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  414/16מכרז מס הזמנה להגשת הצעות ל
 

 
 

 פחתם בני מש /גמלאיה אוביטוח כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה או בבעלות עובדיהבנושא: 
 

  
כלי רכב בבעלות ביטוח אוניברסיטת חיפה מזמינה אותך בזאת להגיש הצעות למכרז ל

הכל כמפורט במסמכי המכרז על  בני משפחתם, /גמלאיה אועובדיהבבעלות אוניברסיטת חיפה או 

 נספחיו.

 

ם , אגף משק ומבני202, חדר הראשי ין יבבנ ,9.9.16, א'החל מיום  קבללאת חוברת המכרז ניתן 

 .09:00-15:00ה' בין השעות -, בימים א'048249113 טל' שוקי רפפורט,באוניברסיטת חיפה, אצל 

בכתובת: ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה 

http://tender.haifa.ac.il  , המקורית שתימסר אך הגשת הצעה תתבצע על גבי חוברת המכרז

 במשרדי האוניברסיטה כאמור.

 

 

לתיבת  12:00בשעה  25.10.16ג',  מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: עד לא יאוחר מיום

 .ראשיאגף משק מבנים בניין  202המכרזים, בחדר 

 

 

 האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

 
 בברכה

 
 מאי בלסון

 ית ראש אגף משק ומבניםסגנ
 
 

 
 

 טבלת ריכוז התאריכים
 

 שעה תאריך נושא
  9.9.16 פרסום מודעה

 15:00 – 09:00ה' :  –ימים א'  11.9.16החל מיום א',  חוברת המכרזמסירת 
 14:00 22.9.16עד יום ה',  מועד אחרון להגשת הבהרות

 12:00 25.10.16עד יום ג',  מועד אחרון להגשת הצעות
 

 

 
 

http://tender.haifa.ac.il/
http://tender.haifa.ac.il/


 

 
 ______________ חתימת המציע:  

3 

 אוניברסיטת חיפה
 
  414/16מכרז מס 

 כתב הוראות למגישי הצעות למכרז -מסמך א' 
 

  
 הגדרות .1
 

 אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, הר הכרמל חיפה. "  האוניברסיטה"
 
שירותים כן כיסויים וו (וצד ג'מקיף  ,מתן כיסוי ביטוחי )חובה "השירות"

רכבי ל ,א'למסמך  1נספח ב בין היתר כמפורט ,נוספים נלווים
בהתאם ל והכ להלן האוניברסיטה ורכבים משולמים, כהגדרתם

 על נספחיו .למפורט במסמכי המכרז 
 
 
 לביצוע השירות. 414/16מכרז מס  " המכרז"
 
ההסכם שייחתם בין האוניברסיטה ובין הזוכה, בנוסח ובתנאים  "ההסכם"

 , על נספחיו.'גבמסמך כמפורט 
 
למכרז והצעתו נבחרה ע"י האוניברסיטה כזוכה מי שהגיש הצעה  "הזוכה"

 במכרז.
 

 פוליסות הביטוח, אשר צורפו להצעת המציע, ועל פיהן יערכו ביטוחי    "פוליסה/פוליסות"
 .הרכבים

 
תפעוליים חשמליים, רכבים בבעלות האוניברסיטה, לרבות רכבים        "רכבי  
  פורט ברשימה המצ"ב כממלגזות, מתקן הרמה נגררים,       האוניברסיטה" 
 , וכפי שיעודכנו מעת לעת.'אלמסמך  2 נספחכ              

 
טון ושוויו בתקופת הביטוח אינו עולה על  3.5רכב שמשקלו עד  "רכב משולם"

ש"ח, הנמצא בבעלות עובד האוניברסיטה או בן/בת זוגו או  180,000
 נמצא בשימוש העובד או בן/בת זוגו, כמפורט ברשימה המצ"ב

וכפי שיעודכנו מעת לעת. דמי הביטוח של רכב ' אלמסמך  3 כנספח
 ידי האוניברסיטה.על משולם, ישולמו 

 
 

רכב השייך לעובד , לבן משפחה של עובד או לגמלאי האוניברסיטה   "רכב נוסף"
 או הנמצא בשימוש של  מי מהם שאינו רכב משולם 

 לעניין זה: 
לי פנסיה ובמי שזכאי לתק -האוניברסיטה גמלאי א. 

 מהאוניברסיטה
או מי שידוע , אח /אחות בעל /אישה  בן/בת ,הורה,  :בן משפחהב. 

 כבן זוג של העובד או הגמלאי.
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 הצעות .2

 כמוגדר לעיל.השירות  מתןהאוניברסיטה מזמינה בזה הצעות ל .א
 

 מסמכי המכרז .3
 

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז:
 
 ש הצעות למכרז.כתב הוראות למגי .א

 כיסוי ביטוחי ושירותים נלווים; (1)

 רשימת רכבים; (2)

דו"ח תביעות בקשר עם רכבי האוניברסיטה/רכבים משולמים לתקופה  (3)
 ;2016י  לומינואר עד יו , כל שנה בנפרד7.16עד.  1.1.14 -מ

 טופס משוב להערכה והתרשמות. (4)
 

 ונספחיו: טופס הצעה למכרז .ב

 )ב(.5סע' אישור רו"ח לצורך הוכחת תנאי סף  .1

 )ג(.5הצהרה על ניסיון קודם לצורך הוכחת תנאי סף סע'  .2

 טבלת ריכוז הפרמיות; .3
 

 הסכם ונספחיו: .ג
 

 פוליסות הביטוח;   -1נספח 
 כיסוי ביטוחי ושירותים נלווים; – 2נספח 
 ;פרמיותהטבלת ריכוז    -3נספח 
 ;למיםורשימת רכבי האוניברסיטה ורכבים מש  - 4נספח 
  ות לסודיותהתחייב – 5נספח 
 ;סוכן הביטוח להחתמת העדר יחסי עובד מעבידטופס  -6נספח 

 
 
 לידיעת המציעים .4
 

 התחייבות או/ו האמור להלן מובא להערכה ולהתרשמות בלבד ואין בו כדי להוות מצג
 האוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם, והמציע בהגשת הצעתו מצהיר כלשהם מצד

את הכדאיות הכלכלית של הגשת ההצעה מסמכי המכרז ובהרחבה את כל הוא בחן  כי
 האוניברסיטה כלפי או טענה ו/או תביעה/ו דרישה כל לו תהיינה ולא לו למכרז וכי אין

 נספחיו. על זה במכרז זה בהקשר לאמור או/זה ו בסעיף ביחס למידע
 

שתספק את השירות  ביטוח חברת עם להתקשר ינתיהאוניברסיטה מעונ .א
' על גבמתכונת ובתנאים שיפורטו במכרז זה ובהסכם מסמך  כהגדרתו לעיל,

 נספחיו.
 

אשר הנם בגדר רכבי האוניברסיטה רכב  כלי 750-כהאוניברסיטה מבקשת לבטח  .ב
, 'אלמסמך   2נספח שב הרכבים , על פי פירוטם, כהגדרתם לעילמימשול יםורכב

ם, ובהתאם לתנאי הביטוח והשירותים הנלווי שעשוי להשתנות מעת לעת,
  . 'אלמסמך  1נספח בומסמך ג' בהסכם כמפורט 

 

וסיומה  1.1.2017חודשים שראשיתה ביום  36לתקופה בת הנו הביטוח נדרש  .ג
העומדת , בכפוף לאפשרות "(תקופת הביטוח)ללהן: " 31.12.2019ביום 

כמפורט  נוספותשנתיים של תקופת הביטוח בלהארכה נוספת  לאוניברסיטה
  .'גבמסמך 
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לעיל, האוניברסיטה תהיה רשאית להוסיף ו/או  ב'רוע מהאמור בס"ק מבלי לג
בהתאם לשיקול דעתה המלא ובכל ם, אוניברסיטה ורכבים משולמי להוריד רכבי

להוסיף להעניק את הכיסוי הביטוחי ואת  שיזכה במכרז יחויבוהמבטח עת, 
ולכל תקופת  באותם תנאים במסמכי המכרזכנדרש הנלווים מלוא השירותים 

בלי קשר לכמות הרכבים כפי שיהיו מעת לעת ו, הנ"ל יםרכבה, לכל הביטוח
  בפועל.

ם, עובדי אוניברסיטה, בני מימשול יםכבבנוסף לרכבי האוניברסיטה ולר .ד
, כפי או גמלאי האוניברסיטה יהיו רשאים לבטח אף הם את רכביהם משפחתם

אך לא  אייהיה רשבאמצעות המבטח שיזכה במכרז והמבטח  שיהיו מעת לעת,
  מיטיבים ביחס לשוק או בתנאים דומים/זהים לאפשר להם ביטוח בתנאים חייב 

 לאלו שניתנו לרכבי האוניברסיטה ולרכבים המשולמים במסגרת מכרז זה.
 
 
 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז .5

 
 על המציע כתנאי לבחינת הצעתו למלא אחר התנאים המצטברים הבאים: 

 
עסקי  על הפיקוח חוק פי על בישראל לפעול המורשה ביטוח חברתהמציע הינו  .א

 . 1981 -א "ביטוח, התשמ
 

 1הייתה לפחות  2015בכל ענפי הביטוח הכללי בשנת של המציע הפרמיה הכוללת  .ב
 .₪מיליארד 

 
כלי רכב  400 גופים שלכל אחד מהם  3לפחות ל שירותי ביטוח  סיפק מציעה .ג

  .לפחותמבוטחים 
 

תנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן המ המציע רשום בכל מרשם .ד
 יש בידו כל הרישיונות הנדרשים על פי דין.

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות  ויש בידיוכדין  ספרים מנהל המציע .ה
 .1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

 
הדרישות דלעיל הינן דרישות סף, ולא תובא לדיון הצעת מציע שאינה עומדת בכל 

 רישות דלעיל במלואן.הד
 
 
 להגשת הצעות למכרז וכתובת מועד .6

 
את ההצעה למכרז יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים באגף משק ומבנים 

 בשעה , 25.10.16ג', לא יאוחר מיום , הראשיבבניין  202באוניברסיטת חיפה, חדר 
ליה ירשם . ההצעה למכרז על כל נספחיה וצרופותיה, תושם במעטפה סגורה ע12:00

 מספר המכרז ונושא המכרז.
 הצעה למכרז שתגיע לאחר מועד זה לא תובא לדיון.

 
 
 
 ושירותים נלווים הכיסוי הביטוחי הנדרש .7

 

פיננסיים )ביטוח( תקנות הפיקוח על שירותים ל בהתאםהמציע יעמיד ביטוח חובה  .א
רכוש של  ; וביטוח רכוש ונזקי2010-)תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי(, תש"ע

( בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח "ביטוח מקיף"צד ג' )
 .1986-רכב פרטי(, תשמ"ו
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את  יספקי הביטוחי ועמיד את הכיסוי מציעמבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' לעיל, ה .ב
. למען הסר ספק במידה וישנה 'א למסמך 1נספח ב הנלווים כמפורט השירותיםכלל 

, 'אלמסמך  1נספח ן הנקובות בס"ק א' לדרישות המנויות בן הוראות הדיסתירה בי
הוראות הדינים הנ"ל מטיבות  ום בוכאמור, למעט במק 1יגברו ההוראות שבנספח 

 עם האוניברסיטה.

 

לא תתקבלנה הצעות לחלק ממרכיבי השירות נשוא המכרז ו/או לחלק מן הביטוחים  .ג
 הנדרשים במסגרתו.

 

 

 תמורה .8

, בגין כל רכב מבוטח, הנה התמורה תזכהיהיה זכאי המציע שהצעתו התמורה לה  .א
הסופית, המלאה והמוחלטת עבור מתן כלל הביטוחים והשירותים הנלווים כמפורט 

כלל ההטבות הנוספות בהן נקב המציע בהצעתו, לרבות כל במסמכי המכרז ועבור 
הכל  –סף כל סכום מסים  ורווחי המציע. על תמורה זו לא יתווההוצאות, העלויות, ה

 .ג'בהסכם, מסמך  פורט בהרחבהכמ

בוטל ביטוח רכב במהלך תקופת הביטוח, יהיה זכאי המבטח לחלק היחסי מתוך  .ב
 –רטה( -סכום התמורה בגין כל רכב, באופן שישקף את תקופת הביטוח בפועל )פרו

 .ג' מסמך הכל כמפורט בהרחבה בהסכם
לומים רבעוניים עוקבים שווים, החל ( תש4תשלום פרמיות הביטוח יעשה בארבעה ) .ג

 יום ממועד תחילת כניסת הביטוח לתוקפו.  30-מ
שא בתשלום הפרמיות עבור ייטה תסהתמורה תועבר ישירות לידי המבטח. האוניבר .ד

 .בלבד רכבי האוניברסיטה והרכבים המשולמים

 תשלום פרמיות בגין רכב נוסף, כהגדרתו לעיל, יעשה בידי המבוטחיובהר, כי  .ה
 במסגרת מו"מ ביניהם כפי שיוסכם בהתאם לתנאים ולתמורה  ישרין למבטחבמ

ו/או  כאמור בגין הרכב הנוסף והאוניברסיטה לא תהא אחראית לגבייה של הפרמיות
 .לתשלומן

 

 

   אופן הגשת ההצעות למכרז .9
 

  כדלקמן:  בעותק אחדההצעה למכרז תוגש 
 

פי נוסח "הצעה למכרז",  ותוגש בהתאם לנוסח ועל תמולאהצעה למכרז תיערך,  .א
, ויצורפו אליה כל שאר מסמכי המכרז והמסמכים שנדרשו מסמך ב'המצורף כ

מובהר כי יש לחתום על כל בו, כאשר הם ממולאים וחתומים על ידי המציע. 
עמוד ועמוד ממסמכי המכרז, נספחיו וצרופותיו, לרבות על קובץ התשובות 

יבות. כמו כן, יש לחתום באמצעות חותמת ובראשי ת-לשאלות ההבהרה 
 באמצעות חותמת וחתימה מלאה בכל מקום שנדרש לעשות כן.

 
ההצעה למכרז, על כל נספחיה וצרופותיה, תושם במעטפה המיוחדת לכך, עליה  .ב

 יירשם מס' המכרז ונושא המכרז.

 

את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז, כשהם  קפדנותעל המציע למלא ב .ג
, ולחתום כדין על ההצעה ועל כל אותם המסמכים מודפסים או בכתב יד ברור

 הנלווים לה אשר על מגיש ההצעה לחתום עליהם בהתאם לכתב הוראות זה.
 לא תתקבלנה הצעות לחלק ממרכיבי השירות.מובהר כי 

 
שיונות יר המלצות,סיונו, יעל ההצעה לכלול, בין היתר, פרטים לגבי המציע, נ .ד

 הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף.  ואישורים לרבות האישורים והמסמכים

 

על המציע למלא את הפרמיות השנתיות המוצעות על ידו לכל אחד מסוגי כלי  .ה
 למסמך ב', לחתום על 3בטבלת ריכוז הפרמיות המצורפת כנספח הרכב, כמפורט 

 להצעתו. ולצרפו הנספח כאמור
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ם את המסמכיגם  , על ההצעה לכלול, בין השארמבלי לגרוע מהאמור לעיל .ו
 הבאים:

 

 מסמכי המכרז חתומים בידי מורשי החתימה של המציע.כל  (1)

 

בנוסח מסמך ב' למסמכי המכרז מלאה ובכתב ברור וחתומה בחתימת הצעה  (2)
 .עם אישור עו"ד כי החותם מורשה להתחייב בשם המציע המציע

 
העתקים מאומתים על ידי עו"ד של מסמכי ההתאגדות  -מציע שהוא תאגיד  (3)

רשימת בעלי המניות של התאגיד, מנהליו ומורשי ; ל התאגידותעודת הרישום ש
 החתימה שלו, כשהיא מאושרת על ידי עו"ד או רו"ח. 

 
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  (4)

 .1976 –תשל"ו ה

 

אישור עדכני משלטונות מס ערך מוסף או מרו"ח המעיד כי המציע הינו עוסק  (5)
וכי הוא מנהל כחוק פנקסי חשבונות ורשומות, על פי חוק מס ערך מוסף  מורשה

והתקנות שהותקנו לפיו, וכי הוא נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מס לפי 
 אותו חוק, או כי הוא פטור מלעשות כן.

 

העתק רשיון מבטח בתוקף לפעול )א( יש לצרף 5לצורך הוכחת תנאי סף סע'  (6)
, בענפי 1981 -וק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א כחברת ביטוח על פי ח
 הביטוח נשוא מכרז זה.

 

אישור רו"ח בדבר היקף הפרמיות )ב( יש לצרף 5לצורך הוכחת תנאי סף סע'  (7)
 למסמך ב' 1בנוסח נספח  2015בתחום הביטוח הכללי בשנת 

 

 .על ידי המציע תות הביטוח המוצעופוליס (8)
 
 

ם פרטי למסמך ב' 2רט המציע במסגרת נספח )ג( יפ5לצורך הוכחת תנאי סף סע'  (9)
, כל כלי רכב 400,מבוטחים של המציע המבטחים צי כלי רכב של לפחות  3 של

פרטי איש כמות הרכבים המבוטחים, . הפרטים צריכים לכלול את שם הגוף, אחד
   הקשר ואמצעי קשר עמו )טלפון ודוא"ל(.

 

להם העניק המבטח ביטוח גופים  2המציע יצרף להצעתו המלצות עדכניות של  (11)
הגופים יהיו גופים שונים מאלו שפרט המציע לצורך עמידתו בתנאי  .כלי רכבל

 הסף כאמור. 

 
 . עובדהוא  רשימת  מוסכים ושמאים איתםהמציע יצרף להצעתו  (11)

 
 

האוניברסיטה תהא רשאית לבדוק את ניסיון המציע, התעודות והאישורים  .ז
ם נוספים ועל מגיש ההצעה יהא לספקם כאמור, ולדרוש, במידת הצורך, פרטי

 מייד לכשיידרש לכך.
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 זמן תוקפה של הצעה למכרז וביטולה .10
 

 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 90תוקפה של ההצעה יהא  .א

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות, רשאי  90לא הסתיימו הליכי המכרז תוך  .ב
 המציע לבטל הצעתו.

