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 עיריית נשר 

 1220/10  מס'   מכרז 

 2022-2021  לשנת    עירייה מכרז לביטוחי ה 

 

  כמפורט   הרשות   ביטוחי   לעריכת   מכרז   פרסום   על   להודיע   בזאת   מתכבדת   עיריית נשר 
 . להן 

 : הצעות הגשת

  אשר   מורשים  ביטוח  סוכני  באמצעות  או  ישיר  באופן  ישראליות  ביטוח  חברות  הצעה  להציע  רשאים
   .רשויות מקומיות ( 15) מבטחים מעל  מקומיות רשויות  בביטוח  מוכח  ניסיון להם יש

  כי  במפורש  יירשם  הביטוח  בפוליסות  כי  בזאת  מוסכם,  ביטוח  סוכנות  י "ע  מוגשת  וההצעה  במידה
 ". שירות  סוכנות " הינה  הביטוח סוכנות וכי  המבטח אצל"  ישיר מבוטח" הינה  הרשות

כמו כן, סוכנות ביטוח יכולה להגיש הצעה מחברה ביטוח אחת וחברת ביטוח יכולה להגיש הצעה  
 עם סוכנות ביטוח אחת. 

ס' טל' זמין וכתובת  בכל מקרה, על חברת הביטוח המציעה לציין בהצעתה שם איש קשר הכולל מ
 דוא"ל. 

  הינם  הפוליסות  תנאי  כאשר   לרשות  הנדרשים  הביטוחים  עבור   הצעתם  יגישו   במכרז   המציעים 
 . המכרז במסמכי ומפורטים הקבועים  התנאים

 :המסמכים הבאים לצרף ישעל חברות הביטוח ועל סוכנויות הביטוח המגישות הצעה  

 )של חברת הביטוח ושל סוכנות הביטוח( בתוקף לשנה הנוכחית.  ספרים ניהול אישור .1

 )של חברת הביטוח ושל סוכנות הביטוח(. התאגדות אישור .2

 אישור על ניהול עסקאות עם גופים ציבוריים בתוקף לשנה הנוכחית. .3

 .מורשה ביטוח סוכן רישיון צילום .4

  חתימה בחברת הביטוח ובסוכנות תאגיד   יאישור רואה חשבון ו/או עורך דין באשר למורש  .5
 בתוקף לשנה הנוכחית. 

 אישור בדבר העדר ניגוד עניינים בהתאם לנוסח המצורף.  .6

 רשויות מקומיות המבוטחות על ידם, הן הסוכנות והן חברת הביטוח.  15רשימת  .7

  כשכל   בלבד   ונספחיו זה  מסמך   גבי  על  ומדויקת  ברורה  בצורה   הצעתו   את  ולמלא  להקפיד המציע  על
 . הביטוח  חברת י" ע חתום ונספחיו  המכרז מדפי  אחד
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 . שהיא הצעה כל  או ביותר הנמוכה  ההצעה את לקבל מחויבת  הרשות אין

 

 

                                                                                         _____________________________ 

 החתימה  מורשי וחתימת  המבטח חותמת                                                                                          

 

  הבלעדי   דעתה שיקול   לפי  הכול  –  מהביטוחים חלק רק  לבצע   הזכות  לעצמה  שומרת   הרשות ,  כן  כמו
       .הרשות של

  ס " ע  ישראלי  בנק  שלבנוסח כתב הערבות המצורף למסמכי המכרז    בנקאית  ערבות  לצרף  המציע  על
ובלתי מותנית    ₪  50,000   תהא  הרשות  .   עיריית נשר  לטובת  31/12/2021  יוםלעד    בתוקף צמודה 
או      רשאית זו     אם  הבלעדי   דעתה   שיקול   י" עפ  עת   בכל  הבנקאית   הערבות   לחלטלהאריך ערבות 
   .במלואם הצעתו  בתנאי יעמוד לא  המציע

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז על נספחיו  
לפרט   הבנה בקשר  אי  טעותו/או  בדבר  טענה  כל  לו.  ונהירים  כלשהם  ידועים  לפרטים  או  כלשהו 

מפרטי המכרז ו/או החוזה על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. אסור למציע למחוק  
 ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו מתנאי המכרז.  

