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.1

כללי
 1.1המכללה האקדמית אחוה (להלן " -המכללה") מבקשת לקבל הצעות מחיר לביטוחי רכוש
וחבויות בהתאם לתנאים ,לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז זה (להלן :
"השירותים") (להלן" :המכרז").
 1.2במכרז יוכלו להשתתף רק מציעים אשר מתייחסים למכרז שפורסם באתר המכללה.
 1.3מפרט השירותים :ביטוחי רכוש וחבויות של המכללה.
 1.4חוברת זו מכילה את מסמכי המכרז.
 1.5כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה של המכללה .המסמכים נמסרים לרוכש לשם הכנת הצעתו
והגשתה ולא למטרה אחרת כלשהי .אין רוכש המסמכים רשאי להעתיק אותם ,כולם או
מקצתם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 1.6אין להגיש הצעה באמצעות הדואר או בפקסימיליה .כל הצעה שתוגש בדרך זו ,או שלא
במדויק בדרך המפורטת במכרז זה ,תיפסל.
 1.7על המציע להגיש את הצעתו אך ורק ע"ג נספחים א' -ד' ולהקפיד למלא את הצעתו בצורה
מדויקת ומפורטת .אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז
ולתנאיו.
מובהר בזאת כי כל הכתוב במסמך זה ובנספחיו הוא הקובע גם אם הוא סותר בגוף הפוליסות
שתופקנה על בסיס מכרז זה.
 1.8כל תוספת ,רישום ,שינוי ,השמטה או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז מקנים למכללה
את הזכות לפסול את ההצעה או לחילופין ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא ,לקבל את
ההצעה תוך התעלמות מכל תוספת ,שינוי או הסתייגות כאמור.
 1.9למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את המכללה במידה והצעת המציע תוכרז
כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות.
 1.10את ההצעה יש להגיש במקור ,במעטפה חתומה וסגורה הנושאת את שם המכרז ומספרו
בלבד ,הכוללת מסמך זה  +כל הנספחים – כאשר כל אחד מהעמודים חתום ע"י חברת
הביטוח תוך ציון שם החותם וחתימתו +כל המסמכים הנוספים שעל המציע לצרף ואשר
תוכנס לתיבת המכרזים בקרוואן אגף כספים ורכש (חשבות) ,עד ליום ה  09/09/19 -בשעה
.12:00
 1.11למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז
לתיבת המכרזים מוטלת על המציע בלבד .את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר המכללה
תחת הקישור של מכרזים .באחריות המציע להגיש את כל המסמכים המופיעים באתר ,כולל
עדכונים/הבהרות/פרוטוקולים ,מענה לשאלות מציעים וכיוצ"ב.
 1.12הגשת ההצעה ע"י המציע תהווה לכל עניין ודבר ,הסכמה מצד המציע לכל ההוראות ,התנאים
והתניות ,המופיעים במסמך זה ובכל מסמך אחר ,המהווה חלק ממסמכי המכרז ,זולת אם
המציע מסר למכללה ,בכתב ,הודעה מפורטת ומפורשת לפיה הוא סבור כי הוראה ו/או תנאי
הכלולים במסמכי המכרז ,אינם עומדים בדרישות החוק והכל עד לא יאוחר מהמועד האחרון
להגשת שאלות ההבהרה .בהודעה יפורטו ההוראה ו/או התנאי ו/או התניה לגביהם סבור
המציע כי הם אינם עומדים בדרישות החוק וכן מהותה של הערתו .לא מסר המציע הסתייגות
בכתב כאמור במועד ,יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או הסתייגות לאחר מכן
וייחשב כמי שפועל בחוסר תום ובחוסר ניקיון כפיים אם יבקש לעשות כן .למען הסר ספק
מובהר כי אין בהוראות סעיף זה כדי להאריך כל מועד הנקוב במסמכי המכרז.
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.2

תנאי סף
 2.1רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מי שמתקיימים בהם ,במועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז ,כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 2.2.1המציע הינו גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל.
 2.2.2על המציע לצרף להצעתו אישור על ניהול ספרים ואם ההצעה תוגש באמצעות
סוכן ביטוח – גם  :אישור ניכוי מס במקור כחוק  +אישור עוסק מורשה  +צילום
רישיון תקף כסוכן ביטוח.
יובהר ,תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים ,הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד
מהתנאים ,תיפסל על הסף.

