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 המועצה האזורית גזר 

 99789בית חשמונאי 

 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 

 44/2019 פומבי מס'מכרז 

 של המועצה מקיף וצד ג'(  -)רכוש  לביטוחי רכב  פומבי נאי מכרז הודעה ות
 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

מועד אחרון להגשת  
 שאלות הבהרה 

'א 29/12/19 10:00עד השעה    

מועד אחרון להגשת  
 הצעות

01/19/05 0011:עד השעה  א'   

01/19/05 פתיחת מעטפות 0011: -ב א'   

 פתיחת תיבת ההצעות( )המציעים רשאים להשתתף במעמד

 כללי .1

פונה בזאת לקבלת הצעה (, רשותהו/או המועצה  - )להלןגזר המועצה האזורית  .1.1
 לביטוח כלי רכב, כמפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי מנהלת לשכת מנכ"ל המועצה בשעות  .1.2
 אשר לא יוחזרו. תשלום הסך 300₪ העבודה הרגילות, בתמורה לתשלום של

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

 הסף. 

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, ללא עלות במשרדי המועצה בשעות  .1.3
-www.gezerהפעילות או באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו: 

region.muni.il//http: הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י .
יש להתעדכן המציע  ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט. 

 בהבהרות שיפורסמו באתר המועצה.

 שירותים הנדרשיםתיאור ה .2

 והכל כמפורט במכרזמקיף וצד ג'(  -לביטוחי רכב )רכושמכרז זה הינו מכרז  .2.1
 .חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ההמהוובמפרט ו

בהתאם ) 1/2/2020מיום  חודשים 12תקופת ההתקשרות תהא לתקופה של  .2.2
עם תום תקופת ההתקשרות, לפי  כאמור בהתחלת המפרט(.-לתאריכי החידוש

סעיף זה, תהא המועצה רשאית בהסכמת המבטח להאריך את תוקף הסכם זה 
( "תונוספ ותתקופ)להלן: "כל אחת   שיםחוד 12שנים נוספות של עד  2עד ל

חודשים  36לא תעלנה על ובלבד שמשך כל התקופות, בהן יהא הסכם זה בתוקף, 
, אלא אם כן באישור המבטח . הארכה תהיה אוטומטיתבמצטברלכל רכב 

 הודיעה המועצה בכתב למציע כי אינה מעוניינת בהמשך ההתקשרות.  
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התקשרות יתווספו כלי רכב נוספים מובהר בזאת כי ככל שבמהלך תקופת ה .2.3
יחולו הוראות ההסכם גם על כלי רכב אלו,  –למצבת כלי הרכב של המועצה 

 בכפוף לתשלום פרמי מתאימה והודעה למבטח. 

 רשאים להציע הצעה למכרז :  .3

באופן ישיר רכב  כחוק לעסוק בביטוח יםהמורשמורשי לוידס   אוחברות ביטוח  .3.1
תוכל להגיש מורשה לוידס /רשים. כל חברת ביטוח באמצעות סוכני ביטוח מו או

הצעה אחת בלבד דרך סוכן אחד. המועצה )המבוטח( רשאית  להחליט באם 
כמו כן  לקבל את הסוכן המוצע ע"י חברת הביטוח או סוכן אחר העובד עמה.

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

על חברת הביטוח להיות בעלת רישיון כדין לעסוק בביטוח בענפים המתאימים  .3.2
 יש לצרף רישיון כאמור.– מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר.

 בכפוף לאמור לעיל, סוכן ביטוח שמגיש בשם חברת ביטוח את הצעתה .3.3

סוכן באמצעות  םהצעותיהאת  או מורשה לוידס יגישוהיה וחברת הביטוח 
 בתנאים המצטברים להלן:על סוכן הביטוח לעמוד  ,יטוחב

בעל רישיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים     ▪
סוכן הביטוח יצרף רישיון סוכן ביטוח - ;יצורף להצעה הרישיון -במכרז 
 מורשה.

על סוכן הביטוח לצרף אישור מאת המציע כי הוא מורשה לייצגו וכי  ▪
 ל התנאים המוצעים. הוא מסכים לכ

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

חברת הביטוח תמנה סוכן ביטוח מטעמה ועל חשבונה, הממלא אחר התנאים  
הנדרשים מסוכן ביטוח כמפורט בסעיף לעיל ובתנאי שסוכן הביטוח שימונה יאושר 

עצה. סוכן הביטוח שימונה יהיה בקשר ישיר עם המועצה, יטפל באופן על ידי המו
 המועצה כאמור לעיל.רכב שוטף בביטוחי 

 המציע נעדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר מליאת המועצה.  .3.4

 להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף כנספח למכרז.

  יש לצרף להצעה קבלה. –המציע שילם דמי השתתפות ורכש את מסמכי המכרז  .3.5

  –מסמכים שיצורפו להצעה  .4

 בנוסף לכל המסמכים שעל המציעים לצרף כמפורט לעיל, על המציעים לצרף להצעה את  
  -המסמכים הבאים             

כלל מסמכי המכרז, לרבות כלל הנספחים והמסמכים המצורפים לו, כשהם  .4.1
 .רשמלאים וחתומים בתחתיתם וכן בכל מקום נוסף שנד

)"חוק  1977 -אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז  .4.2
 עסקאות גופים ציבוריים"(: 

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. .4.3

 .תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה  .4.4

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .4.5
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 התאגיד.תעודת התאגדות של  .4.5.1

 אישור עו"ד או רו"ח: .4.5.2
במסגרת  נשוא המכרז הינםוההתקשרות  ירותיםהשכי ביצוע  (א)

