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תנאים כלליים ,מידע והוראות נוספות למשתתפים במכרז

מכרז פומבי מס' 02/21
לביטוח רכוש וחבויות עבור המועצה המקומית כפר ברא
המועצה המקומית כפר ברא (להלן" :המועצה" או "הרשות") ,מבקשת בזאת לקבל הצעות לביטוח
רכוש וביטוח חבויות עבור המועצה (להלן – "השירותים" או "הביטוחים") ,וזאת על פי התנאים
המפורטים במסמכי המכרז ,הסכם ההתקשרות והנספחים המצורפים אליהם.
ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז זה (ופוליסות הביטוח בהתאמה) יהיו לתקופה של  12חודשים,
החל מיום  01/07/2021וכלה ביום  .30/06/2022מובהר בזאת כי המועצה בלבד תהא רשאית ,על פי
שיקול דעתה המלא והבלעדי ,להאריך את תוקפו של החוזה עד  4פעמים נוספות ,לתקופה של עד
 12חודשים נוספים בכל פעם (בסה"כ תקופת התקשרות כוללת אפשרית של עד  5שנים) ,בהתאם
להוראות מסמכי המכרז.
מסמכי המכרז יועמדו לעיון באתר האינטרנט של המועצה ,שכתובתו
( https://www.kafar-bara.muni.il/homeלהלן – "אתר האינטרנט") ,אך הנוסח המחייב הוא
זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מהמועצה בלבד.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של  ,₪ 1,500שלא יוחזרו למציעים ,בשום מקרה.
שאלות ובקשות להבהרות יש לשלוח בכתב בלבד ,בקובץ  ,WORDלכתובת הדואר האלקטרוני
 ,michrazim@kafar-bara.muni.ilבהתאם לתנאי המכרז ,מועדיו וההוראות למשתתפים .יש
לוודא קבלת הדוא"ל ,בטלפון מס' .058-6793091
מסמכי הבהרות (ככל ויהיו) ,אפשר שישלחו למציעים ,אולם בכל מקרה יועלו לאתר האינטרנט
של המועצה .משכך ,באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר האינטרנט בכל עת וביחס
להבהרות ,ככל ויהיו.
את ההצעה ,בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים ,חתומים ע"י המציע כנדרש ,ובצירוף הערבות
הבנקאית להשתתפות במכרז ,יש להכניס למעטפה סגורה ואטומה ,ללא סימני זיהוי כלשהם ,עליה
מצוין "מכרז פומבי מס'  "02/21בלבד ,ולהכניסה לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי המועצה
המקומית כפר ברא ,וזאת לא יאוחר מיום  20.06.21שעה  .15:00אין לשלוח את ההצעות באמצעות
פקסימיליה או דואר או דואר אלקטרוני .הצעות שיוגשו לאחר מועד ההגשה ,או שלא למקום
שנקבע לעיל ,לא יתקבלו ולא יובאו לדיון.
המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ,המיטיבה ביותר ו/או כל הצעה בכלל,
והיא רשאית ,מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה ,לחלק לפי ראות עיניה את הביטוחים ,
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כולם או חלקם ,בין מבטחים שונים ,לבטלם ו/או להקטינם ו/או לשנותם ,להגדיל או להקטין את
היקפם לפצל את ביצועם לשלבים ,להזמין מהזוכה את השירותים כולם או רק חלק מהם ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם ,והמציעים מוותרים
ומנועים מראש מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.
ההצעה תעמוד בתוקפה החל ממועד הגשתה לתיבת המכרזים ועד  120יום מהמועד האחרון להגשת
ההצעות ,ללא זכות חזרה מצד המציע .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המועצה תהא רשאית לדרוש
הארכת תוקף ההצעות ככל שיתארכו הליכי המכרז .מציע אשר חזר בו מהצעתו – תהא המועצה
רשאית ,בין היתר ,לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה
להצעתו.
למען הסר ספק ,מובהר כי במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין נוסח המודעה ,לבין מסמכי
המכרז ,יגבר נוסח המכרז.

בכבוד רב,
מחמוד עאסי
ראש המועצה המקומית כפר ברא
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תכן עניינים:
המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן ,יחד ולחוד" ,מסמכי המכרז" :
:

תנאים כלליים ,מידע והוראות נוספות למשתתפים במכרז
תנאי המכרז והוראות למשתתפים

מסמך א'

הצעת המשתתף
הצהרת המשתתף במכרז
הצעת המחיר
תצהיר בדבר שמירה על סודיות
תצהיר העדר הרשעות
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976 -
תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
נוסח ערבות מכרז להבטחת הצעה

מסמך ב'
נספח ב' 1
נספח ב' 2
נספח ב' 3
נספח ב' 4
נספח ב' 5
נספח ב' 6
נספח ב' 7

מפרט ביטוחי המועצה
תנאים כלליים רשויות
פרקי הביטוח המבוקשים
כתב כיסוי
הסכם לעריכת ביטוח חבויות ורכוש

מסמך ג'
נספח ג' 1
נספח ג' 2
נספח ג' 3

ניסיון תביעות המועצה ב 5-השנים האחרונות
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תנאי המכרז והוראות למשתתפים
מסמך א'
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תנאי המכרז והוראות למשתתפים – מסמך א'
 .1מבוא
 .1.1המועצה המקומית כפר ברא (להלן" :המועצה" או "הרשות" או "המזמינה") ,מבקשת
בזאת לקבל הצעות לביטוח רכוש וביטוח חבויות המועצה ,הכל בהתאם ובכפוף לתנאים
המפורטים במסמכי המכרז והנספחים המצורפים אליהם.
 .1.2המועצה נמצאת במחוז המרכז ,מונה כ 4,000-תושבים ,ושטח השיפוט של המועצה עומד
על כ 2,100-דונם .נכון להיום ,המועצה מעסיקה  130עובדים .נתונים נוספים על הרשות
ניתן לקבל באתר האינטרנט של המועצה.
 .1.3ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז זה (ופוליסות הביטוח בהתאמה) יהיו לתקופה של
 12חודשים ,החל מיום  01/07/2021וכלה ביום  .30/06/2022מובהר בזאת כי המועצה
בלבד תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,להאריך את תוקפו של החוזה
עד  4פעמים נוספות ,לתקופה של עד  12חודשים נוספים בכל פעם (בסה"כ תקופת
התקשרות כוללת אפשרית של עד  5שנים) ,בהתאם להוראות יתר מסמכי המכרז.
 .1.4המציע הזוכה יעמיד לרשות המבוטח אדם מטעמו בהתאם לצורכי המבוטח לצורך
טיפול שוטף בנושאי הביטוח והמועצה תהא רשאית לדרוש את החלפתו במהלך תקופת
ההתקשרות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו
תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז והפוליסות.
 .2תנאי סף
התנאים המפורטים להלן הינם תנאים מוקדמים המחייבים את כל המציעים .הצעה שאינה
עונה על כל התנאים המפורטים להלן ,לא תידון ותידחה על הסף .על כל התנאים (במצטבר)
להתקיים באישיות המשפטית של המציע עצמו ,במועד הגשת ההצעות .קיום תנאי סף בתאגיד
קשור ,בבעל מניות של המציע או בכל גורם אחר ,לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף ,אלא אם כן
נאמר במפורש אחרת.
 .2.1המציע הוא חברת ביטוח המורשת כחוק לעסוק בביטוח כללי ,המחזיק ברישיון כדין
לעסוק בביטוח כאמור מהמפקח על הביטוח בישראל ,בעל ניסיון של  5שנים לפחות עד
המועד האחרון להגשת ההצעה במכרז זה ,מתוכו  3שנים לפחות בביטוח רשויות
מקומיות.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה ,על המציע שהוא חברת ביטוח ,לצרף להצעה העתק
מאומת כדין של תעודת הרישום של המציע כתאגיד בישראל ,וכן פרטים של הסוכן
המטפל מטעם חברת הביטוח (לעיל ולהלן" :הסוכן המטפל מטעם המבטח") ,העומד
בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף .2.2

לחילופין -
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המציע עצמו הוא סוכן רשום ובעל רישיון מהמפקח על הביטוח בישראל ,במשך  10שנים
לפחות ,וכן בעל ניסיון בביטוח רשויות מקומיות של  5שנים לפחות במהלך  7השנים
הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעה במכרז זה.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה ,יצרף המציע העתק של רישיון סוכן בתוקף מאת
המפקח על הביטוח .בנוסף ,תתווסף לחתימת המציע שהוא סוכן רשום ,גם חתימת
המבטח או המבטח הראשי; הצעה שתוגש ללא חתימת המבטח או המבטח הראשי –
תפסל על הסף.
 .2.2חברת הביטוח ,סוכן הביטוח או הסוכן המטפל מטעם המבטח ,מחזיק ברישיון סוכן
ביטוח ו/או מבטח ,בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעה במכרז זה .לצורך הוכחת תנאי
סף זה ,יצרף המציע העתק מאומת על ידי עו"ד ,של רישיון סוכן בתוקף מאת המפקח על
הביטוח.
 .2.3המציע בעל עוסק מורשה לצורך מע"מ ,מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על
ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה .להוכחת עמידה בתנאי סף זה ,יצרף המציע תעודת
עוסק מורשה ,אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.
 .2.4המציע רכש את מסמכי מכרז.
 .2.5המציע צירף להצעתו ערבות מכרז ,בהתאם לנוסח המדויק בנספח ב'  ,7לשם הבטחת
ההצעה.
 .2.6על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 .2.6.1כלל מסמכי המכרז וכלל נספחיו ,לרבות הצהרת המציע ,הצעת המציע וההסכם
ולרבות כל מסמכי ההבהרות שתפרסם המועצה לכלל המציעים ,כשכולם
חתומים בתחתית כל עמוד בחתימת מורשי החתימה מטעם המציע ובחותמת
המציע.
 .2.6.2טופס הצעה מלא ,חתום על ידי מורשי החתימה של המציע ,ומאושר על ידי עורך
דין ,בנוסח המצורף למכרז ,לרבות כל אישור נוסף שצוין כי נדרש להגישו
במצורף לטופס ההצעה ,לצורך הוכחת עמידתו המלאה של המציע בכל ובמלוא
תנאי הסף.
 .2.6.3רישיון מאת משרד האוצר ,בכל אחד מענפי הביטוח הבאים :ביטוח מקיף דירות
ובתי עסק; אחריות כלפי צד ג'; אחריות מעבידים; אחריות מקצועית; אבדן
רכוש; הנדסי; תאונות אישיות; ועבודות קבלניות.
 .2.6.4פירוט ניסיון המקצועי של המציע ,ובכלל זה קורות חיים ,תעודות ,הסמכות,
בצירוף אסמכתאות.
 .2.6.5מסמכים המעידים כי המציע הנו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל ,במרשם
הרשמי הרלוונטי :תעודת התאגדות ואישר מורשי חתימה .תדפיס פרטי
חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של
רשות התאגידים.
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 .2.6.6אישור פקיד מורשה ,רואה חשבון או יועץ מס ,המעיד שהמציע מנהל פנקסי
חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו1975-
או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח
למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
 .2.6.7העתק הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז ,על שם המציע.
 .2.6.8ערבות בנקאית ,אוטונומית ,לפקודת המועצה ,בנוסח המדויק שצורף למסמכי
המכרז כנספח ב' .7
 .2.7כל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו על שם המציע בלבד ויהיו תקפים למועד הגשת
ההצעה .המציע מתחייב לעדכן את וועדת המכרזים לגבי כל שינוי במשך כל תקופת
המכרז.
 .2.8למען הסר ספק מובהר בזה ,כי צירוף כל המסמכים הנ"ל ,ללא יוצא מהכלל ,במדויק
ועל פי הנוסח שנדרש ,מהווה תנאי מוקדם יסודי להשתתפות במכרז .השמטת מסמך
מהמסמכים שפורטו או הגשת מסמך שיש בו סטייה מהנוסח ומהתוכן שנדרשו ,יגרמו
לפסילת ההצעה ,ללא כל צורך בהודעה למציע.
 .2.9מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לוועדת המכרזים שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל מידע ו/או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו,
ניסיונו ,מומחיותו והתאמתו לביצוע השירות נשוא המכרז וכיוצ"ב .המציע יהיה חייב
למסור לוועדה את מלוא המידע /המסמכים להנחת דעתה .במקרה בו המציע יסרב
למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור ,רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי
ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 .2.10יחד עם האמור לעיל מודגש בזאת ,כי בקשת הבהרות ו/או אישורים ו/או מסמכים ו/או
המלצות נוספים ,ככל שתיעשה ,תיעשה לצורך בירור עמידת המציע בתנאי הסף
להשתתפות במכרז בלבד ,והחומר הנוסף שיוגש ע"י המציע במענה לשאלת הבהרות ,לא
ייחשב לצורך ניקוד איכות ההצעה ,אשר יינתן אך ורק על בסיס החומר שצורף לכתחילה
להצעת המציע במועד הגשתה.
 .3טבלת ריכוז מועדים
מועד

פעילות
מועד פרסום המכרז

יום 30.05.2021

מועד אחרון להגשת שאלות

יום  06.06.21שעה 15:00

מועד פרסום השאלות והתשובות

עד יום  13.06.21שעה 16:00

המועד האחרון להגשת הצעות

יום  20.06.21שעה 15:00

תוקף ערבות מכרז

יום 01.09.21
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 .3.1במקרה של אי התאמה בין המועדים שצוינו לעיל לבין מועדים אחרים המופיעים בגוף
המכרז ,קובעים אך ורק המועדים בטבלה זו.
 .3.2המועצה שומרת לעצמה שיקול דעת בלעדי ומוחלט לשנות ו/או לדחות כל אחד מן
המועדים המנויים לעיל ,בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של המועצה ,ולא תהא למי
מהמציעים כל טענה ו/או הסתייגות ו/או דרישה בקשר לכך.
 .4שאלות הבהרה
 .4.1מציע יוכל לקבל הבהרות לסתירות ,שגיאות ,אי התאמות ,חוסר בהירות או ספקות
כלשהם ,שימצא (אם ימצא) במסמכי המכרז ,ועל כל ספק שהתעורר בקשר למובנו
המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא .במקרה כזה ,עליו לפנות לקבלת הבהרות למועצה
בכתב בלבד.
 .4.2המועד האחרון להגשת שאלות המציעים מפורט בטבלת ריכוז התאריכים ,או כפי
שיעודכן באתר האינטרנט של המועצה ,אם יעודכן.
 .4.3שאלות ובקשות להבהרות יש לשלוח בכתב ,בקובץ  WORDבלבד (לא יתקבלו מסמכים
סרוקים או מסמכים בפורמט  PDFאו בכל פורמט אחר) ,לכתובת הדואר האלקטרוני
הבאה בלבד .michrazim@kafar-bara.muni.il :יש לוודא טלפונית את קבלת הדואר
האלקטרוני ,בטלפון מס' .058-6793091
 .4.4הפניה תכלול את הפרטים כדלקמן :בשורת כותרת הדואר האלקטרוני ,חובה על המציע
לציין בכותרת" :מכרז פומבי מס'  ."02/21הפניה תכלול את פרטי השואל ,כתובת דואר
אלקטרוני ופרטי התקשרות.
 .4.5המציע נדרש להתייחס בשאלותיו למספר הסעיף במכרז ו/או במפרט ו/או בנספח,
בהתאם לפורמט בטבלה הבאה:
מס"ד

מס'
סעיף

במכרז /במפרט /בנספח

עמוד

פירוט השאלה /בקשה
להבהרה

1
(מובהר כי המציע רשאי להוסיף שורות לטבלה הנ"ל ,בהתאם למספר השאלות /בקשות להבהרה
הנדרשות על ידו ,אך מבלי לשנות את פורמט הטבלה).

 .4.6ככל שעד למועד האחרון להגשת שאלות ,יפנה המציע לעורך המכרז מספר פעמים עם
שאלות ,עליו להוסיף בכל פניה את השאלות החדשות שהתווספו לקובץ השאלות
הקודמות שהעביר ,באופן מצטבר .קובץ השאלות היחיד שאליו יתייחס עורך המכרז,
יהיה הקובץ האחרון שהתקבל אצל עורך המכרז במועד האחרון להגשת שאלות
ההבהרה ,כאמור בטבלת ריכוז התאריכים.
 .4.7המועצה אינה מחויבת לנוסח השאלה ,ובכלל זה רשאית המועצה ,בעת ניסוח תשובות
ההבהרה ,לקצר נוסח של שאלה ו/או לנסחה מחדש ,ככל שהדבר נדרש.
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 .4.8יובהר כי המועצה רשאית לבצע כל שינוי במסמכי המכרז ,וכן ליתן פרשנות או הבהרה
להוראות מסמכי המכרז ,וזאת גם מיוזמתה וללא קשר לשאלות המציעים.
 .4.9כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו בכתב על ידי
המועצה בקשר עם המכרז ,מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז ,יחייבו את
המועצה .למען הסר ספק ,תשובות המועצה תחלפנה כל דין ודברים ,במידה שנערך בין
הצדדים עובר לפרסומן ,והן תהווינה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,ותחייבנה את
הצדדים.
 .4.10במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז המקוריים לבין האמור בתשובות למציעים
(מסמכי ההבהרות) ,יגבר האמור בתשובות למציעים (מסמכי ההבהרות) .במקרה של
סתירה בין התשובות לבין עצמן ,יגבר האמור בהודעה המאוחרת יותר.
 .4.11מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י המועצה ו/או מי
מטעמה ,אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב.
 .4.12על המציע להדפיס את תשובות המועצה לשאלות ההבהרה ,ככל שאלו יינתנו ,ולצרף
אותן להצעתו במעטפת ההצעה ,כשהן חתומות בכל עמוד על ידי המציע.
 .4.13מסמכי הבהרות (ככל ויהיו) ,אפשר שישלחו למציעים ,אולם בכל מקרה יועלו לאתר
האינטרנט של המועצה .משכך ,על המציע חלה האחריות המלאה והבלעדית להתעדכן
בתשובות המועצה וכן בעדכונים שוטפים באתר האינטרנט של המועצה.
 .4.14מודגש ומובהר כי המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,בכל עת בהודעה
מוקדמת שתפורסם תוך זמן סביר טרם מועד הגשת ההצעות במכרז ,לשנות את המועד
האחרון להגשת שאלות המציעים וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו.
שינויים או תיקונים אלה ייערכו בכתב ויפורסמו באתר האינטרנט של המועצה ,ועל
המציע להתעדכן ולעיין באתר.
 .4.15מובהר בזאת כי העברת השאלות ,ומתן  -או אי מתן תשובות  -אינם דוחים את המועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 .4.16פרסום ההבהרות באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין ,כאילו הובא לידיעתו
של כל אחד מהמציעים.
 .4.17יובהר ויודגש כי באחריות המציעים להעלות כל שאלה או ספק שקיים להם בנוגע לכל
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
הגשת ההצעה ,אזי במידה ותימצא לאחר מכן סתירה או אי התאמה כאמור ,שלא ניתן
ליישבן ,הן יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויות המועצה ,ובכל מקרה,
החלטת המועצה בדבר הפרשנות תחייב את המציע.
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 .5רכישת מסמכי המכרז
 .5.1את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של  ,₪ 1,500שישולמו באמצעות המחאה
לפקודת המועצה ,שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז ,או באמצעות כרטיס אשראי
של המציע .דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו בשום מקרה.
 .5.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר ,כי אי הגשת הצעה על ידי מי מרוכשי מסמכי
המכרז ,מכל סיבה שהיא ו/או אי זכיית מציע במכרז ,לא יזכו את רוכשי מסמכי המכרז
בהחזר דמי רכישת חוברת המכרז.
 .6תקופת ההתקשרות
.6.1

.6.2

.6.3

.6.4

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז זה (ופוליסות הביטוח בהתאמה) יהיו
לתקופה של  12חודשים ,החל מיום  01/07/2021וכלה ביום ( 30/6/2022להלן" :תקופת
ההתקשרות" או "תקופת הביטוח") ,אלא אם תודיע המועצה אחרת.
מובהר בזאת כי המועצה בלבד תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי,
להאריך את תוקפו של החוזה עד  4פעמים נוספות ,לתקופה של עד  12חודשים נוספים
בכל פעם (בסה"כ תקופת התקשרות כוללת אפשרית של עד  5שנים) (להלן" :תקופת
האופציה") ,ללא שינוי בתנאים או בתעריפי הביטוח ,אלא אם שינויים אלו יהיו לטובת
המבוטח .סעיף זה יחול אך ורק במידה ויחס התביעות (ללא הוצאות המבטח) לא עלה
על  60%מסה"כ הפרמיות ששולמו ע"י המבוטח לשלוש שנות הביטוח האחרונות
המבטח מתחייב כי לבקשת המבוטח ,יאריך את תקופת הביטוח ב 90 -יום נוספים לאחר
מועד סיום הביטוח ,ללא שינוי בתנאי הביטוח ,ובתמורה לתשלום פרמיה יחסית
(פרורטה) לתקופת ההארכה כאמור.
במהלך כל תקופת התקשרות ,או תקופת אופציה (ככל שתמומש) ,רשאית המועצה
להודיע בכתב למבטח על הפסקת ההתקשרות עמו בהודעה מוקדמת של  30יום ומכל
סיבה שהיא .היה והמבטח יבקש להפסיק ההתקשרות לפני מועד סיומה ,יודיע בכתב
לרשות לפחות  90יום לפני מועד סיום תקופת ההתקשרות.

