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 נספח א'

 גזרמועצה האזורית ה

 99789בית חשמונאי 
 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 

 18/2019מכרז פומבי מס' 

 מ.א. גזר –לביטוחי רכוש וחבויות 
 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

מועד אחרון 
להגשת שאלות 

 הבהרה

 12:00עד השעה  ד' 13/03/19

מועד אחרון 
 הגשת הצעותל

 13:00עד השעה  א' 24/03/19

 16:30 א' 24/03/19 פתיחת מעטפות

 פתיחת תיבת ההצעות(להשתתף במעמד )המציעים רשאים 

 כללי .1

מנת לקבל -על נותני שירות( פונה להמזמיןו/או המועצה  -המועצה האזורית גזר )להלן  .1.1
 מהם הצעות בנושא המכרז. 

המועצה בשעות העבודה לשכת מנכ"ל את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מזכירות  .1.2
תשלום הסך כאמור בגין רכישת  אשר לא יוחזרו. ₪  500 בתמורה לתשלום של ,הרגילות

מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז, 
 לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו תפסל על הסף. 

ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות או ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו,  .1.3
הנוסח . :www.gezer-region.muni.il//httpשכתובתו:  מועצהשל הבאתר האינטרנט 

ואין להגיש הצעות על מסמכים  שיירכש ע"י המציע המחייב של המכרז הינו הנוסח 
יש להתעדכן בהבהרות ביחס למכרז גם באתר האינטרנט של  שיורדו מאתר האינטרנט.

 המועצה.

 הנדרשות תיאור העבודות  .2

ובמפרט  והכל כמפורט במכרז לביטוחי רכוש וחבות עבור המועצה מכרז זה הינו מכרז  .2.1
 .חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ההמהוו

חודשים ממועד החתימה על  18תהא לתקופה של  במסגרת המכרז תקופת ההתקשרות .2.2
 הסכם ההתקשרות. 

בטח עם תום תקופת ההתקשרות, לפי סעיף זה, תהא המועצה רשאית בהסכמת המ
חודשים הארכה תהיה אוטומטית,  18של עד  לתקופה נוספתלהאריך את תוקף הסכם זה 

 .אלא אם כן הודיעה המועצה בכתב למציע כי אינה מעוניינת בהמשך ההתקשרות
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 תנאים להגשת הצעות למכרז ולהשתתפות במכרז .3

 רשאים להציע הצעה למכרז : 

חברות ביטוח ישראליות המורשות כחוק לעסוק בביטוח בכל הענפים הנכללים במפרט  .3.1
  יש לצרף רשיון. –ביטוח מורשים הביטוחים באופן ישיר או באמצעות סוכני 

המועצה )המבוטח( רשאית   .דרך סוכן אחדהצעה אחת בלבד  כל חברת ביטוח תוכל להגיש
 הביטוח או סוכן אחר העובד עמה. להחליט באם לקבל את הסוכן המוצע ע"י חברת 

כמו כן זכותה של המועצה להחליף הסוכן בסוכן אחר שעובד עם המבטח מבלי שתהיה 
 לחברת הביטוח אפשרות להתנגד לכך.

רישיון כדין לעסוק בביטוח בענפים המתאימים מהמפקח  תלהיות בעלחברת הביטוח על  .3.2
 על הביטוח במשרד האוצר.

 למכרז.  5כנדרש בסעיף  -המציע יצרף ערבות בנקאית  .3.3

 המציע יצרף קבלה עבור הרכישה כאמור.  -המציע רכש את מסמכי המכרז  .3.4

להוכחת האמור תחתום החברה  -המציע נעדר זיקה לעובד מועצה / חבר מליאת המועצה  .3.5
 על הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

 בשם חברת ביטוח שמגיש  סוכן ביטוחהגשת הצעה ע"י בכפוף לאמור לעיל, 

לעמוד  הביטוח על סוכן ,ביטוח סוכןות חברת הביטוח תגשנה את הצעותיהן באמצעהיה ו .3.6
 בתנאים המצטברים להלן:

 – רישיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרזבעל  .3.6.1
 יצורף להצעה; הרישיון    

  .שנים בענף הביטוח 5בעל וותק של מעל  .3.6.2

ו/או כל אסמכתא אחרת המוכיחה את כחת האמור, יצורף תצהיר של הסוכן להו 
 ותק הסוכן בתחום;

תאגידים ערים או רשויות מקומיות, לרבות איגודי בעל ניסיון קודם בביטוח של  .3.6.3
אחת המציינת  המלצהתצורף לפחות  -עובר להגשת ההצעה  שנים 3מעל  עירוניים

 שנים; 3שירותים במהלך לפחות  תקופה של מתן

לפחות ₪  5,000,000של  יבעל תיק ביטוח בהיקף של פרמיות בביטוח אלמנטאר .3.6.4
יש להציג אישור רואה חשבון או אישור   - החודשים שקדמו להצעה 12בתקופת 

 מבטח.

 $ לפחות. 1.000.000בעל פוליסת אחריות מקצועית בגבול אחריות של  .3.6.5

יצרף הסוכן העתק פוליסת אחריות מקצועית עם גבולות  -להוכחת האמור 
האחריות כאמור לעיל או אישור חברת הביטוח שלו על קיום אחריות מקצועית 

 כאמור.   

טיפול בנושאי  לשם  מועצה בתדירות כפי שתדרש ע"פ הצורך, על הסוכן לבקר ב .3.6.6
ע"פ צורך וכן יגיש דו"ח בכתב  המועצההביטוח, או לעיתים תכופות יותר לפי דרישת 

ו/או סוכן הביטוח  תמבטחחברה הבו יפורטו כל הפעולות שבוצעו ע"י האו דרישה 
 וכל התוצאות של אותן פעולות.  המועצהעבור 
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  םמסכי הואוכי ו כי הוא מורשה לייצג המציעמאת על סוכן הביטוח לצרף אישור  .3.6.7
  .לכל התנאים המוצעים     

 למקור של רישיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף בכל ענפי יש לצרף צילום נאמן  .3.6.8
 הביטוח הכלולים במכרז.     

  ייש לצרף אישור רו"ח או חברת הביטוח על היקף הפרמיות בביטוח אלמנטאר .3.6.9
 דשים שקדמו להגשת ההצעה. והח 12בתקופת     

ם חברת הביטוח תמנה סוכן ביטוח מטעמה ועל חשבונה, הממלא אחר התנאים הנדרשי .3.7
לעיל ובתנאי שסוכן הביטוח שימונה יאושר על ידי  3.6מסוכן ביטוח כמפורט בסעיף 

המועצה. סוכן הביטוח שימונה יהיה בקשר ישיר עם המועצה, יטפל באופן שוטף בביטוחי 
 לעיל.  3.6.6המועצה ויבקר במועצה כאמור בסעיף 

 צירוף מסמכים .4

על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו 
 ים אחרים שנדרש לצרף(, את המסמכים הבאים המפורטים להלן:ולמסמכ

 לעיל.  3 מסמכים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף .4.1

 -כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. ככל שמסמך כלשהו טעון אישור רוח/ עו"ד  .4.2
 יאושר המסמך בהתאם לנדרש. 

