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 למציעיםתנאים והוראות 

 כללי .1

 ת הצעות"( פונה בזאת לקבלהמל"גהמועצה להשכלה גבוהה )להלן: " 1.1

כלי רכב של עובדיה הזכאים להחזר עד לגובה התקרה לרותי ביטוח ישל

לתשלום )ולמעט ביטוחי רשות כגון פנסים ומראות( )להלן: המאושרת 

  "(.השירות)להלן: " א'בנספח כמפורט  ("עובדי המל"גאו " "ים/המבוטח"

 
 את ההפרש שבין התקרה לסך הפרמיה.ישלמו המבוטחים  1.2

 
יובהר כי המל"ג לא תהא אחראית באופן כלשהו לחוזה הביטוח בין  1.3

ערבה באופן כלשהו כלפי הזוכה בנוגע והיא לא תהא  המבוטח לבין הזוכה, 

 .לתשלום התמורה המגיעה לו מהמבוטחים

 
הוראות מכרז זה יהוו חלק מתנאי ההתקשרות בין המל"ג לבין חברת  1.4

 הביטוח הזוכה.

 
 להלן רשימת הנספחים המצורפת למכרז זה: 1.5

 
 מפרט כיסוי ביטוחי לכלי רכב של עובדי המל"ג נספח א'
 ניסיון התביעות נספח ב'
 טופס פרטי המציע נספח ג'
 טופס הגשת הצעה למכרז נספח ד'

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 'הנספח 
תצהיר למקרה שבו חברת ביטוח נוספת נותנת את הכיסוי  נספח ו'

 הביטוחי עבור חבילת ביטוח חיים ונכות
 2016משנת תצהיר בדבר היותו של המציע בעל רישיונות  נספח ז'
 תצהיר אודות היקף פרמיות ללקוחות נספח ח'
 הצעת מחיר נספח ט'
 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים נספח י'

כלי הרכב של עובדי המל"ג, נכון למועד פרסום  טבלת יא'נספח 
 המכרז.  
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 רקע .2

 
 עובדים. 110-במועצה להשכלה גבוהה כ 2.1

 
בבעלות עובדי המל"ג.  כלי רכב 75 - כ כקולקטיב מבוטחים 2018בשנת  2.2

עובדי המל"ג אינם חייבים לבטח את רכבם אצל הזוכה במכרז יובהר כי 

)הזוכה יכונה  והם רשאים לבטח את רכבם בכל חברת ביטוח לפי בחירתם

 .  "(הספק" או ""חברת הביטוח :במכרז זה

 

, נכון למועד פרסום המכרז, מצורפת רשימת כלי הרכב של עובדי המל"ג 2.1

למכרז זה כנספח יא. יובהר כי רשימה זו נועדה בכדי לתת למציעים מצג 

עדכני של רשימת כלי הרכב, ואין היא מחייבת את המל"ג. הצעת המחיר 

של המציע תינתן לכלי רכב של עובדי המל"ג כפי שיהיו לאורך כל תקופת 

 ההתקשרות.

 

 .ב'נספח כניסיון התביעות מצורף  2.2

 

לא יהווה עובדה במסגרת מכרז זה ביחס לכלי הרכב המידע המוצג  יובהר כי 2.3

לרבות מהותית לעניין חוזה הביטוח. בהצעתו מתחייב המציע כי הצעתו 

 במכרז זה. המפורטיםלמגונים  תתייחסהמחיר במכרז זה הצעת 

 
 באופן הבא: התמורה תשולם לחברת הביטוח הזוכה 2.4

  ;קבלת הפוליסותימים מ 21תוך  מהתמורה תשולם 90%א. 

ידי -עלואישורן ולם לאחר סיום בדיקת הפוליסות מהתמורה תש 10% .ב

 המל"ג.

 
בין ההתקשרות בין הצדדים מכוח מכרז זה הם יחס שבין מזמין לקבלן או  2.5

 מוכר שירותים וקונה שירותים, והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעסיק.

 
 תקופת הביטוח ומסירת תעודות חובה  .3

תקופת )להלן: " 31.12.2019ועד ליום  1.1.2019החל מיום הביטוח יהיה  3.1

 "(.הראשונה ההתקשרות

 

בתום תקופת ההתקשרות הראשונה, שמורה למל"ג זכות הברירה להאריך,  3.2

בהסכמת הספק, את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות ועד לארבע שנים 

תקופות )להלן: " נוספות )ארבעים ושמונה חודשים נוספים( בסך הכל

ימים לפחות לפני תום  60, וזאת בהודעה בכתב שתימסר לספק "(האופציה

 , לפי הענייןאופציהאו איזו מתקופות ה התקופת ההתקשרות הראשונ

והפרמיה שתשולם תהיה זאת הקבועה בהצעת המחיר של הספק דהיינו: 

 הרלוונטי, כהגדרתו עובדי המדינה תוספת מתעריףאו ה שיעור ההנחה

 . להלן 12בסעיף 
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ויחולו שינויים האופציה עם הספק,  שיסכימו הצדדים על מימושככל  3.3

בפוליסות של עובדי המדינה, יחולו שינויים אלו גם על עובדי המל"ג, בכפוף 

 .גלקבלת אישור המל"

 

בכל עת  עם הספק, לסיים את ההתקשרותאו עובדי המל"ג, רשאים המל"ג  3.4

 .ומכל סיבה שהיא

 

שעליהן תעודות ביטוח חובה משולמות  , למבוטחיםהזוכה מתחייב למסור  3.5

 20מיום  , וזאת לא יאוחרבנק כעדות לתשלום התעודההמוטבעת חותמת 

 תהליך זה יחזור על עצמוככל שימומשו תקופות האופציה  .2018לדצמבר 

 גם בתקופות האופציה בהתאמה. 

 

 דו"ח תביעות  .4

דו"ח אודות כל   2019בסוף חודש אוקטובר  הזוכה מתחייב למסור למל"ג 4.1

תהליך זה יחזור על עצמו גם  ביחס לאותה תקופת ביטוח. התביעות

 בתקופות האופציה בהתאמה. 

ח התביעות שיוגש יכלול נזקים הנכללים בהגדרת ביטוח מקיף, נזקים "דו 4.2

הנכללים בהגדרת ביטוח צד שלישי )כולל תשלומים בגין תביעות תחלוף או 

 אחרות( ותשלומים הנכללים בהגדרת ביטוח חובה.

 
 נציגת המל"ג .5

 
"( לכל עניין הקשור למכרז זה נציגת המל"גהנציגה מטעם המל"ג )להלן: " 5.1

 היא: 

 ליזי בן דוד שם:

 מנהלת חוזים והתקשרויות תפקיד:

 02-5094584/  02  - 5094596 טלפון:

 , ירושלים 43ז'בוטינסקי  כתובת:

  mechrazim@che.org.il  דוא"ל:

 

פי מכרז זה למל"ג או לנציגת המל"ג -אין לראות בכל זכות שניתנה על 5.2

לפקח, להדריך או להורות לחברת הביטוח הזוכה או למי מטעמה אלא 

 אמצעי להבטיח ביצוע הוראות מכרז זה במלואו.

 
 נציג הספק הזוכה .6

 
 ישמש"(. נציג הספק  נציג הספק)להלן: " יעמיד מטעמו נציג הזוכה הספק 6.1

איש הקשר בין הספק לבין נציגת המל"ג והמבוטחים בכל הקשור למתן 

, לרבות מסירת עדכונים, מסירת הודעות אודות זה מכרז מושאהשירותים 

 תביעות, טיפול בשינויים בתוכנית הביטוח, לפי צורך וטיפול בתביעות.

mailto:%20Lizy@che.org.il%20%20l
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ק ימסור לנציגת המל"ג את פרטי נציג הספק לרבות: שם פרטי ושם הספ 6.2

כתובת ו , מספר פקסטלפון נייד , מספרמשפחה. מספר טלפון ישיר נייח

 .דואר אלקטרוני 

 
תוך  ברמה מקצועית גבוהה, על מתן השירותים ויתחייב ונציגו הספק 6.3

 ושירותיות לשביעות רצון המל"ג.זמינות 

 
אחד מעובדיו או סוכן את להציע כנציגו  כזוכה,, אם ייבחר הספק רשאי 6.4

 : בתנאים הבאיםאשר יעמוד  ביטוח או סוכנות ביטוח. 

 
סוכנות הביטוח רישיון תקף של מדינת או  בבעלות הסוכן 6.4.1

לעסוק בענפי הביטוח אליהם משתייכים  2018ישראל לשנת 

 הביטוחים המפורטים במכרז זה. 

 
סוכן ידי עו"ד לפיו ה-עלאישור רו"ח או תצהיר חתום ומאומת   6.4.2

סוכנות הביטוח מעסיק/ים לפחות שני עובדים בתחום  או

 ביטוח כלי רכב.

 
עם הספק, יציג שיסכימו הצדדים על מימוש האופציה ככל  6.4.3

העומדים בדרישות סעיפים  הספק, סוכן או  סוכנות הביטוח

 לעיל, נכון לשנת מימוש האופציה. 6.4.2-ו 6.4.1

 

 
 ספקה, ואת החלפתו של הנציג ,בכל עת ספק,תהא רשאית לדרוש מה המל"ג 6.5

אישור קבלת יתחיל בתפקידו רק לאחר  אשרמתחייב להעמיד נציג חדש, 

 אין המל"ג חייבת לנמק דרישתה זו. יובהר כי נציגת המל"ג. 

