עיריית רחובות
מחלקת ביטוחים
מכרז פומבי מס' 35/2019
לעריכת ביטוח לרכבי העירייה

עיריית רחובות
מחלקת ביטוחים
מכרז פומבי מספר 35/2019
לעריכת ביטוח רכב העירייה
.1

עיריית רחובות מזמינה בזה הצעות לעריכת ביטוח כלי הרכב של העירייה לשנת  ,2020עם
אפשרות הארכה בארבע שנים נוספות.

.2

רשאים להשתתף במכרז:
א.

חברות ביטוח.

ב.

סוכני ביטוח מורשים המקיימים את התנאים המצטברים הבאים:
 בעלי רשיון סוכן בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז. בעלי ניסיון קודם בביטוח בן חמש שנים לפחות. בעלי תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח אלמנטרי של  10.0מיליון ש"חלפחות ,בתקופת  12החודשים שקדמו להגשת ההצעה.

.3

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת הביטוחים בעירייה ,בשעות העבודה המקובלות
תמורת תשלום של  1,000ש"ח אשר לא יוחזרו.

.4

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית ,בסך  20,000ש"ח (עשרים אלף
ש"ח) ,אשר תהיה בתוקף עד  ,30.4.2020בנוסח שצורף לחוברת המכרז.

.5

פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר אבי יחיא ,ממונה ביטוחי העירייה,
בשעות העבודה המקובלות ,בטלפון  08-9392495/7או . 08-9392473

.6

ההצעות החתומות תוגשנה במעטפה סגורה שעליה יצוין מספר המכרז ,אשר תימסר
במסירה ידנית ותוכנס לתיבת המכרזים בלשכה המשפטית בקומה  6בבנין העירייה ברח'
ביל"ו  2רחובות ,לא יאוחר מתאריך  16.12.2019בשעה .12:00

.7

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

.8

להלן ריכוז תאריכים למכרז:
פעילות
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

עד תאריך
9.12.2019

המועד האחרון להגשת הצעות

16.12.2019

מועד כניסת הביטוחים

01.01.2020

רחמים מלול
ראש העיריה

עיריית רחובות
מחלקת ביטוחים
מכרז פומבי מספר 35/2019
לעריכת ביטוח רכב העירייה

תנאים למכרז ביטוחים
.1

כללי
1.1

עיריית רחובות מזמינה בזה הצעות מחיר לעריכת ביטוחי כלי רכב של העיריה.

1.2

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז על כל נספחיו.

1.3

החוזה אשר ייחתם עם המציע הזוכה יחול למשך תקופה של שנה מיום חתימת
החוזה ,עם אופציה של העירייה להארכתו לתקופה של עד ארבע שנים נוספות.

1.4

.2

א.

כלי הרכב שבדעת העירייה לבטח מפורטים ברשימה המצ"ב.

ב.

העירייה תהיה רשאית לערוך את הביטוחים לגבי כל כלי הרכב ,או חלקם
כראות עיניה.

1.5

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא.

1.6

העירייה תהיה רשאית אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה לפסול כל הצעה
שאינה עונה על הנדרש על פי מכרז זה.

1.7

המבטח ידרש לספק שירותי טיפול בתביעות ,ברמה גבוהה וזמינה לרבות טיפול
בתביעות רכוש כנגד צ"ג ,בביטוחי רכב.

1.8

המבטח ידרש להעמיד לרשות העירייה שירות של סוכן ביטוח מורשה ,קבוע,
לצורך חיתום וטיפול בתביעות במשרדי העירייה במספר שעות מספיק (במועדים
שיתואמו) אשר ידרש לטיפול במבוטחים.

1.9

תנאי תשלום דמי הבטוח:
א.

דמי הבטוח עבור תעודות בטוח חובה תשולמנה בבנק על ידי חברת
הביטוח .תעודות החובה תמסרנה למבוטח כשהן משולמות עד 30
לדצמבר  .2019דמי ביטוח החובה ישולמו למבטח ב 3 -תשלומים חדשיים
שווים ורצופים.

ב.

דמי הבטוח המקיף עבור כלי הרכב ישולמו על ידי העירייה ב 6 -תשלומים
שווים ללא הצמדה וריבית.

תנאים להשתתפות במכרז
2.1

רשאים להגיש הצעותיהם למכרז זה-:
א.

חברות ביטוח.

ב.

סוכני ביטוח מורשים המקיימים את התנאים המצטברים הבאים:
 בעלי רשיון סוכן בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז. -בעלי ניסיון קודם בביטוח בן חמש שנים לפחות.

 בעלי תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח אלמנטרי של  10.0מיליון ש"חלפחות ,בתקופת  12החודשים שקדמו להגשת ההצעה.
2.2

היה המציע סוכן ביטוח:
א.

