מועצה אזורית הגליל התחתון

לכבוד
המציע/המשתתף במכרז
ג.א.נ,.

הנדון :תנאי מכרז מס'  - 29/2019אספקת דלקים (תיקון )2
(מסמך א')
.1

לאספקת מוצרי דלק לרכביהם בתחנות התדלוק של המציע ,וזאת באמצעות ציוד אלקטרוני
מ מוחשב (למשל דלקן אוניברסלי ) (להלן " :צא"מ ") שיותקן ע"י המציע ברכבים.

.2

כל המסמכים המצורפים למכרז זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה
את זה.

.3

מסמכי המכרז מורכבים מהמסמכים המפורטים להלן ,אשר ביחד ייקראו "מסמכי המכרז":


מסמך א' – תנאים להשתתפות במכרז (מסמך זה).



מסמך ב' – טופס הצעת משתתף במכרז.



מסמך ג' – נוסח ערבות ההצעה.



מסמך ד' – תצהיר המציע.



מסמך ה' – הסכם התקשרות הכולל את הנספחים הבאים:
•

נספח ה (" - ) 1סוגי הדלקים".

•

נספח ה (" - ) 2מקום אספקת הדלקים".

•

נספח ה (" - ) 3דרכי אספקת הדלקים".

•

נספח ה (" - ) 4התמורה".

•

נספח ה ( " - ) 5ערבות הביצוע".
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.4

רשאים להשתתף במכרז זה רק תאגידים ,אשר מפעילים ו/או שיש להם הסכם לתדלוק ב לפחות
 15תחנות תדלוק בפריסה ארצית ,וכן לפחות ארבע תחנו ת דלק נמצאו ת במרחק נסיעה של עד 20
ק"מ מ בניין המועצה ו כוללות גישה נוחה לאוטובוסים ומשאיות  .מובהר כי המציע רשאי לחבור
לגורמים חיצוניים כדי שאלו ישלימו את הצעתו.

.5

תקופת ההתקשרות הינה לש לוש שנים עם אפשרות הארכה לפרק זמן נוסף של עד שנתיים( ,שנה
בכל פעם)  ,ועד לתקופה מצטברת של  5שנים בסה"כ .אופציית הארכת תקופת ההתקשרות נתונה
ל החלטת המועצה בלבד.

.6

המחירים אשר יוצעו על ידי המציע יכללו את כל ההיטלים ,המסים ותשלומי החובה (לרבות
מע"מ).

.7

המציע הזוכה יעמיד מטעמו אדם שישמש כאיש קשר בין הזוכה לבין האחראי מטעם המועצה
בכל הקשור לביצוע ההסכם.

.8

על המציע למסור למועצה יחד עם הגשת הצעתו את האישורים והמסמכים הבאים:

.9

8.1

אישור מפקיד שומה ,מרואה חשבון או מיועץ מס ,המעיד על ניהול פנקסי חשבונות
ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -

8.2

תעודת רישום התאגיד (מובהר שוב כי רק תאגידים רשאים להשתתף במכרז זה) וכן אישור
עו"ד או רו"ח בעניין מורשי החתימה בשם המציע.

8.3

תצהיר בדבר קיום חובות המציע בעניין זכויות עובדים בנוסח מסמך ד'.

8.4

ערבות בנקאית לזכות המועצה בנוסח מסמך ג' בסך של  50,000ש"ח .הערבות להצעה תהיה
בתוקף עד ליום  . 20/ 9/ 2019הערבות להצעה תשמש כביטחון לחתימת ההסכם על ידי
המציע הזוכה במכרז על פי דרישת המועצה .המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות אם
יוזמן המציע הזוכה לחתום על ההסכם בתוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המועצה והמציע
לא יעשה כן ו/או לא יגיש כל מסמך ו/או לא ימסור למועצה את ער בות הביצוע כאמור
בסעיף  8להסכם ו/או לא יגיש כל מסמך נוסף שיידרש להגיש .המועצה תהיה זכאית לממש
את הערבות לפי דרישתה הראשונה לבנק מבלי לנמק את דרישתה .הערבות להצעה תוחזר
למציע שלא זכה לאחר חתימת ההסכם עם המציע הזוכה (במידה ולא מומשה).

8.5

טופס הצעת משתתף במ כרז (מסמך ב') הכולל ,בין השאר ,את ההצעות הכספיות ואת
הפרטים הנוגעים לסעיף  4לעיל.

8.6

קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז כאמור בסעיף  10להלן.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים  ,לאחר
הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור
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לניסיונו ויכולתו של המציע וזאת ,בין היתר ,לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי מכרז זה.
המועצה תהא רשאית לבוא בדברים ,בכתב או בעל -פה ,עם מציעים בדבר פרטים שונים
בהצעותיהם ,וזאת כדי לאפשר למועצה להעריך את הצעותיהם.
 .10את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת הרכש של המועצה תמורת סך של  2,500ש"ח שלא
יוחזרו .יש לצרף להצעה את הקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
.11

שאלות הבהרה בדבר המכרז יש להעביר לדוא"ל  liate@glt.org.ilלא יאוחר מתאריך .7/6/2019

 .12המציע יחתום על כל מסמכי המכרז ,יכניסם למעטפה הנושאת את שם ומספר המכרז ויכניס את
המעטפה ידנית לתיבת ההצעות המצויה במחלקת הרכש ב מועצה עד ליום  16/6/2019בשעה
 .15:00הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל לא תידון!
.13

תשומת לב המציע מוסבת לתנאים הבאים:
 13.1הרשות בידי המועצה להוציא לפועל רק חלק מן ההסכם ,ואם החליטה כך ,תהיה רשאית
המועצה (אך לא חייבת) לבחון את ההצעה(ות) לגבי אותו חלק בלבד .המציע לא יהיה זכאי
לכל תמורה או פיצוי בגין ה קטנת היקף ההסכם.
 13.2הרשות בידי המועצה להוציא לפועל על ידי המציע חלק מן ההסכם בלבד ובה בעת למסור
את הביצוע של חלק אחר מן ההסכם למציע אחר.
 13.3הרשות בידי המועצה לבטל את המכרז בכל שלב ו/או לא להוציא לפועל את ההסכם.
 13.4המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל ו/או לחלק את רכישת הדלקים בין מספר מציעים,
באופן שייראה למועצה ,כאשר ההצעות לכל חלק ,כאמור ,ייבחנו כהצעות עצמאיות בפני
עצמן .המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף רכישת הדלקים,
כאמור.
13.4.1

היה והחליטה המועצה לפצל את הזכיה
א.