ועדת המכרזים  למזכירדי משלוח הודעה בכתב ביטול ההצעה יעשה על י .ג
באוניברסיטה לפיה תבוטל ההצעה למכרז בתאריך קבלת הודעת הביטול ובלבד שאם 

 נקבע זוכה לפני קבלת הודעת הביטול של זוכה זה, תהא הצעתו ברת תוקף לגביו.

 

 בדיקת ההצעה ואמות מידה לזכייה .11
 

 ף למכרז.תיבדקנה עמידת ההצעות בתנאי הס - בשלב הראשון .א

ע"י  בהפעלת שיקול הדעתשעמדו בתנאי הסף ובדיקת ההצעות ב  – שניבשלב ה .ב
בחשבון, בין יתר הגורמים, שקלול המרכיבים הבאים  ו, יילקחהאוניברסיטה

 הנקובים כדלקמן:משקלות בו

 המשקל הקריטריון
כנקוב בעמודת השנתיות המוצעות סה"כ הפרמיות 

" בטבלה הרכבכלי לכל פרמיות המוצעות ה"סה"כ 
 למסמך ב'  3בנספח 

 סה"כ הפרמיות הזול )המציע הכשר שיציע את 
יזכה למירב הנקודות ואחריו באופן יחסי  ביותר

 המציעים הכשרים האחרים(
 

 
 
 

80% 

הניקוד של קריטריון  -שביעות רצון לקוחות קודמים
יינתן על ידי הלקוחות, במסגרת שיחות טלפון זה 

סיטה עם מספר זהה של שיקיימו נציגי האוניבר
לקוחות ביחס לכל מציע, מכלל לקוחות המציע 

להצעת המציע לצורך עמידה  2שיצוינו בנספח 
בתנאי הסף בנושא ניסיון, לפי בחירת נציגי 

 האוניברסיטה, בהתאם לשיקול דעתם.
אם המציע סיפק לאוניברסיטה שירותים נושא 

המכרז בעבר, האוניברסיטה תהא רשאית להיחשב 
הלקוחות לצרכי בחינת קריטריון זה, גם אם  כאחד

 לא צוינה בהצעה כאמור.

 
הלקוחות יתבקשו לנקד את שביעות רצונם מן 

המציע בהתאם לקריטריונים המפורטים בטופס 
למסמך א', כאשר יינתן להם משקל  4המשוב נספח 

 זהה.
סך הכל הציון לשביעות רצון לקוחות קודמים 

לים שניתנו למציע יחושב כממוצע הציונים המשוקל
 על ידי כל הלקוחות שישאלו.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15% 

התרשמות האוניברסיטה מההמלצות שתוגשנה על 
 .ידי המציע

 
 
5% 
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על אף האמור, האוניברסיטה תהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שלא לבחור  .12
, כאמור מיםהציון עבור קריטריון שביעות רצון לקוחותיו הקודכזוכה במכרז במציע אשר 

 המירבי עבור קריטריון זה.ציון ן המ 75% -לעיל, נמוך מ

 

 הזוכה במכרז .13

 

 
 או במועד אחר שיקבע ע"י  ממועד הודעת הזכייה במכרז לזוכה ימים 7בתוך א.  

לשם ביצוע להם שיידרש  מסמכיםהאוניברסיטה, הזוכה מתחייב לחתום על כל ה
אוניברסיטה את נספחי ההסכם להגיש לוהוצאה לפועל של הזכייה במכרז וכן 

 לסודיות מטעמוסוכן הביטוח  החתומים לרבות התחייבות
, ובכפוף לזכות 'גכמסמך הזוכה מתחייב בזאת לחתום על ההסכם בנוסח המצורף  ב.

 האוניברסיטה לעשות כל שינוי בנוסחו, כמתחייב על פי שיקול דעתה.
 

התנאים הנ"ל או חלק האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות להוסיף ולשנות את  .ג
מהם, או להתנות תנאים אחרים, לפני חתימת ההסכם הפורמאלי בין הזוכה 

 לאוניברסיטה.

 

14. 14001, 18001 ,ISO 
המציע מאשר כי ידוע לו כי אגף המשק והמבנים באוניברסיטה קיבל על עצמו התקן 

ת הבטחדל הישראלי שנקבע על ידי מכון התקנים הישראלי בדבר מערכות איכות, מו
איכות הסביבה  :בכינויו ובמתן שירות, הידוע  איכות בתכן, בפיתוח, בייצור, בהתקנה

14001 ISO  18001, בטיחות ISO  , וכי האגף דלעיל ינהל מעקב שוטף אחר מימוש ההסכם
 הנ"ל. ניםג באופן רצוף, לצורך עמידת האגף בדרישות התקרעל ידי המציע והוא ידו

 
 

 ביטול המכרז .15
 

רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או  האוניברסיטה .א
לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי 

בצרכי  סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי
 בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלו. האוניברסיטה,

 

אמור לעיל וכאמור על פי כל דין, מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא בנוסף ל .ב
רשאית לבטל את המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן 
משמעותי או בלתי סביר מהאומדן ו/או יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או 

 כובל.חלקם, תיאמו הצעות מחירים ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר 

 

האוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כלשהו בעקבות ביטול המכרז. הודעה על  .ג
שנמסרו על ידם עם  דוא"לביטול המכרז תועבר למציעים למספר הפקס או לכתובת ה

 מסמכי המכרז. קבלת
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 שונות .16
 

 ,22.9.16ה', יום ללשאלות ובירורים ביחס למכרז ניתן לפנות עד  - שאלות והבהרות .א
דוא"ל ל  בכתב בלבדפניות תעשנה . גב' מאי בלסוןל 14:00 בשעה

ebelson@univ.haifa.ac.il . כל התשובות לשאלות ירוכזו במסמכי הבהרות ויופצו
אתר האינטרנט ובדוא"ל ו ה באמצעות  מהאוניברסיטה, חוברת המכרז רוכשילכל 

 רק תשובות בכתב תחייבנה לעניין מכרז זה.רסיטה. של האוניב

 

' בפרט, מופנית בזה תשומת גמבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז בכלל, ובמסמך  .ב
 לב המציע לתנאים הרשומים מטה, והמציע מסכים מראש כי:

 
האוניברסיטה תהא רשאית לתקן כל טעות חשבון שתתגלה בהצעה  – תיקון טעות 

 ם הכללי של ההצעה.ולתקן בהתאם את הסכו
 .כל המסים הממשלתיים ותשלומי החובה יכללו במחירים המוצעים -מיסים  

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש  .ג
שלא באופן, בתנאים ועפ"י הוראות כתב הוראות זה. האוניברסיטה תהיה רשאית 

להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי שלא להתייחס להצעה בלתי סבירה ו/או 
ההזמנה ו/או להצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו ו/או לא 
להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, 

חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת האוניברסיטה ו/או יש בה 
 הצעה כדבעי.מונע הערכת ה

 

כל שינוי ו/או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם  .ד
תקנה זכות  -בגוף מסמכי המכרז ובין אם מכתבי לוואי ו/או בכל דרך אחרת 

לאוניברסיטה להתעלם מכל שינוי, תוספת והסתייגות כאילו לא היו, או לפסול 
 הצעה, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע, כדי לקבל  .ה
 הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות.

 

האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא.  .ו
שר על פיו והיא אין בעצם פרסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתק

תהיה רשאית בכל עת לבטל את המכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי. המציע מאשר כי 
 אין ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה.

 

מובהר בזאת כי ההצעות שתוגשנה ע"י המציעים במכרז הנן הצעות סופיות וכי  .ז
 תנהל כל מו"מ עם המציעים בנוגע להצעות שיוגשו על ידם. לאהאוניברסיטה 

 

האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה הזוכה במכרז למשתתפי המכרז בעלות  .ח
ש"ח. מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק/ים ממנה יציין מראש,  300של 

עם הגשת הצעתו למכרז, מהם החלקים בהצעתו שהם בבחינת סוד מסחרי. המציע 
העיון בהצעה הזוכה  מסכים ומאשר, כי שיקול הדעת הבלעדי בעניין מימוש זכות

מוקנה לאוניברסיטה והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה 
 בעניין זה.  

 

mailto:nberman@univ.haifa.ac.il
mailto:nberman@univ.haifa.ac.il
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סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים  .ט
 למכרז ו/או להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד. 

 
 

ז ובין אם לאו, הנכם מתבקשים להחזיר לאוניברסיטה בין אם בחרתם להשתתף במכר
 את כל מסמכי המכרז שהומצאו לכם בהיותם רכוש האוניברסיטה.

 
 
 

 בברכה,                                                             
 

 מאי בלסון                                                             
 ראש אגף משק ומבנים ניתסג                                                              

 ומנהלת מח' מינהלה, ביטוח ונכסים                                                              
 
 
 
 נו מאשרים ומסכימים לאמור לעיל.א
 
 
 
         

 חותמת + חתימה      תאריך
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 'אך למסמ 1נספח 

 
 הכיסוי הביטוחי ושירותים נלווים

המציע יעמיד ביטוח חובה בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תנאי  .1
"ביטוח ; וביטוח רכוש ונזקי רכוש של צד ג' )2010-חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי(, תש"ע

-רכב פרטי(, תשמ"ו( בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח מקיף"
1986. 

 

לעיל, המציע יעמיד את הכיסוי הביטוחי ויספק את  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .2
 פי כל דין, הכל בכפוף לדרישות ולשינויים המפורטים להלן:-השירותים הנלווים כנדרש על

 

 הכיסוי הביטוחי יחול בכל שטחי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. .א

 

 לול החרגת נזק אשר נגרם עקב תנודה או משקל כלי הרכב.הכיסוי הביטוחי לא יכ .ב

 

 הכיסוי הביטוחי לא יכלול החרגת נזק אשר נגרם עקב נסיעה מחוץ לדרכים רגילות. .ג

 

במקרה תאונה בה מעורב יותר מכלי רכב אחד של המבוטח ו/או רכוש אחר של  .ד
ות בעליו המבוטח, יראו את הרכב האחר ו/או הרכוש האחר כצד שלישי, לעניין זכוי

 מול הפוגע.

 

 הכיסוי הביטוחי יהיה לכל נהג ללא הגבלת גיל ו/או ותק. .ה

 

 לא תגבה פרמיה נוספת במקרה שארע נזק, בגין החזרת היקף הכיסוי לקדמותו. .ו

 

ש"ח למקרה לכלי רכב. הכיסוי על   750,000גבול האחריות כלפי צד שלישי יעמוד על  .ז
 אין חובה לבטחם.פי ס"ק )ז( זה יחול גם על נזקי גוף אשר 

 

בכלי רכב שבהם מערכת שמע, הכיסוי לרדיו טייפ/דיסק על בסיס החלפה עד לסך של  .ח
 ש"ח. 150ש"ח, כאשר ההשתתפות העצמית תעמוד על  1,500

 

מבלי לגרוע מהאמור בס"ק )ח( לעיל, הכיסוי הביטוחי יחול גם על אביזרי רכב שאינם  .ט
ת הרכב בלעדיהם, לרבות מערכות נכללים במחירון הרכב אולם לא ניתן לרכוש א

ש"ח לכל כלי רכב. השתתפות  10,000מולטימדיה כולל אודיו ווידאו, עד לסך של 
 ש"ח למקרה. 600עצמית לעניין זה לא תעלה על סך של 

 

 טון: 4שירותי דרך וגרירה עבור רכב פרטי ומסחרי עד משקל של  .י

 

i. רצית, שתהיה שירותי דרך וגרירה בחברה ידועה ומוכרת בעלת פריסה א
 מקובלת על האוניברסיטה.

 

ii. .שירותי דרך וגרירה יסופקו תוך שעתיים מרגע ההודעה לחברת הגרירה 

 

iii.  המבטח יישא בהוצאות החילוץ והגרירה מכל רחבי הארץ, לרבות כל דרך או
 אתר אל המקום בו נוהג המבוטח לתקן את כלי הרכב.

 

iv. 250ב למרחק של עד במקרה תאונה וגרירת הרכב תינתן הסעה לנוסעי הרכ 
ק"מ. במקרה של גרירה, שלא עקב תאונה, יהיה המבוטח זכאי להחזר 

 ש"ח, בכפוף להצגת קבלה למבטח. 75תשלום נסיעה במונית עד לסך של 
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v.  היה והגרירה תעשה בשעות בהן המוסך סגור, יגרר הרכב לחניון חברת
לאחר  הגרירה ומשם יועבר, למוסך לבחירת המבוטח, עם פתיחתו בסמוך

 מכן, וזאת ללא כל עלות נוספת.

 

המבוטח לא ישא בתשלום תיקון רכבו במקרה של פגיעה בידי צד ג' עד לקבלת  .יא
 תשלום מחברת הביטוח של הפוגע ו/או החברה המבטחת.

 

על בסיס החלפה, כולל גומיות ומנגנון,  –הכיסוי הביטוחי יכלול שבר שמשות לרכב  .יב
מועד רישויו תינתן שמשה מקורית. למען הסר חודשים מ 24כאשר לרכב שטרם חלפו 

 ספק מובהר כי כיסוי זה יחול על רכבים פרטיים ומסחריים כאחד.

 

הכיסוי הביטוחי יכלול שירות תיקון או החלפה של הפנסים או מראות הצד כתוצאה  .יג
 משבר וזאת מבלי שייחשבו כתביעה בפוליסה , ללא גבולות  אחריות

 

ל גם נזק הנובע מרעידת אדמה, פרעות, שביתות הכיסוי הביטוחי יורחב לכלו .יד
 ומהומות.

 

ש"ח .  600הכיסוי הביטוחי יכלול ביטוח חפצים אישיים ברכב עד סכום של  .טו
 ש"ח. 70השתתפות עצמית לעניין זה תעמוד על 

 

הפרמיה בגין אביזרים נלווים לנכים המותקנים בגוף הרכב )כגון מעלון(, לא תעלה על  .טז
 מערך האביזר. 1.5%

 

 הכיסוי הביטוחי יחול גם על ארגז ותוספות הנמצאים על גבי רכבים מסחריים. .יז

 

 העמדת רכב חלופי לטובת המבוטח: .יח

 

i.  העמדת רכב חלופי לרשות מבוטח לא תהיה כרוכה בכל תשלום ו/או בהגבלת
 ק"מ.

 

ii. ( במקרה של גניבה, אבדן או נזק מוחלט לרכבtotal loss יועמד רכב חלופי )
שלום התביעה במלואה. במקרה של תאונה יועמד הרכב מרגע האירוע ועד ת

 החלופי מרגע האירוע ועד גמר תיקון הרכב.

 

iii.  שנים בדרגת רכב  3הרכב החלופי שיסופק יהיה רכב תקין במצב טוב בן עד
B סמ"ק ובעל מערכת מיזוג אויר.  1,000-לפחות ובעל נפח מנוע שלא יקטן מ

 לבקשת המבוטח, יעמיד המבטח רכב אוטומטי.

 

iv.  ובעל ותק נהיגה של שנה  21נהיגה ברכב חלופי תתאפשר לכל נהג מעל גיל
 אחת לפחות.

 

v.  רכב חלופי לא יוחלף באמצע התקופה. על אף האמור, במידה ונדרשה
החלפה בכל זאת, יעשו מירב המאמצים לביצוע ההחלפה בצורה שלא תהווה 

 מטרד למבוטח.

 

vi. היה בשיעור ההשתתפות השתתפות עצמית במקרה של תאונה ברכב חלופי ת
העצמית במוסכי הסדר, למעט במקרה של נזק גחון אז שיעור ההשתתפות 

 ש"ח. 1,500העצמית תהיה בסך של 

 

vii.  בעת קבלת רכב חלופי לרכבי האוניברסיטה מהשכרה, המבוטח יהיה פטור
 ממסירת כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר, לחברת ההשכרה.
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 כללי –השתתפות עצמית   .יט

i. ש"ח;  650 – במקרה של תאונהתתפות עצמית הש 

 

ii.  על אף האמור בס"קi  לעיל, השתתפות עצמית של נהג צעיר/חדש תהיה
 לעיל. iמהשיעור הנקוב בס"ק  50%-גבוהה ב

 

iii.  650השתתפות עצמית בנזקי צד שלישי תעמוד על סך של .₪  
 

iv.  מעבר  1.5%בגין הכיסוי התקני לירידת ערך תיגבה השתתפות עצמית של(
 להשתתפות העצמית הבסיסית בה חויב המבוטח במקרה הנזק(.

 

v.   בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תנאי חוזה לביטוח חובה
)ב( לתוספת  ישונה 8, יחולו שינויים הבאים בסעיף 2010-רכב מנועי(, תש"ע

 כך שנוסחו יהיה כדלקמן:

 
ן א', תהיה ")ב( במקרה של נזק לחלק של הרכב המנוי בסעיף קט

 אחריות המבטח כמפורט להלן:
ברכב שטרם  –בחר המבטח להחליף את החלק שאבד או ניזק  (1)

חודשים מרישויו יוחלף החלק כאמור בחלק מקורי  24עברו 
שא בהוצאות ההתקנה. יחדש. למען הסר ספק המבטח גם י

חודשים, יוחלף החלק כאמור בחלק  24ברכב שגילו למעלה מ
אורו בצרוף הוצאות יתכונותיו ובתהמתאים לו באיכותו ב

 התקנה;

יחושב  -חר המבטח לשלם את ערך הנזק או האבדן במזומן ב (2)
שנים ישולם הנזק  12הסכום לתשלום כך שעבור רכב שגילו עד 

ו של חלק דומה לזה שאבד או ניזק ללא ניכוי בלאי, כלפי ער
שנים ישולם הנזק לפי ערכו  12ואילו לגבי רכב שגילו מעל 

בניכוי בלאי(;  -ו של החלק שאבד או ניזק )דהיינהממשי 
 לתשלומים האמורים יתווספו הוצאות התקנה."

 

הכיסוי הביטוחי יכלול כיסוי הוצאות הגנה משפטית בקשר עם אירוע מבוטח, עד  .כ
 ש"ח לרכב. 30,000לסכום של 

 

 Total lossגניבה/אבדן/  .כא

i.  המבוטח יהיה מערך הרכב בעת קרות הנזק,  45%עלה הנזק על שיעור של
רשאי לדרוש הכרזתו כ"אובדן כללי להלכה" )במקרה שכזה יעבור שריד 

 הרכב לבעלותו של המבטח(.

