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החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ

מכרז פומבי מס' 5/2017
למתן שירותי ביטוח עבודות קבלניות
פרויקט שכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות
תנאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז
 .1מידע כללי
 .1.1ביום  22/1/14נחתם הסכם בין עיריית מודיעין מכבים רעות לבין רשות מקרקעי ישראל (או מינהל
מקרקעי ישראל) לביצוע עבודות התשתית והפיתוח בשכונות העיר לרבות שכונת מורשת בעיר מודיעין
מכבים רעות (להלן" :הפרויקט").
 .1.2עיריית מודיעין מכבים רעות בהחלטה שהתקבלה כדין ,העבירה את הטיפול בתכנון ,ניהול ,פיקוח וביצוע
הפרויקט לחברה.
 .1.1החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין ,עיר העתיד בע"מ (להלן" :החברה") מעוניינת לקבל הצעות מחיר
ולהתקשר עם חברת ביטוח המסוגלת לספק לה כיסוי ביטוחי למערך העבודות הקבלניות שיבוצעו
במסגרת הפרויקט כמפורט במפרט לפוליסה עבודות קבלניות המסומן כנספח ג' להסכם זה והמהווה חלק
בלתי נפרד הימנו ,שנערך על ידי יועץ החברה (להלן" :ביטוחי החברה") וזאת בתקופת ביצוע עבודות
הפרויקט.
 .1.1מובהר למען הסר ספק כי המכרז מיועד לחברות ביטוח .
המכרז יוגש ע"י חברת הביטוח באופן ישיר תוך הצגת כתב מינוי לסוכן ביטוח הפועל מטעמה בהתקשרות
זו .מובהר בזאת ולמען הסר כל ספק ,כי המחיר המוצע על ידי חברת הביטוח יכלול תשלום דמי טיפול על
ידי סוכן ביטוח.
 .1.5מודגש כי חברת ביטוח תוכל להגיש הצעה אחת בלבד באמצעות סוכן ביטוח אחד בלבד.
סוכן ביטוח יוכל לייצג חברת ביטוח אחת לעניין מכרז זה בלבד.
 .1.1אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עם מי מחברות הביטוח המציעות.
ההתקשרות עם זוכה כלשהי תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות ,שייחתם עם הזוכה ,לאחר ובכפוף
לאישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים של החברה.
 .2מהות המכרז
 .2.1המכרז הינו על הפרמיה אותה תשלם החברה בגין רכישת פוליסה מסוג "ביטוח עבודות קבלניות" בגין
אובדן או נזק שיגרמו לעבודות הפרויקט (כולל כל החומרים והעבודה) באתר העבודה בתקופת ביצוע
העבודות ובתקופה נוספת של  24חודש לאחר סיום ביצוע עבודות הפרויקט (להלן " :תקופת התחזוקה
המורחבת") המפורטות במפרט ביטוחי החברה לעבודות קבלניות המסומן כנספח ג' למסמכי המכרז
והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו והכוללת:
(א)

ביטוח הרכוש  -ביטוח מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים מראש באתר ביצוע העבודות
כמפורט במפרט ביטוחי החברה לעבודות קבלניות המסומן כנספח ג' למסמכי המכרז והמהווה
חלק בלתי נפרד הימנו.
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ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -המבטח חבות על פי דין בגין נזק גוף ו/או נזק לרכוש צד שלישי
שנגרמו כתוצאה ותוך כדי ביצוע העבודות כמפורט במפרט ביטוח עבודות קבלניות המסומן כנספח
ג' למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

(ג)

ביטוח חבות מעבידים  -ביטוח אחריות מעבידים כלפי עובדים המועסקים באתר הפרויקט בביצוע
עבודות הפרויקט וכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן ו/או באחריותו ו/או היה וייחשב
כעובד של החברה כמפורט במפרט ביטוחי החברה לעבודות קבלניות המסומן כנספח ג' למסמכי
המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

(ד )

משך ביצוע העבודות מוערך ב 48 -חודשים ,הפרמיה תשולם ב 12 -תשלומים שווים וללא הצמדה.

 .1הגשת ההצעה -
תנאי סף
 .1.1כאמור ,המכרז מיועד לחברות ביטוח (להלן" :המבטח") תוך הצגת כתב מינוי לסוכן ביטוח הפועל מטעמה
בהתקשרות זו (להלן" :הסוכן") .אי לכך רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר
עונים על הקריטריונים המצטברים הבאים:
(א)

חברת ביטוח מורשית כדין ,בעלת רישיון מבטח בר תוקף בישראל ,בתחומים נשוא מכרז זה.

(ב)

בעלת מחזור פרמיות בביטוח כללי לשנת  2016שלא יפחת מ 1 -מיליארד ( ₪נכון ליום
.)31.12.2016

(ג)

בעלת מחזור פרמיות בביטוח "הנדסי" לשנת  2016שלא יפחת מ –  30מיליון ( ₪נכון ליום
.)31.12.2016

(ד)

בנוסף לקריטריונים המפורטים בסעיפים לעיל ,יחולו גם הקריטריונים לגבי הסוכן המפורטים
בסעיף להלן

( )1סוכן/סוכנות ביטוח מורשית כדין בעל/ת רשיון לעסוק בתיווך ביטוח כללי (אלמנטרי) בר תוקף
בישראל ,בעל ותק של  5שנים לפחות.
( )2בעל/ת מחזור פרמיות בביטוח כללי לשנת  2016שלא יפחת מ 10 -מיליון ( ₪נכון ליום ,)31.12.2016
ובעל ניסיון בביטוח "הנדסי" בכלל ובביטוח "עבודות קבלניות" בפרט.


הנתונים בס"ק ( )2יאושרו ע"י רו"ח או ע"י חברת הביטוח בה מבוצעים הביטוחים.

על מנת להוכיח תנאים אלו יצרף המציע להצעתו  -אישור על רישום החברה או השותפות ,בצירוף העתק
של תעודת האגד ,וכן אישור עו"ד או רו"ח על קיומו של הגוף ובעלי זכות החתימה בשמו ,צילום מהימן
למקור של הרישיון האמור ואישור רואה החשבון של החברה כי החברה אכן בעלת המחזורים המפורטים
לעיל.
למען הסר כל ספק ,כי אי המצאת האסמכתא כאמור לעיל ,תביא לפסילת המשתתף.
 .1.2ערבות בנקאית אוטונומית ,כלפי החברה ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן כנספח ד' למסמכי
המכרז ,ע"ס ( ₪ 20,000במילים :עשרים אלף שקלים חדשים) שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת ועל
שם המשתתף ,כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן ט (להלן" :המדד").
על הערבות לעמוד בתוקפה עד ליום  5.10.2017וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.
(א) אי המצאת הערבות הבנקאית ,תביא לפסילת ההצעה .למען הסר ספק ,יובהר ויודגש ,כי לא
תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית ,לרבות הודעת קיזוז ,שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי
המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז ,בלעדיו אין.
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הצעת המשתתף.
(ג) למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז
תחולנה על המציע בלבד.
(ד) לתשומת לב המציעים – הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות ,הנקוב בסעיף
 .5.1לעיל ,מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף  .3.2לעיל ,אלא אם נמסר אחרת על ידי
החברה בהודעה על דחיית מועד הגשת המכרז.
(ה) ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז תוחזר למציע
לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ 3-חודשים מהמועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל ,לפי המאוחר מבין מועדים אלו.
(ו) ערבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך  90ימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת ערבות
בנקאית לביצוע ההסכם.
(ז) נמסרה הודעה למציע על זכייתו במכרז ,רשאית החברה לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות
לתקופה שתיקבע על-ידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.
(ח) לא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק (ז) לעיל ,רשאית החברה לדרוש ולקבל פרעון
הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.
תנאים כלליים
 .1.1בנוסף לתנאים המופרטים לעיל ,על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן:
(א) הינו מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים .על המציע להמציא אישור תקף
על ניהול ספרים כדין ,כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים .למען הסר ספק ,אי המצאת
אישור זה ,עלולה להביא לפסילת המשתתף
(ב) המציא אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף .למען הסר ספק ,אי המצאת אישור זה,
עלולה להביא לפסילת המשתתף
(ג) המציא אישור על ניכוי מס במקור .למען הסר ספק ,אי המצאת אישור זה ,עלולה להביא לפסילת
המשתתף
(ד) תצהיר חתום על ידי המציע והמאומתת על ידי עורך דין כמפורט בנספח ה' 1למסמכי המכרז ,כי
המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם
להוראת כל דין ,לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה .למען הסר ספק ,אי
המצאת תצהיר זה ,עלולה להביא לפסילת המשתתף
(ה) לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו ,בפסק דין בעבירה לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א 1991 -ו/או לפי חוק שכר מינימום,
התשמ"ז ,1987 -בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות ,כאמור במכרז .לשם הוכחת
עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר עובדים זרים כמפורט בנספח ה' 2למסמכי המכרז
ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו.
(ו) לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית
משפט ,בגין עבירה שנושאה פיסקלי או עבירה פלילית לפי סעיפים ( 290-297עבירות שוחד) לחוק
העונשין ,התשל"ז( 1977 -להלן" :חוק העונשין") ,או לפי סעיפים  383-393לחוק העונשין (עבירות
גניבה) ,או לפי סעיפים  414עד  438לחוק העונשין (עבירות מרמה ,סחיטה ועושק) ו/או בעניין
הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא ,ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל
ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי חוק מניעת הטרדה מאיימת ,התשס"ב .2001-לשם
הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט בנספח ה'
למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו.
חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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 .1מסמכי המכרז:
 .1.1ההצעות תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז דלהלן ,הרצו"ב ,ובהתאם להם:
(א)

התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי ההתקשרות.