 .7אופן הגשת ההצעה
 .7.1ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש יכונה לעיל ולהלן" :המשתתף"
או "המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז ,יהיו על שם המשתתף
במכרז בלבד ,למעט אם הוגדר במפורש אחרת.
 .7.2מובהר ,למען הסר ספק ,כי כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד באמצעות סוכן
ביטוח אחד ,וכל סוכן ביטוח רשאי להגיש הצעה אחת בלבד בשם מציע אחד בלבד.
הגשה בצורה אחרת עלולה להיפסל.
 .7.3על המציע למלא באופן מלא ושלם את כל האישורים והמסמכים הדרושים בעת ההגשה
שצוינו לעיל ,לחתום עליהם ולצרפם להצעתו .כל עמוד בהצעה ,לרבות בנספחים להצעה,
הצעת המחיר ,האישורים ,התעודות ותשובות המועצה לשאלות ההבהרה של המציעים,
יוחתם בחותמת הרשמית של המציע ,וחתימה מקורית של מורשי החתימה מטעם המציע
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(ובמקרה שהוגשה הצעה על ידי סוכן רשום – גם חתימת המבטח או המבטח הראשי),
וחתימת רו"ח או עו"ד ,בהתאם לנדרש.
 .7.4הגשת ההצעה פירושה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי
המכרז והפוליסות ,בדק את כל הפרטים ו/או הנתונים ,לרבות הפיזיים ,הדרושים לצורך
חישוב סכומי הביטוח ,על חשבונו ,ולא תתקבל כל טענה של תיאור מטעה או לא מדויק וכן לא
תתקבל כל טענה לגבי ביטוח חסר .ביצע המבטח שיערוך נכסים ,ולאחר קבלת אישור
המבוטחים לשערוך ,או הסכמת הצדדים לגבי ערכם בפועל ,יתאם סכום הביטוח לנכסים
ע"פ הסכומים המוסכמים בין המבוטחת למבטחים
 .7.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי חתימת המבטח על גבי הצעה זו מהווה הצעה בלתי
הדירה ובלתי חוזרת לביצוע הביטוחים עבור המועצה ,על פי תנאי המכרז ,החל מהמועד
הנקוב במכרז ,והיא תחייב את המבטח ,לכל דבר ועניין  ,אף ללא חתימות המועצה.
 .7.6את ההצעה יש להגיש בטפסים המקוריים של המועצה ,כאשר מולאו בהם בדיו צבעונית
(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
בעיפרון  -עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .7.7ההצעה למכרז ,תוגש ארוזה במעטפה אחת ,חתומה ,סגורה ואטומה היטב ,ללא ציון
פרטי המציע או סימן זיהוי חיצוני אחר .על המעטפה יירשם "מכרז פומבי מס' "02/21
בלבד.
 .7.8בתוך המעטפה האחת ,יש לצרף ( 2שני) עותקים זהים ,מודפסים ,שלמים ,מלאים
וכוללים את כל מסמכי ההצעה ,כאשר עותק אחד (ובו המסמכים המקוריים והערבות
הבנקאית המקורית) יסומן "מקור" ,והשני יסומן "העתק".
 .7.9מציע המעוניין להשתתף במכרז ,ישלשל את המעטפה ,בעצמו או באמצעות נציגו ,לאחר
החתמתה בחותמת "וועדת המכרזים" ,אך ורק לתיבת המכרזים המסומנת "תיבת
מכרזים" ,הנמצאת בבניין המועצה ,עד למועד האחרון להגשת הצעות כמפורט בטבלת
ריכוז המועדים.
 .7.10על המציע לוודא הכנסה פיסית של ההצעה לתיבת המכרזים ,לאחר החתמתה בחותמת
"וועדת המכרזים" .הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ,מכל סיבה שהיא ,עד למועד
האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים ,כמפורט בטבלת ריכוז המועדים ,לא תפתח
ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.
 .7.11תשומת לב המציעים כי אפשר שייתכנו קשיים בנגישות ,באיתור מבנה המועצה ,בשילוט,
בהכוונה ,במציאת חניה ,במציאת מיקום תיבת המכרזים בבניין המועצה וכיוצ"ב ,אשר
אפשר שיעכבו את המציעים בהגשת הצעתם .על המציעים לקחת נתונים אלו בחשבון
ולהיערך לכך בהתאם ומבעוד מועד.
 .7.12על המציע להגיש הצעתו לגבי כל מובהר בזאת כי על המציעים ליתן הצעה ביחס לכל
אחת מהפוליסות ולא ניתן להגיש הצעה חלקית כלשהי.
 .7.13על המציע למלא את הצעתו באופן ברור וחד-משמעי ,על גבי מסמכי המכרז .כל שינוי,
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תוספת ,הערה ,מחיקה ו/או כל פעולה אחרת שיעשו במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות
ו/או התניה ו/או בקשה לגביהם ,בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים ,בדרך של
שינויים בהיקף הכיסוי ,בסכומי ההשתתפות העצמית ,בפוליסה ,באמצעות מכתב לוואי
ו/או בכל דרך אחרת ,לא יילקחו בחשבון ,ויביאו לפסילת ההצעה על הסף .בכל מקרה
יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י המועצה ,ללא כל שינוי ,מחיקה ,תוספת או
הסתייגות.
 .7.14מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה המועצה רשאית
לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף
להצעתו והמציע מתחייב לשתף פעולה ולהמציא כל מסמך שיידרש ,בתוך המועד שניתן
לו על ידי המועצה.

 .8הצעת המחיר
 .8.1הצעת המחיר תמולא על ידי המציע בכתב יד ברור ,בדיו צבעונית (לא בצבע שחור) ,את
הטעון השלמה ,אך ורק בטופס ההצעה ,בנספח ב' .1
 .8.2המציע יציין את עלויות הביטוח ב-שקלים חדשים ( )₪שלמים בלבד ,וכן את חלוקת
ה"דמים" לפי הפירוט המקובל בפוליסות רכוש ,וזאת ביחס לכל אחת מהפוליסות
המצורפות למסמכי המכרז (בדף רשימה לפוליסה) וכן במסגרת מסמך הצעת המחיר
המצורפת למסמכי המכרז .הצעה זו תחייב את המציע ,אם וככל אשר יזכה במכרז.
 .8.3וועדת המכרזים רשאית לתקן טעויות סופר ו/או טעויות חשבוניות שנתגלו במסמכי
ההצעה ,על פי שיקול דעתה המלא ,המוחלט והבלעדי .תיקון הטעות יירשם בפרוטוקול
והודעה תימסר למציע.
 .8.4נאסר על המציע לצרף פוליסות משל עצמו ו/או להוסיף ו/או לגרוע מנוסחי הפוליסות
הקיימות .אם יעשה כאמור ,עלולה ההצעה להיפסל.
 .8.5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המציע יישא בכל העלויות בגין קיום התחייבויותיו
על פי הסכם זה ,לרבות (אך מבלי למעט) הוצאות משרדיות ,טלפונים ,ביטוח ,ערבויות,
הוצאות תקשורת ,מיכון ומחשוב ,מסים ,היטלים ,אגרות ,קנסות וביול ,הוצאות ישירות,
הוצאות עקיפות ,הוצאות כלליות והוצאות ניהול ,ייעוץ משפטי ,תשלומים סוציאליים
מכל הסוגים ,כל ההוצאות האחרות להשלמתן של העבודות ,בין אם פורטו כולן או
מקצתן במסמכי החוזה ובין אם לא פורטו בהם כלל ,ורווחי הקבלן.
 .8.6מס ערך מוסף בערכו כדין יתווסף להצעת המציע במועדי תשלום התמורה ,בהתאם
לתנאי המכרז.
 .8.7המציע שיזכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום ,מכל מין וסוג שהוא ,מעבר למחירים
שננקבו על ידו ,לרבות (אך מבלי למעט) הצמדות ,מדד ,תוספות או התייקרויות ,אלא אם
נאמר באותו סעיף מפורשות.
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 .9ערבות מכרז
 .9.1לשם הבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי המכרז ,על המציע לצרף להצעתו ערבות מכרז
מטעמו של בנק ישראלי מוכר ,כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א – ,1981
בסך של ( ₪ 15,000במילים :חמש עשרה אלף שקלים חדשים) ,לפקודת המועצה.
 .9.2הערבות תהיה בלתי מותנית ,מבוילת כדין ,אוטונומית ,וערוכה אך ורק בנוסח הרשום
והמחייב ,המצורף כנספח ב' .7
 .9.3הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .01.09.21המועצה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,לדרוש מן המציעים להאריך את תוקפה של הערבות לתקופה של  180ימים
נוספים ,על ידי מתן הודעה בכתב למציעים .נתנה המועצה הודעה כאמור ,יגישו המציעים
ערבות חדשה תוך  7ימים קלנדריים ממועד קבלת הודעת המועצה.
 .9.4יש להגיש ערבות מקורית; לא תתקבל ערבות הנושאת חותמת ''העתק נאמן למקור".
 .9.5המועצה תהא רשאית להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב
בה ,לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,אם יחזור בו המציע הזוכה מהצעתו ו/או לא יעמוד
בתנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או יסרב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו
במכרז ו/או לא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעתו ולהוראות המכרז ו/או שסטה
בכל דרך אחרת מהוראות המכרז ,ומבלי שתצטרך לנמק בקשתה ו/או לבסס דרישתה
ו/או לפנות קודם לכן אל המציע .כל זאת ,מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לתבוע כל
סעד ו/או פיצוי נוסף על פי כל דין.
 .9.6הערבות הבנקאית תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה ,לאחר שייחתם חוזה עם מי
שיקבע ע"י המועצה כזוכה.
 .9.7מציע ,אשר ערבותו הבנקאית הוחזרה לו על ידי המועצה ,בכל דרך שהיא ,לא יוכל לערער
על זכייה של אחר במכרז ,אלא אם כן המציא למועצה ,במצורף לבקשתו לערער ,את
ערבות הצעתו.
 .9.8תשומת לב המציעים הפוטנציאליים לחשיבות הגשת ערבות תקינה ומדויקת ,ערוכה אך
ורק על פי הנוסח בנספח ב'  .7הצעה שלא צורפה אליה ערבות כנ"ל או שצורפה אליה
ערבות שסכומה שונה מהנדרש ו/או שתאריכי הערבות מרחיבים יותר מהנדרש במכרז,
אף אם החריגה הנה לטובת המועצה – עלולה להיפסל על הסף.
 .9.9כל הוצאה בגין הוצאת ערבות למכרז ,לרבות במקרה בו יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא,
תחול אך ורק על המציע.
 .10הליך בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה
 .10.1הערכת המציעים תיעשה על בסיס המידע שיומצא במסגרת ההצעה ובנוסף ,על בסיס
מידע שיתקבל ,ככל שיתקבל ,מצד ג' כלשהו ,במידה ותחליט וועדת המכרזים ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות לצד ג' לקבלת המידע .הגשת ההצעה מהווה הצהרה
והסכמה בלתי חוזרת מצד המציע ,על כך שהוועדה רשאית לפנות לקבלת מידע מכל
מקור ,לרבות אלה אשר ששמותיהם וכתובתם מופיעים בהצעה
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 .10.2וועדת המכרזים תהיה רשאית למנות צוות ו/או וועדה ו/או יועץ ו/או מומחה מטעמה
לבדיקת ההצעות והמציעים.
 .10.3ועדת המכרזים רשאית (אך לא חייבת) לפנות לאנשי קשר ו/או לקוחות אחרים ,על בסיס
מידע קיים או העולה מן ההצעה או מבדיקתה ,על מנת להתרשם ממידת שביעות הרצון
של לקוחות אלו מהשירותים שסופקו להם על ידי המציע ,להתייעץ ,לראיין ,לקבל כל
מידע ,מסמך ,תחשיב ,תרשים ,תכנית ,נתון ,שרטוט ,מודל ,אישור ,חוזה ,הסכם ,חוות
דעת ,מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים ,בין בכתב ובין
בע"פ ו/או בכל צורה או דרך ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים המוצעים.
 .10.4הוועדה רשאית (אך לא חייבת) ,לפנות במהלך תהליך הבדיקה וההערכה אל המציעים
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
להתעורר בבדיקת ההצעות או הדרושים לשם ניהול תקין והוגן של המכרז.
 .10.5תגובת המציעים שתוגש עד המועד אותו קבעה ועדת המכרזים בפנייתה ,תצורף להצעה
ותחשב כחלק בלתי נפרד ממנה .אם לא תינתן תשובה ,תדון ועדת המכרזים בהצעה על
בסיס המידע המצוי בידיה או תפסול ההצעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,לא יותר למציע במסגרת התגובות לשאלות ההבהרה כאמור ,לשנות את
הצעתו וכי ועדת המכרזים לא תתייחס לתגובה של המציע ,המהווה שינוי להצעה.
 .10.6הוועדה רשאית לזמן כל מציע וכל בעת תפקיד במציע ,בכל שלב ,לפני הבחירה בזוכה
ולאחר מכן ,להציג בפניה את ההצעה שהגיש ,כולה או מקצתה ,או כדי לברר פרטים
מסוימים או שאלות העולות בקשר עם הצעתו.
 .10.7הוועדה רשאית לשוב ולבדוק את ההצעות ,או חלק מהן ,אף אם הושלמה בדיקתן או
בדיקת החלק הרלוונטי או אף אם אישרה וועדת המכרזים כי מציע כלשהו עומד
בדרישות הסף .בכל מקרה ,תהא הוועדה מוסמכת בכל עת ,ואף לאחר ההודעה על הזכייה
במכרז ,לשוב ולבחון מחדש את מסמכי המציעים ,לדרוש מכל מציע פרטים נוספים,
לתקן טעויות שנתגלו ולקבל החלטות אחרות במקומן ,מכל סיבה שהיא ,לרבות החלטה
לפסול מציעים שהצעותיהם נבדקו לפני כן ואושרו.
 .10.8ההחלטה האם המציע עומד בדרישת הניסיון ,ובכלל זה ההחלטה האם הניסיון שעליו
הצביע המציע הוא ניסיון בהתאם לתנאי הסף ,נתונה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של
ועדת המכרזים ועל בסיס המידע שהוצג/הונח בפניה
 .10.9מבלי לגרוע מהוראות כל דין ,רשאית (אך לא חייבת) וועדת המכרזים לאשר חריגות
מדרישות המועצה ,ובלבד שהחריגות אינן מהותיות לדעת יועץ הביטוח.
 .10.10לאחר בדיקת מסמכי המכרז ,עמידה בתנאי הסף וצירוף המסמכים הנדרשים ,הזוכה
במכרז יהיה המציע ,אשר סך הפרמיה השנתית המוצעת על ידו היא הנמוכה ביותר.
 .10.11על אף האמור לעיל ,הצעות המחיר תהיינה כפופות לאומדן המכרז שיוכנס לתיבת
המכרזים.
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 .10.12הציעו שני מציעים או יותר ,הצעות כספיות זהות ,רשאית וועדת המכרזים לערוך
התמחרות ביחס לאותם מציעים בלבד ,לעניין הצעת המחיר בלבד ,עד לקבלת ההצעה
המיטיבה ביותר עם המועצה ,מבלי שתהיה למציעים כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 .10.13מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה ,מהוראות כל דין ומן ההלכה הפסוקה ,המועצה ו-וועדת
המכרזים ,לפי העניין ,יהיו רשאיות לדחות את כל או חלק מן ההצעות ,לקבל הצעה
כלשהי ,בשלמותה או חלקים ממנה ו/או ליישם אותה בשלבים ו/או שלא להזמין את כל
השירותים ו/או לבטל את הביטוחים ו/או להקטינם ו/או להגדילם ו/או לשנותם ו/או
שלא לבחור בזוכה כלשהו במכרז ו/או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ו/או לבטל את
זכייתו של המציע ולקבוע זוכה אחר תחתיו ו/או לנהל משא ומתן עם מציע (לרבות
האפשרות שלא לנהל משא ומתן) ו/או להשהות את הליכי המכרז ו/או ההתקשרות ו/או
לבטל מכרז זה ו/או לערוך מכרז חדש ו/או תהליך אחר על פי דין ו/או לא להתקשר
בהסכם עם גורם כלשהו ,להרחיב ,לצמצם או לממש את המכרז בשלבים ,מכל סיבה
שהיא ,לרבות לאחר החתימה על ההסכם עם המציע הזוכה לפי מכרז זה.
 .10.14המציעים ,והמציע הזוכה במכרז ,מוותרים מראש ויהיו מנועים מלטעון כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי וועדת המכרזים ו/או כלפי כל מי מטעמה ,לרבות בדבר צפיות
הסתמכות או אובדן רווח כלשהו.
 .11הודעה על זכייה וההתקשרות
 .11.1עם קביעת הזוכה במכרז ,תודיע על כך המועצה לזוכה ,בכתב ,וכן תודיע לזוכה בדבר
המועד והמקום לחתימה על מסמכי ההתקשרות .שום הודעה אחרת ,בין בכתב ובין בעל-
פה ,לא תחייב את המועצה ולא תהווה כל טענת השתק או מניעות כלפי המועצה.
 .11.2למען הסר ספק ,מובהר בזאת במפורש ,כי לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול של
הצעת המציע ,והקיבול יעשה רק עם הוספת חתימותיהם של כל מורשי החתימה של
המועצה ,לאחר השלמה מדויקת של כלל הדרישות מהמציע הזוכה ,כאמור במסמכי
המכרז .אולם ,הגשת ההצעה וחתימת חתימת המבטח על גבי הצעה זו מהווה הצעה בלתי
הדירה ובלתי חוזרת לביצוע הביטוחים עבור המועצה ,על פי תנאי המכרז ,החל מהמועד
הנקוב במכרז ,והיא תחייב את המבטח ,לכל דבר ועניין ,אף ללא חתימת כל מורשי
החתימה מטעם המועצה.
 .11.3למען הסר ספק ,מובהר בזאת במפורש כי אין בהודעת הזכייה ,כדי לגרוע מזכותה של
המועצה לשוב ולבחון את ההצעה הזוכה ,בין ביוזמתה ובין לנוכח פניות מציעים אחרים.
 .11.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המציע הזוכה ימציא למועצה ,באופן מיידי עם הודעת הזכיה
ולכל היותר עד  72שעות מיום הודעת המועצה על זכיה ,אישור כי הביטוחים נכנסו
לתוקפם ,באמצעות כתב כיסוי זמני של המבטחים.
 .11.5לא מילא הזוכה אחר אחת מהתחייבויותיו כמפורט לעיל ,תוך התקופה האמורה ,ולרבות
אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים ו/או האישורים ו/או הביטוחים ,אשר עליו
להמציא נוכח הודעת זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו ,תהא רשאית המועצה לבטל את זכייתו
של הזוכה במכרז ולחלט את ההמחאה הבנקאית ,אשר הוגשה ע"י המציע במצורף
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להצעתו ,וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ,ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים
העומדים לזכות המועצה נוכח הפרה זו של התחייבויות המציע הזוכה .כן תהא רשאית
המועצה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע אחר בכל התנאים שתמצא
לנכון ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על-פי המכרז
ו/או על-פי כל דין .
 .11.6המועצה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ,ותזמן אותם
לאסוף את הערבות הבנקאית שצירפו להבטחת הצעתם.
 .12ביטול הליך המכרז
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:
 .12.1התברר למועצה כי התקיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת ההצעה הזוכה.
 .12.2התברר למועצה ,לאחר הוצאת מסמכי הליך המכרז ,כי נפלה טעות משמעותית במפרט
ו/או בדרישות המפורטות במסמכים ו/או שהושמטו נתונים ו/או דרישות מהותיות
מהמפרט או ממסמכי הליך המכרז ,באופן שיש בו כדי ליצור הטעיה אצל המציעים או
אצל מציעים אפשריים.
 .12.3רק הצעה אחת עונה על כל התנאים המוקדמים והדרישות האחרות ,המפורטות במסמכי
הליך הרכישה; אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה לבחור בהצעה יחידה
כזוכה במכרז והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .12.4ביטל מציע ,לאחר שקיבל מהמועצה הודעת זכיה במכרז ,את הצעתו ,או שחזר מהצעתו
מכל סיבה שהיא.
 .12.5סברה המועצה כי יש בסיס סביר להניח שהמציעים ,כולם או חלקם ,תאמו הצעות או
מחירים ו/או פעלו באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו .במקרה זה,
המועצה לא תשלם כל פיצוי למציע כלשהו בהקשר לביטול הליך המכרז.
 .12.6השתנו צרכי המועצה ,באופן המצדיק ,לדעת המועצה ,ביטול הליך המכרז.
 .12.7היעדר תקציב מתאים ו/או אישורים תקציביים מתאימים להוצאת המכרז ו/או ההסכם
אל הפועל ,כולו או חלק ממנו.
 .12.8שיקולי יעילות ו/או אינטרס ציבורי אחר.
 .13ביטול זכייה או הודעת זכייה
 .13.1המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל זכייה ו/או את הודעת הזכייה ,בהתאם
להוראות הדין ובכל אחד מהמקרים הבאים:
.13.1.1

הגיע לידי ועדת המכרזים מידע על המציע ו/או ההצעה ו/או תוכנה ,אשר סביר
כי היה משפיע על החלטתה ,אילו היה זה בידה ,טרם קבלת החלטה בדבר
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זכיית המציע;
.13.1.2

המציע הזוכה לא חתם על החוזה בתוך פרק הזמן הקבוע במכרז;

.13.1.3

המציע הזוכה חזר מהצעתו למכרז ,טרם החתימה על החוזה או ההזמנה או
לאחריהן ,ובטרם החל בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה או ההזמנה;

.13.1.4

קיים ספק סביר ,אם יהיה ביכולתו של המציע הזוכה להיות ערוך במועד
לביצוע השרות ,על פי השלבים ולוחות הזמנים ,שנדרשו במכרז;

.13.1.5

אי אישור על ידי ועדת המכרזים או ראש המועצה.

