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  1מסמך 

 לעריכת ביטוחי כלי רכב של  20/01מכרז מס' 
 המועצה האזורית תמר 

 
 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות

 תנאים כלליים ותיאור השירותים הנדרשים

לעריכת ביטוחי כלי רכב "( מזמינה בזאת הצעות למתן ההמועצהמועצה האזורית תמר )להלן: " .1

 . 2021לשנת  המועצה של 

המבטח יידרש לספק שירותי טיפול בתביעות, ברמה גבוהה וזמינה לרבות טיפול  בתביעות רכוש  .2

צ"ב מכמפורט במפרט הטכני ה הצהמועכנגד צד ג', בביטוחי רכב, ולרבות טיפול בתביעות צד ג' נגד 

 ."(השירותים)להלן: "להלן  3מסמך כ

 

. על המציעים לפרט במסגרת הצעתם  (100%בלבד ) הפרמיה ההצעות במכרז תדורגנה על פי מחיר .3

והם אינם רשאים להגיש הצעה חלקית ביחס לחלק  הפרמיה המוצעת על ידם למתן השירותים את

ת ביטוח הסוכן רשאי להגיש הצעה בשם חברככל והצעה מוגשת על ידי סוכן, מהפריטים בלבד. 

 גיש הסוכן הצעות בשם יותר מחברה אחת, תפסלנה כל ההצעות שהוגשו על ידו.ה  אחת בלבד.

יבטח את רכבי המועצה לשנת "( המבטחהמציע שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז )להלן: " .4

"(, כאשר בתום תקופת ההתקשרות הסכם זה יתחדש תקופת ההתקשרות" )להלן: 2021ביטוח 

)להלן: )הארכה עבור כל שנה בנפרד(  2022-2025לביטוח עבור השנים  אים מאליו באותם תנ

ימים לפני סוף תקופת ההתקשרות או איזה  30"(, אלא אם כן תודיע המועצה תקופות ההארכה"

מתקופות ההארכה על רצונה לסיים את ההתקשרות בתום אותה תקופה. בכל מקרה, תקופת 

היה והמועצה תחליט להאריך את חודשים.  60ההתקשרות ותקופת ההארכה לא יעלו על 

מהשנה  5%-ההתקשרות ולאור התיישנות כלי הרכב, הפרמיה שתוצע תהיה נמוכה, לכל הפחות, ב

 הקודמת )לביטוח מקיף בלבד(.

 טוח:יתנאי תשלום דמי הב .5

טוח חובה תשולמנה בבנק על ידי חברת הביטוח, לרבות לגבי יטוח עבור תעודות בידמי הב .5.1

כשהן משולמות.  דמי ביטוח  למועצהשים שירכשו. תעודות החובה תמסרנה רכבים חד

  יום מיום תחילת הביטוח. 30החובה ישולמו למבטח 

 6 -טוח עבור יתר הביטוחים )צד ג'/מקיף/צ.מ.ה( ישולמו על ידי המועצה בידמי הב .5.2

ם יו 30תשלומים שווים ללא דמי אשראי, וללא הצמדה וריבית. תשלום ראשון ישולם  

 מיום תחילת הביטוח.

כלי הרכב אשר ירכשו במשך השנה, כולל החלפות, ביטוחיהם יערכו על פי תנאי המפרט  .5.3

 זה.

 ראטה.-בביטוחים אשר יערכו לתקופות קצרות משנה, יחושבו דמי הביטוח על בסיס פרו .5.4
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 מסמכי המכרז

 

 "(:מסמכי המכרזלהלן: "מסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ) .6

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות -מסמך זה  - 1מסמך 

 הצהרת המציע -2מסמך 

 ניסיון המציע )כאשר מדובר בסוכן ביטוח(  – 'אנספח 

 תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר מועצה או עובד מועצה -נספח ב' 

 ות גופיםהעבודה בהתאם לחוק עסקא תצהיר בדבר קיום דיני -נספח ג' 

 ציבוריים.

 מפרט הביטוח - 3מסמך 

 הצעת המציע - 4מסמך 

 נוסח ערבות ביצוע  - 5מסמך 

 הצהרת סודיות של המבטח  - 6מסמך 

 

 כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

 

ה' בין השעות  -את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי הגבייה במועצה בנווה זוהר, בימים א'  .7

ולקבל בקובץ  08-6688855/6או בטל'  ש"ח )שלא יוחזרו בכל מקרה( 500 , תמורת09:00-15:00

PDF החברה בבניין המועצה שבנווה זוהר. . ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי

בנוסף, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר האינטרנט של המועצה, בכתובת 

www.ma-tamar.org.il. 

 תנאי סף  

 : תנאי הסף הבאיםכל בע העומד במועד הגשת הצעתו למכרז רשאי לגשת למכרז מצי .8

 להלן:  החלופייםהמציע עומד באחד מתנאי הסף  .8.1

 המציע הינו חברת ביטוח מורשית בישראל. .8.1.1

 הבאים: המצטבריםהינו סוכן ביטוח מורשה המקיימים את התנאים  המציע .8.1.2

 י הביטוח הכלולים במפרט.רישיון סוכן בר תוקף בכל ענפ בעל .8.1.2.1

ניסיון קודם בביטוח בן חמש שנים לפחות, לרבות מתן שירותים בעל  .8.1.2.2

 מסוג השירותים נשוא המפרט.

₪  מיליון  10תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח אלמנטרי של בעל  .8.1.2.3

 החדשים שקדמו להגשת ההצעה.   12לפחות בתקופת 

ת חברת ביטוח יהא על הסוכן להמציא, ביחד עם הצעתו, אישור מא .8.1.2.4

בשמה מוגשת ההצעה, כי הוא מורשה לייצגה וכי החברה מסכימה 

 לתנאים המוצעים.

 יהא הסוכן רשאי להגיש הצעה בשם חברת ביטוח אחת בלבד. .8.1.2.5
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הגיש הסוכן הצעות בשם יותר מחברה אחת, תפסלנה כל ההצעות  .8.1.2.6

 שהוגשו על ידו.

 המציע רכש את מסמכי המכרז;  .8.2

 ;רכי מע"מהמציע הינו עוסק מורשה לצו .8.3

המציע בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  .8.4

 ;1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו  ציבוריים )אכיפת

 שאלות הבהרה 

על המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם,  .9

 ים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם. לוודא שאינם סותר

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או  .10

שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על 

מ"מ מנהלת מחלקת מכרזים רכש לאלותיו בלבד, את ש  WORDהמציע להפנות בכתב בפורמט 

 וזאת עד לא יאוחר מיום  ,tamar.co.il-ma@michrazim יערית הרוש, , גב' והתקשרויות

 .16:00 עהשב 11.11.2020

 באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר .11

או במייל חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור  08-6688880אלקטרוני, בטלפון: 

 קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה.

הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים,  השיקול דעת על פי, המועצה תהא רשאית .12

, וזאת עד למועד האחרון היוזמתתוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מ

להגשת ההצעות למכרז. שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר 

, אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו בעת רכישת מסמכי המכרז רכשו את מסמכי המכרז

 .tamar.org.il-www.maוכן יפורסמו באתר המועצה 

 אופן הגשת ההצעות

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,   .13

ולהגיש הצעתו במעטפה סגורה, שעליה מצוין מספר המכרז, לתיבת המכרזים בבניין המועצה 

 כל העמודים של מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידו בתחתית כל עמוד,בנווה זוהר, כאשר 

על ידי המציע וחתימה זו  נחתמהומולאה במלואה ( למסמכי המכרז 4מסמך ) הצעת המציעוכאשר 

מדיה ההצעה תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי  אומתה על ידי עורך דין כנדרש שם.

 . )דיסק / דיסק און קי( דיגיטלית

 לעיל, יש לצרף את כל המסמכים הבאים, אשר 13לחוברת המכרז, כשהיא חתומה כאמור בסעיף  .14

 יתייחסו לשנת המס הנוכחית:

מרשם החברות וכן אישור חתום על ידי עורך דין בדבר  של התאגיד תדפיס עדכני ומלא .14.1

 זכויות החתימה בתאגיד;

 אם המציע הוא סוכן ביטוח עליו לצרף: .14.2

mailto:mazal@ma-tamar.co.il
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   צילום רשיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף בכל ענפי        .14.2.1

 הביטוח הכלולים במפרט.

 בביטוח הפרמיות היקף על ביטוחה חברת או ח"רו אישור .14.2.2

כאמור ₪ מיליון  10)לפחות  2019 הכספים בשנת למנטריא                

 בתנאי הסף(

אישור מאת חברת ביטוח בשמה מוגשת ההצעה, כי הוא  .14.2.3

 מורשה לייצגה וכי החברה מסכימה לתנאים המוצעים.

 נספח א'בבן חמש שנים לפחות, פירוט ניסיונו הקודם,  .14.2.4

 הצהרת המציע(. ) 2מסמך ל

 

העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. הקבלה תהיה על שם המציע ואינה ניתנת להעברה  .14.3

 בין המציעים השונים.

 ;1975 –אישור עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .14.4

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  .14.5

 ;1976-ים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, התשל"ועסקאות גופים ציבורי

ה זו אומתה על ידי עו"ד ונחתמה על ידי המציע, וחתימ 2מסמך המציע המצ"ב כהצהרת  .14.6

 ;  ג'-נספחים א'לרבות  כנדרש שם

נחתמה על ידי המציע, וחתימה זו אומתה על ידי לאחר ש 4מסמך המצ"ב כהצעת המציע  .14.7

 ;עו"ד כנדרש שם

 לשאלות הבהרה )אם וככל שנשלחו למציעים על ידי המועצה(; תשובותמסמכי  .14.8

אם המציע הוא עסק בשליטת אישה, יש לצרף את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם  .14.9

 .1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2לסעיף 

המציע הפרמיה המוצעת על ידו לכל סעיף בנפרד.  את 4מסמך על המציע למלא בהצעתו המצ"ב כ .15

להגיש הצעה חלקית ביחס לחלק מהפריטים בלבד. מובהר, כי הצעת המחיר המוצעת רשאי  אינו

. כן מובהר, כי המחירים המפורטים תמורה מלאה וסופית בגין השירותיםמטעם המציע תהווה 

בהצעה יוצמדו למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת ההסכם עם הזוכה, וזאת החל משנת 

בהגשת הצעתו מוותר המציע ויתור סופי ומוחלט על כל ואילך.  ההתקשרות השניה )ככל שתהיה(

טענה בדבר אי הבנה, אי ידיעה, פגם או מום באיזה מתנאי או מסמכי המכרז, לרבות סבירותם. 

 לעיל.  11סעיפים שכוונתם לא ברורה די הצורך, יש לבררם מראש, כאמור בסעיף 

הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה  .16

לרבות לצורך עמידה  בהצעה, לדרוש מכל מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר

, לדרוש מכל מציע להמציא אסמכתאות, אישורים, המלצות וכיוצא באלה מסמכים בתנאי הסף

ל פה, ביחס לפרטי הדרושים לצורך הבהרת ההצעה, ולבוא בדין ודברים עם כל מציע, בכתב או בע

 אליה. הצעתו וכל אי בהירות הקשורה 

בהגשת הצעתו למכרז מסכים המציע לכך, כי במקרה בו יזכה במכרז תהיה המועצה רשאית להציג  .17

את הצעתו בפני מציעים אחרים. במידה והמציע סבור כי הצעתו כוללת פרטים חסויים, יציין את 

סויים לדעתו. יחד עם זאת מובהר, כי שיקול הדעת הדבר מפורשות בהצעה, תוך סימון הפרטים הח
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הבלעדי והמוחלט באשר להיקף הפרטים מתוך ההצעה שייחשפו למציעים אחרים ו/או באשר 

 לקיומו/ם של פרט/ים חסוי/ים בהצעה מסור למועצה. 

. המועצה תהא מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרזהמציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או  .18

או לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות כאמור, וכן לבקש  רשאית לקבל

ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים ו/או מסמכים ממציע/ים, וכן להתעלם מכל שינוי או תוספת 

כאמור, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 תביעה בעניין זה.

המועצה האזורית תמר בבניין  שבמחלקת הרכש שלת ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים א .19

 המועצה שבנווה זוהר.

. הצעה שלא תמצא בתיבת 12:00עד השעה  29.11.2020המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  .20

אין להגיש את ההצעות בכל דרך  המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון.

תיבת  ט הגשה פיזית. הצעות שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו.למע

 המציעים רשאים להיות נוכחים בפתיחה. 29.11.2020 המכרזים תיפתח ביום

מובהר, כי מסמכי המכרז הנם רכוש המועצה בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל  .21

 למכרז. שימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו 

 אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה

 תינתן, זה במכרז ההצעה הזולה ביותר תדורג במקום הראשון.  ההצעות תדורגנה בהתאם למחירן. .22

מן  5%והציון הכולל של אותו ספק מקומי יהיה נמוך בעד  שבמידה כך מקומיים לספקים עדיפות

)ספק  במכרז כזוכהל אותו ספק מקומי ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר, תוכרז הצעתו ש

 בו השליטה בעלתאגיד ש ;הפנים משרד רישומי פי על המועצה תושבהינו  אשר יחידמקומי: 

במועד הגשת  הפנים משרד רישומי פי על המועצה תושב הינו( החברות לחוק 268סעיף ב)כהגדרתו 

, תיערך הגרלה בין אותם שבו שתי הצעות יקבלו את הציון הכולל הגבוה ביותר במקרה. ההצעה

 .  מציעים שהצעותיהם היו הזולות ביותר

על אף האמור בכל מקום אחר בהוראות המכרז, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל  .23

הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה הנמוכה ביותר מכל סיבה שהיא, להפסיק 

חירה בזוכה(, לבקש הבהרות שונות ממציעים ו/או לבטל את המכרז בכל עת )לרבות לאחר הב

)כולם או חלקם( בין בכתב ובין בעל פה, לשנות את תנאיו ואת תכולתו ולעשות כל פעולה אחרת על 

פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 

מועצה את הזכות לנהל משא ומתן עם המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה ה

 מציעים בו זמנית.  מספרואף להתקשר עם  הזוכה במכרז 

יום מיום  14המועצה תקבע את ההצעה אשר תזכה במכרז ותודיע לזוכה על קבלת הצעתו. בתוך  .24

היוודע לו דבר זכייתו, ימציא הזוכה למועצה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע החוזה. בכלל זה, 

ות . ערב5מסמך כות ביצוע בנוסח המצורף למועצה בתוך פרק הזמן האמור, ערב חהמבטימציא 

הערבות ₪.  30,000תהיה ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי מוגבלת על סך הביצוע 

, וזאת לצורך הבטחת עמידתו של לאחריהיום  90-ועד ל תקשרותה בתוקף לכל תקופת ההתהי

 .ועל נספחי הסכםכללות בבכל ההתחייבויות הנ המבטח

, מכל סיבה שהיא, תהא המועצה רשאית המבטחבוטלה הזכייה ו/או בוטלה ההתקשרות עם  .25

להתקשר עם המציע של ההצעה הכשרה השנייה בגובהה, ובמידה וההתקשרות עמו תבוטל או לא 
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תצא אל הפועל )מכל סיבה שהיא(, להתקשר עם המציע הבא אחריו וכן הלאה. המציע מוותר 

 ראש על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המועצה בעניין זה.  מ

ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, או עד שיחתם  90ההצעה תישאר בתוקף למשך  .26

 ימים 60ד והחוזה על ידי המועצה, לפי המוקדם. למועצה תהא זכות להאריך את תוקף ההצעות בע

 נוספים בהודעה בכתב למציעים. 

ל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בחוזה, תינתן עדיפות לאמור במסמך בכל מקרה ש .27

 זה.

נותן השירות מקבל על אחריותו המלאה לדאוג להשיג על חשבונו את כל הרישיונות והאישורים  .28

, עד למועד תחילת הנדרשים על פי דין על מנת ליתן את השירותים בהתאם לתנאי המכרז

 .השירותים
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 2מסמך 

 _10/20הרת המציע להשתתפות במכרז מס' הצ
 

  לכבוד

 מועצה אזורית תמר
 "(המועצה)להלן: "

 

 
עריכת ביטוח כלי הרכב של  למתן שירותי בזה להתקשר עם המועצה בחוזה  אנו הח"מ מציעים .1

  "(.השירותים)להלן: " 2021ת לשנ המועצה

לביטוח עבור תנאים בתום תקופת ההתקשרות הסכם זה יתחדש מאליו באותם  אני מאשר כי .2

"(, אלא אם כן תודיע תקופות ההארכה)להלן: ")הארכה עבור כל שנה בנפרד(  2022-2025השנים  

ימים לפני סוף תקופת ההתקשרות או איזה מתקופות ההארכה על רצונה לסיים את  30המועצה 

 60ל ההתקשרות בתום אותה תקופה. בכל מקרה, תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה לא יעלו ע

היה והמועצה תחליט להאריך את ההתקשרות ולאור התיישנות כלי הרכב, הפרמיה חודשים. 

 מהשנה הקודמת )לביטוח מקיף בלבד(. 5%-שתוצע תהיה נמוכה, לכל הפחות, ב

לדברי ההסבר הכלליים  8בסעיף  בכל תנאי הסף של המכרז, כמפורטאנו מצהירים כי אנו עומדים  .3

 למסמכי המכרז(. 1מסמך )

, המועצהעל ידי  נובזה את מסמכי המכרז, לרבות החוזה, בשלמותם, כפי שהומצאו ל פיםמצר ואנ .4

 14בסעיף  המפורטיםאת המסמכים  פיםמצר ו. כמו כן, אננוכאשר כל העמודים חתומים על יד

 (.המכרזלחוברת  1מסמך הכלליים למכרז ) לתנאים

רז כהגדרתם בדברי ההסבר הכלליים אנו מצהירים בזאת, כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכ .5

, מצהירים ומתחייבים כי הבנו וופרטי ועל כל תנאיוכן המפרט הדרוש וההנחיות להגשת הצעות, 

את כל מסמכי המכרז, לרבות תנאי הסף להגשת הצעה ותנאי למתן השירות, שאלנו את כל 

ההוצאות שתהיינה השאלות שנדרשו לנו, בחנו את הגורמים העשויים להשפיע על מתן השירות ו

כרוכות בכך עבורנו ובהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו את הצעתנו. בעצם הגשת הצעתנו למכרז 

אנו מצהירים ומתחייבים, כי תנאי המכרז מקובלים עלינו וכי לא תהיה לנו כל טענה, דרישה או 

 תביעה בעניין תנאי המכרז, לרבות בהירותם ו/או סבירותם.

, לאחר שבדקנו רכבי המועצה כל עבורהסעיפים ( את  4מסמך נו בהצעתנו )אנו מצהירים כי מילא .6

ואת כל המסמכים הקשורים במכרז. אנו מוותרים ויתור סופי ומוחלט המפרט הדרוש את מראש 

על כל טענה בדבר אי הבנה, אי ידיעה, פגם או מום באיזה מתנאי או מסמכי המכרז, לרבות 

 סבירותם.

נו בעלי הידע הדרוש לביצוע השירותים נשוא המכרז; בבעלותנו אנו מצהירים בזאת, כי א .7

וברשותנו הציוד וכוח האדם הנדרשים על מנת לבצע את השירותים נשוא המכרז; במקרה של 

כי הצעתנו התקבלה בהתאם לכל דיון ולמסמכי היסוד של התאגיד; כי המחירים לאחר  –תאגיד 

דות ובין הכלליות, את כל ההוצאות בין המיוח שיעור ההנחה שנרשם על ידינו בהצעתנו כוללים

 . מכל סוג שהוא
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אם נזכה במכרז, אנו מתחייבים ליתן את השירותים למועצה ולמלא אחר כל התחייבויותינו  .8

 בהתאם לתנאי המכרז, לשביעות רצונה של המועצה, במחירים שהוצעו על ידינו.