 

ii.  יוכרז הרכב כאובדן גמור להלכה,   50%היה שיעור הנזק שנגרם לרכב מעל
 למעשה (. 60%)מעל 

iii.  במקרה של אבדן כללי, לרבות גניבה, יהיה השיפוי בגובה רכב  מאותו סוג
רכב הדומה לו(, כולל התחשבות בגין מצב הרכב ,  –עדר רכב זהה ודגם )ובה

 הבעלות או השימוש.

 

iv.  24ערך כינון מלא )חדש תמורת ישן( במקרה של אבדן מוחלט לרכב שגילו עד 
 תוספת מערך הרכב ביום התאונה.  10%חודשים ועד 
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 ביטוח צד ג' בלבד .כב

 

i.     600,000גבול אחריות  ₪ 

ii.   650צמית גובה ההשתתפות הע   ₪ 

iii.   משיעור ההשתתפות העצמית( גבוה סעיף ביטול השתתפות עצמית ) כשהנזק 

iv.    ללא תלות בשנת הייצור גרירה ושירותי דרך 

v.    ללא תלות בשנת הייצור כולל גומיות ביטוח שבר שמשות על בסיס החלפה 

vi.     30,000הגנה משפטית  ₪ 

vii.    ללא הגבלת גיל נהג 

viii. ד ללא תלות בשנת הייצור של הרכב ביטוח שבר פנסים ומראות צ 
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 'אלמסמך  2נספח 
 

 ורכבים משולמים רשימת רכבי האוניברסיטה
 

מצ"ב רשימת רכבי האוניברסיטה ורכבים משולמים עבורם נדרש כיסוי ביטוחי בעת פרסום מכרז  .1
 זה.

 

רשימה זו עשויה להשתנות מעת לעת, בהתאם לצרכי  -בהתאם לאמור במסמכי המכרז וההסכם  .2
אוניברסיטה ולפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לרבות בתקופת הביניים שבין פרסום מכרז זה ה

 'גלבין בחירת הזוכה ו/או חתימה על ההסכם, מסמך 
 

 בהסכם 4ראה נספח      
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 'אלמסמך  3נספח 

 
רכבים ו תביעות בקשר עם רכבי האוניברסיטהדו"ח 

 שולמיםמ
 

 

 
 ש אוניברסיטת חיפה"ניסיון תביעות ביטוח רכב ע
 מקיףצד ג'  + 

 167.31.נכון לתאריך  2016 – 4201לשנים 
 

 הננו מתכבדים לפרט בזה ריכוז ניסיון תביעות של המבוטח הנ"ל . ,אם לבקשתכםתהב
 ' + ביטוח מקיף  :ביטוח צד ג   קולקטיב

 
 
  

 
 תלויות תביעות תביעות משולמות שנת החיתום

2016 553,822  ₪ 177,977  ₪ 
2015 1,536,154  ₪ 35,015  ₪ 
2014 1,570,919  ₪ 9,510  ₪ 
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'אלמסמך  4נספח   
 

 
 טופס משוב להערכה והתרשמות

 

 שם המבטח שם נציג האוניברסיטה
 שם הממליץ

 ותפקידו
 מועד השיחה

    

 

 את המשבצת המתאימה בכל שורה: X-סמן/ני ב

 נמוכה רמת שביעות הרצון הוהגב 
 ביותר  ביותר 

7 6 5 4 3 2 1 

 מהגינות השמאים התרשמות  .1

 
  התרשמות מיכולת המציע לטפל בפניות .2

 







 







 







 







 







 







 







 

 התרשמות מיכולת המציע לטפל בתביעות .3
 



 


 


 


 


 


 


 

 
 מנכונות המציע לפיצוי/שיפויהתרשמות  .4

 
 



 


 


 


 


 


 
 

 

 התרשמות מזמינות נציגי החברה .5
























 


        
        התרשמות כללית  .6

        
                 

:להתרשמות הכללית הערות* 

 ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 אוניברסיטת חיפה
 

  414/16מכרז מס 
 

, עובדיהבבעלות כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה או ביטוח בנושא: 
  בני משפחתם או גמלאיה

 

 הצעה למכרז -מסמך ב' 
 

 
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה
 

 א.ג.נ.,
 

בבעלות ת חיפה או כלי רכב בבעלות אוניברסיטביטוח ל 414/16מכרז מס הצעה להנדון: 
  בני משפחתם /גמלאיה אועובדיה

 
           אנו הח"מ . 1

 כתובת                    שם     
                                         
 מס' עוסק מורשה              מס' זיהוי/רישום של חברה, שותפות או אגודה שיתופית    

 
ת לב ובקפדנות את כתב ההוראות למגישי הצעות לאחר שקראנו, בחנו ובדקנו בתשומ

 תחייבות העצמיתההכתב/י  נספחיו,כל על  "(, ההסכםכתב ההוראותלמכרז )להלן: "
  ההסבריםהמידע וכל את וכל יתר מסמכי המכרז וקיבלנו  על נספחיו נספחי מסמך ב' זה

מכרז )להלן: , מציעים בזאת הצעתנו, לביצוע  "השירות" כמוגדר במסמכי הלנוהדרושים 
 "(.ההצעה"

 
 :אנו מצהירים .2
 

מסמכי המכרז לרבות בכל תנאי הסף הדרישות המפורטות בכל כי אנו עונים, על  .א
, כישורים אמצעים, ננו בעלי ידע, כח האדם, ניסיון, מיומנות, מומחיות,כי הו

ברמה מקצועית  במלואו והרשאה כדין לבצע את השירות היתרים, אישורים
בנאמנות, במומחיות ובאופן סדיר, תקין והולם בתנאים  במיומנות, ,גבוהה

 שמירה על האינטרסים של האוניברסיטה.המפורטים במסמכי המכרז ותוך 

 -מבלי לגרוע מן האמור לעיל אנו מצהירים כי .ב
בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא  מהרשו חברתנו (1)

 פי דין.כל הרישיונות הנדרשים על  יהההתקשרות וכן יש ביד
כל האישורים הנדרשים לפי חוק  ויש בידינוכדין  ספרים תמנהל חברתנו (2)

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
 על הפיקוח חוק פי על בישראל לפעול המורשה ביטוח חברת ההינחברתנו  (3)

רשיון מבטח בתוקף  רצ"ב להצעתנו העתק. 1981 -א "עסקי ביטוח, התשמ
, 1981 -על עסקי ביטוח, התשמ"א  חוק הפיקוחלפעול כחברת ביטוח על פי 

 נשוא מכרז זה. הביטוחבענפי 
הייתה  2015הפרמיה הכוללת של חברתנו בכל ענפי הביטוח הכללי בשנת  (4)

 להצעה זו. 1רצ"ב אישור רו"ח בנוסח נספח ₪. מיליארד  1לפחות 
כלי  400גופים שלכל אחד מהם   3חברתנו סיפקה שירותי ביטוח ללפחות  (5)

 להצעה זו. 2. רצ"ב פירוט הלקוחות בטופס נספח בוטחים לפחותרכב מ
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כל התנאים והדרישות המפורטים במסמכי  אנו נותנים הצעתנו למכרז כאשר כי .ג
לרבות התמורה לה נהיה זכאים והחיובים ו לרבות ההסכם על נספחיו המכרז

עלינו, , ברורים, נהירים ומקובלים לרבות בקשר עם סוכן הביטוח המוטלים עלינו
 וזאת לאחר שבדקנו, בחנו וקיבלנו את כל ההסברים וההבהרות להם נזקקנו. 

 

 סופיים הנקובים בהצעתנו דמי הביטוח השנתייםכי ידוע לנו ומקובל עלינו כי  .ד
והם לא ישתנו במשך כל תקופת ההתקשרות עם האוניברסיטה )לרבות בתקופת 

וכי , 'גכם מסמך למעט הצמדה למדד, כמפורט בהס(, המוארכת ההתקשרות
מו דמי הביטוח באופן במידה ותבקש האוניברסיטה להפסיק את השירות ישול

 רטה( עבור התקופה בה היו הביטוחים בתוקף.-יחסי )פרו

 

 –להפסיק את השירות ולבטל את הביטוחים  המבוטחים רשאיםכי ידוע לנו כי  .ה
נה ו/או כל טעלנו לא תהיה והמוחלט  כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתם

 דרישה בהקשר זה.

 

ידוע לנו כי במידה ונזכה במכרז נידרש לספק את הביטוחים נשוא המכרז כי  .ו
לאוניברסיטה זכות ברירה בלעדית להארכת  חודשים, וכי 36לתקופה של 

 חודשים. 24ההתקשרות לתקופה נוספת בת 

 

כל  כי ידוע לנו כי יכולים לחול שינויים במספר הרכבים המבוטחים וכי במשך .ז
ושירותים נלווים תקופת ההתקשרות אנו מחויבים להעמיד כיסוי ביטוחי 

 י האוניברסיטה ורכבים משולמיםבהתאם להצעתנו לפי מכרז זה לכל רכב
 '.גההסכם, מסמך מכרז זה ו/או בהתאם להוראות  ושיבוקש

 

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי לא נהיה זכאים לבלעדיות במתן שירותי ביטוח  .ח
 , בני משפחתם או גמלאיה.עובדיהלרכבי  או אוניברסיטהלרכבי ה

 
 נהירים לנו ומקובלים עלינו, לרבות ', גוההסכם, מסמך אנו מצהירים כי כל תנאי המכרז . 3

    ולרבות  ,א'למסמך  1, בין השאר בהתאם לנדרש בנספח הכיסוי הביטוחי והשירותים שנעמיד   
  תשלומה. להוציא את התמורה האמורה, לא תשולם לנו בגין "השירות" ואופן ותנאי  התמורה   
   כל תמורה נוספת.    

 
  אנו מצהירים כי הצעתנו מביאה בחשבון את מכלול העלויות וההוצאות שיחולו על ביצוע . 4

  לה נהיה הסופית השירות )הישירות והעקיפות( וכן את מרכיב הרווח, וכוללת את מלוא התמורה     
  ביצוע השירות בהתאם למסמכי המכרז, ההסכם ונספחיהם. זכאים עבור    

 
   -לרבות )מסמכי המכרז המצורפים לוהתביעות פחי הביטוחים סאנו מאשרים כי נהיר לנו שנ. 5

 דוח תביעות בקשר עם רכבי ו ,משולמיםהרכבים הורשימת  רשימת רכבי האוניברסיטה    
 ניברסיטה לסכום ו/או היקף כלשהם, וכי שיקולי לא מהווים התחייבות של האו ,(האוניברסיטה    
  סיוננו המקצועי, ועל אחריותנו יהכדאיות בהגשת הצעתנו למכרז זה נעשו על ידינו, על סמך נ    
 בלבד.    

 
  התאם מכרז, לרבות בהנדרשים במסמכי המוצעת על ידינו למתן כלל השירותים ההפרמיה . 6

 מפורטת בטבלת ריכוז משך כל תקופת ההתקשרות, לכל רכב ו , עבור'אלמסמך  1נספח לאמור ב    
 .הצעתנו זול 3נספח , המצ"ב כפרמיותה   

 
 הסכום הנוצר מחיבור סה"כ הוא הצעתנו למכרז זה תיבחן בהתאם לידוע לנו ומוסכם עלינו כי . 7
 ת ריכוז הפרמיות ל" בטבכלי הרכבלכל הפרמיות המוצעות ה"כ בעמודת "ס כל הסכומים   
 .למסמך ב'  3 בנספח   
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   רהקשו כלשהו מידעלאף גורם שלא להעביר ם ומתחייבי אנו מקבלים על עצמנו חובת סודיות. 8
  שיגיע לידינו במסגרת הליך מכרז זה. , בני משפחתם או גמלאיהלעובדיה/או ו לאוניברסיטה    
 ות לשמירת סודיות בנוסח התחייב במידה ונזכה במכרז אנו מתחייבים להעביר לאוניברסיטה    
  .הסכם מסמך ג'ל 6נספח מצ"ב כ    

 
 ולבצע את כל  ,'גמסמך ,אנו מתחייבים לחתום על ההסכם בנוסח ובתנאים של טופס ההסכם. 9

 חו ובנספחים והפעולות הנדרשות מכח ההסכם, לרבות המצאה של כל המסמכים הנדרשים מכ    
 ידי צד שלישי )סוכן הביטוח ובנק( -ידינו ובין אם על-על כשהם מלאים וחתומים כנדרש, בין אם    
 ובכפוף לזכותכם  מהיום בו יוודע לנו על ידכם כי זכינו במכרז ימים לא יאוחר מתום שבוע-הכל     
 ולהתחיל במתן השירות ביום בו תורה לנועליו,  לשנות תנאי ההסכם עד לחתימתנו    
 האוניברסיטה.    

 
 יום  90סכימים שהצעתנו זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך ומ מאשריםאנו . 10
 מהמועד הסופי לקבלת הצעות למכרז כנקוב בכתב ההוראות.     

  
 בכתב ההוראות למגישי ההצעות,  המפורטיםאנו מסכימים לניהול המכרז, בתנאים . 11
 מכרז ו/או על משתתף ב ומתחייבים למלא אחר כל הוראות כתב זה החלות על המשתתפים     
 במכרז שנבחר לזוכה במכרז.     

 
 מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל ידוע לנו ואנו מסכימים כי האוניברסיטה אינה . 12

 הצעה אחרת שהיא. ידוע לנו ומוסכם עלינו כי אין בעצם פרסום המכרז משום התחייבות מצד       
 היא תהיה רשאית בכל עת לבטל את המכרז לפי שיקול דעתה האוניברסיטה להתקשר על פיו ו     
 הבלעדי.      

 
 אנו מצרפים להצעתנו כחלק בלתי נפרד ממנה:. 13
 

 .כל מסמכי המכרז חתומים על ידינו לרבות קבצי התשובות לשאלות ההבהרה .א

 

 .לכתב ההוראות )מסמך א'( 9פי ס' כל מסמך הנדרש ל .ב
 
 ערוכה בהתאם לדרישות מסמכי המכרז. ידינו,-מוצעת עלהביטוח הפוליסת  .ג

 

 .הנספחים של מסמך ב' זה שהם מלאים וחתומים כנדרש .ד

 

 

 

 
      חתימת מגיש ההצעה:   

 
     חותמת מגיש ההצעה:   

 
      תאריך: 
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למסמך ב' 1נספח   

 

 )ב(5אישור רו"ח לצורך הוכחת תנאי סף סע' 
 

 

 

 רישיון _______________מס' , ח"רו, ____________________ מ"הח אני

 שכתובתי

_______________________________:_____________________הינה

_____ ,__ 

 :בזאת כי לאשר מתכבד

 

 ר מספ________,   : ______________________המציע התאגיד שם

 מזהה:_______________

 וח הכללי בשנת הפרמיה הכוללת של התאגיד המציע, ______________, בכל ענפי הביט

 )מיליארד שקלים חדשים( לפחות. ₪  1,000,000,000היתה  2015

 

 

________ ___________         ___________                  _ 

 חותמת                          חתימה                                               תאריך       
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למסמך ב' 2נספח   

 

 )ג(5הצהרה על ניסיון קודם בהתאם לתנאי סף סע' 
 

לקוחות לפחות  3-שירותי ביטוח כלי רכב ל יקההענחברתנו ____________ הרינו להצהיר כי 
השנים הרצופות האחרונות  3במשך  כלי רכב, וזאת 400המבטחים, כל אחד מהם, צי של לפחות 

 למכרז. להלן פירוט הלקוחות כאמור: לפחות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות

 
 שם 

 הלקוח
תקופת  מתן שירותי 

 הביטוח
 )יש לציין תאריך תחילת

ההתקשרות ותאריך 
 סיומה(

כמות רכבים 
 מבוטחים

 פרטי איש 
 קשר ממליץ

 )טלפון ודוא"ל(

    
    
    
    

 בנוסף הסכמים ו/או מכתבי המלצה.ניתן לצרף **
 

 אישור עורך דין
 

כי /ת , מאשר______________________, עו"ד, מ_________"מ, אני הח
אשר מוכר לי אישית/הזדהה/הזדהתה בפניי באמצעות ת.ז. , מר/גב'__________

לומר את יו/ה עלש /הלאחר שהוזהראישר/ה את נכונות הצהרתו/ה, ו _______________,
על  /מהעים בחוק חתםלעונשים הקבו /ההיה צפוייהיה/תכן  /תעשהעשהיאם לא  האמת וכי

  2016שנת  ________לחודש  _-, ההיום ,בנוכחותיההצהרה דלעיל 

 
 ________       ____________________ 

 , עו"ד__________  מס' רשיון

 
 אישור עו"ד

 

אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מרחוב _____________________, 

הינו מורשי חתימה מטעם המציע וכי המסמך הנ"ל נחתם ______ מאשר/ת כי מר/גב' _______

 על ידם כדין בהתאם לזכויות החתימה אצל המציע.
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למסמך ב' 3נספח   
 

 טבלת ריכוז הפרמיות
 

מסמך על נספחיו וההסכם,  מסמך ב', מסמך א'לאחר שקראנו והבנו את כל מסמכי המכרז, לרבות  .1
מידע הנחוץ לנו וכשכול החיובים המוטלים עלינו , על נספחיו, ולאחר שקיבלנו את כל ה'ג

והשירותים הנדרשים מאיתנו מכח מסמכי המכרז וההסכם, ברורים ונהירים לנו, אנו נותנים את 
 הצעתנו הכספית כדלהלן.

