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  20/083הסכם מסגרת לחומרי ניקיון וחומרים מתכלים ירוקים 

  

  _________שנערך ונחתם בהרצליה, ביום 

  

  קו מוצרי דלק בע"מו/או  תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ  בין:

  הרצליה 3מרחוב הסדנאות 

  ")החברה" -(שתיהן ביחד ולחוד להלן 

  מצד אחד                  

  

  _________________________________  לבין:

  _________________________________   

              ")הספק" -(להלן   
  מצד שני                

  

חומרי ניקיון וחומרים מתכלים והחברה מעוניינת להזמין מאת הספק מעת לעת   :הואיל
  , כהגדרתם להלן, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה;ירוקים

  בתנאים האמורים; המוצריםוהספק מעוניין לספק לחברה את     :והואיל

  

  לפיכך הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

  

 חלק בלתי נפרד ממנו.  הםהמבוא והנספחים להסכם זה  .1

הספק מתחייב לספק לחברה מעת לעת, לפי הזמנות שיקבל מהחברה, את המוצרים  .2
") מתוך רשימת המוצרים ומחיריהם, המוצריםלהלן: "לעיל ושיוזמנו על ידי החברה (

"). התמורה עבור המוצרים תהיה לפי מחירי המחירוןלהסכם (להלן: " כנספח א'המצורפת 
ת ההסכם והאופציות, תקופבמשך המוצרים הנקובים במחירון, אשר ישארו בתוקפם 

  ובמהלך תקופה זו לא יהיו ניתנים להעלאה.

ס ו/או דוא"ל, הזמנות לרכישת מוצרים, החברה תעביר לספק, מעת לעת, באמצעות פק .3
ע"ג טופס אקסל עם  ")"מנהל הפרויקט( מנהל הפרויקט מטעם החברהחתומות על ידי 

והספק ימלא אחר כל , ")"ההזמנות(להלן:  פירוט המק"ט והכמות הנדרשת ע"י החברה
ימי  3דרישות ההזמנות ויספק לחברה את מלוא כמויות המוצרים שהוזמנו על פיהן בתוך 

ממועד קבלת כל הזמנה. אין באמור כדי לחייב את החברה לבצע הזמנות לרכישת  עבודה
 מוצרים ו/או בהזמנת כמות מינימאלית כלשהי של מוצרים.  

הספק מתחייב שהמוצרים המסופקים על ידו יהיו מטיב ואיכות מעולים, יענו על דרישות  .4
אשר ידרשו על פי הוראות כל דין. הספק כל דין וכל תקן ויסומנו על ידו בתוויות ובסימנים 

לבדו יהיה אחראי לכל נזק, ישיר ועקיף, שיגרמו לחברה ו/או לצד שלישי עקב אי עמידת 
הספק בהתחייבויותיו על פי סעיף זה. חויבה החברה בתשלום כלשהו עקב אי עמידת הספק 

שונה, בגין כל בהתחייבותו לפי סעיף זה לעיל, ישפה הספק את החברה, על פי דרישתה הרא
 הוצאה שנגרמה לחברה.

. אם יש  -ושם היצרן ו, יחידת מידה להזמנה, מחירותיאוריופיע א' פריט בנספח  לצד .5
בנספח. התואמים בכל פרטיהם את המפורט  מוצריםבאחריות הספק לספק אך ורק את ה

מן  פריט צדהספק אינו מורשה להחליף את היצרן המופיע למבלי לגרוע מן האמור, 
ומודגש כי באחריות מובהר  .אלא אם יקבל לכך אישור בכתב ממנהל הפרויקט וצרים,המ

