המועצה המקומית תל מונד
מכרז פומבי מס' 03/2022
לעריכת ביטוחי המועצה המקומית תל מונד

אדר תשפ"ב
מרץ 2022

1
_____________________________
חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה

המועצה המקומית תל מונד
מכרז פומבי מס' 03/2022
לעריכת ביטוחי המועצה המקומית תל מונד

רשימת מסמכי המכרז :
 .1מודעה לפרסום בעיתונות;
 .2מסמך א' -הזמנה להציע הצעות ;
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מסמך א'( -)1תצהיר בדבר עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים;
מסמך א'( -)2נוסח ערבות בנקאית למכרז;
מסמך א'( -)3תצהיר בדבר ניסיון המציע;
מסמך א'(-)4הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה;
מסמך א'( -)5תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות;

 .3מסמך ב' -הצהרת המשתתף;
מסמך ב' -1הצעת המשתתף;
 .4מסמך ג' -מפרט הביטוחים;
מסמך ג' -1ניסיון תביעות;

2
_____________________________
חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה

המועצה המקומית תל מונד
מכרז פומבי מס' 03/2022
לעריכת ביטוחי המועצה המקומית תל מונד
המועצה המקומית תל-מונד (להלן  -המועצה ו/או המזמינה) מזמינה בזאת הצעות לעריכת ביטוחי המועצה ,הכוללים בין
היתר ,ביטוח רכוש ,ביטוח אחריות צד ג' ,חבות מעבידים ,אחריות מקצועית ,ביטוח כספים ,ביטוח שבר מכני וציוד
אלקטרוני ,הכל כמפורט במסמכי מכרז זה (להלן" -השירותים").
בעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את מסמכי המכרז וכמוותרים על כל טענה,
דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין ו/או בקשר הוראות מכרז זה.
לצורך השתתפות במכרז ,על המציע לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של  .₪ 1,000אשר לא יוחזרו בכל מקרה .לרבות
במקרה של ביטול המכרז .התשלום ייעשה בלשכת מזכיר המועצה ,ברחוב הדקל  52תל מונד ,בימים א'-ה' בין השעות
 .08:00-13:00את התשלום ניתן לבצע גם באמצעות העברה בנקאית לחשבון המועצה בבנק הפועלים סניף  394ח-ן 8367
את אישור ההעברה יש לשלוח לדואר אלקטרוני של ליאת בידני  .liat_b@tel-mond.muni.ilיובהר ,כי על המציע לצרף
להצעתו את הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.
ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו ,ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות או באתר האינטרנט של המועצה.
הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח ,שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט .יש
להתעדכן בהבהרות באתר המועצה.
את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית במחלקת הרכש במועצה (לא לשלוח בדואר) רח' הדקל 52
תל מונד ,במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס  03/2022עד ליום  23/3/2022בשעה .16:00
למען הסר ספק ,יובהר כי לא תידון הצעה שתוגש לאחר מכן ו/או שלא באמצעות הפקדה ידנית בתיבת המכרזים.
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,
לין קפלן
ראש המועצה
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מסמך א' -הזמנה להציע הצעות
מכרז פומבי מס'  03/2022לעריכת ביטוחי המועצה
כללי
1

