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 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 'אמך מס
 מועצה מקומית גני תקווה

 2020/10מס'  פומבימכרז 

 2021-2020למתן הצעות לביטוח כלי רכב וצ.מ.ה של המועצה לשנת 

 הזמנה להציע הצעות
 

הכל כמפורט , 2020-2021לביטוח כלי רכב וצ.מ.ה לשנת ( מזמינה בזאת הצעות "המועצה")להלן:  המועצה המקומית גני תקווה

 .במסמכי המכרז

ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המועצה בכתובת "(, סמכי המכרז"מ :המסמכים הנלווים )להלןו את תנאי המכרז

/https://www.ganeytikva.org.il/bids בגני תקווה, קומה ב' אצל מח'  48במשרדי המועצה הנמצאים ברחוב הגליל  או לקבלם

 (.03-5310881)רצוי לתאם מראש הגעה בטלפון  8:00-14:00ה' בשעות -עצה, מר אמיר בושארי, בימים א'הרכש / קניין המו

מאת בנק  שקלים חדשים(אלפים  עשרתבמילים: ) ₪ 10,000ערבות בסך של על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, 

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, מסחרי ידוע בישראל או מאת 

עד ליום הערבות תעמוד בתוקף המועצה. בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית צמודה למדד,  ,1981-התשמ"א 

31.8.2020. 

ל.ה.ד. לאובר יועצים משרד  –יועצי המשרד סתייגות תובא לתשומת לב אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הו/או  תירה, שגיאהס

liat@lhd.co.il ,-arie :באמצעות אימייל, בכתב( "המנהל"להלן: עם העתק למחלקת הרכש / קניין המועצה ) בע"מ,
lauber@lhd.co.il, amirb@gantik.org.il ( לשלושתיש לשלוח )תשובת 6.5.2020מיום לא יאוחר , וזאת כתובות הדוא"ל .

 .תשלח לכל המשתתפים במכרז בכתב, ותהא סופיתהמנהל 

ולהניח  10/2020מס'  פומביכרז ן מלהגיש במעטפה סגורה, עליה מצוירוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש יאת ההצעה בצ

עד  14.5.2020לא יאוחר מיום גני תקווה, קומה ב' אצל מח' הרכש / קניין המועצה,  48ברח' הגליל  בתיבת המכרזיםידנית 

 .0015:השעה 

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

 .תתקבלנההצעות שלא תוגשנה במועד לא 

 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

 ___________________ 

 ליזי דלריצ'ה

 ראש המועצה

https://www.ganeytikva.org.il/bids/
mailto:liat@lhd.co.il
mailto:arie-lauber@lhd.co.il
mailto:arie-lauber@lhd.co.il
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mailto:amirb@gantik.org.il


 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 'במך מס
 מועצה מקומית גני תקווה

 10/2020מס'  פומבימכרז 

 2021-2020למתן הצעות לביטוח כלי רכב וצ.מ.ה של המועצה לשנת 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 מסמכי המכרז .1

 מסמכי המכרז:המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, 

 הזמנה להציע הצעות.  -  מסמך א'

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים  -   מסמך ב'

 תנאי ביטוח.   -  'גמסמך 

 + הצעת המציע.כלי רכב פרטי    - מסמך ד'

 במכרז ולהבטחת הצעת המציע. השתתפותנוסח הערבות לצורך   -' המסמך 

  . נדרש ככל שהמציע הוא סוכן.1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תצהיר לפי חוק ( 1) - 'ומסמך 

 –אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ( 2)

 .נדרש ככל שהמציע הוא סוכן .1976

 ניסיון תביעות.   -' זמסמך 

את הבקשה יש להפנות  .ישלח בקובץ נפרד למציעים שיבקשו - כלי הרכבהעתק רישיונות   -ח'מסמך 

 ש קובץלא ישמעו טענות בדבר מהות הרכבים, ככל שלא יתבקיובהר כי . לקניין המועצה

 . רישיונות כלי הרכב

 

 נשוא המכרז .2

 :כמפורט להלן, לביטוח עבור כלי רכבהצעות המועצה המקומית גני תקווה, מזמינה בזאת 

כפי  -שלה  החברות הכלכליות/העירוניותו/או  (500202296)מס' תאגיד מועצה מקומית גני תקוה  :המבוטח שם .א

