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 תשע"טה/שבט/י"ח
24/01/2019 

  7/2019מכרז פומבי מס' 
 לאספקת שירותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות

 לעיריית דימונה
 

 
שירותי ביטוח רכוש, תאונות עיריית דימונה מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעותיהם לאספקת  .1

 , בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו. וחבויות
 

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגזברות במשרדי העירייה, אצל הגב' יפה מרציאנו, קומה ב', וזאת  .2
ועד  09:00בשעה    4.2.2019מיום  ל)כולל מע"מ( אשר לא יוחזרו, וזאת הח ₪500בסך תמורת תשלום 

החל ממועד זה, ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של .  12:00בשעה  28.2.2019ליום 
 עיריית דימונה. 

 

פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל יפה מרציאנו מנהלת מח' ביטוחים, באמצעות פנייה בכתב  .3

ועד ליום  4.2.2019החל מיום yafam@Dimona.muni.il בלבד, בכתובת דואר אלקטרוני:
 . 14:00בשעה:  21.2.2019

 
תחייבויותיו בהתאם להצעתו בסך על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום ה .4

בתוקף עד הערבות תהיה  ז.נוסח המצורף למכרבהתאם ל(  ₪ עשרים אלףבמילים: )  ח"ש 20,000 של
 הערבות תוארך לפי דרישת העירייה עד לסיום הליכי המכרז. .28.5.2019ם ליו

 
 

מובהר כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה רשאית  .5
 להתחשב, בין השאר, בניסיונה הקודם של העירייה עם המציע. 

 
 

ות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספ .6
אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות 

 ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.
 
 

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה ההתקשות על נספחיו( תוגש  .7
בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע,  עותקים בשני

 ידי המציע.-כאשר היא ממולאת וחתומה על
 

בבניין  303,קומה ג' חדר  וועדות ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד לגב' יפה עזריה, מנהלת מכרזים
הצעה אשר לא תוגש במועד,  .14:00שעה לעד ו 28.2.2019 עד ליוםהעירייה ותשולשל לתיבת המכרזים 

 לא תתקבל.
 
 

בלשכת היועמ"ש  ) או בסמוך לאחר מכן(14:15  בשעה 28.2.2019 פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום .8
 קומה ג' בבניין העירייה. 

 
חלקים מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל,  .9

 ידי העירייה. -ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על
 
 

 בכבוד רב,                       
 

 בני ביטון                       
 ראש עיריית דימונה              
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 תוכן  

 

 

 
 

 פניה למציעים – 1נספח 

 טופס הגשת הצעה לאספקת שירותי ביטוח – 2נספח 

 טופס הגשת הצעת מחיר – 3נספח 

 חוזה – 4נספח 

 העדר קרבהתצהיר   -  5נספח 

 תצהיר אודות היקף פרמיית לקוח ותשלום לעובדים –  6נספח 

 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמיעת ניגוד עניינים –7נספח 

 זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה – 8נספח 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות – 9נספח 

רשימת חברי מליאת העירייה וקבטים לביטוח תאונות  –10נספח 

 אישיות

 להשתתפות במכרז נוסח כתב ערבות - 11נספח 

 ומפרטיםנוסח הביטוח, תנאים  – 12נספח 
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 עיריית דימונה

2019/7מכרז פומבי מספר 
 לאספקת שרותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות

 טבלת ריכוז תאריכים
 

 התאריכים הפעילות

הבהרה מאת תאריך אחרון לקבלת שאלות 
 המציעים

21.2.19 

תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת 
 המכרזים

 14:00ועד לשעה  28.2.19

או בסמוך לאחר  14:15, בשעה 28.2.19 פתיחת תיבת המכרזים 
 מכן

 

  תהיה רשאית לשנות את התאריכים עירייהה

 ט.ל.ח

 

 

 

 

  



 חתימה חברת הביטוח ____________________                                5
 

 חתימה סוכן ביטוח ___________
 

 1נספח 

 עיריית דימונה
 

  וחבויות , תאונותשרותי ביטוח רכושלאספקת  7/2019מכרז פומבי מספר 
 
 
 

 פניה למציעים
 

 כללי .1

( פונה בזאת לקבל שרותי ביטוח כמפורט " המזמיןאו " "עירייהה)להלן: " עיריית דימונה .1.1

התקופה תוארך  .29.2.2020ועד ליום     1.3.2019לתקופה שמיום "( השירותבמכרז זה )להלן: "

אם  החידוש לא יתקיים  .לחודשים 60"כ לסה ועד נוספת לשנה אוטומטי באופן פעם כל

  .לפני סיום כל תקופת ביטוח העירייה תודיע אחרת שלושים יום מראש

  ₪. 803,000נו יהמכרז הנו מסוג מכרז מוגבל בסכום. הסכום המוגבל ה .1.2

שעונים על כלל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובין רשאים להגיש הצעות מציעים  .1.3

חברת ביטוח ישראלית, בעלת רישיון לפעול במדינת ישראל מאת שהינם היתר מציעים 

משרד האוצר של מדינת ישראל בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים המפורטים 

רישיון לפעול במדינת ישראל מאת משרד ביטוח בעל/בעלת סוכן/סוכנות , או במכרז זה

חים המפורטים במכרז האוצר של מדינת ישראל בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטו

למען הסר ספק , באם ההצעה מוגשת על ידי סוכן/סוכנות ביטוח, יחולו הוראות  זה.

 הרישיון לעיל גם על חברת הביטוח וגם על סוכן/ות הביטוח.

   אחת/אחד סוכן/סוכנותתיוצג על ידי  ות/חברת הביטוח המגישה הצעה באמצעות סוכן        .1.4
 ההצעה להיפסל והכל לפי עלולה ,  ת/אחדמבאמצעות יותר  הצעה  . היה ותוגש בלבד                 

 היה וחברת הביטוח תחליט שסוכן/ות ביטוח  .שיקול דעתה והחלטתה של העירייה                 

 מיצג/ת אותה, יחולו כל ההוראות לגבי סוכן/ות כפי הרשום בכל מקום במכרז זה.                 

 
 המציע הוא סוכן ביטוח:אם        .1.5
 

יהא עליו להמציא, ביחד עם הצעתו, אישור מאת חברת ביטוח בשמה מוגשת   .1.5.1
 .לתנאי מכרז זהמסכימה  חברת הביטוחצגה וכי יהוא מורשה לירק ההצעה, כי 

 
 5נספח  בנוסח הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר העירייה  .1.5.2

  .למכרז
הגיש הסוכן הצעות  .הסוכן רשאי להגיש הצעה בשם חברת ביטוח אחת בלבד   .1.5.3

 בשם יותר מחברה אחת, תיפסלנה כל ההצעות שהוגשו על ידו.
 
כלשהו ואין לשנות או להוסיף מלל  . אין להוסיף דפים כלשהםאין להגיש הצעה חלקית .1.6

דעתה והחלטתה  , עלולה הצעתו להיפסל והכל לפי שיקולבמכרז זה, המציע אשר יעשה כן

 .של העירייה 
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, כן כמו. ההתקשרות לביצוע המזמין של כלשהי התחייבות משום זה במכרז לראות אין .1.7

 לפרסם או, חלקו את או, המכרז את לבטל, הבלעדי דעתו שיקול לפי רשאי יהא המזמין

 . דעתו שיקול פי על הכול, הצעות להציע הזמנה או, בחלקו או, בשלמותו חדש מכרז

אחד מהמצעים לקרוא בעיון את ההנחיות ולהגיש את הצעתו בהתאם לנדרש במסמכי על כל  .1.8

 המכרז.

בסכום אשר  לו את הצעתו לגובה התמורה אשר תשולם ) חברת הביטוח ( במסגרת ההצעה ייתן המציע  .1.9
)  עבור כל הביטוחים והשירותים על פי מכרז זה על בסיס מזומן לשנה₪  000803,לא יעלה על סך של 

 .ייה יכולה לשלם באופן תשלום שאינו מזומן והכול כפי הוראות המכרז ( העיר
 

בכל מקום במסמך זה וביתר מסמכי המכרז, בו מוזכר גורם כלשהו בלשון זכר הכוונה לזכר ולנקבה,  . 1.6

 ולהיפך, בכל מקום בו מוזכר גורם כלשהו בלשון נקבה הכוונה לזכר ונקבה גם כן, כך גם יהיה לגבי יחיד או

 רבים , אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

. אם תוגשנה הצעות במחיר זהה , יערך סבב תמחור נוסף בין המגישים את המחיר הזהה . התמחור  1.7
 הנוסף יערך בהליך כפי שהעירייה תחליט וככל שהזמן יאפשר זאת .

 

 הגדרות   .2

יקרא גם  ח" יקרא גם "המבוטחים"" יקרא גם "המבוטעירייה"המזמין" יקרא גם "ה .2.1

 ".עיריית דימונה"

 .10כפי ההגדרה בסעיף  עירייהנציג מטעם ה -"  ת/" יקרא גם  "האחראיעירייה"נציג ה .2.2

 "משתתף במכרז" יקרא גם  "משתתפים במכרז".   .2.3

 מגיש ההצעה למכרז. -"המציע"  .2.4

 המציע שהצעתו תזכה במכרז.  - רא גם "הזוכה" יקרא גם   "המבטח""הספק" יק .2.5

 .11יף נציג מטעם "המציע" כהגדרתו בסע -"נציג הספק"  .2.6

 לגביהם נדרשים השירותים נשוא מכרז זה.  עירייהמתקני ה - "בניין"  "מבנה" "מתקן" .2.7

או פועלים  עירייהמועסקים ב  -"עובדים בחשבונית" "גמלאים"  "עובדים" "מתנדבים" .2.8

 .עירייהבמסגרת ה
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 כללי מידע .3

כללי על ידי המציעים לצורך הגשת הצעת המידע המוצג להלן הינו לצורך קבלת רושם  .3.1

 .2018 דצמברנכון לחודש  , והוא מחיר ולא יהווה עובדה מהותית לעניין חוזה הביטוח

 . תושבים 38,000מתגוררים  עירייהה בתחום .3.2

 . וניציפאליים כמקובל ברשות מקומיתנותנת שירותים מ עירייהה .3.3

 של מלאה בבעלות והנההקרן לפיתוח דימונה הינה היחידה הכלכלית של העירייה  .3.4

 ממקורות שונים .  תקציביםמהעירייה, הקרן מקבלת  רןהק של תקציבה עיקר. העירייה

, גנים, ספר יבת בין השארבעצמה או באמצעות הקרן לפיתוח דימונה  מפעילה עירייהה .3.5

אגם, קאנטרי קלאב, שרות וטרינארי, משטח החלקה על הקרח, , אגודות, מועדונים

  .התושבים לצרכי בהתאם נוספות ופעילויות חוגיםקבוצות ספורט, מוקד רפואי, 

 . ₪  40,000,000הקרן לפיתוח דימונה   שכר צפוי לשנה  לעובדי        .3.6
 . ₪ 70,000,000שכר צפוי לשנה  לעובדי העירייה           .3.7
   , שמות פירוט. דינור זיקוקי מפעלי"ים וקבט מליאה לחברי אישיות תאונות ביטוח          .3.8

 .10 בנספח כמפורטזהות ותאריכי לידה  מספרי

 

באתר ( רשת האינטרנט במרשתת )ופעילותה נמצא  עירייהההעיר דימונה , נוסף אודות  מידע .3.9

http://www.dimona.muni.il/Pages/default.aspx 

 .כמפורט במסמכי המכרז  תביעות ניסיון        .3.10

   עצמאית ואינה  חברה שהנה הדרום מעיינות תאגיד ידי על נעשית לעירהמים  אספקת  3.11
 . עירייהה של הביטוח מערך באמצעות מבוטחת

   הנתונים בסעיף זה יכולים וישתנו ואין העירייה מתחייבת לעדכן במהלך תקופת הביטוח  .3.12

 אודות שינוי כלשהו.

 
 
 תקופת ההתקשרות .4

( 12התקשרות לתקופה של שנים עשר ) חוזהתחתום עם המבטח הזוכה על  עירייהה .4.12

 חודשים.

