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 27/2020מכרז פומבי מס'       
 הלביטוח רכב וציוד ממונע של עיריית דימונ

 
 –)להלן ביטוח לרכבים ולציוד ממונע אשר בבעלותה ו/או בשימושהעיריית דימונה מזמינה גופים להציע הצעותיהם למתן 

 , בהתאמה(.המכרז -והעירייה 

 
)כולל מע"מ( אשר לא ₪  1000את מסמכי המכרז על נספחיהם ניתן לרכוש אצל הגברת יפה מרציאנו, וזאת תמורת תשלום בסך 

 .0522715322 -. רכישת מסמכי המכרז יבוצעו באופן טלפוני בלבד דרך טלפון12:00עד לשעה  3.12.20עד ליום וזאת יוחזרו, 
  למען הסר ספק לאחר המועד הקבוע בסעיף זה לא ימכרו מסמכי המכרז.

 
להוריד את ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם באתר האינטרנט של עיריית דימונה, תחת "מכרזים". לאחר רכישתם יש 

 מסמכי המכרז מאתר העירייה ולצרף קבלה המעידה על רכישתם למסמכי ההצעה.

 
עד זאת מצעות פנייה בכתב בלבד, , באת מחלקת ביטוחים, מנהלהגב יפה מרציאנופרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל 

 . yafam@Dimona.muni.il לכתובת מייל , 12:00עד לשעה  2011.25.ליום 

 
מובהר כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה רשאית להתחשב, בין השאר, 

 בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור ניסיונה הקודם של העירייה עם המציע.

 
שיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו אישיות משפטית נפרדת, מציע שהוא אי

 ע.במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המצי

 
. העירייה תהא רשאית לפצל ו/או לחלק את הזכייה המכרז בעצמה העירייה רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא

 בין קבלנים שונים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 
בתוך  בשני עותקיםההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו( תוגש 

 די המציע.י-בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה עלמעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז 

 
ותשולשל לתיבת  בבניין העירייה 303לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים קומה ג' חדר ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד 

צעה)או חלקים ממנה( אשר ה .052-6085170בתאום מראש בלבד דרך מס' טלפון  14:00עד השעה   3.12.20עד ליום המכרזים 
 לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 
ז )או בסמוך לכך( בלשכת היועמ"ש קומה ג', בבניין העירייה מרכ14:15בשעה  3.12.20תיבת המכרזים תיפתח ככל האפשר ביום 

והכל בכפוף )מסחרי חדש, דימונה. וכל משתתף יהיה רשאי להיות נוכח בעת פתיחת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז. 
 (להגבלות משרד הבריאות בעניין נגיף הקורונה

 
 בכבוד רב,                       

 
 מר בני ביטון                     

 ראש עיריית דימונה              
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 :טבלת ריכוז תאריכים

 

 התאריכים הפעילות

  

תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת 
 המציעים

  12:00עד השעה  25.11.2020

תאריך אחרון למענה העירייה לשאלות 
 הבהרה

30.11.2020 

  14:00עד השעה   3.12.2020יום ג'   תאריך אחרון להגשת ההצעות 
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 .כללי 1.4

) להלן: "העירייה" או "המזמין" או "המבוטח" לפי העניין ( פונה בזאת לקבל הצעות   עיריית דימונה .1.1

 .וח כמפורט במכרז זה  )להלן: "השירות" או "הביטוח" לפי העניין(לביט

 .הגדרות .1.2

 .עיריית דימונה–המזמין .1.2.1

 .8 בסעיףה מטעם העירייה כהגדרתה /ת עיריית דימונה נציג/נציג .1.2.2

 .מגיש ההצעה למכרז –המציע  .1.2.3

 סוכן/נת ביטוח. סוכנות ביטוח. –סוכן ביטוח   .1.2.4

 . חברת הביטוח שתבחר להיות המבטחת -הזוכה  .1.2.5

 .שים השירותים נשוא מכרז זהשלגביו נדר עיריית דימונהאו בשימוש רכב בבעלות  –רכב  .1.2.6

 .מבוטח על שם העירייה ועל שם בעל הרכברכב שאינו בבעלות העירייה יהיה  .1.2.7

 במקרה של אובדן מוחלט ישולמו תגמולי הביטוח לבעל הרכב. .1.2.8

 :שהינםלהשתתף במכרז מבטחים רשאים  2.4

ון מבטח תקף ביום הגשת המכרז מאת מדינת ישראל משרד האוצר אגף חברת ביטוח שיש לה רישי .2.1

 :בכל אחד מענפי הביטוח הבאים ,שוק ההון ביטוח וחסכון

 (.)עצמי וצד שלישיביטוח רכב רכוש  .2.1.1

 .ביטוח רכב חובה .2.1.2

 .צעתו תיפסלה -המציע אינו רשאי להגיש הצעה חלקית, היה ויעשה כן   .2.2

ורף לה קבלה לא תובא הצעה שלא תצ -ה המעידה על כךהמציע רכש את מסמכי המכרז וצירף קבל .2.3

 לדיון בפני ועדת המכרזים. 

 :צ"ב והמפורטים להלןמאת ההצעות יש להגיש בהתאם לנתונים ולדרישות המופיעים במסמכי המכרז ה 3.4

 (.1פנייה למציעים )פרק  .3.1

 חוזה  )נספח א'(. .3.2

 )נספח ב'(. טופס הגשת הצעת מחיר .3.3

 .תי ביטוח ) נספח ג'(טופס הגשת הצעה לאספקת שירו .3.4

 מליאת העירייה )נספח ד'(.ו/או לחבר  העירייההצהרה בדבר העדר קירבה לעובד  .3.5

 )נספח ה'(.לעובדים ותשלום קיום חובות חוקיות  תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות, .3.6

 .)נספח ו'( זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה .3.7

 .)נספח ז'( התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים .3.8

 )נספח ח'(. .. כיסויים ותנאיםרשימה לביטוח רכב .3.9

 .'(טניסיון תביעות )נספח  .3.10

 .('י)נספח  ביום פרסום המכרזהעירייה  שבשימושכלי הרכב  רשימת .3.11

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. .3.12
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  1פרק 
 

  פנייה למציעים
 

פונה בזאת לקבל הצעות לביטוח ( לפי העניין  "המבוטח"או "המזמין"  או להלן: "העירייה" )  ריית דימונהיע

 (." לפי העניין הביטוחאו " כמפורט במכרז זה  )להלן: "השירות"

שהנם בעלי רישיון לפעול במדינת ישראל מאת משרד סוכני ביטוח רשאים להגיש הצעות בשם חברת ביטוח 

ועומדים בתנאי הסף  ם במכרז זההאוצר של מדינת ישראל בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים המפורטי

 ובכל דרישה אחרת במכרז זה.

 " בפנייה זו יקרא גם סוכן ביטוח.המציע"

. 052-2715322באמצעות טלפון  אצל הגברת יפה מרציאנו בדרך טלפונית בלבדאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש 

ערך נבכל מקרה לרבות גם אם לא  אשר לא יוחזר₪ ,  1,000, תמורת סך של 15:00- 8:30בימים א' עד ה', בשעות: 

 .המכרז

 

ל , ולהיפך, בכבכל מקום במסמך זה וביתר מסמכי המכרז, בו מוזכר גורם כלשהו בלשון זכר הכוונה לזכר ולנקבה

ן כאלא אם  ,מקום בו מוזכר גורם כלשהו בלשון נקבה הכוונה לזכר ונקבה גם כן, כך גם יהיה לגבי יחיד או רבים

 צוין במפורש אחרת.

 

הסדרת הביטוח תעשה באמצעות חברת ביטוח אחת למעט ) כפי רצון המציע ( ביטוח כלי רכב דו גלגלי ו/או 

התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה טרקטורון שלהם תינתן האפשרות להסדרת ביטוח חובה באמצעות 

 ל "הפול" וכלפי העירייה.המבטח וסוכן הביטוח נוטלים על עצמם את הטיפול אל מו ."הפול"(להלן  ) בע"מ

 

. היה ותוגשנה הצעות על ידי מספר מציעים בשם חברת ביטוח אחת, חברת הביטוח תיוצג על ידי סוכן אחד בלבד

יפסלו ההצעות והעירייה תהיה רשאית אך לא תהיה חייבת לפנות אל חברת הביטוח שתקבע סוכן אחד שייצג 

 אותה במכרז.

כמה סוכני ביטוח, תיפסל ההצעה והעירייה תהיה רשאית אך לא תהיה  היה וחברת הביטוח תגיש הצעה בשם

 חייבת לפנות אל חברת הביטוח שתקבע סוכן אחד שייצג אותה במכרז.

