לאימות ולעיבוד נתונים .הספק
מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א –  1981ותקנותיו והוא
יעשה ויפעל כמתחייב מחוק זה ומכל חוק אחר הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שימצא
ברשות הספק.

ג.

הספק מתחייב להחזיר לעורך המכרז ו/או למזמין כל חומר שקיבל ממנו בעת ביצוע אספקת
השירותים המבוקשים לפי הסכם זה ,תוך שבועיים מיום סיום תקופת ההתקשרות.

ד.

הספק מתחייב לשמור בסוד כל מסמך ,תוכנית ,שרטוט ,תוכנה ,הוראות עבודה ,נוהלי ביצוע וכל
מידע אחר אשר הגיעו לידיעתו במהלך או בקשר עם ביצוע הסכם זה ,במישרין או בעקיפין .הספק
מצהיר בזאת שידוע לו כי אי-מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה עשוי להוות עבירה לפי פרק ז סימן
ה )סודות רשמיים( של חוק העונשין תשל"ז.1977 -

ה.

מבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב הספק כדלקמן:
 (1להיות אחראי כלפי המזמין על כל המידע המועבר אליו או דרכו לרבות על דו"חות ,טפסים,
מדיה מגנטית או מידע לגבי נתונים אישיים ,מערכות מידע ומרשם של מוסדות בפרט ושל
המזמין בכלל.
 (2לדאוג לאבטחת כל החומר שהגיע אליו במסגרת ביצוע חיוביו על פי הסכם זה; להציג למזמין,
על פי דרישתו או דרישת בא כוחו ,את אמצעי אבטחת החומר.
 (3לא להשתמש ולא להעביר לאחרים מידע לגבי ממדי ,אופן וצורת אספקת השירותים
המבוקשים לסוגיהם על ידי המזמין ,אלא אם כן התקבל לכך אישור המזמין מראש ובכתב.

 .16הפרה יסודית
הפרת הסעיפים הבאים תחשב להפרה יסודית של ההסכם 13 ,7 ,6 ,5 ,4 :ו.15-

 .17תרופות
א.

ביטול עקב הפרה:
 (1לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא ,בין אם התחיל באספקת
השירותים המבוקשים ובין אם טרם החל בכך ,ולא תיקן את ההפרה תוך  15ימי עבודה
מקבלת התראה בכתב מאת המזמין ,רשאי המזמין ,לפי שיקול דעתו ,להפסיק את
ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה או לבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות
המזמין לשיפוי לפי הנאמר בהסכם זה או על פי כל דין .יחד עם זאת ,תינתן לספק התראה
בכתב של  7ימים בטרם יממש המזמין את סמכותו לפי סעיף זה.
 (2הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית ,בין היתר ,כמפורט בחוברת המכרז בסעיף 15
"תנאים והפרות יסודיות להפסקת ההתקשרות" יהיה המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות,
או כל חלק ממנה ,בהודעה לספק ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי
לגרוע מזכות המזמין לשיפוי לפי הנאמר בהסכם זה או על פי כל דין.
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 (3נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או
מקצתן מכל סיבה שהיא ,בין אם התחיל באספקת השירותים המבוקשים ובין אם לאו ,יודיע
על כך מיד בעל פה ובפקסימיליה לעורך המכרז .הודיע הספק כאמור ,רשאי עורך המכרז לפי
שיקול דעתו להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה ,ויחולו הוראות סעיף זה
בשינויים המחויבים.
 (4בכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך באספקת השירותים המבוקשים
אשר הוזמנו על ידי המזמין ,וזאת עד להשלמת התחייבויותיו ,ולא יותר מ 30 -יום .אספקת
שירותים מבוקשים אלו יזכו את הספק בתמורה המוסכמת לפי חוברת המכרז.
 (5הופסקה ההתקשרות עם הספק ,כולה או מקצתה ,מכל סיבה שהיא ,רשאי עורך המכרז
להתקשר בהסכם לאספקת השירותים המבוקשים עם ספק אחר.
 (6אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל
דין בגין ההפרה.
ב.