אם הפיצול יהיה בין בנזין  95לסולר תחבורה (למשל שספק א' יזכה בסולר
תחבורה וספק ב' בבנזין  ) 95אז עלות ה צא"מ תהיה לפי מספר הרכבים אצל
כל

ב.

אזי:

ספק.

אם הפיצול יהיה ללא קשר לסוג התדלוק אזי עלות ה צא"מ תתחלק באופן
שווה בין הספקים הזוכים .ולא לפי היקף

פעילות.

 13.5המועצה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לקבל הצעה אחת שלמה ,גם אם אחד
ממרכיביה אינו הזול ביותר ביחס להצעות האחרות ,ובמקרה שכזה יינתן להצעות ניקוד
על פי הנוסחא הבאה.)70*A(+)200* B ( = X :
 = Aהמחיר המוצע לליטר בנזין  95אוקטן אחרי הנחה ,נכון לחודש מאי  . 2019המחיר
המלא כיום הוא  ₪ 6.72לליטר אחד כולל מע"מ ,ובטופס ההצעה (מסמך ב') על המציעים
להגיש הצעה להנחה המתייחסת לליטר אחד כולל מע"מ בתדלוק בתחנות ב כל רחבי הארץ.
ההנחה צריכה להיות לא פחות מ 29-אג' לליטר כולל מע"מ.
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 = Bהמחיר המוצע לליטר סולר לתחבורה כולל מע"מ  ,נכון לחודש מאי . 2019
התוצאה הסופית ( ) Xהנמוכה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה (בתנאי כמובן שהמציע עמד ביתר
תנאי המכרז ,ובתנאי שהמועצה בחרה שלא לפצל את רכישת הדלקים בין מספר מציעים).
לידיעת המשתתפים  -ממוצע הרכישות הש נתי של המועצה עומד על כ 70,000 -ליטר בנזין
 95אוקטן  +כ 200,000-ליטר סולר לתחבורה .אין בנתונים אלה משום התחייבות מצד
המועצה לרכוש את הכמויות הנ"ל או חלק מהן .נתונים אלה מוצגים לשם הערכה בלבד
ולא לשום מטרה אחרת.
 13.6מודגש בזאת כי בכל הנוגע לסולר לתחבורה ,מתבקשים המציעים להגיש הצעתם בשיטה
של "מבנה מחיר" ,שלפיה תשולם התמורה למציע הזוכה בתקופת ההתקשרות .שיטת
"מבנה מחיר" מבוססת על הנתונים הבאים.
13.6.1

מחיר בז"ן המתפרסם מעת לעת ע"י משרד ה אנרגיה מנהל הדלק והגז בטבלת
"מחירים תיאורטיים של מוצרי דלק שאינם בפיקוח" תחת העמודה "סולר
לתחבורה שתכולת הגופרית בו אינה עולה על  10מ"ק לק"ג במיכליות" (עמודה
 .)Kנכון ל 1/5/19-מדובר בסך של  ₪ 1,984.53לאלף ליטר .המציעים אינם רשאים
לשנות מרכיב זה!

13.6.2

מד ובר בסך של  ₪ 2,942.45לאלף ליטר .המ ציעים אינם רשאים לשנות מרכיב
זה!

13.6.3

מרכיב המימון הנובע מכך שהמציע הזוכה רוכש את הסולר ומשלם את הבלו ,אך
מקבל את התמורה מן המועצה בתנאי תשלום של שוטף  , 60 +כאמור בסעיף 5.3
להסכם (מסמך ה') .ריבית הפריים הידועה במשק תהווה את הבסיס למרכיב
המימון (כיום  ) 1.75%והמציעים מתבקשים להציע הפחתה או תוספת לריבית
הפריים  .ההפחתה/התוספת לריבית הפריים תישאר קבועה לכל אורך תקופת
ההתקשרות עם המציע הזוכה.
אם תוצג תוספת לריבית הפריים במרכיב המימון ,היא לא תהיה גבוהה מ. 2%-

13.6.4

מרווח השיווק המוצע על ידי המציעים ,אשר יכלול את כל יתר העלויות ,ללא
יוצא מן הכלל (לרבות הובלה ,השקעות ,ביטוחים ,עובדים ,כלליות ,עמלות ,שיווק
וכו') ,וכן את הרווח המבוקש על ידם .על המציעים להגיש הצעתם למרווח שיווק
עבור אלף ליטר סולר  .במהלך תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה ,מרכיב זה
יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,כאשר מדד הבסיס הוא מדד חודש מאי 2019
שיפורסם ב.15/6/2019-
מרווח השיווק לאלף ליטר ,כאמור בסעיף זה לא יהיה גבוה מ( ₪ 310-לא כולל
מע"מ) לכל אלף ליטר.
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13.6.5

על כל המרכיבים הנזכרים בס"ק  12.6.1עד  12.6.4לעיל יתווסף מס ערך מוסף
כקבוע בדין .למותר לציין כי המציעים אינם רשאים לשנות מרכיב זה.