 
 מידע  .1

)   מנופים כלי צמ''ה, אופנועים, טרקטורים, משאיות, לעיריית דימונה יש כלי רכב פרטיים, מסחריים, .1.1
 ונגררים. כלי רכב (  גבי מורכבים על

 .('יבנספח ברשימת כלי רכב ) מצויןלביטוח   כלי רכברוט פ .1.2

 הנה נכונה ליום פרסום המכרז.לרבות סכומי הביטוח רשימת כלי הרכב  .1.3

 ,כלי עבודה המורכבים ע''ג משאיותרשימת כלי רכב כוללת: רכבים פרטים, רכבים מסחרים, משאיות,  .1.4

 טרקטורים וכלי צמ''ה. אופנועים, נגררים,
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, וכלי , טרקטוריםמשאיותה סכומי הביטוח שלאום עם העירייה את מצבת כלי הרכב, הזוכה יעדכן בת .1.5

 .ליום תחילת תקופת הביטוחלרבות המתקנים המותקנים על גבי כלי הרכב נכון ונתונים אחרים  צמ''ה

על הזוכה במכרז יהיה לבדוק ולעדכן את פרטי הרכוש המיועד לביטוח על פי רישיונות הרכב ו/או כל  .1.6

 אחר המאמת פרטי הרכוש.מסמך 

הזוכה יהיה רשאי לבצע בדיקת  .גון כלי הרכב יהיה כפי המיגון המותקן בהם ביום פרסום המכרזימ .1.7

 .העירייהמיגון כלי רכב חדשים יהיה בתאום עם . למיגון הקיים מגונים

 תקופת ההתקשרות .2

 ארבעהת לתקופת ההתקשרות תהא לתקופה בת שנה עם אופציה של העירייה להארכת ההתקשרו .2.1
 .תקופות נוספות בנות שנה כ"א

 1.1.2021המועד לתחילת התקשרות הינו  .2.2

 תוקף ההצעות .3

 31.1.2021 ההצעות למכרז יישארו בתוקף עד ליום 

 תנאי סף .4

מסמכים ואישורים כמפורט להלן הם תנאי הסף ומהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. מציע אשר לא יעמוד 

 יש להגיש את כל המסמכים והאישורים בצרוף למסמך המכרז.ותפסל. בתנאי הסף, הצעתו לא תיבדק 

אישור מפקיד שומה או מרואה חשבון או מיועץ מס, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  .4.1

חברת של  1976  -עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 .הביטוח

 .חברת הביטוחשל  במקור מפקיד השומה אישור לניכוי מס  .4.2

חברת מעיד כי הרישיון  .חברת הביטוחשל ) רישיונות משולמים (  2020צילומי רישיונות בתוקף בשנת  .4.3

מאת המפקח על הביטוח של מדינת ישראל  בכל אחד מענפי הביטוח  ברישיון מבטח המחזיקהביטוח 

 .ב חובה. הנדסיפרטי וצד שלישי. רכ –רכב רכוש   :2020הבאים בשנת 

המייצג את חברת הביטוח אשר מעיד כי הוא מחזיק ברישיון סוכן ביטוח  סוכן ביטוחצילום רישיון  4.4

 מאת המפקח על הביטוח של מדינת ישראל. – 2020בתוקף לשנת אלמנטרי 

)  שלוש השנים האחרונותבמשך  , המעיד כי'הנספח תצהיר חתום על ידי עו"ד, נוסח  .4.5.1

בביטוח רכב קסקו ) לקוחות בהיקף פרמיה  3לכל הפחות לסוכן הביטוח  ויה ( 2018.2019.2020

 .קיום חובות חוקיות ותשלום לעובדים לקוח.כל לשנה ל ₪  100,000של רכוש וצד שלישי ( 

 (.)נספח ז' התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים 4.6

  

חתום על כל מסמכי המכרז בתחתית יש ל .כל מסמכי המכרז כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך .4.7

 .ייחתם על ידי חברת הביטוח וסוכן הביטוחכל עמוד כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. 
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גם מסמך  .באם ימסרו תשובות לשאלות ההבהרה, יצורפו גם השאלות למסמכי המכרז שמגיש המציע

 .סוכן הביטוחידי  שאלות ההבהרה יהיה חתום בתחתית העמוד על ידי חברת הביטוח ועל

אישור רו"ח / עו"ד לגבי שמות מורשי החתימה המוסמכים להתחייב בשם חברת הביטוח ובו דוגמאות  .4.8

 (.' ונספח  )ביטוח הסוכן ו חתימה מטעם חברת הביטוח

ספח נבוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה. על פי האמור ערשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מ .4.9

 .1סעיף צעה לאספקת שירותי ביטוח הגשת הג' טופס 

עירייה )נספח המליאת ו/או לחבר  העירייההעדר קירבה לעובד  בדברטוח סוכן ביעל ידי תצהיר חתום  4.10
 ד'(.

 המציע רכש את מסמכי המכרז וצירף להצעתו קבלה המעידה על כך.  4.11

 הצעת המחיר .5

 ב'(.)נספח המחיר  הגשת הצעתהמציע יגיש הצעת מחיר עפ"י המוגדר בטופס  .5.1

כלל התשלומים להם זכאי המציע  יהיההנקוב בהצעה שתוגש ע"י המציע בהתבסס על מסמך זה,  הסכום .5.2

עבור אספקת כלל שירותי הביטוח. לא ישולם על ידי העירייה כל תשלום נוסף בגין הוצאות אחרות 

 כלשהן.

 של כלי רכב לאחר תחילת תקופת ההתקשרות הוספה  .6

( תעשה ותחושב באופן יחסי 'ילזה שמפורט ברשימת הרכבים לביטוח )נספח  הוספת רכב חדש לביטוח אשר זהה

  . הוספת רכב חדש אשר סוגו והדגם('ינספח )לתקופת הביטוח העתידית לפי המחיר שצוין על ידי המציע על גבי 

ותחושב ( תעשה ' ינמנים על אלו המפורטים ברשימת הרכבים לביטוח ) נספח א של)הקביעה תהיה לפי קוד הדגם( 

כדלקמן: רכב שגילו צעיר מהגיל של הרכב הכי צעיר ברשימת הרכבים מאותו סוג ואותו דגם יהיה לפי מחיר 

דהיינו הוספת רכב "מבוגר" תעשה באותה  ,עבור כל שנה של הצערת הגיל. במקרה הפוך 10%הרכב בתוספת 

מהרכב  30% בוגר תהיה עד לסך בעבור כל שנה. מקסימום תנודה לרכב צעיר או מ 10%שיטה אך בהפחתה של 

 הקרוב ביותר לגילו של הרכב המתווסף.

של  התעריף( תהיה לפי ' ינספח הוספת רכב חדש שאינו נמנה על הרכבים המפורטים ברשימת הרכבים לביטוח ) 

, המחיר 22%+ חובה ( החל ביום ההחלפה ובהפחתה של  או צמ"ה או כל הסיכונים כלים חקלאיים הזוכה ) מקיף

או צמ"ה או כל הסיכונים כלים כלול את כל תוכנית הביטוח כפי תנאי המכרז. "המחירים של הזוכה ) מקיף י

או צמ"ה התעריף הבסיסי של החברה הזוכה כפי שהוא קיים אצלה במערכת )מקיף  + חובה (" פירושו   חקלאיים

פי לטון   או אחר  3.5רטי ומסחרי עד ברכב פ 24+  חובה ( לביטוח נהג מעל גיל  או כל הסיכונים כלים חקלאיים

שבת העניין. ללא תוספת מאלוס או בונוס דהיינו לא יילקח בחשבון  ניסיון תביעות. ללא הנחות בגין אי נהיגה ב

 ות או נהיגת נהגת או כל גורם או סיבה המקנה הנחה או המצריך תוספת. למחיר זה יתווספו כל עלויות ההרחב

 שמשות,  רכב חלופי לפי העניין. ,גרירה, רדיו כגון: שרותי  ()הריידרים
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של הזוכה בהפחתה ) צד שלישי + חובה ( בהוספת רכב חדש לביטוח צד שלישי בלבד, יחול מחיר מחירון מקורי 

רכוש סיכוני צד שלישי ביטוח חובה + ביטוח הביטוח יהיה . בעבור ביטוח גרירה₪  150ובתוספת של  22%של 

 .לרבות גרירה

 3%שתותקן בו מערכת למניעת תאונות דרכים כגון "מובילאיי" / "איוווס" יהא זכאי להנחה בגובה של  כלי רכב

 מהפרמיה המשולמת עבורו וזאת החל ממועד ההתקנה.

 

 מהות השירות .7

 הספק יספק לעירייה שירותי ביטוח כמפורט במכרז זה. .7.1

יים לפני תחילת תקופת לא יאוחר משבועהספק יספק לעירייה תעודות ביטוח חובה משולמות   .7.2
סעיף זה כפוף לכך שנמסרה למבטח הודעה אודות זכייתו לכל הפחות שלושה ימי עבודה לפני  .הביטוח

 המועד הקובע.

השרות כולל הסדרת ביטוח וכל הקשור בכך לרבות טיפול בתביעות עצמיות ותביעות כנגד צדים  .7.3

 שלישיים. 

ביחד עם כל הרשום בכל מקום במכרז זה, יהוו  ,ח'(ח בנספ)הכיסויים והתנאים לביטוח  אשר מופיעים  .7.4

 חלק בלתי נפרד מחוזה לביטוח בין העירייה לבין חברת הביטוח שתהיה המבטחת על פי מכרז זה. 

 

 העירייה תנציג .8

הגברת  אי"( לכל עניין הקשור למכרז זה הת/העירייה / האחראי נציגה/"נציג להלן: מטעם העירייה ) ההנציג

  yafam@Dimona.muni.ilדוא"ל:   יפה מרציאנו

 

 שאלות והבהרות .9

כל מציע נדרש ללמוד ולבדוק את תנאי מכרז זה על כל מסמכיו, נספחיו, המפרטים ושאר המסמכים  9.1

 המצורפים בזאת. 

לעירייה  אל הגב' יפה מרציאנו כל מציע לפנות בכתב  רשאי 12:00ולא יאוחר מהשעה   25.11.2020עד ליום  9.2

ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז   yafam@dimona.muni.ilבאמצעות דואר אלקטרוני 

 .08-6563110או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. יש לוודא את הגעת המייל בטלפון מספר 

 ,מיילכתובת  ,שם הגוף אותו הוא מייצג, הפרטי ושם משפחתו בפנייתו את מס' המכרז, שמועל הפונה לציין  9.3

 מספר טלפון נייד.ונייח  טלפון מספר 

 שאלות ותשובות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לחתום עליהן ולצרפן למסמכי ההגשה.  9.4

שחר יועצים לניהול סיכונים בע"מ  :רייההעתק של שאלות ההבהרה ישלח גם אל יועץ הביטוח של העי 9.5

 gmail.com2525shimon@ באמצעות מייל : 

mailto:yafam@Dimona.muni.il
mailto:eladp@hof-ashkelon.org.il
mailto:shimon2525@gmail.com
mailto:shimon2525@gmail.com
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  ,טורים: בעמודה הימנית ירשם מספר השאלה 4יוגשו בקובץ וורד שבו טבלה ובה שאלות ההבהרה  9.6

ישית מימין ירשם מספר סעיף בעמודה השל ,בעמודה השנייה מימין תירשם השאלה/בקשה/הבהרה

ומספר עמוד שלגביו מתייחסת השאלה. העמודה הרביעית תישאר ריקה ובה תרשום העירייה את 

 .התשובות

שאלות ההבהרה יחד עם התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה. באחריות המציע לצרף את  9.7

 .טוח וחברת הביטוחעל ידי סוכן הבימסמך ההבהרות למסמכי הצעתו, כאשר הינו חתום 

 

 הגשת ההצעות  .10

להעביר במסירה אישית לגברת יפה עזריה, רכזת ועדות העיריה, בתיאום טלפוני מראש  את ההצעות יש  .10.1

 דימונה.עיריית משרדי ב. המסירה תתבצע  0526085170 -בטלפון

 . 14:00ועד לשעה  3.12.2020לא יאוחר מיום את ההצעות יש להגיש  .10.2

 .בת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תובא בחשבוןמעטפה שלא תימצא בתי .10.3

לא תהיה אחראית  עירייהה .ההצעות יוגשו לעירייה במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחים בלבד .10.4

 למקרה שהמסירה לא בוצעה על ידי דואר שליחים.