פיצויים מוסכמים:
 (1לא מילא הספק את התחייבויותיו ,בקשר למועדי אספקת השירותים המבוקשים והתאמת
השירותים המבוקשים לדרישות המכרז ,זכאי המזמין לפיצוי מוסכם בסך  5%מהתמורה
החודשית המגיעה לספק על פי הסכם זה המחושבת על פי היקף השירותים המבוקשים
למזמין .יחד עם זאת ,תינתן לספק התראה בכתב של  7ימים בטרם יממש המזמין את
סמכותו לפי סעיף זה.
 (2כל חלק מהשירותים המבוקשים שסופקו ולא עמדו בדרישות המכרז והסכם זה ,יראו בהם
כאילו לא סופקו ,ואם לא תיקן הספק את הטעון תיקון כך שיתאים לכל דרישות המכרז והסכם
זה ויסופקו למזמין במועד הקבוע לכך ,יחויב הספק בפיצויים כאמור בס"ק  (1לעיל עד למועד
ההספקה באופן התואם במלואו לדרישות המכרז והסכם זה.
 (3הפיצויים על פי סעיף זה הינם כפיצוי מוסכם ,מוערך מראש של הנזקים שייגרמו למזמין בגין
איחור באספקת השירותים המבוקשים או בגין הפרה אחרת של הוראות המכרז וההסכם,
וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת נזק.
 (4למען הסר ספק ,מצהיר הספק שהוא מודע לחשיבות העמידה בלוחות הזמנים שנקבעו על
ידי עורך המכרז ,שכן כל איחור במועדים עשוי לגרום לעורך המכרז ו/או למזמין נזקים
חמורים ,שיחייבו את הספק בפיצויים המוסכמים הקבועים לעיל ,מבלי לגרוע מיתר הסעדים
לפי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,התשל"א.1970-
 (5אין בהסכמה על פיצויים בסעיף זה כדי להשפיע על זכות עורך המכרז ו/או המזמין לכל
תרופה אחרת בגין הפרת הוראות המכרז או ההסכם ,לרבות פיצויים בגין נזק ,ובכלל זה
נזקים בפועל שמעבר לפיצויים המוסכמים ,אף אם נגבו בדרך של קיזוז או חילוט הערבות
הבנקאית.

ג.

תרופות מצטברות:
 (1התרופות ,לרבות זכות הקיזוז והחילוט ,וכל הפעולות שהורשה עורך המכרז ו/או המזמין
בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק ,הן מצטברות ,ואין בכל הוראה
בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של עורך המכרז ו/או המזמין לכל סעד או תרופה בהתאם
להסכם זה או לפי כל דין.
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 (2מבלי לגרוע מזכויות עורך המכרז ו/או המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין ,רשאי עורך
המכרז ו/או המזמין לקזז כל סכום ,כולל סכום הפיצויים המוסכמים ,שחייב לו הספק מכל
סכום שהוא חייב לספק.
 (3ויתר עורך המכרז ו/או המזמין על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,לא ייראה הויתור כויתור
על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.
 (4על אף האמור בכל דין ,לא תהיה לספק כל זכות לעכבון לגבי השירותים המבוקשים שבידיו.
 .18הפסקת ההתקשרות
א.

בנוסף לאמור בחוברת המכרז ,מוסכם בזה כי עורך המכרז יהא רשאי להודיע לספק בהודעה
מוקדמת של  30יום מראש על הפסקת פעילות על פי הסכם זה וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי
שעורך המכרז יהא חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור .מוסכם ומוצהר כי לא תהא
לספק כל תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי עורך המכרז בקשר עם הפסקת פעולתו על פי
הסכם זה.

ב.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,יהיה עורך המכרז רשאי לבטל הסכם זה ,בהתראה בכתב של
 7ימים מראש ,בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:
 (1אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק; ויובהר ,במקרים המפורטים
לעיל על הספק להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור.
 (2אם ימונה מפרק קבוע לספק; ויובהר ,במקרה המפורט לעיל על הספק להודיע מיידית לעורך
המכרז בדבר מינוי כאמור.
 (3אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק; ויובהר ,במקרה המפורט לעיל על הספק להודיע מיידית
לעורך המכרז בדבר מתן צו כאמור.
 (4אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  30יום; ויובהר ,במקרה
המפורט לעיל על הספק להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר הפסקה כאמור.
 (5אם הספק הסב את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר; ויובהר ,במקרה המפורט לעיל על הספק
להודיע מיידית לעורך המכרז בדבר הסבה כאמור.
 (6אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם.
 (7כשיש בידי עורך המכרז הוכחות ,להנחת דעתו ,שהספק או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן או
הציע לאדם אחר כלשהו שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם.

