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 4/21מכרז פומבי מס' 

 המועצה האזורית גדרות  עבורביטוח רכוש וחבויות ל
 

 

לביטוח , מבקשת בזאת לקבל הצעות ("הרשותאו " "המועצה")להלן: האזורית גדרות המועצה 

וזאת על פי התנאים , ("הביטוחיםאו " "יםהשירות" –)להלן המועצה עבור רכוש וביטוח חבויות 

 .המפורטים במסמכי המכרז, הסכם ההתקשרות והנספחים המצורפים אליהם

 
חודשים,  12עם המציע הזוכה במכרז זה )ופוליסות הביטוח בהתאמה( יהיו לתקופה של ההתקשרות 

 על פי שיקול תהא רשאית,בלבד המועצה מובהר בזאת כי  .120/222/וכלה ביום  01201221הלך מיום 

 12לתקופה של עד פעמים נוספות,  1 הבלעדי, להאריך את תוקפו של החוזה עדהמלא ו הדעת

שנים(, בהתאם  5פעם )בסה"כ תקופת התקשרות כוללת אפשרית של עד  חודשים נוספים בכל

 . להוראות מסמכי המכרז

 
)להלן  /http://gderot.muni.il לעיון באתר האינטרנט של המועצה, שכתובתומסמכי המכרז יועמדו 

 . המועצה בלבדמזה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו הנוסח המחייב הוא  ך(, א"אתר האינטרנט" –

 
)כולל מע"מ(, שלא יוחזרו למציעים,  ש"ח 1,111את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של 

 בשום מקרה.

 
 של , לכתובת הדואר האלקטרוניWORDהבהרות יש לשלוח בכתב בלבד, בקובץ שאלות ובקשות ל

 בהתאם לתנאי המכרז, מועדיו וההוראות למשתתפים.,  limor@gderot.muni.il,לימור רובינזון 'גב

 .00-0218128 ש לוודא קבלת הדוא"ל, בטלפון מס'י

 

האינטרנט יועלו לאתר רה אפשר שישלחו למציעים, אולם בכל מקמסמכי הבהרות )ככל ויהיו(, 

וביחס  האינטרנט בכל עתהמועצה. משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר של 

  ככל ויהיו. ,להבהרות

 
, הנספחים, התשובות להבהרות המועצה וההמחאה ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים

ללא סימני זיהוי ומה, ואטלמעטפה סגורה תוכנס חתומים ע"י המציע כנדרש, הבנקאית, כשהם 

בלבד. המעטפה תוכנס, כשהיא חתומה בחותמת  "4/21 מכרז פומבי מס'" יירשם, עליה כלשהם

 מיום יאוחרלא וזאת תיבת המכרזים הממוקמת במשרדי המועצה, "וועדת המכרזים", אל תוך 

עה, ההצ של ,מודפסים, עותקים זהים 2בתוך המעטפה יהיו . בצהרים 12:11בשעה  2121//24/1

)ובו יכללו המסמכים המקוריים וההמחאה הבנקאית המקורית(,  "מקור"עותק אחד יסומן כאשר 

ל, או למקום שלא למקום שנקבע לעי, שהיוגשו לאחר מועד ההג צעות אשרה ."העתקיסומן "והשני 

 .ולא יובאו לדיוןלא יתקבלו 
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תר ו/או כל הצעה בכלל, מיטיבה ביו, ההמועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר

והיא רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להגדיל או להקטין את היקף 

השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי ולפצל את ביצוע השירותים לשלבים, להזמין מהזוכה את 

דעתה לפי שיקול את השירותים בין מציעים שונים,  השירותים כולם או רק חלק מהם או לפצל

הבלעדי והמוחלט, וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם, והמציעים מוותרים ומנועים מראש 

 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

 
יום מהמועד האחרון להגשת  120ועד ההצעה תעמוד בתוקפה החל ממועד הגשתה לתיבת המכרזים 

ור לעיל, המועצה תהא רשאית לדרוש מבלי לגרוע מהאמ , ללא זכות חזרה מצד המציע.ההצעות

תהא המועצה  – הארכת תוקף ההצעות ככל שיתארכו הליכי המכרז. מציע אשר חזר בו מהצעתו

רשאית, בין היתר, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לחלט את ההמחאה הבנקאית אשר צורפה 

 .להצעתו

 
וסח המודעה, לבין מסמכי או אי התאמה בין נו2למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה 

 נוסח המכרז.יגבר המכרז, 
 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 יוסי קנדלשיין

 האזורית גדרות ראש המועצה
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 :תכן עניינים

 

 ::""מסמכי המכרז ,המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד
 

 

 תנאים כלליים, מידע והוראות נוספות למשתתפים במכרז

 

 מסמך א'    םתנאי המכרז והוראות למשתתפי

 

 מסמך ב'       הצעת המשתתף

 1נספח ב'      במכרז הצהרת המשתתף

 2נספח ב'         מחירההצעת 

 /נספח ב'     סודיות תצהיר בדבר שמירה על 

 1נספח ב'        תצהיר העדר הרשעות

 2נספח ב'   1891 -, התשל"ו לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר 

 1נספח ב'      יגוד ענייניםנהיעדר בדבר הצהרה 

 

 מסמך ג'      מפרט ביטוחי המועצה

 1נספח ג'       תנאים כלליים רשויות

 2נספח ג'      פרקי הביטוח המבוקשים

 /נספח ג'        כתב כיסוי

 הסכם לעריכת ביטוח חבויות ורכוש
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  תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 'אמסמך 
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 מסמך א' –הוראות למשתתפים תנאי המכרז ו

 מבוא .1

מבקשת , ("המזמינה" או "הרשותאו " "המועצה")להלן: האזורית גדרות המועצה  .1.1

לביטוח רכוש וביטוח חבויות המועצה, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים בזאת לקבל הצעות 

 .והנספחים המצורפים אליהם המפורטים במסמכי המכרז

מהם מושבים(,  1ישובים ) 9-תושבים ב 00/,2-המועצה נמצאת במחוז המרכז, מונה כ .1.2

 109דונם. נכון להיום, המועצה מעסיקה  000,/1-ושטח השיפוט של המועצה עומד על כ

באתר האינטרנט של מחלקות. נתונים נוספים על הרשות ניתן לקבל  12-עובדים ב

 . .il/http://gderot.muni המועצה, שכתובתו

עם המציע הזוכה במכרז זה )ופוליסות הביטוח בהתאמה( יהיו לתקופה של ההתקשרות  ./.1

המועצה בלבד מובהר בזאת כי  .120/222/וכלה ביום  01201221חודשים, הלך מיום  12

 1 הבלעדי, להאריך את תוקפו של החוזה עדהמלא ו הדעת על פי שיקולתהא רשאית, 

פעם )בסה"כ תקופת התקשרות  חודשים נוספים בכל 12לתקופה של עד פעמים נוספות, 

 . אות מסמכי המכרזשנים(, בהתאם להור 5כוללת אפשרית של עד 

המציע הזוכה יספק למועצה את שירותי הביטוח באמצעות סוכן ביטוח שימונה בתיאום  .1.1

ובהסכמת המועצה, והמועצה תהא רשאית לדרוש את החלפתו במהלך תקופת 

 דעתה הבלעדי.ההתקשרות, לפי שיקול 

המחאה בנקאית )"צ'ק בנקאי"(, מקורית, אוטונומית, על סך על כל מציע לצרף להצעתו  .1.2

 ( להבטחת ההצעה, לפקודת המועצה.שקלים חדשים שרת אלפיםע)במילים:  11,111₪

 

 תנאי סף  .2

התנאים המפורטים להלן הינם תנאים מוקדמים המחייבים את כל המציעים. הצעה שאינה 

( במצטבר) על כל התנאים. התנאים המפורטים להלן, לא תידון ותידחה על הסף עונה על כל

קיום תנאי סף בתאגיד . , במועד הגשת ההצעותלהתקיים באישיות המשפטית של המציע עצמו

אלא אם כן  ,לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף ,בבעל מניות של המציע או בכל גורם אחר ,קשור

 . נאמר במפורש אחרת

חברת ביטוח המורשת כחוק לעסוק בביטוח כללי, המחזיק ברישיון כדין המציע הוא  .2.1

שנים לפחות עד  2, בעל ניסיון של לעסוק בביטוח כאמור מהמפקח על הביטוח בישראל

שנים לפחות בביטוח רשויות  /המועד האחרון להגשת ההצעה במכרז זה, מתוכו 

 מקומיות.

העתק א חברת ביטוח, לצרף להצעה לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, על המציע שהו

פרטים של הסוכן מאומת כדין של תעודת הרישום של המציע כתאגיד בישראל, וכן 

, העומד "(הסוכן המטפל מטעם המבטחהמטפל מטעם חברת הביטוח )לעיל ולהלן: "

 .2.2בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף 

http://gderot.muni.il/
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 - לחילופין

שנים  2במשך על הביטוח בישראל,  המציע עצמו הוא סוכן רשום ובעל רישיון מהמפקח

שנים לפחות בביטוח  /עד המועד האחרון להגשת ההצעה במכרז זה, מתוכו ברציפות 

 רשויות מקומיות.

העתק של רישיון סוכן בתוקף מאת לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יצרף המציע 

ימת המפקח על הביטוח. בנוסף, תתווסף לחתימת המציע שהוא סוכן רשום, גם חת

 –המבטח או המבטח הראשי; הצעה שתוגש ללא חתימת המבטח או המבטח הראשי 

 תפסל על הסף.  

הסוכן המטפל מטעם המבטח, מחזיק ברישיון סוכן סוכן הביטוח או חברת הביטוח,  .2.2

ביטוח ו2או מבטח, בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעה במכרז זה. לצורך הוכחת תנאי 

ומת על ידי עו"ד, של רישיון סוכן בתוקף מאת המפקח על סף זה, יצרף המציע העתק מא

 הביטוח.

המציע בעל עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על  ./.2

ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה. להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע תעודת 

 .עוסק מורשה, אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור

 המציע רכש את מסמכי מכרז.  .2.1

 . להבטחת הצעההמחאה בנקאית, המציע צירף להצעתו  .2.2

 : המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים על .2.1

וההסכם כלל מסמכי המכרז וכלל נספחיו, לרבות הצהרת המציע, הצעת המציע  .2.1.1

כשכולם שתפרסם המועצה לכלל המציעים, ולרבות כל מסמכי ההבהרות 

וד בחתימת מורשי החתימה מטעם המציע ובחותמת חתומים בתחתית כל עמ

 המציע.

 עורך ידי על ומאושר, המציע של החתימה מורשי ידי על חתום, מלא הצעה טופס .2.1.2

נדרש להגישו  כי שצוין נוסף אישור כל לרבות ,למכרז המצורף בנוסח, דין

כל ובמלוא , לצורך הוכחת עמידתו המלאה של המציע בבמצורף לטופס ההצעה

 ף.תנאי הס

ביטוח מקיף דירות  , בכל אחד מענפי הביטוח הבאים:רישיון מאת משרד האוצר ./.2.1

ובתי עסק; אחריות כלפי צד ג'; אחריות מעבידים; אחריות מקצועית; אבדן 

 רכוש; הנדסי; תאונות אישיות; ועבודות קבלניות.

קורות חיים, תעודות, הסמכות, פירוט ניסיון המקצועי של המציע, ובכלל זה  .2.1.1

 אסמכתאות.  בצירוף

ם, לשם הוכחת שירותילהן נתן המציע מקומיות  רשויות / -מהמלצות ואישורים  .2.1.2

על ההמלצות להיות חתומות על ידי  .בתחום המוניציפאלי ניסיונו של המציע

   ראש הרשות, גזבר הרשות או מנכ"ל הרשות.
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 במרשם, ישראל במדינת כדין הרשום תאגיד הנו המציע כי המעידים מסמכים .2.1.1

תדפיס פרטי : תעודת התאגדות ואישר מורשי חתימה. הרלוונטי מיהרש

ך אתר האינטרנט של חברה2שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דר

 . רשות התאגידים

 פנקסי מנהל שהמציע המעיד, מס יועץ או חשבון רואה, מורשה פקיד שוראי .2.1.9

 1892-"ותשל, וסףמ ערך מס וחוק[ חדש]נוסח  הכנסה מס פקודת פי על חשבונות

 מדווח וכן הכנסותיו על שומה לפקיד לדווח נוהג ושהוא מלנהלם פטור שהוא או

 .מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מוסף ערך מס למנהל

 ., על שם המציעהעתק הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז .2.1.0

)במילים:  010,00₪ על סך, ונומיתאוטמקורית, , )"צ'ק בנקאי"( בנקאיתהמחאה  .2.1.8

 לפקודת המועצה.להבטחת ההצעה, ( שקלים חדשיםשרת אלפים ע

כל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו על שם המציע בלבד ויהיו תקפים למועד הגשת  .2.9

מתחייב לעדכן את וועדת המכרזים לגבי כל שינוי במשך כל תקופת  ההצעה. המציע

 . המכרז

במדויק  ,ללא יוצא מהכלל, המסמכים הנ"ל למען הסר ספק מובהר בזה, כי צירוף כל .2.0

השמטת מסמך . להשתתפות במכרז תנאי מוקדם יסודימהווה , ועל פי הנוסח שנדרש

 יגרמו ,שיש בו סטייה מהנוסח ומהתוכן שנדרשו מהמסמכים שפורטו או הגשת מסמך

 ., ללא כל צורך בהודעה למציעלפסילת ההצעה

, ם שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדימבלי לגרוע מהאמור לעיל, לוועדת המכרזי .2.8

לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל מידע ו2או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, 

ומחיותו והתאמתו לביצוע השירות נשוא המכרז וכיוצ"ב. המציע יהיה חייב , מניסיונו

במקרה בו המציע יסרב  .למסור לוועדה את מלוא המידע2 המסמכים להנחת דעתה

למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי 

 ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

יחד עם האמור לעיל מודגש בזאת, כי בקשת הבהרות ו2או אישורים ו2או מסמכים ו2או  .2.10

המלצות נוספים, ככל שתיעשה, תיעשה לצורך בירור עמידת המציע בתנאי הסף 

בלבד, והחומר הנוסף שיוגש ע"י המציע במענה לשאלת הבהרות, לא  להשתתפות במכרז

ייחשב לצורך ניקוד איכות ההצעה, אשר יינתן אך ורק על בסיס החומר שצורף לכתחילה 

 להצעת המציע במועד הגשתה.

 

 טבלת ריכוז מועדים ./

 מועד פעילות

 0020/22021שני יום  מועד פרסום המכרז
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 מועד פעילות

 12:00שעה   1120/221שלישי יום  מועד אחרון להגשת שאלות

 10:00שעה  1020/221יום חמישי  מועד פרסום השאלות והתשובות

 12:00שעה  2120/221יום רביעי  המועד האחרון להגשת הצעות

 

אחרים המופיעים בגוף מועדים שצוינו לעיל לבין המועדים במקרה של אי התאמה בין  .1./

  .בטבלה זוהמועדים אך ורק קובעים המכרז, 

כל אחד מן ו2או לדחות לשנות ומוחלט ועצה שומרת לעצמה שיקול דעת בלעדי המ .2./

המועצה, ולא תהא למי האינטרנט של בהודעה שתפורסם באתר , המועדים המנויים לעיל

 ו2או דרישה בקשר לכך. ו2או הסתייגות מהמציעים כל טענה 

 

 שאלות הבהרה .4

או ספקות , חוסר בהירות אמותהרות לסתירות, שגיאות, אי התמציע יוכל לקבל הב .1.1

בקשר למובנו במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר  )אם ימצא( כלשהם, שימצא

למועצה במקרה כזה, עליו לפנות לקבלת הבהרות . כל סעיף או כל פרט שהוא המדויק של

 .בלבד בכתב

, או כפי התאריכיםריכוז להגשת שאלות המציעים מפורט בטבלת  המועד האחרון .1.2

 . ן באתר האינטרנט של המועצה, אם יעודכןשיעודכ

לא יתקבלו מסמכים בלבד ) WORDלהבהרות יש לשלוח בכתב, בקובץ ובקשות  שאלות ./.1

דואר האלקטרוני הכתובת , ל(או בכל פורמט אחר PDF סרוקים או מסמכים בפורמט

ר יש לוודא טלפונית את קבלת הדוא. limor@gderot.muni.il: בלבד הבאה

 08-8549129, בטלפון מס' האלקטרוני

, חובה על המציע הדואר האלקטרוני כותרתשורת בהפניה תכלול את הפרטים כדלקמן:  .1.1

הפניה תכלול את פרטי השואל, כתובת דואר  ".1221מכרז פומבי מס' "ת: כותרלציין ב

 אלקטרוני ופרטי התקשרות.