 13.7הצעות המחיר לסולר תחבורה תיבחנה על בסיס התעריפים הנהוגים בחודש מאי . 2019
להלן דוגמא למילוי וחישוב הצעת המחיר לסולר לתחבו רה:
המרכיב

מחיר ב ₪ -ל 1,000 -ליטר

 ) 1מחיר בז"ן

₪ 1,984.53

 ) 2בלו

₪ 2,942.45

 ) 3מימון

 = 1. 90%פריים *₪ 19. 24 = 0. 15% +

 ) 4מרווח שיווק לאלף ליטר

₪ 200

סה"כ לפני מע"מ

₪ 5,146.22

סה"כ כולל מע"מ ()17%

₪ 6,021.07

* חישוב המימון מבוסס על תנאי תשלום של שוטף  , 60 +שהם שווי ערך ל 75-ימים ,ולכן
הנוסחא לקבלת המחיר הסופי לאלף ליטר סולר תחבורה היא -
 / 100( * 75 / 365אחוז המימון) * (מחיר בז"ן  +בלו).
מודגש שוב כי על המציעים למלא בהצעתם לסולר תחבורה (במסמך ב') רק שני נתונים –
 ) 1התוספת  /ההפחתה לריבית הפריים במרכיב המימון (סעיף  3בטבלה);  ) 2מרווח השיווק
לאלף ליטר (סעיף  4בטבלה).
אין לשנות  /להסתייג מיתר המרכיבים ,אשר ייקבעו על ידי הרשויות הרלוונטיות כמ פורט
לעיל.
 13.8בכל מקום בו נדרש המציע לנקוב בסכום או באחוז ,יש לנקוב ב 2-ספרות לאחר הנקודה
העשרונית.
 13.9למועצה זכות לשנות את תנאי התשלום משוטף 60+ל תנאי תשלום קרובים יותר (למשל
שוטף  , )30+ומנגד להתאים את המחיר לליטר (סולר או בנזין  ) 95לפי הרבית של מבנה
המחיר בהצעת המציע.
 13.10הרשות בידי המועצה לבטל את המכרז בכל עת ו/או לבטל חלק מהמכרז ו/או לא לקבל
הצעה כלשהי.
 13.11אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והדבר נתון ומסור
לשיקול דעתה ולהחלטתה הבלעדית.
 13.12המועצה רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז.
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.14

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם על ידי שינוי או
תוספת בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,ייחשבו (א) כאילו לא נכתבו,
או (ב) המועצה תהיה זכאית לפסול את ההצעה  -בשלמותה.

.15

המועצה שומרת לעצמה את הרשות ,אך לא חייבת ,לתקן טעות חשבון אריתמטית בהצעה.

.16

ההחלטה בעניין סעיפים  13-14נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה או מי שהוסמך לכך על
ידה.

.17

אם תתגלה סתירה או שגיאה או אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של סעיף או מסמך כלשהו,
יש להודיע על כך ללא דיחוי למועצה בכתב .הודעה כאמור יש למסור לפחות  5ימים לפני המועד
האחרון להגשת ההצעות.

.18

כל מסמכי המכרז הם רכוש המועצה ,הם מושאלים לשם הכנת ההצעה והגשתה ויש להחזירם עד
למועד הגשת ההצעות ,בין אם הוגשה הצעה ובין אם לאו .אין להעתיקם או להשתמש בהם לשום
מטרה אחרת.

.19

עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,רשאית המועצה להקדים או לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות ,וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתה המוחלט.
הודעה בעניין תימסר מבעוד מועד למציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז.

.20

המועצה זכאית לפסול כל הצעה אשר לא תענה בקפדנות על תנאי מכרז אלו.

.21

תנאי המכרז כפופים לתוספת השניה של צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,תשי"ח -
 , 1958וכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין הוראות התוספת השניה  -יגברו ויקבעו הוראות
התוספת השניה.

בכבוד רב,
מועצה אזורית הגליל התחתון

מסמך ב'  -הצעת משתתף במכרז

לכבוד
המועצה האזורית הגליל התחתון
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.1

אני החתום מטה מאשר בזה כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז מס'  , 29/2019לרבות את תנאי
המכרז ,ההסכם ונספחיו ,בחנתי בחינה זהירה את יתר המסמכים ,ואני מגיש בזה את הצעתי זו,
ומתחייב למלא את כל התחייבויותיי שנקבעו בהסכם ,במחירים המפורטים להלן:
הנחה ממחיר תחנה לליטר אחד לתדלוק בתחנות בכל
הארץ ()2( )1
בנזין  95אוקטן

______ אגורות

(" )1מחיר תחנה לליטר אחד" משמע – המחיר המקסימלי שרשאי המציע לגבות (בשירות מלא ולפני מתן
הנחה) בהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מירביים בתחנות תדלוק) ,תשס"ב -
 .2002נכון להיום –  ₪ 6.72לליטר.
( )2לא פחות מ 29-אגורות הנחה.
יש לנקוב ב 2-ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

הפחתה/תוספת לריבית הפריים
במרכיב המימון ,כאמור בסעיף
 12.6.3לתנאי המכרז ()3

מרווח השיווק לאלף ליטר,
כאמור בסעיף 12.6.4
לתנאי המכרז ()4

______ %

______ ₪

סולר לתחבורה

( )3במקרה של הפחתה נא להוסיף את הסימן מינוס ( .)-התוספת לריבית הפריים במרכיב המימון ,כאמור
בסעיף זה לא תהיה גבוהה מ.2%-
( )4מרווח השיווק לאלף ליטר ,כאמור בסעיף זה לא יהיה גבוה מ( ₪ 310-לא כולל מע"מ) לכל אלף ליטר.
יש לנקוב ב 2-ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