 עוסק מורשה לצרכי מע"מ.תעודה תקפה בדבר היות המציע  .4.3

 .1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-אישור תקף על .4.4

 אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך. .4.5

 במידה והמציע הינו תאגיד: .4.6
 התאגיד.תעודת התאגדות של  .4.6.1

 חודשים לפני המועד האחרון להגשת 3עד  -תדפיס רשם חברות מעודכן  .4.6.2
 ההצעות.                   
 אישור עו"ד או רו"ח: .4.6.3

במסגרת  נשוא המכרז הינםכי ביצוע העבודות וההתקשרות  .4.6.3.1
 התאגיד.ת סמכויו

 שמות המנהלים של התאגיד. .4.6.3.2
 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. .4.6.3.3

 במידה והמציע הינו שותפות: .4.7
 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. .4.7.1
 ות.השותפ ים שלחוז .4.7.2
 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .4.7.3

 במידה והמציע הינו הינו עסק בשליטת אישה:  .4.8

 אישור רו"ח כמפורט להלן. .4.8.1

 תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.  .4.8.2

  -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד  –"עסק בשליטת אישה" 
( 2)-( ו1עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 של ההגדרה אישור; 
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אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  –"אישור" 
 אלה: התקיים אף אחד מ

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)

יקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, נושאת משרה בעסק אשר מחז –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי,  –"נושא משרה" 
 וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

ומות למסחר בבורסה ולא הוצאו חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רש –"עסק" 
 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 כל מסמכי המכרז. ויש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע 

תהיה ועדת המכרזים רשאית  -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 
 !לפסלה

 ערבות בנקאית / ערבות חברת ביטוח  .5

דוגמת , חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח הכל משתתף במכרז .5.1
מילוי כל התחייבויותיו על פי  להבטחתש"ח,  00025,של ך בס למסמכי המכרזהמצורף  

 - והפוליסות, לרבות הפקתן של הפוליסות במועד הקבוע במכרז )להלן תנאי המכרז 
 (.להצעההערבות הבנקאית 

ותהיה ניתנת לחילוט  30/06/19עד ליום הערבות הבנקאית להצעה תעמוד בתוקפה לפחות  .5.2
  עד למועד זה או להארכה ע"פ דרישות המועצה.  בכל עת 

המועצה תקבל גם ערבות בנוסח אחר ובתנאי שהיא תהיה ערבות אוטונומית, אשר סכומה  .5.3
ובתנאי שהיא  -ת ביטוח ותוקפה יעמדו בדרישות לעיל. המועצה תקבל גם ערבות של חבר

 תעמוד בדרישות לעיל.

 יום מהיום שבו נבחר הזוכה במכרז. 60מציע שלא זכה במכרז תוחזר לו הערבות תוך  .5.4

לרשות מוקנית הזכות במידה והזוכה לא עמד לדעתה בהתחייבויותיו, לחלט לטובתה את  .5.5
למציע לא  הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לגרוע מתנאי המכרז, ללא צורך בהוכחת כל נזק.

 תהיה כל טענה או תביעה בגין חילוט הערבות כאמור. 

אין באמור לעיל כדי למנוע מהרשות לתבוע את המציע בגין הנזקים שייגרמו לה עקב הפרת  .5.6
 תנאי המכרז או הפוליסות.

 הצעה אשר לא צורפה אליה ערבות בנקאית כמפורט לעיל תיפסל.  .5.7

 אופן הגשת ההצעות: .6

 מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כדלקמן:מבלי לגרוע 

המבטחים מתחייבים בזאת לבדוק את כל הפרטים ו/או הנתונים, לרבות הפיזיים,  .6.1
הדרושים להם לצורך חישוב סכומי הביטוח, על חשבונם, ולא תתקבל כל טענה של תיאור 

 מטעה או לא מדויק וכן לא תתקבל כל טענה לגבי ביטוח חסר.
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עה את עלויות הביטוח בפרומילים מסכום הביטוח וכן את המציעים יציינו בגוף ההצ .6.2
מהפוליסות  לכל אחת, וזאת ביחס חלוקת ה"דמים" לפי הפירוט המקובל בפוליסות רכוש
במסגרת מסמך הצעת המחיר  וכןהמצורפות למסמכי המכרז )בדף רשימה לפוליסה( 

 המצורפת למסמכי המכרז.

לכל אחת מהפוליסות ולא ניתן להגיש מובהר בזאת כי על המציעים ליתן הצעה ביחס  .6.3
 הצעה חלקית כלשהי.

מסמך וידי המציע בשולי כל עמוד -חתומה עלואת הצעת המציע למכרז זה כשהיא מלאה  .6.4
יש להגיש ב"מעטפת  -וכוללת את כל מסמכי המכרז ומסמכים נוספים כנדרש במכרז 

המועצה, כ"ל נההצעות", בשני עותקים זהים, ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי  מ
 ., לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעותבמסירה ידנית בלבד

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל"  .6.5
 מאת מזכירות המועצה.

יש להגיש בתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י  9נספח  –את טופס הצעת המחיר  .6.6
 המועצה.

תשומת לב המציעים כי למעטפת ההצעה, יש לצרף את הערבות/שיק במעטפה  .6.7
 המתאימה וכן את טופס הצעת המחיר במעטפה הייעודית שיסופקו ע"י המועצה.

המועצה תהא רשאית לדרוש את הארכת  30/06/19ההצעה תישאר בתוקף עד ליום  .6.8
 עה.תקופת ההצ

ת ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ועליה מצוין מספר המכרז ונושאו בלבד. על א .6.9
שא שם של מבטח או סוכן יהמעטפה לא יצוין שם המבטח או סוכן הביטוח. כל מעטפה שת

  ביטוח תיפסל.

חתימת המבטח על גבי מכרז זה מהווה הצעה בלתי חוזרת לביצוע הביטוחים על פי תנאי  .6.10
ד הנקוב במכרז, והיא תחייב את המבטח, לכל דבר ועניין , אף ללא המכרז, החל מהמוע

 .חתימת המועצה

וכל הסתייגות מהם או סטייה כלשהי מסמכי המכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהפוליסות,  .6.11
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי  .תפסול את המשתתף שהסתייג או סטה ממנו

 ו/או הסתייגות במסמכי המכרז )כולל הפוליסות( תביא לפסילת ההצעה.

 :בחירת ההצעותאופן  .7

 המועצה תבחר בהצעה הזולה ביותר מבין ההצעות שיוגשו. .7.1

 לחלק וזכותה,ביותר הזולה ההצעה את או שהיא כל הצעה לקבל חייבת אינה הרשות .7.2

 או/ו לבטלם וגם שונים מבטחים בין ,חלקם או כולם הביטוחים את עיניה ראות לפי

 מצאה אם הצעה לקבל חייבת אינה הרשות .לנכון שתמצא כפי לשנותם או/ו להקטינם
 כדי זה בסעיף באמור אין. הסף בתנאי עומד היותו אף על, דיו מקצועי אינו שהמציע לנכון
 .בהתאם החלטתה את ולקבל נוספים שיקולים לשקול הזכות את מהרשות לגרוע

 תנאים כללים והצהרות המבטח: .8

 התנאים שלהלן יחולו על כל הפוליסות המצורפות למכרז: 

תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל מחודש   - 5 –הפרמיה תשולם על ידי הרשות ב  .8.1
 .לאחר תחילת הביטוח, ללא תוספת הצמדה או דמי אשראי
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במשרדי המבוטח,  סוכן ביטוח שיבקראת, כי יעמיד לרשות המבוטח מבטח מתחייב בזה .8.2
ובהתאם לצורכי המבוטח לצורך טיפול שוטף בנושאי הביטוח. סעיף זה הינו מעיקרי 

 ההתקשרות והפרתו תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז והפוליסות.

