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 מכרזיםמחלקת   
 
 

 אספקת סולר תחבורה ונפטהסכם ל
 במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי 

 2/02/3מכרז 
                          

 
 שנערך ונחתם במכללת קיי ביום _______ לחודש _______שנת _______.

 

   בע"מ )חל"צ( שבע-בארב לחינוך ע"ש קיי  האקדמית המכללה        בין :      

 922/1/115,                     ח.פ. 33מרח' יהודה הלוי                       

 )להלן: "המכללה"(                                                                     מצד אחד                       

                                                 __________________________                  לבין:

 מרח'_____________________ ח.פ._____________                   

 (                                                                         מצד שניספק")להלן: "ה                     

 

 הואיל:

       

במכללה האקדמית  לר תחבורה ונפטלאספקת סוהנו הזוכה בהצעה  ספקוה

 קיי בבאר שבע. לחינוך ע"ש

-3להתקשר בחוזה לאספקת סולר ונפט כמפורט במכרז מס' וברצון מכללת קיי  :הואילו

/02/. 

 זה. הסכם בהתאם להוראות שהשירות יינתן םמעונייניהצדדים ו :והואיל

ועד וכי ניתנה לו מאשר בזאת כי קיבל את הצעת הסכם זה מבעוד מ ספקוה והואיל:

הוראות הסכם זה. המפעיל מצהיר שהוא מודע ומסכים  האפשרות להבהיר

 להיות מחויב בתנאים ובהתחייבויות שבהסכם זה וכי הבין כל הוראה, תנאי,

 הצהרה ו2או התחייבות בהסכם זה.

על פי  תתשהוא עתיד ל שמתן השירותמצהיר ומאשר שהוא מודע לכך  ספקוה :הואילו

מי  תלויה אך ורק במאמציו שלו ולא תלויה במאמצי המכללה ו2או  הסכם זה,

 .מנציגיה

 וברצון הצדדים להסדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת :והואיל

 הוראות הסכם זה;

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא ופרשנות   .6

 נו ומחייב כיתר תנאיו.המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד המ 6.6

 מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 6.2

 המסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה: 6.3

 טבלת מחירים/הצעת מחיר   –נספח א' 

 מכרז נוסח כתב ערבות  –נספח ב' 

 הודעה על הארכת הסכם  -נספח ג' 

                        

    חוזה זה, יכונו להלן ולשם קיצור מסמכי המכרז ולרבות כל הנספחים המפורטים לעיל, 

 "מסמכי החוזה".                       

 נציגים המוסמכים של הצדדים לצורך הסכם זה הינם:  6.1

 פרופ' לאה קוזמינסקי, נשיאת המכללה מטעם המזמין:
  
 יעקב, יו"ר הדירקטוריון-גב' רבקה בן 

                                                    
 מטעם המפעיל:

 

  

 

 הצהרות .2

 ידועים וברורים לו לאשורם התנאיםמצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, וכי  ספקה 2.6

על פי הדרישות והתנאים המפורטים  והדרישות שבהם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם

 במועדים שנקבעו.בהם ו

בו הן חלק בלתי נפרד  ספקיבות המצהיר כי ידוע לו שהוראות המכרז והתחי ספקה  2.2

 מהסכם זה.

באספקת סולר ל ההוראות הקשורים מצהיר כי ביקר, בדק ובחן את כל התנאים וכ ספקה 2.3

זמני , ם, דרכי הגישה אליהמיכלי הסולר והנפט במכללה, לרבות מיקום ונפט למכללה

  אספקת הסולר והנפט ביחד או כל אחד לחוד, שיידרשו מעת לעת מאת הספק.

 מצהיר ומתחייב כי יש לו הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים, פקסה 2.1

העובדים המקצועיים וכן כל הדרוש על מנת הרכבים והאביזרים, המיומנות, הציוד, 

    התאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין.ב סולר ונפטלספק 

ג עוזר לצורך הספק מצהיר ומתחייב כי בכל זמן אספקת נפט בלבד, יהיה עליו לצרף לנה 2.9

 תדלוק הנפט על גג מבנה המכללה.

