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הזמנה להציע הצעות
עיריית עכו (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לביטוח רכבי העירייה על פי התנאים
המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית ,באמצעות מחלקת הגבייה ,בטלפון  ,04-9956002/3/5בין
השעות  ,8:00-15:00תמורת תשלום בסך של  400ש"ח ,שלא יוחזר מכל טעם שהוא.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,קודם לרכישתם ,באתר העירייה.
את ההצעות ,במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי  – 36/2020ביטוח רכבי העירייה" יש למסור
ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה ,אשר בקומה ב' בבניין העירייה (אצל
משה סעדה) ברחוב ויצמן  ,35עכו ,לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה .יש לוודא כי
המעטפה תחתם על ידי מקבלה וכן תצוין השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד ,עד ליום שלישי ,ה 8.12.20 -עד לשעה  .13:00הצעות אשר
תגענה מכל טעם שהוא לתיבת המכרזים לאחר המועד הנקוב לעיל לא תתקבלנה ולא תדונה.

__________________
עיריית עכו
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מכרז פומבי 36/2020
ביטוחי רכבי העירייה
מסמך א'
תנאים כלליים
א.

כללי

.1

1.1

עיריית עכו (להלן" :העירייה" או "המבוטח") מזמינה בזה הצעות מחיר לביטוח רכבי
העירייה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה – מכרז פומבי  36/2020ובנספחיו
(להלן" :המכרז").
העירייה תהא רשאית שלא להתקשר עם הזוכה בחלק מן הביטוחים המופיעים במפרטי
המכרז .עם זאת העירייה לא תפצל את הביטוחים אלא אם תהיה סיבה משמעותית לכך.

2.1

תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה במכרז יהיו בכפוף למפרט ביטוח הרכב המצורף
למסמכי המכרז כנספח א';1/
העירייה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז.
השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב,
לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות
שנמסרו על ידם.

1.2
.2

2.2

.3

העירייה תהא רשאית לשאת ולתת עם הזוכה במכרז זה לשיפור הצעתו ,והחוזה שיחתם יהא
תוצאת המשא ומתן המוסכמת על הצדדים.

.4

שאלות ,הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה
ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לאחראית הביטוחים בעירייה – גב' שגית ברזני (להלן:
"מנהלת הפרויקט") למייל ,sagit@akko.muni.il :עד לא יאוחר מיום ג' ,ה1.12.20-
עד לשעה .13:00
באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון.04-9956174 :
תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב
גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעירייה,
למעט מנהל הפרויקט והן לא יחייבוה.
הסתייגות ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס"ק  1לא תידון וצירופה
למסמכי ההליך עלול להביא לפסילת ההצעה.
משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס"ק 1
לעיל יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירויות ,שגיאות או אי התאמות
וכיו"ב טענות.

4.1

4.2
4.3

.5

את ההצעות ,במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי  - 36/2020ביטוח רכבי העירייה" יש
למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה) ,אשר
בקומה ב' בבניין העירייה ברחוב ויצמן  35עכו לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל .יש לוודא כי
המעטפה תחתם על ידי מקבלה וכן תצוין השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום שלישי ,ה 8.12.20-בשעה .13:00
הצעות אשר תגענה למשרדי העירייה לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ,מכל סיבה שהיא -
לא תתקבלנה ולא תדונה.
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ביטוחי רכבי העירייה
מסמך א'
ב.

תנאים להשתתפות במכרז

.6

במכרז זה רשאים להשתתף יחידים ותאגידים (להלן" :המשתתף") העומדים ,במועד הקבוע
כמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בכל התנאים המפורטים להלן:
 6.1על המשתתף להיות בעל רישיון מבטח כהוראת סעיף  15לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח) ,תשמ"א 1981-בתוקף לשנת  2020בענפי הביטוח הנדרשים במכרז זה.
על המשתתף לצרף להצעתו העתקי הרישיונות תקפים לשנת .2020
אי צירוף המסמכים הנדרשים בס"ק זה יביא לפסילת ההצעה.
 6.2.1 6.2על אף האמור בס"ק  ,1ניתן להגיש הצעה בשיתוף סוכן ביטוח מורשה ,לצורך
סיוע מינהלי למשתתף ,ובלבד שסוכן הביטוח עומד בתנאים המפורטים להלן
בסעיפים  6.2.3ו . 6.2.4
מובהר בזאת כי על ההצעה להיות מוגשת על שם המבטח וכל המסמכים
הנדרשים יהיו על שם המבטח ,למעט המסמכים הנדרשים בס"ק זה ולמעט
נספח ב' ,5/אשר יהיה על שם הסוכן .
גם אם תוגש ההצעה בשיתוף עם סוכן ביטוח ההתחשבנות הכספית תתנהל בין
המבטח הזוכה לעירייה.
הסוכן מתחייב לפעול אך ורק על פי הוראות העירייה בשאלות והחלטות
6.2.2
ביטוחיות ,מקצועיות ,עסקיות ,תביעות .הוראות ס"ק זה אינן מפחיתות
מאחריות המבטח ,הסוכן או מי מטעמם לכל ענייני הביטוח של העירייה וכן את
היות הסוכן שלוח של חברת הביטוח.
סוכן ביטוח לא ישתתף בהצעה של יותר ממשתתף אחד.
6.2.3
 6.2.4על סוכן הביטוח להיות בעל רישיון סוכן ביטוח כהוראת סעיף  24לחוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,תשמ"א 1981-בתוקף לשנת  ,2020בעל ניסיון של
שלוש שנים לפחות כסוכן של ביטוח כללי .ובעל תיק ביטוח בהיקף פרמיות
בביטוחי רכב של ( ₪ 250,000מאתיים וחמישים אלף ש"ח) לפחות בשנת .2020
על משתתף המבקש להגיש הצעתו בשיתוף סוכן ביטוח לצרף להצעתו את
6.2.4
המסמכים הבאים:
 6.2.4.1רישיון סוכן ביטוח בתוקף לשנת  .2020לא יצורף הרישיון תחשב
ההצעה כאילו הוגשה על ידי המבטח לבדו.
 6.2.4.2אישור מאת המבטח כי הסוכן מורשה לייצגו.
 6.2.4.3מסמכים (מצד ג') להוכחת ניסיון קודם של שלוש שנים לפחות כסוכן
של ביטוח כללי.
 6.2.4.4אישור רו"ח או חברת ביטוח אודות היקף פרמיות בביטוחי רכב בשנת
 2019בהיקף שאינו נמוך מ( ₪ 250,000-מאתיים וחמישים אלף ש"ח).
 6.3על המשתתף להיות נעדר קרבה לעובד הרשות המקומית ו/או לחבר מועצה בהתאם
להוראות הדין.
על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה
בנוסח המצורף כנספח ב' 1/למסמכי הליך זה.
על אף כל האמור לעיל ולהלן  -משתתף המגיש הצעתו בשיתוף עם סוכן ביטוח כאמור
בסעיף  7.2.1לעיל ,יחתם אישור העדר הקרבה הן על ידי המשתתף והן על ידי סוכן
הביטוח ושני האישורים יצורפו להצעה.
 6.4על המשתתף להיות מי שמתקיים בו תנאי סעיף 2ב' ו2 -ב' 1לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו.1976-
על המשתתף לצרף להצעתו תצהיר מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף קטן
זה בנוסח המצורף כנספח ב' 2/למסמכי הליך זה.
 6.5על המשתתף להיות מי שמתקיימות בו הוראות סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976-
על הזוכה לצרף להצעתו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-ואישור על ניכוי במקור.
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.7