ורה שעליה את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים והנלווים אליה, יש להגיש באמצעות מעטפה סג .10.5

לאספקת שרותי ביטוח רכב וציוד ממנוע של  27/2020מכרז מס' " אין סימני זיהוי. על המעטפה ייכתב

 דימונה". העירייה

באחת מסמכי המרכז המקוריים בשנייה  ,מעטפות שלושבתוך המעטפה ללא סימני הזיהוי ימצאו  .10.6

.  על גבי המעטפות הללו קי י דיסק אוןגב-( מלא של ההצעה עלPDFעותק סרוק )ובשלישית  העתקם

 ירשם שם המציע והסימון "מקור"  /  "העתק".

נספח בכל מעטפה )מקור והעתק בנפרד( תמצא מעטפה נוספת ובתוכה יהיה טופס הגשת הצעת המחיר ) .10.7

 .ל גבי המעטפה ירשם שם המציע והמילים "הצעת מחיר"ע –( ב'

המכרז  ה שתוגש. כל שינוי שיעשה במסמכיאין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצע .10.8

 או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא

 יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה.

 .יע, יראו אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כללבמידה והעירייה תחליט לקבל את הצעת המצ

מודגש בזאת כי המציע יגיש הצעה אחת בלבד. העירייה לא תתחשב בהצעות של אותו מציע שהוגשו  .10.9

 .בשמות שונים

 .סוכן הביטוח רשאי להגיש הצעה בשם חברת ביטוח אחת .10.10
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ו/או שינוי שיעשה המציע בחתימתו על הצעה זו, מאשר ומסכים מראש שכל מלל חדש ו/או מחיקה  .10.11

חייב ואין בו ל ,במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, לא תקף והוא נעשה או נרשם על ידו בטעות

 את העירייה.

 

 הערכת הצעות .11

 .מחיר 100% בחינת ההצעות תעשה לפי המבחן הבא:

 

 הבחינה תעשה בשני שלבים: .11.1

הדרישות המפורטות בתנאי  כל הצעה תיבדק למול -בדיקת התנאים המוקדמים )תנאי סף(  .11.1.1

 הסף לעיל. הצעה שאינה עומדת בתנאים אלה תיפסל ולא תידון כלל.

 .בדיקת הצעת המחיר  .11.1.2

 

 התבוננות בהצעות של מציעים אחרים  .12

, )להלן: "חוק חובת המכרזים"(, 1992-המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ"י חוק חובת המכרזים התשנ"ב .12.1

 ם לראות את הצעתו במידה ויזכה. יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרי

במידה ולמציע בפרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמו סוד  .12.2

( במפורש אלו נספח ג')הצעה לאספקת שירותי ביטוח הגשה בטופס מקצועי או מסחרי, יפרט המציע 

שכאלה, ייראה כמי שהסכים פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין פרטים 

לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהה של ועדת המכרזים בלבד. ועדת 

המכרזים תהא רשאית עפ"י שיקול דעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד 

ים ומאשר מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים. בהגשת הצעתו מסכ

 המציע מראש כי אין ולא יהיו לו טענות, דרישות או תביעות כנגד העירייה בגין כל החלטה בנדון. 

יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון  .12.3

 בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

 בעלות על המכרז וההצעה  .13

מכרז זה הוא קניינה הרוחני של העירייה אשר מועבר לרוכש אותו לצורך בש בעלות על המפרט ושימו .13.1

 .הגשת ההצעה בלבד. אין להעבירו לאחר או לעשות בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה

צעת המציע והמידע שבה הם קניינה הרוחני של העירייה. למציע תהא ה בעלות על ההצעה ושימוש בה .13.2

שבה לגבי הצעות לגורמים אחרים. העירייה מתחייבת לשמור את  האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע

תוכן הצעת המציע, במסגרת חובת הסודיות הנדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת המציע אלא לצורכי 

 .מכרז זה )למעט מסירת מידע, הקשור להצעות, כמתחייב מחוק חובת המכרזים(
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 זכויות קניין   .14

ין אהשירות לעירייה, הפרה של זכויות קניין של צד שלישי כלשהו, וכי המציע מצהיר, כי אין ולא יהיה במתן 

כל מניעה או הגבלה שחלים על העירייה כתוצאה מכן. במקרים בהם זכויות הקניין בחלק מהשירות המוצע 

או כולו שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה בתוספת הסבר והוכחות, להנחת דעת העירייה, למקור 

את השירות. כמו כן יבהיר המציע כי ישפה את העירייה בכל מקרה של  עירייהלהמציע להציע הזכויות של 

 תביעת צד שלישי, שתוגש נגד העירייה, וקשורה בזכויות השירות המוצע. 

 

 הפסקת ההתקשרות .15

כל  ימים במהלך 30של העירייה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המציע בהתראה מראש ובכתב 

 . קשרותההתתקופת 

 זכויות העירייה: .16

לפנות למציעים לקבלת הסברים והבהרות באשר להצעתם,  םרשאי והעירייה וכל מי מטעמה יהי .16.1

ל בכפוף לכללי חוק חובת ולנכון, הכ וניסיון העבר שלהם, הצעת המחיר ופרטים אחרים שימצא

המציעים שירות  המכרזים. כמו כן, תהיה העירייה רשאית לברר פרטים במקומות אחרים להם סיפקו

 דומה.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לנהל  .16.2

מו"מ עם המציעים לרבות בנושא המחיר. העירייה רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז או 

ה במכרז, ללא צורך לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכ

 בנימוק החלטתה, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה,  .16.3

העריך את תנאיה, או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת העירייה מונעת מל

ההצעה כדבעי ו/או שתהיינה בה הסתייגויות ו/או שינויים כלשהם מהאמור במפרט. היה והעירייה 

תבחר בהצעה בה יהיו שינויים ו/או הסתייגויות ו/או תוספות מעבר לאמור במפרט יראו אלו כבטלים 

 ולא יחייבו את העירייה.

זמן שהוא, לפני או אחרי הגשת העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז בכל פרק  .16.4

 ההצעות, לפי שיקול דעתה.

 
 בכבוד רב

 בני ביטון

 עיריית דימונהראש 
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 27/2020למכרז מספר  נספח א'

 התקשרותחוזה 
 

 שנערך ונחתם ב __________ ביום ____________

 

 -ב י ן  -

 

 (" לפי הענייןהמבוטח" או "המזמיןאו " "העירייה) להלן: " עירית דימונה 

 

 –ל ב י ן  -

 

 "(הזוכהשם החברה: _______________________ )להלן: "

 מספר תאגיד: __________________________________

 כתובת: ______________________________________

 על ידי: ______________________________________

 

, רכב רכב רכוש, רכב צד שלישי, צמ''הביטוח  לאספקת שרותי 27/2020הואיל והעירייה פרסמה מכרז מס' 

 חובה.

 

הואיל וועדת המכרזים בישיבתה מיום ____________ בחרה בזוכה למתן שירותי ביטוח על פי הצעתו 

 שצילומה מצורף לחוזה זה, ומהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה;

 

מצעות הליך "שאלות הבהרה " והואיל ולאחר מועד פרסום המכרז נמסרו בין הצדדים הבהרות שונות בא

 )אם בכלל(, שהעתקן רצ"ב לחוזה זה;

 

  והואיל והצדדים הסכימו שההבהרות תהיינה חלק בלתי נפרד מחוזה זה;

 

 :לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כלהלן

 

 מבוא וכותרות .1

 המבוא לחוזה זה ונספחי ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 כרז על כל נספחיהם, אשר צורפו לפרסומיה של העירייה במסגרת המכרז,מובהר בזאת כי מסמכי המ .1.2

  מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

 במקרה של סתירה בין החוזה ונספחיו, יגבר האמור בחוזה זה.  .1.3

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. .1.4

לים בלשון רבים יתייחסו גם ליחיד, כאשר הקשר מילים בלשון יחיד בלבד יתייחסו גם לרבים ומי .1.5

 הדברים ידרוש פירוש כזה.
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 השירותים והוראות כלליות .2

רשימה -ח'ונספח  1בפרק הזוכה מתחייב לספק לעירייה שירותי ביטוח בהתאם לדרישות המפורטות  .2.1

  .. כיסויים ותנאיםלביטוח רכב

חס לנושאים בו כל המצגים, המסמכים חוזה זה ונספחיו הוא החוזה השלם והיחיד בין הצדדים בי .2.2

 וההבטחות שקדמו לחוזה בטלים ומבוטלים, למעט המסמכים שאומצו במפורש בחוזה זה.

מחייבים את הצדדים לחוזה זה והצדדים  (ב'נספח ) והמחיר המצוין בטופס הצעת מחיר המכרזכל תנאי  .2.3

 מקבלים על עצמם לקיימם ולפעול על פיהם. 

גם כלפי כל  אותו כל התחייבויותיו שבחוזה זה כלפי העירייה יחולו ויחייבוהזוכה מצהיר ומתחייב ש .2.4

 אדם וכל ישות משפטית שתיכלל בשם המבוטח בכל פוליסה שתוצא על ידו לפי חוזה זה.