 
 או מי מטעמו לרבות סוכן ביטוח או סוכנות ביטוח, לא יהיה זכאי  הספק  6.6

של  מהחלפתולכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה 

 נציג הספק במתן השירותים למל"ג ו/או לעובדי המל"ג כאמור. 

 
לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או  םאחראייהיו חברת הביטוח או מי מטעמה  6.7

פי כל דין לאנשים המועסקים -פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנה על

 , או לכל אדם אחר, בשל פעולות שביצע.ידיה-על

 
 
 
 נזקים .7

 
או למוקד  ספקבדנים או גנבות ימסרו לנציג הוהודעות בגין נזקים או א 7.1

 ספק.הודעות של ה

 
 הזוכה יספק למל"ג ולעובדי המל"ג רשימת שמאים בפריסה ארצית.  7.2
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שמאי יגיע למוסך או לכל מקום אחר כפי המתחייב מהנזק לא יאוחר  7.3

 מעת מתן ההודעה על כך לו אישית או למשרדו.משלוש שעות 

 
 
 טבלת ריכוז תאריכים .8

 
 להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז: 8.1

 התאריכים הפעילות

 18.10.2018יום חמישי   המכרזפרסום 

מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת 
 המציעים

עד השעה    28.10.2018 -ה ראשון יום 
12:00  

 

  4.11.2018 -הראשון  יום  הבהרהמועד אחרון למענה לשאלות 

מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת 
 המכרזים

עד השעה  11.11.2018-יום ראשון ה
12:00  

 

בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים  סתירהבמקרה של  8.2

 אחרים המופיעים בגוף המכרז, יקבעו התאריכים שבטבלה.

 
שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן  המל"ג 8.3

, המל"גהמועדים המנויים לעיל, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של 

בכלל זה לדחות את המועד האחרון לפרסום ו, www.che.org.il בכתובת

לשאלות ההבהרה או להגשת ההצעות, כל עוד טרם חלף מועד זה, מענה 

 טענה או דרישה בקשר לכך. ולא תהא למי מהמציעים כל 

 
, לפני מל"גבאחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של ה 8.4

המועד האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה, לגבי דחיות מועדים 

ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת 

 המכרז. 

 

המציעים לבדוק אודות פרסום  למניעת ספק מובהר בזאת, כי באחריות 8.5

תשובות הבהרה ועדכונים למכרז, ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או 

עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא ידעו עליו, אף אם 

 פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.
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 ס פרטי המציע:טופ 8.6

 
על מציע, המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט, לשלוח  8.6.1

את פרטיו המלאים  mechrazim@che.org.ilלכתובת הדוא"ל 

' למסמכי גכנספח בטופס פרטי המציע, המצורף ומסומן 

. הטפסים, המתקבלים בדואר האלקטרוני, מועברים המכרז

י הגורמים הרלבנטיים, שיעדכנו את המציעים יד-ללטיפול ע

נציאליים בדבר ענייני המכרז, ככל שיש בכך צורך. הפוט

המציעים הפוטנציאליים מתבקשים שלא לשלוח בקשות 

לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת הדוא"ל באמצעות 

 "אישור קריאה".

 
מציע, שלא ישלח את הפרטים כאמור, לא יקבל הודעות  8.6.2

ועדכונים בדבר המכרז, דבר, העלול לגרוע מיכולתו לזכות 

במכרז, בהיעדר הפרטים הנחוצים, ואף להביא לפסילת 

הצעתו, בשל אי עמידה בתנאים נוספים שיידרשו, ככל 

שיידרשו. מציע, שלא ישלח טופס פרטי מציע כנדרש במסמכי 

 יוכל להעלות כל טענה כנגד המועצה בעניין זה. מכרז זה, לא

 
 שאלות והבהרות .9

 
ר דואבאמצעות שאלות והבהרות הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בכתב  9.1

)שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא  mechrazim@che.org.ilאלקטרוני 

יענו(. הפניה תכלול את פרטי השואל, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. 

לא יתקבלו לעיל.  8.1למועד הקבוע בסעיף שאלות הבהרה ניתן להעביר עד 

  שאלות לאחר מועד זה.

 
 שאלות שיועברו בכל אמצעי אחר או בעל פה לא ייענו. 9.2

 
קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, רשאית בכל עת,  מל"גה 9.3

להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, בכל אופן שהוא, ביוזמתה או 

  במענה לשאלות המשתתפים. 

 
השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז  9.4

  ויפורסמו באתר האינטרנט.

 

 ,בפורמט שלהלן Wordהפונים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ  9.5

 :לרבות השארת תא ריק למתן תשובות 
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מס' 
סידורי 

של 
 השאלה

מספר סעיף  השאלה/בקשה/הבהרה
 ומספר עמוד

 תשובת המל"ג

    

 

אינה מתחייבת להשיב מל"ג יהיה שיקול דעת במתן התשובות, והיא ל 9.6

 .וכן תהיה רשאית לשנות את נוסח השאלה לשאלות כלשהן או לכל השאלות

 

לשאלות ההבהרה יישלח/ו באמצעות הדואר האלקטרוני המענה/ים  9.7

, ויפורסם גם באתר האינטרנט, המשתתף במכרז בהתאם לפרטים שמסר

יהיה שיקול דעת באשר  למל"גוזאת מבלי לחשוף את זהות הפונים. 

 לחשיפת תוכן הפנייה. 

 

 .מל"גאת ה יחייב רק מענה בכתב 9.8

 

רשאית לשנות את תנאי המכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עד למועד  מל"גה 9.9

האחרון להגשת ההצעות למכרז. הודעה על השינוי תפורסם באתר 

 אם נדרש בהתאם לתקנות.  -האינטרנט ובעיתונות 

 

 הודעות אלו יהוו אף הן חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 9.10

 

 תנאי סף  .10

 

 .עלולה להיפסלהצעתו  -ה ויעשה כן  מציע אינו רשאי להגיש הצעה חלקית, הי

 

בכל  , במועד הגשת ההצעות,רשאים להגיש הצעה רק מציעים אשר עומדים

  :באופן מצטבר התנאים המפורטים להלן

 

המציע בעל כל האישורים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבורים,  10.1

 .1976-התשל"ו

 
נוסח ב, יצרף המציע תצהיר 10.1לשם הוכחת התנאי הקבוע בסעיף  10.2

 למכרז. 'ה המצורף כנספח

 
בעל רישיון מבטח ישראלי תקף ביום הגשת הינו חברת ביטוח המציע   10.3

, בכל אחד מענפי הביטוח משרד האוצר של מדינת ישראלמאת ההצעות 

 הבאים: 
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 ביטוח רכב רכוש )עצמי וצד שלישי(. 10.3.1

 רכב חובה. ביטוח 10.3.2

 עבור חבילת ביטוח חיים ונכות.למתן כיסוי ביטוחי  10.3.3

חברת ביטוח, שהיא בעלת לעיל,  10.3.3יובהר כי לעניין סעיף  10.3.4

רישיון מאת משרד האוצר של מדינת ישראל לעסוק בביטוח 

מקיף וביטוח צד ג', רשאית להגיש הצעה שכוללת חובה, ביטוח 

נכות באמצעות ביטוחי עבור חבילת ביטוח חיים ו מתן כיסוי

המאפשר  חברת ביטוח אחרת שהיא בעלת הרישיון המתאים

לה לתת את הכיסוי הביטוחי האמור, ואשר לא הגישה הצעה 

הצעה של מציע אחר לא מהווה חלק מו נפרדת למכרז זה

 .במסגרת מכרז זה

 
 

לעיל, יצרף המציע   10.3 לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי הקבוע בסעיף 10.4

עבור כל אחד מאת משרד האוצר של מדינת ישראל צילום רישיון מבטח 

 הביטוח המפורטים לעיל.ענפי מ

 
לעיל באמצעות חברת ביטוח נוספת יצרף  10.3.3מציע שעומד בסעיף 

, ומאומת הביטוח הנוספתשל חברת ידי מורשי החתימה -תצהיר חתום על

 .' למכרזובנוסח המצורף כנספח   ידי עו"ד,-על

 
החל משנת מאת משרד האוצר של מדינת ישראל המציע בעל רישיון מבטח  10.5

למתן כיסוי ביטוחי עבור ביטוח רכב רכוש )עצמי וצד שלישי( לפחות  2016

 ביטוח רכב חובה.עבור ו

 
לעיל, יצרף המציע תצהיר מאומת  10.6לשם הוכחת התנאי הקבוע בסעיף  10.6

או צילומי רישיונות מהשנים  ' למכרזזבנוסח המצורף כנספח  ידי עו"ד-על

 הרלוונטיות.

 
לקוחות בהיקף פרמיה  3למציע לכל הפחות  והי 2018-ו 2017, 2016בשנים  10.7

  לקוח.כל ל ,לשנה₪  200,000 לפחות שלבביטוח כלי רכב 

 
יצרף המציע תצהיר חתום על ידי  10.8לשם הוכחת התנאי הקבוע בסעיף  10.8

 .למכרז' חעו"ד, בנוסח המצורף כנספח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 הצעת המחיר .11

המציע ינקוב בהצעת המחיר )נספח ט'( את שיעור ההנחה או התוספת  11.1

המבוקש על ידיו ביחס לתעריף הביטוח שנקבע במכרז ביטוח רכב לעובדי 

 (. ביטוח עובדי המדינה"המדינה )להלן: "תעריף 

 
באופן  ויחולהמוצעים שיעור ההנחה או התוספת יובהר כי למניעת ספקות, 

 הרכבים המבוטחים במסגרת הקולקטיב. כלעל אחיד 

 
הצעת המחיר של המציע, תהווה את כלל התשלומים להם יהיה זכאי המציע  11.2

ידי המל"ג ו/או העובדים -עבור אספקת כלל שירותי הביטוח. לא ישולם על

כל תשלום נוסף בגין הוצאות אחרות כלשהן, למעט עבור הרחבות כיסוי על 

 .ו"בסעיף טחשבון העובד כמפורט בנספח א' 

 

 הצעותה בחינת .12

 
המל"ג תבחן את עמידתן של ההצעות בתנאי הסף להשתתפות במכרז,  12.1

 ותפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי המכרז.

