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 4/2022  ' הס   מס'   מכרז פומבי 

   ביטוח לכלי רכב של למתן שירותי  מכרז  הודעה על פרסום  
 אביב -תל  אוניברסיטת 

"האוניברסיטה"( אביב  תל אוניברסיטת בזאת )להלן:  העומדים   מזמינה  הסףמציעים  הצעות    בתנאי  להגיש 
ותחבורה שונים בהם היא מחזיקה במסגרת  לעריכת כיסוי ביטוחי בתנאי הפוליסה ומפרטי הביטוח לכלי רכב  

 . פעילותה
 . אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך -השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון זכר 

 מהות ההתקשרות: .1

בזאת   .1.1 מזמינה  הסף,  האוניברסיטה  בתנאי  העומדים  ביטוחי  מציעים  כיסוי  לעריכת  הצעות  להגיש 
ומפרטי   הפוליסה  פעילותהבתנאי  במסגרת  מחזיקה  היא  בהם  שונים  ותחבורה  רכב  לכלי    הביטוח 

בהתאם   והכל  "השירותים"(,  המקצועיים  )להלן:  בנספחים  הכספית    '4א  -  1א'כמפורט  ובהצעה 
 "(. )להלן: "ההזמנה" ו/או "המכרז" ו/או "מסמכי המכרז נספח ב'

הזוכה   .1.2 המציע  יספק  ההתקשרות  ביטוח  במסגרת  ביטוש  -כיסוי  פקודת  יכלול  דרישות  לפי  חובה  ח 
"(, וכן ביטוח כלי רכב נזקי רכוש ביטוח חובה)הלן: "  1970  -ביטוח רכב מנועי }נוסח חדש{, התש"ל

"(  ביטוח צד ג'"( או ביטוח נזקי רכוש של צד ג' )להלן: "ביטוח מקיףונזקי רכוש של צד ג' )להלן: "
 .וכן תוספות, כמפורט במכרז זה

 עפ"י הנספחים המקצועיים: – יםהמבוקש יםמפרט השירות .2

א' .2.1 השירות":    1-נספח  הבאים:  "מפרט  לסעיפים  התייחסות  היתר  בין  כלליםכולל  אביזרי  ,  תנאים 
מוסכי    גרירה ודרך,  תימיגון, תנאי תשלום, תעודות החובה והפוליסות, נציגי הצדדים, מחירים, שירו

 . הסדר רכב חלופי ועוד

 . הרכב" שנמצא בידי האוניברסיטה שעבורם נדרשים שירותי מתן הביטוח"מפרט סוגי   2-נספח א' .2.2
ובנוסף, לחלק מכלי הרכב  חובה    כלי הרכב להם נדרש כיסוי ביטוחי )בביטוח   להלן טבלה המרכזת את

 :( נכון למועד פרסום המכרזצד ג'ולחלקם ביטוח  מקיף ביטוח  

 כמות פירוט כלי הרכב  מס"ד
 13 בלתי אחוד( כולל כלי רכב פרטי דו שימושי רכבים מסחריים )אחוד   .1
 2 סמ"ק( 278) 2018קטנועים פיאג'ו    .2
 33 א'( 95כלי רכב תפעוליים )תקנה    .3
 3 מלגזות )חשמליות(   .4
 7 ק"ג(  1200 – 500נגררים לתנועה בדרכים )  .5

 

 "טבלת תנאי הפוליסות לרכבי האוניברסיטה" 3-נספח א' .2.3

 . 2018-2021תביעות בביטוח רכב רכוש לכלי רכב בבעלות אונ' תל אביב בשנים יכוז נתוני "ר  4-נספח א' .2.4

תהיה בהתאם להצעתו הכספית שתוגש על ידו  א מכרז זה שונ  השירותיםעבור אספקת  למציע הזוכה  התמורה .3
כמפורט בהסכם ההתקשרות  בפועל  ביצועםבכפוף ללמכרז ו'  בכנספח במסגרת הצעתו למכרז בטופס המצורף 

 . ' למכרז זהז נספח

 :ההתקשרותתקופת  .4

  1.5.2022, החל מיום  ))שישים חודשים  60תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה   .4.1
ליום   "   30.4.2028ועד  )להלן:  כלולים(  התאריכים  ההתקשרות)שני  כי  תקופת  בזאת  מובהר   .)"

