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ריכוז שאלות ותשובות מכרז מס' 4/2011
שאלה :מי חברת הבטוח הנוכחית המבטחת את המדרשה?
תשובה :חברת כלל
שאלה :מי סוכן הבטוח הנוכחי?
תשובה :סוכנות בטח
שאלה :האם יש יועץ בטוח ואם כן מי היועץ?
תשובה :אורי אורלנד
שאלה :האם יש בידיכם שווי המבנה הבודד הגדול ביותר?
תשובה :לא
שאלה :האם קיים סקר רכוש?
תשובה :לא
שאלה :האם קיים סקר מיגוני אש ופריצה?
תשובה :לא
שאלה :האם ניתן לקבל את מצב ה { L/Rיחס פרמיות לתביעות} ב  3השנים האחרונות?
תשובה :לא ,הועבר ניסיון תביעות
שאלה :מה שעות העבודה הרגילות של מזכירות המדרשה?
תשובה :שעות העבודה בימים א'-ה' 16:00 – 8:30
שאלה :מה מספר התלמידים הלומדים במדרשה?
תשובה :בבי"ס תיכון  219 -תלמידים
בבי"ס יסודי –  256תלמידים
במכינת הנגב 43 -חניכים
בקו הזינוק 51 :חניכים
שאלה :האם ניתן לקבל ניסיון תביעות מוכח למערך ביטוחי המדרשה ? (רצוי כי המידע יתייחס למצער
לשלוש שנות הביטוח האחרונות)?
תשובה :קיים קובץ באתר המדרשה ביחד עם יתר מסמכי המכרז.
שאלה :האם קיימת תוכנית חילופי סטודנטים?
תשובה :לא קיימת תוכנית חילופי סטודנטים.
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שאלה :נודה על המצאת פירוט הציוד הנכלל בביטוח שבר מכני במידה ויש בנמצא סקר עדכני  -נודה
על קבלתו?
תשובה :קיים קובץ באתר המדרשה ביחד עם יתר מסמכי המכרז.
שאלה :נא המציאו מידע נוסף נשוא המוסך הנזכר בביטוח חבות כלפי צד ג' .האם מדובר במוסך
מסחרי? חקלאי?.
תשובה :מדובר במוסך שמשמש לטיפול ברכבי המדרשה ובכלים התפעוליים שלה.
בנוסף מספק שירותים גם לרכבי האוניברסיטה הנמצאים בשימוש המכונים שבמתחם המדרשה.
שאלה :האם חובה לרכוש את מסמכי המכרז או שמא ניתן רק להדפיס אותם מהאתר?
תשובה :כל מציע מחוייב ברכישת מסמכי המכרז .את הרכישה ניתן לבצע גם טלפונית באמצעות כרטיס
אשראי או העברה בנקאית .את מסמכי המכרז ניתן להדפיס מהאתר .ההצעה תוגש בצירוף הקבלה על
רכישת המכרז.
שאלה :סכום הביטוח המלא לרכוש הוא  33,700,000דולר .האם יש חלוקה לפי סעיפים :מבנים,
תכולה ,ציוד
תשובה :לא
שאלה :רשימה מפורטת של הציוד המבוטח בשבר מכני לרבות ערכים
תשובה :קיים קובץ סקר שבר מכני באתר ביחד עם יתר מסמכי המכרז.
שאלה :תאונות אישיות – נבקש לקבל את שנת הלידה של כל אחד מששת הדירקטורים בפוליסה זו.
תשובה :יש כיום  5דירקטורים ולא .6
משה שליט – 9/1/1924
נורית שניט – 26/2/1944
שוקה ידלין – 26/5/1932
עמוס דגני -
משה דובדבני – 7/3/1940
שאלה :האם המדרשה מחזיקה ברשיון עסק/אישור מכבי-אש תקף?
תשובה :כן
שאלה :נא הבהרה לגבי הנכסים הכלולים בביטוח הרכוש .האם מדובר רק במדרשה ללימודים ,או גם
בנכסים נוספים הנכללים באתר המדרשה תחת הכותרת "מפת המדרשה"?
תשובה :באתר המדרשה תחת הכותרת "מפת המדרשה" מסומנים גם נכסים שאינם בבעלות המדרשה
ובכללם נכסים הממוספרים במפת המדרשה במספור.2,3,4,22,26,27 :
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שאלה :מה סה"כ סכומי בטוח לרכוש המדרשה ומהוא סכום הבטוח למבנה הבודד הגדול ביותר?
תשובה :מצויין במכרז סכומי הביטוח ,אין בידי המדרשה מידע לעניין שווי המבנה הבודד הגדול ביותר.
שאלה :קבלת פירוט נוסף נשוא הרכוש המבוטח (מספר מבנים ,חלוקת סכומי הביטוח בין הבניינים,
המצאת סקר רכוש עדכני )?
תשובה :לא קיים פירוט נוסף בעניין זה מעבר לפירוט שנמסר במסמכי המכרז.
שאלה :מה מספר המשתתפים בחוגי הסנפלינג ומה קהל היעד אליו פונה החוג? האם מפעילי החוג
מחזיקים ברישיונות תקפים?
תשובה :המדרשה מספקת פעילויות הכוללות פעילות אתגרית ובכללה גם סנפלינג באמצעות נותני
שירותים חיצוניים הדואגים לכיסוי הביטוחי ולרישיונות הנדרשים.
במקרים בהם תזדקק המדרשה לכיסוי ביטוחי מסוג זה היא תפנה לזוכה באופן פרטני לרכישת הביטוח.
שאלה :נא פרטו מהות העיסוק "ייעוץ ותאום" הרשום בעיסוק המבוטח למי ניתן הייעוץ ובאילו
תחומים וכך לעניין "תאום".
תשובה :מהות העיסוק מתייחסת לכלל פעילות המדרשה בתחומי החינוך ,פדגוגיה ,סביבה ,מנהיגות,
סדאות ,טיילות ,כנסים וימי עיון ועוד – הכל כמפורט באתר המדרשה על מוסדותיה השונים.
שאלה :על מנת לבחון הגשת הצעה לביטוח נאמנות נודה על מילוי טופס ההצעה והצהרת העדר תביעות
המצורפים בזה?
תשובה :אין בכוונת המדרשה למלא טופס ההצעה והצהרת העדר תביעות בהליך המכרז .המציעים
ישקלו את הגשת הצעתם על בסיס מסמכי המכרז שפורסמו ובכללם גם ריכוז השאלות והתשובות
המופיע במסמך זה.
שאלה :מה החלוקה של סכום הביטוח בפוליסת הרכוש בין המבנים לתכולה? מה חלקן של הדירות
הפרטיות בסכום הביטוח ומה כוללת "תכולת השייכת לאחרים"?
תשובה :לא קיים פירוט נוסף בעניין זה מעבר לפירוט שנמסר במסמכי המכרז.

הבהרה – קיימות מספר שאלות נוספות הנמצאות בבחינה והתייחסות לגביהן תועבר
לכלל השואלים ותועלה לאתר המדרשה בתחילת השבוע.

