
 

 

 
 10/05/2020תאריך: 

 לכבוד
 2020/10המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 10/2020פומבי מכרז  - מסמך הבהרותהנדון:  
 2021-2020וצ.מ.ה של המועצה לשנת למתן הצעות לביטוח כלי רכב 

 כללי:

 בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.בכל מקרה של סתירה  .1

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום  .2
 על ידו, כיתר מסמכי המכרז. 

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 לשאלות הבהרה נוספות שהתקבלו ממשתתפים במכרז:להלן מענה 

 או המסמך מס"ד
 אליו הנספח

 מתייחסת
 ההבהרה

סעיף ופרק 
 רלוונטיים

 הבקשה/השאלה נוסח
 לשינוי

 מענה המועצה

בנזק טוטאלי אין  1.3.2.2סעיף  מסמך ג' 1
 השתתפות עצמית

 הבקשה נדחית

כלי רכב המבוטחים  2סעיף  מסמך ג' 2
הביטוח  –בביטוח מקיף 

כיסוי לנזקים כולל 
משביתות, פרעות, 

ללא  –ונזקי טבע  ומהומות
 תוספת פרמיה

 הבקשה נדחית

 שמשות 3סעיף  מסמך ג' 3
 4 עד ומסחרי פרטי לרכב

 החלפה בסיס על - טון
 עצמית השתתפות - ללא

 בסך פרמיה -ת תוספ
120.₪ 

 - טון 4 מעל מסחרי לרכב
עם  - החלפה בסיס על

₪  250ת עצמי השתתפות
 ₪.  400פרמיה 

 דרך לשירותי מנוי
 פרטי לרכב -וגרירה

-טון  3.5 עד ומסחרי
 ₪   192 פרמיה

בהצעה שתוגש על חברת הביטוח 
לכלול פרמיה נוספת זו בתוך 

 הפרמיה שתוצע לכל רכב

 חלופי רכב 4.2 4.1סעיף  מסמך ג' 4
 7 10בתאונה עד  – 4.1

 ימים.
 - נזק או בגניבה - 4.2

 10 30 -מ  יותר לא טוטאלי
 ימים

 הבקשה נדחית

 בשליטה שטחים למעט 11סעיף  מסמך ג' 5
 צבאית באחריותו/או 

 רשות שלו/או אזרחות 

ההחרגה תחול רק על שטח 
בשליטה מוחלטת של הרשות 

 הפלסטינאית



 

 

 
ו/או  הפלשתינאית

 מטעמה
 

 טון 3.5 מעל מסחרי ברכב 13סעיף  מסמך ג' 6
( כולל) 2016ייצור  משנת
 בלאי ינוכה לא ואילך

 מחלפים

 הבקשה נדחית

 המכוסה נזק של במקרה 14סעיף  מסמך ג' 7
 והמחייב הפוליסהעפ"י 

 רשאי חלפים החלפת
 ולקבל לדרוש המבוטח
. בלבד בחדשים החלפתם

 כלי לגבי רק יחול זה סעיף
 2016 ייצור משנת רכב

 ואילך)כולל( 

הנוסח המחייב הוא הנוסח 
 המקורי במכרז

 

 מוגדלת עצמית השתתפות 21.4סעיף  מסמך ג' 8
 ורק אך תקפה תהא זו

 של בפועל נהיגה בעת
. כאלו נהגיםע"י  הרכב

 פי על עצמית השתתפות
 תישאר לעיל 1.3.2 סעיף
 נהגים בגין גם שינוי ללא

 בעליו/או  24מגיל   צעירים
 פחות של נהיגה רישיון
 זה מסוג לרכב אחת משנה

 50% בשיעור תגדל -

המחייב הוא הנוסח  הנוסח
 המקורי במכרז

 

 הביטוחים בביצוע הזוכה 22סעיף  מסמך ג' 9
 ידאג זה מכרז פי על

 החובה תעודות לביצוע
 .למבוטח והמצאתם בפול

שיידאג סוכן הביטוח הוא זה 
 לכך
 

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה


