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 למתן שירותי אספקת דלק וניקיון כלי רכבמכרז פומבי 
 מ"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע

  (INGL/TENDER/2019/12 'מס)

 מבקשת בזאת הצעות לקבלת"( ז"נתג"או " החברה" –להלן )מ "חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע
  :כמפורט להלן ,החברהבשימוש אספקת דלק ושירותי ניקיון לכלי הרכב ששירותי 

 

  החברה על כללי רקע .8

לצורך  2002של מדינת ישראל שהוקמה בשנת  מלאהבבעלות הינה חברה ממשלתית  ז"נתג 1.1
. הפרוסה לאורכה ולרוחבה של המדינה, מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל הקמת והפעלת
שלה  חובה אגרותש ,1691-ח"התשכ, לפי חוק ניירות ערך" תאגיד מדווח"החברה הינה 

 .ע בתל אביב"לני בבורסה למסחר רשומות

, כלי רכב 69 -על ככיום עומד ה, המושכר רובו ככולו מחברות ליסינגצי כלי רכב חברה ל 1.2
 .הארץ ישנדרש לתדלקם ולנקותם בתחנות תדלוק ברחב ,2*2רכבי טנדר , רכבים פרטיים

 .www.ingl.co.ilמידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת  1.1

ואין בו , של החברה הינו לידיעה כללית בלבדהרקע המובא לעיל וכן כל מידע שבאתר האינטרנט 
 .כדי להוות מצג או התחייבות כלשהם מצד החברה

 

  מכרזה מסמכי .2

 "(המכרז: "כולל נספחיו, להלן) זה" הצעה להגשת כלליותהוראות " מסמך

 ."(ההסכם: "להלן) ההסכם ונספחיו :'א נספח

 .1699 – ו"התשל, תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים :'ב נספח

 .אישור זכויות חתימה של המציע :'ג נספח

 .הסף תנאיב דהעמי רבדב הצהרה :'ד נספח

  .רשימת תחנות תדלוק ותחנות שטיפה בפריסה ארצית :1'ד נספח

  .והתחייבות בנושא היעדר ניגוד עניינים הצהרה :'ה נספח

 .תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה :'ו נספח

 .מחירטופס הגשת הצעת  :'ז נספח

 . ז"בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז תיושב הסתירה באופן המיטיב עם נתג

ז ולא יעשה בהם כל שימוש נוסף על זה שנקבע מפורשות "מסמכי המכרז הינם קניינה של נתג
 .ז מראש ובכתב"במסמכי המכרז ללא קבלת הסכמתה של נתג

 ההתקשרות מהות .7

שירותי  וספקתיש( להלן 2.1 בסעיף ה ן כהגדרת)דלק ת וחבר 2החברה מעוניינת להתקשר עם  1.1
הכל , ("הזוכים"/"הזוכה: "להלן) חברהה בשימושהמצויים לכלי רכב תדלוק וניקיון 

וכן  ,ונספחיו וולפי כל תנאילמכרז  'א נספחהמצורף כבהסכם " השירותים" בהגדרת כמפורט
    "(.השירותים": להלן) להסכם 'ג כנספח בהתאם למפרט השירותים המצורף

 :כולליםהשירותים הנדרשים לחברה , מבלי לגרוע מהאמור לעיל 1.2

 ,לרכבי החברה"( בנזין: "להלן) 69אספקת דלק מסוג בנזין נטול עופרת אוקטן  1.2.1
 המותקניםוכן יתוחזקו, יירכשואו שיותקנו  םאוניברסלייהתקני תדלוק באמצעות 

בהיקף משוער , על ידי הזוכה ועל חשבונו ,,החברה בשירות בכלי הרכבאו יותקנו /ו
 ;ליטר לחודש 20,000 כ של( ולא מחייב)
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תקני תדלוק הבאמצעות  לרכבי החברה( תקני לתחבורה)אספקת דלק מסוג סולר  1.2.2
או שיותקנו , החברהבשירות  בכלי הרכבאו יותקנו /ו המותקנים םאוניברסליי

 כ של( ולא מחייב)בהיקף משוער , על ידי הזוכה ועל חשבונו, וכן יתוחזקו, ירכשוי
 ;חודשליטר ל 6,000

 .של החברה בשירות לכלי הרכב( חיצוני ופנימי)מתן שירותי ניקיון  1.2.1

הכל , ה בפועל של החברהתהשירותים יסופקו מעת לעת על פי צרכי החברה ובהתאם לדריש 1.1
השירותים שירכשו נתונה היקף כי קביעת , מובהר בזה. כמפורט בתנאי המכרז וההסכם
 . לשיקול דעתה הבלעדי של החברה

מוקנית לחברה , בנוסף. מיום חתימת ההסכם שנתייםההתקשרות עם הזוכה תהא למשך  1.2
, על אף האמור לעיל. בשנתיים נוספותעם כל זוכה ההתקשרות תקופת אופציה להאריך את ה

, לכדי סיום אף במהלך תקופת ההתקשרות עם כל זוכה לחברה הזכות להביא את ההסכם
 .והכל כמפורט בהסכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי

להתקשר בהסכם לאספקת , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, החברה תהא רשאית להחליט 1.9
, רז זה באמצעות כל גורם אחרהשירותים וכן להזמין שירותים כדוגמת השירותים נשוא מכ

בכלל זה שומרת החברה לעצמה את הזכות לפנות . כפי שתמצא לנכון, בכל סוג התקשרות
 .לגורמים נוספים לצורך רכישת השירותים ולחתום עימם על הסכמים ישירים בתחום זה

כקבלן חיצוני עצמאי מבלי שיוקנו לו או למי מטעמו  לחברההזוכה יספק את השירותים  1.9
 .בכל הקשור ליחסי עובד מעביד החברהזכויות כלשהן מול 

ביחס לאופן מתן  זוכהלליתן הנחיות  החברהידוע למשתתפים במכרז כי בכל שלב רשאית  1.9
 .אשר יחייבו אותו ויהוו חלק בלתי נפרד מההסכם, השירותים

  מכרזב להשתתפות סף תנאי .4

בכל התנאים , ים העומדים במועד הגשת ההצעות במכרזציערשאים להשתתף במכרז זה מ
 :המפורטים להלן במצטבר

 1662-ד"התשנ( קידום התחרות)כהגדרתה בחוק משק הדלק , "דלקת חבר"ינו ה המציע 2.1
 ;הרשומה במרשם מינהל הדלק במשרד האנרגיה, "(החוק: "להלן)

 ;כהגדרתן בחוק ,"תחנות תדלוק" 90 021לפחות ה ארצית של שפרילמציע  2.2

ה ששטיפת רכבים בפרילתחנות  10לפחות , בעצמו או באמצעות גופים אחרים, המציע מפעיל 2.1
 ;ארצית

אכיפת )פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים  מנהל המציע 2.2
האישורים והתצהירים וקיימים בידו כל , 1699-ו"התשל, (ניהול חשבונות ותשלום חובות מס

 .הנדרשים לפיו

ההצעה על  .ובא לדיוןהצעתו לא ת, שלא יעמוד בהם מציע ;התנאים המפורטים לעיל הם תנאי סף
  .בתנאים המפורטים לעיל האת כל המסמכים הדרושים להוכחת עמיד לכלול

 

די בהם כדי להוכיח את עמידת , להלן 11  בסעיףשיש להגיש יחד עם ההצעה כאמור  המסמכים
אשר אמור , יובהר כי החברה מבחינה בין תנאי סף מהותי, יחד עם זאת. המציע בתנאי הסף

שיכול ותושלמנה גם  –לבין דרכי הוכחתו , להתקיים במועד הגשת ההצעות אלא אם נאמר אחרת
לרבות , מבלי לגרוע מכל סמכות מסמכויות החברה על פי תנאי מכרז זה, זאת. לאחר הגשת ההצעות

, כמו כן. אם הדבר נדרש על פי שיקול דעתה, הסברים או מסמכים נוספים, סמכותה לדרוש תיעוד
יועצים מטעמה או /כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתונים המצויים ברשותה ו, יובהר

העדר , השמטות, וזאת אף אם נפלו במענה שהוגש תקלות, לרבות תנאי הסף, לצורך בדיקת ההצעות
 .בין מחמת אשם המציע או רשלנותו ובין אם לאו, תיעוד מספיק



 

4 

 

 עניינים ניגוד היעדר .5

או /או בעל זיקה אליו ו/או מי מטעמו ו/וגיש הצעה למכרז אם הוא יהיה רשאי לה לאמציע  9.1
מצוי במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו לחברה במסגרת לי מניותיו לבע

מציע אשר שוקל את השתתפותו במכרז בשל חשש . המכרז או עלול להיות מצוי במצב כאמור
לניגוד עניינים רשאי לפנות לחברה במסגרת שאלות ההבהרה בעניין זה בצירוף כל הפרטים 

 .אך אינה מחויבת בכך, להשיב בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדיהחברה רשאית . הרלוונטיים

 חשש קיים לפיה קביעה או עניינים ניגוד של במצב המציע הימצאות בדבר ההחלטה 9.2
ניתן להתקשר עם  יןיהענ בנסיבות אם ההחלטה וכן, עניינים ניגוד של במצב צאותולהימ

תהיה בהתאם , המציע בכפוף להסדר למניעת ניגוד עניינים או שלא להתקשר עם המציע
 . לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה

גם אם הצעתו נמצאה מתאימה , שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במציע החברה 9.1
או להפסיק את /ואו שלא להתקשר עם מציע גם לאחר הודעת הזכייה /ומיטבית לחברה ו

במישרין או , מצאבמקרה שהמציע נמצא או עלול להי, ההתקשרות עם המציע הזוכה בכל עת
ין יהליך זה לבין ענ במסגרתבמצב של ניגוד עניינים בין מתן השירותים הנדרשים , בעקיפין
 . אחר שלו

 משותפות הצעות הגשתוהצעות  אוםית על איסור .6

של מספר מציעים או מספר תאגידים או גורמים שונים אין להגיש במכרז הצעות משותפות  9.1
 .ב"וכיו

או מי מטעמם לא יתאמו כל הצעה עם מציע אחר או בעל זיקה /מציע או בעל זיקה למציע ו 9.2
, הסדרים, לרבות בהסכמים": תיאום הצעה", לעניין זה. או מי מטעמם/למציע האחר ו
תנאי , המחירים המוצעים, בהליך זהלגבי עניין הקשור , במפורש או מכללא, הבנות מכל סוג

או קבלת מידע בקשר להליך או /או החלפת ו/מסירת ו, ההסכם ואסטרטגיות להצעת מחיר
 . בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם, גילויו בצורה אחרת בין מציעים

או , חברת אם וחברת בת, וחברה בבעלותו מציע יחידכגון , מציעים הקשורים באופן כלשהו 9.1
 . יהיה רק אחד מהם רשאי להשתתף בהליך זה -שורים באופן אחר תאגידים הק

או /מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו בדבר קירבה משפחתית של מי ממנהליו ו 9.2
ככל שקיימת כזו על פי ידיעתו בלבד ומבלי שהוא , או עובדי החברה/עובדיו למי ממנהלי ו

במכתב נפרד להצעה המוגשת על ידי הצהרה כאמור תצורף . נדרש לבצע חקירה בעניין
 .מורשי החתימה של המציע/ ל "מנכ/ ותיחתם על ידי הבעלים , המציע

כמשמעות מונחים אלה בחוק , הינו בעל עניין בתאגיד או קרובו" בעל זיקה", סעיף זה לעניין 9.9
 .1691-ח"התשכ, ניירות ערך

 שבאתר ספקיםו לקבלנים החברה של האתי הקודאת  ןוהבי קרא כי מצהירמציע ה 9.9
 להוראותיו בהתאם שיפעל מאשר והוא www.ingl.co.il: האינטרנט של החברה בכתובת

 .ויוכרז כזוכה במידה

 עיון במסמכי המכרז וקבלתם .3

האינטרנט של החברה בכתובת  באתר המכרז מסמכי שלניתן לעיין בעותק מלא  9.1
www.ingl.co.il.  

(. מסומנים בסימן מים)מסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה אינם ניתנים להגשה  9.2
: ל"בכתובת הדוא ,סיון לויד "יש לפנות לעו, PDFבקובץ , לקבלת מסמכי המכרז להגשה

sivanl@friedman.co.il. 

http://www.ingl.co.il/
http://www.ingl.co.il/
mailto:sivanl@friedman.co.il
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 .את פרטיו האישיים וזהות הגורם אותו הוא מייצג המציעהמסמכים ימסור  קבלת בעת 9.1

  מכרזל זמנים לוח .1

 :הינו כדלקמן מכרזל הזמנים לוח 1.1

 מועד תיאור 

 2.2.2016 פרסום המכרז מועד א

 לבקשת אחרון מועד ב
 הבהרות

 .12:00 בשעה 9.2016912.2.2016.יאוחר מיום  לא

 אחרון להגשת מועד ג
 הצעות

 2081.5812. יוםהינו  המועד האחרון להגשת הצעות
 . 82:00 בשעה

לדחות כל מועד מן , בכל מועד ומכל סיבה שהיא, שיקול דעתה הבלעדי פי עלרשאית  החברה 1.2
המען שמסרו בעת קבלת  פי עלתימסר למציעים  כךלעיל והודעה על  המפורטים המועדים
 .מכרזמסמכי ה

או במועד  הצעות להגשת האחרון במועדחברה ה של המכרזים בתיבת תמצא שלא הצעה 1.1
 .כלל תידון לא ,לפי העניין, מוארך כאמור

 מכרזה מסמכיל ותיקונים הבהרות .1

בפניה , תנאיוו המכרזלכל עניין לגבי כל מסמכי  בקשררשאי להגיש בקשה להבהרות  מציע 6.1
 :אלקטרוניה דוארהלכתובת  לעיל (ב)1.8  בסעיף הנקוב למועד עדהעברית  בשפהבכתב 

@friedman.co.ilsivanl. מס פומבימכרז "יציין על בקשתו עבור  המציע '
INGL/TENDER/2019/12 החברה עבור רכב כלישירותי אספקת דלק וניקיון  למתן". 

יהיה   PDF-כאשר מסמך ה, WORDוהן במסמך   PDFיש לשלוח הן במסמך השאלותאת  6.2
הבהרה /הסעיף ופירוט השאלה, ביחס לכל שאלה יש לציין את הפרק. הגרסה המחייבת

 .הנדרשת ביחס אליו

שלא להתייחס לשאלות  תרשאיחברה ה. שיקול דעת בלעדי להשיב להבהרות וכיצד לחברה 6.1
בהתאם , מכל טעם ענייני אחראו /ובלתי ענייניות , כלליות, מחמת היותן בלתי ברורות

 .  הבלעדי הדעת לשיקול

ויהוו חלק בלתי נפרד  המכרזתשובות החברה ישלחו בכתב לכל המציעים שקיבלו את מסמכי  6.2
ושתפורסמנה תחייבנה רק התשובות וההבהרות שתינתנה בכתב  .וההסכם המכרזממסמכי 

 באתרתפורסמנה  ולא בכתבתינתנה  שלא הבהרות או תשובותכי , מובהר. את החברה
 תשובות קבלת את בכתב יאשרו המציעים .המשרד אתתחייבנה  לא שלעיל האינטרנט

יהיו תקפות , (המכרז לתנאי תיקונים לרבות)אך בכל מקרה תשובות אלה , להבהרות החברה
 .שאישרו קבלתן ואם לאוכלפי המציעים בין 

 לכל תישלח כך על הודעה. זה ונספחיו או כל חלק מהם מכרזרשאית לשנות את תנאי  החברה 6.9
 .מציע

 איסור על שינויה וביטולה ,ההצעה תוקף .80

החברה תהא (. כולל)הגשתה  מיום החלימים  60 למשךשתוגש לחברה תהיה בתוקף  ההצעה 10.1
רשאית להורות על הארכת תוקף ההצעות עד למועדים שתודיע עליהם לשיקול דעתה 

מציע . המכרזאם נדרש לפי תנאי , לרבות הארכת כל תנאי אחר בקשר עם הצעתו, הבלעדי
או כל /שלא הודיע לחברה על הארכת הצעתו במועד או סירב להאריך את תוקף הצעתו ו

 .המכרזלא ישותף בהמשך , מה כאמור לעילתנאי בקשר ע



 

6 

 

אלא באישור החברה , אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה מציע 10.2
כל שינוי כאמור לעיל יכול . והדין המכרזתנאי  פי עלאו במקום שהדבר הותר במפורש 

 .לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, להביא

לא יאוחר מהשעה הנקובה ביום , בהודעה בכתב לחברה, הצעה שהגיש לבטל רשאי מציע 10.1
לאחר ; (החברה ידי עלוכפי ובמידה שהוארך )  לעיל( ג)1.1  האחרון להגשת הצעות בסעיף

 .לא יוכל מציע לחזור בו מהביטול, ביטול כאמור

 ההצעה להגשת הנחיות .88

. בהתאם להנחיות המפורטות להלן הכל, מציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים הצעת 11.1
גם לעמידה בתנאי הסף ולכל תנאי אחר שעל המציע להוכיח  ויתייחס בהצעה המסמכים

 . לחברה

( ב) -ו( א)שתסומנה סגורות היטב ושתי מעטפות נפרדות  תוךיגיש את הצעתו ב מציע 11.2
למתן שירותי  INGL/TENDER/2019/12' מס פומבי מכרז:  "להלן המכרזותישאנה את שם 

