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 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 28.10.2021תאריך: 
 אוניברסיטת חיפה

 
 לביטוח כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה או בבעלות עובדיה 2021/33מכרז פומבי מס' 

 1מסמך הבהרות מס' 

שבנדון וכן, שינויים שחלו במסמכי להלן מענה האוניברסיטה לשאלות ההבהרה שהתקבלו במכרז 
 המכרז.

מובהר, כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך הבהרות זה, יישאר ללא שינוי, 
 כמופיע במסמכי המכרז.

על המציע לצרף להצעתו מסמך הבהרות זה כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה במציע ובחותמת 
   המציע.

 :הבהרות למסמכי המכרז
 

 מס' מסמך עמוד מס"ד
 סעיף

 תשובה פירוט השאלה

סוכנים שפנינו  3ישנם " 3.4 א' 4  .1
אליהם..." )השמות נמחקו 
לצורך שמירה על זהות 

 המציע(.

יש להציע סוכן 
ביטוח אחד שעונה 
 על כל דרישות הסף.

בהסכמה מראש של  3.3 א' 4  .2
המבטחת, ובכפיפות להנחיות 
הפיקוח על הביטוח כפי 

מעת לעת ובהתאם שיעודכנו 
 לתוצאות.

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

מבלי לגרוע מן 
האמור לעיל, הארכת 
ההסכם תתבצע 

 בכפוף לכל דין. 

מסמך  12  .3
א' 

נספח 
 1א'

מצוין בכותרת "ניסיון תביעות  
ביטוח רכב" האם זה כולל את 
כל הרכוש? כולל החובה ?ככל 
שלא נא להמציא מצב תביעות 

 לחובה.

מקיף תביעות ביטוח 
 בלבד.

 

 36"הביטוח נדרש לתקופה של  3.3 א' 4  .4
מדובר על פוליסות  –חודשים" 

שנתיות שמתחדשות מידי 
 שנה

הפוליסות 
מתחדשות מידי 

, ההסכם הוא שנה
 36לתקופה של 

חודשים עם אופציה 
להארכת ההסכם 

 7כמפורט בסעיף 
 . להסכם

ראו לעניין התמורה, 
 להסכם.  8סעיף 

בתנאי שניסיון התביעות לא  11.2 א' 10  .5
 השתנה באופן מהותי 

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי. 

מבלי לגרוע מן 
האמור לעיל, 
ההצעה בכל מקרה 
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 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 מס' מסמך עמוד מס"ד
 סעיף

 תשובה פירוט השאלה

תתבסס על הנתונים 
 .1שפורטו בנספח א'

מסמך  4  .6
 א'  

האם ניתן לתקן את הנוסח  3.3
ולהוסיף: "בהסכמה הדדית"  
שתנאי החידוש יסוכמו מידי 
שנה בהסכמה הדדית של שני 
הצדדים או לחילופין אפשרות 
להודיע על חידוש/אי חידוש 

יום  60בהודעה מוקדמת של 
 לפני מועד החידוש הבא 

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

ההודעה למבטח על 
מימוש האופציה 

מים, י 30הינה 
 7.2כקבוע בסעיף 

  להסכם.

 מסמך ג 43  .7
נספח 

 4ג'

ימולא לאחר קביעת  4נספח  
 הסוכן.

במועד הגשת 
אין צורך ההצעות, 

 4למלא את נספח ג'
, המצורף להסכם

אלא רק לחתום 
בתחתית העמוד 
בראשי תיבות 
וחותמת המציע 

 8.1)כמפורט בסעיף 
 לכתב ההוראות(.

למען הסר ספק, 
במועד הגשת 

יש למלא ההצעה 
 .4את נספח ב'

בהסכמה מראש של  7.1 ג' 32  .8
המבטחת, ובכפיפות להנחיות 
הפיקוח על הביטוח כפי 
 שיעודכנו מעת לעת בהתאם

 לתוצאות.

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

למען הסר ספק, 
ההתקשרות כפופה 

 לכל דין.

9.  33 
 

הסעיף יישאר ללא  פיקוח. בכפוף למחירי 8.3 ג'
 שינוי.