המועצה המקומית תל מונד (להלן" :המועצה" ו/או "המזמינה" ) מזמינה בזה הצעות לעריכת ביטוחי המועצה ,הכוללים
בין היתר ,ביטוח רכוש ,ביטוח אחריות צד ג' ,ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות מקצועית ,ביטוח כספים ,ביטוח שבר
מכני וציוד אלקטרוני ,כמפורט במסמכי מכרז זה.
המציעים במכרז יגישו הצעתם על מסמכי המכרז ונספחיו עבור כל הביטוחים הנדרשים למועצה כמפורט במכרז ,כאשר
תנאי הפוליסות הינם התנאים הקבועים והמפורטים במסמכי המכרז ונספחיו.
אין להגיש הצעה הכוללת שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות (להלן" :הסתייגויות") בתנאי הפוליסה ,ו/או החוזה ו/או
המ כרז .יובהר ,כי המועצה תהא רשאית לפסול על הסף הצעות שיכללו הסתייגויות מתנאי הפוליסה .מציעים המבקשים
להעיר ו/או לשנות איזה מתנאי הפוליסה ,המכרז או החוזה ,נדרשים להעבירם באופן מפורט במסגרת הליך ההבהרות
המפורט להלן ,והמועצה תפרסם את התייחסותה לפניות אלו באתר המועצה.
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תנאי סף להשתתפות במכרז
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רשאים להשתתף במכרז זה מציעים העומדים בתנאים המפורטים המצטברים ,כדלקמן:
 3.1חברות ביטוח ישראליות המחזיקות ברישיון כדין לעסוק בביטוח באופן ישיר או סוכן ביטוח מורשה כדין /סוכנות
ביטוח מורשית כדין (בשם חברות ביטוח העומדות בתנאים דלעיל) ,אשר להם ניסיון מוכח בעריכת ביטוחים של 15
רשויות מקומיות לפחות.
יובהר ,כי במידה וההצעה מוגשת ע"י סוכן ביטוח /סוכנות ביטוח ,מוסכם בזאת כי בפוליסות הביטוח יירשם
במפורש כי המועצה הינה "מבוטח ישיר" אצל המבטח וכי סוכנות הביטוח הינה "סוכנות שירות".
כמו כן ,סוכן הביטוח /סוכנות הביטוח יהיו רשאים להגיש הצעה אחת בשם חברת ביטוח אחת בלבד .במידה ותהיה
חריגה מכך ,תיפסל ההצעה של המציע.
 3.2המציע צירף ערבות בנקאית להבטחת הצעתו במכרז בסך של  ₪ 50,000בנוסח המצ"ב למסמכי מכרז זה.
 3.3המציע רכש את מסמכי המכרז בתמורה מלאה.
 3.4המציע בעל כל האישורים ותצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת חשבונות ותשלום חובות
מס) ,התשל"ו .1976-
למען הסר ספק ,על תנאי הסף הנדרשים במכרז זה על פי הסעיף הנ"ל להתקיים במציע עצמו וכן ,כי כל האישורים
והמסמכים הרלוונטיים ,לרבות הערבות הבנקאית ,להיות על שם המציע.
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מסמכים שעל המציע לצרף להצעה:
המעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים למסור את הצעתם בכתב ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים במעטפה סגורה ובה יהיו
כלל המסמכים הבאים:
 4.1העתק רישיון תקף לעריכת ביטוחים מטעם חברת ביטוח ,על שם המציע או העתק רישיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף.
 4.2תצהיר בדבר ניסיון המציע ,בהתאם לנוסח המצ"ב כמסמך א'( )3למסמכי המכרז.
 4.3ערבות בנקאית בהתאם לנוסח המצ"ב במסמך א'( )2למסמכי המכרז.
 4.4קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.
4
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 4.5כל המסמכים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  ,1976דהיינו:
 4.5.1אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל פנקסי החשבונות והרשומות
שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ז ( 1977-להלן" :חוק המע"מ") ,או שהוא
פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם
מס לפי חוק מע"מ.
 4.5.2תצהיר בדבר עמידה בתנאי סעיף 2ב(ב) ו2-ב(1א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-חתום על
ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד ,בנוסח המצורף במסמך א'( )1למסמכי המכרז.
ככל שההצעה תוגש על ידי תאגיד ,יחתמו מורשי החתימה בצירוף חותמת התאגיד ויצורף מכתב בחתימת עו"ד או
4.6
רו"ח המאשר מי מוסמך לחתום בשם התאגיד .יש לצרף גם תעודת התאגדות (העתק נאמן למקור על ידי עו"ד) על
רישום התאגיד ורשימה מאושרת של מנהליו.
 4.7העתק תעודת עוסק מורשה.
 4.8אישור ניכוי מס במקור.
 4.9תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או חבר מועצה ,בהתאם לנוסח המצ"ב במסמך א'( )4למסמכי המכרז.
 4.10תצהיר בדבר העדר הרשעות בפלילים ,בהתאם לנוסח המצ"ב במסמך א'( )5למסמכי המכרז.
 4.11סט מלא של מסמכי המכרז ,לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המועצה בכתב (ככל שנשלחו) ,כשהם חתומים על
ידי המציע.
המועצה תהיה רשאית – לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לפסול הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים המפורטים
לעיל.
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ההצעה
 5.1על המציע להגיש הצעה ביחס לכל הביטוחים נשוא המכרז (לא ניתן להגיש הצעה לחלק מהביטוחים בלבד).
 5.2ההצעה תוגש באמצעות חתימה על החוזה ונספחיו ,המהווים לאחר שימולאו וייחתמו על ידי מורשה החתימה במציע,
את הצעתו של המציע (לעיל ולהלן" :ההצעה").
 5.3על המציע להשלים במסמך ב' 1את הצעתו הכספית כנדרש.
 5.4להצעה יצורף ,כחלק בלתי נפרד ממנה ,עותק מהזמנה זו ,כשהיא חתומה על ידי מורשה החתימה של המציע ,לראיה
כי המציע מודע לתוכן ההזמנה ולהוראותיה וכי קראה היטב והבינה .כן יצורפו להצעה כל מכתבי ההבהרה שפרסמה
המועצה במהלך המכרז ,ככל שפרסם ,כשהם חתומים על ידי מורשה החתימה של המציע.
 5.5הזמנה זו והחוזה ,בצירוף כל הנספחים הנלווים וההשלמות הנדרשות על פיהם (להלן ,ביחד" :מסמכי המכרז") ,הינם
הנוסח המחייב את המציע.
 5.6על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז על צרופותיו ,בשולי כל דף באמצעות הגורם המוסמך לחתום בשם המציע
ולחייבו (דהיינו ,מורשה החתימה מטעם המציע) .ככל שנדרשת חתימה של יותר מגורם אחד על מנת לחייב את המציע,
הרי שהמסמכים ייחתמו על ידי כל מורשי החתימה הנדרשים כאמור למתן תוקף מחייב למסמכים.
 5.7יובהר כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף ו/או למחוק מהם ,ו/או להסתייג ו/או להתנות עליהם
ו/או להוציא עמוד מהמסמכים ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת .בכל מקרה של שינוי ו/או
הסתייגות ו/או השמטה ו/או תוספת בכל דרך ו/או צורה כלשהי (להלן" :הסתייגויות") שנעשו על ידי המציע במכרז,
רשאית המועצה:
( )1לפסול את הצעת המציע;
( )2לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן ;
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( )3לראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד ;
( )4לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ,ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את המחיר המוצע ו/או פרט
מהותי בהצעה.
ההחלטה בין האפשרויות הנ"ל נתונה לשיקול דעת המועצה .אם תחליט המועצה לנהוג לפי אחת האפשרויות המנויות
בס"ק ( )4(-)2לעיל ,והמציע יסרב להסכם להחלטתה ,רשאית המועצה לפסול את ההצעה שהוגשה על ידי המציע.
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התמורה
 6.1על המציע לציין בהצעתו את סך הכל עלות עבור כל אחד מהביטוחים המבוקשים ,הכל כמפורט במסמך ב' 1למכרז –
ההצעה הכספית (להלן" :ההצעה הכספית") .ההצעה הכספית תעמוד בתוקפה במהלך כל תקופת ההתקשרות.
 6.2יובהר ,כי דמי הביטוח עבור הביטוחים ישולמו ישירות לחברת הביטוח ב 4-תשלומים חודשיים שווים ורצופים.
התשלום הראשון יבוצע  30ימים מיום המצאת פוליסות הביטוח למועצה כשהן תואמות את דרישות המכרז .תשלום
כאמור ייחשב כתשלום במזומן ללא חיוב המבוטחים בדמי אשראי ו/או בהפרשי הצמדה למדד.
 6.3התמורה שהמציע ינקוב בהצעתו תהווה תשלום סופי ומלא עבור כל העלויות וההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות
מכל מין וסוג שהוא הכרוכות באספקת השירותים על פי תנאי המכרז ומסמכיו .למען הסר ספק ,לא תתווסף למחיר
התמורה תוספת מכל סוג שהיא.
 6.4התמורה שתצוין על ידי המציע בהצעה הכספית תהיה בשקלים .התמורה הנ"ל לא תכלול מע"מ ,והמועצה תשלם מע"מ
על פי דין כפי שיחול בעת הוצאת החשבונית ,ככל שיהא בכך צורך .לא תשולם תוספת לתמורה בגין שינויים בשערי
מטבע בין מועד הגשת ההצעה לבין מועד אספקת השירותים ,ועל המציע לקחת זאת בחשבון בעת שקלול הצעתו.
מוצהר ומוסכם כי התמורה הכספית כוללת את מרכיב הדמים ועמלות מכל סוג לסוכן הביטוח.
 6.5המועצה איננה מתחייבת שההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל ,והיא תהיה רשאית לבטל מכרז זה לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות אם הוגשה למכרז הצעה אחת בלבד .כן רשאית המועצה שלא לקבל הצעה במחירים
החורגים מהערכותיו.
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הגשת ההצעות ותוקפה
 7.1את ההצעה יחד עם מסמכי המכרז ועם כל הנספחים והמסמכים הנוספים הנדרשים יש להגיש בשני עותקים ,כשהיא
חתומה ,מלאה ושלמה ,בשפה העברית ,בתוך מעטפה סגורה ולא מזוהה ,לא יאוחר מיום  23.3.2022בשעה 16:00
(להלן" :המועד להגשת הצעות") ,במחלקת הרכש במועצה (לא בדואר) ברחוב הדקל  52תל מונד.
 7.2אין לשלוח את ההצעה בדואר .יש להפקיד את ההצעה בתיבת המכרזים ,כשעליה רשום "מכרז פומבי מס' ."03/2022
הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל לא תידון.
 7.3ההצעה תהיה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה ,ביחד עם כל נלוותיה ,עד למועד תום תוקף הערבות הבנקאית למכרז.
יובהר ,כי הארכת תוקף הערבות הבנקאית ,משמע הארכת תוקף ההצעה.
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שאלות הבהרה ו/או הסתייגויות ממפרט הביטוחים
 8.1המציע יקרא ויבדוק את כל מסמכי המכרז.
 8.2לא יתקיים מפגש מציעים במכרז זה .שאלות ובקשות להבהרות ו/או הסתייגויות ממפרט הביטוחים המצורף למכרז
יש להעביר לידי ליאת בידני מנהלת רכש והתקשרויות  liat_b@tel-mond.muni.ilוזאת עד לתאריך 13.3.2022
בשעה  12:00 :לא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות .יובהר כי המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להשיב על
שאלות אשר הוגשו לאחר המועד הנקוב הנ"ל.
 8.3נוסח השאלות יהיה בקובץ  WORDכדוגמת הטבלה כדלקמן:
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סעיף במכרז
8.4
8.5

8.6

8.7
8.8

8.9

9

10

עמוד במכרז

שאלת המציע

תשובה

ככל שתחליט המועצה לקבל אי אילו מההסתייגויות למפרט הביטוחים ,תפרסם המועצה מפרט ביטוחים מתוקן
ו/או מסמך הבהרות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ,ומפרט זה יחול באופן אחיד על כל ההצעות שתוגשנה.
המועצה רשאית ,בכל עת טרם המועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס במכרז שינויים ו/או תיקונים ו/או הבהרות
מ כל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח למשתתפים מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי
המכרז ,זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ,וללא תלות ו/או זיקה לשאלות המציעים הפוטנציאלים.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי רק הבהרות ,שינויים ותיקונים שנמסרו בכתב והועלו לאתר המועצה (לעיל ולהלן:
"מסמכי הבהרות ") יחייבו את המועצה ויהוו חלק ממסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי
ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור במסמכי ההבהרות ,ובכל מקרה של סתירה בין מסמכי
ההבהרות לבין עצמם ,יגבר האמור במסמך ההבהרות המאוחר יותר.
לא תישמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שנעשו על ידי המועצה ,אלא
אם כן ניתנו על ידי המועצה בכתב ונשלחו על ידה למציעים.
כל טענה בדבר אי התאמה ,ו/או שגיאה ו/או אי הבנה ו/או אי הסכמה לתנאי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה
ו/או לאחר תום המועד להגשת הצעות ,לפי המוקדם מבניהם ,ובעצם הגשת הצעתו ,מסכים המציע לכל התנאים
והאמור במכרז ובחוזה ,על נספחיה ולהתקשרותו עם המועצה במקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה.
על כל פונה לציין מפורשות בשאלתו את שמו ,טלפון ,וכתובת דוא"ל להחזרת התשובה .פנייה אשר תעשה ללא אחד
מפרטים אלה רשאית תהיה הרשות שלא להשיב לה כלל.