 ובהשתתפויות  הביטוחיהכיסוי    ותהזוכה במכרז לא יוכל לעשות התאמות בגבול  –חשובה    הבהרה
 העצמיות בכל פרקי הביטוח בכל תקופת המסגרת של המכרז ללא אישור הרשות. 

הרשות רשאית לראות בכל שינוי , מחיקה או תיקון משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול  
 את הצעתו. 

לדרוש, רשאית  מסמכים    הרשות  ו/או  פרטים  מהמציעים  אחד  מכל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי 
נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים לרבות בקשר  

 עם עמידתם בתנאי הסף של המכרז גם לאחר פתיחת ההצעות.  

ימים מיום    7חי  לרשות תוך  זכה המציע במכרז )להלן "הזוכה"( יהא עליו להמציא כתבי כיסוי ביטו
הזוכה תחולט הערבות הבנקאית שהמציא   כך  עשה  לא  במכרז.  זכייתו  על  הרשות  הודעת  קבלת 

 כפיצוי קבוע ומוסכם מראש. 

  הרשות   של  המכרזים  בתיבת  ולשימה  סגורה  במעטפהבאופן ידני    להגיש  יש  ההצעה  מסמכי  כל  את
המכרזים    (  בדואר  הצעה  לשלוח  אין  )  12:00  שעה  31/8/2021  מיום  יאוחר  לא   שבבניין בתיבת 

 נשר.  20דרך השלום ברח'  עיריית נשר 

גם במקרה של ביטול המכרז מסיבה   יוחזרו  שלא ₪ 1,500 בסך הינה   המכרז מסמכי רכישת עלות
 באמצעות העברה בנקאית לחשבון: . סכום זה ישולםכלשהיא לרבות ע"י בית המשפט

 עיריית נשר 
 10בנק                               בנק לאומי 

 887סניף                              
 18060003חשבון                            

 
במייל:   חידרסקי  אורית  הגב'  אל  להעביר  יש  התשלום  ביצוע  על  האישור  את 

oritg@nesher.muni.il 

 תשלום זה לא יוחזר מכל טעם שהוא. 

mailto:oritg@nesher.muni.il
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בעת הדיון בהצעות תהיה הרשות רשאית להפעיל שיקולים לבחירת המציע זוכה לרבות, בין היתר  
כושרו, ניסיונו, יכולתו המקצועית של המציע וכן  יכולתו הארגונית וכל שיקול אחר כפי שתמצא  

 לנכון.       

  _____________________________ 

 החתימה  מורשי וחתימת  המבטח  תחותמ 

 

 ( המכרז  במסמכי המפורט  הנוסח הינו  הקובע הנוסח) המבוקשים הביטוחים

 _______________ ש"ח - אדמה ורעידת טבע נזקי, פריצה+  מורחב אש – רכוש ביטוח .1

 _______________________ ש"ח                              -  שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .2

 _______________________ ש"ח                                           - מעבידים חבות ביטוח .3

 _______________________ ש"ח               ברשות מקצוע בעלי של מקצועית אחריות .4

 כל הסיכונים                                    _______________________ ש"ח -ביטוח כספים .5

 ש"חביטוח שבר מכני וציוד אלקטרוני                           _______________________  .6

 ________________________ש"ח                                                            סה"כ :        

 

מוסדות  לרבות  )    מועצהה  שליטתב  כל עמותה  או/ו,  כלכלית  החבר  או/ ו  עיריית נשר  :המבוטח  שם
עירוניים,   דתית,    ,ס"מתנחינוך  שחייה,ובריכמועצה  ,  נימועדו   ת  קהילה  בית  הקשיש    נוער,  בית 

  אדם  כל  או/ו   לרשות  המסונף  אחר  משפטי  גוף  כל  . וכן  (  משפחתונים  , מעונות יום,   חוגים  מפעילי,
  25%שיעור  ב  משתתפת  שהרשות  אדם  או  משפטי  גוף  או/ו      בו  שליטה  לרשות  יש  בו  הבשמ  הפועל

