תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס'  2202/21למתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות
.i

בהמשך למסמכי המכרז שפורסמו ובמענה לשאלות הבהרה ,מצ"ב תשובות
ועדת המכרזים לשאלות ההבהרה.

.ii

יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש
השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.

.iii

כל ההבהרות האמורות במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז.

.iv

אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה
זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

.v

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על
ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים ,ככל שניתן ,בכל פורום או צורה
שהיא .כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד
ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים ,ככל שיישלחו.

.vi

האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז
אלא אם נאמר במפורש אחרת.
.2

.2
.1
.4

.1
.6

שאלה " :מי הסוכן והחברה שמבטחים היום "? "מי חברת הביטוח
העכשווית? מי סוכן הביטוח העכשווי?"
תשובה :המבטחת – איילון חברה לביטוח .הסוכן – דיאמנט אמינביט
סוכנות לביטוח
שאלה" :האם קיים יועץ ביטוח? מה שמו?" "מי יועץ הביטוח העכשווי?"
תשובה :יועץ הביטוח – בן נון יועצים
שאלה" :האם מתבצע הליך מכרז כל  20101שנים ?"
תשובה :לפי צרכי המבוטחים
שאלה" :והאם צורפו דוחות התביעות למכרז?" "האם ניתן לקבל ניסיון
תביעות?"
תשובה :צורף
שאלה" :מהו תאריך תחילת הביטוח?"
תשובה2.2/.2/21 :
שאלה " :האם מדובר במכרז לביטוח פנסיוני?"

תשובה :לא
 .7שאלה " :אם עלינו לבחור מראש חברת ביטוח מסוימת ,שבאמצעותה
תוגש הצעתנו?"
תשובה :במועד הגשת ההצעה יש להגיש הצעה המקובלת על ידי חברת
ביטוח ושתבוצע בהסכמתה על ידי סוכן הביטוח שהגיש את ההצעה.
 .8שאלה" :אודה לקבלת פרטים לגבי דרך התשלום של דמי ההשתתפות
במכרז"
תשובה :ניתן לבצע תשלום במחלקת הנהלת החשבונות של האוניברסיטה
בבניין  1קומה ב' או תשלום שיבוצע על ידי הפקדת הסכום לחשבון מס'
 ,1116//071בנק  ,2/מס' סניף  ,614רח' יגאל אלון  61ת"א .יש לשלוח
בפקסימיליה אישור עבור תשלום דמי השתתפות למחלקת הנהלת
חשבונות בפקס' מס' ./1-3172432 :על הפקס' יש לציין את שם המציע
ומס' המכרז .כמו כן יש לשלוח העתק של אישור התשלום למייל :
 MICHRAZIM@ARIEL.AC.ILולציין כתובת מייל אליו נשלח בדוא"ל את מסמכי
המכרז.