המבוטח בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי פרשנות הפוליסות, הפרשנות תהייה לטובת  .8.3
 והכל על פי חוק חוזה הביטוח.

, 00:01בשעה  1/5/2019חודשים, שתחילתה ביום  18תקופת הביטוח הינה לתקופה של  .8.4
 . 24.00בשעה  31/10/2020וסיומה בתאריך 

עם סיום הביטוח במידה והמועצה תבקש מבטח מסכים בזה, בחתימתו על מסמך זה, ה .8.5
-יום, לפי חישוב יחסי )פרו 90תקופת הביטוחים לתקופה נוספת של עד  להאריך את

 ראטה(, על פי בקשת המבוטח.

למבוטח תהיה אופציה להאריך את הביטוחים לתקופה של שנה בכפוף להסכמת המבטח,  .8.6
  .נוספתוחצי 

המבטח מצהיר כי בעת הגשת הצעת המחיר היו ידועים לו כל הנתונים הנדרשים על ידו  .8.7
 היר, לכל הפוליסות במכרז זה.כמבטח ז

יום מהכרזת הזוכה וכתב כיסוי זמני יופק מיד עם קבלת  60הפוליסות תופקנה תוך  .8.8
 ההודעה ע"י הזוכה.

תפוגת הפוליסות  לפנייום  30 המבטח מתחייב כי מדי שנה בשנה, ולא יאוחר מאשר  .8.9
וטח מבוטח ימציא למבוטח דו"ח על מצב התביעות בפוליסות הביטוח בהן ב ,סתיימויש

הנתונים יכללו את מועד התביעה, מהות התביעה, סכומים ששולמו וכן אומדן  זה.
 לתביעות פתוחות, ע"פ הרשום בספרי המבטח.

 התקשרות עם הזוכה .9

הכרזה על הזוכה תהא בכפוף להמצאת כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת יכולתו   .9.1
 של הזוכה לעמוד בתנאי ההתקשרות כמפורט לעיל. 

תהא רשאית גם לאחר קביעת הזוכה במכרז, לחזור בה מן  המועצהאף האמור, על   .9.2
ההזמנה ולא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע אשר הצעתו נקבעה כזוכה 

כלל. הודעה על החלטה כאמור והנימוקים לה יימסרו ההסכם במכרז, ולא לחתום על 
 למציע, מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין. 

 המועצהמההזמנה נשוא המכרז דנן לא תישא  המועצהככל שחזרה בה כי מובהר בזה,   .9.3
בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן המציעים בקשר עם 
קביעתו כזוכה במכרז ו/או בקשר עם השתתפותו במכרז, לפי העניין והמציע מוותר 

 חזר כספים כלשהם.בזאת על כל טענה בדבר פיצוי או שיפוי או ה

 בהיקף ההתקשרות  יםשינוי .10

 כךעל פי אומדן והערכה בלבד ואין בהנו  במכרז הביטוחים הנדרשהיקף  ומודגש, מובהר.10.1
בהיקף כולם או מקצתם ו/או עריכת ביטוחים  של המועצה להזמין אתמשום התחייבות 

את סוכן לבחור  ,צרכיהרצונה ולבצע שינויים בהתאם ל והמועצה תהיה רשאית כלשהו
וזאת ללא מתן נימוקים וללא הגבלה ולמציעים ולסוכן הביטוח שנבחר ע"י  הביטוח,

  המציע לא תהיה לעניין זה כל תביעה ו/או כל דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

 בקיומה של מסגרת תקציביתכפופה ותלויה  הינה כמפורט במכרז זהיובהר כי התקשרות .10.2
כאמור מכל סיבה שהיא או ככל שלא יועבר תקציב  לפיכך, ככל שלא יאושרמאושרת. 

, תופסק לקבלת השירותים נשוא המכרזלא יהיה תקציב פנוי תקציב במועד ו
ו/או יבוטל המכרז ולספק או למציע לא תהא כל טענה בגין כך כלפי  ההתקשרות

 המועצה.
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 התאמות איאו /ו שגיאות, סתירות .11

התאמות/ספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או פרט, ובמקרה כזה, עליו .11.1
"ל דוא-ב  יועץ הביטוח של המועצה, מר גורדון אורללפנות בכתב בלבד לקבלת הבהרות 

gordonor1@netvision.net.il  ישת מסמך זה. יש עד לא יאוחר מהמועד הנקוד ברי
 .לא יתקבלו שאלות לאחר המועד כאמור .052-8804591לוודא קבלה בטלפון 

מי שלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד כאמור לעיל, יהיה מנוע מלטעון טענות .11.2
בדבר אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב וטענות כאלה מצד מי 

 א תשמענה.ל -שלא נהג כאמור לעיל 

ידי המזמין לכלל המשתתפים במכרז )בדואר / -רק הבהרות והודעות שתשלחנה בכתב על.11.3
בפקס / בדוא"ל( תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע יהיה לצרפן 

פה או באמצעות הטלפון לא -ידו להצעתו. הבהרות והודעות שיינתנו בעל-חתומות על
 תחייבנה את המזמין.

, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים החברה רשאית.11.4
 במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.

השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת .11.5
ידי רוכשי המכרז בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על  כל רוכשי מסמכי

 מסמכי המכרז.

 שונות .12

ביותר או כל הצעה  הנמוכהמתחייבת לקבל את ההצעה הכספית  המועצהאין  מצב,בכל .12.1
  רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.תהא  והמועצהשהיא 

המועצה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, או הצעה המותנית בתנאים, או הצעה .12.2
   התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז.עמומה או הצעה שאין בה 

 עומדים בדרישות המכרז.תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא  המועצה.12.3

המועצה רשאית לבטל את המכרז גם אם תוגש הצעה אחת בלבד או מכל סיבה שהיא ועל .12.4
פי שיקול דעתה הבלעדי וכן רשאית המועצה שלא להכריז על זוכה, אם תמצא כי אף 

 אינו מתאים ואינו עונה על ציפיותיה. זוכה

עת ולסיים את ההתקשרות עם  בכל לדחותו או המכרז את המועצה תהא רשאית לבטל.12.5
לה כי יש בסיס סביר להניח כי המציעים כולם או  התברר כאשר המציע, לפי העניין,

 חלקם תיאמו ביניהם את ההצעות או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל או  כי ההצעות לא
 עמדו בדרישות הסף. 

