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 הוראות כלליות  .א

 הצעות להציע הזמנה .1

מזמינה בזאת הצעות  (/"המזמין"/"המבוטח/ים""רשות"ה"העירייה"/ )להלן: עיריית עפולה
)להלן:  על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז רכבי הרשות מחיר לביטוח

 .(""המכרז"/"הצעה/ות"/"מפרט/ים

 

 רקע .2

 לרכבי העירייה ביטוחים לעריכת הצעות בזאת מזמינה העירייה             
 .ואחרים( מסחריים ,פרטיים )רכבים            

העירייה  רכבי לרשימת בהתאם העירייה לרכבי שונים מסוגים ביטוח פוליסות עריכת .1.2
 .1כנספח  המצורפים הפוליסות ולמפרטי המכרז למסמכי 2כנספח  המצורפת

בגין  תביעות וכן המבוטחים העירייה לרכבי הנגרמים עצמיים נזקים בגין בתביעות טיפול .1.1
 המבוטחים העירייה רכבי ידי על שלישיים לצדדים שנגרמו נזקים

  .המבוטחים העירייה לרכבי הנוגע ביטוחי אירוע לכל מענה והבטחת ליווי ,תיאום .1.2

 "(השירותים)להלן :"

 המידע. העירייה את לחייב כדי בו ואין בלבד לידיעה הוא זה בפרק האמור כי יודגש .1.2

 .לו המצורף ובחוזה המכרז בגוף המפורט זה הוא המחייב

 למכרז זמנים לוח .3

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .2.2

 מועד פעילות

 15/11/2018 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 22/11/2018 מועד אחרון להגשת הצעות 

 30/1/2019 תוקף ערבות הגשה למכרז

 

 ,פיו על במכרז או שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית העירייה .2.1

 עוד כל ,להגשת ההצעות האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד זה ובכלל

 לפרטים בהתאם במכרז למשתתפים תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה .זה מועד חלף לא

 .המכרז פורסם בו באמצעי וכן המכרז מסמכי רכישת שמסרו בעת
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 )תנאי סף(מכרז ב ם להשתתפותתנאי

 כללי .1

 התנאים כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .2.2

 .יפסלו התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק המפורטים

 סף תנאי קיום. צמוע במציע להתקיים צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים סף תנאי .2.1

 כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או מניות בבעל, המציע של באורגן, קשור בתאגיד

 .הסף בתנאי

 .תיפסלנה זה במכרז המפורטים הסף בתנאי תעמודנה שלא הצעות .2.2

ביטוחי הרכב המלאים הרווחים לזוכה יהיו על פי תנאי  המזמיןתנאי ההתקשרות בין  .2.2
 הביטוח יככל שלא שונו בתנאים אלה ובכפוף למפרטמצאו בחברות הביטוח בישראל, שיו

  . 6 מצ"ב דו"ח מצב תביעות כנספח  .המצורפים

רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  המזמין .2.1
. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצעה ונספחיו במסמכי

ו/או  בדואר רשום ו/או בפקסימיליה המציעים, בכתב, לידיעתם של כל ויובאו פרטהמ
 לפי הכתובות שנמסרו על ידם. בדואל

 

יהא תוצאת המשא  הביטוח רשאי לשאת ולתת עם הזוכה לשיפור הצעתו, וחוזה המזמין .2.1
 ומתן המוסכמת על הצדדים.

 

קת וללימוד כל משתתף המבקש להגיש הצעה, רשאי למנות על חשבונו שמאי/סוקר לבדי .2.1
 הפרטים הנחוצים לשם הגשת הצעתו.

 

 להשתתפות תנאים  .2

לחוק הפיקוח על שירותים  15סעיף על המשתתף להיות בעל רישיון מבטח כהוראת  .1.2
פי הביטוח המתאימים ו/או תאגיד הביטוח בתוקף בענ 1981-תשמ"אהפיננסיים )ביטוח(, 

 /"המבטח"(. יטוח""המשתתף"/"המציע/ים"/"חברת הבהבינלאומי לוידס )להלן: 

אי צירוף המסמכים הנדרשים בס"ק זה . ףתק ןלצרף להצעתו העתק רישיועל המשתתף 
 ביא לפסילת ההצעה.י

וזאת ביטוח מורשה, )סוכנות( סוכן  אמצעות, ניתן להגיש הצעה ב2.1על אף האמור בס"ק  .1.1
כלל )או לא ירשם ב משנה"-לצורך סיוע מינהלי למשתתף, ובלבד שהסוכן ירשם כ"סוכן

מזמין. הסוכן הינו , שיפעל בכפוף להוראות הו/או ירשם לצורך דמי טיפול מהמבטח(
 (. "המתווך"/"הסוכן"/"סוכן הביטוח"שלוח של המבטח ומטעמו. )להלן: 

מינוי או עירוב סוכן של המבטח כפוף בהסכמה מפורשת של המזמין, שרשאי, בכפוף 
מובהר בזאת כי על ההצעה ן בכל עת. לשיקול דעתו הבלעדי וללא הנמקה, לבטל את הסוכ

להיות מוגשת על שם המבטח וכל המסמכים הנדרשים יהיו על שם המבטח, למעט 
  המסמכים הנדרשים בס"ק זה.

כמבוטח ישיר וההתחשבנות  מזמיןרשם הים אם תוגש ההצעה בשיתוף עם סוכן ביטוח ג
המבטח באמצעות אלא אם יתקשר  ללא תיווך סוכן מזמיןהזוכה להמבטח  תתנהל בין

 .ברוקר בינלאומי
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הסוכן מתחייב לפעול אך ורק על פי הוראות המבוטח בשאלות והחלטות ביטוחיות,  .1.2
מקצועיות, עסקיות, תביעות, סעיפי ביטוח בחוזים וכו'. הוראות ס"ק זה אינן מפחיתות 

 מאחריות המבטח, הסוכן או מי מטעמם לכל ענייני הביטוח.
עה של יותר ממשתתף אחד. השתתף הסוכן בהצעה סוכן ביטוח לא ישתתף בהצ 2.3.1

של יותר ממשתתף אחד תחשב כל אחת מאותן הצעות כהצעות שהוגשו על ידי 
 המבטח לבדו.

 :על סוכן הביטוח להיות 2.3.2
 

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  24בעל רישיון סוכן ביטוח כהוראת סעיף 
הביטוח הכלולים  לתקופת הביטוח בכל ענפי תקף ,1981-)ביטוח(, תשמ"א

  במפרט;
 

במפרט וכן בעל תיק  ענפי הביטוחשנים לפחות כסוכן של שלוש בעל ניסיון של 
)מאתיים אלף ש"ח( לפחות ₪  250,000ביטוח בהיקף פרמיות בביטוחי רכב של 

 בשנה החולפת.

המסמכים ל משתתף המבקש להגיש הצעתו בשיתוף סוכן ביטוח לצרף להצעתו את ע .1.2
 הבאים: 
 לא יצורף הרישיון 2014בתוקף לשנת בענף ביטוח הרכב סוכן ביטוח  רישיון .

 תחשב ההצעה כאילו הוגשה על ידי המבטח לבדו. 

 .אישור מאת המבטח כי הסוכן מורשה לייצגו 

  מסמכים  )מצד ג'( להוכחת ניסיון קודם של שלוש שנים לפחות כסוכן של ביטוחי
 רכב.

  פרמיות בביטוח בשנה החולפת.אישור רו"ח או חברת ביטוח אודות היקף 

  ובתמורה   25/12/2014להביא משולמות עד  תעודות ביטוח חובה על המבטח
  15/1/2015יתקבל תשלום עד 

תצהיר מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף זה מזמין על הזוכה יהא להגיש ל .1.1
 .ע לו על זכייתודוימים מיום שיו 10זה וזאת תוך  פרטבנוסח המצורף כנספח למסמכי מ

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק  מזמיןעל הזוכה יהא להגיש ל .1.1
ימים מיום  10, ואישור על ניכוי במקור, וזאת תוך 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 שיודע לו על זכייתו במכרז.
 