הספק מצהיר כי ידוע לו שעמידה בלוח הזמנים שנקבעו לביצוע השירותים ולמתן  2.1

האישורים הנדרשים ממנו כפי שנתבקש במכרז, הינם תנאים יסודיים בהתקשרות עמו, 

וכל חריגה מלוחות הזמנים ו/או ממתן האישורים, תהווה הפרה יסודית של 

 בויותיו על פי הסכם זה.התחיי

הספק מתחייב כי לכל אורך תקופת ההתקשרות והארכתה, ככל שיהיו, יהיו ברשותו כל  2.7

 ההיתרים, ההסמכות והאישורים הנדרשים על פי מכרז זה ועל פי כל דין.  הרישיונות,
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הספק מצהיר כי בכל הקשור למתן שירותי הדלק עבור המכללה, חל על הספק בלבד  2.6

          ית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישה באשר לאי שמירת הדינים.האחריות הבלעד

 לא יהיה תוקף לכל שינוי או תוספת להסכם זה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי שני  2.5

         הצדדים.

         

 היקף ההתקשרות .3

, הספק יספק סולר תחבורה ונפט במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי במקום המיועד לכך 

וכמפורט במסמכי המכרז, המכללה שומרת את זכותה להקטין או להגדיל את כמות האספקה של 

סעיף זה נכון גם  .לקצר או להאריך את חודשי האספקה הדלקים במהלך כל תקופת ההסכם

 במקרה של הארכת ההסכם לעוד שנה )עונה( נוספת.

 

 ההתקשרותתקופת  .1

)בכפוף לנכתב בסעיף  .2363 חודש מאי עדו 2362 נובמבר חודשמ ההתקשרות הינהקופת ת 1.6

 לעיל(. 3

למכללה שמורה הזכות, על פי שיקולה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות   1.2

הודעה על הארכת הסכם תימסר . 2361 מאיועד  2363לשנה/עונה נוספת, דהיינו אוקטובר 

המצורף  ג' : נספחטופס הארכת הסכם  )להלןיום( מראש ובכתב  33לספק חודש ימים )

ביטוח ושינוי , הארכת תוקף ערבויות בשנה זו יחולו כל יתר תנאי ההסכם,. (לחוזה

 ., חודשיםתאריכים

 על אף האמור לעיל, תהא המכללה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא חוזה זה לידי  1.3

           במיידי.  הודעה תימסר סיום במידה ולא עמד בהתחייבויותיו בכפוף להסכם זה.       

 ההתקשרות. תהיינה כל טענות ו2או תביעות כספיות או אחרות בגין סיום לא ספקל     

החליט לסיים את  והספק . היה ההתקשרותלא יהיה זכאי לקצר את תקופת  ספקה 1.1

את המכללה תחלט ההתקשרות, מכל סיבה שהיא,  פתתקו לפני תום ההתקשרות 

  הערבות.

 הסכם זה והפרתו תהא הפרה יסודית של ההסכם כולו.מהווה סעיף עיקרי ב 1סעיף   1.9

 

 ספקלתשלומים  9

 יספק שירותים למכללה והמכללה תישא בכל תשלום הנובע משירותים אלה:  ספקה  9.6

         מתחייב מתנאי כספק תמורת אספקת סולר ונפט המכללה תשלם ל  9.6.6

     תעודת משלוח הזמנת לקוח, המפעיל יציג חשבונית בצירוף זה.  הסכם         

 מעודכן, בצירוף אישור משרד התשתיות על כל שינוי בבז"ן/בז"א,  ומחירון       

    עם הצגת החשבונית עפ"י . והמכללה תדאג לשלם למפעיל ותשתיות ובל       

 יום. 52: ש+תשלום תנאי       

 אין לספק לבוא בדרישה להקדמת התשלום מכל סיבה שהיא. 9.6.2

סכם לעוד שנה/עונה נוספת כמוסכם על פי חוזה זה, במידה ויוארך הה 9.6.3

המכללה תשלם על פי המחירון המוסכם בין שני הצדדים בצירוף כל 

על להלן. בחוזה ש 1האישורים הנדרשים ממנו ועל פי המפורט בסעיף 
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תינתן הודעה חודש מראש להלן: נספח ג' המצורף חידוש ההסכם 

 להסכם(

הים לתנאים המופיעים במועד תנאי ההתקשרות בתקופת ההארכה ז  9.6.1

 חתימת ההסכם הנוכחי.