 . שנתיות בכל אחת מהשנים של תקופת ההתקשרותהחברה תנפיק פוליסות ביטוח 
ובסיומה תחל    30.4.2023עד    1.5.2022-מ   תהיהתקופת הביטוח: "תקופת הביטוח הראשונה":  

 .חודשים נוספים, לאורך כל תקופת ההתקשרות 12תקופת ביטוח שנייה וחוזר חלילה למשך 
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ת  .4.2 לפני  ההתקשרות  תקופת  את  לסיים  האפשרות  תינתן  הזוכה  ביום  למציע  וזאת  תוקפה  ום 
 .)שניים עשר( חודשים לאחר מכן 12ובכל    30.4.24

לעיל יהיה רשאי המציע הזוכה להודיע לאוניברסיטה על סיומה של תקופת   במועדים האמורים 
לפחות   בכתב  בהודעה  וזאת  מראש  90ההתקשרות  תקופת  .  יום  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען 

 . ההתקשרות תהא זהה וחופפת לתקופת הביטוח

לאוניברסיטה שמורה הזכות הבלעדית לסיים את ההתקשרות בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי   .4.3
של   ובכתב  מראש  בהודעה  שהיא,  סיבה  הזוכה.     60ומכל  למציע  יום  סיום   )שישים(  של  במצב 

ההתקשרות האוניברסיטה תחליט האם לסיים גם את תקופת הביטוח ולקבל את החזר הפרמיה  
הביטוח תישאר בתוקפה עד למועד הסיום הקבוע מראש והפוליסות שהונפקו  היחסי או שתקופת  

 .יישארו בתוקפן עד לתום תקופת הביטוח

המציע הזוכה, אף אם     עוד מובהר, כי אין בסיום ההתקשרות בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיו של .4.4
וכה יהא חייב  מועד תחולתן או מימושן או יישומן הנו לאחר תום תקופת הביטוח, וכי המציע הז

 . למלא התחייבויות אלה במלואן, אף לאחר תום תקופת הביטוח

  סף להשתתפות במכרז: תנאי .5

באופן    על המציע לעמוד בעצמו בכל התנאים  .מפורטים תנאי הסף ההכרחיים להשתתפות במכרז זהלהלן  
לא תתקבל הצעה המוגשת בידי מספר תאגידים ו/או  .  , לא באמצעות קבלן משנה ו/או אחר מטעמומצטבר

 : מציעים ו/או גופים אחדים במסגרת ההליך

 כלליים: תנאי סף  .5.1

מסוגו   .5.1.1 תאגידים  לגבי  דין  עפ"י  המתנהל  במרשם  כדין  בישראל  הרשום  תאגיד  הינו  מציע 
 והוא אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון. 

ו 2המציע עומד בדרישות סעיפים   .5.1.2 ציבוריים, תשל"ו  1ב' 2  -ב'  גופים    1976-לחוק עסקאות 
" ציבוריים)להלן:  גופים  עסקאות  בכל  חוק  מחזיק  וכן  חוק  "(  לפי  הנדרשים  האישורים 

 . עסקאות גופים ציבוריים

 תנאי סף מקצועיים:  .5.2

המציע הינו חברת ביטוח המורשית לפעול בישראל עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים   .5.2.1
 , בעלת רישיון בתוקף בענף ביטוח כלי רכב. 1981-)ביטוח(, התשמ"א

הינו בעל ותק של שנתיים רצופות  במועד האחרון בהגשת הצעות למכרז זה, המציע    וותק: .5.2.2
וכלי   הרכב  לסוגי  ג'  צד  ביטוח  מקיף;  ביטוח  חובה;  רכב  ביטוח  שירותי  במתן  לפחות 

 278התחבורה כמפורט: רכבים מסחריים )כולל כלי רכב פרטיים דו שימושיים(; קטנועים )
 .סמ"ק(; כלי רכב תפעוליים; מלגזות נגררים; לתנועה בדרכים

