
 ________     חתימה וחותמת המציע:______________  חתימת החברה המבטחת:___________תאריך:__

      

 המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון )ע"ר(
 לקבלת הצעות לכיסוי ביטוחי של רכבי המכללה 88/2019מס'  מכרז פומבי 

 
לסוכני/ פונה בזה  (""המכללה" ו/או "המזמינה"ר( )להלן: )ע המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון .1

המכללה רכבים הנמצאים בבעלות  ו/אומזמינה הצעות לחידוש ביטוחי רכבי המכללה ו סוכנויות ביטוח

 "השירותים)להלן: "למסמכי המכרז ( EXCELקובץ  מצ"ב ) ***1בנספח א'כמפורט עובדי המכללה ו/או 

)להלן:  בחצות  .202131.01ועד לתאריך  .202001.02שמיום לתקופה ( ", לפי הענייןרכבי המכללהאו "

 נאי והוראות הזמנה זו:לביטוחים המפורטים להלן ובהתאם לת ,("תקופת הביטוח"

 וצד ג'מקיף רכב ביטוח  .1.1
 חובה ביטוח  .1.2

 
מצוינת גם רשימת רכבים אשר כרגע מבוטחים באופן עצמאי  1*** לתשומת לב המציעים, בנספח א'

אבל ייתכן שרכבים אלו יתווספו, במהלך תקופת ההתקשרות, בהתאם להצעות מחיר שתתקבלנה 
 מהמציע הזוכה ולפי שיקול דעת המכללה.

 
 תנאי סף להשתתפות במכרז  .2

 רק מציע שימלא אחר כל התנאים המוקדמים ותנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:

 המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל.  .א

האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  המציע בעל .ב

 .1976 –ובות מס( התשל"ו ותשלום ח

סוכן/ סוכנות בעלת רישיון בר תוקף לעסוק בביטוח בענף המתאים מהמפקח על המציע הוא  .ג

 הביטוח במשרד האוצר בישראל. 

לפחות עם ( 2017,2018,2019)סוכן/ סוכנות שעובדים, בשלוש שנים האחרונות המציע הוא  .ד

המתאים על הביטוח במשרד האוצר  חברת ביטוח שבידה אישור בר תוקף לעסוק בביטוח בענף

 בישראל. 

בביטוח כלי רכב ( 2017,2018,2019) בשלוש השנים האחרונות ניסיון מוכח המציע הוא בעל  .ה

 (:מספיק לעמוד באחת מן החלופותלפי הפירוט הבא )

 כלי רכב של העובדים. 30קולקטיבים אשר בכל אחד מהם לפחות  2 -טיפול ב 

 בסה"ככלי רכב  40ציי רכב של  2 -טיפול ב. 

 .ק"מ מבאר שבע 100ברדיוס של נמצא בבאר שבע או משרדו של המציע  .ו

 כנספח ד')ו( המציע יאשר האמור בהם על גבי התצהיר המצ"ב -(ג)2להוכחת האמור בסעיפים 

 למסמכי המכרז.

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .3

 התאגדות אחרת כדין.העתק תעודת רישום כחברה או  .א

, וכל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ל ספריםאישור תקף בדבר ניהו .ב

 .1976 –)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, תשל"ו 

 למסמכי המכרז. כנספח ב'אישור המציע בנוסח המצורף  .ג

 למסמכי המכרז. כנספח ג'תצהיר המציע בנוסח המצורף  .ד
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על גבי טופס לקוחות  (,2017,2018,2019)השנים האחרונות  בשלושפירוט ותק וניסיון  .ה

 למסמכי המכרז.' דכנספח המסומן 

 

  
 הבהרותושאלות  .4

, המפרט ושאר המסמכים ו, נספחיועל כל מסמכי הז מכרזכל מציע נדרש ללמוד ולבדוק את תנאי  .4.1

 המצורפים בזאת. 

לפנות ציע רשאי כל מבלבד,  14:00בשעה   1.20208. תאריךועד ל פרסום המכרזהחל ממועד  .4.2

ולהעלות כל בקשה להבהרה או  hillaf@sce.ac.il לגב' הילה פולקמן לדואר אלקטרוניבכתב 

לוודא קבלת הפנייה בטלפון  יששאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. 

 .6475737-08שמספרו: 

יתקבלו אצלה לאחר המועד הנקוב לעיל למען הסר ספק המכללה אינה מתחייבת לענות לפניות ש

 בסעיף זה.