 .13.2המועצה לא תשלם כל פיצוי למציע ,בגין כל נזק שנגרם בהסתמך על או בהקשר להודעת
הזכייה ,שבוטלה כאמור .אין באמור לעיל כדי לגרוע משאר הסעדים והתרופות העומדים
לרשות המועצה במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.
 .14קביעת בית המשפט הנוגדת את החלטת וועדת המכרזים או המועצה
 .14.1במקרה בו תקבע המועצה מציע זוכה במכרז (להלן" :הזוכה המקורי") ,והוא יחל במתן
השירותים נשואי המכרז ,ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי
זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה חליפי (להלן" :הזוכה החליפי")
ו/או ככל שיינתן צו מניעה כנגד החלטת וועדת המכרזים ו/או כנגד החלטת המועצה ,אזי
מתחייב הזוכה המקורי להעמיד לרשות המועצה ,בצורה מסודרת ועניינית ,ובאופן מהיר
ככל הניתן ,את מלוא המידע והנתונים שבידיו בקשר עם ביצוע השירותים ,באופן
שיאפשר למועצה להמשיך בביצועה ללא עיכוב ,וישתף פעולה עם המועצה ועם מי
שהמועצה תורה עליו ,ככל שיידרש ,לצורך המשך הענקת השירותים.
 .14.2בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי ,הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול זכייתו
כאמור ,אלא לתשלום עבור השירותים שניתנו על ידו בפועל ,עד למועד הפסקתם בפועל.
 .15עיון במסמכים
 .15.1עיון במסמכים יעשה בהתאם ובכפוף לקבוע בצו המועצות המקומיות ,בהתאם לחוק
חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-ובהתאם להלכה הפסוקה.
 .15.2מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים,
שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים ,יציין במפורש בהצעתו מהם
החלקים הסודיים ,ויסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי ע"ג
נספח ב'  1לחוזה.
 .15.3מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה
לעיון מציעים אחרים .במידה שהחלקים שסימן המציע בהצעתו כסודיים סומנו גם
בהצעותיהם של מציעים אחרים כסודיים ,הרי שוועדת המכרזים תהא רשאית לדחות
על הסף את דרישתו לעיין באותם החלקים בהצעות האמורות.
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 .15.4סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון
בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 .15.5שיקול הדעת המלא והמוחלט בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת
המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה
המחייבות רשות מינהלית.
 .16שימוש בחומר המכרז
 .16.1מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של המועצה ,אשר מועבר למציעים אך ורק לצורך
הגשת ההצעות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,להעביר לצד שלישי,
לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי ,מכני
או אחר ו/או לעשות שימוש במסמכי המכרז ,בכולם או בחלקם ,בין בתמורה ובין שלא
בתמורה ,כל שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות במכרז זה.
 .16.2הצעתו של המציע והמידע שבה הם קניינה של המועצה .המועצה מתחייבת לא לגלות את
תוכן ההצעה לצד שלישי ,טרם בחירת מציע זוכה ,זולת ליועצים או למומחים,
המועסקים על ידה (ולמעט למציעים ,שלא זכו במכרז ,כמפורט להלן) ,אשר גם עליהם
תחול חובת הסודיות ,אלא לצרכי מכרז זה ,או אם הדבר מתחייב על-פי כל דין.
 .16.3בתום הליכי המכרז ולאחר זכיית המציע ,תהא המועצה רשאית להשתמש ,באופן הוגן
וסביר ,בכל חומר שהוגש למכרז על ידי המציעים ,למטרות תצוגה ,פרסום ,יחסי ציבור,
בקרה פנימית ו/או הכנת מכרזים אחרים ,לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,ומבלי
שתשולם למציעים תמורה כלשהי.
 .16.4החומר שהוגש למכרז לא יוחזר למציעים בכל מקרה.
 .17סודיות ושמירה על פרטיות
 .17.1המציע מתחייב לשמור בסוד כל מידע ( ,)Informationידע ( ,)Know-Howמסמך,
תכתובת ,תוכנית ,נתון ,תמונה ,וידאו ,איור ,ציור ,תרשים ,שרטוט ,מדידה ,מודל,
אישור ,היתר ,חוזה ,הסכם ,שומות ,חיובים ,תשלומים ,תחשיבים ,חוות דעת ,מספרי
טלפונים ומספרי טלפון ניידים ,כתובת למשלוח דואר ,כתובת דוא"ל ,קוד ,סיסמא,
יישומי מחשב ויישומי טלפונים ניידים ,ספרות מקצועית ,הוראות ומסמכים טכניים,
נהלים ,תרשימי זרימה ,וכן כל מידע אודות המועצה ,אשר יגיע לידי הקבלן או למי
מטעמו ,בין בכתב ובין בע"פ ,בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין ,בין אם נתקבל אגב
ביצוע הביטוחים ,הגנה משפטית ,קבלת פרטים לשם פיצוי או בכל דרך או צורה אחרת,
בין אם נתקבל בקשר עם ו/או במהלך מתן השירותים או לאחר מכן (להלן – "מידע
סודי").
 .17.2המציע מתחייב שלא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם  -כל
ידיעה שתגיע אליו אגב או בקשר ,או בתוקף ,או במהלך מתן השירותים ,וזאת תוך
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תקופת ביצועם ,לפני תחילתם ,או לאחר ביצועם וכן אגב ביצועם ,אלא ככל שנדרש
לשם ביצוע השירותים או על פי דרישת הרשויות המוסמכות.

 .18תנאים כלליים
 .18.1המציע הזוכה ימציא למועצה ,באופן מיידי ולכל היותר עד  72שעות מהודעת המועצה על
זכיה ,אישור כי הביטוחים נכנסו לתוקפם ,באמצעות כתב כיסוי זמני של המבטחים.
פוליסות הביטוח תופקנה תוך  45ימים קלנדריים מיום ההודעה על הזכיה ,לכל היותר.
 .18.2מסמכי המכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהפוליסות ,וכל הסתייגות מהם או סטייה כלשהי
תפסול את המציע שהסתייג או סטה ממנו.
 .18.3המציע יקבל על עצמו את כל האחריות כלפי המבוטחים והוא פוטר את המועצה
מאחריות כלפי המבוטחים בכל הנוגע לביטוחים מושאי מכרז זה ,למעט בנושאים
הקשורים להתחייבות המועצה לתשלומים עיתיים לפי פוליסות הביטוח ,ולהתחייבות
המועצה בעניינים פרוצדוראליים גרידא שבהם מחויבת המועצה לפי מכרז זה והוראות
הדין.
 .18.4ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין ,והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ
משפטי וכל ייעוץ מקצועי אחר או נוסף ,מתאים ,עצמאי ,נפרד ובלתי תלוי ,לצורך
השתתפות במכרז זה והגשת ההצעות.
 .18.5בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות ו/או אי התאמה ו/או דו-משמעות ו/או פירוש
שונה בין הוראה כלשהי שבמסמכי המכרז לבין הוראה אחרת שבהם ו/או במקרה של אי
התאמה בין מסמכי המכרז ,אזי תחולנה תמיד אותן ההוראות ואותם הפירושים הנותנים
לרשות את מירב הזכויות ,לפי פירוש הרשות ,ויחול אותו הפירוש שהוא לטובת הרשות
בנסיבות העניין.
 .18.6סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או
הקשורים למכרז זה ,בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה ,תהא אך ורק
לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.
 .18.7כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי
המכרז ,בין בטרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה ,יהיה כפוף לדיני מדינת
ישראל בלבד ,בנוסחם מעת לעת ,והוא יתפרש על פי חוקים אלה ,אשר יגברו על כל כללי
ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
 .18.8המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,בכל עת בהודעה מוקדמת
שתפורסם תוך זמן סביר טרם מועד הגשת ההצעות במכרז ,לשנות את המועד האחרון
להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו .שינויים או תיקונים
אלה ייערכו בכתב ויפורסמו באתר האינטרנט של המועצה ,ועל המציע להתעדכן באופן
שוטף ולעיין באתר האינטרנט.
 .18.9כל מציע יישא בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות והעלויות הקשורות ו/או הנובעות מהכנת
והגשת הצעתו למכרז .המציעים במכרז לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין
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הוצאותיהם כאמור.
 .18.10למציע לא תהיה כל זכות ,מכל מין וסוג שהיא ,לשיפוי או תשלום או השתתפות
מהמועצה ,או מכל גורם מטעמה ,לרבות (אך מבלי למעט) וועדת המכרזים ו/או שלוחיה,
יועציה ,נציגיה ו/או מכל מי מטעמה ,בגין כל נזק או הוצאה ,מכל מין וסוג ,שיישא המציע
או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה ,בגין או בקשר עם המכרז ,לרבות קיומו ,הפסקתו,
עיכובו ,שינוי תנאיו או ביטולו או בעקבות אי קבלת הצעת המציע ,והמציע מוותר בזאת
על דרישה ו/או טענה ו/או תביעה לפיצוי ו/או שיפוי כלשהו מאת המועצה ו/או בשל
האמור לעיל או כל חלק ממנו.
 .18.11למציע הזוכה לא תהא כל זכות תביעה בגין אי מימוש הזכייה ,חלקה או בכלל .זכיה
במכרז זה אינה מבטיחה בלעדיות למציע הזוכה במתן השירותים למועצה ,כולם או
חלקם.
 .18.12כתובת המועצה הנה כמפורט במסמכי המכרז; כתובת המציע הנה הכתובת שנקבעה
ונכתבה במסמכי הצעתו; כל הודעה שתשלח על ידי המועצה ו/או וועדת המכרזים של
המועצה ,לכתובת המשתתפים במכרז ,תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים במכרז
תוך ארבעה ימי עסקים מהמועד שנמסרה למשלוח בדואר כאמור ,ואם נשלחה
בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני  -תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים ביום
העסקים שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה במסירה ביד – בעת מסירתה.

בברכה,
המועצה המקומית כפר ברא
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הצעת המשתתף
מסמך ב'
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הצהרת המשתתף במכרז – נספח ב' 1
תאריך___/___/_______ :
לכבוד
המועצה המקומית כפר ברא (להלן – "המועצה")
א.ג.נ,.
הנדון :הצהרת המשתתף במכרז
אני הח"מ ,_____________________ ,ת.ז _____________ ,המשמש בתפקיד
___________________ ב________________ ,ח.פ/.ע.מ ___________________ (להלן:
"המציע") ,ומורשה חתימה במציע ,לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם המציע במכרז מס'  ,02/21המבקש להתקשר עם המועצה .אני מצהיר/ה
כי הנני כשיר ומוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע .האמור בתצהיר זה בלשון רבים נאמר בשמי
ובשם המציע.
פרק א' -פרטים אודות המציע
שם המציע ,כפי שהוא רשום במרשם
שם המבטח הראשי (אם המציע סוכן)
כתובת מלאה של המציע (כולל מיקוד)
טלפון קווי במשרד הראשי של התאגיד
אתר האינטרנט של התאגיד
כתובת דוא"ל של התאגיד
סוג התאגיד ,מס' התאגיד
תאריך ייסוד התאגיד
שמות הבעלים על התאגיד
שם המנהל הכללי
איש הקשר מטעם המציע ,למכרז זה:
שם מלא
כתובת
מספרי טלפון קווי ונייד
מס' פקס'
דואר אלקטרוני
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פרק ב'  -הצהרות המציע בדבר יכולות וניסיון
 .1ניסיון המציע
אני מצהיר כי המציע הוא חברת ביטוח המורשת כחוק לעסוק בביטוח כללי ,המחזיק ברישיון
כדין לעסוק בביטוח כאמור מהמפקח על הביטוח בישראל ,בעל ניסיון של  5שנים לפחות עד
המועד האחרון להגשת ההצעה במכרז זה ,מתוכו  3שנים לפחות בביטוח רשויות מקומיות

לחילופין -
המציע עצמו הוא סוכן רשום ובעל רישיון מהמפקח על הביטוח בישראל ,במשך  3שנים ברציפות
עד המועד האחרון להגשת ההצעה במכרז זה ,כדלקמן:
מס'

שם הגוף/מוסד

תיאור סוג הביטוחים והיקפם
הכספי (ב)₪-

1

 ביטוחים ________________
_______________________
_______________________
_______________________
 היקף כספי _______________

2

 ביטוחים ________________
_______________________
_______________________
_______________________
 היקף כספי _______________

3

 ביטוחים ________________
_______________________
_______________________
_______________________
 היקף כספי _______________

4

 ביטוחים ________________
_______________________
_______________________
_______________________
 היקף כספי _______________

7

 ביטוחים ________________
_______________________
_______________________
_______________________
 היקף כספי _______________

תקופת הביטוח
(מועדי התחלה
וסיום)

איש קשר,
תפקיד וטלפון
לברורים

מצורפים בזאת אישורים והמלצות של מקבלי השירות בגופים עצמם (מנכ"ל /סמנכ"ל /גזבר) וכן
מסמכים נוספים בדבר ניסיון המציע עצמו ,לשם הוכחת עמידה בכל תנאי הסף.
המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלאות נפרדות וכן להוסיף לטבלאות כאמור
מסמכים להוכחת הנתונים אשר צוינו בתצהיר המציע ,ובלבד שהטבלאות האמורות תיערכנה באופן זהה
לטבלה הנ"ל ,ושכל הנתונים המפורטים בהן ו/או במסמכים המצורפים אליהן ,יאומתו באמצעות תצהיר
כמפורט בטפסים אלה.
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 .2ניסיון סוכן הביטוח או הסוכן המטפל מטעם המבטח
הנני מצהיר כי סוכן הביטוח או הסוכן המטפל מטעם המבטח ,מחזיק ברישיון סוכן ביטוח מאת
המפקח על הביטוח ,בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעה במכרז זה.
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,מצורף העתק מאומת על ידי עו"ד ,של רישיון סוכן בתוקף מאת המפקח
על הביטוח ,וכן את קורות החיים ,העתקי תעודות ההסמכה ,האישורים ,ההיתרים ,ההסמכות
והרישיונות הרלוונטיים.
 .3הצהרת מורשי החתימה בגין מסמכי המכרז וההצעה
א .הנני מורשי חתימה ב________________________ ,ח.פ /ע"מ ______________ ,שהנו
המציע במכרז מס'  02/21שפרסמה המועצה ,והנני מוסמך כדין להגיש הצעתנו זו.
ב .הנני מצהיר כי הצעת המציע אושרה כדין על ידי הגופים המוסמכים במציע ,וההצעה מהווה
הצעה תקפה ,מחייבת ובלתי חוזרת של המציע (באמצעות החברים במציע).
ג .אני מצהיר כי המציע עיין ,קרא ,בחן ובדק את מסמכי מכרז מס'  ,02/21על כל מסמכיו ,נספחיו
וצרופותיו ,הבין את כל תנאי ודרישות המכרז על כל סעיפיו וכל המשתמע מהם ,את כל
הדרישות ,התנאים והנסיבות ואת כלל הגורמים והסיכונים העשויים להשפיע על הצעתו ו/או
על מתן השירותים ,את כל החוקים ,הצווים ,התקנות ,והדרישות הרגולטוריות ,וכי המציע
קיבל את כל ההבהרות וההסברים אשר ביקש לדעת ,הבין והסכים לתכנם ,ובהתאם לכך הוא
מתחייב לעמוד בכל דרישות המכרז על כל תנאיו ,ולפיכך יהא מנוע ומוותר מראש מלהציג כל
תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז.
ד .אני מצהיר כי למציע ניסיון מוכח כאמור והוא עומד בכל דרישות ותנאי הסף.
ה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אני מצהיר כי המציע הנו בעל כל הרישיונות והאישורים
הנדרשים על פי דין למתן השירותים נשוא המכרז.
ו .אני מצהיר ומסכים לכל תנאי המכרז ומתחייבים למלא אחר כל דרישות המכרז ,אם נזכה בו,
בדייקנות ,ביעילות ,במיומנות וברמה מקצועית גבוהה ,לאורך כל תקופת ההתקשרות ,והכול
בהתאם ובכפוף להוראות המכרז והביטוחים.
ז .אני מצהיר כי המציע בעל איתנות פיננסית ,העונה על כל תנאי הסף של המכרז ,וכי כי המציע
אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל ,פירוק ו/או חדלות פירעון ,ואין
כל בקשות תלויות ועומדות מולו מסוג זה ,וכי נגד המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את
המשך פעילותו ו/או לגרום לו לחדלות פירעון.
ח .מבלי לגרוע מהצהרת המציע ,המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעת המציע הוחלטו
על ידי המציע באופן בלעדי ,עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר ו/או קשר ו/או משא ומתן עם מציע
אחר ו/או עם מציע פוטנציאלי אחר ו/או עם גורם מטעם המועצה ,והמחירים ו/או הכמויות
המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם ו/או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה ו/או
תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

עמוד  24מתוך 65
בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו והסכמנו לכל האמור במסמכי המכרז
חתימת וחותמת המציע (בתאגיד :ע"י מורשי החתימה של המציע ,בצירוף חותמת התאגיד) ____________________

