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מכרז לעריכת ביטוחי המועצה

אייר תשפ"א
מאי 2021

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :

מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה
הזמנה להציע הצעות
 .1המועצה המקומית באר יעקב (להלן" :המועצה") מתכבדת להודיע על פרסם מכרז לעריכת
ביטוחי הרשות.
 .2ניתן לעיין ,בטרם רכישה ,בחוברת המכרז המופיעה באתר האינטרנט של המועצה .את
חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום  20.5.21באמצעות מח' הגבייה ,בקניון באר יעקב,
רחוב שא נס  ,17קומה  ,2באר יעקב או באופן טלפוני בימים א' ב' ד' ו-ה' בין השעות 13:30-
 15:00בטלפון 08-9785430 :בעלות של ( ₪ 1,500במילים :אלף וחמש מאות  ,) ₪שלא
יוחזרו בכל מקרה ,לרבות במקרה של ביטול המכרז .לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד
הדס גלר ,מנהלת נכסים והתקשרויות בדוא"ל בכתובת hadasg@b-y.org.il :או בטלפון
 .08-9785333לשם קבלת חוברת המכרז יש לפנות אל עו"ד הדס גלר ,בכתובת ז'בוטינסקי
 ,1באר יעקב ,בין השעות  08:30עד  ,15:30חוברת המכרז תימסר תמורת הצגת שובר
לתשלום ,כשהוא חתום ע"י מחלקת הגבייה .מובהר בזאת ,כי רכישת חוברת המכרז הינה
חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.
 .3לשאלות הבהרה ולפרטים ,ניתן לפנות בכתב בלבד לעו"ד הדס גלר ממונה נכסים
והתקשרויות ,בדוא"ל ,hadasg@b-y.org.il :וזאת עד ליום  1.6.21בשעה .14:00
באחריות הפונים לוודא ,כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד .המועצה תפרסם את שאלות
ותשובות ההבהרה באתר האינטרנט של המועצה עד ליום  ;3.6.21על הפונים חלה
האחריות להתעדכן באתר המועצה בשאלות ובתשובות ההבהרה ובכל הודעה שתפורסם
בנוגע למכרז .שאלות שיתקבלו לאחר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ,המועצה
תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל לפי שיקול דעתה .יובהר ,כי לא יהיה מענה
בע"פ לשאלות ,ובהתאם לכך ,רק תשובות בכתב שתפורסמנה באתר המועצה כאמור
תחייבנה את המועצה.
 .4את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) בבניין המועצה (לשכת מנכ"ל),
ברחוב ז'בוטינסקי  ,1באר יעקב ,בתוך מעטפה סגורה עליה יש לציין "מכרז פומבי 13/21
עריכת ביטוחי המועצה" ,וזאת לא יאוחר מיום  ,8.6.2021בשעה  14:00בדיוק .הצעות
שתוגשנה לאחר המועד או השעה הנקובים  -לא יובאו כלל לדיון בפני וועדת המכרזים.
 .5הגשת הצעה מהווה אישור לכך שהמציע בחן ובדק כראוי את תנאי המכרז ,קיבל את כלל
המידע והנתונים הצריכים לשם הגשת הצעה ,הבין את כל הדרישות ומקבל על עצמו ,אם
יוכרז כזוכה במכרז ,את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאי המכרז.
 .6אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא שומרת
לעצמה את הזכות לרכוש חלק מהשירותים המוצעים ו/או לבטל את המכרז ,והכל על-פי
שיקול דעתה הבלעדי.
 .7הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות לזכר ונקבה כאחד.

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה

 .8סיכום לוח הזמנים של המכרז:

.1

ניתן לעיין במכרז
באתר המועצה
רכישת חוברת
המכרז

.3

מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
למכרז
מועד מתן תשובות
מטעם המועצה
לשאלות הבהרה
מועד אחרון להגשת
הצעות במכרז

.6

מועד תוקף ערבות

.2

מועד ושעה
החל מיום 20.5.21
23.5.21

הערות
₪ 1,500

התשלום מבוצע
במחלקת הגבייה בקניון

באר יעקב ,רח' שא נס
 ,17קומה שנייה
קבלת החוברת בבניין
המועצה (לאחר
התשלום)

.4
.5

 1.6.21עד השעה 14:00
3.6.21
 8.6.21עד השעה 14:00

השאלות והתשובות
יפורסמו באתר
האינטרנט של המועצה
הגשה בבניין המועצה,
ז'בוטינסקי  ,1באר יעקב

עד יום 9.9.21
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בברכה,

ניסים גוזלן,
ראש המועצה

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :

מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה

מסמכי המכרז כוללים:

 .1מסמך א' :הזמנה להציע הצעות;
 .2מסמך ב' :הוראות ותנאי המכרז;
נספח א' :נוסח ערבות המכרז;
נספח ב' :דו"ח ניסיון תביעות  +הבהרה;
נספח ג' :פירוט ניסיון;
נספח ד' :הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה;
נספח ה' :תצהיר בדבר העדר תיאום;
נספח ו' :תצהיר רו"ח בדבר מורשיי חתימה של המציע;
נספח ז' :הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות;
 .3מסמך ג' :הצעה כספית
 .4מסמך ד' :מפרטי ביטוח
נספח א' :מפרט ביטוח רכוש;
נספח ב' :מפרט ביטוח אחריות צד ג';
נספח ג' :מפרט ביטוח חבות מעבידים;
נספח ד' :מפרט ביטוח אחריות מקצועית בעלי מקצוע במועצה (עם הרחבה לחבות מוצר);
נספח ה' :מפרט ביטוח כספים -כל הסיכונים;
נספח ו' :מפרט ביטוח שבר מכני וציוד אלקטרוני;
חוברת המכרז הינה קניינה של המועצה ,היא נמסרת למציעים לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד ,ולא לכל
מטרה אחרת .המציעים לא יהיו רשאים לעשות במסמכי המכרז שימוש למטרה אחרת ,זולת הגשת הצעה
במכרז.

