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 החברה   של כלי רכב שטיפתותדלוק  ישירות למתן 21/533מס'  רגילמכרז פומבי 

כלי  תדלוק    שירותעבור    ( מבקשת בזאת הצעות"מי אביבים"או    "החברה"להלן:  בע"מ )  2010חברת מי אביבים   .1
 . ("תוריהש" ן:לה)ל  ברכ כלילוק אוניברסלי ושירות שטיפת עם התקן תד רכב

 ( פרקים: 2י )נשהשירות נשוא המכרז מחולק ל

 עבור רכבי החברה. תדלוק   מתן שירות :1פרק  1.1

 ל החברה. ש , נגרר ואופנועיםמשא קל, משא, מסחרי,  מסוג פרטי כבמתן שירות שטיפת כלי ר :2פרק  1.2

 
ובתנאי   כולותיודעתו וי  או לאחד מהם בהתאם לשיקולו/  םרקיהפ  (2)  לכלעה  כי, מציע יכול להגיש הצ  רהמוב

המ התנאים  בכל  המפורטים  שעומד  פרק  12  בסעיף  להלןוקדמים  מס'  לאותו  שקלהרלוונטיים  ובחיו.  נת  ל 
  ד.בנפרה עשתפרק ות לכל ההצע

 רגיל.ומבי המכרז הוא מכרז פ  .2

ההוראות, כמת המציע לכל  סע"(, תהווה לכל דבר ועניין ה פק" ו/או "המצימציע )להלן: "הס  ידי -גשת הצעה על ה .3
 ל מסמך אחר מהווה לחלק ממסמכי המכרז.כ בך זה ומסמב  םייעוהתניות המופ  םתנאיה

בלת .4 חלק  מהווים  מטה  הרשומים  נפרד  המסמכים  ל  המכרזממסמכי  י  לצרף  המציע  על  כשהם אותם  הצעתו 
 חתומים: 

 עמוד מךמס סידורי
 12-1 מסמכי המכרז  1

 31 שירות תדלוקמתן  – 1לפרק טופס הצעת מחיר  – 1נספח א' 2

 14 שירות שטיפהמתן  – 2ק לפרטופס הצעת מחיר  – 2נספח א' 3

 15 טופס התחייבות לקיום הצעה  –נספח ב'  4

 16   יותברות עירונחי אביבים, עיריית תל אביב ון מול מל ניסיורה עהצה – ג'נספח  5

 17 ם ולחוק שכר מינימום תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרי –' דנספח  6

 18 מכרז  סקיים ואי תיאוםבר שמירה על דיני ההגבלים העהיר בדצת - ה'נספח  7

 19 "םיכוומתדמי תיווך" ל"גורמים תצהיר על אי תשלום " –( 1) ו' פחנס 8

 20 ניין חקירה פלילית בע הירתצ – (2)ו'נספח  9

קוד  לטובת ני ,תדלוקשירותי  – 1פרק ב נוספיםשירותים  מתןעל  הצהרה  – 'זנספח  10
 למכרז  20ת לפי סעיף איכו

21 

לטובת ניקוד , הי שטיפשירות  – 2פרק ב נוספיםשירותים   מתןעל הצהרה  –– 'חנספח  11
 למכרז  20איכות לפי סעיף 

22 

 41-23 ונספחיו הסכם – ט' פחנס 12
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 סמכים הבאים:את המ הצעתו,ליצרף מציע  ה  ,4בסעיף ם נוייסמכים המבנוסף למ .5

 ורשה. ת עוסק מדתעוצרף ש ל, ית. אחרתאגדותהעתק מתעודת ההברה, ציע חאם המ 5.1

עור  ישהשותפים ו  המניות או   ת בעלישמויד,  תאגה  םש  ל עה, אישור עו"ד או רואה חשבון  יע חבר אם המצ 5.2

שמואחזקו התאגיד  תיהם,  מנהלי  במידה)דירקטורית  המנומ   ם(.  מבעלי  במציע  י  חבריות  ו/או  הינה  ה 

א לפרט  יש  השותפשותפות,  ו/או  המניות  בעלי  ו  יםת  חברה  שות/באותה  המתל  ,פותאו  עור  י ושאים,  פי 

 .משפטי אחרדם או גוף בני א חברולא  ודם  רשב תעד שהפירוט יגיע לכדי ישו ותיהםאחזק

 ותפת.שת הצעה משלא תותר הג .6

 

 רז זה: לוחות הזמנים במכ .7

 . מכרז זהעבור יים קלא יתיעים צמכנס 

 0015:בשעה  5.8.2021יום ב :הבהרה מועד אחרון להגשת שאלותה

 .0012:בשעה  16.8.2021ביום  :עות מועד אחרון להגשת הצה

 א תישקלנה.בים לעיל, לוהשעה הנקו לתאריךד א( עשהי הביס לכרזים )מכ בת המתהיינה בתיהצעות שלא 

 שאלות הבהרה  .8

למו  8.1 הקב עד  בסעיףעד  הבה  7  וע  שאלות  להגשת  להודילעיל  רשאי  המציע  בדוא"ל רה,  אביבים  למי    ע 

vim.co.ilavi-@meihrado סתירות כל  אי על  שגיאות,  או  הת  ,  שמירו בה   רסוחאמות,  בת  י  מסמכצא 

וע שההמכרז,  ספק  כל  אצלול  למוב  תעורר  סעיבקשר  של  פנו  או  ענף  או  כלשהורט  במסמכי    ין  הכלול 

נשוא המכרזה כל ש  מכרז או הנוגע לעבודה  על  לרבות    ,תאו הערה הנוגעת להסכם ההתקשרו  אלהאו 

 .(להסכם  12  סעיף ) וחטהבי סעיף

 צעות.אחר הגשת ההאו פרט זה ל סעיף ו/  כנגדון ע טלמ ע ור יהיה מנה כאמוישלח הודע מציע שלא   8.2

א 8.3 לאביבימי  מהחברה   שתתקבלנה  תבבכ תשובות ורק,  טלפונית שיימסר  עלמיד תאחראי תהיה ם 

 אותה.  יחייבו

בלבד:    WORDמך  מסגבי  על    ,לן(רת )שמופיעה לה ותיהם בטבלה מסודלערוך את שאל  שיםהפונים נדר 8.4

ם  תן לשאול גהעברית. ני  בהירה בשפה  שוןללה בהשא  רוטפי  ףיעס נספח/מס'  ,  דורי של השאלהמס' סי

 "כללי".  -יף/נספחבטור סע  לציין ליות, ואזשאלות כל 

 רוט השאלה יפ מס' סעיף  פח נס 'מס
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המציע   8.5 את  לצרעל  להצעתו  המציף  כנס  התשפרוטוקול  כל  ואת  שניתנו  ההלות  לשא   תובועים  בהרה 

 דו. ים על ימוחת ברההח לש  טר האינטרנרסמו באתכרז ופומהלך המב

 במכרז: השתתפות .9

 ללא עלותהינה  השתתפות במכרז 9.1

ליין להגימעונ ה  מציע   ת מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של חברת מי יס אידפ  מכרז שבנדוןש הצעה 

   ivim.co.ilav-www.mei  -בע"מ בכתובת   2010יבים אב

דבורה  רחוב  בע"מ, ב  2010  םית מי אביב במשרדי חבר  מסמכי המכרזין בלעי  יכוליע  מצ  יכ   תמובהר בזא 9.2

ן  ' עד ה' ביאמים  ללא תשלום בי  , ת"ארמת החיילב ,  מת כניסהקו  7Bבניין    םפארק עתידי,  121נביאה  ה

 .03-7736161בתיאום מראש בטלפון  09:00-14:00השעות 

 ההצעה: גשתאופן ה .10

בימיםה  את 10.1 להגיש  יש  הש  -א'    הצעה  בין  הלתי  00:51-07:00עות  ה'  המכרזים    במשרדי נמצאת  בת 

קומת כניסה, ברמת   B7, פארק עתידים בניין 121ברחוב דבורה הנביאה  בע"מ,  2010חברת מי אביבים 

 לעיל. 7ף בסעיועד האחרון להגשת הצעות כמפורט למ  עד, , ת"א ילחיה

 כרז בלבד. ה תוגש על גבי מסמכי המההצע 10.2

כתב יד קריא  ב  ותע צה  תאולמלא  יל  רג  4Aף  ז בדהמכרלהדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי    מציעעל ה 10.3

 פסה. ברור או בהדו

 מכי המכרז.במס  שרהנדהמציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף   10.4

 ם על ידי המציע. ים להיות חתומ עה חייביההצכי  מסמכל  10.5

 ת המחירים. ל גבי טופס הצעלי כל עמוד וע+ חותמת בשו אהמל יש לחתום בחתימה  10.6

או    ניות, בקשות, תניות, התאיםכרז ואין להוסיף תנושינויים בטפסי המ  פותהוס ,  אין לערוך כל מחיקות 10.7

)להלן:הסת ל"(.  הסתייגויות"  ייגויות  תקנה  הסתייגות  זכות  אבימי  כל  או  בים  ההצעה  את  לפסול 

זמן  ייגויואת שקילת הצעה בהסרת ההסת   ת או להתנותמההסתייגויו  םלעת החילופין, לל ת, תוך פרק 

 . השיקבע על יד

י  מציע 10.8 הצעה אשר  מחי  גיש  בקטגוללא  השירותר  לעמאו  ו/  יטהפר/ ריות  הנקוב יהמקסמחיר  בר    מום 

לקטגורית   הצעתומחיר המקסימום כמחיר  לו    יחושב  -  1וא'  1'כנספח איר המצ"ב  המח  עתופס הצטב

 .הפריטו/או  השירות

ה שאינה  הירות או דו משמעות, או כל הצעתהיה רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי ב  הברהח 10.9

 רז. המפורטות במסמכי המכ  הדרישותאחר כל ממלאת 

 רז סמכי המכו תוספות למקונים ו/אית .11

לעמוש  םיביב א  מי ארת  לתקן  הזכות  את  ו/או  צמה  המכרז  מסמכי  להם להוסת  עד    יף  שלב  בכל  לעדכנם  ו/או 

: החברה בכתובתל יופיעו באתר האינטרנט ש מכרזעדכונים ושינויים בהתייחס ל להגשת הצעות.ון  אחר ה  המועד

 avivim.co.il-www.mei  הגשת עד האחרון לם אלו עד המועדכן בשינוייבאחריותו להתו  עיצמכל    לשבתו  מחו

 .צעותה

http://www.mei-avivim.co.il/
http://www.mei-avivim.co.il/
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   כרזבמתנאים מוקדמים להשתתפות  .12

ב  מובהר שכל התנאים זה הינם  המפורטים להלן  לויסודיים. הצע  תנאי סף מצטברים, הכרחייםסעיף  א ה אשר 

ו, ולא באמצעות אחר  מצעב  דולעמע  המצי  חובה עלכי,    מודגש .  תיפסל  -לן  ים המפורטים להעל מי מהתנא   ענהת

 להלן:ד בכל התנאים שיעמוא אם תשקול הצעתו של מציע אלל התנאים שלהלן מובהר שהחברה לא , בכוממטע

 .  1976  -ו ם, תשל"גופים ציבוריי לפי חוק עסקאותם הנדרשים כל האישורי קיימים למציע  12.1

ימ במסגהמציע  הצ ציא  בנוסף  עתו,  רת  ני לחברה,  על  מסו נובשח  יפנקסהול  לאישור  וניכוי  במקור,    ת 

 ידי עו"ד.-מת עלומאו ידו  כשהוא חתום על למסמכי המכרז,ה' -ו' דח המצורף כנספח בנוס יםרתצהי

 :1מס'   תנאים מוקדמים לפרק 12.2

תחנת דלק  )'  א  2.2לפי סעיף    הצעותת  רון להגשתוקף נכון למועד האחב  הינו בעל רישיון עסק  המציע .12.2.1

 .  2013, תשע"גני רישוי( )עסקים טעולצו רישוי עסקים ותדלוק(  

דלוק( לצו רישוי  ' )תחנת דלק ותא 2.2לפי סעיף קף ישיון עסק בתור ףרלצ  עעל המציהאמור,  כחתוהל

 ות.חרון להגשת הצענכון למועד הא סקיםע

תחנות תדלוק    50לפחות  סכמי התקשרויות של הספק עם  מים היקיליטת הספק ו/או  ו בשו/א   ברשות .12.2.2

   את שם הספק. אותהנוש  תל אביב יפו רבעית נמצאותחנות תדלוק   5שמהן לפחות  ה ארציתבפריס

(  1  :פירוט של  תהכולל   עילכנדרש ל  רשימת התחנות  ז למסמכי המכר  רףלצ  הספקהאמור על    להוכחת

 . שם היישוב( 4 כתובת התחנה )רחוב ומס'( (3  שם התחנה (2 מס' התחנה

 :2תנאים מוקדמים לפרק מס'  12.3

כלי רכב וציוד  )' ג  8.6לפי סעיף  הצעותת להגש האחרון תוקף נכון למועדעסק ב הינו בעל רישיוןהמציע   .12.3.1

( הנדסי  משומשיםמכני  חלקים  למעט  טעו(  רחיצתם  -  צמ"ה(,  )עסקים  עסקים  רישוי  רישוי(  לצו  ני 

 .  2013, תשע"ג

)ג  8.6לפי סעיף  קף  בתוישיון עסק  ר  ףרלצ  ע על המציהאמור,    כחתולה וציוד מכני הנדס'    י כלי רכב 

 ות.חרון להגשת הצענכון למועד הא סקים( לצו רישוי ערחיצתם -ם שימשומ למעט חלקים "ה(,)צמ

  , בפריסה ארצית  שטיפה   מכוני  50עם לפחות  סכמי התקשרויות  מים הקייאו בשליטת הספק    ברשות .12.3.2

   אביב יפו תל בעיר פהטי ש נימכו 2לפחות  םשמה

לות  מת גלימצו  שתרעמפי שג אור)השטח הגיבאזור גוש דן    1פה  ן שטי לפחות מכואו בשליטת    ברשות .12.3.3

 . טון 12מעל  משאם עבור רכבי ג  פהלקבל את שירותי השטי   תןניבו אשל"צ( ועד פאתי ר

כנדרש    רשימת התחנות  זלמסמכי המכר  לצרף  הספקעל    12.3.3  -ו  12.3.2בסעיפים  להוכחת האמור  

  וב שם הייש(  4  )רחוב ומס'(  השטיפה  מכוןכתובת    (2  מכון השטיפהשם  (  1  :פירוט של  ת הכולל  עילל

 .טון 12על שירות שטיפה עבור רכבי משא מניתן  ות בהן התחנ וןמיס( 5
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עיריית תל  ל  א המכרז מוה נשוודבעב ניסיון  כרז על  כי המסמלמ  ' ג"ב כנספח  ר בטופס המצ המציע מתחייב להצהי .13

מציע   להצעה שול  לפס רשאית    אהת  ה"מ. החברבע  2010אביבים  "א ומול חברת מי  ת של עתת עירוניו אביב וחברו

ניסיון מ מכל ודה  יסיון בעבכי המכרז. יובהר כי מדובר בנ סמלמ  ג'את בנספח  "ל ולא ציין זפים הנו ול הגשיש לו 

 . זרות נשוא המכולא רק בעבוד אסוג שהו

 

אביברבח .14 מי  לאפ  תהא  מבע"  2010ים  ת  למציע  רשאית  עשר  המציא  לא  אישואשר  מסמך,  הצעתו  הים  תר, ר, 

 פרקך  תובע"מ    2010ם  אביביברת מי  צאתו לחמם את הלהשלי וקדם  מווה תנאי  ך אחר המהסמל מאו כ  וןישיר

 ה.ברזמן קצוב שיקבע ע"י הח

ם משפטיים ות ו/או הליכיטישפו תביעות ממי ממנהלי  ו/אוו  עלימב  ו/או נגד מי  המציע  לא עמדו ולא עומדות נגד .15

וגעים לפירוהנו רגל  ו/או פשיטת  כ/ק  פקוד  תעל המשך  יע  השפל  דייש בהן כעות חוב שבילת  ו/או  יםסכ נ  ינוסאו 

 ע. המצי

ניתן יהיה לייחס לחברה   ורשה לחברה בע"מ,מ   סקעתיקה את פעילותה מעוהשברה  ח כ   ש את הצעתוגישמיע  מצ .16

ה  סיון ומחזורהניאת    ה עיצהמ על  עוסק  העסקים של  אכן מדוהמציע להוכמורשה.  כי  בר בהעתקת הפעילות  יח 

 רט סבר מפווכן היות,  בעלי מנאגדות,  תעודת העתק ת"מ, הע ם לחברה בברת עובדיהעלל  ת, כואח   השקת כמהכולל

 . החברה לפעילותל  ש

 אשר נכון למועד   קשורות,ברות  או ח  מנהליו,  ,יויותמנ  פסול על הסף הצעה של מציע, מי מבעלילית  רשא  החברה .17

מרמה דבר ב  קבלת רמה,  ל שוחד, מש  רות בעבי  יםי לי לים פהליכ   דו חקירה פלילית אונהלת כנג הגשת ההצעות מת 

 וכיוצא בזה. 