 
 100%ההצעות שעמדו בתנאי הסף תדורגנה בהתאם למחיר המוצע בהן ) 12.2

 מחיר(.

 
שלה הוא הזול ביותר והעומדת בתנאי הסף  הכוללהמחיר  שסך ההצעה  12.3

          ימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה.תזכה במכרז, אלא אם נתקי

 
 

 שינויים והסתייגויות .13

 
מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם  13.1

דרישות המכרז. המל"ג תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון 

סמכי המכרז או בתנאיו, אם ייעשו, משום הסתייגות המציע מתנאי במ

 "(.הסתייגותהמכרז )להלן: "

 
להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי המל"ג, והמל"ג תהא  13.2

רשאית לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות, תוך התעלמות ממנה, או 

המל"ג לקבל לחילופין לפסול את ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בחרה 

והמציע יהיה מחויב לעמוד  הצעה כאמור, תודיע על כך למציע בכתב.

בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות שכלל במסמכי המכרז או 

 בהצעתו למכרז.

 
מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי  13.3

ההבהרות, כמפורט להעלות את השגותיו או הערותיו במסגרת הליך 

 לעיל. 9בסעיף
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 הגשת ההצעות .14

 
את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים הנלווים אליה, יש להגיש בשני  14.1

שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שעליה  ,עותקים במעטפה סגורה

עובדי  של רכבכלי לאספקת שרותי ביטוח ל   02/2018מכרז מס' ייכתב "

 ". המל"ג

 
ון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון יש להקפיד על סימ 14.2

 העותק הנוסף במילה "העתק". 

 
הנמצאת ברחוב  מל"גתיבת המכרזים של הלאת ההצעה יש להגיש  14.3

 -הראשון לא יאוחר מיום  )כתובת בוויז "מל"ג"(ירושלים  43 ז'בוטינסקי

 .12:00בשעה  11.11.2018

ובשעה הנקובים לעיל לא מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד  14.4

 תובא בחשבון.

 
 תוקף ההצעות .15

 
 .31.1.2019 עד ליוםכל ההצעות שתוגשנה תישארנה בתוקפן  15.1

 
המל"ג תהיה רשאית לבקש מהמציעים, או מי מהם, להאריך את תוקף  15.2

 ההצעה לתקופה נוספת, אחת או יותר.

 
 תשומר היאשהוכרז כזוכה,  מציעבטל את הזכייה עם שהמל"ג תככל  15.3

את הזכות לממש את ההתקשרות עם המציע אשר הצעתו מדורגת  הלעצמ

שנפסל, על בסיס ההצעה שהוגשה במסגרת  המציעאחרי ההצעה של 

 המכרז.

 
 דרישה למידע נוסף או להבהרות .16

 
ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות  16.1

פשר למציע בכתב או בעל פה ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לא

שאליו תפנה כאמור לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על 

 פני מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.

 
ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, המלצות או  16.2

אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו 

ע בתנאי המכרז, לרבות בתנאי הסף, וכן לבצע כל פעולה אחרת של המצי

 הדרושה לבחינת ההצעה.

 
המציע מתחייב להמציא למועצה, מיד עם דרישתה, כל מידע ו/או אישור  16.3

 ו/או הבהרה כאמור לעיל.
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 המל"ג אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 16.4

 
רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז או לבטלו מסיבות  המל"ג 16.5

ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, 

ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה 

 זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

 
ירה מבחינת המחיר המל"ג רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סב 16.6

לעומת מהות ההצעה, תנאיה, או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי 

 המכרז, שלדעת המל"ג מונעת מלהעריך את ההצעה כדבעי. 

 
 בהצעה הזוכהבמסמכי המכרז ועיון  .17

 
)ה( לתקנות חובת 21עיון במסמכים יעשה בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  17.1

 המכרזים.

 
עתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מציע הסבור כי חלקים מהצ 17.2

"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם חלקים סודייםמקצועיים )להלן: "

, מהם מכרזל 'דנספח למציעים אחרים, יציין במפורש בהצעתו, על גבי 

החלקים הסודיים, וכן, יצרף עותק נוסף של הצעתו, שבו החלקים הסודיים 

 מושחרים.

 
בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת מציע שלא סימן חלקים  17.3

 ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.

 
סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה  17.4

סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר 

 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

 
ול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת יודגש: שיק 17.5

המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות 

 המידה המחייבות רשות מינהלית.

 
, הוכחת בלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי שמו וכתובתו של מציע 17.6

 ד מסחרי או עסקי.והמחיר שהוצע על ידיו לא יהוו סו עמידתו בתנאי הסף

 

 סודיות .18

נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום על ידי המציע 

 ' למכרז.יכנספח בנוסח המצורף 
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 :הוראות כלליות .19

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא  19.1

 למכרז.כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות 

 
מכרז זה הוא רכושה הבלעדי של המל"ג אשר ישמש את  -זכויות קניין  19.2

המציעים לצורך הגשת ההצעה בלבד. אין להעבירו לאחר או לעשות בו 

 שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.

 
 

משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים  –ביטויים המופיעים בלשון יחיד  19.3

 בלשון נקבה ולהפך.משמעם גם  –המופיעים בלשון זכר 

 

כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד, והן לא  19.4

 ישמשו לצרכי פרשנות.

 

את הזכות לבטל את המכרז בכל פרק זמן שהוא,  הלעצמ תהמל"ג שומר 19.5

, והמציע לא יהיה זכאי הלפני או אחרי הגשת ההצעות, לפי שיקול דעת

 לפיצוי כלשהו בגין ביטול המכרז. 

 

 
 הפרות: .20

הפרה חברת הביטוח הוראה מהוראות חוזה זה או לא ביצעה את  20.1

השירותים בהתאם להתחייבויותיה המפורטות במכרז זה, תהא רשאית 

פי כל דין, לבצע בעצמה או באמצעות אחרים -המל"ג, בנוסף לזכויותיה על

 את השירותים וזאת על חשבון החברה.

 
ית להפסיק את ההתקשרות הפרה החברה הפרה יסודית, תהיה המל"ג רשא 20.2

ללא כל התראה מראש, ולבטל את ההתקשרות, וזאת בלי לגרוע מזכויות 

המל"ג לפי הוראות כל דין. כל אחד מהאירועים שלהלן ייחשב כהפרה 

 יסודית:

פי הוראות מכרז זה, כולן -החברה הפרה את התחייבויותיה על 20.2.1

 או מקצתן.

ים החברה לא העמידה את השירותים הנדרשים למבטח 20.2.2

 בהתאם להוראות המכרז.

 
הזכויות, התרופות והסעדים של המל"ג לפי מכרז זה הם מצטברים, ואין  20.3

בכל הוראה במכרז זה כדי לשלול את זכותה של המל"ג לכל זכות, סעד או 

 תרופה בהתאם להוראות המכרז או לפי כל דין.
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 שונות: .21

 

כל שינוי בהוראות מכרז זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים ובכתב.  - שינויים 21.1

למרות האמור לעיל, רשאית המל"ג לפי שיקול דעתה הבלעדי להורות על 

שינויים במתן השירותים כולל היקפם, וחברת הביטוח מתחייבת למלא 

 אחר הוראות המל"ג.

 
לא ייראה ויתרה המל"ג או לא פעלה בקשר להפרת הוראות המכרז,  - ויתור 21.2

של  הפרה שלאחר מכן כל הוויתור או העדר הפעולה כאמור כוויתור על

 אותה הוראה או הוראה אחרת.

 
בחשש  / הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה בניגוד עניינים– ניגוד עניינים 21.3

 מראית עין של חשש לניגוד עניינים. / לניגוד עניינים
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כל מידע הנאסף והמועבר במסגרת המכרז הינו בבעלות  - בעלות במידע 21.4

במסגרת המל"ג, וחברת הביטוח לא תעשה שימוש במידע זה, שאינו שימוש 

  המכרז ללא אישור בכתב מעורך המכרז.
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 סכום מכל הספק לה שחייב סכום כל לקזז רשאית תהיה ג"המל - יזוזק 21.5

 .לספק חייבת שהיא סכום מכל
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סמכות השיפוט הבלעדית, המקומית והייחודית לדון   –  סמכות שיפוט 21.6

בתובענה שעילתה מכרז זה, לרבות ההסכם המצורף לו, תהא נתונה לבתי 

 המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.
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 מפרט כיסוי ביטוחי לכלי רכב של עובדי המל"ג -נספח א' 

יוכלו על פי בחירתם, לבטח כלי רכב בביטוח חובה ומקיף או בביטוח חובה  עובדי המל"ג

 וצד שלישי אצל חברת הביטוח אשר תזכה במכרז, והכל כפי המפורט להלן.