ערבות לקיום ההצעה
 9.1מציע המגיש הצעת מחיר ,יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ללא תנאי ,לטובת המועצה ,בסך  50,000אלף ש"ח
(חמישים אלף ש"ח) ,בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז במסמך א'( )2בלבד .אין להגיש ערבות בנוסח אחר – כל הגשה על
סכום אחר תפסול את ההצעה על הסף.
 9.2כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ,יהיו על חשבון המציע.
 9.3אם הצעת המציע תתקבל ,תשוחרר ערבות כנגד חתימת המציע הזוכה על הפוליסות.
 9.4אם המציע אשר הצעתו נתקבלה לא יחתום על הפוליסות ,תהיה המועצה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה,
לפי בחירתה ,לכיסוי ההפסדים שייגרמו לה על ידי אי ביצוע העבודות על ידי המציע ומסירתן למציע אחר ,וזאת מבלי
כל צורך להוכיח נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות כלשהם ,וכל זאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של המועצה
לתבוע את נזקיה הממשיים שיהיו יתירים וגבוהים מסכום הערבות הנ"ל.
בדיקת ההצעות
 10.1ההצעות שהוגשו ייבחנו על ידי המועצה באופן הבא :בשלב הראשון תיערך בחינת ההצעות ביחס לתנאי הסף .רק
הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כולם יעברו לשלב השני ,בו תיערך בחינה של ההצעות על פי המחיר .הצעת המחיר
הנמוכה ביותר לכלל הביטוחים תיקבע כזוכה .יובהר ,כי המועצה רשאית להיעזר ביועץ מומחה מטעמה לצורך בדיקת
ההצעות.
 10.2אין המועצה מחויבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 10.3כמו כן ,המועצה שומרת לעצמה הזכות לפצל את הביטוחים בין מבטחים שונים ו/או לבצע רק חלק מהביטוחים –
הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
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 10.4המועצה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות על מנת לקבל הבהרות להצעות
או בכדי להסיר אי בהירויות שעשויות להתעורר בבדיקת ההצעות ,וכן לבדוק את יכולת המציעים ולהזמין את
המציעים לראיון אישי על מנת להתרשם עד כמה הם עומדים בתנאי המכרז ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות
ו/או אישורים לרבות בקשר עם עמידתם בתנאי הסף של המכרז.
 10.5המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לתנאי וסעיפי המכרז ,באופן שלדעת המועצה
מונעת הערכת ההצעה כראוי.
 10.6המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר קיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודתו וטיב מתן
השירו תים על ידו ,למועצה או לגוף אחר אשר המועצה סומכת על חוות דעתו .במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון
בכתב ו/או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית ,וזאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המועצה.
 10.7המועצה שומרת לעצמה גם את הזכות לבטל המכרז ו/או שלא לקבל כל הצעה שהיא ו/או להוציא הזמנות חדשות
להגשת הצעות ,וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ,ולמשתתפים לא תהא כל טענה ,דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא,
כנגד המועצה מי מטעמה ו/או צד ג' בגין כך ובלבד שפעל בתום לב.
 10.8המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר הוא ,או מי מבעליו ,הורשעו בפלילים ב  7השנים האחרונות
שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ,בעבירות נגד בטחון המדינה ,ו/או על פי חוק העונשין ,תשל"ז ,1977-כנגד גופו
של אדם ו/או נגד רכושו של אדם ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים
נשוא מכרז זה אשר לא התיישנו ,ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור .כן שומרת לעצמה המועצה את
הזכות לפסול מציע אשר עומדות כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו ,תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק
ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים .החלטת הפסילה הנ"ל תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת
המכרזים ,בין היתר ,בהתחשב בהשלכות של ההרשעות/הליכים על אמינות ומהימנות המציע ו/או יכולתו לבצע את
השירותים נשוא המכרז כנדרש.
 10.9המועצה רשאית לפסול הצעה החורגת מהאומדן ,גם אם היא עומדת בתנאי הסף ובדרישות המקצועיות ,ואף אם
הוגשה למכרז הצעה אחת בלבד או שנותרה הצעה אחת בלבד לדיון.
 10.10במקרה של שוויון בין ההצעות בין הציון המשוקלל הסופי של ההצעות הסופיות ,תומלץ על ידי חברי ועדת המכרזים,
ההצעה הסופית אשר תקבל את מירב הקולות בהצבעה של חברי ועדת המכרזים.
 10.11המועצה שומרת על זכותה לשנות את היקף ו/או סוג הביטוחים הנדרשים ,בכל עת ,כפי שתמצא לנכון וללא כל הגבלה
שהיא ,לרבות באמצעות תוספת או הפחתה  -של פוליסות הביטוח והתמורה בגין השינויים תחשוב בהתאם.
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הודעה על זכייה
 11.1המועצה תודיע בכתב לזוכה על הזכייה במכרז.
 11.2המציע שהצעתו תתקבל על ידי המועצה ,יחתום על הפוליסות וכל נספחיה .על המציע יהיה לבצע התחייבויותיו אלו
תוך  7ימים ממועד קבלת ההודעה מהמועצה על קבלת הצעתו ,או תוך פרק זמן אחר אשר ייקבע על ידי המועצה.
 11.3אם המציע ,אשר הצעתו נתקבלה ,לא יחתום על הפוליסות תוך הזמן הקבוע בסעיף  11.2לעיל ,תהיה המועצה רשאית
למסור את מתן השירותים למציע אחר שהצעתו סווגה כזו שהגיע שנייה לאחר ההצעה הזוכה ,והערבות להצעה ,כולה
או מקצתה ,תחולט לטובת המועצה בהתאם לאמור בסעיף  9לעיל.
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הוצאות
המועצה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים להגשת הצעת מחיר ,לרבות הבדיקות
המוקדמות ,הערבויות ,דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות
ממנה.
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13