  ולא   שהוא מוטעהל מידע  הצהיר ע אחר בדיקת החברה נמצא ששלע  צעה של מצי ית לפסול ההחברה רשא  17.1

 ידע רלוונטי.ת החברה במאו ליידע א/יר ולהצהו נמנע מחברה ו/א ת את העולהט  י דמהימן ויש בו כ

לפסול   17.2 רשאית  של  ת ולהנתהאם    מציע החברה  לשיצהמו  בנוגע  זכע  עובויומירת  שדים,  ת  קיומה    ל לרבות 

גוף ממשלתי אתו התקשר  לתי ו/או  ממשרד ממש שלילי בעניין זה,    רת קותב או דוח ביעת שלילית בכחוות ד

 במכרז. הצעות ן להגשת הלמועד האחרו  ם שקדמווש השנישל  לךמהבהמציע 

תאם ה שהיא ובהבילי עימו מכל סאשר יש לה ניסיון עבר שליציע  של מ  ל על הסף הצעהלפסו  רשאיתהחברה   .18

   הבלעדי. היקול דעתלש

   איכות( %10-ו חירמ   %90) ומשקולות דה מי כללים, אמות - פרקיםאחד מה  כלל ה במכרז כזוה בחירת .19

 תהיה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.בכל פרק  הזוכה ה  ההצע 19.1

מפרקי 19.2 אחד  בכל  הזכייה  את  לפצל  ו/או  זוכים  מס'  לבחור  רשאית  אחדים    החברה  מציעים  בין  המכרז 

ור  שיפ של שיפור אמינות ו/או  כים, בין היתר מטעמים  ספר זומ  ין נו בשרות או חלק ממ צוע היולחלק את ב

 יני אחר.מערך השרות ו/או חיסכון בעלויות ו/או עמידה בלוחות זמנים ו/או כל טעם עני 

על פי  בכשיר שני    לבחורנוסף גם  נוסף וב  רותיך תחאך לא חייבת, לבצע הלי תהא רשאית,    ועדת המכרזים 19.3

הבלושיק דעתה  כשירל  לאחר  כר במ  הוככזוכרז  י  י,שנ  עדי.  אם  שנהיים  חודשז  תחילת  מיום    ועד 

שבחברה  ההתקשרות  תהיה  לא  במכרז משירצון  עת  ה  הזוכה  בין  ההתקשרות  תופסק  המציע,  של    רותיו 

ם הכשיר השני  ות עור התקשרכרז וליצה במזכיי ההא רשאית להעביר את  כזה, החברה ת  לחברה. במקרה

 המכרז וההסכם.תנאי   לבהתאם לכ
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לא  ימ   או לא רב ו/או יססכם,  על ההחתום  סרב ל י  ז, זכייה במכר  ת ודעה ה  בר, שיקבל מהחה בו מציעקרבמ 19.4

ויבקש  הת  את בו  יחזור  עפ"י תנאי ההסכם, או  תהיה החברה  ל סיבה שהיא,  לבטל הצעתו מכ חייבויותיו 

פ"י  ע  ש,חד או לצאת במכרזמכרז, הההצעות, העומדת בתנאי  בדירוג  ה בתורעה הבאההצ ל אתברשאית לק

בכלל  ה והתקבללא  עתו למכרז  כי הצ ציע,  מעה לבהוד  א יהאל  כירה. יובהר  בחל ה שי  עדול דעתה הבל שיק

 ורט לעיל. של החברה כמפ לגרוע מזכותה  זה, בהחזרת הערבות לקיום הצעתו לידיו, בכדי

  -ו  יר מח  90%הפורטים להלן:  ם  יב ינה בדרך שקלול המרכיבמכרז תההזוכה  ההצעה  ירת  ה לבחאמות המיד 19.5

 ונות. היתר מירב חברה אתהמעניקה לעה  צההר  חתבש ובאופן תיכוא  10%

 

 (: %90)  המחיר עת ול הצשקל אופן 19.6

  שקלול הצעת המחיר לבחירת הזוכה בכל פרק במכרז, יתבקשו המציעים להגיש במסגרתרך  לצו .19.6.1

ת  הצעוריות השירות בטופס  ג ים )לא כולל מע"מ( עבור קטם חדשקליבשההצעה למכרז הצעת מחיר  

 .א' למסמכי המכרזחיר בנספח מה

קבלו  י   ותער ההצושאות  ודנק  90תקבל    ביותרהזולה  ות כפול מחיר(  לת )כמהמשוקלהזולה  ההצעה   .19.6.2

 . נההנידוה חלקי ההצע X 90 שהוגשה במכרזביותר  הזולה ההצעה לנוסחה הבאה:  ניקוד בהתאם

חיר  הצעת המ בטופס    טריפ/תשירוה  לקטגורית   ימוםסהמק  ירמח מ  רתו ה י יש מחיר גבו להג ן  ניתלא   .19.6.3

ל  א'  המקסיממכרז ה  י מסמכבנספח  מחיר  יחושב  מכך,  יחרוג  מציע  אם  בהצום  .  עתו  כמחיר 

 . הפריט/ שירותרית הלקטגו

  מחירי המקסימוםי  לפהצעתו הינה    אם  גם  פריט/ריות השירותגוקטכל  ר במחי  ע למלאעל המצי .19.6.4

 יר. ת המחצעה  מךבמסנקובים ה

  ה תן בלבד ואין בואשו וה  שמש לשם שקלול ההצעותתו  ד לבה בהערכ  ה הינ  לשנה ת  ויומהכהערכת   .19.6.5

וא  מל  את  צללנ  הקבלן הזוכה ו/אום להזמין היקף שירות כלשהו מביביא  כדי לחייב את חברת מי

 י של ההסכם. כספ ה ופ קהי

 פרק. יעשה בנפרד לכל לול ההצעות שק .19.6.6

 נספח א' בשה לטבב רטפוהכמויות המ ןבדומה לאומד היה הינת האופצוקופות לתהכמויהערכת 
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 : (%10)  כותרכיב האי אופן שקלול .20

יס  בסל נות ע היתרו בריעצמה את מללהבטיח  מטרה ב  ביותר לה ימה אתחליט על בחירת ההצעה המת החברה 
 : קעבור כל פר  שלהלן אותות בטבלרט המפו  המידהות אמ

 שירותי תדלוק: מתן  –  בלבד 1לפרק  המידה תאמו 20.1

 ה דאמת מי
  משקל

 ים באחוז
 אופן הניקוד רתיאו

  תכללי תוהתרשמ
 מהמציע  

10 

   רמטריםפלתאם ן בהה זו יינתהניקוד לאמת מיד
   :הלןכמפורט ל 

בפריסה ארצית, באזור גוש   :כמות תחנות .1
ובקרבת משרדי החברה   )כהגדרתו( דן

 . (בל אביזרח תבצפון מ) בפארק עתידים

   24/7אופיס ותמיכה   ת בקשירו .2
 '(כו ו יםץ, תיקון תקרדרך )חילו שירות .3
לפי סכום /  וק ת כרטיסי תדלהזמנ שירות .4

 מס' רכב / ללא הגבלה 
  אתר האינטרנטר אישי בואיז שירות .5

,  יכה של דלקצר  דוחות שר: ייצואהמאפ
 ן תדלוק. של התק רורושח  הסימח

 י לדעת החברה. ונטורלהוא  ש נוסף אחר לוכל שיקו

 : בהתאםהניקוד יתבצע 

ף ציע ציררשימת התחנות שהמל 
ף לפי תנאי ס  זכרלמסמכי המ

שהמציע  נתונים בהתאם ל; 12.2.2
למסמכי   ' זנספח כ ההצהרבמילא 

 .המכרז

ם לשיקול תן בהתאד יינויק הנ
 חברה. י של הדעבלדעתה ה

 

 ירותי שטיפת רכבים:שמתן  –  בלבד 2לפרק  המידהאמות  20.2

 אמת מידה 
  קלשמ
 ים חוזבא

 אופן הניקוד תיאור

  תכללי תוהתרשמ
 מהמציע  

10 

   מטריםלפרתאם ן בהה זו יינתידמ הניקוד לאמת 
   :הלןל  כמפורט

בפריסה ארצית,   :מכוני שטיפהכמות  .1
בקרבת משרדי  , )כהגדרתו( באזור גוש דן

זרח תל  )בצפון מ החברה בפארק עתידים
  וכמות מכוני שטיפה לרכבי משא אביב(
   רתו(דאזור גוש דן )כהגטון ב 12מעל 

 . יתנ וטלפ אופיס ותמיכה ת בקשירו .2
  אתר האינטרנטאישי ב רואיז שירות .3

יכה של  צר  דוחות שר: ייצואהמאפ
 . שטיפות

 י לדעת החברה. ונטרלוהוא  ש נוסף חרל א וכל שיקו

 : בהתאםהניקוד יתבצע 

ציע  שהמ כוני השטיפהמרשימת ל 
לפי תנאי   ף למסמכי המכרזציר
בהתאם ; 12.3.3 -ו  12.3.2 סף

  ההצהרבשהמציע מילא נתונים ל
   .למסמכי המכרז 'חנספח  כ

ם לשיקול תן בהתאד יינויק הנ
 חברה. י של הדעבלדעתה ה

 

 עות הצל  ההצעותבבדיקת  השלבים  .21

 :ןשלב ראשו 21.1

 בתנאי הסף. ידתו של המציע מע  דקבתי  - להתחי .21.1.1

 . כותהאי ינריו קריטקת סף יעבור לשלב בדימציע שעמד בתנאי ה .21.1.2

   .לילע 20יף  פירוט בסעלל בהתאם ל ק ומשציון  תןות ומריוני האיכ יקת קריט דב .21.1.3

משוקלאיכ  ציון .21.1.4 להצ  לות  הומינימלי  אפ  10  מתוך  7א  עה  אתיו שרנקודות  הצעה  ציון  .  שר 

שלה מנמו  האיכות  לך  המציעיםבור  תע  אמנה,  השני.  את    לשלב  עברו  האאשר  יכות  ציון 

 י. ב השנלשל רו יעב  שוקלל המינימליהמ

 , ומתן ניקוד. ירמחהצעת ה  בדיקתב של : ישנ שלב 21.2
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ון  איכות וציה  נילל של קריטריוהציון המשוקול  ושב על ידי שקלח ה יצעלה  פיהסוד  יקו:הנייששל ב  לש 21.3

שצ  המחיר. תהא  הגב  יההיוקלל  שמ ה  נהו יההצעה  ביותר  ועדת  וה  אם  אלא  הזוכה  ההצעה 

 ם. כרזים קבעה אחרת מטעמים מיוחדימה

 ת ההצעותדיקן באופ .22

תה  ועדת 22.1 ל  יההמכרזים  מטעמה    ותמנ רשאית  הצוות    לבדיקת (  ייםנ צוחי  ביועצים  יעזרות)לרבות 

   .)להלן: "צוות הבדיקה"( מציעיםוה  ההצעות

וכן    עי , המוחזק או מופעל על ידי המצרקן או את, מת עלפממשרד,    כלב  רקיהיה רשאי לב  בדיקהצוות ה 22.2

 ם.המוצעירותים ילשאו   /ו למציע ע ביחס  מידכל  בללקלבקש ו

ו  ה א לה עם צוות הבדיקופע  תףשי  ההצעה לאשמציע  צעה, אם סברה  ול כל הפסל   איתה רשיתה   החברה 22.3

 ש. לא מסר מידע, כנדר

ביותר, אם אותו מציע או    הצאה הזול א נמהי  יברר כתיו  ילפאציע  לבחור בהצעת מ  חברה רשאית שלאה 22.4

וא  שהה  או לחבר  לו קודמות שהיו    ות ות חוזיויהתחייב סודית  ה, הפרו הפרה יב   טהשהוא בעל שלי  חברה

ובלבד    גשת ההצעה במכרז זה,לה  ם האחרונות שקדמוהשניש  חמ  ךה, במהלהחבר   יפבעל שליטה בה, כל 

 . הר הפ ותהלא  געונ רה בודעה בכתב מהחבשנמסרה לו ה 

  חר עם  הסכם אההסכם ו/או כל    וא/החברה ו  של  תוהתקשרה   המכרז אויר כי במסגרת  בשד סרר חהתעו 22.5

ביצע    ו/או  רהבהחגד  תרמית כנביצוע  ע או היה מעורב בלבצ  סה ניצע או  יב  וו/או מי מטעמ   יעמצ החברה  

לאספקפליעבירה   בקשר  ו/או לית  למכירתו  או  טובין  ו/או  ת  שירותים  או  /ו  ןי במקרקעקה  לעס  למתן 

ע החברה בלביצוע  עבור  רש,  ודה  תהא  שייאהחברה  עפ"י  הבלעדי,  ד  ולקת,  אתסולפ עתה  או    תוהצע  ל 

 ן. קשרות עימו, לפי הענייתה או ייתוכ ז שהוא אתבכל זמן לבטל 

  ם )תיקון מס' וק חובת המכרזיב. לח 2סעיף    ו יותר יחולת אשתי הצעולל זהה של  וקמש ון  של צי   רהמקב 22.6

בעלות    רתיוו  א   ותתי הצעקבלנה שקרה בו לאחר שקלול ההצעות, תתמבכל  "   ך:כ  הקובע   ,ג  ס"שת( ה15

מ ש   שוקללתתוצאה  ההי זהה  הגתוצאא  ביותר,ה  ההצע או  בוהה  אישה  ותחת  בשליטת  עסק  של  ה,  יא 

ותצהיר  רואה חשבון    ורף לה בעת הגשתה אישור שלשצ  כזוכה במכרז ובלבד   רה מוהא  ר ההצעהחבתי

המ ש יוכי  אישה.  ת שליטב  וא ה   שהעסק  , טהלישבה  חזיקל  חשבון  רואה  איאישור  כי  מחזח  ה  יק שה 

 ה:אל חד מם אף א,וכי לא מתקיי הטליבש

הל  מנ,  לילכ  למנהל  י, סגןכללי, משנה למנהל כללל  נהתפקיד מ בה  נושא משר   ן בעסקאם מכה .א

וכל   ראשי  אףממלעסקים  בעסק  כאמור  תפקיד  שונה,    א  תוארו  אינ הרי אם  קרוב שהוא    ו 

 .השליטב קהיז של המח חהשפמ

 . המחזיקה בשליטה לש  יםובקרהם  ין א -שים שליש מהדירקטורים אינם נ אם .ב

יתי הצעות אין שה של שוויון בניקוד בקרבמלעיל,    22.6ן הקבוע בסעיף  ים המנגנו קיא מתאם ל 22.7 ,  רותו 

 הגרלה. חיר זהות תערך ה הזולה ביותר ובמידה וגם הצעות המצע בה  ועדת המכרזיםתבחר 
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 .יןד פי ל מותר עא ומתן מתן עם מציעים, כאשר ניהול משו משא ל נה ל רשאית הברהח .23

 תןהארכות וצעתוקף הה מועד פקיעת .24

 הצעות.   תשגהרון ל ד האחמהמוע ( ימים120ה ועשרים ) אמ ות הינועהצמועד פקיעת תוקף ה  24.1

 .  תוקפן תע פקיהן לפני מועד  שקול את ההצעות ולהחליט לגבימתחייבת ל  הנמי אביבים אי  24.2

ת ופקה  הי 24.3 ההחלטההה  וקףע  מועד  לפני  שהוגשו  אשל    צעות  תהעצהה ר  דבב  ביביםמי  הזוכה,  מי  ה  יה 

 ותיהם.שה להארכת תוקף הצעבקב למציעים ות ת המכרז או לפנל אלבט ית רשא ם  יביאב

  הארכתה.  מציע כה תוך המועד שנקבע או לסרב לרשאי להארי   תוקף הצעתו,להאריך את    שקמציע שהתב 24.4

 המכרז. שך  בהמף תתיש, לא  בוקשה כמלא הודיע למי אביבים על הארכת  או תו הצעתוקף ת ך אלהארי ברשס

 רזהזוכה במכהמציע  חייבות תה .25

על וא חתום  ההסכם שה את ה  יהזכ ה  דעה עלההו  קבלת  ימים מיום  7ברה תוך  לחא  ב להמצייחיהזוכה במכרז מת 

 ע.מצי תמת הוהליווי חעמו ו מטמה החתי ישרמו ידי

 ם  בהסכ וחיטדרישות הב .26

הל  שומת 26.1 מופניע מציב  לדרישוים  החבר ת  לקיות  ב ה  הם  ידי  על  בהש ן  קבליטוחים  לתנאים  יזכה  תאם 

)להלן: "דרבלןעל ידי הק  )ביטוח  14ף  בסעי  המפורטים ו  תושי(  ו/או  או "הביטוחים הנדרש /הביטוח"  ים" 

 . ("וח ת הביט"הוראו

לעילז   29ף  יסעב   רמואכח  ביטו ה  ידרש לעמוד בדרישות יכה  והז  לן בהק 26.2 ל  ה  ים  התאם לתנאת ברבוולהלן, 

 " יות ואחר  ביטוח"  12סעיף "(, "ההסכם :ן )להל ההתקשרות"סכם ' "ההספח ם בנטיורהמפ

לידיעת  ב להההצעה מתחיי  מגיש 26.3 ו   ו אתי חט במביא  והדרישות  לעיל    את מהות וראות הביטוח המפורטות 

במלואן  סמכימ פי  לם  תיירושה בזאצהיומ  המכרז  כ ר  קת  כל    התחייבות ממבטחיו  יבל  י  את  עבורו  לערוך 

 ולהלן. יל כמפורט לעדרשים טוחים הנהבי

הקבלן    אי צימ  הדרישה"(: "ןה בכתב מהחברה )להלרישכי בכפוף לקבלת דמתחייב    )הקבלן(  עהההצ  מגיש 26.4

 . "(טוחהבי)להלן: "מסמכי  ותשדרנה  חטו הבי פוליסות מ  העתקים מים ממועד קבלת הדרישהי  14בתוך 

לגבי  ת במפורש כזאב  רבהומ 26.5 יש להדרישות הביטי כל הסתייגות  בוח  פניעלות  ל מסגרת  ובתוך  ה  הבהרות 

לא  שנקבע    דועהמ ההצעה  הגשת  לאחר  לדבלתקתלכך.  הסתייגויות  כ  ,רהב ומהביטוח.    תרישונה  כל  כי 

ביכ שייער הסתייגויות  ו/או  שינויים  הספקואחריוביטוח    12  ףי)סע  וחיטהב   תלדרישוחס  ו  רה  החב  (ת 

 . כםוההסז  י המכרמכמסב המפורטח המחייב הינו הנוסח וס לם מהן והנתתע

  14עיף  ט בסדרשים על פי המפורנה,  ביטוחה  מסמכישל אי המצאת  במקרה    יכ  הר בזה,ספק מוב  הסר  למען 26.6

ע ממנו את מועד  ולמנ רשאית    אהת   בלן, החברההק  ידי חתומה כדין על  ,  (ואחריות הספקטוח  יב )  םלהסכ

 כנדרש. יטוחמסמכי הב בשל אי הצגת ים רות תחילת מתן השי

לגרוע  ומבל   בנוסף  26.7 בזה  29.6יף  בסע  אמורמה י  מובהר  במקרהכ ,  לעיל,  המצאת    י  אי    ח טו ביה  מסמכי של 

טל את זכייתו  בו לו/א  ההסכםכמי שהפר את    לןקבלראות ב  תיא שר, תהא החברה  יללע   29.6בסעיף    רואמכ

 . זמכרהקבלן ב לש
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  מסמכי   המציע על אולם חתימתו של  ,  יוצגוהביטוח    ישה כי מסמכידר   איןכי בשלב הגשת ההצעות    יודגש 26.8

ואין    והוראות הביטוח  שותדרית  א   המציע בדק עם מבטחיו  ה כיהרצהם  מהווי  דרש,הסכם, כנהמכרז וה

 ם.רשים הביטוחיים הנדהכיסוייי  גבייגות לתסה  לכלמבטחיו 

 

 כרז מהביטול הליך  .27

 תה זכו מרת לעצממי אביבים שו  . בנוסף,  פי דיןל  ל את המכרז עלבט ים  אחר בו רשאית מי אביב   כל מקרהלסף  בנו

 ר:המכרז, כאשלבטל את  

 . רזכמהך סמכי הלירטות במישות האחרות, המפודר וה המוקדמיםל כל התנאים נה עחת עוא  הצעה רק 27.1

 זוכה. העה  חירת ההצב בו בניהולו, או , אכרזמצאה שהתקיים פגם במ החברה 27.2

לאחר  ל  התברר 27.3 אביבים,  המכרז  אתהוצמי  בדרישות    שנפלה,  מסמכי  או  במפרט    המפורטות טעות 

  שדרישות אלו בוססו ו  א , כי המכרזמהמפרט או ממסמ תהותיומ ת שוטו נתונים / דריושמשה וים, א במסמכ

 תי שלמים. בלו א, יםנים שגוי על נתו

 .יטול המכרזק, לדעת מי אביבים בי מצד ן הבאופ  ,החברה שתנו צרכיו ה, א חל שינוי נסיבות 27.4

  י סק הגבל עאופן המהווה  פעלו באו  ם,  יריות או מח ם, תאמו הצעח שהמציעים או חלקניס סביר להבסי  שי 27.5

 חוק כלשהו. רה על ו עביא

כ הי ת   אל  החברה 27.6 פיצוי ה אחראית לתשלום  כ   ל  בנסיבות המקשבה  הולשלמציע    טות פורר לביטול המכרז 

 לעיל. 