 ג'  39  .10
ג'  נספח

2 

סעיף 
3.1 

עבור כיסוי בשטחים המוחזקים 
השתתפות עצמית כפולה  –

מסכום ההשתתפות העצמית 
החלה על המבוטח עקב מקרה 

שאירע בתחומי  ביטוח דומה
גבולות מדינת ישראל, בשיפוט 

 ישראלי בלבד.

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

 ג' 39  .11
נספח ג' 

2 

הסעיף יישאר ללא  בכפוף לכתב השירות. 3.12.1
 שינוי. 

 ג' 39  .12
נספח ג' 

2 

לאמור יש השפעה על ביטוחי  3.5
חובה, ככול שמבקשים הגבלת 

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.
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 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 מס' מסמך עמוד מס"ד
 סעיף

 תשובה פירוט השאלה

וותק וחשוב מאוד לקבוע 
 גילאים.

 ג' 39  .13
נספח ג' 

2 

בגין הרחבת חבות נזקי  כיסוי 3.8
בגבול אחריות של  -גוף 

בפרמיה של  –₪   500,000
מכסה חבות  הכיסוי ₪. 195

כספית, שמהבוטח עלול לחוב 
בה על פי פקודת נזיקין ואשר 
אינה חייבת בביטוח על פי 
פקודת ביטוח רכב מנועי בגין 
נזק גוף שנגרם לצד שלישי על 
ידי הרכב המבוטח במשך 
תקופת הביטוח הנקובה, 
לכלים מיוחדים בלבד ולא לרכב 

 טון. 3.5פרטי ומסחרי עד 

הסעיף יישאר ללא 
 .שינוי

 ג' 39  .14
נספח ג' 

2 

מועד ההגעה בהתאם לכתב  3.12.2
 .שירות הריידר

 מקובל.

 ג' 39  .15
נספח 

 2ג'

3.5    
   

"כיסוי הביטוח המקיף יהיה 
ללא הגבלת גיל ו/או לכל נהג 

בו  1וזאת בניגוד לנספח ב ותק"
נרשם כי החובה תהיה לכל נהג 

. המונח "נהג 24צעיר מעל 
צעיר" מתייחס לנהגים מתחת 

. יש סתירה בהגדרה 24ל 
 וסתירה בין הקסקו לחובה. 

 1האמור בנספח ב'
הוא לצורך השוואת 
הצעות המחיר 

 בלבד.

 ג' 39  .16
נספח 

 2ג'

"כיסוי ביטוח החובה יהיה  3.6
הצעיר בהתאם לגיל הנהג 

יש סתירה בין הגיל ביותר" 
בקסקו לגיל החובה. ראה סעיף 

 3מס"ד 

 15ראו הבהרה מס' 
 לעיל.

 ג' 39  .17
נספח 

 2ג'

 
3.7 

לא תגבה פרמיה נוספת 
במקרה שאירע נזק, בגין 

הכיסוי לקדמותו. החזרת היקף 
בעת תיקון הנזק במוסך הסדר 

 מסלול הסדר.

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

 ג' 39  .18
נספח 

 2ג'

 
3.8 

גבול האחריות בגין נזקי גוף 
למקרה. ₪  800,000יעמוד על 
ולרכב שאינו פרטי ₪  500,000

טון לפי  3.5ואינו מסחרי עד 
 הנחיות הפיקוח.

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

 ג' 39  .19
נספח 

 2ג'

 
3.9 

כלפי צד שלישי גבול האחריות 
 ₪ 2,000,000יעמוד על 

למקרה לכלי ₪  1,500,000

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.
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 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 מס' מסמך עמוד מס"ד
 סעיף

 תשובה פירוט השאלה

הכיסוי על פי סעיף זה רכב. 
יחול גם על נזקי גוף אשר אין 

הסעיף מנוגד  חובה לבטחם.
 .3.8לסעיף 

אין סתירה בין 
 הסעיפים.

 ג' 39  .20
נספח 

 2ג'

 
3.12.2 

תוך  שירותי דרך וגרירה יסופקו
שעתיים מרגע ההודעה לחברת 

 בכפוף לכתב השירות.  .הגרירה

 מקובל.

