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 לוחות זמנים לניהול ההליך

 
 סעיף בהזמנה שעה תאריך האירוע מסד

 6.1.1 10:00 11.3.2018 התחלת מכירת מסמכי המכרז 1
 6.2.2 13:00 20.3.2018 מועד אחרון לרישום מוקדם 2
 6.3.1 13:00 21.3.2018 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 3
 6.1.1 13:00 27.3.2018 סיום מכירת מסמכי המכרז 4
 6.4.1 13:00 28.3.2018 הגשת הצעות לתיבת המכרזים 5

 
 מובהר בזאת כי לוחות הזמנים הנקובים לעיל, כפופים לשינויים שיבוצעו במהלך הליך המכרז. 

 
מקרה של סתירה בין לוחות הזמנים הנקובים לעיל לבין האמור בגוף המכרז, יגבר האמור בטבלה בכל 

 המפורטת לעיל.
 

 תנאים מוקדמים לחתימה על ההסכם עם הזוכה
 

 מועד להשלמה אסמכתא  סעיף בהזמנה הדרישה מסד
 ימים 7 11טופס מס'  5.1 פרטי חשבון בנק  .1

 ימים 7 13מס' טופס  5.2 הצהרת זוכה טרם חתימה  .2

 ימים 7 15טופס מס'  5.3 אישור יועמ"ש בעניין ניגוד עניינים  .3

 
   הודעה על הזכייה. מניין המועדים להשלמת הדרישה יחל ממועד 
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 (5/2018זמנה להציע הצעות )מכרז מס' מסמך א': ה
 

 כללי .1

 

גורמים מתכבדת בזאת להזמינכם, במקביל להזמנתם של  "(עירייהה" )להלן: עיריית רהט .1.1
כמפורט להלן בהזמנה זו להציע העירייה,  ם וחבויות שלביטוח נכסיל תונוספים, להציע הצע

 הצעות.  
 

 ההליך מטרת .1.2

 

של הליך זה היא לבחור מבטח מורשה כדין, אשר יספק לעירייה שירותי ביטוח  מטרתו .1.2.1
 .זה בהליך הכלולה לתקופה, עירייהה של ולחבויות םנכסיל

 
 חודשים 12של  לתקופהבהליך זה יספק את השירותים הכלולים בהליך זה,  הזוכה .1.2.2

פעם לתקופה  בכלחידוש השירותים לאחר בחירת ההצעה הזוכה, עם האופציה ל
 . במצטבר חודשים )שישים( 60, עד למקסימום של חודשים 12נוספת של 

 
 הקמת מאגר מבטחים .1.2.3

 
 של מאגר להקים רהט לעיריית יאפשרומובהר כי תוצאות הליך זה  .1.2.3.1

, ובתום כל שנת ביטוח, תהיה העירייה רשאית, בהתאם לשיקול מבטחים
 למבטחים לפנותפי חוות דעת מקצועית שתוגש לה, -דעתה הבלעדי ועל

 12 למשך העירייה נכסי לביטוח הצעות מהם ולבקש במאגר הכלולים
 .בתור הבאים החודשים

 
לא תפעל בהתאם להוראות סעיף זה, אלא אם לאחר שפנתה  העירייה .1.2.3.2

זה, וביקשה ממנו להאריך את תקופת הביטוח  בהליךבכתב אל הזוכה 
חודשים בהתאם לתנאי זכייתו במכרז זה, והזוכה הגיש הצעה  12 -ב

לחידוש הביטוח בתנאים השונים מן התנאים הקבועים בהצעתו שזכתה 
 .  בהליך זה

  

תהיה רשאית לפעול בהתאם להוראות סעיף זה, עד לתום  העירייה .1.2.3.3
 לפנות חייבת תהיה היא, פעם בכל כאשר, זה בהליךהתקופה הנקובה 

 המבטח אל לעיל 1.2.3.2 סעיף להוראות בהתאם מוקדמת בפנייה
 . הקודמים החודשים 12 -ב אותה שביטח האחרון

 
 1.2.3בהתאם להוראות סעיף  אחרים למבטחים לפנות שלאשהעירייה תחליט  ככל .1.2.4

 .חודשים נוספים12 -ב זה בהליך הזוכה עם ההתקשרות תוארך, לעיל

 

או /ו החינוך מוסדות לתלמידי אישיות תאונות ביטוח כולל אינו, כי הליך זה מובהר .1.2.5
 בהתאם במאגר הכלולים למבטחים לפנות רשאית תהיה העירייה אך, רווחה מסגרות

ו/או  לתלמידים אישיות תאונות לביטוח גם הצעות ולבקש, לעיל 1.2.3 סעיף להוראות
 . זה בהליך כלול שאינו אחר נוסף ביטוחכל 

 

 מסמכי ההליך .1.3

 

 "(, הנם כדלקמן: מסמכי המכרזהמסמכים המהווים את מסמכי המכרז )להלן: " .1.3.1
 

הזמנה זו להגיש הצעות למכרז דנן, על כל נספחיה  :מסמך א' .1.3.1.1
 ניהולו של מכרז זה.והמסמכים שיצורפו לה תוך כדי 
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  .כלליים נתונים :'ב מסמך .1.3.1.2
 

 .ביטוחים ימפרט :'ג מסמך .1.3.1.3
 

 תביעות. ניסיון :מסמך ד' .1.3.1.4

 

 לגבי תוכן הביטוח הבהרה .1.3.2
 

הסר ספק יובהר, כי נוסח הפוליסות של המציעים השונים יהיה כפי  למען .1.3.2.1
הנהוג אצל חברות הביטוח המציעות וכפי שאושרו על ידי הפיקוח על 

שבפוליסות  הביטוחישהכיסוי  ובלבדהביטוח של משרד האוצר, 
 בשם הידוע מהנוסח תפחת ולא תותאם השונות של המציע הזוכה

 "מ".בע לביטוח חברה"כלל  חברת של" 2016 ביט מהדורת"

 

"מהדורת ל המתייחסים ביטוח מפרטי, מסמך ג'ב נרשמו המכרז לצורך .1.3.2.2
 לתנאים כדוגמא וזאת ,"מבע לביטוח חברה כלל שרשמה" 2016 ביט

 .מהן להפחית אין אשר המציעים של מהפוליסות הנדרשים
 

הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית יהיה כפי שנהוג  אצל חברת  נוסח .1.3.2.3
 . 'ג בנספח למפרטים ובכפוףהביטוח שתזכה במכרז  

 

 בדרישות יעמדו, כזוכים וייבחרו ככל כי מתחייבים השונים המציעים .1.3.2.4
 תהיה כן לא שאם האמור' ג בנספח וכמפורט לעיל כאמור הפוליסות

 .מכך המשתמע כל על הזכייה את לבטל העירייה רשאית
 

מסמכי המכרז מפרטים את שלבי המכרז, התנאים להגשת ההצעה, את אופן הגשת  .1.3.3
ההצעה ואת אופן בחירת ההצעה הזוכה. על המציע לצרף את כל המסמכים הדרושים 
והמפורטים במסמכי המכרז ולהשיבם לעירייה כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה 

 מטעמו.

 

 ההצעותהערה לגבי זהות מגיש  .1.4

 
 אחדחברת הביטוח המגישה הצעה באמצעות סוכן/ות תיוצג על ידי סוכן/סוכנות  .1.4.1

 . בלבד
 

 ת אחד/ת, עלול הדבר להביא לפסילת ההצעה/סוכןהיה ותוגש הצעה באמצעות יותר מ .1.4.2
 נימוק לנמק צורך שיהיה מבלי העירייהשל  הוהחלטת הוהכל לפי שיקול דעת על הסף, 

 . דין כל להוראות ובכפוף כלשהו
 

תחליט שסוכן/ות ביטוח מיצג/ת אותה, יחולו כל המציעה היה וחברת הביטוח  .1.4.3
 ההוראות לגבי סוכן/ות כפי הרשום בכל מקום במכרז זה. 

 
הצעתו, אישור מאת  הגשתאם המציע הוא סוכן/ות ביטוח יהא עליו להמציא, ביחד עם  .1.4.4

וכי חברת הביטוח  כי רק הוא מורשה לייצגהחברת ביטוח בשמה מוגשת ההצעה, 
 יחתמו הביטוחות /וסוכן הביטוח חברתתנאי מכרז זה ולמען הסר ספק,  כלמסכימה ל

 .דף כל בתחתית
 

 

  



 

 

  

 
 

 

 2018 - תויובחו הייריעה יסכנ חוטיב :5/2018 זרכמ
 חתימה וחומת חברת הביטוח: ___________________

 
 חתימה וחותמת סוכן/ות הביטוח: ________________

 65מתוך  6עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 הגדרות .2

 

למונחים ולמושגים בהזמנה זו, יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות כעולה משאר  .2.1
 הבאה:מסמכי המכרז; ככל שלא נאמר אחרת, הרי שלמונחים הבאים תהיה המשמעות 

 

את הדרישות  ים, ואשר מפרט 'ג כמסמך פיםמצורהמסמכים ה  ביטוח ימפרט" .2.1.1
או /ו תיקוןאו /ו שינוי כל, לרבות, זה ךהלי במסגרת הנדרשות הביטוח מפוליסות

 ;הןב שייערך תוספת

 

. או חברת הביטוח שבשמה מוגשת הצעה  ההמגישחברת הביטוח ": המציע" .2.1.2
 ;לעיל 1.4, והכל בכפוף לאמור בסעיף ההצעה

 
על ידי ועדת המכרזים של העירייה כהצעה ומלץ שהצעתו ת ": המציעהזוכה" .2.1.3

 . יאשר המלצה זוהזוכה, וראש עיריית רהט 
 

 המבוטח.תיקרא גם לשם הנוחות היא  ": עיריית רהט;העירייה" .2.1.4
 

 וחבויות נכסי ביטוחשירותי  מתן לשם הדרושות הפעולות כלל": השירותים" .2.1.5
 שיבוצע תוספתאו /ו שינוי כל, לרבות, נספחיואו /ו זה במכרז כמפורט העירייה

 הרחבתו/או או לאחר תחילת מתן השירותים /ו זה מכרז הליכי במהלך בהם
כאמור בסעיף  זה בהליך כלולים שאינם נוספים לתחומים הביטוח שירותי

 .לעיל 1.2.5
 

, אשר ישמש נציג מטעמו של הזוכה בהליך זה " )מטעם הזוכה(: קשראיש " .2.1.6
לבין העירייה, אשר יהיה אחראי על מתן השירותים  הזוכההמקשר בין כגורם 

נשוא הליך זה, באופן שוטף ותקיף; מובהר כי איש הקשר מטעמו של הזוכה, 
 ; יכולה להיות סוכנות ביטוח

 

ידי העירייה. כל עוד לא נאמר אחרת, ישמש -": כל מי שיקבע עלנציג העירייה" .2.1.7
 רהט;   גזבר עיריית, ראיד אלקרינאויכנציג העירייה, מר 

 
": המועד שבו יחתמו ראש העירייה, גזבר העירייה מועד תחילת ההתקשרות" .2.1.8

 בהליך זה;  הודעת זכייה שתשלח לזוכה והחשב המלווה על 
 

 וח השנה האזרחי )גרגוריאני(; פי ל-": חודש קלנדרי עלחודש" .2.1.9
 

לרבות ערבי חג וחגים  –כולל: שבת, חגי ישראל  לא": יום עסקים )יום" .2.1.10
 פי הדת המוסלמית(;-המוכרים על

 
באמצעות דואר אלקטרוני או פקס או  שתשלח)": הודעה בכתב הזכייה הודעת" .2.1.11

 הצעתו אשר למציע תשלח אשרוהכל כפי שהעירייה תחליט(  ,מכתב רשום
 ;במכרז זכייתו בדבר המכרזים ועדת החלטת תפורט ובה, הזוכה כהצעה נמצאה

 

 חתום על ידי חברת הביטוח. כשהוא, ורףהמצ 5' מס טופס–" כיסוי כתב" .2.1.12
 

 ": ועדת המכרזים של עיריית רהט;ועדת המכרזים" .2.1.13
 

ידי ועדת המכרזים לצורך בדיקת -": צוות מקצועי שימונה עלצוות בדיקה" .2.1.14
 ההצעות למכרז, ריכוז הממצאים והגשת המלצות לועדת המכרזים;
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 ; 1987-": תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חתקנות המכרזים" .2.1.15

 

 גם בלשון נקבה, וכן להפך. -כל האמור בלשון זכר  .2.2

 

 ולת הפרויקטחת .3

 

קבלת אישורים מהרשויות מתן השירותים כולל את מבלי לגרוע באמור במסמכי המכרז,  .3.1
   אחרים הנדרשים על פי כל דין.האישורים ו/או כל ההמוסמכות 

 

פי -הסר ספק, מובהר כי כל עוד לא הוגשו ההצעות למכרז דנא, רשאית העירייה, על למען .3.2
ף עליו או לגרוע ממנו. הודעה על שינוי , להוסיהמכרזשיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תחולת 

 כאמור תימסר בכתב לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. 

 

 ההתקשרות תקופת .4

 

 והיא, קלנדרייםחודשים  (עשר שניים) 12השירותים מכוח הסכם זה, תהיה למשך  תקופת .4.1
 "(.ההתקשרות תחילת מועד" )להלן: לזוכה בהליך זה הזכייה הודעת משלוח מועדמ תחל

 

שומרת לעצמה את הזכות, להאריך מעת לעת את תקופת ההתקשרות, בכל פעם  העירייה .4.2
( חודשים שישים) 60עד למקסימום של  הכל, ובסך קלנדרייםחודשים  12לתקופה של עד 

   לעיל.  1.2על הארכת תקופת ההתקשרות יחולו הוראות סעיף  ממועד תחילת ההתקשרות.
 

בכל הנוגע להחליט מובהר כי לעירייה ו/או לראש העיר לפי העניין, שיקול דעת בלעדי ומוחלט  .4.3
)או  ובהתאם להצעת הביטוח לאותה שנה להארכת תקופת ההתקשרות כאמור לעיל

משתתפים בהליך זה שייכלל כל אחד מן האת הזוכה וכן, ויראו לפרסם מכרז חדש(, , לחילופין
א ויתר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כאילו הובמאגר המבטחים, 

 הארכת תקופת ההתקשרות, תהיה הסיבה אשר תהיה.-בעניין אי
 

 תחילת מתן השירותיםתנאים מוקדמים ל .5

 
ולא יאוחר מיום תחילת מתן השירותים )מועד תחילת תקופת  ימים ממועד הודעת הזכייה 7בתוך 

 , ימסור הזוכה לגזברות העירייה את המסמכים הבאים: (הביטוח

 

 (. 11 טופספרטי חשבון בנק להעברה התשלומים ) .5.1
 
למכרז זה, זאת באמצעות מנהליו.  13' מס כטופסהצהרה בנוסח המצורף  על יחתום הזוכה .5.2

 הצדדים ביןלהתקשרות  מהותיתנאי  מהווה 13מס'  טופסיובהר, כי חתימתו של הזוכה על 
 .  הביטוח ולרכישת

 

 אישור יועמ"ש העירייה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5.3

 
התקשרות בין העירייה לבין הבמקרה שבו ההתקשרות נעשית באמצעות סוכנות ביטוח, 

 על. עניינים ניגוד היעדר לעניין, העירייה של המשפטי היועץ אישור בקבלת מותנית, הזוכה
 עניינים ניגוד היעדר בדבר הצהרה, זה ממכרז נפרד בלתי כחלק, להצעותיהם לצרף המציעים

של בעלי השליטה ו/או בעלי התפקידים הבכירם בסוכנות הביטוח כאמור,  משפחה קרבתאו /ו
  להליך זה. 51' מס כטופס, זאת בנוסח המצורף ציבור נבחר או עירייה לעובד
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ככל שהזוכה לא יעמוד בתנאי סעיף זה לעניין קיום התנאים המוקדמים לחתימה על ההסכם  .5.4
ימים מיום  14בתוך להליך זה(  13כטופס עם הספק )לרבות, חתימת ההצהרה מצורפת 

 מציעכל בצע את ביטוח נכסי העירייה אצל רשאית ל העירייהתהא משלוח הודעת הזכייה, 
 ו/או תביעה בשל כך.אחר, ולא תהיה לזוכה כל טענה 

 

 לוחות זמנים .6

 
 ם כדלקמן:ינהזה לוחות הזמנים המתוכננים להליך 

 
 מכירת מסמכי המכרז .6.1

 

' א בימים, היא תתקיים 10:00: בשעה 8201 מרץ 11 יוםב תחל המכרז מסמכי מכירת .6.1.1
 .13:00: בשעה 8201 מרץ 27יום ב ותסתיים 00:31 -עד ל 09:00ה', בין השעות  –

 
המועדים המפורטים לעיל הנם מועדים שעות קבלת תשומת לב המשתתפים כי 

משרדי הקהל במשרדי העירייה. עם זאת, על המשתתפים לקחת בחשבון כי יתכן ו
 . העירייה לא יהיו פתוחים באופן רציף ולכל אורך התקופה הנקובה לעיל

 
משכך, מחובתם של המשתתפים לבדוק באופן בלתי אמצעי ועצמאי את שעות 

קבלת הקהל במשרדי העירייה בכלל ובמשרדו של מזכיר העירייה הפתיחה ו/או 
 .  בפרט, ולא תשמע כל טענה מצד משתתף כלשהו בעניין שעות הפתיחה כאמור

 

אחר תשלום דמי , זאת לרהט עיריית מזכיר אצלמסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש  את .6.1.2
  .הרכישה במחלקת הגבייה של עיריית רהט

 

, אשר ישולמו )כולל מע"מ( ₪ (אלף) 1,000הינה  מכרזמסמכי ה של רכישתםעלותם  .6.1.3
. וכתנאי לקבלתםהמכרז במועד קבלת מסמכי הגבייה(  מחלקת)באמצעות  עירייהל

 מובהר, כי עלות רכישת מסמכי המכרז לא תוחזר בשום מקרה. 
 

לעיל ביחס לשעות הפתיחה של משרדי  6.1.1בסעיף תשומת לב המשתתפים לאמור 
. דברים אלה נכונים גם ביחס לשעות הפתיחה של מחלקת הגבייה ועל העירייה

המשתתפים לברר באופן בלתי אמצעי ועצמאי לחלוטין את שעות הפתיחה של 
 . מחלקת הגבייה, ולא תשמע כל טענה מצד כל משתתף בעניין זה

 
מודגש, כי רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע טרם הגשת ההצעות למכרז היא תנאי  .6.1.4

כל מציע יצרף להצעתו אישור בדבר רכישת  .להגשת הצעת המציע במסגרתומוקדם 
 .מסמכי המכרז כאמור

 

 רישום מוקדם .6.2

 

אצל , ובמקום זאת יהיה על המציעים להירשם מציעים מפגשבהליך זה לא יתקיים  .6.2.1
' כטופס מסמזכיר עיריית רהט, באמצעות משלוח טופס רישום מוקדם בנוסח המצורף 

 להליך זה.   9

 

הוא ו ן המועד שבו ניתן לרכוש את מסמכי מכרז זההליך הרישום יתקיים החל מ .6.2.2
 . 13:00בשעה  2018מרץ  20יסתיים ביום 

 
  . הליך הרישום המוקדם אינו כרוך בתשלוםמובהר, כי  .6.2.3

  



 

 

  

 
 

 

 2018 - תויובחו הייריעה יסכנ חוטיב :5/2018 זרכמ
 חתימה וחומת חברת הביטוח: ___________________

 
 חתימה וחותמת סוכן/ות הביטוח: ________________

 65מתוך  9עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 (9טופס מס' ) המעוניין להשתתף בהליך זה, ישלח את טופס הרישום המוקדםמציע  .6.2.4
ידו, עד למועד הסופי הקבוע לעיל, זאת למזכיר עיריית רהט, מר עלי -כשהוא חתום על

 .mazker@iula.org.il:אבו אלחסן, לתיבת דוא"ל
 

 )או לחילופין, במסירה 9914860-08 פקסימיליה:למס' הטופס יש לשלוח  העתקאת 
 ידנית, למשרדו של מזכיר העירייה המצוי בקומת הכניסה לבניין עיריית רהט(.