7.1

7.2

להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית ,מקורית ,אוטונומית ,על סך ( ₪ 10,000עשרת
אלפים ש"ח) ,שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת המשתתף (המבטח) ולפקודת
העירייה ,בתוקף עד ליום .23.3.21
על הערבות להיות בנוסח הערבות המצורף כנספח ב' 4/למסמכי מכרז זה במדויק.
העירייה תהא רשאית לחלט את מלוא סכום הערבות כל אימת שהמשתתף לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה ו/או יחזור בו מהצעתו ,כפיצוי קבוע ומוסכם מראש
בגין נזקיה כתוצאה מאי עמידת הזוכה בתנאי הצעתו ,לרבות אי הנפקת הפוליסות ,וזאת
מבלי לפגוע בזכותה של העירייה לכל סעד אחר או נוסף לרבות אכיפת הסכם הביטוח.

ג.

ההצעה

.8

כל המסמכים המצורפים למסמכי המכרז ,יהיו על שם המשתתף בלבד ,למעט המסמכים
הנדרשים בסעיף  6.2לעיל ובכפוף לאמור בסעיף  6.3לעיל.

.9

החתימה על מסמכי המכרז והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי
המכרז כולם ,על נספחיהם ,והוא מבינם ומסכים לתנאים המופיעים בהם.

10.1 .10
10.2
10.3

10.4

הצעת המשתתף תוגש ב –  2עותקים על גבי טופס הצעת המשתתף מהווה חלק מתנאי
מכרז זה ,אשר ימולאו בהדפסה או בעט .הצעות שתוגשנה ממולאות בעיפרון – לא
תידונה.
על המשתתף לחתום על כל עמוד מעמודי מסמכי המכרז ,בחותמתו וחתימת מורשי
החתימה בשמו ,לרבות נספחיו ומפרטיו.
אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי המכרז ו/או כל שינוי ו/או תוספת שייעשו
במסמכי המכרז ו /או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
יודגש כי עקב אופיו של המכרז תהא העירייה רשאית ,אך לא חייבת ,לדון גם בהצעות
החורגות מתנאי המכרז המבוקשים.
ההצעה תאו שר בסופה על ידי עו"ד או רו"ח כחתומה על ידי מורשי החתימה מטעם
המציע ומטעם הסוכן (ככל שההצעה מוגשת בשיתוף עם סוכן ,כהוראת סעיף  6.2לעיל).

 .11הצעת המשתתף תוגש בשקלים בלבד.
 12.1 .12ההצעה תתייחס לתשלום הפרמיות במזומן .מזומן יחשב כתשלום הפרמיות ב – 5
תשלומים חודשיים ,שווים ורצופים החל מתום החודש בו תחילת תקופת הביטוח
ואילך.
 12.2המשתתף יפרט בהצעתו הצעה חלופית לתשלום הפרמיות ב –  12שיעורים חודשיים,
שווים ורצופים ,שישולמו החל מיום תחילת תקופת הביטוח ואילך .בהצעתו יפרט המציע
את שיעור דמי האשראי הנדרש על ידו בעבור חלופה זו.
 .13העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות
ההצעה ותנאיה ותנאי שוק הביטוח באותה עת .סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות
האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים במכרז.
 .14כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה
על המשתתף ,והמשתתף לא יהא זכאי ,מכל סיבה שהיא ,להחזר ו/או לשיפוי ,בין חלקי ובין
מלא ,בגין הוצאות אלה.
 .15ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  90יום מהמועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז.
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בחינת ההצעות והודעה על הזוכה במכרז

 16.1 .16העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד
מהמשתתפים ,לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות להליך ,להשלים ו/או לתקן בהתאם
לדרישות ההליך כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש
המשתתף לצרף להצעתו ,בין היתר ,לצורך עמידתו בתנאי הסף של ההליך.
דרישה כאמור ,היה ותינתן ,תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים ,תוך
הזמן הקצוב שיקבע בה ,אך לא מעבר לכך ,והליך זה לא יקנה זכות כלשהי מעבר לכך.
 16.2ס"ק  1לא יחול על מסמך ערבות המשתתף.
 .17כמו כן שומרת לעצמה העירייה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד
מהמשתתפים לאחר הגשת ההצעות להליך להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים
דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולות של המשתתף וזאת ,בין היתר ,לצורך עמידתו בתנאי
הסף של ההליך ,אף אם מסמכים אלה לא נדרשו במסמכי ההליך.
 .18העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה והיא רשאית
להחליט שלא להתקשר עם הזוכה בחלק מן הפוליסות נשוא מכרז זה ו/או לחזור בה מן המכרז.
 .19בעת בחירת ההצעה הזוכה תשקול העירייה ,את הנתונים הבאים:
 19.1גובה הצעת המשתתף – ;90%
 19.2מידת התאמת ההצעה לדרישות מסמכי המכרז לרבות מפרטי הביטוח – ;10%
 19.3העירייה תהיה רשאית ( אך לא חייבת ) לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעה של מציע,
במצב בו קיים חוסר התאמה בלתי סביר אשר פוגע בכיסוי הביטוחי ,באופן כזה שאינו
מאפשר לעירייה להתקשר עם המציע.
 20.1 .20עדיפות תינתן למשתתף אשר הגיש הצעתו בשיתוף עם סוכן מקומי (להלן" :המשתתף
המקומי") כמפורט להלן :היו מחירי ההצעה הזוכה נמוכים מהצעת המשתתף המקומי
בשיעור של עד  4%תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי ,היא ההצעה
הזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים להוריד מחירי הצעתו ולשפרה לכדי
התנאים אשר הוצעו על ידי המשתתף בעל ההצעה הזולה ביותר .היה והמשתתף המקומי
לא יסכים להוזיל את הצעתו ולשפרה כאמור לעיל ,תחשב ההצעה הזולה כהצעה הזוכה
בהליך.
" 20.2משתתף מקומי" לעניין סעיף  20.1לעיל ,הינו מי שהתקיים בו אחד מן התנאים
שלהלן:
" 20.2.1ביחיד" – באם אותו יחיד הינו תושב העיר עכו או מי שמנהל בעיר עכו עסק
פעיל ומשלם בגין דירתו או מקום עסקו אלה ארנונה לעירייה ולפחות 30%
מעובדיו (ככל שמועסקים עובדים) הינם תושבי העיר.
" 20.2.2בתאגיד" – באם משרדו של התאגיד הוא בעיר עכו והוא משלם בגין משרד זה
ארנונה לעירייה ולפחות  30%מעובדי התאגיד הם תושבי העיר.
 20.2.3על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך
את הצהרת הסוכן המקומי והמסמכים הנדרשים בנוסח ההצהרה המצורף
כנספח ב' 5/למסמכי הליך זה.
 .21לזוכה במכרז תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ו/או במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו
במסמכי המכרז.
משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב ,אליה תצורף הערבות הבנקאית שצורפה
על ידו להצעתו במכרז.
 22.1 .22משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,תהא העירייה רשאית לבטל
לאלתר את זכייתו במכרז בהודעה בכתב.
 22.2בוטלה הזכייה במכרז מכל סיבה שהיא התלויה בזוכה רשאית העירייה להגיש את
הערבות הבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה והזוכה
יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.
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 .23המשתתף יצרף להצעתו את כתב הכיסוי הזמני המצורף כנספח ב' 3/למסמכי המכרז ,כשהוא
חתום ותקף.
ה.