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה

אישור קבלת מסמכי המכרז
המציע מאשר בזה ,כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז ,וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם
ואת כל ההתחייבויות המפורטות בהם:
שם רוכש/ת חוברת המכרז______________________________________ :
כתובת פיסית של הרוכש/ת________________________________________ :
_____________________________________________________________
תאריך רכישת המכרז ___/___/_____ :שעה________________ :
שם מלא ומס' ת.ז .של מקבל המכרז:
___________

_____________________ מס' ת.ז.

פרטי איש הקשר מטעם המציע לעניין המכרז (היה והמגיש הוא סוכן ביטוח -יש לציין
גם פרטי איש קשר נציג חברת הביטוח):
שם_________________ :
תפקיד_______________ :
טלפון____-__________ :
טלפון נייד____-___________ :
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כתובת אימייל _______________@__________________________ :
מספר פקס____-___________ :
שם איש קשר נוסף מטעם המציע __________________ :
מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף____-___________ :
כתובת אימייל _______________@__________________________ :

חתימה__________ :

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :

מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה

מסמך ב'

הוראות ותנאי המכרז
המועצה המקומית באר יעקב (להלן" :המועצה") מתכבדת בזאת לבצע הליך פניה פומבי לקבלת
הצעות לעריכת ביטוחי המועצה (להלן" :השירותים") ,הכול כמפורט במסמכי המכרז.
המציעים במכרז יגישו הצעתם עבור הביטוחים הנדרשים לרשות .באופן שתנאי הפוליסות הינם
התנאים הקבועים ומפורטים במסמכי המכרז.
 .1תנאי הסף
רשאים להשתתף במכרז זה מי שבמועד האחרון להגשת המכרז ממלא אחר התנאים
כדלקמן:
א .חברות ביטוח ישראליות באופן ישיר או באמצעות סוכני ביטוח מורשים ,אשר יש להם
ניסיון מוכח בביטוח רשויות מקומיות ( מבטחים לפחות  15רשויות מקומיות ).
במידה וההצעה מוגשת ע"י סוכנות ביטוח ,מוסכם בזאת כי בפוליסות הביטוח יירשם
במפורש כי הרשות הינה "מבוטח ישיר" אצל המבטח וכי סוכנות הביטוח הינה "סוכנות
שירות".
כמו כן ,סוכנות ביטוח רשאית להגיש הצעה עם חברת ביטוח אחת וחברת ביטוח רשאית
להגיש הצעה עם סוכנות ביטוח אחת.
בכל מקרה ,על חברת הביטוח המציעה לציין בהצעתה שם איש קשר הכולל מס' טל' זמין
וכתובת דוא"ל.
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 .2מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה
על חברות הביטוח ועל סוכנויות הביטוח המגישות הצעה לצרף את המסמכים הבאים:
א .תעודת התאגדות של המציע (של חברת הביטוח ושל סוכנות הביטוח).
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

רשימה של לפחות  15רשויות מקומיות המבוטחות על-ידי סוכנות הביטוח ו/או חברת
הביטוח (יש להציג בסך הכול  15רשויות מקומיות המבוטחות באמצעות הסוכן ו/או חברת
הביטוח).
אישור ניהול ספרים (הן של חברת הביטוח והן של סוכנות הביטוח) בתוקף לשנה הנוכחית.
צילום רישיון סוכן ביטוח מורשה.
אישור על ניהול עסקאות עם גופים ציבוריים בתוקף לשנה הנוכחית.
אישור עורך דין באשר למורשיי חתימה ,הן של חברת הביטוח והן של סוכנות הביטוח,
בתוקף לשנה הנוכחית.
הצהרה בדבר העדר קירבה לעובדי המועצה /או נבחריה ,הן של חברת הביטוח והן של
סוכנות הביטוח.
הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ,הן של חברת הביטוח והן של סוכנות הביטוח.

ט .ערבות בנקאית (מצ"ב כנספח א') .הצעה שלא תצורף לה ערבות בנקאית לא תידון כלל.
י .שאלות ההבהרה שנשאלו על ידי כל המציעים במכרז ותשובת המועצה שפורסמו באתר
האינטרנט ,חתומים על ידי המציע בכל עמוד ועמוד.
יא .קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז על-שם המציע.
יב .כל מסמך ,טופס ותצהיר המוגדר במסמכי המכרז ,מלא ,חתום ,מאושר ומאומת.

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :

מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה

ערבויות
.3
א .להבטחת קיום ההצעה וחתימה על הסכם עם המועצה ,על המציע לצרף להצעתו ערבות
בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית לטובת המועצה ,בנוסח המפורט בנספח א' למסמך
ב' למסמכי המכרז .הערבות תהיה של בנק ישראלי ,חתומה ע"י מורשיי החתימה כדין
של הבנק ,על סך של ( ₪ 50,000במילים :חמישים אלף .)₪
ב .הערבות תעמוד בתוקף עד ליום  9.9.21והמועצה תהא רשאית לדרוש מן המציעים,
בהודעה בכתב ,להאריך את תוקף הערבות לתקופה או לתקופות נוספות ,ככל שיידרש,
עד להשלמת הליכי המכרז ובחירת זוכה .מציע שלא יאריך את הערבות בהתאם לדרישת
המועצה ,הצעתו לא תשתתף עוד בהמשך הליכי המכרז ,ולא תהיה לו כל טענה או תביעה
כלפי המועצה בגין ובקשר לכך .על המציעים לעקוב אחר הודעות המועצה ועדכונים
בקשר לתנאי הערבות באתר המועצה (בנסיבות של דחיית מועדי הגשה וכן הלאה).
ג .ערבות המכרז תשמש כבטוחה לקיום הצעתו של מציע שהצעתו תיבחר ,ותחולט כפיצוי
קבוע ומוסכם מראש ,במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד בכל התחייבויותיו
על-פי הצעתו ,מכל סיבה שהיא ,הכול על-פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,וזאת בלי
לגרוע מכל סעד או זכות הנתונים למועצה על-פי דין ולרבות חוק החוזים (תרופות בשל
הפרת חוזה) ,תשל"א .1970 -
ד .מציע אשר יערער על תוצאות הזכייה ,תעוכב ערבותו עד לסיום ההליכים המשפטיים
בעניינו.
ה .הזוכה במכרז יידרש להחליף את ערבות המכרז בערבות ביצוע ,להבטחת התחייבויות
הזוכה כלפיה ,בסך  ₪ 50,000בתוקף למשך שנה והמועצה רשאית לדרוש חידוש הערבות
בהתאמה לתקופות הארכת ההסכם.
מהות המכרז
 .4להלן פירוט הביטוחים המבוקשים (הנוסח הקובע הינו הנוסח המפורט במסמכי המכרז):
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ביטוח רכוש – אש מורחב  +פריצה  ,נזקי טבע ורעידת אדמה;
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי;
ביטוח חבות מעבידים;
אחריות מקצועית של בעלי מקצוע ברשות (כולל אחריות מוצר);
ביטוח כספים-כל הסיכונים;
ביטוח שבר מכני וציוד אלקטרוני;

 .5תקציר פרטי הבטוחים:
להלן פרטים רלבנטיים בנוגע לעריכת ביטוחי המועצה:
א.