על כך הודעה, יהיה  נויום מיום שתימסר ל 14תזכה במכרז, הרי שתוך  נוהצעתבמידה ו, כי נוידוע ל .9

על פי חוזה זה, ערבות בנקאית  וביצוען של כל התחייבויותינ, להבטחת למועצהלהמציא  נועלי

"( וזאת בנוסח ערבות הביצועצמודה למדד המחירים לצרכן )להלן: " ₪  30,000אוטונומית בסך 

 למסמכי המכרז. 5המצ"ב כמסמך 

ה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות שמור למועצה, כי לנוידוע  .10

 השירותים למספר חברותביותר; לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים; ולפצל את  הנמוכהההצעה 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  נוכי לא תהיה ל,  ואנו מצהירים, על פי שיקול דעתה

 ו/או מי מטעמה בגין כך. המועצה

מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו של  נוו תעמוד בתוקפה ותחייב אותז נוהצעת .11

מהמועד האחרון להגשת הצעות  יום 90או עד חלוף  המועצהאו עם מציע אחר על ידי  נוחוזה עימ

פקיד את נזו או לא  נחזור בנו מהצעתנובמכרז, לפי המוקדם שבין המועדים. אם למרות האמור, 

למסור את הזכייה למציע הבא בתור רשאית המועצה לעיל, תהא  8אמור בסעיף ערבות הביצוע, כ

 או לקבל כל החלטה אחרת בעניין על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    
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 נספח א'

 )רלוונטי כאשר מדובר בסוכן ביטוח( ניסיונו הקודם של המציע

 

קודם כסוכן מסמכי המכרז, הדורש ניסיון ל 8.1.2.2 מפורט בסעיףהעל מנת להוכיח עמידה בתנאי הסף 

את הטבלה יש למלא , לרבות מתן שירותים מסוג השירותים נשוא המפרטביטוח בן חמש שנים לפחות, 

 : שלהלן

 

 
שם 

 הלקוח

תקופת 

מתן 

 השירותים

 מהות פירוט

השירותים 

 שניתנו

 

גובה תיק 

 הביטוח

 פרטי איש קשר

1. 

 שם: _________________    

 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

2. 

 שם: _________________    

 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

3. 

 שם: _________________    

 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

4. 

 שם: _________________    

 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

5. 

 שם: _________________    

 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

6. 

 שם: _________________    

 ון:________________טלפ

 דוא"ל:_______________

7. 

 שם: _________________    

 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________
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 נספח ב'

 תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר 

 

 ידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:הנני מצהיר בזאת כי מועצה אזורית תמר הביאה ל .1

 הקובע כדלקמן : 1958-תשי"ח ב לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,89סעיף  .1.1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -חוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ ל

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

 המקומיות הקובע:

 ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה  -״חבר מועצה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 הקובע כי: 1958-תשי"ח לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,  59סעיף  .1.3

זוגו, סוכנו או -לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן״

שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, 

פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט 

 לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים ״.

 כי: בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר .2

בין חברי מועצת המועצה אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  .2.1

 סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .2.2

בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד 

 ראי בו.אח

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3

 כמו כן אני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .3

אין כל מצב של ניגוד עניינים ביני או בין עניין אישי שלי לבין השתתפותי במכרז ו/או מתן  .1

 השירותים למועצה במידה ואזכה במכרז. 

, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או במידה ואזכה במכרז, אני מתחייב לדווח למועצה .2

התפתחות אשר יש לי לגביהם עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיי 

והתחייבויותיי למועצה ו/או אשר קשורים במישרין או בעקיפין לשירותים וואו למועצה יש 

 עניין בהם. 

ש לי קרבה או ניגוד עניינים כאמור לעיל, ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם י .4

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

 אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מזכויותיה של המועצה על פי כל דין.  .6
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 י, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמ  .7

  

 חתימת המציע: ______________   שם המציע: _____________

 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני 

להצהיר את האמת וכי מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  
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 נספח ג'

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976
 

 לכבוד

 אזורית תמר מועצה

 

 

אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת 

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 "( המשתתף_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף. הנני מוסמך .2

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

 המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת  □

 רונה.הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האח

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

ולעניין עסקאות  1991 –הבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א )איסור העסקה שלא כדין ו

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

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

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

 1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9עיף הוראות ס –חלופה א'  □

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף.

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

הרלוונטיות  יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .5

 :להלן

 עובדים. 100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □
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עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד  100המשתתף מעסיק  –(  2חלופה )  □

לחוק  9העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 נחיות בקשר ליישומן.לשם קבלת ה –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים   

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום  –(  2כאמור באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9חובותיו לפי סעיף 

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל .6

המועצה )ככל ימים ממועד התקשרותו עם  30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 שתהיה התקשרות כאמור(  

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני 

__, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מר/גב' _____________ ת.ז. ____________

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  

 

 

 

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 3סמך מ

 

 מפרט –ביטוח רכב 
 

 תנאים ביטוחיים כלליים החלים על כל הבטוחים .1
 

המבטחים מאשרים הסכמתם לכל תנאי מפרט זה, וכל שינוי לא יקבל תוקף, אלא לאחר שהוסכם  1.1
 בכתב על ידי המבוטחים.

 
הטיפול בתביעות בביטוחי חבות ומינוי שמאים לטיפול בנזקים עצמיים של המבוטח, יעשו  1.2

 בין המבטחים והמבוטח.בהסכמה 
 

המבטחים והמציעים מאשרים כי קבלו מידע מלא בדבר עסוק המבוטחים,  אופי הסיכון ופרטים  1.3
אחרים הנוגעים לעניין והם מוותרים על כל טענה שיש להם או שהייתה להם או שיכולה הייתה 

 להיות להם בקשר לכך.
 

עדיפים  ושא בו נקבעו בחוק הסדריםלמרות האמור בנוסחי הפוליסות המצורפים הרי בכל נ 2.4
למבוטח על פני אלה הקבועים בפוליסות, יחולו לפי בחירת המבוטח בכל עת הוראות החוק ביחס 

 לאותו נושא.
 

על פי בקשת המועצה יעביר המבטח פירוט מלא של התביעות ואומדן של תביעות צד שלישי.   1.4
ן מחולק על פי נזק עצמי, הוצאות נלוות, הנתונים יוגשו ברשימה שתכלול את כל התביעות /אומד

  נזק מוחלט, גניבה ושיבובים. 
 

 
אמור בכל פוליסה  במקרה שהמבוטח ביטול הביטוח על ידי המבוטח: מוסכם ומוצהר כי בניגוד ל 1.5

תקופת הביטוח, יהיה חייב בתשלום יודיע למבטח על ביטול חלק מן הביטוחים או כולם תוך 
 ר התקופה בה  היו הביטוחים המבוטלים בתוקף בלבד.לפי חשוב יחסי עבו פרמיה 

 
מוסכם בזה כי המבטח יטפל בתביעות שתוגשנה נגד המועצה בגין אחריותה לנזקים לגוף או  1.6

לרכוש וכן תביעות של המועצה שתוגשנה נגד צד שלישי שגרם לנזק לרשות, גם אם סכומן נמוך 
 ע"י עו"ד.מסכום ההשתתפות העצמית. במידת הצורך יינתן ייצוג 

 
במהלך שנת הביטוח תחושבנה על פי כלי רכב חדשים: הפרמיות עבור כלי רכב שירכשו  1.7

ים של המבוטח או לפי הצעות מחיר הקריטריונים וההנחות לפיהם חושבה הפרמיה לכלי רכב דומ
 והכול לפי שיקול דעתה של המועצה.

 
לא בעקבות תשלום פיצוי ו/או המבטחים יוותרו על כל זכות שיבוב הקיימת להם במפורש או מכל 1.8

 שיפוי למבוטח נגד המבוטח וגופים הנכללים בהגדרת המבוטח.
 

