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 כ"ו טבת תש"פ              

 3232ינואר  32 

 עבור רכבי עיריית הוד השרון אספקת דלקשירותי  למתן פניה לקבלת הצעות

 . לרכבי העירייה אספקת דלקמתן שירותי התקשרות עם חברת דלק ל לעיריית הוד השרון הסכם

 לפיכךברכביה במתקנים אוניברסליים ו "דלקן"בהתאם לעדכון בדין, החליפה העירייה את מתקני ה

 ,רכבי העירייה 02-כדלק עבור אספקת  ישירותמתן המספקות דלק, ל נוספות חברותלהתקשר עם מבקשת 

 והכל בהתאם לפרטים שלהלן:

 ם להגשת בקשהתנאי .1

דלקן " , המאפשרת תדלוק באמצעותלאספקת שירותי דלק חברהלהיות  פונהעל ה 1.1

 ."אוניברסלי

על הפונה להתקשר עם העירייה בהתאם למחירים ולתנאים הקבועים בהסכם המצ"ב  1.3

 למסמכי הליך זה.

 

 בקשההמסמכים נדרשים להגשת  .2

, וההסכם המצ"ב, לרבות מסמך הצעת המחיר מלאים וחתומים כנדרשההליך כל מסמכי  3.1

 .חתום בכל עמוד ועמוד ובמקום המתאים בסיומו

 .תעודת עוסק מורשה 3.3

 אישור על ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוק. 3.2

 וי מס במקור.אישור על ניכ 3.0

וכן החברה אצל רשם החברות מציע, שהוא חברה בע"מ, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של  3.2

אישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את החברה בצירוף דוגמאות 

 .חתימתם

 

 הגשת הבקשות .3

באמצעות הדוא"ל, לכתובת                       יש להגיש  ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים, את הבקשות 2.1

hasharon.muni.il-michraz@hod   0.2.2626יום לעד וזאת.  

 

יובהר ויודגש, כי העירייה שומרת על זכותה לקבל פניות גם לאחר מועד זה והכל לפי שיקול 

 דעתה וצרכיה בלבד.

 

 

 

mailto:michraz@hod-hasharon.muni.il
mailto:michraz@hod-hasharon.muni.il
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קול קורא למתן שירותי " עבורבנושא הודעת הדוא"ל כי ההודעה מיועדת לציין  יש 2.3

 ".אספקת דלק עבור רכבי עיריית הוד השרון

 

העירייה רשאית לבחור בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי ו אין בתהליך הפנייה לקבלת 2.2

נוספים שלא  ספקיםאחד או יותר וכן רשאית להתקשר עם   ספקבאמצעות הליך זה  

כן יובהר, כי אין בהליך זה בכדי להחליף את  באמצעות הליך זה והכל לפי שיקול דעתה בלבד.

 ההתקשרות הקיימת של העירייה עם חברת דלק.

 
 

העירייה תהיה רשאית לפנות לפונים בבקשה להבהרות או קבלת פרטים נוספות וכל לבטל  2.0

 הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה. 

 

יר מועטות בהליך זה, שמורה במידה ולא יתקבלו הצעות מחיר ו/או יתקבלו הצעות מח 2.2

לעירייה הזכות בהתאם לשיקול דעתה, להאריך את מועד הגשת ההצעות ו/או לשנות את 

 .התנאים ו/או לפנות לספקים נוספים

 

 ,עו"ד לירון שטאובר במחלקת חוזים ומכרזיםלשאלות והבהרות ניתן לפנות, בכתב בלבד, ל 2.3

אין . 2.3.3232עד ליום   LironS@hod-hasharon.muni.ilכתובת:ל ,באמצעות הדוא"ל

 יב על כל השאלות שישלחו או בכלל.גהעירייה מתחייבת לה

 

 אופן בדיקת ההצעות .4

כל יעביר את ההליך ו מציע שיעמוד בתנאיהעירייה תבחן את מסמכי המציע, כאשר כל  0.1

כנדרש, תהיה רשאית העירייה להשלים מולו את  חתומיםמלאים והמסמכים המבוקשים 

 .ההתקשרות והכל לפי שיקול דעתה וצרכיה בלבד

 

 שונות .5

אין העירייה מתחייבת להיקף הזמנות כלשהו או בכלל ולפונים לא תהיינה כל טענות ו/או  2.1

 דרישות כנגד כך.