( הנה עבור רכב יחיד )ללא תלות ולגבי כל סוג ביטוח הפרמיה המוצעת להלן )לגבי כל סוג רכב .2
פועל( והנה מהווה התמורה הסופית והמלאה לה נהיה זכאים עבור במספר הרכבים המבוטחים ב

 1רכב יחיד בגין מתן כלל הכיסויים הביטוחיים ומתן כלל השירותים הנלווים )כמפורט בנספח 
(  למשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת. פרמיה זו הנה 'אלמסמך 

ות והרווחים שיהיו לנו. מלבד פרמיה זו לא נדרוש סופית וכוללת מע"מ, מסים, תשלומים, הוצא
 .'גולא נהיה זכאים לכל תשלום נוסף, למעט הצמדה כמפורט בהסכם מסמך 

 

 
 בש"ח  )כולל מע"מ(השנתית המוצעת גובה הפרמיה  

כמות  סוג הרכב
 משוערת

A 

פרמיה 
מוצעת 

 חובהלביטוח 
X 

פרמיה 
מוצעת 
לביטוח 

 מקיף
Y 

פרמיה סה"כ 
לרכב מוצעת 

 חידי
X+Y 
 

פרמיה מוצעת סה"כ 
 רכביםלכל ה

)סה"כ לרכב 
 יחיד*כמות משוערת(

A(X+Y) 
 פרטי 

 ₪ ( 180,000עד ו₪  10,000)מעל 
640     

  רכב  מסחרי  
 ₪ ( 10,000טון ומעל  3.5) עד 

8     

פרמיה   
מוצעת 

 חובהלביטוח 

פרמיה  
מוצעת 

צד לביטוח 
  ג'

  

רכבים פרטיים ישנים )שערכם 
 ש"ח ( 10,000 -מפחות 

45     

רכבים מסחריים ישנים )שערכם 
 ש"ח ( 10,000 -פחות מ

5     

     10 רכב תפעולי ) חשמלי(
    2 מלגזות

 
 

    9 נגררים
 

 

    1 מתקן/במת הרמה
 

 

      סה"כ 

הוא הסכום שיווצר כתוצאה במכרז ידוע לנו ומוסכם עלינו כי הסכום הקובע לבחינת הצעתנו  .3
בטבלה  הפרמיה המוצעת לכל הרכבים(סה"כ ה השמאלית )ור כל הסכומים הנקובים בעמודמחיב
 .לעיל

-האוניברסיטה תהיה רשאית לתקן את איחשבונאית ידוע לנו ומוסכם עלינו כי במקרה של טעות  .4
  בהתאם למחיר המוצע ליחידה. ההתאמה

לגבי אילו מן  מחיר מוצעכתב יילא במידה ו. את הטבלה בשלמותהלמלא ידוע לנו כי אנו מחויבים  .5
 צעתנו.הדבר עשוי להוביל לפסילת ה -הפריטים בטבלה

     
      חתימת מגיש ההצעה:   

 
     חותמת מגיש ההצעה:   

 
      תאריך: 
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 אוניברסיטת חיפה
 

 414/16מכרז מס 
 

בבעלות כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה או ביטוח בנושא: 
  םבני משפחתו /גמלאיהעובדיה

 

 ' גמסמך 
 
 

 הסכם
 

 2016שנערך ונחתם באוניברסיטת חיפה ביום________ לחודש_________ 
 
 

 ב  י ן

 

 אוניברסיטת חיפה      

 מוסד מוכר להשכלה גבוהה       

 משדרות אבא חושי, חיפה       

 ;מצד אחד   ( האוניברסיטה")להלן: "      

 

 ל בין

 

      __________________ 

      __________________ 

 ;מצד שני    "(המבטח)להלן: "      

 
כלי רכב בבעלות ביטוח ללקבלת הצעות   414/16מכרז מס והאוניברסיטה פנתה ב הואיל

 "(; המכרז)להלן: " בני משפחתם/גמלאיה ועובדיה בבעלות אוניברסיטת חיפה או
 

האוניברסיטה קיבלה והמבטח הגיש הצעתו על פי תנאי המכרז וועדת המכרזים של  והואיל
 הצעתו בכפוף לתנאי והוראות הסכם זה להלן;

 
וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות הסכם זה להלן  והואיל

 ובכפוף להן;
 

 לפיכך, הוצהר בין הצדדים כדלקמן:
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 הגדרות .1

 

 בהסכם זה: .א
 

 .הכרמל, חיפה-הר אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי,   "האוניברסיטה"
 
ות לכלי רכב בבעל (צד שלישיו מקיף ,מתן כיסוי ביטוחי )חובה "השירות"

ומתן שירותים   בני משפחתם / גמלאיה אועובדיה ,אוניברסיטת חיפה
ונספחיו לרבות הכיסויים הסכם זה , בהתאם למפורט בנלווים

ובהתאם להטבות  להסכם 2ירותים הנלווים כמפורט בנספח שוה
 שהציע המציע. הנוספות

 
 
להסכם  1נספח המצ"ב כ פוליסות הביטוח, אשר צורפו להצעת המציע, "/פוליסותפוליסה"

  על פיהן יערכו ביטוחי הרכבים.אשר וזה 
 

  רכבים בבעלות האוניברסיטה, לרבות רכבים תפעוליים חשמליים,  "רכבי האוניברסיטה"
 המצ"ב      כמפורט ברשימההכל נגררים, מלגזות, מתקן הרמה,     
 , וכפי שיעודכנו מעת לעת.4נספח כ    

 
 

 180,000טון ושוויו בתקופת הביטוח אינו עולה על  3.5רכב שמשקלו עד  "רכב משולם"
ש"ח, הנמצא בבעלות עובד האוניברסיטה או בן/בת זוגו או נמצא 

וכפי  4כנספח בשימוש העובד או בן/בת זוגו, כמפורט ברשימה המצ"ב 
לעת. דמי הביטוח של רכב משולם, ישולמו על ידי  שיעודכנו מעת
 האוניברסיטה.

 
 

רכב השייך לעובד , לבן משפחה של עובד או לגמלאי האוניברסיטה או   "רכב נוסף"
 הנמצא בשימוש של  מי מהם שאינו רכב משולם.

 לעניין זה: 
מי שזכאי לתקבולי פנסיה  :האוניברסיטה א. גמלאי

 ;מהאוניברסיטה
ידוע בן/בת ,הורה, בעל /אישה , אח /אחות או מי ש  :ב. בן משפחה

 כבן זוג של העובד או הגמלאי;
 
 
 נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא להסכם זה ו .ב
 
בלבד ואין להשתמש בהן לשם  ומטעמי נוחות כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום .ג

 פרשנות.
 
 , לרבות הפוליסהמור באחד מנספחיובכל סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בהסכם זה לא .ד

 , יגבור האמור בהסכם זה.ו/או מסמכי המכרז

 
 
 הצהרות והתחייבויות המבטח .2
 
 המבטח מצהיר כי אין מניעה על פי דין או חוזה להתקשרותו עם האוניברסיטה בהסכם זה. .א

 

המבטח מצהיר כי הינו חברת ביטוח המורשה לפעול בישראל על פי חוק הפיקוח על עסקי  .ב
בענפים נשוא הסכם זה וכי הרשאתו תהא בתוקף בכל תקופת  1981-יטוח, התשמ"אב

 ההתקשרות, כהגדרתה להלן.
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המבטח מחזיק ברשותו את כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לשם מתן  .ג
 השירות והפעלתו; וכן ימשיך להחזיק בהם לאורך תקופות ההתקשרות, כהגדרתן להלן.

 
לרבות חוק , בצע את השירות נשוא הסכם זה בהתאם להוראות כל דיןהמבטח מתחייב ל .ד

, פקודת ביטוח רכב 1981-, חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א1981-חוזה הביטוח, תשמ"א
, 1981-, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א1970-מנועי ]נוסח חדש[, תשל"א

פי דינים אלו ו/או כל -ולרבות התקנות על, 1975-"החוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל
 תנאי ההיתרים והאישוריםאחר כל ו הדין וראותולמלא בקפדנות אחר כל הדין רלוונטי אחר, 

 .במשך כל תקופת ההתקשרות פי דין,-הנדרשים על

 

ואת כל השירותים מקיף ביטוח המבטח מצהיר ומתחייב להעמיד כיסוי ביטוח חובה ו .ה
ונספחיו לכל הסכם זה ההטבות הנוספות בהתאם להצעתו הזוכה ובהתאם לכל הנלווים ו

 מבוטח ולכל רכב.

 

המבטח מצהיר כי כל תנאי ההסכם ונספחיו על היבטיו והשלכותיו נהירים לו ומקובלים עליו,  .ו
 לרבות התמורה בגין "השירות" ואופן ותנאי תשלומה.

 

, ולקיים את כל תנאיו ואת תנאי המבטח מתחייב למלא אחר כל הוראות ההסכם על נספחיו .ז
 הפוליסות.

 
כל הגורמים המקצועיים הנדרשים למתן "השירות" זמינים ועומדים כי המבטח מצהיר  .ח

 לרשותו.

 

המבטח מצהיר כי הינו בעל ידע, כח האדם, ניסיון, מיומנות, מומחיות, כישורים, חומרים,  .ט
ת גבוהה במיומנות, בנאמנות, ציוד, והרשאה כדין לבצע את השירות ברמה מקצועיאמצעים, 

 .שמירה על האינטרסים של האוניברסיטהמהימנות ובמומחיות תוך 
 
המבטח מתחייב כי אין מניעה על פי כל דין בביצוע ההסכם, בהנפקת הפוליסות ותפעולן  .י

 למשך תקופת ההתקשרות.
 

ה, את השירות בדרך הולמת, ראוילאוניברסיטה ולמבוטחים מטעמה המבטח מתחייב לספק  .יא
 מיומנת ואדיבה, ובכלל זאת לטפל בתביעות המבוטחים בתוך פרק זמן סביר. 

 

במשך תקופת עשוי להשתנות  המבוטחים המבטח מצהיר כי ידוע לי כי מס' הרכבים .יב
ולהעניק את השירותים הנלווים ההתקשרות, וכי הוא מתחייב להעמיד את הכיסוי הביטוחי 

 הרכבים שביטוחם יידרש. למספר בלי קשר למכרז, בהתאם להסכם זה ולהצעתו

 

ידוע לו כי על סמך הצהרותיו אלה התקשרה עמו האוניברסיטה בהסכם המבטח מצהיר כי  .יג
 זה.

 

 הפרת סעיף זה, על תת סעיפיו, מהווה הפרה יסודית של ההסכם ועילה לביטולו. .יד
 
 
 
 השירות .3
 

נאי הסכם תובהתאם להמבטח מתחייב לספק לאוניברסיטה את "השירות" כהגדרתו לעיל, 
 נספחיו.זה ו
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 אופן מתן השירות .4
 

 במתן "השירות" כהגדרתו בהסכם זה, ינהגו הצדדים באופן ועל פי העקרונות הבאים:
 

שיהיו מעת לעת,  כל רכב משולם, כפיו המבטח מתחייב לבטח את כל רכבי האוניברסיטה .א
 ,1 פחנסת הביטוח המצ"ב כוהזוכה במכרז ולפי פוליסשל בהתאם לתנאי הצעתו 

המבטח יהיה  להסכם זה. 2בנספח  סויים ולשירותים הנלווים כמפורטבהתאם לכיו
בתנאים מועדפים ביחס לשוק או  לבטח כל רכב נוסף כהגדרתו לעילאך לא חייב רשאי 

בתנאים דומים/זהים לאלו שניתנו לרכבי אוניברסיטה ולרכבים המשולמים במסגרת 
 מבקש ביטוח לרכב הנוסף.בתנאים שיוסכמו בינו לבין ה .הסכם זה

 

, 1.1.2017המבטח מתחייב כי כל הביטוחים נשוא הסכם זה יופעלו על ידו החל מיום   .ב
או בידי מי שמבקש לבטח רכב נוסף  במועד אחר שתדרוש זאת האוניברסיטה ו/או

  דרש מעת לעת.יכפי שי ,כהגדרתו לעיל

 

יועברו לידי המבטח  טוחפרטי רכבי האוניברסיטה ו/או רכב משולם, עבורם נדרש הבי .ג
, עבורו נדרש ביטוח, יועברו בידי כהגדרתו לעיל פרטי רכב נוסף בידי האוניברסיטה.

  בטח.מללבטח רכב נוסף כאמור המבקש 
 

טח; ברכב וסה והן המביהאוניברסיטה תהיה הן בעל הפול -ברכבי האוניברסיטה  .ד
בעל הרכב הינו   –כב נוסף בר ; הוא העובד/בן/בת זוגו בעל הפוליסה והמבוטח  – משולם

 .בעל הפוליסה והמבוטח

 

לדרישת לצורך ובהתאם ותחודש לתקופה של שנה,  תהיהפוליסת הביטוח  .ה
 בידי המבוטח.  -; או במקרה של רכב נוסף האוניברסיטה

 

המבטח מתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם נציגי  .ו
 האוניברסיטה.

 

( אשר יהיה אמון על הבטחת הספקת "נציג המבטח"יג מטעמו )להלן: המבטח יעמיד נצ .ז
, הפוליסה והצעתו על נספחיו השירות בכמות ובאיכות הנדרשים בהתאם להסכם זה

 הזוכה של המבטח ויפקח מטעם המבטח על קיום התחייבויותיו. 

 
ידי נציג המבטח יהווה כתובת לפניות האוניברסיטה בכל עניין הקשור למתן השירות ב

ויהיה זמין בכל שעות העבודה המקובלות המבטח ו/או מי מטעמו, לרבות סוכן הביטוח, 
אצל המבטח, באמצעות טלפון נייד, דוא"ל ופקס. נציג המבטח יפעל בשיתוף פעולה מלא 
עם האוניברסיטה, ויפעל לריפוי כל פגם ותיקון מעשה או מחדל שלא עולים בקנה אחד 

מטעם  , לרבות בקשר עם פעילות סוכן הביטוחסכם זהעם הצעת המבטח, הפוליסה וה
. נציג המבטח, בדבריו ובמעשיו בקשר עם מתן השירות, לרבות כל מצג, מענה המבטח

 לפניה, הבטחה, התחייבות, הצהרה וכיו"ב יחייב את המבטח לכל דבר ועניין.
 

 .................הנו/ה הגורם מטעםמר/גב'..............................., שתפקידו/ה....................
 . המבטחכנציג  שימונההמבטח 

 
לרשות האוניברסיטה סוכן ביטוח שיהיה מוסכם על על חשבונו בנוסף יעמיד המבטח  .ח

 :"(סוכן הביטוח)להלן ולעיל: " האוניברסיטה ויעמוד בתנאים המפורטים להלן

 בעל רישיון ישראלי לניהול סוכנות ביטוח. (1)

 ק"מ לכל היותר(. 15ממוקמת באזור חיפה )ברדיוס של סוכנות הביטוח  (2)

 מליון ש"ח בשנה. 4לסוכנות פעילות כספית בהיקף של לפחות  (3)

 500 עובדים לגוף המבטחשנים לפחות במתן שירותי ביטוח  5של  סיוןינלסוכנות  (4)
 כלי רכב לפחות.
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ים לרשות האוניברסיטה את השירות כאמור יעמידסוכן הביטוח המבטח מתחייב כי  .ט
המפורטים להלן, כאשר האחריות לביצוע תקין, סדיר איכותי ומיטבי של השירותים 

 הנדרשים מסוכן הביצוע תהא באחריות המבטח, ואלו הם השירותים:

 

ובימי ו' בשעות  8:30-16:00ה' בשעות -זמינות למתן שירות למבוטחים בימי א' (1)
 , למעט בערבי חג וחג.8:30-13:00

סיטה לפחות יומיים בשבוע, כל פעם למשך שעתיים, נוכחות בקמפוס האוניבר (2)
בימים ובזמנים קבועים במסגרת שעות העבודה של עובדי האוניברסיטה, לצורך 

 מתן שירות למבוטחים.

, לצורך טיפול הסוכן יהיה זמין טלפונית גם לאחר שעות העבודה המקובלות (3)
 באירועים ביטוחיים דחופים.

נתנו על חשבון המבטח ללא תשלום לסוכן מצד יי כל שירותי הסוכןמובהר ומוסכם כי  .י
פול , לרבות לא עבור טיאו בידי מי מהמבוטחים האחרים לפי הסכם זה האוניברסיטה

בתביעות צד ג' וכל הקשור בהן, בכלל זאת סיוע בהשבת כספי קיזוז, במידה ובוצעו 
  קיזוזים כספיים מצד המבטח בעת תביעת צד ג'.

 

, בסוכנות ביטוח ..............., שתפקידו/ה.....................................................גב'מר/ .יא
 סוכן הביטוח מטעם המבטח.הנו/ה ..............................., 

 
לרבות האוניברסיטה תהא רשאית, בכל עת, ומכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי,  .יב

סוכן הביטוח ו/או נציג לדרוש החלפת כם, עמידה בדרישות ההס-שביעות רצון או אי-אי
כאמור ו/או במידה וייבצר מן  /סוכן. במידה ודרשה האוניברסיטה החלפת נציגהמבטח

לבצע את תפקידיו לפי מכרז זה, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע,  /סוכןהנציג
ודעה שעות ממועד הה 48המבטח מתחייב להעמיד בפני האוניברסיטה ללא דיחוי ובתוך 

סיון וכישורים זהים או עדיפים, שיאושר על ידי האוניברסיטה ימחליף בעל נ /סוכןנציג
 "(. הנציג המחליף"-לפי שיקול דעתה הבלעדי  )להלן

 
לאוניברסיטה שיקול דעת מלא ובלעדי אם לאשר את הנציג המחליף או לא, ובמידה  
ניברסיטה להפסיק את ותחליט שלא לאשרו מכל סיבה שהיא וללא נימוק, רשאית האו 
 המבטח לאלתר, למרות כל האמור בהסכם זה. ההתקשרות עם  
  
 יחולו גם על הנציג המחליף. /סוכןהוראות הסכם זה החלות על הנציג מובהר כי כל 

 
בהמשך לפניית מבוטח לנציג המבטח/לסוכן הביטוח בעקבות אירוע ביטוח, על המבטח  .יג

עביר למבוטח בפקס' את רשימת השמאים, אלא או על סוכן הביטוח, בהתאם לעניין, לה
 אם הסכימו המבטח/הסוכן והמבוטח במפורש על דרך אחרת.