מכרז מס'  07/20לקבלת שירותי גביה כוללים  -המועצה המקומית כפר ברא

ט .אני ו/או מי מטעם המציע לא היו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז
זה ו/או בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע ו/או
בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
י .הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ,באופן עצמאי ,ולא נעשית בעקבות הסדר ו/או דין ודברים
ו/או חשיפת מסמכים ו/או קשר ו/או תיאום עם מתחרה ו/או מתחרה פוטנציאלי אחר.
יא .אני מצהיר ,כי ידוע לי ,שיתכן ותהיינה פניות של מציעים אחרים (לרבות מציעים פוטנציאליים)
לראות את הצעתנו .אני מצהיר ,כי אין לי התנגדות לכך ואין צורך לבקש מהמציע רשות
להראות את הצעתו ,בכפוף ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים בהתאם להוראות הדין.
יב .ידוע לי כי ועדת המכרזים של המזמין רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ומבלי
שתידרש לנמק החלטתה זו ,להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי
או חסוי ,וזאת אף על פי שציינו לעיל סעיפים ו/או מסמכים ו/או פריטים חסויים להצגה בפני
המתחרים .בנוסף ,ידוע לנו כי אין משמעות לציון גורף של מסמכי המכרז או סעיפים ממנה
כחסויים ,ובמקרה כזה ההצעה עלולה להיות מפורסמת בשלמות .ידוע לי כי ההצעה הכספית
של המציע ,כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית – אינה חסויה בשום מקרה.
יג .בהתאם לכל האמור לעיל ,המציע מתחייב לציית לכל ההוראות והתנאים המופיעים בכל
מסמכי המכרז ובנספחיו המצורפים לו ובכלל זה במחירים המוצע על ידנו ,ובכלל זה הננו
מקבלים את סמכויותיה של וועדת המכרזים ו/או המועצה ,ללא סייג.
יד .מובן ומוסכם על המציע ,מראש ,כי ככל שהצעת המציע לא תעבור את תנאי הסף – ההצעה
תפסל ולא תובא כלל לדיון .כמו כן ,אנו מסכימים כי היה והצעתנו הכספית תהיה שקולה
להצעה של מציע נוסף ,תהא רשאית המועצה לערוך בינינו התמחרות עד לקבלת ההצעה
הכספית הטובה ביותר לזכותה של הרשות ,בכפוף לדין.
טו .היה והצעתנו תתקבל ,הרינו מתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:
טז .לחתום על כל מסמכי המכרז ,בתוך פרק הזמן שיידרש מאיתנו על ידכם .לעניין זה הרינו
להצהיר כי היה ולא נעשה כן ,תהיה המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר נמסרה
לה על ידנו ,וזאת מבלי ליתן לנו כל הודעה ו/או מבלי שתיאלץ להוכיח על כל נזק או הפסד כספי
כלשהו אשר נגרם לה בשל אי עמידתנו בתנאי המכרז והחוזה ו/או כתוצאה מכך שלא המצאנו
איזה מסמך ו/או אישור שהיה עלינו להמציא כאמור לעיל ולא ביצענו.
יז .להפקיד בידי הרשות במועד חתימת ההסכם את העתקי כל המסמכים ,האישורים ,הרישיונות,
ההיתרים והמסמכים האחרים ,הנדרשים מאיתנו במסמכי המכרז.
יח .להמציא למועצה ,באופן מיידי ולכל היותר עד  72שעות מהודעת המועצה על זכיה ,אישור כי
הביטוחים נכנסו לתוקפם ,באמצעות כתב כיסוי זמני של המבטחים .פוליסות הביטוח תופקנה
תוך  45ימים קלנדריים מיום ההודעה על הזכיה ,לכל היותר.
יט .ידוע לנו ומוסכם עלינו ,כי בכל מקרה של סתירה בין הוראה כלשהי שבמסמכי המכרז והחוזה
לבין הוראה אחרת שבהם ו/או במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז ,יגברו המסמך ו/או
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ההוראה הבאים להוסיף על זכויות הרשות ,לפי פירוש הרשות ,ולא תעמוד לזכותנו טענה של
פירוש כנגד המנסח.
כ .כערבות לקיום התחייבויותינו שבהצעה זו ,רצ"ב ערבות בנקאית ,אוטונומית ,בלתי מותנית,
לטובת הרשות ,בהתאם להוראות המכרז.
כא .אני מתירים לרשות ,כהתחייבות בלתי חוזרת ,לחלט ערבות זו ,על פי פניה חד-צדדית של
הרשות לבנק ,ללא צורך בהודעה מראש אלינו ,ומבלי להטיל על הרשות כל חובה להוכיח ו/או
לנמק דרישתה ,באם לא נמלא את התחייבויותינו ,כולן או חלקן ,כלפי הרשות.
כב .למען הסר ספק מובהר ,כי אין בהצהרות האמורות בטופס זה כדי לגרוע מההצהרות המציע
והמצגים המפורטים במסמכי המכרז.
כג .אנו מודיעים ומסכימים ,ללא סייג ,כי הגשת ההצעה על ידי המציע מהווה ויתור מראש של
המציע ושל כל אחד מהחברים במציע על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש מבתי
המשפט להוציא צו ביניים (לרבות צווי מניעה) בכל הליך משפטי בקשר עם המכרז נגד המועצה
ו/או מי מטעמה ו/או נגד המציעים המתאימים (או כל אחד מהם) ו/או נגד המציעים הזוכים
(או כל אחד מהם) ו/או נגד נותן השירותים (או כל אחד מהם) ,ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים
כאמור.
זהו שמי ,להלן חתימתי ,ותוכן תצהירי אמת ולראיה באתי על החתום:
שם מורשה החתימה

ת.ז.

חתימה ידנית וחותמת תאגיד

תאריך

אישור עורך הדין
אני הח"מ ,____________________ ,עו"ד ,מ.ר ,____________ .מאשר/ת בזה כי ביום
______________ הופיע/ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________ ,מר/גב׳
_________________ ,ת.ז .מס' ___________________ /המוכר לי אישית ,שהינו מורשה
חתימה של המציע ומוסמך לחייבו בחתימתו ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל.
__________________ ,עו"ד
חתימה וחותמת

______________________
תאריך
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הצעת המחיר – נספח ב' 2
תאריך___/___/_______ :
לכבוד
המועצה המקומית כפר ברא (להלן – "המועצה")
א.ג.נ,.
הנדון :הצעת מחיר  -מכרז פומבי מס' 02/21
אנו הח"מ ,ה"ה _______________________ ת.ז ______________________ .מרחוב
_________________ עיר ____________ ,מצהירים ומתחייבים כלפי המועצה ,כדלקמן:
.1

אני משמש בתפקיד ________________________(בעלים /מנהל כללי /סמנכ"ל /מורשה
חתימה) של __________________________ ,מס' ח.פ/.שותפות /ע"מ ____________,
שהנו חברת ביטוח /סוכן ביטוח /סוכנות ביטוח (הקף את החלופה הרלוונטית) (להלן –
"המציע") וחתימתי ,בצירוף חותמת המציע ,מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.

.2

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

.3

ידוע למציע כי על הצעה זו חלים כל הכללים והתנאים המפורטים בתנאי המכרז ,על כל
מסמכיהם ,נספחיהם ופרטיהם ,והוא קרא אותם ,בחן בחינה זהירה את כל תנאי המכרז,
המפרט ,וכל תנאיו והביטוחים הנדרשים למועצה ,לאחר שקיבל תשובות ,הבהרות ומלוא
המידע שהיה דרוש למציע בהתאם להוראות מכרז זה ,חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א – 1981
ובהתאם לכל דין ,והוא הבין אותם ,הסכים להם באופן מוחלט ומלא ,ובהתאם לכך החליט
להגיש את ההצעה.

.4

הצעתנו למתן כל השירותים ,על פי דרישות המכרז ,על כל מסמכיו והפוליסות ,הנה:

.5

ענף

פרמיה נטו
(לידיעה
בלבד)

פרמיה ברוטו
סה"כ תשלום,
סה"כ פרמיה
מזומן
הנחת סוכן
ב₪-
(לרישום הצעת בתשלומים
המחיר)

פוליסה
לביטוח אש
מורחב
חבות מעבידים
צד שלישי
אחריות
מקצועית +
הרחבה למוצר
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נאמנות
עובדים +
כספים
סה"כ
.6

סך הפרמיה השנתית הנדרשת לכל הפרקים שבמכרז₪ __________ :
(ובמילים _____________________________:שקלים חדשים)
.7
.8

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

.9

תשלום הפרמיות יבוצע בהתאם לאמור בהוראות מסמך ג' במכרז זה.

.10

על המציעים ליתן הצעה ביחס לכל אחת מהפוליסות; לא ניתן להגיש הצעה חלקית כלשהי.

.11

מחירים המוצעים יכללו את כלל הביטוחים הנדרשים בהתאם למפרט הביטוחים נשוא המכרז
ויתר התחייבויות המבטח ע"פ המכרז כמפורט לעיל ולהלן ,בין שנכתבו במפורש ובין במשתמע
אשר נלווים לביטוחים וכרוכים במסגרתם ,וכל עלות אחרת הכרוכה בהם ומורכבותם ככל
שתהא.

.12

ידוע לנו כי המועצה לא תשלם לנו כל תמורה נוספת מעבר לסכום הנקוב על ידינו בהצעתנו.
מחירי הפרמיות הנקובות בהצעתנו ,יהוו את כלל התשלומים להם זכאי המציע עבור אספקת
שירותי הביטוח.

.13

הצעתנו ,ככל שתזכה ,תבוצע על ידי המציע באופן מסור ,מקצועי ,אמין ,נאמן ,ברמה מקצועית
מעולה ,בהתאם להוראות והנחיות המועצה ,על פי כל דין ,ועל פי פרקטיקה טובה ולפי כל כללי
המקצוע בענף.

שם המציע _______________________ :תאריך_______________ :
חתימה וחותמת המציע_________________________ :

אישור עורך הדין
אני הח"מ ,____________________ ,עו"ד ,מ.ר ,____________ .מאשר/ת בזה כי ביום
______________ הופיע/ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________ ,מר/גב׳
_________________ ,ת.ז .מס' ___________________ /המוכר לי אישית ,שהינו מורשה
חתימה של המציע ומוסמך לחייבו בחתימתו ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל.
__________________ ,עו"ד
חתימה וחותמת

______________________
תאריך
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תצהיר בדבר שמירה על סודיות  -נספח ב' 3
תאריך______________ :
לכבוד המועצה המקומית כפר ברא (להלן – "המועצה")
הנדון :תצהיר בדבר שמירה על סודיות
אני הח"מ _______________ ת.ז _______ .מרחוב _________________ ,לאחר שהוזהרתי
כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
 .1אני מורשה החתימה של _____________________ ,מס' ח.פ/.שותפות _____________
(להלן – "המציע") וחתימתי ,בצירוף חתימה של מורשה חתימה נוסף ובצירוף חותמת המציע,
מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.
 .2אני מורשה ומוסמך כדין ליתן הצהרה זו בשמו ובעבורו של המציע.
 .3הנני עושה תצהירי זה כחלק מהשתתפות המציע במכרז מס'  02/21שפרסמה המועצה (להלן –
"המכרז") ,וכתנאי להשתתפות המציע במכרז ,וכתנאי לכל התקשרות עם הקבלן.
 .4אני מצהיר ומתחייב כי המציע ,עובדיו ,יועציו ,קבלני משנה ,שלוחיו ,מבטחיו ,מנהליו ,סוכניו
וכל אדם או גורם מטעמו ,ישמרו על סודיות המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות
זו ,וכן על סמך התחייבות הקבלן לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן.
 .5המציע מתחייב לשמור בסוד מידע סודי שיגיע אליו עקב ביצוע מכרז זה ,ולהחתים את כל
עובדיו וכל מי מטעמו על תצהיר זה ,לפיו יתחייבו לא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ולא
להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר ,או בתוקף ,או במהלך ביצוע
הוראות מכרז זה ,וזאת  -תוך תקופת ביצועם ,לפני תחילתם ,או לאחר ביצועם וכן אגב ביצועם.
"מידע סודי" -כל מידע ( ,)Informationידע ( ,)Know-Howמסמך ,תכתובת ,תכנית ,נתון,
תמונה ,וידאו ,איור ,ציור ,תרשים ,שרטוט ,מדידה ,מודל ,אישור ,היתר ,חוזה,
הסכם ,שומות ,חיובים ,תשלומים ,תחשיבים ,דו"חות ביטוח ,דו"ח שמאות,
מידע רפואי ,מידע משפטי ,מידע פיננסי ,חוות דעת ,מספרי טלפון ,כתובת
למשלוח דואר ,כתובת דוא"ל ,כתובות  ,IPקוד ,סיסמא ,יישומי מחשב,
אפליקציות ,ספרות מקצועית ,הוראות ומסמכים טכניים ,לומדה ,רישום ,סוד
מסחרי או עסקי ,נהלים ,תרשימי זרימה ,וכן כל מידע אודות המועצה ו/או
עובדי המועצה ו/או גמלאי המועצה ו/או נבחרי הציבור ו/או תושבי המועצה
ו/או יועצי המועצה ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור ,אשר יגיע לידי הקבלן או
למי מטעמו עקב בקשר למתן השירותים במכרז זה ,בכתב או בע"פ ,במישרין או
בעקיפין ,בין אם נתקבל בקשר עם ו/או במהלך מתן השירותים ,לפניו או לאחר
מכן ,או מידע שידיעתו תשמש "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול
להגיע אליו ,לרבות בנייר ,בתעתיק ,בתקליטור ,בהתקן קשיח ,במדיה נשלפת,
בדוא"ל או בכלי או אמצעי אחר העשוי לאצור מידע ,בין ישיר ובין עקיף.
 .6אני מבין ומודע כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע הסודי ,בכל צורה שהיא ,לכל
אדם ו/או גוף כלשהם מלבד לנציגי הרשות המוסמכים לעניין ההסכם ,ללא קבלת אישור נציג
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הרשות המוסמך מראש ובכתב ,עלול לגרום לרשות ו/או לצדדים שלישיים נזק מרובה ומהווה
עבירה פלילית לפי סעיף  118בחוק העונשין ,התשל"ז.1977 -
 .7אני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממתן
השירותים ,ולהשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן
השירותים ,ובכפוף לכך ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא
בהתאם לאמור לעיל ,וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן ,את המידע.
 .8אני מתחייב כי במשך כל תקופת מתן השירותים ולאחר מכן ,לא לאפשר לכל אדם ,גוף ו/או
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
כל חפץ או דבר ,בין באופן ישיר ובין באופן עקיף ,לצד כלשהו.
 .9אני מתחייב לנקוט את כל אמצעי הזהירות הקפדניים והנדרשים בדין ,ולעשות את כל הדרוש
כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות שמירה על סודיות המידע ,ובין השאר,
לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים.
 .10המציע מצהיר ומתחייב ,להחזיר למועצה ,מיד כשיתבקש לכך ,כל חומר כתוב או חפץ שקיבל
מהמועצה ו/או השייך לה ו/או שהגיע למציע עקב מתן השירותים ,או שקיבל מכל אדם ו/או
גוף עקב מתן השירותים למועצה או חומר שהכין עבור המועצה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל,
המציע מתחייב שלא לשמור עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע הסודי.
 .11המציע לא יבצע ,ישירות או בעקיפין ,בעצמו או ע"י אחר ,איסוף מידע בדרך או באופן המנוגדים
לדין.
 .12אני מתחייב לפעול ולקיים אחר הוראות חוק העונשין ,התשל"ז  ,1977 -חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א –  ,1981תקנות הגנת הפרטיות ,הוראות הנחיות רשם מאגרי המידע במשרד
המשפטים ,הוראות המועצה והוראות כל דין ,בנוסחם האחרון והמעודכן.
 .13המציע יביא תוכן מסמך זה לידיעת כל עובד ,סוכן ,קבלן ,שלוח ,יועץ ,גורם מקצועי וכל מי
מטעם המציע המעורבים בכל דרך שהיא בהליך המכרזי ובביצוע השירותים ,והנובעים מהם.
זהו שמי ,להלן חתימתי ,ותוכן תצהירי אמת ולראיה באתי על החתום:
שם מורשה החתימה

ת.ז.

חתימה ידנית וחותמת תאגיד

תאריך

אישור עורך הדין:
אני הח"מ ,____________________ ,עו"ד ,מ.ר ,____________ .מאשר/ת בזה כי ביום
______________ הופיע/ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________ ,מר/גב׳
_________________ ,ת.ז .מס' ___________________ /המוכר לי אישית ,שהינו מורשה
חתימה של המציע ומוסמך לחייבו בחתימתו ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל.
__________________ ,עו"ד
חתימה וחותמת

______________________
תאריך
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תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  - 1976 -נספח ב' 5
תאריך___/___/_______ :
לכבוד
המועצה המקומית כפר ברא (להלן – "המועצה")
א.ג.נ,.
אני הח"מ _____________  ,ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1אני נותן תצהיר זה בשם ___________________ ,שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש
להתקשר עם המועצה במכרז מס'  02/21שפרסמה המועצה ,ואני מוסמך/ת לתת תצהיר זה
בשם המציע.
 .2בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו
של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-ולעניין
עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב-
 ,2011גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
משמעותו של המונח "מומחה חוץ"  -תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה :הוזמן על ידי תושב
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
הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית; בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה
חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר ,כמפורסם באתר
הלשכה לסטטיסטיקה.
 .3המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
( .4סמן  Xבמשבצת המתאימה)
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת
ההצעות (להלן" :מועד להגשה") מטעם המציע במכרז מס' .02/21
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
 .5כמו כן אני מצהיר ,כי הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-
(להלן" :חוק שוויון זכויות") ,בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות ,לא חלות על המציע.
לחילופין ,ככל שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע ,הרי שהנני מצהיר כי הוא
מקיים אותן ,בין היתר כמפורט להלן:
אם המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,המשתתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של
.5.1
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9
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.5.2

.5.3

לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך –לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;
אם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים כאמור לעיל ,ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל ,המציע
מצהיר בזאת ,כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן;
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות ,ככל
שתהיה.

 .6המציע לא יעסיק ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו ,עובדים
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
ההתקשרות מצד המציע.
 .7ידוע לי כי הרשות רשאית לפסול את הצעת המציע ,ככל שיתברר כי הצהרה זו איננה נכונה.
זה שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי אמת.

חתימה וחותמת

תאריך

אישור עורך הדין
אני הח"מ ,____________________ ,עו"ד ,מ.ר ,____________ .מאשר/ת בזה כי ביום
______________ הופיע/ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________ ,מר/גב׳
_________________ ,ת.ז .מס' ___________________ /המוכר לי אישית ,שהינו מורשה
חתימה של המציע ומוסמך לחייבו בחתימתו ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל.
__________________ ,עו"ד
חתימה וחותמת

______________________
תאריך
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תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים  -נספח ב' 6
תאריך______________ :
לכבוד
המועצה המקומית כפר ברא (להלן – "המועצה")
הנדון :תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
אני הח"מ __________________ ת.ז _______________ .מרחוב _________________
עיר ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.1

.2
.3
.4

.5

.6

.7

.8

אני מורשה החתימה של _____________________ ,מס' ח.פ/.שותפות
_____________ (להלן – "המציע" או "הקבלן") וחתימתי ,בצירוף חתימה של מורשה
חתימה נוסף ובצירוף חותמת המציע ,מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.
אני מורשה ומוסמך כדין ליתן הצהרה זו בשמו ובעבורו של המציע.
הנני עושה תצהירי זה כחלק מהשתתפותי במכרז מס'  02/21שפרסמה המועצה (להלן –
"המכרז") וכתנאי להשתתפות המציע במכרז והגשת הצעה במסגרתו.
המציע קרא ,מבין ,מתחייב ומצהיר כי אין הוא יודע על מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או
כלכלית ו/או אופרטיבית כלשהי ,שיש בה כדי למנוע ו/או לעכב ו/או להפריע למתן השירותים
על פי הסכם זה ,וכי המציע אינו קשור ו/או מעורב ,באופן ישיר או עקיף ,בכל עניין אחר שיש
בו ניגוד עניינים ,חשש לניגוד עניינים או מראית עין לניגוד עניינים ,ביחס להתחייבויותיו היה
וייחתם הסכם עם המועצה המקומית כפר ברא (להלן – "המועצה" או "המזמין").
המציע מתחייב ומצהיר כי אין למציע ו/או לנושאי המשרה במציע ו/או לבן משפחתו (לרבות
בני משפחתה מדרגה ראשונה) של בעל השליטה במציע ,ו/או לתאגידים הקשורים עם המציע,
כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המועצה
והשירותים שעל המציע לספק לה ,היה ויבחר כזוכה במכרז ,במסגרת תנאי המכרז הנ"ל.
לעניין זה "תאגידים קשורים" – חברות בנות ,חברות בעלות אחזקה בחברה המציעה ,או
חברות בהן קיימת אחזקה לחברת האם של החברה
המציעה.
אין למציע ו/או לנושאי המשרה בו ,קרוב משפחה שהוא חבר מליאת המועצה ו/או פקיד
במועצה ו/או עובד המועצה.
לעניין זה "קרוב משפחה" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות.
"חבר מועצה" – חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה
בו.
המציע מתחייב להימנע במשך כל תקופת ההסכם עם המועצה מלקחת חלק ו/או להיות
מעורב בכל עסקה ,שירות ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים או
חשש לניגוד עניינים ביחס להסכם עם המועצה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ידוע למציע כי עליו לדווח מראש ,בכתב ,למועצה ,על כל כוונה
שלו ו/או של כל מי מטעמו ,להתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה ,ולפעול אך ורק בהתאם
להוראות היועץ המשפטי של המועצה בעניין .מובן ומוסכם עלי כי המועצה רשאית לא לאשר
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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,
יובא לידיעתו ניגוד עניינים כאמור ,או אם ייווצר חשד לניגוד עניינים שכזה ,יודיע עליו בכתב,
באופן מיידי ליועץ המשפטי של המועצה ,והוא יתנהל באופן גלוי ,פתוח וכנה ,יסייע למועצה
ויעביר למועצה כל מידע העשוי להיות רלוונטי לקביעה האם קיים ניגוד עניינים אצלו.
מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם שייחתם בין המועצה לבין המציע ,המציע
מתחייב ומצהיר לקבל על עצמו ,בכל עת ,כל החלטה והוראה של המועצה בנושא ,ולהמנע
מכל ערעור ו/או השגה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי המועצה .שיקול דעתה של המועצה הנו
סופי ,בלעדי ,מלא ומוחלט ,ובכלל זה החלטה על הפסקת ההתקשרות.
ידוע למציע כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע ,ככל שיתברר כי הצהרה זו
איננה נכונה.

