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 פניה למציעים

 כללי .1

המוסד לביטוח לאומי )להלן: "המוסד"( פונה בזאת לקבל שרותי ביטוח כמפורט במכרז זה  )להלן:  .1.1

 "השירות"(.

 הגדרות   .2.1

 המוסד לביטוח לאומי. -המזמין, המוסד  .1.2.1

 .15נציגה מטעם המוסד כהגדרתה בסעיף  -האחראית  ,נציגת המוסד  .1.2.2

 מגיש ההצעה למכרז. -המציע  .1.2.3

 במכרז.המציע שהצעתו תזכה  -הזוכה  .1.2.4

 .13נציג מטעם המציע כהגדרתו בסעיף  -נציג הספק   .1.2.5

 נדרשים השירותים נשוא מכרז זה. ורכב בבעלות המוסד  שלגבי –רכב  .1.2.6

 

 
 :רשאים להגיש הצעות מציעים שהינם  .2

 מאת המפקח על הביטוח, בכלתקף ביום הגשת המכרז חברת ביטוח שיש לה רישיון מבטח ישראלי  .1.1

 אחד מענפי הביטוח הבאים: 

 )עצמי וצד שלישי( ביטוח רכב רכוש .2.1.1.1

 ביטוח רכב חובה .2.1.1.2

 
 הצעתו תיפסל. -המציע אינו רשאי להגיש הצעה חלקית, היה ויעשה כן   .1.1

 

 מסמכי המכרז המצורפים  .3

את ההצעות יש להגיש בהתאם לנתונים ולדרישות המופיעים במסמכי המכרז הרצ"ב והמפורטים  .1.1

 להלן:

 (1פנייה למציעים )פרק  .1.1

 (. 2טופס הגשת הצעה לאספקת שירותי ביטוח )פרק  .1.1

 (.3טופס הגשת הצעת מחיר )פרק  .1.3

 (.4נוסח חוזה לחתימה )פרק  .1.3

 וחות ותשלום לעובדים )נספח ב'(תצהיר אודות היקף פרמיית לק .1.3

 נוסח התחייבות לשמירת סודיות )נספח ג'(.  .1.3

 זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה )נספח ד'( .1.3

  )נספח ה'(. פרוט כלי הרכב של המוסד ביום פרסום המכרז .1.3

 

 רקע .4
 להלן מספר נתונים אודות המוסד שנועדו לשמש לצורכי הערכה בלבד. המידע המוצג להלן הינו לצורך

קבלת רושם כללי על ידי המציעים לצורך הגשת מחיר ולא יהווה עובדה מהותית לעניין חוזה הביטוח. 

בהצעתו מתחייב המציע כי הצעתו והצעת המחיר במכרז זה מתייחסים למגונים ולמצב כפי שקיימים היום 

התקנת  המוסד יהיה רשאי להסיר מערכות איתורן מרכבים שהזוכה אינו מבקש אצל המוסד בפועל.

 מערכות איתורן מלקוחות אחרים שלו לגבי רכבים אלו .

 
 .כנספח ה' כלי רכב כמפורט ברשימה המצ"ב 225 למוסד .3.1
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 רכביו במוסכים מורשים על ידי יבואן הרכב . רוב המוסד מתקן את      .3.1
 הרכבים משמשים את המוסד לצרכיו השונים. .3.1

או  בחצרי המוסד ובסמוך לבתים של המשתמשים בהם ,פעילות ןבשעות שאין בה ,הרכב חוניםכלי  .3.3

  .במקום אחר המשמש אותם 

 חלק ניכר מכלי הרכב אינם נוסעים בשבתות ומועדי ישראל.  .3.3
   לשלוש שנים אחרונות בדף האחרון של המכרז .ניסיון תביעות  .3.3

 
 ותנאים ות: כיסויים . הרחב הביטוח   .5

לכיסוי נזק עצמי ונזק לרכוש צד  ביטוח מקיףהנו טון   3.5לרכב פרטי ומסחרי עד הנדרש הביטוח  .3.1

נוספים + כיסויים  1970-ביטוח חובה על פי פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, תש"ל+ שלישי 

 .כיסויים ושירותים נוספיםתחת הכותרת  כמפורט להלן

 . 24הצעת המחיר במכרז זה תתייחס לנהיגת נהג מעל גיל  .3.1

טון   3.5כפי הנדרש לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד  הנוטון   3.5הביטוח הנדרש לכלי רכב מעל  .3.1

סעיפים שנרשם על ידם : "כיסוי זה אינו חל עבור רכב ולמעט  במכרז זה וכמפורט בסעיפים השונים

 . "טון 3.5מסחרי מעל 

פי פקודת ביטוח רכב מנועי רכוש צד שלישי + ביטוח חובה על  ביטוחהנו  לאופנועיםהביטוח הנדרש  .3.3

 . 1970-]נוסח חדש[, תש"ל

 הביטוח הנדרש למלגזות הנו צד שלישי רכוש + חובה. .3.3

אחד רכוש + ביטוח צד שלישי  לשימוש המעקלים של המוסד "סחר רכב"ביטוחי חובה  12נדרשים  .3.3

 .למקרה₪  1,000,000עבור כולם על סך 

 
 הביטוחי על פיו לא יפחת מתוכן הביטוח הניתן על ידישהיקף הכיסוי ביטוח  ביטוח מקיף משמעו

על פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  התקנית לביטוח כלי רכבג' (  -) על כל פרקיה א' ב' ו הפוליסה 
 וכל עדכוני התקנות עד ליום תחילת תקופת הביטוח. 1986-)תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(, התשמ"ו

התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא,  גניבה,  ) בפרק א' (   וכולל במפורש : 

סיון גניבה,  שיטפון,  סערה, שלג יכל נזק שנגרם עקב גניבה, תוך כדי גניבה ובעת נ

 וברד, התפרצות הר געש,  מעשה זדון. 

 

בתקנות  ביטוח שהיקף הכיסוי על פיו לא יפחת מתוכן הביטוח כמפורטביטוח צד ג' רכוש משמעו 
וכל עדכוני התקנות עד   1986-הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(, התשמ"ו

 :  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש " . ב " פרק ב'ליום תחילת תקופת הביטוח  
 

 למקרה.₪ ) מיליון (   1,000,000עד  -גבול אחריות צד ג' רכוש .3.3
 

בנזק עצמי או בנזק לצד שלישי. ₪  5,000:  טון  3.5השתתפות עצמית לרכב מסחרי מעל  .3.3
במקרה של נזק עצמי ונזק לצד שלישי , תחול רק השתתפות עצמית אחת. במקרה של גנבה 

 ₪ . 10,000תחול השתתפות עצמית בסך 
  

 
ואבדן  גמוראבדן : במקרה של  ואופנועים  טון 3.5לרכב פרטי ומסחרי עד  השתתפות עצמית .3.3

. כל סכומי כמפורט בטבלה להלןלא תחול השתתפות עצמית . בכל מקרה אחר ,   גמור להלכה
   .ההשתתפות העצמית קבועים לכל תקופת הביטוח וללא הצמדה כלשהי 

יהיה כמשמעותו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח ) תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי אבדן גמור   .5.9.1
 . 1986-( תשמ"ו

יהיה כמשמעותו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח ) תנאי חוזה לביטוח אבדן גמור להלכה   .5.9.2
 . 1986-רכב פרטי ( תשמ"ו
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מערכו של הרכב לפני  50%נזק בשיעור של לפחות  ויחשבאבדן גמור להלכה ו אבדן גמור  .5.9.3
 מערכו של הרכב לפני הנזק. 50%הנזק או עלות התיקון והשרידים ערכם לפחות 

 .אבדן גמור להלכהו אבדן גמור יקראו בכל מקום במכרז זה גםוחלט אובדן מ  .5.9.4
 

כפי תחול השתתפות עצמית  ₪, 650הנו מעל וש נזק לצד שלישי בלבדב - השתתפות עצמית .3.15
 . " הרשום בטבלה להלן תחת הכותרת "תיקון במוסך הסדר

תחול  ,₪ 650מעל הנו הנזק והוערך על ידי שמאי כי או לצד שלישי במקרה בו נגרם נזק לרכב   .3.11
 סופיים ולא תחול לגביהם הצמדה למדד כלשהו.להלן הסכומים . כמפורט להלן השתתפות עצמית 

