
תאגיד המים והביוב מי רמת גן בע"מ ח.פ. 514801547 (להלן: "המזמין") מזמין בזאת מציעים ליתן 

הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מספר 02-08/2019 למתן שירותי ביטוח  (להלן:"המכרז").   

המועד האחרון להגשת ההצעות יחול ביום 16.09.2019 בשעה 13:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת 

הצעות"). הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. 

לצורך הגשת הצעה למכרז וקבלת מסמכי המכרז, על המציעים להירשם כמשתתפים במכרז החל מיום 

20.08.2019 ועד ליום 09.09.2019.  

ניתן להירשם במשרדי המזמין ברחוב אבא הלל 14, רמת גן, קומה 7 אצל הגברת מירית קלם (להלן: 

 . miran@kl-lawoffice.com:משרדי התאגיד") או באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת המייל שלהלן"

בנושא המייל יש לציין "רישום למכרז מס' 02-08/2019 למתן שירותי ביטוח" וכן לציין את פרטי 

המציע ואיש הקשר מטעמו. על המציע לוודא כי הודעתו התקבלה.  

מסמכי המכרז ישלחו למציעים שירשמו כמפורט לעיל אל תיבת הדוא"ל ממנה נשלחה בקשת הרישום. 

מציע פוטנציאלי שלא נרשם כאמור לא יוכל להגיש הצעה למכרז.  

ההצעה, לרבות חוברת המכרז, ויתר האישורים והמסמכים, יוגשו בתוך מעטפה סגורה, במסירה ידנית 

לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי התאגיד. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יביא לפסילת 

ההצעה. 

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות להלן: 

חברת ביטוח בעלת רישיון מבטח ישראלי בר תוקף, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים  א. 
פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, בענפי הביטוח הבאים: רכוש, תאונות וחבויות.

להוכחת עמידה בתנאי סף זה תצרף חברת הביטוח העתק של רישיון מבטח ישראלי בר תוקף 
מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, עם פירוט סעיפי הביטוח 

הנדרשים לעיל. 
ההצעה תוגש באמצעות סוכן ביטוח העומד בכל התנאים הנדרשים בסעיף ב להלן.  

או לחלופין:  

סוכן ביטוח מורשה המקיים את התנאים המצטברים הבאים: ב. 

בעל רישיון סוכן בר תוקף, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),  .1
התשמ"א – 1981, בענפי הביטוח הכלולים במכרז, קרי: ביטוח כללי (רכוש, חבויות 

ותאונות).
בעל אישור מאת חברת ביטוח העומדת בתנאי הסף שבסעיף 3(א) לעיל, כי הוא מורשה  .2

לייצגה וכי חברת הביטוח מסכימה לתנאי המכרז.
בעל ניסיון של 4 שנים לפחות (בין השנים 2014 - 2018) במתן שירותי ביטוח לרשויות   .3
מקומיות או תאגידים מוניציפאליים, בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז, ומעניק 

שירותים בפועל לפחות 2 תאגידי מים. 
הינו בעל תיק ביטוח כללי (ללא ביטוחי חיים ופנסיה) בהיקף פרמיות של -.5,000,000 ₪   .4

לפחות בתקופת 12 החודשים שקדמו להגשת ההצעה.

לעניין פסקה ב' לעיל ייחשב משתתף כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן:  ג. 

המשתתף הינו תאגיד, אשר חבר בו או מנהל בו או שותף בו או בעל מניות המחזיק ב-   (1
30% מהבעלות בו - הינו בעל ניסיון. 

Dummy Text
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המשתתף הינו יחיד, אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק ב- 30%   (2
מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון. 

המשתתף הינו התאגדות של מס' תאגידים אשר אחד או יותר היו בעלי ניסיון, לרבות   (3
ניסיון מכוח האמור בס"ק (1) ו- (2) לעיל. 

 
המשתתף מחזיק בתעודה לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  ג. 

 חובות מס), התשל"ו-1967.
 

המשתתף הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק.  ד. 
 

העדר הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון, אי  ה. 
העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת 
ההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981; היה המעוניין להשתתף 

 במכרז תאגיד - היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהלי הבכירים.
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