תנאי ההתקשרות

 24.1 .24המבוטח על פי פוליסות הביטוח יהיה עיריית עכו ו/או עמותות וגופים משפטיים אחרים
הקשורים לעירייה ו/או נמצאים בשליטתה המלאה או החלקית ו/או המתוקצבים ע"י
העירייה ו/או שלעירייה יש חובה חוקית ו/או חוזית לבטחם לרבות עובדי הגופים הנ"ל
וכל מי שנהג ברכבים המבוטחים בהרשאת המבוטחים ו/או מדינת ישראל (כביטוח
ראשוני ביחס לביטוחיה וזאת רק במידה והמבוטח מחויב לרשמה כמבוטח) ו/או כל גוף
ו/או כל אדם הפועל בשמם/עבורם ,בגין פעילויות כלשהן בכל שטח מדינת ישראל
והשטחים לרבות בסיסים ועמדות הנשלטים ע"י צה"ל (להלן" :מדינת ישראל").
 24.2העירייה הינה המבוטח הראשי ורק היא רשאית לתת הוראות למבטח ,לסכם עם
המבוטח על סילוק של תביעות ,לשנות מבוטח או מוטב או להסב ביטוח .וזאת ללא
תשלום נוסף.
 .25תקופת הביטוח:
א.

ביטוח הרכב יהיה לתקופה הראשונה יהיה .31.12.2021 – 01.01.2021

ב.

בתום "תקופת הביטוח הראשונה" תהיה העירייה רשאית להאריך את תוקף
הביטוחים לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם ,עד לתקופה כוללת בת  5שנים
בסה"כ ,בהודעה בכתב שתימסר למבטחים .בתקופות ההארכה יחולו כל התנאים
המוסכמים עם המבטחים לגבי "תקופת הביטוח הראשונה" עד כמה שלא שונו
בהסכמת הצדדים.

 26.1 .26על גבי הפוליסות שיומצאו לעירייה ירשם" :הפוליסה הינה בכפיפות לתנאי התנאים
הכללים והמפרטים במכרז פומבי  36/2020של עיריית עכו ,ובהחלת השינויים המוסכמים
בתנאי המכרז .במידה ותתגלה סתירה בין הנוסח המצוין בתנאי המכרז לבין הנוסח בדף
הרשימה ,יגברו תנאי המכרז.".
 26.2בכל נושא בו נקבעו בחוק הסדרים עדיפים למבוטח על פני אלה הקבועים בפוליסות,
יחולו לפי בחירת העירייה הוראות החוק ביחס לאותו נושא.
 .27כל שינוי במשך תקופת הביטוח ,תוספת ביטוח או ביטולו ייעשו לפי חישוב יחסי (פרו – רטה).
 .28לא יהא תוקף לביטול ביטוח כלשהו אלא לאחר שנתן המבטח למבוטחים הודעה מראש ובכתב
של  60יום לפחות בדואר רשום .ביטול הפוליסות יכנס לתוקפו במועד הנקוב בהתרעה ובלבד
שלא יהא קודם ל 60-יום ממועד קבלת ההודעה על ידי העירייה.
 .29במקרה שבמשך תקופת הביטוחים יוזמנו ביטוחים נוספים ,ייערכו אותם ביטוחים תוך
הסתמכות על תעריפי הביטוח והתנאים שייקבעו עבור סיכונים דומים הכלולים בתנאי ההצעה
הזוכה ,הכל לפי העניין.
 30.1 .30המבטח מוותר ,ללא הדדיות ,על זכות התחלוף ,השיבוב ו/או התביעה כנגד:
 30.1.1העירייה ,עובדי המבוטח ,מי שקיבל הרשאה כדין לנהוג ברכבים  ,מנהלים ונבחרי
ציבור של העירייה.
 30.1.2גופים וחברות בנות ,שלובים ,עמותות ומתנ"סים קשורים למבוטח ,באחריותו
ו/או בתקצובו.
 30.1.3גופים הנמצאים עם המבוטח בתנאי מסחר ואשר לפי תנאי ההתקשרות
המקובלים במקצועם ,אין כלפיהם זכות שיבוב.
 30.1.4גופים אשר המבוטח ויתר בטרם קרות מקרה הביטוח על זכותו לתבוע מהם
במפורש או מכללא ו/או התחייב לפצותם.
 30.2הויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת מי שפעל מתוך כוונת זדון.
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 .31לעניין תביעות יפעל הזוכה בהתאם למפורט להלן:
 31.1הזוכה יתאם עם העירייה את השמאים והחוקרים שימונו לטפל בנזקים ובתביעות.
מסירת הודעה ע"י העירייה לשמאי מוסכם ו/או לסוכן תיחשב כהודעה שנמסרה למבטח
הזוכה במועדה ,בכפוף להוראות כל דין.
 31.2הטיפול בתביעות צד שלישי יעשה בהסכמה בין הזוכה לעירייה ולא ייחתם הסכם לסילוק
תביעה בפשרה ,ללא הסכמת העירייה מראש ובכתב.
 .32כל שינוי בתנאים כלליים אלה ו/או במפרטים לא יקבל תוקף ,אלא לאחר שהוסכם עליו בכתב
ומראש.
 .33במקרה של סתירה בין האמור בתנאים הכלליים והמפרטים המצורפים לבין האמור במסמך
ביטוחי אחר ,יכריע הנוסח שהינו לטובת המבוטח.