  זכייה  דעתהו יה אויכביטול ז .28

 כאשר:  ,עת זכייה, בין היתרודכייה ו/או ה זטל שומרת לה זכות לב  חברהה 28.1

 . י אביביםעל ידי מ אושרה או לא ,שדר ההדגמה לא בוצעה כנ ת השרות וע הדגמה מהמצירשנד 28.1.1

 . החברהל ידי ע בצקוה ש פרק הזמןתוך  ע לא חתם על ההסכם,צימה 28.1.2

 .עתותחייב בהצבים ובלוח הזמנים להם ההשל ת על פיוניו להתארג יבויותתחי בה  המציע לא עמד 28.1.3

,  , אילו היה בידהטתההחל יע על  יה משפ נה, אשר ההמציע, ההצעה, או תוכ   מידע עלה  קיבל  החברה 28.1.4

 ות. ר קשתהמציע בהבר זכיית לטה בדני ההחפל

 שו.רדלוחות הזמנים, שני ל פערוך במועד לביצוע שרות, עה י הי  וא  יע, יוכלם המצקיים ספק סביר, א 28.1.5

 תרמית.ביצוע לק סביר  ספ קיים 28.1.6

ר להודעת  ל או בהקשך ע סתמבה  שנגרם  כל נזקכל פיצוי למציע, בגין    וםשלאחראית לת  היהלא ת   החברה 28.2

 ר. ה באמול טבוהזכייה, ש

הזמן הקבוע במכרז, או  ק  רפ  ךובת ההזמנה    כם אואי חתימתו על ההס  או/וז  רצעתו למכחזרת מציע מה 28.3

, לכל  כםהוו הפרת הסי (,  זמן במכרזמכרז )באם לא נקבע פרק  ב  היעת הזכי דור ממועד המן סביק זפר  בתוך

 דבר ועניין. 

 ה:בחירת  י"עפביבים זכות, למי א  , תקנהייהת הזכ עיה או הוד הזכי   ביטול 28.4
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אופציות, הכלולות  ל  ש  ןייוו )לרבות שמכרז  משווי הצעתו ב  5%  של  רעו י מוסכם בשלקבלת פיצוי   28.4.1

 ילופין,ח לכרז(, או נאי המי ת ל פבהצעה, ע

החתימה    בין אם לפני   יפים, שנגרמו להעק הישירים וה  םזקיפיצוי  על פי דין, בגין כל הנלת  לקב 28.4.2

הה ע ההזמ ם  סכל  אםאו  ובין  ה   נה,  ה מיחתלאחר  על  אה  ההזמנה  הסכם  החו  בביצוע    ציעמה   לובטרם 

 מנה. הזה וא  כםל פי ההסתיו ע התחייבויו

 קיים עסה  םשמירה על דיני ההגבלי .29

ואי תיאקהעסה בדבר שמירה על דיני ההגבלים  הרהצ  ף להצעתו רצלעל המציע    'ח  כנספחמכרז, המצ"ב    וםיים 

יני  ל דעע  ימירת המצבשל חשד לאי ש  הת ההצעא  ולאת הזכות לפס  לעצמהומרת  ים שאביב  ימ  המכרז.  למסמכי

 .  ומשרישי מוקיםנימ  ים ההגבלים העסקי

 עיון בהצעה הזוכה .30

  ית הסופ   חלטההה ת  וצאומים ממועד מסירת ההודעה בדבר ת י  30, בתוך  יאכה במכרז יהיה רשז  שלא   מציע 30.1

 : ט, למע1993 -ג"נתש, ה ות חובת המכרזיםתקנ)ה( ל 21סעיף ז בהתאם לבמסמכי המכרשל החברה, לעיין 

ה לחשוף סוד מסחרי  רבחה   תלדע הם עלול  ן בהצעה הזוכה אשר העיו ה   וה א ט חלשל הה  בחלקים 30.1.1

 .רבובביטחון הצי החוץ שלה, בכלכלתה או  סיח ידינה, במהבביטחון  לפגוע  או עי,או מקצו

דע 30.1.2 שנעת  בחוות  ממשפטית  ייעוץ  במסגרת  לווערכה  לרשפטי  אפשריות  חלופו   בחינת  בותדה,  ת 

  ת לבקמ  עיםנים הנוב יכואו הערכת סיכויים וס  ,םרזיכוועדת המחלטתה של  או לה  לפעולה   תנושו

 . תידייםם ע טייהחלטות כאמור בהליכים משפ

זכ  30.2 ההעיו   תולאור  עלמוק ן  במכרז  למציעים  מציע-נית  דין,  התנגד  שיש   פי  בהצעתו    ות לו  עיון  זכות  למתן 

בחלק  הבמלוא בשל  או  מסחריה  שלו,  או    סוד  לסמכלול    ותדעשלמקצועי  נדרש  החל בהצעה,  את  ים  קן 

 . ים לחיסיוןיט נוו להר  הנימוקיםאת ויים בהצעתו ולציין סחה

  יחשבו ן  ו ייס הנימוקים לח  ו/או לא יצוינו לגביהם  יםוי יע כחס צמעל ידי היסומנו  לא  שר  חלקים בהצעה א 30.3

מכאכ בהם  העיון  המציע  שמבחינת  החבר לה  אינה ותר.  ל  ה  לבר  פנותמחויבת  כדי    חלקים   םאר  למציע 

 . ותעצ בה לא צוינולו ם לחיסיון, במקרה שאיקונימהו/או את  ו חסויים בהצעת

חשיפ  בכל 30.4 בדבר  ההחלטה  אמקרה  ח ה  חלקים  ו  של  הינה צעהביסיון  ועדתבס  ה  מי    מכות  של  המכרזים 

א לחשו   שר אביבים,  כחף  רשאית  אותם  ציין  שהמציע  חלקים  בכגם  מקרה סויים.  ה  ל  בכל    אמור ולמרות 

 . וי כאמורגיללכל מציע אשר יבקש  הכוהז  ה ירי ההצעלות את מח אית לגהיה רשת רההצעה, החב

ילים לאלה אשר  קים המקבבחלאחר,  יע  צמאי לעיין בהצעת  זכ  הואהיה מנוע ומושתק מלטעון כי  י  עיצמ 30.5

 . בהצעתו יםסומנו כסודי

 ₪ כולל מע"מ.  350רה בסך ום לחבותנה בתשל עיון כאמור לעיל, יהיה מ  זכות ןמת 30.6

ה  עוניין מה  עמצי 30.7 זכות  את  כמפלממש  מחל י עלרט  ועיון  אל  בכתב  יפנה  והתקקת  ל,  ניות  פ   .תוישרו רכש 

 טלפוניות לא תיעננה. 

ידאג    תומהצעבעותק    יןמעוניעתו לאחר הגשתה למכרז. מציע הבהצע לעיין  יצ בים לא תאפשר למאבימי   30.8

 כרז. שתה למתו טרם הגלשמירת עותק ההצעה ברשו 
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  ינו ם ממנו הבעיטענה ו/או עילה הנו  ל כבה וזם למכרז  ין הנוגעיר ועני בכל דב  ןיו פוט הייחודי לד השי  מקום 30.9

 . משפט המוסמך במחוז תל אביבה תיב

 

 

 

 
 --נא לא לכרוך את מסמכי ההצעה  --

 
יים  צדד  ים דובדפ ה עאת מסמכי ההצ א להגישנא ל --

-- 
 

 ומה תבמעטפה ח חירהצעת המ ספאת טו  שילהגיש  --
 – סמכי המכרזממ נפרדתו
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   1א'נספח 

 
  12/353  רגיל ביומבמכרז פ 1לפרק   יםחירעת מפס הצוט

  

 תישקל. לא הצעה חלקית  , ת השירותוריוקטג חיר לכלמ הצעת  להגיש המציע על •

ותשרכהעהינה    הערכת הכמויות לשנה • בלבד  בלבדשם שקלל   משה  והשוואתן  וכמות  פירוט  .ול ההצעות   סוגי 

 . להסכם  3ספח נב , להלןםהרכבי

 .לעיל, לא תישקלשצוין  ,המקסימלי מהמרווחיחרוג  בנזיןטר ר ליוק שלה עבויוהש ווחשמרהצעה  •

למועד   וןנכ  (יווקח השמרוולו ו, הבת מחיר בז"ןאשכולל  ) ין  נזובהסופי לליטר סולר  יר  המחעל המציע לציין את   •

 21/08/16 ביום  גשת ההצעותהאחרון לה

כולל    פיוסובוע  וסולר הינו קין  בנזור  וכה עבהספק הזשיקבע בהסכם עם    מרווח השיווק • לכל תקופת ההסכם 

 ם. הנמוך ביניה  ויקבע לפי עצמיירות בשה נ בתח ןהדלק לצרכמחיר  לא יעלה עלש ובלבדת יוהאופצ

 

 

 ת המציע  תמחו  ת המציע ימחת  יע המצשם   יך תאר
 )במקרה של תאגיד( 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 מס' 

שנתית  כמות  השירות
  נהלשרת משוע

 אחת בליטרים

 
מרווח שיווק 

  לימימקס
א  בש"ח לל

 "ממע

 מרווח שיווק 
 ( "מעמא  לל)

 

בש"ח  סופי מחיר 
טר  ללימע"מ ללא ו

  :כוללה
ן  בלו + מחיר בז"

מרווח שיווק  +
 ( צמי ע ותירבש)

 
 
1 . 

  95ן  נזיליטר בתדלוק 
  תרעופול טטן נאוק
 צמי( בשירות ע)

 
 ליטר   50,000

 
0.5 ₪   

 
_________ ₪ _ 

 
 ₪ __________ 

 
2 . 

  ליטר סולרתדלוק 
   ות עצמי(שיר)ב

  
 ליטר  7,000

 
0.6 ₪   

 
 ₪ __________ 

 
 ___ ₪ _______ 
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 2'אנספח 

 
  21/353  רגילמבי ז פובמכר 2לפרק   יםעת מחירפס הצוט

  

 תישקל. הצעה חלקית לא , ת השירותוריוקטג חיר לכלמ הצעת  להגיש המציע על •

הינה  כת  הער • לשם שקלהכמויות לשנה  ותשמש  בלבד  בלבדהערכה  והשוואתן  וכמות  טרופי  .ול ההצעות   סוגי 

 . להסכם  3ספח נב , להלןםהרכבי

שהתמו • עתשולרה  שיקא ת בהיה  תה   רחיצההשירות    בורם  למחיר  הספק  הסכם  ב  בעם  עבעם  כל  הזוכה  ור 

ל רחיצות לכלי רכב בכ  2  )עד  חברהה  תויחנלה  בהתאם  ו בפועלצעבוש  צותחיהרת  כמול בשירות ותוכפוריית  קטג

 .   חודש(

 

 

 חותמת המציע    מציע חתימת ה  שם המציע   יך תאר
 )במקרה של תאגיד( 

 

 

 
 מס' 

 
 השירות

יכה  צרכמות 
 משוערת  שנתית 

ר  מחי
 מוםמקסי

  דה אחתחילי
 מ ( ללא מע"1)

   "ממעא ח לל"בש ירמח
 ת( יפה אחשט)ל 

 
3 . 

ת  יפשט
 ועים פנ ים/או ע וקטנ

 
140 

 
35 ₪   

 
__ ₪ ________ 

 
4 . 

  פרטי רכב קל רחיצת 
900 

 
45 ₪   

 
 ₪ __________ 

 
5 . 

  סחרי קל מרכב  רחיצת
70 

 
60 ₪   

 
 ₪ __________ 

 
6. . 

רכב משא   רחיצת
 )מסחרי גדול( 

 
25 

 
70 ₪   

 
 ___ ₪ _______ 

 
7 . 

  כבד שא ב מרכ רחיצת
25 

 
150 ₪   

 
_______ ₪ ___ 

 
8 . 

  גרר( ר )נורגצת רחי
20 

 
50 ₪   

 
_____ ₪ _____ 
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 ' ב  פחנס
 

   דבולכ
 "מבע  2010  יביםאב מי חברת 

 שרויות קהתו  מחלקת רכש
 אביב -תל

 
 נ.,ג.א.

 
  התקן תדלוק עם כלי רכבתדלוק ת רויש ןתלמ בלת הצעות מחירקל  21/533 מס' רגילפומבי  רזמכ הנדון:

 כלי רכב   שטיפתושירות  אוניברסלי
ת  ורישת והדיוהתנים,  תנאל הי כ ות על פאת השר  "מעב  2010לספק לחברת מי אביבים    ם בזהיעיצמאנו   .1

 . "מם במוים עליהנסכם ש ובמחירים המפורטים לעיל, או במחירי  להם במסמכים אלוליהכ
 :כים הבאיםהתארי  ןיבמ םוקדאריך המבת  תפקע  והצעה ז .2

 ם מהמועד האחרון להגשת ההצעות. דשיחו  בעהראבתום  .2.1
מי אביבירת העהחז  םביו .2.2 ע"י חברת  ש  מבע"  2010ם  רבות המצ"ב  א)במקרה  ק ל    עה ההצ  בלתי 

 ל. לעיני תאריך פקיעתה, כאמור לביטול לפ  תתנאינה ניהצעה זו    (.הסיבמכל 

 
מק .3 שהבכל  שותפות במוגשת  ה  צערה  חברה,  הח"מ גדות  תאה  כל  או   שם  אחרת,  ם  מאשר/י  משפטית 

ו הם  ת הגוף בשמתום על מסמך הצעה זה ולחייב אין לחכד  םיר/ים בזאת שהוא/הם מוסמך/מוסמכומצהי
 ם. חותמי

חלק ממנה    לכ   או  השירות  רשאית למסור את  בע"מ  2010ם  מי אביבי  רתל חבש  יםזדת המכרעוו ו שידוע לנ .4
 .ר מציעיםפסאו למ חדא למציע

נת  להזמ   בע"מ  2010מצד חברת מי אביבים    תחייבותמשום ה  ם החתימה על ההסכםבעצן  אי  כי  ולנ  ידוע .5
 רותים. יש

על    ם תוחייבותנו לחל התע  יעפ תש  רז לא מכם בזוכיפר  מס  במכרז בין   צול הזכייה בנוגע לפי  החברההחלטת   .6
אביבים   מי  עם חברת  אנו מצהמבע"  2010ההסכם  לנו א  כיירים  .  כל  ולא  ין  לנו  ן  בגיה  יע בת  ת וזכ   תהיה 

 החברה בגין האמור לעיל. ם כנגד ת רווחיפיצויים או מניע
  את ן  י ש לצי, יחרד אאו תאגי  מה רשו  שותפותינו חברה,  ומדויק של המציע.  אם המציע המלא    שם  ןי יש לצי .7

 ין. ד כ , כפי שנרשםהשם

 

 
 

 שם המציע 
ם  ום את שלרשיש )אם המציע הוא תאגיד  

 ד( גיהתא
  -  

  -   כתובת המציע 

  -   ן פוטל פרסמ

  -   ייד מספר טלפון נ

  -   פקס מספר 

  -   ה רשומ  שותפותמספר ח.פ. / 

  -   ( EMAILכתובת דוא"ל )

  -   ז מורשה/ ת.מס' עוסק 

  -   ים רלבירו שרק איששם 

  -   תאריך 

  -   ימה תח

  -   שם החותם ותפקידו 

  -   תאגיד( ו ינ ציע הת )אם המתמחו
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 'גח ספנ
ות של עיריית תל  רונייריית תל אביב, מי אביבים וחברות עיל עמו ירותן בשוכחת ניסיה ורה עברהצהפס וט

   אביב
 

 
 ___ __ רד___________משת/ חבר____ של __כ______ מש מש __,_______ _______ ___ אני הח"מ  

 ___. __________ ___ )להלן: "המציע"(,   ח.פ/ע.מ ___ 

 יר זה בשם המציע. הצת  תתל ךסממוהנני   י הנ"ל,דיף תפק וקמת

 
 

 מס'
 

להם  גוף ברה/שם ח
 ניתן השירות 

 
 שירות תיאור ה
 

 
קף כספי מצטבר  יה

 בש"ח ללא מע"מ 
 

 
ע ביצו הופתק

ירות הש
ם דשיבחו

 םושני

  קשר איש טיפר
גוף בהם ה/ברבח

 שירותה בוצעה
 )שם וטלפון( 

 
1. 

 
 
 

    
 

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 

 
 
 

    

 
7. 

 
 
 

    

 
8. 

 
 
 

    

 
9. 

 
 
 

    

 
10. 

