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  .10/2020'    מסמסמכים להצעת מחיר  רשימת

  

      שאינו מצורף מסמך מצורף מסמך

                                               הצהרת הקבלן .מסמך א

                                               תנאי המכרז והוראות למגישי ההצעות .מסמך ב

                                               הצעת היועץב-  ו 1.מסמך ב

                                                 תנאים כלליים .מסמך ג

                                                 כ ת ב  כ י ס ו י  .מסמך ד

                                               מפרט לביטוח אש מורחב  .מסמך ה

                                                 מפרט לביטוח מעבידים  .מסמך ו

                                                 שלישי- מפרט לביטוח צד   . מסמך ז

                                                 מקצועית' מפרט לביטוח אח  .מסמך ח

                                                 מפרט לפוליסת תאונות אישיות  .מסמך ט

                                                 מפרט לפוליסה אלקטרונית 'מסמך י

                                                 מפרט לפוליסת כספים א"מסמך י

                                               הצהרת הבנת סעיפי המכרז ב"מסמך י

                                               הצהרת שמירת סודיות ואבטחת מידע ג"מסמך י

                                               תצהיר תשלום שכר מינימום ד"מסמך י

                                               הצהרת גופים משתתפים בביצוע   ו"מסמך ט

                                               נוסח ערבות ביצוע  ז"מסמךט

                                               הצהרה על שמירת סודיות  ז"מסמךי

                                                הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים  ח"מסמךי

                                                 הצהרה על חלקים חסויים  ט"מסמךי

  

  כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד את מסמכי החוזה  בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

  

       המציעהצהרת 

  מצהיר בזה, כי ברשותו נמצאים " המפרטים הנזכרים לעיל" , וכי קראם והבין את תכנם,   המציע

ומכיר את תנאי העבודה ומתחייב  במשרדי המועצהקבל את ההסברים הדרושים שביקש, ביקר 

  בכפיפות לדרישות המפרטים , לשביעות רצון המזמין. התחייבויותיו לבצע את

  

  חלק בלתי נפרד ממנו. והנההצהרה זו מהווה נספח להצעת המחיר /  חוזה 

  

  

  

              /   /               

  המציעחותמת וחתימת         תאריך                                                                    
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  מך ב'סמ

  
  הוראות למגישי ההצעות.ו המכרז תנאי

  
  

ירכוש את מסמכי הצעת המחיר וידאג לקבל את כל החומר המצורף ע"י המזמין       מציעה .1
  חוברת להצעת מחיר על כל נספחיה. 1  כמפורט להלן    :       

2.     
    3 .     
      

  
ההתקשרות עם המבטח של המציע הזוכה  במכרז תהיה לתקופה של שנה אחת החל מה  .2

  , המקומית המועצה של אופציה עם. 2021באוגוסט  31ועד ליום  2020ראשון בספטמבר 
 .בנות שנה אחת כל תקופה תונוספ תקופה 3 ל להארכתו  ,הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם

הזמנת  אי בגין פיצוי זכות או תביעה או טענה כל  המקומית המועצה כלפי תהיה לא לזוכה  .3
בטח את ל מתחייב מצידו הזוכה  . לבדב הביטוחים של חלקן הזמנת או/ו הביטוחים, 

 הנדרש ובאופן במועד  המקומית המועצה לדרישות בהתאם המועצה באופן מלא, 
 .הצעתו במסגרת התחייב להם ובמחירים

 .המחיר הוא ידרוש לצורך ביטוח המועצה את בהצעתו ינקוב המציע .4

 לפירוט בהתאם  2 -ב'  במסמך המציע בהצעתו  ידי על הנקובה התמורה כי ויודגש יובהר
 כל ביצוע בגין המציע זכאי לה היחידה התמורה הינה  ,במסמך הנקובים התעריפים

  .  המכרז במסמכי יםהנקוב הביטוחים

 שהוא וסוג מין מכל  ,הרגילות ובין המיוחדות בין  ,המציע הוצאות כל את כוללת התמורה
 לצרכן המחירים למדד תוצמד התמורה ,ספק הסר למען  .בהקמת הביטוחים הכרוכות
  ,הארכה בתקופות ולרבות להתקשרות השנייה מהשנה החל  ,בלבד לשנה אחת ותתעדכן

   .שתהיינה ככל

 .ובמפרטים המכרז בנוסח מפורטים להתקשרות ביחס וההוראות התנאים יתרת

 תקציב של בקיומו מותנים והיקפה המחיר הצעת י"עפ ההתקשרות כי  ,למשתתפים ידוע .5
 .מאושר

  
 המציע כשירויות

 
 :להלן המפורטים התנאים בכל העומד מציע במכרז להשתתף רשאי .6

 הכנסה מס פקודת לפי חשבונות ספרי ומנהל מוסף ערך מס חוק לפי מורשה עוסק .6.1
 .השומה פקיד מטעם במקור מס ניכוי על אישורים ובעל מ"ומע

 1967 – ו"התשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל בעל .6.2

 .")העסקאות חוק: "הלןל(

חברות ביטוח המורשות כחוק לעסוק בביטוח כללי המחזיקות ברישיון כדין  .6.3
בשם ( כאמור מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר או סוכני ביטוחלעסוק בביטוח 
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חברות ביטוח העומדות בתנאים דלעיל),  אשר בידם רישיון לסוכן מורשה בענף 
  הביטוח הכללי.

 על סוכן הביטוח לצרף העתק רישיון לסוכן מורשה כמבוקש.

על סוכן הביטוח המציע בשם חברת הביטוח להיות בעל מחזור הכנסות שנתי  .6.4
 לפחות. ₪ 1,000,000של   2019או  2018בשנת 

  יש לצרף אישור רו"ח על דבר המחזור כאמור.

הסוכן רשאי להגיש הצעה אחת בשם מבטח אחד ובמידה ותהיה חריגה מכך, 
 .הצעותיו של המציע תפסלנה

 המכרז מסמכי את שרכש מי .6.5

 .המכרז למסמכיהמצורף   בנוסח במכרז להשתתפות בנקאית ערבות שצירף מי .6.6

 כל על  .המציעים כל את לפרט ההצעה חייבת  ,במשותף מציעים מספר י"ע הצעה הוגשה .7
 .ולהלן לעיל המפורטים התנאים בכל לעמוד להצעה שותף מציע

 ושאלות הבהרות
 

 המציע שעל העבודה ביצוע של וההיקף הטיב  ,האופי את לתאר מטרתם המכרז מסמכי   .8
 .לבצע

  
 להפנות ניתן שאלה או הסתייגות וכל המכרז מסמכי בין התאמה אי או/ו  ,שגיאה  ,סתירה

  ההצעות להגשת האחרון המועד לפני ימים  5  מ יאוחר לא קנייא עין המקומית למועצה
  בפורמט ל"בדוא, מונדר ראפת ד"עו  ,זה מכרז לצורך  מקומית המועצה מציע באמצעות ,

WORD לכתובת בלבד  adv@einknia.com 04- 6981350בטלפון קבלה ולוודא   
  

 האמור בפורמט תועברנה שלא לשאלות להשיב שלא רשאית  מקומיתה המועצה .9
 .מעלה הרשומים ל"הדוא ולכתובות

 .המכרז מסמכי את שרכש מי לכל בדוא"ל  תשלחנה מציעה תשובות .10

 לא  . מקומיתה המועצה את יחייבו לא פ"בע שניתנו הסברים או הבהרות  ,פירושים כל .11
 תיקונים או/ו הבהרות או/ו תשובות על הסתמך בהצעתו כי  ,המציע מפי טענה תשמע
 .בכתב היועץ המשפטי י"ע נתנו אלה אם אלא  , המקומית המועצה ידי על נעשו או שניתנו

 לעדכן או/ו לשנות או/ו לתקן מיוזמתוהמשפטי  היועץ מוסמך  ,לעיל באמור לפגוע מבלי .12
 על תינתן כך על והודעה  ,במכרז לאמור הבהרות ליתן וכן המכרז מהוראות הוראה כל

 .בכתב ידו

 יהוו  ,זה בפרק כאמור שניתנו ב"וכיו התיקונים  ,ההבהרות  ,התשובות כל כי  ,מובהר .13
 .להצעתם כאמור הבהרה מסמך כל לצרף המציעים ועל המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק
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 המציע הצהרות

 
 המכרז פרטי שכל ואישור כהצהרה כמוהם  ,במכרז המציע של והשתתפותו שהוגשה הצעה .14

טים המפר לרבות  ,המכרז מסמכי כל את בחן וכי למציע ונהירים ידועים המכרז ומסמכי

  ,כן כמו .להצעתו בהתאם להם ומסכים הנדרשים התנאים כל את ויודע מבין  ,והחוזה

 והסגולות הכישורים  ,הידיעות כל את למציע יש כי כהצהרה כמוה ההצעה הגשת
 .מכרזב  הנדרשים והאחרות המקצועיות

 , מוטעית הבנה  ,ידיעה חוסר על המתבססת תביעה שום תתקבל לא ההצעה הגשת אחרי  .15
 נספחיו על ההסכם או/ו המכרז מפרטי כלשהם לפרטים או כלשהו לפרט בקשר טעות ,ספק

 כל ככוללת תיחשב וההצעה , המכרז במסמכי מופיע שאינו דבר או/ו מסמכיהם או/ו
 .במלואן ההסכם נשוא וההתחייבויות העבודות לביצוע הדרוש

  תנאים כלליים להזמנה לקבלת הצעות
 

 כוללת את כל הכיסוייםהמועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל הצעה שאיננה  .16
 המפורטים בתנאי המכרז. ) פוליסות(

 המכרז. הרשות בידי המועצה לפסול כל הצעה הסוטה ו/או המשנה ו/או גורעת ו/או מתנאי  .17

 פרמיות הביטוח יחושבו שנית ע"י המועצה או נציגיה, עפ"י המיונים שהוגשו ע"י המציע .18
 וחישוב זה יהיה הקובע לעניין תשלום דמי ביטוח.

 על מסמכי ההצעה להיות מוגשים באישור ובחתימת המבטחים. .19

 – למען הסר ספק, הסוכן הנו שלוחו של המבטח עפ"י הוראות חוק חוזה ביטוח התשמ"א .20
1981 . 