 :כאשר מצורפים להן, "רכב וניקיון דלק אספקת

 המפורטיםאת כל המסמכים  ותכלול, לעמידה בתנאי הסף תתייחס 'א מעטפה 11.2.1
 . פרטים אודות הצעת המחיר' לצרף במעטפה אאין . להלן 11 בסעיף 

רק להצעת המחיר ותכלול רק את טופס הגשת מחיר הצעה  תתייחס 'ב מעטפה 11.2.2
  .המציע ידי על חתום כשהוא( 'זנספח )

 (. העתקים 2מקור בצירוף )תוגש בשלושה עותקים  ההצעה 11.2.1

 ".מקור" בירורב עליה ירשם אשר המקור בהצעת ייכללו מקוריים מסמכים 11.2.2

ומסמכיו  המכרזלרבות ביחס לתנאי , לא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי מציע 11.2.9
נכללה בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל . ולתנאי ההסכם

לחברה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט , ומסמכיו המכרזדרך בקשר לתנאי 
או , לרבות לראות בה כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, כיצד לנהוג בהסתייגות

. דיע על הסרתה כתנאי לשקילת ההצעהלדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות או להו
 . והדין המכרזמבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה לפי  הכל

 ההצעה להגשתומועד אחרון  מקום .82

לעיל ( ג) 1.1  עד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות המופיע בסעיף תוגשנהההצעות  12.1
, מ"חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע: לתיבת המכרזים במשרדי החברה בכתובת שלהלן

, אסתי בן ארצי' הגב, נהלילידי מזכירת אגף משפט ומ, 11קומה , (1' בניין מס)מגדל עתידים 
 .תל אביב, קרית עתידים

במועד ובמקום  -אלא הגשתה בפועל , כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה ההצעהמשלוח  12.2
 . ההגשה שלעיל

 לא - הצעות להגשת האחרון במועדחברה ה של המכרזים בתיבת תמצא שלאלמכרז  הצעה 12.1
 .כלל תידון

 להצעה לצרף שיש המסמכים .87

 :לעיל 88.2.8 שיגיש כאמור בסעיף  'א למעטפההכניס פירוט המסמכים שעל המשתתף ל להלן

, ת בכל עמוד"כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר, נספחיו כללעל ( המכרז) זה מסמך 11.1
עמודי הנספחים להציע הצעות וב הזמנהל 11ובחותמת המציע וחתימה מלאה בעמוד 

 . המיועדים לחתימה מלאה
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ובחותמת , ת בכל עמוד"כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר, נספחיועל  ההסכם 11.2
 נספח)להסכם ובעמודי הנספחים המיועדים לחתימה מלאה  2המציע וחתימה מלאה בעמוד 

 (.'א

 .של המציע תעודת התאגדות העתק 11.1

ד "עו ידי עלהמציע ומאושר  ידי על וחתום מלא, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר 11.2
 (.'ב נספח)

בהתאם לחוק עסקאות גופים , המציע של במקור מס ניכוי ואישור ספרים ניהול אישור 11.9
 .ציבוריים

 להגשת האחרון למועד תקף, הדלק במרשם המציע רישום בדבר דלקה מינהל אישור 11.9
 .ההצעות

חתום כדין , עורך דין בדבר זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעה אישור 11.9
 (.'ג נספח)

על ידי המציע  םחתו כשהוא 'ד כנספחב "המצ בנוסחבדבר עמידה בתנאי הסף  תצהיר 11.1
 . ד"עוומאושר על ידי 

 (.8'ד נספח)ארצית ה שבפרישטיפה תחנות ותדלוק תחנות רשימת  11.6

 (.'ה נספח) עניינים ניגוד היעדר בנושאי המציע "תומה עוהתחייבות ח הצהרה 11.10

להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים  רשאיהמציע , אם המציע הוא עסק בשליטת אישה 11.11
 (.'ונספח ) 1662-ב"התשנ, לחוק חובת המכרזים' ב2בהתאם לסעיף 

 .ת וחותמת המציע"ברחתומים , המכרזבמהלך הבהרה ותיקון שנשלחו  כל 11.12

 .אלקטרוני דואר וכתובת כתובת, נייד טלפון, פקס, טלפון, המציע נציג עם התקשרות פרטי 11.11

 .המכרזמסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי  כל 11.12

 :לעיל 88.2.2 שיגיש כאמור בסעיף  'בלמעטפה הכניס ל המציעפירוט המסמכים שעל  להלן

 (. 'זנספח )הגשת מחיר הצעה חתום בחתימה מלאה וחותמת המציע  טופס 11.19

 נוסף למידע דרישה .84

 הרותוהב השלמות חלקםמאו /ו מהמציעיםרשאית לדרוש , לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה
, המציעים שאר עם כן לעשות שתידרש מבלי, דעתה להנחת, פהאו בעל /בכתב ו, תםבהצע לאמור
 .המציעים בין השוויון עקרון שיישמר וככל

 

  הכספית ההצעה הגשת .85

התשלום לזוכה בגין אספקת הדלק יהיה בהתאם לתעריפים שיקבעו לבנזין ולסולר  19.1
כאשר התחרות במכרז תהא על מרווח הוצאות השיווק שיוצע , בהסכםכמפורט , לתחבורה

 .י המציעים ועל המחיר לשטיפה"ע

על המציע לפרט . 'ז כנספחב "המצהטופס  גבי על רקחדשים  בשקלים תוגש הכספית ההצעה 19.2
 (לתחבורה תקני)סולר השיווק המוצעים על ידו לבנזין ולהוצאות  יבהצעתו את תעריפי מרווח

 .מסחריניקיון רכב פרטי ורכב מחיר עבור קלים חדשים בהצעתו מחיר בש נקובלוכן 
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או למטבע כלשהו ולא /לא תכלול מס ערך מוסף ולא תהיה צמודה למדד כלשהו ו ההצעה 19.1
 . אלא אם נקבע במפורש בהסכם ובאופן שנקבע בו, יתבצע עדכון מחירי הצעתו של מציע

אין להוסיף . 'ז נספח, בטופס הצעת המחירפריט ופריט להגיש הצעת מחיר עבור כל  חובה 19.2
החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון בהצעות . או להחסיר רכיבים/ו או לפצל/ו

 ".0"חלקיות או לראות את הסעיפים החסרים כסעיפים שעלותם 

הוא ליצור בסיס שוויוני להערכת ולשקלול  'זנספח בשצויינו תכליתן של הכמויות , יובהר 19.9
רה בקשר עם היקפים לא יהיה בכמויות אלו בכדי להוות הצהרה או מצג של החב. ההצעות

מינימליים או מקסימאליים אותם יידרש הזוכה לספק בפועל לחברה או בכדי לחייב את 
 .החברה בכל דרך אחרת

  (.'א נספח)התמורה תשולם לזוכה בהתאם להוראות החוזה  19.9

 תמורה או החזר, תשלום לכל זכאי לעיל כאמור מציע או זוכה אין שלעיל התמורה למעט 19.9
לרבות , או בעקיפין יןבמישר, ושירותיו עבודתו, הצעתו הגשת בעבור שהוא סוג מכל נוספים
, טלפון, הוצאות, למציע עוץיי או שירותים הנותן אחר גורם כל שכר, עובדיו צוות שכר עבור

, נסיעות, ל"אש, ערבויות, עצמיות והשתתפויות פרמיות ותשלום ביטוחים, משרדית עבודה
 וכלל אחרת הוצאה וכל, ההצעה הגשת עם בקשר הוצאות, משפטיות הוצאות, לינה

 עלויותו מיסים, הוצאות החזר, השירותים ועלביצ הדרושים האדמיניסטרטיביים השירותים
 . באלהשונות בהם נשא המציע וכיוצא 

 מחייבים ותנאים הוראות .86

הכללים , יביא מציע בחשבון את מכלול דברי החקיקה, לצורך השתתפותו במכרז והגשת הצעה
כל חוקי , לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנוגעים לנושא מכרז זה, והתנאים המחייבים

או /וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ו, העבודה והבטיחות הרלוונטיים
או כל הסכם קיבוצי אחר שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים הרלוונטי למתן /המיוחדים ו
לרבות צווי ההרחבה שהוצאו , ת האפשרות כי הסכמים אלה יוארכו או יתוקנו בעתידא, השירותים

בהגשת הצעתו מתחייב המציע לשלם לעובדיו שכר ברוטו שאינו כולל הטבות . על פי הסכמים אלה
 .סוציאליות ותשלומים נלווים שלא יפחת מהמתחייב לפי דין

 

 מכרזב השתתפות הוצאות .83

כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות  ,הצהרת המציעכמוה כ מכרזב ההשתתפות עצם 19.1
זה וכל  מכרזלרבות בקשר עם הכנת ההצעה ל, ולאחריו מכרזהכרוכות בהשתתפות ב

יהיו על , הוצאות משפטיות ואחרות, תשלומים, הגשת ההצעה ועדכונה, ההליכים לפיו
וכי לא תהיה , כאמור המכרזללא קשר לתוצאות , אחריותו הבלעדית וחשבונו של המציע

למציע כל דרישה או טענה להחזר כספים או לכל פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור 
 . והחברה לא תישא בכל אחריות לכך

מכל סיבה , כולו או חלקו, המכרזבמקרה של ביטול , לפגוע בכלליות האמור לעיל מבלי 19.2
או במקרה /ו המכרזקון מסמכי או במקרה של תי/לרבות מסיבות הקשורות לחברה ו, שהיא

בכל מועד ומכל סיבה , או אי בחירתם או ביטול בחירתם/או הצעות ו/של פסילת מציעים ו
לא יהיו המציעים זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא , שהיא

 .בתיקון או בפסילה או באי בחירתם או ביטולה כאמור, הקשור בביטול

  והערכתן עותההצ בדיקת .81

 :בחירת הזוכה במכרז תיעשה לפי שלבים כמפורט להלן

תיפסל על  –הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים לעיל  –התנאים המוקדמים  בדיקת 11.1
 .הסף
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נתגלו . בהתאם לתנאי המכרז( למעט הצעת המחיר)בדיקת כל מסמכי ההצעה וצרופותיה  11.2
ועדת המכרזים לתקן אותן תוך מתן הודעה רשאית , טעויות סופר, השמטות, פגמים טכניים

לרבות הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות מכרז זה , למציע ולטפל בפגמים בהתאם לכל דין
זולת אם החליט , מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות, או שתהיה חסרה/או חלקן ו

 .המשרד אחרת מטעמים שיירשמו

וייפתחו מעטפות הצעות המחיר שהוגשו על שני היעברו לשלב  בתנאי הסףאשר עמדו הצעות  11.1
 (. 'זנספח ) אלה י מציעיםיד

  מכרזב יםזוכ זוכה על החלטה .81

 :להלן לאמור בהתאם יםבזוכ בזוכה תבחר החברה

שהגיש את  המציעשעמדו בתנאי הסף שתי ההצעות שימצאו הזולות ביותר מבין ההצעות  16.1
ובלבד שהחברה השתכנעה , מכרזב ותזוככזוכה כהחברה י "ע וקבעיתהזולה ביותר ההצעה 

את כלל השירותים ולקיים את כלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי  ליתןכי הזוכה מסוגל 
רשאית החברה לדרוש , לצורך זה. וכי הצעתו תקנה לחברה את מירב היתרונות, המכרז
 רזמכלפי שיקול דעת החברה למתן השירותים נשוא  רלוונטיב ה"לספק כל מסמך וכיו ממציע

 .זה

עה השנייה שהגישו את ההצ או יותר מציעיםהשני של הצעות שוויון ב ונוצרבמידה  16.2
מבין במכרז  היםהזוכ ויקבע, "(השווים המציעים: "להלן)ביותר  ותההטובעות והשלישית 

עסק בשליטת ל הגיש "במקרה ואת אחת מההצעות הנ( א): כדלקמןהצעות אלה לפי הסדר 
 –ב "התשנ, לחוק חובת מכרזיםב 2בסעיף אישה והתקיימו הנסיבות והתנאים האמורים 

ק "במקרה וס( ב); אישהעסק בשליטת הזוכה במכרז יהיה אותו  -ובמסמכי מכרז זה  1662
 :תקיים החברה הליך כדלקמן, ל אינו מתקיים"הנ' א

המציעים השווים כל מציע מבין , במועד שתקבע החברה ובהתאם לאמור בפנייתה 16.2.1
המטיבה עם החברה לעומת הצעתו הכספית , יהיה רשאי להגיש הצעה כספית סופית

לא הגיש מי מהמציעים השווים הצעה סופית "(. ההצעה הסופית: "להלן)במכרז 
 .כאמור תהא הצעתו הכספית למכרז ההצעה הסופית

מכרז המציע מבין המציעים השווים יבחר כזוכה ב, בכפוף לסמכויות ועדת המכרזים 16.2.2
במקרה של שוויון נוסף גם בהצעה הסופית . שהצעתו הסופית היא הזולה ביותר

 .   י ועדת המכרזים"ייבחר הזוכה במכרז באמצעות הגרלה שתיערך ע

, בגין נסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, ביותרהזולה לבחור הצעה שאינה  תרשאיהחברה  16.1
 .ביותר הגבוהלאחר מתן זכות טיעון לבעל ההצעה בעלת הציון 

ולנהל " מציע מועדף"על זכותה לבחור במציע בעל ההצעה הטובה ביותר כ שומרתהחברה  16.2
, אופן ביצוע השירותים ומועדי הביצוע, עמו משא ומתן ולקבל הבהרות באשר למחירי הצעתו

בות לשם קבלת הנחה נוספת על מחירי הצעתו בהתאם להערכת החברה את עלות לר
השירותים ובכלל זה לגבי חלקים מהצעתו אשר אינם עומדים בקנה אחד עם הערכת עלות 

המציע "לאחר השלמת הליך זה רשאית החברה לקבוע כי . החברההשירותים על ידי 
או לפי כל /המוקנית לה לפי מכרז זה ו מבלי לגרוע מכל זכות, הינו הזוכה בהליך" המועדף

 -ו 16.9.9 החברה תהא רשאית להתנות את זכיית המציע המועדף כמפורט בסעיפים . דין
 .להלן 16.9.9 

לרבות בשלב קבלת ההחלטה האם , מובהר בזה כי בכל שלב של המכרז, למען הסר ספק 16.9
, רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, המחיר של המציע בהצעתלפתוח ולעיין 

בין שמקורה במציע , או לתכולת הצעתו/פורמציה המתייחסת למציע ולהביא בחשבון כל אינ
לפי שיקול דעתה הבלעדי של , העלולה להשפיע, ובין שהגיעה לידיעת החברה בכל דרך אחרת

את השירותים בכל  ליתןעל השתתפות המציע במכרז או בחירתו כזוכה או יכולתו , החברה
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הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום ( א) :לרבות בקשר עם כל אחד מהמפורטים להלן, דרך
שינויים מהותיים כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד ( ב); בפתיחת הליך משפטי

או מהתקשרויות /ניסיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה משירותים ו( ג); הגשת ההצעה
ל ביצוע ההתקשרות לפי כל מידע רלוונטי אחר שיש בו כדי להשפיע ע( ד); קודמות עם המציע

לא מסר . המציע ימסור לדרישת החברה כל מידע הנדרש לה לצורך האמור בכל עת. הליך זה
לפסול את הצעתו או שלא , לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית החברה, המציע מידע כאמור

 .לבחור בה אף אם התברר כי היא ההצעה הטובה ביותר

ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי תנאי  ,בכל סעיף אחר במסמך זה האמורעל אף  16.9
מובהר כי החברה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה על כל אחד , מכרז זה

 :או יותר מאלה/ו

 . או לבטלו/לשנות את המכרז ו 16.9.1

 .כולן או חלקן, או מתוקנות/להתיר הגשת הצעות מחודשות ו 16.9.2

 .שבמכרז זהלא לבחור מציע אף אם עמד בכל התנאים  16.9.1

 .או יותר/עם מציע אחד ו, לנהל משא ומתן בכפוף לדין 16.9.2

בהפחתה נוספת של " המציע המועדף"להתנות את ההתקשרות עם הזוכה ואת זכיית  16.9.9
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של , י טופס הצעת המחיר ולנהל עמו משא ומתן/מחיר

 .החברה ולפי הדין

וכן את השתתפותו , "המציע המועדף"להתנות את ההתקשרות עם הזוכה ואת זכיית  16.9.9
בהצגת נתונים כספיים של המציע בשלוש השנים , של מציע בכל שלב של המכרז

על מנת לוודא יציבות , (חות ביניים"חות מבוקרים ודו"דו, מחזור מכירות)האחרונות 
 .וכושר כלכלי להתקשרות בהתאם למכרז

בתנאים ובכמות , במספר, לפצל את ההתקשרות בין מציעים שייראו לה מתאימים 16.9.9
 .שתראה לנכון

, (וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו)שלא לבחור במציע שהצעתו היא הטובה ביותר  16.9.1
או מציעים אחרים /גם אם בעל ההצעה הטובה ביותר ו, או שלא לבחור בזוכה כלל

או , מ כאמור לעיל"גם לאחר ביצוע הליך מו, עמדו בכל התנאים האמורים במכרז
הכל לפי , או להתקשר עם גורם שלא הגיש הצעה/מ ו"כרז ולנהל מולבטל את המ

 .שיקול דעתה הבלעדי של החברה

לפי שיקול דעתה הבלעדי של , או הדין/או נוסף לפי מכרז זה ו/לבצע כל דבר אחר ו 16.9.6
 .החברה

