
 ג'ן-המועצה המקומית בית

  19/16  מס'  פומבי מכרז

 ולתחבורהלאספקת סולר לחימום / הסקה 

 למוסדות המועצה המקומית 

 

 לאספקת סולר לחימוםמחיר גן מזמינה בזה הצעות  –המועצה המקומית בית 

ובהתאם לאמור  , לפי הדרישות שלהלןולתחבורה לרכבי המועצה למוסדות המועצה

 :בחוזה
למוסדות שבבעלות מסוג סולר לתחבורה מבוקש הינו אספקת סולר לחימום השירות ה .1

, מפוזרים במקומות שונים בתוך הכפר, אשר וכן רכבי המועצה או בשימוש המועצה

ועל פי  א' לפי הטבלה בנספח וזאת עפ"י הצורך ולפי כמויות נדרשות לכל מוסד ומוסד

בכל הזמנה לא לחימום המוזמנת . כמות הסולר תנאי המכרז וההסכם המצורף כנספח ב'

ג'ן -באשר לרכבי המועצה התדלוק יהיה בתחנת הדלק סונול ביתליטר.  180 -מתפחת 

 כנגד כרטיסי תדלוק שיימסרו ע"י הספק הזוכה. 

 

או עד סוף עונת החורף  2017אפריל חודש עד סוף לחימום תקופת ההתקשרות  .2

למשך שנה מיום  לתחבורהרף , ועונות חו שתינוספת לעם אופציה להארכה הנוכחית, 

שנתיים נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי של חתימת ההסכם עם אופציה להארכה ל

  ..המועצה

 

, אולם המועצה אינה מתחייבת לכמות לשנה ליטר 120,000הכמות הנדרשת היא עד  .3

 מינימלית.

 

 שעות מקבלת הזמנה חתומה מהמועצה.  24תנאי אספקה: תוך  .4

 

 צעות : תנאים להגשת הה .5

 ' .גלהגיש את הצעתו על פי הנוסח המצורף כנספח על המציע  .א

לצרף להצעתו אישורים ברי תוקף בדבר ניהול ספרים כחוק וניכוי מס על המציע  .ב

  , וכן אישור הובלת חומרים מסוכנים.במקור

ע"ס צמודה למדד המחירים לצרכן על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .ג

המועד מיום  יום 90 שלג'ן ובתוקף -ה המקומית ביתלפקודת המועצ₪  25,000

 . 7/2011/11, דהיינו עד שלהלן 6, כפי שמופיע בסעיף האחרון להגשה

 על המציע להגיש את הצעתו בצירוף כל הנספחים חתומים בכל הדפים. .ד

 

ה בין -בימים א את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה במשרדי המועצה המקומית .6

 . 0051:בשעה  6/110/13יאוחר מיום ולא  15:00 עדבבוקר  8:00השעות 

 

שלא ₪  1000תמורת תשלום סך  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה .7

 . 15:00 עד 8:00 ה בין השעות-בימים א יוחזרו,

  

, ושמורת אין המועצה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה -          

ת לערוך ישיבות הבהרה ו/או בירורים אודות מהימנות המציע ונסיונו לעצמה את הזכו

 . בביצוע עבודות דומות

              

  בכבוד רב    

             

 קבלאן ביאן 

 ראש המועצה המקומית

 



 נספח א'  

 ג'ן -המועצה המקומית בית

 מכרז לאספקת סולר

 19/16מס' 

 לאספקת סולרהמועצה ורכבי טבלת מוסדות 

 

 הערות מס' תנורים שם המוסד מס'

  2 בנין המועצה ובית העם 1

  2 בנין רווחה 2

  2 בי"ס יסודי א' 3

  2 בי"ס יסודי ב' 4

  2 בי"ס יסודי ג' 5

  2 בי"ס חט"ב 6

  3 בי"ס תיכון 7

 שכונה צפונית –טיפת חלב  8

 +שירות פסיכולוגי

1  

  1 מרכז טיפולי 9

ליטר  180 -החל מ חביות נות בכפרגני ילדים בשכונות שו 10

 בחלק מהגנים )חבית(

  1 גני ילדים חובה ליד בי"ס ב' 11

  1 גני ילדים חובה ליד בי"ס ג' 12

מועדונית השמש )דירת מחמוד  13

 שאער לשעבר(

1  

מועדון לנוער )דירת עבדאללה  14

 שהין לשעבר(

1  

  1 בנין מכרז קהילתי 15

 תנורים  23 סה"כ 

 