על הפונה לציין בפנייתו את מס' המכרז, שמו, כתובת וטלפון ליצירת קשר עימו, מס' פקס,  .4.3

 כתובת דואר אלקטרוני וכתובת.

 . ויופצו לכלל המציעים במכרז שאלות ותשובות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .4.4

עד למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכללה רשאית, בכל עת,  .4.5

המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי 

 נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב באמצעות דואר אלקטרוני, לידיעתם של כלל המציעים.

 

 הגשת ההצעה .5

 /https://www.sce.ac.ilמאתר האינטרנט של המכללה שכתובתו  יש להדפיס את חוברת המכרז .5.1

 מכרזים. תחת לשונית מכרזים והתקשרויות 

חיצוני, לאחר סיום הליך  במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי פיזית את ההצעה יש להגיש .5.2

, לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי 0041:השעה  עד 2020.1.51ההבהרות, ולא יאוחר מיום 

קומה ב' חדר  (10) שבע, בניין מינקוף-באר 56רח' ביאליק מדור רכש והתקשרויות של המכללה 

201. 

 אחריות המציע לבדו. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותרבהגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא  .5.3

 .תפסל על הסףו לא תובא לדיון כלל

 כן בחותמתו, ל טופס ההצעה יוחתם בחותמת המציעכל עמוד בעותק המקורי ש .5.4

  .תהמבטחהחברה 

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז  .5.5

 והחוזה המצורף לו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

 

 

 

mailto:hillaf@sce.ac.il
https://www.sce.ac.il/
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 לאחר הגשת מסמכי ההצעה .6

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות  60יר שהצעתו תקפה למשך מציע ייחשב כמי שהצה .6.1

 הסופיות.

 

 מחיר ותמורה .7

לרבות דמי השתתפות על המציע למלא את המחירים המוצעים על ידו לביטוחים נשוא ההליך,  .7.1

     (EXCELקובץ ) 1כנספח א' מפרט ההצעה לביטוח ורשימת הרכבים המצ"בעל גבי עצמית, 

סכומי הביטוח, גבולות האחריות וכן פרמיות הביטוח ירשם בכתב ברור. סכום ההצעה בכל סעיף י .7.2

  ייקבעו בשקלים חדשים. 

המכללה אינה מתחייבת לרכוש את כל הכיסויים המפורטים במפרט זה אולם הביטוחים יוגשו ע"י  .7.3

 כמכלול אחד. מציע הזוכהה

, זו ובהצעת המציע כמפורט בהזמנה מציע להציע, על כלל רכיבי המפרטההמחיר שאותו יידרש  .7.4

כולל את סך התמורה שהמציע מבקש לקבל, לרבות כל ההוצאות ו/או הפעולות שיידרשו מהמציע 

בהתאם להזמנה זו ולתנאים המיוחדים המצ"ב לה, בגין עריכת מלוא הביטוחים המפורטים להלן, 

 לעובדי המציע,היתרים, שכר ו/או הפרשות סוציאליות  כתם, ביול, רישיונות, אישורים,הוצאות ערי

 .וכן כל מס ישיר או עקיף

 תשלום יבוצע, בכפוף לאישור המזמינה ו/או נציג מטעמה, לפי הפירוט הבא: .7.5

+ ארבעה )תשלום ראשון(  15.2.2020תשלום ראשון ביום  - בגין פוליסת ביטוח חובה .א

 .כל התשלומים ללא ריבית .שלאחר התשלום הראשון לחודש 15בכל  שווים תשלומים

+ ארבעה )תשלום ראשון(  15.3.2020תשלום ראשון ביום  - וליסת ביטוח מקיףבגין פ .ב

 כל התשלומים ללא ריבית.. שלאחר התשלום הראשון לחודש 15בכל  שווים תשלומים

ניכוי  התשלום כאמור לעיל כולל את כל המגיע למציע הזוכה תמורת מתן השירותים ובתוספת/ .7.6

ומלבד לכך לא יהא המציע הזוכה זכאי לתשלום ו"ב סכומים המתחייבים מתוספות/ גריעות וכי

 נוסף.