14

15

כשיר שני
 13.1ועדת המכרזים תהא רשאית לבחור במציע אחד ,שהצעתו הינה הבאה בדירוג ,כ"כשיר שני" .ככל שסירב הכשיר השני,
לשמש ככשיר שני ,המועצה תהא רשאית לבחור במציעים שהצעותיהם דורגו במקומות שלאחריו וכך הלאה.
 13.2הצעת הכשיר השני תעמוד בתוקפה עד תום  6חודשים מיום חתימת החוזה עם הזוכה המקורי ולכל היותר עד שנה
אחת ממועד שנקבע כמועד אחרון להגשת הצעות למכרז ,לפי המוקדם מבניהם .במידה הצורך ,אם יתבקש על המועצה
יאריך הכשיר השני את תוקף ההצעה לתקופה נוספת.
 13.3ועדת המכרזים רשאית להכריז על הכשיר השני כזוכה במכרז בכל מקרה בו הזוכה המקורי יחזור בו מהצעתו או שלא
ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו ,מכל סיבה שהיא ,זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 13.4הודעה מתאימה על בחירתו של כשיר שני תישלח למציע שידורג בהתאם ,ככל שידורג כזה.
 13.5לכשיר השני לא תהא כל עילת תביעה כלפי המועצה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו ,לרבות הארכותיה.
התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת המועצה בלבד והיא תהא רשאית שלא לפנות לכשיר השני ,אלא לבטל
את המכרז או לפרסם מכרז נוסף.
עיון במסמכי מכרז
 14.1מציעים אשר לא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בפרוטוקול של ועדת המכרזים וכן במסמכי ההצעה הזוכה והמועצה
תהא רשאית להמציאם לידם ,על פי שיקול דעתה ,בהתאם להוראות דיני המכרזים .המציעים מאשרים זאת מראש
בעצם הגשת הצעתם ולא תהא להם כל טענה בגין החלטת ועדת המכרזים כאמור.
 14.2מבלי לפגוע מהאמור לעיל ,המציעים רשאים לציין מראש אילו חלקים בהצעתם יש בהם סוד מסחרי או סוד מקצועי,
מהו הסוד המסחרי או המקצועי ואת הנימוקים בגינם אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בו .למעט הצעתו הכספית
של המציע והנתונים הנוגעים להוכחת עמידתו בתנאי הסף או בדרישות מהותיות של המכרז אשר יחשפו בכל מקרה.
 14.3יובהר ,כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעות של המציעים
האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 14.4בכל מקרה ,ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת המכרזים של המועצה ,ולא
יהיה במילוי או ציון החלקים הסודיים כאמור כדי להגביל או לחייב את שיקול דעת ועדת המכרזים בעניין והקביעה
לגבי עיון במסמך או בחלק ממנו המכיל סוד מסחרי ,תלויה בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ,ובהתאם
לנסיבות כל מקרה .ועדת המכרזים רשאית לחשוף כל מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי ,והוא
דרוש על מנת לפעול לפי דיני המכרזים ,לרבות חלקים שצוינו על ידי המציע כחסויים ולמציע לא תהא כל טענה בגין
האמור.
 14.5המועצה רשאית לחייב כל פונה וכל מציע ,שיבקש לעיין בתוצאות המכרז ,ככל שוועדת המכרזים תאשר למסור לו את
המסמכים ,בכל עלויותיו והוצאותיו בגין היענות לבקשה ,לרבות הכנת העתקים ממסמכים.
שונות
 15.1המציע ,ו/או בעל עניין במציע ,ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד מהם לא יפעלו לתיאום
הצעת המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו ולמועצה שמורה הזכות לפסול הצעות אשר יימצא כי נערך תיאום בהגשתן
ו/או לצורך הגשתן .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תיאום הצעות כולל:
 15.2כריתה מפורשת של חוזה או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו  -למעט אדם או גוף שהינו בעל עניין במציע  -בעניין
עלויות ,שיתוף פעולה ,מימון ,מחירים ,העברת נכסים ,אסטרטגיות ,הכל בנוגע להצעה.
 15.3קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת ,פרסום מידע או גילויו לאדם או לגוף כלשהו ,כאשר ידוע למציע
כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד של מציע אחר.
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 15.4מציע איננו רש אי להמחות את זכויותיו או התחייבויותיו לפי הזמנה זו ולפי החוזה ,כולן או חלקן ,לצד שלישי ,והוא
איננו רשאי להעביר את ביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,במישרין או בעקיפין ,לצד שלישי ,ללא קבלת הסכמת
המועצה ,מראש ובכתב ,ובהתאם להוראות החוזה .ניתנה הסכמה כאמור ,אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיו של
המציע לפי הזמנה זו ולפי החוזה ,והאחריות לביצוע החוזה תישאר של המציע בכל מקרה.
 15.5המועצה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על רכישת חלק מהשירותים ו/או לבצע בעצמה שירותים או חלקם
ו/או להחליט על דחיית רכישת חלק מהשירותים ,בהתאם לשיקול דעתה של המועצה ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד
לרשות המועצה ו/או עקב שינויים רגולטוריים רלוונטיים .המועצה שומרת על זכותה לפרסם מכרז חדש במקרה בו
החליטה על ביטול המכרז כאמור ו/או לרכוש את השירותים או חלקם ללא מכרז ,הכל בכפוף לדין.
 15.6בוטל המכרז/הוקטן היקפו/הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה שהיא ,לא תהא למציע ו/או לזוכה
כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור ,והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל
מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו .בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול המועצה לזכות את המציע
ו/או הזוכה בהחזר המחיר ששולם על ידו למועצה עבור רכישת מסמכי המכרז.
 15.7מסמכי המכרז הינם רכושה של המועצה וקניינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הצעת הצעות למועצה ,כאמור
במכרז זה ,ולא לשום מטרה אחרת .מקבל המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא להגשת הצעתו.
 15.8יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה .בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה /דו משמעות בין תנאי המכרז
להוראות החוזה /הנספחים ,תכרענה הוראות החוזה /הנספחים ,לפי העניין ובהתאם לדעת המועצה.
 15.9למציע ו/או למי מטעמו ,לא תהיינה כל טענות ,דרישות ,ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי המועצה בשל שימוש
המועצה בזכויותיה המפורטות במסמך זה.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות הצעה או את ההצעות כולן ,למסור את כל השירותים נשוא המכרז או רק
15.10
חלק מהן לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את השירותים נשוא המכרז על חלקיהן ולמוסרן לבעלי הצעות שונות כפי
15.11
שיראה לה ככדאי ביותר עבורה ,אפילו אם הצעותיהם אינן הזולות ביותר ובמסגרת כל הנ"ל יילקח בחשבון על ידי
המועצה הניסיון הקודם של המציעים השונים במתן שירותים דומים בעבר.
עלויות אחרות ומסמכים אחרים הקשורים בביצוע ההסכם ,יחולו על המציע.
15.12
את המועצה יחייבו אך ורק מסמכים החתומים כדין ע"י מורשי החתימה של המועצה.
15.13
16

תקציר פרטי הביטוחים המבוקשים (הנוסח הקובע הינו הנוסח המפורט במסמכי המכרז)
ביטוח רכוש – אש מורחב  +פריצה ,נזקי טבע ורעידת אדמה ;
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ;
ביטוח חבות מעבידים ;
אחריות מקצועית של בעלי מקצוע במועצה;
ביטוח כספים -כל הסיכונים ;
ביטוח שבר מכני וציוד אלקטרוני;
שם המבוטח:
המועצה המקומית תל מונד  ,ו/או החברות העירוניות ,ו/או חברות כלכליות ,ו/או עמותות ו/או חברות בחסות המועצה (
מוסדות חינוך עירוניים ,ספריה עירונית  ,בית הקשיש ,מתנ"ס ,בריכת שחייה ,מפעילי חוגים ו/או משפחתונים ) ו/או כל גוף
משפטי אחר המסונף למועצה ו/או כל אדם הפועל בשמם או שיש למועצה שליטה בו ,ו/או גוף משפטי או אדם שהמועצה
משתתפת בתקציבו מעל  25%ו/או שוכרי מתקני המועצה ו/או הגופים המפורטים לעיל.
כתובת המועצה :הדקל  52תל מונד 4060052
תקופת הביטוח  :מתאריך  1/04/2022עד לתאריך .31/3/2023
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המועצה תהא זכאית לחדש הביטוחים לארבע תקופות נוספות של שנה כ"א בתוספת הצמדה למדד בלבד כשמדד הבסיס
הוא המדד הידוע בתחילת תקופת הביטוח ומדד ההתאמה יהיה המדד הידוע בסיום תקופת הביטוח בכל תקופה ותקופה.
בתקופות החידוש יחולו כל התנאים המוסכמים עם המבטח לגבי תקופת ההתקשרות הקודמת ,אלא אם הוסכם בכתב אחרת
בהסכמת הצדדים.
בכל תקופת התקשרות ,המועצה רשאית להודיע בכתב למבטח על הפסקת ההתקשרות בהודעה מוקדמת של  30יום .היה
והמבטח יבקש להפסיק ההתקשרות לפני מועד סיומה ,יודיע בכתב למועצה לפחות  90יום לפני מועד סיום תקופת
ההתקשרות.
למען הסר ספק ,הודעה של המבטח על רצונו לסיום ההתקשרות לא תפגע בביטוחים הקיימים עד למועד סיומם.
בכל מקרה של ביטול הביטוח ע"י המבוטח – חישוב הפרמיה ייעשה באופן יחסי .במידה וההודעה על הפסקת הביטוח תימסר
לאחר תשלום מלוא הפרמיות יושבו למועצה דמי הפרמיה היחסיים העודפים בתוך  14יום ממסירת ההודעה לחברה או
לסוכנות על ביטול הביטוח.
המועצה איננה עוסק מורשה ועל כן הן סכומי הביטוח והן תגמולי הביטוח יכללו מע"מ.
תנאים נוספים:
המציע הזוכה מוותר על זכות שיבוב כנגד:
חברות בנות ,שלובות וקשורות למבוטח ו/או לעמותות הקשורות למבוטח.
בעלים של רכוש המוחזק ע"י המבוטח בשכירות או כבר רשות.
גופים הנמצאים עם המבוטח בקשרי מסחר.
גופים אשר המבוטח ויתר בכתב על זכותו לתבוע מהם פיצוי לפני קרות מקרה הביטוח.
המבטח יעביר למבוטח עפ"י דרישתו ,תוך  30יום ממועד הדרישה ,נתונים מלאים של הביטוח לרבות ,נתוני תביעות מלאים
ותשלומי פרמיות ,תוצאות ביטוחיות ( )L/Rכדלקמן:
שם תובע ,מועד אירוע ,סוג תביעה ,סכום תלוי ,סכום שולם ,סה"כ.
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מסמך א'()1
תצהיר בדבר עמידה בתנאי סעיף 2ב(ב) ובסעיף 2ב(1א)
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף

לכבוד
המועצה המקומית תל מונד
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה
מס' זהות
אני הח"מ
ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת לאמור:
במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד:
 .1תצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :החוק").
 .2הנני מצהיר כי אני תושב ישראל כהגדרתו בחוק.
 .3הנני מצהיר כי קיימתי את חיוביי בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים
החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז.
 .4נא למחוק את המיותר:
 4.1הנני מצהיר כי עד היום אני וכל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק ,לא הורשענו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק,
דהיינו עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א 1991-או עבירה
לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-
 4.2הנני מצהיר כי אני או כל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק ,הורשענו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק וכי במועד
האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .5בנוסף ,הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה (סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות") לא
חלות עלי.
 חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עלי ואני מקיים אותן.
(למצהיר שסימן את חלופה ב' – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות):
 חלופה ( – )1הנני מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 חלופה ( – )2הנני מעסיק  100עובדים אור יותר.
(למצהיר שסימן את חלופה ( – )2יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות):
 המצהיר מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המצהיר התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן
(במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
 .6המצהיר מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  5לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות ,כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976 -
במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד (לרבות שותפות שאינה רשומה):
.1

תצהירי זה ניתן מטעם המציע _____________ שהנני משמש בו כ_________ ומוסמך להתחייב בשמו.

.2

הנני מצהיר כי המציע הינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק.

.3

הנני מצהיר כי המציע קיים את חיוביו בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז.

.4

נא למחוק את המיותר:
 4.1הנני מצהיר כי עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק ,לא הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק,
דהיינו עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א 1991-או עבירה
לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-
 4.2הנני מצהיר כי המציע או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק ,הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק וכי במועד
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האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
.5

.6

בנוסף ,הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה (סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות") לא
חלות על המציע.
 חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
(למציע שסימן את חלופה ב' – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות):
 חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 חלופה ( – )2המציע מעסיק  100עובדים אור יותר.
(למצהיר שסימן את חלופה ( – )2יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן
(במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  5לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות ,כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976 -
_________________
_________________
חתימת המצהיר
תאריך
אישור

אני החתום מטה ___________ עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ המוכר/ת לי
אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו/ה מורשה החתימה מטעם המציע ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ל ומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
________________
_________________
חתימת עו"ד
חותמת עו"ד
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מסמך א'()2
נוסח ערבות בנקאית למכרז
לכבוד
מועצה מקומית תל-מונד
(להלן – המועצה)
א.ג.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית מספר _______________

 .1על-פי בקשת _____________ מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ( _______________ .להלן – הנערב) ,אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום
כל סכום עד לסכום כולל של ( ₪ 50,000במילים :חמישים אלף ( )₪להלן – סכום הערבות) בקשר למכרז פומבי מס' .03/2022

 .2אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  1דלעיל בפעם אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.

 .3אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  1לעיל ,תוך שבעה ( )7ימים מקבלת דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו חתומה על-ידי ראש המועצה ו/או מנכ"ל המועצה ו/או גזבר המועצה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם
כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד
לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.
 .4לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 .5ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 23.6.2022כולל).

 .6תוקפה של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש המועצה ו/או מנכ"ל המועצה ו/או גזבר המועצה באופן חד צדדי לבנק,
בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב ,ולנו לא תהא כל אפשרות להתנגד להארכה הנ"ל.

 .7כל דרישה על פי ערבות זו ,צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  5לעיל ו/או לא יאוחר
מחלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת (באם הוארכה) כאמור בסעיף  6דלעיל.
לאחר מועד זה ,תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
 .8ערבות זו הינה אוטונומית ,בלתי חוזרת ,בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 .9ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
________________
שם הבנק

מסמך א'()3
תצהיר בדבר ניסיון של המציע
לכבוד
המועצה המקומית תל מונד
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א .הח"מ ,בשם ________________ ("המציע") ,מצהיר בזאת ,כי המציע הינו חברת ביטוח בישראל ,המחזיקה ברישיון
כדין לעריכת ביטוחים או המציע הינו סוכן ביטוח /סוכנות ביטוח מורשה /מורשית כדין ,בהתאם להוראות חוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,תשמ"א.1981-
ב.

המציע בעל ניסיון בעריכת ביטוחים של  15רשויות מקומיות לפחות.

בה
הרשות התקופה
שם
העניק המציע
המקומית:
שירותי ביטוח
ללקוח:
(חודש/שנה עד
חודש/שנה)

סוגי
הפוליסות
בתחום
שירותי
הביטוח אותם
העניק ללקוח:

שם איש קשר טלפון ,טלפון נייד ודוא"ל
תפקיד
+
בארגון

* הטבלה הנ"ל הינה להמחשה .על המציע להוסיף טבלאות בנוסח הטבלה הנ"ל כנדרש להוכחת עמידתו בתנאי הסף .
_________________
חתימת המצהיר מטעם המציע

_____
תאריך
אישור

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני ___________________ ,עו"ד ,במשרדי ברח'
______________________ ,מר _________________ אשר זהה עצמו על-ידי תעודת זהות מספר
__________________  /המוכר לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
חותמת

עורך  -דין

מסמך א'()4
הצהרה בדבר קירבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה
 .1הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 1.1סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו
או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניין זה,
"קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
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 1.2כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה" ,חבר מועצה"  -חבר מועצה
(ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף
או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו
()1(1ב) ו()1(5-ב))".
 1.3סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
עצמו או על ידי בן-
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי
ובשום עבודה המבוצעת למענה".
זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם המועצה
 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי (נא למחוק את המיותר):
 2.1בין חברי מועצת המועצה יש  /אין (מחק את המיותר) לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,ואף לא סוכן או שותף.
 2.2יש  /אין (מחק את המיותר) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי
בו.
 2.3יש /אין (מחק את המיותר) לי בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות.
 2.4יש  /אין (מחק את המיותר) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שהוא חבר הנהלה או חבר בחבר נאמנים
ללא בעלות או שליטה.
 2.5ייצגתי  /לא ייצגתי בהליך כלשהו ו/או נתתי  /לא נתתי יעוץ ו/או שירותים לראש המועצה ו/או בני משפחתו
ו/או סגניו ו/או מבעלי התפקידים בעירייה ו/או חברות הבת.
 .3ידוע לי כי ועדת הצעות המחיר של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.
 .4אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 .5אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א'( )3לפקודת העיריות ,לפיהן מועצת
המועצה ברוב  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות ובלבד
שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
שם המשתתף___________________ :

לכבוד
המועצה המקומית תל מונד

חתימת המשתתף_________________ :