שאלותיו למספר הסעיף במכרז ו2או במפרט ו2או בנספח, המציע נדרש להתייחס ב .1.2

  טבלה הבאה:פורמט בבהתאם ל

 מס'  מס"ד

 סעיף

במכרז2 במפרט2 
 בנספח

2 בקשה פירוט השאלה עמוד
 להבהרה

1     

2     

mailto:limor@gderot.muni.il
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ה הנ"ל, בהתאם למספר השאלות2 בקשות להבהרה לטבל שורות המציע רשאי להוסיף)מובהר כי 

 י לשנות את פורמט הטבלה(.הנדרשות על ידו, אך מבל

ככל שעד למועד האחרון להגשת שאלות, יפנה המציע לעורך המכרז מספר פעמים עם  .1.1

שאלות, עליו להוסיף בכל פניה את השאלות החדשות שהתווספו לקובץ השאלות 

הקודמות שהעביר, באופן מצטבר. קובץ השאלות היחיד שאליו יתייחס עורך המכרז, 

במועד האחרון להגשת שאלות קבל אצל עורך המכרז יהיה הקובץ האחרון שהת

 כאמור בטבלת ריכוז התאריכים., ההבהרה

המועצה אינה מחויבת לנוסח השאלה, ובכלל זה רשאית המועצה, בעת ניסוח תשובות  .1.9

 או לנסחה מחדש, ככל שהדבר נדרש.ו2ההבהרה, לקצר נוסח של שאלה 

כרז, וכן ליתן פרשנות או הבהרה יובהר כי המועצה רשאית לבצע כל שינוי במסמכי המ .1.0

 להוראות מסמכי המכרז, וזאת גם מיוזמתה וללא קשר לשאלות המציעים.

כל הבהרה ו2או שינוי ו2או תיקון ו2או עדכון ו2או תוספת אשר ייערכו בכתב על ידי  .1.8

המועצה בקשר עם המכרז, מיוזמתה ו2או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, יחייבו את 

תחלפנה כל דין ודברים, במידה שנערך בין תשובות המועצה ר ספק, למען הסהמועצה. 

פרסומן, והן תהווינה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, ותחייבנה את להצדדים עובר 

 הצדדים.

בין האמור בתשובות למציעים למסמכי המכרז המקוריים במקרה של סתירה בין  .1.10

ההבהרות(. במקרה של  למציעים )מסמכיתשובות יגבר האמור ב, )מסמכי ההבהרות(

 בהודעה המאוחרת יותר. סתירה בין התשובות לבין עצמן, יגבר האמור

או מי המועצה ו2מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י  .1.11

  .תשובות אלה ניתנו בכתב מטעמה, אלא אם

ולצרף , ככל שאלו יינתנועל המציע להדפיס את תשובות המועצה לשאלות ההבהרה,  .1.12

 על ידי המציע. מעטפת ההצעה, כשהן חתומות בכל עמודהצעתו באותן ל

מסמכי הבהרות )ככל ויהיו(, אפשר שישלחו למציעים, אולם בכל מקרה יועלו לאתר  ./1.1

על המציע חלה האחריות המלאה והבלעדית להתעדכן  האינטרנט של המועצה. משכך,

 רנט של המועצה. בתשובות המועצה וכן בעדכונים שוטפים באתר האינט

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת בהודעה מודגש ומובהר כי  .1.11

מוקדמת שתפורסם תוך זמן סביר טרם מועד הגשת ההצעות במכרז, לשנות את המועד 

 .וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זושאלות המציעים האחרון להגשת 

אלה ייערכו בכתב ויפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, ועל  שינויים או תיקונים

 המציע להתעדכן ולעיין באתר.

אינם דוחים את המועד  -או אי מתן תשובות  -מובהר בזאת כי העברת השאלות, ומתן  .1.12

 .האחרון להגשת ההצעות במכרז

ו פרסום ההבהרות באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעת .1.11

 .של כל אחד מהמציעים
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יובהר ויודגש כי באחריות המציעים להעלות כל שאלה או ספק שקיים להם בנוגע לכל  .1.19

סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים או בין הוראות שונות באותו מסמך, 

וזאת בשלב שאלות ההבהרה. יובהר כי ככל שלא נשאלה על כך שאלת הבהרה טרם 

דה ותימצא לאחר מכן סתירה או אי התאמה כאמור, שלא ניתן הגשת ההצעה, אזי במי

ליישבן, הן יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויות המועצה, ובכל מקרה, 

 החלטת המועצה בדבר הפרשנות תחייב את המציע.

 

 רכישת מסמכי המכרז .1

ולמו באמצעות שיש)כולל מע"מ(,  ₪ 1,000 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של .2.1

או באמצעות שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת המועצה, המחאה 

 ו בשום מקרה.המכרז לא יוחזרמסמכי . דמי רכישת כרטיס אשראי של המציע

מסמכי מובהר, כי אי הגשת הצעה על ידי מי מרוכשי לעיל, מבלי לגרוע מכלליות האמור  .2.2

המכרז מסמכי ת מציע במכרז, לא יזכו את רוכשי מכל סיבה שהיא ו2או אי זכיי, המכרז

 .בהחזר דמי רכישת חוברת המכרז

 

 תקופת ההתקשרות .6

עם המציע הזוכה במכרז זה )ופוליסות הביטוח בהתאמה( יהיו ההתקשרות תקופת  .1.1

)להלן:  120/222/וכלה ביום  00:00בשעה  01201222חודשים, הלך מיום  12לתקופה של 

  , אלא אם תודיע המועצה אחרת."(הביטוחתקופת " או "תקופת ההתקשרות"

הבלעדי, המלא ו הדעת על פי שיקולהמועצה בלבד תהא רשאית, מובהר בזאת כי  .1.2

חודשים נוספים  12לתקופה של עד פעמים נוספות,  1 להאריך את תוקפו של החוזה עד

"תקופת )להלן: שנים(  5ת של עד פעם )בסה"כ תקופת התקשרות כוללת אפשרי בכל

 .ללא שינוי בתנאים או בתעריפי הביטוח, "(האופציה

יום נוספים לאחר  80 -יאריך את תקופת הביטוח ב, המבטח מתחייב כי לבקשת המבוטח ./.1

ובתמורה לתשלום פרמיה יחסית  ,ללא שינוי בתנאי הביטוח, מועד סיום הביטוח

 ר.)פרורטה( לתקופת ההארכה כאמו

רשאית המועצה ל שתמומש(, במהלך כל תקופת התקשרות, או תקופת אופציה )ככ .1.1

יום ומכל  0/להודיע בכתב למבטח על הפסקת ההתקשרות עמו בהודעה מוקדמת של 

סיבה שהיא. היה והמבטח יבקש להפסיק ההתקשרות לפני מועד סיומה, יודיע בכתב 

 יום לפני מועד סיום תקופת ההתקשרות. 80לרשות לפחות 

 

 אופן הגשת ההצעה .7

" המשתתףפטית אחת בלבד )המגיש יכונה לעיל ולהלן: "משההצעה תוגש על ידי ישות  .9.1

"( כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף המציעאו "

 במכרז בלבד, למעט אם הוגדר במפורש אחרת. 
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מובהר, למען הסר ספק, כי כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד באמצעות סוכן  .9.2

הגשה  .שאי להגיש הצעה אחת בלבד בשם מציע אחד בלבדביטוח אחד, וכל סוכן ביטוח ר

 בצורה אחרת עלולה להיפסל.

 ההגשה בעת הדרושים והמסמכים האישורים כל אתבאופן מלא ושלם  למלא המציע על ./.9

, להצעה בנספחים לרבות, בהצעה עמוד כל. להצעתו ולצרפם עליהם לחתום, לעיל שצוינו

, המציעים של ההבהרה לשאלות המועצה תתשובוו האישורים, התעודותהצעת המחיר, 

 המציע מטעם חתימהה מורשיה מקורית של וחתימ, המציע של הרשמית בחותמת יוחתם

, גם חתימת המבטח או המבטח הראשי( –)ובמקרה שהוגשה הצעה על ידי סוכן רשום 

 .רו"ח או עו"ד, בהתאם לנדרשוחתימת 

קרא את כל האמור במסמכי  המציעמהווה ראיה חלוטה לכך שההצעה פירושה  הגשת .9.1

וכי בטרם הגיש את , המכרזמתנאי ות השירות, הסכים לכל תנאי הבין את מההמכרז, 

את כל באופן עצמאי בדק חישב והתייעץ, הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, 

הטכניים, הכספיים, הביטוחיים, העסקיים, הכלכליים,  הפרטים והעובדות, הנתונים

הפקת כל הביטוחים ם, הפיזיים וכל נתון אחר שהיה דרוש לו לצורך המשפטיים, החוקיי

וכל הנתונים , באופן בלתי מסויג , קיבל והסכים אליהםיםחישוב סכומי הביטוחו

ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא הנדרשים לו נמצאים בידו כ"מבטח סביר", 

 על כל פרטיו וחלקיו. הבין תנאי כלשהו של המכרז חישב ו2או לא או לא ו2ידע 

מובהר כי חתימת המבטח על גבי הצעה זו מהווה הצעה בלתי מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .9.2

 מהמועד החל ,על פי תנאי המכרזעבור המועצה, הדירה ובלתי חוזרת לביצוע הביטוחים 

ללא חתימת כל מורשי  אף , ועניין דבר לכל ,המבטח את תחייב והיא ,במכרז הנקוב

 המועצה.ם החתימה מטע

צבעונית  בדיו, כאשר מולאו בהם של המועצה בטפסים המקורייםאת ההצעה יש להגיש  .9.1

)לא שחורה( כל הפרטים הנדרשים והטעונים השלמה, ללא יוצא מהכלל. מחיקות בגוף 

ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים לא ברורים או כתיבת ההצעה או חלק ממנה 

 .פסילת ההצעהעלולים לגרום ל -בעיפרון 

היטב, ללא ציון ואטומה סגורה אחת, חתומה, מעטפה בהצעה למכרז, תוגש ארוזה ה .9.9

" 4/21 מכרז פומבי מס'" יירשם המעטפהאו סימן זיהוי חיצוני אחר. על  פרטי המציע

  .בלבד

מודפסים, שלמים, מלאים , זהים)שני( עותקים  2יש לצרף המעטפה האחת, תוך ב .9.0

הצעה, כאשר עותק אחד )ובו המסמכים המקוריים וההמחאה וכוללים את כל מסמכי ה

 ". העתק"יסומן והשני  ,"מקור"יסומן הבנקאית המקורית( 

לאחר  ,המעטפה, בעצמו או באמצעות נציגו המעוניין להשתתף במכרז, ישלשל את מציע .9.8

לתיבת המכרזים המסומנת "תיבת  אך ורק החתמתה בחותמת "וועדת המכרזים",

המועצה, עד למועד האחרון להגשת הצעות כמפורט בטבלת בבניין ת , הנמצאזים"מכר

 ריכוז המועדים. 

לאחר החתמתה בחותמת , על המציע לוודא הכנסה פיסית של ההצעה לתיבת המכרזים .9.10
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עד למועד  , מכל סיבה שהיא,בתיבת המכרזים שלא תמצא ההצע. "וועדת המכרזים"

תפתח לא ריכוז המועדים, טבלת כמפורט ב ,האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

 .לדיון בפני ועדת המכרזים תובאולא 

כי אפשר שייתכנו קשיים בנגישות, באיתור מבנה המועצה, בשילוט,  תשומת לב המציעים .9.11

בהכוונה, במציאת חניה, במציאת מיקום תיבת המכרזים בבניין המועצה וכיוצ"ב, אשר 

עים לקחת נתונים אלו בחשבון אפשר שיעכבו את המציעים בהגשת הצעתם. על המצי

 ולהיערך לכך בהתאם ומבעוד מועד.

 הצעה הגשת; ולגבי כל אחד מהביטוחים על המציע להגיש הצעתו לגבי כל סעיפי המכרז .9.12

  שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. ית תהווה עילה לפסילה, לפי חלק

 ,. כל שינויהמכרז , על גבי מסמכימשמעי-על המציע למלא את הצעתו באופן ברור וחד ./9.1

מחיקה ו2או כל פעולה אחרת שיעשו במסמכי המכרז ו2או כל הסתייגות , הערה, תוספת

, בדרך של של תוספת בגוף המסמכיםו2או התניה ו2או בקשה לגביהם, בין אם בדרך 

באמצעות מכתב לוואי בפוליסה, שינויים בהיקף הכיסוי, בסכומי ההשתתפות העצמית, 

. בכל מקרה על הסף לפסילת ההצעהויביאו , בחשבון יילקחו לא או בכל דרך אחרת,ו2

יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י המועצה, ללא כל שינוי, מחיקה, תוספת או 

 הסתייגות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה המועצה רשאית  .9.11

ם על המסמכים שהגיש במצורף לדרוש מהמציע לפרט ו2או להבהיר ו2או להוסיף מסמכי

, בתוך המועד שניתן להצעתו והמציע מתחייב לשתף פעולה ולהמציא כל מסמך שיידרש

 .לו על ידי המועצה

 

 הצעת המחיר .8

הצעת המחיר תמולא על ידי המציע בכתב יד ברור, בדיו צבעונית )לא בצבע שחור(, את  .0.1

 .בטופס ההצעה, אך ורק השלמההטעון 

 ללא -)כלומר  שלמים בלבד)₪( שקלים חדשים -בהביטוחים, בעלות המציע ינקוב  .0.2

 המציע, אם וככל אשר יזכה במכרז. זו תחייב את הצעה , ואגורות(

לתקן טעויות סופר ו2או טעויות חשבוניות שנתגלו במסמכי וועדת המכרזים רשאית  ./.0

 תיקון הטעות יירשם בפרוטוקול .על פי שיקול דעתה המלא, המוחלט והבלעדיההצעה, 

  והודעה תימסר למציע.