 סמכויות התאגיד.
 שמות המנהלים של התאגיד. (ב)
 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. (ג)

 :שותפותבמידה והמציע הינו  .4.6
 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. .4.6.1
 השותפות. ים שלחוז .4.6.2
 תפות.אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השו .4.6.3

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .4.7
 תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה       

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

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1)

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  –"אישור" 
 התקיים אף אחד מאלה: 

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

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

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

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

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

המצורף לחוברת בנוסח  - 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו .4.8
 .המכרז

, הנספחים והאישורים המהווים חלק בלתי נפרד יש להגיש את כל המסמכים .4.9
הסכם  מכרז,להמציע  הצעתבצירוף , ממסמכי המכרז חתומים ומלאים כנדרש

, מאושרים מציע בכל עמוד בנפרדחתומים ע"י ה התקשרות, כאשר הם
  ובהתאם לנדרש. ומאומתים כדין

 אופן הגשת ההצעה בהתאם להוראות המפורטות לעיל. יש להקפיד על -יודגש  .4.10

הועדה תהיה רשאית לפסול הצעות שלא צורפו להם כל המסמכים הנדרשים   .4.11
 לעיל. 

כמו כן, תהיה רשאית הועדה בכל שלב, לפנות למשתתפים לקבלת הבהרות ו/או   .4.12
השלמות הנדרשות, לרבות השלמת מסמכים ו/או מסמכים הנדרשים. המציע 

 פעולה ולמסור למועצה כל מסמך שנדרש לשם כך. חייב לשתף 
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 אופן הגשת ההצעות:  .5

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כדלקמן:

המבטחים מתחייבים בזאת לבדוק את כל הפרטים ו/או הנתונים, לרבות  .5.1
הפיזיים, הדרושים להם לצורך חישוב סכומי הביטוח, על חשבונם, ולא תתקבל 

או לא מדויק וכן לא תתקבל כל טענה לגבי ביטוח  כל טענה של תיאור מטעה
 חסר.

  - הצעת המחיר .5.2
 -את עלויות הביטוח טופס הצעת המחיר המצ"ב המציעים יציינו ב .5.2.1

כנדרש בטופס הצעת המחיר, לכל רכב )מקיף וצד ג'( רכוש פרמיה 
 בש"ח לשנה. 

 
 מובהר בזאת כי על המציעים ליתן הצעה ביחס לכל הרכבים   .5.2.2

 יש הצעה חלקית כלשהי.ולא ניתן להג

, ההצעה תכלול את המחיר ביחס לכל הרכיבים שנדרשים במפרט
 למעט רכיבים אופציונאליים.

המציעים  -ביחס לרכיבים אופציונאליים )הכלולים בטבלה נפרדת( 
להגיש הצעה לכל הרכיבים האופציונאליים ו/או לחלק יכולים 

לום פרמיה לדרוש תשמהרכיבים בלבד, כמו כן רשאים המציעים 
 .נוסף לכל רכיב

 .יתן לציין כי רכיבים אלו או חלקם כלולים במחירנ

כאשר ינתן בגינם  - רכיבים אופציונאליים יכללו בשקלול ההצעות
 ביחס לכל רכיב. 2.5%ניקוד של 

אלו כלולים בפרמיה /   - ביחס ליתר הרכיבים למען הסר ספק, 
 .תשלום

למען הסר  לכל כלי הרכב. הצעות המחיר ייבחנו כמקשה אחת ביחס 
ישוקללו )ככל שקיימת תוספת לגביהם( רכיבים אופציונאליים ספק, 

 .כמפורט לעיל לצורך השוואת ההצעות

ישוקלל  -הצעה שלא תכלול מחיר עבור רכיב אופציונאלי כלשהו 
נקודות פחות( עבור כל רכיב אופציונאלי שלא  2.5)כלומר  0במחיר 

 נכלל. 

  -לצורך השוואה שקלול הצעת המחיר  .5.3

ללא ) מחיר ביטוח מקיף וצד ג' לכל כלי הרכבעבור רכיב  -
 .%90ינתן משקל של   +   םיהרכיבים האופציונאלי

 10%ינתן משקל של  - םירכיבים האופציונאליעבור מחירי   -
 לכל רכיב(. 2.5%)

על המציע, למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, אך ורק במעטפה חתומה,  .5.4
לא בלבד,  במסירה ידניתלמסור את הצעתו מציע ת המועצה. על הבמזכירו
הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון  מהמועד הנקוב בריישת מסמך זהיאוחר 

 להגשת ההצעות לא תובא כלל לדיון.

 בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת .5.5
 "נתקבל" מאת מזכירות המועצה.
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 הגיש במעטפה סגורה ועליה מצוין מספר המכרז ונושאו בלבד.ת ההצעות יש לא .5.6
שא שם של ייצוין שם המבטח או סוכן הביטוח. כל מעטפה שת לאעל המעטפה 

 מבטח או סוכן ביטוח תיפסל. 

יש להגיש בתוך המעטפה הייעודית שתסופק  5נספח  –את טופס הצעת המחיר  .5.7
 ע"י המועצה.