ויחול גם לגבי עובדים  2019 מחיר הביטוח על פי מכרז זה יהיו בתוקף במהלך כל שנת

פים את כלי רכבם במהלך שנה שיצטרפו לביטוח במהלך השנה ו/או לגבי עובדים המחלי

. 2019ובחישוב יחסי עד לסוף שנת  להצעת המחיר של הספקזו. חיוב הפרמיה יהיה בהתאם 

לא יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן  בהצעת המחיר של הספקתעריפי הביטוח שנקבעו 

 . 2019ולא יחול בהם שינוי כלשהו במהלך שנת 

 טון  3.5ביטוח מקיף לכלי רכב פרטי ומסחרי עד  .א

טון נכללים כלי רכב נכים אף אם  3.5בקטגורית ביטוח מקיף לכלי רכב פרטי ומסחרי עד 

 טון עקב ההתקנות הרלוונטיות לכלי רכב נכים. 3.5משקלם יהיה מעל 

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

ג'( התקנית לביטוח כלי רכב על פי תקנות הפיקוח  -על ידי הפוליסה )על כל פרקיה א' ב' ו 

וכל עדכוני התקנות עד  1986-על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(, התשמ"ו

ת, התהפכות ליום תחילת תקופת הביטוח, וכולל במפורש: )בפרק א'(  התנגשות מקרי

ותאונה מכל סוג שהוא,  גניבה,  כל נזק שנגרם עקב גניבה, תוך כדי גניבה ובעת ניסיון 

גניבה, שיטפון, סערה, שלג וברד, התפרצות הר געש, מעשה זדון. בנוסף לכיסויים אלו 

 יכלול ביטוח מקיף גם כיסוי למקרה של רעידת אדמה, נזקי טבע, שביתות ופרעות.

 3.5טון וכלי רכבי נכים אף אם משקלם מעל  3.5כלי רכב פרטי ומסחרי עד ביטוח צד שלישי ל .ב
 טון

ביטוח צד ג' רכוש משמעו ביטוח שהיקף הכיסוי על פיו לא יפחת מתוכן הביטוח כמפורט 

וכל   1986-בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(, התשמ"ו

:  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ביטוח  ב"פרק ב'ום תחילת תקופת העדכוני התקנות עד לי

 בשל נזקי רכוש".

 סף שיפוי והשתתפות עצמית במקרה של נזק מסוג כלשהו .ג

דהיינו ₪.  650סף השיפוי בכל מקרה ביטוח )למעט כיסוי נוסף בגין מראות ופנסים( הנו 

מבוטח חברת הביטוח לא תשלם ל₪,  650במקרה של נזק שסכומו אינו עולה על הסך של 

₪  650או לצד שלישי או למוסך בהסדר סכום כלשהו. במקרה של נזק שעולה על הסך של 

 ₪. 650יקבל העובד את ההפרש בין הנזק לבין 
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 טבלת השתתפויות עצמיות .ד

הסכומים להלן מתייחסים למקרה שבו ניזוק כלי הרכב המבוטח או נגרם נזק לצד שלישי 

 או גם וגם. 

קבועים לכל תקופת הביטוח ולא תחול עליהם הצמדה למדד  הסכומים להלן הם סכומים

 או תוספת אחרת כלשהי.

המבוטח ישלם רק השתתפות עצמית אחת גם במקרה שבו ניזוק הרכב המבוטח וגם צד 

 שלישי וגם אם ישנה ירידת ערך וגם אם ישנו שיפוי נוסף על פי הכיסוי "חדש תמורת ישן". 

 
ום תחילת תקופת הביטוח ( של מבוטחים עם עבר ביטוחי ) עד לי 

 תביעות ויותר 2
 50 40 30 24 21 17 גיל

מוסך 
 הסדר

1400 1050 950 850 750 650 

מוסך שלא 
 בהסדר

1700 1650 1500 1450 1400 1200 

       
מבוטחים עם עבר ביטוחי ) עד ליום תחילת תקופת הביטוח ( של  

 תביעות  0-1
 50 40 30 24 21 17 גיל

מוסך 
  520  600 680 760  840  1,120 הסדר

מוסך שלא 
  960  1,120 1160 1,200  1,320  1,440 בהסדר

       
 

 ביטוח צד שלישי בלבד .ה

 העובד, על פי בחירתו, יכול לרכוש ביטוח סיכוני צד שלישי בלבד  וביטוח חובה.

 . הכיסוי יהיה לכל נהג וההשתתפות העצמית תהיה כפי הטבלה בסעיף ד' לעיל

עובד שבחר להסדיר ביטוח צד שלישי בלבד יהיה מבוטח גם בביטוח חובה, כיסוי לשירותי 

 רותי דרך, ביטוח חיים ונכות והכל כפי המפורט במכרז זה.יגרירה, כיסוי לש

 אמצעי מיגון נדרשים .ו

ו/או    2017בשנת  כלי רכב שהיה מבוטח בביטוח מקיף בתוכנית הביטוח של עובדי המל"ג

יהיה ממוגן כפי המיגון שקיים בכלי רכב ביום תחילת תקופת הביטוח על פי  2018בשנת 

 (  1.1.2019 יום מכרז זה )

את אמצעי המיגון הבאים לבקש כלי רכב שאינו כאמור לעיל, חברת הביטוח תהיה רשאית 

  :( כדלקמן1.1.2019 יוםבלבד ובהתאם לשוויו של כלי הרכב ביום תחילת תקופת הביטוח )

מערכת אימובילייזר )משבת מנוע(, המבצעת ניתוק ₪,  130,000כלי רכב ששוויו עד  .א

 מערכת התנעה ופעולת מנוע בשני מוקדים )הצתה ודלק( או משבת מנוע מקורי. 

לעיל, גם בנוסף לאמור בסעיף א' ₪,  150,000-ל₪   130,000כלי רכב ששוויו בין  .ב

ת מפתחות )קוד אישי סודי(. בנוסף, מערכת האימובילייזר מערכת למניעת גניב

בכלי רכב לפי סעיף זה, צריכה להיות מותאמת לסוג המנוע. היינן, בכלי רכב בעל 
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מנוע דיזל שאין בן מערכת אימובילייזר מקורי, יש להתקין מערכת אימובילייזר 

 ייעודית למנוע דיזל. 

-בנוסף לאמור לעיל בסעיפים א' ו₪ ,   220,000-ל₪   150,000כלי רכב ששוויו בין  .ג

ב' מערכת איתור פעילה המעבירה מידע על מיקום הרכב וכן מנוי בתוקף בחברת 

 איתור. 

  ,בנוסף לאמור לעיל בסעיפים א'₪,   -500,000ל₪   220,000כלי רכב ששוויו בין  .ד

 בנוסף לזו שבסעיף ג'(.ערכת עלוקה ומערכת איתור נוספת )ג', מ-ב' ו

ד' , מערכת -בנוסף לאמור לעיל בסעיפים א', ב', ג' ו₪,  500,000כלי רכב ששוויו על  .ה

איתור ראשית ממוגנת הכוללת קוד אישי סודי, גלאי גרירה וכן שתי מערכות 

 איתור זעירות נוספות לגיבוי.

 

 הפניית מבוטחים לבדיקת מיגון  .ז

 
בדיקה )על מנת לאמת חברת הביטוח, על פי שיקול דעתה, יכולה להפנות רכבים ל .1

את האמור בסעיף ו' לעיל(. עלות הבדיקה תהיה על חשבון חברת הביטוח. מבוטח 

שכלי רכבו נבדק ולא ביצע מיגון כפי שסוכם, תהיה רשאית חברת הביטוח לפעול 

על פי כל דין ותיידע את המבוטח  בדבר הצעדים שבדעתה לנקוט. בדיקת כלי הרכב 

ם החניה של כלי הרכב בסמוך לחצרי המל"ג או תתבצע בחצרי המל"ג או במקו

 בסמוך לביתו של המבוטח ובתאום מראש עמו .

אם מבוטח לא נדרש על ידי חברת הביטוח לבצע בדיקת מיגון, יראו אותו כממוגן  .2

לפי הוראות סעיף זה, וחברת הביטוח לא תהיה רשאית להעלות במקרה זה טענות 

גון של כלי הרכב או אי עמידה בהוראות כלשהן, בכל שלב שהוא, לגבי אמצעי המי

המיגון המחייבות. ביטחה החברה את כלי הרכב )בין אם כלי הרכב עבר בדיקת 

מיגון כאמור ובין אם לא נדרש לעבור בדיקת מיגון(, לא תהיה החברה רשאית 

להעלות טענה כלשהי, בכל שלב שהוא, לגבי אמצעי המיגון של כלי הרכב או לגבי 

 המיגון המחייבות. עמידה בהוראות

חברת הביטוח תהיה רשאית לפעול בהתאם להוראות הדין בעניינו של מבוטח שלא  .3

מיגן את כלי רכבו באמצעי המיגון שנדרשו ממנו, ככל שנדרשו ממנו בהתאם לאמור 

במפרט המכרז, רק בנוגע לכיסוי ביטוחי מפני גניבת הרכב, במסגרת ביטוח נזקי 

ת הביטוח לא תנקוט בכל פעולה שהיא בעניינו של רכוש לרכב פרטי, ובלבד שחבר

הימים הראשונים לתקופת  30המבוטח שלא מיגן את כלי רכבו כאמור במהלך 

הימים הראשונים מיום שהמציאה למבוטח דרישות מיגון.  30הביטוח או במהלך 

ימים בהתאם לדרישת חברת  30במקרה שלא מיגן המבוטח את כלי רכבו תוך 

ייבת להודיע למבוטח, בכל מקרה, בזמן סביר מראש על כל הביטוח, החברה ח

פעולה שבכוונתה לנקוט בהתאם להוראות הדין, ולתת לו שהות סבירה למגן את 

 כלי רכבו לאחר אותה הודעה.  
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 ביטוח של כלי רכב נכה  .ח