.2

אני מצהיר בזאת כי ברשותי ו/או יש לי הסכם תדלוק הכולל __ __ תחנות תדלוק בפריסה ארצית ,
וכן ברשותי ו/או יש לי הסכם תדלוק עם ____ תחנות תדלוק הנמצאות ב מרחק נסיעה שלא עולה
על  20ק"מ מ בניין המועצה והן כוללות גישה נוחה לאוטובוסים ומשאיות (להלן " :התחנות
הקרו בות ") .כל התחנות הנ"ל ישמשו לצורך אספקת דלקים למועצה ולתאגידיה השונים ,ואני
מתחייב כי בתקופת ההסכם עם המועצה לא אסגור את התחנות הקרוב ות ,או לחילופין אדאג
לפתיחת תחנות קרובות אחרות ,כך שבכל נקודת זמן תהיינה לפחות ארבע תחנות פעילות ,עם
נגישות כאמור ,ב מרחק נסיעה של  20ק"מ מבניין המועצה.
טבלת מילוי פרטי תחנות שב מרחק נסיעה של  20ק"מ מבניין המועצה:

מס"ד

שם התחנה

שיוך
לחברה

מרחק מבניין
המועצה (ק"מ)

הערות
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1
2
3
4
5
6
7
8
הערה :מרחק ימדד לפי נסועה על כביש ולא בקו אוירי.
.3

אני מודע לכך כי לפני אספקת הדלקים ותוך לא יותר מ 10-ימים מעת חתימת ההסכם עם המועצה
(במידה ואזכה) אני אתקין ברכבי המועצה ותאגידיה השונים צא"מ ,כאשר ההתקנה תבוצע על
ידי בחניון המועצה ,וזאת מבלי שאקבל תמורה כלשהי בגין כך .כמ ו כן לא אחייב בגין הצא"מ
בדמי ניהול ו/או דמי תפעול חודשיים .ידוע לי שבחלק מן הרכבים כבר קיים ציוד שכזה ,אשר
יהיה צורך להחליפו או להתאימו לתחנות התדלוק שברשותי או לרכוש אותו מהמפעיל הקודם,
וזאת מבלי שאקבל תמורה כלשהי בגין כך .התמורה היחידה שאקבל בגין אספקת הדלקים תהא
מחיר הדלקים בלבד ,כאמור בהצעתי הנ"ל ,שסופקו על ידי לרכבי המועצה ותאגידיה השונים.
יובהר כי במידה וידרש תשלום למפעיל הקודם בגין רכישת הצא"מ ,התשלום עבור הרכישה יבוצע
מול המועצה בלבד .המועצה תדאג להתחשבנות מול המפעיל הקודם.
עוד יובהר כי הצא"מ שיותקן ברכבי המועצה הם התקני תדלוק רגילים ואינם צריכים להיות בעלי
יכולת קריאת מד מרחק.

.4

באם הצעתי זו תתקבל ,הנני מתחייב לחתום על ההסכם (מסמך ה ') ונספחיו ,בתוך ( 5חמישה)
ימים מעת שאדרש לכך על ידי המועצה ולהפקיד בו בזמן בידי המועצה את ערבות הביצוע (נספח
ה ) 5להנחת דעתו של גזבר המועצה.

.5

אני מסכים בזה שהמועצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו .ברם ,ההצעה תישאר בתוקף
במשך תקופה של ( 90תשעים) יום מהתאריך הסופי להגשת ההצעות.

.6

אני מצהיר בזה כי מיום חתימתי על הצעה זו ,מחייבות אותי כל הוראות ההסכם ,נספחיו ושאר
מסמכי ה מכרז כאילו היו חתומים על ידי.

.7

להבטחת קיום התחייבויותיי שבהצעתי ,מצורפת בזה ערבות בנקאית בסך  50,000ש"ח (חמישים
אלף שקלים חדשים) בנוסח מסמך ג'.

9

באם לא אקיים את התחייבויותיי ,כולן או מקצתן ,שבהצעתי זו ,הזכות המלאה בידי המועצה
לממש את הערבות ללא כל הודעה או התראה נוספת ,והנני מוותר מראש על כל זכות להתנגד לכל
צעד שתנקוט המועצה כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

המציע (השם)_______________________ _________________ :
הכתובת_________ _______________ ____________________ :
טל' ________ __________ ____ :פקס' _________ ___________:

חתימת המציע (בצירוף חותמת)_________________ __________ :

שמות שניים מ מורשי החתימה מטעם המציע:

______ ____________ __________ ת.ז_____________ ______ .

___________________________ _ ת.ז__________ _________ .
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מסמך ג'  -נוסח ערבות ההצעה
לכבוד
המועצה האזורית הגליל התחתון

הנדון :ערבות מס' ________ __________ /
.1

על פי בקשת ______________________________ (להלן  -המבקש) בקשר לביצוע הסכם
ההתקשרות בין המבקש לבין המועצה האזורית הגליל התחתון בהתאם למכרז מס'  29/2019שעניינו
אספקת דלקים (להלן" :המכרז") ,הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל-
 50,000ש"ח (ובמילים :חמישים אלף שקלים חדשים) בלבד ,בקשר עם ההצעה שהגיש המבקש למכרז.

.2

הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי שמתפרסם על-ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,באופן הבא:
א.

המדד היסודי  -מדד חודש מאי כפי שיפורסם ביום  ,15.6.19או בסמוך לכך.

ב.

המדד החדש  -המדד הידוע בעת התשלום.

ג.

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי ,יחושב סכום הערבות כשהוא
מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי .אם יתברר בעת התשלום
כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי ,יחושב סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור
ירידת המדד החדש לעומת המדד היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד
היסודי ,תשולם קרן הערבות בלבד.

.3

סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  10ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב ,לרבות
באמצעות הפקסימיליה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

.4

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסכום הנ"ל (לפי
שיעורו העדכני בהתאם להפרשי תנודות המדד במועד כל דרישה).

.5

תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  20.9.19וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.
לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת ,אלא אם הוארכה על ידינו.