, לשביעות שירותיםהמועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר .12.6
רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים 

 להנחת דעתה.שירותים לביצוע ה

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או .12.7
לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים 
ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא 

ל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעי
 את ההצעה.

וד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או ע.12.8
מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת 

mailto:gordonor1@netvision.net.il
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אי סף תנלהוכחת ההצעות, לרבות פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו 
  במכרז זה.

 או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה.12.9

 המועצה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות בשל חוסר

  .כנדרש ההצעה מונע הערכת

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל  .12.10
ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב -הסתייגות ביחס אליהם, בין על

 לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .12.11
 לא או למלא יסרב או/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו אחת יפר

זה  כגון במקרה זכאית המועצה  להצעה, תהא בהתאם התחייבויותיו במילוי יעמוד
 במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות דעתה שיקול פי לפעול על

 המכרז ערבות את לחלט רשאית המועצה  תהא לנכון. כן כלשהו, ככל שתמצא 'ג צד כל
 שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי מוסכמים מראש, על כפיצוייםלטובתה,  כולה

 של והמוחלט הגמור ייחשב לקניינה המכרז ערבות וסכום המועצה  של הבלעדי דעתה
 וסוג מכל מין טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז המועצה ולמשתתפי

לפגוע,  או לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמה מי או/ו המועצה  כנגד שהוא
 דין. כל פי על או/ו זה מכרז פי על המועצה  של מזכויותיה בזכות

בהצעה  מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .12.12
 הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם

 סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הםהמסמכים / נתונים המהווים 
מהאמור לעיל, יודגש כי  מבלי לגרוע מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים.

שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. 
ראות בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להו מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה

. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך הדין והפסיקה
שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע 

 מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

חר שקרא את כל בחתימת המציע מטה הוא מצהיר ומאשר כי הוא מגיש הצעתו לא .12.13
מסמכי המכרז והוא מסכים לכל התנאים הכלליים האמורים לעיל ולכל תנאי 

 הפוליסות המפורטות במסמכי המכרז.

כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם  .12.14
 ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.  

 

 בכבוד רב,  

  רותם ידלין                                   

 מועצהה תראש                                                                                                                     

 מועצה אזורית גזר                                                                                                                     

  הננו מאשרים כי קראנו את כל פרטי המכרז ואנו מסכימים לתוכנם במלואם

 _____________________ :מציעשם ה

  ח.פ: ______________________
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 חותמת המציע:    :כתובת

    פקס' : ____________________טלפון

  . 1 :חתימה של המציע וחותמת מורשי חתימות

 2 .  

   :לצורך המכרז שם איש קשר

  ______________  :נייד טלפון   טלפון במשרד:

    פקס':

 ____________  תאריך:דוא"ל _______________________________, 
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 1נספח           

 הצהרת המציע

  לכבוד

 מועצה אזורית גזר

[ זהות/תאגידהמציע ומספר הח"מ ]שם אנו  .1
מצהירים ומאשרים בזאת, כי הבנו את _________________________________________ 

והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים לכל האמור   18 /2019 כל האמור במסמכי מכרז
המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים  במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות

 אש על טענות כאמור. מר

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .2
הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לערוך את הביטוחים נשוא הצעתנו, בהתאם 

 ;ירותים על ידינולתנאים המפורטים במפרט המצורף למכרז, וכי אין כל מניעה חוקית במתן הש

אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים וכי הצעתנו הינה  .3
 הצעה סופית ולא נהיה רשאים לדרוש תוספת מחירים כלשהי מעבר להצעתנו. 

יום מהמועד  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ו/או לשינוי ותהא תקפה במשך  .4
האחרון להגשת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת ערבות המשתתף במכרז, בהתאם 

 ולכל זמן שהערבות על הארכותיה תהיה בתוקף. המועצה לסמכות 

 להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.  .5

אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי את הערבות הבנקאית, שצרפנו  .6
למכרז, כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ולא תעמוד לנו כל טענה בדבר 

 סכום הפיצוי המוסכם והפחתתו. גובה 

אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .7
ההצעה, כי אנו רשאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתנו על הצעה זו. 

רים הנדרשים על פי מסמכי המכרז וברור לנו כי ככל אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישו .8
 שיחסרו מסמכים או הוגשו מסמכים שגויים יש בכך כדי לפסול את הצעתנו. 

 1יאוחר מ בהתאם להצעתנו בתאריך שלא המועצה אנו מתחייבים כי ככל שנזכה  במכרז נבטח את  .9
 בכתב אחרת.המועצה  אלא אם כן הורתנו ,9201למאי   

ון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהיפך, ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהיפך, הכל לשבהצהרה זו  .10
 לפי המקרה.

 
  _____________)פרטי/תאגיד(:  ישיות משפטיתא____________: שם מלא של המציע )באותיות דפוס(

 

 ______________:המוסמכים לחתום בשם המציעשמות חתימת   _____________: ת.ז. או מס' ח.פ.

 _______________טלפון:_______________________________________ כתובת:

 

 תאריך: _______________חתימה מלאה: _________________________
 

 אישור חתימה
 

 אני הח"מ ____________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה _____________ ת.ז. _______________, 

________________, ת.ז. ______________, מוסמכים לחתום בשם _____________________, 

 ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.

 __________חתימה:______________   תאריך: _________________
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 2נספח 

 הצעת המכרז  המציע לערבות 
 

  לכבוד

 מועצה אזורית גזר

 ____________ 'מס ערבות :הנדון

 לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו(, "המבקש" –להלן ______ )________________ על פי בקשת
רכוש וחבויות  לעריכת ביטוחי 18/2019  'מס מכרז עם בקשר המבקש מאת לכם שיגיע או המגיע
 גזר.ה אזורית למועצ

דרישות המפורטים התנאים וי כל התחייבויות המבקש על פי המילוקיום ות חלהבטערבותנו זו הינה 
, לרבות קיום, מילוי וביצוע כל התחייבויות המבקש על פי מסמכי המכרז, על מכרזהבמסמכי 

  (.₪ אלף  עשרים וחמשבמלים: ) ₪ 25,000 שללסכום  נספחיהם  עד

מיום  עשר יום-ארבעה תוך או סכומים עד לסכום הערבות הנ"ל, סכום מתחייבים לשלם לכם כל אנו
 לטעון ומבלי דרישתכם את לבסס ו/או לנמק שיהיה עליכם מבלי, בכתב הראשונה דרישתכם קבלת

 את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב בקשר למבקש לעמוד היכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם
 . המבקש מאת האמור הסכום סילוק

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 תעלנה על סכום הערבות 

 שנקבע.