  מציע/  הצעה פסילת .20

או /צעה וכי ה, אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לפסול הצעה בכפוף לדין החברה 20.1
או  מוטעית, חסרההחברה כי ההצעה  ידי עלאו נמצא , מקיימים את תנאי הסף אינםמציע 

או הצעה , המכרזאו על הבנה מוטעית של מסמכי או נושא , מבוססת על הנחות בלתי נכונות
או הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות , הלוקה בחסר או אי בהירות או דו משמעות

תואמת את דרישות השירות המפורטות ים או הצעה העולה ממנה כי אינה ייפגעו זכויות עובד
 .על פי כל דיןאו /להלן ו 20.2 אין באמור לגרוע מזכות החברה לפי סעיף . מכרזב

 בתום שלא פעל המציע כי, הבלעדי דעתה שיקול לפי, מצאה אם מציע לפסול רשאית החברה 20.2
 .לרבות בשל תאום הצעות וחשש לניגוד עניינים, למכרז בקשר לב
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עיל רשאית החברה לאפשר למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את ל 20.1 האמור בסעיף אף  על 20.1
 על שמירה תוך והכל, כאמור תיקון בוצע אם אותהלפסול  ולא שבהצעתוהפסול  אוהפגם 
 .המציעים בין השוויון עיקרון

 סוג מכל מידעאו /ו מסמך הצעתו עם המציא שלא למציע לאפשר רשאית תהא החברה 20.2
, או שנפל פגם בהצעתו מוקדם או סף תנאי לרבות, כלשהו בתנאי לעמידה או להוכחת הנדרש

לפי שיקול  הכל, בפרק זמן קצוב שתקבע החברה, בהתאמה, להמציאו או לתקנו, להשלימו
 . השוויון בין המציעים עיקרון על שמירה תוך והכלדעתה הבלעדי של החברה ובכפוף לדין 

 השלמות או תיקונים להתיר החברה את לחייב כדי באמור אין כי, מובהר ספק להסרת 20.9
 לחייב כדי בו אין, מסוים מסוג פגמים תיקון המתירה מדיניות אימוץ וכי, בהצעה כלשהם
 .אחר מסוג פגמים תיקון המתירה מדיניות אימוץ

אם הגיע לידיעתה דבר שהיה , לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו רשאית החברה 20.9
 .המכרזפי תנאי מצדיק פסילת ההצעה לפי סעיף זה או ל

 היביטול זכי/ אי בחירה  .28

או /ו מציע בהצעת לבחור שלא הבלעדי דעתה שיקול לפי הזכות את לעצמה שומרת החברה 21.1
 מתנאי תנאי אחר מילא שלא( א: )מאלה אחד כל בשל כזוכה שהוכרז מציע של זכייתו לבטל

שלדעת החברה קיים ספק סביר ( ב)או , לרבות לאחר חתימת ההסכם, מסמכיו על המכרז
( ג)או , לוחות הזמנים שנדרשו פי עלהנדרש  השירותיםביכולת המציע לעמוד בקצב ובהיקף 

שהתברר לחברה בכל מועד מידע בקשר למציע או להצעתו שהיה משפיע על ההחלטה לבחור 
, בכל עת, התבררו לחברה( ד)או , ה כאמוראילו מידע זה היה בידה לפני קבלת החלטת, בהם

מעבר לסיכון , בביצוע ההתקשרות עם המציע הכרוךעובדות המעלות את הסיכון העסקי 
מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לה לפי , במקרה כזה רשאית החברה. עסקי מקובל וסביר

תר למסור את ההתקשרות למציע אחר שהצעתו נמצאה המתאימה ביו, או הדין/המכרז ו
 . מבין ההצעות שנותרו

רשאית , או תבוטל לאחר שתיכנס לתוקף/במקרה שההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו 21.2
כזוכה יו להכריז עלו "כשיר שני"לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום השני כ החברה

תעמוד  "שניכשיר "הצעתו של מציע שנבחר כ. במכרז ולהתקשר עמו בהתאם לתנאי המכרז
 .בתוקפה עד למועד קבלת הודעת החברה בדבר בחירתו כאמור

 השירותים למתןכי החברה שומרת על זכותה שלא להתקשר , לידיעת המציעים בזאתמובא  21.1
או /או לצאת במכרז ו/או גופים שלא השתתפו במכרז הנוכחי ו/או לרכשם מחברות ו/כלל ו

שר באמצעות סבב הצעות בין המציעים או להתק/או נוסף ו/לקיים כל הליך תחרותי אחר ו
מובהר . הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, או נוספים/או גופים אחרים ו/או בין חברות ו/ו

הצעות מחיר או כל הליך אחר בו תנקוט החברה יכול שיכלול תנאים  לקבלתכי בקשה , בזאת
ול דעתה לשיק, או אחרים שלא פורטו במכרז זה/ודרישות השונים מדרישות מכרז זה ו

 .הבלעדי של החברה

  זכייה על והודעה הודעות מסירת .22

. תודיע לו על מועד לחתימה על ההסכם וכןל "בדוא כך על לו תודיע, זוכה על החברה החליטה 22.1
או להשלים כל /יהיה הזוכה חייב לבצע כל מעשה ו, עד למועד החתימה כאמור כי, מובהר

או להשלים לפני /מחויב לבצע ו הוא החברהפרט אשר על פי מסמכי המכרז או החלטת 
 . החתימה על ההסכם

מסירת הודעה : הבאות הדרכים מן אחת בכל למציעים הודעות להעביר רשאית החברה 22.2
 או, אלקטרוני או רשום בדואר, יליהבאמצעות פקסימ, לאחד מנציגי המציע במסירה ביד

 במועד התקבלה וכאיל תיחשב, ביד שנמסרה הודעה; החברה תחליט עליה אחרת דרך בכל
 למספר ייעשה אלקטרוני לדואר או פקסימיליה באמצעות הודעה משלוח; מסירתה
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 תיחשב כאמור הודעה. המציע בהצעת שנמסר האלקטרוני הדואר לכתובת או הפקסימיליה
 לכתובת ייעשה רשום בדואר הודעה משלוח; ההודעה משלוח לאחר יום נתקבלה כאילו

מסרה . ימי עסקים מיום המשלוח 1בהצעת המציע ותחשב כאילו התקבלה כעבור  שנמסרה
יראו את המציעים כמי שתוכן ההודעה , החברה הודעה באחת מן הדרכים המפורטות לעיל

 .הובא לידיעתם

, בכתב למען הגשת ההצעה: של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות הודעה 22.1
 .החברה שתיקבע אחרת דרך בכל או; ביד מסירהב או רשמי דואר, ל"דואבאמצעות 

 מוקדמות ובדיקות רוריב .27

המציע יישא באחריות הבלעדית לבדוק לפני הגשת הצעתו כל מידע ולבצע כל בדיקה  21.1
לרבות מידע , לרבות כל נתון כלכלי ומשפטי וכל מידע אחר, מוקדמת בקשר להגשת הצעתו

בהגשת הצעתו המציע מוותר . החברהמטעם , אם נמסר בכל דרך שהיא, או מצג הנמסר/ו
או מי /מראש על כל טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל כלפי החברה ו

 .מטעמה

או באמירה מכל סוג /לרבות במסמך ו, מסירת מידע מכל סוג ובכל דרך מטעם החברה 21.2
 במידה, או עד למועד הגשת ההצעות/שנמסרו למציע לפני קבלתם של מסמכי המכרז ו

או מי מטעמה /או התחייבות מסוג כלשהו של החברה ו/ולא ייצרו מצג ו, בטלים, שנמסרו
בצירוף , רק האמור במסמכי המכרז ונספחיו. ומציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם

הבהרות וכדומה שהוציאה החברה באופן רשמי ובכתב במהלך המכרז ולמטרת , תיקונים
תו המציע מוותר מראש על כל טענה שיכולה להיות לו בהגשת הצע. יחייבו את החברה, ניהולו

 . או מי מטעמה/בקשר להצעתו ולאמור לעיל כלפי החברה ו

או חוסר בקשר /או השמטה ו/או סתירה ו/או אי התאמה ו/במידה והמציע מצא טעות ו 21.1
או במסמכי המכרז עליו להביא זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט /לאמור לעיל ו

, ני המועד שנקבע להבהרות ולתיקונים ובכל מקרה לפני מועד הגשת ההצעותלפ, הנדרש
על מנת לקבל את הנחיות החברה שיינתנו לפי שיקול דעתה הבלעדי של , כמפורט בהזמנה זו

 .החברה ויחייבו את המציעים כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

המכרז לא יגרעו  או חוסר לביצוע שירות כלשהו במסגרת מסמכי/השמטה ו, בכל מקרה 21.2
מהתחייבות המציע ליתן את כל השירותים הנדרשים והשלמתם לשביעות רצונה המלא של 

 .החברה

כי הוא מוותר על כל טענה שיש לו או שתהיה לו כלפי החברה , המציע מצהיר בהגשת הצעתו 21.9
 . בגין כל גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות הצעתו

  שונות .24

ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק  המכרזבמסגרת שיימסרו על ידי המציע  הפרטים 22.1
 .ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם המכרזמהצעתו ומ נפרדבלתי 

או /ו המכרזאו אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע לפני קבלתם של מסמכי /כל מסמך ו 22.2
רק . בטלים ומציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם, במידה שנמסרו, עד למועד הגשת ההצעות

הבהרות וכדומה שהוציאה החברה באופן , בצירוף תיקונים, ונספחיו המכרזהאמור במסמכי 
 .רשמי ובכתב יחייב את החברה

, אם יסופקו, או מסמכים שיסופקו/ו מכרזהנמסרים למציע לצורך השתתפות ב המסמכיםכל  22.1
מסמכים אלה מושאלים למציע ועליו להחזירם ; הם רכושה של החברה, למציעים כהשלמה

מציע . בין אם הגיש הצעתו ובין אם לאו, לחברה לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות
ד לב, אינו רשאי להעתיק איזה מהמסמכים האמורים או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת

 .      מהגשת הצעה
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 שירותי עלויות ופרטי הכספיים הדוחותלהוציא ) שיתקבל במידע להשתמש רשאית החברה 22.2
 או מפרט כתיבת לרבות, הבלעדי דעתה שיקול לפי תחפוץ בו צורך לכל, תמורה ללא, (המציע
לרבות לצורך הרכבת רשימת ספקים , להתקשרות הליך פרסום או הסכם או דרישות מסמך

במידה ומידע שנמסר . העביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי דיןבכוח ול
יצוין הדבר , במסגרת ההצעה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי של המציע

 .תוך ציון החלק החסוי והחברה תנהג בו בהתאם לדין, במפורש בהצעה

או לביצוע /לקבלת הצעה כלשהי ו הסר ספק אין בפנייה זו התחייבות מכל סוג שהוא למען 22.9
אין בפניה . לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה הכל, המכרזהתקשרות כלשהי בקשר לנשוא 

או מי מטעמה /החברה ו ידי עלאו מצג /זה כדי להוות הצהרה ו מכרזלמציע כלשהו ב
או מצג של החברה בקשר /או התחייבות ו/ו המכרזאו הצעתו עומדים בתנאי /שהמציע ו
 .  או קבלת ההצעה/לבדיקת ו

נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמגיש ההצעה לא  זה במכרזכל האמור  22.9
מבלי . זה מכרזאו מי מטעמה בקשר ל/או דרישה כלפי החברה ו/או תביעה ו/תהיה כל טענה ו
 המכרזכפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא  ביצוע ההתקשרות, זה מכרזלגרוע מהאמור ב

 .או הדין/ולקבלת כל האישורים הדרושים על פי נהלי החברה ו

יחול סדר העדיפות , מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו בכל 22.9
או /אלא אם הוראות מסמך זה מטילות אחריות כבדה יותר על המציע ו ההתקשרותבהסכם 

 .  עם החברה מטיבות יותר

אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של , במכרז תנאי של בטלותו בדבר קביעה או ביטול 22.1
 .או של תנאי אחר מתנאיו המכרז

 –תל אביב עיר בהמוסמכים תהיה לבתי המשפט  וזה ותוצאותי למכרז בקשר מחלוקת בכל 22.6
 . יפו סמכות השיפוט הבלעדית

תהא להם המשמעות שיש להם , או בנספחיו במכרז אחר בסעיף הוגדרו שלא וביטויים מילים 22.10
 .אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר, 1611 –א "התשמ, בחוק הפרשנות

        
 ,רב בכבוד 
 
 

 מ"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע

          
 המציע אישור

 

 _____________ המציע בשם זו הצעה להגיש מוסמכים, החתומים מטה, אנו
כי קראנו את כל , בחתימתנו להלן מצהירים, [השלם שם מלא של  המציע]__________________ 

הבנו אותם , נספחיו ותנאיו על ,החברה אספקת דלק וניקיון כלי רכב עבור שירותיבעניין  המכרזמסמכי 
 :ואנו מסכימים להם םבורייעל 

  
 ('מעטפה א)

 
 

 מלא שם תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 פרשנות ותחולה, הגדרות .8

 :בהסכם זה תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם 1.1

 

 . מ"חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע - "ז"נתג"/"החברה"

מי שנבחר על ידי החברה לביצוע השירותים וחתם כצד על  - "ספקה"
 .הסכם זה

, מכרז פומבי למתן שירותי אספקת דלק ושירותי ניקיון לרכב - "המכרז"
מסמך ומפרט שהחברה צרפה הכולל כחלק בלתי נפרד כל 

לרבות הסכם זה וכל מסמך אחר שהמכרז מפנה , למכרז
 .אליהם במפורש גם בהעדר צירופם

 .הצעת הספק במסגרת הבקשה להצעות  "ההצעה"

וכל , ספקהחברה וה על ידיחתומים  ול כל נספחיעמסמך זה  - "ההסכם"
 .ףההסכם מפנה אליהם במפורש אף אם לא צורשמסמך אחר 

  

וכן שירותי , בתחנות הספקבנזין וסולר שירותי אספקת  - "השירותים"
לפי כל תנאי ההסכם , הכל בהתאם למפורט להלן. ניקיון רכב
לרבות כל הדברים הנלווים והמקובלים האחרים , ולפי כל דין

כך שימלאו אחר המטרה , לצורך השלמת השירותים
צונה והשימוש שנקבעו להם לפי ההסכם וכל דין לשביעות ר

 .המלא של החברה

אחר מטעם החברה כפי שתודיע החברה לספק  נציג מוסמך - "הממונה"
החברה תהא רשאית להחליף את הממונה בכל עת . בכתב

 .בהודעה בכתב שתשלח לספק

בהתאם , הבלו על מוצרי דלק כפי שיעודכן מעת לעת - "בלו"
לסכומים שיקבעו עבורו בפרסומים הרשמיים של מנהל 

 .הממשלתי במשרד האנרגיההדלק 

, למינון, בהתאם לסוג, אוקטן 69, בנזין תקני לתחבורה - " בנזין"
 . למאפיינים ולאיכות הנדרשת בהוראות כל דין, לתמהיל

, לתמהיל, למינון, סולר תקני לתחבורה בהתאם לסוג - "סולר"
 .למאפיינים ולאיכות הנדרשת בהוראות כל דין

 . יחדיו בנזין וסולר - "דלק"

 " ן"שער בזמחיר "
 

מחיר המתפרסם מעת לעת על ידי מנהל הדלק הממשלתי  -
למוצרי דלק אשר אינם בפיקוח בשער ( שבמשרד האנרגיה)

ן או כל מחיר רשמי אחר שיבוא במקומו ובהעדר פרסום "בז
המחיר אותו משלם הספק עבור  –או מחיר רשמי כאמור 

 . הדלק

 מרווח הוצאות "
 "שיווק

כל הוצאות הספק הכרוכות במתן השירותים הנדרשים על פי  -
. מכרז זה אשר אינן קשורות במחיר הדלק ובמרכיב הבלו

התקנת מערכת תדלוק , בין היתר, בהוצאות אלה נכללות
חסימה , נטרול, אוטומטי ברכבי החברה ואחזקתם השוטפת

אספקת כרטיסי תדלוק , וחידוש התדלוק האוטומטי
, חות לתנועות של פעולות התדלוק"הפקת דו, םמגנטיי

כוח , ציוד, הזרמה, הובלה, אחסנה, ניפוק, הוצאות תפעול
, אגרות, היטלים, מיסים, כלי רכב, כלים, חומרים, אדם
הוצאות ביטוח וכל שאר ההוצאות , אחזקת מלאי, מימון

הכרוכות באספקת דלק עבור החברה בהתאם למפורט 
 . בהסכם זה

 " או  "טומטיתדלוק או "
 

מערכת מחשוב המאפשרת ביצוע תדלוק אוטומטי של כלי  -
כולל זיהוי , רכב ופעילויות נלוות כנדרש לצורך ביצוע ההסכם

, תיעוד של כל אירוע תדלוק, הרשאות תדלוק, כלי רכב
 . שליטה ובקרה ודיווח על פי המפורט בהסכם זה
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 התקני זיהוי "
 "אוטומטי

העומד בהנחיות מנהל הדלק , בכלי הרכב אוניברסאלי התקן -
המאפשר זיהוי לצורך הרשאת תדלוק  ,שבמשרד האנרגיה

אפשרות , ממוחשב בהתאם למפורט בהסכם זה ובכלל זה
שליטה מרחוק והתקנים לשידור נתונים מכלי רכב אל מחשב 