 מעמד המציע .3

 .מ"מע לצרכי ורשהמ עוסק המציע היות בדבר תקפה תעודהיצרף   -יחיד .2.2

  – תאגיד .2.1

יצרף תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום התאגיד מרשם   .א

 , לרבות רישום בעלי  המניות.התאגידים

מציע ולחייבו בשם ה אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים  לחתום  .ב

 בחתימתם על מסמכי המכרז.

 םציבוריי עסקאות גופים חוק בתנאי עמידה .4

 .חשבון רואה או ,מס יועץ או שומה פקיד מאת כדין ספרים ניהול על תקף אישור .2.2

 .מכך פטור או/במקור  מס ניכוי על תקף אישור .2.1
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 המכרז מסמכי עבור תשלום .5

 .המכרז עבור תשלום על קבלה העתק המציע יצרף להצעתו

 .להלפס רשאית העירייה תהיה - כאמור המבוקשים המסמכים כל ללא תוגש אשר הצעה

  מכרז ערבות .6

 שם על, בנקאית ערבות להצעתו לצרף המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .1.2

 לפחות בתוקף שתהיה(, חדשים שקליםאלף  חמישה עשר) ₪ 15,000 של בסכום, המציע

 30/3/15 ליום עד

   .בלבד זה ובנוסח, למכרז 3 כנספח המצורף בנוסח

 .ערבות לתקן או להשלים יתאפשר לא .1.1

 לזה זהה בנוסח להיות ההצעה ערבות על, הערבות נוסח על יתרה הקפדה קפידלה יש .1.2

 .זו פניה למסמכי המצורף

 .המציע לבין ההצעה ערבות מבקש בין מלאה זהות נדרשת .1.2

, נוספת בתקופה ההצעה ערבות תוקף את להאריך מהמציע לדרוש תרשאי תהא העירייה  .1.1

 לחזרה שקולה, העירייה בקשת אף על, ההצעה ערבות תוקף הארכת אי. לנכון שימצא כפי

 .לפקיעתה ותוביל מההצעה

ערבות  מצורפת" – המקורית הערבות מצורפת אליה ההצעה עותק על יציין המציע .1.1

 ."מקורית

 .כלל תידון ולא הסף על תפסל ערבות אליה צורפה שלא הצעה .1.1

 דרישת פרטים מהמציע: .7

 ו/או לדרוש לפנות, הדעת ולשיק לפיבמסגרת הצעתו של המציע, , תרשאי תהא העירייה

או הבהרה מסמכים ו/או אסמכתאות  השלמת או אימות לצורך ללקוחות או/ו מציעמה

, מסמכים השלמת לצורך למציע לפנות וכן בהצעתו המפורטים ו/או פרטים נוספים

והמציע  גם לאחר פתיחת ההצעות ורשאית היא לעשות כן בכל עת המלא רצונהלשביעות 

 ת הפרטים בתוך המועד שנקבע.יהא חייב לספק א

 המכרז מסמכיהפקת  עלות בגין תשלום .8

 הוכחת לשם. בו להשתתפות תנאי מהווה המכרז בהפקת תשלום בגין ₪ 0001, בסך תשלום

   . כאמור התשלום בגין המציע שם על קבלהיש לצרף , התשלום

 המכרז מסמכיב עיון .9

, עפולה, תיאום יהושוע חנקין , רחובמחלקת הרכשבמשרדי  המכרז במסמכי לעיין ניתן .1.2

 .מיכל סולטן, אצל הגב' 04-6484253בטלפון : 
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 הבהרות הליך .11

 לעירייה לפנות אדם כל רשאי 12:00שעה  15/11/2018 ליום ועד זו פניה פרסום מיום החל .2..2

 באמצעותאו  ati@afula.muni.il לכתובת אלקטרוני דואר באמצעות בלבד, בכתב

 הקשורה שאלה או הבהרה ולהעלות, מסירה אישור עליו שנתקבל 04-6484252' מס' פקס

 . 04-6484253 בטלפון בעירייה התקבלה הפניה כי לוודא יש. זה בהליך

 .  .muni.ilati@afulaבדוא"ל הפנות בכתב זה ניתן ל פרטפרטי מהבהרות לעניין בקשת  .1..2

 להשיב תמתחייב האינ העירייה. התשובות במתן מוחלט דעת שיקוללעירייה קיימת  .2..2

 .השאלות לכל או, שהן כל לשאלות

. הפונה זהות ואת הפניה תוכן את לחשוף מבלי, המכרז רוכשי לכל ישלח -הבהרות מסמך .2..2

 ,השאלות ,את הפניות ירכז אשר ,מסכם מסמך יוכן ,ההבהרות הליך בעקבות

 למציעים. ודגשים נושאים וכן סתייגויותהה

 חלק מהווים אינם בכתב הופצו לא ואשר פה בעל שניתנו ותשובות הסברים ,כי מובהר .1..2

 .העירייה את תחייבנה בכתב תשובות ורק אך וכי, ההליך ממסמכי

 נפרד בלתי חלק ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף המציע ידי על חתםיי ההבהרות מסמך .1..2

 .המכרז ממסמכי

 ההצעה בנהמ .11

 המידע את יפרט המציע .הב המפורטים המסמכים את רלהצעת המחי לצרף המציע על .22.2

 .ומדויק מלא באופן הנדרש

 המכרז. מסמכי מיתר בנפרד וחתומה סגורה במעטפה תוגש המחיר הצעת .22.1

 תתעלם העירייה. במפורש נדרש ושאינ, כל חומר נוסף להצעתו לצרף רשאי אינו המציע .22.2

 . כאמור בצירוף תתחשב ולא

 ולצרף לעברית לתרגם יש – באנגלית או בעברית שאינם מסמכים. בעברית תוגש ההצעה .22.2

 .המקור בשפת המסמכים את גם להצעה

 .כאלה ישנם אם, בה סודיים החלקים ציון תוך תוגש ההצעה .22.1

והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את  פרטחתימה על מסמכי המה .22.1

 מסכים לתנאים המופיעים בהם.מבינם וחיהם, והוא כולם, על נספ פרטמסמכי המ

 

 הצעת המציע .12

ההצעה תאושר בסופה על ידי עו"ד או רו"ח כחתומה על ידי מורשי החתימה מטעם  .21.2

 המציע ומטעם הסוכן )ככל שההצעה מוגשת בשיתוף עם סוכן, כהוראות לעיל(.

mailto:ati@afula.muni.il
mailto:ati@afula.muni.il
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 בא:( יחול הנוסח הL.T.Aהציע המציע הנחה עבור התקשרות לתקופה ארוכה ) .21.1

 תמורת הנחה בשיעור שייקבע מהפרמיות הנקובות בפוליסות שתינתן מדי שנה, "
 מתחייב המבוטח להציע למבטח את חידוש הביטוחים בתנאים )פרמיות והיקף  
 כיסוי( שלא יהיו נחותים מהתנאים הקיימים. 

 התחייבות המבוטח מתייחסת לחידוש הביטוחים במהלך השנתיים הקרובות, 
                            לא יעמוד המבוטח בהתחייבותו זו ובמקרה שביטל או סיים את העוקבות. אם

             השנים, מתחייב המבוטח להחזיר למבטח את ההנחה 3הביטוח בטרם הסתיימו 
 שניתנה, לכל שנת ביטוח וחלקה, מיום תחילת הביטוח.

 יו נחותים מהתנאים היה והמבטח לא יערוך ביטוחים או חלקם בתנאים שלא יה
 הקיימים, יהיה המבוטח פטור מהתחייבותו ולא יהיה חייב בהחזר ההנחה כאמור 

 לעיל". 
 

 חמישהההצעה תתייחס לתשלום הפרמיות במזומן. מזומן יחשב כתשלום הפרמיות ב .21.2

מדד ואילך, צמודים לתחילת תקופת הביטוח תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מ

המשתתף יפרט בהצעתו הצעה מדד הבסיס: החודש בו החל הביטוח. המחירים לצרכן. 

שיעורים חודשיים, שווים ורצופים, שישולמו החל  עשר-שניםחלופית לתשלום הפרמיות ב

ואילך. בהצעתו יפרט המציע את שיעור דמי האשראי הנדרש על  חודש תחילת הביטוחמ

 חרת להסדר תשלומים.למזמין שמורה הזכות לסכם חלופה א ידו בעבור חלופה זו.

רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות מזמין ה .21.2

 .צעוההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיו

ככל  הליךכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות ב .21.1

תחולנה על המשתתף, והמשתתף לא יהא סיקור ועוד, שיימשך לרבות פגישות הבהרה, 

 לקי ובין מלא, בגין הוצאות אלה. חזכאי, מכל סיבה שהיא, להחזר ו/או לשיפוי, בין 

ו/או מסירתה המתואמת  ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים .21.1

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 60ועד לתקופה של  בדרך אחרת

 

 הצעות והודעה על הזוכה במכרז בחינת ה .13

ההשוואה בין ההצעות תיערך על בסיס הפרמיות המוצעות על ידי המציעים לפוליסות  .22.2

 הנדרשות. 

כזוכה והוא  מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ואינמזמין ה .22.1

 רשאי להחליט שלא להתקשר עם הזוכה בחלק מן הפוליסות נשוא מפרט זה ו/או לחזור

 בו מן ההליך.

 

 

 בעת בחירת ההצעה הזוכה יישקלו בין היתר לפי התבחינים הבאים: .22.2

 מחיר, גובה השתתפויות עצמיות. 13.3.1
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 מידת התאמת ההצעה לדרישות המפרט. 13.3.2

 שרות, ניסיון שרות בעבר, וכן ניסיונו, מומחיותו ותחומי התמחותו של המציע. 13.3.3

 (.(risk carriersאיתנות ומוניטין המבטחים  13.3.4

 ילוק תביעות.מדיניות ס 13.3.5

 

 המחיר הצעת למילוי הנחיות .14

במקום המיועד  ,חדשיםבשקלים הצעתו יתן את יש ,המציע חייב למלא את הצעתו כך .22.2

וירשום את הצעתו, בספרות במקום המיועד לכך ואי מילוי ההצעה כנדרש עלול להביא 

 .לפסילת ההצעה

 הישירות, יותהעלו כל ואת במכרז הנדרשים השירותים כל את יכלול המוצע המחיר .22.1

 .השירותים במתן הכרוכות, והעקיפות

 למנגנון בהתאם, למדד הצמדה תתווסף החוזית שלתמורה לכך המציעים לב תשומת .22.2

 כי המחיר בהצעת מציון או מהתניה להימנע המציע ועל ההתקשרות בחוזה הקבוע

 העלול כאמור התניה .כלשהי ריבית עליהם שתיווסף או כלשהו למדד צמודים המחירים

 .ההצעה לפסילת להביא

 ההצעה הגשת .15

 הליך סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את .21.2

 הנמצאת מכרזים בתיבת ולהניחה, 0012: בשעה 22/11/2018 מיום יאוחר ולא ההבהרות

קרקע אצל הגב' זהבה עובדיה במחלקת פניות מה קו 47במשרדי העירייה, ברחוב יהושע 

  ור.הציב

 באופן למיניהם והנספחים הנלווים כולל המסמכים, זהים עותקים 2-ב תוגש ההצעה

 .כמקור יסומן אחד העתק .התפרקותה את שימנע

 הנחתה ידי על תוגש ההצעה .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל יצורפו להצעה .21.1

 אופןב תוגשנה שלא הצעות כי מובהר. אחרת דרך כל באמצעות ולא המכרזים בתיבת

 . תיפסלנה האמור

 ותוחזר תיבחן לא ההצעות להגשת האחרון במועד המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה .21.2

 .לשולחה

 בחותמת ייחתם, ול הנלווים והנספחים המסמכים לרבות, ההצעה חוברתב עמוד כל .21.2

 . מומטע חתימה מורשי/מורשה של מקור ובחתימת המציע

, ובחתימתו המציע בחותמת החוזה של ןהאחרו בעמוד ייחתם, נספחיו לרבות, החוזה .21.1

 חתימת נדרשת בו מקום. המציע של תיבות בראשי ובחתימה בחותמת – העמודים וביתר

  .המציע מטעם חתימה מורשי/מורשה ורק אך יחתום, המציע
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 את הבין ,המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .21.1

 .מסויגת הבלתי והסכמת את להם ונתן בהם האמור

 אחד את להצעתו יצרף לא שמציע במקרה כי, במפורש בזה מובהר ספק כל הסר למען .21.1

 בדבר לעיל שפורטו ההוראות אחר ימלא לא או/ו זה במכרז לעיל המפורטים המסמכים

 ם/שאינו או/ו ים/מדויק כלא יתבררו אשר ים/בפרט ינקוב או/ו המסמכים הגשת אופן

 חובת יהעל שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, ההעיריי, רשאי, ים/אמיתי

 .ביותר הנמוך המחיר בעלת ההצעה זו תהיה אם גם , הצעתו את לקבל שלא , הנמקה

כל אחת מילוי מחיר שונה על ידי מציע, בבמקום בו נדרש ו/או אי הגשת הצעת מחיר  .21.1

שינוי או תוספת  אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כלו/או  שתי חוברות המכרזמ

שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 לפסילת ההצעה.  להביאהמסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים 

 מאוחר במועד שתוגש הצעה. המציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .21.1

 .לשולחה רותוחז תיבחן לא יותר

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ההצעה את להגיש אין מקרה בשום ..21.2

 קניין מסמכי המכרז: .16

מחבר  הן של ,זה למכרז להסכם המצורפים המסמכים ובכל זה במכרז הקנייניות הזכויות .21.2

 אחרת מלבד מטרה לשום אלו במסמכים להשתמש רשאי אינו המציע .ועורך המכרז

 .זה למכרז הצעה עריכת

 הההצע תוקף .17

 שזכה מציע שבו למקרה וזאת, בתוקף הינה המכרז ערבות עוד כל בתוקפה תעמוד ההצעה .21.2

 סיבה מכל זמנה טרם תסתיים איתו החוזית שההתקשרות או מהצעתו בו יחזור במכרז

 בטיבה אחריה הבאה ההצעה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה בנסיבות. שהיא

 הכשירות תנאי במציע להתקיים ממשיכים חלטההה קבלת שבמועד ובלבד, במכרז כזוכה

 .במכרז להשתתפות סף תנאי שהיוו

 תוקף פקיעת לאחר גם, לעיל כאמור בטיבה הבאה בהצעה לבחור רשאית המכרזים ועדת .21.1

 .הסכמתו את לכך נתן שהמציע ובלבד, ההצעה

 החוזה על חתימה .18

 המועד בתוך, יהלעירי להמציא הזוכה יידרש, העירייה ידי על החוזה לחתימת כתנאי .21.2

 כל את, הזכייה על ההודעה מיום עבודה ימי 7 -מ פחות ולא הדרישה בהודעת שייקבע

 ואישור ביצוע ערבות לרבות, בחוזה המפורטים והאישורים ההתחייבויות, המסמכים

 .ביטוחים קיום על תקף
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ימים ממועד קבלת הודעת  7הזוכה ימציא למזמין כתבי כיסוי לתקופת הביטוח תוך  .21.1

  כייה, ובכפוף לבדיקת היועץ ולעריכת תיקונים ככל שיידרשו.הז

 במקרה. המכרז תנאי של הפרה מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך המסמכים המצאת אי .21.2

 לחלט וכן, במכרז המציע של זכייתו ביטול על להכריז רשאית המכרזים ועדת תהיה כזה

 העירייה של המזכות עלגרו מבלי זאת כל. להצעה המציע ידי על שצורפה הערבות את

 .מההפרה כתוצאה לו שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע להיפרע

המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים,  כי על אף האמור לעיל, תחילת ביצוע העבודות  .21.2

", בתכנית עבודה צו התחלת עבודה"בנשוא המכרז מותנים במתן אישור מהעירייה  

חודשים מיום סיום  6לא  יינתן צו כאמור, במהלך  והזמנת עבודה והיה ומכל סיבה שהיא

הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו ולמציע במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר 

 יה.ילביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכ

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( .19

ימים מיום קבלת ההודעה על  7להגיש, תוך מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה, מתחייב  .21.2

ערבות ה, ערבות להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז. היהזכי

 ד'כנספח יום לאחר תום תקופת ההסכם, בנוסח המצורף  60הא לתקופת ההסכם ועוד ת

 למסמכי המכרז. ,2

ופת ההסכם לתקופה היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה ולהאריך את  תק .21.1