.3

שאלות הבהרה
 3.1המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז ,וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים,
על מנת להבין את תנאי ההתקשרות עם המכללה .ידיעות והסברים נוספים ככל שידרשו
למציע בכל הנוגע למכרז זה ולאספקת השירותים על פיו ,יימסרו למעוניינים באופן המפורט
להלן בהוראות אלו.
 3.2בשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד למכללה לעו"ד דורית דאלי בקר באימייל
.dorit_d@achva.ac.il
 3.3את שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד ,עד ליום ה  19/08/19 -בשעה .12:00
שאלות הבהרה שיגיעו למכללה לאחר תאריך זה ,או שיופנו בדרך אחרת ,לא ייענו.
 3.4לא תהיה אפשרות לקבל מידע או לברר פרטים כלשהם בהקשר למכרז זה לאחר המועד
האחרון למשלוח השאלות.
 3.5השאלות ,התשובות לשאלות וההבהרות שתינתנה על ידי המכללה ,יפורסמו באתר
האינטרנט של המכללה ,www.achva.ac.il :והן תהוונה חלק בלתי נפרד מהמכרז.
 3.6רק תשובות שפורסמו באתר האינטרנט של המכללה תחייבנה את המכללה ,וזאת גם אם
תינתנה תשובות על פה או בדרך אחרת על ידי מי מטעם המכללה.
 3.7נוסח התשובה שבאתר המכללה הוא המחייב .קיבל מציע תשובה אשר לעניות דעתו סותרת
או שונה מהמפורסם באתר האינטרנט של המכללה ,באחריותו לפנות למכללה בבקשה
לקבלת הבהרות.
 3.8כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת המסמך שיפורסם באתר המכללה לא תחייב
את המכללה.
 3.9מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מוסמכת המכללה ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במסמכי
המכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בהם ,וזאת בהודעה בכתב שתפורסם באתר האינטרנט של
המכללה.
 3.10כל מציע חייב לצרף להצעתו את עותק של התשובות וההבהרות שפורסמו כאמור לעיל
כשהוא חתום על ידו ,ומסמך זה יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה.
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.4

קריטריונים לבדיקת ההצעות:
 4.1עמידה בתנאי ודרישות הביטוח כמפורט בנספחים המצ"ב.
 4.2הפרמיה המבוקשת.

.5

טבלת ריכוז מועדים למכרז
תאריכים

פעילות

.1

11/08/19

הוצאת המכרז

.2

19/08/19

מועד אחרון למשלוח שאלות

עד השעה 12:00
.3

09/09/19

מועד אחרון להגשת ההצעות

עד השעה 12:00

.6

המכללה שומרת לעצמה את הזכות
 6.1לא לקבל אף אחת מההצעות שתוגשנה בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים
ממנו בכל עת.
 6.2לדחות את קבלת ההחלטות במכרז ו/או לפצל את המכרז בכל דרך שתמצא לנכון ,מבלי
שלמציעים תהיה טענה בשל כך.
 6.3לפסול הצעה חסרה ,מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה מוטעית של נושא
המכרז.
 6.4לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה,
או שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף ,או בשל חוסר התייחסות
לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המבקש מונעת החלטה ו/או הערכה כדבעי.
 6.5לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.
 6.6לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע ,כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי
בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה ,בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.
 6.7לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או פגומה ,לתקן או להשלים את הצעתו ,הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.
 6.8לנהל מו"מ עם מציעים העומדים בתנאי המכרז ושהצעותיהם מתאימות לדרישות המכללה
או לחילופין לנהל מו"מ עם המציע הזוכה.
 6.9לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכפוף
לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.
 6.10לפסול הצעה שבה נכללו תוספת ,רישום ,שינוי ,השמטה או הסתייגות מהאמור במסמכי
המכרז ,או לחילופין ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא ,לקבל את ההצעה תוך התעלמות
מכל תוספת ,רישום ,שינוי ,השמטה או הסתייגות כאמור.
 6.11המכללה ומי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות להוצאה או לנזק שיגרמו למציע בקשר עם
הצעתו.

_____________________
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________________________
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 6.12המכללה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן ,לרבות הבדיקות המוקדמות,
דמי קניית מסמכי המכרז ,ביול החוזה והערבויות או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות
בהגשת ההצעות ו/או הנובעות הימנה ואלו יחולו על המציע בלבד.
 6.13המציע יישא באחריות לכל נזק שיגרם למכללה ,אם יגרם ,כתוצאה מהכללת פרט שאינו
נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו.
 6.14קיומו של הליך המכרז מותנה בגורמים שאינם בשליטת המכללה ,כגון מימון ותקציב .אין
המכללה מתחייבת לבחור זוכה .כמו כן רשאית המכללה להרחיב או לצמצם את היקף
ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,לרבות מסיבות תקציביות ,ארגוניות ,מנהליות ,רשויות וכד'.

.7

ביטול המכרז או חלקו
7.1
7.2

7.3
7.4

בכפוף להוראות הדין ,המכללה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטל חלקים ממנו ,או
לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר ומודגש כי המכללה תהא רשאית לבטל את
המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:
 6.2.1ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחירים
שנראים למכללה כהוגנים וסבירים.
 6.2.2יש בסיס סביר להניח שהמציעים ,כולם או חלקם ,תיאמו הצעות מחירים ו/או
פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.
 6.2.3אירע שיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
המכללה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז.
הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים למספר הפקס ו/או כתובת המייל ,כפי שנמסרו על
ידם עם רכישת מסמכי המכרז.

_____________________
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מכללת אחווה
נספח א' למכרז  5/2019לביטוחי רכוש וחבויות לשנת 2019/2020

הוראות כלליות
שם המבוטח:

המכללה האקדמאית אחווה (ע"ר  )580250231ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או ו/או כל
גוף ו/או כל אדם הפועל בשמם/עבורם ו/או שיש להם שליטה בו.

העיסוק :

מכללה לחינוך והוראה כללית ומקצועית.
ראו האתר של המבוטח www.achva.ac.il

תקופת הביטוח :
הביטוחים :

מ – 1.10.2019

עד

.30.9.2020

כל הביטוחים הנזכרים בסעיפים  1 - 6יבוצעו בנוסח ובתנאי הפוליסות הידועות בשם "ביט "2019
ובכפוף למפורט במסמך זה ובנספחים המצ"ב.
 .1ביטוח הרכוש.
 .2ביטוח כספים.
 .3ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
 .4ביטוח אחריות מעבידים.
 .5ביטוח נאמנות.
 .6ביטוח אחריות מקצועית (על חברת הביטוח לצרף להצעה כריכת פוליסה)

חריג "רש לנות רבתי" מבוטל  ,אך מובהר בזאת כי אין בביטול החריג כאמור לגרוע מחובת הזהירות של
המבוטח ו/או מזכויות המבטח עפ"י חוק חוזה הביטוח.
מס ערך מוסף
"המכללה" אינה זכאית לקזז מע"מ ועל כן ,הן סכומי הביטוח והן תגמולי הביטוח יכללו מע"מ.
תנאים מוקדמים למגישי ההצעות :
.1

לפוליסות לא תתווספנה התנאות ו/או דרישות כלשהן ,כולל בדבר אמצעי מיגון ,אלא לאחר הסכמה מראש
ובכתב של המבוטח.

.2

בכל מקרה של ביטול הביטוח ע"י המבוטח – חישוב הפרמיה יעשה באופן יחסי.

…………………………………

חותמת חב' הביטוח המציעה
וחתימת מורשי החתימה
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המבטחים מוותרים על זכות השיבוב ,כנגד הגורמים המפורטים בהמשך ,למעט אם האובדן ו/או הנזק יגרמו על
ידם בכוונת זדון:
-

חברות בנות ,שלובות וקשורות למבוטח ו/או לעמותות הקשורות למבוטח.
בעלים של רכוש המוחזק ע"י המבוטח בשכירות ו/או כבר רשות.
אנשים ו/או גופים הנמצאים עם המבוטח בקשרי מסחר ו/או נותני שירותים למבוטח.
אנשים או גופים השוכרים רכוש מהמבוטח או ברי רשות ברכוש של המבוטח.
גופים אשר המבוטח ויתר בכתב על זכותו לתבוע מהם פיצוי – לפני קרות מקרה הביטוח.

נספחים נוספים מצורפים :
.1
.2
.3
.4

נספח ב' – הצעת המחיר (עמ' .)3 - 12
נספח ג' – שיעורי דמים ותנאי תשלום (עמ' .)13
נספח ד' – ריכוז פרמיות (עמ' .)14
נספח ה'  -ניסיון תביעות של המבטח הנוכחי – "ביטוח חקלאי" – של  5השנים האחרונות.

…………………………………

חותמת חב' הביטוח המציעה
וחתימת מורשי החתימה
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מכללת אחווה
נספח ב' מכרז  5/2019לביטוחי רכוש וחבויות לשנת 2019/2020
.1

ביטוח רכוש
השתתפות עצמית :
1.1
-

זכוכית ,כלי נגינה ,רכוש במעבר והרחבת כה"ס  2,000 :ש"ח.

-

שוד או פריצה  10,000 :ש"ח.

-

נזקי טבע

-

רעידת אדמה  10% :מסכום הביטוח של הרכוש שניזוק ,אך לא פחות מ 40,000 -ש"ח,
ולא יותר מ 5,000,000 -ש"ח בסה"כ לארוע.

