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   0200(0202מכרז מס' מ)

 אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד 
 
 

 תשובות שאלות הבהרה

 הבקשה לא מאושרת  מבקשים לשנות מועדים במכרז

 

 יש "כפתור" לנוסח חוזה. 32במכרז בעמוד  במכרז אין את נוסח החוזה לחתימה

 יש להקליק עליו ואז מגיעים לנוסח החוזה.

 כן ניתן להקליק על הקישור הופיע -כמו

 במודעת המכרז. 

מבקשים שתנאי הפוליסה התקנית המוזכרים במכרז 

יהיו לפי תנאי הפוליסה התקנית החדשה כפי שנכנסו 

    .4.21.3123 -לתוקף ב

 

 .הבקשה מאושרת

מבקשים  6.34בביטוח "ערך כינון" על פי סעיף 

מקרה מערך הרכב ביום קרות  21%הגבלה עד 

 הביטוח.

מאושר;  במקרה של אובדן מוחלט יוגבל השיפוי עד 

 .26%לכדי מחיר מחירון ביום קרות האירוע בתוספת 

הסרת הבקשה לערבות הגשה וערבות ביצוע מתנאי 

 המכרז.

הדרישה להגשת ערבות הגשה וערבות ביצוע 

 מבוטלת.

 .הוספת שני כלי רכב למכרז

 

פו שני סוגי כלי לרשימת כלי הרכב בנספח ה' התווס

 רצ"ב נספח ה' מעודכן. רכב.

 

 נסיון תביעות 

 

 לחץ כאן –לעיון בנסיון תביעות 
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 'נספח ה
 פרוט רכבי המוסד ביום פרסום המכרז

לתשלום הכוללת ביטוח מקיף + חובה + ,  תרשם פרמיה  פרמיהבעמודה האחרונה מצד שמאל תחת הכותרת 
 הרחבים 

 
 

שנת  כמות מיגון פרמיה ליח' סה"כ פרמיה לכמות
 ייצור

 מס' תוצרת דגם קוד דגם

 2 איתורן  
 

  .2 הונדה אקורד 423421 3119

 3 איתורן  
 

  .3 טויוטה הייס 2524211 3118

 2 איתורן  
 

  .4 טויוטה לנד קרוזר 2524326 3119

 44 אזעקה מקודדת  
 

  .5 מאזדה 4 699421 3119

 87 אזעקה מקודדת  
 
 

  .6 מאזדה 4 699441 :311

 7 אזעקה מקודדת  
 

  .7 מאזדה 4 699441 3121

 2 איתורן  
 

  .8 ניסן וינר 2735146 3114

 26 איתורן  
 

  .9 פולקסווגן טרנספורטר 2835713 3119

 2 איתורן  
 

  .: פולקסווגן קראוול 2835742 :311

 3 איתורן  
 

  .21 פולקסווגן קראוול 2835742 3119

 2 איתורן  
 

  .22 פורד אקונוליין 2839316 3112

 2 איתורן  
 

  .23 פורד אקונוליין 2839316 3115

 9 אזעקה מקודדת  
 

  .24 פיג'ו פרטנר 284:291 3118

 21 אזעקה מקודדת  
 

  .25 פיג'ו פרטנר 284:2:1 3119

 7 אזעקה מקודדת  
 

  .26 פיג'ו פרטנר 284:2:1 :311

 3 איתורן  
 

  .27 קאיה קרניבל 996421 3119

  
 

  .28 קאיה  קרניבל 996421 3121 2 איתורן

  
 

  .29 קאיה  קרניבל 996411 3121 2 איתורן

 2 איתורן  
 

  .:2 שברולט סוואנה 2:72362 :311

 3 אזעקה מקודדת  
 

  .31 פורד  קונקט :283:32 :311

 2 אזעקה מקודדת  
 

  .32 ציטרואן ברלינגו 2928171 3121

 2 איתורן  
 

  .33 מרצדס 527 4385265 3118

 2 איתורן  
 

  .34 מרצדס 822 4385256 7::2

 פרמיה ליח' סה"כ פרמיה לכמות
 

 
 

  .35 מלגזה מפעיל הולך 3113 2

  
 

 36 מלגזה סזאב חשמלית 6::2 2 
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 37 אופנוע הונדה 6142349 3121 2 מנעול שרשרת  

  אופנוע הונדה 6142349 3122 4 מנעול שרשרת  
38 

  אופנוע הונדה 6142349 3123 2 מנעול שרשרת  
39 

אימובילייזר   
 מקורי

  מאזדה 3 6993:6 3123 6
3: 

קוברה, קודנית   
 + עלוקה

  מאזדה  4 699441 3122 5
41 

 42 טויוטה  ורסו 524216 3123 2 קודנית  
 

  פיג'ו 619 84:453 3123 2 קודנית + עלוקה  
43 

אימובילייזר   
 מקורי

 44 טויוטה  קורולה 524183 3123 7
 

אימובילייזר   
 מקורי

2 3123 592317 I10 יונדאי  
45 

אימובילייזר   
 מקורי

4 3123 592381 I20 יונדאי  
46 

אימובילייזר   
 מקורי

21 3123 481321 I 30 cw 
 

 47 יונדאי 

אימובילייזר   
+איתוראן,מקורּי

 עלוקה ופאל

3 3123 1127287 D-MAX-
LS 2X4 

 48 איסוזו

אימובילייזר   
מקורי+איתוראן,

 ופאלעלוקה 

2 3123 2238398 D-MAX-
LS 4X4 

 49 איסוזו

    326סה"כ                              

 :4 תעודת  חובה סחר רכב   :   

ביטוח צד שלישי עבור    2   
 ביטוחי סחר רכב

51 

        

 
 

₪________ 

  
 
 

 
 

 ; והריידריםחובה + ההרחבות רכב  + רכב רכוש ,נדרשת עבור כל הרכבים סה"כ פרמיה
  

 עדכונים לגבי הרכבים המפורטים לעיל :
 .רק צד שלישי וחובה(  לעיל 36 -ו 35) מספרים ביטוח המלגזות  .א
 .₪  222,111מיגון ערך הלעיל( מוגן ירי.  8ניסן וינר )מס'  .ב
 נהיגתמשמשים ללימוד לעיל (  23 -ו 22) מספרים מסוג פורד אקונוליין רכבים  .ג

אביזרים שונים  +₪  333,111בכל רכב מותקן מעלון לעגלת נכים שערכו . נכים
 . רכב בנפרדלכל . הסכומים הם ₪  44,111ללימוד נהיגה בערך כולל של 

 
   +222,111מרכב    =     ₪ 3:7,111לעיל(   33)מס'  527מרצדס כולל ערך  .ד

  .מכללים 296,111
   +  52,111 מרכב     =   ₪  337,111לעיל(  34)מס'  822מרצדס כולל ערך  .ה

 .מכללים 296,111
 לעיל בביטוח צד שלישי + חובה בלבד. 37.38.39אופנועים סעיפים  .ו
 ברשימה . קוד הדגם יקבע על פי נתוני הרישיונות הרצ"ב. 48***איסוזו מספר  .ז
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