 . תקציבו ומעלה 

 . 9113665נשר  20דרך השלום  : הרשות כתובת

 . 2220/9/03 לתאריך עד 2102/10/1  מתאריך:   הביטוח תקופת

  א " כ  שנה  של  נוספות  תקופות  ארבעל  הביטוחים  לחדש  זכאית  תהא  הרשות  הצדדיםבכפוף להסכמת  
  ומדד   הביטוח   תקופת  בתחילת   הידוע  המדד  הוא  הבסיס  כשמדד  בלבד  למדד  הצמדה  בתוספת

 . ותקופה  תקופה  בכל הביטוח תקופת בסיום  הידוע המדד יהיה  ההתאמה

,  הקודמת  ההתקשרות  תקופת  לגבי  המבטח  עם  המוסכמים  התנאים  כל  יחולו  החידוש  בתקופות 
 .הצדדים בהסכמת אחרת בכתב הוסכם אם אלא

  בהודעה   ההתקשרות  הפסקת  על  למבטח  בכתב  להודיע  רשאית  הרשות,  התקשרות  תקופת  בכל
  לרשות   בכתב  יודיע ,  סיומה  מועד   לפני  ההתקשרות  להפסיק  יבקש  והמבטח  היה.  יום  30  של  מוקדמת

 .ההתקשרות  תקופת סיום מועד לפני יום  90 לפחות 

  עד   הקיימים  בביטוחים  תפגע  לא  ההתקשרות  לסיום  רצונו  על  המבטח  של  הודעה,  ספק  הסר  למען
 . סיומם למועד

במידה וההודעה    .יחסי  באופן  ייעשה  הפרמיה  חישוב  –  המבוטח  י "ע  הביטוח  ביטול  של  מקרה  בכל
תימס הביטוח  הפסקת  היחסיים    ר על  הפרמיה  דמי  לרשות  יושבו  הפרמיות  מלוא  תשלום  לאחר 

 יום ממסירת ההודעה לחברה או לסוכנות על ביטול הביטוח.    14העודפים בתוך  
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 .  מ "מע  יכללו  הביטוח תגמולי  והן  הביטוח  סכומי הן  כן ועל מורשה עוסק איננה הרשות

 

__________________________ ___  __ 

 החתימה  מורשי וחתימת  המבטח  תחותמ 

 :נוספים תנאים

 : כנגד שיבוב זכות על מוותר  הזוכה המציע

 . למבוטח הקשורות  לעמותות  או/ו  למבוטח וקשורות  שלובות, בנות חברות

 .רשות כבר או בשכירות  המבוטח  י "ע  המוחזק רכוש של בעלים

 . מסחר בקשרי המבוטח  עם הנמצאים  גופים

 .הביטוח מקרה קרות לפני פיצוי מהם לתבוע זכותו על בכתב ויתר המבוטח אשר  גופים

 . בזדון לנזק שגרם מי כלפי יחול   לא  הוויתור כי בזאת מובהר

  הביטוח   של  מלאים  נתונים,  הדרישה  ממועד  יום  30  תוך,  דרישתו  י" עפ  למבוטח  יעביר  המבטח
 : כדלקמן( L/R) ביטוחיות  תוצאות, פרמיות ותשלומי מלאים  תביעות נתוני, לרבות

 "כ סה, שולם סכום, תלוי סכום, תביעה  סוג, אירוע מועד, תובע שם

ב  פרמיית  תשולם   הזוכה  ההצעה  עבור  לחודש    8  -הביטוח  אחת  שווים    הצמדה  ללאתשלומים 

הביטוח עו"ד  ליועץ    amitzur5@hotmail.com "ל  בדואבכתב    פנותהל  ניתן   הבהרה   שאלות.  וריבית
 . 26/8/2021עד ליום   עמיצור כחלון

 

 

 ,  רב בכבוד                                                                                                               

 העירייה ראש   ,רועי לוי                                                                                    

 

 

 

 

 ______________________________ 

      החתימה מורשי וחתימת  המבטחחותמת  
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 ניגוד עניינים  – נספח 

 הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה

 הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  .1

 : כדלקמן הקובע( חדש נוסח) העיריות לפקודת( א' )א 122 סעיף 1.1

קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה  "חבר מועצה, 
לא    עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו,  על

או    ןבבן זוג, הורה,    -זה, "קרוב"    ןלעניייהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה;  
 בת, אח או אחות." 