 

רשימת  הביטוח לעיל, בקרות אירוע יפרט המבטח/סוכן' גימבלי לגרוע מהאמור בס"ק  .יד
שמאים מוסמכים ומוסכים מורשים ו/או כל הסדר מוצע בנושא זה, מבלי שיהיה בכך 

 ור את המוסך כראות עיניו.כדי למנוע ממבוטח לבח

 

 תקופת ההתקשרות .5

 

חודשים שתחילתה ביום  36 בתההתקשרות בין הצדדים על פי הסכם זה הינה לתקופה  .א
 "(. תקופת ההתקשרות)להלן: " 31.12.2019וסופה ביום  1.1.2017

 

על אף האמור לעיל לאוניברסיטה אופציה בלעדית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, להאריך  .ב
(, כך "תקופת ההתקשרות המאורכת"חודשים )להלן:  24קשרות בתקופה נוספת בת את ההת

 חודשים. 60שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על 
 

ידוע לו שהארכת תקופת ההתקשרות כאמור, נתונה לשיקול  מצהיר מפורשות, כי מבטחה
בקשר עם  ו/או תביעה לו כל טענה יהלא תהוכי  דעתה הבלעדי והמוחלט של האוניברסיטה

 תקופת ההתקשרות.הארכת -איהארכת או 
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מוסכם בזאת כי האוניברסיטה תהיה רשאית בכל עת, ולפי שיקול דעתה על אף האמור לעיל,  .ג
, לסיים את ההתקשרות בין הצדדים על פי הסכם זה, אף לפני תום תקופת והמוחלט הבלעדי

 או לפני תום תקופת ההתקשרות המוארכת. ההתקשרות
 
 
 
  ופת ההתקשרותסיום תק .6

 

, לרבות תקופת ההתקשרות יום לאחר תום תקופת ההתקשרות 30-עד לא יאוחר מ .א
ו/או סיומה מכל סיבה שהיא, יעביר המבטח לאוניברסיטה ויעמיד לרשותה כל  המאורכת,

, לרבות ברשות סוכן מידע, חומרים וזכויות שבפיקוחו או ברשותו של המבטח ו/או מי מטעמו
והשייכים לאוניברסיטה, וכל מידע אחר הנוגע לאוניברסיטה, כולל חומר שלא נעשה  הביטוח,

בו שימוש, וכן כל סכום ששולם לו ושהאוניברסיטה לא קיבלה תמורה עבורו. מובהר בזאת כי 
כל מידע, חומרים וזכויות הנמצאים אצל צדדים שלישיים כלשהם, אשר יווצרו במסגרת 

 , וכך יורה המבטח לצדדים שלישיים טרם העברה אליהם.  הסכם זה שייכים לאוניברסיטה

 

עם סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה המבטח זכאי לכל תשלום בגין הפסקת  .ב
 ההסכם או בגין העסקת צדדים שלישיים על ידו בקשר עם השירות.

 

, עקב תום תקופת למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סיום התקשרות לפי הסכם זה .ג
אין משמעה בהכרח ביטול ביטוחי הרכב שנעשו מכח הסכם תקשרות או מכל סיבה שהיא, הה
 להיות בתוקף עד לסיום התאריך הנקוב בהן תמשכנה שהוצאו לפי הסכם זהפוליסות  וכי זה

 או עד ביטולן בידי המבוטח, לפי המוקדם מן השניים.

 

 הוספת/הורדת רכבים .7
 
, תהא רשאית בכל עת במהלך תקופות ההתקשרות מוסכם בזה בין הצדדים כי האוניברסיטה .א

כולם  –ם מיהמשול יםביטוחי רכבי האוניברסיטה והרכבאת לבטל  בהתאם לשיקול דעתה,
הביטול יכנס לתוקף במועד בו או חלקם. ביקשה האוניברסיטה לבטל ביטוח לרכב/רכבים, 

 התקבלה אצל המבטח בקשת הביטול.

 

יסת ביטוח של רכב נוסף יהיו זכאים לבטל במהלך מוסכם בזה בין הצדדים כי בעלי פול .ב
יכנס יעשה על ידי בעלי הפוליסה במישרין ו הביטול תקופות ההתקשרות את ביטוח רכבם.

 לתוקף במועד בו התקבלה אצל המבטח בקשת הביטול.

 

 במשך תקופת ההתקשרות תוכל האוניברסיטה לבטח רכביבין הצדדים כי מוסכם בזה  .ג
 נוספים, בהתאם לצרכיה, באותם התנאים.  משולמיםאוניברסיטה ורכבים 

 

ספק לו את יהביטוח והמבטח  המבקש לבטח רכב נוסף, יתקשר באופן ישיר מול המבטח/סוכן .ד
 בתנאים שיוסכמו ביניהם.השירות 

 

 נוספיםאוניברסיטה ורכבים משולמים ידוע לו כי הוספת רכבי  מצהיר מפורשות, כיהמבטח  .ה
נתונים   ,כולם או חלקם אלה כם זה או ביטול הביטוחים לרכביםלכיסוי הביטוחי נשוא הס

בקשר  ו/או תביעה כל טענה מבטחל יהלא תהוכי ה הבלעדי של האוניברסיטה לשיקול דעת
לרכבי האוניברסיטה או לרכבים המשולמים וספת רכבים או ביטוחים ה-איאו  הוספהעם 

  לם. ביטו-או איאלה כמו גם בקשר עם ביטול ביטוחי רכבים 
 
 הפקת הפוליסות והוצאות נוספות .8

 

ימי עבודה טרם מועד  7המבטח יפיק ויעביר לידי המבוטחים את תעודות ביטוח החובה  .א
. הוגשה בקשה למתן כיסוי ביטוחי במועד מאוחר שאינו מאפשר העברת תחילת הביטוח
עודת ימי עבודה טרם מועד תחילת הביטוח המבוקש, יעביר המבטח את ת 7תעודת הביטוח 

 ימי עבודה ממועד הבקשה לקבלת כיסוי ביטוחי. 5הביטוח לידי המבוטח תוך 
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המבטח יפיק ויעביר לידי המבוטחים את פוליסות הביטוח המקיף מוקדם ככל הניתן ובכל  .ב
 ימים ממועד תחילת הביטוח. 30-מקרה לא יאוחר מ

 

נאי הביטוחים במצורף לפוליסה ימציא המבטח למבוטח מכתב נלווה המפרט את עיקרי ת .ג
 ברסיטה.יוהשירותים, בנוסח אשר יאושר בידי האונ

 
עלויות הנוגעות לדיוור חומרים שונים האוניברסיטה ו/או המבוטחים לא יישאו במובהר כי  .ד

 .בלבד יוטלו על המבטחואלו מאת המבטח 
 
 
 דו"חות ונתונים .9
 
, שנערכו ביטוחיםבקשר עם ה המבטח יעביר לאוניברסיטה, על פי דרישתה, דו"חות מפורטים .א

 על ידי גורם מוסמך מטעם המבטח ולשביעות רצון האוניברסיטה.

 

 או בשירות  בהסכם זה יםהקשור או מסמך אחרים מידעכל האוניברסיטה תהא זכאית לקבל  .ב
יום מיום  30 -לא יאוחר מ תוךהמבטח מתחייב לספק לה כל מידע ו/או מסמך כאמור בו

 דרישתה.  

 

יל, המבטח מתחייב להעביר לידי האוניברסיטה כל דיווח הנדרש על מבלי לגרוע מהאמור לע .ג
תקנות  מלואו, לרבות דיווחים הנדרשים לפיבמועדו וב כפי שיהיה מעת לעת, דין כל פי

 . 1986-(, תשמ"והפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי
 

  התמורה ותנאי התשלום .10

 

 הנדרשיםהנלווים זה, ומתן מלוא השירותים  הביטוחים בהתאם להסכםכל עריכת עבור  .א
, לשביעות רצונה המלא של למכרז שפורטו בהצעתו של המבטח וספותולרבות כל ההטבות הנ

בטבלת ריכוז  בהתאם לסכומים המפורטים פרמיהיהא זכאי המבטח ל ,האוניברסיטה
  להסכם זה. 3נספח  ותפרמיה

 

שב על ידי סכימה של סך הפרמיות תחוהאוניברסיטה תשולם בידי הפרמיה אשר  ה"כס .ב
שיתקבלו ממכפלת פרמיה לרכב יחיד מסוג מסוים כפול מס' הרכבים מאותו סוג שביטוחם 

ה לרכב פרמישיעור (+)1רכבים מסוג  3*  1סוג מ יחיד רכבלפרמיה שיעור מבוקש ]לדוגמה: )
 ([.2רכבים מסוג  4 *2סוג יחיד מ

 

 3 נספחהמצ"ב כ פרמיות, כמצוין בטבלת ריכוז הלכל רכב יחידהסכומים הנקובים מובהר כי  .ג
כל סכום, במשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות במשך  ולא יתווסף עליהם יםסופיהנם 

 תקופת ההתקשרות המוארכת.

 

יעודכנו אחת  3בטבלת ריכוז הפרמיות נספח על אף האמור בס"ק ג' לעיל, המחירים הנקובים  .ד
צמוד למדד המחירים לצרכן ב ינואר בכל שנהש חודלשנה לפני תחילת שנת הביטוח החל ב

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד האחרון 
תשלום תחילת קובע יהיה המדד הידוע בשפורסם נכון לעת החתימה על הסכם זה, והמדד ה

  .לדצמבר 15 -שנת הביטוח )מדד נובמבר המתפרסם ב

 

בוטח, מכח הסכם זה, יהיה זכאי המבטח לקבלת פרמיה בגובה הנקוב בגין הוספה של רכב מ .ה
על בסיס בהתאם לתקופת הביטוח הנותרת/היחסית  , בס"ק א' לעיל, עבור כל רכב שיתווסף

  .תקופת הביטוחעד סוף ראטה -פרו

 

מכל  ,במהלך תקופת הביטוח לבטל את הכיסוי הביטוחי של רכב /בעל הפוליסהביקש מבוטח .ו
הפרמיה הנקוב בס"ק א' לעיל באופן  החלק היחסי מתוך סכוםרק לם ויש סיבה שהיא,
מובהר כי המבטח לא יהיה זכאי לכל תשלום  רטה(.-)פרובפועל תקופת הביטוח שישקף את 

 30ויעשה תוך  כל החזר פרמיה ישא הצמדה וריבית כחוק נוסף, בגין ביטול הכיסוי הביטוחי.
 .ימים מקבלת הודעת הביטול אצל המבטח
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נו סופי ומגלם את כלל הוצאות המבטח במימוש ההנקוב לעיל מובהר כי סכום התמורה  .ז
את עלות שירותי סוכן  ,ובין היתר את כל רכיבי השכר לעובדיו עפ"י דין ,ההסכם ונספחיו

 ואת הרווח אותו ימצא לנכון.  הביטוח,

 

רכבים המשולמים רכבי האוניברסיטה והעבור על ידי האוניברסיטה תשלום פרמיות הביטוח  .ח
יום ממועד תחילת  30-( תשלומים רבעוניים עוקבים שווים, החל מ4יעשה בארבעה )בלבד 

    .כניסת הביטוח לתוקפו

 
 

לא דרך הסוכן מטעם ישירות לידי המבטח, ועל ידי האוניברסיטה  התמורה תועברמובהר כי  .ט
 המבטח. 

 

האוניברסיטה והרכבים  שא בתשלום הפרמיות עבור רכביייטה תסרהאוניבמובהר כי  .י
אינה נושאת בזאת כי האוניברסיטה ומודגש מובהר  ., כהגדרתם לעילבלבד המשולמים

בתשלום הפרמיות עבור מבוטחי רכב נוסף, ואלו ישולמו במישרין על ידם. האוניברסיטה 
של רכב נוסף, לרבות  לא בקשר עם  יםהתחייבויות המבוטחלאינה ערבה בשום צורה ואופן 

וכל האחריות לגביית הפרמיות בגינם מוטלת על המבטח  על ידם למבטחתשלום ביצוע ה
 המבטח מוותר מראש על כל טענה כלפי האוניברסיטה בעניין זה. .בלבד

 

לכל אדם/גורם אחר על ידי  הביטוח או לסוכןמוסכם בין הצדדים כי לא ישולם למבטח או  .יא
זה, הן  10נוסף פרט לאמור בסעיף  כל תשלוםידי מבוטח מכח הסכם זה -או עלהאוניברסיטה 

והן לאחר פקיעתה, עבור  , לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת,במהלך תקופת ההתקשרות
 מתן השירותים נשוא הסכם זה או בקשר עמם.

 

יהיה רשאי המבטח לקבלת  ביטוחי ' לעיל, במקרה של אירועימבלי לגרוע מהאמור בס"ק  .יב
, בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו. תשלום דמי השתתפות עצמית מאת המבוטח

 מוסכם בזאת, כי סכום ההשתתפות העצמית לא יישא ריבית או הצמדה כלשהי.
 
 
 

 ותשלומים מאת המבטח בירור תביעות .11

 
 תביעות בקשר לרכבי אוניברסיטה יטופלו בידי חברת הביטוח/סוכן הביטוח מול האוניברסיטה.

 

יטופלו באמצעות סוכן הביטוח ישירות מול  או לרכב נוסף תביעות בקשר לרכב משולם .א
 המבוטח.

 

מחלוקת לידי צוות המורכב מראש התעוררו חילוקי דעות בין המבוטח לבין המבטח, תועבר ה .ב
(. הצוות ינסה "הצוות")להלן:  משק ומבנים, סגן ראש האגף, סוכן הביטוח ונציג המבטח אגף

א איננו בא ות הכרעה או חיוב והלגשר בין המבוטח לבין המבטח. לצוות לא יהיו סמכויו
כתחליף לבית המשפט. המבוטח ונציג המבטח יהיו חייבים במקרה של חילוקי דעות בעניין 

 שהועבר אל הצוות, להופיע בפני הצוות פעם אחת לפחות. 

 

 30לבקשת המבטח או המבוטח לכנס את הצוות, יתכנס הצוות מוקדם ככל האפשר ובתוך  .ג
ימי עבודה  30-כאמור. הצוות יתן את המלצותיו לא יאוחר מימי עבודה מהגשת הבקשה 

המבטח  מיום התכנסות הצוות, אלא אם הסכימו המבטח והמבוטח להאריך את התקופה.
מצהיר ומסכים כי כל עוד לא הסתיימה תקופת העבודה של הצוות, לא תתחיל להימנות 

 תקופת ההתיישנות.

 

ח בידי המבטח, תעשה על פי מחירון לוי יצחק, הערכת שווי הרכב לצורך תשלום תגמולי ביטו .ד
 כפי שהיה בתוקף ביום האירוע הביטוחי.
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פיצוי מאת המבטח יעשה בדרך של תשלום כספי בלבד, אלא אם הסכים המבוטח במפורש  .ה
 לדרך פיצוי שונה.

 

הוגשה תביעת צד שלישי ישירות למבטח, והמבטח לא קיבל הודעה מהמבוטח על המקרה, על  .ו
יום מראש טרם מועד  30וח בדואר רשום למבוטח הודעה בדבר האירוע, לפחות המבטח לשל

 התשלום בידי המבטח.

 

ש"ח  30,000מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יממן המבטח הוצאות הגנה משפטית עד לסך של  .ז
 לרכב, ללא השתתפות עצמית מצד המבוטח.

 

 ההסדר התחיקתי .12
 
דין ובכלל כל י ההסדר התחיקתי ותחולת מוסכם בזאת כי הסכם זה ונספחיו, כפופים לתנא .א

, פקודת 1981-, חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א1981-חוק חוזה הביטוח, תשמ"אזה 
, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 1970-ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, תשל"א

פי -התקנות עלולרבות , 1975-חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה, 1981-תשמ"א
 דינים אלו.

 

 על זכויות המבוטחים ידווח מייד שינוי בהסדר התחיקתי שיש בו כדי להשפיע באופן כלשהו .ב
והצדדים יתאימו את הפוליסה לשינוי האמור, ולו בלבד, והכל למבוטחים על ידי המבטח 

 באחריות המבטח.
 
וטחים מוסכם בזאת כי במקרה של שינוי בהסדר התחיקתי, שיש בו כדי לפגוע בזכויות המב .ג

 עד לשינוי הפוליסה כקבוע בס"ק ב' לעיל, זכויות המבוטחים לא ייפגעו. 
 

 שמירת סודיות  .13
 
המבטח מתחייב לשמור בסודיות ולא לאפשר העברת כל מידע הנוגע לאוניברסיטה ו/או  .א

ו שהגיע לידיעת זוגם ו/או גמלאי האוניברסיטה, ו/או לעובדיה ו/או בני משפחתם דותיהליחי
 במהלך ו/או עקב מתן "השירות".

 

קבלני מישנה ו/או גורמים שלישיים כלשהם,  ,עובדיו  ידאג להחתים את יחתום והמבטח  .ב
בנוסח , על ההתחייבות ועובדיו להם ידרש לצורך מתן "השירות", לרבות את סוכן הביטוח

את  המבטח יגיש לאוניברסיטה , ויוודא כי יקיימו התחייבות זו.להסכם זה 5נספח 
 ההתחייבויות החתומות בהתאם לדרישתה.

 

אוניברסיטה זה, המבטח מתחייב לציית לכל הוראות ה 13ע מן האמור בסעיף ומבלי לגר .ג
 סודיות אצל סוכן הביטוח מטעמו.ההסודיות ולהקפיד על קיום הוראות בנוגע לשמירת 

 
  מעביד עובדהעדר תחולת יחסי  .14

 
מזמין ואין ולא יהיו יחסי  -הם יחסי קבלן עצמאי מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה  .א

מעסיק בין האוניברסיטה לבין המבטח ו/או העובדים ו/או המשמשים מטעם המבטח  -עובד 
בביצוע הסכם זה, לרבות סוכן הביטוח, וכי כל זכות שיש לאוניברסיטה לפקח, לבקר, להורות 

מתן השירותים אינה אלא אמצעי ו/או להדריך מי מעובדי המבטח ו/או סוכן הביטוח בקשר ל
להבטיח ביצוע נאות של החוזה, ואין בה כדי ליצור יחסי עובד ומעסיק בין האוניברסיטה 

 לבין מי עובדי המבטח.
 

המבטח מאשר בזאת כי הסכמת האוניברסיטה להתקשר עימו בחוזה זה מבוססת על האמור  .ב
טענה בניגוד לכך ואף לא לפתוח לעיל, והוא מתחייב בזאת שלא לטעון כנגד האוניברסיטה כל 

אשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי עובד  -או אחר  -בכל הליך משפטי 
ומעסיק בינו ו/או מי מעובדיו לבין האוניברסיטה ו/או קביעה שהמבטח ו/או מי מטעמו זכאי 

 לקבל מאת האוניברסיטה זכויות כשל עובד שכיר.
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יעסיק עובדים מטעמו הוא ישא לבדו במלוא התשלומים המבטח מצהיר כי במידה והוא  .ג
והחובות הנובעים מעבודתם של עובדיו, וישלם לעובדיו ו/או יפריש בגינם כל תשלום, גמול או 
זכות, מכל מין וסוג, המגיעים להם לפי כל דין, הסכם או נוהג, הסכם קיבוצי או צו הרחבה 

ל שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית, ולרבות תשלום מלוא שכר עבודה, דמי נסיעה, גמו
דמי חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה, דמי חגים, תשלום עבור זכויות סוציאליות, פיצויי 

 פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת והחזר הוצאות נסיעות.
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב המבטח לשלם, לנכות ולהפריש במועדם כל תשלום  .ד
על פי דין בקשר להעסקת עובדי המבטח, לרבות כל תשלומי המס, והפרשה החלים עליו 

ביטוח לאומי ויתר תשלומי החובה המגיעים עפ"י דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה בגין 
 תשלום שכר העבודה והזכויות לעובדי המבטח כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. 