 וזכותה ,ביותר הזולה ההצעה את או אשהי כל הצעה לקבל חייבת אינה הרשות .5.8

 .לנכון שתמצא כפי לשנותם או/ו להקטינם או/ואת הביטוחים השונים  לבטל
 נוספים שיקולים לשקול הזכות את מהרשות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין

 .בהתאם החלטתה את ולקבל

 חתימת המבטח על גבי מכרז זה מהווה הצעה בלתי חוזרת לביצוע הביטוחים על .5.9
פי תנאי המכרז, החל מהמועד הנקוב במכרז, והיא תחייב את המבטח, לכל דבר 

 .ועניין , אף ללא חתימת המועצה

  –הסתייגויות  .6

וכל הסתייגות מהם או סטייה מסמכי המכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהפוליסות,  .6.1
למען הסר  .המשתתף שהסתייג או סטה ממנועלולה להביא לפסילת כלשהי 

את כי כל שינוי ו/או הסתייגות במסמכי המכרז )כולל הפוליסות( ספק, מובהר בז
 ביא לפסילת ההצעה.עלולה לה

 על אף האמור בסעיף זה, מובהר בזאת כי בכל הנוגע לרכיבים   .6.2
 לא ייחשב שינוי /  –כמפורט במסמך הכיסוי הנדרש  –אופציונאליים 

 .תוספת מחיר כהסתייגות

 המועצה  -ויות כלשהן בהצעה מובהר בזאת כי ככל שייכללו הסתייג  .6.3
 תעביר את ההסתייגויות ליועץ הביטוח של המועצה  

 אשר תביא לפסילת  -לצורך קביעתו אם מדובר בהסתייגות מהותית 
 ההצעה על הסף או הסתייגות טכנית, שאין בה משום שינוי המחייב 
 בזאת המציעים להגיש הצעתם באופן התואם את דרישות המפרט 

 זה.  כמפורט במכרז

 תנאים כללים והצהרות המבטח: .7

תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל   - 5 -הפרמיה תשולם על ידי הרשות ב  .7.1
 .מחודש לאחר תחילת הביטוח, ללא תוספת הצמדה או דמי אשראי

בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי פרשנות הפוליסות, הפרשנות תהייה לטובת  .7.2
 ח.המבוטח והכל על פי חוק חוזה הביטו

 1.2.2020חודשים, שתחילתה ביום  12תקופת הביטוח הינה לתקופה של  .7.3
, וסיומה 00:01בשעה כאמור בהתחלת המפרט(. -בהתאם לתאריכי החידוש)

 .23:59בשעה  31/1/2021בתאריך 

עם סיום הביטוח במידה והמועצה המבטח מסכים בזה, בחתימתו על מסמך זה,  .7.4
יום, לפי חישוב  30ה נוספת של עד תקופת הביטוחים לתקופ תבקש להאריך את

 ראטה(, על פי בקשת המבוטח.-יחסי )פרו

למבוטח תהיה אופציה להאריך את הביטוחים בכפוף להסכמת המבטח,  .7.5
, ללא שינוי בתנאים או וזאתתקופות של שנה אחת(  2ות נוספות )עד לתקופ

 בתעריפי הביטוח, אלא אם שינויים אלו יהיו לטובת המבוטח. 

יר כי בעת הגשת הצעת המחיר היו ידועים לו כל הנתונים הנדרשים המבטח מצה .7.6
 על ידו כמבטח זהיר, לכל הפוליסות במכרז זה.
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יום מהכרזת הזוכה וכתב כיסוי זמני יופק מיד עם  30הפוליסות תופקנה תוך  .7.7
תעודות החובה תמסרנה למועצה עד תאריך  קבלת ההודעה ע"י הזוכה.

2025/1/20. 

תפוגת  לפנייום  45די שנה בשנה, ולא יאוחר מאשר המבטח מתחייב כי מ .7.8
ימציא למבוטח דו"ח על מצב התביעות בפוליסות הביטוח  ,סתיימויהפוליסות ש

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

 התקשרות עם הזוכה .8

הכרזה על הזוכה תהא בכפוף להמצאת כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת   .8.1
 יכולתו של הזוכה לעמוד בתנאי ההתקשרות כמפורט לעיל. 

תהא רשאית גם לאחר קביעת הזוכה במכרז, לחזור בה  המועצהעל אף האמור,   .8.2
מן ההזמנה ולא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע אשר הצעתו 

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

מההזמנה נשוא המכרז דנן לא תישא  המועצהככל שחזרה בה כי מובהר בזה,   .8.3
בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן  המועצה

עם קביעתו כזוכה במכרז ו/או בקשר עם השתתפותו במכרז, לפי המציעים בקשר 
העניין והמציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר פיצוי או שיפוי או החזר כספים 

 כלשהם.

 בהיקף ההתקשרות  יםשינוי .9

על פי אומדן והערכה בלבד הנו  במכרז הביטוחים הנדרשהיקף  ומודגש, מובהר  .9.1
כולם או מקצתם ו/או עריכת  ה להזמין אתשל המועצמשום התחייבות  כךואין ב

רצונה לבצע שינויים בהתאם ל והמועצה תהיה רשאית בהיקף כלשהוביטוחים 
וזאת ללא מתן נימוקים וללא הגבלה  לבחור את סוכן הביטוח, ,צרכיהו

ולמציעים ולסוכן הביטוח שנבחר ע"י המציע לא תהיה לעניין זה כל תביעה ו/או 
  ל סוג שהוא.כל דרישה ו/או טענה מכ

בקיומה של מסגרת כפופה ותלויה  הינה כמפורט במכרז זהיובהר כי התקשרות   .9.2
כאמור מכל סיבה שהיא או לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב מאושרת.  תקציבית

לקבלת השירותים נשוא לא יהיה תקציב פנוי ככל שלא יועבר תקציב במועד ו
ק או למציע לא תהא כל ו/או יבוטל המכרז ולספ , תופסק ההתקשרותהמכרז

 טענה בגין כך כלפי המועצה.