באירוע בו יהיו מעורבים יותר מכלי רכב אחד של המועצה* תגבה השתתפות עצמית פעם אחת  1.9
רכב בבעלות המועצה ו/או בשימושה ו/או באחזקתה ו/או באחריותה  –בלבד. *רכב של המועצה 

 של המועצה. 
 

ביטוח מורחב לכסות אובדן או נזק שנגרמו ע"י התנגשות בין גורר לנגרר וכן נזק לכלי רכב ה 1.10
 במהלך היותם גוררים או נגררים על ידי רכב אחר של המועצה שלא למטרות מסחריות.

 
מוסכם כי כלי רכב של המועצה יחשבו "כצד שלישי" האחד כלפי האחר, לרבות כל רכוש ו/או נכס  1.11

 ות המועצה או למועצה יש חזקה עליו או ענין בו.ו/או בנין שבבעל
 

 נהיגה ללא רישיון : 1.12
הפוליסה מורחבת לכסות מקרה ביטוח שאירע בעת שכלי הרכב היה נהוג על ידי אדם שאינו בעל 
רשיון נהיגה בר תוקף, בתנאי כי המבוטח לא ידע על כך לפני קרות מקרה הביטוח ובתנאי כי 

 רישיון נהיגה מתאים ובר תוקף. במועד עריכת הביטוח היה לנהג
 מוסכם בזאת כי "ידיעה" על פי פוליסה זו תיחשב ידיעתו של אחד מאלה :

 קצין הרכב ו/או הממונה על הבטיחות ו/או הממונה על הביטוח לגבי כלי רכב של  המבוטחים. 
  מנהל כח האדם האחראי במישרין על הנהגים. 
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 אחריות צולבת : 1.13

במידה ושם המבוטחים כפי שמופיע בפוליסה כולל יותר מגוף משפטי מוסכם ומוצהר בזאת כי 
 אחד    

 אזי ייחשב למטרות פוליסה זו כל גוף משפטי כמבוטח נפרד והמונח "מבוטחים" יתפרש כאילו 
  הוצאה לכל גוף משפטי כאמור פוליסה נפרדת.

 
 
 המבוטח    .2
 

 רות עירוניות ו/או חברות בנות, המועצה(  ו/או חב –מועצה אזורית תמר )להלן  –"המבוטח"  
 שלובות, עמותות וגופים משפטיים אחרים הקשורים לרשות ו/או נמצאים בשליטתה  חברות               
 החלקית ו/או המתוקצבים על ידי הרשות ו/או שלרשות יש חובה חוקית ו/או חוזית המלאה או               
 לבטחם.              

 
 

   ולל נהג צעירתנאי גיל ותק כ .3
 

נהג צעיר ו/או חסר ותק בנהיגה  )למעט במקום בו צויין במפורש  למעט  לכל נהגהביטוח מתייחס   4.1

 קיומו של כיסוי לגבי נהג צעיר חסר ותיק בנהיגה(. 

 

,  ו/או נהג המחזיק ברשיון נהיגה בר 21"נהג צעיר  ו/או חסר ותק בנהיגה"  יוגדר כנהג עד גיל  4.2

 ופה קצרה משנה.תוקף תק 

 

ביחס להשתתפות  50%השתתפות עצמית לגבי נהג צעיר ו/או חסר ותק תוגדל בשיעור של   4.3

 העצמית הנקובה במפרט.

 

 

 כ ל ל י .4
 

מדינת ישראל, שטחי יהודה ושומרון, שטחי האוטונומיה והשטחים הנמצאים   תחום טריטוריאלי: 5.1

הפלסטינאית על פי הסכמים עם הרשות  בשליטת צה"ל והשטחים הנמצאים בשליטת הרשות 

 הפלסטינאית. 

 

 התנאים המוצעים יחולו גם על כלי הרכב שירכשו ו/או יצטרפו במהלך תקופת  הביטוח. 5.2

 

 דרישת מיגון .5
 

, דרישת המיגון ברכב חדש מכרזהמיגון בכל רכב יהיה בהתאם למיגון הקיים ברכב ערב פרסום ה 
 תתואם עם המבוטח. 

 
א יקבעו דרישות מיגון באופן חד צדדי על ידי המבטח, ללא תיאום מוקדם עם בכל מקרה ל 

המבוטח.  משהוסכמו דרישות המיגון ינתן למבוטח זמן מתאים לביצוע המיגון, אשר בכל מקרה 
 יום. 60 -לא יפחת מ

 

ביטוח  חובה +צד ג'/ מקיף פרטי הביטוח המבוקש  -טון  3.5עד   מסחרירכב  .6
  24ביטוח מעל גיל 

 

 .בטוח חובה 11.

 

 .  רכוש -ביטוח צד ג'  21.
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     טון. 3.5לפי פוליסת תקנית לרכב עד  –תנאי כיסוי  1.2.1

 

 ש"ח. 750,000 -גבול אחריות שלא יפחת מ  1.2.2

 

 ש"ח.  1,500  לא תעלה על -השתתפות עצמית  1.2.3

 

 

 3.5של כלי רכב עד לפי פוליסה תקנית  - )כולל ביטוח צד ג'  הנ"ל(   ביטוח מקיף 31.

 טון.

 

 -כולל את ההרחבות ותנאי הכיסוי הבאים, ללא תוספת מחיר : 

 

במקרה של אובדן, ש"ח,  1,500ביטוח רדיו ומכשירים חשמליים עד סך  1.3.1

מאותו סוג ואיכות כולל  –או נזק יקבל המבוטח מכשיר חלופי חדש 

 התקנה.

 

 ש"ח למקרה. 25,000ביטוח הוצאות הגנה משפטית עד סך  1.3.2

 

 ביטוח רכב חילופי גרירה ושרותי דרך. 1.3.3

 

ביטוח על בסיס ערך רכישה של כלי רכב חדש מאותו סוג ודגם, לכלי רכב  1.3.4

 חודש. 12שגילם אינו עולה על 

 

מערך הרכב  50%( יחשב כנזק העולה על TOTAL LOSSנזק מוחלט )  1.3.5

 ביום הנזק.

 

מטי לאחר הנזק, ללא תוספת מחיר למעט וופן אוטכינון ערך הפוליסה בא 1.3.6

 באובדן מוחלט.

 

 ₪ . 100השתתפות עצמית עד   ביטוח שמשות על בסיס חילוף.  1.3.7

 

הכיסוי הבטוחי יכלול כיסוי למזגן  אויר שברכב ולכל התוספת  1.3.8

והאביזרים הצמודים אליו אשר הותקנו על ידי היצרן ו/או ספק הרכב 

ים סטנדרטיים"( אביזרים נוספים שאינם סטנדרטיים "אביזר -)להלן 

ש"ח ללא תוספת מחיר. הרחבה זאת איננה  4,000יכוסו עד לסך 

מתיחסת למערכות שמע כגון רדיו טייפ, רדיו דיסק, ומחליפי דיסקים, 

  לעיל. 1.3.1אשר יבוטחו כאמור בסעיף 

 

הגניבה, למען הסר יום מיום  30תשלום תגמולי ביטוח בגין גניבת רכב תוך  1.3.9

 ספק הנזק יחושב על פי ערכו של הרכב ביום הגניבה.