 להלכה. אבדן גמור ואבאבדן גמור ההשתתפות העצמית תחול רק בנזק חלקי ולא 
 

 :(  הסכום לכל תקופת הביטוח ללא הצמדה כלשהי) טבלת השתתפויות עצמיות 
 

קרות גיל הנהג בזמן 
 מקרה הביטוח

תיקון במוסך שאינו  תיקון במוסך הסדר
  מוסך הסדר

 ₪ 1250 ₪  950 21מתחת לגיל 

 ₪ 1100 ₪ 650 24ל  21בין הגילאים 

 ₪  950 ₪ 500 ומעלה 24

 
 .   מבניהםהגבוה  ק עצמי ונזק לצד שלישי תחול השתתפות עצמית אחתמקרה של נזב  .3.11

 
 , יבוצע בחלקים מקוריים וחדשים. עלה לכביששעדיין לא חלפו שנתיים מאז תיקון רכב  .3.11

 
המבטח  תיקון רכב שלא באמצעות מוסך מורשה על ידי יבואן הרכב יעשה על אחריות המבטח . .3.13

יהיה אחראי לכל הסרה או הפחתה באחריות יבואן הרכב עקב הפניית הרכב למוסך שלא מוסמך על 
 ידי היבואן . 

 
מעבר להשתתפות העצמית בגין הנזק ללא השתתפות עצמית נוספת  - ירידת ערך  שיפוי בגין .3.13

 טון " . 3.5" כיסוי זה אינו חל עבור רכב מסחרי מעל    .לרכב
 

פי חוק מס רכוש )נזקי -עלשישולם הביטוח כולל כיסוי להפרש שבין הפיצוי  - נזקי מלחמה וטרור .3.13
 ותקנותיו לבין הנזק הממשי שנגרם לרכב המבוטח.  1961-מלחמה( וקרן פיצויים התשכ"א

 
ביטוח אחריות כלפי צד  "  ואינו חל על פרק ב'חריג נזק תוצאתי חל רק על פרק א' "ביטוח הרכב"  .3.13

 ." שלישי בשל נזקי רכוש 
תחשב נזק תוצאתי  ולא טוח מכוסה על פי פרק א' ירידת ערך הרכב עקב מקרה בי ,למען הסר ספק  

 .לעניין סעיף זה
 

 . שביתות ופרעות מהומות. בגין רעידת אדמה. נזקי טבע. הביטוח כולל כיסוי .3.13
 

כולל נהיגת נהג אקראי ללא הגבלת גיל ו/או וותק בנהיגה לכל ) מקיף , צד שלישי וחובה ( הביטוח  .3.13
פרקי הפוליסה. הרחב זה יחול על נהיגה במהלך חילוץ או תיקון או שיפור או הוספה לרכב או 

הרחב זה חל לאביזריו , נהיגה בעת החניית הרכב . נהיגה במקום טיפול לרבות שטיפה וניקוי.  
 כות התביעה כלפי הנוהג ברכב בגין נזקו.לטובת המבוטח בלבד ולמבטח שמורה ז

 
 רכבי המוסד ורכוש המוסד  יחשבו צד שלישי זה כלפי זה . .3.15

 
 פרמיה. תוספת ללא יהיה חלקי  לאחר נזקכינון סכום הביטוח  .3.11

 
אלא אם יוכל המוסד לקזז השיפוי כולל מע"מ בכל מקרה ביטוח לרבות תשלום באובדן מוחלט  .3.11

 מס זה.
 

  : טון  3.5מתייחס רק לרכב פרטי ומסחרי עד   אמצעי מיגון .3.11
 רכב שנכלל ברשימת הרכבים בנספח ה' המיגון יהיה כפי הרשום בנספח. .5.23.1
מבוטחים מאותו קוד דגם כפי רכבים יהיה מיגון ה פרסום המכרז, לאחר תווסף ירכב ש .5.23.2

 ושנת ייצור. 
וערכו אינו  ה' הרשומים בנספחאינו נימנה על הרכבים ו לאחר פרסום המכרזשיתווסף רכב  .5.23.3

כפי רכב  ימוגן -הרכבים בנספח ה' מהרכב היקר ביותר אשר מופיע ברשימת  20%עולה על 
 היקר בנספח.
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ואינו נימנה על הרכבים הרשומים בנספח ה' וערכו גבוה לאחר פרסום המכרז רכב שיתווסף  .5.23.4
ם בין מהרכב היקר ביותר אשר נמצא ברשימת הרכבים בנספח ה' ימוגן כפי שיוסכ 20%מעל 

 בכתב. המוסדהמבטח למוסד ולאחר הסכמת 
קצין עם ומקומות המבטח רשאי לבצע בדיקות מיגון לרכבים המבוטחים בתאום זמנים  .5.23.5

ובהעדרו, על ידי נציגת המוסד. עלות הבדיקה תחול על  ,הבטיחות בתעבורה של המוסד

 המבטח.

 
 מועד עלייתו לכביש ש לרכב אובדן מוחלט להלכה או למעשה במקרה גנבה או . " ערך כינוןכיסוי " .3.13

 15%המבטח ישלם לא יותר מ  . ישולם למוסד ערך רכב חדש ,התרחשות האובדן ביום  עד שנתיים 
 נוספים מערך הרכב שניזוק.

 
או עלות התיקון לפני הנזק מערכו של הרכב  50% לפחות עור שלייחשב נזק בש אובדן מוחלט .3.13

 .מערכו של הרכב לפני הנזק 50%לפחות  ערכםוהשרידים 
 

, ישלם המוסד את הפרש רכישת רכב חדש במקום זה שנגנב או היה באובדן מוחלטבמקרה של  .3.13
ובחישוב  ,לרכב הקודםהפרמיה שבין הפרמיה המתאימה לרכב החדש בהפחתת הפרמיה ששולמה 

 באופן יחסי עד לסוף תקופת הביטוח המקורית .
 

 
 ימילפי לא ) ו קלנדריים ימים 21 יהיה תוךגניבה או אובדן או נזק מוחלט בגין  תשלום התביעה .3.13

 . ) המצאת אישור משטרה או בדיקת שמאי (  מהגשתה –(  עבודה
 

 ההפחתות והתוספות פי ועל לוי יצחק מחירון מחיר לפי יהיה מוחלט אובדן או גניבה בגין שיפוי .3.13
ולמען הסר ספק רכבי או השכרה או ליסינג או רכב מדינה או ציבורי  חברה רכב בגין הפחתה למעט

גם  א. רכב חברה לעניין סעיף זה יקרהמוסד יהיה דינם לגבי הפחתות כדין רכב פרטי בכל שנותיו 
 .רכב של המוסד

 
מערכת למניעת לאחר היום האחרון שנקבע כמועד להגשת הצעות מחיר כלי רכב שתותקן בו  .3.13

 ( הפרמיההמחיר ) מ 3% בשיעור בגינוהנחה תינתן  , תאונות דרכים כגון " מובילאיי/איווקס"
 זאת החל ממועד ההתקנה.ו שהזוכה נקב בו בנספח ה',

 
 

לכל רכבי המוסד ) ללא יוצא מהכלל ( ולכל משך תקופת הביטוח של כיסויים ושירותים נוספים  .6
 :הרכבים 

 
. הכיסוי חל מיום תחילת תקופת כיסויים כמפורט להלן הביטוח מורחב לכלול בנוסף על נזקים לרכב גם 

 :הביטוח ללא כל תקופת אכשרה 
 

על רכב מסחרי מעל  גםכיסוי חל ) וגרירה) חילוץ כולל גם משיכה ( חילוץ דרך ,   שירותי    .6.1.1
השרות . שעות היממה ימות השנה ) למעט יום כיפור ( ובמשך כל בכל שרות  – (   טון  3.5

השרות יינתן גם במקרה של כל מקום בשטח הטריטוריאלי של הפוליסה לביטוח הרכב .ב יינתן
או השרות מכונית  .אל מקום התיקון הרגיל של הרכבהגרירה תעשה  רעידת אדמה והצפה. 