 

מחובתו ועל אחריותו הבלעדית של משתתף מעוניין, לברר בעצמו ובאופן יזום את  .6.2.5
קבלת טופס הרישום המוקדם אצל מזכיר עיריית רהט, ולא תשמע כל טענה בדבר אי 

והבלעדית לרישום המקודם כאמור קבלת הטופס אצל המזכיר, והאחריות היחידה 
 . מוטלת על המשתתפים

 
 . מהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרזביצוע הרישום המוקדם  .6.2.6

 

הרישום המוקדם היא לאפשר משלוח של הודעות למשתתפים במכרז, לשנות מטרת  .6.2.7
שאלות משתתפים מועדים ו/או את תנאי המכרז, וכן, להפיץ את המענה של העירייה ל

 קבות עיון במסמכי המכרז.שיתעוררו בע
 

מובהר, כי רכישת מסמכי המכרז אינה מהווה תנאי לביצוע הרישום המוקדם, ובלבד  .6.2.8
 שכל אחת מן הפעולות בוצעה עד למועד הסופי הקבוע בהליך זה.

 
 המכרז משום ביצוע רישום מוקדם כאמור.  עוד מובהר, כי לא יהיה ברכישת מסמכי 

 

 שאלות הבהרה .6.3

 

 ,שביצעו רישום מוקדם אחד מן המציעים כל רשאי, 0031: בשעה 8201 מרץ 21 םליו עד .6.3.1
 .לפנות אל העירייה בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע למסמכי המכרז או לחלק מהם

 

, אלחסן אבו עלי מר, רהט עיריית זכירמל בלבד בכתב להפנות יש הבהרה שאלות את .6.3.2
 .המוקדם הרישום טופס משלוח לעניין לעיל המפורטים ההתקשרות לפרטי בהתאם

 
מר לעניין מכרז זה,  העירייההעתק של שאלות ההבהרה יש להפנות ליועץ הביטוח של 

  .   shimon2525@gmail.com, לתיבת דוא"ל: שמעון שחר
 

word בפורמט  בקובץ לרשום יש השאלות אתמודגש כי על מנת לייעל את התהליך,  .6.3.3
 סעיף מספר שני טור, בקשות /השאלות אחד בטור, טורים שלושה בעלת בטבלה, בלבד

 .תשובות למתן מקום שלישי טור, במכרז עמוד ומספר
 

העירייה תהיה רשאית שלא להשיב על שאלות הבהרה שלא יוגשו בהתאם להוראות 
  סעיף זה. 

 
 בצורה יינתןבאופן שבו לשאלות ההבהרה  מענהעירייה תהיה רשאית לדחות את הה .6.3.4

 ביצעולמשתתפים אשר  רק ויישלח, מוקדם לרישום המועד תום לאחר, מרוכזת
 . מוקדם רישום

 
העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס  .6.3.5

המשנה תנאי מתנאי המכרז )בצירוף תשובת העירייה מובהר, כי . שאלות ההבהרהל
הוראות מסמך זה, זאת לכל אחד מן המשתתפים תופץ כהודעה לפי שאלת ההבהרה(, 

 . שנרשמו ברישום המוקדם, בהתאם לפרטים שנכללו בטופס הרישום המוקדם

  

mailto:shimon2525@gmail.com
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על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו למכרז את תשובות העירייה לשאלות  חובה .6.3.6
 . ידו-ההבהרה, כשהן חתומות על

 
לכל התייחסות של העירייה אלא אם ניתנה  ען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקףלמ .6.3.7

 בלבד.בהודעה בכתב 

 

 הגשת ההצעות למכרז .6.4

 

ה השע עד 8201מרץ  28 , לא יאוחר מיוםבלבד ידנית במסירהלמכרז תוגשנה,  ההצעות .6.4.1
שבקומת , וזאת לתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא בלשכת מזכיר העירייה 13:00

  "(.מועד הגשת ההצעותבניין עיריית רהט )להלן: "הכניסה ל

 

לא תתאפשר ידי כל מציע בנפרד או באמצעות שליח מטעמו. -הגשת ההצעות תהיה על .6.4.2
 . הגשת הצעות באמצעות משתתפים אחרים, עובדי עירייה או נבחרי ציבור

 
העירייה )או מי מטעמו( יהיה רשאי לבצע רישום של שמות המציעים שהגישו  מזכיר .6.4.3

את הצעותיהם לתיבת המכרזים, ולהחתים את המציעים או שליחיהם על מסמך 
 כל אחד מן המשתתפים המגיעים הצעות כאילו הסכימו לרישום כאמור.  יראוכאמור. 

 

בשעת הגשת  הגשת ההצעות )לרבות, איחורהצעות שתתקבלנה לאחר מועד  .6.4.4
על המציעים להיערך בהתאם  .לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהןההצעות(, 

 . לצורך הגשת ההצעות בשלמותן עד למועד והשעה הנקובים לעיל

 

העירייה רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה  .6.4.5
ביצעו רישום  אחד מן המציעים אשר-לכל בכתבכך הודעה -הבלעדי, ובלבד ששלחה על

 .מוקדם
 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא יהיה כל תוקף להודעה בדבר שינוי המועד 
פה או בכל דרך -להגשת ההצעות )לרבות, שינוי שעת ההגשה( אשר תימסר בעל

 . אחרת

 

הוארך המועד להגשת ההצעות עוד בטרם חלף המועד להגשת ההצעות, יראו את כל  .6.4.6
 משתתפים כמסכימים להארכת המועד כאמור.ה

 

 שינוי לוחות זמנים .6.5

 

 מובהר, כי העירייה תקפיד על לוחות הזמנים המפורטים במסמך זה.  .6.5.1

 

על פי שיקול דעתה הבלעדי, , העירייה רשאית, בכל עתעם זאת, מובהר ומודגש כי כל  .6.5.2
הנוגעים להליך זה, זאת לשנות את לוחות הזמנים ומבלי שתידרש לנמק החלטתה, 

 הוראות מסמך זה.   שתינתן בהתאם לבכתב בלבד, בהודעה 
 
 תהוראות כלליו   .7

 

 מסמכי המכרז .7.1

 

 תהיה בהתאם לאמור לעיל במסמך זה.  רכישת מסמכי המכרז .7.1.1
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מובהר, כי רק משתתף שרכש את מסמכי המכרז עד למועד הקבוע במסמכי הליך זה, 
שהמגיש שלהם לא רכש את מסמכי המכרז יהיה רשאי להגיש הצעה למכרז. הצעות 

 ידי ועדת המכרזים.-עד למועד הקבוע בהליך זה, ייפסלו ולא ייבדקו על

 

אצל מזכיר עיריית רהט, המכרז )ללא זכות צילום וללא תשלום(, ניתן לעיין במסמכי  .7.1.2
 פי תאום טלפוני מראש. -אך ורק על

 
 במסמכי העיון יתקיים, העירייה של האינטרנט באתר יפורסמו זה מכרז שמסמכי ככל

. יובהר, כי העתק מסמכי המכרז שיפורסם באתר בלבד האינטרנט באתר המכרז
 לשם הגשתו לתיבת המכרזים.     ולא בלבד עיון לצורך הנוהאינטרנט של העירייה, 

 
הם רכושה של העירייה והם נמסרים למציע לשם  המכרזמסמכי זכויות היוצרים ו .7.1.3

   כל שימוש אלא למטרה זו. במסמכי המכרז אין לעשות  .בלבדבמכרז השתתפותו 
 

הם רכושה של העירייה גם לאחר הליך זה במלואם,  למען הסר ספק מובהר, כי מסמכי .7.1.4
ובנתונים שמולאו בהצעות  י המציע, וכי העירייה תוכל לעשות בהםשמולאו על יד

כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את המציעים 
ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר  התחייבויותיו על פי המכרז

 .לכך

 

על שימוש מכל סוג ומין שהוא במסמכי למען הסר כל ספק, מובהר כי העירייה אוסרת  .7.1.5
 השתתפות במכרז זה.שם המכרז, חלקם או כולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא ל

 

 םאישור הבנת תנאי .7.2

 

כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על  .7.2.1
 .התחייבויותיו על פי המכרזהצעתו ועל ביצוע 

 

קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי הוא מקבל על  מציע יאשר, כיכל  .7.2.2
להזמנה  נוסח האישור מצורףם. עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בה

 .(1' טופס מסזו )
 

לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז והמציע לא יהיה רשאי  .7.2.3
לחזור בו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה. חזר המציע מהצעתו מכל 

יעמדו לזכותה של עיריית רהט כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי  -סיבה שהיא 
 המכרז.

 

 המכרזשינוי תנאי  .7.3

 

תחה תיבת המכרזים, העירייה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי, כל עוד לא נפ .7.3.1
לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, במידה שהיא סבורה כי שינוי, עדכון 

 או סייג כאמור נדרשים לצרכי העירייה.

 

שתופץ בלבד, ייעשה בהודעה בכתב  מכרזתנאי האו עדכון או תיקון של שינוי  .7.3.2
הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי . גישו טופס רישום מוקדםשתתפים שהלמ
 . מכרזה
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בהודעה על כך אלא אם ניתנה לשינוי תוקף כל למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה  .7.3.3
, והמשתתפים מוותרים מראש על באמצעות מזכיר עיריית רהטמטעם העירייה,  בכתב

 כל טענה ו/או דרישה בעניין זה. 

 

יחתום בחתימת מרשי החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק המציע  .7.3.4
 .ממסמכי המכרז המוגשים במסגרת הצעתו

 

. משתתף שלא אישר קבלתה ממועדשעות  24יאשרו קבלת ההודעה בתוך שתתפים המ .7.3.5
ידי העירייה, תהיה ועדת המכרזים רשאית לראותו כמי שקיבל -קבלת ההודעה על

להוראות סעיף זה והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בעניין הודעה שניתנה בהתאם 
 מסירת ההודעה לידיו.

 
 םמידע המסופק למציעי .7.4

 

המידע, לרבות המקצועי, המסופק למציעים על ידי העירייה, במסגרת מסמכי מכרז  .7.4.1
 זה מכרז עריכת במועדהינו בהתאם למירב ידיעתה והערכתה של העירייה זה, 

 .ופרסומו
 

 אומדנאעם זאת, מובהר כי מקום בו נמסרו נתונים כמותיים, המידע הוא בגדר  יחד
, והעירייה אינה מתחייבת בצורה כלשהי לנכונות ולא יחשב כעובדה מהותית בלבד

 ..ו/או לדיוקן
 

, יםטכניה, נים המשפטייםנתוהובאופן עצמאי את כל  םלבדוק בעצמ מציעיםעל ה .7.4.2
ם לכל אחד מהם, לשם הגשת הצעותיהם או לשם יהרלוונטי יםעסקיהאו  יםמקצועיוה

 .חוזהמכלול התחייבויות הזוכה במכרז על פי המכרז והמילוי 
 

ייחשבו כמי שקיבלו  מציעיםההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין, וה .7.4.3
 מתאים לצורך השתתפות במכרז והגשת ההצעות.  ומקצועי ייעוץ משפטי

 
קיבל מסמכי מכרז זה, יראו כל אחד מן המציעים כמי ששל כל מציע על גבי בחתימתו 

ביצע את כל הבדיקות והבירורים שחפץ לידיו את מסמכי המכרז, קרא אותם והבינם, 
 וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם.לברר, 

  

 הגשת ההצעות .8

 

 התאמה לתנאי המכרז .8.1

 

 תנאי המכרז. ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי .8.1.1

 

ולצרף לה את כל  מכרזעל המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי ה .8.1.2
. חובה על המציע למלא את כל הסעיפים ו/או הפרטים המופיעים המסמכים הנדרשים

 בהצעתו בשלמותם ואין להותיר סעיפים ללא מילוי.

 

 . בלבד מסמכים מקורייםים יצרפו להצעותיהם המציע .8.1.3
 

רשאים לצרף העתקים צילומים של מסמכים מקוריים, ובלבד שכל העתק המציעים 
כאמור יהיה מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח. העירייה תהיה רשאית, על פי 
שיקול דעתה, לאפשר למציע לצרף אישור מעו"ד/רו"ח על תאימות למקור של 

 המסמכים שהגיש, גם לאחר פתיחת הצעתו.
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מידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, תהא המציע מסכים, כי ב .8.1.4
העירייה רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה 

 תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ועדת המכרזים.

 

תהא רשאית,  לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין. העירייה .8.1.5
על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת 

ההחלטה בכל מקרה מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול . מכרזאו השמטה ביחס לתנאי ה
 דעתה הבלעדי של העירייה.

 
למחוק, לתקן, להוסיף  או לשנות  יםהסר כל ספק מובהר בזאת כי אסור למציע למען .8.1.6

בהליך הוספת מסמך תשובות לשאלות הבהרה שנמסר למעט  ,זה הליךאת מסמכי 
 . רההשאלות ההב

 
לראות בכל שינוי,  )אך לא חייבת( רשאיתבמקרים כאלה, תהיה ועדת המכרזים 

של המציע מתנאי הליך זה או או תיקון כאמור, משום הסתייגות , תוספת מחיקה
 . ההסכם שאמור להיכרת מכוחו, ולפסול את ההצעה מטעם זה

 

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .8.2

 

מבלי לגרוע באמור לעיל, מובהר כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים  .8.2.1
בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה 

הוגנת ו/או תכסיסנות ו/או הטיית מחירים ו/או תיאום הצעות ו/או הגשת הצעה בלתי 
 המפירה את כללי השוויון החלים בהליך מכרז ציבורי.

 

להזמנה זו ויגישה  (7טופס מס' בנוסף כל מציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך ) .8.2.2
  כחלק ממסמכי ההצעה.

 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המשפט בדבר  .8.2.3
המשתתפות במכרז וכל מציע מוותר בזאת על כל טענה חובת הגילוי של פרטי ההצעות 

 ו/או דרישה כנגד העירייה בעניין גילוי תוכן מסמכי ההצעה שלו.

 

 הצעה חתומה .8.3

 

מורשי החתימה המציע או של תהיה חתומה בחתימה מלאה של על כל נספחיה, ההצעה  .8.3.1
להציע המציע )כאשר המציע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם לתנאי הזמנה זו של 

  הצעות )בעט בלבד בצבע כחול(.
 

הסוכן  יצרףיחד עם סוכן או סוכנות ביטוח, במקרה ובו מוגשת ההצעה ביובהר, כי 
לא יהיה רשאי לחתום על הוא ת לפי העניין( את חתימתו להצעה זו, אך סוכנו)או ה

 .  לבדהצעה זו 

 

החתימה מטעמו וכי ההצעה  או רו"ח בדבר זהות מורשיעו"ד של  המציע ימציא אישור .8.3.2
 (. 2טופס מס' ידי מורשי החתימה כאמור )-וכל יתר מסמכי המכרז נחתמו על

 

  אופן הגשת מסמכי ההצעה .8.4

 

 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:  .8.4.1

 

כל הנספחים והצרופות להצעתו, לרבות תשובות לשאלות הבהרה וכל  .8.4.1.1
כאמור במסמך זה, והכל,  ידי העירייה-שינוי שבוצע במסמכי המכרז על

 .כשאלו חתומים ומלאים
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למעט כתיבת , לא מזוההבמעטפה  סגורהההצעה עצמה תוגש כשהיא  .8.4.1.2
 .מספרו של מכרז זה לצרכי זיהוי בלבד

 
 כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף. .8.4.1.3

 

כל מסמכי ההצעה יוגשו אך ורק על גבי הנוסח שנרכש מידי העירייה )עותק מקור  .8.4.2
 בלבד(.    

 

, כאשר כל העמודים יהיו עמודי הצעתואחד מעל כל באופן אישי המציע יחתום  .8.4.3
ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי; מציע שהנו תאגיד יחתום באמצעות חותמת 

. מציע שהנו תאגיד יצרף להצעתו התאגיד ובצירוף חתימת מורשי החתימה מטעמו
 . (2טופס מס' )ראה  אישור בדבר מורשי החתימה מטעמו

 
כל מסמכי המכרז המצורפים, לרבות המסמכים להוכחת תנאי הסף יוגשו  .8.4.4

מפורט ומספור רץ של כל העמודים. כל  מפתח ענייניםבקלסר/תיקיה מסודרת, כולל 
כקבוע  מסמך המוגש להוכחת תנאי סף יופרד בחוצץ הנושא את מספר תנאי הסף,

 במסמכי הזמנה זו.  
 

יש לצרף במעטפה  (8את ההצעה כספית )טופס מס'  –לתשומת לב המשתתפים  .8.4.5
סגורה ונפרדת, אשר תיפתח רק לאחר בדיקת עמידת המשתתפים בתנאי הסף של 

 הליך זה )לרבות, עמידת סוכנות ביטוח בתנאי הסף הרלבנטיים לה(. 
 

   הצעה שתוגש באופן גלוי, תיפסל על הסף.
 

פסול הצעה ל -אך לא חייבת  –בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית  העירייה, .8.4.6
   . צורפו אליה המסמכים כמפורט לעילי אשר לא

 
 תוקף ההצעה .8.5

 

( ימים מן המועד האחרון 90תשעים ) ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך .8.5.1
 .להגשת ההצעות

 

החליטה העירייה על הארכת המועד להגשת ההצעות כאמור לעיל, תעמוד ההצעה  .8.5.2
 ( ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת ההצעות. 90בתוקפה למשך תשעים )

 

העירייה רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת עד לאחר חתימת  .8.5.3
 חוזה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז. 

 

 בדיקת ההצעות .8.6

 

רשאית למנות  העירייה  . לצורך בדיקת ההצעות,הצעה תיבדק על ידי העירייהכל  .8.6.1
  . מומחה מטעמה ו/או צוות בדיקה מקצועי

 

  . החלטת ועדת המכרזיםהרכב צוות הבדיקה יהיה בהתאם לזהות המומחה ו/או  .8.6.2

 

יעזר עדי, להפי שיקול דעתה הבל-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה תהא רשאית, על .8.6.3
, לרבות, אנשי מקצוע ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכוןבדיקת ההצעות לצורך 

 ידה כעובדים. -המועסקים על
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  במכרזמציעים משא ומתן עם ה .8.7

 

 שהצעותיהםהעירייה שומרת על זכותה לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז,  .8.7.1
לכל דין ולפסיקת בית בכפוף והכל , נמצאו מתאימות אשר הוגשו לתיבת המכרזים

 המשפט בעניין זה.