 
להפרשות ו/או תשלומים המבטח יציג לאוניברסיטה כל אסמכתא שתידרש על ידה בכל הנוגע  .ה

שביצע בגין עובדיו, לרבות אישור מאת רו"ח של המבטח לפיו המבטח משלם לעובדיו את כל 
 התשלומים החלים עליו לפי כל דין.  

 
מוסכם ומודגש בזאת, כי התמורה שעליה הסכימו המבטח והאוניברסיטה בחוזה זה, נקבעה  .ו

"עובד" לכל דבר ועניין ולצורך כל דין  בהתחשב בעובדה שהמבטח ו/או מי מטעמו אינם בגדר
ושלא יהיו לאוניברסיטה כל עלויות נוספות בגין העסקתו ו/או סיום העסקתו של המבטח 
ו/או מי מטעמו, כך שהתמורה המוסכמת, כאמור בהסכם זה, היא העלות הסופית, המלאה 

תשלום, הכוללת והבלעדית שתהיה לאוניברסיטה בגין ההתקשרות עם המבטח, לרבות כל 
מס, היטל ו/או אגרה מכל סוג שהוא, כל ההטבות הסוציאליות ותשלומים נלווים להם זכאי 
המבטח ו/או מי מטעמו וכן כל התשלומים הכרוכים ו/או הנלווים למתן השירות על פי חוזה 

 זה.

 

המבטח מתחייב לשפות ו/או לפצות את האוניברסיטה בגין כל נזק ו/או הוצאה )לרבות  .ז
ן ייצוג משפטי( שיגרמו לאוניברסיטה עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על הוצאות בגי

 -הטענה כי בין האוניברסיטה לבין מי מעובדי המבטח ו/או סוכן הביטוח שררו יחסי עובד 
 מעסיק וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של האוניברסיטה.

 
ן סכומים שלא שולמו מבלי לגרוע מן האמור, במידה ותתקבל דרישה ו/או תביעה כלשהי בגי .ח

ו/או הועברו במועד ו/או יתברר לאוניברסיטה בכל דרך שהיא כי המבטח לא ממלא 
התחייבויותיו כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד לדין, תהיה 
האוניברסיטה רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או עתידי למבטח, לרבות סכומים 

סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות המבטח כלפי  אשר עולים על
 עובדיו ו/או מי מטעמו.

 
האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז מהסכום שיגיע ממנה למבטח, כל סכום שתידרש לשלם  .ט

בגין כל מעשה או מחדל של עובדי המבטח ו/או של מי מטעמו, לרבות סוכן הביטוח מכל 
לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר העומדים ו/או שיעמדו לאוניברסיטה  סיבה שהיא וזאת מבלי

 בגין או עקב כך.
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב המבטח להחתים את סוכן הביטוח על אישור בנוסח  .י
להסכם זה, כי אין וכי לא יתקיימו בין סוכן הביטוח ו/או עובדיו לבין  6נספח המצ"ב כ

ק. האישור כשהוא חתום בידי סוכן הביטוח יועבר בידי מעסי-האוניברסיטה יחסי עובד
ימי עבודה לאחר שאישרה האוניברסיטה את הסוכן  4-המבטח לאוניברסיטה, לא יאוחר מ

 המוצע מטעם המבטח.
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 איסור העברה .15

 

המבטח אינו רשאי להמחות, להסב או להעביר הסכם זה, כולו או מקצתו, לאדם או גוף  .א
רות על ידי המבטח על פי הסכם זה יעשה אך ורק על ידיו )ועל ידי עובדיו כלשהם, וביצוע השי

( ולא כל גוף ו/או אדם ו/או סוכן הביטוח ו/או עובדיו ו/או שמאים או סוקרים עמם הוא עובד
מראש ובכתב כי השירות ו/או כל חלק ממנו יבוצעו  האוניברסיטהאחר, אלא אם כן אישרה 

המבטח. כמו כן, לא יהא המבטח רשאי לשעבד את זכותו על ידי גוף או אדם אחר מטעם 
 מכוח הסכם זה, כולן או מקצתן בשעבוד מדרגה כלשהי.

 

של חלק מן במידה ותאשר האוניברסיטה ביצוע על ידי אחר מטעם המבטח כאמור,  .ב
מובהר כי כל חובותיו של המבטח לפי הסכם זה ימשיכו לחול על ההתחייבויות לפי הסכם זה, 

לוודא ולגרום לכך כי גם על אותו גוף או אדם מטעמו והמבטח מתחייב  בנוסףולו המבטח ויח
 אותו גוף או אדם יהא מודע לכך ויבצע חיוביו לפי ההסכם. 

 
ג' שהוא, בגין כל יהיה אחראי כלפי האוניברסיטה וכלפי כל צד  כי המבטחבמקרה זה מובהר  .ג

/או להמבטח ו/או לכל צד ג' שהוא נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם לאוניברסיטה ו
 בקשר עם ביצוע "השירות" או כל חלק ממנו.

 

האוניברסיטה מאידך, תהיה רשאית להעביר, להסב או להמחות הסכם זה, כולו או מקצתו,  .ד
 מבלי שיהא בכך לפגוע בזכויותיו של המבטח.

 
 הפרת יסודית של ההסכם .16

 
 או מי מטעמו ע"י המבטח 15-ו 14, 13 , 9, 8 ,2של הוראות סעיפים  הפרתןמוסכם בזאת כי       

המצדיקה ביטול הסכם זה ע"י האוניברסיטה, וזאת מבלי לגרוע ת תהווה הפרה יסודי
מסעדים אחרים העומדים לאוניברסיטה לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין. האוניברסיטה היא 

 שתקבע, לפי שיקול דעתה המוחלט, אם המבטח הפר הוראה כלשהי בהסכם.

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האוניברסיטה רשאית לבטל את ההסכם באופן מיידי בקרות  .א
 כ"א מהמקרים הבאים:

 
הוגשה נגד המבטח בקשה לפירוק ו/או כינוס לרבות בקשה למינוי מפרק זמני  (1)

 350ו/או בקשה למינוי כונס נכסים זמני או בקשה להקפאת הליכים על פי סעיף 
 ימים מיום פתיחת הליך. 60א בוטל בתוך לחוק החברות, וההליך ל

וטל עיקול על נכסי המבטח, באופן אשר עלול לפגוע ביכולתו לבצע את ההסכם ה (2)
 ימים מיום הטלתו. 60והעיקול לא בוטל בתוך 

שיונות בהם מחויבת חברת יהמבטח חדל מלאחוז באישורים, היתרים או בר (3)
הוראות המפקח על או /ביטוח הפועלת בתחום נשוא הסכם זה, לפי כל דין ו

 הביטוח.
 
אין באמור לעיל בסעיף זה ו/או בשימוש בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד להם זכאית  .ב

 האוניברסיטה לפי ההסכם ו/או הדין.
 
 

 ויתורים .17
 

שום איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כויתור, ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא אם כן  
 ייעשה בכתב.

 

 סמכות שיפוט .18
 

תי המשפט המוסמכים בחיפה יהיו בתי המשפט היחידים המוסמכים לדון בכל תובענה ו/או  ב 
  הליך משפטי אחר בין הצדדים להסכם זה בכל עניין הקשור לו.

  



 

 
 ______________ חתימת המציע:  

36 

 הודעות .19
 
כל הודעה ו/או התראה שישלחו מצד אחד למשנהו בקשר להסכם זה, יימסרו ביד או יישלחו  .א

לואם מראש( על פי מעני הצדדים הנקובים בראש בדואר רשום )כשדמי הדואר משולמים במ
הסכם זה )או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב(, ויראו כל הודעה או 
התראה כאמור כאילו נמסרו. כל הודעה אשר תישלח ע"י צד להסכם זה למשנהו בדואר 

 שעות ממשלוחה. 72רשום תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 

 

אמור לעיל, הצדדים יהיו רשאים לשלוח הודעה או התראה כאמור, באמצעות מבלי לגרוע מה .ב
דוא"ל לכתובות המפורטות להלן, ומשלוח לכתובות דוא"ל אלו ייחשב כאילו הגיע לידי הצד 

 שעות: 24השני בתוך 

 ebelson@univ.haifa.ac.ilכתובת דוא"ל של האוניברסיטה: 
 .כתובת דוא"ל של המבטח: _________________

  
 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעיל
 
 
 

 
______________________     _____________________

 המבטח      אוניברסיטת חיפה 
 
 
 
 

 ע"י מורשי החתימה:      ע"י מורשי החתימה:
 

____________   ____________   ____________   _____________
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 נספחי ההסכם
 

 פוליסות הביטוח;   1נספח 
 

 ביטוחי ושירותים נלווים;הכיסוי    2נספח 
 

 טבלת ריכוז פרמיות;   3נספח 
 

 ;פרסום המכרזלמועד נכון  רשימת רכבי האוניברסיטה ורכבים משולמים   4נספח 
 

  סודיות לשמירה עלהתחייבות          5נספח 
 

 ;בד מעבידהעדר יחסי עו -התחייבות סוכן הביטוח   6נספח 
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 'גמסמך ל 1 נספח
 

 פוליסות הביטוח
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  'גמסמך ל 2נספח          
 

 הכיסוי הביטוחי ושירותים נלווים
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 'גמסמך ל 3נספח           

 

 פרמיותטבלת ריכוז 
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 'גמסמך ל 4נספח 
 

 והרכבים המשולמים י האוניברסיטהרשימת רכב
 פרסום המכרזנכון למועד 

 
 סודר שנת ייצור שם דגם דגם

 1 2001 פראדו 90לאנד קרוזר  413656

 2 2003 ספורט Tיאריס  413150

481300 INSPIRE I-30 1600 2009 3 

 4 2006 דלתות 5פנדה  737241

 5 2015 (אוט'1200אקטיב ) 308 739265

 LX 2011 6פורטה  885220

481321 I30  1600קרוס ווגן  2010 7 

 8 2015 ספורטז' החדש אורבן 885074

 GLI 2015 9פריוס  413303

 TSI 2011 10החדשה  6גולף דור  724315

 GL 2008 11אקסנט  481118

361100 T-S-40 12 2001 'אוטו 

 I25 2011 13יונדאי  481123

 14 2010 ספיריט 588401

481321 I30  1600קרוס ווגן  2011 15 

 16 2015 7גולף דור  724362

 LAUREATE 2015 17טורבו סנדורו 351027

 18 2003 איגינס 683086

481321 I30  1600קרוס ווגן  2011 19 

 20 2015 רפיד 676126

 21 2011 ג'טה 724343

 22 2009 החדשה אקטיב 3 588330

 I 02 2015 23פרימיון  481270

 GLS 2008 24ס גט 481223

 LX 2014 25ריו החדשה  885051

 26 2009 פוקוס טרנד 729196

 27 2006 איגינס 683086

 28 2010 סיריון דגם חדש אוטו' 281033

 29 2015 ספיריט 3מאזדה  588405

 30 2014 אקטיב 2 588295

 31 2006 אקטיב 3 588310

481321 I30  1600קרוס ווגן  2010 32 

 ESTEEM 2001 33ט אקסנ 481129

 34 2005 דלת GL 4אקסנט פמילי  481200

 35 2015 אוריס היברידי 413082

 36 2010 אינספייר 35איי אקס  481211
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 סודר שנת ייצור שם דגם דגם

 GLXV 2015 37ויטארה  683228

312010 LS JAZZ 38 2006 ידני 

 39 2015 3008פיג'ו  739277

481311 INSPIRE I-30 2013 40 

683057 SX4 4 41 2010 דלתות 

 42 2008 אקטיב 2 588295

 43 2010 סיריון דגם חדש אוטו' 281033

 44 2008 (1600סיירה גי.אל.) 729220

 X42 2014 45קשקאי ויזיה  624040

 46 2008 לאנד קרוזר 413610

 47 2011 קורולה החדשה )סאן( 413072

481337 INSPIRE I-35 2014 48 

 E-2 2011 49פלואנס  928485

 50 2009 קורולה החדשה )סאן( 413072

683057 SX4 4 51 2013 דלתות 

1127287 D-MAX החדש LS 2015 52 

 53 2008 6מאזדה  588076

 54 2016 דמיו 588350

817600 C-4 SX 2009 55 

 56 2002 אוטומטי ESסיוויק  312107

 57 2015 מוטורס פיקנטו 885140

 GL 2011 58אקסנט  481118

 59 2016 אוריס היברידי 413082

 60 2010 החדשה אקסקיוטיב 5מאזדה  588420

624036 VASJV HTEAE ITXHB  1 2015 61 

 62 2000 תא כפול 4*4היילקס  1413032

 HI-TECH 2010 63מאליבו  961055

 GL 2008 64אקסנט  481118

 65 2012 6מאזדה  588076

 66 2015 קומפורט 3מאזדה  588325

 67 2009 אקטיב 3 588310

 68 2005 2200וקטרה אוטו  33421

739245 XT 307 5 69 2002 הילוכים 

 70 2008 אקטיב 2 588295

 71 2007 אקטיב 3 588310

 72 2016 אוטו' ENJOYקורסה  33358

 GLXI 2015 73סוויפט  683210

 74 2016 סיוויק החדשה 312237

 75 2008 פטריוט ג'יפ 869215

 76 2016 אוטלנדר החדש 590135

 77 2010 6מאזדה  588076
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 סודר שנת ייצור שם דגם דגם

 TSI 2013 78גולף החדשה  724377

 79 2012 איביזה 778537

 80 1998 אוטומטי V16קורסה  33316

 81 2001 אוטו' GLXבלנו  683096

 GLI 2012 82אוריס החדשה לקצ'  413078

 83 2010 סיריון דגם חדש אוטו' 281033

 84 1999 סדן אוטו' GLIקורולה  413026

481311 INSPIRE I-30 2013 85 

 86 2014 קומפורט 3מאזדה  588325

 87 2012 קורולה החדשה 413090

 88 2002 ליאנה 683054

 89 2010 סיריון דגם חדש אוטו' 281033

 90 2010 סיד 885200

 GLI 2014 91 קורולה 413092

 92 2011 החדשה אקטיב 3 588330

 93 2015 קליאו האצ'בק 928127

 94 2014 יאריס 413001

 95 2012 סיוויק קומפורט 312159

 96 2016 אקטיב TSIפביה החדשה  676250

 RX B-3 2010 97סדן  650313

 CX-5 2014 98לקצ'ורי  588055

 EX 2012 99גרנד סניק  928505

 100 2005 סדן אוטו' GLIורולה ק 413026

 101 2013 יאריס 413001

 FSI 2006 102אלתאה סטיילנס  778184

 103 2016 סיוויק החדשה 312237

 104 2014 החדשה פרימיום 4ראב  413217

 105 2012 קורולה החדשה 413090

 106 2008 קורולה החדשה סאן 413070

 107 2012 דלתות 4פלואנס  928484

 108 1998 דלתות 5שרייד אוטו'  281038

 X44 2008 109ג'יפ טריוס  281250

 110 2002 אוט 1800אלמרה פרפקט  624115

 111 2006 סדן אוטו' GLIקורולה  413026

739450 SR 407 2010 112 

 113 2014 ריו החדשה 885053

 GLS 2007 114אקסנט  481119

683057 SX4 4 115 2009 דלתות 

 116 2013 טורס פיקנטומו 885140

 117 2010 קורולה החדשה )סאן( 413072

 CX-5 2014 118לקצ'ורי  588055

 119 2012 1200אוקטביה אמבינטה  676161

 120 2010 קרוז 961400
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 סודר שנת ייצור שם דגם דגם

 121 2012 3גרנד ויטרה  683115

 EXECUTIVE 2005 122אקורד  312129

 GLI 2010 123לקצ'  אוריס החדשה 413078

 124 2012 סיוויק החדשה 312237

 125 2014 פיאסטה החדשה 729053

481300 INSPIRE I-30 1600 2010 126 

650461 NEWAGE 127 2006 אימפרזה 

 128 2013 אקו מיקרה 624004

 129 2008 פריוס 413302

 130 2011 החדשה 6דור  724320

817600 C-4 SX 2009 131 

 I-35 2013 132סופרים  481335

588069 EXECUTIVE 6 2007 133 

481337 INSPIRE I-35 2016 134 

 135 2014 אוריס היברידי 413082

 136 2009 פאביה 676055

 137 2013 החדשה 4ראב  413208

 138 2015 מוטורס פיקנטו 885140

 LS 1800 2006 139סיוויק  312144

 140 2015 דלת'EX 4ריו החדשה  885052

 141 2010 החדשה אקטיב 3 588330

683057 SX4 4 142 2008 דלתות 

 GLX 4X2 2014 143קרוס אובר  683220

 144 2014 ספייס ורסו טרה 413065

 145 2012 פוקוס 729202

 ES 2008 146סיוויק  312148

650365 OUTBACK 147 2016 החדשה 

312177 HR-V 148 2016 החדש קומפורט 

 I-35 2014 149סופרים  481335

 150 2009 קומפורט אוטומטי 3 588300

 151 2010 קורולה החדשה )סאן( 413072

 152 2014 סול 885226

 153 2012 ג'ז היברידי 312030

 154 2008 אוטומטי 5מאזדה  588410

 155 2015 קפצ'ור דינמיק טורבו 928538

 156 2011 קרוז 961400

 157 2010 אינסייט 312214

 158 2014 פורסטר 650362

 GLI 2009 159קורולה החדשה  413071

 FSI 115 2006 160גולף חדשה  724186

 161 2013 אוריס 413087

 162 2013 יאריס היברידי 413011

 STD 2005 163יאריס  413014
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 סודר שנת ייצור שם דגם דגם