 

 . 1.5%תהיה    ,השתתפות עצמית בגין נזקי ירידת ערך 1.3.10

 

השתתפות העצמית במקרה של נזק לרכב, תקבע על פי ההשתתפות החלה  1.3.11

 על הנוהג בפועל.

  

 וסך הסדרבמ בכל מוסך   -השתתפות עצמית ) נזק עצמי (   12.3.1
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 ₪  1,000            ₪     1,500   רכב פרטי 

 ₪  1,000            ₪  2,000   רכב מסחרי 

 

 

, בנהיגה ותק חסראו /ו, צעיר נהג לנהגכיסוי  יכלולהכיסוי הבטוחי    13.3.1

 .הכלליים בתנאים 4 בסעיף כמוגדר

 כך. המועצה ראשית לבטח רכבים כולל כיסוי נהג צעיר ככל שתחליט על

 

 כיסוי פרעות שביתות מהומות אזרחיות ונזק בזדון. 1.3.14

 

 הרחבה לכיסוי כנגד סיכוני רעידת אדמה. 1.3.15

 

 
תו ד "הנהג" לא יהיה פטור המבטח מחבאם נגרם מקרה הביטוח בזדון מצ 1.3.16

, ובתנאי שמקרה הביטוח לא המועצהו/או חברות בנות של  המועצהכלפי 
 .יה ו/או החברות הבנות, למעט גניבה.נגרם בזדון של העירי

 
הביטוח מורחב לכסות אובדן או נזק שנגרמו ע"י התנגשות בין גורר לנגרר.  1.3.17

 וכן נזק לכלי רכב במהלך היותם גוררים או נגררים על ידי רכב אחר של
  .המועצה

בנזק בו מעורבים גורר ונגרר ו/או בנזק בו מעורבים שני כלי רכב או יותר 
 ועצה תגבה השתתפות עצמית אחת בלבד.של המ

 
מוסכם כי כלי רכב של המועצה יחשבו "כצד שלישי" האחד כלפי האחר,  1.3.18

כל רכוש ו/או נכס  ו/או בנין שבבעלות המועצה או למועצה יש  לרבות  
 ענין בו. עליו או  חזקה 

 
סה"כ לפריט בודד ועד ₪  450כיסוי נזקים לחפצים בכלי הרכב, עד סך  1.3.19

 למקרה ביטוח וסה"כ לתקופת הביטוח.₪   1,000
 

לא כולל כסף, המחאות, תכשיטים ומצלמות.  ההשתתפות העצמית 
 למקרה ביטוח.₪   100לחפצים אישיים 

 

כיסוי בגין נזק לצמיגי הרכב, כתוצאה מאירוע המכוסה בפוליסה, גם אם  1.3.20

 אי.לא נגרם נזק לחלק אחר של הרכב,  אך למעט, תקר ובל

 

 

 עד איזה גובה? תשלם השתתפות עצמית בלבד המועצהבמוסכי הסדר ,  1.3.20
 
 

 

 

  צד ג'+ביטוח חובה הכיסוי המבוקש: -טון   3.5 מסחרי מעלביטוח רכב  .2
  24ביטוח מעל גיל            

 

לפי טופס א' בתקנת הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תנאי חוזה   ביטוח חובה 12.

 ללא השתתפות עצמית. - 2010-טוח חובה של רכב מנועי(, תש"עלבי

 

 

 , ביטוח צד ג' רכוש   22.
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 טון.  3.5לפי פוליסה תקנית לרכב עד  –תנאי כיסוי  2.2.1

   טון 3.5או לפי פוליסה של כלי רכב שאינם פרטיים ואינם מסחריים עד  

 

 הרחבה לנזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובה 2.2.2 

בול האחריות המקובל אצל הזוכה במכרז ובלבד שלא יפחת מסך שלבג  

 למקרה ותקופה . ₪    350,000 

 

ביטוח צד ג' יורחב לכסות חבות שהמבוטח יהא חייב בה על פי פקודת הנזיקין, 

אשר אינה מכוסה בביטוח רכב חובה, בגין נזקי גוף שנגרמו לצד שלישי ע"י הרכב 

 המבוטח.  

  

 ₪    750,000       -  ת גבולות אחריו 2.3

 

 ₪     2,500                    -השתתפות עצמית  2.4

 

 ש"ח למקרה. 25,000ביטוח הוצאות הגנה משפטית עד סך  2.5

 

כיסוי אחריות בגין מתקנים מיוחדים לרבות מנופים ומתקני הרמה בהתאם לרשימת  2.6

 .הרכבים

 

תחשב כפגיעה  מועצהכב מבוטח אחר של הבכלי ר המועצהפגיעת כלי רכב מבוטח של  2.7

 והנזקים שיגרמו לרכב הנפגע יהיו מכוסים ברכב של צד ג' 

 

 

 

 

 

 24מעל גיל  ביטוח מקיף(ביטוח חובה + ) -טון  3.5ביטוח רכב מעל  .3
 

 

 . 1970 –על פי פקודת רכב מנועי  )נוסח חדש(  התש"ל   בטוח חובה    3.1

 

 .  רכוש -ביטוח צד ג'  2.3

 

 טון.     3.5 מעללרכב מאושרת של המבטח לפי פוליסת  –תנאי כיסוי       3.2.1

 

 .₪  750,000 -גבול אחריות שלא יפחת מ        3.2.2

 

 .₪  2,500לא תעלה על  -השתתפות עצמית        3.2.3

 

 .הרחבה לנזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובה       3.2.4

וכה במכרז ובלבד שלא יפחת מסך שלבגבול האחריות המקובל אצל הז  

 למקרה ותקופה . ₪    350,000 

 

ביטוח צד ג' יורחב לכסות חבות שהמבוטח יהא חייב בה על פי פקודת הנזיקין,  

אשר אינה מכוסה בביטוח רכב חובה, בגין נזקי גוף שנגרמו לצד שלישי ע"י הרכב 

 המבוטח.  
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 טון. 3.5 מעלכלי רכב המבטח ל של  מאושרת וליסה לפי פ -  ביטוח מקיף  )כולל צ"ג כנ"ל( 3.3

 

 כולל את ההרחבות ותנאי הכיסוי הבאים, ללא תוספת מחיר :  

 

 .₪  2,500 -השתתפות עצמית מקיף  3.3.1

 

₪  100בהשתתפות עצמית של עד , ₪ 1,100ביטוח רדיו ומכשירים חשמליים עד סך     3.3.2

. 

 

 למקרה. ₪  25,000סך  ביטוח הוצאות הגנה משפטית עד 3.3.3

 

מטי לאחר הנזק, ללא תוספת מחיר למעט באובדן וכינון ערך הפוליסה באופן אוט 3.3.4

 מוחלט.

