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כללי ומנהלה:
.1

אוניברסיטת אריאל בשומרון (להלן" :האוניברסיטה") מעוניינת לקבל הצעות מחיר
ולהתקשר עם חברת ביטוח באמצעות סוכן ביטוח המסוגלים לספק לה כיסוי ביטוחי
למערך הביטוחי הכולל ,כמפורט במפרט ביטוחי האוניברסיטה נספח א' המצורף (להלן:
"ביטוחי האוניברסיטה") וזאת לתקופה שבין  ,1111113-3119114עם אופציה של
האוניברסיטה בלבד ,להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות ,כל אחת בת
שנה .האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד תחילת הביטוח.
סוכני הביטוח באמצעותם רשאית חברת הביטוח להגיש הצעות הינם בעלי רישיון לפעול
במדינת ישראל בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים המפורטים במכרז זה .למען
הסר ספק ,המציע לצורך מכרז זה הינה חברת הביטוח בלבד ,כאשר סוכן הביטוח
באמצעותו מתבצע הליך המכרז הינו שלוחה לכל דבר ועניין.

.2

על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף למכרז ,תנאי הסף הינם מצטברים
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תשלום דמי השתתפות במכרז .לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה תצורף להצעה
אסמכתא.
המציע (להלן" :המציע" ו1או "המבטח") הוא חברת ביטוח מורשית כדין ,בעלת
רישיון בר תוקף בישראל ,בתחומים נשוא הזמנה לקבלת הצעות זו ,בעלת מחזור
פרמיות בביטוח כללי לשנת  2112שלא יפחת מ 1 -מיליארד ( ₪נכון ליום .)31.12.2112
על מנת להוכיח תנאי זה יצרף המציע להצעתו צילום מהימן למקור של הרישיון
האמור.
סוכן הביטוח באמצעותו יגיש המציע את הצעתו הינו בעל רישיון לסוכן
ביטוח מורשה בענפי הביטוח נשוא הזמנה לקבלת הצעות זו .יש לצרף להצעה
העתק רישיון לסוכן ביטוח מאת המפקח על הביטוח.
המציע מנהל ספרים כדין ושומר על זכויות עובדיו .על מנת להוכיח תנאי זה יצרף
המציע אישור מפקיד שומה מורשה ,מרואה חשבון או מיועץ מס ,המעיד על ניהול
פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,ותשלום
חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו.1976-נוסח תצהיר
עפ"י חוק עסקות גופים ציבוריים מצורף למכרז זה כנספחים ג' ד' ו -ז'.
על המציע לצרף ערבות אוטונומית ובלתי מותנית על סך  ₪ 51,111לפקודת
אוניברסיטת אריאל בשומרון בנוסח מצורף כנספח ו' נוסח ערבות .הערבות תהא של
מוסד בנקאי והיא תהיה בתוקף מיום חתימת הסכם זה ועד ל  91יום לאחר תחילת
הביטוח.
ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט ערבות המציע ,כפיצוי מוסכם קבוע
ומוערך מראש ,וזאת מבלי מבלי לפגוע ביתר זכויות המזמינה לסעדים אחרים ,לרבות
קבלת ההצעה וקבלת הצעת אחרת ,כל זאת אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע
את טענותיו ,אם התקיים בו אחד מאלה:
הוא נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

( ) 3הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז.
לאחר שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי
() 4
ליצירת התקשרות של המזמינה עם הזוכה.
 2.5.1ערבות זו תוחזר למציעים שלא יזכו במכרז.
 2.5.2המציע יאריך את תוקף הערבות לקיום תנאי המכרז לבקשת האוניברסיטה עד
לקבלת החלטה סופית במכרז.
 2.5.3למען הסר ספק ,אין המציע רשאי להגיש ערבות מטעמו ,אלא ערבות בנקאית.
 2.5.4עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה .מציע שאינו
עונה על אחד תנאי הסף או יותר -הצעתו תיפסל ולא תידון כלל.
.2

מובהר כי הסוכן הינו שלוחו של המבטח עפ"י הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א.1981-

 . 2ניתן לשלם דמי השתתפות בסך  511ש"ח ולעיין במסמכי המכרז החל מיום ב' 1918113
במשרדי האוניברסיטה ,קרית המדע ,אריאל  ,41711במרכזייה ,בין בניין  3ובניין 3א,
בצמוד לסניף הדואר ,בקמפוס מילקן באריאל ,בימים א'-ה' בין השעות  19:11עד
.16:11
דמי ההשתתפות לא יוחזרו בשום אופן ,ולמציע לא תהא כל טענה כלפי האוניברסיטה
בעניין זה.
התשלום יבוצע באמצעות המחאה לפקודת אוניברסיטת אריאל בשומרון  ,מוגבל
למוטב בלבד ,על סך הנ"ל.
תשלום דמי השתתפות מהווה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.
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.6

מסמכי המכרז בשלמותם יימסרו אך ורק למשלמי דמי השתתפות במכרז לאחר
התשלום ,בקובץ דיגיטלי לפי כתובת ד.א .שימסור המציע .המציע מתחייב לא לעשות
בהם כל שימוש אחר ולא להעבירם לאחרים ,מלבד הגשת ההצעה במסגרת מכרז זה .לאחר
ביצוע התשלום של דמי ההשתתפות יש לפנות למייל של מכרזים ולצרף אסמכתא
לתשלום ולציין כתובת דוא"ל  ,ואז ישלחו מסמכי המכרז המלאים לכתובת שצויינה.
את ההצעה יש להגיש באופן מושלם וחתום לפי כל הדרישות המפורטות במכרז
במעטפה סגורה תוך ציון מספר המכרז על גביה ,לא יאוחר מיום שלישי ה 11.9.12 -עד
השעה  12:21בלבד ,בתיבת המכרזים שבמרכזייה ליד בניין ( 3צמוד לסניף בנק הדואר),
קמפוס מילקן ,אריאל .לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו .כל הצעה שלא הגיעה
לתיבת המכרזים בהתאם לסעיף זה  -לא תובא לדיון .חשוב לקחת בחשבון זמן הגעה
רגלית ממגרש החניה הציבורי ועד לתיבת המכרזים הנמצאת בתוך הקמפוס  -אליו לא
ניתן להיכנס ברכב שאינו מורשה לכך.
*** נ יתן להגיש הצעות לתיבה גם בשני ימי העבודה שלפני המועד האחרון להגשת
הצעות ,בימים א'-ה' בין השעות 9:11-16:11 :בתיבת המכרזים הנ"ל.
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האוניברסיטה רשאית לפסול כל הצעה שאינה עונה על דרישות המכרז וכן לפצל את
הביטוחים בין מציעים ו1או לגרוע ביטוחים ו1או להוסיף ביטוחים הכל עפ"י העניין וצרכיה.
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אין האוניברסיטה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

.9

לשם קבלת החלטה על ההצעה הטובה תשקול האוניברסיטה אמות מידה נוספות פרט
לפרמיות כגון :התאמת המציע לדרישות המפרט ,כישוריו המקצועיים בטיפול בגופים
גדולים ,מקום משרדו של סוכן הביטוח מטעם המציע ועוד.
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האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן בהתאם לדין ,וכן שומרת לעצמה
את הזכות שלא לנהל משא ומתן.
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האוניברסיטה תהא זכאית לבטל את המכרז ולא לבצעו מכל סיבה שהיא.
באחריות המציע לעקוב אחר הודעות בנושא המכרז שתפורסמנה מעת לעת באתר
האוניברסיטה.http://www.ariel.ac.il/management/open :