 התאמות איאו /ו שגיאות, סתירות .10

התאמות/ספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או פרט, ובמקרה  .10.1
לרכזת ההתקשרויות והביטוחים כזה, עליו לפנות בכתב בלבד לקבלת הבהרות 

עד לא region.muni.il-karina@gezer "ל דוא-ב  גב' קארין ארבל, של המועצה
 .08-9274041יאוחר מהמועד הנקוד בריישת מסמך זה. יש לוודא קבלה בטלפון 

 .לא יתקבלו שאלות לאחר המועד כאמור

מי שלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד כאמור לעיל, יהיה מנוע  .10.2
אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב  מלטעון טענות בדבר

 לא תשמענה. -וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל 

ידי המזמין לכלל המשתתפים במכרז -רק הבהרות והודעות שתשלחנה בכתב על .10.3
)בדואר / בפקס / בדוא"ל( תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע 

פה או -דו להצעתו. הבהרות והודעות שיינתנו בעלי-יהיה לצרפן חתומות על
 באמצעות הטלפון לא תחייבנה את המזמין.

mailto:karina@gezer-region.muni.il
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החברה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים  .10.4
 ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.

י המכרז ויובאו, בכתב, אהשינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנ .10.5
המכרז בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו  לידיעת כל רוכשי מסמכי

 על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

 שונות .11

של  ויכולת ,, ותקקודם סיוןינלקחת במסגרת שיקוליה תהיה רשאית המועצה   .11.1
 ללרבות ניסיון מוצלח או רע עם המציע בגין התקשרות קודמת שלה או ש המציע

אחרים או אם נודע למועצה כי בהתקשרות קודמת אשר ביצע המציע ברשות 
אחרת קיים חוסר שביעות רצון מטיב השירות אשר ניתן על ידי המציע, אזי תהא 
המועצה רשאית לשקול זאת במסגרת שיקוליה ולהעדיף מציע אחר, אף אם 

 הצעתו תהא  גבוהה יותר. 

ביותר או  הנמוכהההצעה הכספית  מתחייבת לקבל את המועצהאין  מצב,בכל  .11.2
  רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.תהא  והמועצהכל הצעה שהיא 

המועצה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, או הצעה המותנית בתנאים,  .11.3
   או הצעה עמומה או הצעה שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז.

עומדים בדרישות מציעים אשר לא  תהיה רשאית לדחות הצעות של המועצה .11.4
 המכרז.

המועצה רשאית לבטל את המכרז גם אם תוגש הצעה אחת בלבד או מכל סיבה  .11.5
שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכן רשאית המועצה שלא להכריז על זוכה, 

 אם תמצא כי אף זוכה אינו מתאים ואינו עונה על ציפיותיה.

עת ולסיים את  בכל דחותול או המכרז את המועצה תהא רשאית לבטל .11.6
לה כי יש בסיס סביר להניח כי  התברר כאשר ההתקשרות עם המציע, לפי העניין,

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

, שירותיםו בעבר עהמועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצ .11.7
לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם 

 להנחת דעתה.שירותים אינם מספיקים לביצוע ה

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך  .11.8
 .למציעים או 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 שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה 

 המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך  .11.9
נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה,  וו/או מידע ו/א

להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו 
  תנאי סף במכרז זה.להוכחת 

 ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה .11.10
 באופן ,כרזמה שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות בשל חוסר או תנאיה

  .כנדרש ההצעה מונע הערכת המועצה שלדעת

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל  .11.11
ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין -הסתייגות ביחס אליהם, בין על

 במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.
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 ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור לרבות במכרז, שמשתתף במקרה .11.12
 או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו אחת יפר או/ו

 זכאית המועצה  להצעה, תהא בהתאם התחייבויותיו במילוי יעמוד לא או למלא
 כל עם התקשרות המוחלט, לרבות דעתה שיקול פי זה לפעול על כגון במקרה
המועצה  תהא לנכון. כן כלשהו, ככל שתמצא 'ג צד כל במכרז, או חרא משתתף

 מוסכמים מראש, על לטובתה, כפיצויים כולה המכרז ערבות את לחלט רשאית 
 ערבות וסכום המועצה  של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי

 לא המכרז המועצה ולמשתתפי של והמוחלט הגמור ייחשב לקניינה המכרז
 או/ו המועצה  כנגד שהוא וסוג מכל מין טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל היהת

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

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון   .11.13
זוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין הבהצעה 

בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, 
ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי 
לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו 

וו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה הלא י
בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר כי סימון  
חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם 
בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות 

 ון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחריםיהע

בחתימת המציע מטה הוא מצהיר ומאשר כי הוא מגיש הצעתו לאחר שקרא את  .11.14
כל מסמכי המכרז והוא מסכים לכל התנאים הכלליים האמורים לעיל ולכל 

 תנאי הפוליסות המפורטות במסמכי המכרז.

רשאי  כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו .11.15
 להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.  

 
  בברכה,   
  

 רותם ידלין , עו"ד                                       
 

 ראשת המועצה האזורית גזר                          

 כנם במלואם והננו מאשרים כי קראנו את כל פרטי המכרז ואנו מסכימים לת

 ח.פ: ______________________  שם המציע:_____________________ 

 חותמת המציע:    כתובת:

    פקס' טלפון: ____________________

  . 2________________. 1 חתימות וחותמת מורשי חתימה של המציע:

   שם איש קשר לצורך המכרז:

  ______________  טלפון נייד:   טלפון במשרד:

    פקס':

 ____________  דוא"ל _______________________________, תאריך:
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 1נספח           

 הצהרת המציע 

  לכבוד

 מועצה אזורית גזר

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

והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים לכל האמור  44/2019מכרז  יכל האמור במסמכ
במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים 

 מראש על טענות כאמור. 