1.2

כל נזק אחר

 5% :מתגמולי הביטוח המגיעים בגין אותו נזק ,אך לא פחות
מ 20,000 -ש"ח ,ולא יותר מ 100,000 -ש"ח.

 10,000 :ש"ח.
תעריף ב –  %0כולל פרעות
נזקי טבע ורעידת אדמה,
וכן חישוב פרמיה נטו

הרכוש :

 1.2.1מבנים מכל סוג ותאור ,כולל מערכות המותקנות בהם,
כולל קרוואנים (למעט תשתיות) וכן תכולה וציוד מכל סוג
ותאור ,בהימצאם במבנים או בסמוך להם ,כ ..……….… %0 ₪ 107,000,000 -ש"ח
 1.2.2תשתיות ,הכוללות בין השאר  :מערכות על –קרקעיות ותת-
קרקעיות של מים ,ביוב ,דלק ,גז ,חשמל ,תקשורת ,מתקני
ספורט ומשחק ,גינות ,גנים ,גדרות ,כבישים ומשטחי בטון
ואספלט ,מיכלי איסוף אשפה ושלטי הכוונה ופרסום -
על בסיס נזק ראשון ,ע"ס  2,000,000ש"ח

 ...................ש"ח

 1.2.3שוד ופריצה  1,500,000ש"ח (נזק ראשון)

…………… ..ש"ח

 1.2.4הרחבת "כל הסיכונים" עפ"י סעיף  3.20ב"הרחבות"
כיסוי משולב למבנה ,תכולה ומלאי ,ע"ס  400,000ש"ח,
על בסיס נזק ראשון .כולל ערכה לסטודנטים עם לקויות ראיה
בשווי  , ₪ 12,500ההשתתפות העצמית עבור ערכה זו
תהא . ₪ 1,000
סה"כ פרמיה נטו

 ....................ש"ח
……………… ש"ח

סה"כ דמים

……………… ש"ח

סה"כ ברוטו (מזומן)

……………… ש"ח
===========

חותמת חב' הביטוח המציעה
וחתימת מורשי החתימה
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מכללת אחווה
נספח ב' מכרז  5/2019לביטוחי רכוש וחבויות לשנת 2019/2020
1.3

הפוליסה לביטוח "אש מורחב" מהדורת "ביט  "2019תהא כפופה לשינויים/הרחבות
דלהלן ,ללא תוספת פרמיה :
1.3.1

הכיסוי עפ"י סעיף  3.5ב"הרחבות" (רכוש בהעברה) כן חל על אובדן או נזק מ"התנגשות
(אימפקט)".

1.3.2

בסעיף  3.6ב"הרחבות" (חפצים אישיים) יבוא  4,000 :ש"ח (במקום  2,500 :ש"ח).

1.3.3

הכיסוי עפ"י סעיף  3.11.1ב"הרחבות" (הוצאות פינוי הריסות) הינו בשיעור ( 20%במקום .)10%

1.3.4

הכיסוי עפ"י סעיף  3.11.2ב"הרחבות" (דרישת רשויות) הינו בשיעור ( 20%במקום .)10%

1.3.5

הכיסוי עפ"י סעיף  3.11.3ב"הרחבות" (הוצאות שכר אדריכלים ואחרים) הינו בשיעור 20%
(במקום .)10%

1.3.6

בסעיף  3.11.4ב"הרחבות" (שחזור מסמכים) –גבול אחריות המבטח יהא 1,000,000 :ש"ח
(במקום 300,000 :ש"ח).

1.3.7

בסעיף  3.11.6ב"הרחבות" (הוצאות מיוחדות לאחר נזק) יבוא  20% :ו  2,000,000 -ש"ח
(במקום  10%…" :ו 1,000,000 -ש"ח").

1.3.8

סעיף  3.12ב"הרחבות" (הוצאות הכנת תביעה) תקף ע"ס  1,000,000ש"ח.

1.3.9

בסעיף  3.13ב"הרחבות" (דמי שכירות) יחולו השינויים הבאים :
 1.3.9.1מתווסף סעיף קטן חדש  " : 3.13.3הוצאות העברה למבנה החילופי ובחזרה".
 1.3.9.2מתווסף סעיף קטן חדש " : 3.13.4אובדן שכ"ד בגין נכסים מושכרים.
הכיסוי עפ"י סעיף קטן זה הינו ע"ס  ₪ 1,000,000למקרה ולשנת ביטוח,
על בסיס נזק ראשון".