 . התחנה לצורכי זיהוי ומתן הרשאת תדלוק

 כרטיס תדלוק "
 " מגנטי

של  ללא הגבלה ,תדלוק ללא התקן תדלוקכרטיס המאפשר  -
 . ליטרים או שווי כספי

 

 .כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות 1.2

, התייחסות מפורשת בנספח חתום על ידי הצדדים שבו תנאים מיוחדים שצורפו להסכם 1.1
 .בלבד גוברת על ההסכם לגבי אותו עניין מסויים, המשנה מההסכם לעניין מסויים

הוראות ההסכם שמטבען או על פי האמור בהן חלות לאחר סיום ביצוע השירותים או סיום  1.2
התחייבות , לרבות ומבלי למעט, (אף טרם סיום השירותים)ההתקשרות מכל סיבה שהיא 

 .ימשיכו לחול על אף סיום ההסכם או אי ביצועו מכל סיבה שהיא, לעניין סודיות

כל תנאי . אלא להוסיף עליהן בלבד, ע מחובות הספק לפי הדיןאין בהוראות ההסכם כדי לגרו 1.9
 זכויות החברה, או ישנו מההסכם/לא יגרעו ו או הוראה המופיעים במסמך אחר/ו

   .בכתבובמפורש  החברה אלא אם הסכימה להם ,והתחייבויות הספק לפיו

ל הוראות אין בכך לגרוע מעצם יסודיותן ש, מקום שנקבע בהסכם כי הוראה היא מעיקריו 1.9
 .לפי נסיבות העניין, אחרות בהסכם

 ובדיקות מוקדמות ספקהצהרות כלליות של ה .2

 : הספק מצהיר ומתחייב כלהלן
אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם על ידו והוא  2.1

, ההסכםאו לפי /ו( כדרישת מינימום)מקיים את כל התנאים שלהלן כנדרש לפי כל דין 
וימשיך למלאם בכל תקופת ההסכם על הארכותיו אם יהיו ובכל תקופה נוספת הנדרשת לפי 

 ;(גם לאחר השלמת ביצוע השירותים)או ההסכם /כל דין ו

הוא יבצע את כל השירותים על פי הוראות ההסכם וכל דין והוא נוטל אחריות בלעדית כלפי  2.2
 ;החברה לשירותים ותוצרתם

ויש ברשותו את , הניסיון ורמת מומחיות גבוהה בתחום השירותים, עיהוא בעל הידע המקצו 2.1
 ;ההיתרים התקפים הנדרשים לפי חוק, האישורים, תכל הרישיונו

 ; לרשותו כל כח האדם והחומרים המתאימים לביצוע ההסכם 2.2

בהתאם לדרישות חוק , אישור עוסק מורשה ואישור על ניהול ספרים, הוא בעל כושר פיננסי 2.9
 ;"(חוק עסקאות גופים ציבוריים: "להלן) 1699 –ז "התשל, פים ציבורייםעסקאות גו

הוא עומד בכל התנאים המפורטים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ומצהיר כי לא קיימים  2.9
 ;ב לחוק שלעיל המונעים מהחברה להתקשר עמו בהסכם2לגביו התנאים המפורטים בסעיף 

או מי מטעמו בקשר /ו ספקתים הקשורה בבאם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע השירו 2.9
וכן , לנקוט בכל האמצעים להסרתה מוקדם ככל הניתן ספקלעיל מתחייב הפים לאמור בסעי

 . בכל תשלום והוצאה שיגרמו בשל האמור בסעיף קטן זה אייש

או על /להעביר לחברה רשימה מעודכנת של תחנות הדלק המופעלות על ידו ו מתחייבהספק  2.1
העביר לחברה רשימת תחנות והוא מתחייב ל, (תחנות 90 120 לפחות)מו ידי זכיין מטע

. מעת ביצוע שינוי כלשהו, יום 10-ולא יאוחר מ, עדכן רשימה זו מידאחת לחודש, מעודכנת
יפעל המציע להמשך ביצוע , במידה ותימכר תחנת דלק לגורם עצמאי שאינו בשליטת המציע

שירות התדלוק בתחנה או לחילופין יספק כתובת של תחנת דלק חלופית הנמצאת בקרבה 
חודשים  1הודעה על הפסקת השירות תיעשה בכתב והתראה של . גיאוגרפית לאותה התחנה

 . מראש

הבין היטב את כל דרישות , ההסכםלביצוע  הקשוררלוונטי ל מידע כבדק  ההצעהלפני הגשת  2.6
ולוחות , כי יש בידו למלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי ההסכםו, ההסכם על נספחיו

וכי ההסכם  ,והכל כמפורט בהסכם ובמסמכי המכרז, ברמה מקצועית גבוהה, הזמנים שבו
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, או שתהיה לו, ר על כל טענה שישוהתמורה על פיו הוגנים ומניחים את הדעת והוא מוות
 . ן כל גורם המשפיע על כדאיות הצעתו וההתקשרותכלפי החברה בגי

, או חוסר בהם/או סתירה בין מסמכי ההסכם ו/או נודע לו על אי התאמה ו ספקגילה ה 2.10
 . הסתירה או החוסר, אשר ישלים את אי ההתאמה, ממונהימסור על כך מיד הודעה ל

 ביצוע השירותים .7

 (.להסכם 'נספח ג)לבצע את כלל השירותים כמפורט בנספח השירותים  מתחייב הספק 1.1

בכלל  .יבצע את כל ההכנות והסידורים הדרושים למתן השירותים בהתאם להסכם זה ספקה 1.2
את כל הדרוש לביצוע היעיל של השירותים בקצב , על חשבונו, זה מתחייב הספק לספק

ולעשות כל דבר שספק סביר אחר בתחומו היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם , הדרוש
 .להסכם זה

תוך , מומחה בתחומו ספקמקצועית גבוהה כמקובל מספק יבצע את השירותים ברמה ה 1.1
, להשקיע ממיטב זמנווהוא מתחייב , ותקינה החלים על מתן השירותים מילוי הוראות כל דין

להצעה , בהתאם להסכם אספקת השירותיםאמצעיו ומיומנויותיו לצורך , ניסיונו, מרצו
 .לשביעות רצונה המלא של החברה ,ולבקשה להצעות

 העסקת כוח אדם על ידי הספק .4

וההשגחה  ש לביצוע השירותיםכח האדם הדרוכל את , על חשבונו, מתחייב להעסיק ספקה 2.1
יעסיק בביצוע השירותים  ספקה. באיכות ובלוחות הזמנים שנקבעו לשירותים, ביעילות, עליו

  .הנדרשות לביצוע השירותיםמומחיות ומיומנות , בעל ניסיון, רק כח אדם מהימן

לגבי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים לפי , מתחייב לנהוג בכל תקופת ההסכם ספקה 2.2
לרבות כלל , בהתאם לאמור בכל דין בתחום יחסי העבודה בין מעסיק לבין עובדיו, הסכם זה

כפי שיהיו מעת , תקנות וצווים, החוקים הקשורים בעבודה והעסקה החלים במדינת ישראל
, חוק שירות התעסוקה: לרבות ומבלי למעט, ור לעילומבלי לגרוע מכלליות האמ, לעת
-א"תשי, חוק שעות עבודה ומנוחה, 1691-א"תשי, חוק שעות עבודה ומנוחה, 1696-ט"תשי
, חוק עבודת נשים, 1690-א"תשי, חוק חופשה שנתית, 1699-ו"תשל, חוק דמי מחלה, 1691
, 1691-נ"תשי, בודת הנוערחוק ע, 1699-ו"תשכ, חוק שער שווה לעובד ולעובדת, 1692-ד"תשי

חוק , 1691-א"תשי, (החזרה לעבודה)חוק חיילים משוחררים , 1691-נ"תשי, חוק החניכות
נוסח )חוק הביטוח הלאומי , 1691-נ"תשכ, חוק פיצויי פטורין, 1691-ח"תשי, הגנת השכר

, (תנאי עבודה)חוק הודעה לעובד , 1619-ו"התשמ, ר מינימוםכחוק ש, 1669-ח"תשנ, (משולב
, או המיוחדים/ו םיהאמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכללי לפיוכן , 2002-ב"התשס

אחר או כל הסכם קיבוצי /שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו
או כפי שהסכמים אלה  ,הרלבנטי למתן השירותים שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים

 .ת צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלהלרבו, או יתוקנו בעתיד, יוארכו

לרבות ביטוח , מצהיר כי הוא מקיים את כל ביטוחי עובדיו כנדרש מעת לעת על פי חוק ספקה 2.1
 .במשך כל תקופת ההסכם וימשיך לקיימם, בזאתוכיוצא ' ביטוח צד ג, חבות מעבידים

 נציג החברה –סמכויות הממונה  .5

 ,אם וככל שינתנוהממונה  הנחיותיבצע את השירותים עבור החברה ועל פי הנחיותיה ו ספקה 9.1
, ספקשתימסר להודעה  על פיכל גורם אחר אשר הוסמך על ידי החברה לצורך כך  הנחיות או
 . בשיתוף פעולה עמםו

לפי עקרונות מקצועיים  ,הוראות והחלטות הממונה יינתנו לפי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי 9.2
במסגרת ההצעה  ספקאין באמור כדי לגרוע מכל התחייבויות ה. בתחום השירותיםמקובלים 

מונה הן סופיות ומחייבות את מההוראות והחלטות . אשר ימשיכו לחול במלואן כלפי החברה
ימלא אחריהן ללא דיחוי אף אם הוא  הספקאו מי מטעמו ו/ו ספקממועד מסירתן ל הספק

כאמור במידה ומסר אחריות להשלכות כל הוראות והחלטות הספק לא ישא ב. חולק עליהן
 .על כך הסתייגות בכתב לממונה מיד לאחר קבלתן מהממונה

 יקיים את ההסכם ספקאמצעי להבטיח כי הכרק הסמכות למתן ההנחיות שלעיל נועדה  9.1
או לשנות /לגרוע ו, גוף מטעם החברה על ידיאין במתן ההנחיות או בהעדרן לרבות . ובמלוא

לממונה אין סמכות לשחרר  .לפי ההסכם והדין ספקרך כלשהי מהתחייבויות ואחריות הבד
למען  .לפי ההסכם והדין בקשר עם ביצוע השירותים ספקאו להקל מהתחייבויות ואחריות ה
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על או שהוסמך להן במפורש /לממונה נתונות רק הסמכויות כמפורט בהסכם זה ו, הסר ספק
 .החברה בלבד על ידינקבע כי סמכות כלשהי תופעל למעט הוראות בהן , החברה ידי

מתחייב לבצע את השירותים בשיתוף פעולה עם  ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ה 9.2
, הממונה וכל גורם אחר מטעם החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכל הוראותיהם

 . ל שינתנו מעת לעתכאם וכ

ולא , לא יעניק כל זכות, לא יתחייב בכל חיוב, הצעהלא יעלה כל , הספק לא יציג כל מצג 9.9
מטעמה או , בשמה של החברה, יתקשר בכל התקשרות או חוזה עם או כלפי צד שלישי כלשהו

 .ללא קבלת האישורים הנדרשים מהחברה, במקומה

החברה לא תהא חייבת בתשלום כלשהו לספק או בכיסוי הוצאותיו של הספק או בקיום  9.9
אם הספק פעל ללא קבלת אישורה , נתן בשמה של החברה לצד שלישי התחייבויות שהספק

 .כאמור בהסכם זה, המוקדם

הספק יהיה אחראי מלא ובלעדי לכל פעולה שתבוצע ללא אישור כאמור או תוך חריגה  9.9
עלות או נזק שייגרמו לחברה בקשר עם , תשלום, וישפה את החברה בגין כל הוצאה, מאישור
 .פעולה זו

 התשלום והגשת חשבונית תנאי, התמורה .6

תשלם החברה את , על פי ההסכם ספקתמורת ביצוע השירותים ומילוי כל התחייבויות ה 9.1
 :כדלקמןהתמורה 

ואשר הוכחו לחברה בפועל על ידי הספק שסופקו בהתאם לכמויות הדלק  -בגין דלק  9.1.1
, ן והבלו"לפי התעריפים המורכבים ממחיר שער בז, בפני החברה כנדרש בהסכם זה

מחיר הבהצעת ובתוספת מרווח הוצאות השיווק שהוצע  ,ון ליום ביצוע התדלוקנכ
 (.להסכם 'נספח ד)הוגשה על ידי הספק במכרז ש

על ידי הספק ואשר בפועל שבוצעו בהתאם לכמות השטיפות  –בגין שירותי שטיפה  9.1.2
מחיר הבהצעת ובהתאם לתעריפים שהוצעו , הוכחו בפני החברה כנדרש בהסכם זה

 (.להסכם 'נספח ד)ל ידי הספק במכרז הוגשה עש

 ."(התמורה": להלן)

 .מ כפי שיעורו לפי חוק"התמורה תשולם לספק בתוספת מע 9.2

כאמור )אם וככל שהחברה תחליט להאריך את תקופת ההתקשרות לשנות התקשרות נוספות  9.1
אזי עם תחילתה של כל שנת התקשרות נוספת יעודכן המרכיב של מרווח הוצאות ( להלן

למן המדד שפורסם לאחרונה לפני , בהתאם לשינויים שחלו במדד המחירים לצרכן השיווק
תחילתה של תקופת ההתקשרות שהגיעה לידי סיום ועד למדד שפורסם לאחרונה לפני 

 . תחילתה של תקופת ההתקשרות הנוספת

מהווה את אינה ניתנת לשינוי ו, וסופיתהתמורה היא ממצה , לעיל 9.1 בכפוף לאמור בסעיף  9.2
 במישרין, השירותים על פי ההסכםכל בגין ביצוע  מלוא התשלום לו זכאי הספק מהחברה

או /מוותר בזה ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו ספקה. למעט מס ערך מוסף ,ובעקיפין
 . התמורהתביעה מעבר לסכום 

מצהיר כי התמורה כוללת גם את שכרם של עובדיו או של כל גורם אחר הנותן  ספקה 9.9
החזר או תמורה , וכי למעט התמורה אין הוא זכאי לכל תשלום, ספקעוץ לישירותים או י

 .בעקיפיןבמישרין או , השירותיםשהוא בעבור נוספים מכל סוג 

לול את התמורה בגין אספקת הדלק אשר יכ, הספק יגיש לחברה חשבון חודשי לתשלום 9.9
החברה תבצע את . חות כנדרש במפרט השירותים"יחד עם דו, ושירותי שטיפה באותו חודש

הממונה על  כפוף לאישור, ממועד קבלת החשבון בחברה "יום 10+ שוטף "התשלום בשיטת 
 . מסלחברה חשבונית  ספקעם קבלת התשלום יעביר ה. קבלת כל התוצרים

המציא לחברה את כל המסמכים  ספקהשהחברה בכפוף לכך  על ידיכל תשלום יבוצע  9.9
הקבוע בחוק  על פילרבות כל האישורים הנדרשים , הסכםההקשורים בשירותים לפי 

שאם לא יומצאו עלול ביצוע התשלום להתעכב באחריותו הבלעדית , מ"מרשויות המס והמע
או המגיע לחברה /לפי ההסכם ו ספקל מכל חשבון יופחתו כל סכום ששולם. ספקשל ה

 .או שהחברה רשאית לקזזו/עד למועד התשלום ו ספקמה
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במידה ותמצא החברה כי שולם לספק סכום לפי ההסכם בטעות או שהיא רשאית לקזזו לפי  9.1
או שתלויה וקיימת דרישה או תביעה כלפי החברה בקשר למעשה או מחדל , ההסכם או הדין

תהא החברה רשאית לעכבו או לקזזו מכל תשלום המגיע , שבאחריות הספק לפי ההסכם
 .מבלי לגרוע מכל סעד המגיע לה לפי ההסכם והדין, לספק

 תקופת ההתקשרות .3

תקופת : "להלן) י החברה"עמיום חתימת ההסכם  משך שנתייםתקופת ההסכם הינה ל 9.1
 "(. ההתקשרות

מתן י "וזאת ע, תנוספו בשנתייםההתקשרות תקופת לחברה שמורה האופציה להאריך את  9.2
 . לפי העניין, ימים לפני תום תקופת ההתקשרות 10הודעה מוקדמת על כך לספק 

 התקשרות מסגרת והעדר בלעדיות .1

, היקף השירותים. ההתקשרות נשוא ההסכם הינה התקשרות מסגרת לאספקת שירותים 1.1
 . עדיועל פי שיקול דעתה הבל, ייקבעו מעת לעת על פי צורך החברה, מועדם ומאפייניהם

, החברה אינה מתחייבת להזמין מהספק שירותים בהיקף כלשהו או במועדים מסויימים 1.2
והיא , בעצמה או באמצעות גורם אחר, כולם או חלקם, והיא רשאית לבצע את השירותים

וזאת מבלי , רשאית להורות לספק על הפסקת ביצועם בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות
 .מכל מין וסוג שהם בקשר לכך, שיפוישהספק יהיה זכאי לכל פיצוי או 

 אחר על ידיהחברה וביצוע  על ידיביטול ההתקשרות או השירותים  .1

בטל את ההתקשרות עם ל, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, החברה רשאית בכל שלב 6.1
או להוציא חלק  ,כולו או חלקו, או לבטלו/ולהפסיק את תוקפו של ההסכם ו ספקה