נוסחי הפוליסות משל עצמו ו2או להוסיף ו2או לגרוע מפוליסות נאסר על המציע לצרף  .0.1

 עלולה ההצעה להיפסל.  כאמור,  . אם יעשהמותהקיי

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציע יישא בכל העלויות בגין קיום התחייבויותיו  .0.2

 ביטוח, ערבויות,טלפונים, הוצאות משרדיות, לרבות )אך מבלי למעט( על פי הסכם זה, 

הוצאות ישירות,  מסים, היטלים, אגרות, קנסות וביול,תקשורת, מיכון ומחשוב, הוצאות 

תשלומים סוציאליים ייעוץ משפטי, הוצאות כלליות והוצאות ניהול, הוצאות עקיפות, 
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כולן או  של העבודות, בין אם פורטו כל ההוצאות האחרות להשלמתן מכל הסוגים,

 .מקצתן במסמכי החוזה ובין אם לא פורטו בהם כלל, ורווחי הקבלן

מס ערך מוסף בערכו כדין יתווסף להצעת המציע במועדי תשלום התמורה, בהתאם  .0.1

 .לתנאי המכרז

המציע שיזכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר למחירים  .0.9

תוספות או התייקרויות, אלא אם מדד, עט( הצמדות, , לרבות )אך מבלי למשננקבו על ידו

 . נאמר באותו סעיף מפורשות

 

 המחאה בנקאית –מכרז  ערבות .9

 המחאה בנקאית, על המציע לצרף לעמידה בתנאי המכרזלשם הבטחת התחייבויותיו  .8.1

 ,מוכר, כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(מטעמו של בנק ישראלי )צ'ק בנקאי(, 

(, לפקודת שקלים חדשיםשרת אלפים ע)במילים:  ₪ 1,1111 ך שלבס ,1801 –התשמ"א 

  .האזורית גדרות המועצה

הנושאת חותמת ''העתק המחאה ; לא תתקבל , בלבדמקוריתהמחאה בנקאית יש להגיש  .8.2

 לא תתקבל המחאה אישית. או העתק; נאמן למקור"

את הסכום הנקוב ולחלט  ,לפירעוןההמחאה הבנקאית המועצה תהא רשאית להציג את  ./.8

אם יחזור בו המציע הזוכה מהצעתו ו2או לא יעמוד בה, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, 

בתנאי כלשהו מתנאי המכרז ו2או יסרב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו 

שסטה התחייבויותיו בהתאם להצעתו ולהוראות המכרז ו2או במכרז ו2או לא עמד במלוא 

מבלי שתצטרך בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי,  ,ות המכרזבכל דרך אחרת מהורא

כל זאת, מבלי לגרוע  .מציעלאו לפנות קודם לכן ו2או לבסס דרישתה ו2לנמק בקשתה 

 מזכותה של המועצה לתבוע כל סעד ו2או פיצוי נוסף על פי כל דין.

ם זה עלאחר שייחתם חו ,למציעים שהצעתם לא נתקבלה יוחזרו ההמחאות הבנקאיות .8.1

 מי שיקבע ע"י המועצה כזוכה.

הוחזרה לו על ידי המועצה, בכל דרך שהיא, לא יוכל לערער על זכייה  המחאתומציע, אשר  .8.2

ההמחאה של אחר במכרז, אלא אם כן המציא למועצה, במצורף לבקשתו לערער, את 

 הצעתו המקורית.הבנקאית שצירף ל

מקרה בו יבוטל המכרז מכל כל הוצאה בגין הוצאת ההמחאה הבנקאית למכרז, לרבות ב .8.1

 סיבה שהיא, תחול אך ורק על המציע. 

יום מהמועד האחרון להגשת  120התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא  .8.9

 . ההצעות

 

 ובחירת ההצעה הזוכה הליך בדיקת ההצעות .11

המציעים תיעשה על בסיס המידע שיומצא במסגרת ההצעה ובנוסף, על בסיס הערכת  .10.1

כלשהו, במידה ותחליט וועדת המכרזים, על פי  ג'כל שיתקבל, מצד מידע שיתקבל, כ
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לקבלת המידע. הגשת ההצעה מהווה הצהרה  ג'שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לצד 

על כך שהוועדה רשאית לפנות לקבלת מידע מכל , המציעה בלתי חוזרת מצד והסכמ

 שמותיהם וכתובתם מופיעים בהצעהשמקור, לרבות אלה אשר 

מומחה מטעמה יועץ ו2או וועדה ו2או תהיה רשאית למנות צוות ו2או כרזים וועדת המ .10.2

 לבדיקת ההצעות והמציעים.

או לקוחות אחרים, על בסיס ו2לפנות לאנשי קשר  )אך לא חייבת(ועדת המכרזים רשאית  ./.10

מידע קיים או העולה מן ההצעה או מבדיקתה, על מנת להתרשם ממידת שביעות הרצון 

כל  לראיין, לקבל, להתייעץ ,ירותים שסופקו להם על ידי המציעשל לקוחות אלו מהש

כנית, נתון, שרטוט, מודל, אישור, חוזה, הסכם, חוות מידע, מסמך, תחשיב, תרשים, ת

דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ו2או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין 

 או לשירותים המוצעים.  או לטובין/בע"פ ו2או בכל צורה או דרך ביחס למציע ו

הוועדה רשאית )אך לא חייבת(, לפנות במהלך תהליך הבדיקה וההערכה אל המציעים  .10.1

כולם או אל חלקם בדרישה להשלמת מסמך או מידע כלשהם, הדרושים לצורך בחינת 

ההצעה או בכדי לקבל הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות 

 .ו הדרושים לשם ניהול תקין והוגן של המכרזלהתעורר בבדיקת ההצעות א

תגובת המציעים שתוגש עד המועד אותו קבעה ועדת המכרזים בפנייתה, תצורף להצעה  .10.2

. אם לא תינתן תשובה, תדון ועדת המכרזים בהצעה על ממנהותחשב כחלק בלתי נפרד 

לגרוע בסיס המידע המצוי בידיה או תפסול ההצעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבלי 

האמור לעיל, לא יותר למציע במסגרת התגובות לשאלות ההבהרה כאמור, לשנות את מ

 המהווה שינוי להצעה. , תייחס לתגובה של המציעתהצעתו וכי ועדת המכרזים לא 

לזמן כל מציע וכל בעת תפקיד במציע, בכל שלב, לפני הבחירה בזוכה הוועדה רשאית  .10.1

הגיש, כולה או מקצתה, או כדי לברר פרטים ולאחר מכן, להציג בפניה את ההצעה ש

 מסוימים או שאלות העולות בקשר עם הצעתו.

אף אם הושלמה בדיקתן או , או חלק מהן, לשוב ולבדוק את ההצעותהוועדה רשאית  .10.9

או אף אם אישרה וועדת המכרזים כי מציע כלשהו עומד  בדיקת החלק הרלוונטי

ת בכל עת, ואף לאחר ההודעה על הזכייה הוועדה מוסמכבכל מקרה, תהא . בדרישות הסף

לדרוש מכל מציע פרטים נוספים, מסמכי המציעים, לשוב ולבחון מחדש את במכרז, 

, לרבות החלטה טות אחרות במקומן, מכל סיבה שהיאלתקן טעויות שנתגלו ולקבל החל

 שהצעותיהם נבדקו לפני כן ואושרו.לפסול מציעים 

יסיון, ובכלל זה ההחלטה האם הניסיון שעליו ההחלטה האם המציע עומד בדרישת הנ .10.0

הצביע המציע הוא ניסיון בהתאם לתנאי הסף, נתונה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של 

 ועדת המכרזים ועל בסיס המידע שהוצג2הונח בפניה

 וועדת המכרזים לאשר חריגות)אך לא חייבת( מבלי לגרוע מהוראות כל דין, רשאית  .10.8

 לדעת יועץ הביטוח.החריגות אינן מהותיות ובלבד ש, מדרישות המועצה

לאחר בדיקת מסמכי המכרז, עמידה בתנאי הסף וצירוף המסמכים הנדרשים, הזוכה  .10.10

 .אשר סך הפרמיה השנתית המוצעת על ידו היא הנמוכה ביותר, המציעיהיה  במכרז
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על אף האמור לעיל, הצעות המחיר תהיינה כפופות לאומדן המכרז שיוכנס לתיבת  .10.11

 .םהמכרזי

לערוך וועדת המכרזים  רשאית, הצעות כספיות זהות, או יותר הציעו שני מציעים .10.12

עד לקבלת ההצעה , בלבד התמחרות ביחס לאותם מציעים בלבד, לעניין הצעת המחיר

 קשר לכך.או תביעה בו2יה למציעים כל טענה תהמבלי שהמיטיבה ביותר עם המועצה, 

וועדת -המועצה ודין ומן ההלכה הפסוקה,  מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, מהוראות כל ./10.1

בל הצעה לקאת כל או חלק מן ההצעות,  לדחותהמכרזים, לפי העניין, יהיו רשאיות 

את כל  ממנה ו2או ליישם אותה בשלבים ו2או שלא להזמין כלשהי, בשלמותה או חלקים

או ו2ו2או לשנותם ו2או להגדילם ו2או לבטל את הביטוחים ו2או להקטינם השירותים 

בין מספר זוכים ו2או לבטל את  מכרז ו2או לפצל את הזכייהבשלא לבחור בזוכה כלשהו 

לנהל משא ומתן עם מציע )לרבות ולקבוע זוכה אחר תחתיו ו2או  המציעזכייתו של 

ו2או  ההתקשרות הליכי המכרז ו2או להשהות אתהאפשרות שלא לנהל משא ומתן( ו2או 

פי דין ו2או לא להתקשר  על אחר תהליך ו2או לבטל מכרז זה ו2או לערוך מכרז חדש

המכרז בשלבים, מכל סיבה  להרחיב, לצמצם או לממש את, בהסכם עם גורם כלשהו

  .זה לפי מכרזהמציע הזוכה ההסכם עם  שהיא, לרבות לאחר החתימה על

המציעים, והמציע הזוכה במכרז, מוותרים מראש ויהיו מנועים מלטעון כל טענה ו2או  .10.11

צפיות , לרבות בדבר ו2או כלפי כל מי מטעמה ו תביעה כלפי וועדת המכרזיםדרישה ו2א

 .הוהסתמכות או אובדן רווח כלש

 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .11

וכן תודיע לזוכה בדבר , בכתב, כך המועצה לזוכה עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על .11.1

-בכתב ובין בעלשום הודעה אחרת, בין  .ההתקשרות המועד והמקום לחתימה על מסמכי

 המועצה.טענת השתק או מניעות כלפי  ולא תהווה כלהמועצה פה, לא תחייב את 

 למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש, כי לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול של .11.2

של  כל מורשי החתימה יהם שלותחתימהוספת , והקיבול יעשה רק עם המציעהצעת 

כאמור במסמכי , הזוכההמציע דרישות מה לכלהשלמה מדויקת של לאחר המועצה, 

חתימת המבטח על גבי הצעה זו מהווה הצעה בלתי הגשת ההצעה וחתימת  אולם,. המכרז

 מהמועד החל ,על פי תנאי המכרזעבור המועצה, הדירה ובלתי חוזרת לביצוע הביטוחים 

ללא חתימת כל מורשי  אף ,ועניין דבר לכל ,המבטח את תחייב והיא ,במכרז הנקוב

 המועצה.החתימה מטעם 

כדי לגרוע מזכותה של  ,אין בהודעת הזכייהכי  למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש ./.11

 .המועצה לשוב ולבחון את ההצעה הזוכה, בין ביוזמתה ובין לנוכח פניות מציעים אחרים

עם הודעת הזכיה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע הזוכה ימציא למועצה, באופן מיידי  .11.1

 הביטוחים אישור כיימים קלנדריים מיום הודעת המועצה על זכיה,  9ותר עד ולכל הי

  .המבטחים של זמני כיסוי כתב באמצעות ,לתוקפם נכנסו

ולרבות , פורט לעיל, תוך התקופה האמורההתחייבויותיו כמאחת מלא מילא הזוכה אחר  .11.2
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שר עליו , או2או האישורים ו2או הביטוחים אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים

ה לבטל את זכייתו זכייתו ו2או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית המועצהודעת להמציא נוכח 

במצורף המציע , אשר הוגשה ע"י הבנקאית ההמחאהולחלט את  של הזוכה במכרז

ו2או סעד נוספים  ומבלי לגרוע מכל זכות, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, להצעתו

הזוכה. כן תהא רשאית המציע ה זו של התחייבויות נוכח הפרהמועצה  העומדים לזכות

המועצה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע אחר בכל התנאים שתמצא 

פי המכרז -לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על

  .פי כל דין-ו2או על

, ותזמן אותם אי זכייתםהמשתתפים במכרז באשר ל המועצה תיתן הודעה בכתב ליתר .11.1

 הצעתם.הבטחת שצירפו ל ההמחאה הבנקאיתלאסוף את 

 

 ביטול הליך המכרז .12

מעבר לאמור לעיל, ובנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית המועצה לבטל את הליך המכרז על פי דין, 

 שומרת המועצה לעצמה את הזכות לבטל את הליך המכרז, באחד או יותר מהמקרים הבאים:

 .בניהולו ו2או בבחירת ההצעה הזוכהלמועצה כי התקיים פגם בהליך המכרז ו2או  התברר .12.1

התברר למועצה, לאחר הוצאת מסמכי הליך המכרז, כי נפלה טעות משמעותית במפרט  .12.2

ו2או בדרישות המפורטות במסמכים ו2או שהושמטו נתונים ו2או דרישות מהותיות 

די ליצור הטעיה אצל המציעים או מהמפרט או ממסמכי הליך המכרז, באופן שיש בו כ

 .אצל מציעים אפשריים

רק הצעה אחת עונה על כל התנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות במסמכי  ./.12

הליך הרכישה; אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה לבחור בהצעה יחידה 

 כזוכה במכרז והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ו, או שחזר מהצעתו בל מהמועצה הודעת זכיה במכרז, את הצעתביטל מציע, לאחר שקי .12.1

 .מכל סיבה שהיא

סברה המועצה כי יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תאמו הצעות או  .12.2

מחירים ו2או פעלו באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו. במקרה זה, 

 .לביטול הליך המכרזע כלשהו בהקשר המועצה לא תשלם כל פיצוי למצי

 ., לדעת המועצה, ביטול הליך המכרזהשתנו צרכי המועצה, באופן המצדיק .12.1

היעדר תקציב מתאים ו2או אישורים תקציביים מתאימים להוצאת המכרז ו2או ההסכם  .12.9

  אל הפועל, כולו או חלק ממנו.

  אינטרס ציבורי אחר. וו2אשיקולי יעילות  .12.0

 

 ביטול זכייה או הודעת זכייה ./1
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בהתאם זכייה, ההודעת את או /זכות לבטל זכייה וה עצמה אתה שומרת למועצה .1./1

 בכל אחד מהמקרים הבאים: להוראות הדין ו

סביר או תוכנה, אשר ו2 ההצעהו2או ועדת המכרזים מידע על המציע הגיע לידי  .1.1./1

החלטה בדבר טרם קבלת בידה, זה היה משפיע על החלטתה, אילו היה כי 

  ;זכיית המציע

 ;הקבוע במכרז בתוך פרק הזמן החוזהלא חתם על  הזוכההמציע  .1.2./1

או  החתימה על החוזה או ההזמנהטרם מהצעתו למכרז, חזר הזוכה מציע ה ./.1./1

 ;ובטרם החל בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה או ההזמנהיהן, לאחר

ערוך במועד להיות הזוכה המציע יהיה ביכולתו של קיים ספק סביר, אם  .1.1./1

 במכרז; לוחות הזמנים, שנדרשוים והשלבשרות, על פי הלביצוע 

 או ראש המועצה. ועדת המכרזיםאי אישור על ידי  .1.2./1

כל פיצוי למציע, בגין כל נזק שנגרם בהסתמך על או בהקשר להודעת תשלם מועצה לא ה .2./1

משאר הסעדים והתרופות העומדים גרוע . אין באמור לעיל כדי להזכייה, שבוטלה כאמור

  ע"פ הוראות הדין.לרשות המועצה במסגרת הסכם זה ו

 

 החלטת וועדת המכרזים או המועצהאת קביעת בית המשפט הנוגדת  .14

"(, והוא יחל במתן הזוכה המקוריבמקרה בו תקבע המועצה מציע זוכה במכרז )להלן: " .11.1

ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי  השירותים נשואי המכרז,

"( הזוכה החליפיתיו מוכרז זוכה חליפי )להלן: "זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תח

ו2או ככל שיינתן צו מניעה כנגד החלטת וועדת המכרזים ו2או כנגד החלטת המועצה, אזי 

מתחייב הזוכה המקורי להעמיד לרשות המועצה, בצורה מסודרת ועניינית, ובאופן מהיר 

רותים, באופן ככל הניתן, את מלוא המידע והנתונים שבידיו בקשר עם ביצוע השי

שיאפשר למועצה להמשיך בביצועה ללא עיכוב, וישתף פעולה עם המועצה ועם מי 

 שהמועצה תורה עליו, ככל שיידרש, לצורך המשך הענקת השירותים.

בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול זכייתו  .11.2

    .בפועל ם, עד למועד הפסקתל ידו בפועלהשירותים שניתנו עכאמור, אלא לתשלום עבור 

 

 עיון במסמכים .11

, 1820 –בצו המועצות האזוריות, תשי"א עיון במסמכים יעשה בהתאם ובכפוף לקבוע  .12.1

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1880-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו2או סודות מקצועיים,  .12.2

יציין במפורש בהצעתו מהם , תו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחריםשלדע

ע"ג  משמעי-ם שבהצעתו באופן ברור וחדיסמן את החלקים הסודייוהחלקים הסודיים, 

 לחוזה. 1ב'  נספח
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מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה  ./.12

קים שסימן המציע בהצעתו כסודיים סומנו גם לעיון מציעים אחרים. במידה שהחל

בהצעותיהם של מציעים אחרים כסודיים, הרי שוועדת המכרזים תהא רשאית לדחות 

    על הסף את דרישתו לעיין באותם החלקים בהצעות האמורות.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .12.1

אחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בהצעותיהם של המציעים ה

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המלא והמוחלט שיקול הדעת  .12.2

המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה 

 המחייבות רשות מינהלית.

 

 זשימוש בחומר המכר .16

לצורך ורק  אךמסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של המועצה, אשר מועבר למציעים  .11.1

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, להעביר לצד שלישי, הגשת ההצעות. 

לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני 

בכולם או בחלקם, בין בתמורה ובין שלא  במסמכי המכרז,שימוש לעשות ו2או  או אחר

 .במכרז זה כל שימוש שאינו לצורך הכנת ו2או הגשת ההצעותבתמורה, 

לא לגלות את  תמתחייבהמועצה ה של המועצה. ו של המציע והמידע שבה הם קניינהצעת .11.2

, או למומחים , זולת ליועציםמציע זוכה, טרם בחירת שלישי תוכן ההצעה לצד

אשר גם עליהם  ,במכרז, כמפורט להלן( )ולמעט למציעים, שלא זכוידה  המועסקים על

 .פי כל דין-אלא לצרכי מכרז זה, או אם הדבר מתחייב על ,תחול חובת הסודיות

להשתמש, באופן הוגן המועצה רשאית , תהא המציע בתום הליכי המכרז ולאחר זכיית ./.11

, יחסי ציבור, , פרסום, למטרות תצוגהעל ידי המציעים למכרזשהוגש כל חומר בוסביר, 

פנימית ו2או הכנת מכרזים אחרים, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, ומבלי  בקרה

 .שתשולם למציעים תמורה כלשהי

 .בכל מקרהלמציעים החומר שהוגש למכרז לא יוחזר  .11.1

 

 ושמירה על פרטיותסודיות  .17

ך, (, מסמKnow-How(, ידע )Informationמתחייב לשמור בסוד כל מידע )המציע  .19.1

תכתובת, תוכנית, נתון, תמונה, וידאו, איור, ציור, תרשים, שרטוט, מדידה, מודל, 

חוות דעת, מספרי שומות, חיובים, תשלומים, תחשיבים, אישור, היתר, חוזה, הסכם, 

טלפונים ומספרי טלפון ניידים, כתובת למשלוח דואר, כתובת דוא"ל, קוד, סיסמא, 

דים, ספרות מקצועית, הוראות ומסמכים טכניים, יישומי מחשב ויישומי טלפונים ניי

אשר יגיע לידי הקבלן או למי , נהלים, תרשימי זרימה, וכן כל מידע אודות המועצה

בין אם נתקבל אגב מטעמו, בין בכתב ובין בע"פ, בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין, 

, או צורה אחרת או בכל דרך קבלת פרטים לשם פיצויהגנה משפטית, ביצוע הביטוחים, 
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מידע " –)להלן  במהלך מתן השירותים או לאחר מכןבקשר עם ו2או בין אם נתקבל 

 ."(סודי

כל  -לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם המציע מתחייב ש .19.2

, וזאת תוך מתן השירותיםאגב או בקשר, או בתוקף, או במהלך  וידיעה שתגיע אלי

 שנדרש ככל, אלא פני  תחילתם, או  לאחר ביצועם וכן אגב ביצועםתקופת  ביצועם, ל

 או על פי דרישת הרשויות המוסמכות. השירותים ביצוע לשם

 

 תנאים כלליים .18

ימים קלנדריים מיום הודעת  9, באופן מיידי ולכל היותר עד למועצהימציא המציע הזוכה  .10.1

 של זמני כיסוי כתב באמצעות ,לתוקפם נכנסו הביטוחים אישור כיהמועצה על זכיה, 

ימים קלנדריים מיום ההודעה על הזכיה,  12פוליסות הביטוח תופקנה תוך  .המבטחים

 לכל היותר.

וכל הסתייגות מהם או סטייה כלשהי  ,מסמכי המכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהפוליסות .10.2

 . תפסול את המציע שהסתייג או סטה ממנו

המועצה כלפי המבוטחים והוא פוטר את קבל על עצמו את כל האחריות יהמציע  ./.10

נושאים במכרז זה, למעט  ימושא יםבכל הנוגע לביטוח כלפי המבוטחים מאחריות

ולהתחייבות ות הביטוח, לפי פוליסעיתיים תשלומים המועצה ל הקשורים להתחייבות

והוראות  לפי מכרז זההמועצה שבהם מחויבת  בעניינים פרוצדוראליים גרידאהמועצה 

 הדין.

הצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ ה .10.1

לצורך ובלתי תלוי, , עצמאי, נפרד מתאיםוכל ייעוץ מקצועי אחר או נוסף, משפטי 

לגרוע מהצהרותיהם במכרז זה, הם ומבלי , השתתפות במכרז זה והגשת ההצעות

 .1801 -, התשמ"א ק חוזה הביטוחמצהירים כי הם נחשבים כ"מבטח סביר" לפי חו

משמעות ו2או פירוש -אי התאמה ו2או דוו2או אי בהירות ו2או  סתירה של מקרה בכל .10.2

אי  של במקרה או/שבהם ו אחרת הוראה לבין המכרז שבמסמכי כלשהי הוראה ביןשונה 

אזי תחולנה תמיד אותן ההוראות ואותם הפירושים הנותנים המכרז,  מסמכי ביןהתאמה 

 ויחול אותו הפירוש שהוא לטובת הרשותהרשות,  פירוש זכויות, לפיאת מירב ה לרשות

 תעמוד לאבשום מקום  .1801 -, התשמ"א והכל על פי חוק חוזה הביטוח ,בנסיבות העניין

  המנסח. כנגד של פירוש טענה הקבלן לזכות

או השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו2סמכות  .10.1

ורק אך , תהא בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכההקשורים למכרז זה, 

 במחוז מרכז. לבתי המשפט המוסמכים 

כל עניין הקשור ו2או הנובע מהליכי מכרז זה ו2או כל עניין הקשור ו2או הנובע ממסמכי  .10.9

פוף לדיני מדינת המכרז, בין בטרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה, יהיה כ

ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת, והוא יתפרש על פי חוקים אלה, אשר יגברו על כל כללי 
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 .ברירת דין המפנים לתחולת דין זר

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת בהודעה מוקדמת  .10.0

אחרון שתפורסם תוך זמן סביר טרם מועד הגשת ההצעות במכרז, לשנות את המועד ה

שינויים או תיקונים  .להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו

באופן , ועל המציע להתעדכן אלה ייערכו בכתב ויפורסמו באתר האינטרנט של המועצה

 אינטרנט.ה ולעיין באתרשוטף 

ות מהכנת כל מציע יישא בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות והעלויות הקשורות ו2או הנובע .10.8

מכרז לא יהיו זכאים לכל השבה ו2או פיצוי בגין ב המציעיםוהגשת הצעתו למכרז. 

 .הוצאותיהם כאמור

 למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי או תשלום או השתתפות .10.10

שלוחיה, עדת המכרזים ו2או וו )אך מבלי למעט( לרבותה, , או מכל גורם מטעממהמועצה

הוצאה, מכל מין וסוג, שיישא המציע  כל נזק אובגין ה, מי מטעמה ו2או מכל יועציה, נציגי

 עם המכרז, לרבות קיומו, הפסקתו, בקשר או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או

 בזאת המציע מוותר, ואי קבלת הצעת המציע עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו או בעקבות

 בשלצוי ו2או שיפוי כלשהו מאת המועצה ו2או על דרישה ו2או טענה ו2או תביעה לפי

 .האמור לעיל או כל חלק ממנו

 המימוש הזכייה, חלקה או בכלל. זכיכל זכות תביעה בגין אי  אזוכה לא תהמציע הל .10.11

, כולם או למועצהזוכה במתן השירותים מציע הבמכרז זה אינה מבטיחה בלעדיות ל

 .חלקם

כתובת המציע הנה הכתובת שנקבעה  הנה כמפורט במסמכי המכרז;כתובת המועצה  .10.12

ונכתבה במסמכי הצעתו; כל הודעה שתשלח על ידי המועצה ו2או וועדת המכרזים של 

המועצה, לכתובת המשתתפים במכרז, תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים במכרז 

תוך ארבעה ימי עסקים מהמועד שנמסרה למשלוח בדואר כאמור, ואם נשלחה 

תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים ביום  -אלקטרוני בפקסימיליה או בדואר 

   בעת מסירתה. –העסקים שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה במסירה ביד 

 
 

 בברכה,

 האזורית גדרותהמועצה 
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  הצעת המשתתף

 'במסמך 
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 1ב' נספח  –הצהרת המשתתף במכרז 

 תאריך: _______2___2___

 לכבוד

 "(המועצה" –הלן )ל המועצה האזורית גדרות
 

 א.ג.נ., 

 במכרז הצהרת המשתתףהנדון: 

_, המשמש בתפקיד ____________ ____________, ת.זאני הח"מ, _________

, ח.פ.2ע.מ ___________________ )להלן: __________________________ ב_________

מת וכי אהיה צפוי לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האומורשה חתימה במציע,  ,("מציע"ה

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

, המבקש להתקשר עם המועצה. אני מצהיר2ה 1221 הנני נותן תצהיר זה בשם המציע במכרז מס'

לשון רבים נאמר בשמי לתת תצהיר זה בשם המציע. האמור בתצהיר זה ב מוסמךכשיר וכי הנני 

 ובשם המציע.

 המציע ם אודותטיפר -פרק א'

 

 :, למכרז זהאיש הקשר מטעם המציע

  , כפי שהוא רשום במרשםשם המציע

  שם המבטח הראשי )אם המציע סוכן(

  )כולל מיקוד(של המציע כתובת מלאה 

  טלפון קווי במשרד הראשי של התאגיד

  אתר האינטרנט של התאגיד

  כתובת דוא"ל של התאגיד

  , מס' התאגידהתאגידסוג 

  תאריך ייסוד התאגיד

  ם על התאגידשמות הבעלי

  שם המנהל הכללי

  שם מלא

  כתובת

  מספרי טלפון קווי ונייד

  מס' פקס'

  דואר אלקטרוני
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 בדבר יכולות וניסיון הצהרות המציע  - פרק ב'

 המציעניסיון  .1

חזיק ברישיון המציע הוא חברת ביטוח המורשת כחוק לעסוק בביטוח כללי, המאני מצהיר כי 

שנים לפחות עד  2כדין לעסוק בביטוח כאמור מהמפקח על הביטוח בישראל, בעל ניסיון של 

 שנים לפחות בביטוח רשויות מקומיות /המועד האחרון להגשת ההצעה במכרז זה, מתוכו 

 - לחילופין

יפות ברצשנים  2במשך המציע עצמו הוא סוכן רשום ובעל רישיון מהמפקח על הביטוח בישראל, 

, שנים לפחות בביטוח רשויות מקומיות /עד המועד האחרון להגשת ההצעה במכרז זה, מתוכו 

 כדלקמן:

והיקפם  יםסוג הביטוחתיאור  שם הגוף/מוסד מס'
 (₪-)ב הכספי

תקופת הביטוח 
)מועדי התחלה 

 וסיום(

איש קשר 
טלפון ו

 לברורים

1 

 

  יםביטוח ________________ 
_______________________

_______________________
_______________________ 

 _______________ היקף כספי 

  

2 

 

  יםביטוח ________________ 
_______________________
_______________________
_______________________ 

 _______________ היקף כספי 

  

/ 

 

  יםביטוח ________________ 
_______________________

_______________________
_______________________ 

 _______________ היקף כספי 

  

4 

 

  יםביטוח ________________ 
_______________________
_______________________
_______________________ 

 _______________ היקף כספי 

  

1 

 

  יםביטוח ________________ 
_______________________

_______________________
_______________________ 

 _______________ היקף כספי 
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6   יםביטוח ________________ 
_______________________
_______________________
_______________________ 

 _______________ היקף כספי 

  

7   יםביטוח ________________ 
_______________________

_______________________
_______________________ 

 _______________ היקף כספי 

  

 

 בגופים עצמם )מנכ"ל2 סמנכ"ל2 גזבר( וכןהמלצות של מקבלי השירות ו אישוריםמצורפים בזאת 

 .בכל תנאי הסף עצמו, לשם הוכחת עמידהמסמכים נוספים בדבר ניסיון המציע 

את הצעתו באמצעות טבלאות נפרדות וכן להוסיף לטבלאות כאמור המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש 
מסמכים להוכחת הנתונים אשר צוינו בתצהיר המציע, ובלבד שהטבלאות האמורות תיערכנה באופן זהה 
לטבלה הנ"ל, ושכל הנתונים המפורטים בהן ו2או במסמכים המצורפים אליהן, יאומתו באמצעות תצהיר 

 .כמפורט בטפסים אלה

 

 ן סוכן הביטוח או הסוכן המטפל מטעם המבטח ניסיו .2

ביטוח מאת סוכן הנני מצהיר כי סוכן הביטוח או הסוכן המטפל מטעם המבטח, מחזיק ברישיון 

 , בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעה במכרז זה. המפקח על הביטוח

מאת המפקח  העתק מאומת על ידי עו"ד, של רישיון סוכן בתוקףמצורף לצורך הוכחת תנאי סף זה, 

 , ההיתרים, ההסמכותתעודות ההסמכה, האישוריםהעתקי קורות החיים, , וכן את על הביטוח

   .והרישיונות הרלוונטיים

 

 בגין מסמכי המכרז וההצעה הצהרת מורשי החתימה ./

שהנו ח.פ2 ע"מ ______________, מורשי חתימה ב________________________,  יהננ .א

  .כדין להגיש הצעתנו זו ךמוסמ יוהננרסמה המועצה, שפ 1221המציע במכרז מס' 

 מהווה וההצעהבמציע,  המוסמכים הגופים ידי על כדיןכי הצעת המציע אושרה  הנני מצהיר .ב

 תקפה, מחייבת ובלתי חוזרת של המציע )באמצעות החברים במציע(. הצעה

נספחיו ו, כל מסמכי, על 1221מכרז מס' מסמכי כי המציע עיין, קרא, בחן ובדק את  מצהיר יאנ .ג

 כל את כל תנאי ודרישות המכרז על כל סעיפיו וכל המשתמע מהם, אתהבין וצרופותיו, 

 ו2או על הצעתו להשפיע העשוייםאת כלל הגורמים והסיכונים ו והנסיבות הדרישות, התנאים

את כל החוקים, הצווים, התקנות, והדרישות הרגולטוריות, וכי המציע מתן השירותים,  על

, הבין והסכים לתכנם, ובהתאם לכך הוא לדעת ת כל ההבהרות וההסברים אשר ביקשאל קיב

מראש מלהציג כל  מנוע ומוותר, ולפיכך יהא מתחייב לעמוד בכל דרישות המכרז על כל תנאיו

 תביעות ו2או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה ו2או אי הבנה של תנאי המכרז. 