 

 תקופת ההתקשרות .3

 .שנההעירייה תחתום עם המבטח הזוכה על חוזה התקשרות לתקופה של  .3.1

 תקופות נוספות, ארבעה ציה(, להאריך תוקפו של חוזה זה למשךלעירייה בלבד מוקנית זכות ברירה )אופ  .3.2

 . בנות שנה

 

 אחריות .4

 באחריות הזוכה לוודא כי עובדיו או אחרים מטעמו בעלי הכשרה ומיומנות במתן שירותי ביטוח. .4.1

הזוכה יישא באחריות לכל נזק שייגרם לעירייה או לצד שלישי כל שהוא, עקב מעשה או מחדל שלו או של  .4.2

בדיו או אחרים מטעמו או מי משלוחיו במסגרת פעולתם על פי חוזה זה, והעירייה לא תישא בכל מי מעו

 תשלום הנובע מכך.

 

 הפסקת החוזה .5

העירייה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ע"י מתן הודעה  .5.1

הודעה לוח מכתב רשום . )להלן: "בכתב לזוכה באמצעות דואר אלקטרוני או פקס או משיום  30של 

 "(. מוקדמת

בתקופת ההודעה המוקדמת, על הזוכה למלא באופן מלא את כל התנאים, ההתחייבויות, נוהלי העבודה  .5.2

 וכל המוטל עליו וזאת עד סיום עבודתו.

לעיל, תהא העירייה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה ללא צורך  5.1למרות האמור בסעיף  .5.3

 ה מוקדמת, במקרה שימונה לזוכה מפרק סופי או זמני.במתן הודע

בכל מקרה בו העירייה תפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, התשלום היחיד לו יהא הזוכה זכאי הינו רק  .5.4

עבור הזמן בו הייתה העירייה מבוטחת ממועד תחילת ההתקשרות ועד תאריך ההפסקה שיקבע על ידי 

ב לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מהעירייה. לצורך כך יערך חישו העירייה, ומעבר לכך לא יהא הזוכה זכאי

"(. על הזוכה התמורה המתוקנתשל אחוז הזמן בו ניתן השירות מתוך כך ייגזר הסכום לתשלום )להלן: "

 יהיה להחזיר לעירייה, מידית, כל סכום ששולם לו, מעל לתמורה המתוקנת.

תו על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה מסיום הזוכה מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשו .5.5

 ההתקשרות לפי סעיף זה.
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לזוכה, כאמור לעיל,  בזאת, כי בכל מקרה התשלומים שישולמו על ידי העירייהלמען הסר ספק, מובהר  .5.6

 להלן. 7לא יעלו על האמור בסעיף 

 

 נציגים  .6

על ידה בכתב )להלן:  ו/או מי שיוסמך יפה מרציאנונציגת העירייה לצורך ביצוע חוזה זה תהא גב'  .6.1

"(. העירייה רשאית להחליף את נציגה בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב נציג העירייה" או "האחראי"

 למציע.

 / סוכן ביטוח / "נציג חברת הביטוחנציג הזוכה לעניין חוזה זה יהיה ___________________ )להלן: " .6.2

מותנית באישור מוקדם של  ח / סוכנות ביטוח/ סוכן ביטו (. החלפת נציג חברת הביטוחסוכנות ביטוח

הזוכה העירייה, בכתב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, העירייה תהא רשאית בכל עת לדרוש מ

להחליף את נציגו, וזאת מבלי שתצטרך לנמק את סיבתה וללא כל פיצוי והזוכה מתחייב לעשות כן בתוך 

 מיום קבלת הדרישה על ידי העירייה. ימים 7

 

 תמורה, תנאים ומועדי תשלום .7

בתמורה לביצוע כל השירותים המפורטים בחוזה ובמכרז תשלם העירייה לזוכה בכפוף ועל פי הסכומים  .7.1

 המפורטים בטופס הצעת המחיר שהגיש הזוכה.

 התמורה תשולם בשקלים חדשים. .7.2

לא אם הסכימה העירייה לא תהיה חייבת לשאת ולא תישא בכל תשלום על פי חוזה זה או הנובע ממנו, א .7.3

 –והתחייבה לכך במפורש בחוזה זה או על פי האמור בכל דין, למעט עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט 

1979. 

מוצהר ומוסכם כי בכפוף לאמור בחוזה זה, התמורה המגיעה לזוכה, המופיעה בטופס הגשת הצעת  .7.4

רבות רווח עבור כל המחיר הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לזוכה, ל

 ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הזוכה על פי חוזה זה, או על

 , סעיף1בפרק העירייה, למעט האמור זו התמורה הסופית המגיעה לו מפי כל דין. הזוכה מצהיר בזאת כי 

6. 

 מועדי תשלום:   .7.5

השני שלומים חודשיים שווים ורצופים מהחודש תשישה התמורה )הפרמיה( תשולם לספק עד  .7.5.1

  .תחילה תקופת הביטוח, ללא תוספת כלשהי לרבות הצמדה למדד לאחר

 מוסכם בזה בין הצדדים, כי לא ישולם לזוכה או לכל אדם / גורם אחר על ידי העירייה כל תשלום .7.5.2

תה, הן עבור נוסף או אחר פרט לאמור בחוזה זה, הן במהלך תקופת ההתקשרות והן לאחר פקיע

 מתן השירותים והן בקשר איתם או כל הנובע מהם.

 

 ניגוד עניינים  .8

 הזוכה אינו מנוע מלעסוק במתן שירותיו מחוץ למתן שירותיו לפי חוזה זה, ובלבד שלא יפגע בתנאי מתן .8.1

 שירותיו נשוא חוזה זה, ולא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולתו לפי חוזה זה.
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תחייב להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לעניין אישי בה, או שיש חשש כי תגרום לו להימצא הזוכה מ .8.2

 במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים נשוא חוזה זה.

 הזוכה מתחייב לפנות לעירייה בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם להחלטתו.    .8.3

 .זהסעיף זה הינו תנאי יסודי בחו

 

 התחייבויות העירייה .9

העירייה מתחייבת להעמיד לרשות הזוכה כל מידע, נתונים וסיוע סביר שיידרשו לו לצורך מילוי  .9.1

 התחייבויותיו על פי חוזה זה.

 

 אי יכולת הסבה .10

הזוכה לא יהא רשאי להמחות )להסב( את זכויותיו והתחייבויותיו על פי מכרז זה או חלק מהן לאחר,  .10.1

ה הסכמה מראש ובכתב של העירייה לכך. הזוכה מתחייב כי במקרה שיעבור אלא אם כן נתקבל

 לבעלות חברה אחרת, או גוף אחר, ימשיך הזוכה לשאת בכל התחייבויותיו על פי מכרז זה. 

 

 

 הפרת החוזה ותרופות בשל הפרת/ביטול החוזה  .11

 1970 -ופות( תשל"א הפר הזוכה חוזה זה הפרה יסודית לפי חוזה זה, או כהגדרתה בחוק החוזים )תר .11.1

או תנאי אחר מתנאי חוזה זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לזוכה ארכה לקיומו והתנאי לא קוים תוך זמן 

סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאית העירייה לעמוד על קיום החוזה עם 

לפי חוזה זה אמור הזוכה או לבטל חוזה זה ו/או לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר 

היה להיעשות ע"י הזוכה, וזאת על חשבון הזוכה ובנוסף לזכויות העירייה על פי כל דין ועל פי 

 50,000ההוראות האחרות בחוזה זה, לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של 

.₪  

דרת מקרים, לא הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של חוזה זה במקרה מסוים או בס .11.2

 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי חוזה זה או מכוח  .11.3

הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על זכויות אחרות כל 

 שהן.

שינוי בחוזה זה ו/או בנספחיו ייעשה בכתב וייחתם על ידי הצד או הצדדים המקבלים על עצמם כל  .11.4

 התחייבות מכוח אותו שינוי.

 

 הודעות .12

כל הודעה אשר יש למוסרה על פי חוזה זה תינתן בכתב באמצעות מסירה ביד או בפקס או משלוח  .12.1

ו ע"י הודעת צד למשנהו. הודעה בדואר רשום בהתאם לכתובות כמצוין במבוא לחוזה או כפי שישונ

תחשב כאילו נתקבלה ע"י הנמען ביום מסירתה אם נמסרה ביד, לאחר אישור טלפוני אם נמסרה 

 בפקס ותוך שלושה ימי עבודה מיום שיגורה בסניף הדואר. 
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 סמכות השיפוט  .13

מהליך סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה, או בכל תביעה הנובעת  .13.1

 ניהול מכרז זה, תהיה לבתי המשפט המוסמכים לעניין, בבאר שבע בלבד.

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד האמורים ברישא בחוזה זה.

 

 

____________________    _____________________ 

 מורשי חתימה מטעם העירייה     מורשי חתימה  מטעם הזוכה
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 27/2020ר למכרז מספ נספח ב'

 טופס הגשת הצעת המחיר 

 

 .של עיריית דימונה כלי רכב וציוד מתנייע לאספקת ביטוח   27/2020למכרז מס'  הצעת המחיר 

 

 ביטוח .מקיףרכב הצעת המחיר כוללת את כל עלויות הביטוח וסוגי הביטוח הנדרשים, לרבות: ביטוח  .1

 . תוספות )) לכולם ( . ביטוח חובה) לכולם ( ביטוח צד שלישיביטוח כל הסיכונים ציוד חקלאי. . צמ"ה

 ריידרים (. שינויים והרחבים.הרחבות/

הצעת המחיר הרשומה בעמוד הבא הנה בשקלים חדשים וכוללת את כל העלויות הכרוכות במתן כל  .2

 שרותי  הביטוח הרשומים  במסמכי המכרז. 

 פרטים לגבי הצעת מחיר. .3

בזאת את הצעתי לאספקת שירותי הביטוח  לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, אני מגיש .א

 כמפורט במסמך זה.

ידוע לי כי החלטת ועדת המכרזים תתבסס על האמור בהצעת המחיר ויתר המסמכים שצורפו  .ב

 להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.