.6

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ,אינה ניתנת לביטול ואינה ניתנת להסבה או להעברה בכל
צורה שהיא.

_____________________

חותמת הבנק  +מורשי חתימה
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מסמך ד'  -תצהיר המציע
א ני הח"מ ____ _______ ,נושא ת"ז מס' _____ ______ ,מורשה החתימה מטעם התאגיד
___________ ש מספרו ______ _______ ( להלן " :המעסיק") ,ל אחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כ דלקמן:
.1

תצהיר זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ( 1976 -להלן" :החוק").
כל המונחים שלהלן יפורשו בהתאם לאמור בחוק.

.2

הנני מצהיר בזאת כי ה מעסיק ובעל זיקה אליו לא ה ורשעו בפסק דין חלוט ב יותר משתי ע בירות
לפי חוק עובדי ם זרים  .אם הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ,הרי שבמועד
חתימת תצהיר זה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה( .למחוק את המיותר).

.3

הנני מצהיר בזאת כי ה מעסיק ובעל זיקה אליו לא ה ורשעו בפסק דין חלוט ב יותר משתי ע בירות
לפי חוק שכר מינימום .אם הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,הרי שבמועד
חתימת תצהיר זה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה( .למחוק את המיותר).

.4

ה נני מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________
חתימה

_____ ________
תאריך

א ישור
אני הח"מ ___ _________________ ,עו"ד (מ.ר ,)_________ __.מרחוב ___________ ______,
מאשר/ת כי ביום __________ הופיע בפני מר/גב' __ ________________________ ,שזיהה עצמו
על -ידי ת"ז מס' _____________________  ,ו אחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה .הריני מאשר
עוד בזאת כי _________________ _________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה
__________________ ,אשר חתם על הצהרה זו מוסמך לעשות כן בשמו.

_________________
עו"ד
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מסמך ה'  -הסכם
שנערך ונחתם במועצה האזורית הגליל התחתון ביום ______ ________

בין
מועצה אזורית הגליל התחתון
(להלן" :המועצה")
מצד אחד
ובין
הזוכה ,_____________ _______ __ :ח.פ _ ________________
אשר כתובתו ______________________ _________________
באמצעות המוסמך/ים לחתום בשמו ולחייבו בחתימתו/ם
(להלן " :הספק ")

מצד שני

הואיל

והספק הוכרז כזוכה במכרז מס' ( 29/2019להלן" :המכרז ") אשר פורסם ע"י המועצה;

והואיל

והצדדים מעוניי נים להעלות על הכתב את התחייבויותיהם וזכויותיהם בהסכם זה להלן;

לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא והגדרות
1.1

המבוא להסכם זה  ,נספחיו וכל מסמכי המכרז ,ללא יוצא מן הכלל ,מהווים חלק בלתי נפרד
מ ההסכם.

1.2

הכותרות לסעיפי הסכם זה אינן מהוות חלק ממנו ולא תשמשנה לפירושו.

1.3

בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפירוש המובא לצדם:
"סוגי הדלקים" – כמפורט בנספח ה ( ) 1להסכם זה.
"מקום אספקת הדלקים" – כמפורט בנספח ה ( ) 2להסכם זה.
"דרכי אספקת הדלקים" – כמפורט בנספח ה ( ) 3להסכם זה.
"התמורה" – כמפורט בנספח ה ( ) 4להסכם זה.
"ערבות הביצוע" – כמפורט בנספח ה ( ) 5להסכם זה.
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.2

אספקת הדלקים
הספק מתחייב לספק למועצה ולתאגידיה השונים את סוגי הדלקים ,בדרכי אספקת הדלקים,
במקום אספקת הדלקים ובהתאם לתמורה המפורטת בהסכם זה.

.3

הצהרת הספק
הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
3.1

הינו בעל הידע והיכולת לספק את הדלקים ,כמפורט בהסכם.

3.2

יש ברשותו תחנות תדלוק ב פריסה ארצית וכן ציוד ,כוח האדם והמימון הדרושים לצורך
אספקת הדלקים ,כמפורט בהסכם.

3.3

הוא מתחייב כי בתוך  10ימים לכל היותר ממועד חתימת הסכם זה ,הוא יתקין על חשבונו
בכלי הרכב של המועצה ותאגידיה השונים ציוד אלקטרוני ממוחשב (בדומה לדלקן
אוניברסלי וכיו"ב) (להלן " :צא"מ") לצורך אספקת בנזין  95וסולר לתחבורה ,בהתאם
לרשימת כלי הרכב שתועבר אליו על ידי המועצה .התקנת הצא"מ תבוצע בחניון המועצה.
כמו כן הספק לא יחייב בגין הצא"מ בדמי ניהול ו/או דמי תפעול ו/או דמי השאלה חודשיים.
ידוע ל ספק שבחלק מן הרכבים כבר קי ים ציוד שכזה ,אשר יהיה צורך להחליפו או להתאימו
לתחנות התדלוק שברשותו  ,וזאת מבלי ל קבל תמורה כלשהי בגין כך.
 3.3.1פירוק והתקנה של התקני התדלוק יתבצעו בחניון המועצה רק ככל שמדובר בהתקנה
ופירוק מרוכזים ב 6-כלי רכב לפחות בכל פעם .בכל יתר המקרים ,תתבצע וההתקנה
בתחנות השירות של יצרני התקני התדלוק הפרוסות ברחבי הארץ.

3.4

במידה ויחולו שינויים במצבת כלי הרכב של המועצה ו/או תאגידיה השונים ,הספק
מתחייב ,על פי דרישת המועצה ,לפרק על חשבונו ואחריותו את כל הצא"מ שהותקן בכלי
הרכב הישנים ולהתקין צא"מ בכלי הרכב החד שים.