חודשים.  60תקופת ההתקשרות תוארך כל פעם באופן אוטומטי לשנה נוספת ועד לסה"כ  .4.13

הארכת תקופת ההתקשרות מותנת  .חוזהבתקופת ההארכה ימשיכו לחול כל הוראות ה

 אם מאילו יתחדש החוזהלשנת ביטוח  65%תביעות שלא יעלה על שיעור של  ביחס

 .יחודש לא שהחוזה כך על מראש יום שלושים הודיעה לא העירייה

זה לידי סיום  חוזהרשאית להביא  עירייהעוד יובהר, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי ה .4.14

לחברת , ולא תהא בכתב באמצעות דואר אלקטרוני או פקס או מכתב רשוםבהודעה 

במקרה שכזה יחזיר המבטח את  כל טענה ו/או תביעה בגין ההפסקה האמורה. הביטוח

 הפרמיה היחסית )פרורטה( שנותרה להמשך תקופת הביטוח .

 
 

 תוקף ההצעות .5

http://www.dimona.muni.il/Pages/default.aspx
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 .28.5.2019ההצעות למכרז יישארו בתוקף עד ליום    .5.12

 
 תנאי סף .6

 רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים, במצטבר:

המתנהל לגבי תאגידים מסוגו( בכפוף )במרשם רשום כחוק בישראל התאגיד המציע הינו  .6.12

 להבהרות להלן:

מובהר בזאת, כי לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת על ידי מספר מציעים  .6.12.1

וכן לא תותר השתתפותם במכרז של תאגידים ו/או שותפויות אשר הוקמו 

 במיוחד לצורך השתתפות במכרז זה.

 גופים המרכיבים תאגיד אינם יכולים להשתתף במכרז בנפרד.  .6.12.2

ע"י ישות משפטית אחת. חל איסור מוחלט על הגשת  תוגשצעת המשתתף ה .6.12.3

הנדרש מהמציע . הניסיון או יותר הצעה אחת ע"י שתי ישויות משפטיות

וכל המסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם יהיה של המציע בלבד 

המשתתף במכרז בלבד, ולא על שם נושאי משרה ו/או חברות הקשורות 

 אליו.

סיון במתן שירותי ביטוח לשלושה לקוחות לכל הפחות בהיקף פרמיה המציע בעל ני .6.13

-2016לכל שנה, בשנים ₪  600,000בביטוח כללי )אלמנטרי( ללא רכב קסקו וחובה של 

 כנדרשתצהיר חתום על ידי עו"ד, . להוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה יש לצרף 8201

  נספח א'.ב

רישיון מבטח ישראלי יש צילום רישיון המציע המעיד כי למציע על המציע לצרף להצעתו  .6.14

 בכל אחד מענפי הביטוח הבאים:  ,2016מאת המפקח על הביטוח , לכל הפחות משנת 

 .עסק ובתי דירות מקיף ביטוח .6.14.1

 .'ג צד כלפי אחריות .6.14.2

 .מעבידים אחריות .6.14.3

 .רכוש אבדן .6.14.4

   .הנדסי .6.14.5

תינתן באמצעות תצהיר חתום על ידי עו"ד או  לכמפורט לעי ןהוכחה כי למציע רישיו

 .לומי רישיונות מהשנים הרלוונטיותצי

 .זה במכרז כנדרש הצעות להגשת האחרון למועד עד הצעתו את הגיש המציע .6.15

מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי  .6.16

 הוא עומד בהם, רשאי המזמין לפסול את הצעתו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו  .6.17

, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר מהמצעיםהבלעדי, לדרוש מכל אחד 

 ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.
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 מסמכים נוספים שיצורפו להצעה .7

. יש (אם תהינה כאלולרבות מענה לשאלות ההבהרה ) חתומים מסמכי המכרז כשהם .7.12

לחתום על כל מסמכי המכרז והחוזה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת 

( וסוף 3 נספח)(, טופס הצעת המחיר 2 נספחהמסמכים והבנתם. על טופס הגשת ההצעה )

חותמת רשמית של  ( ייחתמו גם מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף4נספח החוזה )

 המציע. 

אישור מפקיד שומה מורשה, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  .7.13

 .1976 -גופים ציבוריים התשל"ו

 (.'בנספח נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום על ידי המציע ) .7.14

המוסמכים להתחייב בשם התאגיד אישור רו"ח / עו"ד לגבי שמות מורשי החתימה בחברה  .7.15

 .(נספח ג') ובו דוגמאות חתימה מטעם המציע

רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה. על פי  .7.16

 פרק זה.   האמור 

בשינויים המחויבים  נספח ד'פלילי, על גבי  רישום העדר על דין עורך בפני חתומה הצהרה .7.17

 בו, דהיינו אם הוא המציע, מנהל במציע, או בעל שליטה במציע.

 (5 נספח)מועצה לחבר קירבה העדר על תצהיר      7.7
 המוגש אישום כתב או פלילי רישום כל על החוזה בתקופות גם לדווח במכרז הזוכה על .7.18

 .במכרז הזוכה עם עבודתה המשך להפסיק רשאית תהיה עירייהה. כנגדו

 :מסמכים נוספים להגשה .7.19

 מסוגו. לתאגידים דין פי על המתנהל ממרשם רישום בתוקף תעודת .7.19.1

 .בתוקף לשנה הנוכחית על מנהלי התאגיד ובעלי המניות, תדפיס רשם חברות .7.19.2

 .אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית .7.19.3

 ערבות הצעה .8
 

i. ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית המציע ) חברת הביטוח ( ימציא 
מאת בנק מסחרי ישראלי או של חברת ביטוח מורשית כדין )לעיל ולהלן: 

וזאת ₪(, )עשרים אלף ₪  20,000"הערבות הבנקאית"(, בסכום של 
 להבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי המכרז.

 
ii.  למען הסר ספק אין חברת הביטוח המשתתפת במכרז רשאית להגיש

מטעמה, אלא ערבות  של חברת ביטוח ישראלית אחרת )או של בנק ערבות 
 מסחרי(. 

 
iii.  הערבות הבנקאית תהא ערוכה בנוסח המצורף למסמכי המכרז           

 ( 11 נספח)
iv. ככל  . 2019במאי  28ליום ות הבנקאית תעמוד בתוקפה עד בהער

ה שהעירייה תחליט על שינוי לוחות הזמנים הנוגעים למכרז זה, היא תהי
רשאית לדרוש מעת לעת את הארכת תוקף הערבות הבנקאית, זאת 

 בהתאם לשקול דעתה הבלעדי. 
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v.  למען הסר כל ספק מובהר כי הצעה שתוגש עם ערבות בנקאית בנוסח
שונה מהנוסח שצורף למסמכי המכרז, או בסטייה מהוראות סעיף זה 

מה את )לרבות, לעניין סכום הערבות או מועד תוקפה(, תיפסל ותגרור ע
 פסילת ההצעה.

 
vi. פי שיקול דעתה הבלעדי,  על אף האמור לעיל, העירייה תהא רשאית, על

לדרוש מכל מציע הארכת הערבות בכל פעם לתקופה נוספת של עד שלושה 
  ( חודשים, ובלבד שדרישה זו הופנתה לכל המציעים.3)

 
vii.  העירייה תחזיר לידי המציע את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה

 הצעה, או בסמוך לאחר שנחתם חוזה עם המציע שיזכה בהליך זה. של
 

viii.  העירייה תהא רשאית להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ולחלט את
הסכום הנקוב בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום 
שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות 
ובשלמות ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, 

ות בדבר חתימת ההסכם ו/או שלא עמד במלוא לרבות ההורא
התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל 
דרך אחרת מהוראות המכרז ו/או בכל מקרה שבו התברר לוועדת 
המכרזים כי המציע הגיש את הצעתו בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת 

)לרבות, בכל מקרה ההליך ההוגן ו/או השוויוני בין המשתתפים במכרז 
שיש חשש לקיומה של ניסיון הטיה ו/או הטעייה ו/או הצעה פיקטיבית 

 וכיו"ב(. 
 

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

 
x. בלי שתצטרך להוכיח העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית, מ

קיומו של נזק כלשהו שנגרם או לבססו ו/או לנמק בקשתה ו/או לבסס 
דרישתה ו/או לפנות קודם לכן אל המציע, אלא שדי בהצגת כתב הערבות 

  בפני הבנק.
 

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

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

 
 

 הצעת המחיר .9

 ובו פירוט (3 נספח)המציע יגיש הצעת מחיר מפורטת עפ"י המוגדר בטופס הצעת המחיר  .9.12

הפרמיות הנדרשות על ידו לכל סעיף בנפרד. המחיר יתאים לביצוע מכלול השירותים 

 הנדרשים במכרז.  

מחירי הפרמיות הנקובות בהצעה שתוגש ע"י המציע בהתבסס על מסמך זה, יהוו את כלל  .9.13

התשלומים להם זכאי המציע עבור אספקת כלל שירותי הביטוח. לא ישולם על ידי 

 ף בגין הוצאות אחרות כלשהן.כל תשלום נוס עירייהה

 
 

 מהות השירות .10

 ביטוח כמפורט במכרז זה.שירותי  עירייההספק יספק ל .10.12

  .'חבנספח הרשום נוסח הפוליסות יהיה לפי  .10.13
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ביחד עם כל הרשום בכל מקום במכרז  ',חבנספח רשימות לביטוח ופוליסות אשר מופיעות  .10.14

 לבין המציע אשר יזכה במכרז.  עירייהמחוזה לביטוח בין ה זה, יהוו חלק בלתי נפרד

 
 

 עירייהנציג ה .11

"( לכל עניין הקשור למכרז האחראי" -"  עירייהנציג ה) להלן: " עירייהמטעם ה ההנציג  .11.12

, טלפון לאישור  yafam@Dimona.muni.il"ל: דוא .יפה מרציאנוהגב'  זה היא

 .08-6563110 -קבלת המייל

  

 נציג הספק  .12

יהיה איש הקשר בין הספק לבין  , אשר"(נציג הספק" הספק יעמיד מטעמו נציג )להלן: .12.12

 בכל הקשור למתן השירותים על פי המכרז/החוזה. עירייהנציג ה

הספק רשאי להציע כנציגו אחד מעובדיו או סוכן ביטוח או סוכנות ביטוח. במידה ובחר  .12.13

 הספק להגיש סוכן ו/או סוכנות ביטוח עליו לעמוד בדרישות הבאות: 

ענפי הביטוח אליהם כל בבעלות הנציג רישיון סוכן/סוכנות הביטוח לעסוק ב .12.13.1

 משתייכים הביטוחים המפורטים במכרז זה.

סוכן/סוכנות הביטוח מעסיק/ים לפחות שלושה עובדים בתחום הוכחה כי   .12.13.2

 הביטוח הכללי ) האלמנטארי (.

הנציג ייצג את הספק בכל פוליסות הביטוח שיערכו על ידי הספק במסגרת  .12.13.3

 מכרז זה.

. מועד עירייהרד נציג האחת לחודש לפחות במש עירייהנציג הספק ייפגש עם נציג ה .12.14

 .מועד אחר שיוסכם עליו בין הצדדיםהפגישה יהיה בשבוע הראשון לכל חודש או 

בשעות העבודה המקובלות בכל ימות השנה ולמעט  עירייהנציג הספק יהיה זמין לפניות ה .12.15

 בימי מנוחה רשמיים של מדינת ישראל.

את  לרבות מיד עם מינוי הנציג הראשון תהא רשאית לדרוש מהספק בכל עת עירייהה .12.16

החלפתו. הספק מתחייב להעמיד נציג חדש. הנציג החדש יתחיל בתפקידו רק לאחר אישור 

חייבת לנמק דרישה זו. הספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין  עירייה. אין העירייהנציג ה

הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהפסקת העסקתו נציגו במתן השירותים 

 כאמור.  עירייהל

 

 
 הבהרותשאלות ו .13

 

ושאר  ים, המפרטונספחי, ומסמכיעל כל  תנאי מכרז זה כל מציע נדרש ללמוד ולבדוק את  .א

 המסמכים המצורפים בזאת. 

mailto:yafam@Dimona.muni.il
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לעירייה  אל הגב' יפה לפנות בכתב  מציערשאי כל  0014: בשעה ___21.2.2019_____עד ליום  .ב

ולהעלות כל בקשה להבהרה או  yafam@Dimona.muni.ilואר אלקטרוני מרציאנו באמצעות ד

יש לוודא את הגת המייל בטלפון שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. 

 .08-6563110מספר 

פקס,  על הפונה לציין בפנייתו את מס' המכרז, שמו, כתובת וטלפון ליצירת קשר עימו, מס' .ג

 כתובת דואר אלקטרוני וכתובת.