 

 מחירים 1

     להצעת המחיר ובהתאם בתמורה  תהיההתמורה לה זכאי הספק כמתחייב מהסכם זה 1.6

 למחירון מוסכם שיוצג בתחילת כל חודש קלנדרי.     

      א נספח : )להלן:ויכלול הצעה לסולר תחבורה וגם לנפט המחירון מורכב על שני חלקיו1.2

 (.המצורף לחוזה    

       זהו החלק המשתנה בהתאם להחלטת משרד התשתיות. - חלק הראשון של ההצעהה                           

           מחיר קבוע לכל תקופת ההתקשרות כפי שנקבע בהצעת  –החלק השני של ההצעה                         

   של הספק הזוכה. המחיר                         

       על הצעת המחיר יש להוסיף מע"מ כחוק. 1.3                      

                               

 מיסים והוצאות 7

וכל מס ממשלתי אחר  מאספקת הסולר והנפטיישא בכל התשלומים הנובעים הספק   7.6

 כללה.אספקת הדלקים למבגין ו/או על המכללה שיוטל עליו  ו/או המוטל 

מיום לתקופה  בהתייחס ספקעל ידי האך ורק ישולמו  ,שיחולו על הספקכל התשלומים  7.2

או עד לאספקה ו/חתימה על חוזה זה ועד לסיומו, דהיינו בכל תקופת ההתקשרות 

 האחרונה ועד בכלל.

 הסבת זכויות 8

זכויותיו על איזו זכות מ מתחייב לא למסור ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד את כל או ספקה

 לספק דלקיםי עדב מאן ל/או כל חלק ממנה בשכירות משנה ו/או אחרת ולא להרשות לכ פי הסכם זה

 כתב ומראש מהמכללה.בהסכמה  בין בתמורה ובין בלי תמורה, אלא אם קיבל לכךלמכללה, 

    התחייבות הצדדים 5

 מצהיר מאשר ומתחייב כי: ספקה 

           ניםבמצב טוב, תקי םומצא אותלוי סולר ונפט מיכלים למיראה, בדק ובחן את ה 5.6.6

     לאספקת בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהוא ביחס  והוא מוותר לשימוש םייוראו       

  , לרבות טענת ברירה מחמת פגם ו/או אי התאמה.הסולר ו/או הנפט       

 את המסמכים הנדרשים  עתבכל זמן ו לבדוקלאפשר למכללה או לבאי כוחה  ספקעל ה 5.6.2

  והחוזה.ממנו לביצוע אספקת הסולר כמתחייב ממנו בתנאי המכרז         

       מתחייב להעסיק עובדים מיומנים ומקצועיים, לדאוג להכשרתם המקצועית ספק ה 5.6.3

    מתחייב לשלם להם את משכורתם, לרבות  ספקעימם קשרי עבודה תקינים. ה ולקיים       

 המכללה מדגישה כי לא יתקיימו חוק, מבלי לפגוע בזכויות אלה.  על פי המגיעות זכויות       

 למכללה.ספק עובדי ה עובד2מעביד בין יחסי      

  לצורך מתן השירות  יותהוצאות התפעולהמתחייב להיות אחראי לכל העלויות וספק ה 5.6.1

  ., לרבות אך לא רק, הוצאות תפעוליות שוטפות וקבועותלאספקת הסולר והנפט למכללה       
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 אחריות הספק 20

 הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בין נזק לגוף  63.6.6

  ובין נזק לרכוש לרבות נזק ממון או כל נזק אחר שיגרמו לו ו/או למכללה ו/או לצד ג'           

 יו, כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ו/או של עובדיו ו/או שלוחיו או כל כולל לעובד          

        שנתון למרותו, בין במישרין ובין בעקיפין לרבות בכל הקשור לנזק למי מבאי  מי           

   ביצוע אספקת הסולר והנפט מהמכללה, תלמידיה, מוריה ועובדיה, הנובע או הקשור          

 עפ"י  הסכם זה. למכללה        

        הספק מתחייב בזאת להודיע למכללה אודות כל אירוע או כל נזק שנגרם למכללה 63.6.2

 במיידי.           