ביוזמתה או בתשובה לשאלות  הליך,העירייה רשאית להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ה 2.3

www.hod-המבקשים. השינויים והתיקונים כאמור יתפרסמו באתר העירוני 

hasharon.muni.il.   ההודעה ו/או המסמך המעודכנים ביותר שתפיץ העירייה, הם שיחייבו

 את העירייה בלבד.

http://www.hod-hasharon.muni.il/
http://www.hod-hasharon.muni.il/
http://www.hod-hasharon.muni.il/
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ין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא ורק תשובה פה, א-ה שינתנו בעלכל הסבר, פרשנות או תשוב 2.2

 תחייבנה את העירייה.בכתב 

 כל האמור הינו לשני המינים., אך יובהר כי המסמכים מנוסחים בלשון זכר למען הנוחות בלבד 2.0

 
 
 
 

 בברכה,
 
 

 ,רביב בן רובי
 במחלקת הרכ
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 התקשרות הסכם

 2626ביום ____ בחודש ________ שנערך ונחתם בהוד השרון 

 השרון -עיריית הוד  : בין

 ,22מרח' יהושע בן גמלא   

 הוד השרון  

 "(העירייה" -)להלן   

 מצד אחד          

 __________________________  : לבין

 מס' ת.ז./ח.פ. __________________

 כתובת ______________________

 ___________________פקסימיליה: 

 טלפון: _______________________

 "הקבלן"( -)להלן 

 מצד שני          

  

ובהתאם לשינויים בדין, העירייה  11.13.3211ולעירייה התקשרות עם חברת דלק מיום  הואיל

 ;תדלוק אוניברסלי ברכבי העירייההתקינה מתקני 

 

נוספים לקבלת שירותים לאספקת דלק  והעירייה מעוניינת בהתקשרות עם ספקים והואיל

באמצעות מתקני תדלוק אוניברסלי לרכבי עיריית הוד השרון ולצורך כך פרסמה הליך 

 לקבלת הצעות מחברות מתאימות;

 

וביום ____________, מצא צוות מטעם העירייה את פניית הקבלן מתאימה לכל תנאי  והואיל

יה, כי הוא בעל הידע, המומחיות והכישורים ודרישות העירייה, והקבלן הצהיר בפני העירי

 המתאימים לבצע העבודות המבוקשות וכן כל עבודה אחרת המפורטת בהסכם זה;

 

 העירייה מעוניינת לקבל מהקבלן שירות והקבלן מעוניין ליתן שירותים אלה; והואיל

 

בהסכם  וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם הכל כמפורט והואיל

 זה.

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 

 מהות החוזה .3

רכבי עיריית עבור   לספק שירותי אספקת דלקהעירייה מוסרת לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו  .3.1

וכי  , או בכלל,בהיקף כלשהו. מובהר, כי העירייה אינה מתחייבת על רכישת כמות דלק הוד השרון

 (."העבודה" -היקף הרכישה תלוי בצורך המשתנה של העירייה.  )להלן 

ביצוע העבודה יעשה על פי הוראות חוזה זה על נספחיו, ובהתאם להוראות, להנחיות ולביאורים  .3.3

 שינתנו על ידי העירייה, בין בתחילת העבודה ובין מעת לעת.

 ובאיכות מעולים, לשביעות רצון העירייה.הקבלן יבצע את העבודה בטיב  .3.2

 

 השירות המבוקש .2

רכבים עירוניים  02-לכ)ככל שיידרש(, אוקטן לחודש ואספקה של סולר  52אספקה של דלק מסוג  .2.1

 . או בכלל יובהר, כי והעיריה אינה מתחייבת על רכישת כמות כלשהיצמודים. 

