مناقصة عامة رقم  2202/21لتقديم خدمات تأمين الممتلكات والمسؤوليات

في ما يلي وثائق المناقصة:
الشروط العامة لكل مشروع تأميني لجامعة أريال في شومرون
ملحق أ 1
تفاصيل بوليصة الممتلكات
ملحق أ 2
تفاصيل بوليصة فقدان األرباح
ملحق أ 3
تفاصيل بوليصة جهة ثالثة
ملحق أ 4
تفاصيل بوليصة مسؤوليات أصحاب العمل
ملحق أ 5
تفاصيل بوليصة البضائع المنقولة
ملحق أ 6
تفاصيل بوليصة المعدات االلكترونية
ملحق أ 7
تفاصيل بوليصة الممتلكات غير المشمولة
ملحق أ 8
تفاصيل بوليصة األموال
ملحق أ 9
تفاصيل بوليصة اإلرهاب
ملحق أ 11
تفاصيل بوليصة المسؤولية المهنية
ملحق أ 11
تفاصيل بوليصة أصحاب الوظائف
ملحق أ 12
تفاصيل بوليصة أعمال المقاولة
ملحق أ 13
محاولة اإلدعاء  -أيالون شركة التأمين
ملحق أ 14
استمارة اقتراح لتأمين المدراء وأصحاب الوظائف
ملحق أ 15
التقارير المالية
ملحق أ 16
ورقة تركيز البريميا
ملحق ب
ملحق ج تصريح بحسب قانون صفقات الجهات العامة
ترخيص التعامل بالشيكات
ملحق د
استمارة تصريح المقترح
ملحق هـ
ملحق و نسخة الكفالة
تصريح حول دفع الحد األدنى من األجور وتشغيل عمّال أجانب
ملحق ز
ورقة التغطية
ملحق ح
إمكانية تمديد العقد لفترات إضافية
ملحق ط

قواعد وإدارة:
.1

جامعة أريال في شومرون (في ما يلي" :الجامعة") معنية بالحصول على اقتراح سعر والتواصل مع
شركة تأمين عن طريق وكيل تأمين تستطيع أن تؤمن لها تغطية تأمينية لكل المشروع التأميني يشمل ،كما
هو مفصّل في تفاصيل التأمين الخاصة بالجامعة في ملحق أ المرفق (في ما يلي" :تأمينات الجامعة")
وذلك للفترة بين  ،1111113-3119114وتستطيع الجامعة فقط تمديد فترة العقد بأربع فترات إضافية ،لسنة
واحدة كل منها .الجامعة تحتفظ لنفسها بحق تأجيل موعد بدء التأمين.
وكالء التأمين الذين تستطيع شركة التأمين من خاللهم تقديم اقتراحها يجب أن يكونوا أصحاب ترخيص
للعمل في د ولة اسرائيل في مجاالت التأمين المطلوبة والمفصّلة في هذه المناقصة .من أجل إزالة الشك،
يجب أن يكون المقترح لهذه المناقصة هو شركة تأمين فقط ،وأن يكون وكيل التأمين الذي تتم من خالل
إجراءات المناقصة هو ممثل الشركة في كل األمور.

.2

على المقترح أن يستوفي جميع شروط المناقصة ،شروط المناقصة هي متراكمة
 .2.1دفع رسم المشاركة في المناقصة .من أجل إثبات استيفاء هذه الشرط يجب إرفاق وصل الدفع
باالقتراح.
 .2.2المقترح (في ما يلي" :المقترح" و1أو "المؤمن") هو شركة تأمين مرخّصة بحسب القانون ،ذات
شهادة ترخيص سارية المفعول في اسرائيل ،في المجاالت المذكورة في هذه المناقصة لقبول
االقتراح ،ذات دورة مالية بريميا في التأمين العام للعام  2112ال تقل عن  1مليار شاقل (صحيح
حتى تاريخ  .)31.12.2112من أجل إثبات هذا الشرط ،يرفق المقترح صورة أصلية عن الترخيص
األصلي المذكور ويرفقه باقتراحه.
تأمين
أن يكون وكيل التأمين الذي قدّم المقترح االقتراح بواسطته أن يحمل رخصة وكيل
مرخّص في مجاالت التأمين المذكورة في المناقصة من أجل قبول اقتراحه .يجب إرفاق االقتراح
بنسخة عن رخصة وكيل التأمين من قبل مراقب التأمين.
 .2.2اوراق المقترح قانونية وعمله قانوني ويحافظ على حقوق عمّاله .من أجل إثبات هذا الشرط ،يجب
ان يرفق المقترح الطلب بترخيص من مسؤول الضريبة المرخّص ،من مدقق حسابات أو من
مستشار ضريبي ،ويجب أن يشير هذا الترخيص عن ان جميع أوراق الشركة قانونية وتخضع
لقوانين صفقات الجهات العامة (تراخيص الحسابات البنكية ،دفع المستحقات الضريبية ،الحد
األادنى من األجور وتشغيل عمّال أجانب بحسب القانون)  .1976صيغة التصريح بحسب قانون
صفقات الجهات العامة مرفق بهذه المناقصة كالملحق ج د و-ز.