אנו מצהירים, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו  .2
לערוך את הביטוחים נשוא הצעתנו, בהתאם לתנאים המפורטים במפרט המצורף למכרז, וכי אין 

 ; מניעה חוקית במתן השירותים על ידינו כל

עם משתתפים אחרים וכי הצעתנו  אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום .3
 הינה 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 בהתאם לסמכות המועצה. 

דר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בג .5
ההצעה, כי אנו רשאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתנו על הצעה זו.  

 .אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז .6

 יאוחר מבהתאם להצעתנו בתאריך שלא המועצה במכרז נבטח את  אנו מתחייבים כי ככל שנזכה   .7
 בכתב אחרת.המועצה  אלא אם כן הורתנו ,  .20.2021

 

  _____________)פרטי/תאגיד(:  ישיות משפטיתא____שם מלא של המציע _____________

 ______________:המוסמכים לחתום בשם המציע שמות חתימת   _____________: ת.ז. או מס' ח.פ.
  כתובת:

 _________________טלפון:_______________________

 תאריך: _______________חתימה מלאה: _________________________

 

 אישור חתימה 

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

 _____________________, ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.

   תאריך: _________________
 חתימה:________________________ 
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 2נספח  

המועצה  והעדר  לחבר או הרשות לעובד קרבה העדר בדבר הצהרה
 ניגוד עניינים

  לכבוד

 מועצה אזורית גזר
 

 ולהצהיר להודיע מבקש 22/2019מס' __________________      סוכן הביטוח במכרז אני  ___
 :כדלקמן 

כי אין לי קשר עסקי ו/או משפחתי מקרבה ראשונה או קשר קבוע אחר כלשהו עם מי  .8
 מחברי המועצה ו/או עובדיה הבכירים של מועצה אזורית גזר לרבות ראש המועצה.

ד עניינים בין התחייבויותיי על פי מכרז זה לבין כל אני מצהיר כי לא מתקיים כל ניגו .9
 התחייבות ו/או כל פעילות, אחרת שלי בין בשכר ובין שלא בשכר.

אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים ביני לבין המועצה במישרין או  .10
קרבה בעקיפין ואני מתחייב בזאת להודיע למועצה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים או 

 כאמור עם היוודע לי הדבר.

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .11
הקובע   1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף  11.1

 כדלקמן :

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

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

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12כלל  11.2

 ברשויות  המקומיות הקובע:

עצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. ״חבר המו
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או   -לעניין זה, ״חבר מועצה״ 

 קרובו בעלי שליטה בו.
 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  11.3

" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי   
או שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק זוגו, סוכנו -בן

שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם 
העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר 

 קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .12

המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי  בין חברי מליאת 12.1

 שאני לו  סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  12.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

 מנהל או עובד אחראי בו.



 

 26מתוך  12עמוד 

 

 זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.אין לי בן  12.3

 אני מתחייב להודיע למועצה על כל שינוי בפרטים או בהצהרות כמפורט לעיל. .13

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .14
 אמת.

מציע אם יש ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לשקול פסילת הצעת ה .15
 קרבה כאמור לעיל, או אם נמסרה הצהרה לא נכונה מטעם המציע.

 
 
 שם הסוכן: _____________________
 
 ת.ז: __________________________
  
 חתימת המציע:__________________
 
 

* בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים, תכריע דעתו של ב"כ המועצה בכפוף לנוהלי משרד 
.הפנים  
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3נספח   

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

 -נשוא המכרז )להלן  למתן השירותיםאשר פרסמה המועצה האזורית גזר,  44/2019
 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז(

 לק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכח .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    
ם שכר העבודה.מטעם המציע על תשלו    

.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 ]
 

 תשס"ג לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון ה
, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 2002באוקטובר  31 -

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א
  באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג

כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  , לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא2002
,אך במועד האחרון להגשת  1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

 ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

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

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

 המציע והוא   
   אותן. מקיים    

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

      עובדים. 100-ות מהמציע מעסיק פח 
     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

במשבצת   Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7
 :המתאימה(

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
זכויות  יוןלחוק שוו 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998 -לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח
 .ליישומן

   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 א פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו , הו1998  -מוגבלות, תשנ"ח
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה  ליישומן

 נתן התחייבות זו(.
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המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של  .8
ממועד ימים  30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 ההתקשרות.
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 
חתימה           

 אישור
הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה 
____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

ים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבוע
 התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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4נספח   

 ניסיון תביעות
 
 

ך זה . במקרה של אירוע בין תארי29/11/2019דוחות ניסיון התביעות הינם עדכניים עד לתאריך 
, דיווח יועבר למציע על מנת לתת אפשרות לשינוי 1/2/2020 -עד לתאריך תחילת הפוליסות ב

 זוק בהתאםיפרמיה עבור הרכב הנ
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 נספח 5
44/19מכרז  – הצעת המחיר  
 

 / פוליסה הדרישות מפרט
 

וח כל כלי הרכב ( מזמינה בזה קבלת הצעות לביט"המזמינה")להלן  מועצה אזורית גזר .1
-בהתאם לתאריכי החידוש) 1.2.2020עובדיה לתקופה של שנה מיום ושבשימוש המזמינה 

 כאמור בהתחלת המפרט(. 

 טון.  4כל מקום בו כתוב "רכב פרטי" משמעו רכב פרטי ורכב מסחרי שמשקלו עד ב .2

ם, ל הצעה תהיה לפי תנאי המפרט. במקרה של הסתייגות המציע מסעיף או מנוסח מסוייכ .3
ותשומת לב .  בנפרד במפורש או במכתב נלווה הסתייגות במסמך ההצעההש לפרט י

 המציעים לאמור לעיל במסמך ההוראות למשתתף.