 .והוא עומד בכל דרישות ותנאי הסף יסיון מוכח כאמורכי למציע נ מצהיר יאנ .ד
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 והאישורים כי המציע הנו בעל כל הרישיונות מצהיר יאנלעיל, מבלי לגרוע מכלליות האמור  .ה

 הנדרשים על פי דין למתן השירותים נשוא המכרז.

לכל תנאי המכרז ומתחייבים למלא אחר כל דרישות המכרז, אם נזכה בו, ומסכים  מצהיר יאנ .ו

ייקנות, ביעילות, במיומנות וברמה מקצועית גבוהה, לאורך כל תקופת ההתקשרות, והכול בד

 והביטוחים. בהתאם ובכפוף להוראות המכרז 

כי המציע ז, וכי כי המציע בעל איתנות פיננסית, העונה על כל תנאי הסף של המכר מצהיר יאנ .ז

ירוק ו2או חדלות פירעון, ואין אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, פ

 את לסכן העלולות תביעות הוגשו לא המציע נגד, וכי כל בקשות תלויות ועומדות מולו מסוג זה

 פירעון. לחדלות לו לגרום או/ו פעילותו המשך

המחירים ו2או הכמויות אשר מופיעים בהצעת המציע הוחלטו מבלי לגרוע מהצהרת המציע,  .ח

עם מציע ו2או משא ומתן או קשר 2על ידי המציע באופן בלעדי, עצמאי, ללא התייעצות, הסדר ו

המחירים ו2או הכמויות ו2או עם גורם מטעם המועצה, ו או עם מציע פוטנציאלי אחרו2אחר 

או ו2ו תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או2המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם 

 תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

המציע לא היו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז מטעם אני ו2או מי  .ט

או בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע ו2או ו2 זה

 ן לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.בניסיו

ולא נעשית בעקבות הסדר ו2או דין ודברים , באופן עצמאי, הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב .י

 או מתחרה פוטנציאלי אחר. ו2תיאום עם מתחרה קשר ו2או ו2או חשיפת מסמכים ו2או 

)לרבות מציעים פוטנציאליים(  םמציעים אחרי, שיתכן ותהיינה פניות של יכי ידוע ל ,מצהיר יאנ .יא

רשות  מהמציעהתנגדות לכך ואין צורך לבקש  יכי אין ל ,מצהיר יאנ. לראות את הצעתנו

 ו, בכפוף ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים בהתאם להוראות הדין.להראות את הצעת

ומבלי , חלטהבלעדי והמו כי ועדת המכרזים של המזמין רשאית, על פי שיקול דעתה יידוע ל .יב

להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי שתידרש לנמק החלטתה זו, 

חסויים להצגה בפני סוי, וזאת אף על פי שציינו לעיל סעיפים ו2או מסמכים ו2או פריטים או ח

המתחרים. בנוסף, ידוע לנו כי אין משמעות לציון גורף של מסמכי המכרז או סעיפים ממנה 

כי ההצעה הכספית  יידוע ל, ובמקרה כזה ההצעה עלולה להיות מפורסמת בשלמות. יםכחסוי

 אינה חסויה בשום מקרה. –של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית 

לכל ההוראות והתנאים המופיעים בכל המציע מתחייב לציית בהתאם לכל האמור לעיל,  .יג

, ובכלל זה הננו ים המוצע על ידנוובכלל זה במחירמסמכי המכרז ובנספחיו המצורפים לו 

 , ללא סייג.המועצהמקבלים את סמכויותיה של וועדת המכרזים ו2או 

ה הצעה –לא תעבור את תנאי הסף  המציע , מראש, כי ככל שהצעתהמציע מובן ומוסכם על .יד

תפסל ולא תובא כלל לדיון. כמו כן, אנו מסכימים כי היה והצעתנו הכספית תהיה שקולה 

לערוך בינינו התמחרות עד לקבלת ההצעה  המועצהציע נוסף, תהא רשאית להצעה של מ
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 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,ל המציעהמציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה שוחותמת חתימת 
 

 , בכפוף לדין.ה של הרשותלזכות הכספית הטובה ביותר

 היה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .טו

לחתום על כל מסמכי המכרז, בתוך פרק הזמן שיידרש מאיתנו על ידכם. לעניין זה הרינו  .טז

הבנקאית אשר  ההמחאהרשאית לחלט את  המועצהולא נעשה כן, תהיה  להצהיר כי היה

נמסרה לה על ידנו, וזאת מבלי ליתן לנו כל הודעה ו2או מבלי שתיאלץ להוכיח על כל נזק או 

בשל אי עמידתנו בתנאי המכרז והחוזה ו2או כתוצאה מכך  לההפסד כספי כלשהו אשר נגרם 

 עלינו להמציא כאמור לעיל ולא ביצענו. שלא המצאנו איזה מסמך ו2או אישור שהיה

הרשות במועד חתימת ההסכם את העתקי כל המסמכים, האישורים, הרישיונות, להפקיד בידי  .יז

 ההיתרים והמסמכים האחרים, הנדרשים מאיתנו במסמכי המכרז. 

ימים קלנדריים מיום הודעת המועצה על זכיה,  9להמציא למועצה, באופן מיידי ולכל היותר עד  .יח

פוליסות הביטוח  .המבטחים של זמני כיסוי כתב באמצעות ,לתוקפם נכנסו הביטוחים שור כיאי

 ימים קלנדריים מיום ההודעה על הזכיה, לכל היותר. 12תופקנה תוך 

והחוזה  המכרז שבמסמכי כלשהי הוראה בין סתירה של מקרה בכל עלינו, כי ומוסכם לנו ידוע .יט

או /ו המסמך המכרז, יגברו מסמכי בין סתירה של במקרה או/שבהם ו אחרת הוראה לבין

של  טענה לזכותנו תעמוד , ולאהרשות פירוש זכויות הרשות, לפי על להוסיף הבאים ההוראה

 המנסח. כנגד פירוש

בנקאית, אוטונומית, בלתי מותנית,  המחאהכערבות לקיום התחייבויותינו שבהצעה זו, רצ"ב  .כ

 בהתאם להוראות המכרז. לטובת הרשות, 

צדדית של -זו, על פי פניה חדהמחאה ני מתירים לרשות, כהתחייבות בלתי חוזרת, לחלט א .כא

הרשות לבנק, ללא צורך בהודעה מראש אלינו, ומבלי להטיל על הרשות כל חובה להוכיח ו2או 

 לנמק דרישתה, באם לא נמלא את התחייבויותינו, כולן או חלקן, כלפי הרשות. 

המציע  מההצהרות לגרוע כדי זה בטופס האמורות הצהרותב אין כי, מובהר ספק הסר למען .כב

 במסמכי המכרז. המפורטים והמצגים

הגשת ההצעה על ידי המציע מהווה ויתור מראש של אנו מודיעים ומסכימים, ללא סייג, כי  .כג

המציע ושל כל אחד מהחברים במציע על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש מבתי 

ניים )לרבות צווי מניעה( בכל הליך משפטי בקשר עם המכרז נגד המועצה המשפט להוציא צו בי

ו2או מי מטעמה ו2או נגד המציעים המתאימים )או כל אחד מהם( ו2או נגד המציעים הזוכים 

)או כל אחד מהם( ו2או נגד נותן השירותים )או כל אחד מהם(, ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים 

 כאמור. 

 ולראיה באתי על החתום:ותוכן תצהירי אמת  , להלן חתימתי,זהו שמי

 

 

 עורך הדין אישור

 תאריך וחותמת תאגידידנית חתימה  ת.ז. שם מורשה החתימה
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אני הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר2ת בזה כי ביום 
, מר2גב׳______________ הופיע2ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________

שהינו מורשה 2 המוכר לי אישית, ת.ז. מס' ____________________________________,  
ואחרי שהזהרתיו2ה כי עליו2ה להצהיר את האמת וכי  ,ומוסמך לחייבו בחתימתו חתימה של המציע

 כן, חתמ2ה בפני על התצהיר דלעיל.ת2יהיה צפוי2ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת2יעשה 
 

 __, עו"ד________________     ______________________

 חתימה וחותמת       תאריך 
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 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,ל המציעהמציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה שוחותמת חתימת 
 

2נספח ב'  –הצעת המחיר   

 תאריך: _______2___2___

 לכבוד

 "(המועצה" –)להלן  המועצה האזורית גדרות
 

 א.ג.נ., 

 4/21מכרז פומבי מס'  - הצעת מחירהנדון: 

_______________ מרחוב _______ _ ת.ז._____________, ה"ה _________הח"מ ואנ

 :מצהירים ומתחייבים כלפי המועצה, כדלקמן, _________________ עיר ____________

________________________)בעלים2 מנהל כללי2 סמנכ"ל2 מורשה בתפקיד  משמש אני .1

, ____________ 2 ע"ממס' ח.פ.2שותפות, ____________של ______________ חתימה(

 –להלן )( הקף את החלופה הרלוונטית) חברת ביטוח2 סוכן ביטוח2 סוכנות ביטוחשהנו 

 , בצירוף חותמת המציע, מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.י"( וחתימתהמציע"

 זו בשמו ובעבורו של המציע.והצעה ליתן הצהרה כדין  ךומוסמה מורש אני .2

על כל מפורטים בתנאי המכרז, כי על הצעה זו חלים כל הכללים והתנאים ה ידוע למציע ./

 ,זהירה את כל תנאי המכרזבחן בחינה אותם, מסמכיהם, נספחיהם ופרטיהם, והוא קרא 

מלוא ו הבהרות, אחר שקיבל תשובותלכל תנאיו והביטוחים הנדרשים למועצה, והמפרט, 

 1801 –התשמ"א , חוק חוזה הביטוחלהוראות מכרז זה, בהתאם  המידע שהיה דרוש למציע

החליט ובהתאם לכך מלא, ום להם באופן מוחלט והוא הבין אותם, הסכי, דיןכל תאם לובה

 להגיש את ההצעה.

 : הנהוהפוליסות,  ל פי דרישות המכרז, על כל מסמכיו, עהשירותיםכל הצעתנו למתן  .1

 

-פרמיה נטו, ב ענף
 )לידיעה( ₪

 8-סה"כ פרמיה ב
  ₪-תשלומים, ב

 )נחשבת כמזומן(

הנחת סוכן 
 (%-)ב

תשלום, ל"כ סה
 ₪-ב

 רכוש
     אש מורחב + פריצה

     אחריות כלפי צד ג'

     חבות מעבידים

אחריות מקצועית של 
     בעלי מקצוע ברשות

כל  –ביטוח כספים 
                                     הסיכונים

ביטוח שבר מכני 
     וציוד אלקטרוני
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 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,ל המציעהמציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה שוחותמת חתימת 
 

 תאונות ביטוח
למתאמנים  אישיות

 הכושרבחדר 
    

ביטוח עבודות 
     קבלניות                                 

                                                      ביטוח נאמנות

     סה"כ

 

 ₪הפרמיה השנתית הנדרשת לכל הפרקים שבמכרז: __________  ךס

 ________ שקלים חדשים(_______)ובמילים:______________
 

 ; מע"מ כערכו בדין יתווסף במועד התשלום.לא תכלול מע"מהצעת המחיר  .2

המחירים המוצעים יכללו את כלל הביטוחים הנדרשים בהתאם למפרט הביטוחים נשוא  .1

התחייבויות המבטח ע"פ המכרז כמפורט לעיל ולהלן, בין שנכתבו במפורש ובין  המכרז ויתר

תם, וכל עלות אחרת הכרוכה בהם ומורכבותם לביטוחים וכרוכים במסגר במשתמע אשר נלווים

 .ככל שתהא

 .ידינו בהצעתנו לא תשלם לנו כל תמורה נוספת מעבר לסכום הנקוב עלהמועצה ידוע לנו כי  .9

עבור אספקת  , יהוו את כלל התשלומים להם זכאי המציעתנוהנקובות בהצעמחירי הפרמיות 

 שירותי הביטוח.

 מקצועית ברמהמציע באופן מסור, מקצועי, אמין, נאמן, הצעתנו, ככל שתזכה, תבוצע על ידי ה .0

 כללי כל ולפי טובה פרקטיקה פי ועל, דין כל פי על, המועצה והנחיות הוראותל בהתאם, מעולה

 .בענף המקצוע

 

  שם המציע: _______________________ תאריך: _______________

  חתימה וחותמת המציע: _________________________

 

 

 הדין עורך ישורא

אני הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר2ת בזה כי ביום 
______________ הופיע2ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________, מר2גב׳

שהינו מורשה 2 המוכר לי אישית, ת.ז. מס' ____________________________________,  
ואחרי שהזהרתיו2ה כי עליו2ה להצהיר את האמת וכי  ,מוסמך לחייבו בחתימתוו חתימה של המציע

 כן, חתמ2ה בפני על התצהיר דלעיל.ת2יהיה צפוי2ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת2יעשה 
 

 __, עו"ד________________     ______________________

 חתימה וחותמת       תאריך 
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 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,ל המציעהמציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה שוחותמת חתימת 
 

 /נספח ב'  -סודיות תצהיר בדבר שמירה על 

 תאריך: ______________

 "(המועצה" –)להלן האזורית גדרות המועצה  לכבוד
 

 תצהיר בדבר שמירה על סודיותהנדון: 
 

לאחר שהוזהרתי  ,________________מרחוב _ ______ ת.ז. _________אני הח"מ _______

 כן, מצהיר בזאתבחוק אם לא אעשה  כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים

 כדלקמן:

אני מורשה החתימה של _____________________, מס' ח.פ.2שותפות _____________  .1

( וחתימתי, בצירוף חתימה של מורשה חתימה נוסף ובצירוף חותמת המציע, "המציע" –)להלן 

 מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.

 ו של המציע.אני מורשה ומוסמך כדין ליתן הצהרה זו בשמו ובעבור .2

 –שפרסמה המועצה )להלן  1221הנני עושה תצהירי זה כחלק מהשתתפות המציע במכרז מס'  ./

 "(, וכתנאי להשתתפות המציע במכרז, וכתנאי לכל התקשרות עם הקבלן.המכרז"

סוכניו מבטחיו, מנהליו, , שלוחיו, עובדיו, יועציו, קבלני משנה, המציעאני מצהיר ומתחייב כי  .1

ורם מטעמו, ישמרו על סודיות המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות וכל אדם או ג

  זו, וכן על סמך התחייבות הקבלן לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן.