  .אישור מכון התקניםהספק לספק מוצרי ניקוי אשר קיבלו את 

בכל מקרה של אי התאמה בין המוצרים המסופקים בפועל על ידי הספק ובין המוצרים  .6
לרבות מקרים של אספקת מוצרים שלא במועד על פי הנקוב בהזמנה,  ,נים בהזמנההמוזמ
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 עודף במוצרים, אי התאמה בפרטי המוצרים שהוזמנו בפועל לבין אלו שסופקו בפועל
 ההזמנה ו/או המוצרים, בהתאם לשיקול דעתה., תהיה החברה רשאית לדחות את וכדומה

ם מעת לעת, מצ"ב כנספח רשימת מתקני החברה, אליהם יידרש הספק לספק את המוצרי .7
. הוצאות שינוע הההזמנהחברה כפי שיצוין על גבי  מתקןלהספק יספק את המוצרים ב'. 

עד  החברה כפי שצוינו בהזמנהיסופקו ישירות לאתרי  מוצריםההמוצרים יחולו על הספק. 
, כל העלויותאת הינם סופיים וכוללים ' א רמת החומר הבודד. המחירים המפורטים בנספח

  .כולל עלויות המשלוח

רשאית לפי שיקול דעתה החברה המוצרים יסופקו על ידי הספק במועד הנקוב בהזמנה.  .8
, במקרה לחלופין .,המוחלט לסרב לרכוש את המוצרים שלא נתקבלו במועד הנקוב בהזמנה

 יפצה הספק את החברה כדלקמן: של אספקת מוצרים שלא בהתאם למועד הנקוב בהזמנה,

מסך כל  7.5%ימים ינוכה סכום המהווה  10אספקה העולה על בגין איחור ב .1
  התשלום עבור אותה כמות מוצרים מוזמנת.         

מסך כל  10%ימים ינוכה סכום המהווה  20בגין איחור באספקה העולה על  .2
 התשלום עבור אותה כמות מוצרים מוזמנת.

מסך כל  12.5%ימים ינוכה סכום המהווה  30בגין איחור באספקה העולה על  .3
 התשלום עבור אותה כמות מוצרים מוזמנת.

מסך כל  17.5%ימים ינוכה סכום המהווה  45בגין איחור באספקה העולה על  .4
 התשלום עבור אותה כמות מוצרים מוזמנת.

מסך כל  25%ימים ינוכה סכום המהווה  60בגין איחור באספקה העולה על  .5
 התשלום עבור אותה כמות מוצרים מוזמנת.

מור בסעיף זה הינו בנוסף לכל זכות / סעד שיעמדו לחברה במקרה של אי אספקת הא
 המוצרים במועד.

או שאינו \החברה תחזיר לספק והספק מתחייב לקחת לרשותו כל מוצר פגום ו –החזרות  .9
  ).מוצרים מוחזרים"" :ה (להלןאו שאינו תואם במלואו את תנאי ההזמנ\מאיכות מעולה ו

ימי עבודה  3 -וצרים מוחזרים, ממקום הימצאם, לא יאוחר מהספק יחזיר לרשותו מ
  ממועד מתן ההודעה על ידי החברה.

התבצע התשלום עבור כבר במקרה ש. החברה לא תשלם לספק עבור מוצרים מוחזרים
יופחת הסכום ששולם בגין המוצרים המוחזרים מסכום התמורה שיהיה , מוחזריםמוצרים 

  להלן.  12על החברה לשלם עבור מוצרים חדשים, בהתאם לכתוב בסעיף 

  הובלתם. לרבות עלות, מוחזריםהחזרת מוצרים הספק ישא בעלות ובאחריות בגין 

יחויב הספק ימי עבודה ממועד ההודעה,  3לא החזיר הספק את המוצרים המוחזרים בחלוף 
בעלויות אחסון המוצרים ושמירתם. החברה תהיה רשאית להחזיר את המוצרים על חשבון 
הספק בכל דרך שתראה לה, לרבות באמצעות חברת הובלה שתיבחר על ידי החברה, והספק 

  .כל הקשור במצב המוצרים עקב ההחזראו דרישה ב\יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו

לגורם המוסמך אצל המזמין תכלול את הפרטים הבאים: תעודת המשלוח שיצרף הספק  . 10
, מק"ט מוצריםשם המזמין והיחידה המקבלת, כתובת, תאריך ההזמנה, תאריך קבלת ה

, כמות ומחיר לפני מע"מ. תעודת המשלוח תהיה מוצריםשסופקו, תיאור ה מוצריםה
המשלוח  . העתק מאושר של תעודתחברהשהוסמך על ידי ה מוצריםחתומה על ידי מקבל ה

 .יצורף לחשבונית

 ימשלוחלכל המתייחסת מרוכזת, חשבונית מס אחת לחודש לחברה ימציא הספק  . 11
התאם על פי מחירי המוצרים הנקובים במחירון ובבחודש הקודם ( שסופקומוצרים ה

 ותההזמנ יוהעתק ותת משלוח חתומותעוד לכמויות שסופקו לחברה בפועל), בצירוף
שיפרט קוד כמו כן, הספק יעביר למנהל הפרויקט בדוא"ל דו"ח אקסל חודשי ת. והרלבנטי

החודשי  מוצריםהספק יציין את סך ה  , מחיר יחידה וסה"כ .מחירוןפריט, שם פריט, מחיר 
לא מופיעים והוזמנו  המוצרים אשרסך את ו כנספח א'המצ"ב  לפי המחירוןשהוזמנו 
 .באותו חודשבמחירון 

לאחר בדיקת ואישור החשבונית ע"י הגורם המוסמך בחברה, יבוצע התשלום באמצעות  . 12
לחודש הקלנדרי שלאחרי החודש העוקב, מקבלת החשבונית  20-או ה 5-מס"ב ביום ה
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מוסכם כי מן התמורה כאמור יופחתו הסכומים ). 50או שוטף +  35בחברה (דהיינו שוטף + 
וחזרים לספק בשל היותם בלתי תקינים ו/או בלתי ששולמו על ידי החברה עבור מוצרים המ

מובהר  לעיל. 8,9יחור באספקת  המוצרים בהתאם לסעיפים מתאימים וכן סכומים בגין א
לה  והסופית , המלאההיא התמורה הכוללת למען הסר ספק כי התמורה האמורה לעיל

 יהיה הספק זכאי בגין מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה.  

כל תשלום לספק לפי חוזה זה, כל סכום שהיא חייבת לנכות על פי דין, אלא החברה תנכה מ . 13
 אם יומצא לה קודם לכן על ידי הספק פטור מתאים.

    היקף כספי מקסימאלי . 14
מע"מ  בתוספת₪  ________ההיקף הכספי המקסימלי של ההסכם הינו מובהר בזאת כי 

כום האמור לעיל במהלך לא יבצע כל שירותים מעבר לס הספק .(לא כולל מע"מ) כחוק
תקופה זו ומוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה בו יעבור סכום 

  .ההתקשרות את הסכום האמור

וכלה ביום  _________מיום חודשים, החל  12תהיה למשך מסגרת זה קופת הסכם ת . 15
תקופות  חמשבההתקשרות לחברה שיקול דעת מוחלט להאריך את . ___________

אלא אם . כל הארכה כאמור תתבצע באופן אוטומטי, חודשים כל אחת 12נוספות של 
 תודיע או סיום תקופת על אופציה ימים לפני סיום תקופת ההתקשרות הראשונה 30לפחות 

 בכתב כי היא אינה מעוניינת להאריך את ההתקשרות כאמור.לספק החברה 

לחברה את רועים המפורטים להלן כמקנה יהא מבלי לפגוע באמור לעיל, יחשב כל אחד מן . 16
באופן מיידי וללא כל התראה, וזאת מבלי  זה הסכםעל פי  הזכות להפסיק את ההתקשרות