  .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

 
 ועד בכלל. 30/06/19יום ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.  30/06/19יום דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 .רבותנו זו בטלה ומבוטלתע 30/06/19 יוםלאחר 

 כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

 .שהיכל בצורה להסבה או להעברה ניתנת איננה זו ערבות
 בכבוד רב,                                                                                                                        

 בנק : _____________________       
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 3נספח 

 

 פעילות הסוכן הצהרה בדבר היקף 
 

 :כדלקמןבזה  יםמצהיר __________________: ח.פ.          __________________חברת  ואנ

 

בעל תיק ביטוח בהיקף של פרמיות בביטוח  _____,____________ הרינו לאשר כי הסוכן

 החודשים שקדמו להצעה 12בתקופת  ,לפחות₪ ______________    של בחברתנו  רי אאלמנט

 . למכרז זה

 

____________ 

 שם  וחותמת החברה

 

 

 אישור חתימה
 
 
 

 חתומים מעלה, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה__________________אני הח"מ 
_______________ 

 
 
_______ .ז. ___________ות ___ת.ז. _______________ __________________-ו

 ,)בהתאמה(
 
 

______________________ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה מוסמכים לחתום בשם 
 בפני.

 
 
 
 
 

   תאריך: _________________
 חתימה:________________________ 
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 4נספח 

והעדר  מועצה ה לחבר או הרשות לעובד קרבה העדר בדבר הצהרה
 ניגוד עניינים

  לכבוד

 מועצה אזורית גזר
 

 להודיע מבקש 18 /2019אני  _____________________      סוכן הביטוח במכרז פומבי מס' 
 :כדלקמן  ולהצהיר

 מחברי קבוע אחר כלשהו עם מי כי אין לי קשר עסקי ו/או משפחתי מקרבה ראשונה או קשר .1
 .המועצהלרבות ראש מועצה אזורית גזר ו/או עובדיה הבכירים של  המועצה

לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי מכרז זה לבין כל אני מצהיר כי  .2
 התחייבות ו/או כל פעילות, אחרת שלי בין בשכר ובין שלא בשכר.

במישרין או בעקיפין  המועצהאני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים ביני לבין  .3
ניגוד עניינים או קרבה כאמור עם על כל חשש לקיום  מועצהלואני מתחייב בזאת להודיע 

 היוודע לי הדבר.

 ביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:המועצה ההנני מצהיר בזאת כי  .4
כדלקמן  הקובע  1958 -צו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח ׳)א( לב 89סעיף  4.1

: 

האמורים חלק חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד "
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד 

 ןב -אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 
 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12 כלל 4.2

 המקומיות הקובע:

לעניין זה,  .״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית
יטה לחבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ש  -״חבר מועצה״ 

 בו.
 הקובע כי:לפקודת המועצות )נוסח חדש(  59סעיף  4.3

-א על ידי בןלועצמו בבעקיפין,  ולאבמישרין  לעובד מועצה, לאלא יהיה  "  
שנעשה עם או עסק חוזה  כל חלק או טובת הנאה בכל  ,שותפו, סוכנו או זוגו

למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או המועצה 
בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים 

 ״.שהמועצה מספקת

  צהיר כי :בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולה .5

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  המועצה אין לי: מליאתבין חברי  5.1

 סוכן או שותף.

אחוזים בהונו  עשרהאין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על  5.2

עובד אחראי או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או 

 בו.
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 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 5.3

 .הצהרות כמפורט לעילבאני מתחייב להודיע למועצה על כל שינוי בפרטים או  .6

 הינו זו בהצהרה והאמור, ומלאים נכונים הינם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזאת מצהיר אני .7
 .אמת

 יש אם הצעת המציע לשקול פסילת רשאית תהיה המועצה של המכרזים ועדת כי לי ידוע .8
 .נכונה מטעם המציע לא הצהרה נמסרה אם או, לעיל כאמור קרבה

 

 

 : _____________________סוכןשם ה

 

 ת.ז: __________________________

  

 :__________________חתימת המציע

 

 

 בכפוף לנוהלי משרד המועצהב"כ  ו שלתכריע דעת ,בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים *

 הפנים.
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          5נספח 

 המלצה 
 

 תאריך:_______________

 לכבוד 

 מועצה אזורית גזר
 

 א.ג.נ.,

  סוכן הביטוח הנ"ל: כי בזה מאשרים הננו

 ________________________  שם:

  ו שירותנ, נתן ל(המציע  –להלן )ת.ז./ח.פ.__________________

מסוג/ים:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 מבחינת הן המלאה רצוננו לשביעותמשנת _______ השירות את הננו מאשרים כי המציע סיפק

 ממליצים אנו לכך אי. הרבה שגילה השירות, המקצועיות, זמינות לשאלות, ובנאמנות איכות

 .סוכן ביטוח זה בפניכם על

 :הערות

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 מוסד/ הלקוח/רשות פרטי

 ____________________________________ :לקוח/מוסד/ הרשות שם

 ____________________________________  :העיר/מנכ"ל ראש שם

 ____________________________________ :מנהל ישיר שם

 ________________ :מנהל/איש קשר טלפון' מס
 : __________תאריך                                                                                                            

  :_________________ שם בעל התפקיד הממליץ: ____________תפקיד

 __________________________  :וחותמת חתימה

 בהתאם לדרישות המכרז.המלצות  שתיהערה: יש לצרף לפחות  •
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 6נספח 

 על פרטים בדבר המציע כתאגיד רו"ח/אישור עורך דין
 

 לכבוד
 

 מועצה אזורית גזר
 

 א.ג.נ.,

 

 למועצה רכוש וחבויות  עריכת שירותי ביטוח   9201/18 מכרז מספר   הנדון:
 
 

 מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע:   _____________________אני 
 )שם מלא(   רו"ח/עו"ד 

 
 ______________________________ שהוא רשום ברשם רשמי: כפי שם . 1

 

 ________________ סוג התארגנות:  .2

 

 ________________ :ההתארגנותתאריך  .3

 

 ______________________________ מספר מזהה:  .4

  ודרישות נוספות כמו  מציעגוף ההמוסמכים לחתום ולהתחייב בשם השל שמות ומספרי ת.ז.  .5

 תוספת חותמת )אם נדרש(:    

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 בכבוד רב,

________________                  ______________ 
 עו"ד חתימה וחותמת                 שם מלא 

 
________________       ________________ 

 טלפון             כתובת
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 7נספח 

 1976 -עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר לפי חוק 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת 

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 

_________________________ אצל המציע  -אני משמש כ .1
(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' המציע - _________________________ )להלן

 -לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן  ,גזראשר פרסמה המועצה האזורית  18/2019
 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז(

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"

 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   

 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  

  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה  .4
 [: במשבצת המתאימה Xיש לסמן למציע ]

 

  לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  , לפי חוק2002באוקטובר  31 -

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

  2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
 1991-אלפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,    1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5
       לא חלות על  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף

 המציע.
       חלות על המציע  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף

   והוא 
   אותן. מקיים    

 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .6
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  חלות על המציע

      עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

במשבצת   Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7
 :המתאימה(
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   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
זכויות  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם
 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998 -לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
זכויות לאנשים עם  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  החברתיים לשם בחינת

 פעל ליישומן, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998  -מוגבלות, תשנ"ח
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן 

 התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של  .8
ימים ממועד  30ה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך משרד העבוד

 ההתקשרות.
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 

 חתימה         

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה 

להצהיר את האמת וכי ____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן 

 התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 8 נספח

 ניסיון תביעות
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 נספח 9
 הצעת המחיר

 
 

עובדיה נבחריה, "( כולל המבוטח" ו/או "מועצהה" :)להלן מועצה אזורית גזר שם המבוטח:

מועצה כולל ועדות משנה, ועדות החברי כל מתנדבים, , ותומחלקותיה השונ

חברות עמותות שמתמנות ע"י המועצה או ממומנות על ידה, מוסדות, מתנ"ס, 

כל גוף או ישות , גופים שלוביםחברות בנות, עמותות עירוניות, עירוניות, 

ומעלה באותה רשות או ישות  25%משפטית שבהם לרשות אחריות או שליטה ב 

ומעלה מתקציבו השנתי בין אם הוקמו  10%משפטית  או גוף שהרשות ממנת בו 

 לפני תקופת הביטוח ובין אם לאחריה.

