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מדרשת שדה בוקר בנגב
הודעה ותנאי המכרז

מכרז פומבי מס' 4/ 2011
פניה לקבלת הצעות מחיר לביטוח רכוש וחבויות
.1

.2

כללי:
1.1

מדרשת שדה בוקר בנגב )להלן" :המדרשה"( ,מכריזה בזאת על רצונה לקבל הצעות מחיר
לביטוח רכוש וביטוח חבויות המדרשה ,הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז .לנתונים
נוספים ומידע כללי ניתן לפנות לאתר המדרשה בכתובת www.boker.org.il

1.2

ההתקשרות בין המדרשה למציע הזוכה במכרז זה )ופוליסות הביטוח בהתאמה( תהיה
לתקופה של  12חודשים החל מיום  1/4/2011עד לתאריך  .31/3/2012מובהר בזאת כי
בכפוף לאמור בסעיף  5.2לחוזה ,על פי דרישת המדרשה על הזוכה יהא להאריך את תקופת
ההתקשרות עם המדרשה כאמור בסעיף  5.2לחוזה.

1.3

בחותמו על מסמכי המכרז ,מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז ,לרבות
את נספחיו ,וכי הצעתו כוללת את כל המחירים והשירותים הנדרשים במכרז.

תנאי סף להגשת הצעות למכרז ולהשתתפות במכרז:
רשאי להגיש הצעה במכרז רק מציע העומד בכל הדרישות והתנאים המצטברים הבאים וצרף
להצעתו את כל המסמכים להלן:
2.1

המציע הוא חברת ביטוח:
2.1.1

המציע הוא חברת ביטוח מורשית כדין ע"י המפקח על הביטוח ב–  5השנים
שלפני הגשת הצעה זו לפחות ,הנותנת שירות מהסוג נשוא מכרז זה לעשרה
ארגונים לפחות ,ב 5-שנים לפחות שלפני הגשת הצעה זו )להלן" :חברת
הביטוח"(.

2.1.2

חברת הביטוח מינתה סוכן ביטוח מטפל במדרשה מטעמה )להלן" :סוכן מטפל
מטעם חברת הביטוח"(.

2.1.3

הסוכן המטפל מטעם חברת הביטוח הוא סוכן רשום ובעל רישיון מהמפקח על
הביטוח ב 5-השנים שלפני הגשת הצעה זו לפחות ,ונותן שירות מהסוג נשוא
מכרז זה לחמישה ארגונים לפחות ב 2-שנים לפחות מתוך  5השנים שלפני הגשת
הצעה זו.

או
2.2
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המציע הוא סוכן ביטוח:
2.2.1

המציע הוא סוכן רשום ובעל רישיון מהמפקח על הביטוח ב 5-השנים שלפני
הגשת הצעה זו לפחות ,ונותן שירות מהסוג נשוא מכרז זה לחמישה ארגונים
לפחות ב 2-השנים לפחות מתוך  5השנים שלפני הגשת הצעה זו )להלן" :סוכן
הביטוח"(.

2.2.2

המבטח הראשי אשר יערוך את הביטוחים הכלולים במכרז זה )להלן" :המבטח
הראשי"( הוא חברת ביטוח מורשית כדין ע"י המפקח על הביטוח ב 5-השנים
שלפני הגשת הצעה זו לפחות ,הנותן שירות מהסוג נשוא מכרז זה לעשרה
ארגונים לפחות ,ב 5 -שנים לפחות שלפני הגשת הצעה זו.

2.2.3

.3

המציע צרף להצעתו אישור המבטח הראשי על עריכת הביטוחים נשוא המכרז
אם יזכה סוכן הביטוח במכרז.

2.3

המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז.

2.4

היקפי הפרמיות ,בביטוח אלמנטארי )לא כולל ביטוחי חובה( של סוכן הביטוח )אם המציע
הוא סוכן ביטוח( או של הסוכן המטפל מטעם חברת הביטוח )אם ההצעה הוגשה על ידי
חברת ביטוח( ,היו  ₪ 1,000,000לשנה לפחות בשנים  2009 ,2010ו .2008-פרמיות בגין
ביטוחי בריאות ,חיים ,פנסיה או כל ענף משנה של ביטוחים אלו לא ייחשבו ל"פרמיות"
לעניין תנאי זה.

להצעתו יצרף המציע גם את האישורים והמסמכים שלהלן:
3.1

אם הוגשה ההצעה על ידי סוכן ביטוח  -רישיון סוכן ביטוח של המציע לפי חוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים )ביטוח( ,תשמ"א) 1981-להלן" :חוק הפיקוח"( ורישיון מבטח לפי חוק
הפיקוח של המבטח הראשי .אם הוגשה ההצעה על ידי חברת ביטוח – רישיון סוכן ביטוח
של הסוכן המטפל מטעם חברת הביטוח לפי חוק הפיקוח ורישיון מבטח לפי חוק הפיקוח
של חברת הביטוח.