פרטי המבוטח
 )1שם המבוטח
מועצה מקומית באר יעקב (ח.פ ,)500225305 .ו/או חברה כלכלית ,ו/או כל
עמותה בשליטת המועצה (לרבות מוסדות חינוך עירוניים ,ספרייה ,מתנ"ס,
מועצה דתית ,בריכות שחייה ,מועדוני נוער ,בית קהילה ,בית הקשיש ,מפעילי
חוגים ,מעונות יום ,משפחתונים) וכן כל גוף משפטי אחר המסונף לרשות ו/או
כל אדם הפועל בשמה או שיש לרשות שליטה בו ו/או גוף משפטי או אדם
שהרשות משתתפת בשיעור  25%ומעלה בתקציבו.

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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 )2כתובת ראשית
רחוב ז'בוטינסקי  ,2באר יעקב .70300
 )3ניסיון תביעות
כמפורט בנספח ב' למסמך ב' למסמכי המכרז – דו"ח ניסיון תביעות.
ב.

תקופת ההתקשרות והביטוח
מתאריך  1/8/2021עד לתאריך .31/7/2022
בכפוף להסכמת הצדדים ,הרשות תהא זכאית לחדש את הביטוחים לארבע
( )4תקופות 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 (להלן גם" -תקופת האופציה").
בתקופת האופציה יחולו כל התנאים המוסכמים עם המבטח לגבי תקופת
ההתקשרות הקודמת ,אלא אם הוסכם בכתב אחרת בהסכמת הצדדים.
הבהרה חשובה – הזוכה במכרז לא יוכל לעשות התאמות בגבולות הכיסוי
הביטוחי ובהשתתפויות העצמיות בכל פרקי הביטוח וכן באומדן השכר
בביטוח חבות מעבידים בכל תקופת ההתקשרות של המכרז ללא אישור
הרשות.

ג.

ביטול ההתקשרות
בכל תקופת ההתקשרות המועצה רשאית להודיע למבטח בדבר הפסקת
ההתקשרות ,בהודעה בכתב ומראש של  30יום .היה והמבטח יבקש להפסיק
את ההתקשרות טרם תום תקופת ההתקשרות ו/או תקופת האופציה ,יודיע
למועצה בכתב ומראש לפחות  90יום לפני מועד תום תקופת ההתקשרות או
תקופת האופציה ,על-פי העניין.
למען הסר ספק ,הודעה של המבטח בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות לא
תפגע בביטוחים הקיימים עד למועד סיומם.
בכל מקרה של ביטול הביטוח על-ידי המועצה ,חישוב הפרמיה ייעשה באופן
יחסי .היה וההודעה בדבר הפסקת ההתקשרות תימסר לאחר תשלום מלוא
הפרמיות ,יושבו למועצה דמי פרמיה היחסיים העודפים בתוך  14יום מיום
מסירת ההודעה בכתב למבטח או לסוכנות הביטוח בדבר ביטול ההתקשרות.

ד.

תנאים נוספים
)1
)2

)3
)4

המועצה אינה עוסק מורשה ,ועל כן הן סכומי הביטוח והן תגמולי
הביטוח יכללו מע"מ.
המציע הזוכה מוותר על זכות השיבוב כנגד:
 חברות בנות ,שלובות וקשורות למועצה ו/או לעמותות הקשורותלמבוטח;
 בעלים של רכוש המוחזק ע"י המועצה בשכירות או כבר רשות. גופים הנמצאים עם המועצה בקשרי מסחר. גופים אשר המועצה ויתרה בכתב על זכותה לתבוע מהם פיצוילפני קרות מקרה הביטוח.
מובהר בזאת ,כי הוויתור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
המבטח יעביר למועצה עפ"י דרישתה ,תוך לא יאוחר מ 30 -יום
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.

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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 )5פרמיית הביטוח עבור ההצעה הזוכה תשולם למציע הזוכה ב8-
תשלומים שווים ,אחת לחודש ,ללא הצמדה וריבית.
 .6אופן הגשת ההצעה
א.

על המציע למלא את המחירים המוצעים על-ידו לביטוחים על גבי מסמך
ההצעה הכספית (מסמך ג') ועל גבי מפרטי הביטוח במקומות המיועדים לכך
(מסמך ד').

ב.

על המציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה והמסמכים המצורפים בשני
עותקים (מקור והעתק) ,כאשר המקור והמסמכים המצורפים וההעתק
והמסמכים המצורפים ,כרוכים כל אחד בנפרד ,ויוכנסו למעטפה אחת ,בלא
שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו ,והיא תוכנס בנוכחות
נציג המועצה לתיבת המכרזים במועצה במעמד הגשת ההצעה ע"י המציע.

ג.

כל הערה ,הסתייגות ,או תנאי של המציע ,שלא הועלו בהליך ההבהרות של
המכרז ואושרו על-ידי המועצה בכתב במסגרת תשובות הבהרה ,לא יבואו
בחשבון ועלולים אף להביא לפסילת ההצעה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של
וועדת המכרזים.

ד.

לא צירף המציע את כל השאלות והתשובות לא יהיה בכך עילה לטעון מצדו,
כי לא ידע או לא הכיר חלק מהשאלות או התשובות בגין כך ,ולא תישמע
ממנו כל טענה כאמור ,ויראו אותו כמי שקיבל ומכיר את כל התשובות
וההבהרות שניתנו על ידי המועצה במכרז .למועצה שיקול הדעת הבלעדי
אם לפסול את הצעת המציע בגין אי צירוף כל השאלות והתשובות אם לאו.

