
מכרז פומבי מס' -7/2013 הזמנת לקבלת הצעות מחיר 
לעריכת ביטוחי הקבע באצטדיון סמי עופר חיפה 

הנכם מוזמנים בזאת להגיש לחברה הכלכלית לחיפה בע"מ (להלן: "החברה") הצעות מחיר 
לביטוח רכוש ופעילות המבוטחים באצטדיון סמי עופר בחיפה בהתאם למפרט הביטוחים 

המצורף למסמכי המכרז (להלן: "האצטדיון"). 
האצטדיון עתיד לשמש כמגרשן הביתי של קבוצות הכדורגל החיפאיות וכן לארח משחקים 

בינלאומיים של נבחרת ישראל ואחרים וכן אירועי תרבות ובידור. החברה תנהל עבור עירית 
חיפה את האצטדיון. 

האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואין בו כדי לגרוע מהתנאים 
המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. במקרה של סתירה בין האמור במסמכי 

המכרז לבין האמור במודעה זו, יגברו מסמכי המכרז. 
הגשת ההצעות במכרז תיעשה רק על ידי חברת ביטוח (להלן- המציעה) העונה על תנאי הסף 

המפורטים להלן:
4.1 המציעה היא חברת ביטוח בעלת רישיון בר תוקף לפעול בישראל בכל הענפים הנכללים 

במפרט הביטוח.  
המציעה הינה חברת ביטוח בעלת עסקי ביטוח כללי ב- 12 החודשים שקדמו למועד   4.2

הגשת ההצעה במכרז בהיקף של 1,000 מיליוני ₪ דמי ביטוח ברוטו בענף הביטוח הכללי.   
למציעה כל האישורים והתצהירים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול   4.3

חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים) התשל"ו- 1976.  
המציעה צירפה להצעתה ערבות בנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז בגובה 50,000 ₪   4.4

להבטחת קיום התחייבויותיה על פי מסמכי המכרז.   
חברת הביטוח חייבת להיות מיוצגת על ידי סוכן ביטוח העומד בתנאי הסף המפורטים להלן:

בעל רישיון סוכן ביטוח על שמו או רישיון תאגיד מורשה על שם התאגיד בכל הענפים   5.1
הנכללים במפרט הביטוח.   

בעל ניסיון קודם מינימאלי כסוכן/תאגיד מורשה לתווך בענייני ביטוח בענפי הביטוח   5.2
הכלולים במכרז זה בשמונה השנים שקדמו לפרסום מכרז זה ברציפות. להוכחת תנאי סף   
זה יגיש סוכן הביטוח פרופיל משרד לרבות שנת תחילת הפעילות, לקוחות מרכזיים וכדומה.   

בעל תיק ביטוח בהיקף דמי עמלה בביטוח אלמנטארי בסך של שמונה (8) מיליון ₪   5.3
לפחות בתקופת 12 החודשים שקדמו להגשת ההצעה. להוכחת תנאי סף זה יגיש סוכן   

הביטוח אישור רואה חשבון.   
סוכן ביטוח העומד בתנאי הסף המפורטים לעיל ומבקש להשתתף במכרז יגיש לחברה מכתב 

חתום על ידו במסגרתו יפרט עד 3 (שלוש) חברות ביטוח העונות להערכתו על תנאי הסף 
ואשר אישרו לו בכתב כי הוא מורשה לייצגן במידה ויגישו הצעה במכרז ויזכו בו. המכתב 

יוגש על ידי סוכני הביטוח לחברה עד ליום 22.12.2013 בשעה 15:00 במעטפה סגורה עליה 
יצוין רק שם המכרז ללא ציון מזהה נוסף. למכתב יצורפו המסמכים הבאים:

אישור בכתב מאת חברות הביטוח שצוינו במכתבו של הסוכן כי הוא מורשה לייצגן לרבות  א. 
התחייבות החברה כי במידה ותגיש הצעה במכרז והצעתה תזכה תשכור את שירותיו של   
הסוכן במידה ובמסגרת ההגרלה שתערוך החברה יקבע כי סוכן זה מורשה לייצג אותה.   

צילום של רישיון סוכן ביטוח על שמו או רישיון תאגיד מורשה על שם התאגיד בר תוקף  ב. 
בכל ענפי הביטוח הכלולים במפרט.   

אישור רו"ח על היקף דמי העמלה שנגבתה על ידי סוכן הביטוח בביטוח אלמנטארי  ג. 
בתקופת 12 החודשים שקדמו להגשת המסמכים.   

ההתאמה בין סוכן הביטוח וחברת הביטוח תיעשה על ידי החברה בדרך של הגרלה   .6
כמפורט במסמכי המכרז.   

מובהר כי סוכני הביטוח אינם נדרשים לרכוש את מסמכי המכרז על מנת להגיש לחברה   .7
את המסמכים כמפורט לעיל. המציעות והמשתתפות במכרז הן חברות הביטוח ועליהן   

מוטלת חובת רכישת מסמכי המכרז.   
המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז, לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל   .8

מידע רלבנטי אחר. להסרת ספק, התנאים המפורטים במודעה זאת כוללים תנאי סף   
להשתתפות במכרז בלבד. אי עמידת המציע בתנאי הסף תביא לפסילת הצעתו. כל יתר   

התנאים והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז. סוכן הביטוח ו/או המציע   
יהיו רשאים לעיין ללא תמורה במסמכי המכרז במשרדי החברה.   

דמי ההשתתפות במכרז הינם בסך של 3,000 ש"ח בצירוף מע"מ שישולמו לזכות החברה   .9
הכלכלית לחיפה בע"מ, בהעברה בנקאית לזכות חשבון החברה בבנק איגוד סניף 81   

חשבון מספר 496800/66. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה ובשום נסיבות.  
את מסמכי המכרז ניתן לקבל, כנגד הוכחת תשלום כמפורט לעיל, בימים א' – ה', בין   .10
השעות 9:00-15:00, במשרדי החברה במגדלי מת"ם 3, קומה 7, מת"ם, חיפה (להלן:   

"משרדי החברה").   
שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז ניתן להפנות לחברה באמצעות הדוא"ל בנוהל   .11

המפורט במסמכי המכרז לכתובת – rivka@hec.co.il זאת עד לתאריך 2.1.2014 שעה 16:30.   
ההצעה תופקד בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 16.1.2014   .12

בשעה 15:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), הכל בהתאם לנוהל ולדרישות כמפורט   
במסמכי המכרז. אין לשלוח את ההצעה בדואר.  

                 גל פלג מנכ"ל 
החברה הכלכלית לחיפה בע"מ       