 

 

 

 רכבים 

 

 *מס' רישוי סוג הרכב מס'

 109802-5 מכונת טאוט 1

 8871261 סוזוירכב טנדר בטחון מסוג א 2

 9521113 סוזוירכב טנדר כללי מסוג א 3

 1404981  ון רב תכליתי גלגלי מחפר 4

 

 יעודכנו בהתאם. –החלפת הרכבים ומספרי הרישוי *במידה ותהיה 

 

 

 

 



 נספח ב'  

 הסכם אספקת סולר

 ג'ן ומוסדותיה-מועצה המקומית ביתל

 

 

 ג'ן ביום _________לחודש________  שנה_________.-שנערך ונחתם בבית

 

 ג'ן                                    -בין:         מועצה מקומית בית

 )להלן: "המועצה"(     

 

 לבין:       __________________ 

                                        

       ___________________ 

 

 )להלן "הספק"(    

                                                                                             
   לשירותי )להלן: "המכרז"( לקבלת הצעות   19/16והמועצה פרסמה  מכרז מס'     הואיל 

 במוסדות המצויים בבעלות ו/או מסוג סולר לתחבורה ם סולר לחימו אספקת             

 המועצה;בשימוש של             

 

 והואיל   והספק הגיש את הצעתו למכרז, וראש המועצה, בעקבות המלצת ועדת המכרזים, 

 החליט כי  המועצה תתקשר אתו בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה ובכל מסמכי             

 המכרז;           

 

 מוכח במתן שירותי  אספקת סולר  ןוהואיל   והספק הינו בעל עסק עצמאי, בעל ניסיו

 ; ולרכבים לחימום            

 

 ות , וידוע לו מיקומם לרבות והואיל   והספק סייר בכל השטחים והמבנים בהם יינתן השיר

 חת דעתו בכל הסולר בכל אחד מהמבנים, חקר וקיבל תשובות להנ מיקום  מיכלי            

 השרות ומוותר על כל טעות או הטעיה בקשר לחוזה לביצוע  שאלה הקשורה             

 שלהלן;              

 

 לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:                     

 

 המבוא והנספחים .1

 

  ,המבוא להסכם זה, לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד הימנו 1.1

 

 להסכם זה מצורפים הנספחים המפרטים להלן המהווים חלק בלתי נפרד ממנו: 1.2

 

 הצהרות הספק .2

 

הספק מצהיר בזה, כי הוא ראה ומכיר את כל המוסדות וכי בידיו מצויים הכלים        

והאמצעים הדרושים לצורך הספקת סולר כנדרש לפי הסכם זה. כן מצהיר הספק, כי       



ה לכל שאלותיו בקשר להיקף השרות, וכי הוא מתחייב לבצע       חקר ודרש וקיבל תשוב

 לשביעות רצונה של המועצה. בקפדנותואת עבודות השרות 

 

 מהות התקשורת  .3

 

ככל שיתבקש  הספק מתחייב בזאת לספק למוסדות סולר לחימום )להלן:"השירות"(,

תדלוק לרכבי וכן כרטיסי  לעשות על ידי המועצה באופן ובתמורה כמפורט בהסכם זה,

 המועצה .

 

 תקופת ההתקשרות .4

 

, עם שנהממועד חתימתו ועד  הינולסולר לתחבורה תוקפו של הסכם זה  4.1

 . תונוספ שנים   2  ל אופציה להארכה

 

תוקפו של הסכם זה לסולר לחימום/הסקה הינו ממועד חתימתו ועד לסוף  4.2

 ת. עונות חורף נוספו שתיעם אופציה להארכה ל  2016/2017עונת חורף 

 

 היקף ההתקשרות .5

 

ההתקשרות,  ליטר לשנת 120000כמות הסולר אשר יספק הספק לא תעלה על  5.1

 כלשהי. תאולם המועצה אינה מתחייבת לכמות מינימאלי

 

 ליטר. 180 -כמות הסולר המוזמנת בכל הזמנה לא תפתח מ  5.2

  

 הזמנת השירות  .6

 

מנה, הכמות   הזמנת השירות תתבצע על גבי טופס הזמנה שבו יצוינו מועד ההז 6.1

 המוזמנת, שמו וכתובתו של המוסד שאליו יש לספק את הסולר.