 .הביטוח ביצוע תעשיפורט ב

 גני תקווה. 48הגליל  :כתובתו .ב

 .31.5.2021ועד  1.6.2020: תקופת הביטוח .ג

 .31.5.2021 –כל הפוליסות, כולל אלו שתתחלנה במהלך השנה, תסתיימנה במועד אחיד 

 :בהתאם למפורט להלן -וח כלי רכב ביט :הביטוחים .ד

 .המצורף למסמכי המכרזג' במסמך תנאים כמפורט  (1

 הביטוח המבוקש. מיגון המותקן עליהם וכן את סוגמפרט את כלי הרכב כולל הד' מסמך  (2

 . ועל יד את הפרמיה המבוקשמסמך ד'  גבי לעלציין המציע על 

 במסמך ד'. 4, למעט סעיף ההרחבות והכיסויים כלהפרמיה תכלול את 

 יש לציין את הפרמיה המבוקשת לביטוח חובה.כמו כן, 

 :אמצעי המיגון נגד פריצה .ה

  לשנותו. המבוטח אינו מוכן מכלי הרכב. ל אחד, מפורט המיגון המותקן בכבמסמך ד' המצורף למסמכי המכרז (1

)בצורה מפורטת  והנדרש על ידאת שיפור המיגון יפרט המציע ורק במידת הצורך,  מקרים חריגים בלבדלגבי  (2

 ולא בקודים(.

 :לעיל 2.ה.2ס' אם יוחל  (3



 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

מאידך( יקבעו ביניהם את סדרי העדיפויות , המועצה, מחד והמבוטחהמציע הזוכה  –שני הצדדים )משמע  (א

 ואת הלו"ז לביצוע.

  .הנדרש על ידומעלות שיפור המיגון  100% -בא המציע יש (ב

תקבע את דרישות  ', שתחתם ע"י שני הצדדיםהעדכניתרשימת המיגון או במסמך ד' המיגון המפורט  רק (ג

הנ"ל הרשימה הפירוט או  –לבין המודפס ברשימות הפוליסות  םהמיגון, ובכל מקרה של סתירה בינ

 .יםהקובע םה החתומה

 לפני תחילת הביטוח. –כפי שיסוכם בכתב בין המבטח לבין המבוטח  –לגבי כלי רכב חדשים  (4

 השתתפות במכרז .3

 :רשאי להשתתף במכרז .א

ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, מציע שהוא חברת ביטוח 

 באמצעות סוכן ביטוח., 1981-התשמ"א 

 .ע"י מציע אחד בלבד ולא ניתן להגיש הצעות במשותףיובהר כי על כל הצעה להיות מוגשת 

 מסמכים:  .ב

 להלן. 7בסעיף כמפורט  רבותעכל מציע נדרש להגיש יחד עם הצעתו 

  למסמכים הכלולים בחוברת המכרז, את המסמכים הבאים: בנוסףגיש במסגרת הצעתו, י, ביטוחסוכן 

מוסמך או מפקיד השומה כי הינו מנהל ספרים תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון  (1

 .)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח( כחוק

 . )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח( ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומהא (2

 (.2)ו-( ו1מסמך ו)בנוסח  1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו  לפי חוק העסקאותותצהיר חתומים  אישור (3

 פסל ע"י ועדת המכרזים.יעלולה לה הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל

מסמך נוסף מידע ו/או לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות לוועדת המכרזים

. וכיוב' והתאמתו לביצוע השירותים נשוא המכרזיכולת המימון שלו  מומחיותו, שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו,

המציע יסרב למסור מסמך הסבר המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו ייב למסור לוועדה את מלוא המידע/המציע יהיה ח

 ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.וועדרשאית ה ,או ניתוח כלשהוא כאמור

 הצהרות המציע .4

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים ייע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואהגשת הצעתו של המצ .א

מבין ויודע את כל  כל הנתונים, הפרטים והעובדות, כי הואבחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, למציע וכי המציע 

מוה כהצהרה כי יש למציע את והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כלמתן השירות התנאים הנדרשים 

   נשוא המכרז.למתן השירות כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים 

 הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת. .ב

מסמכיו ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או כ .ג

 , לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.במסמכי המכרזו/או דבר שאינו מופיע 

 גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

  אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז.  .א

, ולפסול ומסמכיו תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז המועצה .ב

 את הצעת המציע.



 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 הבהרות .6

  .לתת למועצהשעל המציע השירות מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף  מסמכי המכרז .א

ל.ה.ד. לאובר משרד  –יועצי המשרד תובא לתשומת לב  אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגותו/או תירה, שגיאה, ס .ב

, liat@lhd.co.il :באמצעות אימייל, בכתב( "המנהל"להלן: עם העתק למחלקת הרכש / קניין המועצה ) יועצים בע"מ,

lauber@lhd.co.il-arie, amirb@gantik.org.il ( לשלושתיש לשלוח )מיום לא יאוחר , וזאת כתובות הדוא"ל

 .תשלח לכל המשתתפים במכרז בכתב, ותהא סופיתהמנהל . תשובת 6.5.2020

בהארכת המועד להגשת הצעתו או או אי קבלתה לא יזכו את המציע ו/או מי מטעמו  מצד המנהלאיחור בקבלת התשובה  .ג

 .להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר

ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו ו/או מי מטעמו  המנהלמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך  .ד

 בו.