טון, יבוטח בהתאם לביטוח כלי הרכב  3.5כלי רכב פרטי ומסחרי שמשקלו הרגיל הנו עד 

של שאר העובדים ובתוספת ביטוח נפרד עבור אביזרי עזר לנכה. הפרמיה שתיגבה עבור 

מערך האביזר.   1.5%אביזרי עזר לנכה אשר מותקנים בגוף הרכב )כגון מעלון( לא תעלה על 

רכת שמאי או בהתאם לדרישת תשלום שניתנה על ידי המוסד ערך האביזר יקבע לפי הע

 שיציג המבוטח. לביטוח לאומי 

  י"אכלי רכב שאיננו נכלל בטבלת הרכבים נספח  .ט

עובד שיחליף כלי רכב או ירכוש כלי רכב ויבוטח לראשונה באמצעות המבטח הזוכה ואשר 

המל"ג נכון למועד פרסום של עובדי  כלי הרכב)רשימת  "איבנספח כלי רכבו לא נכלל 

ף תוספת שהוצעה בהצעת הספק מתעריאו ה בהתאם לאחוז ההנחהישלם פרמיה   המכרז(

 .ביטוח לעובדי מדינה

אותם מעוניינים עובדי יובהר כי הטבלה נספח י"א, משקפת את הרכבים למען הסר ספק, 

הן  ,בשום מקרה, ואין בה כדי לחייב את המל"ג, נכון למועד פרסום מכרז זההמל"ג לבטח 

 . לגבי סוגי הרכבים והן לגבי מספר הרכבים שיבוטחו בפועל ע"י הספק הזוכה

 

על פי בקשת העובדים , "חדש תמורת ישן", מראות ופנסים יוסדר כיסוי ביטוחי נוסף

 ובאופן יחסי לתקופת הביטוח.בסעיף ט"ו במחיר כפי שנקבע המעוניינים בכך 

 הביטוח החלפת כיסוי ביטוחי במהלך תקופת .י

המבוטח יוכל להחליף את תוכנית הביטוח במהלך תקופת הביטוח )מביטוח מקיף לביטוח 

 צד שלישי ולהיפך(.

 ביטול פוליסה או הקטנת פרמיה במהלך תקופת הביטוח .יא

ידי המל"ג תבוטל או הפרמיה בגינה תוקטן במהלך תקופת -אם פוליסה ששולם בעדה על

ידי העובד ישירות -ולמעט כל סכום ששולם על הביטוח, תוחזר הפרמיה העודפת למל"ג

 לחברת הביטוח אשר יוחזר ישירות לעובד.

  שיפוי בגין ירידת ערך  .יב

במקרה של שיפוי המבוטח עקב ירידת ערך לא תחול השתתפות עצמית נוספת מעבר 

 להשתתפות העצמית בגין הנזק לכלי הרכב.  

 תחלוףתביעות  .יג

של המבטח כנגד המזיק או מי מטעמו, תחלוף עת חברת הביטוח תודיע למבוטח על כל תבי

ותפעל לסייע בטיפול למבוטח, בכלל כך סיוע בכתיבת התביעה וניהול התביעה עבור 

 המבוטח, באם יבקש להגיש תביעה כנגד המזיק בגין נזקיו שלא נכללו בתגמולי הביטוח. 
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למען הסר ספק, יובהר כי המבוטח לא יישא בעלות כלשהי בגין קבלת הסיוע כאמור, למעט 

אגרת בית משפט בגין חלקו היחסי בתביעה, ושכר טרחת עו"ד בסכום סביר, אם הטיפול 

 מועבר לטיפול משפטי. 

 כיסויים נוספים שנכללים בתוכנית הביטוח ללא תוספת פרמיה .יד

 שרותי דרך וגרירה

דרך, חילוץ )חילוץ כולל גם משיכה( וגרירה בכל  תספק למבוטח שירותי החברה הזוכה

ימות השנה )למעט יום כיפור( ובמשך כל שעות היממה.  השרות יינתן בכל מקום בשטח 

הטריטוריאלי של הפוליסה לביטוח כלי הרכב. השרות יינתן גם במקרה של רעידת אדמה 

 והצפה.

מקום הקריאה תוך פרק זמן שלא יעלה על שעתיים החברה הזוכה מתחייבת כי  הגרר יגיע ל

מרגע קבלת הקריאה. הגעתו של טכנאי או נציג שירות של החברה )במקום הגרר(. אינה 

אלא אם כן המבוטח אישר במפורש לחברה, לאחר שהחברה ביקשה את  עונה על ההוראה 

סמוך כי היא אישורו לכך ונתנה לו גילוי מלא על המנגנון וזמני ההמתנה המפורטים ב

רשאית לשלוח למקום הקריאה טכנאי של החברה שיבדוק את התקלה בכלי רכב במקום 

הגרר. נתן המבוטח את האישור האמור לחברה, לא יעלה זמן ההגעה של הטכנאי למקום 

הקריאה על שעתיים מרגע קבלת הקריאה. קבע הטכנאי כי קיים צורך בגרירת הרכב, או 

)גם אם בקשה זו אינה תואמת את עמדתן של הטכנאי  ן גרר ביקש המבוטח מהחברה להזמי

וגם אם בקשת המבוטח התקבלה בחברה בטרם הסתיימה בדיקתן של הטכנאי(, תשלח 

החברה גרר למקום הקריאה תוך פרק זמן שלא יעלה על שעתיים מרגע קבלת הקריאה 

 הנוספת שהתקבלה בחברה. 

שר במקרים חריגים בלבד, ביניהם : כוח חריגה סבירה מפרקי הזמן שתוארו לעיל תתאפ

עליון. תנאי מזג אוויר קשים, חסימות כבישים או עומסי תנועה כבדים. אשר מונעים 

מהגרר להגיע למקום הקריאה תוך שעתיים ממועד הקריאה, ובלבד שההארכה תהיה לפרק 

בהפרת  למען הסר ספק מובהר בזאת כי יראודקות.  60 זמן נוסף סביר שאינו עולה על 

ההוראה שבסעיף קטן זה כהפרת התחייבויותיה של חברת הביטוח לפי מכרז זה. לכל דבר 

יוכל המבוטח, על פי בחירתו, להזמין שרות  ועניין. בהתאם לכך, במקרה של הפרה כאמור

 גרירה או שרותי דרך מספק אחר ולקבל החזר כספי כפי הוצאותיו מחברת הביטוח .

ולו גם במקרה של תקלה במערכת הנעילה והפתיחה של כלי שרותי הגרירה והחילוץ יח

הרכב. שרותי הגרירה והחילוץ יינתנו גם במקרה נזק לשני צמיגים ויותר. כל סוגי השירות 

על פי סעיף זה לא יותנו בערבות כלשהי ובתנאי כלשהו ובמפורש לא התנאה למסירת פרטי 

לזוכה במכרז היא הפרמיה  כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר . הפרמיה המשולמת

הסופית לכל השירותים הניתנים על פי מכרז זה לרבות אלו הרשומים בסעיף זה. לא ישולם 

תשלום נוסף בגין נסיעה בכביש אגרה או מעבר או מנהרה או אחר. וכן, לא ישולם תשלום 

או  נוסף בגין חילוץ או שירות דרך או גרירה בגין מקום מיוחד או שונה או בלתי שגרתי

 מסיבה אחרת כלשהי.
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 רכב חלופי 

 גמור להלכה.גניבה או אובדן או אבדן 

חברת הביטוח תספק למבוטח כיסוי לכלי רכב חלופי במקרה של גניבה או אובדן או אבדן 

גמור להלכה לכלי הרכב למחרת יום ההודעה על הנזק. כלי הרכב החלופי יהיה לשימוש 

ימים מיום  21 -במלואה. אשר תשולם לא יאוחר מהמבוטח עד ליום תשלום התביעה 

 ימי שישי, שבת וחגים. הגשתה. במניין הימים שבפסקה זו יבואו גם 

 

 תאונה

חברת הביטוח תספק למבוטח כיסוי לכלי רכב חלופי במקרה של תאונה, אשר התיקון 

ימים.  הנדרש לרכב כתוצאה מכך, יימשך על פי דוח שמאי, למשך תקופה העולה על שלושה

כלי הרכב החלופי יינתן תוך ארבעה ימים שתחילתם ביום שבו נכנס כלי הרכב למוסך )כך 

חלופי ביום רביעי לכל המאוחר(. כלי רכב יינתן  למשל, אם הרכב נכנס למוסך ביום ראשון,

הרכב לא יימשך למשך תקופה העולה על שלושה ימים, כלי נכתב בדוח השמאי כי תיקון 

ארך למעלה משלושה ימים מכל סיבה שהיא, יקבל המבוטח כלי רכב  אך התיקון בפועל

חלופי למחרת היום השלישי האמור. יובהר, כי ככל שהתיקון בפועל נמשך, מכל סיבה 

שהיא, מעבר לתקופה שנכתבה בדוח השמאי, יינתן כלי הרכב החלופי למשך  תקופת 

. במניין הימים שפסקה זו ימים, לפי הנמוך מבניהם 10 התיקון בפועל כאמור או למשך

סך הזמן בו שהה כלי  -לעניין סעיף זה, "תיקון בפועל" יבואו גם ימי שישי ,שבת וחגים. 

 הרכב במוסך לצורך תיקונו. 