 34.1 .34אחריות צולבת  -בביטוח צד שלישי רכוש כאשר יותר מצד אחד או ישות אחת (להלן:
"גוף") מהווה את "המבוטח" ייחשב כל גוף כיחידה נפרדת וברורה .המילה "המבוטח"
בפוליסות השונות תיחשב כמתייחסת לכל גוף כאילו הוצאה פוליסה זו בנפרד לכל גוף
והפוליסה תכסה את חבותו של כל אחד מן המבוטחים כנגד משנהו.
האמור בסעיף זה לא יחשב כהגדלת גבול אחריות המבטח מעבר לגבולות האחריות
המפורטים בפוליסה.
 34.2למען הבהר :הזוכה יוותר על כל זכות של תחלוף או תביעה שיש לו או שתהיה לו כנגד
אחד מן הגופים האמורים ומי מטעמם ,בגין מקרה ביטוח שבקשר אליו תוגש תביעה
כלשהי.

_______________________
עיריית עכו
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מפרט ביטוח רכב

.1

תנאים כלליים
המציעים מתבקשים להציע הצעתם על גבי הטפסים המצ"ב ולא לחרוג מגדרם.
חישוב דמי הביטוח ,יהיה לפי חישוב ברוטו לתשלום ,כולל כל ההרחבות המפורטות.

1.1

ככל שיוצעו תעריפי הפול בביטוח חובה יש לצטט בטופס ההצעה את מחירי הפול
הידועים ליום תחילת הביטוח .
1.2

על המציע לפרט הצעותיו לגבי כל הביטוחים הנכללים במפרט,אך מציע יהיה רשאי
שלא להגיש הצעה לביטוח כלי שייט.

1.3

המבטח ידרש לספק שירותי טיפול בתביעות ,ברמה גבוהה וזמינה לרבות טיפול
בתביעות רכוש כנגד צ"ג ,בביטוחי רכב.

1.4

המבטח ידרש להעמיד לרשות העירייה נציג מטעמו או של סוכן ביטוח מורשה (
העומד בתנאים המפורטים במכרז)  ,לצורך חיתום וטיפול בתביעות.

1.5

1.6

תנאי תשלום דמי הבטוח :
א.

דמי הבטוח עבור תעודות בטוח חובה תשולמנה בבנק על ידי חברת הביטוח.
תעודות החובה תמסרנה למבוטח כשהן משולמות .

ב.

דמי הבטוח ישולמו כמפורט בתנאי המכרז,

ג.

החלפות ,ורכבים אשר ירכשו במשך שנה ,ביטוחיהם יערכו על פי תנאי
הכיסוי שסוכמו וישולמו בתשלום אחד 60 ,יום לאחר מועד התחלת הכיסוי.

ד.

בביטוחים אשר יערכו לתקופות קצרות משנה יחושבו דמי הביטוח על בסיס
פרו-ראטה לרבות בביטוחי החובה.

דרישת מיגון
דרישת המיגון תתבסס ככל האפשר על המיגון הקיים ברכב כיום ,דרישת המיגון
ברכב חדש בהתאם לדרישות המציע ביום תחילת הביטוח.
בכל מקרה לא יקבעו דרישות מיגון באופן חד צדדי על ידי המבטח ,ללא תיאום
מוקדם עם המבוטח .משהוסכמו דרישות המיגון יוקצה למבוטח זמן מתאים
לביצוע המיגון ,אשר בכל מקרה לא יפחת מ 10 -ימים.

.2

תנאים ביטוחיים כלליים החלים על כל הבטוחים
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2.1

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

2.2

המבטחים והמציעים מאשרים כי קבלו מידע מלא בדבר עסוק המבוטחים ,תאור
החצרים ,אופי הסיכון ופרטים אחרים הנוגעים לענין והם מוותרים על כל טענה שיש
להם או שהיתה להם או שיכולה היתה להיות להם בקשר לכך.

2.3

המציע מתחייב בזה כי על פי בקשה בכתב מאת הרשות יאריך את תקופת הביטוח ב-
 60יום נוספים לאחר מועד סיום הבטוח ללא שינוי בתנאי הביטוח ובתמורה
לתשלום פרמיה יחסית (פרורטה) לתקופת ההארכה האמורה.

2.4

ביטול הביטוח ע"י המבטח :מוסכם ומוצהר כי למרות הנאמר בכל פוליסה בדבר
זכות ביטול הביטוח על ידי המבטח מכל סיבה שהיא ,לא יהיה לביטול על ידי
המבטח תוקף אלה ביום ובשעה הנקובים בהודעה בכתב שתימסר למבוטח לפחות
 60יום לפני אותו מועד.

2.5

ביטול הביטוח על ידי המבוטח :מוסכם ומוצהר כי בניגוד לאמור בכל פוליסה
במקרה שהמבוטח יודיע למבטח על ביטול חלק מן הביטוחים או כולם תוך תקופת
הביטוח ,יהיה חייב בתשלום פרמיה לפי חשוב יחסי עבור התקופה בה היו הביטוחים
המבוטלים בתוקף.

2.6

כלי רכב חדשים :הפרמיות עבור כלי רכב שירכשו במהלך שנת הביטוח תחושבנה על
פי הקריטריונים וההנחות לפיהם חושבה הפרמיה לכלי רכב דומים של המבוטח.
.

.4

תנאי גיל ותק כולל נהג צעיר
4.1
4.2

הביטוח מתייחס לכל נהג למעט נהג צעיר ו/או חסר ותק בנהיגה (למעט במקום בו
צויין במפורש קיומו של כיסוי לגבי נהג צעיר חסר ותיק בנהיגה).
"נהג צעיר ו/או חסר ותק בנהיגה" יוגדר כנהג עד גיל  ,21ו/או נהג המחזיק ברשיון
נהיגה בר תוקף תקופה הקצרה משנה.

______________
תאריך

_____________
חתימת המציע
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ביטוחי רכבי העירייה
נספח א'1/

ביטוח רכב  -מפרט
רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון  -פרטי הביטוח המבוקש
.1
מקיף)
ביטוח
1.1

בטוח חובה.

1.2

ביטוח צד ג'  -רכוש.

1.3

(ביטוח חובה +

על פי פקודת רכב מנועי (נוסח חדש) התש"ל . 1970 -

1.2.1

תנאי כיסוי – לפי פוליסת תקנית לרכב עד  3.5טון.

1.2.2

גבול אחריות  750,000ש"ח.

1.2.3

השתתפות עצמית  1,500 -ש"ח.