מסמך א'()5

תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות

אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת לאמור:
במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:
תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שהנני מגיש.
.1
הריני מצהיר כי לא הורשעתי בפלילים ב  7השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ,בעבירות נגד
.2
בטחון המדינה ,ו/או על פי חוק העונשין ,תשל"ז ,1977-כנגד גופו של אדם ו/או כנגד רכוש ו/או בעבירות הנוגעות
לתחום עיסוקי במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה ,אשר לא התיישנו ,וכן כי לא מתנהלים נגדי הליכים
בגין עבירה כאמור.
הנני מצהיר כי לא עומדות כנגדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או
.3
לכינוס נכסים.
לחילופין ,ככל שיש שהמציע הורשע ו/או שמתנהלים נגדו הליכים כמפורט בסעיף  2ו/או  3לעיל ,על המציע לפרט את סוג
ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום ,בתצהיר חתום על ידו ומאומת בפני עורך דין ולצרפו
להצעתו.
במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:
הנני משמש כ ______________ מטעם המציע _________________( ,להלן" :המציע").
.1
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.2
.3

.4

תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה.
הנני מצהיר כי המציע ,או מי מבעליו ,לא הורשעו בפלילים ב  7השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות ,בעבירות נגד בטחון המדינה ,ו/או על פי חוק העונשין ,תשל"ז ,1977-כנגד גופו של אדם ו/או רכוש ו/או
בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה ,אשר לא התיישנו ,וכן
כי לא מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור.
הנני מצהיר כי לא עומדות כנגד המציע ,ו/או מי מבעלי המציע ,ו/או מי ממנהלי המציע ,תביעות משפטיות ו/או
הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.

לחילופין ,ככל שיש שהמציע או מי מבעליו הורשע ו/או שמתנהלים נגדו הליכים כמפורט בסעיף  3ו/או  4לעיל ,על המציע
לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום ,בתצהיר חתום על ידי מורשה החתימה
מטעם המציע ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעת המציע.
______________

_____________
חתימת המצהיר

תאריך

אישור
אני החתום מטה ___________ עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ המוכר/ת לי
אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו מורשה החתימה מטעם המציע ,ולאחר שהזהרתיו/ה
כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
______________________
חתימת וחותמת עורך דין

17
_____________________________
חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה

מסמך ב'
הצהרת המשתתף
לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך ,ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה
אני הח"מ _____________ת.ז/ח.פ ___________ .כתובת _______________ מצהיר ,מסכים ומתחייב זה כדלקמן:
הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון ,דהיינו :ההוראות למשתתפים ונוסח ההסכם
.1
שייחתם עם הזוכה וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה ,וכי בדקתי
ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי ,לרבות כדאיות הצעתי ורווחיותה.
הנני מצהיר מסכים ומתחייב :כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם; כי הנני
.2
מסכים לכל האמור במסמכי המכרז; כי הנני עומד בכל תנאי המכרז ,כי הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי
המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני עומד בתנאי המכרז תהיה רשאית המועצה
לבטל את ההתקשרות עימי; למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז; כי הצעתי מוגשת ללא קשר
ו/או ללא תיאום עם משתתפים אחרים.
בתמורה לביצוע העבודות נשוא המכרז ,להלן הצעתי המצורפת במסמך ב' 1למסמכי המכרז.
.3
הנני מצרף להצעתי את המסמכים המפורטים בהוראות למשתתפים לרבות ערבות בנקאית אוטונומית כמפורט
.4
במסמכי המכרז להבטחת קיום הצעתי.
ההצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצרופותיה עד לתום תקופת הערבות הבנקאית.
.5
יובהר ,כי הארכת תוקף ערבות המכרז משמעה כהארכת תוקף ההצעה .במידה ואסרב להארכת תוקף הערבות,
אחשב כמי שחזר בו מהצעתו והמועצה תהיה רשאית לחלט את ערבות ,להמשיך בהליך המכרז ולבחור בהצעת
מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף הערבות כאמור ,וזאת אף אם ההצעה שערבותה לא הוארכה
כאמור ,הייתה הצעה עדיפה.
הנני מצהיר ומסכ ים כי אמציא את כל המסמכים הנדרשים ועותקים חתומים נוספים עפ"י דרישת המועצה,
.6
בתוך  7ימים מיום שייוודע לי על זכייתי במכרז ,כולו או חלקו.
הנני מצהיר כי היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי אני מסכים כי המועצה תהא רשאית לחלט את
.7
הערבות הבנקאית שנמסרה לה על ידי ,וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק
או חיסרון כיס אשר נגרם למועצה כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם.
ולראיה באתי על החתום:
___________
_____________
__________________________
כתובת המציע
ח.פ/.מס'
חתימת המציע
אישור עו"ד
אני הח"מ __________ עו"ד של _____________ (להלן" :המציע") מאשר בזאת כי ביום _____ חתמו בפני על הצהרה
זו ה"ה __________  , _________ ,בשם המציע ,כי אצל המציע התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי
מסמכי ההתאגדות של המ ציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את
המציע.
________________
עו"ד
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מסמך ב'1
הצעה כספית
 .1בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובחוזה אני מגיש את הצעתי למכרז פומבי מספר 03/2022
לעריכת ביטוחים עבור המועצה המקומית תל מונד .לאחר שקראתי והבנתי את האמור במסמכי
המכרז והחוזה ,קראתי את התשובות לשאלות ההבהרה מטעם המועצה.
 .2המחירים המוצעים על ידי לעריכת הביטוחים הינם בש"ח ,כפי שיפורט להלן בטבלה .יובהר ,כי
על המציעים לסכום את עמודת "סך הכל עלות כוללת לכל הביטוחים".
 .3הצעת המחיר חייבת לכלול את כל הביטוחים המפורטים בטבלה להלן ,זאת בהתאם למפרט
הביטוחים המצ"ב במסמך ג' להלן ,במידה ומציע לא יפרט את הצעתו ביחס למי מבין הרכיבים
שבטבלה ,המועצה תהא רשאית לפסול הצעתו.
 .4להלן הצעתי לעלויות של הביטוחים המבוקשים (יש לציין עלות פרמיה ברוטו בש"ח לכל
ביטוח וכן ,סך הכל לכלל הביטוחים):
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ביטוח רכוש – אש מורחב  +פריצה ,נזקי טבע ורעידת אדמה  _______________ -ש"ח
_______________________ ש"ח
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -
_______________________ ש"ח
ביטוח חבות מעבידים -
_______________________ ש"ח
אחריות מקצועית של בעלי מקצוע ברשות
_______________________ ש"ח
ביטוח כספים -כל הסיכונים
_______________________ ש"ח
ביטוח שבר מכני וציוד אלקטרוני
________________________ש"ח
סה"כ :

 .5כל ההוצאות ,העלויות והתשלומים הנדרשים לצורך עריכת הביטוחים לרבות עמלות ודמים
נכללים בהצעה זו .הספק לא יהא זכאי לכל תשלום ,החזר הוצאה ו/או כל סכום אחר ,אלא אם
נקבע בחוזה במפורש אחרת ,והספק מנוע מלהעלות טענה לתוספת כלשהי.
 .6ידוע לי כי הצעתי זו ,ככל שתתקבל על ידי המועצה ,תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שביני לבין
המועצה ויחולו על מסמך זה כל הוראות החוזה כאמור.
 .7המועצה תשלם מע"מ כנגד חשבונית מס כדין.
____________
תאריך

_________________
חתימת וחותמת המציע
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מפרט הביטוחים

מסמך ג'