 על המציע לפרט הצעתו בדף ריכוז פרמיות שבמפרט עפ"י סעיפי המשנה שבו, לכל ענפי .21
 .הביטוח וכן, לצרף חתימה על כתב הכיסוי

 י המועצה לגרוע ביטוחים ו/או להוסיף ביטוחים, הכל עפ"י העניין וצרכיהזכות ביד .22
 הנוספים. המועצה. במקרה כזה יחולו התעריפים, המיונים והתנאים הכלליים לביטוחים

 הצעות הגשת ומועד אופן
 

מס' המיון, סכום הפרמיה שהוא בכל נספח מנספחי ההצעה (מפרטים) את  ירשום המציע .23
  . 2.ב במסמךוירכז את כל התמורה הנדרשת ב  ההשתתפות העצמית הנדרש.דורש וגובהה 

    "מציעה הצעת"

כל מסמכי  ולחתום למלא המציע על  .למכרז המצורפים הטפסים על ורק אך תוגש צעההה .24
 ומסמכי המכרז מסמכי של דף כל חתימתו של תיבות בראשי ויסמן  המכרז לרבות ההסכם 

 .כאלה שיופצו ככל , ההבהרה
  

 בהתאם הנדרשים המסמכים כל ובצירוף המציע ידי על חתומים כשהם יוכנסו העותקים
 .חתומה תוגש אשר מעטפה לתוך המכרז לדרישות

 



 מועצה מקומית עין קניה

   2021-2020לביטוח מ.מ. עין קניה לשנת  10/2020מכרז 

             6    ,      ביטוחי המועצהמקומית עין קניה מועצה

 04 – 6982138פקס  04 - 6981350 טלפון

   

 ושאר במכרז להשתתפות הבנקאית הערבות לרבות (המכרז מסמכי עם יחד ההצעות את .25
' מס את הנושאת למעטפה להכניס יש) המכרז לתנאי בהתאם להצעה לצרף שיש המסמכים

 .המקומית המועצה לבניין אישית במסירה ולהביא המכרז
  

 תיבת לתוך  ,ידו על שימונה מי או  המועצה מזכיר בנוכחות המעטפה את ישלשל המציע
 .בדיוק 16:00בשעה  2020 באוגוסט 13ה   חמישי  עד ולא יאוחר מיום המכרזים

 
 .בדואר הצעות לשלוח אין .26

 
 90 למשך וצורפותיה נספחיה  ,מרכיביה  ,פרטיה כל על בתוקפה תעמוד שתוגש הצעה כל .27

 מהמציע לדרוש רשאית תהיה  המקומית המועצה  .ההצעות להגשת הקבוע מהמועד יום
 יחתום שהזוכה ועד במכרז זוכה של הסופית לבחירתו עד או/ו נוספת לתקופה להאריכה

 .כן לעשות יהיה חייב והמציע  ,מביניהם המאוחר המועד לפי , ההסכם על
  

 והסתייגויות שינויים הכנסת איסור
  

 הכלולים המסמכים על הערות להעיר או/ו לשנות או/ו לתקן או/ו למחוק למציע אסור .28
  ,שינוי בכל לראות רשאית  המקומית המועצה  .המכרז מתנאי כלשהו תנאי או במכרז
 ולפסול ההסכם / המכרז מתנאי המציע הסתייגות משום כאמור תוספת או תיקון, מחיקה

 .הצעתו את
  
 מסמכים
 

 :המכרז בחוברת הכלולים למסמכים בנוסף  ,להצעתו יצרף מציע כל .29
  

 או מוסמך חשבון מרואה ואישור מ"מע שלטונות מאת מורשה עוסק תעודת .29.1
 .כחוק ספרים מנהל הינו כי השומה מפקיד

 .השומה פקיד מטעם במקור מס ניכוי על אישור .29.2
 – העסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים .29.3

 כאמור הניסיון לדרישת כאסמכתא - העבודה היקפי על אישור הכוללות המלצות .29.4
 .הסף לתנאי . 7.4ף בסעי

 תצורף שלא הצעה  .להלן כמפורט  ,במכרז השתתפות לצורך בנקאית ערבות .29.5
 .כלל תידון לא ערבות לה

 עליו ),  אופן באותו להתאגד לו מאפשר שהדין ובתנאי(  תאגיד הוא המציע אם .29.6
 :הבאים המסמכים את לצרף

 
 .החברות ברשם התאגיד של ההתאגדות תעודת צילום .29.6.1
 הינו השירותים מתן כי כך על התאגיד ח"רו או ד"מעו אישור .29.6.2

 כדין החלטה קיבל התאגיד כי  ,התאגיד סמכויות במסגרת
 חתומה התאגיד הצעת כי  ,זה מכרז תנאי פ"ע הצעה להגיש

 את ולחייב התאגיד בשם לחתום המוסמכים האנשים י"ע
 במכרז ההשתתפות וכי המכרז מסמכי על בחתימתם התאגיד

 למסמכי בהתאם הינם המכרז נשוא השירותים מתן וכן
 .התאגיד

 .התאגיד מנהלי שמות .29.6.3

 ושחתימתם התאגיד בשם לחתום המוסמכים האנשים שמות .29.6.4
 .התאגיד את מחייבת

 .התאגיד של הרשום משרדו כתובת .29.6.5
  

 עליו), אופן באותו להתאגד לו מאפשר שהדין ובתנאי( שותפות הינו המציע אם .29.7
 רשם אצל השותפות רישום של מאושרת תעודה  :הבאים המסמכים את לצרף

 החתימה זכויות בדבר השותפות ח"רו / ד"עו אישור  ,השותפות חוזה ,השותפויות
 ההצעה הגשת בעניין השותפות של כדין החלטה וקבלת השותפות בשם

 .במכרז וההשתתפות
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 וכן המכרז מסמכי ושאר למכרז המצורפים המפרטים פי על הנדרשים המסמכים .29.8

 .נדרשים אם  ,המציע לבחירת ובהתאם נוספים מסמכים
 

 עלולה חלקם או/ו לעיל המפורטים והאישורים המסמכים כל אליה יצורפו שלא הצעה .30
 .המכרזים ועדת י"ע להיפסל

 
 לפי  ,הזכות את לעצמה שומרת  המקומית המועצה  ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .31

 להשלים למכרז ההצעות הגשת לאחר מהמציעים אחד מכל לדרוש , הבלעדי דעתה שיקול
 של עמידתו בחינת לצורך היתר בין  ,דקלרטיביים אישורים או/ו המלצות או/ו חסר מידע

 .הסף בתנאי מטעמו מי או/ו המציע
  
 ההצעה על החתימה אופן

  
 :ההצעה על חתימה .32

  
 ,שלו הזהות מספר כתובתו ציון תוך המציע יחתום  ,יחיד ידי על שהוגשה הצעה .32.1

 .חתימתו את ויצרף
 המוסמכים השותפים כל ההצעה על יחתמו  ,שותפות ידי על שהוגשה הצעה .32.2

 ובצרוף  ,וכתובתם זהותם מספרי  ,המלא שמם ציון תוך  ,השותפות בשם לחתום
 ותעודת השותפות בשם החתימה זכות על הוכחה תצורף כן  .השותפות חותמת
 .השותפות רישום

 בשם המוסמכים המנהלים ההצעה על יחתמו , רשומה חברה י"ע שהוגשה הצעה .32.3
 ובצרוף שלו הרישום ומספר התאגיד כתובת  ,המלא שמם ציון תוך התאגיד
 והוכחה התאגיד בשם החתימה זכות על הוכחה תצורף כן כמו  .התאגיד חותמת

 .התאגיד רישום על
 על יחתמו יחידים קבלנים של או/ו תאגידים של שותפות י"ע שהוגשה הצעה .32.4

 המוסמכים נציגיה  ,השותפות ובשם המורשים מהשותפים אחד כל בשם ,ההצעה
 של האחריות מידת על  ,כחוק ל"הנ השותפות קיום על מתאימות הוכחות בצרוף
 .השותפות נציגי של החתימה זכות ועל המוגשת ההצעה לגבי שותף

  
  

 במכרז להשתתפות בנקאית ערבות
  

 שתעמוד   ) ₪   אלף יםעשר( ,  ₪ 20,000 בסך בנקאית ערבות להצעתו יצרף המציע .33
 .המכרז למסמכי . 1.י"ד מסמך כנוסח יהיה הערבות נוסח, 11/11/2020  ליום עד בתוקפה

 
 המרכזית הלשכה י"ע המתפרסם לצרכן המחירים למדד צמוד יהא הערבות סכום .34

 והמדד 2020  יוליבחודש שהתפרסם  המדד יהיה הבסיסי כשהמדד  ,לסטטיסטיקה
 .זו ערבות לפי החילוט דרישת קבלת במועד הידוע האחרון המדד יהיה הקובע

  
-חד פנייה פי על לחילוט תנאיה פי על וניתנת מותנית בלתי  ,אוטונומית תהא הערבות .35

 .מטעמם מי או/ו הגזבר או/ו  המועצה ראש של צדדית
  

 מי עם ההסכם שיחתם לאחר  ,שמסרו הערבות להם תוחזר  ,במכרז זכו שלא מציעים .36
 .כזוכה  המקומית המועצה שתקבע

  
 המועצה דרישת פ"ע  ,חשבונו על  ,לעיל הערבות תוקף את להאריך מתחייב המציע .37

 .ההסכם על יחתום שהזוכה ועד  ,במכרז הזוכה סופית שיבחר עד  המקומית
  

 .ההצעה תנאי מילוי אי בגין מראש ומוסכמים קבועים פיצויים ישמש הערבות סכום .38
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 הנזקים בגין  ,מהמציע פיצויים לתבוע  מקומית המועצה בזכות יפגע לא הערבות חילוט .39
 .ההצעה קיום אי עקב ,ידו על שיגרמו הממשיים

  
  הזוכה בחירת

  
  הליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בשני שלבים כדלהלן:בכפוף לאמור להלן, 

  
המועצה.  יועצי הביטוח של המועצה יבדקו את התאמת הפוליסות המועצות לדרישות שלב ראשון:

מדרישות המועצה  ו/או יועצי הביטוח יוכלו לאשר חריגותמובהר כי וועדת המכרזים 
וועדת המכרזים או  ובלבד שהחריגות אינן מהותיות לדעתם של היועצים או לדעת

  במקרה שאין מניעה לקבל את החריגה הגם שהיא מהותית.
  