זה שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי אמת.

חתימה וחותמת

תאריך

אישור עורך הדין
אני הח"מ ,____________________ ,עו"ד ,מ.ר ,____________ .מאשר/ת בזה כי ביום
______________ הופיע/ה בפני במשרדי ברח׳ _______________________ ,מר/גב׳
_________________ ,ת.ז .מס' ___________________ /המוכר לי אישית ,שהינו מורשה
חתימה של המציע ומוסמך לחייבו בחתימתו ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל.
________________

__________________ ,עו"ד
חתימה וחותמת

תאריך
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נוסח ערבות מכרז  -נספח ב' 7
תאריך___/___/_______ :
שם הבנק _______________ ,מס' סניף _________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס' ________________________
לכבוד
המועצה המקומית כפר ברא

הנדון :ערבות מס' ________________________
על פי בקשת _____________ מספר זיהוי _____________ (להלן" :המשתתף" או "המציע") אנו ערבים
בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 15,000במילים :חמש עשרה אלף שקלים חדשים) (להלן:
"סכום הערבות") ,וזאת להבטחת הצעת המשתתף במכרז מס' שפורסם על ידכם.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך סכום הערבות תוך  7ימים מקבלת דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס ו/או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ו/או באופן
כלשהו ,ו /או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות הכולל הנ"ל.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ,בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
ערבות זו תעמוד בתוקף החל מיום הוצאתה ועד ליום ( 01.09.2021כולל).

________________
תאריך

____________________________
בנק (חתימה ,חותמת ,וחותמת סניף)
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מפרט ביטוחי המועצה
מסמך ג'
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תנאים כלליים רשויות  -נספח ג' 1
התנאים שלהלן יחולו על כל הפוליסות המצורפות למכרז:
.1

.2

.3

.4
.5

.6

.7

.8

"המבוטח" על פי כל הפוליסות המצורפות למכרז זה יהיה הרשות ,נבחריה ,עובדיה ,חברי
ועדות שונות לרבות ועדות משנה ,מתנ"ס ,מוסדות ,חברות עירוניות ומעין עירוניות ,מועצה
דתית ,עמותות עירוניות ,גופים שלובים וכד' .הגדרת גופים שלובים משמעו כל גוף או ישות
משפטית שבו לרשות אחריות או שליטה ב –  25%או יותר באותה רשות או ישות משפטית
או בפעילותו או שהרשות מממנת תקציבית למעלה מ –  10%מהתקציב השנתי של אותו גוף
או ישות משפטית ,עמותות שונות בהן חברה הרשות בין אם בבעלות או בהשתתפות כספית,
וכן בפעילות מתנדבים עבור הרשות .הכיסוי לא יחול על גופים רשותיים המחזיקים
בביטוחים משל עצמם בתחומים הכלולים במכרז זה .כ"כ ייכלל בביטוח תאגיד המים
והביוב של הרשות ( ככל שקיים תאגיד ע"פ חוק תאגידי מים וביוב  ,)2001בין בבעלות
מלאה ובין בבעלות חלקית ,ככל שהתאגיד עשוי להיתבע בגין מעשה ו/או מחדל של הרשות,
בגין פעילות הרשות בלבד ,בתנאי כי בפוליסות הביטוח של התאגיד ישנו סעיף הדדיות
לנושא זה  .כ"כ כוללות כל הפוליסות סעיף ויתור הדדי על זכות השיבוב.
הפרמיה תשולם על ידי הרשות ב –  6תשלומים חודשיים שווים ורצופים ,החל מחודש לאחר
תחילת הביטוח ,ללא תוספת הצמדה או דמי אשראי ,או לחילופין הפרמיה תשולם ב – 10
תשלומים שווים ורצופים ,צמודי מדד ,ובתוספת דמי אשראי בשיעור שלא יעלה על  4%לשנה,
החל מחודש לאחר קבלת הפוליסות על ידי המבוטח ובדיקתן .לרשות הזכות לבחור את דרך
התשלום המתאימה לה מבין שתי האפשרויות הנ"ל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
המבטח מתחייב בזאת ,כי יעמיד לרשות המבוטח אדם מטעמו בהתאם לצורכי המבוטח
לצורך טיפול שוטף בנושאי הביטוח .סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תהווה הפרה
יסודית של תנאי המכרז והפוליסות.
בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי פרשנות הפוליסות ,הפרשנות תהייה לטובת המבוטח והכל
על פי חוק חוזה הביטוח.
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז זה (ופוליסות הביטוח בהתאמה) יהיו לתקופה
של  12חודשים ,החל מיום  01/07/2021וכלה ביום ( 30/6/2022להלן" :תקופת ההתקשרות"
או "תקופת הביטוח") ,אלא אם תודיע המועצה אחרת.
מובהר בזאת כי המועצה בלבד תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,להאריך
את תוקפו של החוזה עד  4פעמים נוספות ,לתקופה של עד  12חודשים נוספים בכל פעם
(בסה"כ תקופת התקשרות כוללת אפשרית של עד  5שנים) (להלן" :תקופת האופציה") ,ללא
שינוי בתנאים או בתעריפי הביטוח ,אלא אם שינויים אלו יהיו לטובת המבוטח .סעיף זה
יחול אך ורק במידה ויחס התביעות (ללא הוצאות המבטח) לא עלה על  60%מסה"כ הפרמיות
ששולמו ע"י המבוטח לשלוש שנות הביטוח האחרונות
המבטח מתחייב כי לבקשת המבוטח ,יאריך את תקופת הביטוח ב 90 -יום נוספים לאחר
מועד סיום הביטוח ,ללא שינוי בתנאי הביטוח ,ובתמורה לתשלום פרמיה יחסית (פרורטה)
לתקופת ההארכה כאמור.
במהלך כל תקופת התקשרות ,או תקופת אופציה (ככל שתמומש) ,רשאית המועצה להודיע
בכתב למבטח על הפסקת ההתקשרות עמו בהודעה מוקדמת של  30יום ומכל סיבה שהיא.
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היה והמבטח יבקש להפסיק ההתקשרות לפני מועד סיומה ,יודיע בכתב לרשות לפחות 90
יום לפני מועד סיום תקופת ההתקשרות.
מינוי שמאים וגם או דרישות מיגון כלשהן ,תהיינה בהסכמה בכתב ,בין המבוטח למבטח.
המבטח מצהיר כי בעת הגשת הצעת המחיר היו ידועים לו כל הנתונים הנדרשים על ידו
כמבטח סביר ,לכל הפוליסות במכרז זה.
הפוליסות תופקנה תוך  45יום מהכרזת הזוכה וכתב כיסוי זמני יופק מייד ולא יאוחר מ72-
שעות מקבלת ההודעה ע"י הזוכה.
המבטח מתחייב כי מדי שנה בשנה ,ולא יאוחר מאשר  45יום לפני תפוגת הפוליסות
שיסתיימו ימציא למבוטח דו"ח על מצב התביעות בפוליסות הביטוח בהן בוטח מבוטח זה.
הנתונים יכללו את מועד התביעה ,מהות התביעה ,סכומים ששולמו וכן אומדן לתביעות
פתוחות ,ע"פ הרשום בספרי המבטח.

הננו מאשרים כי קראנו את כל פרטי המכרז ואנו מסכימים לתוכנם במלואם
_________________
חתימה וחותמת המציע

___________
תאריך
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ביטוח רכוש הרשות
תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי אש מורחב ביט  ,2013בכפוף להרחבות כדלקמן
מוסכם ומוצהר בזאת כי תנאי הביטוח שונו ויהיו כדלקמן:
לסעיף  3לסייגי הפוליסה תתווסף הסיפא " ולמעט אבדן שכ"ד כמצוין בפוליסה " .
.1
 .2בסיגים לחבות המבטח ,סעיף  , 7תתווסף הסיפא " :לחצרי המבוטח ייחשבו הגבולות
המוניציפאליים של המבוטח".
 .3לסעיף  4בסייגי הפוליסה תתווסף הסיפא " ולמעט לוחות פיקוד ,חשמל ובקרה,
טרנספורמטורים וכד' ,אולם הנזק בגינם מוגבל ל  500,000.-ש"ח לאירוע" ,על בסיס נזק ראשון "
ולא יותר מאשר שלושה אירועים בערך מרבי בשנת ביטוח אחת.
 .4לסעיף  7בסייגי הפוליסה ,קווי תמסורת וחלוקה ,תתווסף הסיפא " מוצהר ומוסכם בזאת כי
מאחר והמבוטח הינו רשות מוניציפלית ,ייחשב כל השטח המוניציפלי כחצרי המבוטח ,לצורך סייג
זה".
 .5בסיכונים נוספים ,סעיף ח' ,יקבע כי נזק פיזי לרכוש המבוטח ,ייחשב כפריצה אם נתגלו סימנים
פיזיים לעניין קרות האבדן או הנזק .כ"כ יכלול הכיסוי גניבה של צמודות מבנה מכל תיאור שהוא
לרבות אך לא מוגבל למתקני מיזוג אויר ,מדחסים וכל המחובר חיבור של קבע למבנים ,בין אם כחלק
מההתקנה ובין אם בדרך אחרת ,וכן גניבה של מבנים יבילים או מכולות המהווים יחידות שלמות( .
אך לא יותר מאשר  ₪ 1,000,000.-לאירוע ולתקופת הבטוח )
 .6בסיכונים נוספים ,סעיף ח' פסקה שישית ,תצורף הסיפא כדלקמן " :מו"מ בזה כי אי מציאתו
של מנעול באתר הפריצה לא יהווה הוכחה לאי קיומם של ההתניות ,אלא על סמך הצהרתו של קב"ט
הרשות ,יתייחסו לגופו של עניין ,ולעניין הימצאותו של מנעול קודם לקרות האירוע ".
 .7סעיף ח'  2להרחבות לפוליסה ישונה לקרוא " בכל מקום בו צוין בפוליסה " על בסיס נזק ראשון
" תתייחס הגדרה זו לכל אירוע ,אך לא יותר מאשר שלושה אירועים בשנת ביטוח אחת.
 .8בסעיף טו' להרחבות הפוליסה ,במקום  300,000.-ש"ח יקרא  1,000,000.-ש"ח
 .9בהרחבות לפוליסה ,סעיף טז' לאחר המילים "  ...ומומחים אחרים " ...יתווסף " לרבות לצורך
גיבוש התביעה  ,אך למעט בגין שמאות נגדית" .
 .10בהרחבות הפוליסה ,סעיף ל"ד ( הרחבת כל הסיכונים ) במקום  200,000.-ש"ח ייכתב 500,000.-
ש"ח .
 .11בתנאי הפוליסה ,סעיף  5ישונה לקרוא " המבטח והמבוטח הגיעו לידי הסכמה לנושא תשלום
הפרמיות .בכל מקרה של אי עמידת המבוטח בתנאי התשלום ,יחולו הוראות חוק חוזה הביטוח
בהתאמה" .
 .12בתנאי הפוליסה ,סעיף  7ב' הסיפא המתחילה במילים " במקרה כזה  " ...תימחק ,ובמקומה
יבוא " במקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח ששילם למבטח בעד התקופה היחסית
שלאחר ביטול הפוליסה "
 .13בתנאי הפוליסה  ,סעיף  8א' תתווסף הסיפא " לעניין ידיעת המבוטח ייחשבו האירועים אשר
הגיעו לידיעת מזכיר המבוטח או הגזבר או האחראי על הביטוח ברשות " .
 .14בתנאי הפוליסה ,סעיף  16ב' תתווסף הסיפא כדלקמן ":העתקים מכל דו"ח ,חו"ד ,שמאות
וכד' יועברו במקביל גם למבוטח אך למעט דוחות של משרדי חקירות".
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 .15מוצהר ומוסכם בזאת כי הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי לתשתיות מוניציפליות ,ע"פ תנאיה,
עד לסך של  2,500,000.-ש"ח לאירוע ,על בסיס נזק ראשון .תשתיות מוניציפליות כוללות בין היתר
ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,כבישים ,גדרות ,גשרים ,שערים ,גדרות  ,תחנות אוטובוסים ,עמודי
תאורה ,מעבירי מים ,תשתיות מים חשמל תקשורת וביוב ,מגרשי משחקים וספורט וכד' למעט רכוש
השייך לתאגיד.
 .16מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה מורחבת לכלול כספים בהעברה ,בעת היותם נעברים ע"י
שלוח של המבוטח ,לרבות כנגד סיכוני שוד ,ובתנאי כי גילו של המעביר לא יפחת מ  17שנים תמימות,
וסכום הכיסוי המרבי לא יעלה על  80,000.-ש"ח להעברה אחת.
 .17בניגוד לכל האמור בכל מקום אחר בפוליסה ,או בדף הרשימה ,מוצהר בזאת כדלקמן:
הפוליסה כפופה לנספח הרחבות זה .
.17.1
המבטח מצהיר בזאת כי בעת הגשת הצעת המחיר לביטוחי הרשות המבוטחת
.17.2
בזאת ,היו ידועים לו כל העובדות הנדרשות כמבטח סביר לצורך הגשת הצעת המחיר ובתנאי כי לא
הוסתר מהמבטח מידע בכוונת זדון.
מינוי שמאים וגם או דרישות מיגון כל שהן ,תהיינה בהסכמה בכתב בין
.17.3
המבוטח למבטח.
 .18מוצהר ומוסכם בזאת כי הכיסוי הבטוחי בפוליסה זו לא יחול בגין כל תביעה הקשורה במישרין
או בעקיפין לאותו חלק של מבנה הבנוי ב"שיטת פל קל".
 .19מוצהר ומוסכם בזאת כי הפוליסה כוללת כיסוי לשבר שמשות עד לך של  ₪ 100,000.-לאירוע,
על בסיס נזק ראשון .שבר שמשות בסעיף זה משמעותו  :שבר העובר מצד אחד של השמשה לצד השני
ולא כל אירוע אחר .סעיף זה כפוף להשתתפות עצמית בסך של  ₪ 2,500.-לכל אירוע.
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דף רשימה לפוליסה לבטוח רכוש הרשות.

שם המבטח:
מס' הפוליסה:
שם המבוטח  :כמפורט בסעיף  1בנספח ג'  1למכרז הבטוחים.
כתובת ראשית  :כמצוין בפרק א' למכרז הבטוחים.
עד ל  ( 30/06/2022חצות )
01/07/2021
תקופת הבטוח :מ
תיאור הרכוש המבוטח:
מבנים מכל סוג ותיאור שהוא הנמצאים בחצרי המבוטח ובכל מקום בארץ ו/או השכורים
.1
על ידו ו/או הנמצאים באחריותו לרבות התקנות שהותקנו ע"י המבוטח או עבור המבנים הנ"ל,
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לרבות מעליות ,מכשירי הרמה ,דוודים ,מערכות הסקה ,מיזוג אויר,
חשמל ,תקשורת ,תקשורת מחשבים ,צנרת מכל סוג ותיאור ,גדרות ,שערים ,חניונים ,וצמודות של
כל מבנה מכל תיאור שהוא לרבות ציוד השייך לחח"י ובזק וכד'.
ש"ח
75,000,000.ע"ס
ש"ח
10,000,000.ע"ס
תכולה מכל סוג ותיאור שהוא
.2
ש"ח
500,000.הוצאות שיחזור מסמכים ( מעבר לרשום בפוליסה) ע"ס
.3
ש"ח
2,500,000.ע"ס
תשתית על בסיס נזק ראשון
.4
ש"ח
500,000.ע"ס
פריצה על בסיס נזק ראשון
.5
ש"ח
500,000.ע"ס
הרחבת כל הסיכונים
.6
ש"ח
100,000.ע"ס
הרחבות שמשות
.7
כל הנ"ל רכושו של המבוטח ו/או נמצא אצלו בפיקדון ו/או בקומיסיון ו/או חלה עליו אחריות לגבי
שלמות וקיום הרכוש בעת היות פוליסה זו בתוקף.
מו"מ בזה כי הכיסוי המקסימלי למבנה אחד על תכולתו לא יעלה על  35,000,000.-ש"ח
המבוטח יישא בהשתתפות עצמית בסך  30,000.-ש"ח לכל נזק ,ולמעט נזק בזדון ונזקי הצתה בהן
יישא המבוטח בהשתתפות עצמית בסך שך  ₪ 1000,000.-מכל נזק
המבוטח יישא בהשתתפות עצמית בשיעור של  10%מהנזק ,מינימום  ₪ 50,000ומקסימום -
 ₪ 250,000.לכל אירוע הנובע מנזקי טבע לתשתיות.
חישוב הפרמיה:
עבור ס'  1לעיל  75,000,000.-ש"ח לפי %0
עבור ס'  2לעיל  10,000,000.-ש"ח לפי %0
ש"ח לפי %0
עבור ס'  3לעיל 500,0000.-
ש"ח לפי %0
עבור ס'  4לעיל 2,500,000.-
ש"ח לפי %0
עבור ס'  5לעיל 500,000.-
ש"ח לפי %0
עבור ס'  6לעיל 500,000.-
ש"ח לפי %0
עבור ס'  7לעיל 100,000.-
עבור בטוח רעידת אדמה  87,500,000.-ש"ח לפי %0
 87,500,000.ש"ח לפי %0עבור בטוח נזקי טבע

.........-

ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
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ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח

סה"כ פרמיה
דמי רישום
דמי פוליסה
סה"כ
דמי אשראי
סה"כ לתשלום

למבוטח הזכות לבחור ,לאחר קבלת הצעות המחיר את הכיסויים הנדרשים לו ,ולוותר ,במידה
ויבחר בכך ,על ביטוח סיכוני רעידת אדמה ו/או נזקי טבע.
נחתם ע"י החברה ובשמה
חתימה_______________
תאריך _________________
חותמת_________________
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ביטוח חבות מעבידים
תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי ביט  ,2016בכפוף להרחבות כדלקמן:
מוסכם ומוצהר בזאת כי תנאי הביטוח שונו ויהיו כדלקמן:
הגדרת החוק ( ,סעיף  ) .2.5בהגדרות לפוליסה זו ישונה לקרוא " ע"פ כל דין החל בישראל
.1
ולמעט חוק ימי מחלה " .
מוצהר ומוסכם בזאת כי הפוליסה אינה מכסה פגיעות בעובד או עובדים כל שהם שנגרמו
.2
באופן ישיר ובלעדי מאותם חלקים של מבנים השייכים לרשות שנבנו ב "שיטת פל קל ".
בסעיף ( .3.11רשלנות רבתי ) תתווסף הסיפא כדלקמן  " :על אף האמור ,מבטח לא יחריג
.3
נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".
סעיף  ( .4.4הרחבת חבות של עובד ) המילה " ועקב" תוחלף במילים " ו/או עקב "
.4
בסעיף  ( .4.6הרחבת חבות המבוטח ) לאחר המילים " המכסה חבות " תתווסף המלה "
.5
המבוטח " ,וכן תתווסף הפסקה " מו"מ בזאת כי היה קיים ביטוח אחר הנערך ע"י המבוטח ו/או
לטובתו ,בין אם ע"פ אישור קיום ביטוחים ובין אם בכל צורה ואופן שהוא ,ע"פ זכאי המבוטח
לפיצוי ו/או שיפוי ,אזי תחול פוליסה זו מעבר לסכומים בגינם שופה ו/או פוצה המבוטח ע"פ הבטוח
האחר ".
בהרחבות  .4.2לפוליסה ( ,עובדים ע"פ חוזים מיוחדים ) סעיף  .4.2.1יבוטל .המבוטח
.6
יעשה כמיטב יכולתו כדי לוודא כי עובדים אלו אכן מבוטחים ע"י מעסיקם הישיר .סעיף זה
מתייחס לאותם עובדים עליהם לא חלה ,על פניו ,חובת תשלום למוסד לביטוח לאומי ע"י המבוטח.
בהרחבות  ( .4.10פגיעה אישית ) תת גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על
.7
 200,000ש"ח למקרה ו  ₪ 500,000-לסך כל המקרים בתקופת הביטוח
להרחבות לפוליסה יתווסף סעיף יב' כדלקמן:
.8
יב' – נזק מתמשך .
בכל מקרה של תביעה ע"פ פוליסה זו עקב מקרה בטוח אשר לדעת המבטח הינו תוצאה של
הצטברות פגיעות במועד הקודם לתחילת תקופת הביטוח ,אזי יקבל המבטח על עצמו את האחריות
לשפות את המבוטח בגין מקרה בטוח כאמור בתנאי כי :
במועד תחילת הבטוח לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביעה בגין האירוע הנדון ,וכן
)1
המבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח כל זכות לשיפוי העלולה לעמוד לזכותו כלפי
)2
מבטחיו הקודמים בגין פגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת הביטוח.
האמור בהתנאה זו לא יחול במקרה שחבותו של המבוטח לא הייתה מבוטחת ע"י מבטח כלשהו
במשך התקופה שקדמה לתקופת הבטוח ע"פ פוליסה זו או אם מבטחו הפך להיות חדל פירעון.
פוליסה זו אינה כפופה לכל הגבלה בדבר העסקת נוער ולא תושפע מאי קיום הוראות
.9
חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א  1951וחוק עבודת נשים תשי"ד  1954על כל תקנותיהם והסכמי
עבודה קיבוציים אחרים.
בסעיף  , .5.4.2הסיפא לסעיף מבוטלת ובמקומה יבוא  " :במקרה כאמור המבטח יהיה
.10

זכאי לדמי הביטוח בעד התקופה שעד לביטול הביטוח".
בסעיף  ( .5.8העברת מסמכים ) המילה "מיד" תוחלף במילים " בהקדם האפשרי
.11
לאחר קבלתם ע"י הממונה על הביטוחים אצל המבוטח "
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בסעיף  ( 5.14תחלוף) לא יחול לגבי המנויים בסעיף  10.1במכרז הבטוח של המבוטח.
.12
הפוליסה תכסה את המבוטח ,גם בגין עבודות של מתנדבים  ,העובדים או מועסקים
.13
ע"י המבוטח ,או מטעמו או בעמותות השייכות למבוטח ע"פ הגדרת המבוטח בפרק א' למכרז
הביטוחים ,שלא לצורך קבלת שכר או משכורת ,בכל תחומי החיים כאשר העבודות או ההעסקה
מיועדת לרווחתם של תושבי הרשות או הרשות עצמה ,אם ובמידה וימצא חייב כמעסיקם של אותם
מתנדבים.
המבטח מצהיר בזאת כי בעת הגשת הצעת המחיר לביטוחי הרשות המבוטחת בזאת,
.14
היו ידועים לו כל העובדות הנדרשות כמבטח סביר לצורך הגשת הצעת המחיר ובתנאי כי לא
הוסתרו מהמבטח נתונים בכוונת זדון.