3.2

אישור תקף על ניהול ספרים כחוק של סוכן הביטוח )אם ההצעה הוגשה על ידי סוכן
ביטוח( או של הסוכן המטפל מטעם חברת הביטוח )אם ההצעה הוגשה על ידי חברת
ביטוח(.

3.3

ככל שמדובר בתאגיד  -תעודת רישום התאגיד של סוכן הביטוח )אם ההצעה הוגשה על ידי
סוכן ביטוח( או של הסוכן המטפל מטעם חברת הביטוח )אם ההצעה הוגשה על ידי חברת
ביטוח(.

3.4

במידה והמציע הינו תאגיד -אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד המציע בדבר מורשי
החתימה מטעם התאגיד.

3.5

אישור בדבר היותו של סוכן הביטוח )אם ההצעה הוגשה על ידי סוכן( או של הסוכן המטפל
מטעם חברת הביטוח )אם ההצעה הוגשה על ידי חברת ביטוח( עוסק מורשה לצורכי
מע"מ.

3.6

אישור תקף של המציע על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.

3.7

לפחות  3מכתבי המלצה משלושה לקוחות ,בהתייחס לשירות מן הסוג נשוא מכרז זה
שניתן על ידי סוכן הביטוח /הסוכן המטפל מטעם חברת הביטוח  ,בתקופה של לא יותר מ-
 3שנים לפני הגשת הצעה זו .המכתבים יכללו פירוט של השירות שניתן ע"י סוכן הביטוח
)אם ההצעה הוגשה על ידי סוכן( או של הסוכן המטפל מטעם חברת הביטוח )אם ההצעה
הוגשה על ידי חברת ביטוח( לממליץ ,תקופת השירות ,פירוט שביעות הרצון של הממליץ
מן השירות .המכתבים ייחתמו ע"י מנהלי הארגונים.

3.8

אישור רו"ח או המבטח הראשי )אם המציע הוא סוכן ביטוח(  /חברת הביטוח )אם ההצעה
הוגשה על ידי חברת הביטוח( על היקפי פרמיות ,בביטוח אלמנטארי )לא כולל ביטוחי
חובה( של סוכן הביטוח )אם המציע הוא סוכן ביטוח( או של הסוכן המטפל מטעם חברת
הביטוח )אם ההצעה הוגשה על ידי חברת הביטוח( ,שלא יפחתו מסך של  1,000,000ש"ח
לשנה .האישור לא יכלול פרמיות בגין ביטוחי בריאות ,חיים פנסיה או כל ענף משנה של
ביטוחים אלו.

3.9

טופס הערכת המציע שפרטיו מולאו על ידי המציע ונחתמו על ידו.
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.4

.5

ערבות בנקאית:
4.1

כל מציע ,חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית בנוסח דוגמת
הנוסח המצורף למסמכי המכרז בסך של  5,000ש"ח ,להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על
פי תנאי המכרז והפוליסות ,לרבות הפקתן של הפוליסות במועד הקבוע במכרז )להלן:
"הערבות הבנקאית להצעה"(.

4.2

הערבות הבנקאית להצעה תעמוד בתוקפה עד ליום  30/6/2011ותהיה ניתנת לחילוט בכל
עת עד למועד זה או להארכה ע"פ דרישות המדרשה.

4.3

המדרשה תקבל גם ערבות בנוסח אחר ,ובלבד שמדובר בערבות בלתי מותנית ,אשר סכומה
ותוקפה יעמדו בדרישות המפורטות לעיל.

4.4

מציע שלא זכה במכרז תוחזר לו הערבות תוך  30יום מהיום שבו נבחר הזוכה במכרז.

4.5

למדרשה מוקנית הזכות במידה והזוכה לא עמד לדעתה בהתחייבויותיו ,לחלט לטובתה
את הערבות הנ"ל ,וזאת מבלי לגרוע מתנאי המכרז ,ללא צורך בהוכחת כל נזק .למציע לא
תהיה כל טענה או תביעה בגין חילוט הערבות כאמור.

4.6

אין באמור לעיל כדי למנוע מהמדרשה לתבוע את המציע בגין הנזקים שייגרמו לה עקב
הפרת תנאי המכרז או הפוליסות.

4.7

הצעה אשר לא צורפה אליה ערבות בנקאית כמפורט לעיל תיפסל.

אופן הגשת ההצעות:
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת ,כדלקמן:
5.1

המציעים מתחייבים בזאת לבדוק את כל הפרטים ו/או הנתונים ,לרבות הפיזיים,
הדרושים להם לצורך חישוב סכומי הביטוח ,על חשבונם ,ולא תתקבל כל טענה של תיאור
מטעה או לא מדויק וכן לא תתקבל כל טענה לגבי ביטוח חסר.

5.2

המציעים יציינו בגוף ההצעה את עלויות הביטוח בפרומילים מסכום הביטוח וכן את
חלוקת ה"דמים" לפי הפירוט המקובל בפוליסות רכוש ,וזאת ביחס לכל אחת מהפוליסות
המצורפות למסמכי המכרז )בדף רשימה לפוליסה( וכן במסגרת מסמך הצעת המחיר
המצורף למסמכי המכרז.