 .19שונות
א.

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים
בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

ב.

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ,ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר שנערכו
עובר לחתימתו של הסכם זה.

ג.

שינויים בהסכם זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים להסכם.

ד.

הודעה על פי כתובות הצדדים המפורטות בהסכם זה תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך  3ימים
מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

ה.

כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות ההסכם.
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 .20כתובות הצדדים
המוסד לביטוח לאומי – המשרד הראשי – רח' ויצמן  ,13ירושלים.

הספק._______________________________________________________ :

ולראיה באו הצדדים על החתום

___________________
המוסד

___________________
הספק

___________________
חשב המוסד
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נספח להסכם ההתקשרות
החברה מתחייבת להחזיק ,ולקיים למשך כל תקופת ההתקשרות )וכל תקופה מוארכת שלה( ,את כל הביטוחים
המפורטים להלן ,לטובתה ולטובת המוסד לביטוח לאומי ,ולהציג את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים
והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

.1

ביטוח חבות המעבידים
א.

החברה תבטח את אחריותה החוקית כלפי עובדיה ,קבלני משנה ועובדיהם שבשרותה בביטוח חבות
המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

ב.

גבול האחריות לעובד ,למקרה ולתקופת ביטוח )שנה( לא יפחת מ  5,000,000 -דולר ארה"ב
למקרה וסה"כ לתקופת הביטוח;

ג.

בפוליסה יצוין כי הביטוח הניתן על פי הפוליסה מכסה גם את אחריותה החוקית של החברה כלפי
עובדיה ,קבלני משנה ועובדיהם שבשרותה בקשר לאספקת השירותים המבוקשים ,בקשר למכרז
ולהסכם עם ביטוח לאומי;

ד.

הביטוח יורחב לשפות את המוסד לביטוח לאומי היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה לרבות מחלת
מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהו כלפי מי ממועסקי החברה – עובדיה ,קבלני
משנה ועובדיהם במידה והמבוטח ייחשב למעבידם שבשרותה.

.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
א.

החברה תבטח את אחריותה על פי כל דין בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותה
בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

ב.

בפוליסה יצוין כי הביטוח הניתן על פי הפוליסה מכסה גם את אחריותה על פי כל דין של החברה
לנזקי צד שלישי שייגרמו מביצוע עבודות לאספקת השירותים המבוקשים ,בקשר למכרז ולהסכם עם
המוסד.

ג.

גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מ  5,000,000 -דולר ארה"ב;

ד.

בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ;CROSS LIABILITY -

ה.

צמצום תחולת סייגים/חריגים:
 (1כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש המוסד לביטוח לאומי שהחברה או כל איש
שבשרותה פועלים או פעלו בו  -יבוטל;
 (2כל סייג/חריג לגבי רכוש שאינו בבעלותה של החברה ו/או של כל הפועלים מטעמה ,אולם נמצא
בפיקוחה או בהשגחתה ,יבוטל ביחס לרכוש המוסד.
 (3סייג/חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום בגין אירוע תאונתי מקרי ובלתי צפוי.
 (4הפוליסה מכסה את חבות המבוטח בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה.

ו.

הביטוח יורחב לשפות את המוסד ככל שיחשב אחראי למעשי ו/או מחדלי החברה וכל הפועלים
מטעמה.

.3

 .3ביטוח אחריות מקצועית
א.

החברה תבטח את אחריותה המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;

ב.

הפוליסה תכסה כל נזק בגין הפרת חובה מקצועית של החברה ,עובדיה וכל הפועלים מטעמה ,ו/או
כתוצאה ממעשה רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג בלתי נכון ,הצהרה רשלנית שנעשו
בתום לב בקשר לאספקת השירותים המבוקשים בהתאם למכרז ולהסכם עם המוסד.
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ג.

גבול האחריות למקרה ולתקופת ביטוח הינו  1,000,000דולר ארה"ב;

ד.

