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קול קורא מס' 12/17

מהות ההתקשרות

הקמת רשימת מציעים בתחום ביטוח אלמנטרי
(רכוש וחבויות)

שאלות ובקשות הבהרה
 לוח זמנים -דגשים לאופן הפנייה

הגשת מועמדות להיכלל
ברשימה
-

לוח זמנים
דגשים לאופן ההגשה

עד ליום כ"ז סיון תשע"ז ,21/6/2017 ,בשעה ,12:00
לדוא"לMichrazim.log@biu.ac.il :
 .1עד ליום ח' תמוז ,תשע"ו ,2/7/2017 ,בשעה  12:00בצהריים
 .2באמצעות הגשת כל הטפסים חתומים ומלאים ,יחד עם הצרופות
הנדרשות ,במעטפה סגורה  -לתיבת המכרזים הממוקמת במחלקת
מכרזים והתקשרויות ,בנין  ,408קומה  ,2אוניברסיטת בר אילן,
רחוב מקס ואנה ווב ,רמת-גן.
 .3הבקשה על נספחיה תוגש בשפה העברית או האנגלית בלבד.
הגשת בקשה להיכלל במאגר הינה הסכמה לכל תנאי קול הקורא.

מסמכי הקול הקורא
כללי

מסמכי הקול הקורא המלאים זמינים ,ללא עלות ,באתר האינטרנט
של האוניברסיטה בכתובתhttp://tiful.biu.ac.il/michrazim :

מיקום תשלום בעד המסמכים.4

 .5האוניברסיטה תבדוק עמידת כל מבקש בתנאי הסף ותקינות
בקשתו.
 .6ברשימה יכללו אך ורק מבקשים העומדים בכל תנאי הסף
הוראות נוספות

המפורטים לגבי תחום כלשהו.
.7

 .8ככל שיוחלט על המשך המאגר ,עדכון הרשימה ייעשה אחת לשנה
בהתאם לפרסום מתאים וניהולו ייעשה בהתאם לדין.
.9

המשך בעמוד הבא

1

א.

המבקש הינו גוף משפטי מאוגד בישראל ,הרשום ברשם הנוגע
בדבר (כגון :רשם החברות ,רשם השותפויות) ,או עוסק מורשה.

ב.

המבקש מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו ,1976-כשהם תקפים.

ג.

המבקש מחזיק ברישיון מבטח תקף בישראל ,על פי חוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,תשמ"א ,1981-בענף ביטוח
אלמנטרי (רכוש וחבויות).

ד.

בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים האחרונים של המבקש:
 .1לא נכללה 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי'.
 .2המבקש הינו בעל הון עצמי של לפחות  1,000,000,000ש"ח
(מיליארד .)₪

תנאי סף כלליים

תנאי
סף

("הון עצמי" כמובנו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים
(ביטוח) (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) ,תשנ"ח)1998-

הערה :מבקש שבמועד האחרון להגשת מועמדות ,קיימים בעניינו
דוח"ות כספיים מבוקרים לשנת  ,2016ייחשבו אלו לדו"חות האחרונים
של המבקש; אחרת – ייחשבו דו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2015
לדו"חות האחרונים של המבקש.

תנאי סף מקצועיים

ה.

במהלך לפחות שתיים מבין השנים  ,2016 ,2015 ,2014המבקש
הנפיק  -לבדו ובעצמו  -לשלושה מבוטחים שונים לפחות ,פוליסות
ביטוח בענף אלמנטרי (רכוש וחבויות) ,להוציא פוליסות לביטוח
רכב ,בהיקף פרמיה שנתית של  ₪ 2,000,000לפחות לכל מבוטח
כאמור.
למען הסר ספק ,מובהר כי לצורך עמידה בתנאי סף זה ניתן
להסתמך על שלושה מבוטחים כאמור במצטבר ,במהלך התקופה
של השנתיים שצויינו (לדוגמא :מבוטח אחד העונה על התנאים
שנדרשו בשנת  2014ושני מבוטחים נוספים העונים על התנאים
שנדרשו בשנת .)2016

מפגש מתעניינים
עיון במסמכי המכרז

אין
למציע יתאפשר לעיין במסמכי המכרז הן באתר האינטרנט של אגף
התפעול ,והן במשרדי מדור מכרזים ,בבניין  ,409חדר  208בתיאום מראש.
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