(ב)

מסמך "הצעת משתתף במכרז".

(ג )

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

(ד)

אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.

(ה)

אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.

(ו )

במקרה שההצעה מוגשת על-ידי תאגיד ,יצורפו המסמכים הבאים :
 תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד ;
 אישור עו"ד/רו"ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד;

(ז)

אישור על העדר הרשעות בגין עבירה מסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או בגין עבירה שיש עמה
קלון.

(ח)

תצהיר בעניין עובדים זרים .

(ט )

כתבי ערבות בנקאית.

(י)

רישיונות ע"פ דין.

 .1.2את מסמכי המכרז יוכלו לרכוש חברות ביטוח ו/או נציגיהם ו/או סוכני ביטוח ,במשרדי החברה החל מיום
 18.1.17מהשעה  10:00וזאת תמורת –  ₪ 1,500בתוספת מע"מ שלא יוחזרו.
 .5ההצעה
 .5.1על המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם (להלן" :ההצעה") על גבי טפסי המכרז ויחתמו במקומות
המיועדים לכך על גביו ,במעטפה סגורה המיועדת לכך ,במסירה אישית ,שתוכנס לתיבת המכרזים של
החברה בנוכחות נציג החברה ,לא יאוחר מיום ד'  5.7.17בשעה .15:00
במידה וישנם נספחים/הבהרות הן יוגשו בנוסף למסמכי המפרט החתומים ולא במקומם.
 .5.2לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או
שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה
לאחר המועד האמור לעיל.
 .1נספחי ההצעה
על המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך .מובהר בזאת ,כי המעוניין
להשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד ממסמכי המכרז המקוריים (למעט מעטפת המכרז) בעט
כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך; וכן עליו לצרף להצעתו את
המסמכים והאישורים כאמור לעיל.

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________

-8 .1.1על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה המצורף כנספח א' ,למסמכי המכרז ,את הפרטים הבאים:
(א)

תעריף (המיון) הכולל את סעיפי הביטוח הנדרשים על בסיס מזומן.

(ב)

שמו המלא ,שמות החותמים בשמו.

(ג )

חתימה מלאה כדין;

 .1.2הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית החברה שלא לדון בה כלל.
 .1.1לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור
במסמכי המכרז.
 .7ההסכם:
 .7.1החברה תודיע לזוכה ,במכתב ,על הזכייה במכרז ,לאחר ובמידה וועדת המכרזים תאשר את ההצעה
הזוכה.
 .7.2מובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה .למען הסר ספק
יחשב מועד קבלת ההודעה  3ימים ממשלוח המכתב.
 .8הוצאות המכרז
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,תחולנה על המציע
בלבד.
 .9הבהרות ושינויים
 .9.1החברה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
המכרז ובכל תנאי מתנאיו ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהיו
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים ,בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ,לפי
הפרטים שנמסרו על-ידם.
 .9.2החברה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (להלן" :המועד האחרון") על פי שיקול
דעתה ,ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז ,כאמור לעיל.
 .9.1הודעה על דחיית המועד האחרון תובא בכתב לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז ,בדואר רשום ו/או בהודעה
בפקסימיליה ,שקבלתה תאושר טלפונית ,לפי הנתונים שנמסרו על-ידם.
 .9.1למען הסר ספק ,יובהר ויודגש ,כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.
 .10בחינת ההצעה
 .10.1הצעות המציעים יבחנו לפי המשקלים המפורטים להלן:
(א)

משקל ההצעה הכספית הינו 55%

(ב)

מרכיב איכות הצעה הינו 15%

 .10.2בדיקה וניקוד איכות ההצעה ( סה"כ  15נקודות)
(א)

ניקוד איכות ההצעה יבוצע על ידי וועדה מקצועית בראשות מנכ"ל /סמנכ"ל החברה ,יועץ הביטוח
לחברה למכרז זה ,מנהל הכספים ,יועץ משפטי וחבר ועדת מכרזים.

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________

-9(ב)

ניקוד האיכות יינתן על פי התאמתה של ההצעה למפרט לפוליסה עבודות קבלניות  -תנאים
כלליים ,מפרט לביטוח עבודות קבלניות ולפוליסה לביטוח עבודות קבלניות מהדורת ביט 2013
שיקלית ובהתאם להסתייגויות .

(ג)

מתן הצעה ללא הסתייגויות יעניק למציע ציון של  45נקודות בפרמטר זה
מובהר למען הסר כל ספק כי הסתייגויות על פי סעיף פירושה גם "הסתייגות" ו/או "שינוי"

(ד)

הכללת הסתייגויות בהצעה תוריד את הניקוד בפרמטר זה בהתאם למפורט להלן:
החברה תהא רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית והמוחלט ,לסווג כל הסתייגות בהתאם
לחלוקה הבאה:


הסתייגות "קלה" ,תפחית  1נק'



הסתייגות "משמעותית" תפחית  3נק'



הסתייגות "מהותית" תפחית  5נק'

סיכום הניקוד להפחתה בגין הסתייגויות יחושב בהתאם לסוג ההסתייגות כאמור לעיל ,וכמות
ההסתייגויות מאותו סוג
מובהר כי כל תוספת הסתייגות תגדיל את הניקוד להפחתה בגין אותה הסתייגות ,ב 15% -מסך
הניקוד המצטבר להפחתה בגין ההסתייגות שקדמו להסתייגות הבאה:
לדוגמה:
המציע הציע  4הסתייגויות קלות 3 ,הסתייגויות משמעותיות ו 2 -הסתייגויות מהותית.
הניקוד בגין אותו מציע יהיה כדלקמן:
הסתייגות קלה מס'
1

הסתייגות קלה
מס' 2

הסתייגות קלה
מס' 3

הסתייגות קלה
מס' 4

סה"כ

1.00

1.15

1.32

1.52

4.99

הסתייגות
משמעותית מס' 3

הסתייגות
משמעותית מס' 4

סה"כ

הסתייגות
משמעותית מס' 1
3.00
הסתייגות מהותית
מס' 1
5.00

הסתייגות
משמעותית
מס' 2
3.45
הסתייגות
מהותית מס' 2
5.75

3.97
הסתייגות
מהותית מס' 3

10.42
הסתייגות
מהותית מס' 4

סה"כ
10.75
סה"כ ניקוד להפחתה
26.16
סה"כ ניקוד איכות
18.84

(ה) מובהר ומודגש כי החלטה בדבר חומרת ההסתייגות יהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי של הוועדה.
והמציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא לרבות אי
הבנה ו/או אי ידיעה בגין סעיף זה ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע ממנו והמציע מוותר
בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.
החברה הכלכלית לפיתוח
חתימת חברת הביטוח ________________
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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 .10.1ניקוד ההצעה הכספית (סה"כ  55נקודות )
הניקוד בגין קריטריון זה יחושב בשיטת "דלפי" כדלהלן:
Pi = 55 x Min (X1,X2,…..,Xn)/Xi
כאשר:
 -55מספר הנקודות המרבי בגין ההצעה הכספית שניתן לצבור
 - Piניקוד ההצעה הכספית של מציע כלשהו (יקרא מציע .)i
 - Xiההצעה הכספית הכוללת שהגיש אותו מציע (מציע .)i
) - Min (X1,X2,…..,Xnההצעה הנמוכה ביותר מכל ההצעות .
 - nמס' ההצעות שהוגשו.
 .10.1לאחר בדיקת האיכות ובדיקת הצעת המחיר המוצעת יחושב הציון המשוקלל לכל מציע בהתאם לסכום
הציונים שניתנו לכל מציע במרכיב האיכות ובמרכיב המחיר .מציע שקיבל את הניקוד הכולל הגבוה ביותר
יוכרז כזוכה
 .10.5אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה ,כמפורט לעיל ,ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או עריכת
כל שינוי ,תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו ,בין אם נעשו בגוף מסמכי המכרז ובין אם
במכתב לוואי ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או לדחייתה על הסף.
 .10.1החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או בשל חוסר התייחסות
לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 .10.7החברה תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו ,ניסיונו ,כישוריו ,מיומנותו והמוניטין
של המציע ,במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים ,בניסיון קודם שלילי של החברה בהתקשרות עם המציע,
אם הייתה כזו – ובאופן כללי ,בכל קריטריון ענייני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול ,לקראת קבלת
החלטתה בדבר ההצעה הזוכה.
 .10.8החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא ,כהצעה הזוכה או לקבל הצעה
כלשהי.
 .10.9החברה ,או מי שיוסמך על-ידה לצורך כך ,תהא רשאית לנהל ,באמצעות ועדת המכרזים או מנכ"ל החברה,
משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה" ,בטרם תקבל את הצעתו.
 .11פגישת הבהרות
 .11.1ביום ב'  21.1.17בשעה  11:00בחדר ישיבות שבחברה תערך ישיבת הבהרות מקדימה.
 .11.2למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה .מציע שלא ייטול חלק בפגישה
הנ"ל ,הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל.
למען הסר ספק ,מציע אשר מתעתד להגיש הצעתו באמצעות סוכנות ביטוח ושולח את סוכנות הביטוח
לישיבה ,יחשב כהשתתף בישיבת ההבהרות רק עם במידה והסוכן מטעמו הציג בפני החברה ,כתב
הסמכה לפיו סוכן הביטוח משמש כנציג המציע .סוכן ביטוח אשר מייצג מציע מבלי שהציג את כתב
ההסמכה כאמור ,יחשב הדבר כאילו המציע לא נטל חלק בפגישה הנ"ל ,והצעתו לא תידון ויראו אותה
כאילו לא הוגשה כלל.
 .11.1המפגש יתקיים בחדר הישיבות של החברה ,ברחוב המעיין  ,4בניין ליגד ( 2אגף שמאל – קומה  )1מודיעין-
מכבים-רעות
 .11.1המציעים מתבקשים ומוזמנים בזאת להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות ,ההבהרות וההסברים
הדרושים והנחוצים להם.