 :לגרוע מכל סעד או זכות אחרים המוקנים לחברה לפי חוזה זה או לפי דין במקרה כאמור

ר לא בוטל עיקול כאמוהו רכושו של הספק או על חלק עיקרי מרכושוהוטל עיקול על   .א
  . על הטלת העיקוללספק יום מהיום שנודע  30בתוך 

צו הספק  ו/או התקבל נגדלפירוק בקשה הספק או הוגשה על ידי הספק  הוגשה נגד  .ב
מונה ו/או נכסי הספק ו/או מונה כונס נכסים, זמני או קבוע, על בפירוק לקבלת נכסים 

ימים  30והבקשה ו/או הצו ו/או המינוי כאמור לא בוטלו תוך  פירוקנאמן בלספק 
  לספק. מהיום שנודע עליהם 

ימים מקבלת  7הספק הפר התחייבויותיו לפי חוזה זה וההפרה לא תוקנה בתוך   .ג
  התראה מן החברה.

הספק, מנהליו, מורשי החתימה בו, עובדיו ומי מטעמם או בשמם, היו מעורבים   .ד
ת או שידול לקבלת שוחד, מענק וטובת הנאה כלשהי, בין בהצעה, הבטחה, מתן, קבל

במישרין ובין בעקיפין, לעובד של החברה או מי מטעמה ולעובד ציבור אחר, הן בכלל 
 והן בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.  

  

מודגש כי ההסכם הוא הסכם מסגרת בלבד והזמנת המוצרים בפועל תבוצע במישרין על  . 17
באמצעות הזמנות ספציפיות. אין באמור בהסכם זה כשלעצמו משום הזמנת  ידי החברה

 מוצרים כלשהם על ידי החברה ואין בו כדי לחייבה להזמין מוצרים כלשהם. 
  

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

  החברה הספק                                                                                          

_____________________                                                       ____________________  
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  רשימת המוצרים והמחירים –נספח א' 

  

מספר 
 סידורי 

מספר 
  קטלוגי

שם 
יצרן 
(אם 
  יש)

יחידת 
  מידה 

  שם פריט 

כמות 
משוערת 

אמדן 
  בלבד

 מחיר יחידה 
ללא סה"כ בש"ח     ללא מע"מ

   מע"מ

מחיר יחידה 
בש"ח ללא 

לאחר  -מע"מ
  הנחה מאומדן

סה"כ בש"ח 
 -ללא מע"מ

לאחר הנחה 
   מאומדן

    552.00          ₪   9.20          ₪  60  סבון לאסלה מוצק שלישיה חבילה      1

    175.00          ₪   3.50          ₪  50  ליטר + ידית ברזל 10דלי שחור  יח'     2

    330.30          ₪   66.06        ₪  5  ליטר + מכסה   60פח אשפה   יח'     3

    190.00          ₪   3.86          ₪  50  יעה + מקל  יח'     4

    301.00          ₪   4.30          ₪  70  מברשת לניקוי אסלות כולל פלסטיק יח'     5

    400.00          ₪   4.00          ₪  100  ס"מ ללא הברגה 40מגב אלומיניום  יח'     6

    400.00          ₪   4.00          ₪  100  ס"מ  50מגב פלסטיק  יח'     7

    975.00          ₪   19.50        ₪  50  ס"מ  80מגב פלסטיק  יח'     8

    980.00          ₪   9.80          ₪  100  ס"מ 40מטאטא כביש (גב עץ)  יח'     9

    928.00          ₪   4.64          ₪  200  מקלות עץ +הברגה למטאטא משרד  יח'     10

    228.75          ₪   3.05          ₪  75  מטאטא משרד יח'     11

    4,545.00       ₪   90.90        ₪  50  כוס אספרסו  קרטון     12

    6,401.00       ₪   64.01        ₪  100   1/3000כוס קר שקוף  קרטון     13

    14,602.00     ₪   73.01        ₪  200   1/1000ארוז  OZ-8כוס נייר  קרטון     14

    9,251.00       ₪   185.02      ₪  50   1/1000ארוז  OZ-12כוס נייר  קרטון     15

    7,201.60       ₪   90.02        ₪  80  1/3000סמ"ק  250) 503כוס שייק ( קרטון     16