 (ובין אם לאו ספקבין שקשורה ב)מכל סיבה שהיא , ספקעל ידי ה םמהשירותים מביצוע
  . ם מראשמיי 12 של  ספקוזאת על ידי מתן הודעה בכתב ל

ללא כל הודעה בכתב ובכל אחד מהמקרים שלהלן החברה רשאית לבטל את ההתקשרות  6.2
או כניסה להליכי פשיטת רגל או החלטה על  ספקפירוק ה; ספקפשיטת רגל של ה :מוקדמת

לפי  ספקהאי ביצוע פסק דין כנגד  ;ספקבקשה למינוי כונס נכסים ל עם הגשת; פשיטת רגל
לגרוע מזכות החברה לביטול כדי אין באמור לעיל  .ספקה מניותשינוי בשליטה על ; הדין

שלא תוקנה במלואה לשביעות רצונה של החברה  מיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית
  . תבימים מקבלת התראה בכ 9בתוך 

להשלים כל  ספקלא יגרע מחובת ה לעיל 6.2 -6.1 פים החברה לפי סעית יושימוש בזכו 6.1
למת שירותים לרבות הש, התחייבות שהוא חב בה כלפי החברה לפי הוראות הסכם זה

 .    םבמועד, שנמסרו לטיפולו

בשל  ספקלרבות גריעה מתכולת העבודה של ה, או חלקו/במקרה של ביטול ההסכם כולו ו 6.2
לפי שיקול דעתה הבלעדי , החברה תהיה רשאית אך לא חייבת, חשש לניגוד עניינים

חרים בין א ספקיםלפנות ל, לוחות זמנים ועוד, ובהתחשב בין היתר בהיקף העבודה הצפוי
או מבלי /בכל הליך שתמצא לנכון ו, שהגישו את הצעותיהם לביצוע השירותים ובין אם לאו

הכול מבלי , שונים בין ספקים או לפצל את ביצוע השירותים, לקיים הליך כלשהו קודם לכן
  .עילת תביעה כלשהי נגד החברה כתוצאה מכל החלטה או החלטות כאמור ספקשתהיה ל

לעיל או בשל אי קיום התחייבות כלשהי מהתחייבות הספק  הביטול זכותמימשה החברה את  6.9
שמורה לה הזכות להשלים את ביצוע השירותים בכל דרך שתראה לנכון , לפי הסכם זה

ובמועדים הנדרשים לחברה לפי שיקול דעתה הבלעדי בקיזוז הסכומים המגיעים לספק בגין 
 . כך

לא תהיה כל זכות  ספקל, לשהי מכל סיבהאו עבודה כ/התקשרות ושל סיום ה מקרהבכל  6.9
למעט , על ידו ביצוע השירותיםלטענה או תביעה כספית או אחרת כנגד החברה בגין הפסקת 

ההסכם בגין על פי  ספקזכותו לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר על החברה לשלם ל
. או שהשלימן לאחר מכן בהוראת החברה/ההתקשרות ועד מועד הפסקת השירותים שביצע 

כפופה לעיל בשינויים המחויבים  כאמורהתשלום לפי תנאי לקבל תשלום  ספקזכות ה
  .ונה את חלק השירותים שביצע בפועלמלאישור המ

שלושה תוך  חברהל ספקימציא ה, או ההתקשרות מכל סיבה/במקרה של סיום השירותים ו 6.9
אופן שלא ב, שירותיםקיבל או הפיק בקשר עם האו מי מטעמו /ו שהואימים כל מידע  (1)
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לא יתנגד  ספקה. יגרום לעיכוב המשך השירותים בכפוף לקבלת התמורה בגינו לפי ההסכם
האחר פעולה באופן מלא  ספקוישתף עם החברה וה אחר במקומו ספקבדרך כלשהי להעסקת 

לאחר קבלת אישור  .שירותיםתקינה ומסודרת של ה, מלאה, כדי להבטיח העברה יעילה
כל עותק של  ספקישמיד ה, לעילש ספקבהתאם להתחייבות הנמסר לה המידע כל החברה כי 

מכל  עותקים על אמצעי אחסון, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שאר בידיואם נהמידע 
  .בכפוף לכל דין, סוג

ל זכויותיו והתחייבויותיו הספק מתחייב לגרום לכך כי לדרישת החברה יעביר לחברה את כ 6.1
הספק יבטיח בהתקשרויותיו עם קבלני . השירותים לביצועכלפי קבלני משנה שלו בקשר 

 .המשנה את זכותו לביצוע העברה כאמור לחברה

 העדר ניגוד עניינים ואי קבלת טובות הנאה .80

, הובביצוע הסכם זה על ידו כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשומתחייב כי אין  מצהיר ספקה 10.1
 . החברהבינו ובין , בין מקצועי ובין עסקי, בין במישרין ובין בעקיפין

ליידע את החברה מיד עם היוודע לו על קיום מצב של חשש לניגוד אינטרסים  מתחייב ספקה 10.2
ינקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג מיידית  ספקה. אפשרי

ויפעל בהתאם להנחיות , להסרת ניגוד האינטרסים במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה
 .החברה

בכל עת לקראת , ימסור הספק לחברה, כל האמור לעילהיתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מ בין 10.1
ניירות /כל מידע הקשור בהיותו בעל מניות, עוחתימת הסכם זה או במהלך ביצו

או /או האנרגיה ו/בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/דירקטורים בתאגיד/ערך
 . המתחרה בעסקי החברה, התשתיות

 'נספח אבמועד החתימה על הסכם זה יחתום הספק על הצהרה על העדר ניגוד עניינים בנוסח  10.2
 .להסכם

בין , קיימות נסיבותכי  יגיע לידיעת החברהאם כי , למרות האמור לעיל מוסכם על הצדדים 10.9
אשר לפי שיקול , שנוצרו במהלך ביצוע השירותים ובין שהתקיימו במועד חתימת הסכם זה

או המועסקים מטעם /ו ספקעניינים או חשש לכך בין המצב של ניגוד דעתה הבלעדי מקימות 
אשר לא ניתן לשיקול דעתה הבלעדי של החברה , תים לפי הסכם זהבקשר למתן השירו ספקה

 א החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדיתה, להימנע ממנו באמצעים סבירים ומקובלים
את אותו  ספקאו לגרוע מתכולת העבודה של ה/ו לאלתר או חלק ממנו/ו ההסכםאת לבטל 

, ספקאו שיפוי מכל סוג ל/מורה וללא תשלום ת, חלק שבגינו מתקיים חשש לניגוד עניינים
הספק מוותר על כל טענה . לחברה מכוח הדין והסכם זהומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית 

או /או דרישה כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה בכפוף לתשלום עבור שירותים שבוצעו ו/ו
  .לעיל 6.1  ףהושלמו על ידו כמפורט בסעי

 סודיות ואבטחת מידע .88

מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה בנושא בטחון ואבטחת מידע במסגרת ביצוע  ספקה 11.1
ולא  בסודלשמור  יםמתחייבוהחברה  ספקה, כמו כן. מעת לעת ספקהשירותים כפי שימסרו ל

מידע לרבות  כלבמישרין או בעקיפין , אדם למסור או להביא לידיעת כל, להודיע, להעביר
אף אם בוטל , ללא הגבלת זמן, ואו ביצוע/ו הסכםבקשר עם ה הםגיע אליישמקצועי  חומר

 ספק כדי שיימסרל במידע שבנחלת הכלל או אם נמסר מדוברהדין  על פיאלא אם , ההסכם
 . ביצוע השירותים לצורך' ל ידו לצד גע

יהיה ו ,להסכם 'נספח בנוסח הספק ימסור לחברה נוסח התחייבות לסודיות ואי שימוש ב 11.2
אחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לוודא את קיומה של התחייבות זו על ידו וכל הבא 

 .טעמו ואכיפתהמ

 זכויות קניין .82

, או בעקיפין/בין במישרין ו, או למי מטעמו/ו ספקוהמידע מכל סוג שימסרו ל המסמכיםכל  12.1
הנם רכוש החברה וימסרו לצורך מטרת ביצוע השירותים , במהלך ביצוע ההסכם והעתקיהם

לצורך ביצוע  ספקוכן כל דבר וחומר שרכש ה, יחזיר לחברה כל מסמך ספקה. בלבד
תה ומכל או עם מסירת דריש/מיד בגמר השירותים ו, השירותים ושבגינו שילמה החברה

 . סיבה
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או מידע /בכל מסמך ו, לרבות קניין רוחני, זכות קניין, לעיל 12.1  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 12.2
ם בין שיוצר או הנובע מה/או השירותים לרבות תוצריהם ו/מכל סוג הקשור לביצוע ההסכם ו

או למדינת ישראל /תהיינה נתונות לחברה ו, או מי מטעמו ובאין אם לאו/על ידי הספק ו
אין באמור כדי לגרוע מחובת החברה לשלם את התמורה לספק במועדה בכפוף למילוי . בלבד

 .כל התחייבות הספק לפי ההסכם

אחראי בגין הפרה זו ה ספקיהיה ה, ד סופי וחלוט"כאמור בהתאם לפס קניין הופרו זכויות 12.1
בגין כל ההוצאות  ,ד שביצועם לא עוכב כדין"קבלת החלטה או פספה את החברה מיד עם שוי

אין באמור כדי . והנזקים הישירים שייגרמו לה עקב תביעה או דרישה בגין הפרה כאמור
    .לעיל 2.9 בסעיף לנקוט בפעולות כאמור  ספקלגרוע מחובת ה

  .יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן זה סעיף 12.2

 מעביד ושליחות –העדר יחסי עובד  .87

מבצע את הוא כי והצהרתו  הספקמצד אייה ומצג ר על בסיס הספקעם  תהחברה מתקשר 11.1
כל המתחייב על  1692 –ד "תשל, חוזה קבלנותכקבלן עצמאי במובן חוק  הנדוןההסכם 

והסכם זה לא ייצור  ,על בסיס האמור מסכימים הצדדים כי אין ביניהם. והמשתמע מכך
או כל הבא /ידו ואו כל המועסק על /ו ספקמעביד בין החברה ל-יחסים של עובד ,בשלב כלשהו

התמורה וכל הזכויות והחובות  בקשר עם תשלום לרבות ,בכל עניין ולכל מטרה, מטעמו
 . ההדדיות

או מטעמו בקשר עם הסכם זה וכי /מצהיר כי הינו המעביד של כל המועסקים על ידו ו ספקה 11.2
, כל דיןלכל זכות נזק ופיצוי הנתונה להם על פי  ,כלפיהםהבלעדית הוא בלבד נושא באחריות 

או /או הסכם מיוחד ו/או הסכמים קיבוציים ו/כל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ווב
החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים וכפי  ,וכמפורט בהסכם זה ב"וכיוצווי הרחבה 

 . שיחולו מעת לעת

ו מי א/וזה לחברה  הסכם על ידימובהר כי אין לראות בכל זכות הניתנת , למען הסר ספק 11.1
-כדי ליצור יחסים של עובד או מי מטעמו/ו ספקהלפקח או להדריך את  ,להורותמטעמה 
אלא אך אמצעים להבטיח ביצוע  ,ספקהשל כל הבא מטעמו או /ו ספקן החברה לימעביד ב

 .או מי מטעמו/ספק וה על ידיהוראות הסכם זה במלואן 

או /בא מטעמו יחסי שליחות ואו ה/או כל המועסק ו/ו ספקאין ולא יתקיימו בין החברה ל 11.2
, או שלוחי החברה בכל עניין ולכל מטרה/או מי מטעמו אינם נציגי ו/ו ספקשותפות וה

או מי מטעמו /ו ספקאף הוראה בהסכם לא תתפרש כמסמיכה את ה. במישרין או בעקיפין
 או להקנות לו מעמד של נציג החברה בעניין כלשהו או/או מי מטעמה ו/להופיע בשם החברה ו

 . למטרה כלשהי

 נזיקין ושיפוי, אחריות .84

יהיה  ספקה, בקשר עם אספקת השירותים לפי ההסכם ספקמבלי לגרוע מהתחייבויות ה 12.1
, במעשה או במחדל, או מי מטעמו/על ידו ואחראי לפי כל דין לכל האמור להלן אם נגרם 

 : או כנובע מהם/או כתוצאה מהם ו/או במהלכם ו/בקשר  עם ביצוע השירותים ו

או למי מטעמו לרבות קבלני /לספק ו, או למי מטעמה/לכל נזק שיגרם לחברה ו 12.1.1
או מחדל של הספק או מי /אחר כתוצאה ממעשה ו' או לכל צד ג/המשנה מטעמו ו

 ; מטעמו במהלך ביצוע השירותים

או /אחר כתוצאה ממעשה ו' או של צד ג/בין של החברה ו, לרכוששיגרם לכל נזק  12.1.2
 ;עמו במהלך ביצוע השירותיםמחדל של הספק או מי מט

במידה שאחריות כזו מוטלת על  ,לפי הדין ובכלל זה באחריות מקצועית לכל נזק אחר 12.1.1
או מחדל של /ושמקורה במעשה ו או לפי כל חוק אחר/אדם לפי פקודת הנזיקין ו

במהלך מתן שירותי  חברהולנזקים שיגרמו כאמור ל, או בהפרת הסכם זה/הספק ו
 .הספק

 ה המלאהבאופן היעיל ביותר ולשביעות רצונ ,זהכאמור בסעיף תיקון כל נזק אחראי ל ספקה 12.2
אדם או רשות המוסמכים לפקח  מי שנגרם לו נזק כאמור ושל של כלחברה ושל ה והסבירה

אשר מפאת ' או של צד ג/או לתשתיות של החברה ו/במקרה של נזק לרכוש ו. תיקוןעל ה
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ומכל סיבה עליהם לתקנו ' או צד ג/חברה וטיבם וסוגם לפי שיקול דעתם הבלעדי של ה
 .ספקה אך על חשבון ספקה על ידי אלה לא יתוקנו, או על ידי מי מטעמם/בעצמם ו

או מי מטעמן /או מדינת ישראל ו/וכי החברה  ,הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת במפורש 12.1
 אובדן או נזק מכל סוג או סיבה, הפסד, הוצאה, בשום תשלום ויישאולא  ותאחראי והיילא 

או באים /ואו לעובדים /או מועסקים על ידו ו/לבאים מכוחו ו, לעובדיו, ספקלשייגרמו 
שניתנו הספק או הוראות /וההתקשרות תוך כדי ועקב ביצוע  'או לצד ג/ושל החברה  המכוח
או מי מטעמן /או מדינת ישראל ו/וברה את הח ,בכפוף לכל דין, משחרר בזה ספקוה העל פי

 ..מכל אחריות שהיא בקשר לכך

קבלת או מי מטעמן מיד עם /או מדינת ישראל ו/ו את החברהולפצות  שפותמתחייב ל ספקה 12.2
, תביעה שייגרמו או הוצאה, הפסד או/בגין כל נזק ו ,ד שלא עוכב ביצועם"החלטה או פס

או לצד /ו או למערכת/ן ומי מטעמלאו /לעובדיהן ואו /או למדינת ישראל ו/ו חברהל, במישרין
של עובדיו , ספקהבשל מעשה או מחדל של , או מי מטעמו/ו ספקהלרבות עובדי , כלשהו 'ג
זה או כל דין ובכלל /אחראי להם לפי ההסכם ו ספקשהאו מטעמו /ואו של מי שפועל בשמו /ו

והכל אם יגרמו עקב , או הדין/ו על פי הסכם ספקאו אי מילוי התחייבויות ה/עקב מילוי ו
  .התחייבויותיו לפי הסכם זהאו הפרת /ו ספקאו מחדל של ה/מעשה ו

או מי מטעמן /או מדינת ישראל ו/ישלם במקום החברה ו ספקמשמעו שה, השיפוי הנזכר לעיל 12.9
יחויב לשלמו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בין  ןמה שמיסכום מכל סוג  כל' או צד ג/ו

או יחזיר /לרבות של מומחים ו בנסיבות העניין ט סביר"בין כהוצאות לרבות שכ, כפיצויים
ובלבד , ד שביצועם לא עוכב"או מפס/מהחלטה ולמי מהם כל סכום שנדרשו לשלם כתוצאה 

התביעה מסמכי  ה אתעם קבלת תביעה כאמור אצלה ומסרמיד  ספקשהחברה הודיעה ל
הצדדים ישתפו פעולה כלל . אפשרות סבירה להתגונן מפניה ספקאפשר לעל מנת ל, ספקל

   .שניתן וסביר בנסיבות העניין

או פיצוי על /לא יסכים להסכם כלשהו שיש בו כדי להטיל חובת שיפוי ו מהצדדיםאף אחד  12.9
 . הצד האחר להסכם מבלי לקבל את הסכמת הצד החייב בתשלום מראש ובכתב

תהווה הפרה  הםאו הפרת תנאי מתנאי/ו םהפרתמעיקרי ההסכם ו םהנ האחריותסעיפי  12.9
 .יסודית של ההסכם

   ביטוח .85

במהלך כל , באחריות הספק לערוך ולהחזיק, לפי ההסכם והדין ספקמבלי לגרוע מאחריות ה 19.1
בפוליסות הביטוח הנדרשות לצורך , תקופת ההתקשרות וכל עוד קיימת לו חבות על פי דין

 . מתן השירותים מהסוג הניתן במסגרת הסכם זה

החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק אישורים בכתב מטעם מבטחיו על קיומם  19.2
 .כל תקופת ההתקשרותבמשך , של הביטוחים האמורים