 164 2008 סוויפט החדשה 683200

650327 I XV2000 165 2016 שההחד 

 166 2013 רנו קליאו אוט' 928463

 167 2004 רקסטון דיזל 712210

 168 2010 ספיריט 588401

817610 C4 SX HDI 169 2008 ידני 

 170 2008 102גולף חדשה  724187

 V LT16 2009 171אוואו  961220

739201 XT 206 3 172 2003 דלתות 

 TSI 2012 173החדשה  6גולף דור  724315

 174 2012 ספוטג' 885055

 175 2016 אוטו' ENJOYקורסה  33358

 176 2008 פיקסו ידני 817650

 GLX 4X2 2016 177קרוס אובר  683220

 178 2015 דלתות 4פלואנס  928484

 GLI 2013 179פריוס  413303

 GLX/LX 2003 180לאנטיס אוט'  588071

 181 2007 פוקוס טרנד 729196

817166 FEEL C-1 (998) 182 2015 'אוטו 

 183 2001 קורולה טרה/סאן אוט' 413052

 184 2010 קומפורט פלוס 308 739272

 185 2013 פורסטר החדשה טורבו 650367

928300 TRHFIC 2009 186 

 FSI 2.0 B6 2008 187פאסאט  724600

 188 2007 אקטיב 3 588310

 189 2014 אימפרזה 650430

 190 2009 וס טרנדפוק 729196

 191 2001 אוט 1800אלמרה פרפקט  624115

 GLI 2013 192קורולה  413092

481300 INSPIRE I-30 1600 2008 193 

 194 2001 סדן אוטו' GLIקורולה  413026

 195 2012 ג'טה החדשה טרנדליין 724333

739450 SR 407 2006 196 

 GLI 2016 197קורולה  413092

 198 2008 ר פרימיוםלנס 590064

 199 2015 מוטורס פיקנטו 885140

 GLI 2013 200פריוס  413303

 I 02 2013 201פרימיון  481270

413570 NX300H 2015 202 

 203 2009 קומפורט אוטומטי 3 588300

683057 SX4 4 204 2010 דלתות 

 205 2015 מוטורס פיקנטו 885140

 206 2008 אקטיב 3 588310
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 סודר שנת ייצור שם דגם דגם

 LX/GLX 2000 207פוקוס  729195

 208 2009 פג'רו החדש 590310

 GLX/LX 2002 209לאנטיס אוט'  588071

 CX-5 2014 210לקצ'ורי  588055

 211 2013 פוקוס 729203

 212 2012 דלתא גולד טורבו 513300

 EXECUTIVE 2005 213אקורד  312129

 214 2016 אימפרזה 650430

 CR-V 2011 215קומפורט  312161

 216 2015 סיוויק החדשה 312237

 TSI 2013 217ג'טה  724105

 GLI 2014 218פריוס  413303

 219 2012 ג'וק 624260

 220 2009 קומפורט אוטומטי 3 588300

683057 SX4 4 221 2014 דלתות 

 222 2007 סדן אוטו' GLIקורולה  413026

 I 02 2013 223 פרימיון 481270

 224 2009 מונדאו/טרנד 729176

481300 INSPIRE I-30 1600 2010 225 

 226 2011 פוקוס טרנד 729196

 227 2005 קומפורט אוטומטי 3 588300

 228 2002 פביה קלאסיק 676035

 CD GLX 2008 229ליאנה חדשה  683056

683057 SX4 4 230 2012 דלתות 

481214 IX-35 2015 231 

 232 2016 ספורט 2 588340

361468 S-80 החדשה T2.5 2008 233 

 CD GLX 2006 234ליאנה חדשה  683056

 TSI 105 2015 235ייטי החדשה  676328

 236 2008 סוויפט החדשה 683200

683057 SX4 4 237 2012 דלתות 

 238 2015 דלתות 4פלואנס  928484

481214 IX-35 2015 239 

481321 I30  240 2010 1600קרוס ווגן 

 241 2007 אוטומטי 5מאזדה  588410

 242 2011 קרוז 961400

 243 2015 ספורטז' החדש אורבן 885074

 244 2012 החדשה אקסקיוטיב 5מאזדה  588420

 245 2014 טולדו 778028

 246 2012 פולו לצעירים 724122

 247 2012 פוקוס 729201

683057 SX4 4 248 2010 דלתות 

 CX-5 2016 249לקצ'ורי  588055
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 סודר שנת ייצור שם דגם דגם

 250 2010 ורסו 413105

 251 2013 מוטורס פיקנטו 885140

 252 2010 קורולה החדשה 413090

 253 2008 אקטיב 3 588310

 STD 2005 254יאריס  413014

 255 2009 קורולה החדשה )סאן( 413072

 X44 1994 2011 256פורסטר  650354

 257 1998 קורולה טרה/סאן אוט' 413052

 X42 2013 258קשקאי ויזיה  624040

 I 02 2014 259פרימיון  481270

 260 2014 לקצ'ורי החדשה סטיישן 588082

 261 2012 פוקוס 729201

 CX-5 2013 262לקצ'ורי  588055

 GLX 4X2 2016 263קרוס אובר  683220

 264 2011 סחרייש להפיק כמ 590300

 265 2010 החדשה קומפורט 3 588320

 266 2007 פוקוס טרנד 729196

 267 2013 סיוויק החדשה קומפורט 312232

 268 2009 קורולה החדשה )סאן( 413072

 INTENSE 2016 269אוטלנדר  590155

 270 2013 1400פביה החדשה ידני  676050

 271 2012 ג'וק 624260

 GLI 2014 272 קורולה 413092

 273 2008 אוטומטי 5מאזדה  588410

281032 CZ 274 2005 סיריון 

413013 S VASJV XHRTH VYUHUY 2015 275 

 276 2016 אקטיב TSIפביה החדשה  676250

 277 2009 אקטיב 2 588295

 278 2010 1595אוקטביה אמבינטה  676165

 279 2012 ג'יפ רנגלר ספורט 869202

 280 2016 יפוט 737567

 281 2014 אקטיב 2 588295

 282 2008 סוויפט החדשה 683200

 TSI 2016 283גולף החדשה  724377

 AM5 2015 284סיאט איביזה אוטו  778538

650380 B-4 285 2011 החדשה 

 286 2000 סדן אוטו' GLIקורולה  413026

 287 2008 קומפורט אוטומטי 3 588300

 C 200 2005 288סיטרואן  274015

739450 SR 407 2008 289 

 290 2010 סיוויק החדשה קומפורט 312215

481321 I30  291 2010 1600קרוס ווגן 

 EX 2015 292פורטה  885223
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 סודר שנת ייצור שם דגם דגם

 I25 2015 293יונאי  481123

 294 2006 מגאן דיזל 928474

481214 IX-35 2014 295 

 GL 2006 296דשה ליאנה ח 683055

 297 2008 מאטרייה 281055

 GLI 2014 298קורולה  413092

 299 2001 סדן אוטו' GLIקורולה  413026

 300 2005 אקטיב 3 588310

 301 2014 אוטלנדר החדש 590135

 CX-5 2014 302לקצ'ורי  588055

 303 2008 אקטיב 3 588310

 304 2016 ספורטג' החדש אורבן 885360

481208 I-10 305 2015 סופרים 

481214 IX-35 2015 306 

 GLI 2015 307קורולה  413092

 308 2011 ספיריט 588401

 I 02 2010 309פרימיון  481270

 310 2012 ג'וק 624260

 RX B-3 2010 311סדן  650313

817605 C-4 312 2011 החדשה 

 GLX 2014 313אלטו  683016

 314 2012 ג'וק 624260

 315 2012 (1400קורסה החדשה ) 33355

 LS 1800 2008 316סיוויק  312144

 317 2007 אקטיב 3 588310

 318 2007 אקטיב 3 588310

312177 HR-V 319 2016 החדש קומפורט 

 SOLE S60 2003 320פונטו  737243

 321 2009 קורולה החדשה 413090

 322 2010 חדשה 6גולף דור  724340

 E-2 2010 323לואנס פ 928485

 324 2009 טידה ויזיה 624140

 325 2010 טידה ויזיה 624140

 326 2006 איגינס 683086

 LS 2007 327אופטרה  961235

 328 2010 החדשה אקסקיוטיב 5מאזדה  588420

 329 2005 וויג'ר ארוך טאון קאנ 869131

 GLI 2009 330קורולה החדשה  413071

 331 2007 159ו אלפא רומיא 74500

 LT 2014 332סוניק  961052

650365 OUTBACK 333 2014 החדשה 

 LT 2012 334סוניק  961052

 335 1999 סדן אוטו' GLIקורולה  413026
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 סודר שנת ייצור שם דגם דגם

 336 2007 סדן RN/RXT/RTמגאן  928465

 LT 2007 337אוואו  961222

 338 2008 סדן RN/RXT/RTמגאן  928465

 339 2009 אוטומטי 5מאזדה  588410

 X2 140 LS4 2014 340טראקס  961505

 I 02 2011 341פרימיון  481270

481321 I30  342 2011 1600קרוס ווגן 

19242 A3 343 2015 החדשה ספורט סדאן 

 344 2009 היילקס ויגו 1413080

683057 SX4 4 345 2009 דלתות 

 346 2009 523ב.מ.וו  143186

 347 2005 2.5דיזל ארוך SRטרנו  624028

650314 B-3 RX 2000 348 2008 ק"סמ 

 GLX 4X2 2015 349קרוס אובר  683220

 PACK 2016 350קפצור אקספרסיון  928558

 351 2015 אקטיב אוט' 208 739336

 352 2005 לנסר פרימיום 590064

 353 2015 אקו מיקרה 624004

 354 2001 סדן אוטו' GLIקורולה  413026

 355 2009 אווונס החדשה 413120

 INSTYLE 2011 356אוטלנדר       590105

 EX 2016 357פורטה  885223

 358 2008 גרנד צ'ירוקי לרדו 869801

 GLX 4X2 2014 359קרוס אובר  683220

 360 2008 גולף החדשה 724184

 361 2008 לנסר פרימיום 590064

 PREMIUM 2016 362דר החדש אוטלנ 590158

 363 2012 אוטומטי GLIקאמרי  413054

 364 2010 גרנדיס אקסקיוטיב 590206

 365 2004 דלת GL 4אקסנט פמילי  481200

 I 02 2014 366פרימיון  481270

 367 2011 קליאו 928112

 368 2007 אוטו RUNXקורולה טרה  413056

 GLI 2011 369אוריס החדשה לקצ'  413078

481321 I30  370 2009 1600קרוס ווגן 

 371 2009 קורולה החדשה )סאן( 413072

413019 V VASJV XHRTH VYUHUY 2014 372 

 373 2007 102גולף חדשה  724187

817620 C4 SX PK  '374 2006 2000אוט 

 375 2011 קורולה החדשה 413090

 X44 2010 376פורסטר  650355

 377 2008 רנדמונדאו/ט 729176

 GLX 4X2 2016 378קרוס אובר  683220
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 סודר שנת ייצור שם דגם דגם

 379 2005 1400קליאו צורה חדשה  928449

 GLI 2008 380אוריס  413076

 381 2013 ספלאש 683046

 GLI 2015 382קורולה  413092

624036 VASJV HTEAE ITXHB  1 2015 383 

 X24 2008 384טוסון אריזונה  481179

 385 2011 אוטומטי EXריו  885045

 I 02 2012 386פרימיון  481270

 387 2007 קומפורט אוטומטי 3 588300

650312 B-3 RX 1500 388 2008 ק"סמ 

481321 I30  389 2009 1600קרוס ווגן 

 LT 2012 390סוניק  961052

 391 2004 קורולה טרה/סאן אוט' 413052

 GLX 4X2 2014 392קרוס אובר  683220

 393 2012 דלת'EX 4ריו החדשה  885052

 394 2006 קורולה טרה/סאן אוט' 413052

 395 2008 פריוס 413302

 396 2011 החדשה אקטיב 3 588330

683057 SX4 4 397 2011 דלתות 

 398 2007 סטיישן Rאימפרזה  650221

650380 B-4 399 2011 החדשה 

481300 INSPIRE I-30 1600 2008 400 

 401 2011 ספלאש 683045

 402 2008 פוקוס גיאה 729192

 403 2011 אוקטביה אלגנס 676163

 404 2011 אקטיב 2 588295

312167 CRV 405 2014 החדשה 

 SXN HDI 2011 406ברלינגו   1817062

 407 2004 קורולה טרה/סאן אוט' 413052

281060 YRV 408 2001 'אוטו 

 409 2008 אקטיב 3 588310

 410 2011 159אלפא רומיאו  74513

 411 2016 אוטו' GLXויטארה  683225

 412 2011 ג'וק 624260

 413 2011 אקספרינס TSIייטי  676320

 414 2013 אמבישן ידני TSIיוטי  676315

650380 B-4 415 2011 החדשה 

 416 2010 קורולה החדשה 413090

 417 2011 מפורטסיוויק החדשה קו 312215

 GLI 2011 418ספייס ורסו  413066

481214 IX-35 2015 419 

 420 2006 אלמרה טקנה 624120

683057 SX4 4 421 2011 דלתות 
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 סודר שנת ייצור שם דגם דגם

 422 2005 לנסר פרימיום 590064

 GLX/LX 2004 423לאנטיס אוט'  588071

 AM5 2014 424סיאט איביזה אוטו  778538

 425 2011 מוטורס פיקנטו 885140

 I 02 2011 426פרימיון  481270

481300 INSPIRE I-30 1600 2009 427 

 I25 2011 428יונדאי  481123

 GLX 2001 429יורוסוויפט  683085

 430 2008 קומפורט אוטומטי 3 588300

 GLS 2009 431אקסנט  481119

 432 2011 קורולה החדשה 413090

 433 2015 ספייס ורסו טרה 413065

481300 INSPIRE I-30 1600 2008 434 

 GLS 2008 435גטס  481223

 I-35 2013 436סופרים  481335

 437 2011 קורולה החדשה )סאן( 413072

 GLX/LX 2003 438לאנטיס אוט'  588071

481140 NEW ELANTRA 2005 439 

 440 2007 פוקוס טרנד 729196

 441 2011 קרוז 961400

 INSTYLE 2014 442אטראג  590074

 443 2007 לנסר פרימיום 590064

 444 2014 אוטלנדר החדש 590135

 445 2003 כ"ס EXC 90פיקסו  817497

 446 2007 1999מונדאו אוטומטי  729170

 447 2011 ג'ז היברידי 312030

 448 1999 סדן אוטו' GLIקורולה  413026

 FR-V 2009 449טרנד  312181

 450 2000 דיזל GLSפיג'רו ארוך  590036

 451 2009 אקורד אלגנס 312300

 452 2014 סיוויק החדשה קומפורט 312232

 453 2008 פוקוס טרנד 729196

 454 2012 1400פביה החדשה ידני  676050

 455 2008 לנסר פרימיום 590064

 456 2012 אינספייר 35איי אקס  481211

 457 2008 סדן RN/RXT/RTמגאן  928465

 458 2012 206פלוס  739212

 GL 2010 459אקסנט  481118

19024 Q-7 460 2011 קוואטרו 

 461 2016 ספיריט 3מאזדה  588405

 462 2012 מוטורס פיקנטו 885140

 LT 2014 463סוניק  961052

 FSI 2011 464טורבו  Q5אודי  19362
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 רסוד שנת ייצור שם דגם דגם

 CX-5 2016 465לקצ'ורי  588055

 466 2007 קורולה טרה/סאן אוט' 413052

 I-35 2011 467סופרים  481335

739450 SR 407 2011 468 

 HDI SX 2008 469ברלינגו  817060

 GLI 2013 470קורולה  413092

 471 2012 סול 885226

817254 C-3 472 2011 החדשה קומפורט 

 473 2010 ומפורט/ספואאוטלנדר ק 590120

 474 2006 ספיריט אוטומטי 3 588400

 INSTYLE 2011 475אוטלנדר       590105

 476 2009 סיוויק קומפורט 312159

 477 2008 אקורד קומפורט 312122

 GLX 2001 478יורוסוויפט  683085

 479 2003 סדן אוטו' GLIקורולה  413026

 480 2012 ספוטג' 885055

 481 2007 אוטומטי 5מאזדה  588410

 482 1998 קורולה טרה/סאן אוט' 413052

 483 2010 ג'טה 724343

 484 2009 קומפורט אוטומטי 3 588300

 485 2011 קורולה החדשה 413090

 486 2008 סדן RN/RXT/RTמגאן  928465

 487 2012 מיצובישי לנסר החדשה 590132

 INSTYLE 2011 488אוטלנדר       590105

 489 2008 קורולה החדשה סאן 413070

 490 2012 לנכים 315ספרינטר  1274172

312035 JAZZ 491 2016 החדשה טרנד אוטו 

 492 2007 סדן RN/RXT/RTמגאן  928465

 GLI 2008 493קורולה החדשה  413071

 494 2016 אלנטרה אינספיר/סופרי 481145

 I 02 2015 495פרימיון  481270

 496 2008 רומסטר קומפורט בנזין 676300

 497 2013 אסטרה החדשה טורבו או 33565

 498 2012 החדשה אקטיב 3 588330

 499 2015 החדשה אינספייר/פרימי 481273

 XI/X 1997 500אפלוז אוט'מפואר  281101

 501 2008 סוויפט החדשה 683200

 502 2013 אקטיב 2 588295

 GLS 2008 503גטס  481223

 504 2015 החדשה 4ראב  413208

 LS 1800 2009 505סיוויק  312144

481321 I30  506 2012 1600קרוס ווגן 

 507 2013 פוקוס 729204
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 סודר שנת ייצור שם דגם דגם