3.5

ביכולתו לספק למועצה ולתאגידיה השונים מוצרי דלק לסוגיהם השונים ,בתחנות דלק
הפרוסות ברחבי המדינה ובאמצעות צא"מ.

3.6

בנוסף לאמור בסעיף  3.5לעיל ,הספק מתחייב להפעיל ו/או להיות בהסכם עם חברה
שתפעיל ,במשך כל תקופת ההסכם לפחות ארבע תחנו ת דלק במרחק נסיעה של עד  20ק"מ
מ בניין המועצה הכוללות גישה נוחה לאוטובוסים ומשאיות (להלן " :התחנות הקרובות ").
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כמו כן ,הספק מתחייב ש לא לסגור את התחנות הקרובות במהלך תקופת ההסכם  ,או
לחילופין ידאג הספק לפתיחת תחנות אחרות ,כך ש בכל נקודת זמן תהיינה לפחות שתי
תחנות פעילות ,עם נגישות כאמור ,במרחק נסיעה של  20ק"מ מבניין המועצה  .האמור
בסעיף זה מהווה תנאי יסודי בהסכם.

.4

3.7

הספק מתחייב לספק למועצה ,על פי הזמנתה ועל פי דרישתה ,את כל סוגי הדלקים שתבקש
וזאת בשירות מלא ו/או בשירות עצמי בתחנות התדלוק שברשותו ,אשר מרביתן תפעלנה
 24שעות ביממה.

3.8

הוא יעמיד נציג מטעמו ,אשר ישמש כאיש קשר עם נציגי המועצה .הספק יצייד את איש
הקשר מטעמו בטלפון סלולרי והוא יהא זמין ,כל העת ,לפניית נציגי המועצה.

תקופת ההסכם
4.1

הסכם זה יעמוד בתוקף למשך שנה אחת ,אשר תחל ביום  1/7/2019ותסתיים ביום
( 30/6/2020להלן " :תקופת ההתקשרות").

4.2

המועצה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות ,כאשר אורכה של כל
תקופה לא יעלה על שנה אחת בכל פעם ,וסך כל תקופות ההתקשרות לא יעלה על חמש ()5
שנים בסך הכל.

4.3

על אף האמור לעיל ,מוסכם כי המועצה רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה ,לבטל את
ההתקשרות ,כולה או חלקה ,לגבי סוג מסוים של דלקים או לגבי כל סוגי הדלקים ,ובלבד
שניתנה לספק הודעה מוקדמת של  45יום .המועצה אינה מחויבת במתן נימוקים לביטול
ההתקשרו ת כאמור.

4.4

מבלי לפגוע בזכותה לעשות כן על פי דין ,תהא למועצה הזכות לבטל הסכם זה ו/או להביאו
לידי סיום לאלתר ,בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:
 4.4.1מונה לספק מפרק ,מפרק זמני ,כונס נכסים ,או ניתן צו פירוק או כינוס נכסים זמני
או קבוע ,וצווים או מינויים אל ו לא בוטלו תוך  45יום ממועד נתינתם.
 4.4.2הספק לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו מחמת פירוק ו/או העדר אמצעים מתאימים.
 4.4.3הספק יפר את התחייבויותיו כאמור בסעיף  3.6לעיל ,ולא יפעיל את התחנה הקרובה
במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או יסגור את התחנ/ות הקרוב/ות בטרם הסתיים
ההסכם עם המועצה.
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 4.4.4הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו ולא תיקן את ההפרה בתוך  10ימים מעת
שנדרש לכך ע"י המועצה.

.5

התמורה
5.1

תמורת אספקת הדלקים וכל השירותים כמפורט בהסכם זה ,תשלם המועצה ו/או תאגידיה
השונים (לפי העניין) את התמורה המפורטת בנספח ה ( ) 4להסכם זה.
מובהר כי התמורה היחידה שיקבל הספק בגין אספקת הדלקים תהא מחיר הדלקים בלבד,
כאמור בנספח ה( ,) 4שיסופקו על ידו לרכבי המועצה ו/או לתאגידיה השונים ו/או למתקני
המועצה כאמור בסעיף ב' לנספח ה ( .) 2הספק לא יקבל תמורה נוספת כלשהי בגין הוצאות
הובלת הדלקים ,שכר עובדיו ,ביטוחים ,שיווק ,כלליות וכיו"ב.

5.2

המועצה תעביר לספק את רשימת כלי הרכב של המועצה ורשימה נפרדת של כלי הרכב של
תאגידיה השונים.

5.3

אחת לחודש ,ישלח הספק חשבון מפורט ונפרד עבור הדלקים שסופקו למועצה  ,לרבות
בחלוקה לפי תחנות ,וחלוקה לפי תחנות בתחום המועצה מול תחנות מחוץ למועצה  ,וחשבון
נפרד עבור הדלקים שסופקו לתאגידיה השונים בפילוח כנ"ל או בכל פילוח אחר שיידרש
על -ידי המועצה מעת לעת  ,דרישה לפילוח אחר תעשה בתאום עם הספק הזוכה ובהסכמתו.
בצירוף חשבונית מס כדין ,בגין החודש הקודם .לאחר בדיקת החשבון ואישורו ,תשלם
המועצה ו/או תאגידיה השונים (לפי העניין) לספק את התמורה ,וזאת בתוך  60ימים ממועד
קבלת החשבון (כפוף כמובן לאישורו).

5.4

בתחילתו של כל חודש קלנדרי ולכל המאוחר עד היום החמישי לכל חודש ,יעביר הספק
למועצה פירוט של מחירי הדלקים כפי שעודכנו בתחילת אותו חודש .הפירוט יופיע על קובץ
גיליון אלקטרוני.

5.5

המועצה תהיה רשאית לשלם את התמורה לפי הסכם זה באמצעות צד שלישי לפי שיקול
דעתה הבלעדי.