 

 השתתפות עצמית

על המבוטח תחול השתתפות עצמית כפי הרשום בטבלת ההשתתפויות העצמיות, סעיף ד 

 וני נהג )כגון גיל וניסיון תביעות(. לעיל, במקרה של תיקון כלי הרכב לפי נת

 

 סוג כלי הרכב החלופי

 סוג תיבת ההילוכים של כלי הרכב יהיה "אוטומטי".

 נפח כלי הרכב יהיה לכל הפחות כפי נפח כלי הרכב שבגינו ניתן כלי הרכב החליפי.

גיל נהג מורשה בכלי הרכב חלופי הנו כפי הנהג המורשה בביטוח מקיף של כלי הרכב 

 המבוטח.

 שבר שמשות על בסיס החלפה

חברת הביטוח תספק למבוטח שרות של החלפת שמשות . החלפת השמשה תיעשה תוך שני 

 ימי עבודה לכל היותר. 

 כל אחד מבין הימים ראשון עד שישי .  -לעניין פסקה זו "יום עבודה" 

שנידרש ההחלפה תכלול את כל מרכיבי השמשה והאביזרים הצמודים לה שניזוקו או 

בכל מקום בו קיים מנין  -להחליפם ביחד עם השמשה גם אם לא ניזוקו. לעניין סעיף זה 

"( ימים מיוחדים" ימים, יבואו במניין הימים גם ימי מנוחה ושבתון שעל פי חיקוק )להלן:

 אלא אם הימים המיוחדים הנם הימים האחרונים שבמניין הימים. 
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 לרבות כזו המכונה מערכת מולטי מדיה (  מערכת שמע לכלי הרכב )מכל סוג שהוא

במקרה של אבדן ₪ .   1,500מערכת השמע בכלי הרכב המבוטח תהיה מבוטחת עד לסך של 

תותקן מערכת חלופית ללא עלות. המערכת החלופית שתותקן תהיה מאותו דגם או נזק, 

להתקין  ומאותו יצרן של מערכת שאבדה או ניזוקה כאמור, ואולם אם אין כל אפשרות

את מערכת כאמור, ניתן יהיה להתקין מערכת מאותו סוג ומאותה איכות של המערכת 

שאבדה או ניזוקה ובעלת אותם מאפיינים של המערכת כאמור. אם לא תימצא מערכת 

 ₪. 1250 -חלופית שעונה על התנאים הנדרשים כאמור, ישופה המבוטח ב

הצהיר אודות סוג ודגם המערכת בעת הסדרת הביטוח יוכל המבוטח על פי בחירתו ל

 שמותקנת בכלי רכבו .

 בעת הסדרת הביטוח תוכל חברת הביטוח על פי בחירתה, לבקש את פרטי המערכת .

על ההפרש  5%המבוטח יוכל, על חשבונו, להגדיל את סכום הביטוח למערכת בעלות של 

 לערך המערכת. ₪  1500שבין 

 חפצים אישיים 

לפריט ₪   450 צים אישיים בכלי הרכב . סכום הפיצוי הינו עדכיסוי לאבדן או נזק לחפ

למקרה ₪   100השתתפות עצמית בסך לסה"כ חפצים בתקופת הביטוח. ₪   1,000 ועד 

ביטוחי.  חברת הביטוח רשאית לא לכלול בכיסוי הביטוחי אך ורק את החפצים הבאים : 

לא נמנה ברשימת החפצים  המחאות ושטרות. למען הסר ספק, כל פריט אשרכספים, 

 כאמור, חברת הביטוח תכלול אותו במסגרת הכיסוי הביטוחי. 

במקרה של גניבת כלי הרכב, או גניבת חפץ אישי מכלי הרכב, חברת הביטוח לא תהא 

רשאית לדרוש מהמבוטח, כתנאי לתשלום הפיצוי האמור, כל מסמך כלשהו, למעט אישור 

ולל פירוט של הפרטים שנגנבו, וכן הצהרה של המבוטח תלונה למשטרה לעניין הגניבה, הכ

לגבי הפריטים שנגנבו והערכה לעניין שווים של אותם פריטים. במקרה של תאונה על 

 המבוטח להוכיח לשמאי כי הפריט ניזוק. 

 הגנה משפטית 

  20,000בתביעות נגד המבוטח, חברת הביטוח תספק למבוטח הגנה משפטית עד לסך של

₪.  

 מיגי הרכב נזק לצ

)למעט תקר  –חברת הביטוח תספק למבוטח כיסוי במקרה של נזק לצמיגי כלי הרכב 

 ובלאי( גם אם לא נגרם נזק לחלק אחר של כלי הרכב.

 ביטוח לאביזרים הנמצאים בכלי הרכב מכוח דין

הביטוח כולל שיפוי המבוטח בגין נזק או אבדן של אביזרים הנמצאים בכלי הרכב מכוח 

 הדין.

 מום אוטומטי של סכום הביטוחקי



24 

 המבוטח לא יחויב בפרמיה נוספת בגין השבת סכום הביטוח לקדמותו לאחר נזק. 

 חלפים חדשים ומקוריים

הכיסוי הביטוחי על פי מכרז זה יכלול ביטוח מלא לחלפים חדשים ומקוריים בגין נזקים 

   לרכב שגילם אינו עולה על שנתיים.

 .1961 –שיפוי מעל תשלום המדינה על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א 

פי חוק מס רכוש וקרן -הביטוח על פי מכרז זה יכלול כיסוי נוסף להפרש שבין הפיצוי על

, וההוראות שנקבעו מכוחו לבין הנזק הממשי שנגרם לכלי רכב  -1961פיצויים, התשכ"א 

 המבוטח. 

 נהיגת נהג אקראי

ח על פי מכרז זה יכלול ) מקיף, צד שלישי וחובה ( כולל נהיגת נהג אקראי ללא הביטו

 הגבלת גיל ו/או וותק בנהיגה. 

 דוגמאות לנהיגת נהג אקראי: 

 נהיגה במהלך חילוץ או תיקון או שיפור או הוספה לכלי הרכב או לאביזריו;

 נהיגה בעת החניית כלי הרכב;

 קוי;נהיגה במקום טיפול לרבות שטיפה וני

הרחב זה חל לטובת המבוטח בלבד ולמבטח שמורה זכות התביעה כלפי הנוהג בכלי הרכב 

 בגין נזקו.

 גבולות האחריות כלפי צד שלישי רכוש 

למקרה. גובה ההשתתפות ₪   1,000,000גבולות האחריות כלפי צד שלישי רכוש יהיו בסך 

 העצמית 

ם לגיל הנהג וכפי הרשום תהא בהתאם לעלות השתתפות במוסך שלא בהסדר, בהתא

בטבלת ההשתתפויות העצמיות . למען הסר ספק, יובהר כי המבוטח לא יחויב בתשלום 

דמי השתתפות עצמית פעמיים בגין אותו מקרה ביטוח )כאשר למשל, במקרה ביטוח שגרם 

 גם למבוטח נזק וגם לצד שלישי(. 

 תשלום מקדמות 

כים, חברת הביטוח תשלם באופן במקרים בהם המבוטח מתבקש לשלם מקדמות למוס

מידי את המקדמות, מתוך הכספים המגיעים למבוטח על פי הפוליסה, עד לסילוק סופי של 

 התביעה. 
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 חבילת ביטוח חיים ונכות 

כל עוד ביטוח הרכב )רכוש( בתוקף, יחולו הכיסויים המפורטים להלן ללא תוספת פרמיה. 

 מיום תחילת תקופת הביטוח.סכומי הביטוח להלן יהיו צמודים למדד 

הביטוח אינו מותנה בהצהרה כלשהי לרבות הצהרת בריאות, ואינו כפוף או מושפע מהיות 

ביטוח אחר מקביל, ולמען הסר ספק מבוטח יקבל פיצוי גם אם קיבל או יקבל פיצוי 

מפוליסת ביטוח אחרת או נוספת או הסכם ביטוח אחר כלשהו המקנה לו פיצוי ולרבות 

 ל פי החוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.פיצוי ע

 ימים מיום המצאת כל המסמכים הנחוצים. 21הפיצוי ישולם תוך 

.  65ומבוטחים מעל  65תוכנית הביטוח מחולקת לשתי קבוצות גיל : מבוטחים עד גיל 

חילוף הגיל במהלך תקופת הביטוח או יציאה לגמלאות או הפסקת עבודה מכל סיבה לא 

צורך קביעת הגיל, והגיל לצורך ביטוח זה יהיה כפי הגיל ביום תחילת יילקח בחשבון ל

 תקופת הביטוח.

למקרה מוות או נכות ₪  120,000)כולל( יהיו מבוטחים בסכום של  65מבוטחים עד גיל 

מבוטחים המבוטח ובת/בן הזוג  בביטוח זה יהיו תמידית ומוחלטת כתוצאה מתאונה.  

 )כולל ידוע/ה בציבור(.

למקרה מוות  ₪  9,000)כולל( יהיו מבוטחים בסכום של   75ועד לגיל  65מעל גיל  מבוטחים

 למקרה מוות כתוצאה מתאונה או  נכות תמידית ומוחלטת כתוצאה מתאונה.₪  60,000  -ו

 לא יהיה מבוטח בביטוח למקרה מוות או נכות. 75מבוטח מעל גיל 

לקביעת נכות . במקרה שבו נגרמה אחוזי הנכות יקבעו לפי המבחנים של הביטוח הלאומי 

נכות שאינה בהגדרות של הביטוח הלאומי, יקבע שעור הנכות על ידי רופא מומחה שאינו 

 מטעם חברת הביטוח.