אם מכונית השרות או הגרר לא בתוך שעתיים מקבלת הקריאה.  יגיעוהגרר  מכוניתאו החילוץ 
ך שעתיים והסיבה אינה כוח עליון או מזג אויר או תנאי הדרך שאינם מאפשרים הגעה יגיעו תו

להזמין שרות דרך או גרירה ו/או מי מטעמו ) אך לא יהיה חייב לעשות כך (  ד, אזי יוכל המוס
תוחזר למוסד על פי או חילוץ בגין גרירה או שרותי דרך העלות  .באמצעות מי שיחפוץאו חילוץ 

שרותי הגרירה והחילוץ יחולו גם במקרה של תקלה במערכת הנעילה . זוכה הקבלה על ידי 
כל  .נזק לשני צמיגים ויותר גם במקרה יינתנושרותי הגרירה והחילוץ  .והפתיחה של הרכב 

סוגי השירות על פי סעיף זה לא יותנו בערבות כלשהי ובתנאי כלשהו ובמפורש לא התנאה 
למסירת פרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר . הפרמיה המשולמת לזוכה במרכז היא 

הפרמיה הסופית לכל השירותים הניתנים על פי מכרז זה לרבות אלו הרשומים בסעיף זה . לא 
בגין נסיעה בכביש אגרה או מעבר או מנהרה או אחר . לא יינתן תשלום יינתן תשלום נוסף 

בגין מקום מיוחד או שונה או בלתי שגרתי או מסיבה או גרירה נוסף בגין חילוץ או שירות דרך 
 אחרת כלשהי.

 :ןקמכדל –(  טון  3.5כיסוי זה אינו חל על רכב מסחרי מעל  )  רכב חלופי    .6.1.2
 יהיה "אוטומטי". סוג תיבת ההילוכים של הרכב .6.1.2.1.1
 נפח הרכב יהיה לכל הפחות כפי נפח הרכב שבגינו ניתן הרכב החליפי. .6.1.2.1.2
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גיל נהג מורשה ברכב חלופי הנו כפי הנהג המורשה בביטוח מקיף של  .6.1.2.1.3
 הרכב המבוטח.

יקבל  –) לרבות אובדן מוחלט להלכה ( במקרה גנבה או אובדן מוחלט  .6.1.2.1.4
עד ו ,האירוע על ידי המוסדעל יום ההודעה  ממחרתהחל המוסד רכב חלופי 

 .ולא יותר מעשרים ואחת ימים ליום תשלום התביעה במלואה
במקרה של נזק חלקי לרכב אשר משך התיקון המשוער, על פי  .6.1.2.1.5

שעות  13יינתן רכב חלופי תוך  –דו"ח שמאי, עולה על שלושה ימים 
מהזמן שבו נכנס הרכב למוסך למשך תקופת התיקון בפועל או 

ים, המוקדם מבניהם. רכב אשר מותר בנהיגה וניתן לעשרים ואחד ימ
 .לנסוע בו בתנאים רגילים לא יוכנס למוסך ביום חמישי

 .ולא ימי עבודה (  ימי יומן ) קלנדריהנו מניין הימים  .6.1.2.1.6
סכום ההשתתפות העצמית עבור נזק שנגרם לרכב החלופי לא יעלה על   .6.1.2.1.7

1800  .₪ 
אשראי או אמצעי תשלום מסירת הרכב החלופי לא תותנה במסירת כרטיס  .6.1.2.1.8

 כלשהו .
( , יהיה רשאי נותן השירות לתת  רכב חלופילמרות הרשום בסעיף זה )  .6.1.2.1.9

במקום רכב חלופי החזר כספי כפי תעריפי החשכ"ל ומנהל הרכב הממשלתי 
נותן השירות יודיע למוסד בטרם תחל  .אשר בתוקף במועד האירוע הביטוחי

באם השירות יהיה בדרך של  2016לינואר  1תקופת ההתקשרות , דהיינו לפני 
רכב חלופי או תשלום . הקביעה תהיה חד פעמית לכל תקופת ההתקשרות , 

 .2016דהיינו עד לשלושים ואחת לדצמבר 
 
 

 
 טון  3.5לעיל יחול על רכב מסחרי מעל   6.1.2. סעיף טון  3.5לרכב מסחרי מעל   רכב חלופי   .6.1.3

 ."סמ"ק  1600לכל הפחות נפח הרכב יהיה  : " יקרא  6.1.2.1.2בשינוי כדלקמן : סעיף 
למרות הרשום בסעיף זה ) רכב חלופי ( , יהיה רשאי נותן השירות לתת במקום רכב חלופי 

ר בתוקף במועד האירוע החזר כספי כפי תעריפי החשכ"ל ומנהל הרכב הממשלתי אש
לינואר  1. נותן השירות יודיע למוסד בטרם תחל תקופת ההתקשרות , דהיינו לפני הביטוחי

באם השירות יהיה בדרך של רכב חלופי או תשלום . הקביעה תהיה חד פעמית לכל  2016
 .2016תקופת ההתקשרות , דהיינו עד לשלושים ואחת לדצמבר 

 
ללא תוספת ₪  3000)כגון, כיסא תינוק( עד לסך  ב מכוח דיןביטוח לאביזרים הנמצאים ברכ .3.1

. אולם מוצהר ומוסכם בזאת על ידי המציע 1.5%  פרמיה. מעבר לכך בפרמיה נוספת בשיעור של
שיזכה במכרז זה כי במקרה שבתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח ) תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי (, 

של הרכב כולל כיסוי שכזה ללא תוספת מחיר ,  יחול יחול עדכון ולפיו הביטוח  1986-התשמ"ו
 ולא תגבה פרמיה נוספת בשום מצב. ) מיום תחולתו על פי התקנות (  העדכון

 
ללא תוספת פרמיה. ₪  3500עד לסך המותקנים ברכב ) כגון: מעלון (  ביטוח אבזרים נלווים לנכים .3.1

 .1.5%  בפרמיה נוספת בשיעור שלמעבר לכך 
 

. חיישן רוורס . ) כגון : גגון ואינם אביזרים נלווים לנכים  ברכב לאביזרים שאינם מקורייםביטוח  .3.3
( עד לסך  . שמשות ממוגנות . מערכות למניעת תאונות דרכים / איתוררוורס . מערכת מיגון  מצלמת 

 .8%  נוספת בשיעור שלללא תוספת פרמיה. מעבר לכך בפרמיה ₪  4000
 

ללא תוספת ₪  4000המותקנים  ברכב עד לסך ביטוח לאביזרים המשמשים ללימוד נהיגת נכים  .3.3
 . 1.5%פרמיה. מעבר לכך , בפרמיה נוספת בשיעור של  

 
 

 1500 סךשווי בל עדתיקון או החלפה   -  רכבשב או וידאו ו/או מערכת שמע רדיו ל אובדן או נזק .3.3
מאפיינים  ,מאותו סוג  מכשירלעשות כך, יותקן  אם לא ניתן .למכשיר חלופי מאותו דגם ויצרן ₪ 

יהיה  המוסדשיפוי  –או דומה אם לא ימצא מכשיר תואם  .ואיכות של המכשיר שאבד או ניזוק
 שווי או סוג המכשיר יקבע לפי נתוני המוסד. .וללא ניכוי השתתפות כספי בתשלום 

 
על  החלפה בתוך שני ימי עבודה לכל היותרעל בסיס  כולל שמשות ממוגנות אבנים שבר שמשות .3.3

מרכיבי השמשה כול ההחלפה תכלול את  .ללא כול השתתפות עצמית  ידי ספק של המבטח
השרות  .ביחד עם השמשה גם אם לא ניזוקו או שנידרש להחליפם והאביזרים הצמודים לה שניזוקו

ינת ישראל ) כגון : מלחמה כולל כל סיבה להחלפה למעט אם הסיבה הנה אירוע המכוסה על ידי מד
שני ימי עבודה על ידי הזוכה או מי מטעמו , יוכל המוסד )  ךאם לא תבוצע ההחלפה בתו וטרור ( .
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אך לא יהיה חייב לעשות כן ( לבצע החלפת שמשה בכל מקום שיבחר בו והזוכה ישפה את המוסד 
 בגין הוצאה זו.

 
)למעט תקר ובלאי( גם אם לא נגרם נזק לחלק אחר של כלי  – נזק לצמיגי הרכבבמקרה של כיסוי  .3.3

 הרכב. 
 