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________

 - 11 .11.5למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע
ממנו לרבות הוראותיו ,תנאיו דרישותיו ,אופיו ,דרך ואופן ביצועו ,והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או
דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.
 .12בעלות על המכרז
 .12.1מכרז זה הינו קניינה הרוחני של החברה ,אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד .אין לעשות בו כל
שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.
 .12.2בכפוף להוראות כל דין ,החברה מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי ,זולת ליועצים המועסקים
על ידה ,אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה .היועצים המועסקים על ידי החברה לא
יעשו כל שימוש בהצעת המציע ,אלא לצורכי מכרז זה.
 .12.1כל האמור בלשון זכר במכרז זה ,בלשון נקבה במשמע ולהיפך.
בכבוד רב ובברכה
_________מ ,משה אשכנזי ,מנכ"ל

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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מכרז פומבי מס' 5/2017
למתן שירותי ביטוח עבודות קבלניות
פרויקט שכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות

הסכם

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________

- 13 -

הסכם
שנערך ונחתם במודיעין-מכבים-רעות ביום _______
בין :החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין ,עיר העתיד בע"מ
מרחוב המעיין  ,4בניין ליגד  2מודיעין מכבים רעות
)להלן ":החברה")
מצד אחד
לבין :

(להלן" :המבטח /חברת הביטוח")
מצד שני
הואיל:

והחברה פרסמה מכרז מס'  5/2017לאספקת שירותי ביטוח עבודות קבלניות בפרויקט שכונת מורשת,
כהגדרתם במפרט לפוליסה עבודות קבלניות  -תנאים כלליים ,מפרט לביטוח עבודות קבלניות ולפוליסה
לביטוח עבודות קבלניות מהדורת ביט  2013שיקלית ובהתאם להסתייגויות המבטח שהוגשו במסגרת
המכרז המסומן כנספח ג להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן" :השירותים");

והואיל :והמבטח הציע לספק את השירותים בהתאם לאמור בהסכם זה ונספחיו ולפי המחיר כמפורט בהצעתו;
והואיל :וברצון הצדדים להסדיר ולהגדיר את יחסיהם המשפטיים ואת חובותיהם וזכויותיהם כמפורט בתנאי
חוזה זה;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:
.1

.2

מבוא
.1.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו ודין הוראותיהם כדין הוראות
הסכם זה.

.1.2

כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה.

מהות ההסכם.
.2.1

.1

המבטח יעניק את השירותים בהתאם למפורט במפרט לפוליסה עבודות קבלניות המסומן כנספח
ג' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרדים הימנו ,ולפי הסכם זה ,הסתייגויות המבטח שהוגשו
במסגרת המכרז.

תקופת ההסכם
.1.1

תקופת הסכם זה תהיה לתקופה של  48חודשים החל מיום מסירת החברה הודעה בכתב על מועד
התחלת ביצוע עבודות קבלניות.

.1.2

החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ,להאריך את ההתקשרות ,באותם תנאים ,לתקופות,
נוספות ,עד לתקופה כוללת נוספת של  12חודשים ,בכל פעם( ,להלן  :תקופת האופציה) ,מעבר

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________

 - 14לתקופה הבסיסית האמורה בסעיף  3.1לעיל וזאת על ידי מתן הודעה בת  30ימים מראש למבטח.
בתקופת האופציה דלעיל לא יחול שינוי בתנאי ההתקשרות בין הצדדים.
.1.1

העלות לתקופה/תקופות הנוספת/ות תחושב על בסיס  25%מחישוב פרו-רטה של התעריף (מיון)
הבסיסי שסוכם דהיינו :
תעריף לתקופה הנוספת=( 48חודש/תקופה נוספת בחודשים)* תעריף בסיסי מוסכם*25%

.1

.5

.1

הצהרות והתחייבויות המבטח
.1.1

המבטח מצהיר ומתחייב כי הינו מחזיק ברישיון מבטח בתוקף מן המפקח על הביטוח ,ומחזיק
בכל אישור ו/או היתר הנדרש על פי כל דין למתן השירותים וכי סוכן הביטוח מטעמו הינו סוכן
ביטוח בעל רשיון בר-תוקף לעסוק בביטוח כללי..

.1.2

המבטח מצהיר ומתחייב כי יספק את מלוא השירותים כנדרש במכרז ובהתאם לתעריפי דמי
הביטוח שהוצעו על ידו.

.1.1

המבטח מצהיר ומתחייב כי הינו בעל ניסיון ומומחיות בכל התחומים הקשורים למתן השירותים.

.1.1

המבטח מצהיר ומתחייב כי יבצע את כל המוטל עליו במומחיות ,מיומנות ומקצועיות.

.1.5

המבטח מצהיר ומתחייב כי כל עובד שיועסק על ידי המבטח ו/או על ידי סוכן הביטוח מטעמו יהיה
בעל המומחיות ,המיומנות והמקצועיות בתחום ביטוח "עבודות קבלניות" לענף התשתיות
ועבודות העפר לצורך מתן השירותים ברמה הגבוהה ביותר.

.1.1

המבטח מצהיר שהינו מודע כי שווי הפרויקט מחייב כיסוי הולם בכל היקפו ללא אפשרות
חלוקתו לסכומי משנה בפרמטרים של זמן ומקום.

התמורה
.5.1

כנגד מתן השירותים ,תשלם החברה את התמורה כמפורט בכתב ההצעה המסומן כנספח א'
להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד המינו ) להלן ":התמורה").

.5.2

התמורה הנזכרת כוללת את כל המגיע למבטח תמורת מתן השירותים ופרט לכך לא יהיה המבטח
זכאי לתמורה נוספת כלשהי ,לרבות בתקופת האופציה.

.5.1

תנאי התשלום יהיו כמפורט בכתב ההצעה המסומן כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד
הימנו.

הסבת החוזה
המבטח אינו רשאי להסב או למסור לאחר את ביצוע הסכם זה ,או כל חלק ממנו ,וכן אין הוא רשאי
להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי הסכם זה ,אלא בהסכמת החברה ,מראש ובכתב .אולם העסקת
עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה,
כשלעצמה ,משום מסירת ביצועם של השירותים או חלק מהם לאחר.

.7

סודיות
.7.1

המבטח מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה
שהגיעה אליו בקשר ו/או תוך כדי מתן השירותים ,והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור בחברה
ו/או בעובדיה ו/או בפועלים מטעמה  ,למעט למבטחי משנה ,סוקרים/שמאים מטעמו .כן מתחייב
המבטח לוודא כי הוראה זו תקוים גם על ידי עובדיו ו/או כל הפועל מטעמו.

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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.8

קיזוז
.8.1

.9

החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע למבטח על פי הסכם זה כל סכום או חוב ,בין קצוב ובין
שאינו קצוב ,המגיע למי מהם מהמבטח על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר שביניהם או על
פי כל דין) לרבות החזר הוצאות ,פיצויים ,דמי נזק ותשלומים אחרים ).הוראות סעיף זה אינן
גורעות מזכותה של החברה לגבות כל סכום כאמור בכל דרך אחר.

כללי
.9.1

הס כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים ,או הנחה ,או דחייה שניתנה לצד אחד
לא יהוו תקדים למקרה אחר .לא השתמשו הצדדים במקרה מסוים ,בזכויות הנתונות בידם על פי
הסכם זה ,אין לראות בכך הקלה או ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות
זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים כמותנה בהסכם זה ונספחיו.

.9.2

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל
הסכם ,מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו ,אם נעשו ,בין בכתב ובין בעל פה ,על ידי מי מהצדדים.

.9.1

כל שינוי בהסכם ו/או בנספחיו או בחלק מהם ייעשה בכתב בלבד ,ובחתימת הצדדים לו ,וכל עוד
לא נעשה כן ,לא יהיה לו כל תוקף.