 .7חתימות
א.

על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז על-ידי מורשיי
החתימה של חברת הביטוח המציעה.

ב.

בחתימתו על ההצעה ובהגשתה מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור
במסמכי המכרז ובתנאיו .כמו-כן ,הגשת ההצעה כמוה כהצהרה ,כי יש
למציע את כל הידיעות ,הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות
הנדרשים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה
שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז  -הכול כמפורט במסמכי המכרז.

 .8בדיקות מוקדמות
א .על המציע לבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת ,לדעתו ,על-מנת
שיהא בידו כל המידע הדרוש לו לשם הכנת ההצעה והגשתה .על המציע
לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ,לרבות עיון
בכל המסמכים הרלבנטיים למתן הצעה במכרז ,בין שצורפו ובין שלא צורפו
או לא צורפו במלואם ,ועל המועצה לא תחול כל אחריות בעניין זה.
ב .הגיש המציע את הצעתו ,רואים אותה כאילו ביצע את כל הבדיקות
המוקדמות ומצא את כל התנאים מתאימים להגשת הצעתו ולמימושה ללא
עיכובים או עלויות נוספות.

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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ג .כל מציע יישא בלעדית בכל העלויות בקשר להשתתפותו במכרז ,ובשום מקרה
הוא לא יהיה זכאי לקבל החזר בגין עלויות אלה ,בין אם זכה במכרז ובין אם
לאו ,בין אם הסתיים המכרז ובין אם בוטל.
ד .כל טענה או תביעה בדבר טעות או אי הבנה בעניין פרט מפרטי המכרז ,לא
תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 .9תוקף ההצעה
ההצעה תעמוד בתוקפה ממועד הגשתה לתיבת המכרזים למשך  90יום מהמועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז .מציע ,אשר יחזור בו מהצעתו במהלך התקופה הזו – תהא
המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה להצעה .באם יתארכו הליכי
בחירת זוכה ו/או אם ינקטו הליכים משפטיים בנוגע למכרז ,תעמוד כל הצעה בתוקפה עד
לתום הליכים אלה ובתוספת של  90יום לכל הפחות ,בהתאם לבקשת המועצה בפנייה
בכתב למציעים.
 .10פתיחת ההצעות
א .פתיחת הצעות המשתתפים במכרז תתקיים במשרדי המועצה במועד עליו
תודיע המועצה לרוכשי המכרז בכתב מראש.
ב .רוכשי המכרז שהגישו הצעה ,כאמור לעיל ,מוזמנים להיות נוכחים בישיבת
פתיחת הצעות שהוגשו במסגרת המכרז.
 .11בחינת ההצעות והחלטת וועדת המכרזים
א .הוועדה תהא רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לא לקבל ו/או
לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטות
במסמכי המכרז.
ב .בעת הדיון בהצעות תהיה הרשות רשאית להפעיל שיקולים לבחירת המציע
הזוכה ,לרבות ,בין היתר ,כושרו ,ותק וניסיונו במתן השירותים ,יכולתו
המקצועית של המציע וכן יכולתו הארגונית וכל שיקול אחר כפי שתמצא
לנכון .
ג .וועדת המכרזים רשאית להתחשב בכושרו של המציע לספק את השירותים או
ביכולתו לעמוד בתנאי המכרז ,כפי שהדבר נובע מאספקת שירותים קודמים
על ידי המציע עבור המועצה ,ככל שסיפק למועצה את השירותים בעבר ו/או
בהתאם לניסיון עבר של אחרים.
ד .המועצה רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ו/או
לבטל את המכרז ו/או לדחותו ו/או להרחיב ו/או לצמצם את היקפו ,או לפצל
את הביטוחים בין המבטחים השונים ו/או לבצע רק חלק מהביטוחים ,הכול
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
ה .במקרה שבו בוטל המכרז ,מכל סיבה שהיא ,לא יהא מי מן המציעים זכאי
לתשלום כלשהו ,לרבות לא בדרך של פיצוי בגין ביטול זה ,ולא תחול על
קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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המועצה חובת תשלום כלשהו.
ו .המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות
נוספות ,גם לאחר פתיחת ההצעות ,על מנת לבחון את המציע והצעתו .המציע
יהיה חייב למסור למועצה ו/או ליועצים מטעמה את כל ההסברים והניתוחים
כאמור לעיל ,ובמקרה של סירוב ,רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי שיקול
דעתה ,עד כדי פסילת ההצעה.
 .12הצעה יחידה
היה והוגשה במכרז הצעה יחידה ,רשאית וועדת המכרזים ,בטרם פתיחת המעטפות,
להאריך את המועד להגשת הצעות ו/או לבטל את המכרז ולפרסם מכרז נוסף תחתיו ,והכול
בכפוף לדין.
 .13שוויון
במקרה של שוויון מוחלט בין הצעות ,רשאית המועצה לערוך התמחרות נוספת בין
המציעים שהגישו את ההצעה הזהה.
 .14הודעה על הזכייה וההתקשרות
א .זכה המציע במכרז (להלן "הזוכה") ,יהא עליו להמציא כתב כיסוי ביטוחי
למועצה תוך  7ימים מיום קבלת הודעת המועצה על זכייתו במכרז .לא עשה
כך הזוכה ,תחולט הערבות הבנקאית שהמציא כפיצוי קבוע ומוסכם מראש
ללא צורך בהוכחת נזק.
ב .לא עמד המציע בהתחייבותו להתקשר עם המועצה במתן השירותים עקב
הזכייה ,רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע במכרז ,לחלט את
הערבות הבנקאית שנתן ולהתקשר בחוזה עם המציע שדורג ע"י ועדת
המכרזים במקום השני אחרי המציע שזכה (כשיר שני) ,או לפרסם מכרז חדש,
הכול על-פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
ג .רק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל ,תודיע המועצה בכתב ליתר
המשתתפים ,בדבר אי זכייתם במכרז ,וכן תצרף להודעתה זו את הערבויות
הבנקאיות אשר הומצאו על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.
 .15עיון במסמכים
א .המועצה מודיעה ,כי היא אינה רואה במידע הנדרש על-ידה על פי המכרז משום
סוד מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז ,ולפיכך תעמיד לעיון
המשתתפים במכרז ,אם תידרש לכך בכתב על-ידי המציעים שהצעתם לא
זכתה במכרז ,את מסמכי ההצעה הזוכה ואת החלטת וועדת המכרזים.
ב .ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים
שונים – עיון במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בסעיף (22ט) לתוספת הרביעית
בצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"ח ,1958-בהתאם לחוק חופש המידע,
התשנ"ח ,1998-ובהתאם להלכה הפסוקה.
ג .מציע הסבור ,כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות
מקצועיים (להלן " -חלקים סודיים") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם
למציעים אחרים:
קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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 .1יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.
.2
.3
.4
.5

יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי.
במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.
מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים ,יראוהו כמי שמסכים
למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.
סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה
בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן
שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות
המציעים האחרים.

