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 לעריכת פומבי מכרז פרסום על להודיע בזאת מתכבדת גדרותמועצה אזורית ה

 :ןללה כמפורט הרשות ביטוחי
 

 : הצעות הגשתתנאים ל

ה בין השעות -במזכירות המועצה, בימים א 5.2.17החל מתאריך את מסמכי המכרז ניתן לרכוש 
 ש"ח שלא יוחזרו.  1,000, תמורת 08:00-15:00

 אשר מורשים ביטוח סוכני באמצעות או ישיר באופן ישראליות ביטוח חברות הצעה להציע רשאים
  .מקומיות רשויות בביטוח מוכח ניסיון להם יש

ש"ח.         390,000לא יעלה על סכום מקסימאלי שנתי של הכוללת מובהר בזה כי סכום הצעת המחיר 
ש"ח  390,000העומד על סך שנתי של אשר תהא גבוהה ממחיר המקסימום כוללת הצעת מחיר 

 תביא לפסילת ההצעה על הסף ללא דיון.

 כי במפורש יירשם הביטוח בפוליסות כי בזאת מוסכם, ביטוח סוכנות י"ע מוגשת וההצעה במידה
 ".שירות סוכנות" הינה הביטוח סוכנות וכי המבטח אצל" ישיר מבוטח" הינה הרשות

 הינם הפוליסות תנאי כאשר לרשות הנדרשים הביטוחים עבור  הצעתם יגישו במכרז המציעים
 .המכרז במסמכי ומפורטים הקבועים התנאים

 :המסמכים הבאים את לצרףעל חברות הביטוח ועל סוכנויות הביטוח המגישות הצעה 

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, לפיו המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה  אישור .1
 1991 -לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים, 1987 -ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
 )צורף כנספח(. 1976 -התשל"ו 

 .)של חברת הביטוח ושל סוכנות הביטוח( "מורשה עוסק" ק מאושר מתעודתהעת .2

)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(,  ניהול עסקאות גופים ציבוריים לפי חוקאישור  .3
לפיו המציע מנהל פנקסי חשבונות כחוק, וכן מדווח לפקיד שומה על  1976 -התשל"ו 

 .כן אישור ניכוי מס במקורהכנסותיו, ו

 .מורשה ביטוח סוכן רישיון צילום .4

סוכנות בחברת הביטוח ובמורשי חתימה בדבר מנהלים/או עורך דין אישור רואה חשבון   .5
 .)צורף כנספח( הביטוח

 

 כשכל בלבד ונספחיו זה מסמך גבי על ומדויקת ברורה בצורה הצעתו את ולמלא להקפיד המציע על
 .הביטוח חברת י"ע חתום ונספחיו המכרז מדפי אחד

 שומרת הרשות, כן כמו .שהיא הצעה כל או ביותר הנמוכה ההצעה את לקבל מחויבת הרשות אין
 לפי הכול - מהביטוחים חלק רק לבצע או/ו שונים מבטחים בין הביטוחים את לפצל הזכות לעצמה
כמו כן רשאית הרשות לחדש את תוקף הביטוח לשנה שנייה  .הרשות של הבלעדי דעתה שיקול

 בתוספת עליית המדד באותה שנה. ובאותה פרמיה קבועה ושלישית באותם תנאים

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז על נספחיו 
רט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי ידועים ונהירים לו. כל טענה בדבר טעותו/או אי הבנה בקשר לפ

 המכרז ואו החוזה על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 

הרשות ו אליו או תנאי כלשהו מתנאי המכרז אסור למציע למחוק ו/או לשנות את המסמכים שיועברו
ציע מתנאי המכרז ולפסול את מחיקה או תיקון משום הסתייגות המ ,רשאית לראות בכל שינוי

 .הצעתו

___________________ 

                                                                                                   חתימת המציע +חותמת     
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בעת הדיון בהצעות תהיה הרשות רשאית להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע זוכה 
וכל שיקול  יכולתו המקצועית של המציע וכן  יכולתו הארגונית ניסיונו, כושרו, ,בין היתר ,לרבות

 .אחר כפי שתמצא לנכון

תה הבלעדי, פרטים ו/או מסמכים נוספים לפי שיקול דע ,עיםימכל אחד מהמצ רשאית לדרוש רשותה
ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים לרבות בקשר עם עמידתם 

 . ף של המכרז גם לאחר פתיחת ההצעותבתנאי הס

, שיכלול לרשותזכה המציע במכרז )להלן "הזוכה"( יהא עליו להמציא כתב כיסוי ביטוחי במידה וי
לא עשה כך  .על זכייתו במכרז הרשותימים מיום קבלת הודעת  7תוך  את כל הפרקים שבמכרז,

 . שהמציא כפיצוי קבוע ומוסכם מראש תחולט הערבות הבנקאית ,הזוכה
 

ועליה  סגורה במעטפהבמסירה אישית  להגיש יש ,בשני עותקים זהים, ההצעה מסמכי כל את
ברשות לימור  ית המכרזיםחתומה על ידי אחראכשהיא להניחה ומצויין מספר ושם המכרז בלבד, 

במשרדה של אחראית בישוב עשרת בבניין המועצה ש הרשות של המכרזים תיבתבתוך  רובינזון
                                                               ברשות. המכרזים 