 

 (.₪  100ביטוח שמשות על בסיס חילוף ) ה.ע עד   3.3.5

 

הכיסוי הבטוחי יכלול כיסוי למזגן  אויר שברכב ולכל התוספת והאביזרים  3.3.6

"אביזרים  -ידי היצרן ו/או ספק הרכב )להלן  הצמודים אליו אשר הותקנו על

ללא  ₪  4,000סטנדרטיים"( אביזרים נוספים שאינם סטנדרטיים יכוסו עד לסך 

למערכות שמע כגון רדיו טייפ, רדיו  תמתייחסתוספת מחיר. הרחבה זאת איננה 

 לעיל. 3.3.2דיסק, ומחליפי דיסקים, אשר יבוטחו כאמור בסעיף 

 

יום מיום הגניבה, למען הסר ספק  30ביטוח בגין גניבת רכב תוך  תשלום תגמולי 3.3.7

 הנזק יחושב על פי ערכו של הרכב ביום הגניבה.

 

 . 1.5%השתתפות עצמית בגין נזקי ירידת ערך,   תהיה  3.3.8

 

 כיסוי פרעות שביתות מהומות אזרחיות ונזק בזדון. 3.3.9

 

 הרחבה לכיסוי כנגד סיכוני רעידת אדמה. 3.3.10

 

 כיסוי עבור מיתקנים והתקנים מיוחדים ברכב לפי ערכם. 3.3.11

 

 כיסוי לארגז כלים, ברזנטים סולמות וכיו"ב על בסיס נזק ראשון  3.3.12

 .₪  5,000בסך 

 

מנוף, יכלול הכיסוי ו , מתקן דחס לגבי רכבים בעל מיתקנים מכאניים כגון 3.3.13

זה יכלול את המתקנים( המתקנים ) סכום הביטוח במקרה כהבטוחי גם את 

 .מתקנים הבגין כלפי צד ג' כיסוי אחריות לרבות 

 

 

 וצד ג' )רכוש( פרטי הביטוח המבוקש:  ביטוח חובה  –נגררים  .4
 

לפי טופס א' בתקנת הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תנאי חוזה  ביטוח חובה 14.

 ת עצמית.ללא השתתפו - 2010-לביטוח חובה של רכב מנועי(, תש"ע
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 , ביטוח צד ג' רכוש   24.

 טון.  3.5 עד  לפי פוליסה  –תנאי כיסוי  4.2.1

   טון 3.5או לפי פוליסה של כלי רכב שאינם פרטיים ואינם מסחריים עד  

 .הרחבה לנזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובה 4.2.2  

 350,000גבול אחריות המקובל אצל הזוכה במכרז ובלבד שלא יפחת מסך של   

 למקרה ותקופה . ₪   

ביטוח צד ג' יורחב לכסות חבות שהמבוטח יהא חייב בה על פי פקודת הנזיקין, 

אשר אינה מכוסה בביטוח רכב חובה, בגין נזקי גוף שנגרמו לצד שלישי ע"י הרכב 

  המבוטח.  

  

 ש"ח.   750,000  -גבולות אחריות שלא יפחתו מ  4.3

 ש"ח.   1,500  -השתתפות עצמית  4.4

 ש"ח למקרה. 25,000ביטוח הוצאות הגנה משפטית עד סך  4.5

כיסוי אחריות בגין מתקנים מיוחדים לרבות מנופים ומתקני הרמה בהתאם לרשימת  4.6

 הרכבים.

תחשב כפגיעה  מועצהבכלי רכב מבוטח אחר של המועצה פגיעת כלי רכב מבוטח של ה 4.7

 ע יהיו מכוסיםברכב של צד ג' והנזקים שיגרמו לרכב הנפג

 

 )עפ"י שווי הרכב לביטוח( ג' / מקיףצד  +חובה ביטוח לצ.מ.ה:ביטוח  .5
 

 כמפורט בטבלה.  -הציוד המבוטח  5.1

   השתתפויות עצמיות : 5.2

 ₪  4,500    צ.מ.ה  -לכל מקרה ביטוח   

 ₪  5,000     גניבה ,זדון והצתה -      

 ₪     2,000    צד ג' -      

 ₪     6,000  צד ג' נזק לכבלים וצינורות  -       

  

 . 2016לפי פוליסת ביט  -צ.מ.ה.  היקף הכיסוי : 35.

 

 כל הסיכונים כולל את ההרחבות והכיסויים הבאים , -היקף הכיסוי  

 :ללא תוספת מחיר   

 .₪  20,000  -גרירה וחילוץ   5.3.1  

 מקרה.ל ₪  25,000ביטוח הוצאות הגנה משפטית עד סך  5.3.2

 כיסוי פריצה גניבה ונזק בזדון . 5.3.3

 הרחבה לכיסוי סיכון רעידת אדמה ונזקי טבע. 5.3.4

כיסוי לארגז כלים, חלפים, כלי עבודה, גנרטור  וכיו"ב, על בסיס נזק   5.3.5

 .₪   30,000ע"ס   ראשון

 .₪   11,000עד לסך   -ביטוח מטען  5.3.6

 .₪   25,000עד לסך     -טון  1כלים רתומים עד   5 5.3.7
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 ערך הכלי כחדש.    - בסיס הביטוח 5.3.8

במקרה של נזק חלקי  ישולמו תגמולי הביטוח על פי ערך כינון ללא  

  ניכוי בלאי. 

 

  ביטוח צד ג' 4.5

 ₪  750,000 –גבול אחריות שלא יפחת מ  
 

  

 

 

    

 4מסמך 

 

 ההצעה הכספית

 (: כוללים מע"מ)המחירים  שירותיםהמבוקשת על ידי עבור מתן ה הפרמיהלהלן  .8

 

 1)סעיף  24ביטוח מעל גיל  צד ג' / מקיף+  חובה –טון   3.5מסחרי עד רכב 
  למפרט(

 
 מספר רישוי 

 

שווי הרכב  שנת יצור יצרן/סוג רכב

 לביטוח

 פרמיה        ₪ חובה 

צד ג'         

 ₪ 

פרמיה 

 ₪ מקיף 

1 11583301 
תא כפול  –טיוטה היי לקס 

 דיזל
2017 

175,000    

2 11583401 
תא כפול  –טיוטה היי לקס 

 דיזל
2017 

175,000    

    134,000 2014 די מקס  Pic upאיסוזו  2890432 3

4 45120401 
תא כפול  –טיוטה היי לקס 

 דיזל
2018 

186,000    

5 75990301 
תא כפול  –טיוטה היי לקס 

 דיזל
2019 

206,000    

6 8752181 
תא כפול  –לקס  טיוטה היי

 דיזל
2016 

164,000    
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   2)סעיף  42ביטוח מעל גיל  צד ג' / מקיף+  חובה –  טון 3.5רכב מסחרי מעל 
 למפרט(

 

 

 
 למפרט( 4)סעיף  + צד ג' )רכוש( חובה –נגררים 

 
 

 רשיון   רכב מספר

 