   עיכבוןו קיזוז .86

או /לפי הסכם זה ו ספקהמגיע ל, קצוב ושאינו קצוב, תהיה רשאית לקזז כל סכום החברה 19.1
כנגד כל סכום המגיע לחברה  ,שולם בטעותלרבות סכום ש, שהיא רשאית לקזזו לפי הדין

   .ספקובלבד שתיתן על כך הודעה בכתב ומראש ל ספקמאת ה

או תביעה ככל שתלויה /בגובה כל דרישה ו ספקלעכב כל סכום המגיע ל החברה תהיה רשאית 19.2
ובלבד שתיתן  לפי ההסכם ספקאו מחדל שבאחריות ה/ועומדת כלפי החברה בקשר למעשה ו

   .מבלי לגרוע מכל סעד המגיע לחברה לפי ההסכם והדין ,ספקעל כך הודעה בכתב ומראש ל

זכאית החברה לפי , כולן או חלקן, ההסכם לא עמד בהתחייבויותיו על פי ספקבמקרה בו ה 19.1
או הדין לרבות ומבלי /שיקול דעתה הבלעדי לנקוט בכל זכות המוקנית לה לפי הסכם זה ו

מכל  ספקומבלי שיהיה באמור כדי לשחרר את ה, כאמור לעיל קיזוזועיכבון , למעט
או שביצע /התחייבויותיו לפי ההסכם לרבות השלמת ביצוע השירותים שלא הוצאו מידיו ו

 .קודם לכן

 מחאהוה איסור העברה .83

, העביר בכל דרךרשאי ללא יהיה  ספקה, החברה על ידיאלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב  19.1
כולם או , או זכות כלשהם הכלולים בהסכם/חיוב ו, הסבה או שעבוד, מחאההלרבות ב

 . במישרין או בעקיפין, חלקם
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או חליפה על פי /זה כלפי מדינת ישראל והחברה רשאית לבצע כל אחת מהפעולות שבסעיף  19.2
 .דין

  יישוב מחלוקות .81

משא ומתן בתום לב הצדדים ליישבה בינסו , בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם הסכם זה 11.1
ימי עבודה מיום שהודיע צד להסכם למשנהו בכתב על קיומה של מחלוקת בתוך עשרה 

 .פרטיה ודרישתו, כאמור

יפו הסמכות  -ולבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב , על ההסכם יחול הדין הישראלי 11.2
 .הבלעדית והייחודית לדון בכל מחלוקת בקשר אליו

כל הפסקה ומלא ללא באופן רצוף ההסכם  על פיהתחייבויותיו למלא אחר כל מתחייב  הספק 11.1
גם במקרה של מיוזמתו  או דחייה וכיוצא בזה/או השהייה ו/טה והאאו /או עיכוב ו/ו

בשום מקרה  ההוותלא  ,מי מהצדדים על ידי משפטיהליך ב הנקיט .הצדדיםבין מחלוקת 
אין באמור כדי לגרוע . או לעיכבון/לפי ההסכם ו ספקה ביצוע התחייבויות עילה לעיכוב

לקבל הפרשי הצמדה וריבית כדין בגין תמורה שלא שולמה לפי הסכם זה בשל  ספקמזכות ה
 .זכאי לקבלן לפי הוראות הסכם זהכי הספק נקבע  החל מיום שבו, מחלוקת כאמור לעיל

    שונות .81

, והם מבטלים כל מצג הםאת כל המוסכם בין הצדדים ל הוממצ םמגלההסכם על נספחיו  16.1
או תוספת להסכם /ל שינוי וכ .הסכם קודם למועד, הבנה או הסכמה שנעשו אם בכלל

ל ידי כל הצדדים ולתנאים המצורפים לו יהיו חסרי תוקף אלא אם יערכו בכתב וייחתמו ע
    .להסכם

אין בכך , או בדין למקרה מסוים/לא השתמשו הצדדים בזכויות המוקנות להם בהסכם ו 16.2
או הדין וכנובע /ההסכם ו על פיהשתק או ויתור על זכויות אלה ועל התחייבויות , תקדים

  .מהם למקרה המסוים או למקרה אחר

בכותרת הכתובות המפורטות  פי עלהודעה שתשלח על ידי צד אחד למשנהו תשלח בכתב  16.1
אם נשלחה : ותחשב כמתקבלת( אלא אם ניתנה הודעה בכתב על שינוי כתובת) ההסכם
עם קבלת אישור קבלה אצל  –ל "או בדואבפקס , תוך שלושה  ימים מהמשלוח –בדואר 
לנציג או עובד מטעם הספק במקום מסירת הודעה . בעת המסירה –במסירה אישית , השולח

  .ספקתחשב כמסירת הודעה ל פקעבודת הס

המהווים חלק בלתי נפרד , מצהיר ומאשר כי קרא את כל מסמכי ההסכם ספקה 16.2
      .ם ומסכים להםאת תכנ ןהבי, מהתחייבויותיו כלפי החברה

          
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 מ"בשם חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע _____________________: בשם הספק
 
 

______________ 

 
 

______________ 

 
 

______________ 

 
 

______________ 
 חתימה               שם מלא ותפקיד      חתימה          שם מלא ותפקיד    
 
 

______________ 

 
 

______________ 

 
 

______________ 

 
 

______________ 
 חתימה               שם מלא ותפקיד       חתימה         שם מלא ותפקיד   

 
 

______________         ______________ 

 
 

______________          ______________ 
 תאריך                                חותמת התאגיד         תאריך                               חותמת התאגיד   
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 ספקאישור זכויות חתימה בשם ה
 

 :ה"מאשר בזאת כי ה_____________ . ר.מ__________________, ח "רו/ ד "עו, אני

 ' __________________ מס. ז.ת_________________ 

 ' _________________ מס. ז.ת_________________ -ו

: להלן) ___________ .ז.ת/ שותפות /  .פ.ח_____________________, אשר חתמו לעיל בשם   

 .  בכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה ספקמוסמכים לחייב את ה"( ספקה"

 

         _______________ 

 ח"רו/ ד "עו                      
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 הצהרה על העדר ניגוד עניינים -' אנספח 
 לכבוד 

 "(ז"נתג" / "החברה)" מ"בע לישראלחברת נתיבי הגז הטבעי 

[ ז"ת/ שותפות./ פ.ח]______________ [ שם מלא]_________________ מ מצהירים בזה בכתב בשם "אנו הח
 :בכתב כדלקמן"( הספק: "להלן)

 . זה נותוקף תפקידמוספק שירותי אספקת דלק וניקיון לרכב כהננו נותנים הצהרה זו 

או /נותן שירותים לחברה ו/ הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לתפקידנו כספק  .1
 .להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים

בכל עת לקראת חתימת ההסכם או במהלך , חברהאנו נמסור ל, היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל בין .2
או /בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/דירקטורים בתאגיד/ע"ני/כל מידע הקשור בהיותו בעל מניות, ביצועו

 . המתחרה בעסקי החברה, או התשתיות/האנרגיה ו

בין , בין במישרין ובין בעקיפין, וכלשההאחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים  ינואו עיסוק/ו ינותפקיד .1
האחרים כדי לפגוע  ינואו עיסוק ינוחברה ואין בתפקידנותן שירותים ל/כספק נועם תפקיד, מקצועי ובין עסקי

 נובמקרה של היווצרות ניגוד עניינים תוך כדי תפקיד. חברהנותן שירותים /כספק בצע את תפקידנול נוביכולת
מיד , לממונהלהודיע על כך  יםמתחייב והננ, בישיבות נולרבות במהלך השתתפות, נותן שירותים לחברה/כספק
כן אנו מתחייבים לנקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות . נו על ניגוד עניינים אפשרידע לוכשי

 .כמתחייב בחוקלדאוג מיידית להסרת ניגוד העניינים ולפעול בהתאם להוראות החברה ו, העניין

או /או לא ניתן ו/לא נציע ו, 1699-ז"התשל, לרבות חוק העונשין, בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכח הדין .2
עבורנו , או לאחר סיומו מכל סיבה/בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו, או בעקיפין/במישרין ו, או נבקש/נקבל ו

או כסף /או זכות ו/או החלטה ו/הנאה לרבות המלצה ו כל טובת, או עסקו של אחר/או עסקינו ו/או עבור אדם ו/ו
או בעקיפין /במטרה להשפיע במישרין ו, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת, או כל דבר בעל ערך/ו

או /או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או מעשה ו/או על החלטה ו/על ביצוע השירותים לפי ההסכם ו
 .או הזמנה הנובעים ממנו/או כל חוזה ו/בקשר להליך התקשרות ו, או כל גורם אחר/או מי מטעמה ו/ו עובד החברה

או בהליך מכל סוג שהחברה /לרבות מי שביצע מטעמנו שירותים לפי ההסכם לא נייצג גוף אחר כלפי החברה ו, אנו .9
אלא אם קיבל את , ביצוע ההסכםאו מי מטעמנו עבור החברה במסגרת /שותפה לו בעניין המסוים שבו טיפלנו ו

. אישורה מראש ובכתב של החברה לכך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל להחליט האם אין בכך ניגוד עניינים
 . התחייבות זו תמשיך בתוקפה ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה

או מי מטעמה /או עובד החברה ו/בחברה ו עם נושא משרה, או בעקיפין/במישרין ו, או שיתפנו פעולה/לא שידלנו ו .9
או הזמנה הנובעים ממנו /או כל חוזה ו/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/ו

  .וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם

או מי מטעמה /החברה ו או עובד/עם נושא משרה בחברה ו, או בעקיפין/במישרין ו, או שיתפנו פעולה/לא שידלנו ו .9
או לא תחרותית וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת /או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/ו

 .ההסכם

סוכנינו ומי מטעמנו שיהיו , נציגינו, קבלני המשנה שלנו, אנו נהיה אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו .1
או הזמנה /או בביצוע ההסכם לרבות השירותים על פיו ו/ההתקשרות עם החברה ומעורבים בכל דרך שהיא בהליך 

 . הנובעים ממנו

 .או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו/להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו יםמתחייב והננ .6

כנותן  נוף תפקידבתוק נוהחלות עליאו הסכם על פי הוראות כל דין  ינוכדי לגרוע מחובות וז תנוצהרהאין באמור ב .10
   .חברהשירותים ל

 .ואנו מתחייבים לקיים את כל הוראותיה, הבנו את תוכנה, אנו מצהירים כי קראנו הצהרה זו .11

 :ולראיה באנו על החתום בשם הספק
 

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 אי שימושהתחייבות לשמירת סודיות ו - 'בנספח 
 

 
 לכבוד 

 "(ז"נתג" / "החברה)" מ"בע הגז הטבעי לישראלחברת נתיבי 

 

/ שותפות ./ פ.ח]______________ [ שם מלא]_________________ מצהירים בזה בכתב בשם ,  מ"אנו הח
 :כדלקמן"( הספק: "להלן[ )ז"ת

לא לגלות ולא למסור לאחרים ולא לעשות כל , לשמור בסודיות גמורה, ללא הגבלת זמן, בזה יםמתחייב .1
בכל מידע הנוגע , או במחדל/במעשה ו, או באמצעות אחר/בעצמנו ו, לצורך עצמי או לצורך אחרים, שימוש

, הלותפעי, מבלי למעט, לרבות, "(החברה: "להלן)מ "בע חברת נתיבי הגז הטבעי לישראלקשור להאו /ו
כל גוף או אדם הבא עם מי  ,עובדיה ונושאי המשרה בה, הספקי, לקוחותיה, בעלי מניותיה, עסקיה

או /ה וחבריימסר לנו על ידי ה ,אשר יגיע ,חברהבמגע עסקי או אחר או כל עניין אחר של ה חברהמה
בכל אופן אחר מכל או יגיע לידינו /ו, או בעקיפין/במישרין ו, או בהרשאתה/או בהנחייתה ו/באמצעותה ו

 "(. המידע הסודי: "להלן)ראיה או עיון , מתוך שמיעה, מקור אחר והנוגע לעניינים האמורים לעיל

בין , לשם הדגמה בלבד ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לצורך כתב התחייבות זה כולל -" מידע סודי" .2
, רישומים, נוסחאות( ל פהת בעלרבו, מחשב או בכל אופן אחרבקבצי , בכתב)גם ידיעות ונתונים  ,השאר

, מודלים, מפרטים, אסטרטגיה, שיטות עבודה, שיטות, תהליכים, תוכניות, תיאורים, מסמכים, תרשימים
מדיניות קצרת טווח , מחקרים ארגוניים, מחקרי ישימות, דיווחי מכירות, מחקרים, שכלולים, דגמים

שיטות , תכונות מוצרים ושירותים, ותיםמוצרים ושיר, מתקנים, מכשירים, וארוכת טווח של החברה
רשימת ספקים וכל גוף אחר המצוי בקשר עסקי עם , הנחות, מחירונים, חברהרשימת לקוחות ה, שיווק

ניתוחיים כלכלים , ניתוחים פיננסים, חישובים כלכליים, קשרי מסחר, החברהחברה ותנאי התקשרות עם ה
רכישות , החברנכסי ה, עלויות הפעילות והמוצרים ,לרבות ניתוחים של תוצאות עסקיות, וחשבונאים

והתקני , המסופים, מערכת ההפעלה של המחשבים, החברומכירות המבוצעות או מתוכננות על ידי ה
כל מידע מקצועי מכל סוג , ליקויים וכשלים מכל מין וסוג שהוא, חברהה וארכיבי החברהתקשורת של ה

וכן כל דבר ועניין המכילים מידע סודי או העשויים לשמש  ,החבראו בעקיפין ל/שהוא הקשור במישרין ו
, או הקשור בכך בכל צורה שהיא חברהמקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא הקשור בעיסוקיה של ה

שלא עקב הפרת התחייבות זו או כל , כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה או הפך להיות, למעט
 .מידע בנחלת הכלל, התחייבות אחרת

למעט עובדים )התחייבותנו זו כוללת התחייבות להימנע ממסירת כל מידע ונתונים כאמור לכל אדם אחר  .1
הצריכים לדעת את המידע לצורך עבודתם בקשר עם המטרה אשר לשמה נמסר לנו המידע ואשר חתמו על 

 . החברהמאת מראש ובכתב אלא באישור מפורש , ( אי שימושהתחייבות לשמירת סודיות ו

ומתחייבים לא , ה רכושה הבלעדי וקניינה של החברהוו מצהירים בזה ומאשרים כי המידע הסודי מהואנ .2
אלא אם ניתן לנו היתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההיתר , לעשות העתקים מן המידע באופן כלשהוא

 .האמור

מעשה מצידנו שיש בו  או עשיית/אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו .9
עלול לגרום , כלשהוא' או מסירת המידע או כל חלק ממנו לצד ג/כדי לסכן את בטחונו של המידע הסודי ו

נזקים חמורים ודינם כדין מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת התחייבותנו לשמירת סודיות  חברהל
 . ותנו זאתכאמור לעיל והפרה יסודית של ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייב

כולן או , בהתחייבותנו כאמור בכתב התחייבות זה( או אי עמידת עובדינו/ו)הננו מודעים לכך שאי עמידתנו  .9
מיד עם קבלת דרישה , ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה, נזק חברהעלול לגרום ל, מקצתן

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד , מוראו עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כא/בגין כל נזק ישיר ו, הראשונה
או כל הסכם ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת לפיצוי או שיפוי /או תרופה אחרת העומדת להן על פי דין ו/ו

 .אחר בקשר עם נזק כאמור' כנגד כל צד ג חברהשתהא ל

אחרים  אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייבות .9
או נתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר האמור /שאנו צד לו או שהיינו צד לו וכי לא התקשרנו ו

 . בהסכם זה

ידוע לנו ומוסכם עלינו כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלנו לחברה מכוח חוזה או מכוח  .1
 . הדין

בכל , בה שהיא או מיד עם דרישה ראשונה  מהחברהמכל סי, אנו מתחייבים כי עם סיום ההתקשרות בינינו .6
או /או ברשותנו ו/המצוי בידינו ו, או כל מסמך כמפורט לעיל/או כל חומר ו/להחזיר לה כל מידע ו, עת

או גורם מטעמה /או המסמך על ידי החברה ו/בין אם נעשה החומר ו, נובשליטתו של כל אדם אחר מטעמ
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כן אנו מתחייבים . או המסמך על ידינו/או הוכן החומר ו/או נערך ו/ואו גוף הקשור עמה ובין אם נעשה /ו
אלא אם ניתן לנו אישור מראש ובכתב של , או מידע כאמור/שלא להוציא מחוץ לחצרי החברה כל מסמך ו

 .החברה ובכפוף לתנאי האישור האמור

שינוי מבנה , חברהשליטה בבניהול או , התחייבותנו על פי מסמך זה יחייבו אותנו על אף כל שינוי בבעלות .10
הננו נותנים בזה את הסכמתנו , לפיכך. הרבחאו כל שינוי אחר ב/ו, שינוי תחומי פעילות, שינוי שם, ארגוני

יועברו , אשר במסגרת שינוי כאמור, או חברה/נו על פי מסמך זה כלפי כל גוף וילקיום כלל התחייבויות
 . נו על פי הסכם זהיאליו כלל התחייבויות

. נהיה אחראים לכל הפרה מצד עובדינו או כל מאן דהוא אחר מטעמנו של האמור בכתב התחייבות זהאנו  .11
או /ו אנו מתחייבים כי עובדנו או מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לאדם