 הפוליסות יופקו בהתאם לנדרש לעיל ולהלן. .4

ידי -פי העדפת המזמינה. הפניה ל"מוסכי הסדר" על-יקון כלי הרכב יתבצע במוסכים עלת .5
 ד. היה בגדר המלצה בלבתהמבטח, 

פי האמור ב"תקנות הפיקוח על עסקי -טון, יערך על 3.5ביטוח לגבי רכב פרטי ומסחרי עד ה .6
 וזאת בשינויים הבאים: " 1986 -תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי( התשמ"ו)ביטוח 

החליף המבטח את החלק שאבד או ניזק, יוחלף "ב( בתקנה ייקרא כדלקמן: )8עיף ס .א
 התקנה". הש בצרוף הוצאות החלק שאבד או ניזק בחלק מקורי חד

 להלן(.  12לק מתנאי השיפוי ישונו כאמור בסעיף הבא )סעיף ח .ב

 ינויים בתנאי הפוליסה : ש .7

   כולל גם גנבה(, יעמוד השיפוי על שווי השוק של כלי ) total loss --מקרה אבדן כללי ב .א

 .  לא הפחתה בגין מצב הרכבלרכב דומה, 

מהשנה השישית ינוכה בלאי  .שנים, לא ינוכה בלאינזק לרכב שגילו פחות מחמש מקרה ב .ב
   בסה"כ. לא ינוכה בלאי למיגון נגד ירי. 50% -לשנה אך לא יותר מ 5%בשיעור של 

מקרה של תאונה בה מעורבים שני כלי רכב של המזמינה ו/או של מנהליה או רכוש אחר ב .ג 
ישי, לצורך עניין , יראו את הרכב או הרכוש האחר כרכב או רכוש צד שלמועצההשל 

 .   ותנוכה השתתפות עצמית אחת פוגעהזכויות בעליו כלפי 

ויכלול כל מתקן  ₪ 500,000.-בול אחריות המבטחים כלפי צד שלישי יעמוד על סך ג .ד     
 רכב לרבות ארגז מתחלף)מכולה(, מנוף ומיכלית. ההמורכב על 

 . ידת אדמה ונזקי טבע , רעשביתות, השבתות ופרעות נזקיכסוי יכלול גם ה . ה 

מקרה נזק לכלי רכב עקב ארוע המכוסה במסגרת ביטוח זה, ישא המבטח בהוצאות ב .ו
 מקום בו נוהגת המזמינה לתקן את כלי הרכב.ההחילוץ והגרירה אל 

, יכוסה גם אם לא נגרם שגרם להוצאתם מכלל שימוש, שגילם עד שנתיים זק לצמיגיםנ .ז 
 . למקרה₪  500.-ות עצמית של , בכפוף להשתתפנזק לרכב עצמו

פצוי למזמינה בגין אבדן או נזק יבוצע בתשלום בלבד, אלא אם הסכימה החברה לדרך ה . ח 
 פצוי אחרת. 

 דמי ביטוח נוספים לאחר נזק לצורך החזרת היקף הכסוי לקדמותו.  הא יגבהמבטח ל .ט 

לא תשונה במרוצת כיום ו בכל כלי הרכב, תתבסס על המיגון הקייםדרישה לאמצעי מיגון ה .י 
דרישת המיגון ברכב חדש שיירכש בעתיד תתואם עם המזמינה. בכל מקרה, תקופת הביטוח. 

לא יקבעו דרישות מיגון באופן חד צדדי על ידי המבטח ללא תיאום מוקדם עם המזמינה. 
  יום לביצוע המיגון. 60לפחות למזמינה  ויוקצ ,משהוסכמו תנאי המיגון
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מערכו בעת קרות הנזק, תהיה המזמינה רשאית  50%כב מבוטח יעלה על ם נזק לרא א.י 
לדרוש הכרזתו כ"אבדן כללי להלכה". במקרה כזה, לאחר קבלת הפצוי, יעברו שרידי 

 הרכב לבעלות המבטח.   

 ,   מען הסר ספק, הכסוי הביטוחי יחול גם על אביזרים וחלקים לא מקוריים של כלי הרכבל ב.י 
  המשמשים לתפעול ו/או לתחזוקת הרכב, כגון: ארגז כלים, מערכת מיגון מפני               
 . ניבה)איתוראן, פוינטר וכיו"ב(ג              

 כל מקום בפוליסה בו מופיעה המילה "מיד" היא תוחלף במלים: "בהקדם האפשרי". ב ג.י 

צין הרכב שלה או ידיעת המבוטח" עפ"י הפוליסה משמעו: ידיעת מנכ"ל המזמינה וק" ד.י 
 ביטוחים בה. ההאחראי על 

 הצעה תהיה על פי תעריף חודש הגשת הצעת המחיר. ה .8

  חודש(.  12-עבור נהג חדש )בעל ותק נהיגה של פחות מ( ו21כיסוי לנהג צעיר )מתחת לגיל  .9

 כלי הרכב לא יחוייבו בתוספת בגין ריבוי תביעות )מאלוס( במקרה של תביעה.  .10

 1,200. -תעמוד על סך  טון 3.5עד  מסחריפרטי וקרה של נזק לרכב השתתפות העצמית במה .11
ההשתתפות העצמית לאוטובוסים ומשאיות מקובל אצל המבטח )לפי הנמוך יותר(, כ או  ₪