 ג' 39  .21
נספח 

 2ג'

 
3.12.3 

המבטח יישא בהוצאות החילוץ 
והגרירה מכל רחבי הארץ, 

או אתר אל לרבות כל דרך 
המקום בו נוהג המבוטח לתקן 

עד לגבול את כלי הרכב. 
 ש"ח  20,000

 .מקובל 

 ג' 39  .22
נספח 

 2ג'

 
3.12.4 

במקרה תאונה וגרירת הרכב 
תינתן הסעה לנוסע הרכב. 
במקרה של גרירה, שלא עקב 
תאונה יהיה המבוטח זכאי 
להחזר תשלום נסיעה במונית 

 בכפוף להצגת קבלה למבטח.

 . מקובל
 

 ג' 39  .23
נספח 

 2ג'

 
3.13 

המבוטח לא יישא בתשלום 
תיקון רכבו במקרה של פגיעה 
בידי צד ג' עד לקבלת תשלום 

הביטוח של הפוגע מחברת 
 ו/או החברה המבטחת.

יום  90בתמורה לצק דחוי עד 
 שיושאר במוסך

 . מקובל
 3.13 סעיף בסוף

יבואו  2לנספח ג'
 :מיליםה
לצ'ק דחוי  בתמורה"

 בגובהימים  90של 
סכום התיקון 

  ".במוסך שיושאר

 ג' 39  .24
נספח 

 2ג'

 
3.14 

המבוטח לא יישא בתשלום 
 גרירה נוספת ממוסך למוסך.

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

מסמך  39  .25
ג' נספח 

 2ג'

האם ניתן להוסיף "... ובתנאי  3.11
שדווח עליהם טרם תחילת 

 הביטוח"?

 .מקובל

 ג' 40  .26
נספח ג' 

2 

הסעיף יישאר ללא  לכתב השירות. בכפוף 3.15 
, למעט האמור שינוי

 .32הבהרה מס' ב

 ג' 40  .27
נספח ג' 

2 

עד כיסוי שבר פנסים ומראות  3.16 
בפרמיה  -₪  5,000לסך של 

תנאים להרחבה זו  ₪. 60של 
כמפורט בפוליסה, השתתפות 

 15עד גיל רכב ₪,  250עצמית 
 שנה.

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.
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 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 מס' מסמך עמוד מס"ד
 סעיף

 תשובה פירוט השאלה

 ג' 40  .28
נספח ג' 

2 

 רכב חליפי:  3.22.2 
במקרה של גניבה, החל מהיום 

 ימים.   30ועד  2 -ה
במקרה של אובדן מוחלט, החל 

 ימים. 21ועד  2 -מהיום ה
במקרה של תאונה, החל 

 ימים. 7ועד   2 -מהיום ה
 .בהתאם לכתב השירות

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

 ג' 40  .29
נספח ג' 

2 

הסעיף יישאר ללא  בהתאם לכתב השירות 3.22.5
 שינוי.

 ג' 40  .30
נספח ג' 

2 

הסעיף יישאר ללא  בהתאם לכתב השירות 3.22.7
 שינוי.

 ג' 40  .31
נספח ג' 

2 

מעל  - טון 3.5פרטי עד רכב  3.23.2
ומעל שנה  –והילך  24גיל 

וותק נהיגה בסוג הרכב 
 המבוטח:

ובתנאי ₪  990במוסך הסדר 
 1,990שגובה הנזק עולה על 

 1,990במוסך שאינו הסדר ₪, 
 ,₪ 

 ₪. 1,590צד שלישי 

 - טון 3.5רכב מסחרי עד 
ומעל  –והילך  24מעל גיל 

שנה וותק נהיגה בסוג 
 הרכב המבוטח:

₪  1,390במוסך הסדר 
ובתנאי שגובה הנזק עולה 

במוסך שאינו ₪,  2,450על 
 ₪,  2,450הסדר 

 ₪. 2,050צד שלישי 

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

 ג' 40  .32
נספח 

 2ג'

 
3.15 

נבקש  "כולל גומיות ומנגנון"
הבהרה למה הכוונה במונח 
"מנגנון". בנוסף הכיסוי של 
הסעיף כולו מאושר לרכבים 

טון  3.5ומסחריים עד פרטיים 
 בלבד.

