מועצה מקומית דיר חנא
מכרז זוטא מס' 3 /12

ביטוח לתקופה  1/2/2012ועד 31/1/2013

 .1המועצה המקומית דיר חנא מכריזה בזאת על רצונה לקבל הצעות לביטוח המועצה המקומית
דיר חנא ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ,לתקופה החל מ  1/2/2012שעה  00:00וכלה ביום
 31/1/2013בשעה  ,24:00עם אפשרות להאריך את הביטוח לפי אותם תנאי לתקופה נוספת
של עד שנתיים קלנדריות נוספות.
 .2על המציעים להיות סוכני ביטוח ו/או חברות ביטוח אשר יש בידם אישור סוכן/סוכנות ביטוח
מאת המפקח על הביטוח בהתאם לענפים הרלוונטים כנדרש בהצעה וכן כי הם מנהלים
ספרים עפ"י דין .על מגיש ההצעה לצרף אישורים עדכניים בתוקף.
 .3את ההצעה יש לחלק לפרקים בהתאם לדף ההצעה אשר הכינה המועצה המקומית דיר חנא.
 .4יש לציין כי הביטוח הנדרש הינו ביטוח מפני אחריות לצד ג' (נזקי גוף) ,ביטוח חבות מעבידים,
ביטוח מבני ציבורי מפני כל נזק לרבות אש ,מים שטפון ,רעידת אדמה וכו' ,שחזור מסמכים,
כספים בהעברה ,ביטוח מחשבים וכו' ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .5את מסמכי המכרז ,ניתן לקבל ללא כל תשלום ,באמצעות פניה למועצה המקומית דיר חנא
טל 04-9302036 :או בפקס ,04-9302013 :ואלה יועברו למציעים באמצעות פקסימיליה.
 .6המועד האחרון להגשת ההצעות עפ"י תנאי המכרז הינו עד יום__ ___24/1/2012שעה .19:30
את ההצעות יש להכניס לתוך מעטפה סגורה ,בצירוף המסמכים הרלוונטים (אישור ניהול
ספרים ,רישיון סוכן/סוכנות ביטוח ,המלצות וכו') ולמסור במסירה אישית בלבד למזכירות
ראש המועצה המקומית דיר חנא לצרכי הפקדת ההצעות בתיבת המכרזים.
 .7במידה והמציע הינו חברה או שותפות רשומה ,עליו לצרף תעודת התאגדות של החברה ואשור
עדכני במקור או מאושר בהעתק נאמן למקור בדבר מורשי החתימה של התאגיד .הצעה אשר
לא יצורף אליה מסמכים כאמור תפסל .
 .8המועצה ו /או מי מטעמה אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה
אחרת .ובין יתר שיקוליה ,משקל ניכר ינתן לסכום ההשתתפות העצמית אשר יצויין על ידי
המציע במיוחד בסעיף האחריות כלפי צד ג' כאמור במסמכי המכרז .
 .9מובהר למציעים כי בהתאם לדרישות משרד הפנים ,לשמה של המועצה המקומית דיר חנא
כמבוטחת יש להוסיף גם את "מדינת ישראל" כמבוטחת נוספת בעת הנפקת הפוליסה .
 .01כתנאי מהוראות המכרז מובהר כי לא תתקבל כל הצעה אשר יתקיים בה אחד ו/או יותר
משני התנאים להלן .1 :כי סכום הפרמיה הכולל בה הינו מעל ל 200 -אלש"ח .2 .כי
ההשתתפות העצמית בפרק אחריות כלפי צד ג' הינה מעל לסכום של  ₪ 30,000למקרה .כל
הצעה אשר יתברר כי אינה מקיימת את האמור תיפסל ולא תובא כלל לדיון.
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