כל מתחייב לשמור בסוד מידע סודי שיגיע אליו עקב ביצוע מכרז זה, ולהחתים את  המציע .2

למסור ולא יר זה, לפיו יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא על תצהו וכל מי מטעמו עובדי

כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר, או בתוקף, או במהלך ביצוע , להביא לידיעת כל אדם

 תוך תקופת ביצועם, לפני תחילתם, או לאחר ביצועם וכן אגב ביצועם.  -הוראות מכרז זה, וזאת 

כנית, נתון, (, מסמך, תכתובת, תKnow-How, ידע )(Informationכל מידע )  -"מידע סודי"

תמונה, וידאו, איור, ציור, תרשים, שרטוט, מדידה, מודל, אישור, היתר, חוזה, 

דו"חות ביטוח, דו"ח שמאות, תחשיבים, הסכם, שומות, חיובים, תשלומים, 

, כתובת ןחוות דעת, מספרי טלפומידע רפואי, מידע משפטי, מידע פיננסי, 

 קוד, סיסמא, יישומי מחשב,, IPכתובות ואר, כתובת דוא"ל, למשלוח ד

ת ומסמכים טכניים, לומדה, רישום, סוד ספרות מקצועית, הוראו אפליקציות,

עסקי, נהלים, תרשימי זרימה, וכן כל מידע אודות המועצה ו2או או  מסחרי

 נבחרי הציבור ו2או תושבי המועצהעובדי המועצה ו2או גמלאי המועצה ו2או 

שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, אשר יגיע לידי הקבלן או או יועצי המועצה, ו2

במישרין או בע"פ, או למי מטעמו עקב בקשר למתן השירותים במכרז זה, בכתב 

בעקיפין, בין אם נתקבל בקשר עם ו2או במהלך מתן השירותים, לפניו או לאחר 

ידע שהכלל יכול מכן, או מידע שידיעתו תשמש "קיצור דרך" לשם הגעה למ

במדיה נשלפת, בתעתיק, בתקליטור, בהתקן קשיח, בנייר, להגיע אליו, לרבות 

 אמצעי אחר העשוי לאצור מידע, בין ישיר ובין עקיף.  ואכלי בדוא"ל או ב

אני מבין ומודע כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע הסודי, בכל צורה שהיא, לכל  .1



 גדרותלביטוח רכוש וחבויות עבור המועצה האזורית  1221מכרז פומבי מס' 
 

 11מתוך  1/עמוד 

 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,ל המציעהמציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה שוחותמת חתימת 
 

לנציגי הרשות המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג אדם ו2או גוף כלשהם מלבד 

הרשות המוסמך מראש ובכתב, עלול לגרום לרשות ו2או לצדדים שלישיים נזק מרובה ומהווה 

 .1899 -בחוק העונשין, התשל"ז 110עבירה פלילית לפי סעיף 

ו הנובע ממתן כל הקשור אואני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי  .9

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן , והשירותים

, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא לכךהשירותים, ובכפוף 

 בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן, את המידע. 

גוף ו2או  ,ולאחר מכן, לא לאפשר לכל אדםמתן השירותים חייב כי במשך כל תקופת מתאני  .0

מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור 

או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או 

 באופן ישיר ובין באופן עקיף, לצד כלשהו.כל חפץ או דבר, בין 

אני מתחייב לנקוט את כל אמצעי הזהירות הקפדניים והנדרשים בדין, ולעשות את כל הדרוש  .8

כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות שמירה על סודיות המידע, ובין השאר, 

  .לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים

תבקש לכך, כל חומר כתוב או חפץ שקיבל ילמועצה, מיד כשהחזיר למצהיר ומתחייב, המציע  .10

עקב מתן השירותים, או שקיבל מכל אדם ו2או למציע מהמועצה ו2או השייך לה ו2או שהגיע 

גוף עקב מתן השירותים למועצה או חומר שהכין עבור המועצה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

 מר כאמור או של המידע הסודי.מתחייב שלא לשמור עותק כל שהוא של חוהמציע 

אחר, איסוף מידע בדרך או באופן המנוגדים ע"י לא יבצע, ישירות או בעקיפין, בעצמו או  המציע .11

 לדין. 

, חוק הגנת הפרטיות, 1899 -אחר הוראות חוק העונשין, התשל"ז  ולקייםאני מתחייב לפעול  .12

אגרי המידע במשרד , תקנות הגנת הפרטיות, הוראות הנחיות רשם מ1801 –התשמ"א 

 ., בנוסחם האחרון והמעודכןהמשפטים, הוראות המועצה והוראות כל דין

קבלן, שלוח, יועץ, גורם מקצועי וכל מי , סוכןתוכן מסמך זה לידיעת כל עובד,  יביא המציע ./1

 מטעם המציע המעורבים בכל דרך שהיא בהליך המכרזי ובביצוע השירותים, והנובעים מהם. 
 

 חתימתי, ותוכן תצהירי אמת ולראיה באתי על החתום: זהו שמי, להלן

 

 אישור עורך הדין:
 

אני הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר2ת בזה כי ביום 
________, מר2גב׳______________ הופיע2ה בפני במשרדי ברח׳ _______________

_________________, ת.ז. מס' ___________________2 המוכר לי אישית, שהינו מורשה  
ואחרי שהזהרתיו2ה כי עליו2ה להצהיר את האמת וכי  ומוסמך לחייבו בחתימתו, חתימה של המציע

 .ת2יהיה צפוי2ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת2יעשה כן, חתמ2ה בפני על התצהיר דלעיל
 

 __________________, עו"ד    ______________________ 

 תאריך חתימה ידנית וחותמת תאגיד ת.ז. שם מורשה החתימה
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 11מתוך  2/עמוד 

 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,ל המציעהמציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה שוחותמת חתימת 
 

 חתימה וחותמת       תאריך 

 1ב'  נספח - 1976 -, התשל"ו לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר 

 תאריך: _______2___2___

 לכבוד

 "(המועצה" –)להלן  המועצה האזורית גדרות

 א.ג.נ., 

__________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני הח"מ _____________ , ת.ז. _____

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר2ה בזה כדלקמן:

( המבקש "המציע"נותן תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע )להלן: אני  .1

 בשם זה צהירת לתת2ת מוסמך ואנישפרסמה המועצה,  1221' במכרז מסהמועצה להתקשר עם 

 .המציע

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .2

(. אני מאשר2ת כי הוסברה לי משמעותו "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן:  1891-התשל"ו

 של מונח זה וכי אני מבין2ה אותו. 

זרים )איסור העסקה שלא כדין  עבירה לפי חוק עובדים – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין 1809-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1881-תנאים הוגנים(, התשנ"אוהבטחת 

-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011

תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: הוזמן על ידי תושב  - "מומחה חוץתו של המונח "משמעו

ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום 

שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית; הוא שוהה בישראל כדין; בכל תקופת שהייתו בישראל 

ותו הייחודית; בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה הוא עסק בתחום מומחי

חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר 

 .הלשכה לסטטיסטיקה

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. ./

 (במשבצת המתאימה X)סמן  .4

  ד האחרון להגשת ביותר משתי עבירות עד למוע לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

 .1221' מס מכרזההצעות )להלן: "מועד להגשה"( מטעם המציע ב

  הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחותהמציע או בעל זיקה אליו 

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  אחתהורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה המציע או בעל זיקה אליו 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 1880-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 8כמו כן אני מצהיר, כי הוראות סעיף  .2

)להלן: "חוק שוויון זכויות"(, בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, לא חלות על המציע. 

זכויות חלות על המציע, הרי שהנני מצהיר כי הוא  לחוק שוויון 8לחילופין, ככל שהוראות סעיף 

 :מקיים אותן, בין היתר כמפורט להלן
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 11מתוך  //עמוד 

 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,ל המציעהמציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה שוחותמת חתימת 
 

עובדים לפחות, המשתתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של  100אם המציע מעסיק  .2.1

 8משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ;לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

אם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  .2.2

החברתיים כאמור לעיל, ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל, המציע 

לחוק  8מצהיר בזאת, כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ן זכויות, הוא גם פעל ליישומן; שוויו

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד  ./.2

ימים ממועד ההתקשרות, ככל  0/העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .שתהיה
 

דים המציע לא יעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו, עוב .1

זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת, בין אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה 

או כל גורם אחר יתקשר. ידוע למציע , כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת 

תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי הסכם ההתקשרות, ותהווה הפרה יסודית של הסכם 

 .ציעההתקשרות מצד המ

 ידוע לי כי הרשות רשאית לפסול את הצעת המציע, ככל שיתברר כי הצהרה זו איננה נכונה. .9

 

 .אמת תצהירי ותוכן, זו חתימתי, שמי זה

 

 ה וחותמתחתימ  תאריך

 

 הדין עורך אישור

אני הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר2ת בזה כי ביום 
יע2ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________, מר2גב׳______________ הופ

שהינו מורשה 2 המוכר לי אישית, ת.ז. מס' ____________________________________,  
ואחרי שהזהרתיו2ה כי עליו2ה להצהיר את האמת וכי  ,ומוסמך לחייבו בחתימתו חתימה של המציע

 ת2יעשה כן, חתמ2ה בפני על התצהיר דלעיל.ת2יהיה צפוי2ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 

 __, עו"ד________________     ______________________

 חתימה וחותמת       תאריך 
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 11מתוך  4/עמוד 

 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,ל המציעהמציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה שוחותמת חתימת 
 

 6ב'  נספח - ניגוד ענייניםהיעדר בדבר הצהרה 

 תאריך: ______________

 לכבוד

 "(המועצה" –)להלן  המועצה האזורית גדרות

 

 יגוד ענייניםנהיעדר בדבר הצהרה הנדון: 
 

____ מרחוב _________________ __________ת.ז. _ __________________הח"מ  יאנ

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים , עיר ____________

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

' ח.פ.2שותפות מס, _______החתימה של ______________אני מורשה  .1

( וחתימתי, בצירוף חתימה של מורשה "הקבלןאו " "המציע" –להלן )__________ ___

 חתימה נוסף ובצירוף חותמת המציע, מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.

 ליתן הצהרה זו בשמו ובעבורו של המציע.כדין אני מורשה ומוסמך  .2

 –שפרסמה המועצה )להלן  1221הנני עושה תצהירי זה כחלק מהשתתפותי במכרז מס'  ./

  וכתנאי להשתתפות המציע במכרז והגשת הצעה במסגרתו."( המכרז"

ו2או  מתחייב ומצהיר כי אין הוא יודע על מניעה חוקית ו2או חוזיתקרא, מבין, המציע  .1

הפריע למתן השירותים מנוע ו2או לעכב ו2או ל, שיש בה כדי לכלכלית ו2או אופרטיבית כלשהי

קשור ו2או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל עניין אחר שיש  נוזה, וכי המציע איעל פי הסכם 

היה ביחס להתחייבויותיו או מראית עין לניגוד עניינים,  בו ניגוד עניינים, חשש לניגוד עניינים

 ."(המזמין" או "המועצה" –)להלן  המועצה האזורית גדרותהסכם עם וייחתם 

למציע ו2או לנושאי המשרה במציע ו2או לבן משפחתו )לרבות  המציע מתחייב ומצהיר כי אין .2

בני משפחתה מדרגה ראשונה( של בעל השליטה במציע, ו2או לתאגידים הקשורים עם המציע, 

כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המועצה 

 כה במכרז, במסגרת תנאי המכרז הנ"ל.והשירותים שעל המציע לספק לה, היה ויבחר כזו

חברות בנות, חברות בעלות אחזקה בחברה המציעה, או   – "תאגידים קשוריםלעניין זה "

חברות בהן קיימת אחזקה לחברת האם של החברה 

 המציעה.

קרוב משפחה שהוא חבר מליאת המועצה ו2או פקיד  אין למציע ו2או לנושאי המשרה בו, .1

 צה.במועצה ו2או עובד המוע

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות. –" קרוב משפחה" לעניין זה

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה  –" חבר מועצה"

 בו.  

המציע מתחייב להימנע במשך כל תקופת ההסכם עם המועצה מלקחת חלק ו2או להיות  .9

ו העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים או מעורב בכל עסקה, שירות ו2או עניין אחר שיש בו ו2א

 חשש לניגוד עניינים ביחס להסכם עם המועצה.

ידוע למציע כי עליו לדווח מראש, בכתב, למועצה, על כל כוונה בלי לגרוע מכלליות האמור, מ .0

שלו ו2או של כל מי מטעמו, להתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה, ולפעול אך ורק בהתאם 
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 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,ל המציעהמציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה שוחותמת חתימת 
 

המועצה רשאית לא לאשר המשפטי של המועצה בעניין. מובן ומוסכם עלי כי להוראות היועץ 

לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי 

 אפעל בהתאם להוראות אלה בהקשר זה.

המציע מתחייב ומצהיר, כי היה ובתקופת ההתקשרות עם המועצה במסגרת המכרז הנ"ל,  .8

א לידיעתו ניגוד עניינים כאמור, או אם ייווצר חשד לניגוד עניינים שכזה, יודיע עליו בכתב, יוב

, והוא יתנהל באופן גלוי, פתוח וכנה, יסייע למועצה ליועץ המשפטי של המועצהמיידי באופן 

 ויעביר למועצה כל מידע העשוי להיות רלוונטי לקביעה האם קיים ניגוד עניינים אצלו.

ע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם שייחתם בין המועצה לבין המציע, המציע מבלי לגרו .10

, ולהמנע של המועצה בנושאוהוראה כל החלטה , בכל עת, מתחייב ומצהיר לקבל על עצמו

של המועצה הנו שיקול דעתה  מכל ערעור ו2או השגה ו2או טענה ו2או תביעה כלפי המועצה.

 .החלטה על הפסקת ההתקשרות בלעדי, מלא ומוחלט, ובכלל זהסופי, 

כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע, ככל שיתברר כי הצהרה זו  למציעידוע  .11

 איננה נכונה.

 

 .אמת תצהירי ותוכן, זו חתימתי, שמי זה

 

 

 ה וחותמתחתימ  תאריך

 

 

 הדין עורך אישור

ת בזה כי ביום אני הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר2
______________ הופיע2ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________, מר2גב׳

שהינו מורשה 2 המוכר לי אישית, ת.ז. מס' ____________________________________,  
ואחרי שהזהרתיו2ה כי עליו2ה להצהיר את האמת וכי  ,ומוסמך לחייבו בחתימתו חתימה של המציע

 וי2ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת2יעשה כן, חתמ2ה בפני על התצהיר דלעיל.ת2יהיה צפ
 

 __, עו"ד________________                  ________________

 חתימה וחותמת       תאריך 
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 מפרט ביטוחי המועצה

 'גמסמך 
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 1נספח ג'  -תנאים כלליים רשויות 
  

 :סקירה כללית על המועצה

"( הרשות" או "המועצה)להלן: "( 200211200, ח.פ. 2/)סמל ישוב:  אזורית גדרותמועצה ה

המועצה מדורגת במדד דונם.  000,/1שלה הוא  ושטח השיפוט, בישראל מרכזמחוז הב נמצאת

 (.10)מתוך  8כלכלי בדירוג -החברתי

ל יבנה; ומועצה אזורית חב בצפון במועצה אזורית ברנר :גבולות שטח השיפוט של המועצה הם

ובמועצה אזורית באר טוביה; ובמזרח  במערב במועצה אזורית באר טוביה; בדרום, בישוב גן יבנה

 ומועצה אזורית באר טוביה בישוב גדרה

במועצה , התגוררו 2019סוף שנת לנכון  ,למ"ס(בישראל ) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי נתוני 

עיין באתר האינטרנט של המועצה , ניתן לעל המועצה תושבים. למידע נוסף 2,200

(http://www.gderot.muni.il/ וכן באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,)

(tps://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/local_authorities17_1759/1067_0032.ht

pdf). 