ביטוח רכוש
הרכוש :
מבנים מכל סוג ותאור לרבות,
סככות וצריפים ,שערים וגדרות,
מתקני חוץ ,מבני ספורט ומשחק,
בריכה שחייה ,מוזיאון.
מתקני תאורה ,גשרים ומעברים
תת קרקעיים ועיליים.
כ  190מיליון ₪
תכולה וציוד מכל סוג ותיאור
בהימצאם במבנים או בסמוך להם.
כ  10מיליון ₪
תשתיות מוניציפאליות לרבות,
מקלטים ,גדרות ,שערים ומדרכות,
כבישים ,שבילים ,מגרשי משחקים וספורט ,עמודי חשמל
וטלפון ,תמרורים ,רמזורים ,לוחות פרסום,
גינות  ,גנים ,תחנות הסעה ,מכלי איסוף אשפה,
מערכות על קרקעיות ותת קרקעיות של מים,
ביוב ,דלק ,גז ,חשמל ותקשורת.
כ  10מיליון ₪
ע"ב נזק ראשון
כיסוי כל הסיכונים ₪ 1,000,000 -
(לרבות כלי נגינה עפ"י הרשימה המצורפת)
הכיסוי חל גם בעת העברה כולל גניבה
וכולל גניבה /פריצה מרכב אף אם נשאר ללא השגחה.
לגבי כיסוי גניבה/פריצה מחוץ לחצרי המבוטח-הכיסוי
מוגבל ל ₪ 500,000
שוד ופריצה (נזק ראשון) – ₪ 200,000
השתתפויות עצמיות
מבנים ותכולה ותשתיות – ₪ 45,000
 5%מנזק ,מינימום  ₪ 20,000מקסימום ₪ 200,000
נזקי טבע –
רעידת אדמה  10% -מסכום הביטוח לאתר ,אך לא פחות מ  ₪ 30,000ולא יותר
מ .₪ 5,000,000
שוד או פריצה/גניבה ₪ 30,000 -
₪ 30,000
כה"ס -
 .1היקף הכיסוי הביטוחי יהיה עפ"י פוליסה לביטוח רכוש ביט  2016בשינויים ובהרחבות
המפורטים להלן ,ללא תוספת פרמיה .
כל הרחבות הכיסוי הינן על בסיס נזק ראשון ויחולו במלואם מעל ההשתתפות העצמית
הקבועה בפוליסה.
 .2בפרק " הסיכונים המבוטחים " סעיף  - 2.6נזקי נוזלים והתבקעות נוסף :הפוליסה אינה
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מכסה נזקים לצנרת עצמה (צנרת מכל סוג ותאור לרבות צנרת ניקוז ו/או ביוב ו/או מים
מוניציפאלית ו/או עירונית ו/או רגילה וסטנדרטית במבנה מכל סוג שהוא ) והוצאות
להחלפת חלקי צנרת ו/או נזקי כל רכוש מבוטח מכל סוג ותאור ,שאינו רכוש צד ג' ,שנפגע
מהנוזלים ו/או מהתבקעות הצנרת לרבות הנוזלים עצמם ,כאשר גורם הנזק אינו פגיעה
חיצונית פתאומית ובלתי צפויה .למען הסר ספק יובהר כי נזקים לצנרת עקב התבלות
וחלודה ו/או נזקי בלאי ופגם טבעי אינם בבחינת פגיעה חיצונית ובלתי צפויה ועל כן אינם
מכוסים ,וכי כיסוי כל הסיכונים על פי סעיף  3.2בהרחבות לפרק א' בתנאי הפוליסה לא
יחול על כיסוי זה .מאידך יובהר כי אירוע נזקי טבע ו/או רעידת אדמה ו/או אש בקשר
לצנרת ייחשב כפגיעה חיצונית פתאומית ובלתי צפויה".
 .3בפרק א' " הגדרות" בסעיף  ( 1.2.5רכוש שאינו כלול בביטוח ) ס"ק . 1.2.5
תבוטלנה המילים " צמחיה ובעלי חיים" עד לסך של  ₪ 200,000למקרה ולתקופה.
 . 4למען הסר ספק  ,מובהר בזאת כי הרכוש המבוטח כולל גם קווי תמסורת וחלוקה בכפוף
לסעיף  4.5בפוליסה
 .5סע'  2.11בפרק " הסיכונים המבוטחים " ( נזק בזדון ) בפרק "סיכונים נוספים מבוטחים"
בפוליסה :
מורחב לכסות נזק למבנה שנגרם תוך כדי פריצה ו/או שוד או כל ניסיון לכך.
מורחב לכסות נזק פיזי שנגרם לתכולה תוך כדי או עקב פריצה ו/או שוד או כל ניסיון לכך.
 . .6סע'  3.11.4ל"הרחבות" ( הוצאות שחזור מסמכים/מידע ) יכלול את עלות רכישה מחדש
של תוכנות מדף/ו/או תוכנות אחרות אשר הותאמו לשימוש המבוטח ,אשר ניזוקו ו/או
אבדו כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים בפוליסה.
 .7פוליסה זו מורחבת לכסות הוצאות הדרושות להכנת תביעה ,לרבות שכ"ט יועצים ומומחים
שונים המסייעים בידי המבוטח בהכנת תביעתו עד לסך  , ₪ 400,000על בסיס נזק ראשון
בהתאם להרחבה  3.12בפוליסה.
 .8הכיסוי הביטוחי לא יחול על קריסת מבנים ו/או חלקי מבנים שאינם בנויים בניה מאסיבית
ו/או קריסת מערכות (מים ,חשמל ,ביוב) וקירות תומכים לסוגיהם אלא כתוצאה מאירוע
תאונתי חיצוני בלבד.
 .9סכום הביטוח המקסימאלי לאתר אחד .₪ 60,000,000
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
שם המבוטח :
כל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" במכרז .
חבות המבוטח:
חבותו החוקית של המבוטח עפ"י כל דין כרשות מקומית  ,על כל עיסוקיה ,פעולותיה ותפקידיה
המבוצעים על ידה במישרין ו/או בעקיפין  ,על ידי עובדיה ו/או מי מטעמה ,לרבות ע"י מתנדבים
מתחלפים וקבועים ,ו/או עובדי שירות לתועלת הציבור המועסקים על ידה .לרבות עיסוקים
ופעילויות של גופים משפטיים אחרים הנכללים בהגדרת " מבוטח" במכרז.
תחום טריטוריאלי :
הכיסוי חל בקשר עם כל רכושו של המבוטח ,בין אם בבעלותו ובין אם באחריותו ,וכל פעילויותיו
של המבוטח בכל שטח מדינת ישראל  ,שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשליטה ביטחונית של צה"ל.
היקף הכיסוי :
21
_____________________________
חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה

על בסיס פוליסת ביט  2016לביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
הרחבות לפוליסה:
.1
.2
.3
.4
.5

למען הסר ספק  ,עיסוקו של המבוטח כולל גם עבודות קבלניות שונות לרבות ,שיפוץ ,בניה,
אחזקה ,פיתוח  ,גינון וכד'.
למען הסר ספק ,הכיסוי חל גם על כל פעילות תרבותית ,חוגים ,בריכות שחייה והדרכת
שחייה ,חדר כושר ,מטווח  ,צעדות ,אירועים ומופעים המאורגנים ע"י המבוטח ו/או עבורו.
למען הסר ספק ,סע'  2ב' לפרק " סייגים לחבות המבוטח " בפוליסת ביט ,לא יחול על
ציוד מכני הנדסי לסוגיו אשר אינו חייב בביטוח חובה עפ"י פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק
הפלת"ד.
אם בתחום הרשות המקומית נמצא חוף ים ,אגם ו/או מקווה מים גדול אחר ,אזי חריג  2ג'
לפוליסת ביט ( חבות בגין ...כלי שיט מנועי ) לא יחול על שימוש בסירות הצלה ובתנאי שאין
חובה לבטחם בביטוח צד שלישי עפ"י תקנות הנמלים ( בטיחות בשיט ).
למען הסר ספק ,הביטוח מכסה תביעות שיבוב המוגשות ע"י המוסד לביטוח לאומי.