 
 
 

    

 
 
        

   ציעחותמת המ  חתימת המציע   שם המציע   ריך את
 ( גידתאה של )במקר
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 ' ד פחנס

  9119 -נ"א התשגנים(, הו איםא כדין והבטחת תנל ה שיסור העסק)א יםזרם וק עובדי אם לחהתר בהיתצ
 21/533מס'  רגיל מכרז פומביבמסגרת  8719 -שמ"ז הת ם,ו מיניכר מתאם לחוק שהבו

 
 __ __ ________________ מרח' ____ מס' ת.ז. _______ ____אני הח"מ _______

ר  צהי, מאם לא אעשה כן  חוק ם בים הקבועישנוע לפוי  אהיה צ מת וכי  האר את  להצהי  לי רתי כי ע זהשהולאחר  
 קמן:דלכתב כבזה ב

  
 ר לעיל. כאמוהם  תיבתווכ שלי  הותי, מס' תעודת הז מש .1

 

מכרז    _ מס' חברה ______________ לצורך____ ____________   בשם חברתבשמי /  ש תצהיראני מגי .2
 . בע"מ 2010ם ביי אבימ  ברתם ח______ עו שמספר

 

, י דין חלוט/ים/ק סהאמורה פה  החבר  / אל  ליה אזיקכל בעל    ה או כנגדברה האמור הח  דגנכ  די /לא הוצאו כנג .3
מביום  י/ ערשימה לשתי  תר  שנעברו  יום  עבירות,  עובד   2002טובר  באוק  31אחר  חוק  זלפי  )איסור  ים  רים 

  עד  ,1987-התשמ"זנימום,  מישכר    פי חוקל   ו/או  1991  -א  (, התשנ"יםתנאים הוגנ סקה שלא כדין והבטחת  הע
 . מבע" 2010ם יביעם חברת מי אב רותתקשלמועד הה

   -פין לחלו 
ן חלוט/ים ביותר משתי  רשענו בפסק/י דיהחברה האמורה הו  אל  /אלי  ה  קזיל  עב  לכה וי / החברה האמורנא
לאחבירוע שנעברו  יום  ת,  חוק  2002באוקטובר    31ר  זר ע  לפי  העססו)איים  ובדים  כ  קהר  ושלא  טחת  הבדין 

הוגתנא חו  או/ו  1991  -נ"א  ש תה  ,נים(ים  לפי  שבעבירה  ההרשעה  ו א;  1987-ז התשמ"  ,מינימוםכר  ק  לם, 
 התקשרות.ונה שלפני מועד ה האחרשנה ה ביתהי  לא  הונרחאה
 

      ר זה:בתצהי .4
אחד  אדם,    ניחבר בא  הו  ספק ( אם ה2);  ל ידי הספקר בני אדם שנשלט ע( חב1אחד מאלה: )כל    -"בעל זיקה"  

)א(  אלמ ב  ;ו ב  ליטהבעל השה:  מנ   אדםני  )ב( חבר  שותפיו  יות שהרכב בעלי  לפיי או  במהותו    ן,העניי  ו,  דומה 
הספק; )ג( של    במהותם לתחומי פעילותו  בני האדם דומים  י פעילותו של חברתחומק, והספ ל  ש  רמואכ  כבהרל

  -תית  טה מהושלט שלישנאדם    בר בניח  ק הואספם ה( א 3בודה; )העתשלום שכר  שאחראי מטעם הספק על  מי  
 פק.  ולט בסש די מי שבי תיתנשלט שליטה מהו, שאחרבני אדם  רבח

 . 1981 -תשמ"א(, הישוי)ר ותקא נהב קבחו כמשמעותה   -" ה טי"של
 בני האדם. סוים של אמצעי שליטה בחבר ר בסוג מיות ם אוחזקה של שלושה רבעיה -מהותית"    יטה"של

 . שה ההצעה להליךהוגבו המועד    -ךילה ב כרז;עות במהגשת הצל  אחרוןמועד הה-במכרז -ת" שרו ד ההתקוע"מ
  

 .  תצהירי אמת ןכ ימתי ותולהלן חת זהו שמי,   .5

 
                                    

    
 יר המצה  חתימת  תאריך 

                                                  
 ה אימות חתימ

 

  גב'מר/___,  ______________, במשרדי ב__ _ ______ עו"ד    יע בפניופה    ________ם  כי ביו  בזהשר  הנני מא

/    ילהמוכר/ת  _____,  ___ ___  אישי  שהזהרתי____ות  זהת  ד תעו  לבעבאופן  ואחרי  עליו/ה  _____,  כי  ו/ה 

נות כות נה אן, אישר/ כ  יעשה/תעשה  ם הקבועים בחוק אם לאה צפוי לעונשיתהי /הצהיר את האמת וכי יהיהל

 . ה עליו/תם "ל וחהיר הנתצה

 

    
 מה חתי           ת מתחו
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 ' הנספח 
 21/533מס'  רגיל בי מפו רזמכ םואית יאם וההגבלים העסקיי יה על דינבר שמירהצהרה בדס טופ

 
 בכתב כדלקמן :   __________, מצהיר_______ מספר ת"ז __________אני הח"מ _

 

 ל. ר לעימוי הם כאשל הותתעודת הז רשמי ומספ  .1

 

  י חברת מ ל  ש  מכרזבמציע"(  "ה  לן:_ )שם התאגיד( )לה_________ __ת  ברח   ה בשםתצהיר ז   ישג מי  אנ .2
)נוש________ ___ל _   "מ,בע  2010אביבים   )להלן:   533/21'  סמא ההתקשרות(,  ________________ 

 "(. המכרז"
 

 ליו.  ההתאגיד ומנ אני מוסמך לחתום על הצהרה זו בשם  .3
 

  1988-חעסקיים, התשמ"ים ההגבלחוק הת  אוורלהיגוד  ו בנלא פעל   ועממי מט  ו/או  יוו/או מנהל   עציהמ .4
, ובכלל זה  זמכר"(, בקשר להצעתם בםסקייהע  םילבההג  נייד)להלן ולעיל: "  העסקיים  ההגבליםודיני  

 ך לא רק(:)א
 

ו/או ▪ מרכיהכמ  המחירים  כל  וכן  מופיעיויות  אשר  נוסף  זוב  בהצעה  על  ם  היד  הוחלטו  ו/מציי    או ע 
עם    זה אוז  מכרחר בע אמצידר או קשר עם  , הסעצותהתיי  לאל  י,מאפן עצבאו  מטעמו  ימו  יו ו/אמנהל 

 ותף( . במש  מציעעט מ)ל זה ז מכרר בפוטנציאלי אח ציעמ
 

כל  לא הובאו באופן כלשהו לידיעת    ה זובהצעאו כל פרט אחר המופיעים  ות ו/או הכמוי/המחירים ו ▪
להציע  ל  נציא ו פוטל  ישר  אשאגיד  אדם או תכל    ניבפאו    זה,  זרכמת בצעוע ה מציאגיד אשר  תאדם או  
 ותף(. ציע במשזה )למעט מ רזמכהצעות ב

 

ם ו/או כמויות ו/או  עות ו/או מחירימעורבים בתיאום הצהיו  לא    ומטעמ  י מ  ו או/  ציע ו/או מנהליומה ▪
פ אכל  המ רט  בהצעות  בחר  ב   מכרזוגשות  בין  להצעתזה,  בנו  םנוגע  די  י  על  תשגהמועה  להצגע  ובין 
בל עסקי  הג  הווה ן המ אופ ו בפעל זה, ולא    מכרזעם    וק בקשרש  קת לובחו  א /, וזה  מכרז ר בחא ע  מצי

זה, ו/או לא ניסו  מכרז    ם במסגרתני ההגבלים העסקיים די חד עא   נהבק  להוענה  או התנהגות שאי /ו
 אלו. חד מלבצע א

 

ו/או מי מ ▪ ו/או מנהליו  נפטעמו לא השהמציע  ולא  ל  , או שרחא  ל מציעצעה שה  ע עלשפילה  יסויעו 
  אלי נצי או למציע פוט  אחר מציע  רמו לג  ו/או לאסו  ני  זה, ובכלל זה לאז  מכר באחר,  י  אלציטניע פומצ

 זה.   מכרז ב הצעהגיש  לה אלש אחר
 

מציע או  ו דין ודברים כלשהוא עם  בות הסדר אבעק  נעשית  מוגשת בתום לב ולאו של המציע  ה זהצע ▪
 ותף(.שבממציע  ט)למעה ז  מכרזבלי  ציאמציע פוטנ עם

 

 מתאים:ה  וםמקב vסמן יש ל .5
 

קירה של  חת חזה תיר  התצ  מת יתד חבמוע  לא נמצאים  ועובדי או  ו/  ותיועלי מני ו בו/א [ המציע, מנהליו    ]
 שד לתיאום מכרז; לים העסקיים בחרשות ההגב 

 

 _____ _________________ ______פרט:____________________________  אנא אם כן,
 

דיני   על ירותבעב נותחרוהא  רבע השניםו באורשעלא ה בדיו  עוו א /ו  יותיואו בעלי מנ/וו  מנהלי מציע,ה ] [
  פלילי בעבירות אלו;  ומד כנגדם הליךכרזים ולא תלוי ועמי מתאו לש ת רויעב  תרבולים העסקיים, לבגהה

 __ __________ __________: ________________________אנא פרט כן,אם 
 

             ____ ______         __________ _           ______ _____   ____________ ___ 
 + חותמת חתימה        פר ת.ז. סמ              שם                 תאריך                 

 
 ה חתימ אימות

 

כ בזה  מאשר  ביהנני  ___________י  _ הופ   ום  עו"ד  בפני  במשרדי    __________יע   ,_ ,  ____________ב 
__מר/ ה_______ ___ גב'  איאוב  לית  מוכר/_,  /פן  _   בעל  שי  זהות  ואחרי_____________ תעודת   ,  

אם לא יעשה/תעשה  הקבועים בחוק    תהיה צפוי לעונשיםהיה/כי יו  מתהא  את  רהיצ הה כי עליו/ה ל/וי שהזהרת
 . צהיר הנ"ל וחתם/ה עליואת נכונות התר/ה כן, איש

 
  _____ _ ________                                                           _______ _____ 

 חתימה                                                                                             חותמת              
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 ם"ים מתווכימווך" ל"גורעל אי תשלום "דמי תי  ה והתחייבותהרהצ -(1) 'ונספח 

 
 __  _ _____________   ז.ס' ת.___ מ_______ ________ _____מ הח" י/ואנ
 
 

 לקמן:ב כדבכת בזה  םיבייחת ומ ים/ מצהיר____   _ ________________ ___ציע במ ימהמורשה/י החת 
 

ל  עו כל דבר באה ו/או כסף ו/אעקיפין, כל טובת הנאו ב בל, במישרין ו/יקו/או  ע  הצי   תן ו/או לא המציע לא נ .1
  2010  ברת מי אביביםשל חחדל  או מ/ו  שהמעו  ה ו/אהחלט ן, על  י פקי או בע/רין ויש , במפיעלהשרה  ערך במט
בע"מ ו/או מי    2010ת מי אביבים  חבר  עובד  וא /ו  מבע"   2010רת מי אביבים  בחב א משרה  של נוש  בע"מ או

 ממנו.   ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעיםמכרז ל בקשרטעמה ו/או כל גורם אחר,  מ

ל  או כסף ו/או כה ו/הנא  כל טובת,  יןיפ ו בעקו/א  במישרין  ל,או לקבתת ו/ל  ציע ו/אולהלא  חייב  ע מתיהמצ .2
ערךבר  ד במב,  להשפיעבמטרה    בעל  ו/או  מעו/א  טהחלה  לע  , ןייפעקישרין  חו  של  מחדל  ו/או  מי  שה  ברת 

  2010ביבים  אד חברת מי  בע"מ ו/או עוב  2010ים  חברת מי אביב רה בבע"מ או של נושא מש  2010אביבים  
 נו. נה הנובעים ממהזמ/הסכםו כל א/ ו  רזמכקשר לר, בגורם אח כלו/או  מטעמהי או מ ו/  ע"מב

ו/המציע לא   .3   2010ביבים  א משרה בחברת מי אנוש  , עםןייפ עקב או  /ן ופעולה, במישרי   ףתיש א  או לשידל 
אביבע" מי  חברת  עובד  ו/או  ו/  2010בים  מ  ג בע"מ  כל  ו/או  מטעמה  מי  עלאו  אחר  לקבל    ורם  ע  מידמנת 

 ממנו.  יםבע נוה  הזמנהאו כל הסכם// ו  מכרזל  הקשורי סוד/ סויח

וע מתחייב לא לשדציהמ .4 פ  או/ ל  ו מישרי לה, בעו לשתף  בים  אבי  ת מיבחבר  הר מש  אנושעם  או בעקיפין,  /ן 
מידע    גורם אחר על מנת לקבל   טעמה ו/או כלמי מבע"מ ו/או    2010אביבים    ו עובד חברת מיבע"מ ו/א  2010
 מנו. בעים מונה  הזמנה/הסכם כלאו / ז ו מכרר לסודי הקשו/ חסוי

  2010  יםביה בחברת מי אב רשמם נושא  יפין, עאו בעק/ן ושרי תף פעולה, במייש א  ידל ו/או  לש  לאע  המצי .5
מחירים  במטרה לקבוע  אחר  מי מטעמה ו/או כל גורם    בע"מ ו/או  2010ד חברת מי אביבים  עוב  ו/אומ  ע"ב

 רותית. חו/או לא ת   בצורה מלאכותית

ול  מתחייב לא   עציהמ .6 ו במישפעולה,    תףאו לש/ שדל  נ פין,  קיבעו  א/רין  יבים  אב   משרה בחברת מיושא  עם 
ו/  2010 עובד  בע"מ  אביבים  בחאו  מי  מ או  /ו   מבע"   2010רת  אחר  טעמהמי  גורם  כל  לקבוע    ו/או  במטרה 

 א תחרותית. או לחירים בצורה מלאכותית ו/מ

  2010יבים  בי אחברת מ  לש  תקשרותיכי ההלבמסגרת    יללע  5-ו  3,  1  םמור בסעיפילא פעל בניגוד לאהמציע   .7
 . מהםים  ם/הזמנה שנובעהסכ ו כל מ ו/אע"ב

מי    לעיל, חברת  פיםבניגוד לאמור בסעיפעל  עמו  טמי  מ   וו/א  ציעד סביר כי המחש  רתעוראם י ש  למציעידוע   .8
ת  שרוהתקך ה שתפו בהלילבלעדי, לא  עפ"י שיקול דעתה הלעצמה את הזכות,  מרת  בע"מ שו  2010אביבים  

לא    "( ו/אוהתקשרות ך ההלי)בסעיף זה: "  אחר   הליךבכל    אוו/,  ורה כאמ פעולנעשתה ה  כי ם חשד  ו קייבילג
רות ו/או לבטל  תו בהליך ההתקשזמן שהוא את זכיי  בכל   לבטל או  /ו  תרושקההת  את הצעתו בהליך   ללקב

ש זמן  ההסכם/ההזהוא  בכל  ההתאת  מהליך  הנובעים  ו/אומנה  ת  קשרות  הסכם  את  וזיע,  המצעם  קף  כל 
בשל    )תרופותהחוזים  וק  , חתקשרות, ההסכםי ההמסמכ מכח    רהחבה   ותד לרשהעומד אחר  עסל  וסף לכ בנ
 . דין" לכ כחמאו  1970-הסכם( התשל"א תרהפ

סלהביא  מתחייב  המציע   .9 ל תוכן  זה  קבלני  עיף  עובדיו,  נצישנה  המש ידיעת  מטעמו  לו,  ומי  סוכניו  גיו, 
ים  נובעמנה ההזם/סכה  ו/או בע"מ  2010 ם ייבמי אב   חברת  שלרות תקשהה ליך ך שהיא בהררבים בכל דהמעו

 מנו. מ

 

 
        

ה/י  שרמוחתימת   יע המצשם   תאריך 

 יע מצהחתימה ב

 ע  ציהמת  מחות 
 במקרה של תאגיד( )
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 לילית או הליכים פליליים רה פתצהיר בעניין חקי -(2) 'ונספח 

 
 

 :   מןלק כדב ר בכת_____, מצהי_ ____________  "ז__ מספר ת__________ ___ ____ מ _____ אני הח"
 

 לעיל.  ם כאמורי השל ר תעודת הזהותומספ שמי  .1

 

 "( במכרז  המציע)להלן: " _ )שם התאגיד(________________ ______  ברתזה בשם ח תצהיר שאני מגי .2

 
א מי  חברת  _   2010ם  ביבישל  ל  )__________ _______ בע"מ,  ההתקשנ________  מספר  (תרוושא   ,

 "(. זהמכרלהלן: ") _ ______ ___  רזמכ

 
 .  מנהליוויד  תאגו בשם העל הצהרה זסמך לחתום ומ  ינא .3

 
קירה פלילית  ו או מנהליו, חת מי מבעלי מניותי לרבויע,  המצ  גדנם  יל תנהלא מ  שת ההצעותגהמועד  ן לנכו .4

 וצא בזה.  יר במרמה וכ ל שוחד, מרמה, קבלת דב ים בעבירות שליליאו הליכים פ 

 

  י מבעלית מ רבועם צד ג', ול חלקואו  המכרז א שונ  ות השיר יצוערות לבשקהתהסכם   יהיה  לאאין ומציע ל .5
 .מורכים פליליים כאירה פלילית או הלית חקתנהלו מדגנ כר שא, תואו חברות קשור  ויו, מנהלמניותי

 

 
             ________ ___          _____________           _________ __   _______ _____ 
 חותמת חתימה+    ת"ז מספר               שם                         ריך את                   

 

 

 

 ימה תחאימות 

   ___,, במשרדי ב____________ "ד ___________ הופיע בפני עו  __________ _  וםבי כי ה בז הנני מאשר 

 

המוכר/ת    ,_____________ אמר/גב'  באופן  בעל  ילי   / __זהודת  תעושי  רי  חאו  _____,_____ __ ת 

  השאם לא יעשה/תע  קוועים בחשים הקבמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונת האיר אלהצה  ה/יו עלי  ו/ה כהרתי שהז

 ה עליו. / התצהיר הנ"ל וחתם ונותת נכ ה א/רשיא ,ןכ

 

  ___            ___________                                                 _ __________ _ 
 תימה ח                                                                                    תתמחו         
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 ' זח ספנ
 רז למכ  20יף לפי סע ניקוד איכותטובת לת תדלוק שירומתן  – 1פרק  ב הניתנים שירותים נוספיםל הרה עהצ

 
 

 
 ___ רד_____________ משחברת/ של    ____________בתפקידמש מש __,______________ ___ אני הח"מ  

 _____________. ___ ___   "(,   ח.פ/ע.מע "המצי להלן:)

 ה להלן:בטבלנים הנתואת  מאשרהנני   י הנ"ל,דימתוקף תפק 

 
 

 מס'
 

 קטגוריית שירות 
 

 
האם קיים  

 ות? השיר
 [ ]כן / לא

 

 
 מוצע ה מילולית של השירות הרחבה

 דעת החברה לפי שיקול  לצורך ניקוד איכות

 
1.  

 
 

,  24/7אופיס ותמיכה  ת בקשירומתן 
 ומנהל תיק לקוח אישי 

  

2.   
ירות דרך )חילוץ, תיקון תקרים  ש

 ( כיו"בו

  

3.   
שירות הזמנת כרטיסי תדלוק לפי  

 סכום / מס' רכב / ללא הגבלה

  

4.   
טרנט  שירות איזור אישי באתר האינ

ריכה של  המאפשר: ייצוא דוחות צ
דלק, חסימה ושחרור של התקן  

 תדלוק. 

  

 
 
 
 
        

   ציעחותמת המ  המציע   תימתח  ע יהמצשם   תאריך 
 ( גיד)במקרה של תא
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 ' חח ספנ
  20  יףלפי סע ניקוד איכותטובת ל ת רכביםשטיפת שירומתן  – 2פרק  ב הניתנים שירותים נוספיםל הרה עהצ

 למכרז 
 
 

 
 ___ _ _______רד_____ משחברת/של   ______________בתפקידמש מש __,______________ ___ אני הח"מ  

 _____________. ___ ___   "(,   ח.פ/ע.מע ציהמ"  )להלן:

 ה להלן:בטבלנים הנתואת  מאשרהנני   י הנ"ל,דימתוקף תפק 

 
 

 מס'
 

 קטגוריית שירות 
 

 
האם קיים  

 השירות? 
 [ / לא ]כן

 

 
 השירות המוצע  ה מילולית שלרחבה

 דעת החברה לפי שיקול  לצורך ניקוד איכות

 
1.  

 
ותמיכה   שירות בק אופיסמתן 

ין השעות  ' בעד ה א' ם ונית בימיטלפ
ערבי חג  -ובימי ו' ו  17:00עד   08:00

   12:00עד  08:00בין השעות 
 

  

2.   
שירות איזור אישי באתר האינטרנט  

ת צריכה של  המאפשר: ייצוא דוחו
 שטיפות. 