 

 :הנהלת המועצה ונבחרי הציבור

, 9102000עשרת, ד.נ. עמק שורק  -, וכתובתה למשלוח דואר בישוב עשרתמשרדי המועצה שוכנים 

 ./http://www.gderot.muni.il, אתר אינטרנט 0218110-00פקס'  0218100-00טל' 

  .10 –)נוסף על ראש המועצה(  חברי המועצה בראש המועצה עומד מר יוסי קנדלשיין, ומספר

 מנהלי מחלקות. 12, מתוכם 109   :מועצהה מספר עובדי

, 021-9901020 ' , טל11021 אלפי מנשה 2, רח' מנור משה חביב : של המועצה יועץ הביטוח

 .moshe@mhaviv.com , דוא"ל:1102282-099פקס' 

 . 00-0218109טוביה ישמח, טל'    גזבר המועצה: 

 .   00-0218128לימור רובינזון, טל'   הממונה על הביטוח: 

 

 חרת(שם המבוטח בכל הפוליסות )אלא אם פורט במפורש א

חל"צים , אזוריתה המועצה בחסות עמותות או2ו, כלכליות חברות או2ו מועצה אזורית גדרות

ככל שיש לרשות אחריות בגין תאגיד המים ובתנאי כי )המים  יתאגידמוסדות, השייכים למועצה, 

במידה בה חייבת )מל"ח ופס"ח , הג"א(, גופים שלובים, בביטוחי תאגיד המים קיים סעיף מקביל

מבני , יש חובה לבטחםשהרשות  גופים משפטיים של(, ציודם ות על פי כל דין לבטחם ו2או אתהרש

ספריה, בית העם, , מוזיאוןלרבות )אך מבלי למעט( מרכזי תרבות, מבני דת, ציבור, מבני חינוך, 

מערכת מתקני כושר, מתקני ספורט, חדר כושר,  ,שחייה בריכת, ס"מתנ, קשישל עמותת מרכז יום

 גוף כל, הדתית המועצה, , מעונות יום, צהרונים, מרכז הורות ומשפחהחוגים מפעיליהטיפוס, קיר 

 אדם או משפטי גוף ,בו שליטה לרשות שיש או בשמם הפועל אדם כל, לרשות המסונף אחר משפטי

http://www.gderot.muni.il/
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/local_authorities17_1759/1067_0032.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/local_authorities17_1759/1067_0032.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/local_authorities17_1759/1067_0032.pdf
http://www.gderot.muni.il/
mailto:moshe@mhaviv.com
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 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,ל המציעהמציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה שוחותמת חתימת 
 

ראש הרשות, רשות, ה מנהליעובדי הרשות, , הרשות מתקני שוכרי, בתקציבו משתתפת שהרשות

, ועדי הוריםחברי וועדות שונות )לרבות וועדות משנה(,  ,חברי מועצת הרשותת, סגן ראש הרשו

 מתנדבים.תנועות הנוער, מדריכים וחניכים ב

או יותר באותו  22%-כל גוף או ישות משפטית שבו למועצה אחריות או שליטה ב –"גופים שלובים" 

מתקציבו  22%-גוף או ישות משפטית או בפעילותו, או שהרשות מממנת יותר מ

ל אותו גוף או ישות משפטית, עמותות שונות בהן חברה המועצה, בין שהשנתי 

 בהשתתפות כספית אם בבעלות או

 

רשות מקומית, על כל עיסוקיה וגופים נוספים כמפורט בשם המבוטח,  :עיסוקו של המבוטח

חרים תחת פעילויותיהם, תפקידיהם המבוצעים על ידם בין במישרין ו2או בעקיפין באמצעות א

 .ו2או באישורם ו2או מטעמם ו2או בידיעתם ,חסותם

 

 למועצה הזכות להאריך את 2/120/22, וכלה ביום 00:00בשעה  12012210: מיום תקופת הביטוח

 תקופת ההתקשרות ולחדש את הביטוח, בתנאים ובהוראות הנקובים במסמכי המכרז.

 

 כלליים: תנאים

 שווים, ללא הצמדה וריבית, וייחשבו כ"מזומן". תשלומים 0 -פרמיות הביטוח ישולמו ב .1

בהגדרת  הרשות תהיה רשאית להוסיף מבוטחים ו2או להוציא מכלל ביטוח מבוטחים הנכללים .2

 .המבוטח דלעיל, בהודעה בכתב שתימסר למבטח

המבטח מוותר על זכותו להעלות כלפי המועצה טענה בדבר קיום ביטוחים אחרים ו2או  ./

 .בתשלום נזקים מבטחים אחרים השתתפות

לידיעת ראש בכתב אך ורק מידע שהגיע  –"ידיעה" התייחסות ל קיימת בפוליסהבכל מקום בו  .1

 או גזבר המועצה או האחראי על הביטוח ברשות. או מזכיר המועצה או מנכ"ל המועצה המועצה 

 ","הוראות המבוטח ,התייחסות ל"ידיעת המבוטח" הבכל מקום בו קיימת בפוליס .2

 ""כוונה-ו ,"הוראה" ,ו"כוונה" כזו כ"ידיעה" ,"הוראה" ,יראו "ידיעה" ,וטח"כוונת המב"

 או האחראי על הביטוח ברשות.ראש המועצה ו2או גזבר המועצה של 

אירוע ביטוחי בשל תיאור בלתי מדויק ו2או נכון בדבר מהות פעילותו של ות לא יחריגו הפוליס .1

 ו2או אינו נחשב לעניין מהותי. נשוא הביטוח שנעשה בתום לב המבוטח ו2או הרכוש

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב המוענקת במפורש או מכללא בעקבות תשלום פיצוי ו2או  .9

במפורטים להלן ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם ו2או גוף  שיפוי למבוטח נגד

 -וכן כנגד  שגרם לנזק בכוונת זדון

 ו לעמותות הקשורות למבוטח.חברות בנות, שלובות וקשורות למבוטח ו2א .א

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

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

עובדי המבוטח, מנהלים, חברי מועצה, ממלאי תפקידים במסגרת המועצה, המבוטח,  .ד

 בים.ד, מתנחברי מליאה ובני משפחותיהם
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גופים הנמצאים בהתקשרות חוזית עם המבוטח ו2או קשרי מסחר ו2או נותני שירות  .ה

 .למבוטח

בגין נזקים הנובעים מאחריות המדינה בתקצוב , מדינת ישראלאו משרדי הממשלה  .ו

 פעילות המועצה 

 .ברי רשות ו2או שוכרים ברכוש המבוטח .ז

אם אירע אמצעי מיגון, אלא ל ותהקשור לפוליסות לא תתווספנה התנאות ו2או דרישות כלשהן, .0

 לאחר הסכמה מראש ובכתב של המבוטח. אירוע ביטוחי או 

העתק מדו"ח שמאי הסופי יועבר לעיונו של המבוטח תוך זמן סביר בסמוך להעברתו לחברת  .8

 .הביטוח
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 2נספח ג'  - פרקי הביטוח המבוקשים

 ביטוח רכוש 1פרק 

בשינויים  2011יט י פוליסה לביטוח רכוש ב, היקף הכיסוי הביטוחי יהיה עפ"אש מורחב

 ובהרחבות המפורטים להלן, ללא תוספת פרמיה: 

 .כל הרחבות הכיסוי הינן על בסיס נזק ראשון ויחולו במלואם מעל ההשתתפות העצמית

 .פוליסה זו מורחבת לכסות הוצאות הדרושות להכנת תביעה, לרבות שכ"ט יועצים ומומחים

 , על בסיס נזק ראשון. ₪ 100,000בוטח בהכנת תביעתו עד לסך שונים המסייעים בידי המ

                                                                                             הפוליסה כוללת נזקי טבע ורעידת אדמה

₪ 9,000,000היקר ביותר הוא בית העם מבנה ה  

שערים  סככות וצריפים,, מערכת קיר הטיפוס)אך מבלי למעט( ותאור לרבות מכל סוג  מבנים

בריכת שחייה, מבנים לשימור, , מקווה טהרה, פרמיה מתקני חוץ, מבני ספורט ומשחק, מיון וגדרות,

 תת קרקעיים ועיליים. מתקני תאורה, גשרים ומעבריםמוזיאון, 

 _____      ___________ ₪ %    מיליון שקל     81                                                

 

  בהימצאם במבנים או בסמוך להם. יוד מכל סוג ותיאורוצ תכולה

 _____      ___________ ₪ %      מיליון שקל   21                                               

 

כבישים,  מקלטים, גדרות, שערים ומדרכות,)אך מבלי למעט( לרבות  תתשתיות מוניציפאליו

, גינות וטלפון, תמרורים, רמזורים, לוחות פרסום, די חשמלשבילים, מגרשי משחקים וספורט, עמו

חניונים, דוודים, מערכות הסקה, מערכות  מיכלי מים, גנים, תחנות הסעה,  מיכלי איסוף אשפה,

מערכות על קרקעיות ותת פסלים, אנדרטאות, , תקשורתמערכות סולאריות, מערכות חשמל, 

                    ע"ב נזק ראשוןורת דלק, גז, חשמל ותקש ביוב, קרקעיות של מים,

 _____      ___________ ש"ח %      מתוך המבנים מיליון  שקל 11 

 

  שקל 1,111,111  – כיסוי כל הסיכונים

 הכיסוי חל גם בעת העברה כולל גניבה

                                                                                         ₪ 200,000מוגבל ל  הכיסוי-לגבי כיסוי גניבה2פריצה מחוץ לחצרי המבוטח

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

 

 השתתפויות עצמיות

 לאירוע. ₪ 20,000 –מבנים ותכולה ותשתיות 

 לאירוע. ₪ 200,000מקסימום  ₪ 20,000מנזק, מינימום  2%        –נזקי טבע 

 ₪ 2,000,000 -ולא יותר מ ₪ 0,000/מסכום הביטוח לאתר, אך לא פחות מ  10%  -רעידת אדמה 
 לאירוע.

 לאירוע. ₪ 12,000  -שוד או פריצה 



 גדרותלביטוח רכוש וחבויות עבור המועצה האזורית  1221מכרז פומבי מס' 
 

 11מתוך  41עמוד 

 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,ל המציעהמציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה שוחותמת חתימת 
 

                                                                  לאירוע. ₪ 12,000                -כה"ס 

 ש"ח_______________   סה"כ פרמיה למזומן                                                              

 ג'ביטוח אחריות כלפי צד  2פרק 

 היקף הכיסוי :   

 לביטוח אחריות כלפי צד שלישי. 2011פוליסת ביט על בסיס 

 . ₪ 00,00010,0, לתקופת הביטוח  ₪ 2,000,000לאירוע   גבול אחריות

 ירוע.לא ₪ 20,000: השתתפות עצמית

 הרחבות לפוליסה: 

רבות, שיפוץ, בניה, , עיסוקו של המבוטח כולל גם עבודות קבלניות שונות ללמען הסר ספק .1

 , גינון וכד'.הריסה, אחזקה, פיתוח

אחרת, פעילות או  ת, ספורטיביתחברתי למען הסר ספק, הכיסוי חל גם על כל פעילות תרבותית, .2

מערכת קיר הטיפוס, מטווח, צעדות, ת שחייה והדרכת שחייה, חדר כושר, חוגים, בריכומתנ"ס, 

   .המאורגנים ע"י המבוטח ו2או עבורוועים ומופעים רגילים וגם שנתיים איר

נבחרי ציבור, , אחריותו השילוחית של המבוטח בגין עובדיםעל גם , הכיסוי חל למען הסר ספק ./

משלחות וכל אדם הפועל תנועות נוער, מדריכי הורים, מתנדבים,  תלמידים, ועדי יועצים,

 או מטעם גוף2ארגון הפועל מטעמו, בארץ ובחו"ל. של המבוטח,  מטעמו

בגין מעשה או בתנועות הנוער, וחניכים מדריכים , מתנדבים הפוליסה מורחבת לכסות אחריות .1

 .מחדל שנעשו בביצוע פעילות ההתנדבות

 
 ש"ח_______________   סה"כ פרמיה למזומן                                                                         

 

                       

 מעבידים חבות ביטוח /פרק 

 לביטוח אחריות מעבידים. 2011הפוליסה תהיה על בסיס פוליסת ביט 

שורה במישרין ו2או בעקיפין כל עובדי המבוטח העוסקים בכל עבודה הק העובדים המבוטחים:

 בעיסוקו של המבוטח.

 ₪מיליון   11 שכר עבודה שנתי כולל משוער לתקופת הביטוח  שכר עבודה משוער:

  גבולות האחריות:

 לתובע ולמקרה. ₪ 20,000,000

 לתקופת הביטוח .  ₪ 20,000,000

 השתתפות עצמית: 

 לאירוע. ₪ 12,000 –לאירוע. מחלות מקצוע  ₪ 10,000

 ₪_______________  סה"כ פרמיה למזומן                                                                     



 גדרותלביטוח רכוש וחבויות עבור המועצה האזורית  1221מכרז פומבי מס' 
 

 11מתוך  42עמוד 

 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,ל המציעהמציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה שוחותמת חתימת 
 

 
 

 

 

 

 ברשות מקצוע בעלי של מקצועית אחריות 4רק פ

כפוף לשינויים המפורטים  122000בהתאם לנוסח פוליסה לביטוח אחריות מקצועית מהדורת ביט 

 להלן:                  

 : ם המבוטחש

כל אחד מבעלי המקצוע בגינם נערך הביטוח שהינם וכן  כל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" .1

 עובדי הרשות, בגין מעשה או מחדל שנעשו בקשר עם עבודתם אצל המבוטח.

הפוליסה מורחבת לכסות את חבותם החוקית עפ"י כל דין של בעלי המקצוע השונים  .2

פקחים, גזברים, חשב שכר, עמו הכוללים: המועסקים ע"י המבוטח ו2או פועלים מט

ממונה על יועצים, , דבירים, חשמלאים, וטרינרים, מםפסיכולוגים, עובדים סוציאליי

 הבטיחות, תברואנים.

 הרחבות לפוליסה: 

הפוליסה תכסה גם עובדים אחרים המפעילים ידע  מקצועי אחר שעיסוקם מחייב רישוי עפ"י  .1

 .דין

אחריות שילוחית ו2או ישירה בגין עבודתם של נותני שירותים הפוליסה מורחבת לכסות גם  .2

 מקצועיים חיצוניים שאינם עובדי הרשות. 

 הפוליסה תכסה תביעה בגין זיהום תאונתי  ./

הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו החוקית של המבוטח , ישירה ושילוחית, בגין מעשה  .1

, נהגי אמבולנס, מגישי חובשים או מחדל רשלניים, טעות או השמטה של רופאים, אחיות,

 ועובדי רפואה אחרים במהלך עיסוקם במקצועם עבור הרשות. עזרה ראשונה,

 ש"ח. 200,000*  הפוליסה מכסה הוצאות הגנה משפטית בהליכים פליליים עד לסך 

 חודשים 12הפוליסה כוללת " תקופת גילוי" של 

  ₪ 1,200,000 תקופת הביטוחגבול אחריות לתובע ,למקרה ול -מקצועית גבול אחריות 

 ₪ 0,000/עד    – השתתפות עצמית

                                                                             

  ₪_______________   סה"כ פרמיה למזומן                                                                           

 

 הסיכונים כל – כספים וחביט 6פרק 

מוסדות חינוך ומוסדות אחרים המופעלים על ידי משרדי המבוטח,  מקום המצא הכספים:

בהעברה ממקום למקום בכל התחום  המבוטחים, או שמתקיימת בהם פעילות המקומית.

הטריטוריאלי ע"י עובדי המבוטח ו2או שליחים מטעמו ו2או חברות להעברת כספים המועסקות ע"י 

 וטח.המב



 גדרותלביטוח רכוש וחבויות עבור המועצה האזורית  1221מכרז פומבי מס' 
 

 11מתוך  /4עמוד 

 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,ל המציעהמציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה שוחותמת חתימת 
 

, שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשליטה ביטחונית של שטח מדינת ישראל :תחום טריטוריאלי

 צה"ל. 

 על בסיס נזק ראשון. ₪ 100,000 סכום הביטוח:

 היקף הכיסוי : 

לשינויים המפורטים  כפוף 2011 ביט מהדורת –כספים  -הסיכונים  כל -בהתאם לנוסח פוליסת ביט 

 להלן:

אחר ומשיכת רה של זיוף חלקי או מלא של המחאות ו2או כל מסמך סחיר הכיסוי יכלול מק

 מבוטל. –לפרק חריגים בפוליסת ביט  11סע' התמורה. 