 

 ראש העירייה רשאי למנות נציגים מטעם העירייה לצורך ניהול משא ומתן כאמור.  .8.7.2

 

ידי ועדת המכרזים. מובהר, כי ועדת המכרזים תהיה -אופן ניהול המשא ומתן ייקבע על .8.7.3
רשאית לקבוע כל צורה לניהול המשא ומתן עם המתמודדים במכרז, ולעניין זה, היא 

 תהיה רשאית לקבוע כדלקמן: 

 

כי המשא ומתן יתקיים עם כל המציעים שהצעותיהם נמצאו כשרות, או  .8.7.3.1
שרות והנמוכות ביותר )לפי קביעת הועדה רק עם בעלי ההצעות הכ

 כאמור לעיל(, לרבות, גם עם מציע שהנו בעל יחידה למכרז;

 

כי המשא ומתן יתקיים עם כל מציע בנפרד, או בנוכחות כל המציעים  .8.7.3.2
שנמצאו ראויים להליך המשא ומתן כאמור; ועדת המכרזים תהיה 

, את רשאית להעניק לצוות המנהל את המשא ומתן מטעם העירייה
 הסמכות לקבוע את מסגרת הפגישות עם המשתתפים השונים;

 

כי לצוות שינהל את המשא ומתן, תינתן הסמכות לקיים במסגרת המשא  .8.7.3.3
(, בין שההצעה Best & finalומתן, הליך של מתן ההצעה מיטבית וסופית )

הסופית תינתן לצוות עצמו תוך כדי קיום הישיבה, ובין שההצעה הסופית 
-נפרד לתיבת המכרזים, וזאת בהתאם למועדים שייקבעו עלתוגש באופן 

 ידי הצוות המנהל את המשא ומתן. 

 

כי טרם תחילת המשא ומתן בין נציגי העירייה לבין המשתתפים שונים,  .8.7.3.4
יהיו המציעים השונים רשאים להגיש לצוות הפועל מטעם העירייה, 

 מסמכים שונים אודות המכרז.  

 

בתום כל מפגש משא ומתן בין העירייה לבין מי מבין המשתתפים במכרז, ייערך  .8.7.4
פרוטוקול המתעתד אופן ניהול השא ומתן בין הצדדים. פרוטוקול המשא ומתן יהווה 

 חלק ממסמכי המכרז.  

 

והיא לא תהיה חייבת , מובהר, כי העירייה איננה מתחייבת לנהל משא ומתן כאמור .8.7.5
 . הל משא ומתן עם המשתתפים במכרזלנמק את החלטתה שלא לנ

 
 תנאי הסף להשתתפות במכרז .9

 
 רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל התנאים הבאים:

 
 הרשום בישראלמורשה תאגיד  .9.1

 

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק  על המציע להיות .9.1.1
בענפים עליהם נמנים סוגי הביטוח הנדרשים  1981-הפיקוח על עסקי הביטוח, תשמ"א

 . במכרז זה
 

ציע בתנאי הסף הנ"ל, על המציעים לצרף להצעותיהם מלצורך הוכחת עמידתו של ה .9.1.2
 את העתק המסמכים הבאים:  
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ידי עו"ד או -)העתק מאומת על תעודת ההתאגדות של התאגידשל  העתק .9.1.2.1
 ;רו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינוי שם של התאגיד )ככל ששונה(

 

בענפים  2018בתוקף לשנת  המפקח על הביטוח/של משרד האוצררישיון  .9.1.2.2
 עליהם נמנים סוגי הביטוח הנדרשים במכרז זה. 

 

חתימה בשם התאגיד, הרשאים לחתום על הצעת המציע  אישור מורשי .9.1.2.3
 להליך זה; 2כטופס מס' למכרז זה, זאת בנוסח המצורף 

 

ככל שההצעה מוגשת באמצעות סוכנות ביטוח, על המציעים לצרף להצעות שלהם גם  .9.1.3
  את המסמכים הבאים המתייחסים לסוכנות:

 

 סוכנות ביטוח שהיא בגדר תאגיד .9.1.3.1

 

, יש לצרף תאגיד רשום בישראל סוכנות הביטוח היאכאשר  .9.1.3.1.1
)העתק מאומת  תעודת ההתאגדות של התאגידהעתק של 

ידי עו"ד או רו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינוי שם -על
 של התאגיד )ככל ששונה(;

 

 העתק תדפיס מעודכן של פרטי החברה אצל רשם החברות; .9.1.3.1.2

 

 סוכנות ביטוח שהיא בגדר "יחיד" .9.1.3.2

 

תאגיד, יש לצרף להצעה צילום כאשר סוכנות הביטוח אינה  .9.1.3.2.1
תעודת הזהות של סוכן/נת הביטוח, באופן שיהיה קריא 

 וברור, לרבות, צילום הספח המצורף לתעודת הזהות. 
 

כאשר סוכנות הביטוח היא בגדר שותפות לא רשומה, יש  .9.1.3.2.2
לצרף להצעה את הסכם השותפות בין השותפים כשהוא 

בעלי  ידי עו"ד )ניתן למחוק ממנו פרטים-מאומת על
מסחרי, אך לא את אחוזי השותפות של כל אחד מן 

 השותפים(, וכן, את צילומי תעודות הזהות של השותפים. 
 

כשהוא  המפקח על הביטוח/משרד האוצרשל סוכן/ות ביטוח רישיון  .9.1.3.3
בענפים עליהם נמנים סוגי הביטוח הנדרשים במכרז  2018בתוקף לשנת 

 זה. 
 

, הרשאים לחתום )סוכנות הביטוח( אישור מורשי חתימה בשם התאגיד .9.1.3.4
להליך  2כטופס מס' למכרז זה, זאת בנוסח המצורף וגשת המ הצעהעל ה
 זה;

 

 רישוי בתחומים הנדרשים בהליך זה .9.2
 

המפקח על הביטוח, בכל משרד האוצר/להיות בעלי רישוי מתאים מטעם על המציעים  .9.2.1
כשהם בתוקף לשנת , אחד מן התחומים בהם מבוקש לרכוש ביטוח במסגרת הליך זה

2018 . 
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נאמן  לצרף להצעותיהם, העתקלצורך הוכחת עמידתם בתנאי סף זה, על המציעים  .9.2.2
 .המפקח על הביטוחמשרד האוצר/הרישיונות מטעם למקור של 

 

, 2018מובהר, כי על המציעים לצרף את העתק הרישיונות כאמור כשהם בתוקף לשנת  .9.2.3
 ובכל מקרה, למועד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים. 

 

 (ביטוח בלבדן/סוכנות סוכ)נדרש לניסיון מוכח  .9.3

 

כאשר ההצעה מוגשת באמצעות סוכנות ביטוח, על הסוכנות להראות כי במהלך  .9.3.1
לקוחות  (3שלושה )לכל הפחות לה  והי, 2017דצמבר  31 -ל 2015ר ינוא 1התקופה שבין 

לא כולל  – לקוחכל לשנה ל₪  000200,של בביטוח כללי ) אלמנטרי( בהיקף פרמיה 
  .ביטוח רכב קסקו וביטוח רכב חובה

 

בתנאי סף זה, על כל אחד מן המציעים ה של סוכנות הביטוח לצורך הוכחת עמידת .9.3.2
שיהיה ערוך בהתאם לנוסח  וכנות הביטוח()בסלצרף להצעתו תצהיר נושא משרה 

 .באים, שיכלול את הפרטים ה6כטופס מס' המצורף להלן זה 
 

 שם הלקוח המבוטח; .9.3.2.1.1
 

 התקופה בה בוצע הביטוח עבור הלקוח המבוטח; .9.3.2.1.2
 

 סכום הפרמיה השנתי )לפי שנים(; .9.3.2.1.3
 

-שם  של איש קשר עמו ניתן ליצור קשר ולאמת את הנתונים שנמסרו על .9.3.2.1.4
 ידי המציע.

 
פי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את הנתונים -מובהר כי העירייה תהיה רשאית, על .9.3.3

ידי המציע כאמור )בין באופן מלא ובין באופן מדגמי(, וכן, לבחון מיוזמתה -שהוצגו על
 .בהצעהאשר לא פורטו של הסוכנות,  נוספיםמבוטחים 

 

, העירייה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע פי שיקול דעתה הבלעדי-עלעוד מובהר, כי  .9.3.4
ידו במסגרת התצהיר )סכומי הפרמיות(, זאת -לאמת את הנתונים הכספיים שפורטו על

 באמצעות אישור בכתב של רואה החשבון של הסוכנות. 
 

 ערבות הצעה .9.4

 

או  ישראלי מסחרימאת בנק  המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית .9.4.1
 00020,של  סכוםב"(, הבנקאית הערבות)לעיל ולהלן: " רשית כדיןשל חברת ביטוח מו

 המכרז.להבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי  וזאת₪(, אלף עשרים )₪ 
 

למען הסר ספק אין חברת הביטוח המשתתפת במכרז רשאית להגיש ערבות מטעמה,  .9.4.2
 (. אלא ערבות  של חברת ביטוח ישראלית אחרת )או של בנק מסחרי

 

 (. 3טופס מס' המצורף למסמכי המכרז ) תהא ערוכה בנוסחהבנקאית הערבות  .9.4.3

 

. ככל שהעירייה תחליט על 2018 וליי 13ם ליועד תעמוד בתוקפה הבנקאית ות בהער .9.4.4
שינוי לוחות הזמנים הנוגעים למכרז זה, היא תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את 

 הארכת תוקף הערבות הבנקאית, זאת בהתאם לשקול דעתה הבלעדי. 
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למען הסר כל ספק מובהר כי הצעה שתוגש עם ערבות בנקאית בנוסח שונה מהנוסח  .9.4.5
מהוראות סעיף זה )לרבות, לעניין סכום הערבות שצורף למסמכי המכרז, או בסטייה 

 .או מועד תוקפה(, תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה
 

כל פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מ , העירייה תהא רשאית, עללעיל על אף האמור .9.4.6
, ובלבד ( חודשים3שלושה )עד לתקופה נוספת של בכל פעם מציע הארכת הערבות 

  .מציעיםשדרישה זו הופנתה לכל ה

 

את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה, חזיר לידי המציע העירייה ת .9.4.7
 יזכה בהליך זה.המציע שנחתם חוזה עם בסמוך לאחר ש או

 
הסכום הנקוב לחלט את להציג את הערבות הבנקאית לפירעון והעירייה תהא רשאית  .9.4.8

בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו 
מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא אחר 
הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר חתימת ההסכם ו/או 

הצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם ל
בכל דרך אחרת מהוראות המכרז ו/או בכל מקרה שבו התברר לוועדת המכרזים כי 
המציע הגיש את הצעתו בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת ההליך ההוגן ו/או השוויוני בין 
המשתתפים במכרז )לרבות, בכל מקרה שיש חשש לקיומה של ניסיון הטיה ו/או 

 ו/או הצעה פיקטיבית וכיו"ב(. הטעייה 
 

מובהר, כי אין בזכויות העירייה כמפורט בסעיף זה, בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר  .9.4.9
 עומד לרשות העירייה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.

 
להוכיח קיומו של , מבלי שתצטרך הבנקאית העירייה רשאית לחלט את הערבות .9.4.10

או לפנות קודם ו/או לבסס דרישתה ו/מק בקשתה לננזק כלשהו שנגרם או לבססו ו/או 
  .הצגת כתב הערבות בפני הבנקאלא שדי בלכן אל המציע, 

 

מציע אשר ערבותו הוחזרה לו, לא יוכל לערער על זכייה של אחר במכרז, אלא  .9.4.11
אם כן המציא לעירייה, במצורף לבקשתו לערער, ערבות המעידה כי תום תוקפה הינו 

חודשים מיום החזרתה לעירייה. לעניין סעיף זה, "ערעור", לרבות, נקיטה בהליך  3
 משפטי בפני בית משפט. 

 

 פי דין-לאסמכתאות הדרושות ע .9.5

 
 על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הבאים, כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:

 

כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים  הצהרה לפיה, המציע הוא בעל .9.5.1
. לשם כך, המציע יצרף להצעתו תצהיר בהתאם לחוק זה 1976-ציבוריים, התשל"ו

 (. 4טופס מס' בנוסח המצורף למסמכי המכרז )
 

הן מטעם במקרה שההצעה תוגש באמצעות סוכנות ביטוח, תצהיר כאמור יוגש 
 . המבטח והן מטעם סוכנות הביטוח

 

ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול  .9.5.2
 .1975-התשל"ו ,וחוק מס ערך מוסף [נוסח חדש]מס הכנסה 

 
סוכנות ביטוח, אישור ניהול ספרים כאמור, יוגש במקרה שההצעה תוגש באמצעות 

 .הן מטעם המבטח והן מטעם סוכנות הביטוח
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 אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. .9.5.3
 

ידי המבטח בלבד )לרבות, במקרה שההצעה -אישור אודות ניכוי מס במקור, יוגש על
 .מוגשת באמצעות סוכנות ביטוח(

 

 סוכנות ביטוח בלבדסוכן/ – מסמכים ונתונים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו .10

 

את המסמכים ו/או האישורים המפורטים במסמך זה, ל המציע לצרף מבלי לגרוע מחובתו ש .10.1
כל המסמכים את גם  הרף להצעצ, יש לסוכנות ביטוחן/כסוכאשר ההצעה מוגשת באמצעות 

 :לפי הענייןסוכנות הביטוח או נציגיה, הסוכן או ידי -שייחתמו על הבאים

 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים .10.1.1
 
כאשר ההצעה מוגשת באמצעות סוכנות ביטוח, סוכנות הביטוח  .10.1.1.1

 ה, כי השתתפותהבאמצעות נושא משרה בכיר מטעמ תצהיר
בהליך זה וחתימת הסכם עם העירייה לא יהיה תוך כדי הימצאות 

ו/או בעלי המניות  ן הסוכנותבמצב של ניגוד עניינים, וכי אין בי
לעובדי עירייה  קשרי משפחה הו/או נושאי משרה בכירים ב שלה

 15כטופס מס' , וזאת בהתאם לנוסח המצורף ו/או לנבחרי ציבור
 להליך זה. 

 

תצהיר זה ישמש, בין היתר, לקבלת אישור היועץ המשפטי של  .10.1.1.2
 זוכה. משלוח הודעת זכייה להעירייה טרם 

 
 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים .10.1.2

 
תצהיר  הצרף להצעכאשר ההצעה מוגשת באמצעות סוכנות ביטוח, הסוכנות ת

 12טופס מס' , בנוסח המצורף כמסמך נושא משרה בכיר בסוכנות בכתב של
פי חוקי -למסמכי המכרז, בדבר קיום חובותיו בעניין זכויות העובדים, על

 העבודה ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים. 

 סוכנות הביטוח של פרופיל .10.1.3
 

 . סוכנות הביטוח שלעסקי  פרופיליש לצרף להצעה 
 

 חתומה הצעה .10.1.4
 

 ידי המציע. -חתומה על כשהיאהביטוח המוצעת  הצעתלהצעתם את  לצרף יש
 

את ההצעה החתומה יש למלא בעט כחול בלבד, ולהגיש אותה במעטפה סגורה 
ונפרדת, אשר תסומן במילים "הצעה כספית". הצעה שתוגש באופן גלוי, 

  .תיפסל על הסף
 

 טפסים חתומים .10.1.5

 
 15 עד 1' מס כטפסיםעל המציעים לצרף להצעתם, את כל הטפסים המסומנים 

 .םמיחתוים ומלאם להזמנה זו, כשההמצורפים 

 

 אסמכתא על רכישת מסמכים .10.1.6

 
 על המציעים לצרף להצעתם אסמכתא המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
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באישור של ועדת המכרזים לפיו משתתף מסוים  איןלמען הסר כל ספק, מובהר ומודגש, כי  .10.2
עומד בתנאי הסף של המכרז כדי להוות אישור סופי ומוחלט לגבי עמידתו של אותו משתתף 

המכרזים רשאית  ועדתלקבלתה של החלטה סופית,  עדמקרה,  ובכלבתנאי הסף של המכרז, 
אף לפסול מטעם , ובמידת הצורך, הסף בתנאי המשתתפים עמידת את מחדש בחוןשוב ולל

 .זה מציעים שהצעותיהם נבדקו לפני כן ואושר כי הן עומדות בתנאי הסף
     

 שלמת מסמכיםהמתן הבהרות להצעה ו .11

 

שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מן המציעים מתן פי -זכותה, ועלהעירייה שומרת על  .11.1
הדרושים הבהרות בכתב לאמור בהצעתו, וכן, השלמת מסמכים או אסמכתאות נוספים 

לדעתה לצורך בדיקת ההצעה ו/או הבהרתה )ויראו הליך זה כהליך למתן הבהרות להצעה(, 
 נכון למועד הגשת ההצעה. , עמידת המשתתפים בתנאי הסף של הליך זה הוכחתלרבות, לצורך 

 

העירייה אינה חייבת לעשות שימוש בהליך הבהרות ו/או השלמת מסמכים חסרים בהצעה  .11.2
מסוימת, והדבר נתון לשיקול דעתו של צוות הבדיקה שימונה לבדיקת ההצעות או לשיקול 

 דעתה של ועדת המכרזים עצמה.  
 

ת משכך, אין באמור לעיל, כדי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים להחליט על פסילת הצעו
שהחומר לא צורף במלואו ובהתאם לאמור לעיל בתנאי מכרז זה; עם זאת, בטרם פסילת 
הצעה כאמור, ועדת המכרזים תהא רשאית לפנות למציעים השונים בבקשה לקבלת השלמות 

 לחומר שלא נמסר ו/או מסמכים נוספים, בנוסף לחומר שנמסר לידיה.

 

מסמכים המוכיחים בדיעבד את  מודגש, כי אין באמור בסעיף זה כדי לאפשר השלמת .11.3
עמידתו של מציע מסוים בתנאי הסף שפורטו לעיל )כאשר הללו לא התקיימו במציע במועד 

 .  הגשת הצעתו למכרז(

 

צוות הבדיקה או ועדת המכרזים )לפי העניין( יקצבו מועדים לשם עמדתו של כל מציע כאמור  .11.4
 להשלמת המסמכים.  בדרישתה

 

 ההצעות למכרז .12

 

 כללי .12.1

 

 בשני תבוצע והיא, זה הליך להוראות בהתאם תהיה הזוכה בהצעה הבחירה .12.1.1
  :שלבים

 

הראשון, תיבדק עמידת המשתתפים בתנאי הסף של הליך  בשלב .12.1.1.1
 זה )לרבות, עמידת סוכנות הביטוח בתנאי הסף הרלבנטיים לה(.   