1.3.10

הפוליסה מורחבת לכסות סכום של עד  1,000,000ש"ח על בסיס נזק ראשון ,עבור הוצאות
שתדרשנה לשיפורים במבנה ו/או בציוד ,לרבות רכישת דגמי ציוד משופרים ,במקרה של נזק
המכוסה עפ"י הפוליסה.

 1.3.11בסעיף  3.18ב"הרחבות" (נזק ללוחות חשמל) – יחולו השינויים הבאים :
 1.3.11.1גבול אחריות המבטח הינו ( ₪ 750,000 :במקום .)₪ 200,000
" 1.3.11.2לוחות חשמל" משמע גם " :לוחות פיקוד ובקרה ושנאים".
 1.3.12בסעיף ( 1.2.4רכוש שאינו כלול בביטוח)  -במקום המילים(" :למעט מלגזות)" –
ייכתב(" :למעט מלגזות ,ציוד שינוע נייד ,מכשירי הרמה ומנופים)".
 1.3.13בתת סעיף ( 1.2.5רכוש שאינו כלול בביטוח) תבוטלנה המילים :
"צמחיה ובעלי חיים".
הרחבה זו מוגבלת לסך  ₪ 400,000לאירוע.
 1.3.14לצורך סעיף  4.5ב"סייגים לחבות המבטח" (נזק לקווי תמסורת וחלוקה)–
הרכוש מבוטח בפוליסה כנדרש עפ"י סעיף משנה .4.5.1

…………………………………

חותמת חב' הביטוח המציעה
וחתימת מורשי החתימה
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מכללת אחווה
נספח ב' מכרז  5/2019לביטוחי רכוש וחבויות לשנת 2019/2020

1.4

פוליסה זו מורחבת ,ללא תוספת פרמיה ,לכסות גניבה שלא על ידי פריצה עד לסך  40,000ש"ח,
כדלהלן :
אבדן או נזק לציוד משרדי וחפצי עובדים כתוצאה מגניבה שלא ע"י פריצה ע"י אדם שנכנס
לחצרים המבוטחים בין באופן חוקי ובין באופן בלתי חוקי ,למעט המקרים הבאים:
1.4.1
1.4.2

גניבת מזומנים ,שטרי כסף ,שטרי בנק ,ניירות ערך ותכשיטים ;
גניבה ע"י עובדי המבוטח או בהסכם איתם ,או על ידי כל אדם הנמצא בשרותו של המבוטח.

הרחבה זו כפופה להשתתפות עצמית בסך  500 :ש"ח לכל ארוע.
1.5

פוליסה זו מורחבת ,ללא תוספת פרמיה ,לכסות נזקי טרור עפ"י תנאי פוליסת נזקי טרור
"ביט  ,"2019בסכום של  $ 750,000על בסיס נזק ראשון – כיסוי משולב למבנה ,לתכולה ולציוד.
ההשתתפות העצמית להרחבה זו .$ 25,000 :

1.6

תביעות עד לסך  50,000 :ש"ח תסולקנה על בסיס ערך כינון ללא המצאת קבלות – "המכללה"
רשאית לכונן גם ברכוש אחר.

…………………………………

חותמת חב' הביטוח המציעה
וחתימת מורשי החתימה
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מכללת אחווה
נספח ב' מכרז  5/2019לביטוחי רכוש וחבויות לשנת 2019/2020
.2

ביטוח כספים – בכספת ,בעת הטיפול בכספים במשרדי המבוטח ובהעברתם
2.1

סכום הביטוח  200,000 :ש"ח  ,על בסיס נזק ראשון (מזה עד  50%מזומנים).

2.2

בסעיף  3.1.2ב"הרחבות" יבוא ( "25%" :במקום ".)"20%

2.3

סעיף ( 3.4נזק לכספת) תקף ע"ס  ,₪ 20,000ללא תוספת פרמיה.
סכום זה הוא בנוסף לסכום הנזכר בסעיף  2.1לעיל.

2.4

למען הסר ספק ,הכיסוי כולל נזקי טבע ורעידת אדמה.

2.5

השתתפות עצמית :
2.5.1

נזקי טבע

.3
2.5.2

2.5.3

 5% :מתגמולי הביטוח – אך לא פחות מ ₪ 10,000 -לארוע.
במקרה של נזק גם לפי ביטוח זה וגם בפוליסת הרכוש
 -תנוכה השתתפות עצמית אחת בלבד – הגבוהה מביניהן.

רעידת אדמה  10% :מסכום הביטוח אך לא פחות מ. ₪ 10,000 -
במקרה של נזק גם לפי ביטוח זה וגם בפוליסת הרכוש
 תנוכה השתתפות עצמית אחת בלבד – הגבוהה מביניהן.כל נזק אחר

 4,000 :ש"ח.

