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ג.

עיריית כפר סבא מבקשת לקבל הצעות לביטוח לסוגי הביטוח הכלולים במכרז.
רשאים להגיש הצעות למכרז מציעים שהינם אחד מאלה:
חברת ביטוח ישראלית.
סוכן ביטוח או סוכנות ביטוח.
מורשה לוידס..
ההתקשרות הינה לתקופה של שנה.
ניתנת אופציה לטובת העיריה להאריך את הביטוחים לשנתיים נוספות ,שנה בכל פעם.
ההצעה תוגש על בסיס תשלום דמי הביטוח (להלן" :הפרמיה") במזומן.
ההשוואה בין ההצעות תעשה על בסיס דולרי.
המבוטח רשאי לשלם את הפרמיות עבור הביטוחים ב 3 -תשלומים חודשיים שווים ועוקבים החל
מתחילת תקופת הביטוח ,והתשלומים ייחשבו על בסיס מזומן ללא תוספת דמי אשראי.
סכומי הביטוח ודמי הביטוח בפוליסות נקובים בדולר של ארה"ב.
יקבע מציע אחד בלבד כזוכה במכרז.
תנאי פוליסות הרכוש והחבויות יהיו "ביט" (או שקול להם) המתאימים ,המעודכנים לתחילת תקופת
הביטוח ובכפוף להרחבות והתנאים במפרט המצ"ב ,במידה ומיטיבים עם המבוטח.
תנאי סף
רשאים להגיש הצעותיהם למכרז זה מציעים המקיימים את התנאים הבאים באחת מהחלופות הבאות:

חלופה א'  -מבטח ישראלי
א.
המציע הינו חברת ביטוח המורשית כחוק לעסוק בישראל בענפי הביטוח הנכללים במכרז זה.
.)1
המציע הינו בעל תיק ביטוח בביטוח כללי ( )"non lifeשל  ₪ 022,222,222לפחות,
.)0
בשנת .0210
מציע שצירף להצעתו ערבות בנקאית על סך  ₪ 22,222בתוקף עד 1.8.11
.)8
חלופה ב' – סוכן ביטוח
ב.
המציע הינו סוכן ביטוח העונה על תנאי הסף כדלקמן:
בעל רישיון סוכן ביטוח.
.)1
בעל ניסיון קודם בביטוח של חמש שנים לפחות.
.)0
המציע הינו בעל תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח כללי (")"non-life
.)8
של  ₪ 7,222,222לפחות בשנת 0210
חברת/חברות הביטוח שהסוכן מייצג הינן בעלות תיק ביטוח כללי ( )non lifeשל
.)1
 ₪ 022,222,222לפחות לכל חברת ביטוח בשנת .0210
מציע שצירף להצעתו ערבות בנקאית על סך  ₪ 22,222בתוקף עד 1.8.11
.)2
* יובהר כי סוכן רשאי לייצג מבטח אחד בלבד עבור כל פוליסה ,אולם רשאי לפצל את ייצוגו בין
מבטחים נוספים.
* על כל כיסוי יש להגיש הצעה בשם חברת ביטוח אחת בלבד.
חלופה ג' – מורשה לוידס
ג.
המציע הוא מורשה "לוידס" העונה על תנאי הסף כדלקמן:
בעל ניסיון קודם בביטוח של חמש שנים לפחות.
.)1
המציע הינו בעל תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח כללי
.)0
(" )"non-lifeשל  ₪ 02,222,222לפחות בשנת .0210
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.)8

מציע שצרף להצעתו ערבות בנקאית על סך  ₪ 22,222בתוקף עד 1.8.11
-0-

.55

מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת ( ₪ 1,222אשר לא יוחזרו) ,במשרדי מח' רכש אספקה ומכרזים
רח' תל חי 83ג' ,בכפר סבא ,בימים א'-ה' בין השעות . 3:22-11:22 :אופן התשלום ראה בקישור הבא:
http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=489
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מועדים
תאור

תאריך

שעה

פרטים

מועד אחרון להגשת שאלות

10.11.18

10:22

מועד אחרון להגשת הצעות

2.10.18

10:22

אופן ההגשה:
לפקס 20-7818102
להכניס ידנית לתיבת המכרזים ,מח' רכש
ומכרזים ,רח' תל חי 83ג' כפ"ס

כללי
האמור במסמך זה הינו מידע כללי בלבד.
הנוסח המופיע במסמכי המכרז הינו הנוסח המחייב.

___________
אשל ארמוני
מנכ"ל העירייה
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