 

 . הכספיות ההצעות וייבדקו ייפתחו, השני בשלב .12.1.1.2

 

ככלל, ועדת המכרזים תמליץ על הצעות המגלמות את מירב היתרונות לעירייה,  .12.1.2
 והכל בכפוף לכל דין. 

 
עם זאת, אין באמור בסעיף זה כדי להוות התחייבות מצד עיריית רהט להתקשר  .12.1.3

עם המציע בעל ההצעה הזולה ביותר, והועדה תהיה רשאית להמליץ על בעל 
 נות.ההצעה שתעניק לעירייה את מירב היתרו
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בכל מקרה, ועדת המכרזים ו/או ראש העירייה שומרים על שיקול דעתם הבלעדי  .12.1.4
 שלא להתקשר עם בעל ההצעה הזולה ביותר או עם בעל הצעה כלשהו. 

 

 . 8טופס מס' כבהתאם לנוסח המצורף הצעתם, על המציעים למלא את  .12.1.5
 

במעטפה נפרדת מובהר ומודגש כי על המציעים לצרף את ההצעה הכספית 
, למלא אותו בעט כחול, לחתום עליו 8וסגורה )עליהם לצלם את טופס מס' 

 . ולהכניסו למעטפה נפרדת(
 

הצעות המחיר ייפתחו רק לאחר בדיקת עמידתם של המשתתפים בתנאי הסף 
 .של הליך זה

 
 תיפסל על הסף. –הצעה שתוגש באופן גלוי 

 

 הזוכה ההצעה בבחירת נוספים שיקולים .12.2

 
להביא  העירייה תמסגרת שיקוליה בהליכי המכרז רשאיהאמור לעיל, הרי שבמבלי לגרוע מן 

המציע ראיות לשביעות רצונה ן בחשבון, בין היתר, את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מ
 להוכחתם, וזאת, גם לאחר פתיחת ההצעות:

 

ניסיון העבר של המציע במתן שירותים עם עיריית רהט ו/או עם כל צד שלישי  .12.2.1
הן לחיוב והן לשלילה; לעניין זה, ניסיון העבר ייבחן על בסיס שירותים  שהוא,

 שקדמו להגשת ההצעה למכרז זה; חמש השניםשניתנו במהלך 

 

בעבר, אמינותו, כישוריו, מומחיותו  מתן שירותים דומיםניסיונו של המציע ב .12.2.2
וכן,  םמימתאיו/או צוות טכני ותחומי מומחיותו, לרבות קיומו של צוות ניהולי 

 , הן לחיוב והן לשלילה.המלצות אודות המציע

 

המוצעים, או נתונים מיוחדים שלהם, והתאמתם  יםאיכות העבודה או השירות .12.2.3
ניסיון עבר בעבודה של העירייה עם למערכות הקיימות בעירייה, לרבות, 

 . המציע

 

לתקנות חובת המכרזים,  22כל שיקול אחר או אמת מידה המפורטים בתקנה  .12.2.4
 . 1993-תשנ"ג

 

 בחירת ההצעה הזוכה על דרך של הגרלה  .12.3

 

)לרבות במקרה של שוויון בין הצעות לאחר ניהול  במקרה של שוויון בין ההצעות .12.3.1
משא ומתן בין המציעים השונים(, תהיה העירייה רשאית לערוך הגרלה בין 

 המשתתפים שהצעותיהם הן הנמוכות ביותר.

 

ההגרלה תתבצע בפני נציגי המשתתפים )נציג מורשה בלבד(, בנוכחות חברי  .12.3.2
ועדת המכרזים, בישיבה שתתכנס במיוחד לשם כך. משתתף יהיה רשאי להודיע 
בכתב בלבד, כי הוא מוותר על זכותו להשתתף בהגרלה, בין בעצמו ובין 

 באמצעות נציג מטעמו. 

 

גרלה תהיה על דרך של נטילת מעטפות אטומות ובלתי מזוהות, אשר יונחו הה .12.3.3
על שולחן הישיבות של ועדת המכרזים. בתוך המעטפות יהיה פתקים, בהם 
ייכתב "זוכה" או "לא זוכה", והן יופקדו במעטפה אחת, בתיבת המכרזים טרם 

 ישיבת ועדת המכרזים בה תתקיים ההגרלה. 
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ות יוסכם בין המציעים המשתתפים בהגרלה. קביעת סדר בחירת המעטפ .12.3.4
 ידי הטלת מטבע.   -בהיעדר הסכמה, ייקבע הסדר על

 

 תיקון טעויות .12.4

 

ועדת המכרזים, רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו  .12.4.1
 בהצעות שהוגשו לה. 

 

תיקון הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה )או מי מטעמה( וירשם  .12.4.2
 בפרוטוקול. 

 
 ההודעה על התיקון תימסר למציע.  .12.4.3

 

 פסילת הצעות .12.5

 

ועדת המכרזים תפסול הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף והיא רשאית לפסול   .12.5.1
הצעות שהוגשו בחוסר תום לב ו/או שהן תכסיסניות ו/או בלתי הוגנות ו/או 
פוגעות בעקרונות השוויון במכרז, וכן, הצעות שהן חסרות, מוטעות, או 

ז, זולת מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכר
 אם החליטה הועדה אחרת. 

 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של העירייה למחול על פגמים טכניים שיפלו  .12.5.2
 בהצעה בתום לב.

 
 פי כל דין.-אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת העירייה על .12.5.3

 
 הזוכה במכרז .12.6

 
ועדת המכרזים של העירייה תבחר את הזוכה בהתאם להוראות מכרז זה,  .12.6.1

 ותמליץ לראש העירייה כי העירייה תתקשר עמו בהסכם. 
 

אחר שניהלה מו"מ עם המציעים, לועדת המכרזים תשקול את ההצעות ו/או  .12.6.2
 ולאחר מכן תקבל את החלטתה. כמפורט לעיל ו/או קיבלה מהם הבהרות, 

 

ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או  .12.6.3
להחליט לא לבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות 

 לעירייה. 

 

המכרז דנא הנו ביחס לכלל הפרויקט )כהגדרתו לעיל( והוא חל כיחידה אחת.  .12.6.4
 לא תתקבלנה הצעות רק ביחס לחלקים מתוך הפרויקט.

 
 יחידהצעה ה .12.7

 
ככל שתוגש למכרז הצעה יחידה, או ככל שלאחר בדיקת תנאי הסף ו/או  .12.7.1

ההצעות לגוף, יתברר לועדת המכרזים כי נותרה בפניה הצעה יחידה, היא 
 –)ו( לתקנות העיריות )מכרזים( 22תחליט בהתאם להוראות תקנה סעיף 

 . 1987-תשמ"ח
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 .  ועדת המכרזים תנמק את החלטותיה לעניין הצעה יחידה .12.7.2
 

ככל שועדת המכרזים תחליט על פסילת המכרז מן הנימוקים המפורטים בסעיף  .12.7.3
 זה, יחולו הוראות סעיף זה להלן בכל הנוגע לפרסום מכרז חדש. 

 

 התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות ופרסום מכרז חדש .12.8

 

, ו/או האמור במסמכי הליך זה מבלי לגרוע מזכויות העירייה עפ"י כל דין .12.8.1
שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציע השני במדרג ההצעות העירייה 

הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז פי -לעשירותים את הספק שהוגשו, על מנת שי
על זוכה אחר במכרז, כל מקום שהזוכה הראשון אינו עומד בהתחייבויותיו עפ"י 

 תנאי המכרז ו/או המפרטים ו/או הסכם או מכל טעם אחר.

 

ימים להודיע לעירייה על קבלת הצעתה. לא  7תהא שהות של  למציע שידורג שני .12.8.2
עשה כן המציע המדורג שני, או שהשיב בשלילה, תהא רשאית העירייה לחזור 

 ולהציע את הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכך הלאה.
 

לא נמצא מציע בהתאם להוראות סעיף זה, תהיה העירייה רשאית לפרסם מכרז  .12.8.3
 חדש.  

 
-העירייה בהתאם להוראות סעיף זה מותנית בכך שהזוכה עלהתקשרותה של  .12.8.4

פי סעיף זה, ימציא לעירייה, במועדים הקבועים בהזמנה זו ובהסכם, את אישור 
 .(9טופס מס' ידי המבטח )-חתום על עריכת הביטוח

 
 סייגים .12.9

 

ועדת המכרזים ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, , לעילהאמור  על אף .12.9.1
 ריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז.רשאית שלא להכ

 

העירייה, לכל פיצוי או שיפוי מאת  םזכאי ולא יהי המציעיםבמקרה כזה,  .12.9.2
 לרבות, בגין רכישת מסמכי המכרז. 

 
 סמכות ראש העירייה במקרים מיוחדים .12.10

 
אין באמור בהליך זה, כדי לגרוע מסמכותו של ראש העירייה ו/או של מועצת העיר רהט 

 )ג( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[.148סעיף בהתאם להוראות 
 

 זכות עיון בהצעה הזוכה .12.11

 
רשאי לעיין יהא שתתף במכרז מכל  ,(מכרזיםתקנות העיריות )בהתאם ל .12.11.1

זאת , בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, ת המכרזיםבהחלטה הסופית של ועד
 .יום מקבלת ההודעה על תוצאות המכרז 30בתוך 

 

, או ת ועדת המכרזיםעיין בחלקים של החלטרשאי ללא יהא שתתף במכרז מ .12.11.2
ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף בחלקים של 

, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, סוד מסחרי, או סוד מקצועי
 בכלכלתה או בביטחון הציבור. 
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, תפנה העירייה לבעל ההצעה הזוכה ותבקש את טרם מימוש הזכות לעיון .12.11.3
עמדתו )לא יאוחר משלושה ימי עסקים( לעניין הטלת חסיון על חלקים מן 
ההצעה הזוכה, והיקף העיון ייקבע לאחר קבלת עמדה זו )או בהיעדרה אם בעל 

 ההצעה הזוכה לא הגיב במועד שנקבע(.  

 

לבד, בכפוף למשלוח ניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי העירייה ב .12.11.4
בקשה בכתב לעיון, ולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג העירייה, ובכפוף 

. מאה שקלים חדשים)במילים: ₪  100לתשלום קבוע )בגין הוצאות( בסך של 
כולל מע"מ(, עבור כל פגישת עיון, וזאת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון; לסכום 

 זה יצורף מע"מ כחוק. 

 

ש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם משתתף שיבק .12.11.5
נוסף, עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי )בגודל ₪( )חצי  ₪  0.5לעירייה סך של 

A4.) 

 

קבלת העתק של חומרים שאינם מסמכים, תהיה כנגד תשלום סכום שיקבע ע"י  .12.11.6
 גזבר העירייה, מעת לעת ולפי נסיבות העניין.

 
מובהר כי בעל ההצעה הזוכה יהיה זכאי לעיין במסמכים של כל אחד מן  .12.11.7

המשתתפים שמימש את זכותו לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. עיון כאמור של 
 בעל ההצעה הזוכה יהיה בהתאם להוראות סעיף זה. 

 
 תנאים כלליים .13

 

 חלהדין ה .13.1

 

 . לעתמדינת ישראל, בנוסחם מעת החלים ב המכרזים הליך זה כפוף לדיני .13.1.1

 

 .תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין ההצעות .13.1.2
 

והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך  .13.1.3
, וכן, כל ייעוץ מקצועי אחר. המציעים יחשבו כמי שויתרו מראש והגשת ההצעות

קבלתו של ייעוץ משפטי או ייעוץ -על כל טענה ו/או דרישה בעניין קבלתו או אי
 י אחר.מקצוע

 

 ייחודית תנית שיפוט .13.2

 
ך המשפט המוסמית יידון אך ורק בבלמכרז זה ו/או להסכם הנכרת מכוחו, כל עניין הנוגע 

 באר שבע.  עיר מבחינה עניינית לדון בתובענה ואשר מקום מושבו מצוי ב
 

 וצאות ההשתתפות בהליךה .13.3

 

לרבות, רכישת מסמכי המכרז בהליך,  שא לבדו בהוצאות השתתפותוימציע יכל  .13.3.1
 וביצוע בדיקות נשוא המכרז. 

 

  .לא יהא זכאי לכל שיפוי מאת העירייה בגין הוצאות אלההמציע  .13.3.2
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 ביטול על ידי העירייה או דחיית תחילת ביצוע .13.4

 
 . דנא עירייה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההליךה

 

 שיקולים תקציביים .13.4.1

 

מתן השירותים נשוא הליך זה, בין באופן מלא מובהר בזאת כי  .13.4.1.1
מותנה בקבלת אישור תקציבי או קיומו של ובין באופן חלקי, 

 . בכל אחת משנות התקציב הרלבנטיות תקציב

 

לפיכך, העירייה שומרת על זכותה המלאה לבטל את המכרז ו/או  .13.4.1.2
 כתוצאהמתן השירותים וקיום הביטוח לדחות את מועד תחילת 

מאי קבלת האישור התקציבי האמור )או מכל סיבה אחרת 
לעניין אישור תקציב  הקשורה באישור הגורמים המוסמכים

 . העירייה(

 

מובהר בצורה מפורשת כי ההצעות של המציעים יוגשו בהתאם  .13.4.1.3
, ובעצם הגשת ההצעות למכרז, הנדרש בהליך זהלהיקפו המלא 

האמור לעיל, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את 
מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין זה 
ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד 

מתן העירייה, בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת 
 .השירותים לפי הליך זה

 
שירותים הכלולים עוד מובהר, כי במקרה ובו יוקטן היקף ה .13.4.1.4

של הנסיבות המפורטות בסעיף זה, לא ייחשב הדבר במכרז זה, ב
  ההתקשרות בין הצדדים.כהקטנה של 

 
מובהר ומודגש, כי יראו כל מציע המגיש את הצעתו למכרז, כאילו 
הסכים מראש לאמור לעיל, והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או 

יקף דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי העירייה, בגין הקטנת ה
 . בשל היעדר תקציב כאמור שיורתיםה

 

עוד מובהר, כי במקרה של ביטול המכרז כתוצאה מאי קבלת אישור תקציבי,  .13.4.2
ומטעם זה בלבד, יהיו זכאים רוכשי מסמכי המכרז להחזר מחיר מסמכי המכרז 
שרכשו, אולם לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו, לרבות הוצאות הכנת ההצעה 

  וציאו בקשר עם המכרז. וכל הוצאה אחרת שה

 

 צעה בודדתה -ההצעה  .13.5

 

הצעה המוגשת באמצעות ד למכרז. להגיש הצעה אחת בלבכל משתתף רשאי  .13.5.1
 סוכנות ביטוח בהתאם להוראות הליך זה, תיחשב כ"הצעה בודדת".

 

, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי במציעהאמור לעיל חל גם על מי ששולט  .13.5.2
" כאחזקה של שליטהלצורך כך מוגדר המונח "גורם שלישי השולט גם בו. 

 -או הזכות למנות יותר מו/מזכויות הצבעה באסיפה הכללית  20%-למעלה מ
 חברים בגוף המנהל את התאגיד.מה 25%

 
 המכרזים תפסול הצעות שיתברר כי הוגשו בניגוד להוראות סעיף זה.  ועדת .13.5.3

  



 

 

  

 
 

 

 2018 - תויובחו הייריעה יסכנ חוטיב :5/2018 זרכמ
 חתימה וחומת חברת הביטוח: ___________________

 
 חתימה וחותמת סוכן/ות הביטוח: ________________

 65מתוך  26עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 המכרזיםקביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת  .13.6

 

, והוא יחל ("הזוכה המקורי" :להלן)היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה  .13.6.1
בעבודתו, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של 

( ו/או "הזוכה האחר" :להלן)הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר 
פסיק הזוכה המקורי לה, מתחייב מתן השירותיםככל שיינתן צו מניעה להמשך 

דו"ח ולהעביר לעירייה את כל המידע המצוי אצלו בצירוף  מתן השירותיםאת 
פעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה עדכני באשר ל

באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים את כל ההנחיות שיינתנו לו בדבר מועד 
 . מתן השירותיםהעברת האחריות על 

 

בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול  .13.6.2
ידיו בפועל, עד למועד -על שירותים שניתנוזכייתו כאמור, אלא לתשלום עבור ה

 הפסקתה בפועל. 
 

 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .13.7

 

ו/או מבלי לגרוע מכל יתר הוראות הליך הזה, מובהר כי הודעות מטעם העירייה  .13.7.1
הודעות מטעם המשתתפים אל העירייה, יישלחו בכתב בלבד, ולא יהיה כל תוקף 

 פה או בכל דרך אחרת.-לכל הודעה ו/או מצג שניתנו בעל

 

 .במשרדי העירייה, אצל מזכיר העירייהכתובתה של ועדת המכרזים היא  .13.7.2

 

, טופס הרישום המוקדםשנקבעה בכתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת  .13.7.3
 אלא אם המציע הודיע בכתב ומסר כתובת אחרת. 

 
, יראו אותה כאילו כל הודעה אשר תישלח על ידי העירייה ו/או ועדת המכרזים .13.7.4

 התקבלה אצל המשתתפים )או הזוכה לפי העניין( בהתאם לתנאים הבאים:
 

ואז יראו את  –ידי משלוח ההודעה באמצעות דואר רשום -על .13.7.4.1
ימי ( 3)תוך שלושה ב המשתתפיםהתקבלה אצל ההודעה כאילו 

 עסקים מיום המשלוח; 

 

ואז יראו את  – או בדוא"ל בפקסימיליהידי משלוח באמצעות -על .13.7.4.2
 ; ההודעה כאילו הגיעה ליעדה כעבור יום עסקים אחד

 

 בעת מסירתה. –ביד  באמצעות מסירה אישית או מסירה .13.7.4.3
 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 
 
 

 טלאל אלקרינאוי
 ראש עיריית רהט
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 1טופס מס' 
 

 אישור הבנת תנאי ההזמנה
 

 לכבוד
 עיריית רהט

 
 ג.א.נ,

 
 וחבויות ביטוח נכסי העירייה: בנושא  5/2018מס'  מכרזהנדון: 

 
 ביטוח נכסי העירייה: בנושא 5/2018מס'  מכרז, כי קראנו בקפידה את מסמכי מאשרים"מ הח אנו .1

למדנו והבנו את האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות,  ,וחבויות
, וכי אנו מוותרים בזאת מתן השירותיםהפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על 

הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים -ידיעה או אי-מראש על כל טענה שעילתה באי
 .מתן השירותיםומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על 

 

וכן במסמכים המצורפים על דרך אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות,  .2
 ם וצרופותיהם.כל נספחיה עלההפניה ו

 

עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, הסכם  .3
 מחייב מבחינתנו.

 

)הזמנה להציע  בהתאם למועדים המפורטים במסמך א'הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה,  .4
 . הצעות למכרז(

 

צעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים אנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי ה .5
 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.