הכיסוי על פי הפוליסה יכלול:
-

אי יושר של עובדים;

-

אחריות שלוחית;

-

הארכת תקופת גילוי של לפחות  6חודשים;

-

סעיף אחריות צולבת  ,CROSS LIABILITY -אולם הביטוח לא יכסה תביעות החברה כנגד
המוסד.

ה.

הביטוח יורחב לשפות את המוסד ככל שייחשב אחראי למעשי ו/או מחדלי החברה וכל הפועלים
מטעמה.

ו.

.4

לשם המבוטח יתווסף כמבוטח נוסף :המוסד לביטוח לאומי.

ביטוח "חבות המוצר"PRODUCTS LIABILITY-
א.

החברה תציג ביטוח חבות המוצר המכסה גם את סוגי הדלקים המסופקים על ידה למוסד.

ב.

הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים,
התש"ם – .1980

ג.

גבול האחריות לתובע ,מקרה ושנת ביטוח לא יפחת מ  1,000,000 -דולר ארה"ב בגין נזק לגוף ו/או
לרכוש.

ד.

חריג/סייג לגבי מוצרים שיוצרו ע"י קבלני משנה במידה וקיים בפוליסה  -יבוטל.

ה.

חריג/סייג לגבי זיהום לא יחול לגבי זיהום בגין אירוע תאונתי מקרי ובלתי צפוי.

ו.

בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  ,CROSS LIABILITY -אולם הביטוח לא יכסה

תביעות

החברה כנגד המוסד.
ז.

תיכלל הארכת תקופת הגילוי של  6חודשים.

ח.

הכיסוי לפי פוליסת הביטוח יורחב לשפות את המוסד לביטוח לאומי ככל שייחשב אחראי למעשי ו/או
מחדלי החברה וכל הפועלים מטעמה.

.5

ביטוח כלי רכב
א.

.6

מכליות להובלת דלקים לתחנות הדלק ,יבוטחו בביטוח חובה ,רכוש וצד שלישי כמקובל.

כללי
בכל פוליסות הביטוח הנדרשות ע"פ המפורט לעיל יכללו התנאים הבאים:
א.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים בתקופת הביטוח לא יהיה להם כל תוקף
אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום למוסד לביטוח לאומי.

ב.

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף ,תביעה ,חזרה או השתתפות המוסד לביטוח לאומי,
עובדיהם וכל הפועלים מטעמם ,ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ג.

החברה תהיה אחראית בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל
החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

ד.

ההשתתפויות העצמיות אשר נקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על החברה.

ה.

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים
ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המוסד לביטוח לאומי ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה
במלוא הזכויות על פי הביטוח.
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ו.

בכל אחת מהפוליסות ייכלל תנאי מפורש לפיו מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטחים ,העלול
לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה ,לא יגרע מזכויות המוסד לביטוח לאומי.

ז.

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל ,לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט" לגבי כל
פוליסה שלגביה מקובל וקיים נוסח כאמור ,בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש
לעיל.

.7

העתקי פוליסות הביטוח ,מאושרות ע"י המבטח ,או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל,
יומצאו על ידי החברה המוסד לביטוח לאומי עד למועד חתימת הסכם ההתקשרות.

.8

החברה מתחייבת בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד האוצר להחזיק בתוקף את
פוליסות הביטוח .החברה מתחייבת לחדש מעת לעת את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם
ולהמציא את העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור המבטח בחתימתו על חידושן
למוסד לביטוח לאומי ,לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופות הביטוח הקיימות.

.9

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור או לגרוע מכל חובה החלה על החברה על פי כל דין ו/או על פי
הסכם התקשרות זה ואין לפרש את האמור כוויתור של המוסד לביטוח לאומי על כל סעד או זכות המוקנים
לה על פי הדין ועל פי הסכם התקשרות זה.