יב להאריך, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד ינוספת המציע מתח

 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת.  60

 תכסיסנית הצעה .21

 או הפסדית היא כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה 

 סבירות בלתי או חריגות הצעות כי מובהר. תיפסל, המכרזים ועדת תלדע כלכלי בסיס לה שאין

 .כתכסיסניות להיחשב יכולות הכמויות כתב של שונים בסעיפים

 המכרז ביטול .21

 סעד על בזאת מוותרים המציעים. המכרז את לבטל, המכרז של שלב בכל, תרשאי תהא העירייה

 .המכרז ביטול בשל חיוביים פיצויים או אכיפה של

 

 וד רב,בכב

 עפולהעיריית 
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 מפרט ביטוח רכב - 1נספח 

 

 עיריית עפולהמפרט לביטוח כלי רכב של 

 טון 4עד  -כלי רכב פרטיים ומסחריים קלים   .א
 

 .גופיושל המבוטח ואת הרכב המפרט יכלול  .1
 

 סילוק התביעות יערך על בסיס מערכת הסדרים ונוהלים לקבלת שירותים אליה קשורה המבוטח. .2
 

 ה בהתאם לתנאי המפרט.כל הצעה תהי .3
 

 1986-הביטוח יערך עפ"י האמור בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי( התשמ"ו .4
 :ככל שמטיבים עם המבוטח וזאת בכפוף לשינויים הבאים

 שינויים כפי שיפורטו בסעיף "כללי" להלן. 4.1
ק, יוחלף החלק שאבד או ניזק )ב( בתקנה יקרא: "החליף המבטח את החלק שאבד או ניז 8סעיף  4.2

 בחלק מקורי חדש, בצירוף הוצאות התקנה".
 

 כללי .5
במקרה אובדן כללי )כולל גם גניבה( יעמוד השיפוי על שווי השוק של כלי רכב דומה, ללא הפחתה בגין  5.1

 מצב הרכב, הבעלות או השימוש.
את הרכב או הרכוש  במקרה תאונה בה מעורב יותר מכלי רכב אחד או רכוש אחר של המבוטח, יראו 5.2

 האחר כרכב או רכוש צד שלישי, וזאת לעניין זכויות בעליו כלפי הפוגע.
, אלא במידה ויסוכם גבול למקרה ביטוח₪ 500,000גבול אחריות המבטחים כלפי צד שלישי יעמוד על  5.3

 . אחריות גבוה יותר
הנזיקין, אשר אינה ביטוח צד ג' יורחב לכסות חבות כספית שהמבוטח יהא חייב בה על פי פקודת  5.4

, בגין נזקי גוף שנגרמו 1970 –מכוסה בביטוח רכב חובה על פי פקודת רכב מנועי )נוסח חדש(, התש"ל 
אלא במידה ויסוכם ₪,  400,000-רכב המבוטח. הכיסוי על פי סעיף זה מוגבל לבקשר ללצד שלישי 

 . גבול אחריות גבוה יותר
 .ת ושביתותכן פרעורעידת אדמה ומורחב לנזקי הכיסוי  5.5
, ישאו המבטחים גם בהוצאות החילוץ והגרירה אל המקום מקרה ביטוחבמקרה נזק לכלי רכב עקב  5.5

 בו נוהג המבוטח לתקן את כלי הרכב.
 נזק לצמיגים, למעט תקרים, יכוסה גם אם לא נגרם נזק לכלי הרכב עצמו. 5.5
 אחר.פיצוי אופן המבוטח לם הפיצוי יערך בדרך של תשלום בלבד, אלא אם הסכי 5.5
 כיסוי לקדמותו. כינוןלא תגבה פרמיה נוספת במקרה נזק בגין  5.5

 הכיסוי לא יותנה בקיום אמצעי הגנה כלשהם בנוסף על הקיים ביום ההסכמה בין הצדדים. 5.15
היה המבוטח רשאי לדרוש הכרזתו כ"אובדן י –מערכו בעת קרות הנזק  50%אם יעלה הנזק לרכב על  5.11

 י הרכב לבעלותו של המבטח.כללי להלכה". במקרה זה יעברו שריד
במקרה "אבדן כללי" לרכב שגילו מעל שנתיים )השנה בה ארע הנזק פחות שנת הייצור( יעמוד השיפוי  5.12

 על מחיר רכב חדש מאותו דגם במועד תשלום תגמולי הביטוח.
בגין הכיסוי התקני לירידת ערך לא תגבה השתתפות עצמית נוספת מעבר להשתתפות העצמית  5.13

 .יבת במקרה ביטוחהמחוהבסיסית 
 

 יום לאחר קרות הגניבה. 30תשלום תגמולי הביטוח במקרה גניבה יבוצע  .5



 

 
 

 עפולה עיריית 45/2018פומבי  מכרז
 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו

  חותמת+ חתימה                                                                                                             
 

13 

 

( ולנהג חדש )מתחת לשנת 21הפרמיה המוצעת וההשתתפות העצמית לא יכללו מגבלה לנהג צעיר )מתחת לגיל  .5
 ותק אחת בנהיגה(.

 
 חויב ב"מאלוס" במקרה תביעה.יהמבוטח לא  .5
 
 – ערךירידת השתתפות עצמית נפרדת בגין  חויבלא תו ;₪ 900ל ההשתתפות העצמית לא תעלה ע .5

 .אלא במידה ויסוכם אחרת
 
 הכיסוי לכלי רכב מסחריים יכלול במפורש גם את הארגז וכן תוספות. .15
 
 התנאים יחולו על כל כלי רכב שיבוטח בתקופת ההתקשרות. .11
 
 המבוטח רשאי להתקזז.למען הסר ספק, תגמולי הביטוח יכללו גם את מרכיב המע"מ בגינו אין  .12
 
 כל החזר פרמיה ישא הצמדה וריבית כחוק. .13
 
 הכיסוי יחול גם בתחום האוטונומיה, הרשות הפלשתינאית והשטחים המוחזקים. .14
 
 : חבילה לרכב .15

 ₪.  1,500כולל כיסוי לרדיו/רדיו טייפ על סך  -רדיו 15.1

 על בסיס החלפה. –שבר שמשות לרכב  15.2

 ₪.  50,000הגנה משפטית עד לסך  15.3

 ה ושירותי דרך.גריר 15.4
 

  (צמ"ה –ומטאטא דרכים  טון )כולל משאיות 4כלי רכב מסחריים במשקל העולה על  .א
, 9, 8, 5.13,  5.11, 5.10, 5.9, 5.8, 5.7, 5.6, 5.5, 5.4, 5.3, 5.2, 4, 3, 2, 1על פרק זה יחולו גם סעיפים:  .1

 , מפרק א' לעיל.15-, ו13, 12
 
 ק לגשר או לדרך שנגרם ע"י התנודה או המשקל של כלי הרכב.הכיסוי לנזקי צד שלישי יחול גם על נז .2
 
 חלק שניזוק יוחלף בחלק מקורי חדש. .3

 

 הסיכונים המבוטחים מורחבים לכלול אבדן או נזק תאונתי מכל סוג שהוא. .4

 

הכיסוי יחול גם על התקנים מיוחדים, ספסלים, סולמות, ברזנטים ודומיהם, וכן על מזגני אויר,  .5
פים המשמשים כמכשיר מקצועי. ההשתתפות העצמית במקרה אבדן או נזק עפ"י מכשירי קשר ומנו

 מהנזק. 5%סעיף זה תעמוד על 

 

 חבות המבטח לא תושפע עקב עומס יתר של כלי הרכב. .5

 

 חבות המבטח לא תושפע עקב הובלת מטענים בניגוד לדין. .5

 

ץ והגרירה אל המקום שא המבטח גם בהוצאות החילויבמקרה נזק לכלי הרכב עקב אירוע מכוסה, י .5
 בו נוהג המבוטח לתקן את כלי הרכב.