 .  הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז.  נוסח זה הינו תמצית בלבד 

 : הגשת ההצעה .6

על המעטפה לא יהיו כל סימני זיהוי פרט לכיתוב: "מכרז מס' הס'    במעטפה אחת סגורה היטב ההצעה תוגש  
זו תכיל את    4/2022 מסמכי המכרז    כללמתן שירותי ביטוח לכלי רכב של אוניברסיטת תל אביב". מעטפה 

ו  ההתקשרות,  הסכם   הכספית,  ההצעה  ב'  נספח  ומסמכי    כלכולל  הסף  תנאי  להוכחת  נדרשים  האישורים 
 . הבהרות )ככל שיהיו(, הפוליסה המוצעת ע"י המציע
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 : תמצית -תהליך בחירת המציע הזוכה  .7

 תיאור השלב  שלב 

 א
רק הצעות אשר תעמודנה בכל תנאי הסף במצטבר   -בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף  

 תעבורנה לשלב ב' "בחינת ההצעה הכספית".  
 משקלול ההצעה. 100%מהווה  – בחינת ההצעה הכספית ב

 ג
   בחינת ההצעות ודירוגן. –בחירת ההצעה הזוכה 

 בכוונת האוניברסיטה לבחור זוכה אחד וכשיר שני.  

 :השתתפות במכרז .8
יש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה    ההשתתפות במכרז ללא תשלום.

 ולהגיש על גביהם את ההצעה. אין לשנות את מסמכי המכרז!

 במסמכי המכרז:עיון  .9
שכתובתו היא:    באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטהמסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום  

http://tenders.tau.ac.il  ,)"והנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב )להלן: "אתר המכרזים 

 קבלת פרטים נוספים והליך הבהרות: .10

מציע המעוניין לשאול שאלות, להעלות השגות, לקבל הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז, יוכל לעשות  
האוניברסיטה עד מועד  זאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, שעליו לשלוח במקביל לשני נציגי  

 אחרון למענה על שאלות ההבהרה להלן: 
 

 דוא"ל  תפקיד  שם הנציג 

 mosheit@tauex.tau.ac.il מנהל צוות מכרזים  משה איטח 

 shechtmanl@tauex.tau.ac.il עורכת המכרז  לאה שכטמן 

   :לוח הזמנים במכרז .11

 : להלן ריכוז התאריכים להליכים המתבצעים במכרז זה

 תאריך  הליך  מס"ד
 27.3.2022 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:   .1
 31.3.2022 מועד אחרון למענה על שאלות ההבהרה:  .2
 בדיוק  12:00עד השעה   11.4.2022 אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים:מועד   .3

: את המעטפה הסגורה יש להחתים בשעון האלקטרוני )הנמצא בסמוך לתיבת המכרזים( ולהפקיד  חשוב מאד
(, בניין לוגיסטיקה ובטחון, קומה  14במשרדי אוניברסיטת תל אביב, )כניסה משער    1בתיבת המכרזים מס'  

בימי א301מס'  ג', חדר   בין השעות  -,  לעיל. את    15:00–  9:00ה  ועד למועד האחרון להגשת הצעות המצוין 
 ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד ולא באמצעות הדואר!  

האוניברסיטה רשאית לעדכן, לשנות ו/או לדחות את המועדים המפורטים בסעיפים לעיל עפ"י שיקול דעתה  
 . "דעה ב "אתר המכרזיםהבלעדי, והיא תפרסם על כך הו

באחריות המציע להתעדכן מעת  . באתר המכרזיםתיקונים, שינויים והבהרות כאמור, ככל ויהיו הם יפורסמו  .12
 .http://tenders.tau.ac.ilלעת באתר המכרזים שכתובתו היא: 

 .  המכרז במסמכי  המופיע הנוסח יקבע המכרז, במסמכי לאמור זו במודעה האמור בין  סתירה  של מקרה בכל .13

 בברכה,
 משה איטח 

 מזכיר וועדת מכרזים 
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