  

ו גובהה השתתפות העצמית )  הפרמיה הכוללת(בשלב השני תבחן הצעת המחיר      -שלב שני
  שהצעתו אושרה על ידי וועדת המכרזים כאמור לעיל. המוצעת על ידי המשתתף

  
וגובהה ההשתתפות המוצע  הפרמיהסכום  פי על ההצעות את תדרג המכרזים ועדת .40

 נמוך גובהה ההשתתפות העצמית  ושסכום ההצעה  שככל כךב ,ביותר  כיםהנמוהעצמית 
 .יותר גבוה במקום ההצעה תדורג כך )יותר זול המחיר  ,קרי( יותר

 -) זהה פרמיהסכום  ובעלות כשרות שתיהן( זוכות הצעות שתי קיימות כי שיימצא ככל  .41
 שגובהה ההשתתפות העצמית שלו נמוך יותר. המציע יהא הזוכה

מהכלל הנ"ל חלק מהפוליסות וזאת לפי שיקול דעתה ולאחר  הרשות בידי המועצה להחריג .42
שקיבלה יעוץ מהיועצים שלה. עשתה המועצה כך לא תקום למי מהמציעים כל טענה ו/או 

 עילת תביעה בכל הקשור להפעלת שיקול דעת ועדת המכרזים .

 תנאים נוספים : .43

בקבלת  המועצה רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, בפרט אך לא רק, כאשר  .א
המחיר הנמוך  ההצעה הזוכה תיתכן חריגה תקציבית וכן שלא לבחור בהצעה בה הוצע

המועצה להתנות את  ביותר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כן רשאית
חלופיים את המציעים אשר  הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה וכן לבחור כזוכים

 והשלישי.הגישו את ההצעות שדורגו במקום השני 
  

ההתקשרות  ההתקשרות עם זוכה חלופי תתבצע במידה ומכל סיבה שהיא לא תמומש  .ב
  עם הזוכה שקדם לו.

לקיים הליכי  מועצה שומרת על זכותה, בין היתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט:ה .44
במקביל או בשלבים, בנוגע לפרטי הצעתם,  הבהרות עם חלק או עם כל המתמודדים במכרז,

להוסיף, לבקשת מציע או  .הבהרות, וכיו"ב להצעותיהם קשה לתוספות,לרבות ב
נוסף או מסמכים נוספים ו/או לגלות פרטים מלאים  משתתפים, מידע אשר נשמט או מידע

  יותר; או מדויקים

מציע. מבלי לגרוע  לבדוק ממקורותיה או בכל דרך שתבחר, אמיתות כל מידע שימסור .45
אישים וגופים אשר המציע ציין, כי הוא קשור  ודברים עם מכלליות האמור לעיל, לבוא בדין

  עימם.

למתמודדים במכרז,  לשנות ו/או לתקן מסמך או מסמכים הנוגעים למכרז ולהודיע על כך .46
  טרם בחירת הזוכה;

 הצעתו. לאחר קביעת הזוכה, רשאית המועצה לבוא עימו בדברים במטרה לשפר את
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 להאריך את ההתקשרות, באותם תנאים,המועצה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה,  .47
 30שנים, וזאת על ידי מתן הודעה בת )שלוש(3לתקופות נוספות, עד לתקופה כוללת של 

מהותיים  ימים מראש לזוכה )הארכה זו כפופה להסכמת המבטח ובתנאי שלא היו שינויים
 בפוליסות הביטוח ו/או צרכי המועצה(.

 הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה המכרזים ועדת או/ו קנייא עין מקומיתה מועצהה .48
והמוחלט,  המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי .כלשהי אחרת הצעה או  ,ביותר

 במכרז. לדחות את כל ההצעות אם לא מצאה מציע שהצעתו ראויה לזכות

אשר לא  המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע .49
המהווה תנאי מוקדם,  צעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון או כל מסמך אחר,המציא עם ה

עוד ההשמטה אינה מהווה פגם  להשלים המצאתו תוך פרק זמן שיקבע ע"י המועצה וכל
 מהותי בהצעה.

 .  ר,מאוש תקציב של בקיומו מותנית הזוכה עם ההתקשרות .50

 על להחליט או המכרז את לבטל עת בכל רשאית המכרזים ועדת או/ו  מקומיתה המועצה .51
 .לרשותה שיעמוד בתקציב בהתחשב או דעתה לשיקול בהתאםממנו  חלק ביצוע

 לא  ,לעיל האמור לרבות שהיא סיבה מכל היקפו הוגדל או היקפו הוקטן או המכרז בוטל .52
 המציע , כאמור נזק לו יגרם אם אף פיצוי כל בגין תביעה זכות או/ו תביעה כל למציע תהא

 ביטול בנסיבות  .הצעתו במחירי שינוי כל ייערך ולא וסוג מין מכל לפיצוי זכאי יהיה לא
 על ששולם המחיר בהחזר המציע את לזכות  המקומית המועצה תשקול המכרז של מוחלט

 .המכרז מסמכי רכישת עבור  מקומית למועצה ידו

 ,היתר בין  ,להתחשב רשאית המכרזים ועדת או/ו  מקומיתה המועצה תהא הזוכה בקביעת .53
 ,לעמוד בתנאי המכרז המציע של ובכישוריו בניסיונו  ,הכלכלי בחוסנו  ,המציע של ביכולתו
 תנאי י"עפ למלא או/ו להציג המציע שנדרש אחר פרט או מסמך ובכל , הצעתו ובמחיר
 רשאית תהיה  מקומיתה המועצה כי יצוין לעיל מהאמור לגרוע מבלי  .והוראותיו המכרז
 הקודם ניסיונה סמך על גם זה מכרז נשוא העבודות את לבצע המציע של כושרו את לבחון

 .כזה היה אם  ,עמו

 המועצה תהא  , מקומיתה המועצה עם חוזה על לחתום  ,נתקבלה שהצעתו  ,המציע סרב  .54
 ועדת י"ע שדורג המציע עם בחוזה להתקשר רשאית המכרזים ועדת או/ו  מקומיתה

 ערבות את לחלט מזכותה לגרוע מבלי זאת  ,שזכה המציע אחרי במקום המכרזים
 .המציע י"ע שהופקדה למכרז ההשתתפות

 או/ו לעיל כאמור כן עשה אהפוליסות, וללחתום על חוזה ביטוח ולהוציא את  שנדרש זוכה .55
 לפי להשתתפות הערבות תוקף להאריך שסרב מציע וכן לעיל כנדרש מסמכים המציא שלא

 תהא  ,לעיל כאמור הדרישה מיום ימים 7 תוך  ,לעיל כאמור  מקומית המועצה דרישת
 קבוע כפיצוי במכרז להשתתפות הערבות סכום את לחלט רשאית  המקומית המועצה
 ,למכרז הצעתו בהגשת המציע עצמו על שנוטל ההתחייבויות קיום אי בגין מראש ומוסכם

 לגרוע מבלי וזאת  , מקומית המועצה גזבר או  מקומיתה המועצה ראש הודעת פי על
 .ההסכם י"עפ או דין כל פי על  מקומיתה המועצה מזכויות

  
 הזוכה כנגד  מקומית המועצה לרשות שיעמדו סעד או זכות בכל לפגוע כדי לעיל באמור אין  .56

 .למכרז הצעתו הגשת עם המציע עצמו על שנטל ההתחייבות הפרת עקב המציע או/ו
  

 להתקשר התראה או הודעה כל לתת מבלי  ,רשאית  מקומיתה המועצה תהא  ,כן כמו  .57
 או/ו טענה כל תהיה לא לזוכה  .הבלעדי דעתה שיקול לפי וזאת אחר מציע עם בהסכם
 .במקומו אחר מציע עם  מקומיתה המועצה של התקשרותה עקב לפיצוי זכות או/ו תביעה
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  מקומית למועצה לשלם חייב הזוכה יהיה – אחר מציע עם  מקומיתה המועצה התקשרה  .58
 והמועצה  ,הוא הצעתו לבין  מקומיתה המועצה ידי על שנבחרה ההצעה בין ההפרש את

 .לעיל כמפורט שחולטו הערבות בכספי להשתמש זה לצורך רשאית  מקומיתה
  

 קטן הזוכה של הצעתו לבין  מקומיתה המועצה ידי על שנבחרה ההצעה שבין ההפרש היה .59
  מקומיתה והמועצה  ,מראש ומוסכם קבוע פיצוי הערבות סכום ישמש  ,הערבות מסכום

 כי יובהר  ,ספק הסר למען . במלואה במכרז להשתתפות הערבות את לחלט רשאית תהא
 גם במלואה במכרז להשתתפות הערבות את לחלט רשאית תהא  מקומיתה המועצה
 .הזוכה במקום אחר מציע עם תתקשר לא בו במקרה

 הזוכה בהצעת עיון

 .במכרז הזוכה ההצעה את  ,בכתב שתוגש בקשה פי על עים, המצי לעיון תעמיד המועצה .60
 את יציין מקצועי או מסחרי סוד בהם יש אשר נושאים כוללת שהצעתו סבור אשר מציע

  תשקול המכרזים וועדת מפורט באופן טענתו את ינמק ,בהצעתו במפורש נושאים אותם
  .בכך הצורך יתעורר וכאשר אם עמדתו את

  

 או מסחרי סוד חשיפת בעניין הסופית וההחלטה המוחלט הדעת שיקול כי  ,בזה מובהר .61
  .המציע שביצע לסיווג כפופה אינה אשר  ,המכרזים ועדת בידי מסורה ,מקצועי

  

 מצד הסכמה מהווה מציע בידי מקצועי או מסחרי כסוד בהצעתו נושאים או נושא סימון .62
 המציעים בהצעות גם מקצועי או מסחרי כסוד אלו נושאים או זה נושא לראות מציע אותו