 

 

 תקופת ההסכם .0

. לעירייה בלבד 12.13.3232חתימת הסכם זה ועד ליום תקופת ההתקשרות בין הצדדים הינה מיום  .0.1

חודשים נוספים או חלק מהם והכל לפי שיקול  13האופציה להאריך הסכם זה בשתי תקופות של 

 דעתה וצרכיה בלבד.

 

 הצהרות הקבלן והתחייבויותיו .2

הקבלן מצהיר, כי הוא מסוגל לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה וכי הוא בעל ההכשרה,  .2.1

 יכולת, הכישורים והמומחיות הדרושים לביצוע הטיפולים נשוא הסכם זה.ה

הקבלן מצהיר, כי הוא עוסק מורשה ו/או בעל פטור ממע"מ עפ"י חוק. הקבלן ימציא לעירייה  .2.3

 אישור מתאים בטרם החתימה על הסכם זה.

ל בלעדיות ומוסכם עליו כי אין לו כהקבלן מצהיר כי ידוע לו שלעירייה התקשרות עם חברת דלק  .2.2

 במתן שירותים לעירייה כמפורט בהסכם זה.
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 העברת ו/או הסבת זכויות .3

 וו/או התחייבויותי וזכויותי את הא זכאי להמחות ו/או להסב ו/או להעבירילא  מובהר, כי הקבלן .3.1

 .עירייהעל פי הסכם זה, כולם או חלקם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה בכתב של ה

 

 התמורה .1

נטול  55למחירון ליטר דלק אוקטן העירייה תשלם בהתאם  -  55ליטר בנזין מסוג אוקטן  תמורת .1.1

הנמכר בתחנות הדלק בהתאם לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים  בשירות עצמי עופרת

 ,)מחירים מרביים בתחנות תדלוק( המתפרסם בתחילת כל חודש באתר משרד האנרגיה והמים

  ., כולל מע"מ, כדיןותאגור 12בהנחה בשיעור של 

 

ובהנחה ליטר סולר  העיריה תשלם בהתאם למחירון הקבלן העדכני עבור - תמורת ליטר סולר .1.3

 , כולל מע"מ כדין. אגורות 125בשיעור של 

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .8

הקבלן מצהיר, כי הוא בעל עסק עצמאי וכי השירותים הניתנים על ידו לעירייה ניתנים כקבלן  .8.1

 כעצמאי.

 הקבלן מצהיר, כי הוא רשום כעוסק מורשה במע"מ או בעל פטור ממע"מ עפ"י חוק. .8.3

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שעליו לשאת בכל התשלומים המגיעים לכל רשויות המס לרבות למוסד  .8.2

 לביטוח לאומי ולמס הכנסה.

ספרים, ופטור מניכוי הקבלן יציג בפני העירייה אישורים מתאימים מטעם רשויות המס על ניהול  .8.0

במקור. כן יציג הקבלן בפני העירייה אישור מטעם המוסד לביטוח לאומי על תשלום לביטוח לאומי 

ועל היותו רשום בביטוח לאומי כעצמאי. מובהר, כי העירייה תוכל לעכב את תשלום התמורה 

 כאמור לעיל היה ולא ימציא הקבלן את האישורים כאמור בסעיף זה.

, כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מי מטעמו ובין הקבלן מצהיר .8.2

 העירייה יחסי עובד ומעביד.

הקבלן מתחייב לשפות את העירייה בגין כל תובענה שתוגש כנגדה, שעילתה קיום יחסי עובד מעביד  .8.3

ן אם תוגש ע"י צד בין הקבלן או מי מטעמו ובין העירייה, בין אם תוגש ע"י הקבלן או מי מטעמו ובי

 ג'.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מצהיר הקבלן, כי ברור לו ומוסכם עליו, כי התמורה המפורטת לעיל  .8.1

מבוססת על הצהרותיו לעיל, ועל הנחתה של העירייה כי בינה ובין הקבלן לא מתקיימים יחסי עובד 

תן בקיום יחסי עובד מעביד. אי לכך מסכים הקבלן, כי בכל מקרה בו יתבע מהחברה זכויות שעיל
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מעביד או יקבע ע"י ערכאה שיפוטית או כל גורם אחר, כי בינו ובין העירייה מתקיימים יחסי עובד 

מהתמורה הנקובה לעיל והקבלן ישיב  32%מעביד, יחשב שכרו הראוי של הקבלן כעובד על בסיס 

אריך תשלום מהתמורה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מת 12%לחברה את ההפרש בשיעור 

 התמורה ועד התשלום בפועל.