 יהוו חלק ממסמכי המכרז.  תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה .ה

 והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .7

שקלים אלפים עשרת במילים: ) ש"ח 10,000בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בסך של המציע חייב לצרף להצעתו  .א

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת  (חדשים

 עד ליוםהערבות תעמוד בתוקף למסמכי המכרז. ' בנוסח מסמך ה ,1981-חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

31.8.2020. 

כשהמדד הבסיסי  ,סכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .ב

   הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.האחרון יהיה המדד 

או הגזבר  המועצהצדדית של ראש -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .ג

 ו/או מי מטעמם. 

 עד שיבחר סופית הזוכה במכרז.  צהמועהמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של ה .ד

 סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  .ה

רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר כי אין בחילוט  מועצה, תהא הלקיים את הצעתויסרב המציע  .ו

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין המועצה בזכות כדי לפגוע ו/או  מועצההערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של ה

 ., בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דיןהנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה

 תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות בכל אחד מהמקרים הבאים:מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה  .ז

 המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;אם המציע נהג במהלך    (1)

 אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;   (2)
 אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;   (3)
 הנקוב לכך בתנאי המכרז.במועד מילא אחר חובותיו כזוכה אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא    (4)

 מועד הגשת ההצעותואופן  .8

 . ואת הפרמיה המבוקש על ידמסמך ד'  ל גביעהמציע ינקוב  .א

 במסמך ד'. 4, למעט סעיף ההרחבות והכיסויים כלהפרמיה תכלול את 

 יש לציין את הפרמיה המבוקשת לביטוח חובה.כמו כן, 

גבי כל ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל ולחתום על  .ב

סמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה כן לומסמכי המכרז, 

 להביא לביטול ההצעה.

mailto:liat@lhd.co.il
mailto:arie-lauber@lhd.co.il
mailto:amirb@gantik.org.il
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יום מהמועד הקבוע להגשת  90, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה .ג

ובכלל זה להאריך, על  מועצהלתקופה נוספת כפי שתורה התהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה  מועצהההצעות. ה

 והמציע חייב יהיה לעשות כן. חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע להבטחת קיום הצעתו,

 המועצההחלטות  .9

את  הלעצמ תשומרהמועצה  ,כמו כןאינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי.  מועצהה .א

הבלעדי  ההכל עפ"י שיקול דעת –הזכות לפצל הביטוחים בין מבטחים שונים ו/או לנהל מו"מ עם אחד או יותר מהמציעים 

 והמוחלט.

הפרמיה לפי שימצאו כשרות . ועדת המכרזים תדרג את ההצעות בתנאי הסףהמציעים  ועדת המכרזים תבדוק את עמידת .ב

יותר, כך ההצעה תדורג במקום גבוה יותר )קרי, תהא טובה יותר נמוכה יהיה  תהמוצעשהפרמיה , כאשר ככל המוצעת

 (. מועצהעבור ה

תקציב למועצה לא יהיה . במקרה בו מועצהעל ידי ה בקיומו של תקציב מאושר םמותניוהיקפה  הזוכהההתקשרות עם  .ג

אשר לא  נתקבלה בגינו הרשאה השירותים של  םו/או לא יבוצע חלק הזוכהע"י יינתן השירות לא למן השירותים, מאושר 

או להחליט ו/רשאית לבטל את המכרז המועצה  .ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך תקציבית

בהתאם לשיקול  למועד מאוחר יותר,ממתן חלק מהשירותים על דחיית  בלבד ו/או להחליטמהשרותים חלק קבלת על 

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים  מועצהה .המועצהאו בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות ו/המועצה של הבלעדי  דעתה

 חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

אשר לא הוזמנו בצו השירותים ל מועד מאוחר יותר, את חלקי על זכותה להזמין מהזוכה, בכ מועצהכמו כן, שומרת ה

במחירי שירותים נדחים את לתת נדחה כאמור. במקרה כזה מתחייב הזוכה ומתן שירותים אלו התחלת העבודה המקורי 

 .במכרזהצעתו ובתנאים המוגדרים 

של המציע לבצע את העבודות  וובכשורי והכלכלי, בנסיונ ובחוסנו, תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולתהמועצה  .ד

, ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. של המציע בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו

תהיה רשאית לבחון את כושרו של המציע לבצע את העבודות נשוא מכרז המועצה מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצויין כי 

  ה הקודם עמו.זה גם על סמך נסיונ

 המועצהרכוש  –מסמכי המכרז  .10

, מועצהוקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הצעת הצעות ל מועצהמסמכי המכרז הינם רכושה של ה
כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת 

ובין  מועצהוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות וזאת בין שהגיש הצעה ללא יאלמועצה הגשת הצעתו, ויחזירם 
 אם לאו.