  

 
 
 
 
        

   ציעחותמת המ  המציע   תימתח  יע המצשם   תאריך 
 ( גיד)במקרה של תא
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 ט'נספח 
 

 החברה כלי רכב של  טיפתושתדלוק שירות  למתן                     ' מס הסכם
 2021  ___ודש ____חב _ _____ ביום ב _____  םונחת שנערך

 
 מ"עב 2010ים  באבימי    בין:  

 514374099ח.פ.  
 , תל אביב7 , בנייןעתידיםרק פא  ,121חוב דבורה הנביאה מר

 03-5610160: ספק   03-7736118 :פוןטל  
  "( ברהחה "הלן: )ל  

 מצד אחד 
 ____ ________________ ______     לבין: 

 ___ _ ____ח.פ. / ע.מ. __________  
 _______ __ ____________  מרחוב

 ___ ___ _ _____ ס:פק ___________  ון:פטל
      "(הספק " :להלן) 

 י מצד שנ   

 

 ; ברהשל הח כלי רכבטיפת  ושירות ששירות תדלוק  ת בקבלוהחברה, מעוניינת  הואיל 

 

וה  והספק והואיל   ע,יד, העיומקצהע  רקבעל ה  ,דיןכל  ל פי  ע  האישורים הנדרשים  על כלהוא בכי    תחייבהצהיר 

כהגדרתם להלן(,  ת השירותים )לספק לחברה אכדי    הנדרשיםעית  המקצונות  והמיומ ן, הכישורים  הניסיו 

  ;יןכל דכך על פי  םלשם ינדרשלמלא אחר כל התנאים ה ו

 

י  כלת  ת שטיפירושו  כלי רכבלמתן שירות תדלוק    ספקהמ קבל  , מעוניינת החברה לספקה  ועל סמך מצגי אילוהו

  ;זה  סכםת ותנאי ההוראובהתאם לאי וצמע  קכספ לן(, הכלכהגדרתם לה) של החברה רכב

 

ת  והספקברה  החו והואיל את  להסדיר  ובמסמכי  רותים  ישה ת  בלקנאי  מעוניינים  זה  בהסכם    המכרזכמפורט 

 ; הםשהסכם זה מצורף ל

 

 מן: לקכדים דר והותנה בין הצדסכם, הוצהך הולפיכ

 

 אמבו

 .ממנותי נפרד וים חלק בלדים מהו צדה  והצהרותה  ז םסכא להבוהמ .1

 

 היפך.ם משמע וכן לרביף בון יחיד אור בהסכם בלש האמ כל .2
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 כללי  .3

 של ההסכם.  נפרד ו אליו מהווים חלק בלתי או שיצורפ  םפיורצם המהמבוא להסכם, והנספחי 3.1

 ספחים:הנ רשימת 

 ריף  עת   -  1  נספח

   הספקוחי  יטב  ורישא   -   2נספח  

 ת: הגדרו 3.2

 

 

 

 

  " העבודה"או /ו "רותיהש"
 "דותהעבו" או/ו

 . במכוני רחיצה כלי רכבירות שטיפת שו  ק אוניברסליעם התקן תדלו רכבכלי ק לותד

 דלוק"תתקן או "ה/" והתקן"
)דלקאו תדלוק  התקן   שהעון(  ניברסאלי  בתקן  ממד  התקכל  הישרניון  אלי  ם 

האנרישות  ובד הוא   המרחק   ת וקריא הויזין  ישחי בעל    , הרגימשרד  בו  הרכב  של 
 . מותקן

 ם. מכיושליחיו המוס דיו, עובציגיורבות נזה לבהסכם  חברהעם ה  המתקשר "ספקה"

 " נציג החברה"
 

הרק ש צין  ה כב  כל  ל  ו/או  ממונאחברה  להיות  החברה  ידי  על  שימונה  על דם  ה 
 מה.עט מן העבודות או חלק מה

 .ם בחברההמוסמכי הגורמיםידי על    וע החתומהצה לביהזמנ " רכש נת מהז"

 . בע"מ 2010מי אביבים  " ההחבר"או  "מי אביבים"

 ין וחוק בכל עת. על פי ד  גדרכל גורם שמו "כותסמהרשויות המו"

 וי"זיה רכת"מע
  רהיות לכלי הרכב של החבאלקטרונוי כלי רכב ולניהול הרשאות המערכת לזי 

 סכם.ט בהמפורין( הכל היאון ל ים בזמן אמת )ונירה נת בעמה

 " או "הרכב" כלי הרכב"
ב קל פרטי, רכב קל  אופנוע, רכ נוע,מסוג קטבעלות או בהחכר ברה בכלי רכב של הח

 ., גרור )נגרר(בדכדול, רכב משא א גב משרי, רכב משא )מסחרי גדול(, רכמסח

 אופנוע. כהרכב רשום ברשיון  שרגלים אל ג  3 או 2ל כלי רכב מנועי בע "קטנוע/אופנוע" 

 פרטי"קל  "רכב
אנשים   9  דעיע ועד להסנו דו גלגלי המיי ואינועי שאינו ציבורי או מסחר י רכב מ לכ
 ק"ג )כולל( 2,200לל הינו ומשקלו הכו  כולל הנהג()

 סחרי" ל מק כב"ר
  "גק 3,490עד ק"ג   2,200בין נו סגור/אחוד או פתוח שמשקלו הכולל הי  כלי רכב

 . (לל)כו

 י גדול( ר)מסח רכב משא""
"ג  ק  14,490ק"ג עד  3,500ו הכולל הינו בין ח שמשקלד או פתוגור/אחוכב סלי רכ

 ל(. )כול

 פה""רחיצה ו/או "שטי
ש וניגוב  ל יבוהכול מטיתאוטוה  רחיצה חיצונית במכונת שטיפ  / שטיפהשירות 
ניקוי  אבק, ריקון פח,  ב שואמי של הרכב באמצעות של הרכב וניקוי פניחיצוני 

 וכו'. חים שטי ,חלונותקוי וני חה דש בורדבמטלית ל 
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 שרותההתק תקופת .4

ההתקופ 4.1 היא   ת  שנה  לתקופה )____  _____ __  מיוםסכם  )להלן:    ____________  ליום  עדו(  של 
  (.ה"ונראש קשרות ה"תקופת ההת

 
להאר 4.2 האופציה  תהא  הראשונ   פתתקו  אתיך  לחברה  אחתה  ההתקשרות  תקופות    בתקופה  במספר  או 

 יים.  ם זהים או מיטבבהסכם( בתנאי כל האופציות משודה וימושנים במי  5)סך הכל  נוספות
  

בהודעה  יבה שהיא,  סד ומכל  עבכל מויק את ביצועו,  בטל הסכם זה ו/או להפסאית לרש  תהא  החברה 4.3
לפחות  שתבכתב   לספק  מ  30ימסר  זכאי  כזקרה  במש.  ראימים  יהיה  בעב  קהספה,  עבודה  ולתמורה  ר 

 . ביצועואו הפסקת /ול ההסכם ושבוצעה טרם ביט
 

ניין, ויזכה את החברה  בר וע ד  ללכם  שב כהפרת ההסכוש האופציה ייחמק לכבד את מיסירוב של הספ  4.4
 . יןפי כל ד -בסעדים על זה, וכן בהסכם  בסעדים הקבועים

 
וי או תשלום  צק זכות לפיספה שהיא לא יקנו ליב כל סמ זה סיום ההתקשרות ו/או פקיעת הסכם 4.5

 מהחברה. 

 

   השירות:תחילת ביצוע  ועדבמ הספקת ויוחייבת הוע השירות תנאים לביצו .5

יונות והיתרים למתן  שישורים, ריעובדים, אמקצועית,  ציוד, יכולת    סיון, ני   ידע,להיות בעל    הספקעל   5.1

ן כל  תים כדין למרשרים הנדם וההיתרישוהאי  כל על  נו במתחייב כי הי  פקהס.  ההסכם  נשוא השירות  

ההתקשרות בעל    תקופתבכל    הינו ויהי וכי ה   בהסכםים הקבועים  התנא  עפ"י  השירותים נשוא המכרז,

 שים עפ"י דין. ם הנדררי שווהאים קני, התההיתריםוחים, טיהב  שיונות,כל הרי

 " כבד "רכב משא
ל  כיותקן מק"ג ועליו מ  15,000מעל ו נ היל שמשקלו הכול חודסגור/א י רכבכל

 המיועד להובלת נוזלים. 

 נגרר נייד""גרור ו/או 
ועי מאחוריו, בין  מנדי רכב יגרר על ינהו להשמיועד לפי מב, מנועי ברכב שאינו רכ

  2,500המותר אינו עולה על   ולללו הכי, ומשקציד רכב ובלה, למעט שהוא משמש לה
 ק"ג. 

 ""חשבונית
על ידי  שירותים שבוצעו  ה ובה מפורטים כה כדין  רוע  קהעס עלב של  חשבונית מס

 פורט בהסכם.ותיאור כמירוט  כולל פ הספק 

 אביב יפו" תל"העיר 
כל תקופת  ח השיפוט של העיר ככל שיוגדר בשטבהתאם ל אביב יפו יר תל הע
 . הסכםה

 "ש דןאזור גו"
ונו  א תבקע ועד י ראשל"צועד פאתות לילג טח הגיאורגפי שמשתרע מצומתהש

 .מזרחב

 " בז"ןמחיר "

אוקטן" המופיע   95נזין  היה המחיר הרלוונטי לסעיף "בי:  ן עבור הבנזי מחיר בז"ן 
רסם  ים תיאורטיים" המפומחיר בקובץ ת"אוקטן נטול עופר  95זין  נבתחת הטור "

משרד  ידי ת על קבע מעת לעוכפי שי,  והמים גיההאנר  של משרדרנט אינטבאתר ה
חת  הרשום תהרלבנטי יהיה המחיר    עבור הסולר:  ז"ן  בר ימח .האנרגיה והמים

  "הזרמהב מ"ג לק"ג 10פרית בו אינה עולה על ור "סולר לתחבורה שתכולת הגו טה
יה  אנרגשל משרד ה ורסם באתר האינטרנטורטיים" המפ יא בקובץ "מחירים ת

 .המיםגיה ו משרד האנרמעת לעת על ידי  קבעשי פיכ  ,המיםו

 "מחיר הבלו" 
 )מחירים ותיםר ים ושי( לצו הפיקוח על מצרכ2)א( ) 2ראות סעיף להו  םתאהב ו הינ 

כפי שיקבע מעת   "מיסיםה ומשקף את "רכיב  2002תדלוק( תשס"ב בתחנות   מרביים
 . ינהעל ידי המד עתל

    "השיווקוח( )מרו"הוצאות 

וא ההסכם ואינן  ים נשהספק הכרוכות במתן השירות אותכוללות את כל הוצ
ובלה,  האחסנה, וכולל בין היתר: הוצאות תפעול, ניפוק, לק, ד ה רבמחיקשורות 

אגרות ,    ,יטליםה ם, חומרים, כלים, כלי רכב, מיסים,הזרמה, ציוד , כוח האד
ת  כל תקופת ההתקשרווהינם קבועות לוצאות ביטוח וכדו' זקת מלאי, האחמימון, 

 התאם למחיר בהסכם. ב
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שיהיהמ  הספק 5.2 ו  יוןרש  בבעלותו  תחייב  וההעסק  האישורים  כל  הנאת  הוראות  ע  דרשותסמכות  פי  ל 

 ת. רוהתקשלכל תקופת ה  בתוקףבכל עת  ןהדי

  כרז.ביצוע השירות נשוא המראים לואח   םניעובדים מיומ  סיקמתחייב לכך כי הינו מע ספקה 5.3

  , האמצעיםל פי הסכם זהעת  ל תקופת ההתקשרו ותו במשך כרשיו ביהו ו מתחייב כי יש ברשות ספק  ה 5.4

ות, כוח  הניסיון, המומחי  נות,ומיים, הידע, המי כספ עים הבות האמצים, לרביצוע השירות הדרושים ל

 .םיות הנדרשרישיונורים הביטוחיים והיוד, האיש הצ דם,הא

השירות  מת  הספק 5.5 את  לבצע  לחייב  השירותקטגובהתאם  אבקשי  מחירים/ריות  בתעריף תיעו  ו 

ש   .הסכם בזאת  כל למובהר  ישולם  קטג  א  עבור  נ/ותשירוריות  תשלום  שלא  ויומחירים  פיעו קבעו 

בה ובתעריף  אושרהש  או/סכם  לא  בהסכם  לתעריף  המ  ש ראמ  הוספתם  ועדת  ידי  של  על  כרזים 

 . החברה

ת  וראולהו ו הסכם ונספחי לתנאי ה רז וי המכנאק את השירות בהתאם לתבמכרז לספ   ה הזוכ  הספקעל   5.6

 .הה ולשביעות רצונה המלא של החברהו, הכל ברמה מקצועית גבדיןכל 

ל  הספק 5.7 כי  יאוחר  מתחייב  מסירת    14  -מא  מיום  א  החברה  דעתהוימים  יסיים  הזכייה,  ת  על 

של    המלא   נה אופן מלא לשביעות רצוהשירות ב  עו וך ומוכן לביצר שירות, ויהיה עגנותו לביצוע הרהתא

 החברה. 

ת  אחר את ביצוע השירות, אלא בהסכמ  ןולא להעביר לקבל  בעצמו    ירות הש את    צעלב  מתחייב  הספק 5.8

בכעדת המכרזים של  ו ביצוע השירואין בהעי  בזאת כראש. מובהר  תב ומהחברה    חר א ן  ת לקבלברת 

של   המלאה  מאחריותו  לגרוע  לביצוע  כדי  השינה הקבלן  של  ל אות  או  הקבלרות  את  מאיזה פטור    ן 

וועדת הממו כן מובהר  כ  סכם.הה"י  וביו כלפי החברה עפמחי רזים של החברה תאשר את  כשבמידה 

ו/או שימוע  העברת ביצ  ם  התנאים המוקדמי  מוד בכללעהמשנה  ה, על קבלן  י משנוש בקבלנהשירות 

וע  נה לצורך ביצקבלני משין להעסיק  ישיהיה מעונ   ספקשו במסמכי המכרז. מובהר בזאת  עפיושהכפי  

לחות,  השיר מריגיש  בקשה  הרלוונטי  ה  כתב,ובאש  ברה  המידע  כל  את  קבלן  לכוללת  של  שמו  רבות 

ניסיונו יהות הפעילות שתבומ  המשנה,  על  בלן המשנה. מדי קבוצע  יפעל למתן    ספק ת,  זאובהר  אשר 

ב משנה    ת עוצאמשירות  שלקבלן  מראש  אישור  ב   ללא  ולא  להוראות  אהתהחברה  יישא  ם  זה  סעיף 

על ידי קבלן    שירות שיינתן כל עלויות מתן הב  וכן  ר, אמולכל מקרה של הפרה כ ₪,    10,000  בקנס של 

לגר  משנה,ה מבלי  של  זאת  מאחריותו  הסכהשיר  ומתן  צועביל  קהספ וע  ע"פ  לעניין  םותים  זה    זה, 

 . הספק  יידות שניתן על  ניתן ע"י אותו קבלן משנה כשיר אשרת ייחשב גם השירו

 כי:   ק, מאשר ומתחייב בזאתהספ 5.9

בהסכם זה ולמלא התחייבויותיו   כם ו/או אחרת מלהתקשרהס  ו/און דיח מכעה עליו כל מני  אין 5.9.1

מחויבועל   כל  וכי  שפיו,  אחרת  אי ת  תעמלו  ו/או  עומדת  עניינים    ודנה  בניגוד  ו/או  בסתירה 

 הסכם זה.ויותיו מכח בחוילמ

פעולו 5.9.2 הסכם  תי כל  מכוח  בהז ו  ייעשו  יה  הוא  דין,  לכל  הבצתאם  את  במיומנות,  ירותשע  ים 

 החברה. יכולתו לשמירה על האינטרסים של    נות וביושר ויפעל ככלנאמת, ב רוסיבמ, יותבמומח

 . החברה  לתת, כל טובת הנאה למי מעובדיו , או הסכים לקבל או נתןא קיבל אהוא מעולם ל  5.9.3

יה  נ ו פו/אה  ולכי כל פע בשם החברה ו  ין בעל פה,בן בכתב וים, ביג' כלשהו מצג  לא יתן לכל צד 5.9.4

יעשו אך ורק לאחר שקיבל את    ,החרה ו/או מטעמו  בשם' כלשהו  ג  ו צדא/ת ומול רשות שלטוני

 ראש.החברה לכך בכתב ומ רשות
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   רותיםהשי 5.10

 

 דלוקת 5.10.1

צוע  ימאפשרים בה, התקני תדלוק  להזמנה שתימסר לו  , בהתאם על רכבי החברה  יןק יתקהספ 5.10.1.1

בת אוטומטי  ב  חנותתדלוק  הסכם  התדלוק  להוראות  והתאם  וכן  זה  דליתחזקם,  לרכבי  יספק  ק 

יותרנו גם  תקופת ההתקשרות. יובהר כי התקני התדלוק  תדלוק במהלך כל  החברה הנושאים התקן  

 חשבון הספק. . עלות ההתקנה תהא על נגירכב שכורים מחברות ליסבכלי 

הינו 5.10.1.2 כי  מתחייב  מערכת  הספק  ניהול  בעל  רכב  לתדלוקשבים  ממוחוסליקה    שירותי    כלי 

 (. On-line) אמת מןבז הרכב  של כלי זיהויעל   תהמבוסס

הארץ,    התדלוק  תחנות בכללחברה,   לספק מתחייב הספק 5.10.1.3 ברחבי    תדלוק ישירות שברשותו 

ה הרכב צי כלל ברשות  פעיל רהחבאשר  שעות   בכל  ני   עטלמ   התחנות,ות  ,  שלא  תדלוק  תן  תחנות 

 .  כל תשלום נוסף ללא ,ימי שבת וחגב שירותן ה מלקבל 

ראשו 5.10.1.4 בהתאם  בצע  תת  אוניברסליים  תדלוקלהתקני  נית  התקנה  הספק  של  השירות  בנקודות 

דעקולשי מות  ל  נוסף.  תשלום  כל  וללא  תהחברה  במהלך  כי,  קריאבהר  כל  ההתקשרות,  ת  קופת 

לתיק ההתקשירות  בעון  הספן  של  שירות  בתחנת  תעשה  הצורך  ממוק ת  אשר  באק  דן  ג  ורזמת  וש 

הבאמצע שלות  מראש  תיאום  לאחר  הרכב  עבו  2ות  לפח   געת  העבודימי  ובשעות  המדה  קובלות,  ה 

 וללא כל תשלום נוסף. 