 אין לציין על גבי המעטפה את שם המבטח או מגיש ההצעה.
 .בדואר הצעה לשלוח אין

 
 .0015: שעה 22/02/17 רביעי יוםמועד אחרון להגשת ההצעה: 

 

 ( המכרז במסמכי המפורט הנוסח הינו הקובע הנוסח)  המבוקשים הביטוחים  פרקי

 נזקי טבע ורעידת אדמה יכללו כיסוי של הביטוחיםכל 

 "חש______________   - אדמה ורעידת טבע נזקי,  פריצה+  מורחב אש – רכוש ביטוח .1

 "חש______________                                                   - שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .2

 "חש______________                                                                 - מעבידים חבות ביטוח .3

+ חבות  )כולל מהנדס( ברשות מקצוע בעלי של מקצועית אחריות .4
                                                                                                                                 המוצר

 "חש_____________ _

 "חש______________                                                     - הסיכונים כל – כספים ביטוח .5

 "חש______________                                             - .אלקטרוני וציוד מכני שבר ביטוח .6

 "חש ______________                                                             -ביטוח עבודות קבלניות  .7

 

                                                          

   שקל ________________________                                                               סה"כ :    

   

 (ש"ח 390,000 )סה"כ סכום ההצעה לא יעלה על סכום מקסימלי שנתי של

 

 

 ___________________ 
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 החבר או/וו/או חברות ועמותות עירוניות גופים נתמכים  או/ו גדרותמועצה אזורית :  המבוטח םש
מועדון כפרי ו/או  ו/או מעונות יום גדרות ו/או מרכז קהילתי גדרות קשישמרכז יום ל ו/או כלכלית

ו/או גדרות ו/או ספריה אזורית גדרות ו/או בית העם גדרות ו/או בי"ס יסודי גדרות ו/או גני ילדים 
 לרשות שיש או בשמם הפועל אדם כל או/ו לרשות המסונף אחר משפטי גוף כל או/ובית הילד 

 או/ו בתקציבו משתתפת שהרשות אדם או משפטי גוף או/ו ו/או מתנדבים עבור המועצה בו שליטה
 .לעיל המפורטים הגופים או/ו הרשות מתקני שוכרי

 0076858ד.נ עמק שורק מיקוד  עשרת : הרשות כתובת

 .8/2013/31 לתאריך עדו 17/204/1 מתאריךלשנים עשר חודשים החל :   הביטוח תקופת

ל כ שנה של נוספות תקופות לשתי הביטוחים לחדש , לפי שיקול דעתה הבלעדי,תרשאי תהא הרשות
 .אחת ללא שינוי בתנאים או בתעריפי הביטוח, אלא אם שינויים אלו יהיו לטובת המבוטח

 אלא, הקודמת ההתקשרות תקופת לגבי המבטח עם המוסכמים התנאים כל יחולו החידוש בתקופות
 .הצדדים בהסכמת אחרת בכתב הוסכם אם

 בהודעה עימו ההתקשרות הפסקת על למבטח בכתב להודיע רשאית הרשות, התקשרות תקופת בכל
 לרשות בכתב יודיע, סיומה מועד לפני ההתקשרות להפסיק יבקש והמבטח היה. יום 30 של מוקדמת

 .ההתקשרות תקופת סיום מועד לפני יום 90 לפחות

 עד הקיימים בביטוחים תפגע לא ההתקשרות לסיום רצונו על המבטח של הודעה, ספק הסר למען
 .סיומם למועד

במידה וההודעה על  .יחסי באופן ייעשה הפרמיה חישוב ,המבוטח י"ע הביטוח ביטול של מקרה בכל
לאחר תשלום מלוא הפרמיות יושבו לרשות דמי הפרמיה היחסיים  רהפסקת הביטוח תימס

 יום ממסירת ההודעה לחברה או לסוכנות על ביטול הביטוח.  14העודפים בתוך 

  .מ.ע.מ כחוק להם יתווסף הביטוח תגמולי,לכן בעת תשלום  מ.ע.מ זלקז זכאית איננה הרשות

 :  נוספים תנאים

 :כנגד שיבוב זכות על מוותר הזוכה המציע

 .למבוטח הקשורות לעמותות או/ו למבוטח וקשורות שלובות, בנות חברות (1

 .רשות כבר או בשכירות המבוטח י"ע המוחזק רכוש של בעלים (2

 .מסחר בקשרי המבוטח עם הנמצאים גופים (3

 .הביטוח מקרה קרות לפני פיצוי מהם לתבוע זכותו על בכתב ויתר המבוטח אשר גופים (4

הצמדה  תוספת ללאורצופים,  תשלומים שווים 8 -תשולם ב תזכהפרמיית הביטוח עבור ההצעה ש
                                                                                                                        . מיום קבלת כתב הכיסוי שישולמו החל או דמי אשראי, וריבית

הממונה על גב' לימור רובינזון ל ,ימים מיום צאת המכרז 8 -החל מ ,בשאלות הבהרה ניתן לפנות

                           . 8549129-08 או בטל'limor@gderot.muni.il  בדוא"ל הביטוח במועצה
    התשובות יועברו לכל רוכשי מסמכי המכרז.

                                                                                                                         

 ,רב בכבוד                                                                                                                          

  
 קנדלשיין יוסף                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                             המועצה ראש                                                                                                                        

                                                                                                                      

________________________ 

                                                                                                                                                         חתימת המציע + חותמת       
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