התעריף .…… % -
סה"כ פרמיה נטו

………………

ש"ח

סה"כ דמים

………………

ש"ח

סה"כ ברוטו (מזומן)

………………

ש"ח

=============

…………………………………

חותמת חב' הביטוח המציעה
וחתימת מורשי החתימה
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מכללת אחווה

.3

נספח ב' מכרז  5/2019לביטוחי רכוש וחבויות לשנת 2019/2020

ביטוח צד שלישי
3.1

הכיסוי חל בקשר עם כל רכושו וכל פעילויותיו של המבוטח בכל רחבי מדינת ישראל והשטחים.

3.2

לצורך ביטוח זה ,ולגבי עבודות שערך כ"א מהן אינו עולה על  500,000ש"ח  -מתווסף לשם
המבוטח …" :ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה".
הרחבה זו תקפה רק למקרי ביטוח אשר לקבלן אין בגינם כיסוי ביטוחי מתאים .

3.3

בגין פעילות המבוצעת במימון ו/או עבור מדינת ישראל /משרדי הממשלה השונים ,הפוליסה
מורחבת לכסות את מדינת ישראל /משרדי הממשלה השונים וחברות ממשלתיות ,בגין אחריותם
למעשי ו/או מחדלי המבוטח.

3.4

המילים " :רכבת" ו" -כלי שיט מנועי" בסעיף 2ג' ב"סייגים" של הפוליסה – מבוטלות אך ורק
בקשר לאחריותו החוקית של המבוטח בגין טיולים וסיורים הנערכים על ידו.

3.5

סעיפים ( 3.3.1אחריות בגין מוצרים) ו( 3.3.2 -אחריות מקצועית) ב"סייגים" של הפוליסה אינם
חלים בגין פגיעה גופנית/נפשית הנובעת מעיסוקו של המבוטח .כמו כן בסעיפים אלו מבוטלות
המילים "ו/או פיקוח".

3.6

גבול האחריות עפ"י סעיף  4.8ב"הרחבות" (פגיעה אישית) הינו ( ₪ 2,000,000במקום .)₪ 200,000
בסעיף זה מבוטלות המילים " :אולם פגיעה אישית לא תכלול ...זכויות קנין רוחני והטרדה
מינית".
הרחבה זו הינה בגבול אחריות משני בסך .₪ 1,000,000

3.7

הכיסוי עפ"י פוליסה זו חל גם על חבותו החוקית של המבוטח בגין נזק שיגרם ע"י סטודנט
לסטודנט אחר או לצד שלישי בקשר עם אירוע הקשור לפעילותו של המבוטח.

3.8

מוסכם ומוצהר בזה ,כי הביטוח מורחב לכסות את אחריותו החוקית של המבוטח לגבי
סטודנטים היוצאים ללימוד ולעבודה מעשית בבתי ספר שונים ו/או במקומות אחרים ברחבי
המדינה.
לעניין הרחבה זו – הביטוח מורחב לכסות הן את חבותו החוקית של המבוטח כלפי סטודנטים
בכל רחבי מדינת ישראל ובשטחים והן את חבותו החוקית של המבוטח ושל הסטודנטים כלפי צד
שלישי בכל רחבי מדינת ישראל והשטחים.

3.9

למען הסר ספק ,הביטוח מכסה תביעות שיבוב המוגשות ע"י המוסד לביטוח לאומי למעט בגין
תביעות בקשר לעובדים שכירים של המבוטח.

3.10

למען הסר ספק  ,ציוד מכני הנדסי אשר אינו חייב ב"ביטוח חובה" עפ"י חוק הפלת"ד לא ייחשב
כ"כלי רכב".

3.11

הפוליסה מורחבת לכסות "מזמיני עבודה" מהמבוטח בגין מעשי ו/או מחדל של המבוטח.

3.12

גבול האחריות עפ"י סעיף  4.16ב"הרחבות" (הגנה בהליכים פליליים ומנהליים) יהא:
( ₪ 400,000במקום  )₪ 200,000למקרה ו( ₪ 800,000 -במקום  )₪ 400,000סה"כ לתקופת
ביטוח שנתית.

…………………………………

חותמת חב' הביטוח המציעה
וחתימת מורשי החתימה
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מכללת אחווה
נספח ב' מכרז  5/2019לביטוחי רכוש וחבויות לשנת 2019/2020
3.13

נבקש להגיש הצעותיכם לכ"א האפשרויות הבאות ( :ביטוח צד שלישי)
חלופה א'
גבול אחריות

חלופה ב' למידע בלבד.