 בכל המרחק  וקריאת הויזיה מערכותההתקן האוניברסאלי,   את ויתחזק  יחליף  ,יתקין הספק 5.10.1.5

של  הח של המורשים הרכב ליכ מקרה  ובכל  רכב החלפתברה,  הוספ  כלי  למאגר  ו/או  רכב  כלי  ת 

 הספק חשבון על  יהיה יובהר כי האמור לעיל  .החברה דרישת לפי  והכל  תבהרשאו  וי נשי והחברה  

 .ךכ בשל תמורה לכל  זכאי יהיה אשהו מבליו

תקלה 5.10.1.6 ת  כל  אשר  הזיהוי  ב המערכת  של השבתהלגרום  בהתקני   של המלאה ריותאחהינה 

  .פתס לא כל תמורה נותבוצע ל  לקהד התקני של החלפה/ןתיקו  ביצועכל  ,הספק

כלי הרכב  יאפשספק  ה 5.10.1.7 כל  חברה לא  ה   ו.המורשים בכל תחנות התדלוק שברשות ר תדלוק של 

עב  תישא כלשהו  של  תשלום  תדלוק  שר  כלי בור  מורשהאיכב  שי  נו  לקבלת  החברה  רות  מטעם 

 וני החברה כאמור. פק הזוכה , בכפוף לעדכסהבמסגרת ההסכם שיחתם עם 

 בכל תקן ישראלי רשמי.  מדיםסולר העוו  95זין  וג בנה דלקים מסברק לחהספק יספ 5.10.1.8

ך על ידי  דרש לכ, בכל עת שיילוקתקני התדם והומריעניין טיב הח"חות ביספק לחברה דוהספק   5.10.1.9

 "ע. נת

ההתקשרות 5.10.1.10 תקופת  כל  שבמשך  מתחייב  ככל  האופל  ל כו  הספק  ברשותו  ומשימציות  יהיו  שו 

 פו. תל אביב י  עיר בות תדלוק נמצאות תחנ  5ן לפחות התחנות תדלוק בפריסה ארצית שמ 50לפחות 

 הרכב  בכלי יותקנוש ובקרה הויזי תמערכו  מצעותבא  יופעלוות  מוחשב המ תדלוק ה  רכותמע 5.10.1.11

 .ת הדלקתחנ ובמחשב התדלוק באקדחי המותקנים תקשורת  שקיממ תובאמצעו
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 קמרח  מד לקריאת ומכשור זיהוי התקני יכללו הרכב בכלי ותשב חממו ה  לוקתד ה ותכמער 5.10.1.12

  (.הרכב הנמו)

 וחלטמ ויזיה   ריםהמאפש מגנטייםאלקטרו םניהתק יויה הרכב בכלי ותקנושי ויהזיה ניהתק 5.10.1.13

 ניהולי מידע הזרמת ולהסדרת  אוטומטי דלוק ת תילשירו  זכאותו בחינת לצורך בהרכ כלי של

  הממוחשבת של הספק. יהולהנ  ערכתלמ רכבה יכל  אודות עוליותפ

 . וזיופים בותלגני מוכחת תעמידו  בעלי יוהי כברה בכלי  שיותקנו הזיהוי התקני 5.10.1.14

 לבקר הרכב מכלי נתונים שדרשי ,(רכבה מונה) קמרח קריאת י ממשק קנוותי כבהר ליבכ 5.10.1.15

   .קדלוהת בשעת הרכב כלי של מצטבר מ" ק ו בלרכ הדרוש הדלק סוג ,הרכב רמספ לרבות התחנה

בהסכם   תדלוקהקן  תהטפת של  ו השועולת עניק אחריות מלאה לתקינותו המלאה ולפיק  פהס 5.10.1.16

 ב. הרכ התקנתו בכליבכל תקופת  ממנו,  יסופקו על ידו לרבות כל חלקמו וששייחתם ע 

עלות נוספת,  וללא  קשרות  לכל תקופת ההתיס"(  י תמיכה )"בק אופלתת שירות   הספק מתחייב 5.10.1.17

  רכבים,   שלת תדלוק  פתיח/ת כרטיסי תדלוק, חסימת, הזמנ "לבדוא נה  ומע   ה טלפונימענים:  ל הכול

   ת.שירולקבל  תהחברה מבקשסכם שהוא ה נשנושא אחר ל וכובים יור ח רבי

למתחיי  הספק 5.10.1.18 אינטרהפעיל  ב  עאתר  אישם  נט  שלכמה    י איזור  )כמשתמשים  החברה  גון:  ל 

חות צריכה  הוצאת דול  ,ךורצ ה  פיולחברה  ה  תדרישל  בהתאם  (,'וכו  מחלקת רכשרכב,  , קצין  ח"שההנ

מ  תדלוק   אמצעי  חסימת  ושטיפות,  דלק  תדלוקחוק,  רשל  כרטיס  ה הזמנת  באופן    דוחותוצאת  , 

של תדלוק / שטי עצמאי  סו בפ  פותים  של  שונים  דלילוחים  ס ג  שניםיםחודשה,  וג מחלק ק,  כמות  ,   ,

על    האישי,  יזורבא   ם"ני"מוכ   םינוחות שאה צורך בהוצאת דככל שיהי.  כו' ות, כמות תדלוקים ויצרח

 ספת. רה נוווללא תמ  התמיכה הטכנית להכין דוח לבקשה החברה

 

 טיפה ש 5.10.2

לתקנ השטיפ ירותי  ש 5.10.2.1 ובכפוף  בהתאם  יבוצעו  המים  ה  ולשטיפ)ות  רכב  לרחיצת    ת כללים 

 . 2001-התשס"א (,ם במיםטחים מרוצפימש

  ת השטיפה יכללו לפחות את הפעולות הבאות: שירו 5.10.2.2

 ונת שטיפה אוטומטית ו/או צינור לחץ. מכ ת חיצונית של הרכב באמצעושטיפה  5.10.2.3

 מאפרות(. ת מבורפינוי אשפה מהרכב )ל 5.10.2.4

 תא המטען. ו בי הרכשאיבת ריפוד 5.10.2.4.1

 מראות. ניקוי שמשות ו 5.10.2.4.2

 ה. פשטיניגוב ידני של הרכב לאחר ה  5.10.2.4.3

 יקוי שטיחי הרכב. שטיפת ונ 5.10.2.4.4

ות,  ינם נמצאים בסכנה )אנטנכי כלל אביזרי הרכב אפה  השטיפה יקפיד מכון השטי  בעת ביצוע 5.10.2.5

 אלה בהתאם. ל אביזרי עיגן   –כד'( ובמידה וכן מראות ו
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פת הרכב תתבצע  ממוחזרים באופן ממוחשב. שטיומים  תתבצע באמצעות מסוע    הרכב  תשטיפ 5.10.2.6

 דין.  ים ע"י מוסד מורשה ועפ"י כל וחים ומאושרי בט ניקו  באמצעות חומרי

 סובבים במכון השטיפה. , לנהג ולפה תתבצע באופן בטיחותי לרכבהשטי 5.10.2.7

  ו,ודתלמקום עבסמוך  בשר נמצאים  לרכוש של החברה, אכל נזק    יהא אחראי שלא ייגרםספק  ה 5.10.2.8

 בודות.  העיצוע בן בזמ

רשהחב 5.10.2.9 תהא  באית  רה  להם  אחראי  שהספק  הנזקים  את  לעיל  התאםלתקן  והספק  לאמור   ,

ה ההוצאות  בכל  האמובתיכרוכות  יישא  הנזקים  רשאית  קון  תהא  והחברה  לנכותן  רים  או  לגבותן 

או שכום  מכל ס בכל  יגיע לספהמגיע  וכן תהא רק מאת החברה,  ק  ספן מהותגבלאית  שזמן שהוא, 

 כם זה.  י הסאינו משחרר את הספק מחובותיו על פזה  ור בסעיף יובהר כי האמ  אחרת.ך בכל דר

  17:00  דוע  8:00ה' בין השעות  -'מים אה יספקו שירותים בי כל תחנות השטיפק מתחייב כי  הספ 5.10.2.10

 י העניין. חג לפ/עה לפני כניסת השבתשועד   07:00ין השעות חג בוערבי  וביום ו' 

מסה 5.10.2.11 לפק  כי  הרחיצהתחייב  מומקו  מכון  חניה  הרכת  חנייל  סדרם  החברה  בכלי  )לצורך    של 

 . שטיפה בלבד(

בחודש קלנדרי. הספק לא יאפשר רחיצת כלי  בלבד    ע רחיצה של עד פעמייםרכב רשאי לבצ  כל 5.10.2.12

 ם אם הרחיצה מבוצעת בתחנות שטיפה שונות.דש גמפעמיים בחויותר ברה החרכב של 

דב  מתחיי  הספק 5.10.2.13 הרכי  לכי  מסוגישה  הרחיצה  של   דרותמכון  וליציאה  לכניסה  כלי    ומרווחות 

 הרכב של החברה. 

הרח  סככות העבודהכי    הספק מתחייב  5.10.2.14 מובמכון  ובג מות בממד תאיצה  כלי  יהן  סוגי  לכל  ובהן 

בא  החברה  שברשות  לההרכב  יוכלו  הרכב  שכלי  ולצא  יכנסופן  הרחיצה  קל,  למכון  באופן  ממנו  ת 

למעט רכב  יסת כל סוגי כלי הרכב,  נת לכ תאמוחנות  הרחיצה יהיו מותכי,    הר ובי. מותטיח בטוח וב

 משא.  ותאמות לרכבית המלהירחץ בתחנו  משא שיוכל

תקופ  שךבמ 5.10.2.15 ההתקשר כל  האופת  כולל  ככלות  י  ציות  לפחושימומשו  ברשותו  מכוני    50ת  היו 

הרחיצה גם    רותיית ש קבל אתן להמדינה, כך שלפחות באחת מהן באזור גוש דן  ניחבי  בכל ר  שטיפה 

 . המשאעבור רכבי 

 

 בקרה ודיווח 5.10.3

 מנת על פק הס  של הממוחשבת  ערכתלמ ממשק  בעלי יהיו  הזיהוי שהתקני תחייבמ הספק 5.10.3.1

 מידע גרבמא רישום  שרלאפ מנת על האמור לובכל ,חותהדו והפקת  התחשבנותה  ביצוע רלאפש

  סוג :לןדלה םהפרטי כל של ,דלק פקתאס עם בבד בד ,הממוחשבת המערכת  של  ניקטרואל

ן  מת תאריך  ,השירות בוצע בה  התחנה ומספר שם ,הרכב כלי יטפר הויזי,  המסופק השירות

 ה.  ברהח  נוספים שיתבקשו ע"ין נתונים  טרים שסופקה וכהליכמות   ירות,הש

מתחייהס 5.10.3.2 בפק  לבצע  המערדב  של  ולוודאיקה  בבדכי    כת,  בד  תקינה  בצורה  פועלת  עם   היא 

 ה. הפרע המותקנות ברכב ללא כל רות חלתן של כל המערכות הא פעו
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 באותו חודש.  וצעושטיפות שב ו"ח תדלוקים ודרה דו"ח ש יעביר הספק לחבאחת לחוד 5.10.3.3

 שם ,עיקרי(  נהגשם  ישוי ו)מס' ר  סוג הרכב,  הדלק  סוג  מלא של  דו"ח התדלוקים יכלול פירוט 5.10.3.4

ה מ  ,ההתחנ ומספר ושעה(ועד  )תאריך  הלי ,תדלוק  וככמות  שסופקה  נתוניםטרים  ים  נוספ  ן 

    ה.ברהח שיתבקשו ע"י

שטיפה  את שם מכון הלול  של כל שירותי השטיפה שבוצעו ויכ   יכלול פירוט מלאהשטיפות  "ח  וד 5.10.3.5

 . ך ושעה(השטיפה )תאריומועד עיקרי(   שם נהגומס' רישוי  ) את סוג הרכב ,ומוומיק

 תשלום. שור החשבון לבסיס לבדיקת המזמין ולאי יהוולעיל   ות"ח הדו 5.10.3.6

מתחייב   5.10.3.7 היכהספק  מערכת  י  בעל  נ נו  כליוסל  יהולשירותי  לרחיצת  ממוחשבים  כב  ר  יקה 

 (. On-lineת )זמן אמ כב בשל כלי הר על זיהוית  בוססהמ

  

ר .6 לאלתרהחברה  זה  הסכם  לבטל  צו  ,שאית  מוקדמתללא  בהודעה  מהאירוערבק,  רך  יותר  או  אחד  ים  ות 

 :םבאיה

 ה.יום לאחר הגשת  30  סרהלא הוו ק וזרו פי  טת רגל אולפשי ביעהת הספק נגד תוגש אם  .6.1

 . הספקעון של רות פיל חד ה שלמקרשיו או בהל לטובת נוכונס נכסים או מנ פק לסמנה נתקרה ו במ .6.2

 יואשם בעבירה שיש עמה קלון.  שהספק במקרה  .6.3

 זה. סכם ת השירותים המפורטים בהאלחברה  ספקל  מספקבצר אם נ .6.4

 ה. הפר ועד הממיום  14ך ההפרה תו קן אתא תיזה ול  הסכם הספק פראם ה .6.5

 

 

 

 

 

 התמורה .7

, ההסכם  1פח  סכנרף  המצוריף  התעלפי    ועלביצוע בפלם  בהתאבכל חודש  תמורה    קלספ  לםתש  רההחב .7.1

 . ם המוסמכים בחברהאישור הגורמיו

ה .7.2 עבור  המחיר התשלום  לפי  ישולם  בשק  שירות  בבוע  שיוכמו הולפי    םבהסכ  1נספח  תעריף  ו  בוצעת 

 . לבפוע

יבדקחשה .7.3 הרלו  בון  הגורמים  ידי  תוונטעל  והחברה  30ך  יים  או  תהא    ימים  לדחות  או  לאשר  רשאית 

בשלמן  חשבווהבמידה  שבון.  הח  את  לאשר חלקית יאושר  יוחזר  לא  הוא  התיקונים    לספקותו  לביצוע 

 . החברהל ידי ע  הנדרשים

מישבונח  פקהסיגיש    ןהחשבו ור  אישלאחר   .7.4 ער ת  כדיןס  "מ  וכה  אלחברת    אגף   -בע"מ  2010ביבים  י 

בע"מ תהא    2010  . חברת מי אביבים , תל אביב7ם, בניין  פארק עתידי,  121רה הנביאה  רחוב דבו,  כספים

לד על  את  יש  הגל   מהספקרוש  רשאית  מדהחשבוניות  פורגבי  כל  או  מגנטית,  ע"י  יה  שיידרש  אחר  מט 

 : ת(ווחשבערכות מממת קבצים להטענה ו, סריקל צילום)כול תבכל ע החברה

 הבא: רוטיול את הפ להמס תכ ניתחשבו
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 עריף. הת  בהתאם לנספח ג השירותסו .7.4.1

 ף. בהתאם לנספח התערי רות השי  עלות .7.4.2

 .לכל אתראם הת בשירות ום ה כמויות ופירוט של מיק  .7.4.3

 . 2017 -ים, התשע"זהתאם לחוק מוסר תשלומב -תנאי תשלום .7.5

 בלן.לת על הקטבחברה, מו ונה הנככתובת בונית לת החששהאחריות להג .7.6

תים וכל  מתן השירועבור  אה  המוחלטת והמל הסופית,  ה  התמור   את  ריט מהווהפבור כל  ה עתמורסך ה .7.7

כל טענה באשר  גורם אחר הקשור עימו,    כל  או/ ו   הספקממע  הכרוכים בהם, ולא תש  צאהעבודה ו/או הו

 ל פריט. כורה עבור  האמ  ורהבר לתמוספת מעורה נ מזו ו/או כל טענה ו/או דרישה לתלתמורה 

 . מהספקן  זמ שתוהי כלש שירותים לכמותתחייבת ה מאינ החברה .7.8

  ומה ו/א בעצ  יטים שונים של השירותפר   חברה שמורה הזכות לבצעבזאת כי לוסכם  ר ספק מלמען הס .7.9

 שהחברה תמצא לנכון.  את ההסכם בכל עת, הכל כפיעות אחרים ולהפסיק  אמצב

השל    במקרה .7.10 עמדעסקה  מווחת  בסיס  לה  איה  הספק ,  זומןל  עסקה  ניו חשב   מציארשאי  לצורך  ת 

יקון  לת  ום קבלת התשלום )בהתאםימים מי  14תוך  נית מס ברה חשבו הגיש לחבל  ה עליו יהיהתשלום, ו

מס    42מס'   מע  תאםבה  מוסף(.ערך  לחוק  נוסח  נכלל  בהסכםלכך  התשלום  תנאי  של  ובמסמכי    ודכן 

 .המכרז

ההסכם  נים  פנוס  שירותים להזמין  ית  א רש  אתההחברה   .7.11 הצע מהספק  שוא  עכנגד  ומו"מ  מחיר    םת 

הזמנפקסה לרבות  סולר  מיכלשל  לתדלוק    תדלוקכלית  מי ת  ,  החברה  י  החברה  של  את  המשמשים 

 לחירום. 

לביצוע    ושנדרשיםהסכם זה  ל  הקשורים  נוספים  רותיםשים יהיו  במקרים בהלעיל,    7.11ף  ך לסעישמהב .7.12

רט להלן הכל  מפוישוב ככלי הח י  אלו לפ  ו סעיפים חר יתומ,  סכםבתעריף בהלולות  שאינן כ   ק פהסי  ל יד ע

 בחברה: הרכש וההתקשרויות מנהל  ש של מרא דעתה הבלעדית ואישור ולק בהתאם לשי

נ ל מבוסס עלויות ותשומות ורווח קב  וק ועבודות דומותשל מחירי ש   בחינה .7.12.1   מ "מויהול  ני לאחר 

 .פקהסיכום עם וס

רכן בתחנה  לצהדלק  קופת ההתקשרות, לא יעלה על מחיר  כל תהמחיר הסופי לליטר בנזין  ו/או סולר, ל .7.13

 ם. יניהנמוך בהי  פל  צמי, ויקבעבשירות ע

והעקיפות עבור השירות כולל עלויות לל את כל העלויות הישירות  וכוי  סופ  נוהי   המחיר עבור השירות .7.14

ילה  ת בלוירשניתן ההם  תחנות  כולל מתן השירות בלילה, שבת וחג בוק  דלקני הת התקנת ותחזוקת הת

 .שבת וחג

 

 

 ה מדהצ נאית .8

וקבו  הינםים  ר חיהמ סופיים  למ עיבהתאם  בהתאם  השיוווורם  שנח  מחיר  ק  בתוספת  בהסכם  קבע 

 מעת לעת. מ כפי שיעודכנו + מע"ו מחיר בל בז"ן+

 

  קנסותו יצוי מוסכםפ .9

  )כל   ןים המפורטים להל חד מהמקרא   בכל  ,דין  זה ו/או עפ"י כל   סכםוע בזכויות החברה לפי המבלי לפג .9.1



 
 

 
 
 
 
 
 
 "שמור"עסקי 

32 
 

מהם   "ה אחד  להלן:  החבת   ,הפרה"(יקרא  הפיצוירגבה  את  שנקבע    םכהמוס ה  וזאל הלכפי  י  מבל  ת ן, 

 עקב ההפרה:ם לה  גרהנזק שנלהוכיח את   שיהיה על החברה

 ההפרה  של  מילולי ראוית
  יחידת
 ההפרה

 בעבורמוסכם  צויהפי גובה
 ההפרה

  לכללמסמכי ההסכם  ) 5.10עיף ו בסהתנאים שנקבע הפרת ין  בג
 ה(רמק

   ₪ 500 ה יחיד 

  אלל ידי החברה עלכפי שהוגדרו  זמנים בלוחות דה יאי עמ בגין 
 (רה )לכל יוםהחב וראיש

   ₪ 250 יחידה 

מכוני  באחת מ (תפנימי  ו/או ת)חיצוני  שירות שטיפהיצוע ב בגין אי
 כל מקרה( )ל השטיפה

 ₪  250 יחידה 

 

שנקהמ הפיצוי   .9.2 אחדוסכם  בכל  סעמ  בע  של  המשנה  תשלו  10.1יף  סעיפי  מהווה  ומוסכם  ם  לעיל,  ראוי 

 . השל הפר מקרה והינו לכל ראשמ

בלן בכל עת או לגבותו  לק  יעשיג ום  מכל סכהפיצויים האמורים    ת סכוםאכות  ת לנה רשאיהי תהחברה   .9.3

דרךמהקב בכל  קיזוז    לן  של  בדרך  לרבות  חילוט  אחרת,  יהוערבוי או  לא  כדבהוראת    יהת.  זה  י  סעיף 

.  1970-( תשל"אהסכם  בשל הפרת  ופותוק החוזים )תרח  לפי הסכם זה ולפיברה  ל החלגרוע מזכויותיה ש