 508 2013 אמבינטה TSIפאביה  676152

 509 2016 6מאזדה  588092

 I25 2016 510יונדאי  481123

 511 2012 ה אקסקיוטיבהחדש 5מאזדה  588420

281060 YRV 512 2002 'אוטו 

 X2 140 LT4 2014 513טראקס  961510

683057 SX4 4 514 2013 דלתות 

 515 2003 גולף קומפורטליין 724199

 516 2016 אקטיב אוטו' 208 739345

 517 2013 אוריס היברידי 413082

 518 2008 סוויפט החדשה 683200

 519 2007 דפוקוס טרנ 729196

 520 2015 208פיג'ו  739337

481321 I30  521 2010 1600קרוס ווגן 

650323 XV 1600 2015 522 

 523 2011 פאסאט החדשה 724310

 524 2008 קורולה החדשה 413090

 525 2010 קומפורט פלוס 308 739272

 526 2010 אווונס החדשה 413120

 527 2010 קומפ 5פולו חדשה דור  724118

1724601 T-5 528 2006 משלוח קצר 

 529 2010 סוויפט החדשה 683200

 530 2012 אקו מיקרה 624004

590095 GS41 לנסר SPORT 2010 531 

481214 IX-35 2015 532 

 533 2001 אוטו' GLאסטרה  33571

 I 02 2009 534פרימיון  481270

 GLI 2011 535ספייס ורסו  413066

 GLI 2010 536החדשה לקצ' אוריס  413078

 537 2007 פוקוס טרנד 729196

481321 I30  538 2009 1600קרוס ווגן 

481261 INSIGHT I-20 2013 539 

 GLI 2013 540קורולה  413092

 541 2015 אמבישן החדש TSIפביה  676257

 542 2009 החדשה קומפורט 3 588320

 543 2015 כ"ס 75אפ  724132

650323 XV 1600 2016 544 

 545 2014 אוטלנדר החדש 590135

 INSTYLE 2011 546אוטלנדר       590105

 547 2011 ג'ז היברידי 312030

 548 2010 קורולה החדשה 413090

 TSI 2010 549פאסאט קומפורטליין 724302

 550 2013 פיאסטה אמבינטה החדשה 729049
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 סודר שנת ייצור שם דגם דגם

 551 2012 יברידיג'ז ה 312030

 552 2005 לנסר פרימיום 590064

 553 2010 החדשה אקטיב 3 588330

481300 INSPIRE I-30 1600 2009 554 

 555 2015 500פיאט  737099

 X44 2013 556פורסטר  650355

 557 2013 מוטורס פיקנטו 885140

 558 2012 סיד 885200

 SE 2013 559נווארה  1624080

 560 2013 טלנדר החדשאו 590135

 TRANDLINE TSI 2013 561גולף  724375

 562 2007 לנסר פרימיום 590064

 563 2015 אקו מיקרה 624004

 564 2007 קומפורט אוטומטי 3 588300

624047 VASJV HTEAE ITXHB  1 2016 565 

 566 2012 ג'ז היברידי 312030

 567 2009 מונדאו/טרנד 729176

481321 I30  568 2011 1600קרוס ווגן 

 569 2014 קוגה 729440

 570 2016 טוסון החדש פרימיום 481248

 571 2007 1.6גולף פלוס  724213

 572 2006 סדן אוטו' GLIקורולה  413026

 X42 2008 573קשקאי טקנה  624041

588016 MPV 2004 574 

19181 A-4 B-8 2015 575 

 576 2011 החדשה אקטיב 3 588330

739454 ST 407 2008 577 

481207 I-10 578 2011 אינספייר 

1127287 D-MAX החדש LS 2014 579 

 X42 2014 580קשקאי ויזיה  624040

 GL AWD B-4 2008 581לאגסי  650347

 582 2011 אינסייט 312214

 LS 2005 583סיוויק  312117

 584 2010 קורולה החדשה )סאן( 413072

 585 2001 626ומטי/סטיישן אוט 588070

 586 2007 אקטיב 3 588310

 587 2010 סוויפט החדשה 683200

 588 2014 החדשה 4ראב  413208

 589 2013 קומ 5פולו חדשה דור  724117

 590 2010 טורינג 1+6וויג'ר  869305

 591 2014 ג'ז היברידי 312030

481140 NEW ELANTRA 2007 592 

 593 2013 פרימיום 5008פיג'ו  739279
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 סודר שנת ייצור שם דגם דגם

 I 02 2014 594פרימיון  481270

 595 2009 טידה ויזיה 624140

 596 2007 אקטיב 3 588310

 597 2008 אקטיב 3 588310

 598 2014 פיאסטה החדשה 729053

 599 2010 רומסטר קומפורט בנזין 676300

 600 2014 החדשה 4ראב  413208

 GLI 2008 601אוריס  413076

481321 I30  602 2011 1600קרוס ווגן 

 603 2014 סיטיגו אמבישן אוט' 676105

 604 2009 לנסר פרימיום 590064

 605 2005 דל' אוט' 5יאריס סול  413007

 606 2007 אקטיב 3 588310

 607 2009 לנסר החדשה 590130

 GL 2008 608אקסנט  481118

 609 2014 טולדו 778028

 GLI 2011 610אוריס החדשה לקצ'  413078

 611 2013 החדשה 4ראב  413208

 612 2008 טוסון בנזין לוקצ'ורי 481182

 613 2011 ג'וק 624260

 614 2007 סיריון דגם חדש אוטו' 281033

 615 2008 גולף החדשה 724184

 616 2015 אלגנס TSIייטי החדשה  676335

 GLX 4X2 2015 617 קרוס אובר 683220

 618 2008 אקטיב 3 588310

 CX-5 2015 619לקצ'ורי  588055

 620 2015 קומפורט 3מאזדה  588325

 CX-5 2015 621לקצ'ורי  588055

 TSI 2012 622החדשה  6גולף דור  724315

 623 2015 מוטורס פיקנטו 885140

 624 2011 1200אוקטביה אמבינטה  676161

 GLI 2015 625 פריוס 413303

 HI-TECH 2012 626מאליבו  961055

 627 2008 קורדובה סטיילנס 778207

 628 2010 קומ 5פולו חדשה דור  724117

 GL 2005 629ליאנה חדשה  683055

 630 2016 אקטיב החדשה TSIפביה  676255

 631 2013 יאריס היברידי 413011

 632 2007 ק"ג 2500אופלנדר   961146

 633 2014 קליאו האצ'בק 928127

 634 2016 סיוויק החדשה קומפורט 312232

 635 2013 קפצ'ור דינמיק טורבו 928538

 636 2011 ג'טה 724343
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 סודר שנת ייצור שם דגם דגם

 637 2007 סדן אוטו' GLIקורולה  413026

 I-35 2011 638סופרים  481335

 639 2016 ג'וק טקנה 624272

 640 2014 ר דינמיק טורבוקפצ'ו 928538

 641 2009 קורולה החדשה 413090

 642 2005 סדן אוטו' GLIקורולה  413026

 643 2011 אאוטבק 650375

 644 2008 לנסר פרימיום 590064

481305 I-30 645 2011 סופרים 

 646 2008 סיריון דגם חדש אוטו' 281033

 CX-5 2016 647לקצ'ורי  588055

 648 2011 קורסה 33356

 649 2014 אקטיב 2 588295

 GL 2010 650אקסנט  481118

 651 2014 דלת' LT 4קרוז טורבו  961415

 652 2005 לנסר פרימיום 590064

 TSI 2011 653לאון סטיילנס  778171

 654 2016 ג'ולייטה 74420

 655 2011 סוניק 961051

590095 GS41 לנסר SPORT 2009 656 

 X42 2010 657ויזיה  קשקאי 624040

 658 2013 אינספייר 35איי אקס  481212

 659 2006 אוטומטי ESסיוויק  312107

 660 2011 1400פביה החדשה ידני  676050

 661 2013 פוקוס 729201

 662 2000 אוט' GLXלנסר החדשה  590033

 663 2012 פוקוס 729201

 664 2012 קומ 5פולו חדשה דור  724117
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 'גמסמך   5נספח 

 

  התחייבות לשמירת סודיות
 

 2016שנערכה ונחתמה ביום ........ לחודש .......................... שנת 
 
 

....................................... 
 "(/ סוכן הביטוח"המבטח –)להלן 

 
 

 מתחייב כלפי אוניברסיטת חיפה
 "האוניברסיטה"( כדלקמן: –)להלן 

 
 
 
לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לכל אדם או גוף כלשהו, זולת אנשים הנוטלים חלק או  .1

 414/16מכרז מספר הסכם מיום ______שנחתם בעקבות קשורים בביצוע השירות במסגרת 
 ( את המידע הסודי, כהגדרתו להלן. "המורשים" –)להלן 

 
ו/או אדם בעל תפקיד ו/או קבלן  עובד ו/או קבלן משנה ההצעה בביצוע השירותלא להעסיק  .2

 מישנה שהוא מבלי שיידעו על תוכן התחייבות זאת, ואישרו תוכנה בחתימתם.
 
לא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע סודי שכפול, העתקה,  .3

צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת, אלא תוך רישום של מקבלי המידע הסודי מבין 
 המורשים.

 
לשמור בהקפדה את המידע הסודי בכל אמצעי הזהירות המקובלים לגבי שמירת מידע מסוגו  .4

 ומטיבו של המידע הסודי הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי צד בלתי מורשה.
 
עם דרישתכם, להחזיר כל המידע הסודי והעתקיו מכל מין וסוג. ממועד זה לא נהיה רשאים  .5

 להשתמש במידע זה.
 
 ל מקרה של אובדן מידע סודי כלשהו להודיע לכם על כך מיידית ובכתב.בכ .6
 
 לא לפרסם בכל צורה שהיא את המידע הסודי. .7
 
לא לעשות כל שימוש במידע הסודי, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמנו ובין באמצעות  .8

ודי לצד אחרים, זולת ככל הנדרש לצורך הכנת ההצעה, ולא להעביר ו/או למסור כל מידע ס
 שלישי.

 
 להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מהמורשים. .9
 

להיות אחראי למילוי ההתחייבויות בכתב התחייבות זה על ידי המורשים, בכפוף להוראות  .10
 הדין.

 
להיות אחראים לכל נזק שיגרם לאוניברסיטה, אם יגרם, עקב הפרת אחת או יותר  .11

 .מההתחייבויות על פי מסמך זה
 

בין זה עד מלות שלוש שנים לסיום ההתקשרות תחולנה מלוא הוראות כתב התחייבות  .12
 .)לרבות תקופת ההארכה, במידה ותהיה(האוניברסיטה לבין המבטח 
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"מידע סודי" במסמך זה משמעותו: כל מידע, בין בכתב ובין בעל פה ובין בכל צורת אגירה  .13
רגוניים והפרסונאליים של האוניברסיטה, אחרת, הנוגע לנתוניה העסקיים, המקצועיים, הא

לרבות סגל אקדמי ומינהלי וכן כל מידע אחר שהאוניברסיטה תסמן כסודי לפני העברתו, 
לפי הענין, על  –אשר יגיע אלינו במסגרת ההליכים "להכנת ההצעה" ו/או "לביצוע השירות" 

 שלביהם.
 

מידע שהיה בידינו וברשותנו  המונח "מידע סודי" לא יכלול: מידע שהוא נחלת הכלל ו/או
לפני מסירתו על ידכם ו/או מידע שאנו חייבים לגלותו על פי דין לרשות כלשהי כל אימת 
שנמסר לאותה רשות ו/או מידע שהגיע לידיעתנו ממקורות אחרים בדרך של רכישת זכויות או 

ים באופן בכל דרך חוקית אחרת שהיא ו/או טכניקות, רעיונות וידע הקשורים לעיבוד נתונ
 כללי ושאינם יחודיים לאוניברסיטה.

 
 
 

 ולראיה באנו על החתום
 
 
 

 חתימה וחותמת  תאריך
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 'גלמסמך  6נספח        

 לכבוד 
 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 חיפה
 

 א.ג.נ.,

 
 העדר יחסי עובד מעסיק -התחייבות סוכן הביטוח 

 
ביטוח עמו התקשרה חברת ביטוח __________ )להלן: אני, _______________ הח"מ סוכן ה

 (, אשר זכתה ב__________________ או בבעלות עובדיה, בני משפחתם או גמלאיה"המבטח"
 "(, מאשר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר כלפי אוניברסיטת חיפה כדלקמן:המכרז)להלן: "

 
במסגרת המכרז )להלן:  אני מצהיר כי קראתי את ההסכם של המבטח עם האוניברסיטה .1

(, על נספחיו והבנתי את תוכנו, לרבות התחייבויות המבטח על פיו, המחייבות "ההסכם"
 גם אותי.

 ט' להסכם.4אני מצהיר כי הנני עומד בדרישות מסוכן ומסוכנות ביטוח, כמפורט בסעיף  .2

י ו/או מעסיק בין האוניברסיטה לבינ -אני מתחייב ומצהיר כי אין ולא יהיו יחסי עובד  .3
העובדים ו/או המשמשים מטעמי בקשר עם שירותי הביטוח הניתנים במסגרת המכרז, וכי 

ו/או מי מעובדיי   כל זכות שיש לאוניברסיטה לפקח, לבקר, להורות ו/או להדריך אותי
בקשר למתן שירותי הביטוח הניתנים במסגרת המכרז אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע 

ואין בה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין האוניברסיטה  נאות של מתן שירותים אלו,
 או מי מעובדיי.  לביני

אני מאשר בזאת כי אני פועל מטעם המבטח וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום מאת  .4
האוניברסיטה ו/או המבוטחים וכל תמורה עבור עבודתי תתקבל בהתאם לסיכומים ביני 

 לבין המבטח.

 
ב כלפי האוניברסיטה בכל החיובים והחובות שמתחייב בנוסף לאמור לעיל, אני מתחיי .5

בהם המבטח בהסכם אותו חתם עם האוניברסיטה במסגרת המכרז, ובכלל זה בחובות 
על תתי סעיפיו  14ג' ובסעיף -ב'13-ד' ו-א'11ד', 7, 6יג', -ט'4ובחיובים המנויים בסעיפים 

 ה כדלקמן:שעניינו עובדי המבטח. בהתאם הריני מתחייב כלפי האוניברסיט

לספק לשביעות רצון האוניברסיטה וכלל המבוטחים את כלל השירותים הנדרשים  .א
והמצופים מסוכן ביטוח כעניין שבשגרה, לרבות עריכת ביטוחים וביטולם, טיפול 
בתביעות בכלל זאת של צד ג' וכיו"ב, לצד כל השירותים המפורטים בהסכם 

 והנדרשים מאת סוכן הביטוח, לרבות:

ובימי ו'  8:30-16:00ה' בשעות -תן שירות למבוטחים בימי א'זמינות למ (1)
 , למעט בערבי חג וחג.8:30-13:00בשעות 

נוכחות בקמפוס האוניברסיטה לפחות יומיים בשבוע, כל פעם למשך  (2)
שעתיים, בימים ובזמנים קבועים במסגרת שעות העבודה של עובדי 

 האוניברסיטה, לצורך מתן שירות למבוטחים.

ונית גם לאחר שעות העבודה המקובלות, לצורך טיפול זמינות טלפ (3)
 באירועים ביטוחיים דחופים.
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לעיל ואף לא אפתח  2כנגד האוניברסיטה כל טענה בניגוד לאמור בסעיף   לא אטען  .ב

אשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי  -או אחר  -בכל הליך משפטי 
בין האוניברסיטה ו/או קביעה שאני ו/או ל  עובד ומעסיק ביני ו/או בין מי מעובדיי

 מי מטעמי זכאי לקבל מאת האוניברסיטה זכויות כשל עובד שכיר.

עובדים מטעמי אשא לבדי במלוא התשלומים והחובות הנובעים   במידה ואעסיק .ג
מעבודתם של עובדיי, ואשלם לעובדיי ו/או אפריש בגינם כל תשלום, גמול או זכות, 

להם לפי כל דין, הסכם או נוהג, הסכם קיבוצי או צו  מכל מין וסוג, המגיעים
הרחבה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, ולרבות תשלום מלוא שכר עבודה, דמי נסיעה, 
גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה, 

עה דמי חגים, תשלום עבור זכויות סוציאליות, פיצויי פיטורים, תמורת הוד
 מוקדמת והחזר הוצאות נסיעות.

לשלם, לנכות ולהפריש במועדם כל   מבלי לגרוע מן האמור לעיל אני מתחייב .ד
תשלום והפרשה החלים עליי על פי דין בקשר להעסקת עובדיי, לרבות כל תשלומי 
המס, ביטוח לאומי ויתר תשלומי החובה המגיעים עפ"י דין, הסכם קיבוצי או צו 

 שכר העבודה והזכויות לעובדיי כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. הרחבה בגין תשלום 

אציג לאוניברסיטה כל אסמכתא שתידרש על ידה בכל הנוגע להפרשות ו/או  .ה
תשלומים שביצעתי בגין עובדיי, לרבות אישור מאת רו"ח של הסוכן לפיו הוא 

 משלם לעובדיו את כל התשלומים החלים עליי לפי כל דין. 

בהתחשב   כי האוניברסיטה התירה ההתקשרות עם המבטח מוסכם ומודגש בזאת, .ו
ו/או מי מטעמם אינם בגדר "עובד" לכל דבר ועניין   בעובדה שהמבטח ו/או אני

ו/או סיום   ולצורך כל דין ושלא יהיו לאוניברסיטה כל עלויות נוספות בגין פעילותי
 פעילותי ו/או מי מטעמי, באוניברסיטה. 

רסיטה בגין כל נזק ו/או הוצאה )לרבות הוצאות בגין אשפה ו/או אפצה את האוניב .ז
ייצוג משפטי( שיגרמו לאוניברסיטה עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על הטענה 

מעסיק וזאת מיד  -מעובדיי שררו יחסי עובד   כי בין האוניברסיטה לביני ו/או מי
 עם דרישתה הראשונה של האוניברסיטה.

 
חייב לשמור בסודיות ולא לאפשר העברת כל מידע הנוגע מבלי לגרוע מהאמור לעיל אני מת .6

לאוניברסיטה ו/או ליחידותיה ו/או לעובדיה ו/או בני משפחתם ו/או גמלאי 
האוניברסיטה, שהגיע לידיעתי במהלך ו/או עקב מתן "השירות". כמו כן, הנני מתחייב 

ולציית להחתים את עובדי על התחייבות כאמור ולוודא כי יקיימו את התחייבותם 
 להוראות האוניברסיטה, ככל שינתנו, בקשר עם שמירת הסודיות כאמור.

למען הסר ספק מובהר בזאת שהתחייבותי זו הינה עצמאית, נפרדת ובלתי תלויה  .7
 בהתחייבות המבטח כלפי האוניברסיטה.

אני מתחייב באופן מוחלט ובלתי מותנה לשפות את האוניברסיטה בגין כל נזק ו/או הפסד  .8
וצאות ישירים או עקיפים שיגרמו לאוניברסיטה בגין או בהקשר לקביעה כאמור ו/או ה
לעיל ו/או בגין או בהקשר להפרה של התחייבות מהתחייבויותיי הכלולות בכתב  3בסעיף 

 זה.
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