.9.1

ארכה ,ויתור ,הימנעות מפעולה מצד מי מהצדדים לא יחייבוהו ולא ישמש מניעות לנקיטת
זכויותיו של מי מהצדדים ,אלא אם כן נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של כל אחד
מהצדדים.

.9.5

כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה .כל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי
הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך  72שעות מיום מסירתה כדבר דואר רשום .הצדדים
מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם ,אם יהיה ,והוראות סעיף זה יחולו על
הכתובות החדשות.

ולראייה באו הצדדים על החתום :

________________

__________________

המבטח

החברה

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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מכרז פומבי מס' 5/2017
למתן שירותי ביטוח עבודות קבלניות
פרויקט שכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות

נספח א'

טופס הצעת משתתף

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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נספח א'
החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ
טופס הצעת משתתף במכרז פומבי מס' 5/2017
אני הח"מ __________________________________ ,מאשר בזה כי קראתי ,עיינתי ובדקתי את כל מסמכי
למכרז פומבי מס'  5/2017למתן שירותי ביטוח עבודות קבלניות בפרויקט שכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות
וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.
.1

הנני מציע
הפוליסה

מיון % -

עבודות קבלניות

.2

תשלום דמי הביטוח ישולמו למבטח ב 12 -תשלומים חודשיים ועוקבים ,בתנאי מזומן.

_________

____________

שם המציע

חתימת המציע

____________
ת"ז/מס חברה בע"מ/
מס' שותפות רשומה

כתובת המציע _____________________________טלפון המציע __________________
פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע :
תאריך______________ :
__________ __________
ת.ז.
שם

חתימת חברת הביטוח ________________

__________ ____________
ת.ז.
שם

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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מכרז פומבי מס' 5/2017
למתן שירותי ביטוח עבודות קבלניות
פרויקט שכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות

נספח ב'
הצהרת מבטח/סוכן ביטוח
חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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הצהרת המבטח
לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ
רח' המעיין 4
ליגד סנטר 2
מודיעין מכבים רעות
הנדון :מכרז פומבי מס'  5/2017למתן שירותי ביטוח עבודות קבלניות
פרויקט שכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות

תאריך______:

אני ,הח"מ ,לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית את כל מסמכי המכרז ,בין הכלולים בתיק המכרז
ובין שאינם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,ולאחר שבדקתי ו/או ידועים לי כל הנתונים העובדתיים
והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו ,מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
.1

הבנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז והצעתי זו מוגשת בהתאם ,ולא אציג כל תביעות ו/או
דרישות ו/או טענות המבוססות על אי-ידיעה ו/או אי-הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמור.

.2

בדקתי ,לפני הגשת הצעתי זו ,את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים למתן השירותים בהתאם
לתנאי מכרז זה ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי ,ואין ולא
תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות או טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כאמור.

.1

הנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז
והנני מקבל על עצמי לפעול בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

.5

הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

.1

במידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים ,תהא החברה רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את
הערבות הבנקאית ו /או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת
לחברה.

.7

במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי ,רשאית החברה לבטל המכרז ללא כל
תביעות מצדי ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה

.8

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

.9
.10

הנני מסכים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב ביני לביניכם.
להבטחת קיום הצעתי ,אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  .₪ 20,000צמודה למדד המחירים
לצרכן.

.11

היה ומסיבה כלשהי ,לא אעמוד בהתחייבויותיי ,אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז
תמומש על ידכם ,וסכום הערבות יחולט על ידכם ,כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

.12

ידוע לי שאין במתן ערבות כאמור לעיל או במימושה כדי לפגוע בזכויות החברה לתבוע את נזקיה הממשיים
אף אם הם יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה.

.11

יש לי היכולת הפיננסית ,הידע והמיומנות ,הכישורים המקצועיים והטכניים ,כוח העבודה המיומן הדרוש
למתן השירותים נשוא המכרז ,בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות.

.11

הצעתי זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,אני זכאי לחתום
בשם התאגיד על הצעה זו ,אין כל מניעה ,על פי כל דין או הסכם ,לחתימתי על הצעה זו ,ובחתימת הסכם
ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו ,לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם.

.15

לא הוגש נגדי ו/או נגד מנהל ממנהלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום בשל עבירה פלילית בגין מתן שוחד
ו/או גניבה ו/או שיש עמה קלון.

.11

הנ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,תשל"ו  ,1976 -וביכולתי להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך ,בהתאם לסעיף  2לחוק
הנ"ל.
חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________

 - 20.17

מצורפים בזאת מכתבי המלצה .החברה רשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי
והצלחותיי בתחום נשוא המכרז.

.18

אני מסכים שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא
המכרז ,ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל
דבר הקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי החברה כאמור.

.19

הנני מצהיר ומתחייב כי הצעתי זו הוכנה והוגשה על-ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף ,המהות והתנאים
למתן השירותים וההתחייבויות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה במכרז והחברה תתקשר עמי בהסכם
ההתקשרות וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום ,מכל מין וסוג שהוא ,מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו,
שייחתם עמי

.20

רצ"ב המסמכים המפורטים להלן ,המהווים חלק בלתי נפרד מדרישות ותנאי המכרז וההסכם וידוע לי כי אי
צירוף מסמך כלשהוא ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז ,עלול לגרום לאי-הבאת הצעתי לדיון בוועדת
המכרזים:
ולראייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________:2017

שם המציע:

מספר עוסק מורשה:

מס' תאגיד_______ :כתובת:
שמות מורשי החתימה:

שם

מס' ת.ז:.
טלפון:

ת.ז.

שם

פקס:
ת.ז_________ .

חתימה:
להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד.

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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הצהרת סוכן
תאריך______:

לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ
רח' המעיין  - 4ליגד סנטר 2
מודיעין מכבים רעות
הנדון :מכרז פומבי מס'  5/2017למתן שירותי ביטוח עבודות קבלניות
פרויקט שכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות
אני ,הח"מ ,לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית את כל מסמכי המכרז ,בין הכלולים בתיק המכרז
ובין שאינם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,ולאחר שבדקתי ו/או ידועים לי כל הנתונים העובדתיים
והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו ,מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
.1

הבנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז והצעת המבטח זו מוגשת בתיאום עימי ,ולא אציג כל
תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי-ידיעה ו/או אי-הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות
כאמור.

.2

בדקתי ,לפני הגשת הצעת המבטח ,את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים למתן השירותים
בהתאם לתנאי מכרז זה ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעת המבטח ו/או
התחייבותי ,ואין ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות או טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.

.1

הנני עומד בכל התנאים הנדרשים מסוכן ביטוח המפורטים בתנאי הסף למבטח במכרז.

.1

אני מייצג את המבטח לעניין מכרז זה ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

.5

במידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים ,תהא החברה רשאית לפסול את הצעת המבטח ולבטל
את המכרז ללא כל תביעות מצדי ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה.

.1

במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי ,רשאית החברה לבטל המכרז ללא כל
תביעות מצדי ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה

.7

יש לי היכולת הפיננסית ,הידע והמיומנות ,הכישורים המקצועיים והטכניים ,כוח העבודה המיומן הדרוש
למתן השירותים כסוכן ביטוח המייצג את המבטח.

.8

לא הוגש נגדי ו/או נגד מנהל ממנהלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום בשל עבירה פלילית בגין מתן שוחד
ו/או גניבה ו/או שיש עמה קלון.

.9

הנני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,תשל"ו  ,1976 -וביכולתי להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך ,בהתאם לסעיף  2לחוק הנ"ל.

.10

מצורפים בזאת מכתבי המלצה .החברה רשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי
והצלחותיי בתחום נשוא המכרז.

.11

אני מסכים שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא
המכרז ,ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל
דבר הקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי החברה כאמור.

.12

הנ ני מצהיר ומתחייב כי בדקתי היטב את ההיקף ,המהות והתנאים למתן השירותים וההתחייבויות האחרות
שיהיה עלי לבצע אם המבטח אותו אני מייצג יזכה במכרז והחברה תתקשר עמו בהסכם ההתקשרות וכי לא
אהיה זכאי לכל תשלום ,מכל מין וסוג שהוא ,מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו.
ולראייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________:2017
מספר עוסק מורשה:

שם סוכן הביטוח:
מס' תאגיד_______ :כתובת:
שמות מורשי החתימה:

שם

טלפון:
ת.ז.

שם

מס' ת.ז:.
פקס:
ת.ז_________ .

חתימה:
חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________

- 22 -

מכרז פומבי מס' 5/2017
למתן שירותי ביטוח עבודות קבלניות
פרויקט שכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות

נספח ג'

מפרט לביטוח עבודות קבלניות

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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מפרט לביטוח עבודות קבלניות –
חכ"ל מודיעין  -פרויקט תשתיות שכונת מורשת  -מודיעין
תנאים כלליים
.1

ניהול תביעות יהיה מול המבוטח הראשי או מי מטעמו על פי הוראתו.