השתתפות עצמית

 ₪ 15,000,000למקרה
ביטוח
 ₪ 15,000,000לתקופת
ביטוח שנתית
 ₪ 10,000לנזק

 ₪ 30,000,000למקרה
ביטוח
 ₪ 30,000,000לתקופת
ביטוח שנתית
 ₪ 10,000לנזק

פרמיה נטו לשנה

………………… .ש"ח

………………… ..ש"ח

דמים

………………… .ש"ח

………………… ..ש"ח

סה"כ ברוטו (מזומן)

………………… .ש"ח

………………… ..ש"ח

…………………………………

חותמת חב' הביטוח המציעה
וחתימת מורשי החתימה
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מכללת אחווה
נספח ב' מכרז  5/2019לביטוחי רכוש וחבויות לשנת 2019/2020
.4

חבות מעבידים
4.1

לשם הסר ספק – עיסוקו של המבוטח כולל את כל הפעילויות הנזכרות בסעיף  3לעיל (צד שלישי).

4.2

המבוטח עשוי להעסיק עובדים באמצעות קבלני כ"א ו/או חברות לאספקת כ"א.
לגבי עובדים אלו – הפוליסה מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפיהם.

4.3

גבול האחריות  40,000,000 :ש"ח לעובד ,למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח שנתית.

4.4

על אף האמור בסיפא של סעיף ( 4.1שהות זמנית בחו"ל) – הרחבה זו כן מכסה תאונת דרכים
אולם רק למקרה בו אין כיסוי ביטוחי לרכב הפוגע.
הכיסוי עפ"י הרחבה זו הינו ע"ס  ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

4.5

גבול האחריות עפ"י סעיף  4.10ב"הרחבות" (פגיעה אישית) הינו . ₪ 2,000,000 :
(במקום .)₪ 200,000 :
בסעיף זה מבוטלות המילים " :והטרדה מינית".
הרחבה זו הינה בגבול אחריות משני בסך .₪ 1,000,000

4.6

גבול האחריות עפ"י סעיף  4.11ב"הרחבות" (הגנה בהליכים פליליים ומנהליים) יהא:
( ₪ 400,000במקום  )₪ 200,000למקרה ו( ₪ 800,000 -במקום  )₪ 400,000סה"כ לתקופת
ביטוח שנתית.

4.7

בגין פעילות המבוצעת במימון ו/או עבור מדינת ישראל /משרדי הממשלה השונים ,הפוליסה
מורחבת לכסות את מדינת ישראל /משרדי הממשלה השונים וחברות ממשלתיות ,בגין אחריותם
למעשי ו/או מחדלי המבוטח.

4.8

שכר עבודה שנתי משוער של כל העובדים ,כולל עובדי שטחים ,עובדים של קבלני וחברות כ"א
ועובדים כנגד חשבונית . ₪ 55,000,000 :

4.9

השתתפות עצמית  :במחלות מקצוע  ₪ 15,000 -לתובע
בכל מקרה אחר  ₪ 10,000 -למקרה ביטוח

4.10

התעריף .… % -
סה"כ פרמיה נטו

………………

ש"ח

סה"כ דמים

………………

ש"ח

סה"כ ברוטו (מזומן)

………………

ש"ח

=============

…………………………………

חותמת חב' הביטוח המציעה
וחתימת מורשי החתימה
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מכללת אחווה
נספח ב' מכרז  5/2019לביטוחי רכוש וחבויות לשנת 2019/2020
.5

ביטוח נאמנות
 400,000ש"ח למקרה
 400,000ש"ח לתקופה

5.1

גבולות האחריות :

5.2

השתתפות עצמית  10,000 :ש"ח למקרה.

5.3

תאריך רטרואקטיבי 1.3.2001 :

5.4

הפרמיה המבוקשת :
סה"כ פרמיה נטו

………………

ש"ח

סה"כ דמים

………………

ש"ח

סה"כ ברוטו (מזומן)

………………

ש"ח

=============

…………………………………

חותמת חב' הביטוח המציעה
וחתימת מורשי החתימה
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מכללת אחווה
נספח ב' מכרז  5/2019לביטוחי רכוש וחבויות לשנת 2019/2020

.6

ביטוח אחריות מקצועית (על חברת הביטוח לצרף להצעתה כריכת פוליסה)
6.1

6.2

העיסוקים המבוטחים :
6.1.1

ניהול והפעלת מכללה לחינוך והוראה כללית ומקצועית.