שאלות ותשובות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לחתום עליהן ולצרפן  .ד

 למסמכי ההגשה. 

: שחר יועצים לניהול  העירייההעתק של שאלות ההבהרה ישלח גם אל יועץ הביטוח של  .ה

 gmail.com2525shimon@ סיכונים בע"מ באמצעות מייל : 

טורים: בעמודה הימנית ירשם מספר  4יוגשו בקובץ וורד שבו טבלה ובה  שאלות ההבהרה  .1.1

השאלה . בעמודה השנייה מימין תירשם השאלה/בקשה/הבהרה . בעמודה השלישית  מימין 

את  העירייהירשם מספר סעיף ומספר עמוד . העמודה הרביעית תישאר ריקה ובה תרשום 

 התשובות  .

שאלות ההבהרה יחד עם התשובות יועברו לידיעת כלל חברות הביטוח המשתתפות במכרז  .ו

 זה.

 
מסמך הבהרות אשר יופץ לכל רוכש מסמכי המכרז וכן  על גבי תשובות לשאלות  ימסרו 

יפורסמו באתר האינטרנט של עיריית דימונה. באחריות המציע לצרף את מסמך ההבהרות 

 למסמכי הצעתו כאשר הינו חתום על ידו. 

 

 הגשת ההצעות .1

את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים הנלווים אליה, יש להגיש בשני עותקים  בתוך  .1.1

מעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שעליה ייכתב מכרז פומבי מספר 

 . ת דימונהעירייל רכוש, תאונות וחבויות לאספקת שרותי ביטוח 7/2019

יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון העותק הנוסף  .1.2

 העתק". "במילה  

גברת יפה עזריה בקומה ה ,רכזת הועדותשלשל לתיבת המכרזים אצל לאת המעטפות יש  .1.3

  . העירייה בבנייןג 

 .   14:00עד השעה   28.2.19לא יאוחר מיום יוכנסו לתיבת המכרזים ההצעות  .1.4

) אפשר על ידי שליח אך האחריות לביצוע השליחות  במסירה ידנית עירייהההצעות יוגשו ל .1.5

רשאית לשנות את המועד להגשה ללא צורך בנימוק  עירייהה .ע בלבד(היא של המצי

 כלשהו.

או בכל מועד חדש מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל  .1.6

 בחשבון.לא תובא שתקבע העירייה, 

על מסירת ההצעה. יש להקפיד על קבלת  בכתב מסירת הצעתו יבקש המציע אישור בעת  .1.7

 אישור זה.

mailto:yafam@Dimona.muni.il
mailto:shimon2525@gmail.com
mailto:shimon2525@gmail.com
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והחוזה (  נה על שאלת הבהרה באם תהינה כאלולרבות מע)כל עמוד במסמכי המכרז  .1.8

 ייחתם על ידי המציע ברשאי תיבות.   

 ונספחהצעת המחיר טופס  -3 נספחטופס הגשת הצעה לאספקת שירותי ביטוח ,  – 2 נספח .1.9

 החוזה; יחתמו גם מורשי  חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע. - 4

אין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש. כל שינוי שיעשה  .1.10

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין 

רך אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא במכתב לוואי או בכל ד

תחליט לקבל את  עירייהנכתב כלל והוא אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה. במידה וה

מובהר ומודגש בזאת כי  הצעת המציע יראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

זה והכל כפי שיקול דעתה העירייה תהיה רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כאמור בסעיף 

 הבלעדי של העירייה.

לא תתחשב בהצעות של אותו  עירייהמודגש בזאת כי המציע יגיש הצעה אחת בלבד. ה .1.11

 שהוגשו בשמות שונים.  מציע

 

 הצעותהערכת  .2

 מחיר. 100%בחינת ההצעות תעשה לפי המבחן הבא: .2.1

 הבחינה תעשה בשני שלבים: .2.2

כל הצעה תיבדק למול  -בדיקת התנאים המוקדמים )תנאי סף(   - שלב א' .2.2.1

. הצעה שאינה עומדת בתנאים אלה תיפסל ולא במכרזהדרישות המפורטות 

 תידון כלל.

טופס הגשת הצעת " 3 בנספחבדיקת הצעת המחיר הרשומה   -שלב ב'   .2.2.2

 ."המחיר

את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום  ת לעצמהשומר עירייהה .2.3

או מקצתו, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט על החוזה ו/או לא לבצעו כולו 

השירות חליט כי אין אף מציע שמתאים לבצע את ת עירייה, לרבות במקרה שהעירייהשל ה

 . הנדרש על פי מכרז זה

ז או שלא לבצע את החוזה כולו או חלקו ו/או לא לבטל את המכר עירייההחליט אם ת .2.4

לחתום על החוזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל 

 .עירייההסוג שהוא כלפי 

שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא  עירייהה .2.5

 ולא יפגע בעקרונות השוויון של המציעים. עירייהויתור כזה לא יגרום נזק לובמידה ש

שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל  עירייהה .2.6

נשוא המכרז לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה אפילו אם היא  השירות

 איננה ההצעה הזולה ביותר.

 :רשאית לפסול עירייהה .2.7

 .כנדרש במכרז זה הצעה אשר תוגש ללא המסמכים .2.7.1



 חתימה חברת הביטוח ____________________                                14
 

 חתימה סוכן ביטוח ___________
 

 .או בלתי מוצלח עמו/הצעה של מציע שבעבר היה לה ניסיון שלילי ו .2.7.2

 . או המלצות שליליות/הצעה של מציע שיש לגביו חוות דעת ו .2.7.3

 

 

 שינויים והסתייגויות .3

אין לערוך שינויים כלשהם ברשימת הפוליסות או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז  .3.1

חדש ו/או מחיקה ו/או שינוי שיעשה במסמכי שיצורפו להצעה שתוגש. כל הוספת מלל 

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים בין במכתב לוואי 

או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל והוא 

 עירייהבמידה וה .והכל כפי שיקול דעתה של העירייה אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה

מובהר בזאת  תחליט לקבל את הצעת המציע יראו אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

כי שאלות הבהרה יתווספו למכרז במסמך נפרד ואין לעדכן או לשנות את תוכן המכרז 

 .בדרך כלשהי

המציע בחתימתו על הצעה זו, מאשר ומסכים מראש שכל מלל חדש ו/או מחיקה ו/או  .3.2

שיעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, לא תקף והוא נעשה או נרשם שינוי 

 .עירייהעל ידו בטעות ואינו מחייב את ה

 

 שמירת זכויות .4

. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת עירייהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .4.1

במסמכי המכרז הצעתו והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש 

ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי 

להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה 

 אחרת.

 

 עירייהזכויות ה .5

וכל מי מטעמה תהיה רשאית לפנות למציעים לקבלת הסברים והבהרות באשר  עירייהה .5.1

להצעתם, ניסיון העבר שלהם, הצעת המחיר ופרטים אחרים שתמצא לנכון. כמו כן, תהיה 

 רשאית לברר פרטים במקומות אחרים להם סיפקו המציעים שירות דומה. עירייהה

 עירייהאו כל הצעה שהיא. ה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר עירייהה .5.2

רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או 

אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתה, ללא הודעה 

. במקרה זה תימסר ו/או השבת הוצאות כלשהם למשתתף במכרז מוקדמת וללא כל פיצוי

 מתאימה למציעים.הודעה 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת  עירייהה .5.3

מהות ההצעה, תנאיה, או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת 

מונעת מלהעריך את ההצעה כדבעי ו/או שתהיינה בה הסתייגויות ו/או שינויים  עירייהה
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תבחר בהצעה בה יהיו שינויים ו/או הסתייגויות  עירייההכלשהם מהאמור במפרט. היה ו

 .עירייהו/או תוספות מעבר לאמור במפרט יראו אלו כבטלים ולא יחייבו את ה

 רשאית לא לבטח עצמה בחלק מהביטוחים הרשומים במכרז זה. עירייהה .5.4

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז בכל פרק זמן שהוא, לפני או אחרי  עירייהה .5.5

 ת ההצעות, לפי שיקול דעתה.הגש

 

 2נספח  

 טופס הגשת הצעה לאספקת שירותי ביטוח
 

 לכבוד
 עיריית דימונה

 
   לאספקת שרותי ביטוח רכוש וחבויות  2019/7מכרז פומבי מספר  הנדון :

 

 פרטים כללים: .1

 ______________________       (  שם המציע   )חברת הביטוח

 ______________________       כתובת המציע

 ______________________           מס' הטלפון

 ______________________          מס' הפקס

E. MAIL       ______________________ 

 ______________________       מס' תאגיד

 ______________________      שמות הבעלים

                                                                ______________________ 

 ______________________ שמות הרשאים לחייב בחתימתם את מציע     

                     ______________________ 

                  ______________________ 

 ______________________       ם איש הקשר לנושא מכרז זהש

 ______________________         טלפון סלולארי

 _______________________                                  MAIL     .Eכתובת  

 

להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק למניעת  .2

 החשיפה:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ל בכפוף לאמור וסעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכ

להוראות הכלליות של המכרז. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי 

אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי  עירייהאו לא, הינה של ועדת המכרזים של ה

  והמוחלט.

 המציע והתחייבויות כלליות הצהרת .3

הננו מגישים בזאת הצעתנו לאספקת השירות, כהגדרתו במסמכי המכרז, ומצהירים  .3.1

שקראנו בעיון רב את כל מסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ותנאיו, הבנו ואנו 

מסכימים לתנאים, לדרישות ולתנאים הכללים והמיוחדים, המהווים חלק בלתי נפרד 

 , שהצעתנו ערוכה על פי דרישותיו.ממנו, ומודיעים בזה

 הננו מצהירים כי קיבלנו, במידה וביקשנו, את כל ההסברים בכל הקשור למכרז. .3.2

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לנו כל תביעות או דרישות או  .3.3

טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה על מסמכיהם 

 ונספחיהם.

ועל פי  עירייהאם תתקבל הצעתנו, אנו מתחייבים לספק את השירות לשביעות רצון ה .3.4

ההתקשרות, וזאת בתמורה לסכומים  וחוזהמפרט הדרישות ושאר תנאי המכרז 

 (.3 נספח)שיפורטו להלן בהצעת המחיר 

אנו מצהירים כי אנו יודעים כי הצעתנו ובכללה הצעת המחיר מתייחסת למגונים  .3.5

 בפועל. עירייהשקיימים היום בולמצב כפי 

הננו מצהירים, כי יש לנו הידע המקצועי, הניסיון והיכולת הפיננסית לבצע את השירות  .3.6

עפ"י מסמכי המכרז, ויש ברשותנו האמצעים והעובדים המקצועיים, הדרושים למתן 

 השירות באיכות גבוהה ועפ"י האמור במפרט השירותים.

גבוהה ביותר הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק אנו מתחייבים לספק שירות באיכות  .3.7

רב ומצהירים שיש ביכולתנו לעמוד בדרישות אלו. אנו מודעים לכך שקיבלנו על עצמנו 

להציע מתן השירות במועד, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור מסיבות כל שהן, לרבות 

 בגין העדר כוח אדם מיומן ו/או כוח אדם בכלל.

, אנו מתחייבים בזה להמציא ערבויות  ואישורים עירייהע"י ה במידה והצעתנו תתקבל .3.8

 כפי שיידרשו.

אנו מתחייבים לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים האחרים להם אני נדרש  .3.9

 .חוזהאו אדרש לצורך מתן השירות, למשך כל תקופת ה

ידוע לנו, כי בקבלת החלטתכם תהיו רשאים לקבל את העסקה המעניקה את מרב  .3.10

כאמור בתקנות חובת המכרזים להנחיות הכלליות במסמכי המכרז,  עירייהיתרונות לה

וכי תהיו רשאים, למיטב שיקול דעתכם, לבטל את המכרז מטעמים של סטייה 
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מהאומדן ו/או מטעמים תקציביים ו/או מנהליים ו/או ארגוניים, וכי לא תהיינה לנו 

 בוטל המכרז.טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן במידה וי

( חודשים מהמועד האחרון לושהש)3 -אנו מתחייבים כי הצעתנו זו תהא בתוקף ל .3.11

תהא רשאית לחלט הערבות הבנקאית שצורפה  עירייהלהגשת ההצעות, וידוע לנו כי ה

 להצעתנו, באם לא נעמוד בהתחייבות זו.

ו/או ל בלא שינוי והגשת הצעה מטעמנו מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכ .3.12

 תוספת.