 

טופס ההזמנה יהיה חתום בידי מנהל הרכש של המועצה ו/או מי שמנהל הרכש  6.2

 הסמיכו בכתב וכתב הסמכה נשלח לספק )להלן:" האחראי"(.

 

 6.2 – 6.1לא יספק הספק שירות אשר הוזמן שלא בהתאם להוראות סעיפים  6.3

 ואם סיפק, לא יהיה זכאי לתשלום בגין שירות זה.לעיל, 

 

ויראו    049805851טופס ההזמנה יישלח למכשיר הפקס של הספק שמספרו  6.4

אותו כאילו נמסר לספק אם נתקבל פלט אישור ממכשיר הפקסימיליה ונעשה 

 ווידוא טלפוני של קבלת הפקס אצל הספק.

 

 הספקת השירות .7

 

,  16:00קר עד ובב 8:00הספקת השירות תתבצע בכל ימות השבוע  בין השעות  7.1

 לא כולל מקרים חריגים .

 

 שעות ממועד קבלת ההזמנה. 24הספק מתחייב לספק את השירות בתוך  7.2

 



מבלי לגרוע מהזכויות המוקנות למועצה על פי הוראות דין ועל פי הוראות הסכם  7.3

לעיל, תזכה את המועצה בפיצוי קבוע  7.2זה, אי עמידת המוכר בהוראות סעיף 

 בגין כל יום של איחור.₪   500ומוסכם מראש של 

 

בעת הספקת ההזמנה ימציא הספק תעודת משלוח עליה יחתום מנהל הרכש   7.4

במועצה, וכן נציג אשר תמנה המועצה בכל מוסד מבין המוסדות המפורטים בנספח 

 ב'.

תיחתם  ע"י מנהל הרכש ונציג מוסד, לא למען הסר ספק, תעודת משלוח אשר לא        

 תאושר לתשלום ע"י המועצה.

 

 התמורה .8

תמורת ביצוע מלא ומדויק של התחייבויותיו של הספק בהתאם להסכם זה   8.1

לכל ליטר סולר )כולל מע"מ( ₪ לספק סך __________ תשלם המועצה 

 אשר יסופק בפועל  על ידי הספק         

 

לשינויי המחיר המרבי של סולר  המחיר הנקוב לעיל יהיה צמוד 8.2

, המתפרסם מעת לעת על ידי מנהל מינהל הדלק, מכוח צו /תחבורהלהסקה

פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז"ן( 

    1992 -התשנ"ג 

 

לקילו ליטר סולר לתחבורה, בהתאם  ₪  1,413.24 מחיר הבסיס הינו   8.3

)להלן: "מחיר הבסיס"(. כל שינוי  6/2019/1הדלק מיום להודעת מנהל מינהל 

 במחיר הבסיס יביא לשינוי בשיעור זהה למחיר הנקוב לעיל ע"י הספק.

 

הספק ימסור חשבונית מס ויצרף אליה העתק מתעודת המשלוח החתומות בידי   8.4

האחראי ונציג המועצה בכל אחד מן המוסדות המפורטים בנספח ב', מיד עם 

 לפי ההזמנה.אספקת הסולר 

 

התמורה המגיעה לקבלן מהמועצה עבור הרשות שבוצע על ידי הספק, תשולם  8.5

ימים מיום האספקה, והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום לו תוך___________ 

 נוסף מכל סוג שהוא.

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד: .9

 

מטעמו  הספק מצהיר, כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאי כדי ליצור בין הספק או מי 9.1

לבין המועצה יחסי עובד ומעביד, וכן כל העובדים שיועסקו מטעם הספק לצורך 

ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של הספק בלבד, ולא 

 יהיו בינם לבין המועצה כל יחסי עובד מעביד.

 

מס כל הוצאות עבודות השירות, התשלומים לעובדי הספק )לרבות שכר עבודה,   9.2

הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי 

אחר(, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע 

עבודות השירות , יחולו על הספק וישלמו על ידו, והמועצה לא תהיה אחראית להם 

 בכל צורה ואופן.