 10/2020מס'  פומביכרז ן מרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוייאת ההצעה בצ

  14.5.2020לא יאוחר מיום , קומה ב' אצל מח' הרכש / קניין המועצה, 48ברח' הגליל  בתיבת המכרזיםידנית ולהניח 

 .15:00עד השעה 

 

 ליזי דלריצ'ה

 מועצהראש ה
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 'גמסמך 

 מועצה מקומית גני תקווה
 10/2020מס'  פומבימכרז 

 2021-2020למתן הצעות לביטוח כלי רכב וצ.מ.ה של המועצה לשנת 

 תנאי ביטוח
 :השתתפות עצמית .1

 -כלי רכב פרטי: .1.1
  ₪.  900 :בנזקי צד שלישי .1.1.1
 ש"ח[. 800: ]במוסכי הסדר₪  1,250 "מקיף":בנזקי  .1.1.2

 – :טון 3.5 מסחרי עדכלי רכב  .1.2

 ₪.  1,000 :בנזקי צד שלישי .1.2.1

  . ש"ח[ 1,200 הסדר:]במוסכי ₪  1,750 :בנזקי "מקיף" .1.2.2

 – וכן לגבי מטאטא כבישים: טון 3.5לגבי כלי רכב מעל  .1.3

 ש"ח.   3,500 :רכוש בנזקי צד שלישי .1.3.1

 : )מטאטא כבישים כיסוי כה"ס עפ"י פוליסת צ.מ.ה.(בנזקי "מקיף"  .1.3.2

 ש"ח. 7,500-מערך הרכב ולא פחות מ 2.5% -בגניבה  .1.3.2.1

 אין השתתפות עצמית. –בנזק טוטאלי  .1.3.2.2

 ש"ח. 4,500  -בכל נזק אחר  .1.3.2.3

  -:טרקטורים ונגררים .1.4
 ש"ח. 1,000  י רכוש:בנזקי צד שליש .1.4.1

 ש"ח.   1,500  :"מקיף"בנזקי  .1.4.2

 ש"ח. 1,000  -בנזקי צד שלישי רכוש  קטנועים ואופנועים: .1.5

 מביניהן. הגבוהה – תגבה השתתפות עצמית אחת בלבד ,מספר כלי רכבמעורבים שבו  בארוע אחד .1.6

ללא תוספת  - ונזקי טבע הביטוח כולל כיסוי לנזקים משביתות, פרעות ומהומות - מקיףכלי רכב המבוטחים בביטוח  .2

 .פרמיה

 :ללא תוספת פרמיה –כולל, את הכיסויים הבאים  הביטוח .3

 לארוע;₪   75עצמית:  השתתפות ;לארוע₪   40,000  עד : משפטית הגנה .3.1

  ;רק לכלי רכב המבוטחים בביטוח מקיף – שמשות .3.2

 ;השתתפות עצמית ללא –בסיס החלפה  על -  טון 3.5עד  לרכב פרטי ומסחרי

 ;ש"ח 250בסך  השתתפות עצמית עם –בסיס החלפה  על - טון 3.5לרכב מסחרי מעל 

   .בלבדטון  3.5פרטי ומסחרי עד  לרכב -לשירותי דרך וגרירה  מנוי .3.3

 .גרירה לנגרר זכות .3.4

 .טון בלבד 3.5פרטי ומסחרי עד  לרכב –נוספת  פרמיה תמורת - רכב חלופי .4

 :כיסוי החל מיום התאונה ולמשך

 ימים. 10עד   –בתאונה  .4.1

 יום. 30 -עד קבלת הפיצוי מחברת הביטוח ולא יותר מ –בגניבה או נזק טוטאלי  .4.2

 (גמור; )במקרי תאונה, גניבה ואובדן Bלרכב חליפי מסוג  מנוי -לרכב פרטי 
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 .פרטי כלי רכב לכל" מזומןברוטו, " חש"…….. פרמיה שנתית של :   תמורת  

 כלול בהצעת המחיר(לא )  

 ; "טנדר מסחרי קטן"לרכב חליפי מסוג  מנוי -טון  3.5לרכב מסחרי עד 

 (גמור)במקרי תאונה, גניבה ואובדן   

)לא כלול  .טון 3.5מסחרי עד  כלי רכב לכל" מזומןברוטו, " חש"…….. פרמיה שנתית של :   תמורת