 מסמכים ואסמכתאות .4

ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צרוף מסמך כלשהו ו/או עריכת  שינוי ותוספת במסמכי  .4.1

 המכרז עלולים לגרום לפסילת הצעתנו ע"י ועדת המכרזים.

 ( √ -רצ"ב להצעתנו המסמכים המפורטים להלן: )סמן ב .4.2

 מסמכים ואסמכתאות .5

כלשהו ו/או עריכת שינוי ותוספת במסמכי המכרז  ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צרוף מסמך .6

 עלולים לגרום לפסילת הצעתנו.

 ( √ -רצ"ב להצעתנו המסמכים המפורטים להלן: )סמן ב .7

8.  

√  /X סוכן/ות ביטוח ____________חברה לביטוח___________ 

 המסמך סוכן חברה

אישור פקיד שומה או רואה חשבון של המציע על ניהול ספרים ע"פ חוק  == 

 חברת ביטוח. 1976 –עסקאות גופים התשל"ו 

מאת משרד האוצר .  רישיונות  2018.2017.2016.שלושה תצלומי רישיונות   

או הצהרה של עו"ד לכך שהיו רישיונות בתוקף במהלך של מדינת ישראל . 

 וסוכן/ות ביטוח.חברת ביטוח  שלוש השנים האחרונות .

 חברת ביטוח . טופס הגשת הצעת המחיר - 3 נספח == 

 חוזה . חברת הביטוח – 4נספח   

 סוכן ביטוח .קרבההעדר  .5נספח   ==

 חברת ביטוח .תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות ותשלום לעובדים.6נספח  == 

חברת  .ומניעת ניגוד ענייניםנוסח התחייבות לשמירה על סודיות  .7נספח  == 

 ביטוח 

 חברת ביטוח .זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה 8נספח  == 

 . חברת ביטוחתצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות 9נספח  == 

 נוסח כתב ערבות . חברת ביטוח – 11נספח  == 
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 חתומים  –מסמכי המכרז   

 

 

 

 3נספח 

 עיריית דימונה

 לאספקת שרותי ביטוח רכוש וחבויות  7/2019מכרז פומבי מספר 

 טופס הגשת הצעת המחיר
 

הצעת המחיר בשקלים חדשים כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן כל שרותי הביטוח  .1

 הרשומים  במסמכי המכרז המצ"ב. 

 את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות שהמחירים .2

 בהן אינם ברורים ולפיכך לא ניתן להעריכן.

 - פרטים לגבי הצעת מחיר .3

, עירייהלאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים ושאלותיי נענו על ידי ה .3.1

 אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת שירותי הביטוח כמפורט במסמך זה.

ויתר ידוע לי כי החלטת ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצעת המחיר  .3.2

 המסמכים שצורפו להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.

לא ישולמו כל תשלומים נוספים מעבר לתשלומים המפורטים על ידי המציע בסעיפי  .3.3

 להלן. ההטבל

. בטבלת המחירים המציע נדרש לנקוב בפרמיה הנדרשת לכל סעיף ביטוח בנפרד .3.4

 ת והתוספות ) על בסיס מזומן (.הסכום יהיה סכום לתשלום לאחר כל ההנחו

 .לשנה ₪ 803,000  לא יהיה יותר מסך כל הסכום לחיוב ) על פי בסיס מזומן (  .3.5
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    .כל הסכומים להלן הנם בשקלים חדשים 2019/7מכרז  טבלת הצעת המחיר

 את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור.

 פוליסה או סוג
 כיסוי        

 סכום ביטוח  או
 גבול אחריות  

פרמיה לתשלום 
 בספרות 

 

 פרמיה לתשלום במילים
 

    אש מורחב 

   000,000300, עירייהכל רכוש ה

 עירייהמעבידים 
 למקרה ולתקופה

 
40,000,000 

  

הקרן לפיתוח מעבידים 
 דימונה

 למקרה ולתקופה

 
  

40,000,000 

  

 צד שלישי
 למקרה ולתקופה

 
40,000,000 

  

   0,00021 כספים

   1,000,000 נאמנות

 אחריות מקצועית 
 למקרה ולתקופה

 
 

7,000,000 

  

   50,000 רכוש במעבר 

   במפרטכמפורט  תאונות אישיות 

 סה"כ :
 

  

   

 סה"כ לתשלום בשקלים חדשים
 תשלומים ( 3) בסיס מזומן עד  
 :₪  803,000מ  לא יהיה יותרהסכום 

  

 

    _____________     __________________      _________________ 

 שמות החותמים המוסמכים            חתימה וחותמת            תאריך          
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 הצהרה וכתב כיסוי

 
אנו מצהירים בזאת כי אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ולרבות תנאי 

 הביטוח.
 

 באמצעות בכתבודיע לנו ת עירייהבחתימתנו להלן אנו מאשרים כי באם ה
כי אנו מתמנים למבטחים, יכנס הביטוח לתוקף  דואר אלקטרוני או פקס

 במועד שיתבקש, בסכומים ובתנאים כמפורט במכרז.
 

יום  30תנאי מוקדם להסכמתנו לכניסת הביטוח לתוקף הנו שלא חלפו 
 ממועד היום האחרון להגשת המכרז.

 

 

 
 

 חברת הביטוח : 
 
 

________  ______________________  ______ 
 חתימה וחותמת         שם החותם                תאריך
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 4נספח 

 התקשרותחוזה 
 

 יום ______________________ ב שנערך ונחתם ב

 

 -ב י ן  -

 

 "(עירייהה) להלן: " עיריית דימונה

 מרכז מסחרי חדש

 1ת.ד 

 דימונה

 

 –ל ב י ן  -

 

 "(הזוכה)להלן: " _____שם החברה: __________________

 _____________מספר תאגיד: _____________________

 ____________כתובת: __________________________

 ___________על ידי: ___________________________

 

 לאספקת שרותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות;   7/2019מס' פרסמה מכרז  עירייהוה

 הואיל

 

בישיבתה מיום ____________ בחרה בזוכה למתן שירותי ביטוח על פי וועדת המכרזים 

 הצעתו שצילומה מצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה;

 והואיל

 

באמצעות הליך "שאלות ולאחר מועד פרסום המכרז נמסרו בין הצדדים הבהרות שונות 

 )אם בכלל(, שהעתקן רצ"ב לחוזה זה;הבהרה " 

 והואיל

 

 והצדדים הסכימו שההבהרות תהיינה חלק בלתי נפרד מחוזה זה;

  והואיל

 

 לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כלהלן :

 

 וכותרות מבוא .1

 .זה ונספחי ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו חוזההמבוא ל .1.1

 עירייהאשר צורפו לפרסומיה של ה, מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על כל נספחיהם .1.2

 .זה חוזהמהווים אף הם חלק בלתי נפרד מ, במסגרת המכרז

 . זה חוזהונספחיו יגבר האמור ב חוזהבמקרה של סתירה בין ה .1.3

 .ולפרשנותו ישמש ולא בלבד הנוחות לשם נועדו הסעיפים כותרות .1.4
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מילים בלשון יחיד בלבד יתייחסו גם לרבים ומילים בלשון רבים יתייחסו גם ליחיד,  .1.5

 ידרוש פירוש כזה.כאשר הקשר הדברים 

 

 והוראות כלליות השירותים .2

 ח'בנספח שירותי ביטוח בהתאם לדרישות המפורטות  עירייההזוכה מתחייב לספק ל .2.1

 "מפרט ונוסח פוליסות הביטוח". 

וכל רכוש  עירייהשמאות לשערוך של כל רכוש הסקר לערוך על חשבונו  רשאיהזוכה  .2.2

ומבוטחים על  עירייהולמעט מבנים ורכוש שאינם בבעלות ה עירייהאחר המשמש את ה

שמורה הזכות לבדוק  עירייהל .עירייהידי בעליהם והכול כפי שינחה את השמאי נציג ה

  את השערוך ולערוך בו שינויים לרבות קביעת ערכים כפי שתמצא לנכון.

. כל חוזה זה ונספחיו הוא החוזה השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו .2.3

המצגים, המסמכים וההבטחות שקדמו לחוזה בטלים ומבוטלים למעט המסמכים 

 שאומצו במפורש בחוזה זה.

מחייבים את הצדדים לחוזה זה והצדדים מקבלים  3 בנספחכל תנאי פרקים והמחירים  .2.4

 על עצמם לקיימם ולפעול על פיהם. 

יחולו  יהעירימצהיר ומתחייב שכל התחייבויותיו שבחוזה זה כלפי ההזוכה  .2.5

גם כלפי כל אדם וכל ישות משפטית שתיכלל בשם המבוטח בכל פוליסה  אותו ויחייבו

 שתוצא על ידו לפי חוזה זה.

 

 תקופת ההתקשרות .3

( 12התקשרות לתקופה של שנים עשר ) חוזהתחתום עם המבטח הזוכה על  עירייהה .3.1

 חודשים.

בלבד מוקנית זכות ברירה )אופציה(, להאריך תוקפו של חוזה זה למשך  עירייהל  .3.2

)שנים עשר( חודשים כל תקופה, בהודעה בכתב שתשלח  12תקופות נוספות, של עד 

( חודשים. בתקופת 60למבטח, ובלבד שמשך ההתקשרות המצטבר לא יעלה על שישים )

בניסיון שרות מותנת הארכת תקופת ההתק .החוזהההארכה ימשיכו לחול כל הוראות 

 .לשנת ביטוח 65%תביעות של לא יותר מאשר 

 אחריות .4

באחריות הזוכה לוודא כי עובדיו או אחרים מטעמו בעלי הכשרה ומיומנות במתן  .4.1

 שירותי ביטוח.

או לצד שלישי כל שהוא, עקב מעשה  עירייההזוכה יישא באחריות לכל נזק שייגרם ל .4.2

או מחדל שלו או של מי מעובדיו או אחרים מטעמו או מי משלוחיו במסגרת פעולתם 

 לא תישא בכל תשלום הנובע מכך. עירייהעל פי חוזה זה, וה
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 הפסקת החוזה .5

רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת, לפי שיקול דעתה  עירייהה .5.1

באמצעות דואר אלקטרוני או פקס או משלוח הבלעדי, ע"י מתן הודעה בכתב לזוכה 

 "(. הודעה מוקדמת)להלן: " מכתב רשום .

בתקופת ההודעה המוקדמת, על הזוכה למלא באופן מלא את כל התנאים,  .5.2

 המוטל עליו וזאת עד סיום עבודתו. ההתחייבויות, נוהלי העבודה וכל

רשאית להפסיק את ההתקשרות עם  עירייהלעיל, תהא ה 5.1למרות האמור בסעיף  .5.3

 הזוכה ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, במקרה שימונה לזוכה מפרק סופי או זמני.

תפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, התשלום היחיד לו יהא  עירייהבכל מקרה בו ה .5.4

מבוטחת ממועד תחילת ההתקשרות  עירייהרק עבור הזמן בו הייתה ה הזוכה זכאי הינו

, ומעבר לכך לא יהא הזוכה זכאי לכל עירייהועד תאריך ההפסקה שיקבע על ידי ה

. לצורך כך יערך חישוב של אחוז הזמן בו ניתן עירייהתשלום ו/או פיצוי נוסף מה

"(. על הזוכה יהיה קנתהתמורה המתוהשירות מתוך כך ייגזר הסכום לתשלום )להלן: "

 , מידית, כל סכום ששולם לו, מעל לתמורה המתוקנת.עירייהלהחזיר ל

הזוכה מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם את הנזק  .5.5

 כתוצאה מסיום ההתקשרות לפי סעיף זה.

 עירייהלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בכל מקרה התשלומים שישולמו על ידי ה .5.6

 להלן. 7וכה, כאמור לעיל, לא יעלו על האמור בסעיף לז

 

 נציגים  .6

בכתב  הו/או מי שיוסמך על יד עירייהה גזבר יהאלצורך ביצוע חוזה זה  עירייהנציג ה .6.1

רשאית להחליף את נציגה בכל עת על  עירייה"(. העירייהנציג ה" או "האחראי)להלן: "

 ידי מתן הודעה בכתב למציע.