 שינויים הא צורך בביצועככל שיבמהלך תקופת ההתקשרות, מובהר בזאת, כי לאחר הזכייה,  .7.7

הזוכה יישא בעלויות אלו  אזי המציע לרבות בתנאי פוליסות הביטוח, בהתאם לצרכי המכללה,

   ו/או נציג מטעמה. מול המכללה אחת לחודש תבוצע התחשבנות ולאחר מכן

 

 בחירת ההצעה הזוכה ומו"מ כספי .8

 בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה הינן כדלקמן: .8.1

וכן שקלול שיעורי  מחיר סופי של עלות הפוליסות עבור ביטוחי המכללה - 80% .א

 .השתתפות עצמית

עמה אשר יקבע לפי התרשמות ועדת המכרזים ו/או יועץ מט מרכיב איכות, - 10% .ב

מחוות דעת לקוחות של המציעים, לרבות של המזמינה עצמה. במסגרת בדיקת מרכיב 

בנספח טו האיכות המכללה שומרת על זכותה ליצור קשר עם לקוחות המציע, אשר פור

וכן עם גורמים אחרים אשר להם המציע נתן שירותים, לשם קבלת פרטים אודות  'ד

 שביעות רצונם מהשירותים אשר סיפק המציע.
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בחינת אישור המבטח להרחבות הנדרשות במלואן ו/או חלקן ומידת השינויים  - 10% .ג

 בעניין זה. ו/או ההרחבות המוצעות על ידי המציע וההסתייגויות

עזר ביועצים ומומחים מטעמה יבדיקת ההצעות תתבצע על ידי המכללה אשר תהא רשאית לה .8.2

 ים בע"מ.מ.מ.י. יועצים לניהול סיכוניועץ הביטוח מחב' לרבות 

להזמין  תהיה רשאיתבחן את הפרטים הנדרשים המוצעים על ידי כל אחד מהמציעים וכללה תהמ .8.3

כל אחד מהמציעים לפגישה לצורך בחינה ובדיקה האם הפרטים שמילא בהצעתו עומדים בדרישות 

 שלב הבחינה המקצועית"(. " להלן:שקבע יועץ הביטוח מטעם המכללה )

ה המקצועית, המכללה רשאית לפסול הצעה אשר בהתאם לחוו"ד מובהר כי במסגרת שלב הבחינ .8.4

יועץ הביטוח נמצא שהיא כללה שינויים מהותיים בנושאים המפורטים בהזמנה זו. יחד עם זאת 

במידה והשינויים אינם מהותיים היא רשאית שלא לפסול את ההצעה אלא להתייחס לשינויים הנ"ל 

 במסגרת ניקוד האיכות כאמור לעיל.

ו/או  אך אינה חייבת, לבחור את ההצעות הטובות ביותר שקיבלה הבא רשאית המכללה,בשלב  .8.5

עם המציעים של ההצעות  ניהול מו"מוהיא רשאית, אך אינה חייבת, להחליט על  כלל ההצעות

)להלן: "קבוצת , ולנהל מו"מ בפועל עם מציעים אלו ו/או כלל המציעים הטובות ביותר שקיבלה

  המציעים הסופית"(.

 -מו"מ .8.6

לתקנות חובת  12המזמינה רשאית לנהל משא ומתן כמפורט לעיל ובהתאם לתקנה  .א

 המכרזים החלות עליה. 

ככל שתחליט המכללה לנהל מו"מ עם המציעים בקבוצת המציעים הסופית, יהיה רשאי  .ב

כמפורט  כל אחד מהמציעים בקבוצת המציעים הסופית להגיש הצעה כספית סופית

עד למועד שתקבע המזמינה. ככל שלא תוגש הצעה נוספת  ,בסעיף הגשת הצעה לעיל

הצעתו  -עד למועד שייקבע על ידי המזמינה, תהיה ההצעה הראשונה של אותו מציע 

 הסופית. 

לאחר הגשת ההצעות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה, לא ינוהל עוד משא ומתן  .ג

 עם המציעים.

תיהם הראשונות והסופיות של המכללה תבדוק את ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעו .ד

תן החלטתה; המזמינה רשאית יהמציעים בקבוצת המציעים הסופית, ולאחר מכן ת

)קרי בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר( ביותר הטובה להחליט על בחירת ההצעה 

, וכל זאת מבלי לגרוע מזכויות המכללה על פי או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא

 .על פי דין מסמכי המכרז ו/או

לא יהיה במשא ומתן הנ"ל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכות המכללה לבוא בדברים עם  .ה

 המציע הזוכה לאחר בחירתו.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המכללה רשאית לפסול את הצעתו של המציע הזוכה ו/או לבטל  .8.7

המציע הזוכה את זכייתו וכן להודיע על זכייתו של מציע אחר, וזאת במקרה שבו לא עמד 

 בהתחייבויותיו למתן השירותים נשוא מכרז זה, באופן, במועד ובתנאים הנדרשים ע"י המכללה. 
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 שמירת זכויות .9

ביותר או הצעה כלשהי מההצעות שתוגשנה.  זולההמכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה ה .9.1

 .עדיהמכללה תהיה רשאית לערוך את הביטוחים, כולם או חלקם לפי שיקול דעתה הבל

בת כלי הרכב אשר צורפה למכרז המכללה שומרת על זכותה להוסיף/להחליף/ לגרוע ממצ .9.2

ולמציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה  ובהתאם תעודכן הפרמיה אשר תשולם למציע, זה

 כנגד המכללה בעניין זה.

מכל סיבה שהיא ובכל מועד שהוא, לרבות לאחר  המכרזהמכללה שומרת על זכותה לבטל את  .9.3

תוכל המכללה להתחשב, בין היתר,  המכרזת הצעות. במסגרת שיקוליה אם לבטל את הגש

  במספר ההצעות אשר הוגשו ו/או בהצעות המחיר הכלולות בהן.

חתימת המציע על ההצעה תהווה ראיה להסכמת המציע לתנאים המפורטים במסמכי הזמנת  .9.4

 ההצעה לבטוח.

ובת המכרזים החלות על מוסדות השכלה גבוהה, תקנות חויחולו עליו  פומבימכרז זה הינו מכרז  .9.5

 . 2010-תש"ע

המציע מצהיר, כי הביא בחשבון בהצעתו את כל תנאי הביטוחים הנדרשים, עם הגשת הצעתו,  .9.6

לרבות כל הפרטים ו/או הנתונים ולא תוכרנה טענות ו/או תביעות אשר תנומקנה באי הכרת תנאי 

 סכומי הביטוח. הביטוחים ו/או הוראות הליך זה למעט לעניין

 

 הודעה על תוצאות המכרז .10

 . בדוא"ללזוכה במכרז תימסר הודעה  .10.1

 .בדוא"למשתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה  .10.2

 ובטרם כניסת הביטוח לתוקף.  1.202062.עד ליום כתב כיסוי מכללה הזוכה במכרז יעביר אל ה .10.3

רוך בתנאים המפורטים יבצע עבור המכללה את כל הביטוחים שהמכללה החליטה לע מציעה .10.4

 בהליך זה ובנספחיו, ובפרט בהתאמה למפרט. 

 

 עיון במסמכי המכרז .11

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי  .11.1

)ו( לתקנות חובת  38ש"ח, בהתאם לקבוע בתקנה  400ההצעה הזוכה, תמורת תשלום בסך של 

 .2010 –סד להשכלה גבוהה(, תש"ע המכרזים )התקשרויות של מו

חלקים –מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן  .11.2

סודיים(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש בטופס ההצעה 

משמעי, -דמהם החלקים הסודיים, יסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וח

 ובמידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שאותם חלקים  בהצעה ייחשבו כסודיים גם  .11.3

בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה 

יובהר כי הצעת המחיר הכספית, אינה ולא תהווה  של הצעות המציעים האחרים. למען הסר ספק

 בכל מקרה, סוד מסחרי. 



 ________     חתימה וחותמת המציע:______________  חתימת החברה המבטחת:___________תאריך:__

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופית בדבר מתן זכות עיון למציעים  .11.4

והיקפה הינו של ועדת המכרזים. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור 

 בסעיף זה.

 

 סמכויות ועדת המכרזים .12

 המוסמכת המכרזים תעשה ע"י ועדת המכרז בהליך הזוכה בחירת ההצעה בדבר ההחלטה .12.1

 במכללה.

פה -ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל .12.2

להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או 

 המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.הוגן על -להעניק לו יתרון בלתי

עדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ולו .12.3

 המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז.

ן של פגם או טעות שנפלו בהצעה ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקו .12.4

או להבליג על הפגם או הטעות, וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים  

 בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.

לב או הצעה שמניתוח שלה עולה -ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום .12.5

דנים כלכליים מבוררים, ברורים ומעה שאינה מבוססת על אכי מדובר בהצעה הפסדית או הצ

 ומוצקים.

ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי  .12.6

 המכרז, אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.

 הצעה משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל ועדת המכרזים רשאית לפסול .12.7

 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה

ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או  .12.8

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

 ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה,

כל הצעה שתוגש לא תחייב את המכללה כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע"י בעלי זכות  .12.9

 חתימה בהתאם לנהלים המקובלים במכללה. 