ד .יודגש ,כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת
המכרזים ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ,לדין הכללי ,ולאמות
המידה המחייבות רשות מנהלית בדבר היקף זכות העיון במסמכי מכרז.
ה .החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם
שהמציע הגדירם כסודיים ,תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע,
ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין,
לרבות מתן פרק זמן להשיג על החלטת הוועדה בפני ערכאות.
ו .החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע ,תודיע על כך ועדת
מכרזים למציע בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.
 .16סמכות שיפוט
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סמכות השיפוט בכל עניין הנובע ממכרז זה ומההתקשרות הנובעת ממנו תהא לבתי
המשפט המוסמכים במחוז מרכז.
 .17א י ש ו ר
חתימת המציע להלן מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלליים האמורים
לעיל.
אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם
המציע):

שם מלא  +חתימה
וחותמת של המציע/חבר
במציע  +ציון תפקיד
בתאגיד

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר
במציע הינם מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב
אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר
בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור
חתמו בפני על תצהיר זה.

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :

מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה

אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

שם מלא  +חתימה

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אם
לא יעשה כן ,ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על
תצהיר זה.
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קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :

מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה

נספח א'

נוסח ערבות מכרז

לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב

כתב ערבות מס'__________
.1

על פי בקשת _____________ (להלן  -המבקש) ,בקשר עם מכרז פומבי מס'  13/21ולהבטחת
התחייבויותיו של המבקש כלפי המועצה ,הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום שהוא עד לסך
כולל של ( ₪ 50,000במילים :חמישים אלף  )₪בלבד (להלן  -סכום הערבות).

 .2סכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
" .2.1המדד הבסיסי" – לעניין ערבות זו ,יהא המדד בגין חודש  ,03/21שהתפרסם ביום ( 15/04/21או
בסמוך למועד זה).
" .2.2המדד החדש" – לעניין ערבות זו ,יהא המדד הידוע במועד קבלת דרישת התשלום על פי כתב
ערבות זה.
 .2.3במקרה בו המדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי ,לא ישתנה סכום הערבות.
.3

הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד באופן מידי ,עם הגיע
אלינו דרישתכם הראשונה בכתב ,חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ,וזאת ללא כל תנאי
ומבלי להטיל עליכם כל חובה שהיא להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה
את סכום הערבות מאת המבקש .אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם
אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם
לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

.4

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

.5

תוקף ערבותנו זו יהיה  90יום מהמועד האחרון והסופי להגשת הצעות במכרז ,וזאת עד ליום 9.9.21
אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה ,וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו ,לא יאוחר
מהמועד הנ"ל .לאחר תאריך זה הערבות תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה כמפורט לעיל.

.6

ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של המועצה או מי מטעמה.

.7

ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד

רב,

מורשיי החתימה של הבנק
___________________
___________________
סניף

_____________

כתובת _____________
תאריך _____________

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה

נספח ב'
הבהרה לניסיון התביעות המצורף
לפי בדיקת הגורמים המקצועיים ברשות עולה כי בשלוש השנים האחרונות יש רק כ  13תביעות
צד ג' פתוחות המוערכות מעל ההשתתפות העצמית (  50אלש"ח ) כמפורט לעיל :
.1נזק הצפה למכונית –  163אלש"ח
.2נזק גוף  50אלש"ח (חו"ד  7%נכות פלסטית  -צלקת בת  ( ) 7בגבול ה.ע) .
 .3נזק גוף  150אלש"ח (חו"ד  15%נכות בן ) 11
 .4נזק גוף  100אלש"ח (חו"ד  15%נכות בת ) 70
 .5נזק גוף  100אלש"ח (חו"ד  10%נכות בת ) 44
 .6נזק גוף  100אלש"ח (חו"ד  10%נכות בת ) 7
 .7נזק גוף  100אלש"ח (חו"ד  10%נכות בת ) 34
 .8שיבוב זק הצפה  170אלש"ח
 .9שיבוב (תביעת הצפה)  40אלש"ח ( מתחת ה.ע) .
 .10שיבוב (תביעת הצפה)  75אלש"ח
 .11נזק גוף ( 150אלש"ח חו"ד  20%נכות בן ) 20
.12נזק רכוש רכב  60אלש"ח
.13נזק גוף – 50אלש"ח ( בגבול ה.ע) .

סך התביעות הנ"ל כ  ₪ 1,268,000לפני הפחתת ה.ע .בכל אחת מהם בסך 50
אלש"ח.
סה"כ לאחר ניכוי השתתפות עצמית בכל אחת מהתביעות  :כ  ₪ 618,000בשלוש
שנים.
הערה חשובה
ההערכות הנ"ל מתבססות על סכומי התביעה בכתבי התביעה .
כמו כן ,חוות הדעת הרפואיות על הנכויות המופיעות ברשימה לעיל ,הינם חו"ד מטעם התובעים
עצמם ולא מטעם חברות הביטוח או גורם אובייקטיבי אחר.