. לכל רכב בנפרד תקופת הביטוחעבור ₪  1000לפריט ועד  ₪  450 עד  - ברכב  חפצים אישיים .3.3
 הכיסוי יחול במקרה של גנבת הרכב או פריצה לתוך הרכב.₪.  100השתתפות עצמית 

 .שטרותו המחאות, : כספים לא מכוסים
משטרה לעניין אישור דרוש כל מסמך שהוא למעט לא תחברת הביטוח במקרה גנבה 

לגבי הפריטים  המוסדאותה גניבה הכולל פירוט של הפריטים שנגנבו וכן הצהרה של 
 ם .שנגנבו וערכ

 
 ₪.   20,000עד  - הגנה משפטית .3.15

 
הקיימת לתביעת תחלוף. הזוכה יידע את  על האפשרות וסדיידע את המ הזוכה -  תביעת תחלוף .3.11

בטיפול ובהגשת תביעה כנגד  מוסדלסייע יו התחלוף,אודות התשלום הכספי שקיבל בתביעת  המוסד
. אם על פי זכות התחלוף לזוכההמגיעים  תגמולי הביטוחבשלא נכללו  המוסד המזיק בגין נזקי

גין ניהול התביעה מעבר לאגרת שא בעלות כלשהי בילא י מוסדה התביעה תועבר לטיפול משפטי
 בית משפט בגין חלקו בתביעה ושכר טרחת עו"ד בסכום סביר. 

 
 דפי הרשימה של הפוליסות .   בכליהיה רשום ( הריידרים )  ותההרחבפרוט כל הכיסויים ו  .3.11

 
  

 ומסירת תעודות חובה  הביטוחתקופת  .7

 . 1.1.2016הינו  תקופת הביטוחלתחילת המשוער המועד  .3.1

  .תהא לתקופה בת שנה  הביטוחתקופת  .3.1

 ,  ועליהן מוטבעת חותמת בנק משולמותביטוח החובה  הזוכה מתחייב למסור למוסד, את פוליסות  .8

 תוקף ההצעות .9

 2016לינואר  31עד ליום ההצעות למכרז יישארו בתוקף 

 
 תנאי סף .10

 תנאי הסף הרשומים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 אשר לא תעמוד בכל תנאי הסף למכרז. המוסד יפסול הצעה

אישור מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  .15.1

 .1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

מאת המפקח  תקף ביום הגשת המכרזצילום רישיון המציע המעיד כי למציע רישיון מבטח ישראלי  .15.1

 על הביטוח , בכל אחד מענפי הביטוח הבאים: 

 )עצמי וצד שלישי( ביטוח רכב רכוש .10.2.1

 רכב חובה  ביטוח .10.2.2

)הוכחה תינתן  2013לעיל לכל הפחות משנת  10.2הוכחה כי למציע רישיון כמפורט בסעיף   .15.1

 באמצעות תצהיר חתום על ידי עו"ד או צילומי רישיונות מהשנים הרלוונטיות(.

 , נוסח נספח ב', המעיד כי: רו"חתצהיר חתום על ידי  .15.3

לקוחות  3למציע לכל הפחות  ו( הי  2015,2014,2013) שלוש השנים האחרונותבמשך  .10.4.1

  לקוח.כל לשנה ל ₪  400,000של  רכבבביטוח בהיקף פרמיה 

המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה,  .10.4.2

ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה 

 משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.לא פחות 
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מסמכי המכרז כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז והחוזה בראשי תיבות בתחתית כל  .15.3

(, טופס הצעת המחיר 2עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. על טופס הגשת ההצעה )פרק 

ם המציע, בצירוף חותמת רשמית של ( ייחתמו גם מורשי חתימה מטע4( וסוף החוזה )פרק 3)פרק 

 המציע. 

 

לעיל מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. הצעת מציע שלא תעמוד באחד  10כל האמור בסעיף 

 התנאים תידחה על הסף.

 

 מסמכים נוספים שיצורפו להצעה .11

 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום על ידי המציע )נספח ג'(. .11.1

אישור עו"ד לגבי שמות מורשי החתימה בחברה המוסמכים להתחייב בשם התאגיד ובו דוגמאות  .11.1

 חתימה מטעם המציע )נספח ד'(

 

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור  .11.1

ב' לחוק חובת  2תם בסעיף ותצהיר. בסעיף זה כל המונחים לרבות "אישור", ו"תצהיר" הוא כמשמעו

. רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה 1992 –המכרזים, התשנ"ב 

 זה.   לפרק  20.2והוא יזכה. על פי האמור בסעיף 

 

 הצעת המחיר .12

( ובו פירוט הפרמיות 3המציע יגיש הצעת מחיר מפורטת עפ"י המוגדר בטופס הצעת המחיר )פרק  .11.1

 הנדרשות על ידו לכל סעיף בנפרד. המחיר יתאים לביצוע מכלול השירותים הנדרשים במכרז.  

לל מחירי הפרמיות הנקובים בהצעה שתוגש ע"י המציע בהתבסס על מסמך זה, יהוו את כ .11.1

התשלומים להם זכאי המציע עבור אספקת כלל שירותי הביטוח. לא ישולם על ידי המוסד כל תשלום 

 נוסף בגין הוצאות אחרות כלשהן.

 ."הצעת מחיר"הצעת המחיר תושם בתוך מעטפה נפרדת ועל גבי ההצעה ירשום  .11.1
 

 נציג הספק  .13

איש הקשר בין הספק לבין נציגת "נציג הספק"(. נציג הספק יהיה  הספק יעמיד מטעמו נציג )להלן: .11.1

  המוסד בכל הקשור למתן השירותים על פי המכרז/החוזה.

הספק ימסור לנציגת המוסד את פרטי נציג הספק לרבות : שם פרטי ושם משפחה. מספר טלפון  .11.1

 ישיר נייח. טלפון ישיר נייד . כתובת דואר אלקטרוני . מספר פקס.

עדכונים. הודעות אודות תביעות . טיפול בתביעות ועדכון נציגת נציג הספק יהיה איש קשר למסירת  .11.1

השרות למוסד יינתן על ידי נציג הספק ולא על ידי מוקדנים  המוסד אודות הטיפול לפי הצורך.

 כלשהם.

להציע הספק רשאי להציע כנציגו אחד מעובדיו או סוכן ביטוח או סוכנות ביטוח. במידה ובחר הספק  .11.3

 עליו לעמוד בדרישות הבאות: יהיה כנות ביטוח סוכן ו/או סו כנציגו

לעסוק בענפי הביטוח אליהם  2015תקף לשנת רישיון סוכן/סוכנות הביטוח הבבעלות  .13.4.1

יציג הנציג למוסד רישיון  1.1.2015בתאריך  משתייכים הביטוחים המפורטים במכרז זה.

 , היה ולא יעשה כן יבקש המוסד מהספק להחליף את הנציג. 2015תקף לשנת 

 ביטוח רכב.הוכחה כי סוכן / סוכנות הביטוח מעסיק/ים לפחות שני עובדים בתחום  .13.4.2
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המכרז העתק אם הספק החליט להציע כנציגו סוכן ביטוח או סוכנות ביטוח יהיה עליו לצרף למסמכי  .11.3

 סוכן/סוכנות ביטוח.רישיון 

  .יום עבודהנציג הספק יהיה זמין לפניות המוסד, לכל המאוחר, תוך  .11.3

נציג. הזוכה מתחייב להעמיד נציג ההמוסד יהא רשאי לדרוש מהזוכה בכל עת את החלפתו של  .11.3

דרישתו חדש, הנציג החדש יתחיל בתפקידו רק לאחר אישור נציגת המוסד. אין המוסד חייב לנמק 

זו. הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהפסקת העסקתו 

 נציג הספק במתן השירותים למוסד כאמור. של 

 נזקים .14

גנבות ימסרו לנציג הזוכה על ידי קצין הבטיחות בתעבורה של  ואים נות בגין נזקים או אבדעהוד .13.1

 . או מי שיחליף אותם  המוסד המוסד ובהעדרו, על ידי נציגת

 . הזוכה יספק למוסד רשימת שמאים בפריסה ארצית  .13.1

ובהעדרו, על  ות אודות נזקים ימסרו לשמאי אך ורק על ידי קצין הבטיחות בתעבורה של המוסדעהוד .13.1

 נציגת המוסד. ידי 

שמאי יגיע למוסך או לכל מקום אחר כפי המתחייב מהנזק לא יאוחר משלוש שעות מעת מתן  .13.3

 ההודעה כל כך לו אישית או למשרדו.