  בהצעת המחיר(

לרכב, המכוסה עפ"י תנאי הביטוח של הרכב שבו ניזוקו גם אמצעי מיגון, מכוסים אמצעים אלו ללא בכל מקרה של נזק  .5

 תוספת פרמיה כלשהיא, גם מעבר לסכום הביטוח של הרכב המבוטח;

ניצוצות, אפר, נזקים מחוץ לדרכים רגילות, עומס יתר, נזקים לגשר וכו',  :לא יכלול מגבלות כלשהן בקשר עם הביטוח .6

 אחר שבבעלות או שתחת פיקוחו של המבוטח ו/או הנהג, שימוש ברכב למטרות מקצועיות.  וש ו/או ברכברכפגיעה ב

 :הכיסוי כולל –לגבי כלי רכב מסחריים המבוטחים בביטוח מקיף  .7

 ספסלים, סולמות, ברזנטים ; .7.1

 טון(. 3.5רכב פרטי ומסחרי עד בפוליסה התקנית לנזק "תאונתי")כמוגדר –טון 3.5רכב מעל לגבי  .7.2

 לכל כלי רכב.ש"ח  600,000: , לללא תוספת פרמיה ,גבול האחריות בקשר עם נזקי צד שלישי רכוש, מוגדל .8

הרחבה לאחריות כלפי צד שלישי בשל מקרים מסוימים של  -טון, טרקטורים ונגררים  3.5בגין כלי רכב מסחרי מעל  .9

 נזקי גוף

שאינם  ,נזקי גוף הנובעים מפריקה, טעינה וחניה של הרכבפרק צד שלישי )נזקי רכוש( של הפוליסה מורחב לכסות 

 .מכוסים בביטוח חובה

 לעיל(. 8ש"ח לארוע )בנפרד מגבול האחריות "הרגיל" הנזכר בסעיף   600,000: גבול האחריות של הרחבה זו

 .ללא תוספת פרמיהכיסוי זה 

 בלבד[ון ט 3.5]לגבי רכב פרטי ומסחרי עד –בסעיף "אובדן גמור להלכה"  .10

 :"רשאי המבטח", תבואנה המילים: "חייב המבטח".במקום המילים .10.1

 ".50%", תבוא המילה: "75%במקום המילים: "שני שלישים" או " .10.2

 יחול ללא מגבלת סכום וללא מגבלת מרחק. –כיסוי גרירה וחילוץ בעקבות נזק מכוסה  .11

 24עולה על  שגילו בעת תחילת הביטוח אינויף" טון המבוטח בביטוח "מק 3.5בסיס השיפוי לרכב פרטי ומסחרי עד  .12

 מחיר רכב חדש מאותו סוג במועד תשלום הפיצוי בפועל למבוטח. – חודשים

 מתגמולי הביטוח שהיו מגיעים ללא הרחבה זו. 15% -תוספת הפיצוי עפ"י הרחבה זו מוגבלת ל

 לפים.)כולל( ואילך, לא ינוכה בלאי מח 2016טון, משנת ייצור  3.5מסחרי מעל  ברכב .13

 במקרה של נזק המכוסה עפ"י הפוליסה והמחייב החלפת חלפים, רשאי המבוטח לדרוש ולקבל החלפתם בחדשים בלבד. .14

 )כולל( ואילך. 2016סעיף זה יחול רק לגבי כלי רכב משנת ייצור 

לא  –מערכת אזעקה ו/או מערכת בטיחות אחרת שנדרשה ע"י המבטח והמבוטח הפעילה אך מסיבה כלשהיא לא פעלה  .15

ייחשב הדבר כהפרת הדרישה של "מערכת אזעקה" ו/או מערכת בטיחותית אחרת, בתנאי שהתקלה ארעה סמוך למועד 

 הארוע הביטוחי והמבוטח לא היה יכול להבחין בתקלה.

מקרה של אבדן גמור או גניבה, ישולם הפיצוי לפי מלוא ערך השוק של הרכב המבוטח בעת מועד תשלום הפיצוי בפועל  .16

בוטח )אולם, בשום אופן לא פחות מהמחיר העדכני ליום התשלום כמוגדר לעיל, המופיע בספר מחירוני הרכב לידי המ

 של יצחק לוי(.