, משפחתונים, מתנדביםלכל הגילאים כולל ילדים שאינם "ברי רישום", גננות  

 בביטוח)למעט  ובניה לתכנון המקומית הועדה, מועצהה בחסות חוגים מפעילי

, מועצהבשם העמותה או כל אדם הפועל ישוב, (, כל גוף, מקצועית תואחרי

 וכן המשתתפת בתקציב מועצההאו ש, עבורה, שיש לה שליטה בו, בחסותה

וכן לל מדינת ישראל וכיש חובה חוקית או חוזית לבטחם  שלמועצהגופים 

 משרד הפנים ומשרד העבודה.משרד החינוך, התמ"ת, 

 

   ....................:  כתובת למכתבים

 31/10/2020 – 1/5/2019:  תקופת הביטוח

  :הביטוחים

 .הרכוש ביטוח .1

 

 ביטוח ציוד אלקטרוני. .2

 

 .כספים ביטוח .3

 

 ביטוח שבר מכני. .4

 

 .שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .5

 

 .מעבידים אחריות ביטוח .6

 

 אחריות מקצועית ואחריות המוצר.  ביטוח .7

 

  
" )למעט ביטוח אחריות 2013יבוצעו בנוסח ובתנאי פוליסות "ביט  לעילהביטוחים הנזכרים  

מקצועית שיהיה בהתאם לנוסח הפוליסה הקיים של המבטח הזוכה( ובכפוף למפורט במסמך 
 זה ובנספחים המצ"ב.
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 הביטוחים פירוט

 :רכוש ביטוח. 1
 

למבוטח או  יםהשייכ ותאור סוג מכל ₪ 208,000,000תכולה וציוד ע"ס  , תשתיות,מבנים
לרבות התקנות שהותקנו ע"י המועצה בפיקדון, בשכירות בחכירה או מכוח הסכם  יםמוחזק

מתקני חוץ, בריכה, מכל סוג ותאור, הכוללים בין השאר:  וצמודות מבניםכמו כן מבנים 
 תת מעברים, גשרים, מנהרותוהסעה,  אוטובוס תחנותספורט, תאורה, לוחות פרסום, 

מקלטים, צנרת, גדרות ושערים, , מוניציפאליות תשתיותשערים, גדרות, , ועיליים קרקעיים
, טלפון, תמרורים, חשמל עמודי, מים מעבירי, משטחי בטון ואספלט, מדרכותכבישים, 
 של קרקעיות תת רשתותנייד, נגררים, כלים שאינם בעלי כושר הנעה עצמי,  ציודרמזורים, 

 של קרקעיות ותת קרקעיות על מערכות, וחלוקה תמסורת , קוויותקשורת ביוב, מים, חשמל
 איסוף מיכליחניונים,, גנים, גינות, ומשחק ספורט מתקני, ותקשורת חשמל, גז, דלק ,ביוב, מים

מעליות, מכשירי הרמה, דודים ומערכות הסקה, מיזוג אויר, חשמל,תקשורת מכל  .אשפה
 הסוגים. כולל מועדון החברים בכפר בן נון.

 

 ₪.  10,000,000נזק ראשון ע"ס  – תשתיות

  על בסיס נזק ראשון. ₪  600,000של עד סך  – ופריצה שוד

 .טבע ונזקי אדמה רעידת

  .₪ 30,000,000למקום:  מקסימום

 לפרק הרחבות: הערות

 .בפוליסה הרשומים הסכומים את המחליפים סכומים רשימת להלן

 .ביניהםמ הגבוה ,מהנזק 10% או ₪  2,000,000   סך עד -הריסות פינוי הוצאות - יג סעיף

 ₪.  500,000עד סך  -שחזור מסמכים -סעיף טו 

 הגבוה ,מהנזק 10%או  ₪ 1,000,000עד סך  -הוצאות שכר אדריכלים ואחרים  -סעיף טז 
 .ביניהםמ

 ₪.  100,000עד סך  -גז קירור  - זסעיף כ

 ₪. 500,000עד סך  -נזק ללוחות חשמל  -סעיף לא 

 ₪.  500,000עד לסך  -הרחבת כל הסיכונים  - לג סעיף

 :כמו כן תורחב הפוליסה לכלול גם

 הוצאות בגין שיפור מבנה, ציוד וכן רכישת דגמים משופרים. .1

תשלום הוצאות בגין שכר טרחה רואי חשבון, שמאים, מומחים ויועצים שונים  .2
 ₪.  200,000המסייעים בידי המבוטח בהכנת תביעתו עד לסך 

 .₪ 100,000 סך עד מקררים תכולת .3

 ציוד, אלקטרוניים מכשירים, טלוויזיותמיוחד כגון: כלי נגינה, אור קולי,  ציוד .4
 .₪ 500,000 סך עד  - ספרים, רפואי דציו, מעבדות, כריזה מערכות, משרדי

 ראטה.-ייערך לפי חישוב פרו -סעיף ביטול הפוליסה .5
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 ₪  0,00010 ע"ס                       כספים –כל הסיכונים  . 2

 על בסיס נזק ראשון.     

 ציוד אלקטרוני .3

 מחשבים ניידים   למעט 

  ₪ 1,400,000א'                                                                             ע"ס פרק 

 ₪  300,000פרק ב'                                                                                                        ע"ס 

 ₪       3,000,000ע"ס                                                         מכוני שאיבה              – שבר מכני .4

   צד שלישי .5

 ₪ 8,000,000      לאירועגבול אחריות: 

 ₪  20,000,000      לתקופה                       

  .בתחומהעל ידה וביוזמתה בארץ או  שנערכיםכולל המוניים  שונים אירועים כולל

                      עד סך יכוסה במסגרת הפוליסהבביטוח חובה ציוד מכני הנדסי שאין חובה לבטחו 
600.000 .₪ 

, מועצהשנעשות ע"י ה התושבים לרווחת פעולותיה כוללהכיסוי כולל גם פעילויות מכל סוג 
ובמוסדות שהם באחריותה בין  מועצהאו אנשים  העובדים או פועלים ב מתנדבים, ועדותיה

 בשכר או ללא שכר.

