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 "ו חשון תשע"טכ 
 2018נובמבר  04

 
 
 
 

  02/2018מכרז פומבי מס' 
 לה גבוההכאספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של עובדי המועצה להש

 
מס' סעיף ושם  השאלה/בקשה/הבהרה 

 סעיף ועמוד
 תשובת המל"ג 

על פי הרשום במכרז, מועד אחרון  
להגשת תעודות החובה 

המשולמות לעובדי המל"ג יהיה ב 
, נא עדכנו זאת 2018לדצמבר  20

 .  13גם בנספח ד' בסעיף 

  3עמוד  3.5סעיף 
בנספח ד'  13וסעיף 
 31עמוד 

 20.12.2018מועד מסירת תעודות חובה יהיה עד 

 
 

 
באיזה חברת ביטוח כלי הרכב 

 היום?מבוטחים 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 הראל

  
ברצוננו להבהיר כי הצעת המחיר 

שתוגש תתאים לפרופיל של 
עם שתי תביעות  24נהגים מגיל 

 ומעלה וללא נהג חדש. 
 

 
סעיף  "הצעת 

 9עמוד  11מחיר " 
 37נספח ט' עמוד 

 
יינתנו במונחים של הנחה או תוספת הצעות המחיר 

 )באחוזים( ביחס למחירי הביטוח לעובדי מדינה
 בהנתן אותם נתונים )גיל נהג, מספר תביעות וכיו"ב(.

 
במידה שהצעת המחיר עומדת על הנחה של לדוגמא, 

ביחס למחיר עובדי מדינה, יחושב הביטוח לרכב  5%
 עם נהג חדש באופן הבא:

 
  Xתעריף בסיסי של הרכב לעובדי המדינה: 

 
 10%תוספת עבור נהג חדש במכרז עובדי המדינה: 

 
 לות הביטוח לעובד מל"ג:ע

                                            X * 1.1 * 0.95 
 

  
לא ראינו התייחסות במכרז 

לפרמיה בגין חבילת ביטוח חיים 
וברצוננו להבהיר כי הצעתנו אינה 

כולל עלות של חבילת ביטוח 
 חיים.

  
יובהר כי הצעת המחיר של המציעים לא תכלול את 

 עלות ביטוח החיים.
 

המל"ג שומרת לעצמה את הזכות לרכוש מהזוכה, 
בתוספת תשלום, את חבילות ביטוח החיים 

 המוצעות לעובדי המדינה 
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 ב ב ר כ ה,                                                                                 
 
  

 ליזי בן דוד                                                                                 
 והתקשרויותמנהלת חוזים                                                                                 
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ההשתתפות העצמית מבקשים ש 
 2ומעלה במקרה של  17לגיל 

תביעות ומעלה במוסך שלא 
₪  1,800  תהיהבהסדר צריכה 

 כמו בתנאי מכרז עובדי המדינה

נספח א', טבלה ד' 
השתתפויות 

 18עצמיות עמוד 

 
 מקובל 
 
 
 

אנו מבקשים בסעיף זה להוריד  
את הפסקה במתחילה במילים: 
"במקרה זה הפרה כאמור, יכול 

המבוטח...." ועד למילים: "בלתי 
 שגרתי או מסיבה אחרת כלשהי".

נספח א', סעיף יד' 
שרותי דרך וגרירה 

 21עמוד 

 
 מקובל

לא ניתן לאשר את האמור בסעיף  
 בדבר סוג ונפח של הרכב החלופי.

 נא הורידו סעיף זה.

נספח א', סעיף יד' 
סוג כלי הרכב 
 22החלופי עמוד 

   הסעיף יבוטל –מקובל 

אנו מבקשים להעמיד את גבולות  
כפי ₪  600,000האחריות ע"ס 

 שקיים במכרז החשכ"ל.

נספח א', סעיף יד' 
גבול אחריות כלפי 

 24צד שלישי עמוד 

בהתאם ₪  600,000גבולות האחריות ע"ס  –מקובל 
 למכרז עובדי המדינה

אנו  מבקשים להבהיר כי התעריף  
אביזרים שאינם לביטוח 

 מקוריים יקבע כלהלן:
 14%מערכות מולטימדיה לפי 

 מסכום הביטוח
מסכום  8%אביזרים אחרים לפי 

 הביטוח.

 26סעיף ט"ו' עמוד 
ביטוח לאביזרים 
שאינם מקוריים 

 בכלי הרכב

 
 מקובל

האם ניסיון התביעות כולל גם  

 את ענף ביטוח חובה?

 

 לא 