  .זה למכרז האחרים
 
  

  מקומית המועצה רכוש – המכרז מסמכי
  

 והם  ,הבלעדי וקניינה עין קניה מקומיתה המועצה של רכושה הינם המכרז מסמכי .63
 מסמכי מקבל  .אחרת מטרה לשום ולא למכרז הצעות הגשת למטרת למציעים נמסרים
 למועצה ויחזירם  ,הצעתו הגשת למטרת אלא בהם ישתמש ולא אותם יעתיק לא המכרז

 הצעה שהגיש בין וזאת – ההצעות להגשת האחרון המועד מאשר יאוחר לא  מקומיתה
 .לאו אם ובין  מקומית למועצה

 
 ,ההסכם הוראות לבין הטכני המפרט או/ו זה מסמך הוראות בין סתירה של מקרה בכל .64

 .ההסכם הוראות תכרענה
  
  
    2020 ביולי 14     :תאריך   
  

  
 ואיל מוגרבי

  המקומית המועצה ראש
  קנייא עין  
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  1מסמך ב'

  2021-2020לביטוח מועצה מ.מ. עין קניה לשנת  10/2020מכרז 
  
 מציעשל ה הצעת המחיר

   
  כללי

   זה. נשוא מכרזהצעתו את מחירי  המציע יפרט

  

מפרטים) את מס' המיון, סכום הפרמיה שהוא דורש ההמציע ירשום בכל נספח מנספחי ההצעה (

.   "הצעת 2וגובהה ההשתתפות העצמית הנדרש. וירכז את כל התמורה הנדרשת ב במסמך ב.

  המציע"   

  

  צורה. לסייגו בשום / לשנות את הנוסח הכתוב של ההצעה בפרק זה ואין להתנותו אין

  

  מע"מ. כוללמחירים שיוצעו ירשמו בש"ח 

  

  

 

רה הנדרשת ומתכאשר תפרט את ה פוליסות הביטוח.כל הצעת מחיר זו תכלול את התמורה עבור 

  בנספח המפרט.בנפרד  אחת מהפוליסות לגבי כל 

 

  

   הבאים: 2בנספח ב'  המצויניםהצעת המחיר תורכב מהרכיבים 
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   2'מסמך ב

  2021-2020לביטוח מועצה מ.מ. עין קניה לשנת  10/2020מכרז הנדון: 

  הצעת המציע

 ביטוח אש מורחב: .1
סכומי ביטוח   פירוט

  בש"ח
סה"כ פרמיה   מיון  

  בש"ח ברוטו
השתתפות 

עצמית 
  בש"ח

          15,000,000.00  מבנים ותכולה
          10,000.00  שבר שמשות

כספים בכספת 
  והעברה

50,000.00          

נזקי טבע ורעידת 
  אדמה

15,000,000.00          

 
 ביטוח פריצה .2

סכומי ביטוח   פירוט
  בש"ח

סה"כ פרמיה   מיון  
  בש"ח ברוטו

השתתפות 
עצמית 
  בש"ח

על בסיס נזק 
  ראשון

300,000.00 ₪.          

            
  

  ביטוח אחריות מעבידים .3
סה"כ פרמיה   מיון      

  בש"ח ברוטו
השתתפות 

עצמית 
  בש"ח

        עובדים 35
סה"כ משכורת 

  שנתית
5,500,000 ₪      

למקרה ולכל 
  תקופת הביטוח  

20,000,000 
₪   

        

  

  צד שלישייטוח אחריות ב .4
סה"כ פרמיה   מיון      

  בש"ח ברוטו
השתתפות 

עצמית 
  בש"ח

        
      

למקרה ולכל 
  תקופת הביטוח  

5,000,000 ₪           
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  אחריות מקצועית לנושאי משרהיטוח ב .5

סה"כ פרמיה   מיון      
  בש"ח ברוטו

השתתפות 
עצמית 
  בש"ח

        
      

חריגה מסמכות 
בתום לב הגנה 

  משפטית

100,000 ₪           

  

  תאונות אישיותיטוח ב .6
סה"כ פרמיה   מיון      

  בש"ח ברוטו
השתתפות 

עצמית 
  בש"ח

            מתנדבים 10
למקרה מוות 

  ונכות לכל אחד
110,000 ₪           

  

  ציוד אלקטרונייטוח ב .7
סה"כ פרמיה   מיון      

  ברוטובש"ח 
השתתפות 

עצמית 
  בש"ח

            
            

           ₪ 200,000    סה"כ 

  

  כספים בכספת ובהעברהיטוח ב .8
סה"כ פרמיה   מיון      

  בש"ח ברוטו
השתתפות 

עצמית 
  בש"ח

            
            

           ₪ 50,000    סה"כ 
  

  

_________________      ________________________  

  סוכן הביטוחחתימה וחותמת         שם סוכן הביטוח
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  מסמך ג'

  כלליים תנאים
  
  

 או/ו בת תאגידי גם יכללו ברשימה למפורט בהמשך הפוליסות בכל המבוטח שם .1

 שהמבוטח או/ו המבוטח בשליטת גוף או תאגיד  ,חברה כל או/ו שלובים תאגידים

 טיהור מכון או/ו מים תאגיד למעט ציבור נבחרי או/ו מעלהו 25% -ב בתקציבם משתתף

  .הסעות חברות או/ו ואבטחה שמירה חברות או/ו ניקוז רשות או/ו  )ש"מט(  שפכים

 עם ובתאום מוסכמת רשימה מתוך יעשה עצמיים בנזקים לטיפול שמאים מינוי .2

  .לחברה השמאי ידי על יוצא אשר סופי ח"דו מכל העתק יקבל אשר ח, המבוט

 

 ,הרלוונטיים הנתונים כל את בדק הביטוח חוזה כריתת טרם כי מצהיר המבטח .3

 בקשר לו להיות יכולה שהייתה טענה כל על מוותר והוא עצמו על שקיבל להתחייבויות

 בהתאם זה מפרט נשוא הביטוחים את לבצע עצמו על מקבל הוא כי מצהיר המבטח  .לכך

   .המפרט שבמסמכי לתנאים

  

 כנוסח יחשבו ,המוצע לנוסח בהתאם  ,ידו על שהוצאו הפוליסות כי מאשר המבטח .4

 .ועניין דבר לכל ידו על שנוסח

  

 או/ו המבוטח בשליטת הנמצא גוף או/ו אדם כל נגד לשיבוב זכותו על מוותר המבטח .5

 אדם כל או/ו ,המבוטח עובדי  ,המבוטח לבין בינו מנהלית אחריות או/ו שותפות שקיימת

 ידי על המוחזק רכוש של בעלים  ,המבוטח של הנהלה חברי או/ו המבוטח של בשרותו

 ויתר שהמבוטח גוף או אדם כל או/ו וספורט תרבות  ,נוער  ,חינוך וסדות, מהמבוטח

 ובתנאי הביטוח מקרה קרות טרם כלפיו השיבוב זכות על לוותר בכתב התחייב או בכתב

 .זדון בכוונת לנזק שגרם מי כלפי יחול לא ל"הנ הוויתור כי

  

 גם נוספים מיגונים לדרוש הצורך ובמידת סוקר לשלוח הזכות את לעצמו שומר המבטח .6

 .ביטוחי מקרה עקב או/ו השנה במהלך תידרשנה אשר רכוש של לתוספות הנוגע בכל

  

 של מצבו את ולשפר להרחיב באו בפוליסות המופיעים התנאים כי מצהיר המבטח .7

, בפוליסות האמור פני על למבוטח עדיפות יקנו החוק הוראות בו מקרה בכל . המבוטח

 .מקרה לאותו ביחס אלה הוראות לאמץ רשאי יהיה והמבוטח

  

 נגדו המוגשות פליליות תביעות בגין משפטית הגנה המבוטח לעובדי יעמיד המבטח  .8

 צד בפוליסות והמכוסים המבוטח כנגד לתביעה בסיס המהווים אירועים עם בקשר

 אחת כל בגין האחריות גבול מעבידים חבות או/ו מקצועית אחריות או/ו שלישי

 להשתתפות בהתאם לתקופה $ 200,000 -ו למקרה $ 100,000 הנו בנפרד מהפוליסות

 בפוליסה כמפורט עצמית
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 כי ובתנאי ,המבוטח דרישת פי על ,עת בכל לסיום ניתן זה ביטוח כי בזה ומוסכם מוצהר .9

 דמי להחזר המבוטח זכאי יהיה שכזה במקרה .בכתב למבטח נמסרה כך על הודעה

 על הביטוח תקופת תום ועד הביטול שממועד נוצלה שלא התקופה בגין ששילם הביטוח

 . יחסי בסיס

  

 במחלוקת שנויים אינם אשר תשלומים בפוליסה האמור למרות כי בזה ומוסכם מוצהר  .10

 .הסופי ח"הדו קבלת מיום ימים 21 בתוך למבוטח המבטח ידי על ישולמו

  

 וסוכם במידה אלא לשינוי או לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי היא זו לביטוח הצעה .11

 י"ע תקפה תהא זו הצעה  .מראש בכתב כך על הסכמתו ונתקבלה המבוטח עם אחרת

 .הצעות להגשת האחרון מהמועד יום 90 במשך המבטח

  

 בתנאים נוספים יום 60 -ל הביטוחים תוקף יוארך המבוטחים של מפורשת דרישה י"עפ .12

 .שנסתיימה השנה של

  

 המבטח  .למבוטח המבטח בין המוסכמים ההסדרים י"עפ יבוצע הביטוח פרמיות תשלום .13

 והמבטח בכתב למבטח יורה שמבוטח הפוליסה י"עפ פרמיות בתשלומי המבוטח את יזכה

 לו הורה לא שהמבוטח לפוליסות מקצתן או חלקן  ,ביטוח פרמיות לזקוף רשאי יהא לא

 מתייחס המבוטח של חובו כאשר  ,לעיל באמור לפגוע מבלי  ,מפורשת בצורה כך  על

 למבטח תהיה  ,משרה נושאי לביטוח פוליסה או קבלנים הסיכונים כל מסוג לפוליסה

 הביטול יכנס כזה ובמקרה לעיל כמפורט ,תשלום העדר בשל רק הפוליסה  לבטל הזכות

 .המבטח של ההודעה ממועד יום 90  לאחר לתוקף

 

 בין המוסכם י"עפ ישולמו הביטוח דמי  ,בפוליסות לרשום ובניגוד ספק הסר למען .14

 :כלהלן הביטוח תגמולי ישולמו  ,מפורשת הסכמה ובהעדר למבוטח המבטח

 

 זמני כיסוי כתב קבלת עד שווים תשלומים  7 -ב המשוערים הביטוח מדמי  75%  .א

 .המבוטח לביטוחי

 .המוסכמות הביטוח פוליסות קבלת עם תשולם התשלום יתרת  .ב

 פוליסות אותן בגין רק יהיה  ,תשלום אי בשל המבטח י"ע פוליסות ביטול  .ג

 .אחרות ביטוח פוליסות של גורף ביטול יהיה ולא תשלום בוצע לא שעבורן

 עליהם יחולו ולא במזומן כתשלום ייחשבו הביטוח תחילת מיום תשלומים 6    .ד

 .אשראי  דמי

 

  :כנגד ,השיבוב זכות על מוותרים המבטחים .15

 רשות כבר או בשכירות או המבוטח י"ע המוחזק רכוש בעלי. 