ימים ממועד המצאתם של המסמכים   -21סכום הביטוח האמור ישולם לא יאוחר מ

 הנדרשים לעניין זה. 

הסייגים יחולו אם נרשמו במפורש במסמך  סייגים מותרים לרישום על ידי חברת הביטוח. 

 שנמסר למבוטח:

ניסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכון )פרט לניסיון להציל חיי אדם(, או  .1

 השתתפות המבוטח בביצוע פשע. 

 שימוש בסמים, פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופא.  .2

או בלתי סדירים,  מלחמה או סכסוך מזוין, או פעולה של כוחות עוינים, סדירים .3

או השתתפות בפעולות מלחמתיות או בפעולות צבאיות, אם המבוטח זכאי לפיצוי 

 מגורם ממשלתי. 

 שירות המבוטח בצבא, אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.  .4

 טיסת המבוטח בכלי טיס כאיש צוות.  .5

 ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני או קרינה מייננת.  .6
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 ביטוחי תמורת פרמיה נוספת על חשבון העובדהרחבות כיסוי  .טו

הכיסויים להלן ניתנים לרכישה רק במועד ההתקשרות עם חברת הביטוח )דהיינו לא 

המל"ג תציין בהזמנה מול הזוכה אלו תתאפשר הוספת כיסוי במהלך תקופת הביטוח(. 

 עובדים מעוניינים בתוספות.

 מבוטח לחברת הביטוח.ידי ה-הפרמיה הנוספת בגין כיסויים אלו תשלום על

חודשים מיום עלייתם לכביש  24" לכלי רכב שגילם עד חדש תמורת ישןביטוח " .1

 ועד קרות מקרה ביטוח . 

העובד על פי בחירתו, יוכל להרחיב את הכיסוי הביטוחי בביטוח מקיף ולכלול 

כיסוי לפיו במקרה שכלי הרכב נגנב או שנגרם לכלי רכב אובדן גמור או אובדן גמור 

הלכה , הוא יקבל את ערך כלי רכב חדש. הכיסוי על פי הרחב זה )ההפרש בין ערך ל

משווי כלי  15%כלי רכב חדש לבין ערך כלי הרכב המבוטח ( מוגבל עד לשיעור של 

תוספת הפרמיה בעד הרחבה זו הינה בשיעור של הרכב ביום קרות מקרה הביטוח. 

 מפרמיית ביטוח מקיף.  4.5%

)כולל פנסי חנייה  ואיתות(. כיסוי לחלקים אלו גם אם לא  יםביטוח מראות ופנס .2

 נגרם נזק לחלקים אחרים של כלי הרכב. 

העובד על פי בחירתו יוכל להרחיב את הכיסוי הביטוחי בביטוח מקיף ולכלול כיסוי 

לפיו במקרה שבו ניזוק פנס או מראה באופן תאונתי )לא כתוצאה מבלאי( ישולם 

גובה ההשתתפות העצמית לכל מקרה ₪.   2,500י שלהתיקון עד לסך מקסימל

 ₪ .   55תוספת הפרמיה בעד הרחבה זו הינה בסך ₪.   250ביטוחי יהיה

 ביטוח לאביזרים שאינם מקוריים בכלי הרכב  .3

ביטוח לאביזרים שאינם מקוריים בכלי הרכב ו/או שאינם נמצאים בו על פי דין 

הוזכרו בסעיף כלשהו לעיל. יבוטחו ן/שאינם אביזרים נלווים לנכים ו/או לא 

 שתשולם על ידי המבוטח לחברת הביטוח. 5%  תמורת פרמיה נוספת בשיעור של
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 ניסיון התביעות - 'בנספח 

 

 סה"כ עלות  שנת חיתום

 ש"חתביעות 

2016 338,000 

2017 144,000 

2018 98,700 
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 טופס פרטי המציע -נספח ג' 

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 mechrazim@che.org.il"ל: בדוא

ת שירותי לאספק  02/2018מכרז פומבי מספר אנו/י הח"מ מצהירים, כי מצויים בידינו מסמכי 

, ומבקשים לשלוח לנו כל הודעה בדבר המכרז מועצה להשכלה גבוההביטוח לכלי הרכב של עובדי ה

 האמור לכתובת דואר אלקטרוני הבאה:

  __________________ _____________ מספר תאגיד: שם המציע: __________________

  _______________________________________ שם ותפקיד איש הקשר לצורך מכרז זה: 

  ___________________ נייד :  מספר טלפוןמספר טלפון : ________________________, 

  ______________________________________________________ מספר פקסימיליה : 

  ______________________________________________________________ כתובת: 

  __________________________________________________ כתובת דואר אלקטרוני: 

כרז, המועצה פטורה מלשלוח לנו הודעות ועדכונים בדבר המ  -ברור לנו, כי אם טופס זה לא נשלח 

ואז נהיה עלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים נוספים והבהרות, שהמועצה 

תפרסם מזמן לזמן לאחר עריכת המכרז, ככל שתפרסם, או שעלולים להיפגע סיכויינו לזכות בהליך, 

 בהעדר מידע מספיק, אשר ימצא באותה עת בידי המתמודדים האחרים.

בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת הדוא"ל באמצעות הנכם מתבקשים שלא לשלוח 

 "אישור קריאה".

 בברכה,

  ___________________ ; חתימה:  ____________________________ שם מלא ותפקיד: 

  ___________________ ; תאריך:  ___________________________ חותמת של המציע: 
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 למכרז טופס הגשת הצעה - 'דנספח 

 

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 המועצה להשכלה גבוהה

  ירושלים

 

לאספקת שירותי ביטוח לכלי הרכב של עובדי  02/2018מכרז פומבי מספר הנדון: 

  המועצה להשכלה גבוהה

 (:פרטים כללים של המציע )חברת הביטוח

 

  שם

  מספר חברה

  כתובת

  מספר טלפון נייח

  מספר טלפון נייד

  כתובת דוא"ל

  שמות בעלי החברה

  

  

 שמות הראשים לחייב בחתימתם את המציע לעניין מכרז זה:

  

  

  

  שם איש קשר לנושא מכרז זה

  מספר טלפון נייח

  מספר טלפון נייד

  כתובת דוא"ל

 

הצעתנו זו ניתנת לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי המכרז,  .1

ולאחר שניתן לנו זמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר שקיבלנו את כל הפרטים, שהיו 

הגשת הצעה. אנו מצהירים, כי אנו מקבלים את כל התנאים המפורטים  נחוצים לנו לשם

 במסמכי המכרז ומתחייבים לכל הנדרש, ללא סייג.
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אנו מצרפים לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרז, וקובץ  .2

 ידי הנ"ל בראשי תיבות.-מסמכי המכרז כשכל אחד מעמודיו חתום על

את  לאחר להעביר ידוע לנו ואנו מסכימים, כי לא נהיה רשאיםאנו מצהירים בזה, כי  .3

 או מקצתן. כולן שייחתם עמנו, באם נבחר כמציע זוכה, ההסכם על פי זכויותינו או חובותינו

אנו מגישים הצעה זו מבלי שערכנו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי,  .4

יאליים או מי מטעמם במכרז זה לגבי איזה מן עם המשתתפים האחרים או משתתפים פוטנצ

 ידינו.-הפרטים המפורטים בו ואשר מוצעים על

אנו מצהירים בזאת, כי נעשה שמוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל  .5

 השירותים לפי מכרז זה.

נים או אנו מתחייבים להימנע מכל פעולה בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניי: ניגוד עניינים .6

אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או וכן,  מראית עין של חשש לניגוד עניינים בקשר למכרז זה.

לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד 

יתגלה חשש לניגוד עניינים  אםאינטרסים עם מתן שירותינו למל"ג בהתאם להצעה זו, ו

  מל"ג.ל כך בהקדם האפשרי  עלנודיע כאמור, 

הנימוק  , לרבותלהלן הסעיפים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי .7

 מניעת החשיפה:  בקשתנו לל

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם למחיר סעיפים הנוגעים יובהר ויודגש כי 

כול בכפוף לאמור במכרז. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך חסויים. ה

י פ-עלכלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המל"ג אשר תפעל בעניין זה 

  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

גונים שמותקנים יאנו מצהירים כי אנו יודעים כי הצעתנו ובכללה הצעת המחיר מתייחסת למ .8

 מפורט במכרז.כ של עובדי המל"ג רכבכלי הב

  מושאאת השירות לספק מצהירים, כי יש לנו הידע המקצועי, הניסיון והיכולת הפיננסית אנו  .9

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

 האמור במפרט השירותים. פי-ועל גבוהה 

והה ביותר הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב אנו מתחייבים לספק שירות באיכות גב .10

ומצהירים שיש ביכולתנו לעמוד בדרישות אלו. אנו מודעים לכך שקיבלנו על עצמנו להציע 

, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור מסיבות כל ים הקבועים במכרזהשירות במועדלספק את 

 שהן, לרבות בגין העדר כוח אדם מיומן ו/או כוח אדם בכלל.
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נו מתחייבים לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים האחרים להם אנו נדרש או א .11

 נדרש לצורך מתן השירות, למשך כל תקופת ההסכם.

 הגשת הצעה מטעמנו מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכול בלא שינוי ו/או תוספת. .12

יהיה עלינו למסור  1.12.2018 ליום והודעה על כך תימסר לנו עד ,ידוע לנו כי אם נזכה במכרז .13

, דין בנק כנדרש על פי הלעובדי המל"ג תעודות ביטוח חובה משולמות וחתומות בחותמת 

 .2018לדצמבר  3מיום  לא יאוחר וזאת

חובה  , אנו מאשרים ומצהירים בזאת כי הביטוח הנדרש על פי מכרז זה )מקיף , צד שלישי .14

סרנו תעודות חובה או כל מסמך אחר לידי עובדי וכיסויים נוספים(  יכנס לתוקף גם אם לא מ

 המל"ג .