.2

מוסכם בין הצדדים כי "ידיעה" אצל המבוטח עליה הוא מחויב בדיווח למבטח תיחשב כזו,
רק באם הינה ,ידועה לבעלי החברה או לאחראי על ענייני הביטוח או למנכ"ל או למנהל
הכספים אצל המבוטח הראשי.

.3

מוצהר ומוסכם בזה כי הכיסוי הניתן למערך ביטוח זה עבור כל הפוליסות כפוף למפרט
הביטוחי שנכתב עבור המבוטח על ידי בן-נון יועצים ניהול סיכונים וייעוץ ביטוח (להלן:
המפרט הביטוח) המצ"ב.
כל התנאים המופיעים במפרט באו להרחיב ולשפר את תנאי הפוליסה ולא לגרוע מהם ,וכל
סתירה בין החוק ו/או הפוליסה לבין המפרט תפורש לטובת המבוטח .יחד עם זאת ,ובכל
מקרה בו הוראות החוק יקנו עדיפות למבוטח על פני האמור בפוליסה ,יהיה המבוטח רשאי
לאמץ הוראות חוק אלו ביחס לאותו מקרה.

.4

חברת ה ביטוח מצהירה כי ההתחייבות שקיבלה על עצמה ולפני כריתת חוזה הביטוח נבדקו
כל הנתונים לרבות כל הנתונים והמידע אשר הועברו אליהם על ידי המבוטח ו/או סוכן
ביטוח ו/או יועץ הביטוח .והיא מוותרת בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כלפי המבוטחים לתשלום תוספת כל שהיא מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה להלן.
מובהר בזאת למען הסר כל ספק ,כי התקשרות המבוטח הראשי עם חברת הביטוח בהסכם
זה נעשית אך ורק על סמך הצהרותיה של חברת הביטוח כאמור לעיל.
כל ניסיון מצד חברת הביטוח לחזור בה או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרותיה אלה,
ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה והיא תהיה מנועה ומושתקת מלהעלות כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

.5

הפוליסה תכלול את הסעיף הבא" :מוסכם בזאת כי הביטוח על פי פוליסה זו יחשב כקודם
לכל ביטוח אחר הקיים לטובת המבוטח ,וכי הביטוח ע"פ פוליסה זו הינו ראשוני ,והמבטח
מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף בביטוח האחר".

.6
.7

תשלום דמי הביטוח ישולמו למבטח ב  12תשלומים חודשיים ועוקבים ,בתנאי מזומן
הביטוח כולל ויתור על תחלוף מצד המבטח כלפי כל מי שהמבוטח הראשי התחייב בכתב-
טרם קרות מקרה הביטוח -לכלול כלפיו ויתור על תחלוף בפוליסה זו ,בתנאי שהויתור,
כאמור ,לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

.8

מוצהר ומוסכם בזה כי בעלי המבוטחים ,מנהליהם ועובדיהם כלולים כמבוטחים במסגרת
פעילויות המבוטחים.

.9

הגדרה לשינוי בעניין מהותי ו/או עובדה מהותית הנה עניין או עובדה שיש בו כדי להשפיע
על מבטח סביר השפעה של ממש האם לכרות חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שונים
מהקיים.

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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.11

הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי בתום לב החלה על המבוטח על פי תנאי
הפוליסה או על פי כל דין על ידי מי מהמבוטחים ,לא תשחרר את המבטח מאחריות לשפות
את יתר המבוטחים בגין מקרה הביטוח או הוצאות שייגרמו להם עקב מקרה הביטוח.

.11

במקרה של שוני בין הצעת הביטוח ו /או כתב הכיסוי ו /או הפוליסה תהיה הפרשנות בכל
מקרה לטובת המבוטח.

.12

מוצהר ומוסכם בזה כי זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי הכיסוי הביטוחי לא יושפע מהעדר
רישוי ו/או היתר כלשהו מאת הרשויות המוסמכות ,בתנאי שהעדר הרישון נעשה בתום לב
ו/או שהמבוטח נקט בכל הדרוש על מנת לקבל את ההיתר.

.13

תביעות – מינוי מומחים ו/או עורכי דין ו/או שמאים לטיפול בתביעת המבוטחים יעשה
בהסכמה הדדית מראש.

.14

חברת הביטוח המציעה ____________________ :
באמצעות סוכן/סוכנות הביטוח __________________ :

.15

שמאים מוסכמים:
מרכוס שמאים
טוסמן ושות'
ש .ארדן

.16

השתתפות עצמית – למקרה שההוצאות בטיפול אירוע ביטוחי תהיינה קטנות מסכום
ההשתתפות העצמית המבוטח יחויב רק עבור ההוצאות בפועל וזאת רק במידה והתביעה
נסגרה מתחת להשתתפות העצמית.

.17

בכל מקרה נזק לרכוש המבוטח הנובע מאירוע אחד או מסיבה מקורית אחת אשר הכיסוי
לנזק מתפרס על יותר מפרק אחד בפוליסה ,ישא המבוטח בהשתתפות עצמית אחת –
הגבוהה מבניהן.

.18

השבת סכום ביטוח לאחר נזק – במקרה של אובדן או נזק המכוסה בפוליסה סכום הביטוח
ו/או גבול אחריות יושב אוטומטית לקדמותו כפי שהיה לפני האירוע הביטוחי אלא אם כן
המבוטח יורה אחרת.

.19

המבטח ישא בעלות סקר אלון איזנברג המצורף למפרט (עברית +אנגלית) בסך של
 + ₪ 12,700מע"מ.

.21

את ההצעה יש להגיש עד ליום  5.7.17בשעה 15:00

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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מפרט לביטוח עבודות קבלניות
שם המבוטח :החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ ("המבוטח הראשי") ו/או חברות
קשורות ו/או עיריית מודיעין-מכבים-רעות ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי
ישראל (רמ"י) ו/או חברת ניהול הפרויקט/מנהל הפרויקט ו/או חברת הפיקוח/המפקח ו/או
קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או ספקים מכל סוג שהוא ו/או מתכננים ו/או יועצים (מתכננים
ויועצים – למעט אחריותם המקצועית) ו/או בעלי מניות של המבוטח ו /או חברות אחיות ו/
או חברות בנות ו /או חברות שלובות ו /או קשורות ו/או חברת אם ו /או חברות
שלמבוטח יש בהן שליטה ו/או ו/או כל מי שהמבוטח הראשי התחייב לבטחו בכתב קודם
קרות מקרה ביטוח.
כתובת המבוטח הראשי  :רחוב המעיין  ,4בניין ליגד  ,2מודיעין
תיאור הפרויקט :
ביצוע עבודות פיתוח עירוניות על שטח כולל של כ  -1,150,000מ"ר ,הכוללות בין היתר :פתיחת צירים,
עבודות עפר ,בניית קירות תומכים ,ביצוע תשתיות מים ,ניקוז ,ביוב ,חשמל ותקשורת ,בניית כבישים,
מדרכות ,התקנת שילוט ,ביצוע עבודות גינון ,בניית חניון תת קרקעי ,גשר הולכי רגל ,מערכת איסוף
אשפה מרכזית וכדומה עבור שכונה חדשה שתכלול כ 4,200 -דירות ,מבני ציבור ,שטחי מסחר ושטחים
ציבוריים פתוחים  Pשכונת מורשת במגרש  ,מודיעין-מכבים-רעות
פרטים נוספים  -כמפורט בדוח סקר אלון איזנברג מס'  17142מיום  12.4.2017הרצ"ב.
אתר הפרויקט  :שכונת מורשת ,מודיעין מכבים רעות
תנאי הביטוח  :פוליסת עבודות קבלניות מהדורת ביט + 2013שינויים והרחבות בן-נון יועצים הרצ"ב.
שווי הפרויקט (במעוגל ,כולל מע"מ) 383,400,000 :
תקופת ביטוח לכל הפרויקט  60 :חודשים ממועד שיוסכם .מועד התחלה מתוכנן :

1.8.2017

תקופת הרצה  60 :יום
תקופת תחזוקה מורחבת 24 :חודשים מתום תקופת הביטוח.
פרק א' – בטוח רכוש
הרחבות על בסיס נזק ראשון שאינן כפופות לתת ביטוח
נזק ישיר (פריטים לקויים) עקב תכנון לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים
₪ 20,000,000
בכפיתה לנספח )Property Directely Affected (Faulty Part
₪ 5,000,000
מתקנים וציוד קל (במגבלת של  ₪ 40,000לפריט אחד)
₪ 2,000,000
מבנים ארעיים כגון  :מכולות ציוד ,משרדי אתר על תכולתם וכו'
₪ 20,000,000
פינוי הריסות
₪
500,000
הוצאות הכנת תביעה
₪ 3,000,000
שכר אדריכלים ,מהנדסים ויועצים אחרים
₪ 5,000,000
דרישת רשויות לצורך קימום נזק
₪ 2,000,000
העברה ורכוש מחוץ לאתר
₪ 1,000,000
שחזור מסמכים ,תוכניות וכו'
₪ 10,000,000
רכוש סמוך/רכוש עליו עובדים השייך לאחד מיחידי המבוטח
₪ 3,000,000
הוצאות נוספות ומיוחדות
₪ 5,000,000
הוצאות להחשת טיפול בנזק כולל עבודת לילה ,שעות נוספות וכו'
חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________