עמוד  44מתוך 65
בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו והסכמנו לכל האמור במסמכי המכרז
חתימת וחותמת המציע (בתאגיד :ע"י מורשי החתימה של המציע ,בצירוף חותמת התאגיד) ____________________

מכרז מס'  07/20לקבלת שירותי גביה כוללים  -המועצה המקומית כפר ברא

דף רשימה לפוליסה אחריות מעבידים
שם המבטח :
מס' פוליסה:
שם המבוטח  :כמפורט בסעיף  1בנספח ג' 1למכרז הבטוחים
כתובת ראשית  :כמצוין בפרק א' לתנאי המכרז
 01/07/2021ועד ל  ( 30/06/2022חצות )
תקופת הבטוח  :מ
מהות עיסוק העובדים :כל עיסוק שהוא המותר למבוטחים ,ע"פ פקודת העיריות וע"פ תזכיר
ההתאגדות של המבוטחים המצוינים בשם המבוטח.
כל עובדי המבוטח לרבות ראש הרשות וסגני ראש הרשות בשכר ע"ס  11,000,000.-ש"ח
מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כדלקמן:
 .1פוליסה זה מכסה את אחריותו של המבוטח כלפי קבלני משנה ,קבלנים ועובדיהם במידה
והמבוטח ימצא חייב בדין כמעבידם ,בתנאי כי לא קיים בטוח אחר המכסה אותה חבות שהוצאה
ע"י המבוטח ולטובתו.
 .2פוליסה זו אינה מוגבלת בשעות העבודה המקובלות בענף ותכסה את המבוטח בכל מקרה בו
ימצא אחראי בדין בין אם בשעות העבודה ואם לאו.
 .3גבולות האחריות בפוליסה זו יהיו כדלקמן :
 20,000,000.ש"חלתובע
.3.1
 ₪ 40,000,000לאירוע ולתקופת הבטוח
.3.2
השתתפות עצמית.
.4
המבוטח יישא בהשתתפות עצמית בסך שווה ערך ל  10,000.-ש"ח מכל אירוע  ,ובמקרה של מחלה
מקצועית יישא המבוטח בהשתתפות עצמית של  20,000.-ש"ח מכל תובע ותובע.
חישוב הפרמיה
ש"ח
בגין שכ"ע ע"ס  11,000,000.-ש"ח לפי 0%
ש"ח
דמי רישום
ש"ח
דמי היטל
ש"ח
דמי פוליסה
ש"ח
סה"כ
ש"ח
דמי אשראי
============
ש"ח
סה"כ לתשלום
נחתם ע"י החברה ובשמה
חתימה_________________
תאריך ________________
חותמת_________________
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ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי ביט  ,2016בכפוף להרחבות כדלקמן:
מוסכם ומוצהר בזאת כי תנאי הביטוח שונו ויהיו כדלקמן:
 .1בסעיף  ( 2.7האחדת נזקים) לפני המילים " למספר צדדים שלישיים " יתווספו המילים " לצד
שלישי או "
 .2בסעיף  ( .2.7.2הגדרת נזק ) המילים " נזק גרר שהינו תוצאה ישירה מהם " הוחלפו במילים "
נזק גרר הנובע מכך"
 .3בסעיף  .3.1בסייגי הפוליסה הסיפא תיקרא " :סייג זה לא יחול לגבי נזק לכל אדם ,שאינו נכלל
ברשימות השכר של המבוטח ו/או שהמבוטח אינו חב בתשלום דמי ביטוח לאומי בגינו ,אשר ייחשב
לצד שלישי לצורך פוליסה זו ,וזאת בתנאי שהחבות בגינו אינה מבוטחת בפועל בפוליסת חבות
מעבידים של המבוטח" .
 .4בסעיף  , .3.2תת סעיפים  .3.2.3ו  .3.2.4מוצהר ומוסכם בזה הסייגים האמורים לחבות המבטח
מבוטלים בגין אחריות שעלולה לחול על המבוטח הקשורה בהפעלת הכלים האמורים ע"י גורם
שאינו המבוטח או מי שהונחה על ידו  .ההשתתפות העצמית בגין הנ"ל תעמוד ע"ס של ₪ 40,000.-
בכל מקרה ביטוח.
בסעיף  . 3.3.2תתווסף הסיפא " למעט שירותי עזרה ראשונה שניתנו ע"י מורשים למתן
.5
עזרה ראשונה לשם פעילות להצלת חיים או סיוע לבני אדם במסגרת חוק "לא תעמוד על דם רעך,
תשנ"ח" 1998-
בסעיף  ( .3.5רכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו ) הסייג לא יחול לגבי נכסים המושכרים
.6
למבוטח ,והמבוטחים במסגרת ביטוחי הרכוש של הבעלים.
בסעיף  ( .3.12רשלנות רבתי ) תתווסף הסיפא כדלקמן  " :על אף האמור ,מבטח לא
.15
יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח "..
בסעיף  ( .4.8פגיעה אישית ) תת גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על
.7
 200,000ש"ח למקרה ו  ₪ 500,000-לסך כל המקרים בתקופת הביטוח
בסעיף  .4.10לאחר המילים " הפועל מטעמו " יופיעו המילים " ו/או עבורו ו/או בשירותו ".
.8
להרחבות לפוליסה יתווספו הסעיפים הבאים:
.9
 4.17הפוליסה מורחבת לכסות ,מבלי לפגוע בכלליות האמור בהגדרת פעילות המבוטח,
גם אירועים המוניים שניזומו ע"י הרשות ,או להם ניתן חסות ע"י הרשות ,לרווחת תושבי
הרשות ,ולרבות אך לא מוגבל לאירועים ספורטיביים מכל סוג ותיאור (אך למעט תחרויות
של ספורט ממונע ) ,אצטדיון ,צעדות ,מרוצי אופניים ,קונצרטים בטבע ובאולמות
המופעלים או הנשכרים ע"י הרשות או בסיועה ,חגיגות ימי עצמאות ,חגיגות יובל ואחרות,
מופעי תרבות שונים ,בין אם בתמורה ובין אם לאו ,וכל אירוע המותר לרשות לקיים,
ובתנאי כי כל האירועים אשר התקנות דורשות זאת ,יקבלו אישורם של משטרת ישראל,
והודעה על אירועים שכאלה ידווחו למד"א.
 .4.18הפוליסה כוללת את חבותה החוקית של הרשות בהיותה בעלים או מפעילים של,
חדרי כושר ,מתקני ספורט ושעשועים ,פארקים וכד' לרבות פעילות המתנ"ס או באמצעות
המתנ"ס שהינו תאגיד עירוני שאינו בשליטה.
 .4.19הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי
עמוד  46מתוך 65
בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו והסכמנו לכל האמור במסמכי המכרז
חתימת וחותמת המציע (בתאגיד :ע"י מורשי החתימה של המציע ,בצירוף חותמת התאגיד) ____________________

מכרז מס'  07/20לקבלת שירותי גביה כוללים  -המועצה המקומית כפר ברא

ו/או מכונה ניידת לרבות כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח
כלים אלו ע"פ פקודת רכב מנועי ו/או ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה
 1976על כל תיקוניו ,לגבי ציוד השייך לרשות או השכור על ידה .גבול האחריות בגין
הרחבה זו לא יעלה על  1,000,000.-ש"ח לאירוע ועל  ₪ 2,000,000.-ולתקופת ביטוח.
 .4.20פוליסה זו תהווה גם פוליסה שיורית ושילוחית לכל פוליסה אחרת המבטחת את
הרשות ,אשר לא הופקה ע"י ועבור הרשות ,אולם הרשות מופיעה בה כמבוטחת נוספת.
בתנאי הפוליסה ,סעיף  , .5.4.2הסיפא לסעיף מבוטלת ובמקומה יבוא  " :במקרה כאמור
.10
המבטח יהיה זכאי לדמי הביטוח בעד התקופה שעד לביטול הביטוח".
בתנאי הפוליסה ,סעיף  ( 5.14תחלוף) לא יחול לגבי המנויים בסעיף  10.1במכרז הבטוח של
.11
המבוטח.
הפוליסה תכסה את המבוטח ,גם בגין עבודות של מתנדבים  ,העובדים או מועסקים ע"י
.12
המבוטח ,או מטעמו או בעמותות השייכות למבוטח ע"פ הגדרת המבוטח בפרק א' למכרז
הביטוחים ,שלא לצורך קבלת שכר או משכורת ,בכל תחומי החיים כאשר העבודות או ההעסקה
מיועדת לרווחתם של תושבי הרשות או הרשות עצמה ,אם ובמידה וימצא חייב כמעסיקם של אותם
מתנדבים.
מוסכם ומוצהר בזאת כי כלי רכב ורכוש אחר שאינם בבעלות המבוטח הנמצאים בתחום
.13
השיפוט של המבוטח ,בין אם בחניונים מוכרזים או בסביבתם הקרובה ,ייחשבו כרכוש צד שלישי.
המבטח מצהיר בזאת כי בעת הגשת הצעת המחיר לביטוחי הרשות המבוטחת בזאת ,היו
.14
ידועים לו כל העובדות הנדרשות כמבטח סביר לצורך הגשת הצעת המחיר ובתנאי כי לא הוסתרו
מהמבטח נתונים בכוונת זדון.
מוצהר ומוסכם בזאת במפורש כי הפוליסה אינה מכסה תביעות הנובעות מפגיעה גופנית
.15
הנובעת ישירות מאותם חלקים במבנים ,אשר נבנו ב"שיטת פל קל "
הרחבה לנושא חלופה להליך פלילי
.16
הכיסוי מורחב לכלול הליכים בהם מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה ,לרבות
חקירת סיבת מוות המוגשים נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי
פוליסה זו לרבות חקירה או הליך שהתנהל בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר
הסתיים בלא הגשת כתב אישום ובלי שהוטלה חבות כספית כחלופה להליך פלילי  ,או שהסתיים
בלא הגשת כתב אישום אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת
הוכחת מחשבה פלילית; סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית -
משמעו סגירת התיק לפי סעיף  62לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ( - 1982בסעיף
קטן זה  -חוק סדר הדין הפלילי) ,או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231
לחוק סדר הדין הפלילי;
"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"  -חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי,
לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות ,התשמ"ו  , -1985קנס על עבירה שנקבעה כעבירת
קנס לפי הוראות חוק סדר הדיו הפלילי עיצום כספי או כופר.
תת גבול האחריות במסגרת הפוליסה ,עבור הרחבה זו יעמוד ע"ס של  1,000,000.-ש"ח מתוך
גבולות האחריות הכוללים.
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דף רשימה לפוליסה צד שלישי
שם המבטח:
מס' פוליסה:
שם המבוטח:
תקופת הבטוח :מ

כמפורט בסעיף  1בנספח ג'  1למכרז הבטוחים .
 01/07/2021ועד ל  ( 30/06/2022חצות )

פוליסה זו מכסה את אחריותם החוקית ע"פ כל דין ,לרבות מעשה או מחדל בהיותם עוסקים בכל
דבר המותר לפעילות כרשות מוניציפלית ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לרבות פעילויות נוער וספורט
(למעט תחרויות של ספורט ממונע) ,אירועים שונים עבור התושבים ואורחיהם לרבות אירועים
המונ יים הפתוחים לקהל הרחב ,בעלות ו/או הפעלה ו/או ניהול של בריכות שחייה ו/או חוגים שונים
ו/או קייטנות ו/או טיולים ו/או הפעלת צופרים אחריות שילוחית בגין פעילות תאגיד מים וביוב ( אך
לא האחריות הישירה של אותו תאגיד) ,וכל דבר אחר הכלול בהחלטות של מליאת הרשות או מועצת
הרשות או המותר בתקנות החברות העירוניות והעמותות.
מוצהר במפורש כי הפוליסה מורחבת לכסות פרויקט התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית
של תלמידים (חבות כלפי ובגין התלמידים במסגרת פרויקט זה ,וכן חבות צולבת בין התלמידים
עצמם ).
חריג  3א מוצרים שיוצרו וכו' לא יחול על אירועים הנובעים מטפול במוצר או רכוש כלשהוא או
משינוי מוצר או רכוש כלשהוא אשר נעשים במהלך פעילות רגילה של המבוטח כגון פעולות תחזוקה
של נכסי הרשות.
גבולות אחריות המבטח.
בגין תובע אחד 7,500,000 :ש"ח ובגין אירוע אחד ולתקופת הביטוח  15,0000,000 :ש"ח.
ההשתתפות העצמית של המבוטח תעמוד ע"ס  25,000.-ש"ח מכל אירוע למעט כמצוין להלן.
ההשתתפות העצמית בגין רשלנות המועצה הנובעת מנזקי טבע בלבד תעמוד ע"ס של ₪ 75,000.-
מכל אירוע.
חישוב הפרמיה:
סה"כ פרמיה מוסכמת
דמי רישום והיטל
דמי פוליסה
סה"כ
דמי אשראי
סה"כ

ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח

נחתם ע"י החברה ובשמה
_____________________
חתימה
_____________________
חותמת
_____________________
תאריך
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פוליסה לביטוח אחריות מקצועית
( מבוסס ביט ) 1/2000

פוליסה זו מעידה כי תמורת התחייבות לתשלום דמי הביטוח הנקובים ברשימה או במפרט הכלולים
בזה (להלן " -הרשימה") על ידי המבוטח ששמו נקוב ברשימה ( ,להלן "המבוטח") לידי המבטח ששמו
נקוב ברשימה (להלן "המבטח" )
ישפה המבטח את המבוטח בגין אחריותו של המבוטח על פי הדין בשל מקרה הביטוח בכפוף לכך:
התביעה נגד המבוטח הוגשה נגדו לראשונה בתוך תקופת הביטוח.
מקרה הביטוח ארע בתוך תקופת הביטוח או אם צוין ברשימה ,בתקופה הקודמת לתקופת הביטוח
אך לא לפני התאריך הרטרואקטיבי (להלן "כיסוי רטרואקטיבי" ).
מקרה הביטוח ארע בשטח מדינת ישראל ו/או "השטחים המוחזקים".
גבולות אחריות
אחריות המבטח לא תעלה על:
הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לתביעה אחת.
הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לאירוע אחד ולכל התביעות לפי פוליסה זו.
פוליסה זו הוצאה על ידי המבטח על בסיס נתונים שנמסרו למבטח ו/או כל מסמך חליפי אחר שהוגש
למבטח והמהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה זו ,אולם המבטח מצהיר בזאת כי ידועות לו כל העובדות
והנתונים הנדרשים לו כמבטח סביר.
הגדרות למטרת פוליסה זו
מקרה הביטוח :הפר חובה מקצועית או טעות שמקורם ברשלנות ,טעות ,מחדל או השמטה של
המבוטח ,או העובדים עבורו ,במסגרת מקצועו או משלח ידו המפורטים ברשימה ואשר עבורם ניתן
הביטוח לפי פוליסה זו.
דין :דיני מדינת ישראל.
המבוטח :המבוטח ששמו נקוב ברשימה ,כולל :שותפים ,מנהלים ,בעלי מניות ,חברי מועצת
המנהלים ,עובדים וכל אדם שנמצא בשרותו של המבוטח.
העיסוק :כל התפקידים בהם משתמש המבוטח בידע מקצועי המחייב רישוי או השתלמויות מיוחדות
לצורך פעולותיו .היה והמבוטח עוסק במקצוע המאוגד במסגרת גוף מקצועי ,לשכה מקצועית או כל
גוף סטטוטורי אחר הקובע כללי התנהגות ותחומי עיסוק ביחס למקצועו של המבוטח ,אזי יחול
הכסוי על פי פוליסה זו בנוסף לאמור ברשימה ,גם על כל תחומי הפעילות בהן רשאי המבוטח לעסוק
על פי הנחית האיגוד המקצועי או הלשכה המקצועית או הגוף הסטטוטורי כאמור לעיל.
תביעה  :המונח תביעה יכלול בין היתר כתב תביעה ,תובענה ,מכתב דרישה או מידע ממקור כלשהו
על ידי המבוטח בדבר קרות מקרה הביטוח או הודעה על קרות אירוע שעלול להביא בעקבותיו
לתביעה כנגד המבוטח.
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הוצאות משפטיות  :כל ההוצאות הסבירות הכרוכות בניהול הליכים משפטיים עד לערכאה
הסופית ,בהתאם לתנאי הפוליסה ,שהינן בנוסף לגבולות האחריות המכוסים לפי פוליסה זו ,לרבות
שכ"ט עורך הדין ,אגרות ,דמי ביול מסמכים ,העתק פרוטוקולים ,שכר טרחת עדים ,שכר טרחת
מומחים וכד'.
השתתפות עצמית :הסכום הראשוני בו יישא המבוטח מתוך סכום הפיצוי שישולם על ידי המבטח
עקב תביעה או מספר תביעות הנובעות מסיבה מקורית אחת והמכוסה/ות לפי פוליסה זו.
סייגים לחבות המבטח
המבטח לא יהיה אחראי  -אלא אם הוסכם אחרת בהרחבות ו/או בתוספות לפוליסה  -בגין:
 .1תביעה הנובעת ממעשה זדוני ופלילי ,אי יושר ,פשע ,תרמית ,הונאה ,חריגה מסמכות ביודעין,
מעילה באמון ומעשה במתכוון שנעשה על ידי אחד מן השותפים של המבוטח או מנהל כללי של
המבוטח ,אבדן מסמכים.
 .2כל אירוע שקדם למועד תחילת הביטוח של הפוליסה הראשונה אצל המבטח ששמו נקוב
ברשימה ואשר אחד מהשותפים או המנהל הכללי של המבוטח ידע בעת הגשת הצעת הביטוח ,כי
מקרה זה עלול לשמש עילה להגשת תביעה ,אלא אם נמסר על כך בכתב למבטח והמבטח אישר
הסכמתו לשפות את המבוטח בגין חבות הנובעת מכך.
 .3חבות כלשהי שנגרמה במישרין על ידי מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,פעולת איבה ,פעולות
חבלה וטרור ,מלחמת אזרחים ,מרידה ,מהפכה ,מרד ,תפישת שלטון בלתי חוקית ,החרמה או
השמדה על ידי ממשלה או רשות ציבורית.
לעניין סייג זה "טרור"  -משמעו שימוש באלימות לצרכים פוליטיים ,לרבות שימוש באלימות
שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם
ארגון העוין את המדינה.
לעניין "טרור" כהגדרתו לעיל ,רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של
מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים  1961על כל תיקוניו ,המאשר כי
הנזק נגרם במישרין ע"י פעולת טרור ,ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי טרור.
 .4התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם ,אלא אם כן ההתחייבות או
האחריות היו מוטלים עליו גם בהעדר הסכם כזה ,ערבות אישית.
.5

היזק גופני ,מוות או מחלה הנגרם לכל אדם תוך כדי ועקב העסקתו ע"י המבוטח.