 

 הצעות מרובות או משותפות .13

ת בהצעות שונות של אותו מציע אשר הוגשו בשמו המזמינה לא תתחשבהמציע יגיש הצעה אחת בלבד. 

 מציעים ו/או תאגידים.למספר  שונים. כמו כן, לא תותר הגשת הצעות משותפות 

 

 סבירות  בלתי הצעות .14

סוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי  בה הכלול המחיר אשר הצעה, לקבל שלא המזמינה תהא רשאית

 שהוצע מהמחיר או המזמינה של הפנימי באומדן שנקבע ההתקשרות כלפי מעלה או כלפי מטה מהמחיר

עבור  וסביר הוגן כמחיר למזמינה שנראה מהמחיר או קודמות, בהתקשרויות אחרים ספקים על ידילמזמינה 

 שהוצע. מהסוג השירותים



 ________     חתימה וחותמת המציע:______________  חתימת החברה המבטחת:___________תאריך:__

 

  הצעה מסויגת או מותנית .15

ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג/תנאי או להתחשב  .15.1

 מור לעיל.בסייג/תנאי במסגרת חלוקת הניקוד כא

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את השגותיו או  .15.2

את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, והמכללה תשקול את פנייתו ותשיבו, הכל בהתאם לקבוע 

 לעיל. "שאלות והבהרות" בסעיף

 

 הדין החל ומקום שיפוט  .16

 ליתן תוקף להוראות ברירת הדינים שבו.   הליך זה יהא כפוף לדין הישראלי, מבלי .16.1

של בתי המשפט הייחודית והבלעדית כל עניין הנוגע להסכם זה יהא נתון לסמכות השיפוט  .16.2

 המוסמכים בעיר באר שבע.

 

 

 

 

 בכבוד רב,               
 

 (המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון )ע"ר      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ________     חתימה וחותמת המציע:______________  חתימת החברה המבטחת:___________תאריך:__

 
 ט שירותיםמפר –נספח א' 

 
 
על המציע לצרף להצעתו פירוט מבנה הפרמיות, מפרט הכיסויים לרבות השתתפויות עצמיות, דרישות  .1

 מיגון ותנאי התשלום. המציע מוזמן להציע כל שיפור אשר עשוי לתרום לדעתו להרחבת הכיסוי.

 
 

בות תוספות, שינויים, הטיפול השוטף בכל הנושאים הקשורים לביטוח יינתנו ע"י נציג סוכנות הביטוח, לר .2

 עדכונים, מתן שירות ומענה לתביעה וכיו"ב.

 

 ואת 26.1.2020המציע שייבחר, מתחייב להמציא למכללה את תעודות החובה משולמות עד ליום  .3

יום ממועד תחילת תקופת הביטוח, קרי לכל המאוחר עד ליום  30פוליסות המקיף נשוא מכרז זה תוך 

1.3.2020. 

 
( עם אופציית הארכה לתקופות 31.1.21ועד ליום  1.2.20מיום חודשים ) 12יה תקופת הביטוח תה .4

שנות הארכה סה"כ, עפ"י שיקול דעתה של  4ביטוח נוספות של שנה אחת בכל פעם, עד למקסימום של 

שנים. למען הסר ספק, אף ככל  5המכללה. סך כל תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה לא תעלה על 

התמורה  -, תנאי הביטוח של המציע הזוכה לא ישתנו לרעת המכללהוח כאמורשתוארך תקופת הביט

למציע הזוכה לא תגדל ותנאים מיטיבים למכללה בהתאם להצעת המציע הזוכה ו/או בהתאם להסכמות 

 הצדדים, יוסיפו לעמוד בתוקפם.

 
 המציע שהצעתו תבחר מתחייב כי מדי שנה )ככל שתבחר המכללה לממש את זכותה להארכת .5

( ימים לפני תפוגת הפוליסות בגין השנה 45ההתקשרות כמפורט לעיל( ולא יאוחר מארבעים וחמישה )

שנסתיימה, ימציא למכללה דו"ח מצב התביעות במסגרת הפוליסות נשוא הביטוחים, אשר בהם בוטחה 

מדן המכללה. הנתונים יכללו, בין היתר, את מועד התביעה, מהות התביעה, סכומים ששולמו, וכן או

 לתביעות פתוחות, בהתאם לרשום בספרי המציע הזוכה. 