לכתב התחייבות ניגוד שימוש בבו  וכי יעש, או שיש יסוד סביר להניח, אשר הם יודעים או לחברה/לגוף ו
 .זה

וכל גילוי ומסירה לנו יהיו , לגלות מידע כלשהו החברהמובהר כי אין באמור בהתחייבות זו  כדי לחייב את  .12
 . החברהבשקול דעתה המוחלט של 

משום , בין שהינו סודי ובין אם לאו, של כל מידע החברהעוד  מובהר למען הסר ספק כי אין בגילוי על ידי  .11
או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק ולוודא כל /מהימנותו ו, בי נכונותואו הודאה לג/מצג ו

 .מידע בטרם ייעשה בו שימוש

והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו  , והבנו את תוכנו, מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו אנו .12
 .ללא הגבלת זמן

 

 :ספקולראיה באנו על החתום בשם ה

 

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 השירותיםמפרט  -' ג נספח

                       

אספקת דלק ושירותי ניקיון כלי רכב לחברה יספק לחברה שירותי  הספק, בתקופת ההתקשרות .1
 :אשר כוללים בין היתר, "(השירותים: "להלן)

ואחזקת התקני תדלוק ( ככל שרלבנטי, רכישה מהספק הקייםלרבות באמצעות ) התקנת .1.1
"( זיהוי אוטומטי התקני: "להלן)אוניברסאליים אוטומטיים העומדים בתנאי מינהל הדלק 

 ; ברכבי החברה

לכל רכב של החברה שייפנה לתחנת ( תקני לתחבורה)או סולר  69אוקטן בנזין ת אספק .1.2.1.1
 ;של הספקציבורית דלק 

לכל רכב של החברה שייפנה למכון שטיפת חודשיים -דו( פנימי וחיצוני)שירותי ניקיון  .1.1.1.2
 ;בשעות הפתיחה של אותו מכון שטיפה( בעצמו או באמצעות אחרים)רכבים של הספק 

העברת דיווחים ודוחות בקרה אחת לחודש לגבי התדלוק והשטיפות שבוצעו באותו חודש  .1.1
, סוג והיקף השירות, (רישוי' מס)סוג הרכב , מיקומו, מכון השטיפה/לרבות שם תחנת הדלק]

  ;([תאריך ושעה)שטיפה /ומועד התדלוק

התקנת ואחזקת התקני תדלוק אוניברסאליים אוטומטיים , במידת הצורך וכנגד תשלום נפרד .1.2
 .ברהברכבי הח"( אוטומטי זיהוי התקני: "להלן)העומדים בתנאי מינהל הדלק 

 :ושירותי התדלוק התדלוק התקני .2

והתקני הזיהוי לספק הזוכה את רשימת כלי הרכב  החברהעם חתימת ההסכם תעביר  .2.1
 . שברשותההאוטומטיים 

במחיר , הספק ירכוש את התקני הזיהוי האוטומטיים הקיימים ברכבי החברה מהספק הקודם .2.2
לרבות תקופות )לחברה  עם סיום ההתקשרות בין הספק. עבור כל התקן תדלוק₪  219של 

ימכור הספק את התקני התדלוק האוטומטיים לספק , (ככל ויופעלו על ידי החברה, הארכה
 .לפי דרישת החברה, העתידי או יפרק את התקני התדלוק על חשבונו

התקני זיהוי אוטומטי על חשבונו הספק יתקין , דרישת החברהפי ול במידת הצורך .2.1.2.2
הן באלה  ,במחיר מקובל אצל הספק ועל חשבון החברה ,החברהבכלי הרכב של אוניברסאלי 

כי , יודגש. הקיימים והן בכלי רכב עתידיים שיהיו ברשות החברה במהלך תקופת ההתקשרות
 .החברההספקהבלעדי של  והרכושהינם יהיו התקני הזיהוי האוטומטי 

ום ממועד י 12התקני הזיהוי האוטומטי הינם תוך או רכישת לוחות הזמנים להתקנת  .2.2.2.1
לגבי כל כלי רכב שיתווסף . לגבי כלי הרכב הקיימים ברשותה, ז"חתימת הסכם זה על ידי נתג

ימי עבודה ממועד  (1) תוך שלושהתבוצע  ההתקנהתתבצע ההתקנה, אחרי חתימת ההסכם
 .ז"על ידי נתגלספק מסירת ההודעה 

בהתאם לצורכי החברה ותוך תיאום עם  ההתקנה תבוצעהפירוק וההתקנה יתבצעו .2.9.2.2
 הפירוק וההתקנה יתבצעו במשרדי החברה או בתחנות התדלוק, מבלי לגרוע מהאמור. הספק

החברה תהיה . החברה של בתיאום עםלפי שיקול דעתה הבלעדיהכל , תחנות השירותבאו 
או בכל /נג ואו במקום חברת הליסי/כי האמור יבוצע גם במחסני יבואני הרכב ו, רשאית לדרוש

 . מקום אחר שיוחלט על ידי החברה מעת לעת והספק מתחייב לפעול בהתאם

יבצע הספק על חשבונו את פירוק , בכל מקרה של החלפת רכב או החזרתו לחברת הליסינג .2.9
 .ההתקן והתקנות ברכב החדש או החלופי

י לא יהיה בה כד, התקנת התקני הזיהוי האוטומטי תבוצע ללא שינוי במבנה הרכב .2.9.2.9
התקני . ולא יהיה בה כדי לפגוע בכל מערכת אחרת המורכבת ברכב, להוות הפרעה לנוהג ברכב

 .הזיהוי האוטומטי יהיו מאובטחים ובעלי יכולת לנטרול עצמי בעת הסרה לא חוקית

ימים ממועד קבלת  9וזאת בתוך , הספק יפרק התקנים מכלי רכב ככל שיידרש לכך .2.1.2.9
 . ז"נתגדרישת 

 ז"נתגבאופן שיתאפשר לכל אחד מרכבי , את שירותי התדלוק ז"נתגלרכבי  יספקהספק  .2.6.2.9
בו בכל אחת מתחנות התדלוק  שמותקןשיותקן לבצע תדלוק אוטומטי באמצעות ההתקן 

 .הציבוריות של הספק

סוג , לרבות מספר הרכב, הספק מתחייב כי מידע אודות כל אירוע תדלוק ממוחשב .2.10.2.1
 1יאגרו ויהיו ברי אחזור למשך , וק ועלות תדלוקשעת תדל, תאריך תדלוק, כמות הדלק, הדלק

 . תלרבות לאחר תום תקופת ההתקשרו , שנים לפחות מיום אגירת המידע
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 :שירות אבטחתאחזקה שוטפת ו .1

הספק , לעיל 2.2כמפורט בסעיף , ככל והספק יתקין ברכבי החברה התקני זיהוי אוטומטיים .1.1
לתקינות ואחזקה שוטפת של התקני הזיהוי יהיה האחראי הבלעדי במשך כל תקופת ההסכם 

 ..והוא ישא בעלויות ובהוצאות לבדו, וכל ציוד עזר הנלווה אליהם, האוטומטי

עבור כל ₪  ליטרים 290 ל שעות 22 שלהספק יגביל את כמות התדלוק האפשרית בפרק זמן  .1.2
 .ז"י נתג"או כל הגבלה אחרת שתימסר לו ע, זיהוי אוטומטיתדלוקהתקן 

על הספק ליתן , פניה למתן שירותי אחזקה או תיקון מערכת התדלוק האוטומטימקרה של ב .1.1
למעט , המענה יינתן בכל השבוע. שעות ממועד הפניה 22ולא יאוחר מ , מענה באופן מיידי

 .שבתות וחגים

בשעות , לספק בהודעה התקנים או מגנטיים תדלוק כרטיסי לחסימת אפשרות תינתן ז"נתגל .1.2
ז לבצע "הספק יאפשר לנתג, כמו כן .מיידי באופן תיעשה והחסימה , העבודה המקובלות

 .בכל שעות היממה, באמצעות אתר האינטרנט של הספק, פעולות חסימה מרחוק באופן עצמאי

הספק מתחייב לנטרל את אפשרות השימוש במערכת התדלוק האוטומטי מיד לאחר שיקבל  .1.9
, ות הודעה טלפונית על ידי סיסמאל או פקס או באמצע"לרבות באמצעות דוא, הודעה בכתב

, במקרים של גניבת רכב, בין היתר, הודעה כאמור תתקבל. ז"גמאת הנציג המוסמך לכך בנת
יחדש הספק את מערכת התדלוק , לאחר קבלת הודעה בכתב. אובדן רכב וגרירת רכב

 .האוטומטית

 .האוטומטי התדלוק מערכת של והחידוש החסימה, הנטרול בעלויות ישא הספק .1.9

תדלוק באמצעות כרטיס . התדלוק תהיה באמצעות תדלוק אוטומטי בלבד שיטת, ככלל .1.9.1.9
 . יבוצע כחריג ובאישור החברה בלבד( כמפורט להלן)מגנטי 

הספק מתחייב לאפשר תדלוק כלי רכב , אם וככל שיידרש לעשות כן על ידי החברה .1.1.1.9
מגנטי המצויד בפס מבוצעת באמצעות כרטיס תדלוק  התדלוקבבנזין ובסולר באופן שהרשאת 
 . אשר יסופק לחברה על ידי הספק, מגנטי ללא יכולת טעינה מחדש

הספק יחסום כרטיסי תדלוק מגנטיים מיד  –או הפעלת כרטיסי תדלוק מגנטיים  חסימת .1.6.1.1
כי החברה לא תחויב בגין כרטיסי , יובהר. מהחברהאו ביצוע חסימה מרחוק/ועם קבלת הודעה 

או ביצוע החסימה /ו ניתנה הודעה כאמור החל ממועד ההודעהתדלוק מגנטיים שלגביהם 
גם אם בפועל נעשה שימוש עם הכרטיס המגנטי לאחר מתן , לעיל 1.2כמפורט בסעיף , מרחוק

 . או ביצוע חסימה מרחוק/ו ההודעה על החסימה

 . שעות ממועד הזמנתם 22מגנטיים יסופקו למשרדי החברה תוך  תדלוקכרטיסי  .1.10.1.6

כלס בבסיס הנתונים שלו מידע אודות אירוע תדלוק באמצעות כרטיס הספק מתחייב לא .1.11.1.10
כמות , סוג הדלק, מספר השובר, מספר הרכב: הבאים הפרטיםלרבות את , תדלוק מגנטי

 .שעת התדלוק ועלות, תאריך התדלוק, הדלק

 חות"הפקת דו .2

וזאת באמצעות מערכת מחשוב , שירותי מידע בקשר עם רכישת הדלק ז"הספק יספק לנתג .2.1
 .חות ממוחשבים"בעלת בסיס נתונים המאפשר הפקת דו

בצים ז באמצעות תקשורת מחשבים את הק"הספק מתחייב להעביר לדואר האלקטרוני של נתג .2.2
 :כדלקמן, הבאים

 .פעם בחודש –ח פירוט רכישת דלק לפי מספר וסוג הרכב "דו*  

 .פעם בחודש –לצורך ניכוי מס תשומות ( מסחרי, פרטי)ח ריכוז סכומי רכישת דלק לפי סוג רכב "דו* 

 .פעם בשנה –מ לרכב לפי קבוצות דיווח וסוג דגם "ח סטטיסטי ממוצע דלק וק"דו* 

 .חות בתדירות גבוהה או נמוכה יותר לפי בחירתה"ז תהא הזכות לדרוש קבלה של הדו"לנתג .2.1

תכתובת ומספר עותקים , חתך, תכולה, חות בכל מבנה"ז דו"לנתגהספק מתחייב להעביר  .2.2
ובלבד שהאמצעים לכך והנתונים קיימים אצל הספק והוא לא נדרש , ז"י נתג"שיידרש ע

חות יופקו ויחולקו על פי "הדו. לפיתוח טכנולוגי או רכישת תוכנות שאינן מצויות אצל הספק
 9-וזאת לא יאוחר מה, ז מוכנים למשלוח"והם יועברו לנתג, רשימת משתמשים וכתובותיהם

 . בכל חודש
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חות מתחייב הספק לאכלס בבסיס הנתונים שלו לגבי כל רכב מצי הרכב של "לצורך הפקת הדו .2.9
קוד ושם יחידה , שם פרטי ומשפחה, נהג. ז.ת, מספר רישוי: ז את הפרטים הבאים"נתג

שם , (ליטר/מ"ק)לק לרכב תקן צריכת ד, קוד ושם הדגם, סוג הדלק, שנת ייצור, ארגונית
כמות הדלק , קריאת מד אוץ, ז"ז כפי שיועבר על ידי נתג"כרטיס בהנהלת חשבונות של נתג

זיהוי תחנת הדלק ממנה נרכש , תאריך ושעת התדלוק, ח"סכום הרכישה בש, בליטרים לכל רכב
ים שנ 1נתונים אלה יישמרו בבסיס הנתונים של הספק במשך. הדלק ושם היחידה הארגונית

 . לפחות

 . הפצתם וכל פעולה אחרת הקשורה לכך, הדפסתם, חות"הספק ישא בעלויות הפקת הדו .2.9

 שירותי שטיפת רכבים .9

 השטיפה במכוני, "(השטיפה שירותי: "להלן)ז "נתג לרכבי שטיפה שירותי יספק הספק .9.1
 . ז"נתג של הרכב סוגי לכל יינתנו השטיפה שירותי. להסכם זה 1'ד בנספח המפורטים

 .לכל דין בהתאם יבוצעו השטיפה שירותי .9.2

 הספק על ההוצאות כלל יחולו, זה בפרק מפורט שאיננו נוסף שירות בוצע בו במקרה כי יובהר .9.1
 .ויבוצעו ככל, נוספים שירותים עבור בתשלום תישא לא ז"נתג, מקרה בכל. השטיפה מכון או/ו

 מחייב הסכם לספק אשר, ארצית השבפרי שטיפה מכוני באמצעות יינתנו השטיפה שירותי .9.2
 רשאי הספק. להסכם 1'ד בנספח מצורף השטיפה מכוני פירוט. השטיפה שירותי למתן עימם
 עדכון בקשת העברת תוך, קיים מכון להחליף או להוסיף ,השטיפה מכוני רשימת את לעדכן
 מכון עם מחייב הסכם קיום על הצהרה תכלול הבקשה. מראש יום 10 של בהתראה ז"לנתג

 בכפוף החלפה/התוספת את תאשר ז"נתג. ההחלפה לביצוע קובע ומועד החליפי השטיפה
ובלבד שסך מכוני השטיפה .ההסכם דרישות בכל עומד הנוסף/החליפי השטיפה מכון כי לבדיקה

 .לא יפחתו מהנדרש בתנאי הסף למכרז

 התקן באמצעות זיהוי באמצעות, אוטומטי לזיהוי שיטה באמצעות יהיה ז"נתג רכבי זיהוי .9.9
 צעות צילום לוחית הרישוי של הרכבבאמאו /ו נייד תדלוק אמצעי לרבות, הרכב של התדלוק

 הגורם לבין הרכב נהג בין זהות בהכרח שאין הנחה תחת) אפליקציה באמצעות זיהוי או /ו
 .(השטיפה את שמבצע

 ז"נתג לרכבי שטיפה שירותי יקנו האוטומטי הזיהוי מערכות כל כי לוודא הספק באחריות .9.9
 .ז"אלא אם כן נמסר אחרת מנתג, קלנדארי חודש בכל מפעמיים יותר לא השטיפה במכוני

 יהיו ,לעת מעת ז"נתג ידי על שעודכנו כפי, ז"נתג רכבי רק כי עת בכל לוודא הספק באחריות .9.9
 . לעיל המפורטת ובכמות, השטיפה לשירותי זכאים

 ז"נתג י"ע המאושרת לכמות מעבר או/ו ז"נתג רכב שאיננו לרכב השטיפה בוצעה בהם במקרים .9.1
 באופן ז"נתג רכבי פרטי את לעדכן תוכל ז"נתג. הספק על תחול השטיפה עלות – לעיל כאמור
 .שוטף

 :הבאות הפעולות את פחותכל הל יכללו השטיפה שירותי .9.6

 ;לחץ צינור או/ו אוטומטית שטיפה מכונת באמצעות הרכב של חיצונית שטיפה .9.6.1

 ;(תלרבות ממאפרו) מהרכב אשפה פינוי .9.6.2

 ;המטען ותא, הרכב ריפודי שאיבת .9.6.1

 ;ומראות שמשות ניקוי .9.6.2

 ;השטיפה לאחר הרכב של ידני ניגוב .9.6.9

 .הרכב שטיחי וניקוי שטיפת .9.6.9

, אנטנות( בסכנה נמצאים אינם הרכב אביזרי כלל כי השטיפה מכון יקפיד השטיפה ביצוע בעת .9.10
 .בהתאם אלה אביזרים על יגן – וכן ובמידה, ('וכד מראות

 תתבצע הרכב שטיפת. ממוחשב באופן ממוחזרים ומים מסוע באמצעות תתבצע הרכב שטיפת .9.11
 .דין כל י"ועפ מורשה מוסד י"ע ומאושרים בטוחים ניקוי חומרי באמצעות

 .השטיפה במכון ולסובבים לנהג, לרכב בטיחותי באופן תתבצע השטיפה .9.12

, לכל הפחות, יעמדו השטיפה שירותכל תחנות השטיפה במסגרת ההסכם  כי מתחייב הספק .9.11
 :להלן המפורטות השירות ברמות

 ;009119: ועד 01:00 השעות בין ה-א בימים .9.11.1
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 .העניין לפי חג/השבת כניסת לפני שעה ועד 09:00 השעות בין חג וערבי' ו ביום .9.11.2