    12,001.50     ₪   160.02      ₪  75   1/100כפיות  קרטון     17

    1,620.00       ₪   108.00      ₪  15   1/100מזלגות  קרטון     18

    1,080.00       ₪   108.00      ₪  10    1/100סכינים  קרטון     19

    2,968.60       ₪   148.43      ₪  20    1/50צלחות קטנות  קרטון     20

    1,600.10       ₪   160.01      ₪  10   1/50צלחות גדולות  קרטון     21
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מספר 
 סידורי 

מספר 
  קטלוגי

שם 
יצרן 
(אם 
  יש)

יחידת 
  מידה 

  שם פריט 

כמות 
משוערת 

אמדן 
  בלבד

 מחיר יחידה 
ללא סה"כ בש"ח     ללא מע"מ

   מע"מ

מחיר יחידה 
בש"ח ללא 

לאחר  -מע"מ
  הנחה מאומדן

סה"כ בש"ח 
 -ללא מע"מ

לאחר הנחה 
   מאומדן

    1,178.00       ₪   117.80      ₪  10  יחידות  500מרקייה פלסטיק לבן  קרטון      22

    M(  60  ₪          1.50   ₪            90.00כפפות משק בית ( חבילה     23

    L 1/100 LATEX  30  ₪        10.50   ₪          315.00כפפות  חבילה     24

    795.00          ₪   5.30          ₪  150  ליטר 4אקנומיקה   קרטון     25

    290.00          ₪   5.80          ₪  50  ליטר  4נוזל רצפות בריחות  קרטון     26

    170.00          ₪   6.80          ₪  25  נוזל לניקוי והברקת חלונות ומשטחים  קרטון     27

    275.25          ₪   11.01        ₪  25 לרצפה שטיפה יומית  ניקוי  S-255  ליטר 4     28

    295.00          ₪   2.95          ₪  100  ליטר  1נוזל אסלות  יח'     29

    216.00          ₪   10.80        ₪  20  ליטר 4תכולה  G-100מסיר שומנים  קרטון     30

    146.00            ₪   7.30          ₪  20  סמ"ק  750מסיר שומנים למטבח  יח'     31

    805.50            ₪   16.11        ₪  50  אנטי קאל מסיר אבנית  יח'     32

    DC12  40  ₪        10.83   ₪            433.20ליטר  4שמפו כלים  יח'     33

    130.50          ₪   8.70          ₪  15  סבון ידיים איכותי   יח'     34

    1,470.30       ₪   147.03      ₪  10   1/100מפיות פנסי בהיר מעורב   קרטון   קרטון 35

    345.00          ₪   34.50        ₪  10  1/4000צץ רץ טבעי (עפרוני)  קרטון     36

    360.00          ₪   18.00        ₪  20  1/6מטר  72ס"מ  20מגבת טבעי  קרטון     37

    9,000.00       ₪   45.00        ₪  200  מטר 1200/22תעשייה נץ  יח'     38

    500.00          ₪   120.02      ₪  5  1/36טואלט פטנט  קרטון     39

    168.00          ₪   1.12          ₪  150  ס"מ 50/70סחבה לרצפה  יח'     40

    900.00          ₪   6.00          ₪  150  סחבות מקרופייב  יח'     41

    150.00          ₪   0.30          ₪  500  מטליות אוניברסט בתפזורת יח'     42

    297.00            ₪   1.98          ₪  150  38/38מטליות אבק שלישיה  אריזה     43

    1,900.00       ₪   19.00        ₪  100  1/400מטליות נשלפות בדלי לניקוי  דלי     44
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מספר 
 סידורי 

מספר 
  קטלוגי

שם 
יצרן 
(אם 
  יש)