 

דרשים בהזמנה להצעות למכרז כתנאי לתחילת ההתקשרות בין מסמכים הנהבמידה ולא נפקיד את  .6
, יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק ממועד קבלת הודעת זכייה ימים 7תוך הצדדים, זאת ב
 .העירייה , ומבלי לפגוע ביתר זכויות1970-( תשל"אחוזהת בשל הפרת החוזים )תרופו

 
 

 כבוד רב,ב
 
 
 

   
 חתימה וחותמת המציע  תאריך
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 2ופס מס' ט
 

 מטעם תאגידאישור זכויות חתימה 
 יש לצרף אישור זכויות חתימה גם בשם הסוכנות[ –]כאשר ההצעה מוגשת באמצעות סוכנות ביטוח 

 
 2018: ___ ____ תאריך

 
 

 :לכבוד
 עיריית רהט

 
 א.ג.נ.

 
 בשם תאגידאישור זכויות חתימה הנדון: 

 
 

הנני, עו"ד ____________________ מאשר בזאת, כי ____________________, 
"( המציעהחתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי ____________________ )להלן: "

 וחבויות ביטוח נכסי העירייה :בנושא 5/2018מס'  למכרזבמסגרת ההזמנה להציע הצעות 
 מחייבת והיא, לעניין המכרז מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם ,"(המכרז)להלן: "

 .למכרז בנוגע ועניין דבר לכל המציע את
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 
 _______________ 

 מ.ר. ____________
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 3טופס מס' 
 
 )ערבות הצעה(ערבות בנקאית 

 
 _____/_____/2018תאריך 

 
 לכבוד

 עיריית רהט
 

 א.ג.נ.
 

 :__________ערבות בנקאית מס' הנדון:
 
 

ם בזאת כלפיכם לשלם לכם כל /ערביהח"מ,  וי/"(, אנהמבקש_____ )להלן: "_______על פי בקשת ___
"(, בקשר סכום הערבות)להלן: "( ₪ אלף עשרים)במילים:  ₪ 20,000סכום לפי דרישתכם, עד לסכום 

 למכרז הצעות עהמבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הליך הזמנה להצילעמידתו של 
 . וחבויות בנושא: ביטוח נכסי העירייה 5/2018מס' 

 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,  .1
ועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי ( ימים ממ7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 
 

יכול שתהיה לשיעורין,  הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות ז .2
וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה 

 לא יעלה על סכום הערבות.
 
חייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, הת .3

 לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
 
 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .4
 
 . 31.7.2018 כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום .5
 
 
 

 ,רב בכבוד
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 4טופס מס' 
 

 ציבוריים יםגופ עסקאות חוק"י עפ תצהיר
 

אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את 
 האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בכתב כדלהלן.

 
 "(.המציעבע"מ )להלן "אני משמש כמנהל/בעל מניות בחברת ___________________  .1
 
)להלן:  1976 -אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .2

-שפורסם על 5/2018למכרז מס'  המציע"(, זאת כחלק מהגשת הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים"
 "(. המכרז" עיריית רהט )להלן: ידי
 

פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה הל את נהריני לאשר כי המציע מ .3
 ;1975-ערך מוסף, התשל"ו ]נוסח חדש[ וחוק מס

 

 על מוסף ערך מס למנהל ולדווח ויהכנסות על השומה לפקיד לדווח הגנו הריני לאשר כי המציע .4
 .מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות
 

עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע/ה המציע/ה ולא הורשע/ה בעל/ת זיקה אליו/ה )כהגדרת  .5
מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה 

 .1987 -ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 -שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 

תי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם המציע, אשר הצהר .6
 הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

 אמת. -אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .7

 
_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 אישור

 
. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _______________ אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר

התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה 
____________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא 

אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו  יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,
 בפניי.

 
 

________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 5טופס מס' 
 

 כיסוי כתב
 ביטוח נכסי העירייה וחבויות –עיריית רהט  – 5/2018מכרז 

 
 לכבוד

 רהט ) להלן "העירייה" (  עיריית
 
 

 5/2018לאחר שהודעתם לנו בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות פקס שאנו זכינו במכרז 
 הכיסוי כתב, אנו מאשרים בזאת את העירייה" ( ואנו נהיה המבטחים של מכרזה) להלן " ידכם-שפורסם על

 : להלן
 
 

 העירייהחברה לביטוח בע"מ מאשרים בזה כי אנו מבטחים את  אנו  החתומים  מטה  __________
 בביטוחים המפורטים במכרז.

 
 ובכל תקופת הארכה שתוסכם לאחר מכן. 31.3.2019ועד  1.4.2018תוקף הביטוח הנו מיום 

 
 בעבור תקופת הביטוח וכל הארכה שלה. העירייהכתב כיסוי זה יתבטל לאחר קבלת הפוליסות על ידי 

 
 
 
 
 

 באנו על החתום ולראיה
 
 
 

________________    _________________________ 
 הביטוח חברת שלחתימה וחותמת       תאריך  
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 6טופס מס' 
 

 בדבר ניסיון במתן השירותיםסוכן/סוכנות תצהיר 
 סוכנות ביטוח[סוכן/]יש למלא תצהיר זה במקרה וההצעה מוגשת באמצעות 

 
בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את אני הח"מ, _____________ 

 האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:
 
ח.פ. ע.מ/_________________ בע"מ  בתפקיד _______________ אצל אני משמש  .1

גשת הצעה תצהיר זה כחלק מה תתמטעמה ל "( ומוסמךסוכנותסוכן/ה______________ )להלן: "
 "(.המכרזידי עיריית רהט )להלן: "-שפורסם על 5/2018מס'  מכרזל

 

 הבאים כמפורט להלן:    הביטוח סיפק את שירותי סוכנותסוכן/הנני מצהיר, כי ה .2
 

 ה' לקוח ד' לקוח ג' לקוח ב' לקוח א'  לקוח 
      

שקיבל  לקוחה שם
 .את השירות

     

הביטוח שניתנו סוגי 
 למזמין שבוטח..

     

התקופה בה נתנו 
 השירותים למזמין

  

     

 :2015פרמייה לשנת 
  

     

 :2016פרמייה לשנת 
 

     

  :2017פרמייה לשנת 
 

     

 
 .לקוחות נוספיםא. המשתתפים רשאים להוסיף  הערות:
הפרטים אשר בטבלה, ב. במקרה של חוסר מקום להשלמת הפרטים, ניתן למלא את   

או לצלם את הטבלה ולצרפה  באמצעות מסמך שיצורף לתצהיר וכחלק בלתי נפרד ממנו
 .לתצהיר

 
 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3
 
 

_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 אישור

 
. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר

________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה 
כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 וחתם/ה עליו בפניי.אישר/ה את נכונות תצהירו/ה 
 
 

___________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 7טופס מס' 
 

 5/2018 מכרז
 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"

 
"מ הח אנו, 1977-"זהתשל, העונשין חוקלחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות  בנוסף .1

 :כדלקמן בזאת ומצהירים מתחייבים__________________________________ 

 

להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר  לא .1.1
בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של עיריית 

 כלאו /ו מטעמה ימאו /ו העירייה עובדאו /ו בעירייה תפקיד בעל או"( העירייה)להלן: " רהט
 .ממנו הנובעיםהזמנה /הסכם כלאו /ו התקשרות להליך בקשר, אחר גורם

 

 עובדאו /ו בעירייה תפקיד בעל עם, בעקיפיןאו /ו במישרין, פעולה לשתףאו /ו לשדל לא .1.2
 להליך הקשורסודי /חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /ו העירייה

 .ממנו הנובעיםהזמנה /הסכם לכלאו /ו התקשרות

 

 עובדאו /ו בעירייה תפקיד בעל עם, בעקיפיןאו /ו במישרין, פעולה לשתףאו /ו לשדל לא .1.3
או /ו מלאכותית בצורה מחירים לקבוע במטרה אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /ו העירייה

 .תחרותית לא

 

לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של העירייה ו/או  1.3עד  1.1 "קבספעלנו בניגוד לאמור  לא .1.4
 כל הסכם/הזמנה שנובעים מהם.

 

 לעצמה שומרת העירייה כי לנו ידוע, לעיל 1 בסעיף לאמור בניגוד פעלנו כי סביר חשד ויתעורר במידה .2
 נעשתה כי חשד קיים לגביו ההתקשרות בהליך לשתפנו לא, הבלעדי דעתה שיקול"י עפ, הזכות את

 הצעתנו את לקבל לאאו /ו"( ההתקשרות הליך: "זה)בסעיף  אחר הליך בכלאו /ו, כאמור הפעולה
 זמן בכל לבטלאו /ו ההתקשרות בהליך זכייתנו את שהוא זמן בכל לבטלאו /ו ההתקשרות בהליך
 .ההתקשרות מהליך הנובעיםההזמנה /ההסכם את שהוא

 

 המעורבים מטעמנו ומי סוכנינו, נציגינו, שלנו משנה קבלני, עובדינו לידיעת זה סעיף תוכן נביא אנו .3
 .ממנו הנובעיםהזמנה /הסכםאו /ו העירייה של התקשרות בהליך שהיא דרך בכל
 

ידי עיריית רהט ושעניינו: -שפורסם על 5/2018הצהרה זו ניתנת כחלק מהגשת הצעה למכרז מס'  .4
 .ביטוח נכסי העירייה

 
 

 ולראיה באתי/באנו על החתום:
 

 _____________________שם: 
 

 חתימה: ___________________
 
 ותמת )חברה(: ______________ח
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 8טופס מס' 
 טופס הצעה כספית

 יש למלא טופס זה בכתב יד ברור ולהגיש אותו במעטפה נפרדת וסגורה
 הצעה כספית שתוגש באופן גלוי, תיפסל על הסף

 
 

 לכבוד 
 ועדת המכרזים

 עיריית רהט
 

 ג.א.נ.,
 

 )עיריית רהט( וחבויות ביטוח נכסי העירייה - 5/2018' מסמכרז : הנדון
 

 נכסיהצעה לביטוח אני הח"מ __________________ בע"מ ח.פ. _____________, מגיש בזאת  .1
 .רהט עיריית של וחבויות העירייה

 

והגשת הצעתי למכרז הנ"ל, קראתי היטב את המכרז על מסמכיו  זו עההריני לאשר כי טרם מילוי הצ .2
בחירת ההצעה אופן וכן, הכספית למכרז,  ותהשונים, לרבות, כל הסעיפים העוסקים בהגשת ההצע

 .הזוכה
 
 

לאחר שקראתי והבנתי היטב את הדברים, אני מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות בכל 
מסמכי המכרז, לרבות, כל הנתונים ו/או הפרטים הנוגעים להגשת  הנוגע לאופן שבו מנוסחים

 ההצעות למכרז ו/או למרכיב הכספי לו יהיה זכאי הזוכה במכרז.

 

, מתן השירותים נשוא המכרזהריני לאשר כי הצעתי זו ו/או התמורה הכספית שתשולם לי עבור  .3
כוללת את כל העליות הדרושות לשם ביצוע העבודות בהתאם למסמכי המכרז ו/או ההסכם, לרבות 

 תשלומים לעובדים שלא יפחתו מן הקבוע בכל דין. 

 

כמו כן, הריני להצהיר, כי ההצעה הכספית המוצעת על ידי להלן, כוללת את כל ההוצאות לשם ביצוע  .4
כי המכרז ועל פי כל דין וכי הוצאות אלה כוללות, מלא ושלם של כל הפעילות בהתאם לתנאי מסמ

בין היתר, את כל הפעילויות והפעולות הנדרשות על פי מסמכי המכרז, את המחויבויות הניהוליות 
הנוספות, הפעלת מערכת דיווחים, עלויות מנהלה, ביטוחים, ערבויות, עלויות ארגון, תיאום וריכוז 

 עבודות ועוד. כלל הפעולות הארגוניות בקשר לביצוע ה
 

הצעת המחיר הרשומה בעמוד הבא הנה בשקלים חדשים וכוללת את כל העלויות הכרוכות במתן כל  .5
 שרותי  הביטוח הרשומים במסמכי המכרז. 

 

 פרטים לגבי הצעת מחיר .6

 
לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים ושאלותיי נענו על ידי העירייה, אני מגיש  .6.1

 לאספקת שירותי הביטוח כמפורט במסמך זה.בזאת את הצעתי 

 
ידוע לי כי החלטת ועדת המכרזים תתבסס על האמור בהצעת המחיר ויתר המסמכים שצורפו  .6.2

 להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.

  



 

 

  

 
 

 

 2018 - תויובחו הייריעה יסכנ חוטיב :5/2018 זרכמ
 חתימה וחומת חברת הביטוח: ___________________

 
 חתימה וחותמת סוכן/ות הביטוח: ________________

 65מתוך  35עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

בטבלה ידוע לי כי לא ישולמו כל תשלומים נוספים מעבר לתשלומים המפורטים על ידי  .6.3
 שלהלן. 

 
 המחיר נקובה לכל סעיף ביטוח בנפרד.  הצעת .6.4

 
בתחתית הטבלה רשום הסכום הכולל לתשלום שהוא הסכום הסופי והמחייב. הסכום הנו  .6.5

ברוטו לתשלום בחמישה תשלומים חודשיים שווים ורצופים. התשלום הראשון ישולם כעבור 
 .חודש מיום תחילת תקופת הביטוח. העירייה רשאית להקדים תשלומים

 
 או סוגפוליסה 

 כיסוי        
 סכום ביטוח  או

 גבול אחריות  
פרמיה לתשלום 

 בספרות 
 פרמיה לתשלום במילים

    אש מורחב:

   270,000,000 רכוש מכל סוג ותיאור 

   500,000 נ.רפריצה ושוד 

א , נזקי טבע, פרעות, "ר
 זדון, מהומות ושביתות

 כלולים כלולים כלולים

 מעבידים 
 לתובע

 ולתקופהלמקרה 

 
20,000,000 
40,000,000 

  

 צד שלישי
 לתובע
  למקרה ולתקופה

 
 

25,000,000 
50,000,000 

  

 אחריות מקצועית
 "מחלקת  הנדסה "

 לתובע
 למקרה ולתקופה

 
 

5,000,000 
10,000,000 

  

 אחריות מקצועית
 " עירייה "

 לתובע
 למקרה ולתקופה

 
 

5,000,000 
5,000,000 

  

   100,000 כספים

   כמפורט במפרט קבלנים

   סה"כ לתשלום בשקלים חדשים :

  

 הצהרות והתחייבויות כלליות .7
 

כל תביעות או דרישות או טענות  נולכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו ל מיםמסכי ואנ .7.1
 לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה על מסמכיהם ונספחיהם.

 
את השירות לשביעות רצון המזמין ועל פי מפרט הדרישות ושאר תנאי אנו מתחייבים לספק  .7.2

 (.3המכרז, וזאת בתמורה לסכומים שיפורטו להלן בהצעת המחיר )פרק 

 
אנו מצהירים כי אנו יודעים כי הצעתנו ובכללה הצעת המחיר מתייחסת למגונים ולמצב כפי  .7.3

 שקיימים היום אצל העירייה בפועל.
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לנו הידע המקצועי, הניסיון והיכולת הפיננסית לבצע את השירות עפ"י הננו מצהירים, כי יש  .7.4
מסמכי המכרז, ויש ברשותנו האמצעים והעובדים המקצועיים, הדרושים למתן השירות 

 באיכות גבוהה ועפ"י האמור במכרז.
 

אנו מתחייבים לספק שירות באיכות גבוהה ביותר הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב  .7.5
יש ביכולתנו לעמוד בדרישות אלו. אנו מודעים לכך שקיבלנו על עצמנו להציע ומצהירים ש

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

 
רש אנו מתחייבים לשמור על תוקפם של כל האישורים והרישיונות להם אנו נדרשים או נד .7.6

 לצורך מתן השירות, למשך כל תקופת ההתקשרות.

 
 מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכל בלא שינוי ו/או תוספת. מנוהגשת הצעה מטע .7.7

 

הריני לאשר כי הצעה זו מוגשת לאחר שבדקתי את כל מסמכי המכרז, לרבות, ההסכם המצורף לו  .8
במסמכי המכרז, וכי הצעתי זו מוגשת לאחר ומפרט השירותים, וכן, כל מסמך אחר אליו יש הפנייה 

בדיקה ובחינה כאמור, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע לחוסר הבנת 
 . האמור במסמכי המכרז ו/או מסמכי אליהם יש הפנייה במסמכי המכרז ואני מוותר עליהם מראש

 

בכתב באמצעות פקס או דואר אלקטרוני בחתימתנו להלן אנו מאשרים כי באם העירייה תודיע לנו  .9
כי אנו מתמנים למבטחים וסוכנים, יכנס הביטוח לתוקף במועד שיתבקש, בסכומים ובתנאים 

 כמפורט במכרז.
 
 

 
 
 
 

 חברת הביטוח : 
 
 

________  ______________  ______________ 
 חתימה וחותמת         שם החותם                תאריך

 
 
 

 : סוכן/סוכנות
 

________  ______________  ______________ 
 חתימה וחותמת         שם החותם                תאריך
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 9טופס מס' 
 

 _____/____/2018תאריך: 
 

 טופס רישום מוקדם :5/2018מכרז 
  לכבוד

 מר עלי אבו אלחסן
 מזכיר עיריית רהט

 
 .9914860-08ובפקסימיליה:  mazker@iula.org.ilבדוא"ל:

 
 א.נ,

 ביטוח נכסי העירייה וחבויות – 5/2018מכרז  –טופס רישום מוקדם   :הנדון
 
 פרטי המציע )המבטח( .1

 

 _________________________. ח.פ.: ____________________ שם המבטח: .1.1

 

 _______________. כתובת משרד ראשי: .1.2

 

 כתובת הסניף המטפל במכרז: _________________. .1.3

 

 ___________________. לעניין המכרז:נציג המבטח  .1.4

 

 ___________________. תפקיד הנציג/המחלקה בה הוא עובד: .1.5

 

 _____________________. כתובת דוא"ל של הנציג: .1.6

 

 _______________. נייד של הנציג:  ________________.  מס' טלפון של הנציג: .1.7

 

 סוכנות[פרטי סוכנות הביטוח ]למקרה וההצעה מוגשת באמצעות  .2

 

 ____________________. ח.פ.:  ____________________ שם הסוכנות: .2.1

 

 _______________. כתובת הסוכנות: .2.2

 

 ___________________. נציג הסוכנות: .2.3

 

 _____________________. כתובת דוא"ל של הנציג: .2.4

 

 _______________. נייד של הנציג:  ________________.  מס' טלפון של הנציג: .2.5

 
 

 ,רב בכבוד
 
 

________________ 
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 10טופס מס' 

 
 בוטל
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 11טופס מס' 
 

 טופס פרטי חשבון בנק
 תאריך:___________        

 לכבוד
 עיריית רהט )גזברות(

 
 ג.א.נ, 

 בנקפרטי חשבון הנדון: 
 

 "(הספק________________________________  )" שם החברה :
כתובת למשלוח הודעה על ביצוע 

 תשלום:
רח' _________________מס' _____ עיר ___________ 
 מיקוד __________ טלפון __________ פקס _________

 _______________________________ מספר עוסק מורשה: 
שם הבנק ____________ מס' סניף _______________  להעברת תשלומים:פרטי הבנק 

 כתובת הבנק _________________ מס' חשבון ________
הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, נחזירם 

 לגזברות עיריית רהט ללא שהות.
 