 מקובלים התקשרות בתנאי מסחר בקשרי המבוטח עם הנמצאים גופים או אנשים 

 .שיבוב זכות כלפיהם אין במקצועם
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 ח. הביטו– מקרה קרות לפני פיצוי מהם לתבוע זכותו על בכתב ויתר המבוטח אשר גופים

 .זדון בכוונת לנזק שגרם מי כלפי יחול לא ל"כנ הוויתור ולםא

  

 והרשימה הביטוח פוליסות לבין המוסכם המפרט בין סתירה תהיה שבו מקום לבכ .16

  .המוסכם המפרט של נוסחו יחול המבטח י"ע שהוצאו

  

 אתר של רכוש-אש בפוליסת ההגדרה לעניין אחד כאתר ייחשב הרשות שטח כל כי מ"מו .17

   .טבע נזקי בכיסוי

  

  ראשון נזק בסיס על הביטוח סכומי כולל הביטוח סכום כי ,בזאת ומובהר מוסכם .18

  .אוטומטי לקימום כפוף ,השונות בפוליסות

  

 הפוליסה תנאי לכל להסכמתם אישור תהווה  ,ב"המצ האישור על המבטחים חתימת  .19

 אחר או זה מסעיף מפורטות הסתייגויות להצעתם צרפו  ,אם אלא  ,במפרט המצוינים

  .במפרט

  

 עליה יהיה  ,שלישיים צדדיים נגד שיבוב תביעת להגיש מחליטה הביטוח וחברת במקרה  .20

 .לה שנגרם אחר הפסד וכל ) עצמית השתתפות(  המועצה  חלק את גם לתבוע

  

  

  

 _____________ תאריך                           ____________________ המבטח חתימת
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  מסמך ד'

  

  תאריך:

  

 י ו ס י כ  ב ת כ

  

  

  

 ,בזאת מאשרים  ,מ"בע לביטוח ישראלית חברה ____________________ מטה החתומים אנו
 .ב"הביטוחים  המצ מפרט י"עפ עין קניה,  המקומית למועצה ביטוחי כיסוי ניתן כי

 ביטוחים כל לגבי ,שנה למשך 01/09/2020 ביום שתחילתה ביטוח לתקופת מתייחס הכיסוי כתב

  .ב"המצ אחרת הודעה בכל או/ו במפרט המפורטים

  

 את מהווים  ,ב"המצ במפרט כמפורט הביטוח ותנאי הכלליים התנאים עם ביחד הכיסוי כתב

 ביטוח מסמכי יוצאו אם  ,הביטוח תקופת במשך יוגבל או/ו יפגע לא ותוקפן המלאות הפוליסות

 .אחרים

  

 החתום על באנו ולראיה

  

  

  חברה לביטוח בע"מ    __________________
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  'המסמך 

  

  מפרט לביטוח אש מורחב

  2016נוסח ביט 

  

  כמפורט בתנאים הכלליים שם המבוטח   :

  לשנה -  01/09/2020 תקופת ביטוח :

נכסי דניידא ונכסי דלא ניידא ( לרבות תשתיות, מתקנים, מאגרי מים, סככות,  מהות הביטוח :
צריפים, מבנים לשימור, גדרות, שערים, עצים וצמחי נוי, מתקני ספורט, משחק 

, לוחות פרסום, מנהרות, תחנות אוטובוס וכן אנדרטאות, ונופש, מתקני תאורה
פסלים, יצירות אומנות, מזרקות לרבות כאלה המוצבים תחת כיפת השמיים) מכל 
סוג ותאור המשמשים לכל מטרה הקשורה לעיסוקם של המבוטחים, לרבות ציוד 
לסוגיו, המשמשים את המבוטחים כרשות מקומית, ציוד בתי ספר וגני ילדים, 

בים, מצלמות, כלי עבודה, כלי נגינה, בהימצאו בכל מקום בשטחי מדינת מחש
ישראל והשטחים שבשליטת צה"ל. לרבות רכוש עמותות, עמותות נתמכות ע"י 
הרשות המקומית כולל כל רכוש אחר באחריות הרשות המקומית, וציוד ומתקנים 

אחר אשר  שמטיבם להימצא מחוץ למבנים, תשתיות מוניציפליות וכד' וכל רכוש
המבוטח הראשי יצהיר כי נגרם לו נזק כספי עקב אובדן או נזק לאותו רכוש בכל 

  מקום בשטח מדינת ישראל.

  

   ₪   15,000,000ך  ס   סכום ביטוח :

  )  נזק ראשון( תשתיות ₪   1,000,000 סך 

  

  כולל נזקי טבע ורעידת אדמה.

  

   נמוך יותר, עפ"י הצעת המציע, לרבות תשתיות, או סכום ₪ 20,000השתתפות עצמית: 

לאתר  שטח הרשות ייחשב( ₪ 50,000מהנזק; מקסימום  10% –נזקי טבע 
  ) .אחד

  כמקובל   -: נזקי רעש 

  

  

  + חותמת __________________ חתימה
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  הרחבות על בסיס נזק ראשון

  ביטוח)-(שאינן כפופות לתת

  

  כערכם בש"ח  סוג הרחבה  
(מו"מ כי סעיף זה  ₪ 300,000  פ ר י צ ה  .1

  כפוף לקימום אוטומטי)
  ₪ 300,000          כל הסיכונים  .2
  ₪ 400,000  לוחות חשמל ושנאים   .3
מהנזק, הגבוה  20%או  ₪ 800,000  פינוי הריסות  .4

  מבניהם
  - ₪ 200,000  גז קירור    .5

  ₪ 1,500 –השתתפות עצמית  
   ₪ 100,000  שבר שמשות   .6

  ₪ 1,000 –השתתפות עצמית 
גניבה (שאינה פריצה) לרבות של ציוד שטבעו   .7

  בשטח פתוח  להימצא
100,000 ₪ -   

  ₪ 1,000 –השתתפות עצמית 
  ₪ 400,000  הוצאות אדריכלים  .8
שקיעה והתמוטטות של מבנים שלא עקב הסיכונים   .9

  האחרים בפוליסה 
4,000,000 ₪  

מערך הנזק עד  5%הוצאות הכנת תביעה ומומחים  .10
  לסך

400,000 ₪  

  רכוש תחת כיפת השמים   .11
  נזק לרכוש שאין מטבעו להימצא תחת כיפת השמים

400,000 ₪  

  ₪ 200,000  רכוש בהעברה כולל הרחבה לאימפקט   .12
  ₪ 50,000  הוצאות שחזור מסמכים, תוכנה ומידע   .13
  ₪ 80,000  לאדם  $ 800חפצי עובדים, מתנדבים ואורחים עד   .14
  ₪ 2,000,000  רכוש בהקמה, הריסה, עבודות עד לסך   .17
מוצגים, חפצי אומנות ותערוכות ופסלי נוי, ציוד    .18

  אלקטרוני, ציוד צילום, כלי נגינה, ספרי תורה 
800,000 ₪  

   ₪ 2,000,000  אובדן תכולת מיכלים    .19
  

  נכסים בשכירות

במקרה בו המבוטח התחייב לערוך את הביטוח בגין הנכס השכור, מוסכם כי שם    .א
יורחב לכלול את המשכיר ו/או כל מי שהמבוטח התחייב להכלילו בשם המבוטח  המבוטח

הנכס השכור. כן, מוסכם כי הביטוח על פי פוליסה זו יהיה קודם לכל ביטוח אחר  לעניין
  אותו הנכס השכור. על ידי המשכיר בגין) אם נערך( שנערך

 למען הסר ספק, מובהר כי כל ההרחבות לפוליסה שעניינן בנכסים שכורים ו/או בחבות
  המבוטח כשוכר יחולו על הרחבה זו.