 הרכבה, תיקון( וכן המקצועית אחריותםמים )למעט  ואספקתהכיסוי כולל גם הכנת מזון 
 .ציוד פריטי והתקנת

עלת בריכות שחיה, מתקני הפקייטנות, טיולים,  לאמור, הכיסוי כולל גם חוגים, בנוסף
 מועצהלאו ש להפעלתם דואגת שהיא או מועצההשייכים ל מתקני ספורט וכיוצ"ב עים,שעשו

 עם מפעיליהם. הסכמיםיש 

 ריצה ואופניים וכו'. תחרויותהכיסוי כולל גם אירועים, צעדות, מופעים 

הפוליסה מורחבת לכלול ועדי הישובים במועצה בגין תפעול ותחזוקת מתקני המשחקים, 
 לאירוע ולתקופת הביטוח. ₪ 4,000,000בגבול אחריות של 

 ₪  20,000,000 ע"ס                                         למקרה ותקופה – חבות מעבידים .6

  ₪ 44,000,000  שכר עבודה שנתי משוער 

 ₪                    2,500,000 ע"ס                             למקרה ותקופה – אחריות מקצועית וחבות המוצר . 7

 הבאים: הפוליסהבכפוף לביטול חריגי 

 הוצאת דיבה או שם רע, או פגיעה בפרטיות. .א

 אי יושר וכו'. .ב

 אבדן מסמכים וכו'. .ג
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 אבדן השימוש ואו העיכוב. .ד

 .מסמכות חריגה .ה

הכיסוי בגין חבות חוקית של המבוטח בגין בעלי מקצוע שונים המועסקים או פועלים בשמו 
מהנדס המועצה הכוללים בין השאר: מהנדסים,  מועצהעיסוקם עבור ה במהלךשל המבוטח 

עובדים ים, פרה רפואיים, אחיות, חובשריפוי בעיסוק, פסיכולוגים, , ומחלקת הנדסה
תברואנים ומבצעי עבודות פקחים, סוציאליים, קלינאי תקשורת, וטרינרים, יועצים משפטיים, 

, ממוני בטיחות, חשמלאים )למעט שטחים חקלאיים ולמעט ריסוס מהאויר(, ריסוס והדברה
הגזבר  כולל מועצהמצילים, מדריכי ספורט התעמלות ושחיה, גזבר וכן כל אחד מעובדי ה

והישירה בגין   השילוחית, לרבות אחריותם םהסמכה במקצוע יו בעלאידע מקצועי  יםהמפעיל
  עבודתם של נותני השירותים המקצועיים שאינם עובדי המועצה.

 .ובניה לתכנון המקומית הועדה את מכסה אינה הפוליסה

עובדים, אך ורק ביחס לעבודתו עבור מההפוליסה מכסה את אחריותו האישית של כל אחד 
 .מועצהה

 בתנאי שקיים רצף ביטוחי. 1.1.1992רטרואקטיבי:  תאריך

 לאחר תום תקופת הביטוח. חודש 12תקופת דיווח מאוחרת עד 

 .לב בתום שנעשתה מסמכות חריגה גם לכסות מורחבת הפוליסה

ביחס לעבודות ייצור, תיקון, הרכבה   ואחריות בגיןגם  המבוטחלכסות הפוליסה מורחבת 
 שיווק ואספקה של מוצרים המתבצעות ע"י המבוטח כולל מזון משקה ומים.

 ואספקה הרכבהמורחבת לכסות גם "אחריות המוצר" ביחס לעבודות ייצור, תיקון,  הפוליסה
 .ומים משקה מזון כולל המבוטח"י ע המתבצעות מוצרים של

 פוליסה להוציא ומתחייב זה  במפרט האמור לכל ומסכים חתימה מורשה מטה החתום אני
 .במפרט הרשומים הכיסויים ברוח

 .              המבוטח הסכמת את מראש ולקבל במפורש לציינם עלי, הסתייגויות לי ויש הדמיב       

 תנאים כלליים החלים על כל הביטוחים

 מוותרים בזאת על כל זכות תחלוף לפי חוק חוזה ביטוח לגבי הרשומים מטה:המבטחים  .1

עובדי המבוטח, כל אדם בשרותו של המבוטח, חברי הנהלה של המבוטח, ועדה קרואה, נבחרי  .2
 וכל הפועלים בשמם ומטעמם של הנ"ל.  -ציבור, בעלי מניות, שותפים 

ות או אחריות מנהלית בינו לבין כל אדם או גוף הנמצא בשליטת המבוטח או שקיימת שותפ .3
המבוטח. תאגידי בת, תאגידים שלובים, כל חברה, תאגיד או גוף הפועלים במסגרת הנ"ל, בין 

 אם הוקמו לפני תקופת הביטוח ובין אם לאחריה.

עמותות אשר מקיימות את התנאים החילופיים הבאים: מחצית או יותר מחברי ועד העמותה  .4
יו"ר העמותה ו/או גזבר העמותה, לחילופין, מחצית או יותר  מתמנים על ידי הרשות ובהם

מתקציב העמותה ממומן על ידי המועצה. מרכז תרבות נוער וספורט )להלן: "מתנ"ס"(. גופים 
הנמצאים עם המבוטח בקשרי עבודה, שירות, מסחר ואספקה ואשר לפי תנאי ההסכמים 

המבוטח ויתר על זכותו לתבוע מהם המקובלים במקצועם אין כלפיהם זכות שיבוב.  גופים ש
 פיצוי בין בעל פה ובין בכתב, במפורש או מכללא, לפני קרות מקרה הביטוח.

המחזיקים ברכוש שבבעלות המבוטח כהגדרתו להלן. כמו כן כל אדם או גוף שהמבוטח נמצא  .5
עמם בקשרי עבודה, שירות או מסחר ולפי התנאים המקובלים בענף אין כלפיהם זכות שיבוב 
או שהמבוטח ויתר או התחייב לוותר על זכות השיבוב כלפיהם טרם קרות מקרה הביטוח 
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ולמעט נזק שנעשה על ידי כל הרשומים מעלה בזדון, וכן גופים משפטיים שלמבוטח קיימת 
 חובה חוקית ו/או חוזית לבטחם )בהתאם להיקף הכיסוי בו מחויב המבוטח(.

ו למועצה אזורית גזר או למי  שהיא תורה להעבירם תגמולי ביטוח בגין כל נזקי הרכוש ישולמ .6
 בכתב.

המבטח מצהיר כי התנאים המופיעים בפוליסות באו להרחיב ולשפר את מצבו של המבוטח.  .7
)למעט פוליסת אחריות מקצועית שיהיה  2013בכל מקרה בו הוראות החוק או נוסח ביט 

למבוטח על פני האמור  בהתאם לנוסח הפוליסה הקיים של המבטח הזוכה( יקנו עדיפות
 בפוליסות, והמבוטח יהיה רשאי לאמץ הוראות אלה ביחס לאותו מקרה.

המבטח יעמיד למבוטח או מי מעובדיו הגנה משפטית מלאה בגין הליכי חקירה, מתן עדות,  .8
שימוע והליכים פלילים כלשהם, כנגד עובדי המבוטח והמכוסים בפוליסות צד שלישי ו/או 

ו חבות מעבידים. גבול האחריות בגין כל אחת מהפוליסות בנפרד הנו אחריות מקצועית ו/א
 למקרה(. 1,000$לתקופה )ההשתתפות העצמית תהיה  100,000$ -למקרה תביעה ו 50,000$

מוסכם בזה, כי זכותם של המבוטחים לקבלת שיפוי על פי הפוליסה לא תיפגע ו/או תצומצם  .9
 עקב העדר רישוי מאת הרשויות המוסמכות.

