עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 28-2015-18
הזמנה להציע הצעות לביטוח רכוש וחבויות לעיריית הרצליה
הודעה
 .1עיריית הרצליה )להלן" :העירייה"( מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לעריכת ביטוחי העירייה הכוללים ביטוחי
רכוש ,ביטוחי חבויות וביטוחים אחרים ,הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
 .2תקופת ההתקשרות תהא החל מיום  1.1.2016ועד ליום  ,31.12.2016כאשר לעירייה תוקנינה ) 4ארבע( אופציות
להאריך את תקופת ההתקשרות ב) 4-ארבע( תקופות נוספות ,בנות ) 12שנים עשרה( חודשים ,כל אחת.
 .3רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות ,הצעותיהם
עומדות בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות ,המפורטים להלן:
א .המציע הוא חברת ביטוח מורשית כדין ,בעלת רישיון בר תוקף בישראל מאת המפקח על הביטוח ,למתן שירותי
ביטוח רכוש וביטוחי חבויות.
ב .למציע הון עצמי של  ₪ 500,000,000לפחות בשנים  2013ו.2014-
ג.

המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

ד .נוסח הפוליסות המוצעות יהיו בהתאם לנוסח הפוליסות המפורסמות במסמך ד' או לחילופין לנוסח הפוליסות
הסופי שתפרסם העירייה לאחר הליך ההסתייגויות הקבוע בסעיף  5להלן.

 .4ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום )שלא יוחזר בכל מקרה( במזומן בלבד ,של ) 600שש
מאות( שקלים חדשים ,במזכירות ועדת המכרזים של העירייה ,ברחוב הנדיב  ,2הרצליה ,בימים א' ,ג' ,ד' ,ה' בין
השעות  12:00-08:00וביום ב' בין השעות .18:00-16:00
 .5שאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז ו/או ההסתייגויות ממפרט הביטוחים המצורף למכרז יש להפנות עד ליום
) 15.10.2015כולל( באמצעות דואר אלקטרוני  .tagila@013.netככל שתחליט העירייה לקבל אי אלו
מההסתייגויות למפרט הביטוחים ,תפרסם העירייה מפרט ביטוחים מתוקן ,וזאת עד ליום  ,29.10.2015ומפרט זה
יחול באופן אחיד על כל ההצעות שתוגשנה.
 .6על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן ,לטובת העירייה ,בסך
של ) 50,000חמישים אלף( שקלים חדשים ,כמפורט במסמכי המכרז להלן.
 .7ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  16.11.2015עד השעה  12:00בצהרים ,למזכירות ועדת
המכרזים ,רחוב הנדיב  ,2הרצליה .ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים עד
המועד האמור.
 .8אין להגיש הצעה על-ידי מספר מציעים במשותף ,והצעה משותפת שכזו תיפסל.
 .9בלי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של העירייה על-פי מסמכי המכרז ו/או על-פי כל דין ,מובהר בזאת ,כי העירייה
שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש ,וכן את הזכות שלא לקבל אף הצעה שהיא.

בברכה,
משה פדלון
ראש העירייה
________________
חתימה וחותמת המציע