 הביטוח יכלול, ללא פרמיה נוספת, ביטוח למזגן )אם ישנו( בכ"א מכלי הרכב. .17
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 לאחר כל נזק יוחזר לקדמותו סכום הביטוח/גבול האחריות באופן אוטומטי. .18

 תיגבה פרמיה נוספת יחסית. –ש"ח  25,000תגמולי ביטוח" בסכום שמעל רק במקרה של "

 טון 3.5לגבי רכב פרטי ומסחרי עד  –כיסוי "ירידת ערך"  .19
 מערך השוק של הרכב המבוטח.  1.5%הביטוח יכלול כיסוי "ירידת ערך" עם השתתפות עצמית בשיעור 

 ביטוח רדיו/טייפ .20

 מכוסה במלוא ערכה ללא תוספת פרמיה. מקוריתמערכת שמע/רדיו/טייפ 

בכ"א מכלי ₪  1,200: , ביטוח לרדיו/טייפ ע"ספרמיהתוספת ללא הביטוח יכלול,  -לא מקוריות בגין מערכות 

 הרכב.

ברוטו  14%עבור ביטוחים בערכים גבוהים יותר, תיגבה פרמיה רק עבור הסכום העודף מעל סכום זה, בשיעור של 

 )"מזומן"(.

 ש"ח.  225  -רק במקרה של אובדן או נזק למערכת בלבד : עצמיתהשתתפות 

 נהג צעיר/חסר וותק .21

 ומעלה ובעל ותק נהיגה של שנה ומעלה. 21בביטוח חובה הכיסוי הוא לכל נהג מגיל  .21.1

בעלי ומעלה,  21הפרמיה לביטוח צד שלישי/מקיף המבוקשת היא לנהגים מגיל  –במסמך ד' למסמכי המכרז  .21.2

 ומעלה. ותק נהיגה של שנה

תינתן  –ומעלה, בעלי ותק נהיגה של שנה ומעלה  24אם המבוטח יבחר כי תותר נהיגה רק של נהגים מגיל 

 .הנחה בשיעור של %....

ו/או בעל ותק בנהיגה של פחות משנה אחת, אף אם לא שולמה בגינו תוספת פרמיה, אשר  24מגיל  נהג צעיר .21.3

 סוי יישאר במלוא תוקפו.הכי –י ו/או לשם פיקוח נפש אינהג ברכב באקר

ו/או בעלי ומטה(  24)בגיל בגין נהגים צעירים  –לעיל  1.2.2 -ו 1.1.2 פיםההשתתפות העצמית עפ"י סעי .21.4

 .50%תגדל בשיעור  –שיון נהיגה פחות משנה יר

 השתתפות עצמית מוגדלת זו תהא תקפה אך ורק בעת נהיגה בפועל של הרכב ע"י נהגים כאלו.

ו/או בעלי  24לעיל תישאר ללא שינוי גם בגין נהגים צעירים מגיל  1.3.2עפ"י סעיף ההשתתפות העצמית 

 רישיון נהיגה של פחות משנה אחת לרכב מסוג זה.

 ביטוח חובה לקטנועים ואופנועים .22

 בביצוע הביטוחים עפ"י מכרז זה ידאג לביצוע תעודות החובה ב"פול" והמצאתם למבוטח.הזוכה 

 הפרמיה למקיף/צד שלישי תנאי  תשלום .23

 .ללא דמי אשראי וללא הצמדה –ב"מזומן" 

 יום ממועד תחילת הביטוח. 14 –תשלומים נומינליים חודשיים, שווים ורצופים החל מ  6 –ב 

 :חובהביטוח להפרמיה תנאי תשלום  .24

 תקופת הביטוח.תחילת לפני  עבודה ימי 5 המאוחרהזוכה תעביר למבוטח תעודות ביטוח משולמות, לכל  החברה

תחילת  מיוםנומינליים חודשיים, שווים ורצופים החל  תשלומים 6 -עבור תעודות משולמות אלו תשולם ב הפרמיה

 הביטוח.

  



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 מסמך ד'

 מועצה מקומית גני תקווה
 10/2020מס'  פומבימכרז 

 2021-2020למתן הצעות לביטוח כלי רכב וצ.מ.ה של המועצה לשנת 

 המציעוהצעת כלי רכב פרטי 
 משאיות

       
פרמיה 
 מוצעת

פרמייה 
 מוצעת

 סד'
מספר 
 רישוי

שנת 
 סכום ביטוח   סוג ודגם הרכב ייצור

סוג ביטוח  
 מיגון קיים  מבוקש 

חידוש 
2020 
 חובה 

חידוש 
2020 
מקיף 

 צד ג'/

1 24690201 2019 

משא רכין מנוף 
וולבו  N3קידמי 

 FLצרפת דגם 
 360,000משאית  

 מנוף  190,000+ 
מקיף+חובה 

 +צד ג'
איתורן 

     +עלוקה+אימובילזר

2 65130601 2019 

עבודה עגורן עם 
 N2סל עבודה 
 NPR85איסוזו יפן 

 200,000משאית  
 מנוף  150,000+ 

מקיף+חובה 
 +צד ג'