 לתשלום שנת יצור יצרן/ סוג רכב

 ₪  חובה     

 לתשלום צד ג' )רכוש(

    1998 נגרר 2277215 1

   2016 נגרר 9715478 2

   2007 נגרר 9045561 3

   2008 נגרר 9401961 4

   2015 נגרר 9203976 5

   2001 נגרר 8265015 6

   1998 נגרר 2461115 7

   2011 נגרר 1300979 8

   2004 נגרר 9527214 9

   2005 נגרר 9922657 10

   2010 נגרר 9987669 11

   2018 נגרר 3682955 12

   2013 נגרר 9009675 13

   2013 נגרר 7639213 14

   1996 נגרר 5313915 15

   2019 נגרר 7639113 17

   2019 גרור חפ"ק 57440701 18

   2008 גרור עין תמר 9375561 19

     ס ה " כ 

 פרמיה לתשלום   ערך הרכב לביטוח  שנת יצור יצרן/סוג רשיון רכב 

חובה      

 ש"ח

מקיף פרמיה  ₪צד ג'פרמיה 

 ש"ח

    ₪ 30,000 2003 דרלנד רובר דיפנ 5228317 1

2 

33536401 

פורד  טנדר מסחרי

W3B 

2018 153,000    

3 

60636601 

פורד  טנדר מסחרי

W3B 

2019 168,000    
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  למפרט( 5סעיף )ביטוח צמ"ה +חובה + צד ג'  צ.מ.ה כלי

 

 

            
 

 טבלת פרמיות מרכזת
 

יהיה  למבטחוכי התשלום  לפי כלי הרכב הקיימים נכון למועד הגשת ההצעה ןהנינות הכמויות המצומובהר, כי * 

 מהרשום.  יםאו קטנים להיות גדולים בפועל, אשר עשויכלי הרכב המבוטחים בהתאם ל

 

 ון   רכברישי מספר

 

שנת  יצרן/סוג

 יצור

ערך לביטוח 

 ₪כחדש 

      פרמיה       

 

 ₪ צ.מ.ה        

 -לתשלום ב

 

 ₪  צד ג'     

 ₪ 

 

 ₪  חובה    

1 1100573 
מעמיס טלסקופי / 

 מלגזה
2012 475,100 

   

    130,000 2019 מניטו טרקטור חקלאי 9493468 2

000295, 2015 הידרומק מחפור אופני 1371771 3     

    107,300 2010 יעה אופני ווידמן 91844 4

    86,600 2009 מחפר זחל זעיר 54755 5

6 1248671 

צד  – מכבש גלילי ידני 

+ הרחבה  ג' בלבד

 2016 לנזקי גוף

    

                                                              סה"כ 

 נ ו ש א

 

מס' 

כלי 

 רכב

 פרמיה מקיף

 ₪ 

צד פרמיה 

 ג'

₪ 

 פרמיה חובה

 ₪ 

 ס ה " כ

 ₪ 

משקל 

 %-ב

הצעה 

 משוקללת

 

 טון  3.5עד מסחרי רכב 

6  

 

   %43  

 

 טון  3.5רכב מסחרי מעל 

3     %25  

 

 – טון 3.5רכב מסחרי מעל 

 נגררים

20     %13  

  %19     6 צ.מ.ה 

 
 ס ה " כ

 

     %100  
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ות כוללת את כל ההוצאות, בין המיוחד הפרמיהבהגשת הצעתנו זו, אנו מתחייבים ומצהירים, כי  .1

 חיר המוצע כולל מע"מ. המהביטוח. ובין הכלליות, מכל סוג שהוא, הכרוכות במתן 

 האמורים לעיל ולכל תנאי הפוליסות המפורטות לכל התנאים הכלליים אנו מאשרים ומסכימים  .2

המפרט בין בכתב יד ובין בדפוס, תהיה בטלה י המציע בגוף במפרט, ולכל הערה שתצויין על יד .3

 מקורי יהיה הקובע.ומבוטלת והנוסח ה

 שבהצעת המחיר התעריפיםהננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בנקיבת  .4

הבאנו בחשבון את כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת, ללא כל 

נאליות יוצא מהכלל ולמשך כל תקופת המכרז וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופציו

 הנכללות בהם.

בהגשת הצעה זו לעריכת ביטוחי כלי רכב המועצה הננו מאשרים כי אם תודיע לנו המועצה בכתב,  .5

 האחרון שנקבעאמצעותנו תוך שלשה חדשים מהמועד על עריכת הביטוחים במייל באמצעות 

 מפרט זה.יך שיקבע בהודעה בהתאם לכל תנאי הגשת הצעה, ייכנס הביטוח לתוקף בתארל

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

 

  הוא יחידאם המציע 

ההצעה  אני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ________________ חתם/מה בפני על 

 דלעיל.

________________ ________________ ________________ 

 חתימה שם תאריך

 

 אם המציע הוא תאגיד

על  מו בפניאני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ חת 

ההצעה דלעיל, כי הם מורשי חתימה מטעם המציע וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את 

 המציע.

________________ ________________ ________________ 

 חתימה שם תאריך
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 5מסמך 
 ערבות ביצוע

 לכבוד

_____________ 

_____________ 

 

 א.ג.נ.,

 

למועצה האזורית תמר  עריכת ביטוחי רכב___ "ערבות ביצוע" בקשר להסכם הנדון: ערבות מס' ____

 מיום _________  )להלן: "ההסכם"(

שקלים חדשים(  שלושים אלף)ובמילים: ₪  30,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 עם ההסכם שבנדון. "( בקשרהחייבהמגיע או עשוי להגיע לכם מאת ____________________ )להלן: "

כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת הפרשי 

הצמדה למדד המחירים לצרכן באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יהיה 

מהמדד שהתפרסם לאחרונה  "( גבוההמדד החדשהמדד שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן: "

"( נשלם לכם את אותו סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור המדד הבסיסילפני יום חתימת ההסכם )להלן: "

 שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

המונח "מדד" פירושו מדד המחירים לצרכן על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת הסכם זה, המתפרסם 

לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי ע"י הלשכה המרכזית 

 אחר שיבוא במקומו בין שהוא מבוסס על אותם נתונים ובין אם לאו.

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את 

 ת החייב.דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מא

 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך __________, ועד בכלל.

כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הוא__________________ עד 

 לתאריך האמור לעיל.

 רה.ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעב

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 סניף _________                        
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 6מסמך 

 הצהרת סודיות של המבטח

 

 

 תאריך: _________                      לכבוד מועצה אזורית תמר

 

 

 שלום רב,

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 

פיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה ( אנו מתחייבים  כל"השירותים")להלן:  _______בהמשך 

 כדלקמן:

 

לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך  1

 ביצוע השירותים.

ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת -אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על 2

 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

 האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: למרות 3

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לנו  3.1

 שלא עקב הפרת התחייבות זו;

 מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו; 3.2

 סודיות.מידע אשר קבלנו מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת  3.3

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על 3.4

מבלי לגרוע בזכאות המועצה לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו, תזכה  4

הפרת התחייבות זו על ידי הספק או מי מטעמו בפיצוי מוסכם ומוערך מראש מאת הספק, 

 ש"ח.  10,000ללא צורך בהוכחת נזק, בסך 

 ,בכבוד רב

 

_____________________ 

 ע"י __________________

 
 

 

 

 