(כולל ביטוח צד ג' הנ"ל) לפי פוליסה תקנית של כלי רכב עד  3.5טון.
ביטוח מקיף
כולל את ההרחבות ותנאי הכיסוי הבאים ,ללא תוספת מחיר -:
1.3.1

ביטוח רדיו ומכשירים חשמליים עד סך  , ₪ 1,200בהשתתפות עצמית של עד . ₪ 100

1.3.2

ביטוח הוצאות הגנה משפטית עד סך  25,000ש"ח למקרה ללא השתתפות עצמית.

1.3.3

ביטוח רכב חילופי גרירה ושרותי דרך.

1.3.4

נזק מוחלט (  )TOTAL LOSSיחשב כנזק העולה על  50%מערך הרכב ביום הנזק.

1.3.5

ביטוח על בסיס ערך רכישה של כלי רכב חדש מאותו סוג ודגם ,לכלי רכב שגילם אינו
עולה על  12חודש עד .110%

1.3.6

כינון ערך הפוליסה באופן אוטומטי לאחר הנזק ,ללא תוספת מחיר בתיקון הרכב
במוסך הסדר למעט באובדן מוחלט.

1.3.7

ביטוח שמשות על בסיס חילוף ( ה.ע עד  250ש"ח).

1.3.8

הכיסוי הביטוחי יכלול כיסוי למזגן אויר שברכב ולכל התוספת והאביזרים
הצמודים אליו אשר הותקנו על ידי היצרן ו/או ספק הרכב (להלן -
"אביזרים סטנדרטיים") אביזרים נוספים שאינם סטנדרטיים יכוסו
זאת איננה מתייחסת למערכות
עד לסך  4,000ש"ח ללא תוספת מחיר .הרחבה
ביטוח רדיו מערכות שמע ,ניווט וידאו רמקולים ומכשירים חשמליים ,אשר יבוטחו
כאמור בסעיף  1.3.1לעיל .מעבר לסכום זה תגבה בגין אביזרים שאינם סטנדרטיים
תוספת פרמיה בשיעור של  4%מההפרש  .למעט אביזרים לנכים שבמקרה זה
תגבה תוספת של  1.5%בלבד מערך האבזרים.

1.3.9

תשלום תגמולי ביטוח בגין גניבת רכב תוך  30יום מיום הגניבה ,למען הסר ספק
הנזק יחושב על פי ערכו של הרכב ביום הגניבה.

 1.3.10השבה לקדמות לאחר נזק (כינון הפוליסה) תיעשה ללא תוספת דמי ביטוח
למעט במקרה של נזק מוחלט.
 1.3.10השתתפות עצמית בגין נזקי ירידת ערך ,תהיה .1.5%
.
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ביטוחי רכבי העירייה
נספח א'1/

 1.3.11השתתפות עצמית ( נזק עצמי ) -
רכב פרטי
רכב מסחרי

בכל מוסך

במוסך הסדר

₪ 2,300
₪ 2,300

₪ 1,600
₪ 1,600

 1.3.12השתתפות עצמית נהג צעיר או חסר ותק  -תוספת  50%להשתתפות העצמית
הרגילה.
 1.3.13כיסוי פרעות שביתות מהומות אזרחיות ונזק בזדון.
 1.3.14הרחבה לכיסוי כנגד סיכוני רעידת אדמה.
 1.3.15הביטוח מורחב לכסות אובדן או נזק שנגרמו ע"י התנגשות בין גורר לנגרר .וכן נזק
לכלי רכב במהלך היותם גוררים או נגררים על ידי רכב אחר של העירייה
שלא למטרות מסחריות .בנזק בו מעורבים גורר ונגרר ו/או בנזק בו
מעורבים שני כלי רכב או יותר של העירייה תגבה השתתפות
עצמית אחת בלבד.
 1.3.16מוסכם כי כלי רכב של העירייה יחשבו "כצד שלישי" האחד כלפי האחר ,לרבות כל
רכוש ו/או נכס ו/או בנין שבבעלות העירייה או לעירייה יש חזקה
עליו או ענין בו.
 1.3.17כיסוי נזקים לחפצים אישיים בכלי הרכב ,עד סך  450ש"ח לפריט בודד ועד סה"כ
 1,000ש"ח למקרה ביטוח וסה"כ לתקופת הביטוח.
לא כולל כסף ,המחאות ,תכשיטים ומצלמות .השתתפות עצמית לחפצים אישיים
 100ש"ח למקרה ביטוח.
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ביטוחי רכבי העירייה
נספח א'1/

רשימת כלי הרכב
רכב פרטי מסחרי עד  3.5טון – צד שלישי בלבד
מספר רכב

סוג רכב

שנת ייצור

23-754-08
25-722-63
25-723-63
25-724-63
35-596-56
63-597-62
68-996-57
84-003-61
87-392-32
94-414-31

פורד טרנזיט
איסוזו די מקס
איסוזו די מקס
איסוזו די מקס
טויוטה היילקס
טויוטה היילקס
איסוזו טורבו דיזל
איסוזו די מקס
טנדר איסוזו
קנגו חשמל

1994
2008
2008
2008
2004
2007
2003
2007
2014
2014

פרמיה לתשלום
חובה
צד ג'

סה"כ

.3

ביטוח רכב מסחרי מעל  3.5טון  -הכיסוי המבוקש:
ביטוח חובה וצד ג' (רכוש)

3.1

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

3.2

ביטוח צד ג' רכוש,
.
 750,000ש"ח.

3.3

גבולות אחריות שלא יפחתו מ -

3.4

השתתפות עצמית -

3.5

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

3.6

כיסוי אחריות כלפי צד ג' בגין מתקנים מיוחדים לרבות מנופים ומתקני הרמה בהתאם
לרשימת הרכבים.

3.7

פגיעת כלי רכב מבוטח של העירייה בכלי רכב מבוטח אחר של העירייה תחשב כפגיעה ברכב
של צד ג' והנזקים שיגרמו לרכב הנפגע יהיו מכוסים.

4,500

ש"ח.

רשימת כלי הרכב
רכב מסחרי מעל  3.5טון – צד שלישי בלבד
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ביטוחי רכבי העירייה
נספח א'1/

מספר רישוי

יצרן/סוג רכב

שנת יצור

16-333-54

משאית וולוו

1984

22-167-64

מרצדס בנץ

2008

63-936-68

א.משאית

2010

63-937-68

א.משאית

2010

95-147-64

משאית+מנוף איסוזו

2008

פרמיה

לתשלום

צד ג'

חובה

סה"כ

.4

ביטוח רכב מעל  3.5טון  -פרטי הביטוח המבוקש
ביטוח חובה  +ביטוח מקיף ( לא כולל סיכוני גניבה )

4.1

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

4.2

ביטוח צד ג'  -רכוש.

4.3

4.2.1

תנאי כיסוי – לפי פוליסת מאושרת של המבטח לרכב מעל  3.5טון

4.2.2

גבול אחריות שלא יפחת מ  750,000 -ש"ח.