 - 26הוצאות מנע והצלה
עבודות זמניות הכרחיות עקב נזק ,שאינן חלק מהתיקון הסופי
מסירה חלקית לפי נספח Munich Re 116

₪ 4,000,000
₪ 4,000,000

פרק ב'  -צד שלישי
גבולות אחריות של  ₪ 40,000,000למקרה ולתקופת הביטוח
הרחבות על בסיס נזק ראשון שאינן כפופות לתת ביטוח
נזקים עקיפים מפגיעה במתקנים וכבלים תת קרקעיים
רעד ,הסרת והחלשת תמיכות
נזקים לצד שלישי עקב פגיעת כלי צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו
תביעות שבוב ביטוח לאומי

₪ 3,000,000
₪ 10,000,000
בתוקף
בתוקף

פרק ג' – חבות מעבידים
גבולות אחריות של  ₪ 40,000,000למקרה ולתקופת הביטוח
לפרקים ב' ו -ג'  :הוצאות להגנה בהליכים פליליים עד לסך ₪ 400,000

השתתפויות עצמיות
פרק א'
רעידת אדמה  10% :משווי צבר עבודות הפרויקט בפועל  ,מינימום  ₪ 30,000מקסימום ₪ 5,000,000
נזקי טבע  10% :מהנזק ,מינימום  ₪ 80,000מכסימום ₪ 200,000
נזק עקיף מתכנון לקוי  10% :מהנזק ,מינימום  ₪ 40,000מכסימום ₪ 200,000
נזק ישיר מתכנון לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים  10% :מהנזק ,מינימום ₪ 100,000
מכסימום ₪ 200,000
רכוש סמוך/רכוש עליו עובדים  10% :מהנזק ,מינימום  ₪ 20,000מכסימום ₪ 100,000
פריצה/גניבה –  20%מהנזק ,מינימום  ,₪ 20,000מכסימום ₪ 100,000
כל נזק אחר ₪ 15,000 :
פרק ב'
רעד הסרה/החלשת תמיכות  10% :מהנזק ,מינימום  ₪ 20,000מכסימום ₪ 200,000
חבות בגין נזקי גוף בצמ"ה ₪ 20,000 :
תביעות שיבוב ביטוח לאומי ₪ 20,000:
נזקים עקיפים עקב פגיעה במתקנים תת קרקעיים  10% :מהנזק מינימום ₪ 40,000
מכסימום ₪ 200,000
צד שלישי אחר ₪ 10,000 :
פרק ג'
אירוע תאונתי₪ 10,000 :
מחלה מקצועית ₪ 20,000 :

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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הגדרה מיוחדת
לעניין הפסקה הבאה בפוליסה :
"ג .סיום הביטוח לפרקים א' ,ב' ,ג' :הביטוח יסתיים מיידית לגבי אותם חלקים של הפרוייקט
אשר ימסרו למזמין הפרוייקט או שיתחיל שימוש בהם (הכל לפי המועד המוקדם) והוא -
הדין אם נמסר כל הפרוייקט או החל השימוש בו או שהושלמה העבודה בו".
לאחר המילים " או שיתחיל שימוש בהם " ולאחר המילים "או החל השימוש בו" ירשם :
"לאחר שניתנה הרשאה לכך בכתב ע"י המבוטח הראשי"

פרמיה/מיון
מיון  ____ %0 :משווי הפרויקט
פרמיה לתשלום על בסיס מזומן  12 , ₪ ____________ :תשלומים שווים ללא הצמדה וריבית.



הערה – במידה ושווי הפרויקט יוגדל/יוקטן מסיבה כלשהיא ,הפרמיה הנוספת שתשולם/תוחזר
תהיה בהתאם לתעריף (מיון) שיוסכם בפוליסה.

הארכת תקופת ביטוח
במקרה של התארכות משך העבודה מעבר לתקופת הביטוח הבסיסית בפוליסה ,המבטחת מאשרת כי
תאריך את תקופת הביטוח בהתאם לנדרש ,בפרמיה נוספת של  50%מהפרמיה היחסית בין תקופת
ההארכה המבוקשת לתקופת הביטוח הבסיסית בפוליסה ,וזאת בכפוף ליחס תביעות לפרמיה –  – l/rשלא
יעלה על  .50%במידה וה – l/r-יעלה על  ,50%הפרמיה להארכה תהיה  100%מהפרמיה היחסית בין
תקופת ההארכה המבוקשת לתקופת הביטוח הבסיסית בפוליסה.

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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מפרט לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות
שינויים והרחבות למהדורת ביט  2013שיקלית
 .1תקופת הביטוח
בסעיף ד .תקופת תחזוקה מורחבת  ,ס"ק  ,2במקום המילים "כתוצאה ממקרה ביטוח ע"פ פרק
א' שארע בתקופת הביטוח" ,יבואו המילים "שמקורו בעבודות הקמת הפרויקט בתקופת הביטוח"
עמ'  1סעיף ג' – בניגוד לאמור בסעיף זה ,מוצהר ומוסכם בזה כי הביטוח יישאר בתוקפו גם לגבי
חלקים של הפרויקט אשר יימסרו למזמין או שיתחיל שימוש בהם ,עד למסירת הפרויקט כולו
למזמין כנגד אישור השלמה בכתב ,או עד תום תקופת הביטוח הנקובה ברשימה המוקדם משני
המועדים בכפוף לתוספת  MR116הרצ"ב המהווה חלק בלתי נפרד מהרחבה זו.
 .2חריגים כלליים
סעיף ג'  -אחרי המילים "הפסקת עבודה" יתווספו המילים "מלאה ומוחלטת" וכן תתווסף הפסקה
"ובכל מקרה הכיסוי לעבודות בגין נזקי רעידת אדמה ו/או נזקי טבע לא יפסק גם אם תקופת הפסקת
העבודה נמשכת מעבר לתקופה של  90יום".
בהפסקת עבודה העולה על  90יום ,בנסיבות שאינן תלויות במבוטח הראשי ,תוארך תקופת הפסקת
העבודה עד לסך כולל של  120יום ,כאשר על המבוטח חלה האחריות לדווח בכתב על בקשתו
להארכה כנ"ל .המבטח רשאי לשלוח נציג מטעמו אשר יתאם עם המבוטח אמצעי מיגון ובטיחות
לתקופת הפסקת העבודה הנוספת.
.3

פרקים ב' ו -ג' של הפוליסה
 3.1הרחבה כללית  -הגנה בהליכים פליליים
 3.1.1הגדרת שכר טרחה תשונה ותהיה כדלקמן" :שכר טרחה סביר לניהול ההליכים המשפטיים".
 3.1.2למען הסר ספק ,האמור בסעיף  3ל"סייגים לעניין הרחבה זו" אינו חל על מזמין העבודה
והקבלנים החתומים בהסכם ישיר עם היזם ו/או מי מעובדיהם.
 3.2הבהרה כללית – נזקי גרר (נזקים תוצאתיים)
מוצהר ומוסכם בזאת ,כי למען הסר ספק ,מקרה הביטוח לפרקים ב' ו -ג' של הפוליסה יכלול
מפורשות נזקי גרר (נזקים תוצאתיים) שנגרמו לצד שלישי או לעובד המבוטחים שהינם
תוצאה של הנזק לצד השלישי או העובד הנ"ל .

.4

בהגדרת "מקרה הביטוח" לאחר המילים "באתר העבודה" יבואו המילים "או בסמוך לו".

.5

הרחבות לכיסוי לפרק א'
 5.1לסעיף ב' 1הוצאות לפינוי הריסות – יתווסף "לרבות פינוי סחף וכל חומר אחר,
עלות ייצוב או תמיכה ,ובמפורש כולל כל הוצאה אשר המבוטח הוציא במטרה להחזיר
את
אתר העבודה ו/או הפרוייקט למצבו כפי שהיה לפני קרות מקרה הביטוח.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הכיסוי על פי סעיף זה חל גם על ההוצאות שהוציא
המבוטח לשם ניקוי הפרוייקט ו/או חלק ממנו ו/או אתר הפרויקט מכל חומר זר שהגיע
אליו עקב מקרה ביטוח מכוסה וזאת גם אם עבודות הפרויקט לא ניזוקו.

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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 5.2הרחבות נוספות לכיסוי
סעיף ה'  -ביטוח זה מורחב לשפות את המבוטח ו/או את בעלי הרכוש המפורט להלן
5.2.1
בגין אבדן או נזק ממקרה הביטוח לרכוש וציוד של חברת בזק ,חברת הגז ,חברת חשמל
ורשויות ציבוריות אחרות ,המיועד לשימוש המבוטח ו/או לשימוש לקוחותיו ושהמבוטח
אחראי עבורו .הרחבה זו היא על בסיס נזק ראשון עד לסך ₪ 100,000
הרחבה זו אינה מגדילה את אחריות המבטח מעבר לסכום הביטוח הכללי.
5.2.2

.6

סעיף ז' " -הפוליסה מורחבת לכסות סכומים נוספים עד  15%מסכום הביטוח מקורי
בפוליסה והסכומים שהתווספו בתוספות ,שמקורם בשינויים ותוספות פיזיים בעבודות
ו/או שמקורם בעליות בלתי צפויות בערך העבודות /ואו בשינויים בערך העבודות (אם
סכום הביטוח נקוב בדולרים) הנובעים מההבדל שבין שיעור עלית מדד תשומות הבניה
לבין שיעור עלית שער הדולר לשקל – שיארעו תוך תקופת הביטוח ותוך תקופת הכינון.
המבוטח מתחייב הודיע למבטח על שינויים ותוספות כנ"ל בהקדם ,ולשלם את תוספת
הפרמיה בהתאם".