,  בותו להשלים את מתן השירותחייהת ן מקבלם את הגבייתם אינם פוטרי  יים אוו ניכ  יים,הפיצו  וםלתש

 תחייבות אחרת עפ"י ההסכם.או מכל ה

ספ למ .9.4 הסר  מוען  איבק,  כי  לען  הר  מז האמור  גורע  מהקכויל  לגבות  החברה  הפיצויים  במקובלן  ת  ם 

 . ידוכם על סת ההמהפרתוצאה כ השנגרמו ל   הנזקים  יתרת/ , את מלואליהםם, או בנוסף א מיהמוסכ

 

 ירות נותן השמעמד  .10

כי   .10.1 י נותן השירותים מצהיר  ידו כקבלן עצמאי לכל דברהשירותים  על  וועני  ינתנו  ברה,  החסיו עם  יחין 

הקבלן מצהיר  ות.  מעביד שליחות או שותפ-יחסי עובד  יהיו, לא  ובדי הקבלן עם החברהע  יחסיות  בולר

 זה.   סכםבהמו יקשר עאת הסכימה החברה להת צהרה זעל הסתמך רק בה י כ ידוע לו, ומאשר כי  

  דה שב בעובתחה בה, נקבעיה הסכימו הקבלן והחברה בהסכם זהרותים, שעלהתמורה הכוללת בעד השי .10.2

לפעול  ב שהקבלן   ואינו  חר  עצמאי,  העסקתו "עובבגדר  כקבלן  בגין  לחברה  יהיו  ושלא  סיום  או    ד", 

 שהם.  תנאים סוציאליים כל  לרבות  ובד,ות כעזכוי יןגנוספות ב  העסקתו כל עלויות

גום ייקבע ע"י בית הדין לעבודה, אכךלפי .10.3 פי    עלבין  הקבלן ורם מוסמך אחר, בין על פי פניית  , או כל 

  זה,   עובד", למרות האמור במפורש בהסכםה כ"לחבר   הקבלן הגיש שירותיו  כלשהו, כי  גורם אחרת  פני

 ו,  לקט כומתן השירותים בפרוי , בגיןובד"ן כ"ע לקבל  יעג כר שהיה ממסכימים הצדדים כי הש

מהתמורה  70%  ינוה .10.4 אחוזים(  לק  )שבעים  "השכששולמה  )להלן:  זה  הסכם  פי  על  המוסכם בלן    ר 

 "(. בדכעו

ל ייהיה חי  לןהקב .10.5 בו תוגש  ב להשיב  ביום  ייטעו/א  דרישהחברה,  זה, בה  כי ו תביעה הסותרת הסכם    ן 

עו היה או הינו  כ  חברה,ה  לבד שכיר שהקבלן    כר לש  לרה מעהעודפים שקיבל מהחב  שלומיםל הת את 

 וסכם כעובד.  המ

 ת וביטוח אחריו .11
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לגרו .11.1 התחייבויות  מבלי  מכל  זה  הספקע  הסכם  פי  דיו/או    על  פי   בלעדית  יי   הספק  ן,על  שא 
ע עליו  פבחבות המוטלת  דיל  לרי  נזק  ו/או  גופנית  פגיעה  בגין  ו/כוש  ן  לגופו  להיגרם  או  שעלול 

כ  של  לרכושו  לרלשהואדם  לחבב,  מנות  לעירייה,  ו/או  כתוצאה    הןבדיועו   הליהןרה  שייגרם 
או ק/ו  הספקשל    מחדל  ממעשה  ו/או  מטעמו  מי  ו/או  מעובדיו  מי  מש בלנים  או    נה וקבלני 

 נשוא הסכם זה ו/או בקשר עמן. יו  יותהתחייבו  סגרת ביצועעל ידו, במשנשכרו 

חר בדיו ו/או לכל אדם אין לעודכל    ל פייעים עמגה או פיצוי  חייב לשלם כל דמי נזק  מת  קהספ .11.2
עקברו בשיצא  מהנ עבורו  הפועל  ו/או  ו/או  נזק    תו  ביצוע  לגוף  במסגרת  לרכוש,  ו/או  לנפש 

 . ו בקשר עמןם זה ו/א סכו על פי הבויותי התחיי

וישפה את החבר  הספק .11.3 חלוט עקב דרישאו  / ה  בגין פס"ד  ו/העירייה  נגדן  ה  או תביעה שתוגש 
על    לספק דיע  תורה  החבש תנאי  ר בסעיף זה לעיל, ובו כאמולראי  אח  קהספשן  יי נ קשר לכל עב

 חלוט.  להתגונן עד למתן פס"ד   לספק ר ותאפשר תביעה כאמוו/או קיום דרישה 

, כפי שיפורט להלן, כדי  הספקידי  על    חיםאו בעצם עריכת הביטולעיל ו/  11.1בסעיף  ר  אין באמו .11.4
  רה ן ו/או להטיל על החבכל די  י על פאו  / סכם זה וה  י הי על פמאחריות כלש  הספק חרר את  לש
 בדין.   כם זה ו/אור בהסיה חובה נוספת מעבר לאמוריהעיאו  ו/

לגרוע מאחריותו   .11.5 דיןפ -על  הספקל  ש ויותיו  והתחיבמבלי  כל  פ  י  על  זה,  ו/או  בהסכם  י האמור 
"( על  יםת"השירו   ים נשוא הסכם זה )להלן :ות ספק כי לפני מועד תחילת מתן השיריב התחימ
על שם  שמו,  קיים על חשבונו הוא, על  ול וש  לרכים  רותלמשך כל זמן מתן השיורו, ובאו עו ו/יד

פרד  חלק בלתי נ המהווה    זה להסכם    2  ים בנספחהמפורט  את הביטוחים,  מטעמוי המשנה  קבלנ
עול  לפמורשית כדין  הת ביטוח  בר(, אצל חאו "הביטוחים"  וחי הספק" ביט   שורממנו )להלן: "אי

 . אלרביש

ד  ( שנים ממוע7בת שבע )פת  וסה נקופת ף  תוקבית על הספק להחזיק  מקצוע   תחריוא  וח ביט   את .11.6
 . הסכם זהתוקפו של   תום

  ו/או מטעמו, להמציא   זה על ידו  הסכםשוא  נ  השירותים  חילת מתןמתחייב, לפני מועד ת   הספק .11.7
הביטוחים    חברהה די  לי עריכת  בדבר  לנוסח  כנאישור  בהתאם  ב"  2נספח  "ל  חי  טו יאישור 

  טחוא חתום כדין על ידי המב שהכ,  מנוד מ נפרוהמהווה חלק בלתי    ה הסכם זלורף  המצ  " הספק
 רי( נוסחו המקו)ב

כי   .11.7.1 בזה  תגרע ו/או לא  ע  , לא תפגורביטוח כאמעריכת ה  המצאת אישור בדברמוסכם 
 , על נספחיו. זה הסכםי על פ  פקהסהתחייבויות  מ

בזה .11.7.2 אישורי    הספקל  ע  מוסכם  המצאת  ה 2)נספח    קספ הביטוחי  כי  יסת ינה  (  ודי  נאי 
וללא  זה  אמצאה  בהסכם  ב ישות  כאמו(2)נספח    הספקוחי  יטר    הספק יוכל  לא    ר, 

 . מתן השירותים נשוא הסכם זהבלהתחיל 

  קבלנים וקבלני ו כלפי  ו/א  גיןב  הספקת אחריותו של  בין היתר א  ו לכסותחביור   הספק  יטוח יב .11.8
ורחבו ביטוחי  מור( י אע מהלגרו )ומבלי    סףוובנ   ספק הו/או המועסקים על ידי    פקהסמשנה של  

אשפול  הספק הת  עובדיה ה  חברת  ו/או  מנהליה  ל  בגין  ו/או  מחדל  אחריותם  ו/או  מעשה  כל 
 "(. טחחידי המבו להלן: "י )  הספקרשלני של  

הפולי  .11.9 ביטוח  שלישסת  צד  כלפי  האחריות  ידי  נערכ י  על  סעיף    הספקת  פי  אישור  ח  לנספ   1על 
)נספח הספק  תור2  ביטוחי  אתב  ח(  והחב  לשפות  מנה/ רה  )להאו  עובדיה  ו/או  י  חיד "י  לן:ליה 

על מי ממבה ותוטל  ליו  ו/או מנה   הספקו/או מחדל רשלני של    ריות למעשההם אחוטח"( היה 
חים כאילו נערכו בנפרד עבור  ביטות הולבת" על פיו יראו א"אחריות צ   וף לסעיףכפ עובדיו ב  ו/או
 מיחידי המבוטח.  חדכל א
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כת ביטוחי  רי ר עישוח א נספ ל   2על פי סעיף    הספק ל ידי  ע רכת  הנע  מעבידים  ותב ביטוח חפוליסת   .11.10
ות  קר ע לעניין  וייקב   יה הת החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  חב לשפות אתור   ( 2הספק )נספח  

ו/א   תאונת כלשהעבודה  מקצועית  מחלה  )ו  מהעלהלןי  למי  שייגרמו  ביטוח"(  "מקרה  דים  וב: 
ידי   על  זה,ם  עבקשר    קהספהמועסקים  ע  כדי  תוך  הסכם  עבודתםו/או  הינם  קב  כי    אים נוש, 

מי מהע ת  ובובח כלפי  כלשהן  ידי  המועסקים    ובדיםמעביד  חבות    הספקעל  לעניין    הספק ו/או 
 על ידו. מועסקים ה  מהעובדים כלפי מי

מפו .11.11 אחריות  ביטוח  ידי  עית  קצוליסת  על  סעיף    הספקהנערכת  פי  ביטוחי  ל  3על  אישור  נספח 
מי מהם    על טל  ותויה  ה ה ו מנהליה ו/או עובדירה ו/אבת החות אורחב לשפ ת   (2)נספח  הספק  

רשל  בגין  מאחריות  ו/אנות  שמקור   הפרתבשל  ו  קצועית  מקצועית  ו/אובמ  ןחובה  מחדל    עשה 
ה  החבר כלפי    הספקחבות  ביטוח  גרוע מלי ל מב  וזאתיו ו/או עובדיו  ו/או מנהל  הספקשל    נירשל

  תר,הי  ביןוליסת הביטוח תכלול  ה כי פז כם במוס  מור לעיללא  . בנוסףו/או מנהליה ו/או עובדיה
   פת הביטוח.חר תום תקו ים לא)ששה( חודש 6ת גילוי של  ופתק

תנא  הספקביטוחי   .11.12 מפורש  יכללו  המי  פיו  רבטעל  אינו  לבטלם  ח  לרעה  שאי  לשנותם  ו/או 
הבקופבת אם  יטוח,  ת  הוו  ספקל  שלחאלא  רשום  דעלחברה  בדואר  בכתב    ום ילושים(  )ש  30ה 

  לרעה   ו/או שינויביטול  לתוקף    יהיה  לא  כי  יבויתחי   הספקמבטחי    את.עשות זלנתו  כוו  מראש על
ם  ובטרלעיל    כאמורתב  בכהודעה    חהנשלם לא  אהחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  י  שכאלו לגב

 .  ההודעהמועד משלוח מ ים הימ )שלושים(  30חלוף 

פי הביטוחים  על    פקס החי  ביטו זה מבין  אי  חברה כיול  ספקיודיע ל  הספק ו של  טח בכל פעם שמב .11.13
או משונה לרעה, כאמור    היות מבוטלומד ל ( ע 2)נספח    הספקי ביטוח  ור אישפח  נס  לפישנערכו  
מ   12.12בסעיף   את   קהספתחייב  לעיל,  הביט  לערוך  לחב אותו  ולהמציא  מחדש  ר  אישורה  וח 

   .לעיל, כאמור דםויטוח הקול או השינוי לרעה של הביטעריכת ביטוח חדש, לפני מועד הב

מהוראו  ועגר ל  ליבמ .11.14 הוראה  ה מכל  ב נילע  זה  סכםת  ובמקרה  ההסכם,  הסבת  השיין  רותים  ו 
וג כי  לדא   הספקב  , מתחייקספהנה מטעם  מש   קבלן  הסכם זה או חלק מהם יבוצעו על ידי   נשוא

את    אף הם  ויקיימו  יערכו,  םמע  השירותים או בקשר  במתןקו על ידו  יועס  שראקבלני המשנה  
וביטוחאחריף  עבס   םדרשיהנטוחים  ביהכל   ולהלן    ורטמפ כ  (12  עיףס)  זהלהסכם    יות  לעיל 

זכויות    על  ויתורים ו וה  רחבותיכללו את כל התנאים, הה  אלויטוחים  ותם, וכי ב לאחרי לרכושם ו
הנד בביטוחי  התחלוף  ולהלןורט  כמפ,  הספקרשים  בלעיל  אישור  בנספח  לרבות    הספק וחי  יט , 

טוח  ביות ליס פו  ינה המועסקים על ידו תהי המשנה  בלנידי קדא כי ביוולאחראי   הספק. (2)נספח  
לרבות   בהסכםלמפורט    בהתאםתקפות   ב  זה,  הנדרשים  ולסכומים  לתנאים    2ספח  נבהתאם 

 .  (הספק חיישור ביטו)א

בזא  .11.15 כי  מובהר  באח  הספקת,  עריויישא  אתו  מעשה  בגין  החברה  כלפי  דין  פי  במתן  ו  ל  מחדל 
הנית לחבהשירותים  עם  ה  ר נים  יינתנו  לרבות    זה,  הסכםבקשר  אשר  לן  קב   ידיעל  שירותים 

ו מש אחר  הספק נה,  שיהיה  לשהוא  ל אי  ו/או  ו/או  פות  אובדן  כל  בגין  החברה  את  נזק  פצות 
מי מקבלני המשנה, בין אם    ידי   על   עקב השירותים שניתנובעקיפין,    רין ו/או ישרם לה, במ שייג

באיזו/ אובדן   מכוסה  כאמור  נזק  מהפולאו  המפורטסו יו  בת  )בי  סעיףות  ו/או  זה  בנספח  טוח( 
   (  ובין אם לאו.2)נספח   פקהס  וחיביטור איש

  יטוח הנערך ים לכל ב דמקווניים וראשהינם  יכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי  י   הספקוחי  ביט .11.16
בדבר שיתוף  ו/או תביעה  ה  או טענ ו/על כל דרישה    יםמוותר   פקהס  יבטח על ידי החברה וכי מ

  –טוח התשמ"א  ביה החוזוק  לח  59כות כאמור  בסעיף  ו/או ז  טענהכל    לרבות  ה.בר חיטוחי הב
 יה.  וכלפי מבטח החברהכלפי  "ח כפלביטו "  טענתת כל ולרבו   1981

לגר .11.17 מהאמורמבלי  ולהלל  וע  לו  מצ  הספק ן,  עיל  תהיה  לא  כי  ו/או    טענה כל  היר,  דרישה  ו/או 
החב כנגד  עובדי  רהתביעה  ו/או  מנהליה  בגין  ו/או  זכ  זקנה  לשהוא  פי    בגינו   ישיפו אי  על 

זאת את החברה ו/או  הוא פוטר ב(, ו2)נספח    הספקישורי ביטוח  א  ספח י נלפ   רכוהביטוחים שנע
ל  לת עמוטן ההשתתפות העצמית ה )לרבות בגיק כאמור  נזאחריות  לדיה מכל  מנהליה ו/או עוב

 ון.  בזד ה הביטוחקרמשגרם ל כאמור לא יחול לטובת אדםר (. אולם מוסכם בזה כי הפטוהספק
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התחייב  מ  הספק .11.18 דמי  את  הבגי וח  ביט לשלם  בסעיף  פו ן  המפורטות  )  12ליסות  אחריות  זה 
רת הביטוח  על ידי חב  ר שיידרשאחכל תשלום  (, ו2פח  )נס  הספקטוח( לרבות באישור ביטוחי  ובי

להן   ובמובקשר  כל  למלאעד  את  הה   ולקיים  בכ,  כלשונן  ותפוליסוראות  לפגוע  לליות  ומבלי 
לשמורמואה הבטיוהורא על    ר,  הנכללות  והזהירות  בחות  היסופול ת  שקיימות  בית  ככל  טוח, 

הסכם    עםתים בקשר  תן השירומה בתוקף במשך כל תקופת  ינתהי  ותיסדא כי הפולולוו  ולדאוג 
לאזה בנוסף  לגרו.  ומבלי  לעיל  ממור  את  מנו,ע  כי  הספק  קצועית  מ  אחריות ביטוח    מתחייב 

   .חיונספעל  ם תוקפו של הסכם זה  ועד תומים מע שנ פת בת שבוסנתקופה   למשך בתוקףיחזיק 

  תביעה עלעל כל אירוע העלול להוות עילה ל יו  וודע למנהל עם הי מתחייב להודיע לחברה    פקהס .11.19
ביטוח  מקא  פי  אחרצועית חריות  א,  שלישי  צד  כלפי  מתחייב    בותחו  יות  כן    הספק מעבידים. 
נוגדככל שהדבר איה עם החברה  ול לשתף פע ש לשם מימוש שיידר  לככ  ,הספקאינטרס    את  נו 
ת החברה על פי ביטוחי  ימוש זכויואו מ/ ו  להגישה למבטחים  תחליט   רההחבשר  ח איטו תביעת ב 

 .  הספק

ו/או מנהליה    חברהת ה יהיה אחראי לשפות א  הספקלהלן,  ר לעיל ו מו לגרוע מהאן ומבלי  כמו כ .11.20
ע מהפרה  י הנובחביטו סוי  קב אי כיע  םלמי מה   א בגין כל נזק אשר ייגרםמלו/או עובדיה באופן  

קיו אי  ש ו/או  מי  נאמת   נאיתל  ם  יד  הביטוח   פוליסותאיזו  מי  ו  ו/א   הספקי  על  ו/או  מנהליו 
ל  ע  פקהס  ובת השיפוי מוטלת עליות ו/או חכי האחר   כך, בכפוף לם על ידומהעובדים המועסקי

   פי חוזה זה ו/או על פי דין.

ום  בת  ה ו/או אי קיוםהפרי  יסות כלבפו  יקבעי  האמור  ותיוע בכלל סף לאמור לעיל ומבלי לפגנוב .11.21
מתנאי  מ  אי  תנשל  לב   ידי  הביט  תופוליסאיזו  על  מתן  הספקוח  אי  מוגבל,  לא  אך  לרבות,   ,

בזכויות    יפגעולא  ו,  מטעמ מי  ו/או    הספקב על ידי  עשו בתום לתביעה שנת  או אי הגשהודעה ו/
 לו.  א  םביטוחי הליה ו/או עובדיה  על פי מנהחברה ו/או  

מ  יאוחלא   .11.22 תום  )שב  7  -ר  ממועד  ימים  מתחייב  ספקה  וחיביטפת  תקו עה(  לחזור    הספק, 
אישוולהפק  את  הביטוח  יד  עריכת  בסע2)נספח  ר  כאמור  תון  בגי,  לעיל  12.7יף  (  קפם  הארכת 

במועדים  (,  2ח  ספ)נ   הספקולהפקיד את אישור ביטוחי  זור  לח  מתחייב  הספק נוספת,    לתקופה
  זה  כםסהר ב אמום להתאב בעריכת הביטוחים בו מחוינ היד  ל עוביטוח וכת פמדי תקוהנקובים, 

 על נספחיו.  