4.2.3

השתתפות עצמית  -לא תעלה על  4,500ש"ח.

ביטוח מקיף (כולל צ"ג כנ"ל)  -לא כולל סיכוני גניבה של הרכבים
כיסוי על פי פוליסה מאושרת של המבטח לכלי רכב מעל  3.5טון
כולל ההרחבות המפורטות לעיל ,לגבי כלי רכב פרטיים ומסחריים עד  3.5טון
למעט סעיף ( 1.3.3גרירה ושירותי רכב).
4.3.1

השתתפות עצמית מקיף  20,000 -ש"ח.

4.3.2

כיסוי עבור מתקנים והתקנים מיוחדים ברכב לפי ערכם.

4.3.3

כיסוי לארגז כלים ,ברזנטים ,סולמות וכיו"ב על בסיס נזק ראשון בסך  5,000ש"ח.

 4.3.4לגבי רכבים בעלי מיתקנים מכאניים כגון מתקן דחס ומנוף ,יכלול הכיסוי הביטוחי
( סכום הביטוח במקרה כזה יכלול את
את המתקנים המכאניים
המתקנים המכאניים ) .
 4.3.5התהפכות רכב או מכשיר העבודה שאירעה תוך כדי או כתוצאה מפריקה וטעינה.

רשימת כלי הרכב
רכב מסחרי מעל  3.5טון – מקיף
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ביטוחי רכבי העירייה
נספח א'1/
רשיון רכב

יצרן/סוג

36-909-501
36-909-601
44-057-30

רם-סע  18טון
רם-סע  32טון
דאף/N3/משא רכין
קדמי
דאף/N3/משא רכין מנוף
קדמי
משאית וולוו  18טון
משאית טמוני קרקע
דאף/N3/משא אשפה בדחס
דאף/N3/משא אשפה בדחס
דאף/N3/משא אשפה בדחס
דאף/N3/משא אשפה בדחס
דאף/N3/משא אשפה בדחס
סה"כ

44-091-30
785-18-701
791-07-401
84-594-52
84-637-52
84-674-52
84-750-52
84-851-52

שנת
יצור

ערך לביטוח
(כולל
מתקנים ) ₪

2018
2018
מנוף 2015

206,000
206,000
497,000

2015

497,000

2020
2020
2013
2013
2013
2013
2013

601,848
1,240,668
497,000
497,000
497,000
497,000
497,000

פרמיה לתשלום
מקיף

חובה

.5

נגררים  +רכב מיוחד – פרטי הביטוח המבוקש :ביטוח חובה וצד ג' (רכוש)

5.1
5.2

ביטוח חובה – .על פי פקודת רכב מנועי (נוסח חדש) התש"ל – . 1970
ביטוח צד ג' רכוש,
 5.2.1תנאי כיסוי – לפי פוליסה תקנית לרכב עד  3.5טון או על פי פוליסה מאושרת של
המבטח לרכב מעל  3.5טון .
 5.2.2הרחבה לנזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובה

5.3

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

5.4

השתתפות עצמית -

ש"ח.

5.5

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

5.6

כיסוי אחריות בגין מתקנים מיוחדים לרבות מנופים ומתקני הרמה בהתאם לרשימת
הרכבים.

5.7

פגיעת כלי רכב מבוטח של העירייה בכלי רכב מבוטח אחר של העירייה תחשב כפגיעה ברכב
של צד ג' והנזקים שיגרמו לרכב הנפגע יהיו מכוסים

2,500

רשימת כלי הרכב
רכב מיוחד ונגררים – צד שלישי בלבד
רשיון רכב

יצרן /סוג רכב

שנת

פרמיה לתשלום
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ביטוחי רכבי העירייה
נספח א'1/
יצור
15-988-28
15-989-28
32-17-23
51-839-15
60-058-89
62-155-15
63-030-15
63-846-15
78-550-15
79-079-82
79-264-82
83-619-30
84-264-52
86-802-00
90-636-74
90-771-61
90-840-75
90-429-79
91-831-75
91-837-14
92-837-60
94-463-61
95-062-73
96-311-15
97-771-76

מיול חוף ארגמן
מיול חוף ארגמן
מכסחת דשא
נגרר
מיול שפע
נגרר
נגרר פלסטלין
נגרר פלסטלין
נגרר וינגולד
נגרר
טרקטור חקלאי
מיול גינון
נגרר
נגרר
נגרר
נגרר
נגרר
נגרר
נגרר
נגרר פלסטלין
נגרר
נגרר
נגרר
נגרר
נגרר

צ"ג

חובה

2019
2019
2018
1996
2017
1999
2000
2000
2001
1982
1993
2015
2017
1996
2013
2007
2014
2016
2014
2005
2007
2008
2012
2002
2015

סה"כ

רשיון רכב

יצרן /סוג רכב

שנת
יצור

16-74-50
16-79-72
16-74-51

מחפרון
שופל
בובקט

2018
2020
2018

פרמיה לתשלום
מקיף

חובה

סה"כ

.6

קטנועים  -צד שלישי רכוש :ביטוח חובה  +צד ג' (רכוש)

6.1

ביטוח חובה – .על פי פקודת רכב מנועי (נוסח חדש) התש"ל – . 1970
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נספח א'1/
6.2

ביטוח צד ג' רכוש,
תנאי כיסוי – לפי פוליסה מאושרת של המבטח.

6.3

גבולות אחריות שלא יפחתו מ  350,000 -ש"ח.

6.4

השתתפות עצמית -

ש"ח.

6.5

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

6.6

פגיעת כלי רכב מבוטח של העירייה בכלי רכב מבוטח אחר של העירייה תחשב כפגיעה ברכב
של צד ג' והנזקים שיגרמו לרכב הנפגע יהיו מכוסים

1,500

רשימת כלי הרכב

קטנועים – צד שלישי בלבד
ככל שיוצעו תעריפי הפול בביטוח חובה – יש למלא את תעריפי הפול הידועים למועד
תחילת הביטוח
רישיון רכב

יצרן  /סוג רכב

סמ"ק

שנת ייצור

129-335-02
22-959-74
367-19-902
55-479-89
65-768-401
86-793-84
86-786-84
86-787-84
86-783-84
86-795-84
86-790-84
86-788-84
86-791-84
86-794-84
86-785-84
86-784-84
86-789-84
86-792-84

קטנוע חרום
אופנוע סאן יאנג
קטנוע חשמלי
אופנוע סאן יאנג
אופנוע סאן יאנג
אופנוע סאן יאנג
אופנוע סאן יאנג
אופנוע סאן יאנג
אופנוע סאן יאנג
אופנוע סאן יאנג
אופנוע סאן יאנג
אופנוע סאן יאנג
אופנוע סאן יאנג
אופנוע סאן יאנג
אופנוע סאן יאנג
אופנוע סאן יאנג
אופנוע סאן יאנג
אופנוע סאן יאנג