גבול אחריות לאירוע ולתקופת ביטוח בת  12חודשים – ₪ 10,000,000
השתתפות עצמית –  45,000ש"ח
ביטוח חבות מעבידים
שם המבוטח :
כל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" במכרז .
עסקו של המבוטח:
רשות מקומית על כל עיסוקיה ,פעילותיה ,פעילויות ותפקידים מכל סוג ותיאור המבוצעים ,בין
במישרין ובין בעקיפין על ידי עובדיה ו/או על ידי מי מטעמה  ,לרבות עיסוקים ופעילויות של גופים
משפטיים אחרים הנכללים בהגדרת " מבוטח" שבמכרז.
העובדים המבוטחים:
כל עובדי המבוטח העוסקים בכל עבודה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בעיסוקו של המבוטח.
תחום טריטוריאלי :
שטח מדינת ישראל  ,שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשליטה ביטחונית של צה"ל .בעת שהיית
עובדי המבוטח בהם לצורכי עבודתם.
שכר עבודה משוער:
שכר עבודה שנתי כולל משוער לתקופת הביטוח ₪ 31,000,000 -
גבולות האחריות:
 ₪ 20,000,000לתובע ולמקרה.
 ₪ 20,000,000לתקופת הביטוח .
השתתפות עצמית:
 ₪ 10,000לאירוע .מחלות מקצוע –  ₪ 20,000לאירוע.
היקף הכיסוי :
על בסיס פוליסת ביט  2016לביטוח אחריות מעבידים.
אחריות מקצועית של בעלי מקצוע במועצה ( עם הרחבה לחבות מוצר )
22
_____________________________
חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה

שם המבוטח :
כל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" במכרז וכן כל אחד מבעלי המקצוע בגינם נערך הביטוח שהינם
עובדי המבוטח ,בגין מעשה או מחדל שנעשו בקשר עם עבודתם אצל המבוטח.
העיסוקים המבוטחים:
אחריות מקצועית:
חבותם החוקית עפ"י כל דין של בעלי המקצוע השונים המועסקים ע"י המבוטח ו/או פועלים מטעמו
הכוללים:
מהנדס ומחלקת מהנדס ,רואי חשבון ,אדריכלים ופקחים ,גזברים ,פסיכולוגים ,עובדים
סוציאליים ,מדבירים ,חשמלאים ,ממונה על הבטיחות ,תברואנים.
עובדים אחרים המפעילים ידע מקצועי אחר שעיסוקם מחייב רישוי עפ"י דין.
הפוליסה מורחבת לכסות גם אחריות שילוחית ו/או ישירה בגין עבודתם של נותני שירותים
מקצועיים חיצוניים שאינם עובדי המועצה.
חבות המוצר:
חבותו החוקית על פי דין של המבוטח בקשר עם פעילות ייצור ,תיקון ,התקנה ,הרכבה ואספקה של
המוצרים כהגדרתם בחוק האחריות למוצרים פגומים תשמ"א –  , 1981לרבות מזון ומשקה ולרבות
מים
תחום טריטוריאלי :
שטח מדינת ישראל  ,שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשליטה ביטחונית של צה"ל.
תאריך רטרואקטיבי:

1.2.2012

היקף הכיסוי:
אחריות מקצועית – בהתאם לנוסח פוליסה לביטוח אחריות מקצועית כלל מהדורת  2018כפוף
לשינויים המפורטים להלן.
 " .1הרחבה  - 4.1הוצאת דיבה או לשון הרע או פגיעה בפרטיות "  -בתוקף
 .2הרחבה  " - 4.4אי יושר"  -בתוקף
 .3הרחבה " - 4.6אובדן מסמכים" – בתוקף
 .4הרחבה  " - 4.2תקופת גילוי" בתוקף עד  12חודשים.
 .5הפוליסה מכסה הוצאות הגנה משפטית בהליכים פליליים עד לסך  ₪ 500,000למקרה
ותקופה בהתאם לתנאי ההרחבה בנוסח ביט  2016של פוליסת אחריות כלפי צד שלישי.
 .6הפוליסה כוללת סיכון בגין זיהום תאונתי בהתאם לסעיף  3.22בפוליסה לפי פוליסת ביטוח
צד שלישי ביט .2016
 .7הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו החוקית של המבוטח  ,ישירה ושילוחית ,בגין מעשה
או מחדל רשלניים ,טעות או השמטה של רופאים ,אחיות ,חובשים ועובדי רפואה אחרים
המועצה.
עבור
במקצועם
עיסוקם
במהלך
הרחבה זו אינה חלה על פעילות בתי חולים ,קופות חולים ,מוסדות רפואיים של מדינת
ישראל וכן את אחריותם המקצועית של הרופאים".
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 .8אובדן ו/או נזק הקשור ו/או הנובע ממתן/אי מתן רישוי עסקים ואכיפתם מכל סוג שהוא.
למעט אם יוכח כי המועצה נקטה בכל אמצעי האכיפה העומדים לרשותה כלפי החייבים
ברישוי ו/או שנקיטת צעדי האכיפה אינם בסמכות המועצה בכלל
 .9נזקים כספיים עקב אובדן שימוש ,עיכוב ואי עמידה בלוח הזמנים הנובעים מהליכים
פרוצדוראליים מתמשכים.
חבות המוצר – בהתאם לפוליסת ביט  2016אחריות המוצר
גבול אחריות מקצועית
גבול אחריות לתובע ,למקרה ולתקופת הביטוח  - ₪ 4,000,000השתתפות עצמית – ₪ 30,000
סה"כ

______________ש"ח

סה"כ ללא כיסוי מהנדס ומחלקת מהנדס

______________ש"ח

גבול אחריות חבות מוצר
גבול אחריות לתובע ,למקרה ולתקופת הביטוח  - ₪ 2,000,000השתתפות עצמית –  20,000ש"ח
סה"כ

______________ש"ח

ביטוח כספים – כל הסיכונים
שם המבוטח :
כל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" במכרז.
מקום המצא הכספים:
משרדי המבוטח ,מוסדות חינוך ומוסדות אחרים המופעלים על ידי המבוטחים ,או שמתקיימת
בהם פעילות המקומית.
בהעברה ממקום למקום בכל התחום הטריטוריאלי ע"י עובדי המבוטח ו/או שליחים מטעמו ו/או
חברות להעברת כספים המועסקות ע"י המבוטח.
תחום טריטוריאלי :
שטח מדינת ישראל  ,שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשליטה ביטחונית של צה"ל.
סכום הביטוח:
 100,000ש"ח על בסיס נזק ראשון.
היקף הכיסוי :
בהתאם לנוסח פוליסת ביט  -כל הסיכונים  -כספים  -מהדורת  2016כפוף
המפורטים להלן:

לשינויים

הכיסוי יכלול מקרה של זיוף חלקי או מלא של המחאות ו/או כל מסמך סחיר אחר ומשיכת
התמורה.
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סע'  11לפרק חריגים בפוליסת ביט – מבוטל.
למען הסר ספק ,הכיסוי כולל נזקי טבע ורעידת אדמה.
הביטוח מורחב לכסות גניבת כספים בהיותם סגורים ונעולים במקום סגור ע"י השגה שלא כדין
ו/או שימוש ע"י מי שאינו מורשה במפתח מותאם ו/או ע"י שימוש בקוד  ,אף ללא סימני פריצה
ואלימות הגלויים לעין.
השתתפות עצמית:
 3,000ש"ח לכל מקרה ביטוח.
ביטוח שבר מכני ,ציוד אלקטרוני
שם המבוטח:
כל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" במכרז.
הציוד המבוטח:
מערכות חשמל וכוח ,מערכות מיזוג אוויר ,לוחות חשמל ולוחות פיקוד ובקרה .גנראטורים,
טורבינות ,טרנספורמטורים ,ציוד מרכזי ספורט וכד'.
מחשבים ,מחשבים ניידים וכל ציוד נילווה.
כלי נגינה ,על פי רשימה מצורפת
סכום הביטוח:
 3,500,000ש"ח לשבר מכני.
 ₪ 2,000,000לציוד אלקטרוני.
היקף הכיסוי :
בהתאם לנוסח פוליסת ביט – מכונות (שבר מכני) וביטוח ציוד אלקטרוני  -מהדורות  2016כפוף
לשינויים המפורטים להלן:
למען הסר ספק ,הכיסוי כולל נזקי טבע ורעידת אדמה ,ושחזור נתונים ותוכנות מידע.
השתתפות עצמית:
 5,000ש"ח לכל מקרה ביטוח.
 750ש"ח למחשב נייד למקרה ביטוח.
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ניסיון תביעות

מסמך ג'1
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