 מוסכם כי הביטוח בגין נכסים מושכרים בגינם התחייב השוכר לערוך ביטוח והנכללים  .ב
 ח שנערך על ידי השוכר,בביטוח על פי פוליסה זו, ייחשב ככיסוי עודף החל מעבר לביטו

  והמבטח מוותר על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף בביטוח הנערך על ידי השוכר.
 במקרה והשוכר לא ערך את הביטוח לו התחייב או שמבטחו לא הכיר בחבות על פי הביטוח
 שנערך על ידי השוכר, מתחייב המבטח לשפות את המבוטח בגין כל מקרה ביטוח, בכפוף

  זכויות המבוטח כלפי השוכר ו/או מבטחו".להמחאת 

 הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי החלה על המבוטח על פי תנאי הפוליסה  .ג
 או על פי דין על ידי מי מהמבוטחים, לא תשחרר את המבטח מאחריות לשפות את יתר

 םהמבוטחים בגין מקרה הביטוח או הוצאות שייגרמו להם עקב מקרה הביטוח. מוסכ
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בזאת כי שום תנאי מתנאי הפוליסה בין אם מופיע בדף הרשימה ובין אם בנוסח 
  אינו מהווה תנאי מוקדם לאחריות המבטח על פי פוליסה זו. הפוליסה,

 ,15,  7,  6למען הסר ספק, מובהר כי האמור בסעיף זה לא בא להתנות על הוראות סעיפים 
  ." 1981 -לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 18 -ו 17

  תחולת החוק 

לגרוע  המבטח מצהיר כי התנאים בפרק ההרחבות באו להרחיב ולשפר את תנאי הפוליסה ולא
המבוטח. יחד עם   מהם, וכל סתירה בין החוק ו/או הפוליסה לבין פרק ההרחבות תפורש לטובת

האמור בפוליסה, יהיה המבוטח  זאת, ובכל מקרה בו הוראות החוק יקנו עדיפות למבוטח על פני
  שאי לאמץ הוראות חוק אלו ביחס לאותו מקרה".ר

  

  

 ביטוח אש מורחב:
סכומי ביטוח   פירוט

  בש"ח
סה"כ פרמיה   מיון  

  בש"ח ברוטו
השתתפות 

עצמית 
  בש"ח

          15,000,000.00  מבנים ותכולה
          10,000.00  שבר שמשות

כספים בכספת 
  והעברה

50,000.00          

נזקי טבע ורעידת 
  אדמה

15,000,000.00          

 
  

 ביטוח פריצה
סכומי ביטוח   פירוט

  בש"ח
סה"כ פרמיה   מיון  

  בש"ח ברוטו
השתתפות 

עצמית 
  בש"ח

על בסיס נזק 
  ראשון

300,000.00 ₪.          
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  ו' מסמך

  מפרט לביטוח מעבידים

  נוסח ביט

  כמפורט בתנאים הכלליים שם המבוטח :

  לשנה -01/09/2020 תקופת ביטוח :

  כמפורט בתנאים הכלליים המבוטח :עיסוק 

  ₪  5,500,000  שכר עבודה :

  פקידי מועצה וכללי מהות עיסוק העובדים:

  למקרה ותקופה ₪ M 20 גבול אחריות :

  תאונת עבודה ומחלת מקצוע. ₪ 10,000 השתתפות עצמית :

  הרחבה:

  ש"ח. 800,000הוצאות בגין משפט פלילי, אשר עלול להוות תביעה עפ"י הפוליסה ע"ס 

  הרחבות לביטוח אחריות מעבידים

 -:)"הגנה בהליכים פליליים"(סעיף יא' להרחבות  .1
  

 מ ב ו ט ל  .א
הביטוח יוגדלו  גבולות האחריות לגבי הוצאות הגנה משפטית בהליכי פליליים לתקופת  .ב

 . $ 200,000ויעמדו על סך של 
  

המבטח  אשר לדעתמוסכם בזה כי בכל מקרה של תביעה על פי פוליסה זו, עקב מקרה ביטוח  .2
לראשונה על ידי  הינו תוצאה של הצטברות פגיעות בתקופה שקדמה למועד עריכת ביטוח זה

בגין מקרה הביטוח  המבטח, אזי יקבל המבטח על עצמו את האחריות לשפות את המבוטח
 -כאמור, בתנאי כי:

ביטוח מקרה ה במועד עריכת ביטוח זה לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביעה בגין  .ב
 כאמור.

כלפי  המבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח כל זכות לשיפוי העלולה לעמוד לזכותו  .ג
  הביטוח. מבטחיו הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת תקופת

מבטח  של המבוטח לא הייתה מבוטחת על ידי שחובתוהאמור בהתנאה זו לא יחול במקרה 
שהמבטח  הביטוח על פי פוליסה זו או במקרה כלשהו במשך התקופה שקדמה לתקופת

  הקודם הינו חדל פירעון".

ובדבר  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי פוליסה זו אינה כפופה לכל הגבלה בדבר העסקת נוער .3
ומנוחה,  עבודה בשבתות ובחגים ומועדי ישראל ולא תושפע מאי קיום הוראות שעות עבודה

קיבוציים  , על תקנותיהם, והסכמי עבודה 1954 -דוחוק עבודת נשים, תשי" 1951 -תשי"א
 ואחרים".

  
ויהוו  במקרה של נזק שיעמוד לתשלום לפי תנאי הפוליסה, יוחזרו גבולות האחריות לקדמותם, .4

שתידרש על  את גבולות האחריות שהיו לפני קרות הנזק. המבוטח מקבל על עצמו לשלם פרמיה
המבוטח אחרת. המבטח  מותם, אלא אם כן יורהידי המבטח, בגין השבת גבולות האחריות לקד

ובלבד שהודעה על כך תימסר  שומר על זכותו שלא להחזיר את גבולות האחריות לקדמותם,
 למבוטח".

  
מורחבת  למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות תיאור עיסוקו של המבוטח, מוסכם כי הפוליסה .5

 התקנה, הרחבה,  ודות בניה, שיפוץ,לכסות את חבותו של המבוטח כלפי עובדיו בקשר עם עב
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ביטוח תקף אחר שנערך  הריסה, העמסה, פריקה, הקמה ופירוק. כמו כן, מוסכם כי במידה וקיים
עבודות אלה אזי, תחול פוליסה זו  על ידי המבוטח או לטובתו, על פיו זכאי המבוטח לשיפוי בגין

 הביטוח האחר כאמור".על פי  כרובד נוסף החל מעבר לסכומים בגינם שופה המבוטח
  

 ."מבוטלות..... " -ל המילים "אחריות המבטח בגין פוליסה זו כפופה –התנאת ממונה בטיחות  .6
  

  מ ב ו ט ל –התנאת רשויות  .7

  

  

  ביטוח אחריות מעבידים

  

סה"כ פרמיה   מיון      
  בש"ח ברוטו

השתתפות 
עצמית 
  בש"ח

        עובדים 35
סה"כ משכורת 

  שנתית
5,500,000 ₪      

למקרה ולכל 
  תקופת הביטוח  

20,000,000 ₪           
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  'זמסמך 

  שלישי -מפרט לביטוח צד 

  2016נוסח ביט 

  כמפורט בתנאים הכלליים שם המבוטח :

  לשנה - 01/09/2020 תקופת ביטוח :

  למקרה ותקופה ₪  5,000,000    גבול אחריות :

  תשתיות ונזקי טבעבכל נזק, כולל  ₪ 20,000 השתתפות עצמית :

  הרחבות:

 הפוליסה תורחב לכסות את אחריותה השילוחית של מדינת ישראל.  .א
 

נבחרי   למען הסר ספק הפוליסה מכסה גם את אחריותו השילוחית של המבוטח בגין עובדים,  .ב
או מטעם  ציבור, יועצים, תלמידים, ועדי הורים, מתנדבים, משלחות וכל אדם הפועל מטעמו,

מתנדבים בגין  הפועל מטעמו, בארץ ובחו"ל. הפוליסה מורחבת לכסות אחריותגוף/ארגון 
 המועצה כלפי המתנדבים. מעשה או מחדל שנעשו בביצוע פעילות ההתנדבות, לרבות אחריות

  
 מו"מ כי בתביעות הנמוכות מסכום ההשתתפות העצמית יטופלו ע"י המבטחים, תוך מתן  .ג

 על זכויות המבוטחים.הודעת זהירות על ידי המבוטחים לשמירה 
  

למען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור הפוליסה מכסה אחריות בקשר עם הפעלת,   .ד
 מתקני שעשועים וספורט מכל סוג ותאור.

  
סוג  למען הסר ספק, הפוליסה מכסה אחריות בקשר עם צעדות מופעים ואירועים אחרים מכל  .ה

 ותיאור המאורגנים ע"י המבוטח ו/או עבורו.
  

אם  סה כוללת את אחריותם של גופים המבצעים פעולות בשיתוף עם המבוטח, למעטהפולי  .ו
 ביטחו עצמם בנפרד בפני אחריות כזו.

  
לגבולות  הפוליסה כוללת את אחריותו השילוחית של המבוטח בגין אנשים הנשלחים מחוץ  .ז

 המדינה.
  

היזק  חוק בשלפוליסה זו מורחבת לשפות את עובדי המבוטח בגין חבותו של המבוטח עפ"י ה  .ח
 לרכוש של עובדי המבוטח כולל כלי רכב בזמן עבודתם אצל המבוטח.

  
כנגד  הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם על חבותו החוקית של תלמיד כנגד תלמיד או של תלמיד  .ט

 צד שלישי בקשר עם אירוע הקשור לפעילות מוסד חינוכי שבאחריותו של המבוטח.
 

 לא יחול על: למען הסר ספק, חריג אחריות מוצר  .י
  
 .פעילות של תיקון, התקנה, הרכבה ואספקה של פריטי ציוד .1
 הכנה ואספקה של מזון ומשקה . .2

  
 הפוליסה תורחב לכסות את אחריות המועצה בגין נזקים אשר נגרמו לרכוש צ"ג כתוצאה  .יא

מטעמה.  משימוש בציוד מכני הנדסי נייד לסוגיו במהלך ביצוע עבודות על ידי הרשות ו/או מי
תעלה על  אחריותה של חברת הביטוח על פי פוליסה זו, בגין נזק לרכוש כאמור לעיל, לא

 למקרה אחד.  ₪ 1,000,000
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  הרחבות לביטוח אחריות כלפי צד שלישי

  הגדרות 

 –סייגים לחבות המבטח   .1
  

 "חבות בגין היזק גופני-יוחלף בנוסח הבא: –לסייגים לחבות המבטח  1סעיף    .א
  שנגרם להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל המבוטח. לעניין זהלעובדי המבוטח 

 "עובד" הינו מי שמכוסה תחת פוליסה לביטוח אחריות מעבידים שהוצאה
  למבוטח או שיכולה הייתה להיות מוצאת עבורו".

 /ב לסייגים: יוספו המילים: של המבוטח הראשי. 2סעיף   .ב
  

 מבוטלות וזאת, לעניין טיולים וסיורים/ג  2המילים "רכבים וכלי שייט מנועי" בסעיף  .2
 הנערכים ע"י המבוטח ובתנאי, שהרכבים אינם בהפעלתו של המבוטח.