 

 טון 3.5ביטוח מקיף פרטי ומסחרי עד  .6
 

 על הפוליסה לכלול הפרטים הבאים: 

פרמיה לביטוח מקיף וביטוח צד ג' ושיעור ההנחות )כולל התייחסות לפרמיית מינימום לפי  .6.1

 ם הפרמיה.( ואופן תשלו1כנספח א'גילאים בהתאם לפירוט כלי הרכב המצ"ב 

עפ"י דירוג גיל ) 1כנספח א'תוספת לכיסוי ביטוחי לנהגים בהתאם לפירוט כלי הרכב המצ"ב  .6.2

 .ושעור תוספת הפרמיה(

יש לפרט ההשתתפויות העצמיות במוסך פרטי ו/או באמצעות מוסכי  –השתתפויות עצמיות  .6.3

 מופחתת(. הסדר )במוסכי הסדר נא לפרט מאיזה סכום הנזק ניתן ליהנות מהשתתפות עצמית

 (.1.5%השתתפות עצמית בירידת ערך כתוצאה מתאונה  ) .6.4
 

אופציונלי, המכללה תבחן,  –אופציה לביטול השתתפות עצמית בביטוח מקיף וכן בביטוח צד ג'  .6.5

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי האם ברצונה לבחור באופציה זו.



 ________     חתימה וחותמת המציע:______________  חתימת החברה המבטחת:___________תאריך:__

 
 ₪. 1,000,000גבול האחריות בגין נזקי צד שלישי בגובה  .6.6

 
המיגון המפורטות בפוליסות, יכללו בביטוח. בנוגע לרכבים קיימים, המציע הזוכה מערכות  .6.7

 . ולא יבקש לבצע שינויים כלשהם לאחר הזכייה( AS-ISיסתפק במיגון הקיים )

 –לא תינתן למציע הזוכה בלעדיות ברכבים חדשים אשר יתווספו במהלך תקופת הביטוח

ת המציע הזוכה ביחס למיגון הנדרש והמכללה הנושא ייבדק לגופו של עניין, תיבדקנה דריש

 תחליט לפי שיקול דעתה האם ברצונה לבטח באמצעות המציע הזוכה או באמצעות מבטח אחר. 

למען הסר ספק, המציע יאשר בחתימתו, במקום המיועד לכך, על גבי קובץ כלי הרכב, המצ"ב 

כללה כפי שהן וללא כל , כי הוא מאשר את מערכות המיגון הקיימות ברכבי המ1 כנספח א'

 שינויים. 

 הרחבת "זכות גרירה לנגרר" בגין צד ג' רכוש ייכלל אוטומטית ברכבים בהם מותקן וו גרירה. .6.8

 ₪. 35,000ביטוח הוצאות הגנה משפטית עד לסך  .6.9

 מכוסה למעט תקרים גם אם לא נגרם נזק לרכב עצמו. –נזק לצמיגים  .6.10

 ר נגרם מחוץ לדרכים רגילות.הביטוח לא יכלול כל חריג לגבי נזק לרכב אש .6.11

 ₪ . 4,000עד   –כיסוי לתוספות ואביזרים  .6.12

 ₪. 1,500ביטוח לרדיו טייפ/רדיו דיסק  עד   .6.13

)מערך הרכב( ומעלה יחשב נזק כליל. שיעור הניכוי בגין רכב חברה וזאת  45%נזק בשיעור   .6.14

 .15%ל חודש לא יעלה ע 12-24ורכבים מעל  10%חודש לא יעלה על  12לרכב שגילו עד 

 כינון אוטומטי מלא של סכום הביטוח לאחר נזק )ערך הנזק(. .6.15

 כיסוי  בגין פרעות שביתות מהומות ורעידת אדמה. .6.16

 יינתן לרכב שגילו עד שנתיים. –ערך כינון במקרה של אובדן מוחלט )חדש תמורת ישן(  .6.17

דש חו 24חודש, כאשר ברכב מעל  24יינתן לרכב עד גיל  –תיקון נזק בחלפים מקוריים  .6.18

 יינתנו חלפים מקוריים לחלפים הבטיחותיים.

הפוליסה תורחב לכסות נזק הנגרם לצ"ג על ידי  מתקנים אחרים אשר אינם מקובעים לרכב  .6.19

דרך קבע ושאינם מהווים כחלק אינטגראלי מהרכב )כגון: גגון לרכב , מתקן לנשיאת אופניים 

 וכדו'( ויבוטל  החריג בפוליסה.

