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  2018 פברואר 11
  המכרז משתתפי: לכבוד

  דוא"ל באמצעות      

 עבור רשות שדות התעופה למתן שירותי ביטוח רכבי רשות שדות התעופה 2017/070/0518/00מכרז פומבי מס'  :הנדון
  3הבהרה מספר 

  
"), מבקשת ליתן מענה לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים הרשות(להלן: "רשות שדות התעופה 

  , הכל כמפורט בהבהרה זו כדלקמן:להוסיף טבלת רכביםבמכרז וכן 

כלי הרכב התפעוליים ומידע נוסף בקשר לפירוט ובה  הטבל הבהרה זו מצורפתרשות מבקשת לעדכן כי לה .1
, נכון מקיף לרכבים הקיימים ואשר להם יש ביטוח מקיף ביטוחסכומי וכוללים את  הנמצאים ברשות

 . לחוזה 2, ואשר נזכרים בטבלה שבנספח א'למועד פרסום המכרז
 הנ"ל בפרט, וחלק ממסמכי המכרז בכלל. 2הטבלה המצ"ב הינה חלק מנספח א'

 
 :מענה לשאלות הבהרה .2

פירוט השאלה או מס' הסעיףמסמךמס"ד

 ההבהרה

 תשובה

סכום  –שלט במבחן   סעיף ה' 8.1.1  מסמכי מכרז  1
הביטוח לשלט/סחר עד 

ש"ח עם אפשרות  100,000
ש"ח  250,000 - להגדיל ל

  תמורת פרמיה נוספת.

הבקשה מתקבלת אך 
הביטוח סכום יובהר כי 

האמור הינו על בסיס 
נזק ראשון שאינו כפוף 

  .לביטוח חסר

נבקש כי אישור הארכת   13.2  מסמכי מכרז  2
לאישור  ההסכם יהיה כפוף

 60 - חברת הביטוח בכתב כ
  יום לפני מועד החידוש.

  הבקשה נדחית

נבקש לשנות כי קבלת   15  מסמכי המכרז  3
הצעה הינה לכלל מערך 
הביטוח של הרשות ללא 

  אפשרות לפיצול

  הבקשה נדחית

נבקש כי ישונה הסעיף כך   8.2.5  חוזה  4
שכיסוי ביטוחי בחובה 
נכנס לתוקפו לאחר תשלום 
החובה. התאריך הינו 
תאריך התשלום או תחילת 
הביטוח, המאוחר מבין 

  שניהם. 

  הבקשה נדחית

נבקש לשנות את הסעיף כך   8.2.7  חוזה  5
  יום. 30שהביטול יהיה תוך 

  הבקשה נדחית
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 פירוט השאלה אומס' הסעיףמסמךמס"ד

 ההבהרה

 תשובה

נבקש לשנות כך שעבור   9.3  חוזה  6
סכום התשלום אשר  

תשלומים  4 - מבוצע ב
  .2.2%יתווסף ריבית של 

  הבקשה נדחית

  הבקשה נדחית  נבקש לבטל סעיף זה.  15  חוזה  7

 נבקש כי יוסכם שריידרים  16  חוזה  8
יסופקו על ידי ספקים 
בהתאם לבחירת המבוטח 
ממאגר שקיים בחברה 
ובכפוף לכתבי השירות של 

  חברתנו

מוסכם בכפוף לקבלת 
אישור הרשות מראש 

  ובכתב אמור בסעיף. 

קבלת הצעה הינה לכלל   19  חוזה  9
מערך הביטוח של הרשות 

  ללא אפשרות לפיצול

  הבקשה נדחית

ציע סכום נבקש לה  א' 1  לחוזה  1נספח א  10
השתתפות עצמית שונה 

  ממה שכתוב בסעיף

  הבקשה נדחית

כן להחיל השתתפות נבקש   ב' 1  לחוזה 1נספח א  11
עצמית על כלי רכב 
המבוטחים בביטוח צד ג' 

  בלבד

  הבקשה נדחית

  הבקשה נדחית  נבקש כי סעיף זה ימחק.   יא' 1  לחוזה 1נספח א'  12

זה ישונה כך נבקש כי סעיף   יב' 1  לחוזה 1נספח א'  13
שיוגדר כי חבות המבטחים 
לא תושפע עקב עומס יתר 

 10%של כלי רכב עד 
מהמותר על פי תקנות 

  תעבורה והוראות היצרן

  הבקשה נדחית

נבקש כי סעיף זה ישונה כך   יג' 1  לחוזה 1נספח א'  14
שיוגדר כי חבות המבטחים 

הובלות לא תושפע עקב 
עד  מטענים בניגוד לתקנות 

על פי תקנות מהמותר  10%
  תעבורה והוראות היצרן

  

  הבקשה נדחית
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מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש הבהרה 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז -זו כשהיא חתומה על 

  

פירוט השאלה או מס' הסעיףמסמךמס"ד

 ההבהרה

 תשובה

נבקש כי סעיף זה ישונה כך   יד 1  לחוזה 1נספח א'  15
שהמיגונים יהיו לפי 

  דרישות החברה

  

  הבקשה נדחית

נבקש כי ירשם שהכינון   טו' 1  לחוזה 1נספח א'  16
האוטומטי יהיה במוסך 

  הסדר של חברתנו

  הבקשה נדחית

נבקש כי יתווסף בסיפא של   טז' 1  לחוזה 1נספח א'  17
הסעיף "בכפוף לבדיקה 
שגרתי של קצין הבטיחות 
כל חצי שנה לרישיונות 
הנהיגה של כלל נהגי 

  הרשות" 

  הבקשה נדחית

נבקש כי יתווסף בסיפא של   יא' 2  לחוזה 1נספח א'  18
 10,000הסעיף "אבזרים עד 

במידה ויעודכנו בדף ₪ 
  הרשימה" 

  הבקשה נדחית

  

  

  

  

  הברכב

  שפיגל  לייני
  לוגיסטיקה אגף, בכיר רכש רפרנט
  התעופה שדות רשות

  המציע חתימת
  

__________________________  

  :העתקים
  סמנכ"ל כלכלה וכספים -  צחי חבושה רו"ח  

  סגן בכיר ליועמ"ש -    עו"ד קרן כהן 
  חטיבת כלכלה וכספים -    מורן אורדן 

    ת המכרזיםומזכירת ועד -    אריאלה קעטבי
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