5.6

התמורה היחידה שי קבל הספק בגין אספקת הדלקים תהא מחיר הדלקים בלבד ,כאמור
בהצעתו  ,שסופקו על -ידי לרכבי המועצה ותאגידיה השונים.

5.7

למועצה זכות לשנות את תנאי התשלום משוטף 60+ל תנאי תשלום קרובים יותר ומנגד
להתאים את המחיר לליטר (סולר ובנזין  )95לפי הרבית של מבנה המחיר בהצעת המציע.
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.6

.7

העדר יחסי עובד -מעביד
6.1

מוסכם כי במילוי התחייבויותיו של הספק ע"פ הסכם זה משמש הספק כקבלן עצמאי
המעניק שירותי אספקת דלקים ,ולפיכך לא יחולו בין הצדדים יחסי עובד מעביד ,על כל
המשתמע מכך.

6.2

בהתאם לכך ולמען הסר ספק ,מובהר כי כל העובדים אשר יפעלו מטעמו של הספק לביצוע
הסכם זה ,אינם ו לא יחשבו כעובדי המועצה ו/או תאגידיה השונים ואין בינם לבין המועצה
כל יחסי עובד -מעביד ,על כל המשתמע מכך.

אחריות לנזקים ותביעות
7.1

על הספק תחול האחריות הבלעדית והמוחלטת לשפות ו/או לפצות ו/או לתקן כל ע ל פי הדין
לשפות בגין נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרמו למועצה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד ג' ו/או
לרכושם ,ובכלל זה בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה למועצה בקשר עם אספקת הדלקים
ע"י הספק ו/או אי אספקה ו/או עיכוב באספקה  ,לרבות הוצאות משפטיות סבירות ושכר
טרחת עו"ד סבירים שנדרשו לשלם בהתאם לפסק דין סופי חלוט נגדה.

7.2

המועצה רשאית לתקן כל נזק ו/או לשפות ו/או לפצות כל מי שנפגע ו/או נגרם לו הפסד בגין
פעולות הספק ו/או עובדיו בהקדם ,על מנת למנוע נזק רב יותר ו/או למזער את נזקיה,
ובלבד שהתריע על טענה לקיומו של נזק כלשהו בפני הספק וניתנה לספק הזדמנות לפעול
למניעת הנזק או למזערו.

7.3

הספק מתחייב כי במידה והמועצה תשלם ו/או תחויב בתשלום כלשהו בגין תביעות או
אירועים כמצוין לעיל ,הוא יחזיר ו/או ישפה אותה בכל סכום שנדרשה לשלם ,וזאת בתוך
 30ימ ים לכל היותר מעת קבלת פס"ד חלוט המורה כך דרישת המועצה ובתנאי שהמועצה
הודיעה לספק על דרישה ,כאמור ,ואפשרה לו להתגונן כנגדה.

7.4

הוראות סעיף זה יחולו גם על תאגידיה השונים של המועצה כאילו היו המועצה עצמה.

7.5

על אף האמור בהסכם זה ,חובת הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק באחריות ו/או
בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה ,כפופה לתנאים המצטברים דלהלן:
( )1התקבל פס"ד שביצועו לא עוכב המורה כן.
( )2המועצה ו/או הבאים מטעמה הודיעה לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם
היוודע לה על כך ואפשרה לספק לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ללא
אישורו של הספק מראש ובכתב.
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( )3בשום מקרה הספק לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן
בגין מעשה ו/או מחדל של המועצה ו/או מי מטעמה.
הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו.

.8

.9

ערבות
8.1

להבטחת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ,יפקיד הספק בידי המועצה ערבות בנקאית
אוטונומית בסך של  50,000ש"ח (להלן "ערבות הביצוע ") ,שתהא בתוקף לכל תקופת הסכם
זה ולכל תקופות ההארכה של ההסכם (באם יהיו) ועוד  60יום .נוסח הערבות יהא כמפורט
בנספח ה( ) 5להסכם זה.

8.2

בכל מקרה בו הפר הספק את התחייבויותיו או שהמועצה עשתה כדין שימוש בזכויותיה
והוציאה סכומים שהספק חב בהם על פי ההסכם והוא לא החזירם למועצה על פי דרישתה,
תהיה המועצה זכאית לממש את הערבות לאחר מתן התראה בכתב בת  7ימים מראש על
כך.

8.3

תוקפה של הערבות תוארך ,מפעם לפעם ,בהתאם לתקופת ההסכם.

8.4

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויות הספק ו/או מי מטעמו בכל
מקרה שהוא.

סיום ההסכם
9.1

משיסתיים הסכם זה ,בעקבות ביטולו ,פקיעתו או סיום תקופתו ,מתחייב הספק לפרק ,על
חשבונו ואחריותו ,את כל הצא"מ שהותקן בכלי הרכב ו/או במתקני המועצה להם סופקו
דלקים ,וזאת תוך לא יאוחר מ 7-ימים ממועד סיום ההסכם .פירוק הצא"מ יבוצע בחניון
המועצה.

9.2

למרות הכתוב בסעיף  , 9.1אם המועצה תחליט להשאיר את הצא"מ ברשותה ,לספק לא
תהיה כל דרישה כספית למועצה בגין הצא"מ ,ובתנאי שחלפו לפחות  18חודש ממועד
חתימת ההסכם .התקנת הצא"מ.

9.3

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית למועצה ,זכאית המועצה ,במקרה של אי פירוק
הציוד במועד כאמור לעיל ,לפרק את הציוד ,וזאת ללא הודעה מוקדמת וללא צורך בפסק
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דין של בית -משפט ,ולחייב את הספק בהוצאותיה ,בין אם בדרך של קיזוז חשבונותיו ו/או
חילוט ערבות הביצוע ו/או בכל דרך אחרת.
9.4

.10

האמור אינו בא לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת למועצה כנגד הספק לפי כל דין ,וכן
בזכותה לקבל צווי מניעה ,צווי עשה וכל צו ביניים אחר במעמד צד אחד ומבלי להפקיד
ערבות.