       כללה רשאית לצרף את המהספק יודיע למכללה מיד עם קרות אירוע נזק לצד ג' ו 63.6.3

 וי ו/או שיפוי לצד ג' כלשהו.הספק כנתבע נוסף בכל תביעה בה תתבע המכללה לפיצ          

        על כל  63הספק מתחייב לבטח עצמו מכל נזק, רכוש וכל מקרה כפי שצוין בסעיף  63.6.1

 אחריות זאת מוטלת אך ורק על הספק. .כל נזק אחרעל או ו/ פרטיו          

 אי תחולת יחסי עובד מעביד –מערכת היחסים בין הצדדים  22

 ורק על פי הסכם זה.יחסי הצדדים מבוססים אך  66.6.6

 עובדי הספק  יהיו אך ורק עובדי  הספק ולא עובדי המכללה 66.6.2

      מובהר בזאת כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין העובדים שיעסיק הספק לבין  66.6.3

      הספק בלבד יחולו כל המסים ותשלומי החובה האחרים, שמעביד  המכללה ועל  

     ל דין ונוהג והוא בלבד יהיה אחראי לכל חייב לשלמם ביחס לעובדיו, בהתאם לכ  

       תביעה של עובד מעובדיו, בקשר עם תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם    

 .סיומובביצוע הסכם זה או      

                 מוסכם ומובהר בזה כי אם מסיבה כלשהי ייקבע ע"י ערכאה מוסמכת      66.6.1

     יימים יחסי עובד ומעביד בין מי מעובדי הספק שיפוטית/מעין שיפוטית(, כי מתק 

       בין המכללה, אזי הספק מתחייב לשפות ולפצות את המכללה בגין כל סכום בו   

     תצטרך המכללה לשאת, לרבות שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין. זאת מיד לאחר   

 קבלת דרישה מטעם המכללה.  

 ביטול ההסכם /2

ביטול ההסכם בשל הפרתו על פי שיקול דעתה הבלעדי. בביטול ההסכם  המכללה רשאית להודיע על

מצד המכללה אין בכדי לגרוע מזכויותיה לתבוע את נזקיה. עם הודעת הביטול תפקע מיד זכותו של 

  על פי הסכם זה.ספק להמשיך ולפעול ה

 הפרות וסעדים 23

כל מין וסוג שהוא יהיה חייב לפצות את המכללה עבור כל נזק מ ,הסכם זה ספקבאם יפר ה 63.6

לפי  אשר יגרם עקב הפרה זו, מבלי לפגוע בזכויות המכללה לכל סעד אחר לפי הדין ו/או 

 הסכם זה. סך הפיצוי יתווסף על הפיצוי המוסכם ובכל מקרה לא יבוא במקומו.

הסכם  הוראה יסודית מהוראות ספקמבלי לפגוע בכל האמור בהסכם זה, הרי אם יפר ה 63.2

בזכותה של  לפגוע וזאת מבלי  לפצות את הצד האחר בסכום הנזק, ספקחייב ה זה, יהיה

 את ההסכם ולתבוע כל סעד מכוח הסכם זה ו/או מכוח הדין. לבטל  המכללה
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  כללי 21

 , לאספקשום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה בין בכלל ובין במועדה מצד המכללה או ה 61.6

כם זה, או על פי דין, ולא ישמשו על פי הס ספקכויתור על זכויות המכללה או ה ייחשבו 

 לכל תביעה.  מניעה

 כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם ע"י שני הצדדים. 61.2

 בית משפט 29

תובא  כל מחלוקת בין הצדדים להסכם זה בכל דבר ועניין הקשור לביצועו או פירושו של הסכם זה,

 .בעיר באר שבעהמוסמך בית המשפט להכרעתו של 

  כתובות הצדדים 21

רח' יהודה הלוי   שבע בע"מ )חל"צ(-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, בבאר –המזמין  61.6

33. 