 ללא תלות בגיל הנהג ובוותק בנהיגה.  ₪  8,000.-תעמוד ע"ס 

 ערך הרכב. מ 1%השתתפות העצמית במקרה של פיצוי עקב ירידת ערך הרכב, תעמוד על ה .12

הגנה ₪,  250.-עם השתתפות עצמית של על בסיס החלפה,  -כסוי יכלול שבר שמשות לרכב ה .13
  ₪. 250.-עם השתתפות עצמית של  ₪, 50,000.-משפטית עד לסך 

 2500.-בשווי עד  מערכת מולטימדיה/התעריף יכלול ביטוח רדיו/רדיו טייפ/נגן תקליטורים .14
   ₪. 250.-, עם השתתפות עצמית של ₪

מקרה נזק יהיה המבטח רשאי לפצות את החברה ע"י התקנת מכשיר חלופי מאותו דגם ב .15
 יערך השיפוי על בסיס ערך מכשיר דומה.   -כשיר כזה מ אפשרות לקבלוסוג. בהעדר 

 ₪. 20,000.-יכלול הוצאות חילוץ וגרירה עד לסך ואוטובוסים  תעריף ביטוח הצמ"ה .16

 500,000.-אינם מכוסים בביטוח חובה )פלת"ד( עד לסך הפוליסה תכלול כיסוי לנזקי גוף ש  .17
 ₪ למקרה.

 ₪ לאירוע 20,000הפוליסה תכלול כיסוי להוצאות חילוץ וגרירה על סך   .18

עפ"י הנחיות ) 31/1/2017עד ליום  מיום הבקשה לחידוש/לביטוח ול פוליסה תערך כ .19
משך השנה יבוטחו כלי רכב שיתוספו בידי המזמינה. -חרת עלאלמעט אם נדרש , המזמינה(

 לפי אותם תנאים.

תשלומים( ולגבי  5) מקיף/צד ג'/צמ"התשלומים לגבי ביטוח הההסדר דמי הביטוח ישולמו ב .20
 ללא דמי אשראי.  –תשלומים(  5ביטוח החובה )

 ל החזר פרמיה ישא הצמדה וריבית כחוק. כ .21

של ביטול  מבטח לא יהיה רשאי לבטל תנאי הסכם זה לפני תום תקופת הביטוח. במקרהה .22
ידי המבטח שלא מסיבה שהמזמינה הפרה את חוזה הביטוח או ניסתה להונות -לעהפוליסה 

מבטח למזמינה את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג האת המבטח, ישלם 
 תקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.   לביטוח ביום הביטול, יחסית 

ה כפופה לדף "שינויים והרחבות לפוליסת ביטוח רכב שאינו בלי לפגוע באמור לעיל, הפוליסמ .23
 להלן.טון"  3.5ד עפרטי או מסחרי  

 

 שנים אחרונות. 3-רצ"ב רשימת כלי הרכב ודו"ח תביעות ל
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 הצהרת המבטח : 
 
 

הננו מאשרים הסכמתנו לבטח את המזמינה )מועצה אזורית גזר( בהתאם למפרט הרצ"ב על כל 
 בכפוף לפרמיות ולמיונים הרשומים לעיל.  -יו תנאיו סייגיו והרחבות

 
ידוע לנו כי הביטוחים יבוצעו במועדים שונים במשך השנה הקרובה בכפוף לסיומם אצל 
המבטחים הנוכחיים או לרכישת הציוד/כלי הרכב שיתוספו לרכוש של המזמינה או שתהא  

 אחראית בגינם. 
 

ידיכם לסוכן -, בכפוף להודעה שתימסר עלאנו מתחייבים לבצע את הביטוחים במועדיהם השונים
שעות מראש. הודעה כזאת, תהווה אישור מצידנו לכסוי הביטוחי עד למסירת  48הביטוח, לפחות 

פוליסות הביטוח לידיכם )התחייבות זאת אינה חלה על ביטוחי רכב חובה שנכנסים לתוקף רק  
 לאחר תשלום תעודת החובה בבנק או בחברת הביטוח(.  

 
 

                                                                                                                    
 _____________                        _________________                        ____________ 

 תאריך                                        חתימת המבטח                                 שם המבטח   
 
 
 
 
 

 הצהרת סוכן הביטוח: 
 
 

תוקף לסוכן ביטוח מורשה עפ"י חוק הפיקוח על עסקי ביטוח -מוצהר בזאת, כי הנני בעל רשיון בר
 כן, הנני מסכים לרשום לעיל ומתחייב לפעול -)בענפים רכוש ותאונות, לפחות(, כמו 1981-התשמ"א

  כאמור במפרט.
 
 

 ______________                   _________________                       ______________ 
 חתימת סוכן הביטוח                           שם סוכן הביטוח                               תאריך 
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 רשימת הכיסויים  

 ת והנספחים לעיל.הכיסויים הנדרשים נכללו ברשימת הדרישו

 הנדרשים למועצה. אופציונאלייםלהלן רכיבים 

 .על המציעים להתייחס בהצעה גם לרכיבים אופציונאליים אלו

המציעים לא חייבים להגיש הצעה לכל הרכיבים האופציונליים והם רשאים להגיש הצעה לכל 

 הרכיבים כאמור או חלקם.

 . 2.5%כל רכיב יקבל 

 לאותו רכיב.  0תקבל  -אופציונאלי כלשהו הצעה שלא תתייחס לרכיב 

 

אלו, על המציעים לציין זאת בטבלה אופציונאליים ככל שקיימת תוספת לפרמיה ביחס לרכיבים 

 )ניתן גם לציין כי הכיסוי האופציונאלי קיים, ללא תוספת במחיר(. להלן וכן בטבלת הצעת המחיר.