_________________ ________________ 
 חתימה + חותמת שם

 
 אישור עו"ד / רו"ח

 
אני עו"ד / רו"ח ____________ מ.ר. ____________ מרח' ______________________ מאשר/ת, 

"(, וחתימתם מחייבת את קבלןכי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____________)"ה
 .קבלןה
 

_______________________ _____________ 
 תאריך חתימה + חותמת

 
 אישור הבנק

 הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.
 

___________ ___________________ ___________________ 
 חותמת הבנק חתימת הבנק תאריך
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 12טופס מס' 
 

 עובדיםהתחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת בדבר תצהיר 
 (סוכן/סוכנות ביטוחידי נושא משרה אצל -)ימולא על

 
אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 
 5/2018במסגרת מכרז מס'  , "(הסוכנות" )להלן:הנני נותן תצהיר זה מטעם _________________  .1

, ובמסגרת הגשת הצעה לביטוח של ביטוח נכסי העירייה שעניינו"( המכרז)להלן: "
 "(.המציע" _____________________ בע"מ )להלן:

 

 . הומוסמך לתת תצהירי זה מטעמ סוכנות,אני משמש בתפקיד ________________ אצל ה .2
 

בעניין שמירת זכויות עובדים,  האת כל החובות המוטלות עלי מקיימתסוכנות הריני להצהיר כי ה .3
כמעסיק. לעניין  סוכנותפי חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על ה-על

", הם כל אחד מן החוקים המפורטים להלן, וכן, תקנות שהותקנו מכוח חוקי העבודהתצהירי זה, "
 חוקים אלה:

 

 ;1945ומחלות משלוח יד )הודעה(, פקודת תאונות  .3.1
 ;1946פקודת הבטיחות בעבודה,  .3.2
 ;1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט .3.3
 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א .3.4
 ;1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א .3.5
 ;1953-, תשי"גחוק החניכות .3.6
 ;1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג .3.7
 ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד .3.8
 ;1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .3.9

 ;1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח .3.10
 ;1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .3.11
 ;1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז .3.12
 ;1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה .3.13
 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.14
 ;1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז .3.15
 ;1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח .3.16
 ;1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א .3.17
 ;1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו .3.18
 ;1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח .3.19
 ;1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  .3.20
 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.21
 ;2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א .3.22
 ;2000-גנטי, תשס"אלחוק מידע  29סעיף  .3.23
  ;2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב .3.24
 ;2006-ק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"וחו .3.25
 א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, 5סעיף  .3.26

 ;1997-תשנ"ז
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http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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וכן, כל בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, , סוכנותהריני להצהיר כי ה .4
השנים האחרונות ממועד  3-"( לא הורשעו ביותר משתי עבירות בזיקה בעל)להלן: " 1976-התשל"ו

ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בעבירה שעניינה הפרת חוקי 
 העבודה.

 

או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר  סוכנותיר כי לא הוטלו על הכמו כן, הריני להצה .5
משש הפרות של חוקי העבודה במהלך שלוש השנים האחרונות שלפני המועד האחרון להגשת הצעות 

 למכרז. 
 

 לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל
ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה 

 משתלם לו שכר. 
 
הריני לאשר כי ככל שהצעתו של המציע תיבחר במסגרת המכרז לביצוע העבודות הכלולות בו, הריני  .6

 ההתקשרותבכל תקופת יקיימו  הו/או מי מטעמ סוכנותמציע(, כי הסוכנות והלהתחייב )גם בשם ה
חוקי דרישות החוק המפורטות בכל אחד מאת , הלגבי העובדים שיועסקו על ידמכוח המכרז, 

)לרבות, תיקון לחוקי  חוקי העבודה העתידיים שיהיו בתוקף)כהגדרתם לעיל(, וכן, בכל  העבודה
כמעסיק ובכל  סוכנותהחלים על ההוראות ההסכמים הקיבוציים עבודה קיימים(, וכן, בכל 

 לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.ו/או יתוקנו , ים העתידיים, ככל שייחתמוההסכמ
 

כמפורט בתצהירי זה, , והעירייה ושל הסוכנות הובהר לי היטב כי הפרת ההתחייבויות של המציע 
 . את ההתקשרות עם המציע ו/או הסוכנותתהיה רשאית לבטל 

 

  זה שמי וזו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. .7
 
 
 

  ___________________ 
   
 

 מות חתימהאי

 
 __________הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' ___________

סברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה על , ולאחר שה_______________ _________ 'ת.ז. מס ת/נושא
זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא התצהיר לעיל, וה

 י.  ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ
 
 
 
 

 _______________, עו"ד  
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 13ופס מס' ט
 

 התחלת מתן שירותים טרם הזוכה הצהרת
 
 

אנו הח"מ _______________ ת.ז. _____________ ו______________ ת.ז. 
_________________ המשמש/ים כמנהליה וכמורשי החתימה מטעמה של _______________ בע"מ 

 "(, מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:  הזוכהח.פ. ____________ )להלן: "
 
וכי   "(המכרז" ו"ההצעה)להלן: " 5/2018ידי הזוכה הצעה למכרז מס' -הריני/ו לאשר כי הוגשה על .1

ידי ועדת המכרזים -בהתאם להודעת העירייה מיום ________ לפיה ההצעה של הזוכה הומלצה על
 של עיריית רהט כזוכה לביצוע העבודות נשוא המכרז.

 
ידי הזוכה וכי -למכרז הינה בתוקף, כפי שהוגשה עלהריני/ו להצהיר ולאשר כי ההצעה של הזוכה  .2

אין בזמן שחלף ממועד הגשתה של ההצעה כדי להוות שינוי כלשהו בהצעת הזוכה למכרז הנ"ל, והיא 
 מחייבת את הזוכה לכל דבר ועניין.

 

ידי הזוכה -הריני/ו להצהיר ולאשר כי לא חל שינוי בכל ההצהרות, המצגים והנתונים שנמסרו על .3
ההצעה ו/או במהלך הליך המכרז, והזוכה מתחייב לעמוד בתנאי הצעתו למכרז, שהוגשה  במסגרת

 למכרז, לכל דבר ועניין וללא הסתייגות.
 
בין העירייה התקשרות הריני/ו להצהיר ולאשר כי במועד חתימתי/נו על הצהרה זו שמהווה תנאי ל .4

בין נושאי המשרה בו ו/או מי מבין לבין הזוכה, הזוכה ו/או מי מבין מנהלי הזוכה זוכה ו/או מי מ
מבעלי המניות שלו, איננו מצוי במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם עיריית רהט ו/או עם נבחר ציבור 
ו/או עם עובד עירייה, ואין כל קשר בינן הזוכה ו/או בין מי ממנהלי הזוכה ו/או מי מבין נושאי 

המציעים האחרים שהשתתפו במכרז, בין קשר  המשרה אצל הזוכה ו/או מי מבעלי המניות שלו, לבין
 ישיר ובין קשר עקיף ו/או כל תיאום ביני לבין המשתתפים האחרים ו/או שיתוף פעולה כלשהו.

 

הריני/ו להצהיר כי הובהרה לי/לנו היטב משמעות הצהרתי/נו זו, והובהר כי אם יתברר כי האמור  .5
 עיריית רהטתקשרות עם הפרה יסודית של הה בהצהרה זו איננו נכון או איננו מדויק, יהווה הדבר

  . והיא תהיה רשאית לבטלה

 
 ולראיה באתי/נו על החתום ביום ____________

 
 

 
   

   
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני 

 __________________ עו"ד, מר/גב' _____
, _________________ 'ת.ז. מס ת/נושא

משמעות חתימתו/ה סברתי לו/ה את ולאחר שה
זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר על התצהיר לעיל, וה

את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את 

 י.  נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני  
 __________________ עו"ד, מר/גב' _____

, _________________ 'ת.ז. מס ת/אנוש
סברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה ולאחר שה

זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר על התצהיר לעיל, וה
את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את 

 ינכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ
   

 _______________, עו"ד  ד_______________, עו"
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 בוטל

 
 

  



 

 

  

 
 

 

 2018 - תויובחו הייריעה יסכנ חוטיב :5/2018 זרכמ
 חתימה וחומת חברת הביטוח: ___________________

 
 חתימה וחותמת סוכן/ות הביטוח: ________________

 65מתוך  44עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 15טופס מס' 
 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
 ]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע[

 ]בנוסף יש להחתים על ההצהרה את אחד מאנשי הצוות המוצעים מטעם מציע[
 

אני הח"מ, ______________ ת.ז.. _____________, שכתובתי היא _____________ מצהיר/ה 
 ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

 
 אני משמש בתפקיד ________________ אצל _________________________ )להלן: .1

 ח.פ. ______________ חברת _______של  ההגשת הצעתכחלק מהצהרה זו ניתנת "(, והסוכנות"
שעניינו ידי עיריית רהט, -שפורסם על 5/2018"( למכרז המציע________________ )להלן: "

 "(. המכרז)להלן: " העירייהוחבויות ביטוח נכסי 

 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו,  .2
פסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא ל

-נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם על
 ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי עיריית רהט ו/או מי מטעמה. 

 
 לעובד עיריית רהט או עובד תאגיד עירוניהצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה  .3

 
)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר קובע 174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1

 כדלקמן: 
 

עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או  פקיד או )א( .174
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום -בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.2

  

 .הט או בתאגיד עירוני השייך לעיריית רהטאיננו עובדים בעיריית ראנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 
 : או

 

 .עובדים בעיריית רהט או בתאגיד עירוני השייך לעיריית רהטאנוכי או בן/בת זוגי  .3.2.2
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

 

למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית רהט או הועדה  .3.3.1
 המקומית לתכנון ובנייה רהט.

 
או סבתא(, בן או בת, , הורה, הורה של הורה )סב בן זוג –" קרובלעניין הצהרה זו: "

, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של תחוא אח או
 אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע )אם  .3.4
יזכה במכרז( לבין עיריית רהט, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד 
עיריית רהט ולא ידוע לי כי עובד עיריית רהט נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין 

 . בעקיפין

 

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור .4
 
א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר 122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .4.1

 קובע כדלקמן: 
 

ו תאגיד שיש לאחד פו, אאו שות ונכוס, וצה, קרובחבר מוע )א( א.122
ה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או חלק העולמהאמורים 

שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 
, הורה, בן או בת, בן זוג –, "קרוב" לענין זהלעסקה עם העיריה; 

 תחוא אח או
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .4.2

 

 נבחר ציבור במועצת עיריית רהט.למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא  .4.2.1
 

 או
 

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:   .4.2.2
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

 בסעיף זה:לעניין ההצהרה 
 
, הורה תחוא , הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח אובן זוג –" קרוב"

של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, 
 אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין המכרז(  .4.3
לבין עיריית רהט, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור בעיריית 
 רהט ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור ברהט יש נגיעה כלשהי להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין. 

 
 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5

 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כראש עיריית  .5.1
רהט ו/או כחבר במועצת עיריית רהט ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים העירוניים של 

 עיריית רהט. 
 

 לעניין סעיף זה:
 
יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור )או  ":נושא משרה"

חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל 
כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד מסגניו, מנהל כוח אדם, 

 מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת ביקורת;
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נכון למועד חתימת הסכם זה, אחד מאלה: הועדה המקומית לתכנון  ":תאגיד עירוני"
ובנייה רהט, תאגיד המים והביוב "מי רהט"; "עידן הנגב" )החברה 
המנהלת את אזור התעשייה עידן הנגב(, אשכול הנגב המערבי )בהקמה(, 

 חברה כלכלית לרהט )בהקמה(, עמותת המתנ"ס ברהט.  
 

שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כראש עיריית  הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים .5.2
רהט ו/או כחבר במועצת עיריית רהט ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים העירוניים של 
עיריית רהט, וכי במהלך חמש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו לא הייתי מועמד לאחד 

 התפקידים שפורטו לעיל. 
 

 לעניין סעיף זה:
 
יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור )או  ":הנושא משר"

חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל 
כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד מסגניו, מנהל כוח אדם, 

 מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת ביקורת;
 
חתימת הסכם זה, אחד מאלה: תאגיד המים והביוב "מי  נכון למועד ":תאגיד עירוני"

רהט"; "עידן הנגב" )החברה המנהלת את אזור התעשייה עידן הנגב(, 
אשכול הנגב המערבי )בהקמה(, חברה כלכלית לרהט )בהקמה(, עמותת 

 המתנ"ס ברהט.  
 

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה מטעם המציע כיהן באחד התפקידים 
 –המפורטים לעיל, ו/או במהלך חמש השנים האחרונות היה מועמד לאחד התפקידים הללו 

נא לפרט את הדברים )התפקיד בו כיהן היועץ או היה מועמד לו, הגוף שבו היה כיהן היועץ 
 או היה מועמד לו, התקופות הנוגעות בדבר(: 

 
._____________________________________________________ 

 
._____________________________________________________ 

 
._____________________________________________________ 

 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כנושא משרה  .5.3
עבודות או כבעל תפקיד מקצועי אצל ספק אשר סיפק לעיריית רהט שירותים כלשהם )

קבלניות, עבודות אחזקה, שירותים בתחום הרווחה, שירותים בתחום החינוך, ייעוץ פיננסי(, 
 בין כספק יחיד עצמאי )עוסק(, חברה, עמותה )לרבות, חברה לתועלת הציבור(:  

 
 לעניין סעיף זה:

 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
כשכיר ובין כספק עצמאי בעל תפקיד בכיר אצל הספק, בין שהועסק  ":בעל תפקיד"

החיצוני לספק, לרבות יועץ חיצוני בתחומי תפעול, פיננסיים, תקציב או 
 כוח אדם; 

 
ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה כיהן באחד התפקידים המפורטים לעיל 

 נא לפרט את הדברים )שם הספק, התפקיד בו שימש, התקופה בה כיהן(:  –
 

._____________________________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
 

.____________________________________________________ 
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הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כנושא משרה  .5.4
אצל רשות מקומית המצויה במחוז הדרום או תאגיד עירוני של רשות מקומית המצויה במחוז 
 הדרום ו/או של מוסד תכנוני במחוז הדרום ו/או לא הייתי בעל תפקיד לאחד הגורמים הנ"ל:  

 
 :לעניין סעיף זה

 
 עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית; ":רשות מקומית"
 
רשות רישוי, ועדה מקומית או ועדת משנה שלה, ועדה מחוזית או ועדת  ":מוסד תכנוני"

 משנה שלה;
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
 כהגדרתו לעיל; ":בעל תפקיד"
 
הציבור(, אשר לרשות מקומית כל תאגיד )חברה, עמותה, חברה לתועלת  ":תאגיד עירוני"

, הזכות למנות דירקטורים או 20%יש בו מניות בשיעור העולה על 
מנהלים ו/או זכות לקבלת רווחים, יהיה תחום העיסוק של התאגיד אשר 

 יהיה;
 

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושר המשרה מטעם המציע כיהן באחד התפקידים 
רים )שם הרשות המקומית ו/או שם התאגיד העירוני, נא לפרט את הדב –המפורטים לעיל 

 התפקיד שבו כיהן נושא המשרה, התקופה בה כיהן(: 
 

._____________________________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי שירותים  .5.5
אישיים לנבחר ציבור בעיריית רהט ו/או לעובד בכיר בעירית רהט או עובד בכיר בועדה 

וני, לרבות, עבור תאגיד הקשור לנבחר המקומית לתכנון ובנייה רהט ו/או למנהל בתאגיד עיר
 ציבור או עובד בכיר בעיריית רהט או מנהל בתאגיד עירוני.

 
 לעניין סעיף זה:

 
כל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת עיריית רהט במהלך שלוש  ":נבחר ציבור"

השנים שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, נבחרי ציבור אשר כהונתם 
שהיא )בחירות, התפטרות, פטירה(, ואינם מכהנים  הופסקה מכל סיבה

 יותר במועצת עיריית רהט;
 
מנכ"ל העירייה, סגן המנכ"ל, מזכיר העירייה, מהנדס העירייה,  ":עובד בכיר בעירייה"

סגן מהנדס העירייה, גזבר העירייה, סגן גזברות העירייה, מבקר עיריית 
, מנהל אגף בעירייה; רהט, יועץ משפטי לעיריית רהט, וטרינר העירייה

 מנהל כוח האדם, מנהל התשלומים, חברי ועד העובדים; 
 
כל אחד מן המנויים לעיל בהגדרת עובד בכיר בעירייה, אשר  ":עובד בכיר בועדה"

מתוקף תפקידו הוא משמש גם כבעל תפקיד בועדה המקומית, וכן, מנהל 
)לרבות, הועדה המקומית, תובע עירוני העוסק בתחום התכנון ובנייה 

תובע חיצוני שאינו עובד של העירייה או של הועדה(, מנהל יחידת הפיקוח 
 על הבנייה; 

 
 לעיל; 4.2": כהגדרתו בסעיף תאגיד עירוני"
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מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל כוח אדם או  ":מנהל בתאגיד עירוני"
 מבקר בתאגיד;    

 
ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים 

נא לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו השירותים,  –המפורטים לעיל 
 הגורם שסיפק את השירותים, מהות השירותים שסופקו, תקופת מתן השירותים(: 

 
______________________________________._______________ 

 
._____________________________________________________ 

 
._____________________________________________________ 

 
הריני לאשר כי הובהר לי היטב כי הועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט ו/או עיריית רהט שומרות  .6

לעצמם את הזכות לבטל את השתתפות המציע במכרז ו/או ההסכם שנכרת מכוחו בין המציע 
לעיריית רהט ו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי הצהרותיי לעיל 

אינן מדויית או שקיימת מניעה המונעת את התקשרות העירייה ו/או הועדה אינן נכונות או 
לרבות בגין מצבים שבהם יווצר ניגוד המקומית בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה, 

, ואני מוותר בזאת מראש על טענה עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של הסכם זה
ביעה כנגד עיריית רהט ו/או הועדה המקומית ו/או מטעמן, בגין ביטול ו/או דרישה ו/או זכות ו/או ת

 ההתקשרות בנסיבות אלה. 

 

הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני  .7
 לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 

 
תי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/ את אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהר .8

במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של העירייה ואפעל בהתאם  מציעה
 להנחיותיה.

 
 

___________________ 
 חתימה

 
 אישור

 
מר/גב'  אני, ...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני

................................. המוכר לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר שהזהרתיו כי עליו/ה לומר 
את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות 

 הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.
 