 

 ____________________________________________  - ספקה 61.2

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

   

 המפעיל  המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
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 ספח אנ
 
 

 טבלת מחירים
 

 סולר תחבורה
 

 6333מחיר ל חלק א'
לא כולל  ליטר

 מע"מ

 הערות

   בז"ן/בז"א
   בלו

   תשתיות
   חלק ב'

   מרווח צמוד
   הובלה

   אשראי
סה"כ לפני 

 מע"מ
  

 
 על המחירים הנ"ל יתווסף מע"מ כחוק

            

 נפט
 

 6333מחיר ל חלק א'
לא כולל  ליטר

 מע"מ

 רותהע

   בז"ן/בז"א
   בלו

   תשתיות
   חלק ב'

   מרווח צמוד
   הובלה

   אשראי
סה"כ לפני 

 מע"מ
  

 
 על המחירים הנ"ל יתווסף מע"מ כחוק
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 נספח ב'
 

 ערבות בנקאית
 

 נוסח כתב הערבות
 

 
 תאריך _________                                                בנק:___________                                           

  
 לכבוד,                                                                                       

 שבע בע"מ )חל"צ(-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר
 61931שבע -, באר33רח' יהודה הלוי 

   
 א.נ,

 
 ערבות בנקאית מס' _____ ון:הנד
 

על פי בקשת __________________ )להלן: המבקש( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום סך של  .6
למכרז , בקשר 36.63.62 הידוע ביום צמוד למדד)להלן: סכום הקרן(,  ₪( )שלושים אלף ₪, 33.333
אספקת סולר לצורך  של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בב"ש בע"מ )להלן: המכללה( /32/02

 כללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי.תחבורה ונפט למ
 
כפי שהוא מתפרסם מפעם  ,36.63.62בחודש סכום הקרן יישא הפרשים צמודים למדד הידוע  .2

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ע"י לפעם

 אנו מתחייבים בזה לשלם לכם לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות דרישה שתועבר באמצעות  .3
    )עשרה( ימים מיום קבלת      63הנקוב בדרישה עד לסכום הערבות, תוך קסימיליה, כל סכום פ 
 .דרישתכם 

דרישתכם לתשלום סכום הערבות, ותשלום סכום הערבות, יכול שייעשו לשיעורין, ובלבד שסך כל  .1
 התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

לתי מותנית, ובכלל זה אין אתם חייבים לפרט, התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הינה אוטונומית וב .9
 לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 .33.9.63, דהיינו עד לתאריך מיום הגשת הערבותלכל תקופת ההתקשרות ערבות זו תהיה בתוקף  .1

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת להלן: .7

-XXבע"מ....................................., מספר טלפון:  XXXXXXXXXXXבנק 
XXXXXXX   :מספר פקס ,XX-XXXXXXX. 

 .ערבות זו אינה ניתנת להסבה .6

 בכבוד רב, 

 בנק _________ 

                                                               _____________________         ____________    
 שם מלא                 חתימה וחותמת מורשי חתימה                                                              
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  3-/02/בהמשך למכרז  –לאספקת סולר תחבורה ונפט הסכם הודעה על הארכת  נספח ג'

 
                          

 
 _____ לחודש _______שנת _______.שנערך ונחתם במכללת קיי ביום __

 

   בע"מ )חל"צ( שבע-בארב לחינוך ע"ש קיי  האקדמית המכללה        בין :      

 922/1/115,                     ח.פ. 33מרח' יהודה הלוי                       

 מצד אחד                                   )להלן: "המכללה"(                                                         

                                                                    __________________________                  לבין:

 מרח'_____________________ ח.פ._____________

 מצד שני                                                        (                 ספק")להלן: "ה                     

 

 במכללה האקדמית  לאספקת סולר תחבורה ונפטהנו הזוכה בהצעה  ספקוה       הואיל:

 שבע.-קיי בבאר לחינוך ע"ש                   

 בכפוףפת במכללה לשנה נוס ויספק את הדלקיםימשיך  ספקוברצון מכללת קיי שה     והואיל:

 .וההסכם תנאי המכרזל                   

 מסלולי החוזה המקוריים ימשיכו לפעול במתכונתם המקוריתוהספק מתחייב כי     והואיל: 

   שהמכללה תשלם לספק תהיה בהתאם לתנאי החוזה גם בתקופת הארכת החוזה, והתמורה                   

  ה הקודמת.והמכרז כפי שהיו בשנ                

 

 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:                                                                 

 

______________________                                                __________________________ 

 הספק                                                                 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

 שבע בע"מ )חל"צ(-בבאר                
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