 

 רמיה.למען הסר ספק, כל יתר הרכיבים כלולים במחיר / פ

 

המועצה מעוניינת לקבל הצעה גם בהתייחס לרכיבים האופציונאליים והיא שומרת על זכותה 

לוותר על רכיבים אלו או לקבלם, בכפוף לתשלום תוספת לפרמיה, כמפורט בהצעת המציע, ככל 

 שקיימת תוספת לפרמיה לרכיבים אלו. 

אוטובוסים הסתייגות ב )אם ישבוסים ואוטהטבלה מתייחסת הן לרכב פרטי ומסחרי והן ל

 "(.   אוטובוסים , יש לרשום בהערות: "לא כולל אופציונאלי לדוגמא לגבי סעיף 

 

 
אחוז  ערות / פרמיהה

    בשקלול 
 כסוי ה ן כ א ל

רכיב  – שנים( 3כב חדש באבדן כללי )עד ר   2.5% 
 אופציונאלי 

נזק לצמיג שהוציאו מכלל שימוש גם ללא    2.5% 
כפוף להשתתפות עצמית של , מונזק לרכב עצ

 רכיב אופציונאלי -₪   500.-
רכיב  – יתור על פרמיה בגין כינון לאחר נזקו   2.5% 

 אופציונאלי 
    1% -שתתפות עצמית לירידת ערך ה   2.5% 

 רכיב אופציונאלי  – מערך הרכב
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 כלי הרכב והצעת המחיר 
 

 מצבת כלי הרכבים לביטוח
 הצעה טופס

 

שנת  סוג רכב מספר רשוי 
 ייצור

הכיסוי  דגם
 המבוקש

הצעה בש"ח כולל 
 מע"מ

וולוו  –אוטובוס  8921833 1

B11R 

 סכום ביטוח לרכב

584,000 

סכום ביטוח 
 לאביזרים

49,000 

 חובה מקיף מקיף 4361225 2016

 
 וולוו –אוטובוס  8636733 2

B11R 

 סכום ביטוח 

523,000 

 לאביזרים

49,000 

   חובה מקיף מקיף 4361225 2015

 
 וולוו –אוטובוס  8636833 3

B117 

 סכום ביטוח 

523,000 

 לאביזרים

49,000 

 חובה מקיף מקיף 4361225 2015

 
  וולוו –אוטובוס  7256852 4

B11R 

 סכום ביטוח 

453,000 

 לאביזרים

49,000 

 חובה מקיף מקיף 4361225 2014

 
 וולוו –אוטובוס  7256752 5

B11R 

 סכום ביטוח 

 חובה מקיף מקיף 4361225 2014
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453,000 

 לאביזרים

49,000 

 דאף –אוטובוס  8483052 6

SB4000 

 סכום ביטוח 

331,000 

 לאביזרים

36,000 

 

 חובה מקיף מקיף 4286170 2013

 

 דאף –אוטובוס   8482052 7

SB4000 

 סכום ביטוח 

331,000 

 לאביזרים

36,000 

 חובה מקיף מקיף 4286170 2013

 
 דאף –אוטובוס  2954276 8

SB4000  

 סכום ביטוח 

155,000 

 לאביזרים

22,000 

 חובה מקיף מקיף 4286170 2011

 
 דאף  –אוטובוס  2954176 9

SB4000 

 סכום ביטוח 

208,000 

 לאביזרים

27,000 

 חובה מקיף מקיף 4286170 2011

 
 וולוו –אוטובוס  5369068 10

B12B 

 סכום ביטוח 

 חובה מקיף מקיף 4361216 2009
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155,000 

 לאביזרים

22,000 

 וולוו –אוטובוס  5366968 11

B12B 

 סכום ביטוח 

155,000 

 לאביזרים

22,000 

 חובה מקיף מקיף 4361216 2009

 
כהן יוסף  2017 גרור פתוח 27666501 12

DPSO 

צד ג' 
וחובה 
 בלבד 

 חובה צד ג'

 
 –גרור עבודה  1339979 13

 נייד גנרטור
ריינגולד  2012

 נגררים
צד ג' 

וחובה 
 בלבד

 חובה צד ג'

 
 –גרור עבודה  1340179 14

 גנרטור נייד
ריינגולד  2012

 נגררים
צד ג' 

וחובה 
 בלבד

 חובה צד ג'

 
גנרטור  –גרור נייד  9457874 15

 עבודה
רם אור  2013

 קוגוט
צד ג' 

וחובה 
 בלבד

 חובה צד ג'

 
מרכז  2013 גרור סגור 9395074 16

הגרורים 
G7501 

צד ג' 

וחובה 
 בלבד

 חובה צד ג'

 
מרכבי נוע  2008 גרור מיכל מים 9504261 17

PLM

1250W 

צד ג' 
וחובה 
 בלבד

 חובה צד ג'
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מרכבי נוע  2008 גרור מיכל מים 9504361 18

PLM

1250W 

צד ג' 
וחובה 
 בלבד

 חובה צד ג'

 

מרכבי נוע  2014 גרור סגור 9122475 19

PLM

1250W 

צד ג' 
וחובה 
 בלבד

 חובה צד ג'

 
צד ג'  EM13W 2017 גרור מים 34560001 20

וחובה 
 בלבד

 חובה צד ג'

 
פורד  2018 טנדר פורד 33845001 21

XLT 

 תא כפול

קוד דגם 
3729303 

 חובה מקיף  מקיף

 

 סה"כ פרמיות מקיף

 

 

  סה"כ פרמיות צד ג'

  סה"כ פרמיות חובה

  סה"כ כל הפרמיות

 
 

 ך _________________תארי
 
  ח.פ: ______________________ _____________________ , :מציעה

     :כתובת
 ___________________________ חותמת המציע:

    פקס' : ____________________טלפון
  . 1 :וחותמת מורשי חתימה של המציע חתימות

 2 .  
 