יהא עליו להמציא ,ביחד עם הצעתו ,אישור מאת חברת ביטוח בשמה
מוגשת ההצעה ,כי הוא מורשה לייצגה וכי החברה מסכימה לתנאים
המוצעים.

ב.

יהא הסוכן רשאי להגיש הצעה בשם חברת ביטוח אחת בלבד.
הגיש הסוכן הצעות בשם יותר מחברה אחת ,תפסלנה כל ההצעות
שהוגשו על ידו.

העירייה תהיה רשאית לפסול כל הצעה שאינה מקיימת את הדרישות הנ"ל.
.3

אופן מילוי ההצעה והגשתה
א.

המציעים מתבקשים להציע הצעתם על גבי הטפסים המצ"ב ולא לחרוג מגדרם.

ב.

המציעים יצרפו להצעתם:
חישוב דמי הביטוח ,יהיה לפי חישוב ברוטו לתשלום ,כולל כל ההרחבות
המפורטות.

ג.

כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
()1

אישור על פי חוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות).

()2

צילום רשיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים
במכרז.

()3

אישור רו"ח או חברת הביטוח על היקף הפרמיות בביטוח אלמנטרי בשנת
הכספים .2019

המציעים רשאים לצרף מסמכים נוספים.
ד.

על המציע לפרט הצעותיו לגבי כל הביטוחים הנכללים במפרט.

ה.

ההצעה תוגש על טופס המכרז במלואו וכל דף יהיה חתום על ידי המציע.

ו.

ההצעה החתומה תוכנס למעטפה סגורה עליה ירשם "מכרז מס' ."35/2019

ז.

ההצעות החתומות תמסרנה במסירה ידנית ותוכנסנה לתיבת המכרזים שבלשכה
המשפטית בקומה  6של בנין העירייה ,לא יאוחר מתאריך  16.12.2019בשעה
.12:00

.4

המציע לא יעשה שימוש במסמכי פניה זאת כולם או מיקצתם שלא לצורך הגשת הצעתו,
ומתחייב לשמור על סודיות פרטי הפנייה.

.5

ערבות למכרז
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך  20,000ש"ח (עשרים אלף
ש"ח) אשר תהיה בתוקף עד  .30.4.2020העירייה תהיה רשאית לממש את הערבות בכל עת
וללא הודעה מראש ,אם המציע לא יעמוד בתנאי הצעתו במלואם.

.6

בחינת ההצעות
א.

מציע שלא יעמוד בכל התנאים הקבועים והמפורטים לעיל ,הצעתו תיפסל ולא
תובא לדיון כלל.

ב.

מציע שההמחאה שמסר לעירייה לרכישת מסמכי המכרז לא תכובד על ידי הבנק,
הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון כלל.

ג.

מציע שנמצא כי לא רכש את מסמכי המכרז – הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

ד.

אי הגשת הצעת מחיר ו/או השלמת פרט במקום הטעון מילוי ,ו/או כל שינוי או
תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי
או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום
לפסילת ההצעה.

ה.

העירייה רשאית לא לה תחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה
לעומת מהות ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי
המכרז שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

ו.

העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או
הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון
את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה ,כאמור ,לרבות מאזנים ,דו"חות מע"מ
ודו"חות ניכויים.

ז.

העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא
תהיה רשאית להתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה ,בין היתר ,ביכולתו של
המציע ,בניסיונו ,בכושרו לבצע את השירותים הנדרשים ברמה מעולה ,בגובה
הצעתו הכספית ובכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג בהתאם לתנאי
המכרז והוראותיו.

ח.

בלי לפגוע מהוראות המכרז או כל דין ,מוסמכת העירייה לבחון את כושרו של
המציע לביצוע העבודות נשוא מכרז זה ,ולמסור לו את ביצוע העבודות גם על סמך
ניסיונה הקודם עמו.
כן תהא רשאית ועדת מכרזים ,לפסול כל הצעה של מציע אשר לעירייה ניסיון רע
איתו בכל הקשור לשירותים נשוא מכרז זה או דומיהם.

.7

הודעה על תוצאות המכרז
א.

לזוכה במכרז תימסר על כך הודעה בכתב בדואר ו/או במייל ו/או באמצעות
הפקסימליה.
משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב ובאמצעות הדואר ו/או
במייל ו/או הפקסימיליה.
הערבות הבנקאית שהומצאה על ידו תוחזר לו עם חתימת החוזה עם הזוכה.

ב.

היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,תהא העירייה
רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף ,וזאת לאחר שניתנה
למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את הטעון תיקון ,והמשתתף לא עשה כן בהתאם
להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה .אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על
פי כל דין.

ג.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא העירייה רשאית לבטל את הזכיה במכרז במקרים
הבאים:

ד.