  אי מתלה תנ  ההינ   ,ורכאמ (  2ח  )נספ"  הספקי  ו שהמצאת "אישור ביטוחכי ידוע ל   מצהיר   הספק .11.23
מתן  לתח   יםומקד להמשך  ו/או  מ   רשאית  תהייה  והחברה  םרותיהשיילת  את    קהספלמנוע 

מתן   המשך  ו/או  במקכ  םהשירותיתחילת  שאמור  לא    ,כאמור  ההצהרה,  ו/או  רוהאישרה 
  מוסכם כנדרש.ה  ועדמ ב וצאהומ

תם,  יקאו אי בד/בדיקתם וב, המצאתם ו/או  הספקבעריכת ביטוחי  רש כי אין  במפו  מוסכם בזה .11.24
ו/או    טעמהמ   או על מי ו/ חריות כלשהי על החברה  יל א להט בשינויים, כדי  ו/או  די החברה   על י

  ותו חריאמ  שהיו/או לגרוע בצורה כללצמצם    כדי  ו/אולמוסכם    תםמדבר התאלהוות אישור ב
מהתחייבויותיו  /ו דיןו/ה  ז  הסכםפי    על  פקהס של  או  כל  פי  על  להטי   או  כדי  אחריותו/או    ל 

 באים מטעמה.  ו על מי מהחברה ו/אה כלשהי על

  12.7ים  כאמור בסעיפ  הספקי  טוח יבר  אי המצאת אישו המצאת או  מובהר כי  ספק  סר  ה למען   .11.25
   , על נספחיו.זה םסכהי פ - על פקהסתפגע בהתחייבויות ד, לא  עבמו לעיל 12.22  –ו

ור לעיל  אמכ  הספקדי  צאו על ילבדוק את אישורי הביטוח שיומייבת(  )אך לא ח  תרשאי  החברה .11.26
על פי סעיף  יו  ות שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויקון  תי  יב לבצע כל שינוי אומתחי   הספקו

 ח(.  טוי ריות ובזה )אח  12
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  וק את לבד  הישורי הביטוח וזכות לאחס בי ברה הח  כי זכות הביקורת של  מתחייבוהיר  מצ קהספ .11.27
  ה ממי מטעעל    אוו/  ברההחמטילה על  ל, אינה  כמפורט לעי  תיקונםולהורות על  יטוח  אישורי הב

אחרי  וכל  חובה  טיבם  שהיאות  כל  כאמור,  הביטוח  אישורי  לגבי  ,  לגבי  או  ותוקפם,  היקפם, 
ו/או על פי כל    זה  םהסכפי  על    פקהסה שהיא המוטלת על  כל חובמרוע  י לגין בה כד וא   היעדרם,

 דין.  

  הינו לו  כל סכום  ב  לעכ  תרשאי  תהייה  ה החברוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  ומבלי לגר  בנוסף .11.28
בקשר   הספקדת לזכות  מוהעביטוח( מהתמורה  אחריות ו)סעיף  זה    12  על פי תנאי סעיף  תאיזכ

 ם מראש. מי( יבעה)ש 7, , בכתבספקעה על כך ל שהודי יבתנאזה ווא הסכם  נש התקשרותעם ה

ה .11.29 על  בזה  תשלוחברה  מוסכם  עם  התבכי  ויישוב  במלואם  הביטוח  תגמולי  בהתאם  ם  יעה 
החב  עללמוסכם   לידי  יושב  בנ  ספקרה,  המעוכב  הויכו הסכום  )באם  י  לחברה  שנגרמו  צאות 

 .  ורמטוח, כא ר עם התביעה לתגמולי הבי קשנגרמו( ב

  הספקות העצמית חלה על  תפ השתוה  טוח הבי  דמיהאחריות לתשלום  רש כי  ובמפ  בזה  מוסכם .11.30
 לא על החברה ו/או על מי מטעמה.  ובכל מקרה לבד, ב

אחר כל דרישות    למלא  פקהסזה לעיל, מתחייב    מקום בהסכםמור בכל  האי לגרוע מוסף ומבלבנ .11.31
לבי החוק  בריאטווהוראות  ביטוח  חוק  לאומי,  ממלכח  הצוו י  תות  וכדוו התקנ ים,  וכל  מה,  ת 
החו לפי  מכלליעיוב   "ל,הנ  קים שהותקנו  לפגוע  מבלי  אך  האקר,  לעיל,  ות  שכל  מור  באופן 

י  ה שיועסקו באופן מקר שליחיו ואל , לרבות זהשוא הסכם ירותים נהעובדים שיועסקו במתן הש 
 "ל.  חוקים הנה  ית שעל פכם זה, זכאים לכל הזכויו הסני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ו זמא

בזאתהמוב .11.32 בסעיףר  הוראה  כל  כי  איוביטוח(    ותחרי)א  זה  12  ,  לביטוח  באבקשר  לגרוע  נה  ה 
אחריותו  מכ בדבר  ההסכם  הוראות  של  בא  הספקשל  וחם  כאם  לנזקים  בסעיפייגרמו  ם  מור 

 י הדין. על פ או אחרים בהסכם זה ו/ 

סעיף  מ .11.33 הוראות  כי  הנן    12ובהר,  וביטוח(  )אחריות  והפרהסה מעיקרי  זה  הפרה    הווהתן מ כם, 
 . סודית של ההסכםי

 יותסוד .12

ו/או יפיץ לצד ג  יר,יעבלא  אה ועל סודיות מלשמור  יהוא  יב כי  חי מת   בלןהק דע סודי  כלשהו מי'  ישתמש, יגלה 

החברה  זה לתועלת  ם  מטרת ביצוע הסכבמסגרת ולש בו רק  ישתמלא  רין ובין בעקיפין, א, בין במישגע לחברהונה

ו/או    חומר  ו מוצר ו/או א/ך ומסמאו  ו/  חפץל  כ החברה  ממשרדי  הוציא  ללא    קבלן המתחייב  ן  כ  בלבד.  וולטובת 

ס  במסגרת  שיגיע  ודי  מידע  זהלידיו  כאלה  הסכם  לרבות  ע ,  ידו במהשהוכנו  לחברמתן השי  ך לל  ו/או ה  רותים 

תכניו  העסקיל קשר  בו  ו/א להם  בקשר   ו/או  לה   לאשל החברה,    ה תיו/או  לבלאח  ותשלהר עתיק  מידע  ב  עצרים 

שהסו תדפיסהעתקה  , כפולדי  צילום,  כו/א ,  ,  צ ו  אלא  תקהע  ורתל  אחרת  ולצרכי  במסגר ה  רותים  השי  מתןת 

כאמ  בלבד.לחברה   לסודיות  תחול  ההתחייבות  תקופור  וא  ת במשך  לאחריה  ההסכם  זמןהלא  ל ף  . גבלת 

 זה. רת הסכם הפ בכלל עקהיות נחלת הבד שלא הפך לבלא נחלת הכלל, ותחול על מידע שהו ת לאיבוההתחי

ו/או  השירותים  או מתן ה ו/ החבר רותו עם התקש  במהלך הקבלןי יד  על עשהו נו/אן מך וכיוב' שהוכ , מס מרוכל ח 

מוותר בזאת, על הוא  ו   ,לא תהא  לקבלן החברה    הבלעדי של  ו וא רכושה  ו,תכניותיו/או    וי עסקם החברה,  בקשר ע

  .ברהלחכים יוהשיותו ויים ברשמצה  כיו"ב,כל חומר, מסמכים, ציוד ול זכות עיכבון ע כל

 יותזכורת  העבם וסכהמחאת הה .13

יבצע 13.1 כ  הקבלן  הקבל עצמוב  השירותים  לאת  להמחות  ן.  ו/או  להעביר  רשאי  להסב  ו/  אינו  לאחר,  או 

, אלא  נוממ הנובעות    כויותהזתחייבויות ו/או  הה   ,מנוההסכם ו/או כל חלק מקיפין, את  בעאו  ין  רשבמי

ועדת המכ ביצועין בהעאאש.  ומר  ברה בכתבהח  לרזים ש בהסכמת  י  כד   אחרלן  לקב  ים ותהשיר   ברת 
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מאחרי ה לגרוע  הקבל ותו  של  לבמלאה  ה ן  שליצוע  הקבל   השירותים   נאות  את  לפטור  מאיזה  או  ן 

כ החברה  פל מחיוביו  ההסכםי  המכר  .  עפ"י  וועדת  העבשל    זיםבמידה  את  תאשר  ביצוע  החברה  רת 

ת,  מכוהס  ת,אישורים, הרשאוסיון,  נעלי  ות במשנה להי ה  ינ על קבלו/או שימוש בקבלני משנה  ת  השירו

 ה. דין והם לא יוכלו להעסיק קבלני משנעל פי רים מתאימים והיתניים  סיווגים קבל ם וחיביט

 ההסכם ביטול .14

מ  לימב הח  לעילם  בהסכ האמור  לגרוע  זכות  ההסכם,  לבט  ברה לגבי  את  רשאל  הסהחברה  לבטל  זה    כםית 

 באים: עים הירותר מהאו ו י א אחד , בקרות מתדקדעה מולאלתר, ללא צורך בהו

 ל פי ההסכם ו/או הדין.ע  דיתיסו  רה הפ כל 14.1

  ביצע  מי מטעמוו  ציע ו/א מ  החברה   עםמסגרת ההסכם ו/או כל הסכם אחר  כי בר  חשד סבי  התעורר  14.2

לבצע   ן הקבל ניסה  ה א  או  בבימעוריה  ו  כנגב  תרמית  החבצוע  ו/או  ד  עביבירה  בקשר  צע  פלילית  רה 

 . החברר הוע עבודה עבואו לביצעין ו/קבמקרסקה  ו/או לע  יםתתן שירולמ

ש  דהבמי 14.3 לחברה  יתברר  ההסכם  התובתקופת  בעבירקשלקבלן  שנחשד  קבלן  עם  שותפות  או  ות  רות 

 ה. פי החברכלמרמה 

 הסכם זה. טים במפורם הותיירפק לחברה את השמהקבלן לס  אם נבצר 14.4

ה 14.5 הקאם  הסכם פר  ולא  ז  בלן  תוך ה  ההפרה  את  ההוד ממ   יום  14  תיקן  ש ועד  החעה  אוד בל  ות  רה 

 ה. ההפר

ות החברה מכוחו של ההסכם,  רש העומד ל  לכל סעד אחרוע מזכויות החברה  גר י לבכדיל  לע  אין באמור 14.6

 ין. כל ד מכח או 1970  -סכם(, התשל"א בשל הפרת ה)תרופות ם ק החוזיחותקשרות,  מסמכי הה

 שונות .15

 . הצדדים  משני כלשהו לצד  בלעדיות ריוצ זה הסכם אין 15.1

  גזירהו ממנה  קדים ולא ילמדת  ווהתה   לא  ים,מסוים או בסדרת מקר   במקרה  הכם ז י הסא ייה מתנסט 15.2

לכל מקרשו בעתיד.וה  השתמ  ה אחר  השתהלא  או  צה מש,  מה,  ד מהצדדיםלהשתמש  יות  כוזבזכות 

לו  המו ז קנות  הסכם  בסדרתבמקר  ה,עפ"י  או  מסוים  יראו  ה  לא  זכות  ב  מקרים,  על  ויתור  כך 

 תיו. מזכויו 

  כל משאלהיה כל תוקף  י  ולאו,  ושאלמ   יים בין הצדדים ביחסהמשפט  םיחסי את ה  זה ממצהם  כהס 15.3

ן  ב וביכתבלל, בין  בכיימו, אם  ו או התק כמה, אשר ניתנהבנה, התחייבות או הסטחה, מצג,  , הב ומתן

פה,   במפורש  בעל  במיוב בין  לכריתן  עובר  זה.שתמע,  הסכם  י  ת  בהוראוהילא  שינוי  לכל  תוקף  ת  ה 

 ו. על ידי כל הצדדים ל ונחתם בבכת נערך אלא אם ה,זהסכם 

או קבשיי  רהבמק 15.4 הוראה  כי  מהוראות  ע  א   הוראות  זה  ניתנת/ניתנוהסכם  או  ינה/אינן  לאכיפה  ת 

תקפותן  לפגוע בחוקיותן, או    עפיבכך כדי להשלא יהא    כלשהו, עםט ת תוקף מרון חסרת/חסהינה/הינש

ה תקפה או ניתנת  בהורא   םתותאאו    ףאה תוחלורהה כזה הובמקר  שאר הוראות ההסכם  שלואכיפתן  

 בה ביותר האפשרית. בצורה הרח הוראות הסכם זה,פשר מיצוי של  יא ן שאופ , ביפהלאכ
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ד  אח  י צדדי  עה שתשלח על. כל הודהסכם זהל   אורט במבומפם זה הן כצרכי הסכהצדדים ל  ובותכת 15.5

  רשום  רבדוא לוח  שמעת המ   ותעש  72ור  כעביעדה  ב כאילו הגיעה לחשהכתובות שלעיל תלמשנהו לפי  

 ה.לוח בפקסימילימש עת ו מד אבי שעות מעת מסירה 4או 

 

 

 החתום:  הצדדים על ולראיה באו
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 הספק      בע"מ 2010מי אביבים  

  אמצעות: ב       ות:צע באמ       

  פ    תפקיד: ת           תפקיד:        

  תאריך:           תאריך:       
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   (הזוכה להצעה אם  בהתלהסכם )יצורף   ףריתע –א  '1 חספנ
 
 

 ________  מיום   __________כם מס' להס
 
 

 כם. מההספרד מהווה חלק בלתי נ  זהספח נ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "מ בע  2010ים  יבמי אב                  

 

 

 הספק                                    
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 פקהסטוחי  יר באישו -2 נספח
  

 השטיפה ני עבור תחנות הדלק ומכו  המציעהשל  ו/או של קבלני המשנה  המציעהע"י מבטחו של   וםחת  ביטוח  שוראימציעה תגיש ה

 ________ __________ תאריך הנפקת האישור  ם אישור קיום ביטוחי

ולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם  ינו כר זה אישוהמפורט בה. המידע המפורט באידע  קף, בהתאם למתובביטוח   לכך שלמבוטח ישנה פוליסת א  אישור ביטוח זה מהווה אסמכת
בקש  אי באישור זה מיטיב עם מ תנהאמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  גבר ים הקבועים בפוליסת הביטוח ירטים באישור זה לבין התנאמפו זאת, במקרה של סתירה בין התנאים ש

 .ורשהאי

 ישור הא מעמד מבקש אופי העסקה  מבוטחה ורמבקש האיש

  שם שם

למתן  533/21מכרז  ☒
שירות תדלוק ושטיפת  

 רכבים
 

 

 .שירותיםמזמין  ☒

 אגיד מים וביוב. ( ת097) ☒

 חברה עירונית. ☒
 

 להלן""מ )בע 2010אביבים  מי 
 חברה"(ה

 

 _______ ____ת.ז./ח.פ. _ __ ________ ת.ז./ח.פ. __

 מען מען

 פארק   ,121דבורה הנביאה 
 , תל אביב 7 עתידים בניין

 תל אביב יפו 

 

 

 הביטוח סוג 
חלוקה לפי גבולות  

 אחריות או סכומי ביטוח 

ר  מספ
 ליסה הפו

תאריך  
 תחילה 

  תאריך
 סיום

גבול האחריות/  
 חסכום ביטו

 נוספים בתוקף סוייםכי

 ' אם לנספח דבהת  לציין קוד כיסוי יש טבע מ סכום 

  צד שלישי 
 

 _________ 

 מיום
 

 _______ 

 עד יום
 

 _______ 

8,000,000 
 

 אחריות צולבת.   302 ₪.
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 לתביעות מל"ל. יסוי כ 315
 ח נוסף בגין מעשי או מחדלימבוט 321

 מבקש האישור.   –ח המבוט       
 זה. בפרקור מוגדר כצד ג' ש האישמבק  322
 ניות. שואר 328
 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד 329
 שלישי.        

  מעבידים ותאחרי
 _________ 

 מיום
 _______ 

 עד יום
______ _ 

20,000,000 
לתקופת 

 טוח. הבי
6,000,000  

 למקרה

.₪ 

.₪ 
 קשויתור על תחלוף לטובת מב   309

 האישור          
 וייחשב היה – מבוטח נוסף  319

 בדי המבוטחעומידם של מי כמעב        
 ראשוניות.   328

  אחריות מקצועית
________ _ 

 םמיו
 _______ 

 יוםעד 
 _______ 

 
2,000,000 

 אחריות צולבת.   302 ₪.
 ן מעשי או מחדליף בגימבוטח נוס 321
 מבקש האישור.   –המבוטח        
 ות. שונירא 328
304 

 
  רכוש

 _________ 
 מיום

_____ __ 
 עד יום

______ _ 
 
_________ 

₪. 309 
314 
316 
328 
313 

  מלאי לקוחות
 _________ 

 מיום
___ ____ 

 עד יום
 _______ 

 
_________ 

.₪ 

 

 (:ג'י המצוין בנספח ים כפהמתאישור, יש לציין את קוד השירות  זה בין המבוטח למבקש האם בחו)בכפוף, לשירותים המפורטי  פירוט השירותים
 פה רכביםשטי ות תדלוק / שירות( שיר    )

 ול/שינוי הפוליסה  יטב
ודעה  לאחר משלוח ה )שישים( יום 60שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  למעט ת ביטוח, שינוי או ביטול של פוליס

 וי או הביטול.למבקש האישור בדבר השינ
 מהדורת הפוליסה

  הערות _____ _____ ביט מהדורה ________ __ רהחב

 ישורחתימת הא
 המבטח:
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   –להסכם    3נספח 
  נכון ליום קטנועים( שבבעלות החברהרים, גרמשא, נ )קל, מסחרי,  רשימת כלי הרכב

.202101.06 

 

 בכל סוגה"כ ס כלי רכב כמות  יצרן / דגם סוג

 6 6 ורנו קנג נגונו קר

 3 3 היילוקסויוטה ט ילקסהיויוטה ט

 
 חרי מס -כב קל ר

 I10 1יונדאי 

6 
 I20 2י ונדאי

 1 מטריקס  יונדאי
 1 מסטרסקודה רו

 1 2מזדה 

 
 

 גררים ניידים נ

 1 א ג נגררים 

31 

 2 סוכנויות אביב
 2 אטלס

 4 אלקלעי 
 2 יוניפורם

 17 נוע-מ
 3 ורה תחב-ת

 ןוט 10שאיות מעל  מ
 FL7 4 וולוו

5 
 LF4 1ף דא

 טון  4שאיות עד מ
 NT 400 1ניסאן 

2 
 40C13 1 ווקואי

 נועים ואופנועיםטק
 1 סמ"ק  650י סוזוק

 3 סמ"ק  250סאן יאנג  7
 3 סמ"ק  125ימהה 

 

 
 הבהרה:

י לחייב את החברה. כמו כן מובהר בלבד ואין בהם כד ידע שם מתן מנו לעיל הינם ללי הרכב שצויגמי כד •
ך תקופת  ן וירכשו במהלשיתכפים ות גם עבור כלי רכב נוסריצטרך לתת את השיוכה הזק ת שהספאבז

 .וא נמנההסכם גם אם ל

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


