מכרז פומבי מס' הס ' 23/2016
הודעה על פרסום מכרז למתן שירותי ביטוח לכלי רכב של אוניברסיטת
תל אביב
אוניברסיטת תל אביב (להלן" :האוניברסיטה") מזמינה בזאת חברות ביטוח להגיש הצעה לעריכת
ביטוחים ,לכלי רכב ותחבורה שונים בהם היא מחזיקה במסגרת פעילותה.
השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד ואולם כל הנאמר במסמכי המכרז מתייחס לנשים ולגברים
כאחד.
 .1מהות ההתקשרות:
האוניברסיטה מזמינה בזאת חברות ביטוח העומדות בדרישות הסף שיפורטו להלן ,להגיש הצעה לעריכת
ביטוחים כמפורט בתנאי הפוליסה ומפרטי הביטוח נספח א '1ונספח א '3לכלי רכב ותחבורה שונים
כמפורט בנספח א( '2להלן" :כלי הרכב") בהם היא מחזיקה במסגרת פעילותה ,ובהצעה הכספית נספח
ב' והכל עפ"י ובהתאם למפורט במסמכי מכרז זה על נספחיו (להלן" :ההזמנה"" ,המכרז"" ,מסמכי
המכרז").
 .2כלי הרכב :אלה הם כלי הרכב להם נדרש הביטוח ,נכון למועד פרסום המכרז:
מס"ד
1
2
3
4
5
6

פירוט כלי הרכב
רכבים מסחריים (אחוד בלתי אחוד)
קטנועים ( 25סמ"ק)
כלי רכב תפעוליים (תקנה  95א')
מלגזות (חשמליות)
נגררים לתנועה בדרכים ( 1200 – 500ק"ג)
גרורים – לא לתנועה בדרכים

כמות
9
2
28
3
5
5

.2.1

כלי הרכב המופיעים בטבלה לעיל מבוטחים בביטוח חובה ובנוסף ,לחלק מכלי הרכב ביטוח מקיף
ולחלקם ביטוח צד ג'.

.2.2

מפרט השירות שכולל בין היתר :תקופת הביטוח ,תנאי תשלום ,מסירת תעודות הביטוח ועוד,
בנספח א'1

.2.3

סוגי כלי הרכב וכמותם בטבלה בנספח א.'2

.2.2

תנאי הפוליסות לרכבי האוניברסיטה מפורטים בנספח א.'3

 .3הגשת ההצעה:
.3.1

המציע יגיש את הצעתו הכספית על גבי טופס ההצעה הכספית  -נספח ב'.

.3.2

מציע יכול להגיש הצעה אחת בלבד.

.3.3

על המציע להציע מחיר פרמיה סופי בש"ח וכולל דמים .יש לפרט בהצעה הכספית את הפרמיה
לתשלום ל 12 -חודשי ביטוח ,לפי טבלת מצבת כלי הרכב בנספח א.2-
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.3.2

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ ,לפי שיקול דעתה ,עם המציעים במכרז,
שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר והכל בהתאם לדיני המכרזים ותקנות חובת המכרזים
(התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה ) ,תש"ע ( 2010-להלן – "תקנות המכרזים").

.3.3

התמורה למציע הזוכה תשולם בגין ביצוע השירותים בפועל בהתאם להצעתו הכספית המוגשת
במסגרת הצעתו למכרז בנוסח המצורף כנספח ב' למכרז זה וכמפורט בהסכם ההתקשרות נספח
ט' למסמכי המכרז.

.3.6

על המציעים לעמוד בתנאי הסף המוגדרים במכרז .רק הצעה שתיקבע כעומדת בתנאי הסף תיבדק.
נוסח זה הינו תמצית בלבד .הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז.

 .2בחירת המציע הזוכה:
המכרז הינו מכרז עם בחינה שלבית ,להלן תמצית התהליך המפורט בהרחבה בסעיף  13למסמכי המכרז:
.2.1

שלב א' – בדיקת עמידה בתנאי הסף :לאחר פתיחת ההצעות תיבדק עמידתן בתנאי הסף
כמפורט בסעיף  5למכרז .רק הצעות אשר עמדו בכל תנאי הסף ,יעברו לשלב ב'.