.6

קרינה מייננת ,ביקוע גרעיני או זיהום רדיו-אקטיבי.

 .7תביעה הנובעת ממקרה ביטוח שנגרם מחוץ למדינת ישראל ,השטחים המוחזקים ושטחי
האוטונומיה הפלסטינית.

עמוד  50מתוך 65
בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו והסכמנו לכל האמור במסמכי המכרז
חתימת וחותמת המציע (בתאגיד :ע"י מורשי החתימה של המציע ,בצירוף חותמת התאגיד) ____________________

מכרז מס'  07/20לקבלת שירותי גביה כוללים  -המועצה המקומית כפר ברא

 .8סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו ,והוא מנוע מכך לפי הסכם שהוא
צד לו ,למעט כמצוין בסעיף ויתור על זכות השיבוב בפוליסה זו.
 .9הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח לשם תיקון ו/או השבה לקדמות של העבודה עצמה שבוצעה
וכן תקבולים שנתבע המבוטח להחזיר ללקוחותיו.
 .10חבות כלשהי בגין זיהום של אויר ו/או של מים ו/או של קרקע אלא אם נגרמו על ידי אירוע
תאונתי.
 .11כל חבות הנובעת מעיסוקו של המבוטח כ"נושא משרה" כהגדרתו בחוק החברות ואשר משופה
ע"י פוליסה זו ו/או כל תיקון שיחליף אותו ,אלא אם כן החבות נובעת מפעולתו של המבוטח
הקשורה למקצועו בגינו הוצאה פוליסה זו ואין היא מכוסה בפוליסה לביטוח חבות נושאי משרה
הקיימת של המבוטח בין אם קיימת פוליסה כזו ובין אם לאו.
 .12כשל מערכות מחשב בזיהוי תאריך קלנדארי
פוליסה זו אינה מכסה חבות מכל סוג שהוא בין ישירה ובין עקיפה הנובעת ו/או הקשורה
.1
לכשל של מערכות מחשב (כהגדרת מונח זה בסעיף  5להלן) בזיהוי תאריך קלנדארי ,שאירע או
יארע לפני ,תוך כדי או אחרי שנת  ,2000עקב אי יכולת:
 1.1לזהות תאריך כתאריך הקלנדארי הנכון.
ו/או
 1.2לקלוט ו/או לשמור ו/או לאחסן ו/או לפרש ו/או לערוך ו/או ליישם ו/או לעבד נכון כל
נתון ו/או מידע ו/או הוראה ו/או פקודה הנובעים מהתייחסות לתאריך באופן שונה
מהתאריך הקלנדארי הנכון.
ו/או
 1.3לקלוט ו/או לשמור ו/או לאחסן ו/או לפרש ו/או לערוך ו/או ליישם ו/או לעבד נכון מידע
ו/או נתון הנובעים מהוראה ו/או פקודה במערכות מחשב או הניתנת למערכות המחשב
הגורמת לאבדן ו/או מחיקה ו/או הרס ו/או השחתה של נתון ו/או מידע ו/או הגורמת לאי
יכולת לקלוט ו/או לשמור ו/או לאחסן ו/או לפרש ו/או לערוך ו/או ליישם ו/או לעבד נכון
את הנתון ו/או המידע כאמור בתאריך מסוים או לאחריו.
 .2פוליסה זו אינה מכסה הוצאות שהוצאו עבור בדיקה ,תיקון ,עדכון ,החלפה ,אבחון והתאמה או
נקיטה של פעולה כלשהי בקשר למערכות המחשב ו/או למערכות קשורות אליהן ,בין אם לשם
מניעה ,תיקון ,או לכל מטרה אחרת בקשר עם כל האמור בסעיף  1לעיל.
 .3פוליסה זו אינה מכסה חבות בין ישירה ובין עקיפה הנובעת מכשל או אי התאמה כתוצאה
מייעוץ ו/או תכנון ו/או פיקוח בקשר לבדיקת ,הסבת ו/או התאמת מערכות המחשב לשנת 2000
ו/או לצורך מניעה ו/או תיקון כשלים כמפורט בסעיפים  1.1עד  1.3לעיל.
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 .4החריגים הכלולים בסעיפים  1-3חלים בין אם מערכות המחשב הינן רכושו של המבוטח ובין אם
לאו ובין אם הכשל אירע אצל המבוטח או אצל כל אדם אחר.
 .5המונח מערכות מחשב יכלול ,לצורך החריגים האמורים בסעיפים  1-3לעיל ,כל מערכת
אלקטרונית לעיבוד נתונים ו/או רכיב שלה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות ,תכנה ,חמרה
וציוד היקפי (להלן " -ציוד") ,ציוד תקשורת מחשבים ,ציוד לאחסון ו/או לאחזור מידע ונתונים ו/או
לעיבוד נתונים ,מערכות או שבבים משובצי מחשב  ,מעגלים מודפסים ,תוכנות מחשב מכל סוג
לרבות מערכות הפעלה ו/או כל ציוד אחר הכולל רכיבים בעלי יכולת לזהות תאריכים או הקשור או
הנלווה לציוד כאמור.
הרחבות
 .1סוכנים נציגים ומורשים
מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות את אחריותו של המבוטח הנובעת
ממעשיו או מחדליו של כל אדם או גוף הפועל כסוכנו ,מורשיו ,נציגו או מיופה כוחו של המבוטח
במסגרת העיסוק בגינו ניתן הכסוי על פי פוליסה זו.
 .2חריגה מסמכות
מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות את המבוטח בגין חבות הנובעת
מחריגה בתום לב מסמכות ייצוג שהוקנתה לו על ידי אחר במהלך עיסוקו של המבוטח.

 .3אבדן מסמכים
מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות את אחריותו של המבוטח בגין אבדן
מסמכים ואמצעי מידע אחרים .הרחבה זו אינה כוללת חבות בגין אבדן מסמכים סחירים בעלי ערך
כספי נקוב.
 .4הוצאת דיבה
מוסכם ומוצהר בזה הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות את אחריותו של המבוטח בגין תביעות
נגדו הנובעות מהוצאת שם רע ו/או לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או השמצה בכל צורה שהיא.
 .5שותפים נכנסים מבוטל
מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לשפות כל אדם המוגדר כ"שותף" וגם או
"עובד" אצל ה"מבוטח" ,בגין תביעה שתוגש נגדו במשך תקופת הביטוח בשל מקרה ביטוח הנובע
מהעיסוק המוגדר בפוליסה ובהרחבותיה ,שנעשה בטרם הצטרפותו כ"מבוטח" .זאת ,בתנאי מפורש
כי לא קיים כל ביטוח אחר המכסה את אותה חבות.
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הכסוי על פי הרחבה זו מותנה בכך שקודם הצטרפותו של ה"שותף" וגם או ה" עובד " למבוטח,
היה השותף וגם או העובד מכוסה בפוליסה לביטוח חבות המקצועית .גבול אחריות המבטח על פי
הרחבה זו לא יעלה על גבול האחריות שהיה מכוסה בפוליסה של ה"שותף" וגם או ה"עובד" ביום
קרות "מקרה הביטוח" בגינו מוגשת התביעה ,התקופה הרטרואקטיבית לשותף נכנס לא תהיה לפני
התקופה הרטרואקטיבית בפוליסה זו.
הפעלת הכסוי על פי הרחבה זו תעשה אך ורק בהתאם להוראות המפורשות שיינתנו למבטח מאחד
האנשים מטעם המבוטח ,ששמם נקוב בדף הרשימה.
 .6עובדים יוצאים
מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לשפות כל אדם שחדל להיות שותף וגם או
עובד ל"מבוטח" במשך תוקפו של ביטוח זה או לפני תחילתו ,בגין כל תביעה שתוגש נגדו במשך
תקופת הביטוח בשל מקרה ביטוח הנובע מהעיסוק המוגדר בפוליסה ובהרחבותיה ,שנעשה בעת
היותו שותף וגם או עובד ל"מבוטח".
 .7תקופת גילוי
מוסכם ומוצהר בזה כי באם המבטח יסרב לחדש פוליסה זו שלא עקב הפרת החוזה על ידי
המבוטח ,יורחב הכיסוי (לפי דרישת המבוטח) ויכלול שיפוי למבוטח בגין תביעות שתוגשנה נגד
המבוטח במשך תקופה של עד  12חודשים לאחר תום תקופת הביטוח .זאת בתנאי מפורש כי לא
קיים כל ביטוח אחר המכסה את אותה חבות וכי הכסוי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים
שעילתם לפני תום תקופת הביטוח המקורית.
. .8הגנה בהליכים פלילים
הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים באופן
ובהיקף כדלקמן :
המבטח ,על חשבונו ,יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו ,עורך דין לשם מתן הגנה
משפטית בהליכים פליליים ,שיוגשו נגד מי מהם ,בעקבות מקרה ביטוח מכוסה שאירע בתקופת
הביטוח של פוליסה זו.
כמו כן ,המבטח ,על חשבונו ,יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם הגשת
ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית ,על הכרעת דין ו/או פסק דין שיוטל עליהם
בהליכים פליליים ויישא גם בהוצאות הערעור.
תנאי מוקדם להעמדת עורך דין ,להגשת ערעור כאמור ,יהיה קבלת חוות דעת מאת עורך הדין אשר
הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור ,כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור.
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היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח ,רשאי המבוטח לפנות
לעורך דין על פי בחירתו .במקרה כזה ,ישפה המבטח את המבוטח בשכר הטרחה ובהוצאות ההגנה
ששולמו על ידי המבוטח ,כל הנ"ל בכפוף לגבול אחריות המבטח .
המבטח ישלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים הפליליים או
הערעור ,הכל לפי העניין.
ההגדרות לעניין הרחבה זו :
הליכים פליליים:
הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית ,לרבות חקירת סיבת מוות ,המוגשים נגד המבוטח או מי
מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה זו.
הוצאות הגנה (כולל ערעור) :
שכר טרחה ,אגרות ,דמי ביול מסמכים ,העתקת פרוטוקולים ,שכר עדים ושכר מומחים כפי שיקבע
על ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים
כולל ערעור על פסק דין ,אך לא כל קנס ,פיצוי או תשלום עונש המוטלים בדין.
שכר טרחה :
כמוגדר בחוזר המפקח על הביטוח
סייגים לעניין הרחבה זו:
המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו באם :
 .1ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הנם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפוליסה.
,2ההליך או החקירה ן/אן הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע בו פעל (בין במעשה ובין במחדל)
המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.
.3ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של המבוטח.
כמוגדר בחוזר המפקח על הביטוח.
 .9חבות צולבת – כאשר יותר מאשר אדם או גוף משפטי אחד ,מהווים את המבוטח ,ייחשב כל
אחד מהצדדים או הגופים למטרת פוליסה זו כיחידה נפרדת ,וכל אחד יחשב כמבוטח לצורך
פוליסה זו ,כאילו הוצא לכל אחד מהצדדים פוליסה נפרדת .אולם ,כל זאת בתנאי כי כל האמור
בפסקה זו לא יחשב כהרחבה של גבולות אחריותה בקשר למקרה או סדרת מקרים כמפורט
ברשימה.
.10

הרחבה לעובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ועובדים פרא-רפואיים .
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מו"מ בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות הגנה בהליכים פליליים ואחרים בגין עובדים
סוציאליים ,ופסיכולוגים ,רפואיים ופרא-רפואיים ע"פ התנאים הבאים:
א.

הנחיה משפטית בוועדות חקירה משמעתיות ומקצועיות.

ב .יעוץ משפטי והגנה בוועדות משמעת הנובעות מחוק העובדים הסוציאליים או כל חוק
המתייחס לפסיכולוגים או עובדים אחרים הנכללים בהגדרות אלו.
ג .יעוץ והגנה משפטית בגין נקיטת אמצעים משמעתיים במסגרת הגוף בו עובד העו"ס או
הפסיכולוג.
ד .יעוץ והגנה משפטית בגין חקירה לבדיקת התאמת העו"ס או הפסיכולוג לתפקידו הנובע
מרשלנות מקצועית.
ה .הגנה משפטית בגין צעדים משמעתיים הנובעים מחוק שירות המדינה על כל הרחבותיו
ותיקוניו.
יעוץ  ,הכוונה וייצוג משפטי בגין תביעות רשלנות מקצועית אשר קשורות ליחסיו של העובד
ו.
עם מעבידו.
בכל מקרה של ניגוד אינטרסים בין העובדים למעבידם ,בנוגע לאחריותו המקצועית של העובד ,הרי
שהמבטח מתחייב בזאת להעמיד יעוץ וייצוג משפטי נפרד לעובד ולמעבידו ,בכפוף למסקנות יועץ
משפטי מטעם המבטח הקובע כי ישנה כדאיות לפעול בצורה כזו.
העובד יהיה רשאי לקבל יעוץ וייצוג משפטי בכל אחד מהליכי המשפט האפשריים ,וזאת ללא כל
קשר לוועדות משמעתיות ואחרות בישראל ,מותנה בכך כי העו"ד המייצג את העובד קבע כי ישנו
סיכוי סביר להצליח בשלב הבא של ההליך המשפטי.
בכל מקרה יתחשב העו"ד המייצג את העובד במוניטין המקצועי של המיוצג בבואו לקבל החלטות
כל שהן הנוגעות לערעור ו/או הליך משפטי אחר.
.11חריגה מסמכות.
מוסכם בין הצדדים כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח הנובעת מחריגה
בסמכות ייצוג שהוקנתה לו ושנעשה בתום לב.
.12תקופה רטרואקטיבית
התאריך הרטרואקטיבי לצורך כיסוי זה יהיה 01/05/2011
.13הגדרת בעל הפוליסה – הרשות ששמה נקוב בפרק א' למכרז או מפרט הביטוח.
.14הגדרת המבוטח  -הרשות ששמה נקוב בפרק א' למכרז או מפרט הביטוח וכן בעלי המקצוע
הנקובים ברשימה שהם עובדי הרשות ,וכן אחריות שילוחית ושיורית למועסקים שאינם עובדי
הרשות.
תנאי הפוליסה
.1

הודעה על מקרה נזק
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על המבוטח להודיע למבטח ,תוך זמן סביר מהיוודע לו על קרות מקרה ביטוח ,העלול להוות עילה
לתביעה על-פי פוליסה זו .באם המבוטח הינו רשות ,תחשב ידיעה של המבוטח על מקרה הביטוח
כנ"ל ,מרגע שנודע ראש הרשות ,גזבר הרשות או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
.2

כתובת למתן הודעות

הודעות למבוטח
הודעה של המבטח למבוטח בכל הקשור לפוליסה ,תינתן לפי מענו האחרון הידוע לו.
הודעות למבטח
הודעה של המבוטח למבטח תינתן למבטח במען משרדו הראשי ,המצוין בכותרת לפוליסה ,או בכל
מען אחר בישראל ,עליו הודיע המבטח בכתב (אם בכלל) ,מזמן לזמן ,ו/או לסוכן הביטוח ששמו
נקוב ברשימה.
.3

הודעה על הליכים

המבוטח יודיע למבטח ,בהקדם האפשרי ,על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכי חקירה
משטרתית או על חקירת סיבות מוות או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או שעומדת להתנהל
נגדו בקשר עם כל מקרה ביטוח ,אשר בגינו תיתכן תביעה עפ"י פוליסה זו .באם המבוטח הינו
רשות ,תחשב ידיעה של המבוטח על העניינים המנויים לעיל ,מרגע שנודעו לראש הרשות ,לגזבר
הרשות או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
.4

העברת מסמכים מהמבוטח למבטח

המבוטח יעביר למבטח ,בהקדם האפשרי לאחר קבלתם ,כל מכתב ,הזמנה לדין ,צו והודעה על דיון,
או הליך כלשהו ,בקשר עם תביעת-פיצויים עקב קרות מקרה-הביטוח.
.5

איסור הודאה

שום הודאה ( ,(ADMISSIONהצעה ,הבטחה ,התחייבות או פיצוי כלשהו לא יעשו ולא יינתנו ע"י
המבוטח או מטעמו ,בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח .אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת
עובדות התאונה במשטרה או לכל גורם מוסמך עפ"י כל דין ,לפי דרישתו ,וכן על מתן עדות במשפט
פלילי.
.6

שמירת תנאי בטיחות

על המבוטח לנקוט צעדים סבירים כדי למנוע את קרות מקרה-הביטוח.
.7

שינוי בעניין מהותי

א .המבוטח יגלה בכתב ,במשך תקופת הביטוח ,כל שינוי בעניין מהותי ,בתוך זמן סביר מעת
שנודע לו על כך; לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה ,יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או
להקטין את היקף חבותו על-פי הוראות החוק.
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ב .עניין מהותי הינו עניין ששאלה לגביו הוצגה בכתב למבוטח שהועבר למבטח ע"י המבוטח
לצורך עריכת הביטוח.
.8

טיפול בתביעות

א .הכיר המבטח בחבותו עפ"י הפוליסה ,ייטול לידיו וינהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל
תביעה או יישובה של כל תביעה וכן לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי ,פיצוי ,השתתפות ,דמי-נזק.
למבטח יהיה שיקול-דעת בנוגע לניהול כל הליכים או בנוגע לסידור או לישוב כל תביעה ועל
המבוטח למסור לו את כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה סבירה שתידרש ממנו בקשר עם
העניינים הנדונים בסעיף זה .יחד עם זאת ,מוסכם כי המבטח יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתאום
עם המבוטח כדי שלא לפגוע בשמו הטוב או לגרום לו נזק.
ב .היה וסך התביעה חורג מגבולות האחריות של המבטח יפעלו המבטח והמבוטח תוך תאום
הדדי ,ומבלי לגרוע בכלליות האמור תינתן למבוטח זכות להשתתף בניהול ההגנה באופן פעיל.
.9