.8

.2

התברר לעירייה כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה,
או שהזוכה לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה
כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

בוטלה הזכייה במכרז רשאית העירייה לחלט את הערבות הבנקאית שבידה וכן
למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה ,והמשתתף יפצה את העירייה על כל
הפסד שיגרם לה בגין כך.

שאלות הבהרה
א.

המציעים רשאים למסור לעירייה שאלות או בקשות להבהרות והסברים (ככל
ודרושים) באמצעות מייל  avi_bit@rehovot.muni.ilלמר אבי יחיא ממונה ביטוחי
בעירייה עד יום  9.12.2019בשעה .12:00
יש לוודא קבלת המייל באמצעות קבלת מייל אישור .רק הודעות/תשובות בכתב של
העירייה שימסרו למציעים ,יחייבו את העירייה ויהוו חלק ממסמכי המכרז.

ב.

על הפונה לציין בפנייתו את מספר ושם המכרז ,ואת פרטיו של הפונה לצורך קבלת
תשובה.

ג.

ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ד.

להלן תיאור המבנה להגשת שאלות ובקשות הבהרה:

מס"ד

.9

.1

כשיש בידי העירייה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי המציע או אדם אחר
מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם
הזכיה במכרז.

המסמך או הנספח אליו
מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף רלבנטיים

נוסח השאלה

ה.

המתכונת היחידה להעברה של השאלות היא כמסמך  MS-Wordבלבד.

ו.

יודגש כי העירייה לא תענה לשאלות הבהרה ,אלא אם נשלחו לנציג העירייה,
בפורמט ובמבנה המוכתבים לעיל.

ז.

כן יודגש ,כי העירייה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.

ח.

כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע ,כולל כתובת דואר אלקטרוני,
מספר פקס ומספר טלפון.

ט.

כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא.
רק תשובות בכתב תחייבנה את העירייה.

תנאים שעל הזוכה במכרז לקיים
א.

תקופת הביטוח:
א.

ביטוח הרכב יהיה לתקופה .31.12.2020 – 1.1.2020

ב.

ב.

בתום "תקופת הביטוח הראשונה" ובכפוף להסכמת המבטחים להאריך
את הביטוחים ,תהיה העירייה רשאית להאריך את תוקף הביטוחים
לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם ,עד לתקופה כוללת בת חמש
שנים בסה"כ ,בהודעה בכתב שתמסר למבטחים .בתקופת ההארכה יחולו
כל התנאים המוסכמים עם המבטחים לגבי "תקופת הביטוח הראשונה"
עד כמה שלא שונו בהסכמת הצדדים.

דרישת מיגון
דרישת המיגון תתבסס ככל האפשר על המיגון הקיים ברכב כיום ,דרישת המיגון
ברכב חדש תתואם עם המבוטח.
בכל מקרה לא יקבעו דרישות מיגון באופן חד צדדי על ידי המבטח ,ללא תיאום
מוקדם עם המבוטח .משהוסכמו דרישות המיגון יוקצה למבוטח זמן מתאים
לביצוע המיגון ,אשר בכל מקרה לא יפחת מ 60 -יום.

ג.

תנאים ביטוחיים כלליים החלים על כל הבטוחים
.1

המבטחים מאשרים הסכמתם לכל תנאי מפרט זה ,וכל שינוי לא יקבל
תוקף ,אלא לאחר שהוסכם בכתב על ידי המבוטחים.

.2

המבטחים והמציעים מאשרים כי קבלו מידע מלא בדבר עסוק
המבוטחים ,תאור החצרים ,אופי הסיכון ופרטים אחרים הנוגעים לענין
והם מוותרים על כל טענה שיש להם או שהיתה להם או שיכולה היתה
להיות להם בקשר לכך.

.3

למרות האמור בנוסחי הפוליסות המצורפים הרי בכל נושא בו נקבעו
בחוק הסדרים עדיפים למבוטח על פני אלה הקבועים בפוליסות ,יחולו
לפי בחירת המבוטח בכל עת הוראות החוק ביחס לאותו נושא.

.4

המציע מתחייב בזה כי ידווח לעיריה כל שלשה חדשים ,או לעיתים
תכופות יותר ,לפי דרישת העירייה ,על מצב התביעות וימסור רשימה
ממוחשבת של התביעות בצירוף פרטים על תשלומים ששולמו וכן פרטי
התביעות התלויות והערכתן הכספית.

.5

המציע מתחייב בזה כי על פי בקשה בכתב מאת העירייה יאריך את
תקופת הביטוח ב 60 -יום נוספים לאחר מועד סיום הבטוח ללא שינוי
בתנאי הביטוח ובתמורה לתשלום פרמיה יחסית (פרורטה) לתקופת
ההארכה האמורה.