.2.2

שלב ב' – בדיקת ההצעות הכספיות (.)100%

.2.3

שלב ג' – קביעת ההצעה הזוכה ,ההצעה הכשירה שקיבלה את מספר הנקודות הגבוה ביותר,
תיבחר כהצעה זוכה.

.2.2

במכרז ייבחר זוכה אחד בלבד.

.2.3

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,חלק מההצעה או כל
הצעה שהיא.
נוסח זה הינו תמצית בלבד .הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז.

 .3תקופת ההתקשרות:
 .3.1תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה ( 22עשרים וארבעה חודשים( ,החל מיום
 1.3.2017ועד ליום ( 30.2.2019שני התאריכים כלולים) (להלן" :תקופת ההתקשרות") .מובהר בזאת
כי החברה תנפיק פוליסות ביטוח שנתיות בכל אחת מ –  2השנים של תקופת ההתקשרות.
 .3.2לצדדים תינתן אפשרות להאריך את תקופת הביטוח ,בהסכמה ,בשלוש תקופות נוספות כל אחת בת
 12חודשים ,בתנאים זהים או מיטיבים לאוניברסיטה או בשיעור עליית המדד בתקופת ההתקשרות
ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת (לפי העניין)  ,ובהתחשב בניסיון התביעות ובמצב שוק הביטוח
ובכפוף להחלטת ועדת המכרזים של האוניברסיטה( .להלן" :תקופת ההתקשרות המוארכת").
 .3.3לפני תום תקופת ההתקשרות תפנה האוניברסיטה למציע הזוכה ותודיע לו ,האם ברצונה לממש את
זכות הברירה הנתונה לה לפי תנאי ההסכם .המציע הזוכה יודיע לאוניברסיטה ,האם הינו מעוניין
במימוש זכות הברירה ,בתוך ( 20עשרים) ימי עבודה .במקרה בו המציע הזוכה אינו מעוניין במימוש
זכות הברירה ,מתחייב המציע הזוכה להמשיך וליתן לאוניברסיטה את שירותי הביטוח עפ"י מכרז זה,
באותם התנאים ,לתקופה נוספת של שלושה חודשים ,עד שהאוניברסיטה תפרסם מכרז חדש ותקבל
את תוצאותיו.
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 .3.2מובהר ,כי תקופת ההתקשרות המרבית האפשרית (כולל כל ההארכות) עם המציע הזוכה תהיה 60
(שישים) חודשים.
 .3.3המציע הזוכה מתחייב למסור את הפוליסות חתומות כנדרש ,תוך פרק זמן שלא יעלה על ( 30שלושים)
יום ממועד תחילת תקופת הביטוח.
 .3.6עד להמצאת הפוליסות חתומות כנדרש ,ימציא המציע הזוכה לידי האוניברסיטה ,כתב כיסוי ,לכל
המאוחר ,עד ( 3חמישה) ימי עבודה קודם למועד תחילת הביטוח
 .3.7למרות האמור לעיל ,שמורה לאוניברסיטה הזכות הבלעדית לסיים את ההתקשרות בעקבות מכרז זה,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה מראש ובכתב של ( 60שישים) יום למציע הזוכה.
 .6תנאי סף להשתתפות במכרז:
בחלק זה מפורטים בתמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז .פירוט תנאי הסף במלואם מופיע בסעיף 5
למסמכי המכרז .על המציע לעמוד בעצמו בכל התנאים במצטבר ,ולא באמצעות קבלן משנה ו/או אחר
מטעמו .עמידת המציע בכל התנאים המפורטים להלן ,מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה.
מודגש :כי לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר גורמים.
.6.1

תנאי סף כלליים:
 .6.1.1המציע הינו תאגיד הרשום בישראל עפ"י דין במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים
מסוגו.
 .6.1.2המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
 .6.1.3המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך מתן השירותים.
 .6.1.2כנגד המציע ומנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע בתפקוד כל אחד מהם ככל
שהמציע יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק.
 .6.1.3לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר
יכולתו של המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי"
 .6.1.6המציע יצהיר על מורשי חתימה מטעמו.