___________________ 
 עו"ד,                            
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 מסמך ב'
 

 מכרז 5/2018
 נתונים כלליים

 
 

 .2018המידע להלן נכון לינואר 
 

 .)רשומים(תושבים  65,800  -מתגוררים כ בעיר .1
 

 ₪. 105,000,000 -שכר צפוי  של עובדי העירייה לשנה כ .2
 

לביטוח עבודות קבלניות( שהעירייה לצורך ביטוח באמצעות פוליסה   הסכום המשוער לעבודות .3
 .₪ 1,500,000בעיר במהלך שנה הוא  בעצמה מבצעת
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 מסמך ג'
 העירייהוחבויות : ביטוח נכסי 5/2018מכרז מס' 

 מפרטים לפוליסות הביטוח
 
 

 כללי

 
 על פי מכרז זה. הביטוחלפוליסות מפרטים להלן  .א

 
הנוסחים הסופיים של הביטוח שיוציא המבטח, הינם (  ')נספח ג'חים בנספח זה וסיוהנ המפרטים .ב

 פוליסות שנוסחו על ידו לכל דבר ועניין. חלק מויחשבו כ

 
וכפי שאושר לו על ידי הפיקוח על מעט אחריות מקצועית( יהיה כפי נוסח המבטח לנוסח הפוליסות ) .ג

של " 2016ובתנאי שהכיסוי הביטוחי לא יפחת מהנוסח הידוע בשם "ביט הביטוח של משרד האוצר,  
להלן  מפרטיםוהשינויים כמפורט ב ותובתוספת ההרחבחברת הביטוח "כלל חברה לביטוח בע"מ" 

  .2016אשר מתייחסות לנוסח ביט 
 

 נוסח פוליסות אחריות מקצועית יהיה כפי נוסח המבטח ובכפוף למפרטים להלן. .ד
 

 .כל הערכים ברשימות להלן הנם בשקלים חדשים .ה
 

 הפוליסותשינויים ותוספות בכל 
 
(, מוסדות בבעלות העירייה, מוסדות שבשימוש "העירייה"עיריית רהט )להלן : שם המבוטח כולל .א

או ברשות העירייה, מוסדות שהעירייה התחייבה לבטחם, מוסדות שהעירייה חייבת לבטחם , 
דים, בתי ספר, גנים, ימוסדות שהעירייה החליטה לבטחם , עמותות שקשורות לעירייה, תאג

משפחתונים, פעוטונים, חוגים, מועדונים, מתנ"סים )למעט ביטוחים שנערכים על ידי החברה 
 למתנסים(. 

 

 תחשב כ"מבוטח ראשי" וכן כמוטב בלעדי לתגמולי הביטוח וזאת בקביעה בלתי חוזרת.עיריית רהט  .ב

 

 בעירייה.ידיעה על מקרה ביטוח תחשב מקרה שהובא לידיעת אחראי ביטוח  .ג

 

היה ויתברר כי קיים ביטוח אחר לנזכרים בסעיפים א' לעיל, ואשר מכסה את מקרה הביטוח, יחול  .ד
 הביטוח המפורט להלן מעל הביטוח האחר ולאחר שימוצה הביטוח האחר ולא יחול סעיף ביטוח כפל

 ,  אלא אם התחייב המבוטח אחרת.1981-תשמ"א, הלחוק חוזה הביטוח 59כאמור בסעיף 

 

ה ויתברר כי קיים ביטוח לספקים ו/או קבלנים של העירייה ואשר מכסה את מקרה הביטוח, יחול הי .ה
הביטוח המפורט להלן מעל הביטוח שלהם ולאחר שימוצה הביטוח שלהם, ולא יחול סעיף ביטוח 

 ,  אלא אם התחייבה העירייה אחרת.1981-תשמ"א, הלחוק חוזה הביטוח 59כאמור בסעיף  כפל

 

 הרכוש הוא בערכי כינון.ביטוח  .ו

 

בניגוד לרשום בכל מקום אחר, סכומי הביטוח והשיפוי כוללים ויכללו מע"מ אלא אם יהיה המבוטח  .ז
 רשאי לקזז מע"מ.

 

פוליסות ביטוח רכוש מכסות את כל ההוצאות להכנת תביעה גם אם לא נרשם במפורש בפוליסה,  .ח
  רשום בפוליסה.ובלבד שסה"כ חבות המבטח לא תעבור את סכום הביטוח ה
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בכל מקרה של ביטול ביטוח על פי בקשת המבוטח, יערך חישוב הפרמיה על בסיס יחסי לתקופת  .ט
 טה(.אר-הביטוח שהייתה בפועל )פרו

 

או התחייב  המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי מי שהמבוטח וויתר על זכות התחלוף כנגדו .י
 פי מי שגרם לנזק בזדון.. וויתור זה לא יחול כלו בכתב לפני הנזקלשפות

 

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי בעלים של מבנים ו/או חצרים אותם המבוטח שוכר או מקבל  .יא
 בהשאלה או בדרך אחרת. וויתור זה לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי עובדים, מתנדבים וכל מי שנחשב כעובד של המבוטח או  .יב
יתווסף ובן /בת זוג . וויתור זה לא יחול כלפי מי  -עובד עבור המבוטח. לעניין "עובד" בסעיף זה 

 שגרם לנזק בזדון.

 

   .ופרעות שביתות, מהומות, אדמה רעידות,  טבע נזקי מכסות הפוליסות כל .יג

 

סעיף ביטוח חסר לא יחול על סכומי הביטוח הרשומים בכל מקום למעט סכומי ביטוח לתכולה  .יד
 ומבנים.

 

במקרה של חתימת המבטח על אישור ביטוח שבו נקובים סכומים הנמוכים מאלו הרשומים  .טו
 , יחול סכום הביטוח המלא של המבוטח.בפוליסה/ות

 

מוסכם בזה כי תיקון רכוש או רכישת רכוש חדש בעקבות נזק, יערך על פי הנהלים והאופן  .טז
נה או על פי חוזה או הסכם שאליו התחייב המקובלים אצל המבוטח או על פי הוראות נציבות המדי

 המבוטח.

 

 המבטח מצהיר כי קיבל את כל המידע שביקש בקשר עם הביטוח הניתן על ידו. .יז

 

יחול  -כל חוק או תקנה המסדירים למבוטח הסדר עדיף על פני זה הרשום ברשימות או בפוליסות  .יח
 החוק או התקנה וזאת על פי בקשה של המבוטח.

 

בן הרשום במפרטים לבין הרשום בדפי הרשימה, יחול הנוסח המיטיב עם במקרה של סטירה  .יט
 המבוטח.

 

יום, ללא שינוי בתנאי הביטוח, ומבוטח  90על פי דרישת המבוטח יוארך הביטוח לתקופה נוספת עד  .כ
 ישלם פרמיה יחסית נוספת לתקופה הנדרשת.

 

 סילוק תביעות יהיה לאחר חתימת מורשה חתימה בעירייה. .כא

 

 ביטוח ישולמו לעירייה בלבד , אלא אם תורה אחרת .תגמולי ה .כב

 

יום בטרם יכנס  30העירייה רשאית לבטל את כל הביטוחים או חלקם במתן הודעה מוקדמת של  .כג
 הביטול לתוקף.
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 מורחב אש לביטוח מפרט
 

 :הרכוש המבוטח
 

או כל רכוש  המבוטחשל   או בהשגחתו או בפיקוחואו בשימושו רכוש בבעלותו או באחריותו או בחזקתו  כל
 .התחייב לבטחו אחר שהמבוטח

 
 :השתתפות עצמית

  :למעט ,הראשונים  מכל מקרה בטוח  20,000
 ₪; 30,000פריצה ושוד :  

 ₪; 2000שבר שמשות , זכוכית ושלטים :  
 ₪;  4,000רכוש בתי ספר 

 ₪;  200,000 -מולא יותר  ש"ח 20,000מ אך לא פחות  מסכום הנזק  %5  :נזקי טבע
  ₪  4,500,000 -ולא יותר מ₪  30,000 -, אך לא פחות ממסכום הביטוח 10%רעידת אדמה: 

 
 ותוספות :, הרחבים שינויים

 
כולל בין השאר גם  "תשתיות"₪.  2,500,000עד לסך  תשתית מוניציפאליתביטוח להביטוח כולל  .1

 ריהוט רחוב, תאורת רחוב, שלטים, אמצעי הכוונה וקווי הולכה מכל סוג. סעיף ביטוח חסר לא יחול
 .על תשתיות מוניציפאליות

 

 כל שטח הרשות יחשב כאתר אחד., לעניין רעידת אדמה .2

 

 ג.ושל ברק , ברד גם ברעידת אדמה , נזקי טבע , הביטוח כולל אובדן או נזק אשר מקורו  .3
 

 סעיף פריצה יקרא כדלקמן :  .4
 
גניבת רכוש מתוך מבנים, או מתוך חצרים מגודרים ו/או שמורים, ובלבד שנשארו   -  "פריצה"

סימנים המעידים על שימוש בכוח במהלך הגניבה ו/או לאחר שהחדירה אל המבנים באמצעות 
על ידי שימוש בכרטיסים ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כולל  שימוש שלא כדין במפתחות המבנים )

מגנטיים או אלקטרוניים או קודי כניסה ו/או כל דרך אחרת של הרשאה לכניסה הנהוגה בעסקו של 
(, ו/או לאחר שימוש בכוח או באיומים כלפי השומרים או בהערמה עליהם. וכן גניבת  המבוטח

בנה על ידי פירוקם צמודות המבנה או מתקנים המותקנים במבנה או מחוברים לצדו החיצוני של המ
ונטילתם, וכן גניבת מתקני מזוג אויר מפוצלים המוצבים מחוץ למבנים ובתנאי שמוגנים ע"י 

  "כלובים" או כפי שיוסכם.
 

ין ימוסכם בזה כי נזק פיזי לרכוש הנותר שלא נגנב שנגרם תוך כדי פריצה או שוד יחשב נזק בזדון לענ
רכוש שמטבעו נמצא בחצר, סככה או מחסן פתוח, ובלבד שמקום פריצה תחשב גם גנבת  פוליסה זו.

בתנאי כי גניבת הרכוש בוצעה תוך "פריצה" או שוד והמצא הרכוש מוקף בגדר עם שער נעול, 
גניבת יחידת מבנה שלמה על תכולתה וצמודותיה  תחשב גםמוסכם ומוצהר בזה כי  כהגדרתם לעיל.

להרכבה  ןתיכולה ו/או מבנה יביל ו/או יחידות מבנה הנין הרחבה זו, לרבות מייחידת מבנה לענ -
 יסודות בעומק הקרקע אליהן מחוברת יחידת המבנה חיבור של קבע. ובשטח שאין ל

 
 "בטוח חסר". -על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף ל ביטוח פריצה ושוד הוא .5
 
 "מטאורים ו/או" .יבוא  "כלי טייסלפני המילים "בפרק הכיסויים המבוטחים  2.7בסעיף  .6

 
   .""בטוח חסר -שאינו כפוף להביטוח כולל הוצאות לפינוי הריסות, ניקוי ויישור על בסיס נזק ראשון  .7
 בערכן כפי הסכום שהם הוערכו. יבוטחו ()ככל שתהיינה כאלויצירות אומנות  .8

 

לוחות " המילים:יתווספו בפרק הרחבות, "נזק ללוחות חשמל",  לאחר המילים "ללוחות חשמל",   .9
 ושנאים".   , מתגים בקרה לוחות פיקוד , 
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הביטוח הנו על . שהוציא המבוטח לאחר נזק )ואשר קשורות לנזק(הביטוח כולל הוצאות מיוחדות  .10
 בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר.

 

נזק  הנו על בסיסהביטוח בגין דרישת רשויות שהוציא המבוטח לאחר נזק. הביטוח כולל הוצאות  .11
 ראשון שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר.

 

הנו על בסיס נזק ראשון  הביטוח .הביטוח כולל הוצאות לשחזור מסמכים ומידע מכל סוג שהוא .12
 שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר.

 
עברים ע"י שלוח של המבוטח, לרבות מובהעברה, בעת היותם ו בכספתכספים ל כיסויהביטוח כולל  .13

שנים תמימות, וסכום הכיסוי המרבי  17 -ובתנאי כי גילו של המעביר לא יפחת מכנגד סיכוני שוד, 
 .הביטוח לתקופת₪   250,000"כ וסהלהעברה אחת  ₪  100,000.-לא יעלה על 

 

ניתנים למעט במפורש סכומי הביטוח על בסיס נזק ראשון סכומי הביטוח הרשומים בביטוח זה  .14
בדן או נזק ( ובלבד שסה"כ סכום הביטוח הכללי לא יגדל. להעברה מסעיף לסעיף ) לפני או לאחר או

 תשולם פרמיה נוספת בהתאם.אם העברת סכומים מסעיף לסעיף תהיה כרוכה בשינוי בפרמיה, 
 

רכוש עובדים יקרא רכוש של כל מי שעובד עבור המבוטח גם אם אינו מקבל שכר מהבוטח לרבות  .15
 בעירייה .חברי מליאה , מתנדבים  ובעלי תפקידים 

 
 רכוש עובדים יקרא גם רכוש של מבקרים, אורחים ובאי המוסדות והמקומות באחריות העירייה. .16

 

  . לספר בודד 120מוצהר בזאת כי השיפוי לספרים על פי  .17

 
 .₪ 500,000מוצהר בזאת כי רכוש בתערוכות יהיה מבוטח עד לסך  .18

 

, אך מוגבל כלשהו וכן בהיותו במעברמוצהר בזאת כי רכוש נגרר ונייד מכוסה בעת היותו באתר  .19
 .על בסיס נזק ראשוןלפריט  ₪ 200,000לסכום ביטוח 

 

 גניבה שלא תוך ביצוע פריצה ו/או שוד .20
 

מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות גניבת רכוש מתוך משרדי המבוטח על ידי אדם 
 למעט:שנכנס  לחצרים המבוטחים בין באופן חוקי ובין באופן לא חוקי, 

 

 כספים מכל סוג, ניירות ערך ותכשיטים; .א
 גניבה ע"י עובד מעובדי המבוטח  ו/או בשיתוף עם עובד כזה. .ב

 
לסיפא של הסעיף יוספו המילים "מוסכם כי  – נזק בפקודת רשות ציבורית בסייג פרק "סייגים"ב .21

 את פקודתה".סייג זה יחול אך ורק בגין אותו פריט הרכוש אשר לגביו הוציאה הרשות הציבורית 
 

 לקויים עבודה או חומריםן, תכנו: "לאחר המלים  ," סעיף "השלמה לכל הסיכונים" הרחבותבפרק " .22
 . ובתנאי שהם בוצעו באופן ישיר על ידי המבוטח": "יתווסף "מתאימים בלתי או
 

גבולות אחריות המבטח לסעיפים מסוימים. כל הסכומים הנם על בסיס נזק ראשון ולא יחול סעיף  .23
 ביטוח חסר לגביהם:

 
 2,500,000 תשתית מוניציפאלית 

 500,000 פריצה ושוד
 150,000 גנבה מתוך החצרים

 10,000,000 השלמה לכל הסיכונים 
 1,000,000 דרישת רשויות
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 250,000 שכר אדריכלים ומהנדסים
 2,000,000 פינוי הריסות ויישור קרקע

 מסכום הביטוח 10% רכוש מחוץ לחצרים
, שנאים פיקוד , לוחות חשמל , בקרה 

 ומתגים
1,000,000 

 1,000,000 שחזור מסמכים ומידע 
נזקים תוצאתיים כתוצאה מנזק לרכוש 

 המבוטח
1,000,000 

קלקול רכוש במקררים ומתקנים אחרים 
 כתוצאה משינוי בטמפרטורה 

50,000 

שלא נכללו  הוצאות מיוחדות לאחר נזק
 לעיל

1,000,000 

 
 משינוי כתוצאהמוצהר בזאת כי תכולת מקררים או מתקנים אחרים תהיה מבוטחת מפני קלקולים   .24

 .₪ 1,000. ההשתתפות העצמית לסעיף זה בלבד תהיה טמפרטורה
 

מורחב לכסות כלי רכב של העירייה המבוטחים בביטוח צד שלישי בלבד, החונים  הכיסוי הביטוחי .25
ולא לכלי רכב אחד ₪  250,000בחניוני העירייה, אחריות החברה על פי הרחבה זאת מוגבלת לסך 

 למקרה כנגד סיכוני אש בלבד.₪  1,000,000יותר מ 
 

העתקים מכל דו"ח, חוו"ד, שמאות וכד'   בוטחלמ יימסרו הפוליסה פי על המכוסה נזק של במקרה .26
  אך למעט דוחות של משרדי חקירות." -מיום שנמסרו לחברת הביטוחימים שבעה  תוך
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 מעבידים אחריות לביטוח מפרט
 

 השתתפות עצמית למקרה: 
 

  15,000מחלת מקצוע              .1
 10,000אחר                             .2
 

  :שינויים והרחבות
 

 ." על פי דין "הגדרת החוק בביטוח זה תהיה  .1
 

 יוחלף בנוסח הבא:  -דרכים" ותאונת מנועי רכב סייג "כלי  .2
 

 ".1970-"חבות אשר חובה לבטחה מכוח פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, התש"ל
 

. אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות " מבוטלרבתי רשלנות"סייג  .3
 המבוטח על פי כל דין.

 

  ( יחשבו גם כאלו המקבלים שכר "בחשבונית". 4.2על פי חוזים מיוחדים ) סעיף עובדים  .4

 
 הגדרת הליכים פליליים תורחב ותכלול הליכי חקירה מכל סוג המתבצעים על ידי רשות מוסמכת. .5
 
ת ובקשר עם חקירהגדרת הוצאות הגנה ושכר טרחה תורחב ותכלול הוצאות עבור יעוץ משפטי וטכני  .6

 על ידי רשות מוסמכת. שנערכות
 
ידי המבוטח לרבות  הביטוח על פי פוליסה זו חל גם בגין עבודות שונות שמבצעים המועסקים על .7

שיפוצים ותיקונים של מבנים ומתקנים ברכוש המבוטח בלבד ובתנאי שלא ניתן לבטחם בביטוח 
 עבודות קבלניות בפוליסה נפרדת ע"ש המבוטח.

 
 תוסף לפוליסה ההרחבה הבאה:    .8
 

פי פוליסה זו, עקב מקרה ביטוח אשר לדעת המבטח הנו -"מוסכם בזה כי בכל מקרה של תביעה על
תוצאה של הצטברות פגיעות בתקופה שקדמה למועד עריכת ביטוח זה לראשונה ע"י המבטח, אזי 

 , בתנאי כי:"כאמוריקבל המבטח על עצמו את האחריות לשפות את המבוטח בגין מקרה הביטוח 
 
במועד עריכת ביטוח זה לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביעה בגין מקרה הביטוח  .א

 כאמור.

 
המבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח כל זכות לשיפוי שיכולה לעמוד לזכותו כלפי מבטחיו  .ב

 הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת תקופת הביטוח.

 
 הקודם/ים  לא הפך/ו לחדל פירעון.המבטח/ים  .ג

  



 

 

  

 
 

 

 2018 - תויובחו הייריעה יסכנ חוטיב :5/2018 זרכמ
 חתימה וחומת חברת הביטוח: ___________________

 
 חתימה וחותמת סוכן/ות הביטוח: ________________

 65מתוך  56עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 שלישי צד כלפי אחריות לביטוח פרטמ
 

 ₪ 50,000     השתתפויות עצמיות למקרה ביטוח אחד :
 

 :שינויים והרחבות
 
שאינו  בציוד ממונעשימוש הביטוח על פי פוליסה זו כולל חבות כלפי צד שלישי בגין למען הסר ספק ,  .א

 חייב בביטוח חובה על פי הפקודה לביטוח כלי רכב ממונע.