5.3

המדרשה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים אריתמטיים בהצעת מחיר שבה יופיעו
טעויות חשבוניות.

5.4

מקום בו לא יופיע מחיר בהצעת המחיר ,ייחשב הדבר כמחיר אפס.

5.5

במידה וההצעה תוגש על ידי חברה רשומה ,יחתמו אלה ממנהליה המורשים לחתום בשמה
ולחייבה ,בצרוף חותמת החברה.

5.6

מובהר בזאת כי על המציעים ליתן הצעה ביחס לכל אחת מהפוליסות ולא ניתן להגיש
הצעה חלקית כלשהי.

5.7

כל מציע יגיש הצעה אחת בלבד .כל ההצעות של סוכני הביטוח בהן המבטח הראשי יהא
אותה חברת ביטוח תפסלנה על הסף .כל ההצעות של חברות הביטוח בהן הסוכן המטפל
מטעם חברת הביטוח יהא אותו סוכן ביטוח תפסלנה על הסף.

5.8

כל מציע יגיש הצעתו בשני עותקים זהים )מקור +העתק( .עותק אשר יימצא לא זהה
ייפסל ,ללא בירור.

5.9

על המציע ,למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז ,אך ורק במעטפה חתומה ,במשרדי
המדרשה .על המציע למסור את הצעתו במסירה ידנית בלבד ,לא יאוחר מיום 24/03/2011
בשעה  – 12:00הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא כלל לדיון.
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 5.10בטרם מסירת מסמכי המכרז ,על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל"
מאת מזכירות המדרשה.
 5.11ההצעה תישאר בתוקף עד ליום  ,30/6/2011כאשר ע"פ דרישת המדרשה יוארך תוקף
ההצעה ב 90-יום נוספים.
 5.12את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ועליה מצוין מספר המכרז ונושאו בלבד .על
המעטפה לא יצוין שם חברת הביטוח או סוכן הביטוח .כל מעטפה שתישא שם של חברת
ביטוח או סוכן ביטוח תיפסל.
.6

אופן הערכת ההצעות:
6.1
6.2

הבאים הזוכה במכרז ייקבע עפ"י אמות המידה המפורטות במסמך  – 16אמות מידה
ומשקולות לבחירת הזוכה.
שיקול הדעת בקביעת הציון שתקבל כל הצעה על פי רשימת הקריטריונים בטבלה כאמור-
מסור באופן בלעדי לוועדת המכרזים.

.7

בחירת הזוכה תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז ,אולם בכל מקרה ,אין
המדרשה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
זכותה של המדרשה לחלק לפי ראות עיניה את הביטוחים ,כולם או חלקם ,בין מציעים שונים
וגם לבטלם ו/או להקטינם ו/או לשנותם כפי שתמצא לנכון .המדרשה אינה חייבת לקבל הצעה
אם מצאה לנכון שהמציע אינו מקצועי דיו ,על אף היותו עומד בתנאי הסף .אין באמור בסעיף זה
כדי לגרוע מהמדרשה את הזכות לשקול שיקולים נוספים ולקבל את החלטתה בהתאם.

.8

חתימת המציע על גבי מכרז זה מהווה הצעה בלתי חוזרת לביצוע הביטוחים על פי תנאי המכרז,
החל מהמועד הנקוב במכרז ,והיא תחייב את המציע ,לכל דבר ועניין ,אף ללא חתימת המדרשה.

.9

מסמכי המכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהפוליסות ,וכל הסתייגות מהם או סטייה כלשהי תפסול
את המשתתף שהסתייג או סטה ממנו.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל שינוי ו/או הסתייגות במסמכי המכרז )כולל הפוליסות( תביא
לפסילת ההצעה.

.10

המציע מצהיר כי בעת הגשת הצעת המחיר היו ידועים לו כל הנתונים הנדרשים על ידו כמבטח
סביר ,לכל הפוליסות במכרז זה.

.11

הפוליסות תופקנה תוך  60יום מהכרזת הזוכה וכתב כיסוי זמני יופק מיד עם קבלת ההודעה ע"י
הזוכה.

.12

המדרשה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא ,ובמקרה שבו בוטל
המכרז כאמור ,לא תהא למי מהמציעים במכרז ,לרבות המציע שהצעתו נתקבלה ,זכות לתביעה,
דרישה ו/או טענה כלפי המדרשה ו/או מי מטעמה ,לרבות בגין השבת הוצאות ,פיצויים וכיוצ"ב.

.13

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
בברכה,
יגאל צחור
מנכ"ל מדרשת שדה בוקר בנגב

הננו מאשרים כי קראנו את כל פרטי המכרז ואנו מסכימים לתוכנם במלואם

____________________
תאריך
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_________________
חתימה  +חותמת המציע