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

2020
2011
2020
2017
2019
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

פרמיה
צ"ג

לתשלום
חובה

סה"כ

.7

ביטוח אופנועי ים ,סירות וכלי שייט לרבות בגין
פעולת הצלה :ביטוח מקיף  +צד שלישי
7.1

הסיכונים המבוטחים עפ"י סעיפי המכון:
.1

)INSTITUTE YACT CLUSES (CL. 328
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נספח א'1/
.2

)INSTITUTE YACT CLUSES PERSONAL EFFECTS CLAUSES (CL. 333

.3

)INSTITUTE YACT CLUSES TRANSIT CLAUES (CL. 328

תנאים מיוחדים:
 .1הכיסוי הביטוחי חל גם בזמן המצאות הסירות על היבשה,בעגינה,בגרירה
ובמשימת הצלה וחילוץ.
.2
7.2

השתתפות עצמית לא תעלה על  1,500ש"ח למקרה ביטוח.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (אשר מהווה חלק מהביטוח המקיף או נערך בנפרד)
שם המבוטח:

לרבות
ושימוש בהם

עיריית עכו ועובדי הנ"ל.

נושא הביטוח :חבותם של המבוטחים כלפי צד שלישי לרבות תלמידיהם,
מוזמניהם ,עובדיהם ,מפעלי ו/או צוות כלי השייט בגין נזקים לגוף
ו/או לרכוש אשר יגרמו בכלי השייט ו/או בקשר לכלי שייט
בקשר לעגינת כלי השייט ,תחזוקתם ,רתיקתם וניתובם
במשימות הצלה וחילוץ.
 2,000,000ש"ח .

גבולות אחריות:

תנאים מיוחדים:
הביטוח כולל סעיף אחריות צולבת בין יחידי המבוטח.
.1
.2
בתקנות הנ"ל.

הביטוח נערך גם על פי נדרש בתקנות הנמלים (בטיחות השיט)
התשמ"ג  1982 -ותוצא תעודת ביטוח על פי הנדרש

רשימת כלי שייט
רשיון רכב

יצרן /סוג רכב

שנת יצור

ערך לביטוח

48456

אופנוע ים  YAMAHA-דגם
VX DELUKS 1.0 WAVE
RUNNER

2017

₪ 70,000

פרמיה לתשלום
חובה
מקיף/צד ג'

סה"כ

הצעת פרמיות  -ריכוז
מקיף

צד ג'

חובה

סה"כ
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---

.1

רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון
מקיף

.2

רכב מסחרי עד  3.5טון –
צד ג' בלבד

---

.3

רכב מסחרי מעל  3.5טון –
צד ג' בלבד

---

.4

רכב מסחרי מעל  3.5טון –
מקיף.

.5

רכב מיוחד ונגררים –
צד ג' בלבד

---

.6

קטנועים – צ"ג בלבד

---

---

סה"כ

ביטוח כלי שיט

מקיף  +צ"ג

_____________

ש"ח

צ"ג בלבד

_____________

ש"ח

סה"כ

_____________

ש"ח
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הצעת המשתתף
1

2
3

4
5
6
7
8
9

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי מכרז פומבי  36/2020של עיריית עכו (להלן:
"העירייה") לרבות מסמך התנאים למשתתפים במכרז על נספחיו ,וכי הבנתי את כל התנאים
הנדרשים מאת המציעים במכרז זה ,וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת
מחיר הצעתי.
הנני מצהיר בזאת כי בדקתי את כל התנאים שיש בהם חשיבות לביצוע התחייבויות הזוכה
במכרז.
הנני מצהיר כי קיבלתי מידע מלא בדבר נשוא הביטוח ,לרבות אך לא מוגבל לעסוק המבוטח,
החצרים ,אופי הסיכון והמגונים הקיימים ופרטים מהותיים אחרים .הנני מוותר על כל תנאי
או טענה של אי נקיטת אמצעים כלשהם מצד המבוטח לרבות קיום רמת זהירות ו/או אי קיום
חוקים ,תקנות ,היתרים או אישורים ו/או בחירת והתאמת עובדים ו/או תקינות של ציוד
ומתקנים .הנני מאמץ את אמצעי המיגון הקיימים והמפורטים בביטוחים הפוקעים כמספקים
לנסיבות ביום תחילת הביטוח החדש ,ואמנע מלדרוש שינוי או תוספת אמצעי מיגון ,הכרוך
בהוצאה כספית למבוטח ,כתנאי לכיסוי ביטוחי ,אלא אם חל שינוי מהותי בסיכון לאחר
תחילת תקופת הביטוח.
הנני מצהיר ומסכים כי נמסר לי כל מידע מהותי ורלוונטי להנחת דעתי ,וכי סכומי הביטוח
משקפים נכונה את שווי הרכוש המבוטח בתחילת תקופת הביטוח .אין ולא יהיו לי כל טענות
ו/או תביעות בקשר לכך ,כל עוד לא יחול שינוי מהותי שהוכח.
הנני מתחייב למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים במכרז ,ובכל מסמכי
המכרז.
הנני מצרף להצעתי זו את כל מסמכי המכרז ממולאים וחתומים על ידי ו/או על ידי צדדי ג',
כדרישות המכרז וכן את הנספחים הנדרשים בסעיפים  6ו 7-לתנאים הכללים.
כל הסכומים הנקובים בהצעתי להלן נקובים במטבע ישראלי.
כל הסכומים הנקובים בהצעתי להלן הינם סכומים לתשלום במזומן .עבור תשלום ב12-
תשלומים תהא תוספת של _____________________ כדמי אשראי.
להלן מצ"ב הצעתי לביטוח רכבי העירייה בנספח א' (1יש להקפיד למלא את כל הפרטים
בטבלה) :

שם המציע __________________________________________
שם מורשי החתימה ותפקידם במציע___________________________________________ :
חתימה וחותמת __________________________ תאריך _________________
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אישור חתימת המשתתף
אני הח"מ _________________________ עו"ד/רו"ח ,מ.ר ____________ .מאשר כי ה"ה
___________________ ,ת.ז _______________________ ו ,___________________-ת.ז
_____________________ החתום/מים על מסמכי המכרז דלעיל ,לרבות מסמך "הצעת
המשתתף" הינו/הינם מורשה/מורשי החתימה מטעם המציע וחתימתו/חתימתם בצירוף חותמת
המציע מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
___________________
חתימה

_________________
תאריך

שם סוכן הביטוח* (ככל שההצעה מוגשת בשיתוף עם סוכן)________________________ :
שם מורשי החתימה ותפקידם אצל סוכן הביטוח__________________________________ :
חתימה וחותמת __________________________ תאריך _________________
אישור חתימת סוכן הביטוח
אני הח"מ _________________________ עו"ד/רו"ח ,מ.ר ____________ .מאשר כי ה"ה
___________________ ,ת.ז _______________________ ו ,___________________-ת.ז
_____________________ החתום/מים על מסמכי המכרז דלעיל ,לרבות מסמך "הצעת
המשתתף" הינו/הינם מורשה/מורשי החתימה מטעם סוכן הביטוח ________________
וחתימתו/חתימתם בצירוף חותמת סוכן הביטוח מחייבת אותו לכל דבר ועניין.
_________________
תאריך

___________________
חתימה

_____________________

* יחתם רק כאשר ההצעה מוגשת בשיתוף עם סוכן ביטוח
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לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  35עכו

תאריך_________ :

א.ג.נ,.