.6

ביטול הביטוח ע"י המבטח :מוסכם ומוצהר כי למרות הנאמר בכל
פוליסה בדבר זכות ביטול הביטוח על ידי המבטח מכל סיבה שהיא ,לא
יהיה לביטול על ידי המבטח תוקף אלא ביום ובשעה הנקובים בהודעה
בכתב שתימסר למבוטח לפחות  90יום לפני אותו מועד.

.7

ביטול הביטוח על ידי המבוטח :מוסכם ומוצהר כי בניגוד לאמור בכל
פוליסה במקרה שהמבוטח יודיע למבטח על ביטול חלק מן הביטוחים או
כולם תוך תקופת הביטוח ,יהיה חייב בתשלום פרמיה לפי חשוב יחסי
עבור התקופה בה היו הביטוחים המבוטלים בתוקף.

.8

כלי רכב חדשים :הפרמיות עבור כלי רכב שירכשו במהלך שנת הביטוח
תחושבנה על פי הקריטריונים וההנחות לפיהם חושבה הפרמיה לכלי רכב
דומים של המבוטח.

ד.

המבוטח
"המבוטח" – עיריית רחובות (להלן – העירייה) ו/או חברות עירוניות ו/או חברות
בנות.

ה.

ו.

.10

תנאי גיל ותק כולל נהג צעיר
.1

"נהג צעיר ו/או חסר ותק בנהיגה" יוגדר כנהג עד גיל  ,24ו/או נהג המחזיק
ברשיון נהיגה בר תוקף תקופה קצרה משנה.

.2

השתתפות העצמית במקרה של נזק לרכב תקבע על פי ההשתתפות
העצמית החלה על הנוהג בפועל.

.3

השתתפות העצמית בנזק עצמי לנהג צעיר ו/או חסר ותק לפי הנהג שנוהג
בפועל תוספת .50%

כללי
.1

תחום טריטוריאלי :מדינת ישראל ,שטחי יהודה ושומרון ,שטחי
האוטונומיה והשטחים הנמצאים בשליטת צה"ל והשטחים הנמצאים
בשליטת הרשות הפלסטינאית על פי הסכמים עם הרשות הפלסטינאית.

.2

התנאים המוצעים יחולו גם על כלי הרכב שירכשו ו/או יצטרפו במהלך
תקופת הביטוח.

.3

המבטח ימנה מספר מוסכי הסדר ,אשר יפעלו באזור רחובות ,ואשר יתנו
פתרון מלא לכל אירוע ביטוחי .שמאות הרכב הנפגע על ידי השמאי תתואם
עם המבוטח.

אישור
א.

חתימת המציע על האישור המצורף מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים
הכלליים האמורים לעיל ולכל תנאי הפוליסות המפורטות במפרט ,ולכל הערה
שתצויין על ידי המציע בגוף המפרט בין בכתב יד ובין בדפוס ,תהיה בטלה
ומבוטלת והנוסח המקורי יהיה הקובע.

ב.

בהגשת הצעה זו לעריכת ביטוחי כלי רכב העירייה הננו מאשרים כי אם תודיע לנו
העירייה בכתב ,באמצעות מכתב ו/או במייל ו/או באמצעות פקס .על עריכת
הביטוחים באמצעותנו תוך שלשה חדשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעה,
ייכנס הביטוח לתוקף בתאריך שיקבע בהודעה בהתאם לכל תנאי מפרט זה.
הננו מתחייבים להנפיק תעודות ביטוח חובה לכלי הרכב המפורטים ברשימה על
מנת שניתן יהיה לשלמן לפני מועד כניסת הביטוח לתוקף.

.11

הגשת ההצעה
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה ידנית במעטפה סגורה
נושאת ציון "מכרז מס'  ,"35/2019בתיבת המכרזים של העירייה בלשכה המשפטית,
בקומה  6של בנין העירייה ברח' ביל"ו  2רחובות ,עד יום  16.12.2019בשעה . 12:00
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו
הבלעדית של המשתתף.

אני הח"מ נותן בזה את הצעתי מתוך הבנה של כל תנאי המכרז כמפורט במסמכי המכרז
ומתחייב לפעול על פי כל הוראותיו.
שם המציע:

________________

ת.ז / .ח.פ.

________________

כתובת:

________________

טלפון:

________________

פקס:

________________

____________
תאריך

_____________
שם

____________
חתימה

אישור
אני ___________ עו"ד מס' רישיון _________ מכתובת ________________
מאשר כי חתימות הנ"ל הן של ___________ ____________ שזהותם הוכחה
להנחת דעתי וכי חתימותיהם מחייבות את חברת ___________ בשמה חתמו לכל
דבר ועניין.

__________
תאריך

______________________
חותמת וחתימת עו"ד