 ידוע לי כי לא ישולמו כל תשלומים נוספים מעבר לסכום הרשום בעמוד הבא. .ג
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 המחיר:הצעת 

 את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור. 

 

 

   .₪ובמילים :____________________    .₪הסכום הנדרש :_________ 

 

 

 

 ,ללא הצמדה כלשהי ,שווים ורצופים, חודשייםתשלומים  6אופן התשלום : 

 תחילת תקופת הביטוחאחר מהחודש השני ל 

 העירייה רשאית להקדים תשלומים
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 ב כיסויהצהרה וכת

 
 אנו מצהירים בזאת כי אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ולרבות תנאי הביטוח.

 
בחתימתנו להלן אנו מאשרים כי באם העירייה תודיע לנו בכתב באמצעות פקס או דואר אלקטרוני 
כי אנו מתמנים למבטחים וסוכנים, יכנס הביטוח לתוקף במועד שיתבקש, בסכומים ובתנאים 

 כמפורט במכרז.
 
יום ממועד היום האחרון להגשת  90נאי מוקדם להסכמתנו לכניסת הביטוח לתוקף הנו שלא חלפו ת

 המכרז.

 

 סוכן הביטוח

 

_______________  _______________   __________________ 

 חתימה וחותמת             שם החותם                             תאריך          

 

 

 חברת הביטוח

 

_______________  _______________   __________________ 

 חתימה וחותמת             שם החותם                          תאריך          
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 27/2020למכרז מספר  נספח ג'

 הגשת הצעה לאספקת שירותי ביטוח
 

 

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 עיריית דימונה

 

 עירייה אספקת שרותי ביטוח לל  27/2020מכרז מספר הנדון: 

 פרטים כללים:

 ______________________       שם חברת הביטוח .א

 ______________________        כתובת     .ב

 ______________________                                  מס' הטלפון

    

 E. MAIL                                ______________________ 

 ______________________      מס' תאגיד           .ג

 שמות הרשאים לחייב בחתימתם  .ד

 את חברת הביטוח                                          ______________________          

   ______________________ 

   ______________________ 

 ______________________        שם איש הקשר לנושא מכרז זה              .ה

 ______________________          טלפון קווי                          .ו

 ______________________       טלפון סלולארי .ז

 _______________________                                     MAIL     .Eכתובת   .ח

 

 

 לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק למניעת החשיפה:  להלן העמודים בהצעתי העלולים  .1

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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 .12סעיף  1בפרק הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור  סעיפים

בכל מקרה ידוע לנו כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של העירייה 

  .יקול דעתה הבלעדי והמוחלטאשר תפעל בעניין זה עפ"י ש

 הצהרת המציע והתחייבויות כלליות .2

הננו מגישים בזאת הצעתנו לאספקת השירות, כהגדרתו במסמכי המכרז, ומצהירים שקראנו בעיון רב  .2.1

את כל מסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ותנאיו, הבנו ואנו מסכימים לתנאים, לדרישות ולתנאים 

 חלק בלתי נפרד ממנו, ומודיעים בזה, שהצעתנו ערוכה על פי דרישותיו.הכללים והמיוחדים, המהווים 

 הננו מצהירים כי קיבלנו, במידה וביקשנו, את כל ההסברים בכל הקשור למכרז. .2.2

ה אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לנו כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנ .2.3

 סמכיו ונספחיו.או אי ידיעה של תנאי המכרז על מ

אם תתקבל הצעתנו, אנו מתחייבים לספק את השירות לשביעות רצון המזמין ועל פי שאר תנאי המכרז,  .2.4

 (.נספח ב'המחיר )מים שיפורטו להלן בהצעת וזאת בתמורה לסכו

אנו מצהירים כי אנו יודעים כי הצעתנו ובכללה הצעת המחיר מתייחסת למגונים ולמצב כפי שקיימים  .2.5

 העירייה בפועל.היום אצל 

הננו מצהירים, כי יש לנו הידע המקצועי, הניסיון והיכולת הפיננסית לבצע את השירות עפ"י מסמכי  .2.6

המכרז, ויש ברשותנו האמצעים והעובדים המקצועיים, הדרושים למתן השירות באיכות גבוהה ועפ"י 

 האמור במכרז.

מנות, מקצועיות ודיוק רב ומצהיר שיש אנו מתחייבים לספק שירות באיכות גבוהה ביותר הדורשת מיו .2.7

ביכולתנו לעמוד בדרישות אלו. אנו מודעים לכך שקיבלנו על עצמנו להציע מתן השירות במועד, ללא 

 זכות לטענת עיכוב או פיגור מסיבות כל שהן, לרבות בגין העדר כוח אדם מיומן ו/או כוח אדם בכלל.

ים בזה להמציא ערבויות  ואישורים כפי שיידרשו על , אנו מתחייבעירייההבמידה והצעתנו תתקבל ע"י  .2.8

 פי מכרז זה.

השירות,  לצורך מתן יםנדרש אנולהם והרישיונות אנו מתחייבים לשמור על תוקפם של כל האישורים  .2.9

 .החוזהלמשך כל תקופת 

ידוע לנו, כי בקבלת החלטתכם תהיו רשאים לקבל את העסקה המעניקה את מרב היתרונות למזמין  .2.10

במסמכי המכרז, וכי תהיו רשאים, למיטב  לתקנות חובת המכרזים, להנחיות הכלליות 22בתק' כאמור 

שיקול דעתכם, לבטל את המכרז מטעמים של סטייה מהאומדן ו/או מטעמים תקציביים ו/או מנהליים 

 ו/או ארגוניים, וכי לא תהיינה לנו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן במידה ויבוטל המכרז.

וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת  חוזהדוע לנו, כי אתם רשאים להפסיק את ההתקשרות במהלך תקופת י .2.11

 יום מראש, ומבלי שתצטרכו לתת נימוקים לכך . 30בכתב של 

 הגשת הצעה מטעמנו מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכל בלא שינוי ו/או תוספת. .2.12
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 מסמכים ואסמכתאות .3

ום שינוי ותוספת במסמכי המכרז עלולים לגרעריכת אי צרוף מסמך כלשהו ו/או ידוע לנו שאי מילוי ו/או  .3.1

 לפסילת הצעתנו ע"י ועדת המכרזים.

  .(√ -רצ"ב להצעתנו המסמכים המפורטים להלן: )סמן ב .3.2

 

√  /X ____________________חברת הביטוח___________________ סוכן הביטוח 

 המסמך  סוכן חברה

 חברת הביטוח. : מקור. העתק. דיסק און קי. שלוש מעטפות ==== 

 חברת הביטוח. .במעטפה נפרדתטופס הגשת הצעת מחיר  3פרק  ==== 

אישור פקיד שומה או רואה חשבון או יועץ מס  של חברת הביטוח על ניהול ספרים ע"פ חוק  ==== 

חברת . 1976 –עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

 הביטוח.

 ) נספח א' ( חברת הביטוחה חתימה. שחוזה התקשרות חתום על ידי מור ==== 

 ) נספח ד'( סוכן ביטוחתצהיר העדר קרבה.   ====

רכב בענפים מטעם מדינת ישראל משרד האוצר  תקף ביום הגשת המכרזמבטח צילום רישיון  ==== 

 יטוח.חברת הב. ביטוח חובה. ביטוח צמ"ה. רכוש

מטעם מדינת ישראל משרד האוצר בענף אלמנטרי.  תקף ביום הגשת המכרזצילום רישיון   ====

 ביטוח סוכן

סוכן  (.הלעובדים )נספח ותשלום קיום חובות חוקיות  תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות,  ====

 ביטוח

 סוכןביטוח /  חברת .'(זעניינים )נספח ניגוד נוסח התחייבות לשמירה על סודיות ומניעת   

 ביטוח

 סוכן ביטוח/הביטוח חברת (ו' )נספחחתימה זיהוי בעלים ואישור זכויות   

חברת  תומים בכל דף ובכל מקום בו סומן מקום לחתימת חברת ביטוח.ח –מסמכי המכרז   

 הביטוח הביטוח. סוכן
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 27/2020למכרז מספר נספח ד' 
 

 עירייההמליאת ו/או לחבר  ייהעירההצהרה בדבר העדר קירבה לעובד 
 סוכן ביטוח בלבד

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים. עירייההנני מצהיר בזאת כי ה  .1
 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.1

אחוזים "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה  
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 

 ן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".ב   -;  לעניין זה, "קרוב" העירייה

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות 12כלל  1.2
 הקובע:

חבר   -בר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר מועצה" "ח 
"קרוב"  -מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו

 ()ב((".1) 5 -()ב( ו1) 1בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3

-לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן עירייהקיד או עובד של "פ 
 ובשום עבודה המבוצעת למענה".  עירייהזוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם ה

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .2
 

את המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או בין חברי מועצת הרשות יש / אין )מחק  2.1 
 שותף. 

 
, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עירייהיש / אין )מחק את המיותר( חבר  2.2 

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או 
 עובד אחראי בו.

 
 יש / אין )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. 2.3 

 
או  תהיה  רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  עירייהידוע  לי  כי  ועדת  המכרזים  של  ה .3

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 הצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור ב .4
 
( לפקודת העיריות, לפיהן 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעף  .5

א')א( לפקודת  122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3מועצת הרשות ברוב 
 ותנאיו פורסמו ברשומות. העיריות ובלבד שהאישור

 
 
 

 ___________________________ חתימת סוכן הביטוח
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  27/2020מכרז מספר ל' הנספח 

 קיום חובות חוקיות ותשלום לעובדים תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות,

 ימולא על ידי סוכן/סוכנות ביטוח

 

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 עיריית דימונה

 א.ג.נ

___________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אני הח"מ _______________ מרח'___
 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

ני מכהן כ___________ ואני "המציע"( וא -אני נציג סוכן ביטוח /סוכנות ביטוח _____________ )להלן:
 מוסמך להצהיר מטעם המציע כי :

₪  100,000לקוחות בהיקף פרמיה של  3לכל הפחות  נו( היה ל2018-2020) שלוש השנים האחרונותבמשך  .1

  לקוח.כל לשנה ל

שילמנו בקביעות בשלוש השנים האחרונות לכל עובדינו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים  .2

ה לא פחות משכר מינימום הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקר

 כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.