 
 :המציע בשם החתום על

  

 תאריך חותמת חתימה תפקיד מלא שם
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 נספח המחיר -' ד נספח
 (י הספק במכרז"טופס הצעת המחיר שהוגש עיצורף )
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 ('מעטפה א)
 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר -' ב נספח

                                     
                      

מכתובת ' ________________ ת תעודת זהות מס/נושא, ___________________________ , מ"אני הח
ה לעונשים הקבועים בחוק /לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי_______________________, 

_____________ משמש בתפקיד אני: ה בזאת כדלקמן/מצהיר, אם לא אעשה כן
ומוסמך "( המציע: "להלן[ )עוסק מורשה/התאגיד –שם מלא של המציע ]_______________ ____________ב

 חוק: "להלן) 1699 –ו "התשל, ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 
 קיון כלי הרכבלמתן שירותי אספקת דלק וני פומביוזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז "( ציבוריים גופים עסקאות

 (. INGL/TENDER/2019/12' מס) של החברה

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן .1

 ;***ביותר משתי עבירות** לא הורשעו* המציע או בעל זיקה אליו  □

אך במועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה , המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות □
 .לפחות ממועד ההרשעה האחרונהשנה אחת 

 .1699 –ו "תשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים( א)ב2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  
 .11.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –" הורשע" **
איסור )או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1619-ז "התשמ, עבירה לפי חוק שכר מינימום –" עבירה" ***

ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו  1661 –א "התשנ, (העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים
גם עבירה על הוראות החיקוקים , 2011 –ב "התשע, לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה 2בסעיף 

 .המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן .2

חוק : "להלן) 1661 –ח "התשנ, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 6הוראות סעיף  –' חלופה א □
 .אינן חלות על המציע"( שוויון זכויות

 .לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן 6הוראות סעיף  –' חלופה ב  □

 :לסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלןיש להמשיך ו –לעיל  2בסעיף ' למציע שסימן את חלופה ב .1

 .עובדים 100 -המציע מעסיק פחות מ –( 1)חלופה  □

, ל משרד העבודה הרווחה"והוא מתחייב לפנות למנכ, עובדים לפחות 100המציע מעסיק  –(  2)חלופה   □
 –ורך ובמידת הצ, לחוק שוויון זכויות 6והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 .לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן

והשירותים החברתיים לפי הוראות , ל משרד העבודה הרווחה"במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ .2
הוא מצהיר כי פנה  –(  2)ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה , לעיל( 2)חלופה 

 .הוא גם פעל ליישומן, לחוק שוויון זכויות 6ותיו לפי סעיף ואם קיבל הנחיות ליישום חוב, כנדרש ממנו

ל משרד העבודה והרווחה "המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ -לעיל( 2)למציע שסימן את חלופה  .9
 (.ככל שתהיה התקשרות כאמור) חברהימים ממועד התקשרותו עם ה 10והשירותים החברתיים בתוך 

 .זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת ,ה כי זהו שמי/הנני מצהיר
 
      _____________         ____________________ 
 ה/חתימת המצהיר      תאריך  

 אישור
ה בפני במשרדי ברחוב /הופיע________ ת בזאת כי ביום /מאשר_______________ ד"עומ "הח אני

. ז.עצמה באמצעות ת/זיהתה עצמו/זיההאשר ' ______________ גב/מר_________________________ 
עליה להצהיר אמת וכי /יה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו( ת לי באופן אישי/המוכר)'______________ מס

ה דלעיל /ה את נכונות תצהירו/אישר, תעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תהיה צפוי/יהיה
 .מה עליו בפני/וחתם
               ___________________ 
 ד"חתימה וחותמת עו        
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 ('מעטפה א) 
 המציע בשם חתימה זכויות אישור -' ג נספח

 

   
 

 :כדלקמן, ת/מאשר __________  שיוןרי' מס,  __________________ח "רו/ד"עו, מ"הח אני

' ____________________ מס. ז.ת נושא' __________________________ גב/מר שחתימות

 בשם' ___________________________ מס. ז.ת נושא' __________________________ גב/ומר

: להלן[ )המציע שםהשלם ]  _________________________________________________

וצורף , המציע ידי עלהצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם , ונספחיו המכרז מסמכיעל "( המציע"

בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ובהתאם , נחתמו על פי כל דין ,המכרזלהצעתו במסגרת 

שאין כל צורך בהליך משפטי  ,ת/כן אני מאשר. למסמכי ההתאגדות של המציע והן מחייבות את המציע

 .נוסף על מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע

 
 
  

________________        ____________________ 
 ח"רו/ד"עו וחותמת חתימה         תאריך
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 ('מעטפה א)
 תצהיר על עמידה בתנאי הסף –' ד נספח

 
 כי כחוק שהוזהרתי לאחר'_____________ מס. ז.ת נושא_____________________ מ "הח אני
, בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את לומר עליי

 :כדלקמן, בכתב
 

 . תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל' ומס שמי
שאני מורשה "( המציע: "להלן)_________________________  בשם התצהיר את מגיש אני

 .לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמוחתימה שלו ומוסמך 
 

 :כי נכון למועד הגשת ההצעה התקיימו במציע כל אלה ,מצהיר הנני

: להלן) 1662-ד"התשנ( התחרות קידום) הדלק משק בחוק כהגדרתה, "דלק חברת" הינו המציע .1
 ;האנרגיה במשרד הדלק מינהל במרשם הרשומה, "(החוק"

 ;תדלוק כהגדרתן בחוקתחנות  90 120ארצית של לפחות  השפרי למציע .2

 השבפרי רכבים לשטיפת תחנות 10 לפחות, אחרים גופים באמצעות או בעצמו, מפעיל המציע .1
 ;ארצית

אכיפת ניהול )פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים  מנהל המציע .2
והתצהירים הנדרשים וקיימים בידו כל האישורים , 1699-ו"התשל, (חשבונות ותשלום חובות מס

 .לפיו

 .אמת - תצהירי תוכן וכי חתימתי היא זה גיליון בשולי המופיעה החתימה כי מצהיר הנני
 
 

_________________ ____________________________ 
 וחותמת חתימה תאריך

 
 

 ד"עו אישור
 

, הופיע בפני________ בתאריךת כי /מאשר, (__________.ר.מ)ד "עו,______________ מ"הח אני
ידי -שזיהה עצמו על'____________________ גב/מר____________________ במשרדי ברחוב

כי עליו להצהיר את , המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו/ '_________________ מס. ז.ת
כונות הצהרתו וחתם אישר את נ, אם לא יעשה כן, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, האמת

 .כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע. עליה בפני
 

_________________ ____________________________ 
 וחותמת חתימה תאריך
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 ('מעטפה א) 
 

 ארציתבפרישה רשימת תחנות תדלוק ותחנות שטיפה  – 8'ד נספח
 

הרכבים  ושטיפתתחנות התדלוק  כלאת  שיפרטבאופן  ןלשלהלפי הפורמט את טבלה  למלא יש
 :מטעמו זכיין ידי על או המציע ידי על המופעלות

 .הנדרששיכלול את מלוא המידע ובלבד  - מודפס או טופס דומה לצרף טופס זה ניתן

 :להלן רשימת תחנות התדלוק ותחנות שטיפת הרכבים של המציע

 
' מס אזור 

 תחנה
שם 
 תחנה

שירותי  טלפון כתובת 
 ניקיון

 24פעילה 
 שעות

פעילה 
 בשבת

1         

2         
1         
..         
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 ('מעטפה א) 
 

 עניינים ניגודהיעדר הצהרה והתחייבות בנושא  –' ה נספח
  לכבוד
 "(החברה": להלן) מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת

 
שם ]_______________________________________ בזה בשם  ומתחייביםמ מצהירים "הח אנו
' מס פומבי במכרז מציע שהוא"( המציע: "להלן) [ז"ת./פ.ח], ______________ [מלא

INGL/TENDER/2019/12 ( המכרז: "להלן) החברה של הרכב כלי וניקיון דלק אספקת שירותי למתן"
  :כדלקמן

 .ציעמוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המו במציע _________________ בתפקידמשמש  הנני .1
עבודות שיבוצעו על ידינו ל הקשור בכל שהוא עניינים ניגוד מכל להימנע בזאת מתחייבים הרינו .2

 .עניינים לניגוד חשש ליצור העלול קשר מכל להימנעמי מטעמה ו או/ו בעבור החברה
 חתימת לקראת עת בכל, לחברה נמסור אנו, לעיל מהאמור לגרוע בכך שיהיה ומבלי היתר בין .1

 בעל בהיותנו הקשור מידע כל, החברה ידי על ייקבע אשר במועד ביצועו במהלך או ההסכם
 או/ו האנרגיה או/ו הטבעי הגז משק בתחום העוסק בגוף/ בתאגיד דירקטורים/ ע"ני/ מניות

 . החברה בעסקי המתחרה, רלוונטי אחר גוף כל או/ו התשתיות
 בין, כלשהו עניינים ניגודחשש ל ליצור עלולים או יוצרים אינם האחרים עיסוקינו או/ו תפקידינו .2

 ואין ,העבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה עם, עסקי ובין מקצועי בין, בעקיפין ובין במישרין
לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור  את לבצע ביכולתנו לפגוע כדי האחרים עיסוקינו או בתפקידינו

 במהלך לרבות, לחברה ביצוע העבודות כדי תוך עניינים ניגוד היווצרות של במקרה. החברה
 ניגוד על לנו כשייוודע מיד, החברה ל"למנכ כך על להודיע מתחייבים הננו, בישיבות השתתפותנו

 בנסיבות והמקובלים הסבירים האמצעים בכל לנקוט מתחייבים אנו, כן כמו. אפשרי עניינים
 .בחוק וכמתחייב החברה להוראות בהתאם ולפעול העניינים ניגוד להסרת מיידית לדאוג, העניין

 נציע לא, 1699-ז"התשל, העונשין חוק לרבות, הדין מכוח עלינו החלים והאיסורים לחובות בנוסף .9
 זה הסכם ביצוע בעת לרבות ,עת בכל, בעקיפין או/ו במישרין, נבקש או/ו נקבל או/ו ניתן לא או/ו
 טובת כל, אחר של עסקו או/ו עסקינו או/ו אדם עבור או/ו עבורנו, סיבה מכל סיומו לאחר או/ו

 ובין בהסכם בין, ערך בעל דבר כל או/ו כסף או/ו זכות או/ו החלטה או/ו המלצה לרבות, הנאה
עבודות ה ביצוע על בעקיפין או/ו במישרין להשפיע במטרה, אחרת בדרך ובין רשות של כמעשה

 מעשה או/ו החלטה על או/ו או הזמנה הנובעים ממנו/או כל הסכם ו/ההתקשרות ובקשר להליך 
 כל או/ו מטעמה מי או/ו החברה עובד או/ו בחברה משרה נושא של או החברה של מחדל או/ו

 .ממנו הנובעים הזמנה או/ו הסכם כל או/ו תקשרותהה להליך בקשר, אחר גורם
 החברה עובד או/ו בחברה משרה נושא עם, בעקיפין או/ו במישרין, פעולה שיתפנו או/ו שידלנו לא .9

 או/ו התקשרות להליך הקשור סודי/  חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כל או/ו מטעמה מי או/ו
  .ההסכם חתימת מועד לאחר כן נעשה לא וכן, ממנו הנובעים הזמנה או/ו הסכם כל

 החברה עובד או/ו בחברה משרה נושא עם, בעקיפין או/ו במישרין, פעולה שיתפנו או/ו שידלנו לא .9
, תחרותית לא או/ו מלאכותית בצורה מחירים לקבוע במטרה אחר גורם כל או/ו מטעמה מי או/ו

 .ההסכם חתימת מועד לאחר כן נעשה לא וכן
 ומי סוכנינו, נציגינו, שלנו המשנה קבלני, עובדינו לידיעת זה סעיף תוכן להביא אחראים אנו .1

 ,ההסכם בביצוע או/ו החברה עם ההתקשרות בהליך שהיא דרך בכל מעורבים שיהיו מטעמנו
 . ממנו הנובעים הזמנה או/ו פיו על השירותים לרבות

 .זו בהצהרה הכלול כלשהו בעניין או/ו בפרט שינוי כל על לחברה מיידית להודיע מתחייבים הננו .6
 עלינו החלות הסכם או דין כל הוראות פי על מחובותינו לגרוע כדי זו בהצהרתנו באמור אין .10

 .  לחברה שירותים כנותן תפקידנו בתוקף
 לקיים מתחייבים והננו, תוכנה את הבנו, חלקיה כל על זו הצהרה היטב קראנו כי, מצהירים הננו .11

 .הוראותיה כל את
 

 :המציעבאנו על החתום בשם  ולראיה
 

 
 

  

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 ('מעטפה א)
 

 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה -' ו נספח
 

העסק הינו בשליטת / ת בזאת כי התאגיד /מאשר______________________, ח "רו/ד"עו, אני
 . 1662-ב"התשנ, לחוק חובת המכרזים' ב2אישה כהגדרתו בסעיף 

' הינה גב______________________ עסק / המחזיקה בשליטה בתאגיד 
 .______________________. ז.ת____________________, 

 
 

 
 

 
 
 

 תצהיר בעלת השליטה
 

מצהירה בזאת כי _____________________, .   ז.ת, _____________________________, אני
לחוק חובת  'ב2נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף __________________________ העסק / התאגיד 
 .1662-ב"התשנ, המכרזים

 
 
 
 
 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

     
 ח"רו/ד"חתימה וחותמת עו  ח"רו/ד"שם עו  תאריך
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 ('מעטפה ב) 
 טופס הגשת הצעת מחיר -' ז נספח

 (להסכםיצורף כנספח עם חתימת ההסכם )
 _______________________: המציע
 דלק אספקת שירותי למתן( INGL/TENDER/2019/12' מס) פומבי למכרז נוגיש הצעתלה והרינ

 :דלקמןכ"( המכרז: "להלן)מ "נתיבי הגז הטבעי לישראל בע חברתשל  הרכב כלי וניקיון

 

 
 משוערת כמות

   בחודש

שער  מחיר
ן "בז

ח "בש)
לא  ל"לק

כולל 
( מ"מע

נכון ליום 
8.2.81  

 
 

ח "בש בלו
 ל"קל

 ליום נכון
8.2.81 

 מרווח מחיר
הוצאות 
השיווק 

ח "בש
לא ) ליחידה

 (מ"מע כולל

 
 
 

 מחיר
 לשטיפה

כ "סה
ח לא "בש)

 (מ"מעכולל 
 

 
 
 
 

 הערות

A B C D E F 

 ל"ק 20 נטול עופרת אוקטן 69 בנזין
 

1,210.02 
 

1,092.19  
  

 
 

 

F = A x 

(B+C+D) 
 (לתחבורהתקני ) סולר

 
 

 ל"ק 6
 

 
1,109.11 

 
2,619.29  

 
 

 ניקיון
 רכב

 רגילה שטיפה
 פרטי רכב

 (וחוץפנים )
  שטיפות 90

  
 

 
 

 
 
 
 

 
F = A x E 

 
 
 

 
 רגילה שטיפה
 מסחרי רכב

 (וחוץפנים )
 

 שטיפות 20

  

 

 

 

 שטיפה רגילה
 4X4רכב 

 (פנים וחוץ)
 שטיפות 10

  
 

 
 

 
 :הכל סך

 
 

 

 

 המשוערת בכמות להכפיל, (מ"מע כולללא ) ליחידה המחיר את הרלבנטית בעמודה לציין המציע על* 
 לצורך ונועדו בלבד משוערות הינן לעיל שצוינו הכמויות כי יודגש. המחיר הצעתכ "סה אתסכם ול

 .בלבד ההצעות השוואת
 

 .העשרונית הנקודה לאחר ספרות שתי עד ליחידה המוצע המחיר את לציין יש** 
 : כללי

 .מ"מע כוללים אינם לעיל המחירים .1

ובכלל זה בהתאם , מכרז על נספחיוב כמפורטמתחייב ליתן את כל השירותים הנדרשים  הריני .2

 .המפרטלהוראות 

 לכמויות בהתאם תהיהובגין ניקיון הרכבים בגין אספקת בנזין וסולר  שאקבלכי התמורה  לי ידוע .1
ם המורכבים ממחיר תעריפיבהתאם להתמורה בגין אספקת בנזין וסולר תהיה . סופקו בפועלשי

. כאמור לעילשהצעתי בתוספת מרווח הוצאות השיווק כמפורט בהסכם ן ורכיב הבלו "שער בז
, נו כולל את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע השירותים/המחיר המוצע על ידי

 .  התשלומים יבוצעו בשקלים חדשים. כל מס, הוצאות משרדיות, נסיעות, לרבות שכר עבודה
לרבות בקשר עם הגשת , ונספחיו המכרזכי את כל מסמנו בעיון כי קרא, המציע בשם מאשר הריני .2

הצעתי שלמה והתמורה שבהצעתי כוללת , אין לי כל סייג לגביהם, הבנתי אותם, ההצעה הכספית
 . מ"לרבות ההסכם שצורף לו ולמעט מע, את כל הקשור בביצוע ההתקשרות לפי ההליך ונספחיו

 
 :להלן בחתימתי לעיל האמור את לאשר הריני

 
 תאריך חותמת חתימה תפקיד מלא שם

     

 