  
התלמיד  הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של כל תלמיד כנגד תלמיד אחר ו/או חבות .3

 המבוטח. שלישי וזאת בגין אירוע הקשור לפעילות המוסד החינוכי שבאחריות-כלפי צד
  

  

  

  צד שלישייטוח אחריות ב

סה"כ פרמיה   מיון      
  בש"ח ברוטו

השתתפות 
עצמית 
  בש"ח

        
      

למקרה ולכל 
  תקופת הביטוח  

5,000,000 ₪           
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  'חמסמך 

  מפרט לביטוח אח' מקצועית

  

  

   ₪ 100,000  הגנה משפטית חריגה מסמכות בתום לב
  

  

  אחריות מקצועית לנושאי משרהיטוח ב

סה"כ פרמיה   מיון      
  בש"ח ברוטו

השתתפות 
עצמית 
  בש"ח

        
      

חריגה מסמכות 
בתום לב הגנה 

  משפטית

100,000 ₪           
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  'ט  מסמך

  

  מפרט לפוליסת תאונות אישיות

  נוסח ביט

  

  כמפורט בתנאים הכלליים שם המבוטח :

  לשנה - 01/09/2020 תקופת ביטוח :

  מתנדבים בשרות המועצה 10מהות הביטוח : 

  ₪ 110,000למקרה מוות ונכות:   : סכום ביטוח

  ₪ 500פיצוי שבועי : 

  

  הרחבות:

  

 מבוטל. 65הגבלת גיל   .א
 

  הביטוח יחול בעת פעילות המתנדבים בלבד עבוד הרשות.  .ב
  

  

  

  תאונות אישיותיטוח ב

סה"כ פרמיה   מיון      
  בש"ח ברוטו

השתתפות 
עצמית 
  בש"ח

            מתנדבים 10
למקרה מוות 

  ונכות לכל אחד
110,000 ₪           
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  'י מסמך

  

  

  מפרט לפוליסה אלקטרונית

  נוסח ביט

  

  כמפורט בתנאים הכלליים שם המבוטח :

  לשנה - 01/09/2020 תקופת ביטוח :

  כמפורט בתנאים הכלליים עיסוק המבוטח :

  ₪  200,000: סכום ביטוח 

 . D.V.D מחשבים, מצלמות, טלוויזיות, ציוד אורקולי, מערכות שמע וכריזה, מהות הביטוח :

  $ 500 השתתפות :

  רכוש, כמפורט במפרט.-ביטוח שיורי לביטוח אש הערה:

  

  

  ציוד אלקטרונייטוח ב

סה"כ פרמיה   מיון      
  בש"ח ברוטו

השתתפות 
עצמית 
  בש"ח

            
            

           ₪ 200,000    סה"כ 
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  י"אמסמך 

  כספיםמפרט לפוליסת 

  

  כמפורט בתנאים הכלליים שם המבוטח :

  לשנה - 01/09/2020 תקופת ביטוח :

  כמפורט בתנאים הכלליים :כתובת

  ₪  50,000: סכום ביטוח 

   ₪ 1,000 השתתפות :

  

  הרחבות 

  

  כמוגדר בפוליסה

  

  

  

  כספים בכספת ובהעברהיטוח ב

סה"כ פרמיה   מיון      
  בש"ח ברוטו

השתתפות 
עצמית 
  בש"ח

            
            

           ₪ 50,000    סה"כ 
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 "בי נספח

הבנת סעיפי המכרז     
 

 הצהרת המציע

 אנו הח"מ _______________________________נציג/ים מוסמך/ים מטעם (שם הגוף 

 להלן:"המציע")( __________פ.___.ת.ז./ח _________________ הצעה)  המשפטי מגישה

 טלפון ______________ _______ מיקוד כתובת________________________________

 _____________: פקס.

 מאשרים ומצהיר בזה:

כולם ביחד  וטופס זה (להלן פחיו,מכרז ונסהיטב את האמור בכל מסמכי ה קראנו והבנו .1
  בהם."מסמכי ההזמנה") ואנו מסכימים לכל האמור  וכל אחד לחוד:

  
לרבות הידע והניסיון  והמקצועית,, הטכנית הפיננסית יש למציע את היכולת הארגונית, .2

  על כל נספחיהם. כמפורט במסמכי ההזמנה, שירותים הנדרשים,ה לבצע את
  

 אשר עלולים לגרום לנגוד עניינים בין המציע לא נתן ו/או נותן שירותים לכל גורם שהוא, .3
 בין השירותים נשוא הזמנה זו להציע הצעות. אותם השירותים שהוא נותן ל

  

 ,המועצהעניינים בין המציע ובין -בכדי למנוע מצבים של ניגוד לעיל, 3מעבר לאמור בסעיף  .4
מצהירים  ,מועצההשיעבוד מול  המציע ו/או למי מעובדי המציע ו/או מי מבין החברים בצוות

 .י המועצהעובדים ו/או מועסקים במשרד מניות) ו/או-בעל שותף, עניין (לרבות:-שהם אינם בעל
לרבות חברה  יחול בשינויים המתאימים גם על כל חברה הקשורה למציע, בסעיף זה, האמור

מוגדרת כבעלת עניין במציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי מעובדי המציע ו/או מי מבין  אשר
 לחוק החברות, 1בסעיף ולפי הגדרת בעל עניין  מוגדר כבעל עניין בה, הצוות המוצע, חברי

 .1999-התשנ"ט
  

 המציע מצהיר כי הנו מודע לכך שההצעות תבחנה לפי אמות המידה כפי שפורטו במסמכי .5
 ההזמנה. 

 
ולהתחיל במתן השירות  המציע מתחייב לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם, .6

ולהמשיך  מועצה,העל פי לוח זמנים שייקבע על ידי  או בכל יום אחר כפי שיידרש, מיידית
 ובתנאים המפורטים בהסכם.  בנתינת

  

 ימי עבודה 8בתוך  (על נספחיו) המציע מתחייב להעביר למועצה הסכם חתום כדבעי .7
 מההודעה בדבר הזכייה (הודעה כי החוזים מוכנים לחתימת החברה). 

  

 מכל טעם במקרה בו, יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 120ההצעות תעמודנה בתוקף  .8
 או שההסכם עם המציע הזוכה מועצה להתקשר עם המציע הזוכה,הלא יעלה בידי  שהוא,
 תנאי סעיף זה יחולו גם מועצה רשאית לקבל את הצעת המציע הבא בדרוג.התהיה  יבוטל,

 בשינויים הנדרשים.  , כאמור לאחר החלפת המציע 
  

  

 תאריך:______________ חותמת:_____________  חתימה:_________________
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  גי"נספח 

הניתנים במעמד  הצהרה בדבר שמירת סודיות ואבטחת מידע לעניין החומרים
 קבלת מסמכי המכרז

 ___________________ ______________עובד בחברת  אני __________________ת.ז.

)או כלפי המועצה – (להלן מועצה מקומית עין קניה כלפי  החברה)מצהיר ומתחייב בזה, -(להלן 
 החברה:

בין במשך תקופת העסקתי בחברה או על ידה ובין לאחר  להראות או למסור, לא לגלות, .1

לרבות שום סודות  את החומרים שהגיעו לידי במעמד קבלת מסמכי המכרז, אדם או גוף, לשום מכן,

ל ולעניין או לחברה בכל למועצהאו של החברה וכל מידע הנוגע  המועצהאו אחרים של  מסחריים,

 עסקיהן, או כל מידע הקשור במישרין או בעקיפין ברכושן, בפרט, ההתקשרות נשוא מכרז זה, הסכם

 או בחברה או הבאים עימהן במועצהוהאנשים או הגופים הקשורים  ספקיהן, לקוחותיהן, ענייניהן,

 או החברה, המועצהנושאי מחקר ופיתוח של  אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ולרבות, במגע,

 תנאי התקשורת עם לקוחות וספקים /מתכננים, תחשיבים, מחירים, תהליכים, שיטות ייצור,

 וזאת בין שהסודות והאינפורמציה האמורים הגיעו אלי כתוצאה שרטוטים מסמכים וסודות,

 ובין שהגיעו לידיעתי בכל אופן אחר שהוא. למועצהמהעסקתי בחברה או במתן שירותים 

 

שות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות הכנת ההצעה למכרז זה וביצועה לא לע .2

 וכו',שלא למטרות אלה. העתקים, כולל בצוע שכפולים, העבודה נשוא מכרז זה, של

  

להחזיר את החומרים שניתנו לי במעמד קבלת מסמכי המכרז עד המועד האחרון להגשת  .3

  למכרז. ההצעות

  

על פי הצהרה מהווה עבירה על חוק  המועצהייבויות כלפי כי ידוע לי שאי מילוי ההתח .4

  .-1977התשל"ז העונשין,

  

ללא אישור בכתב  למאן דהוא, לעיל,  2או 1כי ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  .5

 נזקים כלכליים משמעותיים ביותר. למועצהלול להסב ע ,מהמועצה

התחייבות  החומר הארגוני שנמסר לידי.התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר הגשת ההצעה והחזרת 

 לא תחול על מידע שהוא בבחינת נחלת הציבור. זו

 שם העובד :________________    שם החברה/המתכנן :________________

 חתימת העובד _______________      עובד :_______________ ת.ז. מס'

 _______________  תאריך:
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  די"נספח 

  שלא כדין תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים 

____________לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  אני הח"מ ______________ת.ז.
 מצהיר/ה בזה כדלקמן : אם לא אעשה כן, לעונשים הקבועים בחוק, אהיה צפוי

תצהירי זה בשם _____________________שהוא הגוף המבקש להתקשר  הנני נותן/נת .1
 עם הממשלה

  (להלן "הגוף"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם הגוף.