 

______________ 

 שם התאגיד

 

 

_______________  _______________   __________________ 

 חתימה וחותמת         מורשי החתימהשם                  תאריך          

 

_______________  _______________   __________________ 

 חתימה וחותמת                   שם מורשי החתימה                 תאריך          
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 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -' הנספח 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 

אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 כדלקמן:

 

"( המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ )להלן:  " .1

]*יש לנקוב בשמה המלא של חברת הביטוח כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות[, 

לאספקת שירותי ביטוח לכלי הרכב של עובדי המועצה  02/2018למכרז פומבי מספר 

 .להשכלה גבוהה

הנני משמש כ_____________ במציע ]* יש לנקוב בתפקיד אותו ממלא המצהיר  .2

בתאגיד[ ונותן תצהירי זה מכוח היותי מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוח היכרותי 

 את העובדות מושא התצהיר. 

 

בחוק " כהגדרתם בעל זיקה" -" ו הורשעבתצהירי זה, משמעותם של המונחים "

"(. חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן:  " 1976-התשל"ועסקאות גופים ציבוריים 

 אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. 

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא עבירה  – "עבירה"משמעותו של המונח 

-חוק שכר מינימום התשמ"ז או לפי 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

לחוק להגברת האכיפה של  2בסעיף , ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 1987

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת 2011-דיני העבודה, התשע"ב

 השלישית לאותו חוק.

 

 אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלה במצטבר: .3

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

          ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

   "( מטעם המציע במכרז פומבי מס'מועד להגשהלהגשת ההצעות )להלן: "

 ביטוח רכבי עובדי המל"ג.   2017(2030מ)

  וחלפה בפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  שנה אחת

  ולא בפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. חלפה שנה אחת

 

 במשבצת המתאימה( X)סמן  :נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז .4

           וויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק ש 9הוראות סעיף-

 על המציע. לא חלות"( חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998

   על המציע והוא מקיים אותן,  חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף   

עובדים, נכון למועד האחרון להגשת  100 -ובמידה והוא מעסיק יותר מ

( כי יפנה למנהל הכללי של iכדלקמן: )ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם 
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משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו 

לשם קבלת הנחיות בקשר  –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9לפי סעיף 

( כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה iiליישומן; או לחילופין )

 9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף והרווחה והשירותים החברתיים 

( לעיל, קיבל ממנו הנחיות iלחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף )

 בעניין ופעל ליישומן.

 כמשמעותו בחוק שוויון זכויות. -זה: "מעסיק"   5לצורך סעיף               

זה  5סעיף  המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר לפי              

 30לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 ימים ממועד ההתקשרות.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

 

____________________       __________________      __________________ 

 חתימה וחותמת                         שם                              תאריך 

 

 

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ 

הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' 

ת לי באופן /______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר

אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

_________________                _________________________________ 

 חתימה וחותמת            מספר רישיון          תאריך            
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למקרה שבו חברת ביטוח נוספת נותנת את הכיסוי תצהיר  -' ונספח 

 הביטוחי עבור חבילת ביטוח חיים ונכות

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

אני נציג חברת _____________ ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעם 
 -המציע כי

 

אנחנו חברת ביטוח בעלת רישיון מבטח ישראלי תקף ביום הגשת המכרז מאת  .1
משרד האוצר של מדינת ישראל למתן כיסוי ביטוחי עבור חבילת ביטוח חיים 

 ונכות.

 

הביטוח עבור חבילת ביטוח חיים ונכות במסגרת הצעת אנו ניתן את הכיסוי  .2
 המציע, __________.

 

ואנו גם לא מהווים חלק מהצעה של מציע אחר לא הגשנו הצעה נפרדת למכרז זה,  .3
  במסגרת מכרז זה.

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

 

        _______________ 
 חתימה                       

 

 
 עורך הדיןאישור 

 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ 

הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' 

______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

_________________ _______________               __________________ 

 חתימה וחותמת            מספר רישיון          תאריך            
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  2016של המציע בעל רישיונות משנת היותו תצהיר בדבר  -' זנספח 

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

ואני מכהן כ___________ ואני )להלן: "המציע"( אני נציג חברת _____________ 
 -ך להצהיר מטעם המציע כימוסמ

 

 2016המציע בעל רישיון מבטח מאת משרד האוצר של מדינת ישראל החל משנת  .1
 לפחות בענפי הביטוח הבאים:

 ביטוח רכב רכוש )עצמי וצד שלישי(; 1.1

 ביטוח רכב חובה. 1.2

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

 

        _______________ 
 חתימה                       

 

 
 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ 

הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' 

______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

_________________ _______________               __________________ 

 חתימה וחותמת            מספר רישיון          תאריך            
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 ף פרמיות ללקוחות תצהיר אודות היק -' חנספח 

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

אני נציג חברת _____________ )להלן: "המציע"( ואני מכהן כ___________ ואני 
 -המציע כימוסמך להצהיר מטעם 

 

 לקוחות בהיקף פרמיה של 3היה למציע לכל הפחות , 2018-ו 2017, 2016בשנים  .1
  לקוח.כל ל ,לשנה₪  200,000 לפחות

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

 

        _______________ 
 חתימה                       

 

 
 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ 

הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' 

______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

_________________ _______________               __________________ 

 חתימה וחותמת            מספר רישיון          תאריך            
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לאספקת שרותי ביטוח  02/2018הצעת מחיר למכרז פומבי מספר  -' טנספח 

 לכלי הרכב של עובדי המועצה להשכלה גבוהה 

 ידינו:-המבוקשת על הצעת המחיר .1

ביטוח רכב לעובדי מדינה  תעריף מכרזפי -על הפרמיה המבוקשת על ידינו תקבע

 ______%, בתוספת/הפחתה )*מחק את המיותר( שללשנת הביטוח הרלוונטית

 "(הפרמיה)להלן "מילים: ____________________________ אחוז ב

ככל שלא תסומן החלופה הנכונה תראה המל"ג בשיעור הנקוב הנחה מעלות *

 הכיסוי הביטוחי.

  ,באופן אחיד  ויחולהמוצעים שיעור ההנחה או התוספת יובהר כי למניעת ספקות

 על כל הרכבים המבוטחים במסגרת הקולקטיב.

  את כל הכיסויים כפי  ותלכל תקופת הביטוח וכולל ותסופי המבוקשות הןהפרמיות

, למעט הרחבות כיסוי על חשבון העובד )לעובדים המעוניינים בכך( המפורט במכרז

 .שמחירן יקבע על פי המפורט בנספח א סעיף ט"ו

  תכלול את כל העלויות הכרוכות במתן שרותי הביטוח המפורטים הפרמיה המוצעת

כרז לרבות, אך לא רק, עמלה, רווח, תשלום, היטל או מס החלים על במסמכי המ

 הביטוחים והשירות הנדרשים במכרז זה. 

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

 שכתב היד אינו ברור ולפיכך לא ניתן להעריך את ההצעה.

 

 

 _____________ 

 שם חברת הביטוח

_______________   _______________________ __________________ 

 חתימה וחותמת         שמות החותמים המוסמכים            תאריך            
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  נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים -'  ינספח 

יב בזאת כדלקמן אני הח"מ, _______________, ת"ז  ____________, בשם המציע, מתחי

שרותי ביטוח לכלי הרכב של  במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז פומבי מס' ______לאספקת

 :עובדי המועצה להשכלה גבוהה

 
 אני מוסמך לחייב את המציע בחתימתי זו בדברים שלהלן.  .1

אין למציע, כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד  .2

עם הליך זה ומתן השירותים נשוא הליך זה, או ליצור חשש לניגוד עניינים עניינים 

כאמור. אם במהלך מתן השירותים יובא לידיעת המציע ניגוד עניינים כאמור, או 

ליצור חשש לניגוד עניינים כזה, יודיע על כך המציע ליועצת המשפטית של המועצה 

 ללא דיחוי.

מסגרת התפקיד שהוא ממלא בהתאם המציע לא יעשה שימוש, מלבד השימוש ב .3

להליך זה, בכל הקשור למתן השירותים וכל הקשור עימם, בתוצרי השירותים על 

כל חלקיהם נספחיהם ומרכיביהם לרבות כל מדיה אלקטרונית וכל המסמכים 

והעזרים שיעשה בהם שימוש לצורך ביצוע השירותים. התחייבות זאת מתייחסת 

 ות ללא הגבלת זמן.גם לתקופה שלאחר סיום ההתקשר

 

 

 ולראיה באתי על החתום

 היום:_____ בחודש:_________ שנת :_______

 המציע:

 שם פרטי ומשפחה:_______________________________ ת"ז:_____________ 

 כתובת:_________________________________

 _________________________ חתימה:
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 נספח י"א

 בלבד טבלת כלי הרכב של עובדי המל"ג, נכון למועד פרסום המכרז

אותם מעוניינים עובדי יובהר כי הטבלה נספח י"א, משקפת את הרכבים למען הסר ספק, 

, ואין בה כדי לחייב את המל"ג בשום מקרה הן נכון למועד פרסום מכרז זההמל"ג לבטח 

 . בפועל ע"י הספק הזוכה לגבי סוגי הרכבים והן לגבי מספר הרכבים שיבוטחו
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