; חוק שעות עבודה 1959 –קיימנו את כל חובותינו על פי חוקי העבודה שלהלן:  חוק שירות התעסוקה, תש"ט  .3
; חוק עבודת 1950 –; חוק חופשה שנתית, תשי"א 1976 –; חוק דמי מחלה, תשל"ו 1951 –ומנוחה, תשי"א 

; חוק 1953 –בודת הנוער, תשי"ג ; חוק ע1965 -; חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו1954 –נשים, תשי"ד 
 -; חוק הגנת השכר, תשי"ח1951 –; חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 1953 –החניכות, תשי"ג 

; חוק שכר 1995 –; חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה 1963 –; חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 1958
חוקי )כולם ביחד להלן: " 2002 –; חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 1987 –מינימום, תשמ"ז 

 וכן על פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף.העבודה"( 
 

 -לראיה באתי על החתום  -

_______ _______________ _________      _____  __________ 

 שם פרטי ומשפחה       שם האב         שנת לידה              תעודת זהות  תאריך

______________  ______________  ________________ 

 חתימה וחותמת          כתובת              תפקיד
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 אישור

ר הנני מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי, עו"ד ________ במשרדי שברח' ___________, מ

______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז מספר ___________/המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם 

 עליה בפניי.

 __חתימה_____________ חותמת________________ תאריך_________

 תאריך : ___/___/____
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  27/2020' למכרז מספר ונספח 

 זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה

 : בשני עותקיםמסמך זה יש  להגיש 

 ם עבור הסוכן/סוכנותוחתום עבור המבטח . חת

 תאריך: ___/___/____         

 

 ______הח"מ עו"ד/רו"ח __________________,  שכתובתי הנה ____________________

 מאשר בזה כדלהלן:

 הנני  משמש  כעו"ד/רו"ח  של  ______________________________. .1

 

 מורשי חתימה הנם:                        .2

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 הביטוח. ______________חתימת ______________מהם מחייבת את 

שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי  בחברת הביטוחימה הערה: במקרה שזכויות החת

 רוה"ח או עוה"ד.

 

 הנם: חברת הביטוח/סוכנות הביטוחבעלי  .3

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 הערה: במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי רוה"ח או עוה"ד.

 

מתוך מורשי החתימה ( 27/2020נני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה )מכרז מס' ה .4

 המפורטים לעיל הנם:

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 

 הערות נוספות______________________________________________________

 

___________________ 

 עו"דרו"ח/
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  זה לגבי תאגיד זה.במידה ומי מהבעלים הנו תאגיד יש לצרף טופס זיהוי בעלים 

 

 

 תאריך: ___/___/____         

 

 אני הח"מ עו"ד/רו"ח __________________,  מרחוב__________________________

 מאשר בזה כדלהלן:

 _________________________. הביטוח חברת/הנני  משמש  כעו"ד/רו"ח  של  סוכן הביטוח/סוכנות הביטוח .5

 

 מורשי חתימה בשם סוכן הביטוח/סוכנות הביטוח / חברת הביטוח הנם:                        .6

 ________________ .ד

 ________________ .ה

 ________________ .ו

 חתימת ______________מהם מחייבת את סוכן הביטוח/סוכנות הביטוח / חברת הביטוח.

 ה שזכויות החתימה שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי רוה"ח או עוה"ד.הערה: במקר

 

 בעלי סוכנות הביטוח / חברת הביטוח הנם: .7

 ________________ .ד

 ________________ .ה

 ________________ .ו

 הערה: במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי רוה"ח או עוה"ד.

 

הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה )מכרז מס' ___________( מתוך מורשי החתימה  .8

 המפורטים לעיל הנם:

 ________________ .ד

 ________________ .ה

 ________________ .ו

 

 הערות נוספות______________________________________________________

 

___________________ 

 רו"ח/עו"ד

 

  זה לגבי תאגיד זה.במידה ומי מהבעלים הנו תאגיד יש לצרף טופס זיהוי בעלים 
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  27/2020' למכרז מספר זנספח 

 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

 : בשני עותקיםמסמך זה יש  להגיש 

 חתום עבור המבטח . חתום עבור הסוכן/סוכנות

 

 __תאריך : ___/___/__

                                  לכבוד
  עיריית דימונה

 

 א.ג.נ

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד ענייניםהנדון: 

)להלן "העירייה"( פרסמה מכרז לאספקת שירותי ביטוח לכלי  ועיריית דימונה 

 "השירותים"(;  רכב  של העירייה )להלן:
 הואיל

 בע"מ.וחברת הביטוח _____________ 

 סוכן הביטוח /סוכנות הביטוח _____________ מעוניין/ת להשתתף במכרז זה;

 והואיל

 

והעירייה התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על 

סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש 

 לשמירת סודיות המידע;

 והואיל

הוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים לעירייה ו/או בקשר אליו יתכן כי ו

אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי 

או /בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך לעירייה ו

צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות הנודע לעירייה ו/או לפעילויותיו בכל 

 האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: "המידע"(;

 והואיל

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול 

 והוא עלול להוות עבירה פלילית; ,לגרום לכם ו/או לצדדים נזק

 והואיל

 חייב כלפיכם כדלקמן:אי לזאת, אני הח"מ מת

 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם. .1
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לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים לעירייה או  1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

בלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או לאחר מכן ללא הג

 כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת  .3

 יי על פי התחייבות זו.כדי לקיים את התחייבויות

 להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. .4

ו להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם א .5

ם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין א

 ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

 להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו. .6

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך  .7

מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב 

חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של 

 מידע.

שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן  .8

 השירותים כאמור לעיל.

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה  .9

  לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה 

 .1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1997 –ן, התשל"ז על פי חוק עונשי

 .לבניכםהתחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני  .10

 

 ולראיה באתי על החתום

 היום:_____ בחודש:_________ שנת :_______

 המציע:

 שם פרטי ומשפחה:_______________________________ ת"ז:_____________ 

 _______________________________כתובת:__

 _________________________ חתימה:

_____________________________________________________________ 
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 אישור

הנני מאשר כי ביום ________ הופיע בפני עו"ד ________ במשרדי שברח' ___________, מר 

___________/המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז מספר

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם 

 עליה בפניי.

 חתימה_____________ חותמת________________ תאריך___________
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  27/2020מכרז מספר  'חנספח 
 

 . כיסויים ותנאים.וח רכברשימה לביט
 
 

 תנאים כלליים
 

 ביטול הביטוח על ידי המבטח יכול להתבצע עקב אי תשלום או מרמה. .1

 60הודעה על ביטול הביטוח תימסר ע"י המבטח למבוטח בהודעה מוקדמת באמצעות מכתב רשום  של  .2
 יום .

סיס יחסי לתקופת ביטוח על פי בקשת המבוטח, יערך חישוב הפרמיה על בהבכל מקרה של ביטול  .3
 הביטוח שהייתה בפועל )פרורטה(.

 המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי בעלי הרכוש המבוטח. .4

בטרם קרה בכתב  המבטח מוותר על כל זכות התחלוף כלפי מי שהמבוטח וויתר על זכות התחלוף כנגדו .5
   .מקרה הביטוח

ה או מסחר עם המבוטח במפורש או כלפי כל מי שקשור בקשרי עבודהמבטח מוותר על כל זכות התחלוף  .6
 , עמותות  וכלפי כל מי שנחשב כעובד של המבוטחעירוניות וגופי סמך של העירייהלרבות חברות  במכללא

ו/או  יתווסף ובן /בת זוג ,לעניין "עובד" בסעיף זה .לרבות עובדים בחשבונית או עובד עבור המבוטח
 ילדיהם.

עלים של מבנים ו/או חצרים אותם המבוטח שוכר או המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי ב .7
 מקבל בהשאלה או בדרך אחרת. 

המבטח מוותר על זכות תחלוף כלפי משרדי ממשלה אשר הורו למבוטח לוותר על זכות התחלוף  .8
 .ובלבד שהוויתור על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון, כלפיהם

בוטח הסדר עדיף על פני זה הרשום בחוזה הביטוח להלן, יחול החוק או כל חוק או תקנה המסדירים למ .9
 התקנה וזאת על פי בקשה של המבוטח.

 .רכבי העירייה יחשבו כי צד שלישי אחד כלפי השני .10

 .מבוטל – המבוטחחריג נהיגה תחת השפעת סמים ללא ידעת  .11

ע מכוסה שבוצע ללא ידעת על ידי מי מעובדי המבוטח תחשב כאירורכב ו/או נזק בזדון  כלי גניבת .12
  המבוטח.