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה

דו"ח ניסיון תביעות
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קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :

מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה

נספח ג'
פירוט ניסיון המציע
יש למלא בטבלה שלהלן שמות רשויות מקומיות שהמציע (הסוכן ו/או המבטח) נתן את השירותים ,וזאת לצורך
הוכחת עמידה בתנאי הסף.
מס"ד

שם הרשות
המקומית

פרטי איש קשר +
טלפון
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אישור עו"ד
אני הח"מ ,עוה"ד________________ ,מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני
מר/גב'_______________ המוכר לי אישית  /נושא/ת ת.ז .מספר______________
ו -מר/גב'________________ המוכר לי אישית  /נושא/ת.ז .מספר____________________
ולאחר שהזהרתיו /הזהרתי אותם ,כי עליו/עליהם לומר את אמת ,וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה /יעשו כן ,אישר/ו את נכונות הצהרתו /הצהרתם הנ"ל וחתם /וחתמו
ומר/גב'_____________________
מר/גב'_________________
בפני.
עליה
מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו  /חתימתם מחייבת את המציע.

עו"ד (חתימה וחותמת)

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :

מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה

נספח ד'
לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב

הנדון  :הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה
 .1הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית באר יעקב הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים
הבאים:
 1.1סעיף  103א' (א) לצו המועצות המקומיות (א) ,תשי"א 1950-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".
 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 או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו
(ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף ( )1( 1ב) ו( )1( 2 -ב)".
 1.3סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו
או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה
המבוצעת למענה".
 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
 2.1בין חברי מועצת המועצה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי
שאני לו סוכן או שותף.
 2.2אין 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.
 2.3אין לי קרוב משפחה ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד במועצה.
 .3ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה ו/או לא מלאה.
 .4אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת ,וכי ככל שישתנו הנסיבות עד הגשת מועד ההצעה ו/או לאחר זכייתי במכרז ,הנני
מתחייב לדווח למועצה בדבר כך.
אם המצהיר הינו תאגיד (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם המציע):

שם חתימה וחותמת של תאריך
המציע/חבר במציע  +ציון
תפקיד בתאגיד

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע
הינם מורשי חתימה טעמו ,ורשאים לחייב אותו בכל עניין
הקשור ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר בחתימתי כי
החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי
יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר
שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה

אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

שם  +חתימה

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,ולאחר שהזהרתיו כאמור
חתם בפני על תצהיר זה.
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קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :

מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה
תצהיר בדבר אי תאום

נספח ה'

אני הח"מ __________________________ ת.ז _______________ .מוסמך כדין לחתום על תצהיר
זה בקשר עם הצעת ____________________________ (להלן" :המציע") ,למכרז עריכת ביטוחי
המועצה (להלן" :המכרז") ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע.
 .2המחירים המופיעים בהצעת המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות,
הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 .3המחירים בהצעת המציע למכרז לא הוצגו בפני גורם אשר מציע הצעות למכרז או מי אשר יש לו את
הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 .4המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
 .5המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע
למכרז.
 .6לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .7הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או
מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 .8אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

_____

______________

___________

תאריך

שם המצהיר ותפקידו

חתימת המצהיר

אישור
אני החתום מטה ,עו"ד ______________________ מאשר ,כי ביום ____________ התייצב
בפני__________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם
המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

_____
תאריך

_________________
שם מלא

_______________
חתימה  +חותמת

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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נספח ו '
אישור עורך דין על פרטי מורשיי החתימה של המציע

לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב

הנדון :מכרז מספר  :13/21עריכת ביטוחי מועצה
אני _____________________ ,מ.ר ________________ .מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע:
עו"ד (שם מלא)
 .1שם כפי שהוא רשום ברשם רשמי:

__________________________________("המציע").

 .2סוג התארגנות:

_______________________________________

 .3תאריך ההתארגנות:

_______________________________________

 .4מספר מזהה:

_______________________________________

 .5שמות ומספרי ת.ז .של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הגוף המציע ודרישות
נוספות כמו תוספת חותמת (אם נדרש):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .6העבודות והשירותים המבוקשים במכרז הנדון הם במסגרת סמכויותיו של תאגיד
המציע וההחלטה להגיש הצעה במכרז התקבלה על-ידי המורשים לכך כדין.

בכבוד רב,

____________________

__________________

שם מלא

________________________

מס' רישיון

_____________________________
כתובת

חתימה וחותמת

______________________
טלפון

_____________________________
תאריך

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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נספח ז'
תצהיר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות
א.

אני הח"מ ______________ ,ת.ז ,____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

ב.

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע _____________ מס' זיהוי/ח.פ/.ח.צ/.ע.ר.
____________________ (להלן" :המציע") ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו אינו
נמצא ,ומתחייב שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים עם המועצה המקומית באר יעקב (להלן:
"המועצה") ובכלל זה ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בין בפעולה ,בין ההסכם ובין
בהתקשרות חד צדדית ,שאני ,מי מבעלי השליטה בי ו/או מי ממנהליי הינם צד להם ו/או כפופים
להם ,בין לבד ובין ביחד עם אחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין.

ג.

הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי השליטה בי ומנהליי יצהירו כי אינם נמצאים במצב של ניגוד
עניינים כאמור ואף יתחייבו שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור ,בעתיד.

ד.

הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי השליטה בי ומנהליי יצהירו כי יבצעו את העבודות הכלולות
במסגרת מכרז מס'  13/21תוך שמירה על טוהר המידות לאורך כל תקופת ההתקשרות בין
הצדדים.
בהצהרה זו :בעל שליטה בתאגיד – מי שמחזיק בשיעור של  25%לפחות מהמניות של התאגיד
או ככל שמדובר בשותפות – ב 25% -לפחות מהשליטה בשותפות.

 .5תאריך

.2 .1
 .7 .6חתימת המציע

.4 .3
 .9 .8חותמת המציע

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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מסמך ג'

הצעה כספית
לכבוד
המועצה המקומית
באר יעקב
ג.א.נ,.

הנדון :מכרז מס'  13/2021עריכת ביטוחי המועצה
 .1אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז ,מסכים בזאת לכל תנאי המכרז ,על נספחיו וכלל
את כל מסמכי המכרז כחלק בלתי נפרד מתנאי הצעתי למכרז.
.2
א.