 למען הסר ספק, הכיסוי כולל נזקי טבע ורעידת אדמה.

הביטוח מורחב לכסות גניבת כספים בהיותם סגורים ונעולים במקום סגור ע"י השגה שלא כדין 

י שאינו מורשה במפתח מותאם ו2או ע"י שימוש בקוד , אף ללא סימני פריצה ו2או שימוש ע"י מ

 ואלימות הגלויים לעין.

 לכל מקרה ביטוח. ₪ 2,000 השתתפות עצמית:

                                                      

  ₪_______________  כ פרמיה למזומןסה"                                                                       

  

                                                                          

 אלקטרוני וציוד מכני שבר ביטוח 7פרק 

 הציוד המבוטח:

מערכות חשמל וכוח, מערכות מיזוג אוויר, מתקני מים, מכוני שאיבה ,לוחות חשמל ולוחות פיקוד 

מערכות הסקה, מערכות חימום, מערכות אטורים, טורבינות, טרנספורמטורים, ובקרה. גנר

 ציוד בריכה ומרכזי ספורט וכד'.סולאריות, 

 מחשבים, מחשבים ניידים וכל ציוד נילווה.

  סכום הביטוח:

 ש"ח לשבר מכני. 200,000,/

 לציוד אלקטרוני. ₪ 1,200,000

 היקף הכיסוי : 

מהדורה חדשה עדכנית  –נות )שבר מכני( וביטוח ציוד אלקטרוני מכו –בהתאם לנוסח פוליסת ביט 

 כפוף לשינויים המפורטים להלן:

 למען הסר ספק, הכיסוי כולל נזקי טבע ורעידת אדמה, ושחזור נתונים ותוכנות מידע.

 ש"ח. 2000לכל מקרה ביטוח   :השתתפות עצמית

 שקל למקרה ביטוח.   920למחשב נייד 



 גדרותלביטוח רכוש וחבויות עבור המועצה האזורית  1221מכרז פומבי מס' 
 

 11מתוך  44עמוד 

 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,ל המציעהמציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה שוחותמת חתימת 
 

  ₪סה"כ פרמיה למזומן   _______________                                                                        

 

 

 למתאמנים בחדר הכושר אישיות תאונות ביטוח 8פרק 

ביטוח תאונות אישיות למתאמנים, המכסה שורה של פגיעות שנגרמו במהלך רכישת כיסוי 

סת המתאמן לחדר הכושר מועדון הספורט ועד כולל תרגילי חימום וריצה, מרגע כני, האימון

 היציאה ממנו.

  שם המבוטח:

 . מתאמנים בחדר הכושר2 מועדון הספורט של המבוטח

 .מתאמנים 100 -כמספר מבוטחים: 

 סכומי הפיצויים:

  ₪ 200,000                              *  מקרה מוות

 או במקרה של נכות חלקית  ₪ 00,000/תה מתאונה               *  מקרה של נכות מלאה וצמי

צמיתה מתאונה, אחוז מסכום הביטוח, בשיעור 

 אחוז הנכות שייקבע למבוטח                                               

שנה;  20לכל שבוע למי שטרם מלאו לו  ₪ 200 יד-לעסוק במשלחזמני  וא*  אי כושר מלא 

 שנה ומעלה. 20בוע לבני לש ₪ 000

 ימים 11המתנה תקופת 

 שבועות.  20 תקופת הפיצוי לא תעלה על

  ח"ש 0,000//                                אחריות למקרה ולתקופהגבול 

 ₪ 10,000                      הוצאות רפואיות                              *

 ח"ש 10,000טיפול שיניים                                                          *

 

 הערות:

יצטרכו לשלם , לא השנתית לחדר הכושר במהלך התקופה  כמנויים חדשים שיצטרפו מתאמנים .1

 .אלה רק את החלק היחסי בחישוב עד תום תוקף הפוליסה, מחיר מלא בהרשמה

לא יקבלו את כספם , יטוח השנתיתבמהלך תקופת הב, מבקשים לבטל את המנוימנויים ה .2

 .חזרה

 

  ₪_______________   סה"כ פרמיה למזומן                                                                            



 גדרותלביטוח רכוש וחבויות עבור המועצה האזורית  1221מכרז פומבי מס' 
 

 11מתוך  41עמוד 

 ____________________ (בצירוף חותמת התאגיד ,ל המציעהמציע )בתאגיד: ע"י מורשי החתימה שוחותמת חתימת 
 

 
 ביטוח עבודות קבלניות 9פרק 

   2011מהדורת  -: בהתאם לנוסח פוליסת ביט ביטוח עבודות קבלניות היקף הכיסוי

 חודשים מתום תקופת הביטוח לגבי כל פרויקט 12 – ת תחזוקה מורחבתתקופ

התקנה, הרחבה, עבודות חשמל, ות, פיתוח ותשתי, תיקון ת בינוי, שיפוץ, הרחבהעבודו העבודות:

וכן , הריסה, פינוי, גידורניקוז, נגר, תיקון קווי מים וביוב, , הריסה, העמסה, פריקה, הקמה ופירוק

 .דסה אזרחית אחריםסוגי עבודות הנ כל

כל העבודות הגדולות במסגרת פרויקטים קבלנים, נעשות בעיקר במכרזים חיצוניים ושם  הבהרה:

מצורף נספח ביטוח מפורט, מאושר על ידי חברת הביטוח של הזוכה, המתייחס לערך הפרויקט 

 ולהיקפו.

ה ביטחונית של שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשליט, שטח מדינת ישראל :תחום טריטוריאלי

 צה"ל. 

  ₪ 1,000,000    היקף העבודות בשנה :

  ₪ 200,000:   ערך מקסימאלי לעבודה

העבודות הן בהיקפים קטנים כצורך השעה או בחרום ונעשות בעיקר על ידי עובדי המועצה או 

 שלוחיהם ואינן כוללות פרויקטים גדולים . ,קבלנים

 השתתפות עצמית:

  ₪ 12,000מגובה הנזק , אך לא פחות מ  10% –*  נזקי תכנון לקוי 

 ₪ 12,000מגובה הנזק , אך לא פחות מ  10% -*  נזקי רעד והחלשת משען 

 ₪ 20,000מגובה הנזק , אך לא פחות מ  10% -*  נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע 

 ₪ 12,000מגובה הנזק , אך לא פחות מ  20%  -*  נזקי גניבה ופריצה 

 לאירוע. ₪ 10,000 –*  כל נזק אחר 

 לאירוע ₪ 1,000 –*  צד שלישי 

 למחלת מקצוע. ₪ 12,000לאירוע ו  ₪ 1,000 –*  חבות מעבידים 

 

  ₪סה"כ פרמיה למזומן   _______________                                                                            

 
 ביטוח נאמנות 11פרק 

  שם המבוטח:

  כלל בהגדרת "המבוטח", וכן עובדים לשעבר. כל מי שנ
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  109          מס' העובדים:

 2002-11-01   תאריך רטרואקטיבי:

  סכום ביטוח:

 שקל 1,000,000  -*  למקרה ואירוע 

 שקל 1,000,000            -*  לתקופה 

 שקל 20,000:  השתתפות עצמית

 .2011נוסח ביט מוסכם בזה כי הכיסוי הינו בהתאם לפוליסת הנאמנות 

 הרחבה: 

בנסיבות העניין, ניתן להניח  פוליסה תכסה נזקים למבוטח גם כאשר לא ניתן לזיהוי גורם הנזק אךה

 או עובד לשעבר. בוודאות סבירה, כי הנזק נגרם ע"י עובד

 

 

  ₪_______________    סה"כ פרמיה למזומן                                                                         
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 /נספח ג'  -כתב כיסוי 

 תאריך: ______________

 לכבוד

 "(המועצה" –)להלן  המועצה האזורית גדרות

 

 כתב כיסויהנדון: 

 

___________________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת מטה, אנו החתומים 

וכלה  11:11בשעה  11/14/21מיום  , החלחודשים 12למועצה, לתקופה של כיסוי ביטוחי כי ניתן 

ו/או בכל  4/21ן במכרז במפרט הביטוח המצויהמפורטים  ביטוחיםהלגבי כל , 22//1/1/ביום 

 .הודעה אחרת המצ"ב

 

 כתב הכיסוי ביחד עם התנאים הכלליים ותנאי הביטוח כמפורט במפרט המצ"ב, מהווים את

 תקופת הביטוח, אם יוצאו מסמכי ביטוחהפוליסות המלאות ותוקפן לא יפגע ו/או יוגבל במשך 

 אחרים

 

                                        

 

                                                                                                                                                                                                  
 חברת הביטוח חתימה וחותמת

                                                                             _________________________ 
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 הסכם לעריכת ביטוח חבויות ורכוש
 

 2021שנערך ונחתם ביום __________ חודש _________ שנת 

 

  בין

 רותמועצה אזורית גד

 "(המועצהו2או " בעל הפוליסה)להלן " 

 מצד אחד     

  לבין

 סוכן הביטוח ,____________________  

 ע"מ2 ח"פ ________________

 בטלפון _____________ פקס' _____________

 באמצעות דוא"ל _________________

 "(סוכן הביטוח)להלן: "

 מצד שני    

  

 "(. שירותי הביטוח)להלן בקיצור " ותי ביטוח חבויות ורכוששירוהמועצה מבקשת לקבל  הואיל

בו הזמינה קבלת הצעות למתן שירותי הביטוח )להלן  4/21  מכרז מס'המועצה פרסמה ו והואיל

 "(;המכרז"

והמבטח, לאחר שבדק את כל תנאי המכרז, הגיש למועצה הצעה למכרז הנ"ל, המהווה  והואיל

 "(;ההצעה"  -ת בזה והמסומנת כנספח "א" )להלן חלק בלתי נפרד מחוזה זה והמצורפ

 והמבטח מצהיר, כי הינו בעל האמצעים, היכולת הידע  והכישורים לביצוע העבודה;  והואיל

וביום ___________ המליצה ועדת המכרזים של מועצה אזורית גדרות להכריז על הצעת  והואיל

ובהתבסס על הנתונים  המבטח כהצעה הזוכה במכרז בהסתמך על נכונות הצהרותיו

 שבהצעתו, בכפוף לחתימת הסכם זה ומילוי כל התנאים לפיו;

וביום ______________ אישר ראש מועצה האזורית גדרות את המלצת ועדת המכרזים  והואיל

 להתקשר עם המבטח;

    

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן:

וזה מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה המבוא לחוזה זה על ההצהרות הכלולות בו והנספחים לח

 עצמו ויש לקראו יחד ובכפוף לכל סעיפי החוזה.

המועצה מוסרת בזה למבטח והמבטח מקבל על עצמו ומתחייב לתת את על שירותי  .1

ובמפרט שצורף למסמכי , בפוליסות מלואם בהתאם למפורט במסמכי החוזההביטוח ב

 המכרז.
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כמבטח עצמאי, והמבטח מצהיר בזה כי ידוע לו שירותי הביטוח יינתנו על ידי המבטח  .2

שהיחסים הנוצרים עפ"י הסכם זה בין המועצה לבין המבטח ו2או עובדיו אינם יחסים של 

 עובד ומעביד לצורך כל דבר ועניין. 

)להלן  בקיצור "נציג מר טוביה ישמח חוזה זה יהיה  ביצועלצורך  נציג המועצה ./

 המועצה"(.

 

 המחאת זכויות   .4

על פי הסכם  זכויותיוינו רשאי להעביר ו2או להמחות לאחר את חובותיו ו2או המבטח א

 זה לרבות את זכותו לקבלת כספים אלא אם קיבל את הסכמת המועצה מראש ובכתב. 

 

רואים את המבטח כמי שוויתר בחתימתו על הסכם זה, על כל זכות שהייתה לו, אם וככל  .2

ולנקוט בכל הליך, בין זמני ובין קבוע, לצו שהייתה לו, ו2או תהיה לו, לעתור לערכאות 

עשה ו2או אל תעשה, כלפי בעל הפוליסה ו2או צד ג' ו2או מי מטעמם, שתכליתם לעכב, 

להשהות לשבש ו2או למנוע מן המועצה מלפעול מכוח הסמכויות הנתונות לה בסעיף זה 

 ו2או לשחרר את המבטח מן ההתחייבויות שקיבל על עצמו בסעיף זה.

  

 הסכם ותוצאותיההפרת  .6

התנאים הקבועים בחוזה ובפוליסה, לרבות כל סעיפי המשנה שבהם וכל סעיפי  1.1

המפרט והצעת המחיר המצורפים הינם תנאים יסודיים היורדים לשורשו של חוזה 

זה ואם המבטח יפר, לא קיים, או יאחר לקיים תנאי של שהוא מתנאים אלה, יחשב 

עצה תהיה רשאית לראות חוזה זה כמבוטל הדבר כהפרה יסודית של חוזה זה, והמו

 יום. 11לאחר הודעה מוקדמת של 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו  1.2

כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את המועצה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה 

 על פי חוזה זה ועל פי כל דין:

בעניינו ו2או על ידו בקשה למתן צו פירוק הוגשה כנגד המבטח ו2או  1.2.1

זמני או קבוע ו2או כנוס נכסים ו2או הקפאת הליכים ו2או הסדר 

נושים ו2או עיכוב הליכים ו2או פשיטת רגל ו2או מינוי נאמן ו2או 

בקשה להטלת עיקול זמני על נכסיו ו2או בקשה להכריז על המבטח 

ד תיקים בלשכת כחייב מוגבל באמצעים ו2או ניתן כנגדו צו איחו

ההוצאה לפועל ו2או מונה לו ו2או לעסקיו, כולם או חלקם, נאמן 

והכול בין זמני ובין קבוע, והכול בין אם הוגשה הבקשה על ידי צד 

 9ג' ובין על ידי המבטח עצמו וההליך לא נדחה ו2או לא בוטל בתוך 

 ימים ממועד הגשתו.

מני או קבוע או מונה לנכסי המבטח, כולם או חלקם, כונס נכסים ז 1.2.2

 מפרק זמני או קבוע.

המבטח קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה  /.1.2

לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק או שהמבטח הגיע לפשרה או 
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לסידור עם נושיו, כולם או חלקם או שיזם פנה לנושיו למען יקבל 

 אורכה או פשרה או למען הסדר איתם.

ו או חלקו, או הסב זכות המוקנית לו המבטח הסב את החוזה, כול 1.2.1

 על פי החוזה לאחר בלי שקיבל את הסכמת המועצה מראש ובכתב.

 

 שיפוט  .7

סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים 

 .  מרכזמחוז ב

 

 תקופת ההסכם  .8

 12יהיו לתקופה של  ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז זה )ופוליסות הביטוח בהתאמה(

מובהר בזאת כי המועצה בלבד תהא  .120/222/וכלה ביום  01201221חודשים, הלך מיום 

פעמים  1 הבלעדי, להאריך את תוקפו של החוזה עדהמלא ו הדעת על פי שיקולרשאית, 

פעם )בסה"כ תקופת התקשרות כוללת  חודשים נוספים בכל 12לתקופה של עד נוספות, 

 . (, בהתאם להוראות מסמכי המכרזשנים 5אפשרית של עד 

 

 הודעות .9

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן באמצעות הפקסימיליה ו2או  .א

במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה, ו2או באמצעות דואר אלקטרוני 

 ו2או תימסר במשרדו של הצד השני.

ו באמצעות דואר אלקטרוני תראה כאילו הודעה שנשלחה באמצעות הפקסימיליה א .ב

 נמסרה בו ביום ובלבד שהגעתה אומתה טלפונית.

שעות מזמן  10הודעה שנשלחה בדואר רשום תראה כאילו נמסרה לידיו של הנמען כעבור  .ג

 מסירתה בדואר.

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

 ______________________    __________________ 

 סוכן הביטוח   צה                                                          המוע          
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