יחידת 
  מידה 

  שם פריט 

כמות 
משוערת 

אמדן 
  בלבד

 מחיר יחידה 
ללא סה"כ בש"ח     ללא מע"מ

   מע"מ

מחיר יחידה 
בש"ח ללא 

לאחר  -מע"מ
  הנחה מאומדן

סה"כ בש"ח 
 -ללא מע"מ

לאחר הנחה 
   מאומדן

    3,600.80       ₪   180.04      ₪  20  1/5000) 1/4נייר אסלה ( חבילה      45

    1,800.40       ₪   180.04      ₪  10  1/5000) 1/2נייר אסלה ( חבילה      46

    34.50            ₪   1.15          ₪  30  ס"מ) 70סרט ( 1סקוטש ברייט  חבילה      47

    90.00            ₪   0.60          ₪  150   36כרית יפנית חבילה  חבילה      48

    LD  150  ₪      151.03   ₪     22,654.50 1/25ס"מ כחול חזק  76/85גלילון  קרטון     49

    HD  70  ₪        26.00   ₪       1,820.00 1/50ס"מ  75/90גלילון כוכב כתום  קרטון     50

    492.00          ₪   9.84          ₪  50  יחידות HD 50 50/70שקית  קרטון     51

    112.50            ₪   11.25        ₪  10 יחידות  30שקית גופיה ג'מבו לבן       52

    145.00          ₪   2.90          ₪  50  יח )  12מ"ל (  300מטהר אויר קלאסיק  חבילה      53

    627.48          ₪   44.82        ₪  14  נייר פלייסמנט למגשי טרפז לחדר אוכל  קרטון     54

    200.30            ₪   20.03        ₪  10  קייסם שיניים עטופים חלק  יח'     55

    52.81            ₪   52.81        ₪  1 1/100ארוז   TV 400+349מכסה       56

    368.08          ₪   184.04      ₪  2  1/600) ארוז  724L  (TV-400תבנית  קרטון     57

    166.60          ₪   23.80        ₪  7  ס"מ 45מטר) רוחב  65רדיד אלומיניום ( יח'     58

    884.25          ₪   58.95        ₪  15  מפות שולחן גליל לבד יח'     59

       ₪ 2,874.98   ₪   120,009.82    

  

  

  .יובהר כי מדובר באומדן בלבד, והחברה אינה מתחייבת לכמויות הנ"ל 

  .למחירים יתווסף מע"מ כדין 
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  מתקני החברה רשימת  -נספח ב'
  
   רצ"ב נקודות החלוקה מתקני תש"ן קמ"ד . 

  
  תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ : 

  
  : מיקום : קריית חרושת , קריית טבעון ,יוקנעם ( צמוד לישוב אלרואי ) מתקן אלרואי

                           
  קריית חיים . 1מיקום : קריית חיים , רחוב האצטדיון  – מתקן טרמינל

                             
: נמל חיפה ( בתוך הנמל ) יש לתאם כניסה יום לפני, אין להכניס לנמל  מתקן נמל הדלק חיפה

  סחורה מלבד          
  הסחורה המוזמנת .                                        

  
א.ת. הרצלייה פיתוח ( תשתיות נפט ואנרגיה  3בית הרמלין רחוב הסדנאות  - הנהלת החברה:

  בע"מ )
  

  :         מיקום : מחנה צבאי בילו ליד רחובות  מסוף בילו
                             

  :   מיקום : איזור תעשייה דרומי ליד קצא"א  מסוף אשקלון
  

  באר שבע . –:   מיקום : ליד חוות דודאים   מסוף האשל
                           .  

  

  מתקני קמ"ד בע"מ 
    

  מיקום : מפרץ חיפה ליד בתי זיקוק חיפה   - קמ"ד חיפה
  

  מיקום : במתחם פי גלילות אשדוד , רחוב הנפט , איזור התעשייה אשדוד . – קמ"ד אשדוד
                                     

       
                                            

  

  