הנני מצהיר ,כי הבנתי ואני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם; כי
הצעתי זו מוגשת בהתאם למסמכי המכרז; כי לא אציג כל תביעה ו/או דרישה
שהיא המבוססת על אי ידיעה ו/או אי הבנה של מסמכי המכרז ,כולם או חלקם;
וכי הנני מוותר בזאת מראש באופן סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או דרישה,
כאמור.

ב.

אני מודע ומסכים לכך ,כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו ו/או ימסרו לי
על ידי המועצה ו/או מי מטעמה לא יחשבו כמצג ו/או מידע המחייבים את המועצה
ו/או כחלק ממסמכי המכרז ,אלא אם כן נערכו בכתב ונחתמו כדין על ידי המועצה
כאמור בתנאי המכרז .

ג.

הנני מצהיר ומתחייב ,כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז; כי
הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז; וכי הנני מקבל על עצמי לקיים
במלואה ובמועדה אחר כל התחייבות המוטלת עלי בהתאם לתנאים המפורטים
במסמכי המכרז.

ד.

הנני מצהיר ומתחייב ,כי אין כל מניעה או הגבלה מכוח חוזה ,דין או כל סיבה
אחרת המונעת ו/או מגבילה אותי מלהגיש את הצעתי זו ו/או לקיימה במלואה .

ה.

הנני מצהיר כי הצעתי למכרז מוגשת אך ורק על ידי ואין לי כל שותף/ים אחר/ים
גלוי/ים או סמוי/ים ,להגשת הצעתי כאמור.

ו.

הנני מצהיר ומתחייב ,כי באפשרותי לערוך את הביטוחים כמפורט במסמכי
המכרז במלואם ובמועדם.

ז.

ידוע לי ,כי בבחינת ההצעות המוגשות למכרז ,המועצה תהא רשאית לשקול ,בין
היתר ,את השיקולים המפורטים בסעיף  11לתנאי המכרז ,וכן להביא במניין
שיקוליה את המידע המובא לידיעתה במסמכים המצורפים להצעה זו.

ח.

ידוע לי ,כי המועצה תהא רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה
שהיא.

ט.

ידוע לי ,כי המועצה תהא רשאית לבטל את ביצועם של הביטוחים או חלק מהם,
גם לאחר ההודעה על קבלת הצעתי ו/או תחילת ביצוע הביטוחים ,מכל סיבה
שהיא .ידוע לי ואני מסכים ,כי המועצה לא תהא חייבת בנימוק ההודעה על ביטול
הביטוחים כאמור ,ולזוכה לא תהא כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה
ו/או מי מטעמה בגין ביטול ביצוע הביטוחים כאמור ,והוא לא יהא זכאי בשל כך
קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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לתשלום כלשהו ,לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק ,ולא תחול על המועצה
כל חובה לתשלום כאמור.
י.

הנני מצהיר ,כי קביעת מחירי הביטוחים המוצעים על ידי כאמור בהצעתי ,נעשתה
על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהות ,ההיקף ,והתנאים לביצוע כל
התחייבויותיי בהתאם למסמכי המכרז.

 .3הצעת המציע
לאחר שעיינתי בקפידה במסמכי המכרז ובהסתמך על בדיקות שבוצעו על ידי ,הנני מציע
את הצעתי לביצוע הביטוחים ויתר התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז.
 .4הודעה על קבלת ההצעה ומשלוח כתב כיסוי
היה והמועצה תמסור לי הודעת זכייה ,הנני מתחייב להמציא לה תוך  7ימים בדוא"ל כתב
כיסוי ביטוחי .לא יאוחר מ 15 -ימי עסקים אשלח גם עותק מודפס וחתום של כתב כיסוי זה.
 .5תוקף ההצעה
א.

הצעתי זו תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ונספחיה ,ותחייב אותי ,ללא
זכות חזרה ,הכול בהתאם לאמור בתנאי המכרז.

ב.

במקרה שהמועצה תבקש להאריך את תוקף ההצעות ,יוארך תוקפה של הצעתי
כאמור.

 .6המסמכים המצורפים להצעת המציע
אני הח"מ לאחר שקראתי בקפידה את כל מסמכי המכרז על נספחיו ,והבנתי את תנאיו ,מציע
בזאת בשם המציע את ההצעה הכספית כדלקמן:
24
פרמיה ברוטו בש"ח

הביטוח המבוקש

סכומי השתתפות עצמית

(כולל מע"מ)

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

 .14תאריך

.11.10
 .16.15חתימת המציע

.13.12
 .18.17חותמת המציע

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :

מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה
אישור עו"ד
הנני מאשר בזה כי ביום ________________ הופיע בפני ,עו"ד _____________ ,במשרדי שברח'
________________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז /____________ .המוכר לי
אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה
כן ,אישור נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

עו"ד ___________________

חותמת _________________
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קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :

מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה
מסמך ד' -מפרט ביטוח
נספח א' -מפרט ביטוח רכוש
ביטוח רכוש

מיון

הרכוש :

פרמיה כולל נ"ט ור"א

מבנים מכל סוג ותאור לרבות,
סככות ,צריפים ,שערים וגדרות של מבנים
מבני ספורט  ,בריכת שחייה  ,מוזיאון.
.

כ  200מיליון ₪

_____ %

___________ ₪

תכולה וציוד מכל סוג ותיאור
בהימצאם במבנים או בסמוך להם.

כ  5מיליון ₪

___________ ₪

_____ %

תשתיות מוניציפאליות לרבות,
מקלטים ,גדרות ,שערים ומדרכות,
גשרים ומעברים תת קרקעיים ועיליים.
כבישים ,שבילים ,מגרשי משחקים וספורט ,מתקני חוץ ,עמודי חשמל
וטלפון ,תמרורים ,רמזורים ,לוחות פרסום,
גינות  ,גנים ,תחנות הסעה ,מיכלי איסוף אשפה,
מערכות על קרקעיות ותת קרקעיות של מים,
מאגרי מים ,ביוב ,דלק ,גז ,חשמל ותקשורת מתקני תאורה,

כ  10מיליון ₪

ע"ב נזק ראשון

___________ ₪

_____ %

הרחבת כל הסיכונים – ₪ 500,000
הרחבת רכוש בהעברה כולל גניבה /פריצה מרכב אף אם נשאר ללא השגחה
מוגבל ל ₪ 200,000