 

משוויו של  80%-סעיף "ביטוח חסר" יקרא: "היה בעת כריתת חוזה הביטוח סכום הביטוח נמוך מ .5
 80%הרכוש המבוטח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין 

שנקבע לו ברשימה סכום ביטוח נפרד, כפוף לתנאי  משווי הרכוש בעת כריתת חוזה הביטוח. כל פריט
 זה בנפרד".
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 הכיסוי חל גם על שקיעה, קריסה או התמוטטות. .15
 
 כולל נזקים הנובעים מכך. –הכיסוי חל על כלי הרכב גם בעת חילוצו וגרירתו  .11
 
 הכיסוי חל גם על שמשות וגרירה. .12

 

 , ללא כל ניכוי בגין פחת ובלאי.בסיס השיפוי במקרה נזק יהיה עלות התיקון או ההחלפה בפועל .13

 

במקרה "אבדן כללי" )אם למעשה ואם להלכה( יהיה בסיס השיפוי ערכו הממשי של הרכוש בעת  .14
 תשלום תגמולי הביטוח, וזאת אף מעל סכום הביטוח.

 

 מכל נזק עצמי ו/או צד ג'.₪  2,000ההשתתפות העצמית בנזקים תעמוד על  .15

 

שיונו נשלל ייסה זו לא תושפע עקב נהיגת כלי הרכב בידי נהג שרשל המבוטח לשיפוי עפ"י פול וזכות .15
 או כשהנהג נתון להשפעת סמים/שכרות, והמבוטח לא ידע על כך./ממנו ו

 

לצורך חישוב ההשתתפות העצמית יראו אירוע בו מעורב יותר מכלי רכב אחד של המבוטח כאירוע  .15
 אחד, ותופחת השתתפות עצמית ממוצעת פעם אחת בלבד.

 

 ה בהליכים פלילייםהגנ .ב
 
הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים באופן  .1

 ובהיקף כדלקמן:

המבטח, על חשבונו, יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו, עורך דין לשם מתן הגנה  1.1
כוסה שאירע משפטית בהליכים פליליים, שיוגשו נגד מי מהם, בעקבות מקרה ביטוח מ

 בתקופת הביטוח של פוליסה זו.

כמו כן, המבטח, על חשבונו, יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם  1.2
צוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית, על הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל יהגשת ערעור וי

 שא גם בהוצאות הערעור.יעליהם בהליכים הפליליים וי
 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.                     

עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח, רשאי המבוטח  היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של 1.3
לפנות לעורך דין עפ"י בחירתו. במקרה כזה, ישפה המבטח את המבוטח בשכר הטרחה 

 ובהוצאות ההגנה ששולמו ע"י המבוטח, כל הנ"ל בכפוף לגבול אחריות המבטח.

המבטח ישלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים  1.4
 ן.יליליים או הערעור, הכל לפי העניהפ

 

 הגדרות לעניין הרחבה זו: .2

הליכים פליליים: הליכים בהם מוגש כתב אישום ע"י מדינת ישראל או מטעמה, לרבות  2.1
חקירת סיבת מוות, המוגשים נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי 

 פוליסה זו.

חה, אגרות, דמי ביול, מסמכים, העתקת פרוטוקולים, הוצאות הגנה )כולל  ערעור(: שכר טר 2.2
שכר עדים ושכר מומחים כפי שיקבע ע"י בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי 

 ולמעט כל קנס, פיצוי  או תשלום עונש המוטלים בגזר הדין.

 שכר טרחה: שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכללי לשכת עורכי הדין 2.3
, או כללי תעריף מינימלי של שכר טרחת עורכי הדין כפי 1965-)התעריף המינימלי( תשכ"ח

 שהחוק יחייב מעת לעת.
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  2נספח 

 

 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 

 
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, הזוכה 

, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור במכרז לביטוח "רכבי הרשות"
ו/או כי  1987-מום, התשמ"זו/או חוק שכר מיני 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 

הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן 
 הצהרה זו בשם התאגיד. 

 
 מור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והא

 
 

 שם הזוכה: ____________________
 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר תעודת זהות / ח.פ. ____________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת הזוכה: _________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
 אישור עו"ד

 
 (. "הזוכה"אני משמש כעורך הדין של _______________________________ )להלן: 

 
*הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל 

הצהרה זו בשם התאגיד  המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד הזוכה והינו מוסמך ליתן
 __________________________________ ח.פ. _______________. 

 
הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, _______________עו"ד, במשרדי  ברח' 
________________, מר/גב' _________________ נושא ת.ז. _______________ , ולאחר 

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר שהזהרתיו כי עליו 
 את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

 
 

        
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

_____________________ 
 ימולא רק על ידי זוכה שהינו תאגיד *
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 נוסח ערבות משתתף – 3נספח 

 
 דלכבו

 עיריית עפולה
 

 א.ג.נ.,
 

 ערבות משתתף – ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

( אנו ערבים בזה "המשתתף"על פי בקשת ____________________ ח.פ/ת.ז _____________ )להלן: 
ש"ח( וזאת בקשר עם השתתפות חמישה עשר אלף )  ₪ 30,000של כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 .רכבי העירייה ביטוחי  45/2018המשתתף במכרז 
 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או 

מבלי לטעון כלפיכם טענת לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ו
 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 הסך הכולל הנ"ל.
 

 הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו
 

 ועד בכלל. 30/1/2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 

 לא תענה._______ דרישה שתגיע אלינו אחרי 
 

 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. ________לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה לא תחשב כ
 
 
 
 

         
 

            ______________ 
 בנק                                                                                                                 
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 כתב כיסוי זמני – 4נספח 

 
 תאריך: _______           לכב'
 ת עפולהעיריי

 
 

 א.ג.נ.,
 

 
 כתב כיסוי זמניהנדון: 

 
 

"רכבי הרשות" אנו המבטחים החתומים מטה, מאשרים בזה כי כיסינו את "המבוטח" כמוגדר במכרז 
 ( על נספחיו בהתאם לכל תנאי המכרז ונספחיו ובכפוף לשינויים מוסכמים במפורש.הרשות"להלן: )
 

)תוך  00:00בשעה  _______שקיבלו מהרשות, ביום  כתב כיסוי זה יכנס לתוקף בהתאם להודעה בכתב
(, אלא אם תודיע הרשות על _______-של יום ה 24:00שמירת רצף כיסוי מלא לביטוחים הפוקעים בשעה 

 תאריך אחר.
 

 שם חברת הביטוח: ......................................................            
 

 ............................ חתימה וחותמת: ............................................שם מורשה חתימה: ..........
 

 טל: .............................. פקס: ................................  
 

 תאריך: ................................................
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 5נספח 

 
 חוזה

 
 

 45/2018למכרז מס' 
 

 2018ביום ______ לחודש ____שנת  עפולהשנערך ונחתם 
 

 עפולהעיריית בין:                

 עפולה ,47יהושע מרחוב  

 ("העירייה")להלן :   

 מצד אחד;

 לבין:                 שם _________________ח.פ. ______                       

 _____________________מרחוב __              

_____________________ 

 "(/המבטחהספק: "להלן)                                                                                        

 מצד שני;

 "(;המכרז)להלן: " רכישה רכבי העירייה יביטוח 45/2018: והעירייה פרסמה מכרז מס' הואיל

 הגיש הצעתו למכרז זה; פקהס:  ווהואיל

, בהתאם לתנאי המכרז רכישת ביטוחי רכבי העירייהבדבר הספק : והעירייה החליטה לקבל הצעת והואיל
 "(;השירותים חוזה זה ונספחיו )להלן: "

: וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות והואיל
 זה; נשוא  המכרז בהסכם

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1
 

 המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

מקבל בזאת מאת העירייה את השירותים והספק את ביצוע לספק העירייה מוסרת בזאת  1.2
 בהתאם לתוצאות המכרז וזכייתו.השירותים ביצוע 

מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים  קהספלשם ביצוע העבודות  1.3
 ובכל מסמכי המכרז ובחוזה זה. בהוראות המכרז במפרטים
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 תקופת החוזה .2
 

ועד ( 24:00)שעה: חודשים  מיום חתימתו ביום ______ 12חוזה זה יהיה בתוקף למשך  2.1
לעירייה  "(. על אף האמור,תקופת החוזה" , )להלן:(24:00)שעה:ליום ____________ 

שמורה זכות הברירה )אופציה(, להאריך תוקפו של החוזה לתקופה נוספת )להלן: 
תקופות  4-ועד ל"( התקופה המוארכתחודשים )להלן: " 12"(, של עד תקופת ההארכה"

והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב ולהרשאה לכל היותר 
 תקציבית. 