המילה "ומנגנון" 
 .תימחק מסעיף זה

 
אין שינוי נוסף מלבד 
 השינוי האמור לעיל.

 ג' 40  .33
נספח 

 2ג'

 
 

3.16 

הכיסוי הביטוחי יכלול שירות 
תיקון או החלפה של הפנסים 
או מראות הצד כתוצאה משבר 
וזאת מבלי שייחשבו כתביעה 

 ללא גבולות אחריותבפוליסה, 

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.
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 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 מס' מסמך עמוד מס"ד
 סעיף

 תשובה פירוט השאלה

בתוספת ₪  6,000עד לגבול 
והשתתפות ₪  70פרמיה של 
 ₪.   250עצמית של 

 ג' 40  .34
נספח 

 2ג'

 
  

3.21 

הכיסוי הביטוחי יחול גם על 
ארגז ותוספות הנמצאים על גבי 

בכפוף לסעיף רכבים מסחריים. 
. מעבר לזה יש לרכוש 3.20

 כיסוי בתוספת פרמיה.

 . מקובל
 3.21בסוף סעיף 

יתווספו המילים: 
בכפוף לאמור "

 ".לעיל 3.20בסעיף 

 ג' 40  .35
נספח 

 2ג'

 
3.22.2 

במקרה של גניבה, אובדן או 
( total lossנזק מוחלט לרכב )

יועמד רכב חלופי מרגע האירוע 
תשלום התביעה במלואה ועד 

 יום. 30

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

 ג' 40  .36
נספח 

 2ג'

 
3.22.3 

במקרה של תאונה יועמד הרכב 
 גמרהחלופי מרגע האירוע ועד 

 יום. 14 תיקון הרכב 

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

 ג' 40  .37
נספח 

 2ג'

 
3.22.5 

נהיגה ברכב חלופי תתאפשר 
 24 21לכל נהג מעל גיל 

)בכפוף לתנאי חברת 
ובעל ותק נהיגה של ההשכרה( 

או מפתח שנה אחת לפחות. 
ההסדר תמורת מפתח במוסכי 

 עם ותק מעל שנה. 21מגיל 

 42ראו הבהרה מס' 
 להלן.

 ג' 40  .38
נספח 

 2ג'

 
3.22.7 

השתתפות עצמית במקרה של 
תהיה תאונה ברכב חלופי 

בשיעור ההשתתפות העצמית 
במוסכי הסדר, למעט במקרה 
של נזק גחון אז שיעור 
 ההשתתפות העצמית יהיה

בכפוף  ₪.  1,500בסך של 
לתנאי חברת ההשכרה או 
מוסך ההסדר )"מפתח תמורת 

 מפתח"(

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

מסמך  40  .39
ג' נספח 

 2ג'

האם ניתן להגביל את גובה  3.16
 .₪ 2500הפיצוי עד 

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

מסמך  40  .40
ג' נספח 

 2ג'

  האם ניתן לעדכן: 3.22.2

"במקרה של אובדן גמור תוך 
שעות מרגע שנמסרה  24

במקרה של  יום 21ההודעה ועד 
שעות מרגע  24גניבה, תוך 

שנמסרה הודעה למשטרה עד 
יום או עד מועד התשלום או  29

עד מועד החזרת הרכב 
 המוקדם מבניהם."

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.
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 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 מס' מסמך עמוד מס"ד
 סעיף

 תשובה פירוט השאלה

מסמך  40  .41
ג' נספח 

 2ג'

"במקרה של האם ניתן לעדכן:  3.22.3
תאונה ברת תיקון החל מהיום 

ימים )כולל(. אין  7ועד  1 -ה
לרכב  חלופי  במקרה  זכאות

ימי  2של תיקון הנמשך עד 
 תיקון."