איתורן 
     +עלוקה+אימובילזר

3 36774401 2018 

עבודה מטאטא 
איסוזו  N2דרכים 

 NPR75יפן 

 250,000משאית  
מתקן  500,000+ 

 טיאוט 
מקיף+חובה 

 +צד ג'
איתורן 

     +עלוקה+אימובילזר

     סה"כ            

 

 יםגרורים/טרקטור

     

 
פרמיה 
 פרמיה מוצעת מוצעת 

 סד'
מספר 
 סוג ביטוח מבוקש   סוג ודגם הרכב שנת ייצור רישוי

חידוש 
2020  
 חובה

  2020חידוש 
 מקיף/צד ג'

1 6252224 Jan-97 01 צד ג' +חובה גרור פתוח     

2 6252124 Jan-97 01 צד ג' +חובה גרור פתוח     

3 2875876 04-Dec 01 צד ג' +חובה גרור פתוח     

4 36696601 Jan-18 02 צד ג' +חובה גרור פתוח     

5 9703279 Feb-17 02גרור עבודה גנרטור נייד 
צד ג' +חובה+מקיף  

60,000*     

6 1268059 Dec-89 03צד ג' +חובה  גרור רכין     

7 3913156 06-Oct  טרקטור תעשייתיT1 
מקיף +חובה .** 

     400,000ערך הכלי  

8 8259685 May-17 01 חובה +צד ג' גגרור פתוח     

9 7683133 Jun-15  טרקטור משאT1 'חובה +צד ג     

10 7683333 May-15  טרקטור משאT1 צד ג' חובה+     

11 7683433 May-15  טרקטור משאT1 'חובה +צד ג     

12 7683533 May-15  טרקטור משאT1 'חובה +צד ג     

13 1407412 Oct-13  טרקטור משאT1 'חובה +צד ג     

     סה"כ        

  הגנרטור מאוחסן באופן קבוע במחסן אשר מצולם באופו קבוע*
 מערכת איתורן הטרקטור ממוגן באמצעות**

 טון 3.5רכב פרטי ורכב מסחרי עד 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

      

פרמיה 
 מוצעת

פרמיה 
 מוצעת

 סד'
מספר 
 רישוי

שנת 
 סוג ביטוח מבוקש   סוג ודגם הרכב ייצור

מיגון  
 קיים  

חידוש 
 חובה 2020

 2020חידוש 
 מקיף /צד ג'

1 11174401 Sep-17 
טויוטה תאילנד  N1משא פתוח 

GUN125L-DTTMHW איתורן +צד ג' מקיף +חובה     

2 2168563 May-07 
מיצובישי  N1משא פתוח 

     איתורן חובה+צד ג' RKA4תאילנד 

3 25190301 Mar-18 
איסוזו תאילנד  N1משא פתוח 

TFR87 'איתורן מקיף +חובה +צד ג     

4 7200355 Jan-17  איתורן מקיף +חובה +צד ג' 25יונדאי אי     

     סה"כ          

         

 

 קטנועים

 פרמיה מוצעת מוצעת  פרמיה      

 סד'
מספר 
 רישוי

שנת 
 סוג ודגם הרכב ייצור

סוג  
ביטוח 
 מבוקש 

 2020חידוש 
 חובה

 2020חידוש 
 צד ג'

1 56784901 Jan-19 
L2  סאן יאנג טאיוואן  -אופנועLNB6  נפח

     צד ג' 250

2 8346884 Mar-17 
L2  סאן יאנג טאיוואן   -אופנועJOY 

RIDE 125 'צד ג     

3 5678501 Jan-19 
L2  סאן יאנג טאיוואן  -אופנועLNB6  נפח

     צד ג' 250

4 7875634 Feb-16 
L2  סאן יאנג טאיוואן    -אופנועLF12W 

JR 125 'צד ג     

5 13073102 Feb-20 
L2  סאן יאנג טאיוואן  -אופנועLNB6  נפח

     ג' צד 250

6 12788402 Nov-19 
L2  סאן יאנג טאיוואן  -אופנועLNB6  נפח

     צד ג' 250

     סה"כ        

 
 

 מטאטא כבישים

 פרמיה מוצעת פרמיה מוצעת       

 מספר שילדה סד'
שנת 
 סוג ביטוח מבוקש   סוג ודגם הרכב ייצור

 2020חידוש 
 חובה

 2020חידוש 
 צד ג'

1 wsvs4h252k1740405 2020 

מטאטא כבישים אופניים 
 SWINGO +200דגם 

מאוחסן בחצר המועצה 
 נעולה בשער חשמלי

חובה +מקיף+צד ג' 
 איתורן מותקן ברכב 

עלות ביטוח 
380,000  ₪     

     סה"כ        

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 פרמיות / הצעת המציעריכוז 

 

 פרמיית מקיף/צד שלישי פרמיית חובה  

     משאיות

     גרורים/טרקטור

רכב פרטי 
 3.5ומסחרי עד 

 טון
    

קטנועים/אופנועי
 ם

    

     מטאטא כביש

     סה"כ

 

 חתימת המציע:
 

 __________________________________________________ שם המציע:

 ____________/_____________ ח.פ:

 __________________________________________________ כתובת:

 __________________________________________________ טלפון: 

 כתובת דואר אלקטרוני: _______________________________________

 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

____________________________________________________________ 

 

  __________________________________________________:+ חותמת המציע חתימות

 

 _____________________. תאריך:

 

 

 
 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 המסמך 
 

 ולהבטחת הצעת המציע ערבות להשתתפות במכרזנוסח 

 תאריך : __/ ___/ ___

 

 לכבוד 

 המועצה המקומית גני תקווה

 

 נ., ג.א.

 הנדון : ערבות מס'________________

של "( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל המבקש____________ )ולהלן "על פי בקשת 

מס'  פומבי( שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז "סכום הערבות"( )להלן: שקלים חדשיםאלפים עשרת ) ₪ 00010,

 .2020-2021הצעות לביטוח כלי רכב וצ.מ.ה של המועצה לשנת למתן  10/2020

כל מוסד רשמי לסטטיסטיקה או  למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזיתסכום הערבות יהיה צמוד 

 ."(המדד" –)להלן  אחר שיבוא במקומה

מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות למכרז. המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד 

 לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. שפורסם לאחרונה קודם 

ו/או גזבר המועצה אנו נשלם לכם עם המועצה דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש ממועד  ימי עסקים 5תוך 

החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

 וטלת. ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומב 31.8.2020 עד ליוםערבות זו תהיה בתוקף 

 ערבות זו ניתנת להארכה חד צדדית על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או מי מטעמם.

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

  בכבוד רב,



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 1'מסמך ו
 

 מועצה מקומית גני תקווה
 10/2020מס'  פומבימכרז 

 2021-2020של המועצה לשנת  למתן הצעות לביטוח כלי רכב וצ.מ.ה
 

 לכבוד 
 גני תקווה מקומיתמועצה 

 
  1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר

 )ימולא ויוגש רק ההצעה מוגשת באמצעות סוכן ביטוח(
 

 אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי

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

חוק עסקאות גופים )להלן: " 1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1

של המועצה לשנת  למתן הצעות לביטוח כלי רכב וצ.מ.ה 10/2020 מס' פומבי"(, כחלק מהצעה במכרז ציבוריים

2020-2021. 

 עסקאות גופים ציבוריים. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשענו ביותר  .2

"( ו/או לפי חוק עובדים זרים חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק  .3

 במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  במועד הגשת ההצעה -עובדים זרים 

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה:  .4

"( חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  (א

 אינן חלות עליי.

( לחוק עסקאות 2)א()1ב2עיף לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בס 9הוראות סעיף  (ב

  גופים ציבוריים.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 _____________       ____________________ 

 חתימת המציע                                 תאריך  

 אישור

ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב /אני הח"מ עו"ד________ מאשר

_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 

מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע 

היר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה והמוסמך/כת לעשות תצ

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 2'מסמך ו
 
 

 1976-ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ואישור על ניהול פנקסי חשבונות 

 
אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים ציבוריים,  .1

 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:*/ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-תשל"ו

 _______________  __________________________ 

 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם   שם

פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על .א

 .1975-מוסף, תשל"ו

 נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. .ב

אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר או אישור זה אינו מהווה  .2

בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו 

 על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**. .3

 

 

_______________ ________________                     _____________         _______________ 

 חתימה   מס' רשיון   תואר   שם

 

 תאריך: ____________________

 

 * מחק את המיותר.

 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 מסמך ז'
 

 מועצה מקומית גני תקווה
 10/2020מס'  פומבימכרז 

 2021-2020למתן הצעות לביטוח כלי רכב וצ.מ.ה של המועצה לשנת 

 ניסיון תביעות
 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

  



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 



 

 

 

     

 חותמת חברת הביטוח בצירוף שם החותם וחתימתו

 

 מסמך ח'
 

 מועצה מקומית גני תקווה
 10/2020מס'  פומבימכרז 

 2021-2020של המועצה לשנת  למתן הצעות לביטוח כלי רכב וצ.מ.ה

 העתק רישיונות כלי הרכב

 

 למציעים שיבקשו. נפרדבקובץ ישלח 

 .את הבקשה יש להפנות לקניין המועצה

יובהר כי לא ישמעו טענות בדבר מהות הרכבים, ככל שלא יתבקשו 

 רישיונות כלי הרכב. 
 