 נציגת המוסד .15

  הנציגה מטעם המוסד ) להלן: "נציגת המוסד / האחראית"( לכל עניין הקשור למכרז זה היא:

 

 ציונה קלימי שם:

 ביטוח –ממונה בכירה  תפקיד:

   02  -  6709873 טלפון:

   02  -  6540836 פקס:

 91909, ירושלים 13שדרות ויצמן  כתובת:

 tzoina@nioi.gov.il דוא"ל:

 

 שאלות והבהרות .16

הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בכתב לנציגת המוסד, באמצעות דואר  והבהרותשאלות  .13.1

)שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו(. הפניה תכלול את פרוט על גבי קובץ וורד אלקטרוני 

 ליוםשאלות הבהרה ניתן להעביר עד השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. 

המוסד אינו חייב לענות על  .לא יתקבלו שאלות לאחר מועד זה .12:00בשעה  24.11.2015שלישי 

שאלה שנשאלה, לרבות אם סבר כי התשובה מובנת מאליה. כל השאלות שנשאלו או על חלקי 

 את השאלה כפי החלטתו.ולפרסם המוסד יהיה רשאי לערוך 

באתר  30.11.2015שני  לא יאוחר מיוםבמרוכז  יתפרסמושאלות ההבהרה יחד עם התשובות  .13.1

 .ת ", מדור מכרזים, תחת לינק לשוhttp://www.btl.gov.il   שכתובתו:האינטרנט של המוסד 

 הגשת ההצעות:  .17

 את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים הנלווים אליה, יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה .13.1

  מס'מכרז שא עליה סימני זיהוי כלשהם, שעליה ייכתב "י, שלא תמעטפת המכרז (  –) להלן 

טופס הגשת  - 3פרק  . "למוסד לביטוח לאומי ירכבל שרותי ביטוחספקת לא   2015(2029מ)

 .עליה ירשם "טופס הצעה" במעטפה נפרדתיוגש  הצעת המחיר

mailto:tzoina@nioi.gov.il
mailto:tzoina@nioi.gov.il
http://www.btl.gov.il/
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יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון העותק הנוסף במילה  .13.1

 "העתק". 

 מבנה ההצעה יהיה כמפורט להלן: .13.1

 .תוכן עניינים .1

 הגשת ההצעה.טופס  - 2פרק  .2

לעיל, לרבות הנספחים  10מענה לתנאי סף, לפי סדרם כפי שמופיעים בסעיף  .3

 והאסמכתאות הנדרשים. 

 מסמכים נוספים. 11מענה לסעיף  .4

 יוגש במעטפה נפרדת עליה ירשם "טופס הצעה" טופס הגשת הצעת המחיר - 3פרק  .5

 . אשר תוכנס למעטפת המכרז

 .10.5מסמכי המכרז חתומים כנדרש בסעיף  .6

 מסמכים ונתונים נוספים כמתבקש במסמכי המכרז. .7

 13בשדרות ויצמן  2על המעטפה להגיע לתיבת המכרזים הממוקמת בארכיב שבבניין הראשי בקומה  .13.3

  .12:00שעה  3.12.2015חמישי  לא יאוחר מיוםר יוסי מרציאנו, ירושלים, אצל מ

 

 ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחים בלבד.

 

 מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תובא בחשבון. .13.3

 להקפיד על קבלת אישור זה.בתמורה למסירת הצעתו יקבל המציע אישור על מסירת ההצעה. יש  .13.3

טופס הגשת  – 2כל עמוד במסמכי המכרז והחוזה ייחתם על ידי המציע ברשאי תיבות. בפרק  .13.3

החוזה; יחתמו גם מורשי חתימה מטעם המציע,  - 4טופס הצעת המחיר וסיום פרק  -3ההצעה, פרק 

 בצירוף חותמת רשמית של המציע.

צורפו להצעה שתוגש. כל שינוי שיעשה במסמכי אין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שי .13.3

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך 

אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול לגרום 

הצעת המציע יראה אותה כאילו שינויים אלו לפסילתה של ההצעה. במידה והמוסד יחליט לקבל את 

 לא נעשו כלל.

 

 הערכת הצעות .18

 בחינת ההצעות תעשה לפי המבחן הבא: .2..2

 . מחיר 100%

 הבחינה תעשה בשני שלבים: .13.1

כל הצעה תיבדק למול הדרישות  -התנאים המוקדמים )תנאי סף( ראשון יבדקו הבשלב  .18.2.1

לעיל. הצעה שאינה עומדת בתנאים אלה תיפסל  10 סעיףתנאי סף  המפורטות בסעיף

 ולא תידון כלל.

תנאי  עמדו בכלובשלב השני ייבדקו הצעות המחיר של הצעות שעברו את השלב הראשון  .18.2.2
 תיבחר. וההצעה הזולה ביותר הסף

            
 שינויים והסתייגויות .19

להצעה שתוגש. כל הוספת  ףצרש לאו בכל מסמך אחר שי במסמכי המכרזאין לערוך שינויים כלשהם 

מלל חדש ו/או מחיקה ו/או שינוי שיעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י תוספת 
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הו כאילו בגוף המסמכים בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראו

לא נכתב כלל והוא אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה. במידה והמוסד יחליט לקבל את הצעת 

המציע בחתימתו על הצעה זו, מאשר ומסכים  המציע יראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

 מראש שכל מלל כזה לא תקף והוא נרשם על ידו בטעות ואינו מחייב את המוסד.

 
 צעות של מציעים אחרים התבוננות בה .20

, )להלן: "חוק חובת המכרזים"(, 1992-י חוק חובת המכרזים התשנ"ב"המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ .15.1

 יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה ויזכה. 

סוד  יבמידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמ .15.1

( במפורש אלו פרטים 2, יפרט המציע בהצעתו )פרק  11.3קצועי או מסחרי, כאמור בסעיף מ

בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת 

לבד. ועדת המכרזים הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהה של ועדת המכרזים ב

תהא רשאית עפ"י שיקול דעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי 

והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע 

 מראש כי אין ולא יהיו לו טענות, דרישות או תביעות כנגד המשרד בגין כל החלטה בנדון. 

יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון  .15.1

 בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

 

 בעלות על המכרז וההצעה  .21

 ושימוש בו כרזבעלות על המ .12.2

מכרז זה הוא קניינו הרוחני של המוסד אשר מועבר לרוכש אותו לצורך הגשת ההצעה בלבד. 

 לאחר או לעשות בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.אין להעבירו 

 

 בעלות על ההצעה ושימוש בה .12.1

הצעת המציע והמידע שבה הם קניינו הרוחני של המוסד. למציע תהא האפשרות להשתמש 

בהצעה ובמידע שבה לגבי הצעות לגורמים אחרים. המוסד מתחייב לשמור את תוכן הצעת 

ולא לעשות שימוש בהצעת המציע אלא לצורכי המציע, במסגרת חובת הסודיות הנדרשת 

 מכרז זה )למעט מסירת מידע, הקשור להצעות, כמתחייב מחוק חובת המכרזים(. 

 

 זכויות קניין   .22

המציע מצהיר, כי אין ולא יהיה במתן השירות למוסד, הפרה של זכויות קניין של צד שלישי כלשהו, וכי 

צאה מכן. במקרים בהם זכויות הקניין בחלק מהשירות אין כל מניעה או הגבלה שחלים על המוסד כתו

המוצע או כולו שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה בתוספת הסבר והוכחות, להנחת דעת המוסד, 

למקור הזכויות של המציע להציע למוסד את השירות. כמו כן יבהיר המציע כי ישפה את המוסד בכל 

 מוסד, וקשורה בזכויות השירות המוצע. מקרה של תביעת צד שלישי, שתוגש נגד ה

 

 הפסקת ההתקשרות  .23

ימים במהלך כל  30המוסד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המציע בהתראה מראש ובכתב של 

 תקופת החוזה.
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כל המסמכים המצורפים למסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנת העבודה ותנאיה ויש לראותם  .24

יגיש את הצעתו בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים בהתאם לאמור כנספחים להזמנה. המציע 

  . 18 בסעיף

 

 זכויות המוסד: .25

המוסד וכל מי מטעמו יהיה רשאי לפנות למציעים לקבלת הסברים והבהרות באשר להצעתם, ניסיון  .13.1

ל בכפוף לכללי חוק חובת המכרזים. והעבר שלהם, הצעת המחיר ופרטים אחרים שימצא לנכון, הכ

 יהיה המוסד רשאי לברר פרטים במקומות אחרים להם סיפקו המציעים שירות דומה. כמו כן,

המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  . המוסד רשאי להרחיב או  .13.1

לצמצם את היקף המכרז או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז 

ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה  על הזוכה במכרז,

 תימסר הודעה מתאימה למציעים.