"(. נציג הספק________ )להלן: "חוזה זה יהיה ___________עניין נציג הזוכה ל .6.2

, בכתב. מבלי לגרוע מהאמור עירייההחלפת נציג הספק מותנית באישור מוקדם של ה

תהא רשאית בכל עת לדרוש מן הזוכה להחליף את נציגו, וזאת  עירייהה ,בסעיפים לעיל

 ימים 7לעשות כן בתוך וכה מתחייב מבלי שתצטרך לנמק את סיבתה וללא כל פיצוי והז

 .עירייהמיום קבלת הדרישה על ידי ה

. מועד הפגישה עירייהאחת לחודש במשרד נציג ה עירייהנציג הזוכה ייפגש עם נציג ה  .6.3

 .מועד אחר שיוסכם עליו בין הצדדיםביהיה בשבוע הראשון לכל חודש או 

 

 תמורה, תנאים ומועדי תשלום .7

לזוכה בכפוף  עירייהבחוזה ובמכרז תשלם הבתמורה לביצוע כל השירותים המפורטים  .7.1

 ועל פי הסכומים המפורטים בטופס הצעת המחיר שהגיש הזוכה.

 התמורה תשולם בשקלים חדשים. .7.2
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לא תהיה חייבת לשאת ולא תישא בכל תשלום על פי חוזה זה או הנובע ממנו  עירייהה .7.3

ין, למעט אלא אם הסכימה והתחייבה לכך במפורש בחוזה זה או על פי האמור בכל ד

 .1979 –עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט 

מוצהר ומוסכם כי בכפוף לאמור בחוזה זה, התמורה המגיעה לזוכה המופיעה בטופס  .7.4

הגשת הצעת המחיר הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת 

יתר לזוכה, לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן 

התחייבויותיו של הזוכה על פי חוזה זה, או על פי כל דין. הזוכה מצהיר בזאת כי זוהי 

 להלן.   10למעט האמור בסעיף  עירייההתמורה הסופית המגיעה לו מה

   ם:מועדי תשלו .7.5

חודשיים שווים  עד שלושה תשלומיםהתמורה )הפרמיה( תשולם לספק  .7.5.1

ללא תוספת כלשהי לרבות תקופת הביטוח  בו התחילה מהחודשורצופים 

 הצמדה למדד . 

גורם אחר על  / מוסכם בזה בין הצדדים, כי לא ישולם לזוכה או לכל אדם .7.5.2

, הן במהלך נוסף או אחר פרט לאמור בחוזה זה כל תשלום עירייהידי ה

תקופת ההתקשרות והן לאחר פקיעתה, הן עבור מתן השירותים והן בקשר 

 איתם או כל הנובע מהם.

 

 עניינים ניגוד  .8

הזוכה אינו מנוע מלעסוק במתן שירותיו מחוץ למתן שירותיו לפי חוזה זה, ובלבד שלא  .8.1

יפגע בתנאי מתן שירותיו נשוא חוזה זה, ולא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים 

 עם פעולתו לפי חוזה זה.

 הזוכה מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לעניין אישי בה, או שיש חשש כי .8.2

 תגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים נשוא חוזה זה.

בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה ולפעול  עירייההזוכה מתחייב לפנות ל .8.3

    בהתאם להחלטתו.

 .בחוזהסעיף זה הינו תנאי יסודי 

 

 שמירת סודיות ואבטחת מידע  .9

לשם ביצוע  עירייהשיימסר לו על ידי ה הזוכה מצהיר בזה שידוע לו כי מידע .9.1

בתום השימוש.  עירייההתחייבויותיו עפ"י מכרז זה, אין לפרסמו, ועליו להחזירו ל

 ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אחר כל   .9.2

מך ו/או ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו עפ"י מכרז זה. מס

, שעניינם 1977–לחוק העונשין, התשל"ז  118 -ו 91תשומת לב הזוכה מופנית לסעיפים 

איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות ע"י בעל חוזה, לרבות מציע, עם גוף מבוקר 

 .1958 – כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח
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הזוכה מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי מטעמו חובה זו של שמירת הסודיות,  .9.3

והעונש על אי מילוייה. באחריות הזוכה להחתים את עובדיו, שיעסקו במימוש מכרז 

 ' לחוזה . בזה על העתק טופס הצהרת סודיות  המצורף כנספח 

, וכן בהתאם להוראות חוק העיריינוהלי אבטחת המידע במערכת: יהיו לפי הנהוג ב .9.4

והתקנות שהוצאו לפיו. מבלי לפגוע בכלליות האמור  1981הגנת הפרטיות תשמ"א 

לעיל, הזוכה מתחייב לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת את תוכנם ופרטיהם של 

, ולאפשר גישה אליהם אך ורק לעובדיו ומורשיו עירייההמסמכים שיימסרו לו על ידי ה

 .שיעסקו בביצוע החוזה

 חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר: .9.5

 היה מצוי בחזקת הזוכה קודם לגילוי ללא חובת סודיות; .9.5.1

 פותח באופן עצמאי ללא שימוש במידע סודי; .9.5.2

 נמסר לזוכה ע"י צד ג' ללא חובת סודיות; .9.5.3

 ;עירייההינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של ה .9.5.4

וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית של הזוכה רעיונות, תפיסות, ידע  .9.5.5

, ואשר נשמרו בזיכרונם של עובדי הזוכה שהיו עירייההכלולים במידע של ה

 בעלי גישה למידע בהתאם למפרט זה;

 על הזוכה לגלותו בהתאם לצו שיפוטי. .9.5.6

משום מתן הרשאה לזוכה לגלות, לפרסם או להפיץ, אלא כמפורט בכל  לעילאין באמור  .9.6

 בחוזה:מקום אחר 

 את המקור של המידע הנלווה; .9.6.1

 ;עירייהכל נתונים סטטיסטיים או נתוני כוח אדם של ה .9.6.2

 .עירייהתוכניות עסקיות של ה .9.6.3

 .בחוזהסעיף זה הינו תנאי יסודי 

 

 

 עירייההתחייבויות ה .10

מתחייבת להעמיד לרשות הזוכה כל מידע, נתונים וסיוע סביר שיידרשו לו  עירייהה .10.1

 לצורך מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה.

 

 אי יכולת הסבה .11

הזוכה לא יהא רשאי להמחות )להסב( את זכויותיו והתחייבויותיו על פי מכרז זה או  .11.1

כך. הזוכה ל עירייהחלק מהן לאחר, אלא אם כן נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של ה

מתחייב כי במקרה שיעבור לבעלות חברה אחרת, או גוף אחר, ימשיך הזוכה לשאת 

 בכל התחייבויותיו על פי מכרז זה. 
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 הפרת החוזה ותרופות בשל הפרת/ביטול החוזה  .12

הפר הזוכה חוזה זה הפרה יסודית לפי חוזה זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות(  .12.1

מתנאי חוזה זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לזוכה ארכה לקיומו או תנאי אחר  1970 -תשל"א 

והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאית 

לעמוד על קיום החוזה עם הזוכה או לבטל חוזה זה ו/או לבצע בעצמה ו/או  עירייהה

י הזוכה, וזאת על באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי חוזה זה אמור היה להיעשות ע"

על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בחוזה  עירייהחשבון הזוכה ובנוסף לזכויות ה

 ש"ח.  100,000זה, לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של 

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של חוזה זה במקרה מסוים או בסדרת  .12.2

 ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד. מקרים לא תהווה תקדים ולא

לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי  .12.3

חוזה זה או מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות 

 אמורה או על זכויות אחרות כל שהן.

יעשה בכתב וייחתם על ידי הצד או הצדדים כל שינוי בחוזה זה ו/או בנספחיו י .12.4

 המקבלים על עצמם התחייבות מכוח אותו שינוי.

 

 הודעות .13

כל הודעה אשר יש למוסרה על פי חוזה זה תינתן בכתב באמצעות מסירה ביד או בפקס  .13.1

או משלוח בדואר רשום בהתאם לכתובות כמצוין במבוא לחוזה או כפי שישונו ע"י 

תחשב כאילו נתקבלה ע"י הנמען ביום מסירתה אם נמסרה הודעת צד למשנהו. הודעה 

ביד, לאחר אישור טלפוני אם נמסרה בפקס ותוך שלושה ימי עבודה מיום שיגורה 

 בסניף הדואר. 

 

 סמכות השיפוט  .14

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה, או בכל תביעה הנובעת מהליך  .14.1

 .בלבד בבאר שבע לעניין בדימונה ו/או כיםניהול מכרז זה, תהיה בבתי המשפט המוסמ

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד האמורים ברישא בחוזה זה.

 

 

____________________    _____________________ 

 עירייהמטעם ה מורשי חתימה     מטעם הזוכהמורשי חתימה  
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 5נספח 
 עירייהלחבר הו/או  העירייההצהרה בדבר העדר קירבה לעובד 

 סוכן/ות ביטוח בלבד
 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים. עירייההנני מצהיר בזאת כי ה  .1
 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.1 
, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק עירייה"חבר  

בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד העולה על עשרה אחוזים 
;  לעניין זה, "קרוב" עירייהאחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם ה

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".   -
 

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

לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין  רייהעי"חבר ה 
או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי  עירייהחבר   -" עירייהזה, "חבר 

 5 -()ב( ו1) 1"קרוב" בסעיף  -שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו
 ()ב((".1)

 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3

לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין,  עירייהד או עובד של "פקי 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם -על ידי עצמו או על ידי בן

 ובשום עבודה המבוצעת למענה".  עירייהה
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .2
 

המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן  בין חברי מועצת הרשות יש / אין )מחק את 2.1 
 או בת, ואף לא סוכן או שותף. 

 
, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש עירייהיש / אין )מחק את המיותר( חבר  2.2 

לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד 
 באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 
 ש / אין )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.י 2.3 

 
תהיה  רשאית לפסול את הצעתי אם   עירייהידוע  לי  כי  ועדת  המכרזים  של  ה .3

 יש לי קרבה 
 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור  .4

 בהצהרה זו הינו אמת.
 
( 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעף  .5

מחבריה ובאישור שר הפנים  2/3לפקודת העיריות, לפיהן מועצת הרשות ברוב 
 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור 122רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 

 ותנאיו פורסמו ברשומות.
 

 ___________________________ חתימת סוכן הביטוח
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  6נספח 

 תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות ותשלום לעובדים

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 עיריית דימונה

 

______________ ת.ז. ______________ לאחר  אני הח"מ _______________ מרח'
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 כלהלן:

___________ ואני בתפקיד"( ואני מכהן המציע" יג חב' _________________ )להלן:אני נצ
 -מוסמך להצהיר מטעם המציע כי

בביטוח כללי ללא  לקוחות בהיקף פרמיה 3למציע לכל הפחות  והי  2017.2018. 2016שנים ב .1

  לקוח.כל לשנה ל₪  600,000של בסך  פרמיית רכב 

המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה,  .2

ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא 

 פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.

 

 - חתוםלראיה באתי על ה -

_______ __________ _________  ____________  ________ ___ 

 תעודת זהות  שנת לידה       שם האב    שם פרטי ומשפחה        תאריך

 

______________  _________________  ________________  

 חתימה וחותמת     כתובת             תפקיד       

 

   
 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד תאריך
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  7נספח 

 

 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

 

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 עיריית דימונה

 א.ג.נ

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד ענייניםהנדון: 

 

"( פרסמו מכרז לאספקת שירותי ביטוח רכוש, עירייה)להלן "ה עיריית דימונה

 תאונות וחבויות )להלן: "השירותים" (; 

 הואיל

 

וחברת הביטוח _____________________________ מעוניינת להשתתף במכרז 

 זה; 

 והואיל

 

 

התנתה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו  עירייהוה

על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל 

 הדרוש לשמירת סודיות המידע;

 והואיל

 

ו/או בקשר אליהם יתכן כי  עירייהוהוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים ל

זקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי אעסוק ו/או אקבל לח

ו/או  עירייהבידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך ל

ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות  עירייההנודע ל

עובדים, תלמידים, מורים האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות ולרבות מידע אודות 

 )להלן: "המידע"(; עירייהב ומדריכים

 והואיל

 

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול 

 לגרום לכם ו/או לאחרים נזק , והוא עלול להוות עבירה פלילית;

 והואיל
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 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או  לשמור .1

 ביצועם.

לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים  1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא  עירייהל

ובין עקיף, לצד  מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר

 כל שהוא.

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית  .3

 או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי  .4

 החובה.

כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר להיות אחראי  .5

יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה 

 אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

 ח זהה להתחייבות זו.להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוס .6

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי  .7

מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או 

גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי 

 שהוא של חומר כאמור או של מידע. עותק כל

שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי  .8

 במתן השירותים כאמור לעיל.