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

מסמך  40  .42
ג' נספח 

 2ג'

חברות ההשכרה אינן מאשרות  3.22.5
רכב חילופי לנהגים צעירים, 
האם ניתן להציע חלופה 

ליום ולא ₪  120כספית בגובה 
ימים למקרה  10יותר מ

 ולתקופה?

ניתן להציע חלופה 
 120כספית בגובה 

 ללא, ליוםש"ח 
 .ימים מגבלת

מסמך  40  .43
ג' נספח 

 2ג'

השתתפות עצמית ברכב  3.22.7
חילופי נקבעת על ידי חברת 
ההשכרה, האם ניתן למחוק 
את הסעיף ? או להציע חלופה 

החזר הפרש בין  –כספית 
השתתפות עצמית של חברת 
ההשכרה להשתתפות עצמית 

 500ולא יותר מ₪  1500בגובה 
 למקרה ולתקופה. ₪ 

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי. 

 

מסמך  40  .44
ג' נספח 

 2ג'

לחברות השכרה נדרש כרטיס  3.22.8

לא ניתן לקיים  אשראי לביטחון,

 תנאי זה. האם ניתן לבטלו?

. הסעיף מקובל 
 יימחק.

 ג' 41  .45
נספח ג' 

2 

לא ניתן לרכוש כיסוי לדגמי  .1 3.23.5
מזארטי, למבורגיני, פרארי, 
בנטלי, אסטון מרטין, אאודי 

R-8 
לא ניתן לרכוש כיסוי  .2

 לרכבים ביבוא אישי.
חודשים  12עד  לרכב .3

 מחודש עליה לכביש.
 בהתאם לתנאי ההרחבה.

 .מקובל .1

 .מקובל לא .2

 .מקובל לא .3

 ג'  41  .46
נספח ג' 

2  

הוצאות הגנה משפטית בסך  3.23.5 
השתתפות ₪,  30,000של 

 ₪. 250עצמית 
 

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

 ג'  41  .47
נספח ג' 

2 

 24מעל גיל  -רכב פרטי  3.26.1 
וותק ומעל שנה  –והילך 

 נהיגה בסוג הרכב המבוטח:
 ₪. 1,590צד שלישי 

 -טון  3.5רכב מסחרי עד 
ומעל  –והילך  24מעל גיל 

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.
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 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 מס' מסמך עמוד מס"ד
 סעיף

 תשובה פירוט השאלה

שנה וותק נהיגה בסוג 
 הרכב המבוטח:

 ₪. 2,050צד שלישי 

 ג'  41  .48
נספח ג' 

2 

 לא קיימת ההרחבה בחברתנו. 3.26.3
 

 . מקובל
לנספח  3.26.3סעיף 

 יימחק. 2ג'

 ג'  41  .49
נספח ג' 

2 

הוצאות הגנה משפטית בסך  3.26.6
השתתפות ₪,  30,000של 

 ₪. 250עצמית 

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

 ג'   41  .50
נספח ג' 

2 

כיסוי שבר פנסים ומראות עד  3.26.8
בפרמיה  -₪  5,000לסך של 

תנאים להרחבה זו  ₪. 60של 
כמפורט בפוליסה, השתתפות 

 15עד גיל רכב ₪  250עצמית 
 שנה.

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

 ג' 41  .51
נספח 

 2ג'

 
3.24 

הכיסוי הביטוח יכלול כיסוי 
הוצאות הגנה משפטית בקשר 
עם אירוע מבוטח, עד לסכום 

₪  ₪50,000  100,000של 
 לרכב.

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

 ג' 41  .52
נספח 

 2ג'

 
3.25.4 

ערך כינון מלא )חדש תמורת 
ישן( במקרה של אובדן מוחלט 

חודשים  12 24לרכב שגילו עד 
תוספת מערך הרכב  10%ועד 

 ביום התאונה.

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

 ג' 41  .53
נספח 

 2ג'

 
3.26.1 

₪  2,000,000גבול אחריות 
1,500,000  ₪ 

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

 ג' 41  .54
נספח 

 2ג'

 
3.26.5 

ביטוח שבר שמשות על בסיס 
 ללא תלות בשנת היצורהחלפה 

 כולל גומיות. 15לרכב עד גיל 

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

מסמך  41  .55
ג' נספח 

 2ג'

האם ניתן להגביל גבול אחריות  3.24

הוצאות הגנה משפטית עד 

עם השתתפות ₪  30,000

 ₪  500עצמית בסך 

הסעיף יישאר ללא 
 שינוי.