   

 



 עובדים ובטיחות .10

 

ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, יעסיק הספק עובדים מתאימים לצורך  10.1

לשם ביצוע השרות. הספק ידאג להנהגת שיטות עבודה בטוחות ולביצוע העבודה 

 הבטיחות המקובלים ועל פי  הוראות כל דין.על פי כללי 

 

הספק יהיה אחראי לכל פגיעה או נזק שיגרם לו או לעובדיו, יפצה את  10.2

עובדיה ו/או מבקריה בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מכל   המועצה ו/או את

 מעשה או מחדל שנגרם על ידי הספק או ע"י עובדיו.

 

 אחריות .11

 

הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק או אבדן שייגרמו לרכוש  11.1

של כל אדם אחר, לרבות עובדי המועצה, עקב מעשה המועצה, או לגופו/רכושו 

לפצות  ו עובדיו, תוך כדי ביצוע הסכם זה וכן הוא מתחייבאו מחדל של הספק א

 שתחויב לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.את המועצה בגין כל סכום 

 

סיומו של הסכם זה ו/או השלמת העבודות לא יהיה בהם כדי לגרוע  11.2

לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או  מאחריות הספק

 או קשורה אליהם. מהעבודה ו/או מהציוד

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הספק יהיה אחראי לשפות את המועצה  11.3

פיצוי או קנס אשר תאלץ לשלם כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע מיד בגין כל 

 השירות.

 

 הסבת ההסכם  .12

 

הספק אינו רשאי להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן 

כן מתחייב לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו, בביצוע עבודות או מקצתן, ו

 השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת המועצה בכתב ומראש.

 

 כללי  .13

 

 כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב  ונחתם ע"י שני   13.1

 הצדדים.      

 וחל. במס בולים החל עם הסכם זה, במידה אהספק ייש 13.2

   חובות וחיובים כספיים אשר המועצה חייבת לקבלן על פי הסכם זה יהיו  13.3

 כנגד חובות הספק לנזקים ו/או קנסות כמפורט בהסכם. ניתנים לקיזוז      

 שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המועצה ייחשבו   13.4

 פי כל דין.זכויות המועצה על פי הסכם זה או על כויתור על      

 לעיל, חלקו או מקצתן  11 -ו 10, 8, 7הפרת ההוראות המפורטות בסעיפים  13.5

 להפרה יסודית של חוזה זה.תחשב      
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לצורך הבטחת קיום כל התחייבויות הספק כלפי המועצה על פי הסכם זה, ימסור 

₪  25,000סך  הספק למועצה ערבות בנקאית צמודת מדד ערוכה לזכות המועצה על

יום ממועד הגשת המכרז, הספק יהיה מחויב להאריך את תקופה של  90בתוקף עד 

 הערבות הבנקאית, ככל שיידרש על ידי המועצה, עד לתום תקופת ההסכם.

 

מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למועצה על פי דין ו/או על פי הסכם זה, 

ערבות הבנקאית בכל מקרה של המועצה תהיה רשאית להעמיד לפירעון מיידי את ה

ימים מראש כדי  3הפרת הסכם זה על ידי הספק, ובלבד שניתנה לספק הודעה של 

 לאפשר לו לתקן את ההפרה וזו לא תוקנה.
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כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט  במבוא להסכם זה, כל הודעה שתשלח 

שעות מעת  72ה לתעודה עם תום בדואר רשום על ידי צד למשנהו תחשב כאילו נמסר

 שיגורה בדואר רשום ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

 

 

 

 ___________           ____________     _____________   ____________ 

 חשב מלווה         גזבר המועצה          ראש המועצה               הספק                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 נספח ג'         

 ג'ן-המועצה המקומית בית

 19/16מכרז 

 ג'ן-לחימום למוסדות המועצה מקומית ביתלרכבים ולאספקת סולר 

           

 

 תאריך: _______________        

 

 הצעת קבלן

 

 ,, והבנתי את הנדרש ממני במכרז זהל נספחיולאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה ע

 הריני מגיש את הצעתי כדלהלן:

 הינה :סה"כ התמורה הנדרשת על ידי 

 

 

 לא כולל מע"מ __________________  ₪ __ ליטר סולר לתחבורה    -

 

 כולל מע"מ ₪ ליטר סולר לתחבורה    ____________________    -

 

 

 

 

________________    ___________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן   תאריך                       

 

 

 

 