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור  .9

גין הפרת חובת הסודיות לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי ב

  שלעיל.

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר 

 .1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1997 –מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז 

 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבניכם. .10
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 יה באתי על החתוםולרא

 

 היום:_____ בחודש:_________ שנת :_______

 

 המציע:

 

 שם פרטי ומשפחה:_______________________________ ת"ז:_____________ 

 כתובת:_________________________________

 _________________________ חתימה:

_________________________________________________________ 

 אישור

הנני מאשר כי ביום ________ הופיע בפני עו"ד _|_____________ במשרדי שברח' 

___________, מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז מספר ___________ המוכר 

אמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את ה

 אם לא יעשה כן, איש נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפניי.

 חתימה_____________ חותמת________________ תאריך___________
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  8נספח 

 לכבוד

 עיריית דימונה

 

 א.ג.נ

 הנדון :  זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה

 תאריך: ___/___/____         

 מ.ר _____________________ הח"מ עו"ד/רו"ח ______________ אני

 מאשר בזה כדלהלן:

 הנני  משמש  כעו"ד/רו"ח  של  התאגיד ______________________________. .1

 מורשי חתימה בשם התאגיד הנם:                        .2

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 חתימת ______________מהם מחייבת את התאגיד.

הערה: במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט 

 חתום על ידי רוה"ח או עוה"ד.

 בעלי התאגיד הנם: .3

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי רו"ח או עו"ד.הערה: במקרה שהמקום אינו 

הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה מתוך מורשי החתימה  .4

 המפורטים לעיל הנם:

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 

 ______הערות נוספות_______________________________________________ .5

 

__________________ 

 רו"ח/עו"ד

 

 זה לגבי תאגיד זה.במידה ומי מהבעלים הנו תאגיד יש לצרף טופס זיהוי בעלים 
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 חתימה סוכן ביטוח ___________
 

 נספח 9

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות 
 
 

ית חתימה מטעם \מורשה’______ ת ת"ז מס\נושא____ אנו הח"מ מר/גב  .1
"(. לאחר שהוזהרתי המציע"-זיהוי/ח.פ._________)להלן ’____________ מס

ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא \כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
 ת בזאת ובכתב כדלקמן:  \ה ומתחייב\אעשה כן, מצהיר

( לחתום על תצהיר המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .2
 "(.המכרזה למכרז__________________ ) להלן: "זה בתמיכה להצע

 המציע לא הורשע ו/או נחקר: .3

; פקודת מס 1952-בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב .3.1
; חוק הפיקוח על 1975-הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

לחוק  438ד ע 414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-המטבע, התשל"ח
, וכן עבירות שעניינן רשלנות לרבות גרם מוות 1977-העונשין, התשל"ז

למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת  ברשלנות
 . 1981-השבים, התשמ"א 

 או )מחק את המיותר(

 נחקר ו/או הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות: ציעהמ .3.2
יש _____________________________ )______________________

 לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל(

הואיל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה  .4
קיים אודות המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם 

 . 1981-הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

א תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז הסכמה זו תה .5
 שבנדון. 

 

 
_________________  _____________ ________   ____________________     

 תאריך            חתימה וחותמת עו"ד  תאריך        שם חתימה וחותמת 
      של המציע

 
 

 דין עורך אישור
 

החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו , הריני מאשר בחתימתי כי 
 ורשאים  לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז.

הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת  
וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם 

 על נספח זה.   כאמור חתמו בפני
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 10נספח 

 מבוטחים בביטוח תאונות אישיות 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 :קבט"ים

  23/1/1964תאריך לידה :    58703773רוזיליו ציון ת.ז. 

 9/7/66תאריך לידה :   22622583ת.ז.  –מוטי כהן 
  

 1/4/53תאריך לידה :   64864309ת.ז.  –עמי ביטון             
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  נוסח כתב ערבות הגשה – 11 נספח
 

 להשתתפות במכרזערבות בנקאית 
 

 _____/_____/2019תאריך 
 
 לכבוד

 דימונה עיריית
 א.ג.נ.

 
 :ערבות בנקאית מס'__________ הנדון:

 
 

ו הח"מ, ערבי/ם בזאת כלפיכם לשלם /י"(, אנהמבקשעל פי בקשת _______________ )להלן: "
סכום )להלן: "( ₪ אלף עשרים)במילים:  ₪ 20,000לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום 

"(, בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הליך הערבות
 ת. בנושא: ביטוח נכסי העירייה וחבויו 7/2019מס'  למכרז הצעות עהזמנה להצי

 
אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה  .1

( ימים ממועד קבלת דרישתכם 7דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )
 במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 

 
יכול שתהיה  הערבות ז למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב .2

לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח 
 כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

 
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק,  .3

 לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או 
 
 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .4
 
 . 28.5.19כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום  .5
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  12נספח 

 
 לביטוח ומפרטים , שינויים , הרחביםנוסח הביטוח, תנאים

 
    כללי  

 על פי מכרז זה. הביטוחלפוליסות  מפרטיםלהלן  .א

(  הינם הנוסחים הסופיים של הביטוח שיוציא  12 זה ) נספח חים בנספחוסיהרשימות והנ .ב

פוליסות שנוסחו על ידו לכל דבר ועניין. למען הסר ספק כל מסמך מ חלקהמבטח, ויחשבו כ

 או הביטוח נוסח את שנותאחר שיופק על ידי הזוכה יהיה לשימושו בלבד ואין בו כדי ל

טח שאינו כפי הרשום בנספח זה והנו חייב את העירייה. כל רישום בפוליסות שיפיק המבל

 מיטב עם המבוטח , יחול הרישום לטובת המבוטח .

יהיה לפי נוסח המבטח ובתנאי )למעט אחריות מקצועית ותאונות אישיות( נוסח הפוליסות  .ג

" של חברת הביטוח "כלל  2016שהכיסוי הביטוחי לא יפחת מהנוסח הידוע בשם " ביט 

ההרחבות והשינויים כמפורט במפרטים להלן אשר חברה לביטוח בע"מ", ובתוספת 

 " של חברת הביטוח "כלל חברה לביטוח בע"מ". 2016מתייחסים לנוסח " ביט 

ובתוספת שינויים והרחבות כפי אחריות מקצועית יהיה על פי נוסח המבטח ביטוח  נוסח .ד

 . אחריות מקצועיתלביטוח  מפרטהרשום ב

המבטח ובתוספת שינויים והרחבות כפי הרשום  נוסחנוסח תאונות אישיות יהיה כפי   .ה

 לביטוח תאונות אישיות . מפרטב

 כל הערכים ברשימות להלן הנם בשקלים חדשים. .ו

 
 תנאים , הרחבות ושינויים לכל הפוליסות 

 
 .דימונה עירייתשם המבוטח הראשי :  .א

 תידי נציג והוראות לתשלום, עדכונים , תביעות ודיונים יעשו  עלכל פעולה לרבות תשלומים  .ב

 מי שיוסמך על ידו לכך בכתב . אובלבד  דימונה עיריית

 המרכז , דימונה לפיתוח הקרן  ,(  "העירייה") להלן  דימונה עיריית:  גם כולל המבוטח שם .ג

 עירייתל קשורים וגופיםמוסדות  ,דימונה עירייתבבעלות  וגופיםמוסדות , וכן, הרך לגיל

 ,התחייבה לבטחם  לרבות משרדי ממשלה דימונה עירייתש וגופיםמוסדות  ה,דימונ

החליטה  דימונה עירייתש וגופיםמוסדות  ,חייבת לבטחם דימונה עירייתש וגופיםמוסדות 

 ,מתנ"סים ,מועדונים ,חוגים ,משפחתונים ,גנים ,בתי ספר ,עמותות ,תאגידים, לבטחם

  .מוזיאונים

בשם המבוטח או שהכיסוי  מי שקיבל אישור ביטוח ושמו נכלל :גם שם המבוטח כולל .ד

 הביטוחי הורחב לשפתו. סעיף זה מוגבל לתוכן העסוק והפעילות כפי הרשום באישור.

, מתנדבים , עובדים , הילדים מדריכים מורים, גננות , חונכים , :גם שם המבוטח כולל  .ה

 השונים שבאחריות העירייה.והתלמידים הלומדים או מתחנכים במוסדות 
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המבוטח ) בסעיפים א, ב, ג, ד , ה לעיל (  יקראו להלן ) לרבות במפרטים( כל המוזכרים בשם  .ו

 לשם הקיצור "עירייה".

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

היה ויתברר כי קיים ביטוח אחר לנזכרים בסעיפים לעיל, ואשר מכסה את מקרה הביטוח,  .ח

ל הביטוח האחר ולאחר שימוצה הביטוח האחר ולא יחול יחול הביטוח המפורט להלן מע

,  אלא אם התחייב 1981-לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 59כאמור בסעיף  סעיף ביטוח כפל

 המבוטח אחרת.

היה ויתברר כי קיים ביטוח לספקים ו/או קבלנים של העירייה ואשר מכסה את מקרה  .ט

ם ולאחר שימוצה הביטוח שלהם, הביטוח, יחול הביטוח המפורט להלן מעל הביטוח שלה

,  אלא 1981-לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 59כאמור בסעיף  ולא יחול סעיף ביטוח כפל

 אם התחייבה העירייה אחרת.

בגין מעשה או  עירייהשל ה השילוחיתהחבויות כוללים הרחבה לכיסוי אחריותה  ביטוחי .י

או מטעמה או בשליחותה  מחדל של כל המועסקים על ידה או עבורה או הפועלים עבורה

 בשכר ) משכורת ( או בחשבונית ) עצמאיים ( או ללא תמורה.

בניגוד לרשום בכל מקום אחר, סכומי הביטוח והשיפוי כוללים ויכללו מע"מ אלא אם יהיה  .יא

 המבוטח רשאי לקזז מע"מ.

 שיפוי בגין נזקי רכוש יהיה בערכי כינון ) ערך חדש ( למעט מלגזות שגילן מעל שנה. .יב

למקרה  ₪ 400,000לסך  עדוליסות ביטוח רכוש מכסות את כל ההוצאות להכנת תביעה פ .יג

של  במקרהולתקופה גם אם לא נרשם במפורש בפוליסה, ובלבד שסה"כ חבות המבטח 

 לרכוש הרשום בפוליסה. הכוללתביעה לא תעבור את סכום הביטוח 

רמיה על בסיס יחסי בכל מקרה של ביטול ביטוח על פי בקשת המבוטח, יערך חישוב הפ .יד

 לתקופת הביטוח שהייתה בפועל )פרורטה(.

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

 וחובות המבוטח על פי כל דין.

או  המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי מי שהמבוטח וויתר על זכות התחלוף כנגדו .טז

 שגרם לנזק בזדון. אדם. וויתור זה לא יחול כלפי התחייב לשפותו בכתב לפני הנזק

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי בעלים של מבנים ו/או חצרים אותם המבוטח   .יז

 שגרם לנזק בזדון. אדםשוכר או מקבל בהשאלה או בדרך אחרת. וויתור זה לא יחול כלפי 

ף כלפי עובדים, מתנדבים וכל מי שנחשב כעובד של המבטח מוותר על כל זכות תחלו .יח

יתווסף ובן /בת זוג . ויתור זה  -המבוטח או עובד עבור המבוטח. לעניין "עובד" בסעיף זה 

 שגרם לנזק בזדון. אדםלא יחול כלפי 

, עובדי ו/או של עובדי המבוטח המבטח מוותר על זכות תחלוף כלפי בן משפחה של המבוטח .יט
בשרותו של המבוטח, בעלי מניותיו של המבוטח, חברי דירקטוריון המבוטח, אדם 

  .המבוטח
 זכות על לוותר למבוטח הורו אשר ממשלה משרדי כלפי תחלוף זכות על מוותר המבטח .כ

 שגרם לנזק בזדון. אדם. וויתור זה לא יחול כלפי כלפיהם התחלוף
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מקרה הביטוח, ויתר  זכות המבוטח לקבלת שיפוי לא תפגע עקב כך שהמבוטח, לפני קרות .כא
בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או התחייב בכתב לשפותו, אשר אלמלא 

 .אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף
 .מכסות נזקי טבע , רעידות אדמה , מהומות, שביתות ופרעות   הרכושפוליסות  .כב

   ביטוח חסר לא יחול על סכומי הביטוח שנכללים בהגדרת נזק ראשון"."סעיף  .כג

במקרה שבו בגין אירוע אחד מוגשות תביעות על פי שתי פוליסות, תחול רק  .כד

 השתתפות עצמית אחת, הגבוהה מבין השתיים  .