המבטחים מתחייבים לבדוק את כל הנתונים הדרושים להם לצורך ביטוח המועצה , ולא  .10
 תתקבל כל טענה של תיאור מטעה או טענה לגבי ביטוח חסר.

תשלומים שווים ורצופים החל מחודש לאחר תחילת  5הפרמיה הנומינלית תשולם ע"י הרשות ב  .11
 הביטוח ללא תוספת.

בפוליסה, ביטוח זה ניתן לסיום בכל עת, על פי דרישת  מוצהר ומוסכם בזה, כי למרות האמור .12
המבוטח, ובתנאי כי הודעה על כך נמסרה למבטח בכתב. במקרה שכזה יהיה זכאי המבוטח 
להחזר דמי הביטוח ששילם בגין התקופה שלא נוצלה שממועד הביטול ועד תום תקופת הביטוח 

 על בסיס יחסי )פרורטה(.

האמור בפוליסה, לאחר קרות אבדן או נזק מכוסה יוחזרו מוצהר ומוסכם בזה, כי למרות  .13
סכומי הביטוח לקדמותם החל מיום האובדן או הנזק, אלא אם יורה המבוטח אחרת, ההשבה 

 תהיה תמורת פרמיה יחסית נוספת למעט בביטוח חבויות. 

 המועצה –סעיף ב'  –מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת  –לתנאים הכלליים 16 סעיף .14
 תחשב כ"מערך עסקים גדולים".

יום  90במשך הצעה לביטוח זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה  .15
 מהמועד האחרון להגשת הצעות.

, 1981 -על פוליסות אלה, בכפוף לתנאיהם ולהוראותיהם, יחול חוק חוזה הביטוח התשמ"א  .16
 . אלא אם הותנה אחרת לטובת המבוטח בפוליסה זאת

 

____________________    ____________________ 

 שם החותם ותפקידו                                                                     חותמת חב' הביטוח
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 סכומי ביטוח/ פרטים 
 ₪גבולות אחריות ב 

פרמיה נטו  מיון
 ₪ב 

     
000,000208, ותכולהמבנים, ציוד  -אש מורחב  1      

     600,000 פריצה 

     10,000,000 תשתיות נ.ראשון  

   כלול כולל רעידת אדמה ונזקי טבע 

     30,000,000 מקסימום למקום   

      השתתפות עצמית: 

      אש 

      פריצה,שוד ונזק בזדון  

     כמקובל רעידת אדמה ונזקי טבע 

לתשתיותנזק טבע    
 

    

    נזק אחר לתשתיות 

  סה"כ אש מורחב   

    ציוד אלקטרוני 2

'פרק א   1,400000   

   300,000 פרק ב' 

    השתתפות עצמית 

סה"כ ציוד    
 אלקטרוני

 

     3,000,000 שבר מכני 3

    השתתפות עצמית 

שבר מכני סה"כ      

     100,000 כספים 4

      השתתפות עצמית:  

   סה"כ כספים    

     

      צד שלישי  5

     8,000,0000 למקרה  -גבול אחריות  

     20,000,000 לתקופה                         
      : השתתפות עצמית 

      נזקי גוף 

     כל אירוע אחר 

   סה"כ צד ג'   

     
 סכומי ביטוח/ פרטים 

₪גבולות אחריות ב   
פרמיה נטו  מיון

₪ב   
2 סה"כ צד ג'      
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 אנו מאשרים בזאת כי זו הצעתנו ואנו מגישים אותה עם סוכן/ סוכנות הביטוח  

 
 המורשים על ידנו..............................................................................

 
 

                    ________________________                           __________________ 
הביטוח' חב חותמת                                 ותפקידו החותם שם                            

 
 

__________________________________שם המבטח   
 

 איש קשר __________________________________
 

 טלפון איש קשר ______________________________
 

 דוא"ל איש קשר _____________________________ 
 

 

 

 

      חבות מעבידים  6

גבולות אחריות למקרה ולכל תקופת  
 הביטוח

     

     44,000,000 שכר עבודה שנתי 

 :השתתפות עצמית 
 רגילה:

 

 
 

    

      במחלת מקצוע:    

 חבות סה"כ    
 מעבידים

  

  
 

   

      מקצועית ומוצראחריות  7
גבול אחריות למקרה ולכל תקופת  

 הביטוח
2,500,000     

      01.01.1992תאריך רטרואקטיבי:  

לא כולל את מחלקת מהנדס העיר  
 והוועדה לתכנון ובניה

     

      :  השתתפות עצמית 

נ                                                
 זקי רכוש

 כל נזק אחר

     

 חריות סה"כ א   
 מקצועית

 

     

 סה"כ פרמיה ברוטו בש"ח  
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 טופס ריכוז מסמכים למציע

 

 אין יש תנאי המכרז -מסמכים לפרק א' 

     הצהרת משתתף במכרז  1נספח 

   ערבות המציע להצעה למכרז     2נספח 

   הצהרה בדבר היקף פעילות הסוכן    3 נספח

   העדר קרבה והעדר ניגוד ענייניםהצהרת הסוכן בדבר     4 נספח

   המלצות    5נספח 

   אישור עו"ד/ רו"ח בדבר אופן התאגדות המציע וסמכויותיו    6נספח 

   תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים     7נספח 

 טופס ריכוז מסמכים למציע 8נספח 
 

  

 למילוי ע"י המציע מיון ופרמיה ואישור הסוכן 9נספח 
 

  

 ניסיון תביעות של המבוטח 8נספח 
 

  

   עמידה בתנאי סף )ככל שמוגש על ידי סוכן(מסמכים לצורך הוכחת 

   המלצות 

   למכרז 2ערבות בנקאית כנדרש בסעיף 

 רישיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז;
   שנים. 5אישור על ותק כסוכן ביטוח של 

   אסמכתאות המעידות על ניסיון קודם בביטוח 

 5של  יאסמכתאות כי הסוכן בעל תיק ביטוח בהיקף של פרמיות בביטוח אלמנטאר
 החודשים שקדמו להצעה.  12לפחות בתקופת ₪ מיליון 

 

  

צילום נאמן למקור של רישיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים 
   במכרז.

 12בתקופת  יאישור רו"ח או חברת הביטוח על היקף הפרמיות בביטוח אלמנטאר
   החדשים שקדמו להגשת ההצעה

   כל מסמך אחר שנדרש בתנאי הסף 

   מסמכים נוספים להצעה  

   אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ

חשבונות והרשימות אישור מפקיד השומה, או מרואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי 
על פי חוק עסקאות גופים  שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף

 .1976 -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו 
  

   אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.

   קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז.

בצירוף חתימות המציע על כל עמוד חוברת תנאי המכרז )פרק א' למכרז( 
   .בנפרד בהתאם לדרישות המכרז

הצעת המחיר של המציע )פרק ב' למסמכי המכרז( חתומים על ידי המציע 
   בהתאם לדרישות המכרז