____________ ₪

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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____________ ₪

שוד ופריצה (נזק ראשון) מוגבל ל ₪ 200,000

סה"כ

______________ ₪

השתתפויות עצמיות
מבנים ותכולה ותשתיות – ₪ 50,000
 5%מנזק ,מינימום  ₪ 20,000מקסימום  ₪ 200,000לאתר ,אתר משמעו שטח מעגלי
נזקי טבע –
ברדיוס של  200מטר ומרכזו יקבע ע"י המבוטח.
רעידת אדמה  10% -מסכום הביטוח לאתר ,אך לא פחות מ  ₪ 30,000ולא יותר
מ .₪ 5,000,000
שוד או פריצה ₪ 20,000 -
כה"ס -

₪ 20,000

היקף
.1
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
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  ₪ 100,000למקרה 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"
קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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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/ואו 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 ₪ 18,000,000
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קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה

נספח ב' – מפרט ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
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 :
על בסיס פוליסת ביט  2016לביטוח אחריות כלפי צד שלישי.

הרחבות לפוליסה:
 .1למען הסר ספק  ,עיסוקו של המבוטח כולל גם עבודות קבלניות שונות לרבות ,שיפוץ ,בניה,
אחזקה ,פיתוח  ,גינון וכד'.
 .2למען 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.
 .3למען הסר ספק ,סע'  3.2.3לפרק " סייגים לחבות המבטח " בפוליסת ביט ,לא יחול על ציוד מכני
הנדסי לסוגיו אשר אינו חייב בביטוח חובה עפ"י פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק הפלת"ד .עד
לסך .₪ 1,000,000
 .4אם בתחום הרשות המקומית נמצא חוף ים ,אגם ו/או מקווה מים גדול אחר ,אזי חריג 3.2.4
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 ).
 .5למען הסר ספק ,הביטוח מכסה תביעות שיבוב המוגשות ע"י המוסד לביטוח לאומי למעט בגין
עובדים שהמבוטח חייב בגינם תשלום דמי ביטוח לאומי
גבול אחריות לאירוע ולתקופת הביטוח . ₪ 5,000,000

השתתפות עצמית – ₪ 50,000

פרמיה ______________ -ש"ח

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :

מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה

נספח ג'  -מפרט ביטוח חבות מעבידים
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 ( אין לעשות התאמות במהלך תקופת המכרז ללא אישור הרשות ) לתקופת
הביטוח ₪ 47,500,000
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גבולות האחריות:
 ₪ 20,000,000למקרה ולתקופת הביטוח .
השתתפות עצמית:
 ₪ 10,000לאירוע .מחלות מקצוע –  ₪ 20,000לנפגע
היקף הכיסוי :
על בסיס פוליסת ביט  2016לביטוח אחריות מעבידים.
התעריף:
______ %
חישוב הפרמיה:
______________ (שכר עבודה ) = _____ % X ₪

________________ ₪

סה"כ

______________ש"ח

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :

מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה

נספח ד' -מפרט אחריות מקצועית של בעלי מקצוע ברשות
אחריות מקצועית של בעלי מקצוע ברשות ( עם הרחבה לחבות מוצר )
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
כדלקמן:
עורכי דין ,רואי חשבון ,פקחים ,אדריכלים ,גזברים ,פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים ,מדבירים,
חשמלאים ,וטרינרים  ,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 הרשות.
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 :
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שטח מדינת ישראל  ,שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשליטה ביטחונית של צה"ל.
תאריך רטרואקטיבי:

1.1.2011

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 ולתקופה
בהתאם לתנאי ההרחבה בנוסח ביט  2016של פוליסת אחריות כלפי צד שלישי.
 .6הפוליסה כוללת סיכוי בגין זיהום תאונתי בהתאם לסעיף  3.2.2בפוליסה
 .7הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו החוקית של המבוטח  ,ישירה ושלוחית ,בגין מעשה או
מחדל רשלניים ,טעות או השמטה של רופאים ,אחיות ,חובשים ועובדי רפואה אחרים במהלך
עיסוקם במקצועם עבור הרשות.
הרחבה זו אינה חלה על פעילות בתי חולים ,קופות חולים ,מוסדות רפואיים של מדינת ישראל וכן
את אחריותם המקצועית של הרופאים".

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :

מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה

 .8אובדן ו/או נזק הקשור ו/או הנובע ממתן/אי מתן רישוי עסקים ואכיפתם מכל סוג שהוא.
למעט אם יוכח כי הרשות נקטה בכל אמצעי האכיפה העומדים לרשותה כלפי החייבים ברישוי
ו/או שנקיטת צעדי האכיפה אינם בסמכות הרשות 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 –  30,000ש"ח

סה"כ

______________ש"ח

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

סה"כ

______________ש"ח
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קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :

מועצה מקומית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :13/2021
עריכת ביטוחי המועצה

נספח ה' מפרט ביטוח כספים – כל הסיכונים
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:
 150,000ש"ח על בסיס נזק ראשון.
היקף הכיסוי :
לשינויים

בהתאם לנוסח פוליסת ביט  -כל הסיכונים  -כספים  -מהדורת  2016כפוף
המפורטים להלן:

הכיסוי יכלול מקרה של זיוף חלקי או מלא של המחאות ו/או כל מסמך סחיר אחר ומשיכת התמורה .סע'
 2.10לפרק 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.
התעריף ______ % :

סה"כ

______________ש"ח

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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נספח ו' -מפרט ביטוח שבר מכני וציוד אלקטרוני שיורי לביטוח אש מורחב
ביטוח שבר מכני וציוד אלקטרוני שיורי לביטוח אש מורחב
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 בריכה ומרכזי ספורט וכד'.
מחשבים ,מחשבים ניידים וכל ציוד נילווה.
סכום הביטוח:
 1,500,000ש"ח לשבר מכני.
 ₪ 1,000,000לציוד אלקטרוני.
 - ₪ 500,000שחזור מידע.
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 לשבר מכני ולציוד אלקטרוני:
 5,000ש"ח לכל מקרה ביטוח.
 750ש"ח למחשב נייד למקרה ביטוח.

התעריף ______ % :
סה"כ

______________ש"ח

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים ,חתימה וחותמת המציע___________:
תאריך__________ :
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