ריך את תקופת תוקפו של החוזה לתקופה נוספת ובתקופת היה והחליטה העירייה להא 2.2
 התקופה המוארכת יחולו כל תנאי חוזה זה בשינויים המתחייבים.

הארכת תקופת החוזה הינה עפ"י החלטת העירייה ועפ"י שיקול דעתה המוחלט, ההארכה  2.3
 יום  לפני תום תקופת החוזה או התקופה המוארכת, לפי 14תתבצע  בהודעה בכתב לקבלן 

 העניין.

העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י שיקול דעתה  2.4
יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום  30הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב  

 פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 יחסי הצדדים .3
 

אין ולא  , הנו בגדר קבלן עצמאי וכיהספקכי  מוסכם ומוצהר  בין הצדדים מפורשות, 3.1
ו/או מי  הספקייווצרו בעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין 

מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או 
ם המגיעים עפ"י כל דין , זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שההספקואין  תאונה שיגרמו לו 

  ., מאת העירייהו/או נוהג  לעובד ממעבידו
יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל  הספק 3.2

משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות 
ום כל דין הדן בחובות וזכויות של סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקי

 עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.
תחויב העירייה בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל היה ו 3.3

חויב כאמור לרבות תבו  את העירייה בכל סכום הספקוישפה לעובד ממעבידו יפצה 
 משפט ושכר טרחת עו"ד.הוצאות 

מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים לא תפחת משכר המינימום הקבוע  הספק 3.4
 , על עדכוניו.1987 –בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז 

החלפת עובדו/או כול פועל אחר שיראה  הספקהעירייה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מ 3.5
לבין  הספקיחסי עובד ומעביד בין עובדי  לה בלתי מתאים, ובדרישה זו אין כדי ליצור

 העירייה.
לעיל, ללא שיהוי וללא כול תמורה  3.5מתחייב למלא דרישת העירייה על פי סעיף  הספק 3.6

 נוספת.

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או  הספקמבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה,  3.7
 ינימום.להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מ נוהג בנוגע 

 

 הספקהצהרת והתחייבות  .4
 

מצהיר ומתחייב למלא אחר כל  הספקמבלי לגרוע מכלל התחייבויותיו והצהרותיו במכרז,  4.1
ההתחייבויות והדרישות המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו וכי אלו מהווים חלק בלתי 

 נפרד מהסכם זה.
הספק בהתאם אשר נרכשו על ידה מ השירותיםאת כל מתחייב לספק לעירייה  הספק 4.2

 .המפרט הטכני והוראות הסכם זהלדרישות המכרז ו
ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם להתחייבויותיו השירותים לדאוג לביצוע  4.3

במכרז ודרישות המפרט הטכני וכי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, 
ולדרישות  המכרז שותהעבודה לדריבהתאם השירותים כמות ולוח הזמנים לביצוע 
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 המפרט הטכני והוראות הסכם זה.
 

 

 תנאי  ההתקשרות .5
 

המזמין  ו/או כל גוף ו/או כל אדם הפועל המבוטח על פי פוליסות הביטוח יהיה  5.1
 בשמו/עבורו.

המזמין הינו המבוטח הראשי וגם המוטב )אלא אם נקבע אחרת בכתב וטרם מקרה  5.2
  להסב ביטוח, וזאת ללא תשלום נוסף.  רשאי לשנות מבוטח או מוטב אוביטוח( והוא 

כל הפרת תנאי פוליסה ע"י מבוטח מסוים לא תפגע בזכויות מבוטח אחר עפ"י הפוליסות  5.3
(non-vitiation .) 

 

 .סכומי הביטוח ייקבעו בשקלים צמודי מדד 5.4
 

 לא יהיה מצומצםפרט לביטוחי רכב, , מזמיןהיקף הביטוחים שיערכו על ידי הזוכה ל 5.5
)או שווה לו(, בכפוף לתיקוניו כמפורט  "ביט"של לתקופת הביטוח דכן מהפורמט המעו

להבטחת האמור  בס"ק זה, על גבי הפוליסות בנוסח ביט שיומצאו  זה. פרטבנספחי מ
של יועץ המזמין, "נועם ביטוח ל פרטמלרשות ירשם: "הפוליסה הינה בכפיפות לתנאי ה

 ירון, יועץ, או תנאי פוליסת )וכריכת( ( בע"מ" על ידי ד"ר מיכאל מ1991ניהול סיכונים )
  המטיב מבניהם." –המבטח 

 

למרות האמור בנוסחי פורמט "ביט" ובנוסחי המפרטים המצורפים לתנאים אלה, הרי  5.6
בכל נושא בו נקבעו בחוק הסדרים עדיפים למבוטח על פני אלה הקבועים בפוליסות, יחולו 

 א.לפי בחירת המזמין הוראות החוק ביחס לאותו נוש
 

כל שינוי בסכומי הביטוח במשך תקופת הביטוח, תוספת ביטוח או ביטולו ייעשו לפי  5.7
 רטה(.  –חישוב יחסי )פרו

 

 מזמין רשאי לדרוש פיצול פוליסות וכי חלק מן הרכוש והחבויות יבוטח בפוליסה נפרדת.ה 5.8
 

את  מדויק באופן תואמות להיות הביטוח ותעודות הפוליסות על ,כי במפורש בזאת מובהר 5.9
 למכרז כנספחים המצורפים במפרטים כמפורט, ,העירייה דרישות וכן דין כל הוראות

 שינוי כל עריכת לאפשר לא או/ו שינוי כל לערוך שלא בזאת מתחייב והמבטח, ולחוזה

 הכיסוי תקופת במהלך או פני, לחלקן או כולן, הביטוח הפוליסות ותעודות בתנאי

 האמור אף על וזאת העירייה,  מאת ובכתב מראש לכך קיבל אישור כן אם אלא הביטוחי

 .הביטוח הפוליסות ותעודות בתנאי וכן דין בכל

 

מסר המבטח למזמין )בדואר רשום או אלא לאחר שאו חלקו ל ביטוח וטילבלא יהא תוקף  5.10
הודעה מראש שליחים תמורת חתימת אישור קבלה על ידי גורם מוסמך אצל המזמין( 

ה ובלבד שלא עביטול פוליסות יכנס לתוקפו במועד הנקוב בהתריום לפחות.  60ובכתב של 
 .מזמיןיום ממועד קבלת ההודעה על ידי ה 60-יהא קודם ל

 
במקרה שבמשך תקופת הביטוחים הנ"ל יוזמנו ביטוחים נוספים, ייערכו אותם ביטוחים  5.11

תוך הסתמכות על תעריפי הביטוח והתנאים שייקבעו עבור סיכונים דומים הכלולים 
 נאי ההצעה הזוכה, הכל לפי העניין.בת

 
 :התביעה כנגד/או שיבוב ו/ההמבטח מוותר ללא הדדיות על זכות התחלוף 5.12

 עובדי ומנהלי המזמין, יועצים ונבחרי ציבור. 5.12.1

באחריותו ו/או גופים וחברות בנות, שלובים, עמותות ומתנ"סים קשורים למבוטח,  5.12.2
 בתקצובו.

 המבוטח בשכירות ו/או כבר רשות. בעלים ומשכירים של רכוש המוחזק על ידי 5.12.3
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גופים הנמצאים עם המבוטח בתנאי מסחר ואשר לפי תנאי ההתקשרות המקובלים  5.12.4
 במקצועם, אין כלפיהם זכות שיבוב.

גופים אשר המבוטח ויתר )כולל בעל פה( בטרם מקרה ביטוח על זכותו לתבוע מהם  5.12.5
 במפורש או מכללא ו/או התחייב לפצותם.

 .בוב לא יחול לטובת מי שפעל מתוך כוונת זדוןתור על זכות השיהווי 5.12.6
 

 
 לעניין תביעות יפעל הזוכה בהתאם למפורט להלן: 5.13

 

את השמאים והחוקרים שימונו לטפל בנזקים ובתביעות.  המזמיןהזוכה יתאם עם  5.13.1
לשמאי מוסכם ו/או לסוכן תיחשב כהודעה שנמסרה  המזמיןמסירת הודעה ע"י 

  למבטח במועדה.