תנאים מיוחדים לפרק א'
בתנאים מיוחדים לפרק א' יחולו השינויים הבאים:

 6.1בסעיף ג'  – 3לאחר המילה "ניצולת" יתוספו המילים "הנלקחת לשימוש ע"י המבוטח".
 6.2בסעיף ג'  - 4לפני המילים "שעות נוספות" ,יתווספו המילים "ו/או הבאת מומחים מחו"ל ו/או
שכירת ציוד" .אחר המילים "בשבתות וחגים" יוסף " :או עבודת לילה וכן כל הוצאות מיוחדות
אחרות כגון המוזכר לעיל".
 6.3לסעיף ד' (השתתפות עצמית)  -יתווסף בסיפא "לעניין השתתפות עצמית בנזקי רעידת אדמה
ונזקי טבע בפוליסה ייחשב כאירוע אחד כל אבדן או נזק שאירע תוך פרק זמן של  72שעות
רצופות אחרי שנרשמה לראשונה רעידת אדמה או לאחר תחילת המערכת האקלימית לעניין
נזקי טבע בהתאמה.
 6.4סעיף ה' מקדמה  -ישונה כדלקמן:
מינוי שמאי לטיפול בנזקים ייעשה בתיאום עם המבוטח ונציגו ובין המבטח אשר אף ישלם את שכר
טרחת השמאי .השמאי יתבקש למסור למבטח ולמבוטח דו"ח ראשוני וכל דו"ח נוסף בהקדם
האפשרי ,כשסכומי האבדן או הנזק מחולקים לפי הסעיפים בפוליסה .המבטח מקבל על עצמו,
במקרה שהנזק מכוסה ללא ספק ,ותוך זיקה לשאלת ביטוח חסר ,לשלם למבוטח מקדמות
בשיעורים כדלקמן:
א .שבועיים לאחר קבלת הדו"ח הנ"ל  25% -מסכום אומדן הנזק המכוסה ,כמפורט בדו"ח.
ב .כעבור  21יום מהתשלום הראשון ,תשלום משלים בשיעור ( 25%דהיינו סך הכל עד 50%
מסכום אומדן הנזק המכוסה) ,כמפורט בדו"ח הנ"ל.
במקרה שבדו"חות נוספים יתברר שישנם שינויים מהותיים לגבי הדו"ח הראשוני ,שלפיו שולמו
המקדמות ,ישולמו המקדמות בהתאם בהקדם.

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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פרק ב' חבות כלפי צד שלישי
 .7הגדרות  -אחריות צולבת  -בסוף הסעיף יתווסף" :היה ותוגשנה כנגד כמה מיחידי המבוטח מספר
תביעות בגין נזק אחד ,תחול על כל הנתבעים יחדיו השתתפות עצמית אחת בלבד".
 .8חריגים – סעיף  .2לחריגים לפרק ב' יתוספו המילים "אותה ניתן לבטח בפוליסת חבות מעבידים
סטנדרטית".
.9

הרחבות לפרק ב'
 9.1סעיף  - 1תביעות המוסד לביטוח לאומי – מבוטל ובמקומו יאמר "בתמורה לפרמיה נוספת
הגלומה בפרמיה הנקובה בדף הרשימה ,הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין תביעות
שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .חריג  7מבוטל ,בהתאם".
 9.2סעיף  – 2ס"ק א – 1.סעיף זה יחול רק במידה וצויין בדו"ח הסקר כי קיים סיכון למבנים
סמוכים המצריך נקיטת אמצעים מיוחדים .בכל מקרה" ,דו"ח הנדסי" הכוונה לצילום המבנים
הסמוכים  +תיאור המקומות שצולמו .המשפט "וכי הדו"ח כאמור הועבר לידי המבטח" –
ימחק.
המשפט בסוף סעיף  2א" .קיום תנאים אלו על ידי המבוטח מהווה תנאי מוקדם לתוקף הרחבה
זו" – מבוטל.
 9.3סעיף  - 3ימחקו המילים "אם צויין הדבר הרשימה ובתמורה לפרמיה נוספת ובכפוף לתנאי
וסייגי הפוליסה "...ובמקומם יכתב "בתמורה לפרמיה נוספת הגלומה בפרמיה הנקובה בדף
הרשימה ובכפוף לכל תנאי וסייגי הפוליסה"...
 9.4חבות אישית  -פרק זה מורחב לכסות את חבותם האישית של עובדי המבוטח ,בעלי המניות,
שאינם מן הציבור ,וחברי מועצת המנהלים בגין אירוע שקרה תוך כדי ועקב עבודתם בעסק
המבוטח למעט חבות המכוסה תחת פוליסה לביטוח נושאי משרה של המבוטח.
 9.5רכוש עובדים  -מוצהר ומוסכם בזה כי רכוש השייך לעובדי המבוטח ,לרבות כלי רכב ייחשב
כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו.
 9.6אחריות שילוחית– פוליסה זו מכסה את אחריותו השילוחית של המבוטח בגין מעשיו או
מחדליו של כל אדם או גוף המייצגו או הפועל מטעמו או עבורו בתחום מדינת ישראל ובשטחים
הנמצאים בשליטה רבונית של מדינת ישראל בהקשר לפעילות בפרוייקט המבוטח עקב מקרה
ביטוח.
 9.7עובדים אחרים  -מוסכם במפורש כי כל אדם שאינו נכלל ברשימת השכר של המבוטח יחשב
כצד שלישי לענין פוליסה זו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות עובדים זמניים ו/או מקרים
ו/או חברות שמירה ואבטחה ,ובלבד שאינו מכוסה בביטוח אחריות מעבידים של המבוטח.
 9.8מזון ומשקאות– פוליסה זו מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח בגין הרעלה ממזון
וממשקאות מכל סוג ותיאור המוגשים על ידי המבוטח באתר העבודה או בסביבתו.
 9.9חבות בגין שימוש בכלי נשק – סעיף  .4להרחבות לפרק ב' יוחלף בנוסח הבא  :הפוליסה
מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח ואת חבותו האישית של כל אדם המועסק על ידי
המבוטח והמורשה לשאת נשק במסגרת תפקידו ,בגין חבות הנובעת מהחזקת נשק ו/או

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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שהינו בעל רשיון תקף לשאת נשק וכל זאת בהקשר לפעילות בפרוייקט המבוטח.
 9.10עובדי חברת כח-אדם יחשבו כצד שלישי במידה ולא יקבע ע"י בית משפט כי הם עובדי
המבוטח.
 .10הרחבות לפרק ג'
10.1סעיף ד'  -אחרי המילים "עובדי המבוטח" ,יתווספו המילים "מנהלי המבוטח ,בעלי המניות
וחברי מועצת המנהלים".
 10.2מוסכם בזאת כי פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר העסקת נוער ולא יושפע מאי קיום
הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א –  1951וחוק עבודת נשים תשי"ד  ,1954 -על
תקנותיהם והסכמי עבודה קיבוציים ואחרים".
 .11הרחבות לפרקים ב' ו-ג'
מתווספים סעיפים חדשים כדלקמן:
 11.1תשלום סכום בפשרה
מבלי לפגוע בכל זכות המוקנית למבוטח בין על פי הפוליסה ובין עפ"י החוק ,מוסכם ומוצהר בזה
כי כאשר חלקו של המבוטח בתשלום תביעה שהוגשה נגדו ,שווה או עולה על חלקו של
המבטח ,על המבטח להוועץ במבוטח ולקבל הסכמתו לפני כל סיכום עם התובע המתבסס על
הסכם פשרה לרבות הסכם פשרה בבית משפט.
 11.2זכות קודמת לשיפוי
מוסכם במפורש שזכותו של מזמין העבודות ו/או הקבלן הראשי ו/או הקבלן שעפ"י הזמנתו
נערכה פוליסה זו  -לשיפוי על פי פרק זה תהיה קודמת לזכותו של כל מבוטח אחר.
האמור לעיל לא יחול על "כל מבוטח אחר" כאמור ,אשר חוייב על ידי  -המזמין ו/או הקבלן
הראשי ו/או הקבלן שעפ"י הזמנתו נערכה פוליסה זו  -להשתתף בתשלום יחסי של הפרמיה
ושילם את חלקו.
. 12הרחבות לכל פרקי הפוליסה
 12.1בסעיפי "זכות קיזוז" בפרקים א' ,ב' ו -ג'  ,במקום המשפט "בין שחובו מתייחס לפוליסה
זו ובין אחרת" ,יבוא המשפט "רק לגבי תשלום שהמבוטח חייב למבטח בגין פוליסה זו".
 12.2ויתור על זכות תחלוף
המבטח מוותר בזאת על זכות התחלוף כנגד כל אחד מיחידי המבוטחים לפי הפוליסה ,בעלי
המבוטח ,מנהליו ,חברי ההנהלה ,עובדיו ובני משפחתם ו/או כל גוף משפטי שהמבוטח
התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח להמציא לו ויתור זכות תחלוף .הויתור על תחלוף
כאמור לא יחול לגבי קבלני שמירה ולמי שגרם לנזק בזדון.
12.3הפרת תנאי הפוליסה
הפרת תנאי הפוליסה בתום לב ע"י אחד מיחידי המבוטח שאינו המבוטח הראשי ,לא תגרע
מזכותם של יתר המבוטחים לשיפוי על פי פוליסה זו .למבטח נשמרת זכות לתבוע את
נזקו מהמפר או המפרים למעט המבוטח הראשי.
חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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 12.4ענין מהותי
לסעיף  .4בפרק "תנאים כלליים" ,גילוי ושינוי בעניין מהותי ,בסופו יוסף :
"כל הנ"ל בתנאי שיש בו כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה של ממש האם לכרות את
חוזה הביטוח בתנאים אחרים".
 12.5מוסכם בזאת ,כי למבוטח הראשי תהיה זכות בלעדית לניהול מו"מ בעניין סילוק תביעה
בגין כל אירוע .כמו כן מוסכם בזאת ,כי תגמולי הביטוח המגיעים ע"פ הפוליסה ישולמו
לפקודת המבוטח הראשי הנקוב ברשימה  ,אלא אם כן בקש המבוטח הראשי אחרת בכתב.
 12.6מוצהר ומוסכם בזאת כי הכיסוי לפי פוליסה זו יכלול הוצאות לתיקונים זמניים שאושרו
ע"י שמאי מטעם המבטח הדרושים לשם ביצוע עבודות הפרויקט ,לרבות נזקים ע"פ
הרחבת נזק ישיר מתכנון לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים.
 12.7למען הסר ספק ,מוצהר בזאת כי פרקים ב' ו-ג' מורחבים לכלול כיסוי עבור אחריות
המבוטח בגין אירועים חברתיים ,טכסים וכנסי מכירה המאורגנים בגין הפרויקט המבוטח.
 12.8בסעיף  4ד .לפרק "תנאים כלליים" (לכל פרקי הפוליסה) המשפט "לאחד ממנהלי
המבוטח ...אצל המבוטח" ימחק ,ובמקומו ירשם " :למנכ"ל המבוטח הראשי או למנהל
הכספים שלו".
 12.9מוצהר ומוסכם בזאת ,כי הפרשנות לעניין תנאי פוליסה זו תהיה לפי הנוסח המיטיב
מבין מפרט זה ,דף הרשימה ומהדורה "ביט  2013שקלית".
 12.10המלצות/דרישות סקרים שיבוצעו ע"י המבטח לא יהוו תנאי לחלות הביטוח ו/או
לצמצומו.
המבוטח  -בהתאם לתיאום והסכמה עם המבטח ו/או הבאים מטעמו  -יפעל למזעור
סיכונים ע"פ המלצות סבירות והגיוניות המקובלות בענף הקבלנים.

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________

- 33 -

מכרז פומבי מס' 5/2017
למתן שירותי ביטוח עבודות קבלניות
פרויקט שכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות

נספח ד'

ערבות בנקאית אוטונומית נלווית להצעה
להבטחת מילוי תנאי המכרז

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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נספח ד'

ערבות בנקאית אוטונומית נלווית להצעה למכרז
תאריך______:

לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ
רח' המעיין 4
ליגד סנטר 2
מודיעין מכבים רעות
.1

על פי בקשת ____________________ת.ז/ .ח.פ( ___________________ .להלן" :המציע") אנו ערבים
בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של _____ ( ₪במילים) )₪ _______ :להלן" :הסכום הבסיסי"),
אשר יהיה צמוד ,בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  2להלן ,שתדרשו מאת המציע בקשר עם
השתתפותו במכרז מספר מס'  5/2017למתן שירותי ביטוח עבודות קבלניות פרויקט שכונת שכונת מורשת
בעיר מודיעין מכבים רעות ולהבטחת מילוי תנאי המכרז.

.2

הסכום הבסיסי ,האמור בסעיף  1לעיל ,יהיה צמוד למדד תשומות הבניה ,המתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב  15-לחודש מאי שנת ( 2017דהיינו,
__נק( )'להלן" :המדד הבסיסי").
אם המדד האחרון ,שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום ,על פי כתב ערבות זה (להלן" :המדד החדש") יהיה
גבוה מן המדד הבסיסי ,נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי
והמדד החדש )להלן" :סכום הערבות").

.1

אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל ,מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה
בכתב ,בלי תנאי כלשהו ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ,מבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב
כלשהו כלפיכם.

.1

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת ,או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ,ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

.5

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

.1

ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום ________ ועד בכלל ,וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום
מטה עד ליום הנקוב בסעיף זה לעיל ; כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.

.7

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב
בנק _____________

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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נספח ה'

תצהיר העדר הרשעות

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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נספח ה'
תצהיר העדר הרשעות
מכרז פומבי מס'  5/2017למתן שירותי ביטוח עבודות קבלניות
פרויקט שכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות
.1

.2

אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
(א)

הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ (להלן ":המציע") שהוא הגוף
המבקש להתקשר עם החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין ,עיר העתיד בע"מ )להלן:
"החברה") בעקבות פרסום מכרז פומבי מס'  5/2017למתן שירותי ביטוח עבודות
קבלניות  -פרויקט שכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות) ,להלן" :המכרז")

(ב)

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(ג)

הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה ו/או מי מבעלי
המניות שלו במישרין או בעקיפין לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה
פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות רכוש ו/או בעבירות על חוקים או הוראות דין
שעניינם בעבירות מרמה ו/או בעבירות על חוקי ביטוח ו/או חוקי פיקוח על המצרכים
ושירותים.

(ד)

הנני מצהיר בזאת כי לא הוגשו כנגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי
המציע ,כתבי אישום בעבירות שיש עימן קלון.

(ה)

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

צרופות
(א)

לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.

(ב)

לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה (המחזיקים במעל  50%ממניות התאגיד)
בגוף החתום על מסמך זה.

_________________
שם חתימה וחותמת
של המציע/חבר במציע
;

_____________
תאריך

_____________________________
חתימה וחותמת עו"ד

______
תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע /חבר במציע
הינם מורשי חתימה מטעמו  ,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 כאמור חתמו
בפני על נספח זה.

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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נספח ה'1

תצהיר זכויות עובדים

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________

 - 38נספח ה'1
תצהיר בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים
אני הח"מ __________ ,ת.ז( _______________ .ייחתם על -ידי מורשה חתימה במציע)
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה
כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין ,עיר העתיד בע"מ על פי מכרז פומבי מס'  5/2017למתן שירותי ביטוח עבודות קבלניות פרויקט
שכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות (להלן" :המציע").
אני מצהיר כי אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים ניכויים ותשלומים כדין
עבור עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין ,לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר
קיבוצי ו/או צו הרחבה על פי דיני העבודה ,החלים על המציע כמעסיק.

________________
חתימה
אני__________________ עו"ד מאשר כי ביום__________ הופיע בפני מר ___________________נושא
ת"ז מס' ____________המוסמך לתת התצהיר בשם המציע ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.
_____________________
חתימה

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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מכרז פומבי מס' 5/2017
למתן שירותי ביטוח עבודות קבלניות
פרויקט שכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות

נספח ה'2

תצהיר עובדים זרים

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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נספח ה'2

תצהיר
(בענין עובדים זרים)
אני הח"מ _____________________________ *לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

אני או "בעל זיקה "אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף 2ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו -)1976להלן –החוק) ,לא
הורשענו בפסק-דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)
התשנ"א( 1991 -להלן –חוק עובדים זרים) בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה.

.2

אני ,או "בעל זיקה "אלי ,כמשמעותו לעיל ,לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה
של 3שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.

.3

אני או "בעל זיקה "אלי כמשמעותו בסעיף 2ג בחוק (מחק/י הסעיפים המיותרים)
א.
ב.
ג.

.4

לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987 -להלן " :חוק שכר מינימום").
הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה.
הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד
ההרשעה האחרונה.

אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז/התקשרות בהסכם עם החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד
בע"מ.
________________
חתימה

אני__________________ עו"ד מאשר כי ביום__________ הופיע בפני מר ___________________נושא ת"ז
מס' ________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ________________________ ולאחר שהזהרתיו
כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל
וחתם עליה בפני.
_____________________
חתימה
*ניתן התצהיר ע"י תאגיד –יש לרשום שמו המלא של התאגיד

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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מכרז פומבי מס' 5/2017
למתן שירותי ביטוח עבודות קבלניות
פרויקט שכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות

נספח ו'

תשריט

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________

 - 42תשריט

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________
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מכרז פומבי מס' 5/2017
למתן שירותי ביטוח עבודות קבלניות
פרויקט שכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות

נספח ז'

סקר מידע חיתומי (עברית+אנגלית)

חתימת חברת הביטוח ________________

החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ
_________________