 האמור לעיל יחול בין אם תוגש תביעה ע"י הקבלן עצמו ו/או אם ע"י מי מטעמו ו/או צד ג' אחר. .8.8

     

 אחריות לנזקים .5

הקבלן יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרמו לרכבים ו/או לעירייה, לרבות עובדיה,  .5.1

 של הקבלן.רכושה וכיו"ב, עקב מעשהו או מחדלו 

הקבלן מתחייב לפצות את העירייה ו/או את עובדיו ו/או צד שלישי בגין כל נזק אשר גרם להם בשל  .5.3

 מעשיו.

מובהר, כי במידה ותחויב העירייה לשלם לצד שלישי תשלום כל שהוא בגין נזקים שנגרמו להם  .5.2

, זאת למעט עקב מעשיו של הקבלן, ישפה הקבלן את העירייה בכל הסכומים אותם תחוייב לשלם

 נזק או פגיעה הנובעים מליקויי האחזקה התקינה של המתקן ואביזריו.

הקבלן מתחייב, כי תחול עליו באופן בלעדי האחריות המלאה, לכל מקרה של פגיעה מכל סוג  .5.0

שהוא, נזק או הפסד שיגרמו לרכב ו/או לצד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע 

סכם זה למעט נזק או פגיעה הנובעים מליקויי אחזקה תקינה של המתקן התחייבויותיו עפ"י ה

 ואביזריו.

לא יהיה בעובדה, כי הסכם זה הסתיים כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי נזקים שעילת התביעה  .5.2

 בעניינם נובעת מהסכם זה ו/או מהשירות שניתן לפיו.

 

 ביטוח .12

בלן ימציא לעירייה בטרם חתימתו על הקבלן מתחייב לבטח את עצמו, בביטוחים הנדרשים. הק .12.1

 הסכם זה אישור מאת חברת הביטוח על קיום פוליסת ביטוח.

אין באמור לעיל כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאיננו  .12.3

 מכוסה בפוליסת הביטוח.

 

 ביטול ההסכם .11

 22העיריה תהיה רשאית לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא ובלבד שנתנה לקבלן הודעה מראש בת  .11.1

 ימים לפחות.  



    

 עיריית הוד השרון          

 הרכב אגף          
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 איסור הסבת ההסכם .13

הקבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התשלומים להם זכאי( ו/או את  .13.1

אחר או גוף אחר כלשהו, חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש 

זולת עובדיו או שליחיו, בביצוע השירותים לפי הסכם זה, אלא אם קיבל את הסכמתה המפורשת של 

 העירייה בכתב ומראש.

יובהר, כי הסבת או המחאת העבודות נשוא הסכם זה מותרת, ברם וכפי שצוין הדבר נתון לשיקול   .13.3

מראש. ההסבה או המחאת הזכויות תתבצע דעתה של העירייה בלבד ולהסכמתה המפורשת בכתב ו

ידי העירייה מצד אחד לקבלן מצד שני ולנמחה מצד -בהתאם לנספח להסכם בו אשר ייחתם על

 שלישי.

נתנה העירייה את הסכמתה להסבת ההסכם, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן   .13.2

ות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן יישא באחריהפי ההסכם, ו-מאחריותו והתחייבויותיו על

 מבצעי העבודות.

 

 כללי .12

 כל שינוי בתנאי הסכם זה יעשה בהסכמת שני הצדדים ובכתב. .12.1

כתובת הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי  .12.3

הדואר ואם שעות לאחר מסירתה למשרד  13כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה ע"י הנמען 

 בעת מסירתה. -נמסרה ביד

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

___________________          ____________________ 

 הקבלן                            העירייה                 

 

 

 