בלה וסילוקין חתומים ע"י המבוטח בלבד לצורך קבלת תגמולי הזוכה יכבד שטר ק 5.13.2
 ביטוח, אלא אם יוסכם אחרת.

הזוכה יסלק תביעות על בסיס מערכת הסיכומים ו/או הנהלים לקבלת שירותים  5.13.3
ורכישת מוצרים, הקיימים אצל המבוטח, תוך כדי הסכמה כי נהלים שונים חדשים לא 

גמולי הביטוח בגין רכוש ישולמו למי יחייבו את המבטח, אלא אם הסכים להם. ת
 שהמבוטח יורה בכתב.

חדשי ביטוח דו"ח על התביעות שנרשמו בתקופת  6בתום כל  מזמיןהזוכה ימסור ל 5.13.4
הדו"ח, לפי פירוט זה: סוגי האירועים; מועדם; וכן סכומי תביעות ששולמו בציון 

 ההשתתפויות העצמיות שנוכו  והערכות לגבי תביעות תלויות.
יום ממועד הבקשה, פרטים נוספים על תביעות   21תוך  המזמיןימסור לבקשת הזוכה  5.13.5

  המטופלות ע"י הזוכה או שסילקן.

הטיפול בתביעות בביטוחי חבות יעשה בהסכמה בין הזוכה למזמין ולא ייחתם הסכם  5.13.6
 מראש ובכתב. המזמיןלסילוק תביעה בפשרה, ללא הסכמת 

גם בסכומים הנמוכים מסכומי  -ישי הזוכה יטפל בתביעות לרבות תביעות צד של 5.13.7
ההשתתפות העצמית בפוליסה, אך ורק במידה והמבוטח הודיע על התביעה בכתב 

 וביקש את טיפול המבטח. 
 

בתחום  היה מקרה ביטוח אחד מכוסה ע"י מספר פוליסות ו/או במספר אתרים 5.14
ות. מבין ההשתתפויות החל גבוהה, תחול השתתפות עצמית אחת בלבד, היהמוניציפאל

 , כאתר אחד.וגופיהמבוטח ולעניין חישוב ההשתתפות העצמית יחשבו מתחמי 

 

מפרטים לא יקבל תוקף, אלא לאחר שהוסכם עליו /או בכל שינוי בתנאים כלליים אלה ו 5.15
 בכתב ומראש. 

 
במקרה של סתירה בין האמור בתנאים הכלליים והמפרטים המצורפים לבין האמור  5.16

 . המזמיןסח שהינו לטובת , יכריע הנומסמך ביטוחי אחרב
 

בכל מקום בו קיימת בפוליסות התייחסות ל"ידיעת המבוטח", "הוראות המבוטח",  5.17
"כוונת המבוטח", יראו "ידיעה", "הוראה", ו"כוונה" כזו כ"ידיעה", "הוראה", ו"כוונה" 

המנהל הכללי ראש הרשות, גזבר הרשות,  )על פי זהות המזמין ו/או שאר המבוטחים(: של
, יועמ"ש הרשות, מהנדס הרשות ו/או , האחראי על רשות או ממלא מקומושל ה

הביטוחים ברשות ו/או מנכ"ל תאגיד, ממלא מקום, סמנכ"ל, גזבר, חשב, יועמ"ש, מהנדס 
 ראשי.

  
מקרים של אבדן או נזק, אשר סיבתם הקרובה תסווג כ"סיכונים פוליטיים, טרור, פעולות  5.18

, ייחשבו מביטוח כלשהו ת וכד'", במידה והוחרגומלחמה וכן פרעות, מהומות אזרחיו
חרגים אך ורק על פי אישור משטרת ישראל ו/או משרד הביטחון, הקובע חד מומקרים 

משמעית כי מקרה הביטוח המסוים נגרם במישרין כתוצאה מאחד האירועים המפורטים 
 ביטוח. בסייג כזה. אישור כנ"ל בלבד ישמש לכאורה כבסיס  לדחיית התביעה לתגמולי
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 Electronic dateכשל מערכות מחשב בזיהוי תאריך קלנדרי )/או תאימות ו-סייג "אי  5.19

recognition clause” -“bug y2k” במידה שיחול, הנוסח המועדף הוא זה הכולל )
WRITE BACK  במקרים בהם יחול הסייג הנ"ל על ביטוחים כלשהם, יש לציין עובדה .

 .ביטוח בנפרד זו במפורש ולצרף את הנוסח לכל
 

 /שבבעלותה הרכבים למלאי נוספים רכבים להוסיף רשאית תהא העירייה כי מוסכם 5.20

, רשאית תהיה עירייה  .הבלעדי דעתה שיקול לפי ,הרכבים ברשימת בשימושה כמפורט
 ,כזה במקרה .המבטח באמצעות חלקם או/ו הנוספים הרכבים בטח את, לחייבת לא אך

 יתר להלן. 8 בסעיף כמפורט הנוספים הרכבים בגין לקבלת תמורה זכאי המבטח יהא

 .המחויבים בשינויים  הנוספים,הרכבים  על תחולנה החוזה הוראות
 

 לעירייה הסוכן או/ו מטעמו מי או/ו המבטח יחזירו, זה חוזה י"עפ השירותים סיום עם 5.21

 בקשר או/ו החוזה ביצוע במהלך עבורה הכינו או/ו ממנה קיבלו אשר כל המסמכים את
 כל של התמצאות המאפשר באופן וממוינים מסודרים, ערוכים כאשר המסמכים ,אליו

 .לעיין בהם יבקש אשר אדם

 
 

 התמורה .6
 

 "הצעת המציע"(. 7התמורה תשולם לספק בהתאם להצעתו במכרז ) נספח  6.1

 
יום לאחר מועד הגשת החשבון המאושר  90כל חשבון שאושר ישולם בתנאי תשלום של  6.2

 לגזברות. 
 

בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כדין בצרוף החשבון  מובהר 6.3
 המפורט לעיל.

 

 אחריות פיצוי ושיפוי .7
 

יהיה אחראי כלפי עירייה לכל נזק לגוף  ולרכוש, ומבלי לגרוע מכלליות האמור  הספק 7.1
לעיל ולכל אבדן שייגרמו לעירייה או לעובדיה או לרכושם של אלה או לכל צד שלישי או 

או בקשר אליהן על  במתן השירותיםלרכושו, לרבות ובמיוחד, כתוצאה ממעשה או מחדל 
 או על ידי מי שנתון למרותו. הספקידי 

מתחייב בזה לפצות ולשפות את העירייה ו/או לשפותה, מייד עם דרישה ראשונה,   הספק 7.2
רת לעיל ו/או כתוצאה מהפ 6.1בגין כול נזק ו/או אבדן ו/או מחדל כאמור בפסקה 

שבחוזה זה ו/או הקשורה ו/או הנובעת מחוזה זה וביצועו,ובכל  הספקהתחייבו כלשהי של 
מקרה שהעירייה תאלץ לשלם פיצויים, קנסות וכול תשלום אחר, בקשר לתביעה כזו 
מתחייב הוא לשלם כל סכום כזה לעירייה עצמה או לצד שלישי לפי הוראותיה וזאת מייד 

ספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית  והוצאות שהעירייה עם דרישה ראשונה, כל זאת בתו
עמדה בהן קשר לכל תביעה כזו ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא העירייה רשאית לנכות 
כל סכום כזה מכל תשלום או סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל עת שהיא לפי החוזה ו/או 

 מסר בידי העירייה לפי חוזה.   הספקלהשתמש בערבות הבנקאית ש
מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר   הספק 7.3

כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע  הספקהנמצא בשרותו של  
מתחייב לפצות ולשפות את העירייה מיי עם דרישתה הראשונה בכל  הספקהעבודות. 