תאריך __________________ :שם הספק_________________________ :
חתימת מורשה/י חתימה וחותמת התאגיד___________________________ :
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נספח  – 10.1.2חישוב מחירי הדלקים )פרט לגפ"מ( בשער בז"ן
חישוב מחירי הדלקים )פרט לגפ"מ( בשער בז"ן
בהתאם להחלטות ולצווים שהוצאו החל בתקופת הרפורמה במשק הדלק ,נקבע שמחירי הדלק יחושבו בד"כ לקראת יום
העסקים הראשון בכל חודש ,על סמך מחירי הדלקים המקבילים בדרום אירופה ,איזור אגן הים התיכון ) בנמלי Genova /
.( Lavera
קיימת מערכת מידע לציטוטי מחירי דלקים בכל העולם ,הנקראית פלאטס ,ממנה נלקחים הנתונים המשמשים לחישוב )Platts
(.
כדי לדמות את המחיר בישראל ככל הניתן למחיר הצפוי באירופה ,נלקחים נתוני  5ימי עסקים לקראת סוף החודש בו מבוצע
החישוב .אחרי היום האחרון מבין החמישה ,ישנם שני ימים הנדרשים לצורך ביצוע החישוב .לדוגמה ,לצורך חישוב מבנה מחירי
הדלק בחודש נובמבר  ,2004יילקחו ימי העסקים הבאים 28 ,27 ,26 ,25 ,22 :באוקטובר .יש לזכור שבאירופה לא עובדים
בימי ראשון ,וישנה השפעה גם של חגי ישראל והחגים הנוצריים באירופה על הימים בהם ניתן לבצע חישוב.
המחיר הממוצע באותם  5ימי עסקים לטון דלק ,בדולרים ,מהווה בסיס לרוב מחירי הדלקים בשער בז"ן כגון סולר לתחבורה או
בנזין  95נט"ע .כדי להפוך את המחיר בדולרים למחיר בשקלים ,מוכפל ממוצע זה בשער חליפין של הדולר מול השקל ביום
הראשון מבין שני הימים ,לפי שער ההמחאות הגבוה של בנק לאומי .הסיבה ללקיחת שער חליפין זה נעוצה בצורך להתחשב
בעלויות רכישת מטבע ,למימון רכישת נפט גולמי ומוצריו.
חלק מהדלקים נמכרים לפי משקל ולפיכך המחיר הרלוונטי עבורם הוא שער בז"ן לטון דלק .אולם מרבית הדלקים הנמכרים
לצרכן כגון סולר או בנזין ,הינם דלקים נוזליים אשר נמכרים לפי יחידת נפח .מכאן שנדרש חישוב המחיר לפי ליטרים .חישוב זה
מתבצע על ידי הכפלת המחיר המחושב לפי טון ,במקדם הצפיפות  .לדוגמה ,יש להכפיל את המחיר לבנזין בכ –  .0.75המחיר
לאלף ליטר בנזין נמוך לפיכך מהמחיר לטון בנזין היות שיש יותר מאלף ליטר בנזין בכל טון בנזין.
בנוסף למקדם הצפיפות ,נלקחים בחשבון גם שיקולי שינוי נפח הדלק הנובע מהבדלי הטמפרטורה המעשית בישראל ,לבין
הטמפרטורה של  15מעלות שנקבעה כמרקר לקביעת מחירים.
בנוסף לדרך החישוב שתוארה לעיל ,למספר דלקים כבנזין  96נטול עופרת עם תוסף על בסיס אשלגן ,וסוגי מזוט שונים ,אין
מחיר מקביל בדרום אירופה ,ולפיכך הם נקבעים לפי נוסחאות ייחודיות .למשל ,מחיר בנזין  96נט"ע מתחשב גם בתיקון אוקטן
המבוסס על מחירי הבנזין באזור צפון מערב אירופה ) .( NWE
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נספח  – 10.1.3טבלת חישוב מחיר דלק ליחידת מידה/ניפוק

)(1

)(2

)(3

)(4

)(5

)(6

)(7

מוצרים

מחיר ממוצע

 ₪לטון

צפיפות

/₪ק"ל

מקדם

/₪ק"ל בטמפ'

בטמפ'

מעשית

בדולר/טון

מעשית
בנזין נטול

מתקבל

עמודה )*(2שער

עופרת 95

מנתוני

הדולר כפי שמצוין

אוקטן

הפלאטס

בנספח 11.1.2

סולר לתחבורה

מתקבל

עמודה )*(2שער

מנתוני

הדולר כפי שמצוין

הפלאטס

בנספח 11.1.2

0.7550

עמודה )* (3

0.9920

עמודה )(4

0.8450

עמודה )* (3
עמודה )(4

עמודה )* (5
עמודה )(6

0.9934

עמודה )* (5
עמודה )(6

53