המוסד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות 

ההצעה, תנאיה, או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המוסד מונעת 

ההצעה כדבעי ו/או שתהיינה בה הסתייגויות ו/או שינויים כלשהם מהאמור מלהעריך את 

במפרט ו/או בחוזה. היה והמוסד יבחר בהצעה בה יהיו שינויים ו/או הסתייגויות ו/או תוספות 

 מעבר לאמור במפרט יראו אלו כבטלים ולא יחייבו את המוסד.

הוא, לפני או אחרי הגשת ההצעות, המוסד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז בכל פרק זמן ש .2..1

  לפי שיקול דעתו.
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 טופס הגשת הצעה לאספקת שירותי ביטוח - 2פרק 

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמן 

 91360 ירושלים

 

 של ביםרכלפקת שרותי ביטוח אס 2015(2029מ) הנדון: מכרז מס'

 המוסד לביטוח לאומי

 :של המציע פרטים כללים .1

 ______________________                 שם  .א

 ______________________                     חברהמספר  .ב

 ______________________                      כתובת  .ג

 ______________________                                נייח מס' הטלפון .ד

 ______________________                                           מספר טלפון נייד .ה

 ______________________                              מס' הפקס .ו

 ______________________                              E. MAIL .ז

                                           ______________________ 

 ______________________       ת הבעליםשמו .ח

 ______________________       שמות הרשאים לחייב בחתימתם את המציע .ט

   ______________________ 

   ______________________ 

 ______________________         שם איש הקשר לנושא מכרז זה .י

 ______________________                                           נייחטלפון מספר 

 ______________________                                         ניידמספר טלפון 

 _______________________                                     MAIL     .Eכתובת    

 

כל הקשרים המקצועיים, עסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים : המציע יפרט את ניגוד עניינים .2

ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיהם למוסד בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש לפרט גם קשרים של 

 בני משפחה או תאגידים(.

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים  .3

שירותינו למוסד בהתאם להצעה זו, ובמידה כי יתגלה אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן 

 חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המוסד. 



אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי   - 2015(2029מס' מ)מכרז   

 

 05 

 להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק למניעת החשיפה:   .4

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

ל בכפוף לאמור במכרז וסעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכ

. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת 20סעיף 

  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.המכרזים של המוסד אשר תפעל בעניין זה עפ"י 

 הצהרת המציע והתחייבויות כלליות .5

הננו מגישים בזאת הצעתנו לאספקת השירות, כהגדרתו במסמכי המכרז, ומצהירים שקראנו בעיון  .3.1

רב את כל מסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ותנאיו, הבנו ואנו מסכימים לתנאים, לדרישות 

חלק בלתי נפרד ממנו, ומודיעים בזה, שהצעתנו ערוכה על  ולתנאים הכללים והמיוחדים, המהווים

 פי דרישותיו.

 הננו מצהירים כי קיבלנו, במידה וביקשנו, את כל ההסברים בכל הקשור למכרז. .3.1

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לנו כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי  .3.1

 ו תנאי החוזה על מסמכיהם ונספחיהם.הבנה או אי ידיעה של תנאי המכרז ו/א

אם תתקבל הצעתנו, אנו מתחייבים לספק את השירות לשביעות רצון המזמין ועל פי מפרט  .3.3

הדרישות ושאר תנאי המכרז והסכם ההתקשרות, וזאת בתמורה לסכומים שיפורטו להלן בהצעת 

 (.3המחיר )פרק 

יר מתייחסת למגונים ולמצב כפי אנו מצהירים כי אנו יודעים כי הצעתנו ובכללה הצעת המח .3.3

 שקיימים היום אצל המוסד בפועל.

הננו מצהירים, כי יש לנו הידע המקצועי, הניסיון והיכולת הפיננסית לבצע את השירות עפ"י מסמכי  .3.3

המכרז, ויש ברשותנו האמצעים והעובדים המקצועיים, הדרושים למתן השירות באיכות גבוהה 

 ועפ"י האמור במפרט השירותים.

אנו מתחייבים לספק שירות באיכות גבוהה ביותר הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב ומצהיר  .3.3

שיש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו. אנו מודעים לכך שקיבלנו על עצמנו להציע מתן השירות 

במועד, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור מסיבות כל שהן, לרבות בגין העדר כוח אדם מיומן ו/או 

 דם בכלל.כוח א

במידה והצעתנו תתקבל ע"י המזמין, אנו מתחייבים בזה להמציא ערבויות, ואישורים כפי  .3.3

 .נדרשים במכרז זהש

דרש ננדרש או  ואנו מתחייבים לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים האחרים להם אנ .3.3

 לצורך מתן השירות, למשך כל תקופת ההסכם.

רשאים לקבל את העסקה המעניקה את מרב היתרונות ידוע לנו, כי בקבלת החלטתכם תהיו  .3.15

, להנחיות הכלליות במסמכי המכרז, וכי 13לתקנות חובת המכרזים מס'  22למזמין כאמור בתק' 

תהיו רשאים, למיטב שיקול דעתכם, לבטל את המכרז מטעמים של סטייה מהאומדן ו/או מטעמים 
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נה לנו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן תקציביים ו/או מנהליים ו/או ארגוניים, וכי לא תהיי

 במידה ויבוטל המכרז.

ידוע לנו, כי אתם רשאים להפסיק את ההתקשרות במהלך תקופת ההסכם וזאת תוך מתן הודעה  .3.11

 .יום מראש, ומבלי שתצטרכו לתת נימוקים לכך  30מוקדמת בכתב של 

   . 2016לינואר  31עד אנו מתחייבים כי הצעתנו זו תהא בתוקף  .3.11

 ל בלא שינוי ו/או תוספת.והגשת הצעה מטעמנו מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכ .3.11

עלינו למסור למוסד יהיה  13.12.2015 והודעה על כך תימסר לנו עד, אם נזכה במכרז ידוע לנו כי  .3.13

עד על פי החוקים והתקנות כנדרש בחותמת בנק חתומות משולמות וביטוח חובה  תעודותאת 

 אנו מאשרים ומצהירים בזאת כי הביטוח הנדרש על פי מכרז זה ) מקיף , . 17.12.2015לתאריך 

(  יכנס לתוקף גם אם לא מסרנו תעודות חובה או כל מסמך  והרחבות / ריידרים חובה, צד שלישי 

 אחר לידי המוסד .

 אסמכתאותומסמכים  .6

ותוספת במסמכי המכרז עלולים ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צרוף מסמך כלשהו ו/או עריכת  שינוי  .3.1

 לגרום לפסילת הצעתי ע"י ועדת המכרזים.

 ( √ -רצ"ב להצעתנו המסמכים המפורטים להלן: )סמן ב .3.1

 

 / √X המסמך 

אישור על ניהול ספרים ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(  

 . 1976 –התשל"ו 

בתחומי  תקף ביום הגשת המכרזהמציע המעיד על היותו בעל רישיון מבטח ישראלי  נות שלצילום רישיו 

 הביטוח הרלוונטיים.

 2013הוכחות להיות המציע בעל רישיון מבטח ישראלי בתחומים הרלוונטיים לכל הפחות משנת  

 תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות ותשלום לעובדים )נספח ב'(. 

 על סודיות ומניעת ניגוד עניינים )נספח ג'(.נוסח התחייבות לשמירה  

 זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה )נספח ד'( 

 "עסק בשליטת אישה" המעוניין בהעדפה יצרף אישור ותצהיר. 