ים מספר רכבים של המבוטח ,תנוכה השתתפות עצמית אחת במקרה של תאונה בה מעורב .6.20

 . בד לכל תביעה הגבוהה מבין השתייםבל

 
 הערות נוספות .7

 2,000כיסוי בגין אובדן או נזק לכיסא ועגלת תינוק במקרה פריצה או נזק תאונתי לרכב עד לסך  .7.1

.₪ 

 כיסוי למנוי שירותי גרירה ושירותי דרך. .7.2

 עצמית(. כיסוי לשבר שמשות )ללא השתתפות  .7.3

אוטומט. בנזק חלקי החל מהיום הראשון עד גמר התיקון  Bכיסוי לרכב חליפי פרטי יהא מקבוצה  .7.4

יום. באובדן גמור להלכה החל מהיום הראשון עד  30במוסך. בגניבה החל מהיום הראשון עד 

 יום או עד קבלת הכסף. 21



 ________     חתימה וחותמת המציע:______________  חתימת החברה המבטחת:___________תאריך:__

 ביטוח חובה .8
 

למתן הנחות על תעריף ביטוח החובה ותשלום  הפוליסה תכלול ביטוח חובה לכל המבוטחים עם אופציה

 ביטוח החובה בתשלומים בכרטיס אשראי.

 
 השתתפות ברווחים .9

 
בתום תקופת הביטוח יערך חשבון רווח והפסד בתיק לצורך קביעת זכאות לקבלת עמלת רווח. 

 המשתתפים במכרז מתבקשים לפרט נוסחת עמלת הרווח המוצעת על ידם.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 ________     חתימה וחותמת המציע:______________  חתימת החברה המבטחת:___________תאריך:__

 

 אישור המציע  –ספח ב' נ

 

___________, נושא ת.ז.  -אנו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, ו

______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור בו וכי אנו 

 מסכימים לכל תנאיו.

 :1מורשה חתימה 

 _______________.שם:_

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

 

 :2מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

 

 אישור רו"ח/עו"ד

 

זה,  במכרזאני הח"מ ___________, מ.ר. ____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו 

המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדו וכי מורשי החתימה שלה לצורך  מאשר כי

___________ נושא -חתימה על הצעה זו הם____________ נושא ת.ז.______________     ו

ת.ז.____________, וכי הנ"ל חתמו בפניי על הצעה זו והוא/הם רשאי/ם לעשות כן בהתאם למסמכי 

 התאגדות של המציע ו/או בהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.ה

 ולראיה באתי על החתום,

 

 _______________________             תאריך:_____________

 עו"ד/רו"ח

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ________     חתימה וחותמת המציע:______________  חתימת החברה המבטחת:___________תאריך:__

 תצהיר המציע  -נספח ג' 

_____, לאחר שהוזהרתי כי עלי אנו הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז שמספרה _________

 לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

 

לביטוח כלי הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ____________ )"המציע"( המגיש הצעתו במסגרת מכרז  .1

 )"המכרז"(.רכב עבור המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון 

 תי/נו כדין ע"י המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז.הוסמכ .2

הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם המציע, והננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעתנו, מסמכי  .3

 המכרז ונספחיהם.

 המציע אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר עם נושיו. .4

 די המציע הינם כולם בעלי תעודת זהות ישראלית או בעלי היתר עבודה בישראל שהייה בתוקף.עוב .5

 ידי המציע עובדים זרים. -הריני מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשואות החוזה, לא יועסקו על .6

המציע ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום  .7

"( )להלן: בעל זיקה, )להלן: "1976 –חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

"(, מקיימים את הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוגע לשכר חוק עסקאות גופים ציבוריים"

חוק מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין ובנוגע להוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית ל

, והמציע ו/או בעל הזיקה לא נקנסו ולא הורשעו 2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

ביותר משתי עבירות כנ"ל ו/או בעבירות על חוקי העבודה ו/או בעבירות שיש עמן קלון, ואם הורשעו 

 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  -ביותר משתי עבירות

ו כן, הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת ישראל ביחס כמ .8

להעסקת עובדים, לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, צווי הרחבה וחוקי המס, ולרבות החוקים 

 הבאים: 

 1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט; 

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א; 

 1976-מי מחלה, התשל"וחוק ד; 

 1950-חוק חופשה שנתית, התשי"א; 

 1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד; 

 1965-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו; 

 1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג; 

 1953-חוק החניכות, התשי"ג; 

 1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( התשי"א; 

 1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח; 

 1963-ק פיצויי פיטורין, התשכ"גחו; 

 1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה; 



 ________     חתימה וחותמת המציע:______________  חתימת החברה המבטחת:___________תאריך:__

 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז; 

 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב. 