 
למנ12כלל   1.2 כללים  בדבר  ההודעה  של  ניגוד  )א(  ברשויות     ענייניםיעת  הציבור  נבחרי  של 

 המקומיות הקובע: 

או   לחוזה  צד  יהיה  לא  המועצה  המקומית;    לעסקה"חבר  הרשות  "חבר   ן לענייעם  זה, 
הגדרות  חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -מועצה"   )ראה 

 ()ב((." 1) 5-()ב( ו 1)1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף  

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

ידי   על  בעקיפין,  או  במישרין  מעוניין,  או  נוגע  יהיה  לא  עירייה  של  עובד  או  "פקיד 
בן  ידי  על  או  העירייה - עצמו  עם  שנעשה  חוזה  בשום  סוכנו,  או  שותפו  או  זוגו 
 ובשום עבודה המבוצעת למענה."  

 : (המיותר את למחוק נא) להודיע ולהצהיר כיבהתאם לכך הנני מבקש  .2

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

מהם חלק   )מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד  יש / אין  2.2
תאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או  העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של ה

 שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –)מחק את המיותר( לי בן  יש/ אין  2.3

חבר הנהלה או   שהוא)מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו,    יש / אין  2.4
 נאמנים ללא בעלות או שליטה. בחברחבר 

יעוץ ו/או שירותים לראש העירייה   נתתי  לא/    נתתיבהליך כלשהו ו/או    ייצגתי  לא/    ייצגתי 2.5
 ו/או בני משפחתו ו/או סגניו ו/או מבעלי התפקידים בעירייה ו/או חברות הבת.

 

ידוע לי כי ועדת הצעות המחיר של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור   .3
 ונה.לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכ

 

 .אמת  הינו זו בהצהרה והאמור, ומלאים נכונים הינם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזאת מצהיר אני .4
 

  לפקודת(  3')א  122  סעיף  מהוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אין .5
 התקשרות  להתיר   רשאית  הפנים  שר  ובאישור  מחבריה  2/3  ברוב  העירייה  מועצת  לפיהן,  העיריות

 .ברשומות פורסמו  ותנאיו שהאישור ובלבד העיריות לפקודת( א')א122 סעיף לפי

 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________                

    

                                                                                                                                                                                
  _____________________________ 

 החתימה  מורשי וחתימת  המבטח  תחותמ                                                                                           
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 /122010נוסח ערבות להשתתפות במכרז ביטוח מס' 
 

 לכבוד 
 "(רשות"ה -)להלן    נשר עיריית 

 
 

 א.ג.נ.,
 ערבות בנקאית מספר  _____________________________ 

 
לפי בקשת __________________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________  

מרחוב _____________________________________________ )כתובת מלאה כולל  
"הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום   -מיקוד( )להלן  

"סכום הערבות"( שתדרשו מאת    -מישים אלף ₪( בלבד )להלן ש"ח )במילים: ח 50,000כולל של  
התאם וב   2021-2022 לשנת  10/2021מס'  עיריית נשרהנערב בקשר להצעה למכרז ביטוחי 

 למוסכם בהוראות ההסכם. 
 
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה   

"המדד היסודי" לעניין ערבות   "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן:  -המרכזית לסטטיסטיקה  )להלן 
 . 15.8.21שהתפרסם בתאריך   2021  יוליזו יהא מדד חודש 

 
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות  

 זו. 
 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה  

 מחולק במדד היסודי. למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט 
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  

 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
 

שעות מקבלת דרישתכם  48סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו, תוך 
וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל    ,עירייההו/או גזבר   עירייהההראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש 

עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש  
 . נערבתחילה את סכום הערבות מאת ה

 
ע"פ הפרטים   עיריית נשרהתשלום, כאמור לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון 

שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם  
 הבלעדי. 

 
)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה   31/12/2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 
 

                                               
 בכבוד רב,                                                                                                                             

 
                                                                                                                      _______________ 

 
 
 

טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה __________________________ וחותמת  
 הבנק. 

 