 עליה יהיה רשום הצעת מחיר תהטופס יהיה בתוך מעטפה נפרד(.  3) פרק  טופס הגשת הצעת המחיר 

 והפרמיה המבוקשת בעבור על אחד בנפרד נספח ה' ובו רשימת כלי הרכב 

 חתומים  –מסמכי המכרז  

______________ 

 שם התאגיד

_______________  _______________   __________________ 

 חתימה וחותמת          שמות מורשי החתימה                 תאריך          
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 טופס הגשת הצעת המחיר – 3רק פ

 

  לאספקת שרותי ביטוח –2015(2029מ)מס' הצעת המחיר למכרז 

 המוסד לביטוח לאומילרכבי 

הצעת המחיר בשקלים חדשים כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן כל שרותי  הביטוח הרשומים   .1

 במסמכי המכרז המצ"ב. 

בהן שהרישום את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות  .2

 .ך את ההצעהברור ולפיכך לא ניתן להערי ואינ

 פרטים לגבי הצעת מחיר .3

לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים ושאלותיי נענו על ידי המוסד, אני  .א

 מגיש בזאת את הצעתי לאספקת שירותי הביטוח כמפורט במסמך זה.

ידוע לי כי החלטת ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ויתר המסמכים  .ב

 אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.פי שצורפו להצעה זו, ועל 

 יש לכתוב את הצעת המחיר במספרים ובכתב.   .ג

 הצעת המחיר .4

 כל הרכבים הרשומים ברשימת הרכבים המפורטים בנספח  סה"כ הפרמיה הנדרשת על ידנו לביטוח

 הנה _________ש"ח ה'

 _______________________שקלים חדשים .:ובמילים       

  וכולל את ביטוח מקיף + ביטוח חובה + תוספות לכל תקופת הביטוח המחיר הנו סופי. 

  שנים ומעלה 24לנהג שגילו  תמתייחסהפרמיה. 

  'הסכום הנ"ל הנו חיבור של כל הפרמיות בנפרד הנדרשות בעבור כל רכב בנפרד כמפורט בנספח ה

. 

  ימים מיום תחילת הביטוח   30אופן התשלום : תוך. 

 . עדכון מיגון  שינוי נתוני נהג .גריעה .  הוספה  .5

ותחושב  ( תעשה 'מפורט ברשימת הרכבים לביטוח ) נספח הזהה לזה שהוספת רכב חדש לביטוח אשר 

הוספת רכב חדש  .לפי המחיר שצוין על ידי המציע על גבי נספח ה'באופן יחסי לתקופת הביטוח העתידית 

שלו נמנים על אלו המפורטים ברשימת הרכבים לביטוח ) ) הקביעה תהיה לפי קוד הדגם ( אשר סוגו והדגם 

רכב הכי צעיר ברשימת הרכבים מאותו סוג רכב שגילו צעיר מהגיל של התעשה ותחושב כדלקמן : נספח ה' ( 

עבור כל שנה של הצערת הגיל. במקרה הפוך ,  10%בתוספת הרכב ) מחירון ( ואותו דגם יהיה לפי מחיר 

בעבור כל שנה. מקסימום תנודה  10%דהיינו הוספת רכב "מבוגר" תעשה באותה שיטה אך בהפחתה של 

 .הקרוב ביותר לגילו של הרכב המתווסףמהרכב  30% לרכב צעיר או מבוגר תהיה עד לסך 

הוספת רכב חדש שאינו נמנה על הרכבים המפורטים ברשימת הרכבים לביטוח ) נפסח ה' ( תהיה לפי 

, המחיר יכלול  22%ובהפחתה של של הזוכה ) מקיף + חובה ( החל ביום ההחלפה ) התעריפים ( המחירים 

פירושו  התעריף הבסיסי " של הזוכה ) מקיף + חובה ( המחירים". את כל תוכנית הביטוח כפי תנאי המכרז

ברכב פרטי  24)מקיף  +  חובה ( לביטוח נהג מעל גיל הזוכה כפי שהוא קיים אצלה במערכת של החברה 
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או בונוס דהיינו לא יילקח בחשבון  ניסיון  לפי העניין . ללא תוספת מאלוס אחראו   טון  3.5ומסחרי עד 

או המצריך  תביעות . ללא הנחות בגין אי נהיגה בשבת או נהיגת נהגת או כל גורם או סיבה המקנה הנחה

 . תוספת 

 

למרות הרשום לעיל , מבטח אשר זכה במכרז רכבי עובדי מדינה ) לרבות חלק מהמכרז (  , יוכל להשתמש 

 מכרז עובדי מדינה וכל עדכון שחל במהלך שנת הביטוח .במחיר כפי שנקבע לרכב ב

המבטח אשר יבחר לעשות כך , ימציא למוסד הוכחה לכך שזה המחיר המוסכם עם החשב הכללי של משרד 

 .2016האוצר לעניין ביטוח כלי רכב של עובדי מדינה בשנת 

 

)קסקו וחובה  זוכהמקורי של ה ) תעריף (  יחול מחיר מחירון ,ביטוח צד שלישי בלבדלהוספת רכב חדש ב

 . בעבור ביטוח גרירה בלבד₪  150ובתוספת של   22%בהפחתה של (

 במקרה של שינוי נתוני נהג תחול תוספת כדלקמן :

נהג   .מכרז זה בתנאי חיר ביטוח אותו רכבממ 10%תחול תוספת בסך ,     24  - 21 בטווח גילאים נהג  

 .מכרז זה בתנאי ממחיר ביטוח אותו רכב 18%תחול תוספת בסך  21מתחת לגיל 

 

מערכת למניעת תאונות דרכים כגון "מובילאיי" / לאחר היום האחרון להגשת המכרז כלי רכב שתותקן בו 

 עבורו וזאת החל ממועד ההתקנה. שנקבעמהפרמיה  3% תינתן בגינו הנחה בשיעור"איוווס" 

 

 

 _____________ 

 שם התאגיד

_______________   _______________________ __________________ 

 חתימה וחותמת         שמות החותמים המוסמכים            תאריך            
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    נוסח חוזה לחתימה - 4פרק 

 

 לצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז, המציע מחוייב לחתום על חוזה/הסכם.  

 ההסכם המצורף להלן חתום בראשי תיבות על ידי נציגי המוסד לביטוח לאומי. 

 על המציע לחתום בראשי תיבות על ההסכם,  לצד חתימותיהם של נציגי המוסד לביטוח לאומי.   

 החתימה על ההסכם הינה חובה.  

 להורדת החוזה/הסכם  - )עמודים 19-24(  לחץ כאן.

 ]כמו-כן, ניתן להוריד את החוזה / הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע בתוך מודעת המכרז[. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/M(2029)2015-ASKEM.pdf
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 נספח א'

 בוטל
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 2015(2029מ) נספח ב' למכרז מס'

 תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות ותשלום לעובדים

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 לביטוח לאומיהמוסד 

 13שדרות ויצמן 

 ירושלים 

 

אני הח"מ _______________ מרח'______________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי 
 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

_________ ואני מוסמך להצהיר מטעם "המציע"( ואני מכהן כ__ -אני נציג חב' _____________ )להלן:
 -המציע כי

 

לקוחות בהיקף פרמיה של  3( היה למציע לכל הפחות 2013-2015) שלוש השנים האחרונותבמשך  .1

  לקוח.כל לשנה ל₪  400,000

 

המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים  .2

האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום  הקיבוציים וההסכמים

 כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.

 

 -לראיה באתי על החתום  -

_______ ___________   _____________ 

 תעודת זהות         שם פרטי ומשפחה  תאריך 

______________  ______________  ________________  

 חתימה וחותמת          כתובת              תפקיד  

   

 חתימה וחותמת  רו"חשם מלא של  תאריך
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 2015(2029מ)' נספח ג' למכרז מס

 

 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

 מסמך זה ייחתם על ידי המציע 

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי

 13 שדרות ויצמן

 ירושלים

 א.ג.נ

 הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

רכבים של והמוסד לביטוח לאומי )להלן "המוסד"( פרסם מכרז לאספקת שירותי ביטוח 

 "השירותים"(;  מוסד לביטוח לאומי )להלן:ה
 הואיל

 והואיל וחברת הביטוח _____________ מעוניינת להשתתף במכרז זה; 

והמוסד התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל 

המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות 

 המידע;

 והואיל

והוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים למוסד ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ו/או 

לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל אקבל 

פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למוסד ו/או הנודע למוסד ו/או לפעילויותיו בכל צורה 

ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות ולרבות מידע אודות 

 בדי ומבוטחי המוסד )להלן: "המידע"(;עו

 והואיל

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול לגרום לכם 

 ו/או לצדדים נזק , והוא עלול להוות עבירה פלילית;

 והואיל

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 ל המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת ש .1

לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למוסד  1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

ן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את או לאחר מכ

 המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.
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לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או  .3

 התחייבויותיי על פי התחייבות זו.אחרת כדי לקיים את 

 להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. .4

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם  .5

וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, 

 האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

 להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו. .6

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או  .7

או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן  השייך לכם שהגיע לחזקתי

השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר 

 כאמור או של מידע.

שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן  .8

 כאמור לעיל. השירותים

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה  .9

  לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים 

 .1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1997 –פי חוק עונשין, התשל"ז  עבירה על

 .לבניכםהתחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני  .10

 

 ולראיה באתי על החתום

 היום:_____ בחודש:_________ שנת :_______

 המציע:

 ___ שם פרטי ומשפחה:_______________________________ ת"ז:__________

 כתובת:_________________________________

 _________________________ חתימה:

___________________________________________________________________ 

 אישור

הנני מאשר כי ביום ________ הופיע בפני עו"ד ________ במשרדי שברח' ___________, מר 

עצמו ע"י ת.ז מספר ___________/המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי  ______________ אשר זיהה

עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, איש נכונות הצהרתו הנ"ל 

 וחתם עליה בפניי.

 

 חתימה_____________ חותמת________________ תאריך___________
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 2015(0292מ) נספח ד' למכרז מס'

 זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה

 תאריך: ___/___/____         

 

 הח"מ עו"ד __________________,  מרחוב__________________________

 מאשר בזה כדלהלן:

 הנני  משמש  כעו"ד של  התאגיד ______________________________. .0

 

 חתימה בשם התאגיד הנם:                        מורשי .2

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 חתימת ______________מהם מחייבת את התאגיד.

הערה: במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום על 

 ידי רוה"ח או עוה"ד.

 

 הנם: בעלי התאגיד .3

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 הערה: במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי רוה"ח או עוה"ד.

 

 2015(2029מ)הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה )מכרז מס'  .4

 תוך מורשי החתימה המפורטים לעיל הנם:מ .5

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 

 הערות נוספות______________________________________________________

 

                                                                                                             

 יש לצרף טופס זיהוי בעלים זה לגבי תאגיד זה. במידה ומי מהבעלים הנו תאגיד 

  



אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי   - 2015(2029מס' מ)מכרז   

 

 31 

 

 

   'נספח ה
 פרוט רכבי המוסד ביום פרסום המכרז

 
רשם פרמיה לתשלום הכוללת ביטוח י,  ת מחיר לכל הכמותבעמודה האחרונה מצד שמאל תחת הכותרת 

 .  ות+ חובה + הרחברכוש ) מקיף או צד שלישי בלבד ( 

 

 דגם תוצרת סד'
שנת 
 כמות מיגון  דגםקוד  ייצור

מחיר 
 ליחידה

מחיר 
לכל 

 הכמות

1 
 1127275 2012 3*1דימקס איסוזו

אימובילייזר 
 מקורי

2  
 

2 
 1127260 2012 3*3דימקס איסוזו

אימובילייזר 
 מקורי

1  
 

   1 איתוראן 312310 2008 אקורד הונדה 3

4 

הונדה 
 5031238 2010 125 קטנוע

מנעול 
 שרשרת

1   

5 

הונדה 
 5031238 2011 125 קטנוע

מנעול 
 שרשרת

3  
 

6 

הונדה 
 5031238 2012 125 קטנוע

מנעול 
 שרשרת

1   

   1 נגרר נגרר 2012 נגרר ווינגולד 7

8 
  2 איתוראן 1413100 2007 הייס  טויוטה

 

9 
   1 קודנית 413105 2012 ורסו  טויוטה

10 
  1 איתוראן 1413215 2008 לנד קרוזר  טויוטה

 

   1 קודנית RAV4 2014 413208 טויוטה 11

11 
 413118 2015 אוונסיס טויוטה

אימובילייזר 
 מקורי

1  
 

12 
  1 קודנית 413105 2013 ורסו טויוטה

 

14 
 413105 2014 ורסו  טויוטה

קודנית+ וו 
 גרירה

1  
 

15 
 413105 2015 ורסו  טויוטה

קודנית+ וו 
 גרירה

1  
 

16 
 413072 2012 קורולה טויוטה

אימובילייזר 
 מקורי

19   

17 
 413072 2013 קורולה טויוטה

אימובילייזר 
 מקורי

28   

18 
 413083 2014 קורולה טויוטה

אימובילייזר 
 מקורי

12  
 

19 
 413083 2015 קורולה טויוטה

אימובילייזר 
 מקורי

33   

20 
 I10 2012 481206 יונדאי

אימובילייזר 
 מקורי

1  
 

21 
 I20 2012 481270 יונדאי

אימובילייזר 
 מקורי

3  
 

22 
 I20 2014 481270 יונדאי

אימובילייזר 
 מקורי

10   
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23 
 I30CW 2012 481321 יונדאי

אימובילייזר 
 מקורי

10  
 

   3 אינטגלי מקורי I35 2012 481335 יונדאי 24

   6 אינטגלי מקורי I35 2013 481335 יונדאי 25

26 
 588295 2012 2 מאזדה

 אימובילייזר
 מקורי

5   

27 
 588330 2009 3 מאזדה

אזעקה 
 מקודדת

11   

28 
 588330 2010 3 מאזדה

אזעקה 
 מקודדת

2   

29 

 588330 2011 3 מאזדה
קוברה 

קודנית+ 
 עלוקה

4  
 

30 
מרצדס 
   1 איתוראן 3274154 2007 416 משאית

31 
  25 קודנית 1817070 2015 ברלינגו סיטרואן

 

32 
 817128 2013 ג'מפי סיטרואן

קודנית + 
 עלוקה

3  
 

   13 איתוראן 1724602 2008 טרנספורטר פולקסווגן 33

34 
  2 איתוראן 1724631 2008 קרוול פולקסווגן

 

35 
  1 איתוראן 1724631 2009 קרוול פולקסווגן

 

36 
 1729219 2009 קונקט  פורד

אזעקה 
 מקודדת

1   

   4 איתוראן 729187 2014 גלקסי פורד 37

38 
 739342 2012 508 פיג'ו

קודנית + 
 עלוקה

1   

39 
 1739190 2008 פרטנר פיג'ו

אזעקה 
 מקודדת

5  
 

   2 איתוראן 885310 2010 קרניבל  קאיה 40

41 
 1961251 2009 סוואנה  שברולט

איתוראן+ וו 
 גרירה

1   

      2012 נגרר ווינגולד 42

    מפעיל אדם הולך 2002  מלגזה 43

    חשמלית 1995  מלגזה 44

   12   תעודת  חובה סחר רכב 54

   1  בים נושאי שלט סחר רכבכביטוח צד שלישי עבור כל הר 46

 

 (  : ריידרים) חובה + ההרחבות רכב  + רכב רכוש ,נדרשת עבור כל הרכבים סה"כ פרמיה
 

 
 ___________ש"ח

 עדכונים לגבי הרכבים המפורטים לעיל :
 .בלבד צד שלישי וחובה ,יהיה( לעיל  44   43מס'  ) ביטוח המלגזות .א
 .בלבד צד שלישי וחובה יהיהלעיל(  42)מס'  נגרר .ב
     ₪  150,000  מכללים +  ₪  60,000מרכב    =     ₪ 210,000לעיל(   28)מס'  416מרצדס כולל ערך  .ג
 .בלבד צד שלישי וחובה ( יהיהלעיל   3.4.5.6סעיפים  קטנועים ) .ד
במחיר הסופי של כל תעודות ( תירשם בעמודה השמאלית  12לעיל ,  45סה"כ פרמיית סחר רכב ) מספר  .ה

 100%. חישוב זה הנו למבטח שגובה עבור תעודה ראשונה  12ולא לפי מחיר תעודה אחת כפול  התעודות
  50%והנוספות לפי 

 אשר ייסעו תחת תעודת סחר רכב.   , פוליסה אחת לכל הרכביםלעיל(   46)מס' ביטוח צד שלישי סחר רכב  .ו
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