 
 קייטנות, בתי ספר, בגני ילדים,טיולים, במועדונים, חוגים, של העירייה משתתפים בפעילות  .ב

פעוטונים , משפחתונים  ופעילויות חברתיות ורווחה אחרות של העירייה, ייחשבו זה כלפי זה כצד 
 .עיף אחריות צולבתפי סשלישי והכיסוי יחול על 

 
הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות את המבוטח בקשר עם: יצור, תיקון, התקנה, הרכבה  .ג

 יצאו מחזקת העירייה. גם אםואספקה של רכוש המשמש את העירייה או תושבי העיר 
 
 -יוחלף בנוסח הבא: – 3.2.1סייג  .ד

 
 1970-"חבות אשר על המבוטח חובה לבטחה מכוח פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, התש"ל

 לרבות מי שיש לו פטור מחובת ביטוח ע"פ פקודת ביטוח רכב מנועי. 

 לא יחול על מבנים שמושכרים או מושאלים או נמסרים למבוטח. 3.5.1סייג  .ה

 
המוסד לבטוח לאומי כלפי המבוטח במקרה סייג ביטוח לאומי לא יחול לגבי תביעות שיבוב של  .ו

 והתשלום למוסד לביטוח לאומי בגין העובד שנפגע בוצע בפועל ע"י מעסיק אחר.

 
. אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות " מבוטלרבתי רשלנות"סייג  .ז

 המבוטח על פי כל דין.
 
פרשנות הפוליסה על פי דיני  -על פי פוליסה זו מורחב לכלול דין ושיפוט בחו"ל , הכיסוי הביטוחי .ח

 מדינת ישראל.
 
 ,מלווים, הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה כולל שיפוי נבחרי ציבור, חברי מליאה, מתנדבים, תלמידים .ט

שתלמות בעת היותם בכל מקום בארץ ו/או בחו"ל במסגרת לימודים או ה ,כים ומנחיםימדר, מורים
 או עבודה או פעילות בעבור ו/או מטעם המבוטח.

 
וכלול ₪  1,000,000יהיה עד לסך  Personal Injuryגבול האחריות להרחבה חבות בגין פגיעה אישית  .י

בגבול האחריות הנקוב בפוליסה. בניגוד לאמור בהרחבה זו, ההרחבה כוללת פגיעה בתום לב בזכויות 
 קניין רוחני וזכויות יוצרים.

 
לא יחול בגין שימוש בכלי שיט בחוגים , בטיולים , "ימי כיף" והדרכות. סעיף זה לא יחול  3.2.4סייג  .יא

 בגין שימוש בכלי שיט שחייב ביטוח צד שלישי על פי חוק ובוטח על ידי בעליו.
 
לא יחול לגבי מוצרי מזון הנמכרים או הניתנים או המסופקים בחצרי המבוטח או בשהייה  3.3.1סייג  .יב

 נית מחוץ לחצרי המבוטח  על ידי המבוטח או אחרים.זמ
 
 מבוטלת המילה פקוח. 3.3.2בסייג  .יג

 
הביטוח על פי פוליסה זו כולל שיפוי המבוטח בהיותו בעל מתקנים לרווחת המועסקים על ידו  .יד

והלומדים אצלו. שיפוי המבוטח בגין מקרה ביטוח לעובדים יחול באם המקרה לא יהיה בהגדרת 
 וגם המוסד לביטוח לאומי לא יפצה את העובד.תאונת עבודה 

 
לא יחול על נזקים של מניעת שימוש ברכוש צד שלישי, גם אם לא נגרם נזק פיזי לאותו  3.13סייג  .טו

 רכוש.  
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 .או שניים באחריותה לא יחול לגבי שנאים של העירייה 3.8סייג  .טז
 
( לאחר המילה ברשותו מנועי רכב בכלי משימוש הנובע רכוש נזק בגין חבות)  4.7בהרחבות סעיף  .יז

 יתוסף " או רכב בליסינג או בהשכרה שבשימוש המבוטח " .
 
גם  תוספנה המילים: "אלא אם הורחב שם המבוטח כדי לחול -להרחבות  4.4ף בפסקה לאחר סעי .יח

 ".על קבלנים ו/או קבלני משנה
 
, יהיה המבוטח זכאי  : "במקרה של מעצר על ידי המשטרה מתווסף  הגנה בהליכים פליליםלסעיף  .יט

 למנות עו"ד מטעמו מיד עם התרחשות המעצר".
 
בסעיף הגנה בהליכים פלילים הגדרת הליכים פליליים תורחב ותכלול הליכי חקירה מכל סוג  .כ

של המבוטח. כמו כן הגדרת הוצאות  עסקוהמתבצעים על ידי רשות מוסכמת בקשר עם פעילותו ו/או 
צאות עבור יעוץ משפטי וטכני בקשר עם חקירת תאונות ומקרי הגנה ושכר טרחה תורחב ותכלול הו

 ביטוח על ידי רשות מוסמכת.
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 אחריות מקצועיתלביטוח מפרט 

 

 "ובניה תכנוןה המקומית לועדהו הנדסה מחלקת" 

 
 :רטרואקטיבי תאריך

 
1.1.1988 

 
 השתתפות עצמית:

 
50,000  ₪   

 
 :המבוטחים

 
נבחרי  ,שלוחים ,עובדים ,וועדה מרחבית ,וועדה מקומית ,העירמהנדס , מחלקת הנדסה, עיריית רהט

 מפקחים ובודקי תכניות. , חברי ועדות ומחלקות, ציבור
 

 הרחב הוצאות הגנה משפטיות בהליך הגנה עונשי והליכי חקירה על פי כל דין:
 

הביטוח על פי פוליסה זו כולל הוצאות משפטיות בעבור הגנה משפטית בהליך הגנה עונשי והליכי חקירה 
 על פי כל דין.  
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 מקצועית אחריותלביטוח  מפרט

 

 "עירייה"
 

 :רטרואקטיבי תאריך
1.1.1985 

 
 :השתתפות עצמית

50,000  ₪ 
 
 

 : המבוטחים
 

של  תאגידים ומוסדותה, חברי מליא, נבחרי ציבור, העירייהשלוחים של , עובדי העירייה, רהט עיריית
ממנת שהעירייה  , מוסדות, אגודות ועמותותתאגידיםה, שקשורות לעיריי ואגודות עמותותה, העיריי
 בעלי מקצועות שבגינם נדרשת תעודה או הסמכה או אישור רשויות. .אותם

 
שהעירייה התחייבה  ()כגון מפעל הפיסוממנים של פרויקטים תורמים , גופים ציבוריים, משרדי ממשלה

 בכתב לפני קרות מקרה ביטוח לכלול אותם בביטוחי העירייה.
 

הביטוח על פי פוליסה זו כולל שיפוי בגין מוצרים שהעירייה מספקת לתושבים או לצד שלישי גם לאחר 
 שיצאו מחזקתה.
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 מקצועיתתוספות ושינויים למפרטים לביטוח אחריות 

  
 
בסיס הביטוח הנו על פי יום הגשת התביעה שמשמעו הביטוח מכסה תביעות שתוגשנה במהלך  .א

תקופת הביטוח בגין מקרים שקרו בתקופת הביטוח, או במועד מוקדם לכך, אך לא לפני התאריך 
 הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה. 

 
רחב לכלול גם בעלי מקצוע אשר פרשו הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו על כל סייגיה והרחבותיה, מו .ב

 מעבודתם ולרבות עיזבונם ויורשיהם .

 

 הכיסוי הביטוחי הנו בגין אחריות ישירה ואחריות שילוחית. .ג
 
 :גם מקרים של  כולל הביטוחי כיסויהמוצר ומוסכם בזאת כי  .ד

 

הפרת חוק הגנת הפרטיות  .בתום לב חריגה מסמכותלשון הרע. השמצה.  הוצאת דיבה. .1
אך במפורש לא קבלני המשנה  ואחריות בגין קבלני משנהותקנותיו, הפרת חובת הסודיות 

  .אלא אם הסכים המבטח אחרת -עצמם
 
אחריות הנובעת מכל מעשה או מחדל של כל אדם המועסק או שהיה מועסק על ידו בקשר  .2

 מעילה באמון.עם: אי יושר, הונאה, מרמה וחוסר תום לב, מעילה או מ
 
 אבדן או נזק למסמכים ואמצעי מידע אחרים.  .3

 

הוצאות הגנה משפטית במקרה ומוגשת תביעה משפטית או הליך מנהלי על ידי רשות  .4
 .מוסמכת

 
 חדירת וירוסים או גורמים אחרים למערכות מידע ומחשוב.  .5
 
 אובדן השימוש ו/או  עיכוב ונזק תוצאתי עקב מעשה או מחדל של המבוטח. .6
 

יטוח כולל גם כיסוי בגין הוצאות במהלך חקירה המתנהלת נגד המבוטח בכל הקשור באחריותו הב .ה
 המקצועית בלבד.

 

 הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותם השילוחית והישירה של נבחרי העיר וחברי ועדות.  .ו

 

 בפוליסת ביט צד שלישי. 4הפוליסה כולל סעיף אחריות  צולבת בנוסח הרחבה מספר  .ז

 

מוצהר ומוסכם בזאת כי באם הביטוח לא יחודש או לא יערך אחר תחתיו, אזי תתווסף  תקופת גילוי  .ח
 של עד שנים עשר חודשים למקרים שהיו מכוסים בתקופת הביטוח. 

 

על פי הנוסח של פוליסת ביט צד שלישי. לכיסוי זה  הגנה בהליכים פליליםהביטוח כולל כיסוי בגין  .ט
 ר, יהיה המבוטח זכאי למנות עו"ד מטעמו מיד עם התרחשות המעצר"."במקרה של מעצ :מתווסף 

 

 של השילוחית אחריותם בגין בה התפקידים ובעלי המועצה את מכסה זו פוליסה פי על הביטוח .י
 .חיצוניים שירותים נותני
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 כספיםכל הסיכונים לביטוח מפרט 

 
 הביטוח על פי פוליסה זו חל במשרדי העירייה, מוסדות העירייה , בכספת ובהעברה  

 
        5,000:                       השתתפות עצמית בכל אירוע

 
 שינויים  בפוליסה 

 
לאחר  קרות נזק יוכל המבוטח, לפי בחירתו לקבל  כל  סכום עד למקסימום סכום הביטוח בגין  .1

 סעיף כלשהו עבור:
 

 פיצוי על נזק ממשי שנגרם  לו )מזומן או שווה ערך מזומן(. א.
 הוצאות ביטול ושיחזור השטרות או אחרים שנפגעו. ב.

  
 בכפוף לתנאים הבאים: 

 
 בכל מקרה יקבל המבוטח פיצוי רק בעד אבדן או הוצאות שיחזור אבדן שהוציא בפועל. .1
ללו יחד יותר מסכום הביטוח הבשום מקרה לא ישלם המבטח, בעד אחת או שתי האפשרויות  .2

 המתייחס לאותו סעיף".
 

מוצהר ומוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי בכספת יהיה לכל אובדן או נזק  בלתי צפוי מראש ומבלי  .2
ושגו שלא לגרוע מכלליות האמור כולל גם נזק כתוצאה משימוש במפתח של הכספת או העתקה שה

 כדין.
 

 העברת כספים בן מוסדות של העירייה או גופים הקשורים לעירייה תחשב העברה לצורך ביטוח זה. .3
 

 הביטוח על פי פוליסה זו חל בכל מקום בו מתנהלת פעילות של העירייה. .4
 

 . 25,000כספים בהימצאם בארונות ומגירות עד לסך גנבת הביטוח על פי פוליסה זו מכסה  .5
 

 לרעה בשיקים של המבוטח תחשב כמקרה ביטוח על פי פוליסה זו.שימוש  .6
 

 הביטוח על פי פוליסה זו כולל נזק לכספת. .7
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 מפרט לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות
 

 פוליסה הצהרתית סוג הפוליסה:
 

 חודשים  24 תקופת תחזוקה:
 

 שבועות מתום תקופת הביטוח על פי פרק א  8 תקופת הרצה:
 
 

 הרכושביטוח  -פרק א 
 

 ₪. 500,000  :מקסימום לעבודה
 ₪. 1,500,000 :מחזור שנתי משוער

 
 סכומי ביטוח סכומים לביטוח על בסיס נזק ראשון ללא תת ביטוח          

  
 ₪  1,000,000 עבודה ו/או תכנון לקוי    – 2ביטול סייג  

 ₪ 1,000,000 רכוש סמוך או שעליו עובדים           
 ₪  250,000 רכוש במעבר             

 ₪  500,000 ציוד , מתקנים   ומבני עזר         
 ₪  500,000 שכר אדריכלים ומהנדסים 

 ₪  500,000 פינוי הריסות            
 ₪  500,000 הוצאות מיוחדות לאחר נזק 

 
 ביטוח צד שלישי -פרק ב 

 
 ₪. 10,000,000גבול אחריות למקרה ולתקופה  

 
 ביטוח חבות מעביד –פרק ג 

    
 ₪. 20,000,000גבול אחריות למקרה ולתקופה  

 
 השתתפות עצמית :

 
 בכל אירוע למעט כמפורט להלן :₪,  4,500

 
 ₪.  20,000 -מהנזק ולא פחות מ 10%תכנון לקוי נזק ישיר :                                     

 ₪.  12,000 -מהנזק לא פחות מ 10%        רעד או החלשה או הסרה של תמיכה :   
 ₪.  12,000 -מהנזק לא פחות מ 10%רכוש עליו עובדים או סמוך :                          

 
   ₪. 6,000   :'צד ג

 
 ₪. 6,000 חבות מעביד:

 
 טבע ורעידת אדמה ) האחוזים והסכומים מערך הבנייה בפועל(:

             
ולא ₪  10,000 -מאך לא פחות   ,מסכום הביטוח  5סערה, סופה, שיטפון, שלג וברד: %   -נזקי טבע  .א

 .₪ 30,000 -יותר מ
 
 30,000 -ולא יותר מ₪  10,000 -של העבודה אך לא פחות ממסכום הבטוח   10דת אדמה:  %  רעי .ב

₪. 
 

 אחד.חצרים הסמוכים זה לזה בשטח רציף   -המונח אתר יהיה פירושו  
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שעות מרגע שנרשמה  72כל ההתרחשויות  בפרק זמן של   -אירוע של רעידת אדמה יהיה פירושו  

 רעידת האדמה לראשונה .
 

 הרחבות ושינויים:
 

הביטוח על פי פוליסה זו היא לעבודות שמבוצעות על ידי העירייה. הצהרה אודות העבודות תימסר  . 1
 בסוף תקופת הביטוח.

 
לעבודה, תחול תקופת ההרצה מתום העבודות ובמשך תקופת ההרצה. תקופת אם נדרשת הרצה  . 2

 התחזוקה תחל מתום תקופת ההרצה.
 

שלא מבוטחות באופן ספציפי על ידי העירייה או על ידי המבצע או על ידי מכסה עבודות פוליסה זו  . 3
 רשות אחרת.

 
 הביצוע .הכיסוי הביטוחי בגין כל עבודה בנפרד יהיה עד שנתיים  מיום תחילת  . 4

 
 סיום הביטוח יהיה עם תחילת השימוש. . 5

 
מו"מ בזאת כי סכומי הביטוח בפרק  א' למעט שווי הפרוייקט, יהיו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף  . 6

 לסעיף תת ביטוח.
 

 ,אם התחייבה העירייה בטרם קרה מקרה הביטוח להוסיף כמבוטחים נוספים קבלנים ו/או אחרים . 7
 יתווספו הם לשם המבוטח.

 
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה, לא יגרע מזכויות  . 8

 המבוטחים האחרים.
 

המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי העוסקים והקשורים בעבודות לרבות: נציגי המבוטח,    . 9
ר בדבר ויתור על מנהלים, עובדים, וכל שליח של המבוטח בגין נזק הנגרם על ידם ובלבד שהאמו

זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.  הוויתור על תחלוף לא יחול כלפי 
 מתכננים עצמאיים ושאינם מקבלים משכורת מהעירייה .

 
 מהומות ופרעות. זדון, גנבה, כולל פריצה, 'הביטוח על פי פרק א . 10

 
 באתר העבודה" יבוא "או בסמוך לו".לאחר המילים " -בפרק א' הגדרת "מקרה הביטוח"  . 11

 
בפרק ב' מבוטל   5הביטוח על פי פרק ב ביטוח צד שלישי כולל כיסוי בגין פגיעה על ידי צמ"ה וחריג  . 12

 .₪  5,000,000עד לסך 
 

הביטוח על פי פרק ב' ביטוח צד שלישי כולל כיסוי ביטוח בגין רעד והסרת משען. נזקים למתקנים  . 13
 .₪ 1,000,000צאתי עד לסך תת קרקעיים כולל נזק תו

 
 הביטוח על פי פרק ב' אינו מחריג תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. . 14

 
 יום". 120מו"מ בזאת כי בחריגים הכללים סעיף הפסקת עבודה ירשם: "מעל  . 15

  
 מו"מ בזאת כי בסעיף "הגדלת סכומי הבטוח", תתווסף הסיפא "או הודעה לסוכן הביטוח". . 16

 
מו"מ בזאת כי הכיסוי הביטוחי מורחב לכלול שווי חומרים שסופקו ע"י מזמין העבודה עד לשיעור  . 17

 מסכום הביטוח, אלא אם נרשם או ירשם אחרת בדף הרשימה. 20של % 
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 גבול האחריות בצד ג' הוא לכל פרויקט בנפרד ואינו תלוי בגודל ה פרויקט. . 18

 
 "למבטח" יקרא:  " למבטח או לסוכן הביטוח ".מו"מ בזאת כי בכל מקום בו  רשום בפוליסה  . 19

 
"  במקום " %  80בתנאים  מיוחדים לפרק א' "ביטוח חסר" ירשם : "%  2מו"מ בזאת כי בסעיף  . 20

90." 
 

 ד בתנאים מיוחדים לפרק א' :"ערכה של הניצולת "  בטל ומבוטל.  3מו"מ בזאת כי סעיף   . 21
 

  20א' תתבטל  הסיפא  "בסכום שלא יעלה על % ה בתנאים מיוחדים לפרק  3מו"מ בזאת כי בסעיף  . 22
 מהאובדן או הנזק ".

 
 ב' בתנאים הכללים יחול רק לגבי עובדים ישירים של המבוטח. 2מו"מ בזאת כי סעיף  . 23

 
 מו"מ בזאת כי בכל מקום בו רשום בפוליסה "מיד" יקרא תוך זמן סביר.  . 24

 
 הסכמת המבוטח.מו"מ בזאת כי במקרה של נזק לרכוש,  שמאי הביטוח ימונה ב . 25
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 מסמך ד'
 
 רהט עיריית –ניסיון תביעות 

 ]מצורף בנפרד[