סעדים והפרות
 10.1על הוראות הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות) ,תשל"א .1970 -
 10.2הוראות סעיפים  5 ,3 ,2ו 8 -מהוות הוראות עיקריות והפרתן תחשב כהפרה יסודית של
ההסכם.
 10.3הפר הספק הוראה יסודית מהוראות הסכם זה ,רשאית המועצה ,בנוסף לשאר זכויותיה על
פי הוראות הסכם זה וע"פ כל דין ,לראות הסכם זה כמבוטל בתוך  5ימים לאחר שהודיעה
על כך לספק.

.11

שונות
 11.1הספק מתחייב שלא להעביר ו/או להמחות ו/או להסב לאחר את זכויותיו או חובותיו לפי
הסכם זה ,כולן או מקצתן ,וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר ,זולת עובדיו
או שליחיו ,בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ,אלא אם קיבל על כך את הסכמת המועצה
מראש ובכתב.
 11.2שום ויתור ו/או ארכה ו/או הימנעות מפעול ה במועדה מטעם אחד הצדדים לא ייחשבו
כוויתו ר על זכויותיו על פי הסכם זה או על פי דין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה ו/או זכאות
לכל סעד.
 11.3היה ואחד הצדדים לא ישתמש בזכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או לפי כל דין ,לא ייחשב
הדבר כוויתו ר של אותו צד על זכויותיו אלה ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים
שיקרו לאחר מכן.
 11.4לבית המשפט בנצרת עילית נתונה סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בין הצדדים להסכם
זה.

19

 11.5כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא להסכם זה .כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו
בדואר רשום לפי הכתובת הנ"ל ,תחשב כאילו נתקבלה ע"י הנמען תוך  72שעות ממועד
הישלחה ,ובמידה ונשלחה בפקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני – תוך  24שעות,
ואילו אם הונחה במען הרש ום לעיל – במועד בו הונחה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום :

______________
המועצה

_______________
הספק
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נספחים להסכם
נספח ה(" - )1סוגי הדלקים"
בנזין  95אוקטן
סולר לתחבורה

נספח ה( " - )2מקום אספקת הדלקים"
לכלי רכב  -בכל תחנות התדלוק של הספק ברחבי הארץ.

נספח ה(" - )3דרכי אספקת הדלקים"
לכלי רכב – בנזין  95אוקטן וסולר לתחבורה יסופקו בכל תחנות התדלוק של הספק ברחבי
הארץ באמצעות צא"מ ,אשר יותקן ע"י הספק בכלי הרכב.

נספח ה(" - )4התמורה"
הנחה ממחיר תחנה לליטר אחד לתדלוק בתחנות בכל הארץ
( )2 ( ) 1
______ אגורות

בנזין  95אוקטן

(" )1מחיר תחנה לליטר אחד" משמע – המחיר המקסימלי שרשאי המציע לגבות (בשירות מלא ולפני מתן
הנחה) בהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מירביים בתחנות תדלוק) ,תשס"ב -
 .2002נכון להיום –  ₪ 6.72לליטר.
( )2לא פחות מ 29-אגורות הנחה.
יש לנקוב ב 2-ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

סולר לתחבורה

הפחתה/תוספת לריבית הפריים
במרכיב המימון ,כאמור בסעיף
 12.6.3לתנאי המכרז ()3

מרווח השיווק לאלף ליטר ,כאמור בסעיף
 12.6.4לתנאי המכרז ()4

______ %

______ ₪

( )3במקרה של הפחתה נא להוסיף את הסימן מינוס ( .)-התוספת לריבית הפריים במרכיב המימון ,כאמור
בסעיף זה לא תהיה גבוהה מ.2%-
( )4מרווח השיווק לאלף ליטר ,כאמור בסעיף זה לא יהיה גבוה מ( ₪ 310-לא כולל מע"מ) לכל אלף ליטר.
יש לנקוב ב 2-ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
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נספח ה( - )5נוסח ערבות הביצוע
לכבוד
המועצה האזורית הגליל התחתון

הנדון :ערבות מס' ________ __________ /
.1

על פי בקשת __________________________________________ (להלן  -המבקש או החייב)
בקשר לביצוע הסכם ההתקשרות בין המבקש לבין המועצה האזורית הגליל התחתון בהתאם למכרז
מס'  29/2019שעניינו אספקת דלקים (להלן" :המכרז") ,הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום
עד לסך השווה ל 50,000-ש"ח (ובמילים :חמישים אלף שקלים חדשים) בלבד ,בקשר לביצוע הסכם
אספקת דלקים שיספק לכם החייב על-פי המכרז.

.2

הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי שמתפרסם על-ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,באופן הבא:
א.

המדד היסודי  -מדד חודש מאי כפי שיפורסם ביום  ,15.6.19או בסמוך לכך.

ב.

המדד החדש  -המדד הידוע בעת התשלום.

ג.

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי ,יחושב סכום הערבות כשהוא
מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי .אם יתברר בעת התשלום
כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי ,יחושב סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור
ירידת המדד החדש לעומת המדד היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד
היסודי ,תשולם קרן הערבות בלבד.

.3

סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  10ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב ,לרבות
באמצעות הפקסימיליה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

.4

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסכום הנ"ל (לפי
שיעורו העדכני בהתאם להפרשי תנודות המדד במועד כל דרישה).

.5

( 60יום מתום תקופת ההתקשרות בהסכם ) וכל
תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום
דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה
ומבוטלת ,אלא אם הוארכה על ידינו.

.6

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ,אינה ניתנת לביטול ואינה ניתנת להסבה או להעברה בכל
צורה שהיא.
__________________________
חותמת הבנק  +מורשי חתימה