 . 2.2على المقترح أن يرفق كفالة مستقلة وغير مشروطة بمجموع  51111شاقل لصالح جامعة أريال
في شومرون بحسب الملحق المرفق كالملحق و صيغة الكفالة .تكون الكفالة من مؤسسة بنكية
وتكون سارية المفعول من يوم توقيع هذا االتفاق وحتى  91يوم بعد بدء التأمين.
يحق للجنة المناقصات اإلعالن عن مصادرة كفالة المقترح كتعويض ثابت موافق عليه ومقدّر
2.2
مسبقًا ،وذلك من دون المساس بباقي الحقوق المساعدة ،يشمل قبول االقتراح أو قبول اقتراح آخر،
كل ذلك بعد أن تعطي فرصة للمقترح بتقديم رأيه والدفاع عن نفسه ،في حال ثبوت أي من األمور
التالية :
( )1تصرّف خالل المناقصة بخداع ،مراوغة أو تحايل.
( )2قدّم للجنة المناقصات معلومات خاطئة أو معلومات اساسية غير دقيقة.
تراجع عن االقتراح الذي قدّمه الى المناقصة بعد انتهاء الموعد األخير من تقديم االقتراحات
()3
للمناقصة.
بعد أن اختير كرابح للمناقصة لم يعمل بحسب التعليمات المحددة في المناقصة وهي مشروطة
() 4
للتواصل بين الداعي والرابح.
 2.5.1هذه الكفالة ستتم إعادتها الى المقترحين الذين ال يربحون المناقصة.
 2.5.2المقترح يمدد صالحية الكفالة حتى استيفاء شرط المناقصة بحسب طلب الجامعة حتى الحصول
على القرار النهائي حول المناقصة.
 2.5.3من أجل إزالة الشك ،ال يحق للمقترح تقديم كفالة من قبله ،بل كفالة بنكية.
 2.5.4استيفاء المقترح لكل الشروط هو شرط أساسي لتقديم االقتراح .المقترح الذي ال يستوفي أحد
الشروط أو أكثر  -سيُرفض اقتراحه ولن تتم مناقشته.
.2

يوضح بأن الوكيل هو ممثل شركة التأمين بحسب تعليمات قانون عقد التأمين .1981

 . 2يمكن دفع رسم المشاركة بقيمة  511شاقل ومراجعة وثائق المناقصة بدءً من يوم االثنين 1918113
في مكاتب الجامعة ،كريات همدع ،أريال ،41711في المبنى المركزي بين المبنى  3والمبنة 3أ،
قرب فرع البريد في كمبوس ميلكو في أريال ،في االيام األحد-الخميس بين الساعة  19:11حتى
.16:11
رسوم المشاركة ال يمكن استعادتها بأي طريقة ،ولن يستطيع المقترح تقديم أي ادعاء ضد الجامعة
بهذا الخصوص.
المستفيد فقط،
يتم الدفع بواسطة الشيك لصالح جامعة أريال في شومرون  ،ولصالح اسم
بالمبلغ المحدد أعاله.
دفع رسم المشاركة هو شرط أساسي للمشاركة في المناقصة.
.2

وثائق المناقصة كاملة ستُعطى فقط لمن دفع رسم المشاركة في المناقصة بعد
الدفع ،بواسطة ملف رقمي الى عنوان البريد االلكتروني الذي يقدمه المقترح .المقترح يلتزم عدم
استخدام هذه الوثائق ألي غرض آخر وعدم إرسالها الى جهات أخرى ،ما عدا تقديم اقتراح ضمن إطار

هذه المناقصة .بعد دفع رسم االشتراك ،يجب التوجه من خالل البريد االلكتروني الى العنوان الخاص بلجنة
المناقصات وإرفاق وصل الدفع وكتابة عنوان البريد االلكتروني وعندها يمكن إرسال وثائق المناقصة الكاملة الى
العنوان الذي ذكرته.
.6

يجب تقديم االقتراح كامالُ وموقعًا بحسب كل المتطلبات المفصّلة في المناقصة
في مغلف مغلق مع ذكر رقم المناقصة على المغلف ،حتى يوم الثالثاء  1....12حتى
الساعة  12:2.فقط ،في صندوق بريد المناقصات في المبنى المركزي قرب المبنى ( 3قرب فرع بنك
البريد كمبوس ميلكو ،أريال .لن تُقبل االقتراحات بعد هذه الساعة .كل اقتراح لم يصل الى
صندوق بريد المناقصات بحسب هذا البند  -لن تتم مناقشته .من المهم األخذ بعين االعتبار وقت الوصول
سيرًا على االقدام من ساحة الموقف العام وحتى صندوق بريد المناقصات الموجود داخل الكمبوس -
والذي ال يمكن إال للسيارات المرخصة الدخول اليه.
*** يمكن تقديم االقتراحات الى الصندوق البريدي أيضًا خالل يومي العمل قبل الموعد األخير لتقديم
االقتراحات ،في األيام األحد-الخميس ،بين الساعات .:..-16:.. :في صندوق بريد المناقصات
المذكور أعاله.

.7

يحق للجامعة رفض كل اقتراح ال يستوفي كل متطلبات المناقصة كما يمكنها تقسيم التأمينات بين
المقترحين و1أو إنقاص تأمينات و1أو زيادة تأمينات بحسب رأيها وحاجتها.

.8

ال تلتزم الجامعة ببول االقتراح األرخص أو أي اقتراح آخر.

..

من أجل الحصول على قرار حول االقتراح الجيّد ،ستدرس الجامعة معايير اضافية غير البريميا مثل:
مالءم ة المقترح للمتطلبات المفصلة ،موعبته المهنية في االهتمام بالجهات الكبيرة ،مكان مكتب وكيل
التأمين الخاص بالمقترح وغيرها.

.1.

الجامعة تحتفظ لنفسها بحق القيام بمفاوضات بحسب القانون ،كما تحتفظ لنفسها بحق عدم إجراء
مفاوضات.

.11
.12

يحق للجامعة غلغاء المناقصة وعدم إجرائها الي سبب.
المقترح مسؤول عن متابعة أخبار المناقصة التي شتُنشر من حين الى آخر على موقع

.http://www.ariel.ac.il/management/open

الجامعة:

