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2020יוני 21ראשוןיום

לכבוד

09/2020מציעים במכרז פומבי מס' 

עריכת ביטוחי המועצה המקומית בני עי"ש ל

לעריכת ביטוחי המועצה09/2020במסגרת מכרז פומבי מס' 1הודעה מס' הנדון: 

: להבהרות ושינוייםלהלן תשובות המועצה במענה 

תשובת המועצהשאלה/בקשהסעיףעמודמס"ד

מאחר ומדובר בחברת ביטוח לא ניתן לחתים את כל 3טופס 110
נבקשכם בעלי המניות הדירקטורים ונושאי המשרה.

להסתפק בחתימת מורשה חתימה מטעם החברה.

נספח להלן מצ"ב מקובל. 
מתוקן בדבר העדר ניגוד 
עניינים עליו המציעים נדרשים 

לחתום. 

ניסיון 213
תביעות

נבקש לדעת פרטים בקשר לתביעות הרכוש בשנת 
, האם מדובר בתביעה גדולה ?2017

עקב כך שכל נושאי המשרה 
הבכירים ברשות חדשים, מה 
שמצוין בטופס ניסיון 

התביעות, זה מה שידוע.
ניסיון 313

תביעות
נבקש לדעת פרטים בקשר לתביעת אחריות מקצועית  

.2013בשנת 
כנ"ל.

אחריות 417
מקצועית

האם נדרש כיסוי למחלקת מהנדס ? האם יש למועצה 
וועדה לתכנון ולבניה? אם כן האם נדרש כיסוי בגין 

פעילותה?
האם בביטוח הקודם נכלל הכיסוי למחלקת 

ניסיון תביעות.המהנדס? במידה ולא נבקש לקבל 

יש מהנדסת אחת למועצה. אין 
ועדת תכנון ובנייה. יש והיה 
כיסוי למהנדס בפוליסה 

הנוכחית ובעבר.

שבר מכני 520
וציוד 

אלקטרוני

האם היה ביטוח תקף בשנים קודמות? אם לא נבקש 
לקבל מצב תביעות.

לא.

למען הסר ספק, אישור נסיון תביעות משקף את 6
העצמיות הקיימות בפוליסות ולכן על ההשתתפויות 

המבוטח להמציא פירוט תביעות כדלקמן:

-פירוט תביעות גדולות מ–ביטוח צד שלישי .א
.100,000₪-וקטנות מ40,000₪

פירוט תביעות ביחס לתאונות –חבות מעבידים .ב
.20,000₪-וקטנות מ10,000₪-ות מעבודה גדול

-ולות מפירוט תביעות גד–אחריות מקצועית .ג
.150,000₪-וקטנות מ30,000₪

הבקשה נדחית. 
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-פירוט תביעות גדולות מ–הרחבת חבות המוצר .ד
.40,000₪-וקטנות מ15,000₪

הצהרה והתחייבות המציע ענין העדר ניגוד עניינים.10עמ' 7
לא ניתן להחתים על הצהרה זו לא את בעלי המניות 

משרה.ולא את הדירקטורים ויתר נושאי 
לכן יש להחליף את הנוסח שצורף למכרז בנוסח 
המתאים לגופים גדולים ומסודרים כמו חברת ביטוח 

של 11מע' 11וסעיף 5.לתשומת לבכם גם סעיף 
המסמך שיש להסירם מהמסמך. 

לעיל. 1ראה מענה בסעיף 

בברכה,

איל דפנה
מנכ"ל המועצה
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ענייניםהעדר ניגוד –נספח 

קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההעדר הצהרה בדבר 

הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:המועצההנני מצהיר בזאת כי .1
:"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, כדלקמןהקובע) חדשנוסח(העיריותלפקודת) א' (א122סעיף1.1

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על
ןבבן זוג, הורה, -זה, "קרוב" ןלעניילא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; או עובד אחראי בו,

או בת, אח או אחות."
של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות עניינים(א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד 12כלל 1.2

זה, "חבר מועצה" ןלענייעם הרשות המקומית; לעסקההקובע: "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או 
(ראה הגדרות "בעל שליטה" חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו -

)(ב))."1(5-)(ב) ו1(1ו"קרוב" בסעיף 
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או דת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי: (א) לפקו174סעיף 1.3

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה -עצמו או על ידי בןמעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי 
ובשום עבודה המבוצעת למענה."שנעשה עם העירייה 

): המיותראתלמחוקנא(בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי.2
(מחק את המיותר) לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או יש / איןבין חברי מועצת העירייה 2.1

שותף.
מהם חלק העולה על (מחק את המיותר) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחדיש / אין2.2

י או שאחד מהם מנהל או עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעת
עובד אחראי בו.

זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.–(מחק את המיותר) לי בן יש/ אין2.3
בחברחבר הנהלה או חבר שהוא(מחק את המיותר) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, יש / אין2.4

נאמנים ללא בעלות או שליטה.
יעוץ ו/או שירותים לראש העירייה ו/או בני נתתילא/ נתתיבהליך כלשהו ו/או ייצגתילא/ ייצגתי2.5

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

לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
.אמתהינוזובהצהרהוהאמור, ומלאיםנכוניםהינםלעילסרתישמהפרטיםכיבזאתמצהיראני.4
, העיריותלפקודת) 3'(א122סעיףמהוראותובפרטבכללדיןכלמהוראותלגרועכדילעילבאמוראין.5

סעיףלפיהתקשרותלהתיררשאיתהפניםשרובאישורמחבריה2/3ברובהעירייהמועצתלפיהן
.ברשומותפורסמוותנאיושהאישורובלבדהעיריותלפקודת) א'(א122

שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________   