 .כינון אוטומטי של סכומי ביטוח לרבות גבולות האחריות בפרק צד שלישי .13

 .תשלום תגמולי הביטוח כולל מע"מ בכל מקרה ביטוח לרבות תשלום באובדן מוחלט .14

 – (ודה עב ימי) ולא לפי  קלנדרייםימים  21תשלום התביעה בגין גניבה או אובדן או נזק מוחלט יהיה תוך  .15
 (.מהגשתה ) המצאת אישור משטרה או בדיקת שמאי

 סילוק תביעות יהיה לאחר חתימת מורשה החתימה בעירייה. .16

 תגמולי הביטוח ישולמו לעירייה או למי שהעירייה תורה. .17

 .עמווהכל בכפוף להסכם לבעל הרכב ישולמו  בלבדתגמולי הביטוח באובדן מוחלט  .18
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 נספח ח'

 כיסויים ותנאים
 

 טון 3.5רכב פרטי ומסחרי עד 
 

או צמ"ה או כל הסיכונים ביטוח לציוד מקיף ביטוח ב –הרכבים יבוטחו כפי המצוין ברשימת כלי הרכב 
 .1970-על פי פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, תש"לוביטוח חובה צד שלישי  בביטוח  אוחקלאי 

 

 ם הבאים:יכיסויאת  כלולתפוליסת ביטוח מקיף 

 

  .ותק נהיגה מעל שנה 24מעל גיל  נהגים .1

 .זכות גרירה .2

 .לישי כתוצאה משימוש בוו גרירהלמען הסר ספק הכיסוי כולל גם פגיעה בצד ש₪.  2,500וו גרירה עד  .3

 ₪. 30,000הגנה משפטית:  .4

 סמ''ק. 1,500מעל עם נפח מנוע רכב חלופי ו חילוץ ,שמשות, גרירה .5

 ₪  3,000עד  וידאומערכת שמע ו/או  .6

 אות ופנסים.שבר מר .7

 רעידת אדמה. .8

 ביטול השתתפות עצמית בירידת ערך. .9

 לפי מחירון לוי יצחק תוספת לשווי הרכב עד שנתיים מיום עליה על הכביש.חדש תמורת ישן עבור רכבים  .10
 .15%עד 

 . כינון אוטומטי .11

  .₪ 2,000,000צד שלישי:  .12

 ופרעות. מהומות, שביתות .13

מערכו של הרכב לפני הנזק או  50%נזק בשיעור של לפחות חשבו י –אובדן גמור ואובדן גמור להלכה  .14
 מערכו של הרכב לפני הנזק. 50%עלות התיקון והשרידים ערכם לפחות 

 משווי המכשירים. 4%הגדלת סכום ביטוח למכשירים ולתוספות אחרות ברכב המבוטח בתוספת של  .15

 לרבות נהג חדש/צעיר, לתקופה הביטוח כולל מבוטח שאינו משתמש קבוע ברכב - כיסוי זמני לנהג נוסף .16
 ימים. וזאת, ללא תוספת פרמיה ובתנאי שהודעה על כך נמסרה לחברת הביטוח. 4של 

 

 ם הבאים:יכיסוי את כלולתשלישי  דצאחריות כלפי פוליסת ביטוח 

 לרבות גרירה עם וו גרירה . למעט הסר ספק פגיעה בצד שלישי על ידי וו גרירה מכוסה. .זכות גרירה .1

 ₪  30,000משפטית: הגנה . .2

 כינון אוטומטי של גבולות האחריות. .3

 ₪ 2,000,000אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש בגבולות אחריות  .4

 .שמשות, חילוץ וגרירה .5
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 השתתפויות עצמיות:

 ₪. 1,550נזק עצמי וכל נזק אחר, תיקון במוסך שלא בהסדר:  .1

 ₪. 950נזק עצמי וכל נזק אחר, תיקון במוסך בהסדר:  .2

 ₪  300נזק לאביזרים ותוספות מיוחדות ברכב שאינם חלק אינטגרלי מהרכב:  .3

 ₪  1,300נזק לצד שלישי:  .4

 ₪. 300הגנה משפטית:  .5
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 טון. 3.5רכב שאינו פרטי ומסחרי עד 

 
על פי פקודת ביטוח רכב  הח חובקיף או צד שלישי וביטומ –הרכבים יבוטחו כפי המצוין ברשימת כלי הרכב 

 .1970-מנועי ]נוסח חדש[, תש"ל

 

 ם הבאים:יכיסויאת כלול תפוליסת ביטוח מקיף 

 

  .ותק נהיגה מעל שנה 24נהגים מעל גיל  .1

 .₪ 30,000הגנה משפטית:  .2

 .שמשות .3

 .₪ 3,000עד  אוידומערכת שמע ו/או  .4

 .₪ 2,000,000אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש בגבולות אחריות  .5

גבול באחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי גוף שאין חובה חוקית לבטחם במסגרת פוליסת ביטוח חובה  .6
 ₪. 350,000האחריות 

 המורכב ע''ג הרכב. לכסות נזק לצד שלישי כתוצא משימוש במכשיר מקצועיבת חמורפוליסת ביטוח  .7

 דת אדמה.ירע .8

 מהומות, שביתות ופרעות.  .9

  .כינון אוטומטי .10

רוק והרכבה של צמודות הרכב המבוטח במידה והרכב ניזוק כליל ויש להשביתו אך יסה פכיסה מהפול .11
 לא נפגעו. צמודותיו

 רכב החדשגבי ה ניתנים להרכיבם עלולא  עוהפוליסה תשפה את המבוטח עבור צמודות הרכב שלא נפג .12
 שנרכש.

ללא ניכוי בלאי וזאת  של הנזק לחלקים חדשים את המבוטח עבור הערך המלא שפההחברה ת–בלאי  .13
עבור כל  5%שנים יהיה כדלקמן:  3שנים. חישוב הפחתת בלאי עבור רכבים מעל  3עבור רכבים עד גיל 

 .50%שנים מקסימום במצטבר  שלוששנה מעבר ל

, כלי עבודה, שילוט, ציוד קשירה םרזרבייסכום הביטוח לכלי הרכב המבוטחים כולל בין השאר: גלגלים  .14
בכל מקרה הפיצוי בגין סעיף זה לא  .לרבות וו גרירה מש את המבוטח לצורך עיסוקווציוד נלווה המש

במידה והנזק  בגין הרחבה זו לא תכול השתתפות העצמית.₪.  10,000 -יפחת מהנזק  הממשי ולא יותר מ
 הינו חלק מהנזק הכללי לרכב, תחול השתתפות העצמית של הרכב.

  המורכבים ע''ג הרכב, ארגזים מכל סוג ותאור מקצועייםים מוסכם כי כיסוי הביטוחי חל גם על מכשר .15
 טוח גם אם הם לא צוינו בצורה מפורשת בדף הרשימה.יטוח שלהם נכלל בסכום הביובתנאי שסכום הב

או  או יותר משווי של כלי הרכב 50% מידה והוצאות התיקון תגענה לכדי ב –אובדן כללי / אובדן להלכה  .16
י הזכות בידי המבוטחים שלא לתקן את הרכב ובמקרה זה ייחשב כלי הרכב אז האירועביום  צמודותיו

 כאובדן כללי.

מוסכם כי כיסוי הביטוחי חל גם על התהפכות מלאה או חלקית, נטייה של כלי הרכב על צידו בגלל שקע  .17
קרקע ו/או בשל תנאי קרקע ו/או עקב פריקת מטען או הטענת מטען או מכל סיבה שהיא אחרת. כמו כן 

וסכם כי כל אובדן או נזק לרכב אשר יגרם במישרין או בעקיפין תוך כדי ובעת קרות ההתהפכות מ
 כמוגדר לעיל ייחשב כמקרה התהפכות ונזק תאונתי המכוסה ע"י הפוליסה. 
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 כיסויים הבאים:את פוליסת ביטוח צד שלישי תכלול 
 

 לרבות פגיעה על ידי וו גרירה ₪ 2,000,000אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש בגבולות אחריות  .1

אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי גוף שאין חובה חוקית לבטחם במסגרת פוליסת ביטוח חובה. גבול  .2
 ₪. 350,000האחריות 

 המורכב ע''ג הרכב. עיפוליסת ביטוח מורכבת לכסות נזק לצד שלישי כתוצא משימוש במכשיר מקצו .3

 .₪  30,000הגנה משפטית:  .4

 ומטי של גבולות האחריות.כינון אוט .5

 

 

 עצמיות:ההשתתפויות 

 השתתפות העצמית במקיף:

 .₪ 4,000נזק עצמי, גניבה:  .1

 .₪ 2,500נזק לצד שלישי:  .2

 ₪. 300הגנה משפטית:  .3

 :שלישיהשתתפות העצמית בצד 

 ₪. 2,500נזק לצד שלישי:  .1

 ₪. 250נגררים :  -נזק לצד שלישי    .2

 ₪  500: םאופנועי -נזק לצד שלישי  .3
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 .)צמ"ה( ביטוח ציוד מכני הנדסי

 

וח ציוד מכני הנדסי יבוטח כפי המצוין ברשימת כלי הרכב בפוליסת ביטוח ציוד מכני הנדסי תנאי ביט ובביט
 .1970-על פי פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, תש"לחובה 

 .גרירה וו בביטוח נכללים כל האביזרים המותקנים על גבי הציוד לרבות

 ם הבאים:יכיסויאת כלול ת ציוד מכני הנדסיפוליסת ביטוח 

 

 ותק נהיגה מעל שנה. 24נהגים מעל גיל  .1

וץ, דת אדמה, נזקי טבע, הוצאות גרירה וחילירע מהומות, פרעות, שביתות, אש, גניבה, פריצה, נזק בזדון, .2
  שמשות.

 ₪. 2,000,000אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש בגבולות אחריות  .3

גבול ב אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי גוף שאין חובה חוקית לבטחם במסגרת פוליסת ביטוח חובה .4
  ₪. 350,000האחריות שלא יפחת מסך 

 כיסוי לשמשות ללא השתתפות העצמית. .5

 ₪.  20,000הוצאות גרירה וחילוץ בעקבות מקרה הביטוח המכוסה במסגרת הפוליסה עד לסך  .6

 .₪ 30,000הגנה משפטית:  .7

  כינון אוטומטי .8

 בוטלות כאשר הכלים חונים בשטח העירוני.מ –התניות שמירה  .9

 

 :כיסויים הבאיםאת פוליסת ביטוח צד שלישי תכלול 

 
 ₪. 2,000,000אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש בגבולות אחריות  .1

יסת ביטוח חובה בגבול אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי גוף שאין חובה חוקית לבטחם במסגרת פול .2
 ₪. 350,000האחריות שלא יפחת מסך 

 כיסוי לשמשות ללא השתתפות העצמית. .3

 .₪ 30,000הגנה משפטית:  .4

  כינון אוטומטי .5

 

 

 השתתפות העצמית:

 

 ₪. 7,000מהנזק מינימום  1%כל נזק אחר:  .1

 .₪ 100,000מקסימום , ₪ 15,000 מינימום מהנזק 20% :נזק גניבה, פריצה ונזק בזדון  .2

  .₪ 2,500צד שלישי:  .3

 למקרה לאתר.₪  5,000,000מקסימום ₪  30,000מסכום הביטוח מינימום  10% רעידת אדמה .4

 למקרה לאתר.₪  200,000מקסימום ₪,  20,000מהנזק מינימום  5%נזקי טבע:  .5

 ₪. 300הגנה משפטית:  .6
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 ביטוח טרקטורים חקלאים

 

כל הסיכונים טרקטורים י הרכב בפוליסת ביטוח כפי המצוין ברשימת כל ויבוטח טרקטורים חקלאים
חברות הביטוח שאינה  .1970-על פי פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, תש"לובביטוח חובה  חקלאים 

 ביטוח באמצעות פוליסת צמ''ה. הסדירמסדירה ביטוח מסוג כל הסיכונים טרקטורים חקלאים, תוכל ל

 

 :הבאים םתכלול את כיסויי קלאיםפוליסת ביטוח כל הסיכונים טרקטורים ח

 ותק נהיגה מעל שנה. 24נהגים מעל גיל  .1

וץ, , נזקי טבע, הוצאות גרירה וחילרעידת אדמה ,פרעות, שביתות מהומות, אש, גניבה, פריצה, נזק בזדון, .2
 שמשות.