סכומים הנמוכים מאלו הרשומים  רשומיםחתימת המבטח על אישור ביטוח שבו  .כה

א תפחית ולא תגרע מזכות המבוטח או צד שלישי לקבלת בפוליסות המקוריות, ל

 שיפוי על פי הסכומים הרשומים בפוליסות .

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

 -, פוליסותכל חוק או תקנה המסדירים למבוטח הסדר עדיף על פני זה הרשום ב .כז

 ה של המבוטח.יחול החוק או התקנה וזאת על פי בקש

מוצהר בזה  כי במקרה של  אובדן או נזק המכוסה על פי הפוליסות של המבוטח,  .כח

יוחזר סכום הביטוח או גבול האחריות לקדמותו והמבוטח ישלם פרמיה נוספת 

 בהתאם.

, ללא שינוי בתנאי יום 60על פי דרישת המבוטח יוארך הביטוח לתקופה נוספת עד  .כט

 .חסית נוספת לתקופה הנדרשת הביטוח, ומבוטח ישלם פרמיה י

 סילוק תביעות יהיה לאחר חתימת מורשה חתימה בעירייה. .ל

 תגמולי הביטוח ישולמו לעירייה בלבד , אלא אם תורה אחרת . .לא



 חתימה חברת הביטוח ____________________                                39
 

 חתימה סוכן ביטוח ___________
 

 לביטוח אש מורחב מפרט

 
 כל רכוש בבעלותו או באחריותו או בחזקתו או בשימושו או  :הרכוש המבוטח

 בהשגחתו  או בפיקוחו  של המבוטח או כל רכוש אחר                                         
 .שהמבוטח התחייב לבטחו                                         

 
  :השתתפות עצמית

. 
 .800שבר שמשות ושלטים :                                  
 "חש 200,000 מקסימום  ."ח  ש 20,000 מינימוםמהנזק   5נזקי טבע: %                                  
 רעידת אדמה : כפי הרשום בפוליסה.                                 
 30,000בכל נזק אחר :                                   

 
 

 ותוספות :  הרחבותשינויים, 
 

 א ,  פרעות, זדון, מהומות ושביתות."כולל  נזקי טבע לרבות רהביטוח  .1

 . 250,000כולל פריצה ושוד על בסיס נזק ראשון ללא ביטוח חסר עד לסך  הביטוח .2

 . ₪ 3,000,000 לסך עד הסיכונים לכל השלמה כולל הביטוח .3

ספק על בסיס נזק ראשון ולמען הסר  3,000,000הביטוח כולל תשתית מוניציפאלית עד לסך  .4

סעיף ביטוח חסר לא יחול . סכום זה נכלל בסכום הביטוח הכולל. תשתיות כולל גם ריהוט 

 שלטים , אמצעי הכוונה וקווי הולכה מכל סוג .מדרכות , רחוב , תאורת רחוב , 

 הביטוח כולל אובדן או נזק אשר מקורו בברק , ברד  ושלג. .5

גם בהיותו במעבר וגם בהיותו  הביטוח מבטח נגררים ורכוש שמטבעו נמצא מחוץ לחצרים .6

 באופן זמני אצל אחרים .

 במקום אלימות של סימנים שנשארו כזו תיחשב מבנה בתוך נמצא שאינו לרכוש פריצה .7

 . הפריצה אירעה בו

 10%הביטוח כולל הוצאות לפינוי הריסות, ניקוי ויישור על בסיס נזק ראשון  ,  עד לסך  .8

 . מבניהםהגבוהה  2,000,000מהנזק או 

 .  500,000הביטוח כולל רכוש בתערוכות עד לסך  .9

. הוצאות לשמאים אינן  400,000 לסך עדלשם הגשה וניהול תביעות  הוצאותהביטוח כולל  .10

 .הכללי הביטוחבסכום  נכלל. סכום זה  מכוסות

 . 10%מוחלף ב  5%בפרק הרחבות , בסעיף רכוש מחוץ לחצרים ,  .11

בפרק הרחבות , בסעיף לד " נזק ללוחות חשמל " ,  יתווספו לאחר המילים "ללוחות  .12

".    , מפסקים ומתגים שנאים, בקרה לוחות פיקוד , לוחות חשמל" ,  המילים: " 

 . 1,500,000מוחלף בסכום  200,000הסכום 

 המבוטח לאחר נזק ) ואשר קשורות לנזק (  שהוציאהביטוח כולל הוצאות מיוחדות  .13

 . מבניהםמהנזק , הגבוה  10%או   400,000לסך  דע

לסך  דדרישת רשויות שהוציא המבוטח לאחר נזק ע בגיןהביטוח כולל הוצאות  .14

1,200,000.  

 .3,000,000הביטוח כולל הוצאות לשחזור מסמכים ומידע מכל סוג שהוא עד לסך  .15
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סכומי הביטוח הרשומים בביטוח זה ניתנים להעברה מסעיף לסעיף ) לפני או לאחר  .16

אובדן או נזק ( ובלבד שסה"כ סכום הביטוח הכללי לא יגדל. אם העברת סכומים 

 .בהתאם נוספת פרמיה תשולםמסעיף לסעיף תהיה כרוכה בשינוי בפרמיה, 

 מהבוטח שכר מקבל אינו אם גם המבוטח עבור שעובד מי כל של רכוש יקרא עובדים רכוש .17

 .בעירייה תפקידים ובעלי  מתנדבים,  מליאה חברי לרבות

הביטוח כולל הוצאות  ונזקים תוצאתיים אשר ייווצרו כתוצאה מאובדן או נזק לרכוש  .18

 .  1,000,000המבוטח עד לסך 

מוצהר בזאת כי רכוש במקררים או במתקנים אחרים יהיה מבוטח מפני קלקולים  .19

כתוצאה משבר מכני , קלקול חשמלי   30,000עקב שינוי בטמפרטורה  עד לסך 

 . 800והפסקת חשמל . השתתפות עצמית לסעיף זה תהיה 

 .גניבה שלא תוך ביצוע פריצה ו/או שוד .20

a. סות גניבת רכוש מתוך משרדי מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכ

ידי אדם שנכנס  לחצרים המבוטחים בין באופן חוקי ובין באופן לא   המבוטח על 

 חוקי, למעט:

b.  מכל סוג, ניירות ערך ותכשיטים;כספים 

c. .גניבה ע"י עובד מעובדי המבוטח  ו/או בשיתוף עם עובד כזה 

 

 .לאירוע  120,000של:    אחריותו של המבטח לפי סעיף זה מוגבלת לסכום             
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 לביטוח אחריות מעבידים מפרט

 עירייה
 

 השתתפות עצמית למקרה ביטוח אחד : 

  12,000מחלת מקצוע      .1

 10,000אחר                    .2

 

 

 :מעבידים אחריות לביטוח מפרט

 לפיתוח דימונה  הקרן

 
 עצמית למקרה:  השתתפות

  12,000        מקצוע מחלת .1

 10,000                      אחר .2

 

 הפוליסות לשתישינויים והרחבות 

 הגדרת החוק בביטוח זה תהיה חוקי מדינת ישראל. .א

 .דימונה עיריית את לכלול מורחבבפוליסה של הקרן לפיתוח דימונה  המבוטח שם .ב

 -יוחלף בנוסח הבא: -סעיף ז' לסייגים  .ג
 ".1970-מנועי ]נוסח חדש[, התש"ל"חבות אשר חובה לבטחה מכוח פקודת ביטוח רכב 

במקרה של נזק שיעמוד לתשלום לפי תנאי הפוליסה, יוחזרו גבולות האחריות לקדמותם,  .ד
ויהוו את גבולות האחריות שהיו לפני קרות הנזק. המבוטח מקבל על עצמו לשלם פרמיה 
שתידרש על ידי המבטח, בגין השבת גבולות האחריות לקדמותם, אלא אם כן יורה 

וטח אחרת. המבטח שומר על זכותו שלא להחזיר את גבולות האחריות לקדמותם, המב
 ובלבד שהודעה על כך תימסר למבוטח.

עובדים שמקבלים שכר מגופים אחרים ועובדים אשר מקבלים שכר באמצעות חשבונית  .ה
או כמותם נכללו בהצהרת המבוטח כעובדי המבוטח לצורך פוליסה זו , יחשבו  והתמורה

 בוטח .כעובדי המ

הביטוח על פי פוליסה זו חל גם בגין עבודות שונות שמבצעים המועסקים על ידי המבוטח    .ו

 לרבות שיפוצים ותיקונים של מבנים ומתקנים .

 תוסף לפוליסה ההרחבה הבאה:    .ז

פי פוליסה זו, עקב מקרה ביטוח אשר לדעת -"מוסכם בזה כי בכל מקרה של תביעה על  

רות פגיעות בתקופה שקדמה למועד עריכת ביטוח זה המבטח הנו תוצאה של הצטב

לראשונה ע"י המבטח, אזי יקבל המבטח על עצמו את האחריות לשפות את המבוטח 

 בגין מקרה הביטוח כאמור, בתנאי כי:

במועד עריכת ביטוח זה לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביעה בגין  .1

 מקרה הביטוח כאמור.
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המבטח כל זכות לשיפוי שיכולה לעמוד לזכותו  המבוטח מתחייב להסב לטובת .2

כלפי מבטחיו הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת תקופת 

 הביטוח.

 המבטח/ים הקודם/ים  לא הפך/ו  לחדל פירעון. .3

 .בעובד הפגיעה במועד ביטוח בחברת ביטוח היה .4
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 לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מפרט
 

 .למקרה   50,000עצמית :    השתתפות
 
 

 :שינויים והרחבות
 

 תשולם, או אותו מפגע  אירוע אותו בגין תביעות מספר שמוגשות במקרה,  ספק הסר למען .א

 .שונים במועדים הוגשו התביעות אם גם אחת עצמית השתתפות רק

 הביטוח על פי פוליסה זו כולל הפעלת אגם וסירות שאינן מונעות בכוח מכני . .ב

 פוליסה זו כולל שיפוי של מפעלי הסירות .הביטוח על פי  .ג

 מנזק כתוצאה גרר נזק  כולל ספק הסר: "ולמען  יתווסף הביטוח מקרה בהגדרת 2 בסעיף .ד

 ".שלישי צד לרכוש

 ממונע רכב כלי אוצמ"ה ב שימושהביטוח על פי פוליסה זו כולל חבות כלפי צד שלישי בגין  .ה

 . דרכים תאונות לנפגעי הפיצויים חוק פי על חובה בביטוח חייב שאינו

, בקייטנות, בתי ספר, בגני ילדים,  טיוליםמשתתפים בפעילות במועדונים , בחוגים ,  .ו

ופעילויות חברתיות ורווחה אחרות של העירייה , הפעלות בפעוטונים , במשפחתונים  

ייחשבו זה כלפי זה כצד שלישי והכיסוי יחול על כל אחד מהם בנפרד כאילו הוצאה על 

בד פוליסה זו, על תנאיה, סייגיה והוראותיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם שמו בל

של המבוטחים האחרים, אולם אחריותו של המבטח לשפות את כל המבוטחים על פי 

 .בפוליסהפוליסה זו, לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים 

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

או תושבי העירי גם אם יצאו מחזקת ו/הרכבה ואספקה של רכוש המשמש את העירייה 

 העירייה.

 לא יחול על מבנים שמושכרים או מושאלים או נמסרים לעירייה. 3.5.1סייג  .ח

נזק לצד שלישי בגין אותו חלק רכוש שהמבוטח, או כל איש  בגין כיסויהביטוח כולל  .ט

 בשירותו פועלים או פעלו בו  בתנאי, שהנזק לא נגרם במישרין ע"י הפעולה האמורה.

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

 צע בפועל ע"י מעסיק אחר.במקרה והתשלום למוסד לביטוח לאומי בגין העובד שנפגע בו

המבוטח או אחרים מטעמו ) לרבות משלחות נוער ובוגרים (  שלבעת שהות זמנית בחו"ל  .יא

חוק היחולו הדינים והחוקים המקומיים לרבות שיפוט מקומי, פרשנות הפוליסה תהיה לפי 

 ישראל.שב והדין

ע"י רכוש וציוד למען הסר כל ספק, הביטוח על פי הפוליסה מכסה כל מקרה ביטוח שנגרם  .יב

 אשר אינו נכלל בהגדרת כלי רכב.

