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להלן מפורטת התשובה לשאלת ההבהרה שנשאלה במסגרת הליך ההבהרות ,במכרז שבנדון:

סעיף
עמוד
מס"ד
שאלה מס'  49במכתב
.1
הבהרות מס'  1שפורסם
מיום 18/06/17
(שאלה שנשאלה על
נספח ח' סעיף )3

נוסח קיים
בקשה לביטול סעיף מס' 3
לנספח ח' למסמכי המכרז:
"למציע ו/או למי מטעמו
אין ניגוד עניינים ,ישיר
ו/או עקיף ,בינו ו/או בין מי
מטעמו לבין ענייניה של
האוניברסיטה ו/או ביצוע
ביטוח חיים קבוצתי (לפי
העניין) ו/או הנפקת
הפוליסה ותפעולה כאמור
במכרז ,וזאת למשך כל
תקופת ההתקשרות לרבות
תקופת ההתקשרות
המוארכת (ככל ותקופת
ההתקשרות תוארך)".

השאלה
נבקש להבהיר
האם גורם
המשמש כבעל
תפקיד
באוניברסיטה
ואצל המציע
מהווה "ניגוד
עניינים" בשים לב
להוראות הסעיף.

תשובה
נוסח סעיף  3בנספח ח ישונה ויהיה
כדלקמן:
"למציע ו/או למי מטעמו אין ניגוד
עניינים ,ישיר ו/או עקיף ,בינו ו/או בין
מי מטעמו לבין מתן שירותי ביטוח
החיים הקבוצתי ו/או הנפקת הפוליסה
ותפעולה כאמור במכרז ,וזאת למשך כל
תקופת ההתקשרות לרבות תקופת
ההתקשרות המוארכת (ככל ותקופת
ההתקשרות תוארך)".
בהקשר זה מובהר ,כי העסקת בעל תפקיד
מטעמו המכהן גם כבעל תפקיד באוניברסיטה,
לא יהווה כשלעצמו ניגוד עניינים ,ובלבד
שבעל התפקיד לא מועסק באוניברסיטה
בתחום הקשור במישרין לשירותים שיעניק
המציע הזוכה במכרז.

מצורף נספח ח מעודכן .יש להגיש את
נספח ח' בטופס המעודכן.
מובהר כי הצעה של מציע אשר יגיש את
נספח ח' בטופס הלא מעודכן ,לא תיפסל.
.2

אין שינוי בשאר פרטי המכרז .להזכירכם ,המועד האחרון להגשת ההצעות הינו  3.7.2017עד השעה .12.00

.3

יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת המכרז ,כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציע ,וזאת לאישור כי
המכתב התקבל על ידי המציע ,הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.

בברכה,
הרצל הדר
מנהל רכש מקומי
העתק:
חברי ועדת המכרזים
משה איטח – אחראי צוות מכרזים
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מכרז פומבי מס' הס' 19/2017
למתן שירותי ביטוח חיים קבוצתי לעובדי וגימלאי אוניברסיטת תל אביב

נספח ח' מעודכן
תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  -סעיפים  5.2.2 ,5.2.1ו 5.2.3 -

אני החתום מטה ,מר/גב' _______________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בכתב כדלקמן:
.1

ואני הוסמכתי כדין ע"י __________________ (להלן" :המציע") לחתום
אני משמש בתפקיד
על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז פומבי מס' הס 19/2017 .למתן שירותי ביטוח חיים קבוצתי לעובדי
וגימלאי אוניברסיטת תל אביב (להלן" :המכרז").

.2

הריני להצהיר כדלהלן:
2.1

המציע הינו חברת ביטוח מורשית לפעול בישראל על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),
תשמ"א ,1981 -בעלת רישיון בתוקף בענף /ענפי הביטוח הנדרש/ים לצורך אספקת שירותי הביטוח
הנדרשים במכרז זה.
* מצ"ב לתצהירי זה העתק נאמן למקור מאושר על ידי עורך דין של רישיון המציע לעסוק בביטוח
בענף/ענפי הביטוח הנדרשים לצורך אספקת שירותי הביטוח הנדרשים במכרז זה.

2.2

המציע הינו בעל ותק של שלוש שנים רצופות לפחות עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ,במתן
שירותי ביטוח חיים קבוצתי.

2.3

המציע ביטח במהלך שלוש השנים הקלנדריות  , 2014 -2016לפחות שלושה ארגונים/חברות בישראל
בביטוח חיים קבוצתי חיים קבוצתי כאשר בכל ארגון/חברה בוטחו ע"י המציע לפחות  2,000מבוטחים
בוגרים במשך  12חודשים לפחות ברציפות (בוגרים  -בני  18ומעלה) ,כמפורט בטבלה שלהן:
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שם החברה/ארגון

שנה

פרטי איש קשר

שם פרטי
ושם משפחה

מספר טלפון
סלולארי

A
מספר המבוטחים
הבוגרים (בני 18
ומעלה)
(ניתן לרשום
 2,000או מעל
)2,000

תאריך
התחלת
הביטוח

תאריך
סיום
הביטוח

של
המבוטחים
המפורטים
בעמודה A

של
המבוטחים
המפורטים
בעמודה A

2014

2015

2016
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למציע ו/או למי מטעמו אין ניגוד עניינים ,ישיר ו/או עקיף ,בינו ו/או בין מי מטעמו לבין מתן שירותי ביטוח החיים
הקבוצתי ו/או הנפקת הפוליסה ותפעולה כאמור במכרז ,וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת
ההתקשרות המוארכת (ככל ותקופת ההתקשרות תוארך).

.4

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

_____________________
חתימת המצהיר/ה
אישור עו"ד
הנני מאשר בזה ,כי ביום ________ הופיע בפני ,עו"ד __________ ,במשרדי ברחוב __________________,
מר/גב'______________ ,שזיהה/תה עצמו/ה ע"י תעודת זהות מספר ___________ ,המוסמך/ת לחתום על ההצעה
למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

_________________
תאריך

_________________________________
חתימה וחותמת עוה"ד ומספר רישיון
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