6.1.2

אבחון וטיפול בליקויי למידה.
המאבחנות :
מירובסקי -ציפרוט שרון גל.
גוני ויטרבו – כיסוי ( RUN OFFמבוטחת עד  30.9.19בכיסוי רגיל
ומ 1.10.19 -תפסיק לעבוד)

הפוליסה כפופה לשינויים הבאים -:
 6.1.1הפוליסה מכסה "הוצאת דיבה או שם רע ,או פגיעה בפרטיות".
 6.1.2חריג "אי-יושר וכו'" – תקף רק לגבי פעולות שנעשו בידיעת ההנהלה
(= מנכ"ל המכללה) ורק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה.
 6.1.3מבוטל חריג "אבדן מסמכים וכו'".
 6.1.4מבוטל חריג "אבדן שימוש ו/או עיכוב" כתוצאה ממקרה ביטוח.
 6.1.5הפוליסה כוללת "תקופת גילוי" של  12חודשים.

6.3

לשם הסר ספק ,הפוליסה מכסה גם את אחריותו האישית של כל אחד מעובדי המבוטח .

6.4

תאריך רטרואקטיבי :
6.4.1

בגין ניהול והפעלה .1.10.2019 -

6.4.2

בגין אבחון וטיפול בליקויי למידה – .1.10.2014

6.5

אם בעקבות "מקרה ביטוח" המכוסה בפוליסה זו ,תוגש כנגד המבוטח תביעה פלילית ,תכסה
הפוליסה גם את הוצאות ההגנה המשפטית שהמבוטח יצטרך לשאת בהן להגנה בפני תביעה כזו.
אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך  400,000ש"ח למקרה ביטוח ו 800,000 -ש"ח סה"כ
לתקופת ביטוח שנתית.
הכיסוי אינו חל על קנסות שיוטלו על המבוטח בתביעה כזאת.

6.6

חריג "זיהום" אינו חל בגין "נזק תאונתי".

…………………………………

חותמת חב' הביטוח המציעה
וחתימת מורשי החתימה
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מכללת אחווה
נספח ב' מכרז  5/2019לביטוחי רכוש וחבויות לשנת 2019/2020
6.7

נבקש להגיש הצעתכם ל 2 -האפשרויות הבאות ( :ביטוח אחריות מקצועית)
חלופה א'
 ₪ 2,000,000למקרה
ביטוח
 2,000,000ש"ח לתקופת
ביטוח שנתית

חלופה ב' – למידע בלבד
 4,000,000ש"ח למקרה
ביטוח
 4,000,000ש"ח לתקופת
ביטוח שנתית

בגין המאבחנות :
 5,000ש"ח למקרה ביטוח

בגין המאבחנות :
 5,000ש"ח למקרה ביטוח

בגין כל מקרה אחר :
 20,000ש"ח למקרה ביטוח

בגין כל מקרה אחר :
 20,000ש"ח למקרה ביטוח

פרמיה נטו

………………… ..ש"ח

………………… ..ש"ח

דמים

………………… ..ש"ח

………………… ..ש"ח

סה"כ ברוטו (מזומן)

………………… ..ש"ח

………………… ..ש"ח

גבול אחריות

השתתפות עצמית

…………………………………

חותמת חב' הביטוח המציעה
וחתימת מורשי החתימה
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מכללת אחווה
נספח ג' מכרז  5/2019לביטוחי רכוש וחבויות לשנת 2019/2020
.1

דמים
לפרמיה נטו יתווספו דמים בשיעור כולל של ...... %

.2

תנאי תשלום
ב"מזומן"  :ללא דמי אשראי וללא הצמדה  -ב  6 -תשלומים נומינליים חודשיים,
שווים ורצופים ,החל מ –  14יום מיום תחילת הביטוח.

.3

כללי
החברה הזוכה תעביר ל"מכללה" במרוכז ,את כל הפוליסות ,ב –  2מערכים מלאים ,שבכל אחד מהם
נמצאות כל הפוליסות המקוריות המלאות ,בצרוף חשבון מלא ,לא יאוחר מ –  21יום ממועד תחילת
הביטוח.

…………………………………

חותמת חב' הביטוח המציעה
וחתימת מורשי החתימה
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מכללת אחווה
נספח ד' מכרז  5/2019לביטוחי רכוש וחבויות לשנת 2019/2020
דף ריכוז פרמיות
החברה המציעה  ……………… :חברה לביטוח בע"מ

ב ר ו ט ו (מזומן)

הנושא
ביטוח רכוש

………………..

₪

ביטוח כספים

………………..

₪

ביטוח צד שלישי
(חלופה א')

………………..

₪

ביטוח חבות מעבידים

………………..

₪

ביטוח נאמנות

………………..

₪

ביטוח אחריות מקצועית
(חלופה א')

………………..

₪

………………..

סה"כ

₪

…………………………………

חותמת חב' הביטוח המציעה
וחתימת מורשי החתימה
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