,  ומלווים תלמידים, מתנדביםנבחרי ציבור , חברי מליאה ,  לכלול מורחב המבוטח שם .ח
 או לימודים במסגרת"ל בחואו /ו בארץ מקום בכל היותם בעת ומנחים מדרכים,  מורים

 .המבוטח מטעםאו /ו בעבור פעילות או עבודה או השתלמות
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יהיה עד לסך (  Personal Injury ) האחריות להרחבה חבות בגין פגיעה אישיתגבול  .ט
 . ולתקופה למקרה 1,000,000

 

לא יחול בגין שימוש בכלי שיט בחוגים , בטיולים , "ימי כיף" והדרכות. סעיף  3.2.4סייג  .י
 בעליו.זה לא יחול בגין שימוש בכלי שיט שחייב ביטוח צד שלישי על פי חוק ובוטח על ידי 

 
לא יחול לגבי מוצרי מזון הנמכרים או הניתנים או המסופקים בחצרי המבוטח  3.3.1סייג  .יא

 או בשהייה זמנית מחוץ לחצרי המבוטח  על ידי המבוטח או אחרים.
 

 מבוטלת המילה פקוח. 3.3.2בסייג  .יב
 

לא יחול על אחריותה השילוחית של העירייה . למבטח נשמרת הזכות לתביעת   3.8סייג  .יג
 חלוף כלפי גורם הנזק ובלבד שלא נרשם וויתור על תחלוף כלפיו באישור המבטח.ת
 

 בליסינג רכב או"  יתוסף "כלי רכב מנועי של המבוטח"  יםהמיל לאחר  4.7 סעיף בהרחבות .יד
 " . המבוטח שבשימוש בהשכרה או
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 מקצועית אחריותלביטוח  מפרט

 

 
 

 ₪  30,000עצמית :  השתתפות
 ישראל דיני לפי הפוליסה פרשנות אולם  העולם כל:      טריטוריאלי גבול

  1.1.1975:   רטרואקטיבי תאריך
 

  
 

 :  המבוטחים
 העירייה. .1
בתלוש שכר או בחשבונית  עירייהמה שכר ומקבלים העובדים מקצועות בעלי .2

 או עובדים שלא בשכר.
 מהפניית כתוצאה םאחריות בגין לאומיתו כללית. מכבי:  החולים קופות .3

 המרכז של מחדל או מעשה בעבור רק וזאת הרך לגיל במרכז לטיפול ילדים
 . הרך לגיל

 בגין אחריותם להפניה למוקד הרפואי לאומיתו כללית. מכבי:  החולים קופות .4
 המוקד הרפואי.   של מחדל או מעשה בעבור רק וזאת

בגין אחריותו לשירותים שמקבל  והתעסוקה התעשייה,  המסחר משרד .5
 מהעירייה.

חברי מליאה של העירייה למעט מקרה המכוסה בפוליסה לביטוח נושאי משרה  .6
 של העירייה.

 .מי שנרשם עבורו אישור ביטוח  .7
 

 הביטוח אינו כולל את מחלקת הנדסה ואת הרופאים במוקד הרפואי.
 

 המבוטח  את ומכסה יערך או שנערך אחר ביטוח לכל מעל הנו זה ביטוח פי על הביטוחי הכיסוי
 ביטוח אלא אם הוסכם אחרת . מקרה באותו

 עיזבונם ולרבות מעבודתם פרשו אשר ותמקצוע בעלי גם חל פוליסה פי על הביטוחי הכיסוי
 . ויורשיהם

 
 ושינויים  תוספות

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

במהלך תקופת הביטוח בגין מקרים שקרו בתקופת הביטוח , או במועד מוקדם לכך, אך 
 וללא כל התנאה בגין ביטוח קודם.  מפרטלא לפני התאריך הרטרואקטיבי הנקוב ב

 
 מקרים של : גם כוללכיסוי הביטוחי המוצר ומוסכם בזאת כי  .ב

 

 .הסודיות חובתהרע. השמצה. חריגה מסמכות בתום לב. הפרת  לשוןהוצאת דיבה.  .1
  . הפרטיותהגנת  חוקהפרת 

 .חוקית אחריות שלמבוטח ובלבד תוצאתי נזק .2

 . הביטוח אינו מכסה את חבותם האישית שלבגין קבלני משנה  המבוטחאחריות  .3
 . קבלי המשנה אלא אם הוסכם אחרת בכתב ומראש בטרם קרה מקרה ביטוח

 
 ידו על מועסק שהיה או המועסק אדם כל של מחדל או מעשה מכל הנובעת אחריות .4

 . לב תום וחוסר מרמה, הונאה, יושר אי:  עם בקשר
 
 אמצעי מידע. או /או נזק למסמכים ו אבדן .5
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 וירוסים או גורמים אחרים למערכות מידע ומחשוב.  חדירת .6
 

 .עקב מקרה ביטוח מכוסה תוצאתי ונזק העיכובאו  /ו השימוש אובדן .7
 

 הקשור בכל המבוטח נגד המתנהלת חקירה במהלך הוצאות בגין כיסוי גם כולל הביטוח .ג
 .בלבד המקצועית באחריותו

מבוטח כאילו הוצאה הפוליסה על לפיו יחשב כל סעיף אחריות  צולבת  תכולל הפוליסה .ד
 שמו בלבד ובלבד שסך התביעות המשולמות לא יעבור את גבול האחריות .

 

ומוסכם בזאת כי באם הביטוח לא יחודש או לא יערך אחר תחתיו , אזי תתווסף   מוצהר .ה
 לא כי ובתנאילמקרים שהיו מכוסים בתקופת הביטוח.  שלוש שניםתקופת גילוי של עד 

 .חרא ביטוח נערך
 

 של למבוטח המבטח של מוקדמת הודעה תימסר,  בפוליסה שינוי או ביטול של במקרה .ו
ההודעה תימסר באמצעות  .הביטול או השינוי לתוקף יכנס ובטרם מראש יום 60 לפחות

 דואר רשום .
 

 הביטוח על פי פוליסה זו הוא בגין אחריות ישירה ואחריות שילוחית. .ז

 

ישירות או  הודעה או מידע שהובא לידיעת המבטחהודעה על מקרה ביטוח תחשב כל  .ח
 .לסוכן הביטוח 

 
ובלתי צפוי מראש  תאונתיעל פי הפוליסה חל על כל מקרה של  זיהום פתאומי  הביטוח .ט

 ובתנאי כי אינו מכוסה בביטוח צד שלישי.
 
 של הביטוח תקופת תחילת לפני אחרים למבטחים שהוגשו תביעות כולל אינו הביטוח .י

 ( . בכלל אם)  זו פוליסה
 

 אחריות כלפי צד שלישיהביטוח כולל הגנה בהליכים פלילים על פי הנוסח של פוליסת  .יא
. לכיסוי זה מתווסף  :  "במקרה של מעצר על ידי המשטרה , יהיה המבוטח 2016 ביט

 ".זכאי למנות עו"ד מטעמו מיד עם התרחשות המעצר
 

מקרים שהתרחשו החל מהתאריך הרטרואקטיבי והתגלו בתקופת  מבטחתהפוליסה  .יב
ותביעה הוגשה בתקופת הביטוח או בתקופה נוספת של שלוש שנים לאחר תום הביטוח 

 .תקופת הביטוח, ובתנאי שלא קיים ביטוח אחר המכסה מקרה זה לרבות סכום הביטוח
 

 .במכרז םהרשו כפי הוא האחריות וגבול קודם בביטוח מותנה אינו הביטוח  .יג
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 מפרט לביטוח תאונות אישיות
 

 קבטים מפעילי זיקוקי דינור ושלושהחברי המועצה 
 

 
 חברי מליאת העירייה  15:        המבוטחים

 קבטים מפעילי זיקוקים  3                           
 
 

 חברי עירייה 
         

                                
 ס"ב להוצאות רפואיות  ס"ב למקרה  נכות        ס"ב למקרה מוות       

100,000 
 

 ס"ב לפ"ש
900 

100,000 20,000 
 

 ס"ב לטיפול בשיניים 
20,000  

 
   

 
 500השתתפויות עצמיות בהוצאות רפואיות ו/או שיניים:  

 ימים 14השתתפויות עצמית פ"ש :  
 

 מוטבים: יורשים חוקיים של המבוטח
 
 

ההתיישנות לגבי נכות תתחיל מיום שבו נקבע ואושר אחוז מניין  שנות תקופת 
הנכות הסופי והמוחלט על ידי המוסד לביטוח לאומי או גוף אחר שהוסמך 

 לכך .
 
 

"שימוש בתרופות שלא נרשמו ע"י רופא מוסמך" לא יחול על תרופות  מבוטל סייג בגין בפוליסה 
הניתנות לרכישה גם ללא מרשם רפואי וכן תרופות שניתנו ע"י חובש, צוות רפואי וכל גורם העוסק 

 בהצלת נפשות.
 

 תפרעות .מהומות. מלחמה פסיבית. שביתות .: ה הביטוח כולל  בין השאר כיסוי עקב
 התפוצצות.
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 לבטוח כל הסיכונים כספיםמפרט 

 
 ₪  11,000 השתתפות עצמית:

 
 שינויים והרחבות  בפוליסה :

 
הגדרת כספים תכלול גם  אמצעי תשלום מכל סוג ותיאור כולל גם  תלושי שי לחג או אמצעי  .1

 אחר ) כגון כרטיס מגנטי ( המשמש לתשלום.

פעילות עסקית של המבוטח הביטוח על פי פוליסה זו חל בכל משרדי המבוטח בו מתקיימת  .2

 או מטעמו.

הביטוח על פי פוליסה זו מכסה כל אובדן או נזק לכספים בכל עת גם בהימצאם בארונות  .3

   .42,000ובמגירות )נעולים לאחר שעות פעילות המשרד( במשרדי או בחצרי המבוטח עד לסך 

 ) אמצעי תשלום אלקטרוני ( מבוטל. 2.9 סייג .4

 במלוא סכום הביטוח.סיכוני העברה מבוטחים  .5

 של אמצעי תשלום מכל סוג .הביטוח על פי פוליסה זו כולל הוצאות שחזור  .6

 הביטוח על פי פוליסה זו כולל גם אובדן או נזק לכספת ) הכספת כלולה בסכום הביטוח ( . .7

מוצהר ומוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי בכספת יהיה לכל אובדן או נזק בלתי צפוי מראש.  .8
מכלליות האמור כולל גם נזק כתוצאה משימוש במפתח או קוד של הכספת או  ומבלי לגרוע

 העתק מפתח שהושגו שלא כדין.
 

המבטח מוותר על זכות התחלוף שלו כלפי חברות אשר מבצעות גביה והעברות כספים עבור  .9
 המבוטח ובלבד שוויתור על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
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 לבטוח נאמנות עובדיםמפרט 
 

         20,000        :השתתפות עצמית  
 

 1/1/2000תאריך רטרואקטיבי  :  
 

 שינויים והרחבות  בפוליסה:

מסכום  10%הביטוח מורחב לכלול הוצאות לגילוי ואומדן מקרה הביטוח עד ל .1
 הביטוח , אולם בכל מקרה השיפוי לא יעלה על סכום הביטוח הכללי. 

 
 –עובד תהיה  כדלקמן : כל מי שיש לו יחסי עובד מעביד עם המבוטח הגדרות  .2

כולל במפורש עובדי חברת כוח אדם ו/או מקבלי שכר באמצעות חשבונית ו/או 
 מתנדבים שאינם מקבלים שכר .

 
הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המבוטח בגין מעילה של נותן  .3

 שירותים למבוטח .
 

או ביטול הביטוח, תתווסף תקופת גילוי שתחול למשך שנה במקרה של אי חידוש  .4
מיום הסיום או הביטול. הביטוח יהיה אך ורק  בגין מקרים שקרו בתקופת 
הביטוח או בתקופה הרטרואקטיבית והתגלו בשנה הנוספת לאחר סיום או 

 ביטול הביטוח.
 

 .אינו מותנה בביטוח קודםהרטרואקטיבי הביטוח  .5
 

 מבוטל .   3.4   3.2סייגים  .6
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 נספח ט'
 ניסיון תביעות
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 חתימה חברת הביטוח ____________________                                55
 

 חתימה סוכן ביטוח ___________
 

 
 

 