הנדון :הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
1

הנני מצהיר בזאת כי עיריית עכו הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
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
לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או
אחות".
כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
1.2
המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה" ,חבר מועצה"
 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעלשליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(2-ב))".
סעיף (174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
1.3
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על
ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה
המבוצעת למענה".

2

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא שותף
2.1
או מי שאני לו סוכן.
אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה
2.2
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם
מנהל או עובד אחראי בו.
אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.
2.3

3

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור
לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

4

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

5

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א'( )3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

שם המשתתף___________________ :

חתימת המשתתף__________________ :
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תאריך_____________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.

הנדון :הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 2ב' ו2-ב' 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,והעדר תביעות
.1

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני
מייצג ,המציע בהליך זה ,לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 2ב לחוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-ו/או כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.

.2

הנני מצהיר כי לא עמדו ולא עומדות נגדי ו/או נגד חברי התאגיד המציע בהליך זה ו/או מנהליו
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפרוק התאגיד או לפעולות חריגות של חוב
שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד התאגיד ו/או בעלי התפקידים בו.

.3

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

.4

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

*שם נותן התצהיר__________________ :

מספר ת.ז / .ח.פ_________________ .

*מס' תעודת זהות__________________ :

חתימת המציע________________ :

*חתימת נותן התצהיר_______________ :
אישור עו"ד

.1
.2
.3

אני משמש כעורך הדין של _______________ ,ת.ז/ע.ר( _______________ .להלן:
"המציע").
הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז ______________ .הינו בעל השליטה ו/או
בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המציע במכרז פומבי  36/2020של עיריית עכו והינו
*
מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד ______________ ע.ר._______________ .
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפני ________________ ,עו"ד ,במשרדי ברח'
________ _______________________ ,מר/גב' _______________________ נושא
ת.ז , _______________ .ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפני.
_________________

*

סעיף  2לאישור עוה"ד ימולא רק כאשר המציע הינו תאגיד
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תצהיר
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") במכרז
פומבי  36/2020של עיריית עכו.
 .2אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע לאחר שבדקתי את הוראות חוק
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות").
(סמן  Xבמשבצות המתאימות):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע נדרש לסמן  xבמשבצת
המתאימה:
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה בהליך יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה
והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,ובמקרה הצורך ,לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא פנה
כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב
בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
 .3ככל שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני מתחייב בשם המציע להעביר
העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך 30
ימים ממועד ההתקשרות.
_______________
חתימת המצהיר
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________
הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב'
______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן
אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_________________
תאריך

_________________
חותמת ומספר רישיון

_______
חתימה
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מכרז פומבי 36/2020
ביטוחי רכבי העירייה
נספח ב'3/

תאריך__________ :

לכב'
עיריית עכו
ויצמן ,35
עכו
א.ג.נ,.
הנדון :כתב כיסוי זמני

אנו המבטחים החתומים מטה ,מאשרים בזה כי כיסינו את "המבוטח" כמוגדר במכרז פומבי
 36/2020של עיריית עכו (להלן :העירייה") בהתאם לכל תנאי המכרז ונספחיו ובכפוף לשינויים
מוסכמים במפורש.
כתב כיסוי זה יכנס לתוקף בהתאם להודעה בכתב מהעירייה על זכייתכם במכרז ,ביום 31.12.20
בשעה ( 00:00תוך שמירת רצף כיסוי מלא לביטוחים הפוקעים בשעה  ,24:00אלא אם תודיע העירייה
על תאריך אחר.
שם חברת הביטוח...................................................... :
שם מורשה חתימה ...................................... :חתימה וחותמת............................................ :
טל .............................. :פקס................................ :
תאריך................................................ :
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מכרז פומבי 36/2020
ביטוחי רכבי העירייה
נספח ב'4/
נוסח ערבות משתתף
לכבוד
עיריית עכו
רחוב ויצמן 35
עכו24120 ,
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית – ערבות משתתף
על פי בקשת ____________________ ח.פ/ת.ז _____________ (להלן" :המשתתף") אנו ערבים
בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 10,000עשרת אלפים ש"ח) וזאת בקשר עם השתתפות
המשתתף במכרז פומבי  – 36/2020ביטוחי רכבי העירייה.
ערבות זו צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .כמדד
בסיס ישמש מדד אוקטובר  2020וכמדד הקובע – המדד הידוע בעת פירעון הערבות בפועל.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  23.3.21ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  23.3.21לא תענה.
לאחר יום  23.3.21ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

______________
בנק
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מכרז פומבי 36/2020
ביטוחי רכבי העירייה
נספח ב'5/
תאריך________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.
הנדון :הצהרת סוכן

מקומי 1

על מנת ליהנות מהעדפת סוכן מקומי הנני מצהיר בזאת כי:
□ ליחיד – הנני תושב העיר עכו או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין מקום מגורי או עסקי אלה
ארנונה לעירייה ולפחות  30%מעובדי (ככל שיש לי כאלה) הינם תושבי העיר.

□

לתאגיד  -משרדי מצוי בעיר עכו ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה
ולפחות  30%מעובדי הינם תושבי העיר.

לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב:

□

ליחיד –

□

לתאגיד – א .שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.
ב .אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.

א .שובר ארנונה משולם המעיד על מקום מגורי או עסקי בעיר.
ב .אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר (ככל שמועסקים עובדים)

__________________
שם הסוכן

____________________
חותמת וחתימה

____________________________________________________________________
אישור רואה חשבון
אני משמש כרואה החשבון של _________________________________ (להלן" :הסוכן").
לבקשת הסוכן ביקרתי את הצהרת הסוכן דלעיל .ההצהרה הינה באחריות הנהלת הסוכן .אחריותי
היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות
בנתונים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה
מהותית .אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.
לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת
הסוכן.
תאריך______________ :

חתימה______________ :

 1יוגש רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת סוכן מקומי
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