  1996-על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"וחוק העסקת עובדים; 

 2011-החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב . 

יר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד הגשת הצעתנו, מתקיים אחד מעלה ]יש אני מצה .9

 ה הרלוונטית[בחלופ Xלסמן 

  'להלן "חוק  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א(

 שוויון זכויות"( לא חלות על המציע.

  'שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. לחוק 9הוראות סעיף  –חלופה ב 

 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[: –]למציע שסימן את חלופה ב' 

 ( 1חלופה )– עובדים; 100-המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה )–  עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של  100המציע מעסיק

לחוק  9שירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף משרד העבודה הרווחה וה

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

יב כאמור ( ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחי2החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )

המציע מצהיר כי פנה  כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום  –באותה פסקת משנה 

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9חובותיו לפי סעיף 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר אשר  –לעיל  3במקרה שסומנה חלופה ב' בסעיף  .1

ימים מ"מועד  30ם החברתיים, בתוך העביר למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותי

 .1976-ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .2

________________________               _______________ 

 מציע חתימה וחותמת               תאריך                             

 

 אישור

אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפני                      

ת.ז. ________, המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי 

 על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. הצהיר בפני -לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

__________________ 

 עו"ד

 

 



 ________     חתימה וחותמת המציע:______________  חתימת החברה המבטחת:___________תאריך:__

 פירוט ותק וניסיון  -'דנספח 

 
"(, באמצעות המציעאנו, החתומים מטה ___________________ ח.פ __________________ )להלן: "

_____, מורשה/י חתימה מטעם המציע ה"ה ____________________ נושא/י ת.ז. ______________

לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים 

 בכתב כדלקמן:

 

 ק"מ מבאר שבע. 100הנמצא בבאר שבע או ברדיוס של למציע סניף  .1

 

רח': _______________________________________________ עיר:  -כתובת סניף המציע 

_______________________________________ 

 
המציע הוא סוכן/ סוכנות בעלת רישיון בר תוקף לעסוק בביטוח בענף המתאים מהמפקח על הביטוח  .2

 במשרד האוצר בישראל.
 

( לפחות עם חברת ביטוח 2017-2019המציע הוא סוכן/ סוכנות שעובדים, בשלוש שנים האחרונות ) .3
 טוח בענף המתאים על הביטוח במשרד האוצר בישראל.שבידה אישור בר תוקף לעסוק בבי

 
 מס' שנות ותק של הסוכן/ סוכנות בתחום ביטוח כלי רכב: _____________________. .4

 

בביטוח כלי רכב לפי הפירוט הבא  (2017-2019שנים האחרונות ) 3 -בהמציע הוא בעל ניסיון מוכח  .5

 (:ונטיתיש לסמן חלופה רלו -מספיק לעמוד באחת מן החלופות)

כלי רכב של העובדים. 30קולקטיבים אשר בכל אחד מהם לפחות  2 -טיפול ב 

 

כלי רכב לפחות. 40ציי רכב של  2 -טיפול ב 

 
יש לציין בטבלה שלהלן פרטי ההתקשרות עם הלקוחות. המכללה תהיה רשאית ליצור קשר עם הלקוחות, 

 ;על פי שיקול דעתה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ופרטי איש קשר שם לקוח  מס"ד
 , טלפון()תפקיד

תקופת התקשרות 
 )פירוט שנים(

מס' כלי הרכב של הלקוח 
אשר מטופלים ע"י 

 הסוכן/סוכנות

1  
 
 
 
 

  

2  
 
 
 
 

  

3  
 
 
 
 

  



 ________     חתימה וחותמת המציע:______________  חתימת החברה המבטחת:___________תאריך:__

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

 

_________________     ___________________         ___________________ 

 ת.ז    שם    תאריך

 

 

 פרטי המציע: .7

 

  תאגידשם ה

  מספר תאגיד 

שם איש קשר ישיר של המציע 

 מול המזמינה

 

  כתובת דוא"ל של המציע

  כתובת מלאה )כולל מיקוד(

 

  התאגידמס' טלפון במשרדי 

 

 

 אישור

שא/י ת.ז. אני  הח"מ, עו"ד, מ.ר. ________________, מאשר, כי ביום _____________, הופיע/ו בפני נו

_______________, המורשה/ים לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו/ם כי עליו/הם לומר את האמת 

הצהיר/ו בפני על  נכונות הצהרתו/ם דלעיל   -וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן 

 וחתם/מו עליה בפני.

_____________ 

 עו"ד

 

 