תשלום סכום בגבול אחריות

על אף האמור בסעיף  8לעיל רשאי המבטח לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן לפשרה,
בקשר עם כל תביעה או סדרה של תביעות ,לשלם למבוטח את סכום גבול או גבולות האחריות
המתאימים ,בתוספת של  20%הוצאות משפטיות ,לאחר שנוכה ממנו כל סכום או סכומים שכבר
שולמו בתור תגמולי-ביטוח ,ובמקרה כזה יוותר המבטח על הניהול והפיקוח על תביעה או תביעות
כאלו ויהיה פטור מכל אחריות נוספת בקשר אליה או אליהן.
 .10ביטוח כפל
בוטחה אחריות בפני סיכון אחד ע"י המבוטח ולטובתו ,אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות,
יודיע על כך המבוטח למבטח בתוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו.
 .11תשלום דמי-הביטוח ודמים אחרים
א .אם לא סוכם אחרת בין הצדדים ,דמי-הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מן המבוטח
למבטח ישולמו תוך עשרים ושמונה ימים מתחילתה של תקופת הביטוח כערכם בשקלים לפי השער
היציג של הדולר בבנק ישראל ביום התשלום.
ב .לא שולמו דמי-הביטוח תוך פרק הזמן האמור לעיל ,ניתן יהא לשלמם במועדים אחרים עליהם
הוסכם במפורש ,כערכם בשקלים לפי השער היציג של הדולר בבנק ישראל ביום התשלום ובתוספת
דמי -אשראי ודמי-טיפול המקובלים אצל המבטח.
ג .לא שולם סכום כלשהו המגיע מהמבוטח למבטח במועדו ,ישא הסכום שבפיגור הפרשי-ריבית
עבור תקופת הפיגור ,אשר ישולמו למבטח בעת סילוקו של הסכום שבפיגור ,וכחלק בלתי-נפרד
ממנו
ד .לא שולם סכום כלשהו שבפיגור ,כאמור ,תוך  15יום לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח לשלמו,
רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים נוספים .אם הסכום
שבפיגור לא יסולק לפני כן .אין בביטול הביטוח על-פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק
את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור ,לרבות הוצאות המבטח .ביטול
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הביטוח ,כאמור ,לא יפגע בזכויות התביעה עפ"י הפוליסה בגין מקרה ביטוח שקרה קודם לביטול
הביטוח.
 .12תגמולי הביטוח והצמדה
א .בקרות נזק המכוסה על-פי פוליסה זו ,יחושבו תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בדולר של
ארה"ב בהתאם לשער היציג של הדולר בבנק ישראל החל במועד התשלום בפועל לידי המבוטח או
הצד השלישי .דמי ההשתתפות העצמית יחושבו אף הם בהתאם לשער היציג של הדולר בבנק
ישראל במועד הנ"ל .
ב .אם גבולות האחריות נקובים בשקלים ,הם יוצמדו בהתאם ליחס שבין מדד המחירים לצרכן
שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין מדד המחירים לצרכן שיפורסם סמוך לפני מועד
תשלום התביעה .דמי ההשתתפות העצמית הנקובים בשקלים יוצמדו בהתאם ליחס שבין המדד
האמור ,שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני תשלום
ההשתתפות העצמית.
 .13זכות הקיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח כל סכום שהמבוטח
חייב למבטח ,שחובו מתייחס לפוליסה זו.
 .14הארכת תקופת הביטוח
כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה ,טעונה הסכמה של המבטח ,אשר תינתן במפורש למטרה זו
או של סוכן הביטוח ששמו נקוב ברשימה.
 .15ביטול הפוליסה
א .המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח; הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח
בהודעתו ,אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י המבטח.
ב .מבלי לגרוע מזכויות המבטח ,עפ"י דין או עפ"י הוראה אחרת כלשהי בפוליסה ,יהיה המבטח
רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא ,לפני תום תקופת הביטוח ,ובלבד שהודעה על כך תימסר
למבוטח בכתב לפחות  90יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .ביטול הביטוח ,כאמור ,לא יפגע
בזכויות התביעה עפ"י הפוליסה בגין מקרה ביטוח שאירע קודם לביטול הביטוח ,כאמור ,אולם,
המבטח מבין כי התקשרותו עם מבוטח זה הנה בהתאם לתנאי מכרז הביטוח או תנאים שהוסכמו
במפורש ,ולפיכך תקופת ההתקשרות אינה חייבת לחפוף לתקופת הביטוח הנקובה ברשימה ובכל
מקרה לא יבוטל הביטוח אלא בגין אי תשלום הפרמיות או מחמת שהמבוטח ניסה להונות את
המבטח.
ג .אם המבטח יבטל את החוזה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה
שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח ,ישלם המבטח למבוטח את הסכום שהיה
דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול ,יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת
הביטוח המוסכמת.
 .16ויתור על זכות השיבוב
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המבטח מוותר בזאת על זכות השיבוב שהוקנתה לו על פי פוליסה זו או לפי כל חוק כנגד כל אחד
מיחידי המבוטח או עובדי המבוטח או חברות אחיות ,בנות וכד' וכן כנגד עובדיהם ,כל אדם
בשירותו של המבוטח או אחד המנויים לעיל ,חברי הנהלה ,ועדות ,בעלי מניותיו ,שוכרי מבנים או
משכירי מבנים למבוטח ,עמותות או גופים אחרים בהם יש למבוטח אינטרס כספי וכן כל אדם או
גוף שהמבוטח ויתר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הבטוח .דינה של שותפות הכוללת
כמה אנשים כדין השותפות וכל אחד מהיחידים המרכיב את השותפות כולם ביחד וכל אחד לחוד.
 .17תחולת החוק
הוראות-חוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981-תחולנה בכל הקשור לפוליסה זו ככל שיתחייב עפ"י
העניין ,אלא אם כן הותנה אחרת בפוליסה זו.
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הרחבה לאחריות המוצר
מוצהר ומוסכם בזאת כי בכפוף לגבולות האחריות המפורטים בדף הרשימה ,לתנאי הפוליסה
והרחבותיה ,מתחייבת בזה החברה לשפות את המבוטחים בעד כל הסכומים שהמבוטחים יהיו
חייבים לשלם ע"פ דין ,בתחום הגבולות הטריטוריאליים הרשומים להלן ,כתוצאה מתביעות
שתוגשנה נגדם במשך תקופת הביטוח ,וכן בגין הודעות שתימסרנה ע"י המבוטחים לחברה במשך
תקופת הביטוח ,אודות אירועים העלולים להוות עילה לתביעה נגדם בגין מקרה ביטוח כמוגדר להלן
שאירע בתקופת הביטוח ,או לאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בדף הרשימה ,ואשר נגרם או נטען
שנגרם עקב פגם במוצר שבגינו אחראים המבוטחים.
הגדרות:
ייצור:
מקרה ביטוח:

כולל מכירה ,אספקה ,תיקון  ,תחזוקה ,הרכבה וכן יבוא לישראל.
היזק גופני  ,מוות ,מחלה פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי.
.1
אובדן או נזק לרכוש לרבות נזק גרר הנובע מכך.
.2

גבולות טריטוריאליים :שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
סייגים:
מותנה בזאת כי הכיסוי ע"פ הרחבה זו אינו חל על אחריות כל שהיא בגין:
כל הוצאה או הפסד הכרוכים בהחזרת המוצרים הפגומים.
.1
מוצר אשר עצם יצורו הנו בניגוד לחוק.
.2
עלות ההחלפה או התיקון של המוצרים עצמם.
.3
אין האמור בסייגים אלה כדי להוציא מכלל כיסוי אחריות הנובעת מנזק שנגרם ממוצרים אלה.
הרחבה:
ביטוח זה מורחב לשפות את המבוטחים בגין חבותם לנזק כספי שנגרם לצד שלישי כתוצאה ממוצר
שסופק על ידו גם אם לא היה מלווה בנזק לרכוש כמוגדר בסעיף מקרה הביטוח ,ובתנאי כי נזק כזה
נגרם עקב פגם במוצר ,או עקב אספקת מוצר שאינו מתאים.
הבהרה:
מוסכם ומוצהר בזאת כי הרחבה זו נוגעת בין היתר לפעולות של מח' התחזוקה של המבוטחים ,בגין
עבודות תחזוקה המבוצעות על ידם ,לרכוש השייך למבוטחים והנמצא בשימוש הציבור ,אף אם לא
יצא מחזקתם של המבוטחים ,או נטען כי לא יצא מחזקתם.
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דף רשימה לפוליסה לבטוח אחריות מקצועית
( כולל הרחבה לחבות המוצר)
שם המבטח:
מס' פוליסה :
שם בעל הפוליסה – כמפורט בסעיף  1בנספח ג'  1למכרז הבטוחים .
כתובת המבוטח – כמפורט בפרק א' למכרז.
שם המבוטח – בעל הפוליסה וכן בעלי המקצועות המצוינים להלן העובדים של בעל הפוליסה וכן
אחריות שילוחית בגין נותני שירותים לבעל הפוליסה.
ועד ל  ( 30/06/2022חצות )
01/07/2021
תקופת הבטוח מ
תאריך רטרואקטיבי  :החל מתאריך 01/05/2011
מוצהר ומוסכם במפורש כי המבוטח רשאי לבצע עבודות עבור גופים חיצוניים כגון קופות חולים,
ובתנאי כי מרב העבודות תתבצענה עבור תושבי הרשות.
אחריותו המקצועית של המבוטח ועובדיו כ"א לפי מקצועו וכן בעל הפוליסה  ,לרבות בגין אחריותו
השילוחית בגין נותני שירותים חיצוניים הכוללים בין היתר שירותי בריאות השן לתלמידים
ותושבים וכן שירותי אחיות למוסדות חינוך ,שניתנים ע"י גורמים חיצוניים.
נושאי משרה ועובדים ברשות במסגרת תפקידם המקצועי לרבות המחייב רישוי או
.1
השתלמויות מיוחדות ,אך לא חבות המבוטחת בפועל או הניתנת לכיסוי בפוליסה של הרשות או
הגופים הרשותיים בפוליסה לבטוח אחריות נושאי משרה של החברה למשק וכלכלה של מרכז
השלטון המקומי
תברואן ,וטרינר.
.2
מפעילי חוגים ומדריכי מחול.
.3
פקחים עירונים.
.4
עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים.
.5
מח' רישוי עסקים.
.6
קב"ט.
.7
קצין בטיחות מוסדות חינוך ,קצין בטיחות וכיבוי אש ,ממונה בטיחות בעבודה ,רכז נגישות.
.8
קב"ס.
.9
 .10קצין בטיחות רכב.
 .11עובדים המפעילים ידע מקצועי הדורש הסמכה פורמלית ו/או רישוי.
 .12מטפלים פרא -רפואיים.
 .13מח' הנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה
גבול אחריות לתובע
גבול אחריות לתובע

5,000,000.2,000,000.-

גבול אחריות לאירוע ולתקופת הביטוח

4,000,000.-

ש"ח
₪
₪
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ההשתתפות העצמית של המבוטח תעמוד ע"ס  50,000.-ש"ח מכל אירוע
ההשתתפות העצמית בגין מח' הנדסה תעמוד ע"ס של  ₪ 75,000.-לאירוע
מו"מ בזאת כי :
גבול האחריות בגין התקופה  01/05/2011ועד  01/11/2018עומד ע"ס של  ₪ 1,000,000.-למקרה ו -
 ₪ 2,000,000.לתקופה.
גבול האחריות לתקופה מ  01/11/2018ועד  30/04/2021עומד ע"ס של  ₪ 2,000,000.-למקרה
ולתקופת הביטוח.
לפוליסה זו נוספו החריגים הבאים :
 .1קנסות ,פיצויים עונשיים ופיצויים לדוגמא .
 .2השמצה  ,הוצאת דיבה או שם רע או פגיעה בפרטיות שנעשו בזדון.
 .3חבות כל שהיא הנובעת מאזבסטוזיס ,או מחלה כל שהיא הנובעת במישרין או בעקיפין מאזבסט
או מוצרי אזבסט או מוצרים המכילים אזבסט.
 .4תביעה הנובעת מאי יכולתו של המבוטח לסלק את חובותיו.
 .5הפרת זכויות פטנטים שנעשה במכוון ע"פ הוראת נושאי משרה ברשות.
 .6אבדן מכל סיבה שהיא לניירות ערך ,כספים ,המחאות ורכוש אחר המופקד אצל המבוטח
בנאמנות.
 .7שיטת הבנייה הידועה בשם "פל – קל ".
הרחבה לביטוח חבות מוצר
גבול אחריות לתובע ,לאירוע ולתקופת הביטוח
השתתפות עצמית:

 1,000,000.ש"ח. 25,000.-ש"ח מכל אירוע.

חישוב פרמיה:
פרמיה מוסכמת
בגין הרחבת חבות המוצר
בגין הרחבת נאמנות עובדים

ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח

דמי רישום
דמי פוליסה
היטל
סה"כ פרמיה
דמי אשראי
סה"כ פרמיה

ש"ח

נחתם ע"י החברה ובשמה :
_______
שם החותם
מבטח_________________

תאריך חתימה

____________ חותמת

עמוד  62מתוך 65
בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו והסכמנו לכל האמור במסמכי המכרז
חתימת וחותמת המציע (בתאגיד :ע"י מורשי החתימה של המציע ,בצירוף חותמת התאגיד) ____________________

מכרז מס'  07/20לקבלת שירותי גביה כוללים  -המועצה המקומית כפר ברא

ביטוח נאמנות
תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי ביט  ,2016בכפוף להרחבות כדלקמן
מוסכם ומוצהר בזאת כי תנאי הפוליסה שונו ויהיו כדלקמן:
.1
.2
.3
.4

בסייג  ( .3.4פטירה ,פרישה ,התפטרות או פיטורין של עובד ) במקום  12חודשים" ייקרא " 24
חודשים"
בתנאי הפוליסה ,סעיף  ( . .5.6.3ביטול הבטוח ) מבוטל ובמקומו יבוא  " :במקרה כאמור המבטח
יהיה זכאי לדמי הביטוח בעד התקופה שעד לביטול הביטוח".
בתנאי הפוליסה ,סעיף  ( 5.12תחלוף) לא יחול לגבי המנויים בסעיף  10.1במכרז הבטוח של
המבוטח.
הכיסוי יחול גם בגין עובדים של ספקי שירותים  ,הנותנים שירותי גבייה ו/או אכיפה ו/או
הנהח"ש למבוטח ,ובתנאי כי לא הוסכם על ויתור על זכות שיבוב בין המבוטח לבין אותם ספקי
שירותים ,וכן בתנאי כי זכותו של המבטח לשיבוב הנזק לא נמנעה עקב התחייבות שקיבל על
עצמו המבוטח.

עמוד  63מתוך 65
בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו והסכמנו לכל האמור במסמכי המכרז
חתימת וחותמת המציע (בתאגיד :ע"י מורשי החתימה של המציע ,בצירוף חותמת התאגיד) ____________________

מכרז מס'  07/20לקבלת שירותי גביה כוללים  -המועצה המקומית כפר ברא

דף רשימה לפוליסה לבטוח נאמנות עובדים.
( עם הרחבה לביטוח כספים בכספת ובהעברה )
שם המבטח:
מס' פוליסה :
שם בעל הפוליסה – כמפורט בסעיף  1בנספח ג'  1למכרז הבטוחים .
כתובת המבוטח – כמפורט בפרק א' למכרז.
שם המבוטח – בעל הפוליסה כמצוין בפרק א' למכרז
תקופת הבטוח מ

01/07/2021

ועד ל  ( 30/06/2022חצות )

תאריך רטרואקטיבי לנאמנות עובדים  :החל מתאריך 01/01/1997
גבול אחריות לנאמנות עובדים
גבול אחריות לכספים בכספת ובהעברה

1,000,000,100,000.-

המבוטח יישא בהשתתפות עצמית כדלקמן:
בגין ביטוח נאמנות עובדים
בגין ביטוח כספים בכספת ובהעברה

10,000.10,000.-

ש"ח
ש"ח

ש"ח מכל אירוע
ש"ח מכל אירוע.

מוסכם בזאת כי הכיסוי לביטוח כספים בכספת ובהעברה יהיה ע"פ תנאי ביט .2016
חישוב פרמיה:
פרמיה מוסכמת
דמי רישום
דמי פוליסה
היטל
סה"כ פרמיה
דמי אשראי
סה"כ פרמיה

ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח

נחתם ע"י החברה ובשמה :
שם החותם _______
____________
תאריך חתימה
חותמת המבטח_________________

עמוד  64מתוך 65
בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו והסכמנו לכל האמור במסמכי המכרז
חתימת וחותמת המציע (בתאגיד :ע"י מורשי החתימה של המציע ,בצירוף חותמת התאגיד) ____________________

מכרז מס'  07/20לקבלת שירותי גביה כוללים  -המועצה המקומית כפר ברא

ניסיון תביעות המועצה ב5-
השנים האחרונות

עמוד  65מתוך 65
בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כי הבנו והסכמנו לכל האמור במסמכי המכרז
חתימת וחותמת המציע (בתאגיד :ע"י מורשי החתימה של המציע ,בצירוף חותמת התאגיד) ____________________

דף:....
תאריך:.

ניסיון תביעות לפוליסה מספר:.

שם המבוטח:....
תקופת הביטוח:.
מטבע לפוליסה:.

1
12/04/21

406403020

מועצה מקומית כפר ברא
30/04/2021 - 1/05/2015
ש"ח

להלן פירוט התביעות שהוגשו לחברתנו ,עד לתאריך הדפסת מכתב זה ,על ידך או בשמך,
בגין הביטוח שניתן בפוליסות המפורטות ,במשך תקופת הביטוח המצוינת להלן.
========== ============ ===== ====== ============ ============ ============
סה"כ
סה"כ
סה"כ
מספר
שנת
מספר
תאור
סכום תביעות
סכום משולם
סכום פתוח
חיתום תביעות
פוליסה
הענף
========== ============ ===== ====== ============ ============ ============
0
0
0
2015
406403015
אש פריצה
0
0
0
2016
406403016
1,254
1,254
0
1
2017
406403017
0
0
0
2018
406403018
0
0
0
2020
406403020
============================== ====== ============ ============ ============
1,254
1,254
0
1
סה"כ:.
================================================================================

בכבוד רב,
אלינור ברנד
הכשרה חברה לביטוח בע"מ

929

דף:....
תאריך:.

ניסיון תביעות לפוליסה מספר:.

שם המבוטח:....
תקופת הביטוח:.
מטבע לפוליסה:.

1
12/04/21

906626220

מועצה מקומית כפר ברא
30/04/2021 - 1/05/2015
ש"ח

להלן פירוט התביעות שהוגשו לחברתנו ,עד לתאריך הדפסת מכתב זה ,על ידך או בשמך,
בגין הביטוח שניתן בפוליסות המפורטות ,במשך תקופת הביטוח המצוינת להלן.
========== ============ ===== ====== ============ ============ ============
סה"כ
סה"כ
סה"כ
מספר
שנת
מספר
תאור
סכום תביעות
סכום משולם
סכום פתוח
חיתום תביעות
פוליסה
הענף
========== ============ ===== ====== ============ ============ ============
0
0
0
2015
חבות מעביד 906626215
0
0
0
2016
906626216
0
0
0
2017
906626217
0
0
0
2018
906626218
0
0
0
2020
906626220
============================== ====== ============ ============ ============
0
0
0
אין תביעות לפוליסות לתקופה
================================================================================

בכבוד רב,
אלינור ברנד
הכשרה חברה לביטוח בע"מ

929

דף:....
תאריך:.

ניסיון תביעות לפוליסה מספר:.

סוג ביטוח:....
שם המבוטח:....
תקופת הביטוח:.
מטבע לפוליסה:.

1
12/04/21

4300628120

בתי עסק
מועצה מקומית כפר ברא
30/04/2021 - 1/05/2015
ש"ח

להלן פירוט התביעות שהוגשו לחברתנו ,עד לתאריך הדפסת מכתב זה ,על ידך או בשמך,
בגין הביטוח שניתן בפוליסות המפורטות ,במשך תקופת הביטוח המצוינת להלן.
========== ============ ===== ====== ============ ============ ============
סה"כ
סה"כ
סה"כ
מספר
שנת
מספר
תאור
סכום תביעות
סכום משולם
סכום פתוח
חיתום תביעות
פוליסה
========== ============ ===== ====== ============ ============ ============
0
0
0
2015
חבות מקצוע 4300628115
0
0
0
2016
4300628116
0
0
0
2017
4300628117
0
0
0
2018
4300628118
0
0
0
2020
4300628120
========== ============ ===== ====== ============ ============ ============
0
0
0
אין תביעות
================================================================================
0
0
0
אין תביעות
================================================================================

בכבוד רב,
אלינור ברנד
הכשרה חברה לביטוח בע"מ

929

דף:....
תאריך:.

ניסיון תביעות לפוליסה מספר:.

שם המבוטח:....
תקופת הביטוח:.
מטבע לפוליסה:.

1
12/04/21

707114620

מועצה מקומית כפר ברא
30/04/2021 - 1/05/2015
ש"ח

להלן פירוט התביעות שהוגשו לחברתנו ,עד לתאריך הדפסת מכתב זה ,על ידך או בשמך,
בגין הביטוח שניתן בפוליסות המפורטות ,במשך תקופת הביטוח המצוינת להלן.
========== ============ ===== ====== ============ ============ ============
סה"כ
סה"כ
סה"כ
מספר
שנת
מספר
תאור
סכום תביעות
סכום משולם
סכום פתוח
חיתום תביעות
פוליסה
הענף
========== ============ ===== ====== ============ ============ ============
0
0
0
2015
707114615
צד שלישי
57,676
11,186
46,490
1
2015
707114615
20,683
6,666
14,017
2
2016
707114616
0
0
0
2017
707114617
50,324
5,324
45,000
1
2017
707114617
0
0
0
2018
707114618
0
0
0
2020
707114620
============================== ====== ============ ============ ============
128,683
23,176
105,507
4
סה"כ:.
================================================================================

בכבוד רב,
אלינור ברנד
הכשרה חברה לביטוח בע"מ

929