טל ליה בגין תביעה לנזק או לפיצוי סכום שיהא על העירייה לשלם עקב כל חיוב שיו
 כאמור בתוספת הוצאות בהן עמדה העירייה כתוצאה מתביעה כאמור. 
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 עיכבון זכות שלילת .8
 

 ,המשפטי החומר ,התעודות ,הפוליסות ,המסמכים ,הנתונים כל כי בזאת ומודגש מוצהר 8.1
 והמבטח ,העירייה של רכושה הינם ,לשירותים הקשורים ,ב"וכיו הכספים ,מאגרי המידע

 ,לטענתו ,לו משיגיעו אף ,ידיו תחת לעכבם זכאי יהיה לא מטעמם מי או/הסוכן ו או/ו
 .העירייה מאת כספים

 
 עיכבון זכות כל תהיה ולא אין מטעמם למי או/ו לסוכן או/ו למבטח כי ומצהר מוסכם 8.2

 ,הפוליסות ,התעודות ,המסמכים ,הנתונים ,התוכנה ,הכספים לגבי שהוא מין וסוג מכל
 בזה מוותרים והם ,השירותים למתן הקשורים ,ב"וכיו המידע מאגרי ,המשפטי החומר

 .כזו זכות להם מוקנית אם ,דין כל י"עפ לו עיכבון המוקנית זכות כל על במפורש
 

 הסבת ההסכם,  המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים .9
 

, כולו או ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזהאו להעביר  ו/ רשאי להסבאינו  הספק 9.1
חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או 
להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן , ללא אישור 

 העירייה בכתב ומראש.

זה לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה  הספק 9.2
לאחר, אלא אם כן קבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב לכך 

 מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.

להעסיק קבלן משנה  רשאי הספקאין מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוסכם ומוצהר כי  9.3
לגרוע מחובתו של  שלא בהסכמת המנהל בכתב מראש. אין בהעסקת קבלן משנה כדי

 בכל האמור בהסכם זה. הספק

 
 הפרה ובטלות החוזה   .10

 
כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יפצה  הספקהפר  10.1

את העירייה, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה  הספק
לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי אחר,  בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי

לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק 
 רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:מהן וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל  העירייה  

  
מלא לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין ל 10.1.1

, לא עשה כן הספקאחר אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה, ו
לעכב כל  זאת מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 

תשלום המגיע לקבלן ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של 
 ההסכם. 

 מתן השירות. עובדים ו/או קבלן אחר לצורך הספקלהעסיק על חשבון  10.1.2
 

כמי שהפר את ההסכם הפרה  הספקמבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב  10.2
 יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 

 
אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך   10.2.1

 יום מיום הטלתו.  20
 לפירוק או כינוס נכסים. הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות  הספקאם  10.2.2
בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם  10.2.3

 . הספקהממונה על נכסי 
 

זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה  הספקהופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה  10.3
יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד  הספקזכאי לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, 

 עד להפסקת תוקפו כאמור.  הספקתקופה שבה בוצע ההסכם בידי ה
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לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם   10.3 -ו 10.2 10.1אין באמור בס"ק  10.4

 זה ו/או על פי כל דין. 
 

 מפעולה תוהימנעוויתור  .11
 

זכויותיה, אלא אם כן  מפעולה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כויתור העירייה על תהימנעוכל ויתור, 
 ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש.

 שינוי ההסכם .12
 

, ולא תשמע כל טענה ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב
 על שינוי בעל פה או מכללא.

 שונות .13
 

יניהם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ב מוסכם 13.1
במלואו, וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, 
הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, 
קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף 

יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין  הספקי הצדדים, ואלא אם נעשה בכתב ובחתימת שנ
 שלא נעשה בדרך האמורה.

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב  13.2
רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב 

 . ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.שלחה מבית דואר בישראלנשעות לאחר ה 72 נתקבלה
מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או  13.3

 הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז בלבד.
 

 ולראיה באו על החתום:

 

 / המבטח הספק  ראש העיר

   

   גזבר העירייה

  חותמת העירייה 
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 6נספח 
 

 ניסיון תביעות
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 7נספח 
 

 הצעת המשתתף
 

של מועצה אזורית לביטוח "רכבי הרשות" הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי מכרז  1
( לרבות מסמך התנאים למשתתפים במכרז על נספחיו, וכי הבנתי את "הרשות")להלן:  מעלה יוסף

שים מאת המציעים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על כל התנאים הנדר
 קביעת מחיר הצעתי.

 הנני מצהיר בזאת כי בדקתי את כל התנאים שיש בהם חשיבות לביצוע התחייבויות הזוכה במכרז. 2

מוותר על כל תנאי או טענה של אי  קיבלתי מידע מלא בדבר נשוא הביטוח. הנניהנני מצהיר כי  3
ת אמצעים כלשהם מצד המבוטח לרבות קיום רמת זהירות ו/או אי קיום חוקים, תקנות, נקיט

או אישורים ו/או בחירת והתאמת עובדים ו/או תקינות של ציוד ומתקנים. הנני מאמץ את  היתרים
והמפורטים בביטוחים הפוקעים כמספקים לנסיבות ביום תחילת הביטוח  אמצעי המיגון הקיימים

דרוש שינוי או תוספת אמצעי מיגון, הכרוך בהוצאה כספית למבוטח, כתנאי החדש, ואמנע מל
 לכיסוי ביטוחי, אלא אם חל שינוי מהותי בסיכון לאחר תחילת תקופת הביטוח.

מצהיר ומסכים כי נמסר לי כל מידע מהותי ורלוונטי להנחת דעתי, וכי סכומי הביטוח משקפים  הנני 4
תקופת הביטוח. אין ולא יהיו לי כל טענות ו/או תביעות  נכונה את שווי הרכוש המבוטח בתחילת

 בקשר לכך, כל עוד לא יחול שינוי מהותי שהוכח.
הנני מתחייב למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים במכרז, ובכל מסמכי  5

 המכרז.

ג',  הנני מצרף להצעתי זו את כל מסמכי המכרז ממולאים וחתומים על ידי ו/או על ידי צדדי 5
 לתנאים הכללים. 7-ו 6כדרישות המכרז וכן את הנספחים הנדרשים בסעיפים 

 בש"ח.כל הסכומים הנקובים בהצעתי להלן נקובים  5
תשלומים  12-כל הסכומים הנקובים בהצעתי להלן הינם סכומים לתשלום במזומן. עבור תשלום ב 5

 תהא תוספת של _____________________ כדמי אשראי.

 :*הרשות  רכביביטוח להלן הצעתי ל 5

 
 .ת האקסל המצורפתיש להקפיד למלא את כל הפרטים בטבל *
 
 

 ____________________________שם המציע ______________

 ______________ ____________שם מורשי החתימה ותפקידם במציע: _________________

 ___________תימה וחותמת __________________________   תאריך ______ח
 
 
 

 אישור חתימת המשתתף
 

אני הח"מ _________________________ עו"ד/רו"ח, מ.ר. ____________ מאשר כי ה"ה 
___________________, ת.ז -___________________, ת.ז _______________________ ו

ת המשתתף" _____________________ החתום/מים על מסמכי המכרז דלעיל, לרבות מסמך "הצע
הינו/הינם מורשה/מורשי החתימה מטעם המציע וחתימתו/חתימתם בצירוף חותמת המציע מחייבת את 

 המציע לכל דבר ועניין.
 
 
 

_________________     ___________________ 
 חתימה       תאריך        

                                                           
 



 

 
 

 עפולה עיריית 45/2018פומבי  מכרז
 _______________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו

  חותמת+ חתימה                                                                                                             
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 ________שם סוכן הביטוח )ככל שההצעה מוגשת בשיתוף עם סוכן(: ________________

 _____________שם מורשי החתימה ותפקידם אצל סוכן הביטוח: _____________________

 חתימה וחותמת __________________________  תאריך _________________ 

 
 
 
 

 
 
 

 *אישור חתימת סוכן הביטוח
 

ה"ה אני הח"מ _________________________ עו"ד/רו"ח, מ.ר. ____________ מאשר כי 
___________________, ת.ז -___________________, ת.ז _______________________ ו

_____________________ החתום/מים על מסמכי המכרז דלעיל, לרבות מסמך "הצעת המשתתף" 
הינו/הינם מורשה/מורשי החתימה מטעם סוכן הביטוח ________________ וחתימתו/חתימתם בצירוף 

 ביטוח מחייבת אותו לכל דבר ועניין.חותמת סוכן ה
 
 
 

_________________     ___________________ 
מהחתי       תאריך        

                                                           
*

 יחתם רק כאשר ההצעה מוגשת בשיתוף עם סוכן ביטוח 



 