מסמך  45  .56
ג' נספח 

 5ג'

חברת ביטוח נותנת שירותי  3

ריידרים )גרירה, שמשות, רכב 

חלופי, פנסים ומראות( 

באמצעות ספקים חיצוניים. 

מידע אודות רכבים שרכשו את 

כתבי שירות, מועברים לספקי 

שירות לצורך עדכון קיום מנוי 

, בכפוף לדין מקובל
ובלבד שלא ייעשה 
שימוש אחר במידע 

 כאמור.
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 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 מס' מסמך עמוד מס"ד
 סעיף

 תשובה פירוט השאלה

ומתן שירות במידת הצורך. 

אבקש לאשר כי המפורט כאן 

אינו נחשב להפרת כתב 

 ות לשמירת סודיות. התחייב

מסמך  45  .57
ג' נספח 

 5ג'

חברת הביטוח כפופה  7

לרגולציה וחובת שמירת מידע 

מסוים לפרק זמן הנקוב בה. 

אבקש לאשר כי שמירת מידע 

בהתאם לדרישה רגולטורית 

אינה נחשבת להפרת כתב 

 סודיות.התחייבות לשמירת 

, ובלבד מקובל
שהמידע יישמר 
בהתאם לדין 
ובהתאם לפרק הזמן 

 הקבוע בחוק. 
 

טופס   .58
 הצעה 

ביטוח 
חובה 
לרכבי 
 תפעול

הרכבים הנ"ל יבוצעו בהתאם  
 לתעריפי "הפול".

המחירים שיוצעו 
בטופס הצעת 
המחיר לגבי רכבי 
תפעול יחייבו את 
המציע הזוכה בשנת 

. לגבי השנים 2022
המחיר יהא הבאות, 

בהתאם למחשבון 
בניכוי אחוז  הביטוח

ההנחה המוצע. אם 
לא יתקבלו תוצאות 
לרכבי תפעול 
במחשבון הביטוח אז 
 יהיה ניתן להתבסס 

 על תעריפי הפול.

טופס   .59
ההצע

 ה 

ביטוח 
חובה 
לרכבי 
 תפעול

יש להעביר רישיונות עבור כל  רישיונות
הרכבים אשר מופיעים 

 ברשימה.

 של רישיונותהעתק 
מצ"ב  תפעול רכבי

למסמך  1כנספח 
 הבהרות זה.

60.  5 
 
 
 

כתב 
 הוראות

 

 5.7סע' 
 
 
 

 מטעםהודעה יזומה 
 האוניברסיטה

 
 

בהערת שוליים מס' 
במקום שנת  - 2

שנת תבוא  2019
2020. 

נספח  24  .61
 6ב'

 מטעםהודעה יזומה  1סע' 
 האוניברסיטה

 

 6לנספח ב' 1בסעיף 
בחלופה הראשונה,  -

ניתן להשמיט את 
 "האחרוניםהמילה "

מסמך  32  .62
 -ג' 

 הסכם

 מטעםהודעה יזומה  7.3
 האוניברסיטה

להסכם,  7.3 בסעיף
מועד ההודעה 

 30על  יעמוד בכתב
 .ימים
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 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 
 אישור

 
 הרינו מאשרים את האמור בהודעה זו לעיל.

 
 שם המציע: _________________

 
 חתימה וחותמת: ___________________
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 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 1נספח 
 רכבי תפעול העתק רישיונות
 

 נגרריםרישיונות  .א

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 
 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

13 
 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

14 
 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 
 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים
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 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 
 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים
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 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים
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 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים
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 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים
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 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

22 
 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 
 
 
 
 

 מלגזותרישיונות  .ב
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 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

24 
 חתימת המציע: ________________

 אגף כספים ובקרה
Division of Finance and Control 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה
 מחלקת מכרזים ונכסים

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