 ₪. 2,000,000אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש בגבולות אחריות  .3

 שנים. 8ב בשל תיקון נזק חלקי עד החזר ניכוי בלאי לחלקי מרכ .4

 כינון אוטומטי. .5

 .₪ 30,000 הגנה משפטית: .6

 כיסוי לשמשות ללא השתתפות העצמית. .7

אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי גוף שאין חובה חוקית לבטחם במסגרת פוליסת ביטוח חובה בגבול  .8
 ₪. 350,000האחריות שלא יפחת מסך 

 

 

 השתתפות העצמית:

 ₪  1,000: ביטוחהבכל מקרה 
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  27/2020מכרז מספר  'טנספח 
 

 ניסיון תביעות
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  27/2020מכרז מספר  'ינספח 

 
 

 כלי הרכב של העירייה רשימת
 

  1.1.2021הזוכה יעדכן את הרכבים כפי שיהיו ביום 
  בים נדרש ביטוח חובהכלכל הר,  למען הסר ספק

 .אחרתאלא אם נרשם ותק נהיגה מעל שנה  24גיל נהיגת נהגים מעל 
 

 אביזרים סוג רכב משקל ם נדרשיםכיסוי שנת יצור דגם יצרן קוד דגם מס' רישוי מס'
ערך הרכב 

₪ 

ערך 
אביזרים 

₪ 

שווי הרכב 
כולל 

אביזרים 
₪ 

כולל  סה''כ פרמיה
 חובה

           רכב מסחרי   מקיף+חובה 2015   איסוזו 1127287 90-641-32 1

           רכב מסחרי   מקיף+חובה 2012 טנדר M איסוזו 1127287 43-015-13 2

           רכב פרטי   מקיף+חובה 2019   דאצ'ה 351060 861-633-01 3

           רכב מסחרי   צד שלישי+חובה 2008 האנטר מיצובישי 1590052 42-385-66 4

           רכב מסחרי   ובהצד שלישי+ח 2010   מיצובישי 1590055 67-407-69 5

           רכב מסחרי   צד שלישי+חובה 2010   מיצובישי 1590055 67-408-69 6

           רכב מסחרי   מקיף+חובה 2019 ברלינגו סיטרואן 1817068 487-182-01 7

           רכב מסחרי   מקיף+חובה 2019 ברלינגו סיטרואן 1817068 487-185-01 8

           רכב מסחרי   מקיף+חובה 2019 ברלינגו סיטרואן 1817068 487-164-01 9

           רכב מסחרי   מקיף+חובה 2019 ברלינגו סיטרואן 1817068 487-184-01 10

           רכב מסחרי   צד שלישי+חובה 2013 ברלינגו סיטרואן 1817068 75-657-12 11

           רכב מסחרי   צד שלישי+חובה 2013 ינדוברל סיטרואן 1817068 84-220-12 12

           רכב מסחרי   צד שלישי+חובה 2013 ברלינגו סיטרואן 1817068 84-228-12 13

           רכב מסחרי   מקיף+חובה 2017   סיטרואן 1817068 93-273-87 14

           רטירכב פ   צד שלישי+חובה 2011 אוקטביה סקודה  676180 60-239-73 15



 
 
 
 

 
 

     ___________סוכנות/הסוכן ________המבטחת_ רההחב
                              חותמת   וחתימה     חותמתוחתימה                           

 

- 42 - 

42 

           רכב פרטי   צד שלישי+חובה 2012   רנו 928113 41-223-79 16

           נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2002       89-226-15 17

           נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2014       90-173-76 18

           רגיל נגרר 0.5 צד שלישי+חובה 2010       91-160-71 19

           נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2014       92-753-75 20

           נגרר רגיל 7.5 צד שלישי+חובה 2004       93-403-57 21

           נגרר רגיל 0.5 צד שלישי+חובה 2008       96-234-61 22

           גילנגרר ר 0.75 צד שלישי+חובה 2015       97-017-76 23

           נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2007       98-811-60 24

           נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2019       127-066-02 25

           נגרר רגיל 1.3 צד שלישי+חובה 2017       275-492-01 26

           רגילנגרר  2.5 צד שלישי+חובה 2018       570-320-01 27

           נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2019       739-260-01 28

           נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2019       739-261-01 29

           נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2019       739-258-01 30

           גרר רגילנ 0.75 צד שלישי+חובה 2019       737-259-01 31

           נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2019       852-472-01 32

           נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2020       194-134-02 33

           אופנוע   צד שלישי+חובה 2011   קוואנג יאנג   77-623-73 34
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           אופנוע   לישי+חובהצד ש 2011   קוואנג יאנג   77-624-73 35

           אופנוע   צד שלישי+חובה 2015   ימהה   78-850-33 36

           אופנוע   צד שלישי+חובה 2016   125ימהה    78-915-34 37

           אופנוע   צד שלישי+חובה 2016   125ימהה    78-923-34 38

NPR75 10 איסוזו 3127110 32-529-32 39   90,000     מנוף משא פתוח 7.5 מקיף+חובה 10/2014/
    

214,000   304,000    

  154,000   ארגז משא סגור 7.5 מקיף+חובה NPR75 01/01/2020 איסוזו 3127110 652-009-01 40
      

35,000   189,000    

  126,000   ףארגז + מנו משא פתוח   מקיף+חובה LF 2014 4*2 דאף 3286335 43-547-30 41
    

214,000   340,000    

  151,800   רמסע רמסע 15 מקיף+חובה FALF250I19L 01/10/2015 דאף 3286435 70-630-33 42
      

60,000   211,800    

  151,800   דחס משא סגור 15 מקיף+חובה FA LF250119L 01/11/2015 דאף 3286435 70-640-33 43
    

200,000   351,800    

  126,000   מנוף + רכינה משא רכין 18 מקיף+חובה FA55250G18 01/04/2013 דאף 3286335 77-663-13 44
    

150,000   276,000    

  166,000   מנוף + רכינה משא רכין 15 מקיף+חובה FA LF250119L 01/03/2016 דאף 3286435 69-638-33 45
      

70,000   236,000    

46 68-076-32 3590110 
מיצובישי 

  74,000     רכינה משא רכין 7.5 מקיף+חובה 7C18FEB7 01/05/2015 קאנטר
      

30,000   104,000    

  55,000     דחס משא סגור 26 מקיף+חובה P340DB6X2/4HNA 2008 סקניה 3679436 10-502-63 47
    

200,000   255,000    

           משא פתוח 6.3 צד שלישי+חובה FE649 2001רסטר פו מיצובישי 3590100 78-879-15 48

           משא פתוח 6.3 צד שלישי+חובה FE649 2001פורסטר  מיצובישי 3590100 79-277-15 49

    176,000     176,000     משא סגור 3.55 מקיף+חובה 01/01/2018 906.635ספרינטר  מרצדס 3274068 58-775-55 50

           צמ''ה 8.9 צד שלישי+חובה CN400 2011מטאטא כביש  גונסון    87-74- 51

 2011 2076יעה אופני זהיר  מוסטנג   949-4- 52
צמ''ה+צד 

        167,000     צמ''ה 3.3 שלישי+חובה

 HA16PX 2003במת הרמה  חוילוט   503-36- 53
צמ''ה+צד 

        77,000       צמ''ה 6 +חובהשלישי
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 2008 530מטאטא כביש  ראבו   906-74- 54
צמ''ה+צד 

        473,000     צמ''ה 11.4 שלישי+חובה

 האקו   1-247-66 55
מטאטא כביש 

citymaster1250 2015 
צמ''ה+צד 

        250,000     צמ''ה 2.5 שלישי+חובה

56 96-702-1  2019 מטאטא כביש CM600 האקו   
צמ''ה+צד 

        250,000     צמ''ה 2.2 שלישי+חובה

           טרקטור 8.6 צד שלישי+חובה 580MXT 2007טרקטור  קייס   45-277-59 57

           טרקטור   צד שלישי+חובה 2003 טרקטור לנדיני   95-540-50 58

 DK6010 01/04/2019 דידונג   571-881-01 59
כה''ס טרקטורים 

        135,000     טרקטור 2.5 + חובה

 צד שלישי+חובה   טרקטורון     48-793-73 60

 
            

 ג'.סי.בי   1-846-18 61
מחפרון 

3CX14MFNM 2020 
צמ''ה+צד 

        347,700     צמ''ה 8.13 שלישי+חובה

                         סה''כ

 
 שעבודיםורכבים בבעלות אחרת 

 שעבוד בעלות כלי רכב  
  קרן לפיתוח דימונה 48מס' בטבלה  1050263משאית מס רישוי  1
  נהוקרן לפיתוח דימ 49מס' בטבלה  7887915משאית מס' רישוי  2
 אשכול נגב מזרחי אשכול נגב מזרחי 62מס' בטבלה  184618מחפרון ג'.סי.בי  3
4    
5    
6    
 