.6.2

תנאי סף מקצועיים:
 .6.2.1המציע הינו חברת ביטוח המורשית לפעול בישראל עפ"י חוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א ,1981-בעלת רישיון בתוקף בענף ביטוח כלי רכב.
 .6.2.2וותק :המציע הינו בעל ותק של ( 5חמש) שנים רצופות לפחות עד למועד האחרון להגשת
הצעות למכרז זה ,במתן שירותי ביטוח רכב חובה ,מקיף וצד ג' לסוגי הרכב וכלי
התחבורה המצוינים בנספח א.'2
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 .6.2.3המציע מפעיל ,לכל הפחות ,שתי סוכנויות ביטוח באזור גוש דן ,המפיקות פוליסות לביטוח
סוגי הרכב וכלי התחבורה המצוינים בנספח א ,'2כשאחת מהסוכנויות האמורות ,לפי
בחירת האוניברסיטה ,תבצע את ביטוחי הרכב הנדרשים אוניברסיטה.
.6.3

מובהר בזאת ,כי המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף לכל אורך פרק הזמן המוגדר לתוקף הצעתו
של המציע וכן למשך כל תקופת ההתקשרות כולל תקופת ההתקשרות המוארכת במידה ותהא
כזאת.
נוסח זה הינו תמצית בלבד  .הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז.

 .7ההשתתפות במכרז והגשת ההצעה:
ההשתתפות במכרז ללא תשלום.
.7.1
יש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה ולהגיש על גביהם את
.7.2
ההצעהhttp://tenders.tau.ac.il.
.7.3

אין לשנות את מסמכי המכרז.

.7.2

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה היטב כמפורט בסעיף  11למסמכי המכרז.

.7.3

את המעטפה יש להפקיד בתיבת המכרזים מס'  1במשרדי אוניברסיטת תל אביב( ,כניסה משער
 ,)14בניין לוגיסטיקה ובטחון ,קומה ג' ,חדר מס'  ,301בימי א-ה בין השעות  15:00 – 9:00ועד
למועד האחרון להגשת הצעות המצוין לעיל.

.7.6

את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד ולא באמצעות הדואר!

.7.7

יש לוודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה על ידי מזכירת היחידה בחותמת האוניברסיטה וצוינו
עליה תאריך ושעת הגשת ההצעה ,בטרם הפקדתה בתיבת המכרזים.

 .8עיון במסמכי המכרז:
מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה
 http://tenders.tau.ac.ilוהנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב.
מסמכי המכרז יועמדו לעיון במזכירות יחידת ההספקה ,בניין לוגיסטיקה ובטחון ,קומה ג' ,חדר מס' ,301
אצל הגב' קלי שאלתיאל ,טל' לבירורים  ,03-6408631קריית האוניברסיטה ,רמת אביב ,תל-אביב (כניסה
משער  ,)14ובאתר האינטרנט למכרזים.
 .9קבלת פרטים נוספים והליך הבהרות:
.9.1

הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה ,במענה לשאלות
שיועברו בקובץ  WORDבאמצעות דואר אלקטרוני בלבד ,שיישלח במקביל לשלושת נציגי
האוניברסיטה:
מר משה איטח – אחראי צוות מכרזים  -דוא"ל mosheit@tauex.tau.ac.il
גב' לאה שכטמן  -רכזת מכרזים והסכמים  -דוא"ל shechtmanl@tauex.tau.ac.il
davidh@tauex.tau.ac.il
מר' דוד הייבלום  -אגף שיווק וכספים  -דוא"ל

.9.2

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום2.3.2017 :
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.9.3

האוניברסיטה תפרסם באתר האינטרנט למכרזים  http://tenders.tau.ac.il. http://מענה
לשאלות ההבהרה עד ליום.14.3.2017 :

 .10המועד האחרון להגשת ההצעות:
.10.1

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  27.3.2017עד השעה  12:00בדיוק.

.10.2

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד המצוין בסעיף  10.1לעיל לא תתקבל ולא תובא
לדיון.

 .11עדכון מועדים:
האוניברסיטה רשאית לעדכן ,לשנות ו/או לדחות את המועדים המפורטים בסעיפים  8ו 9 -לעיל עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי ,והיא תפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה
http://tenders.tau.ac.il.
 .12בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז ,יקבע הנוסח המופיע במסמכי
המכרז.

בברכה,
הרצל הדר
מזכיר וועדת מכרזים
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