משמעותם כהגדרתם  "תושב ישראל" -"הורשע" ו המונחים "בעל זיקה", בתצהירי זה, .2
.אני מאשר/ת כי הוסברה לי 1976-התשל"ו לחוק עסקאות גופים ציבוריים, ב 2 בסעיף 

  אלה וכי אני מבין אותם. משמעותם של מונחים

  (מחק את המיותר)

לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן  אליו, הגוף ו"בעל הזיקה" 
בעבירה לפי חוק שכר  של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה, ההצעה

  .2002באוקטובר 31,אשר נעברו אחרי יום 1988 -מינימום ,התשמ"ז

ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן  הורשעו אליו, " הגוף ו"בעל הזיקה 
בעבירה לפי חוק שכר  הגוף לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה, ההצעה של

ה ,אך ההרשעה האחרונ2002באוקטובר 31,אשר נעברו אחרי יום  1987-התשמ"ז מינימום,
למועדמתן ההצעה של הגוף לצורך ההתקשרות הנוכחית עם  לא הייתה בשנה שקדמה

  הממשלה.

  הגוף הינו "תושב ישראל". .3

  (מחק את המיותר)

לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן  אליו, הגוף ו"בעל הזיקה" 
בעבירה לפי חוק  של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה, ההצעה

,אשר נעברו 1991-עובדים זרים(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),התשנ"א
  .2002באוקטובר 31אחרי יום 

ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן  הורשעו אליו, הגוף ו"בעל הזיקה" 
בדים זרים בעבירה לפי חוק עו הגוף לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה, ההצעה של

 31,אשר נעברו אחרי יום 1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),התשנ"א (איסור העסקה
,אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של 2002באוקטובר

  ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה. הגוף לצורך

  להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, .4

__________________     
 חתימת המצהיר    

 א יש ו ר

  הופיע/ה בפני  עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________ _______________, אני הח"מ,

רח'________________בישוב/עיר______________מר/גב'____________בבמשרדי

/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי ________________ת.ז. עצמו/ה על ידי _שזיהה/תה 

האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את

 התצהיר דלעיל. חתם/מה בפני על לא ת/יעשה כן,

_____________  ____________________________  _________________  
 חתימת עוה"ד    חותמת+מספר רישיון עריכת דין      תאריך  
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  ו"טנספח 

   המשתתפים במתן השירות/קבלן המשנה הצהרת הגופים - 

 אני הח"מ ______________ת.ז/.ח.פ ____________הנני מצהיר בזאת:

 (יש / סוכן ביטוח הנני משתתף בביצוע השירותים נשוא מכרז זה עם /קבלן המשנה של  

  

  

   מגיש ההצעה), ______________________(שם הגוף המשפטי    למחוק את המיותר)

 

  פ._________________(להלן:"המציע") לעניין העבודות נשוא מכרז זה.ת. ז./ח. 

 

  הנני מבין את כל סעיפי המכרז. 

 

בכפוף  או המציע, המועצהשנמסרה לביצועי על ידי  השירותאת  לתתהנני מתחייב בזאת  
  תנאי מכרז זה. לכל

 

  הנני מתחייב לבצע את כל פרטי ההסכם על נספחיו במלואם. 

 

 :______________________________המשנהשם קבלן 

 :___________________________________מספר מזהה

 ________________________________________תאריך:

 :_______________________________________חתימה

 א יש ו ר

במשרדי  הופיע/ה בפני _______________,עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________ אני הח"מ,

ברח'________________בישוב/עיר______________מר/גב'_____________שזיהה/תה 

/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ________________ת.ז. עצמו/ה על ידי

האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,חתם/מה בפני  להצהיר את

 לעיל.התצהיר ד על

 _______________  ________________________________ _______________ 
 חתימת עוה"ד          חותמת+מספר רישיון עריכת דין    תאריך  
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  ז"טמסמך :

  נוסח ערבות בנקאית

  

 202010/ערבות בנקאית להשתתפות במכרז מס 

  

 לכבוד:  

 עין קנייא  ה מקומיתמועצ

   

 הנדון:  כתב ערבות

  

מכרז בקשר למכרז פומבי מס' ) להלן: "המבקש"( פי בקשת ___________________ -על .1
הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם ,  2021-2020לביטוח מועצה מ.מ. עין קניה לשנת  10/2020

, בתוספת הפרשי ) ₪  ים אלףעשרובמילים: ( ₪ 000,20-לכם כל סכום עד לסך השווה ל
ידי הלשכה המרכזית -הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על

, בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, מדד )להלן: "המדד"(לסטטיסטיקה 
  לבין מדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות. 2020 יוניחודש 

ימים מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה  5ידינו תוך -סכום הערבות ישולם לכם על .2
מקומית, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה החתומה ע"י המועצה , בכתב

לי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת בלהוכיח ולנמק את דרישתכם ומ
  המבקש.

פיה צריכה להימסר -וכל דרישה על כולל 2020 בנובמבר 13תוקף ערבות זו יהיה עד ליום  .3
לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם 

  מקומית.הפי דרישת גזבר המועצה -ימים נוספים על 90ידינו לתקופה של -הוארכה על

  ערבותנו זו איננה ניתנת להסבה או העברה בכל צורה שהיא. .4

  

  בכבוד רב, 

חתימה+ חותמת ______________    שם מלא _______________    תאריך: ___________
    

  בכבוד רב,

  בנק______________

  סניף _______________
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   .ז"ינספח 

  

  הצהרה על שמירת סודיות 

 

(להלן אני _________________ ת"ז ____________  עובד  בחברה/גוף/עסק _____________ 

  וכלפי המציע:מ.מ. עין קניה או מועסק על ידה, מצהיר ומתחייב בזה, כלפי  )"המציע" –

לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי בחברה ו/או על ידה  ובין לאחר מכן, לשום  .1

 למועצהו/או של המציע ושום מידע הנוגע  המועצהאדם או גוף, שום סודות מסחריים, ו/או אחרים של 

) בפרט, או שום "ההסכם" -(להלן  זהמכרז המועצה בכלל ולעניין הסכם ההתקשרות עם  ו/או למציע

מידע הקשור במישרין או בעקיפין, ברכושם, עסקיהם, ענייניהם, לקוחותיהם, ספקיהם והאנשים או 

ו/או במציע או הבאים עימם במגע לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור  במועצההגופים הקשורים 

ו/או המציע, שיטות יצור, תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי  המועצהלעיל, נושאי מחקר ופיתוח של 

התקשרות עם לקוחות וספקים, שרטוטים מסמכים וסודות, וזאת בין שהסודות והאינפורמציה 

ובין שהגיעו לידיעתי בכל  למועצהאה מהעסקתי במציע ו/או במתן שירותים האמורים הגיעו אלי כתוצ

  אופן אחר שהוא;

לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצוע השירותים נשוא מכרז זה, כולל בצוע  .2

  שכפולים, העתקים וכיו"ב;

בירה על חוק העונשין, על פי הצהרה זו מהווה ע המועצהידוע לי כי אי מילוי ההתחייבויות כלפי  .3

  ;1977 –התשל"ז 

, עלול מהמועצהלעיל, למאן דהו, ללא אישור בכתב  2ו/או או  1ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  .4

  נזקים כלכליים משמעותיים ביותר; להלהסב 

התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול על מידע  .5

  בבחינת נחלת הציבור.שהוא 
  

.  

  

  

        חתימת העובד         שם החברה/ספק  

  

  

  

  

  

            תאריך:  
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   ח"ינספח 

 הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים

  

"המציע") כי לא מתקיים  הנני ___________מצהיר בשם המציע חברת ____________(להלן:
בעלי תפקידים המועסקים אצל לניגוד עניינים במישרין או בעקיפין מצד המציע ו/או  כל חשש

 מטעמו בנוגע למכרז זה ולעבודות המפורטות בו. המציע ו/או מי

הנני מתחייב להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים 
על כל נתון או  אני מתחייב להודיע באופן מיידי .המועצהחשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי  או

וזאת בכל שלב  מיד עם היוודע לי עליהם, שבגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, מצב
 ההתקשרות עם המדינה. משלבי

של זיקה או קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תיבחן  ההחלטה על קיומו של ניגוד עניינים במקרה
כך כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד ואולם אין ב ,המקומית עין קניה מועצההידי  על

של ניגוד עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם  עניינים או חשש לקיומו
  של ניגוד עניינים. גורמים העלולים להעמידו במצב

הנני מצהיר בזאת כי במידה והמציע יזכה אזי ימנע במשך כל תקופת הסכם ההתקשרות שייערך 
מועצה מליטול חלק בעבודה כלשהי הקשורה למכרז ואשר יש בה בכדי ליצור מצב של הלבין  ובינ

 עניינים במישרין ובעקיפין. ניגוד

הנני מתחייב ליידע את מועצה המים במידה ויתעורר חשש כלשהו לניגוד עניינים כאמור לעיל וידוע 
 אשר מתקיים לגביה חשש לניגודמועצה שלא להעביר למציע עבודה הכי במקרה זה תהיה רשאית  לי

 עניינים והכול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר מתן  בלי לגרוע מכלליות האמור,
ידוע לי שההחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים או חשש  בכל שלב שהוא. נושא פנייה זו, השירותים

ואני מתחייב  באופן בלעדי, ,למועצהנתונה  גם לאחר תקופת ההתקשרות, ם,לקיומו שלניגוד ענייני
 כפי שיהיו בכל עת. להנחיותיה, לפעול בהתאם

 לפי שיקול דעת מועצה בעניינים הנוגעים להצהרתי זו,האני אקבל על עצמי לבצע כל החלטה של 
 רבות החלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין המדינה.ל מועצה,ה
  

  

  

 מספר מזהה:___________________       המציע: ____________________שם 

  

 תפקיד:___________________    שם החותם:____________________ 

  

 תאריך:____________________  חתימה וחותמת:____________________
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  'ט"נספח י

 הצהרה על חלקים חסויים

 :חלקים חסויים

  

   הבאים בהצעתנו יהיו חסויים ולא יועברו למציעים האחרים.הננו מבקשים שהסעיפים 

 

 יש לחתום על מסמך זה ולהגישו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם:

  
 עמוד לבקשה פירוט הנימוקים

 בהצעתנו
 מס' נושא

 הסעיף
 

        

        

        

        

        

        

        

  
 יחשב הדבר כאילו אין חלקים חסויים בהצעתכם. ונספח זה לא יוגש,במידה  *לתשומת לבכם,

  

   

   

  

 _____________________  __________________  _________________ 
  חתימה +חותמת החברה   שם המציע   תאריך  

 

  


