מכרז מס' מ( - 2018)2041אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

שאלות ותשובות

מס' שאלה

מס' סעיף +
השאלה  /בקשה  /הבהרה
מס' עמוד
על אף האמור בסעיף  4.6שבעמוד  ,3עמוד 3
לא מצאנו בין דפי המכרז את ניסיון סעיף 4.6
התביעות בשלוש השנים האחרונות.
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בהתאם לתנאי המכרז ,מועד הגשת עמוד 8
ההצעות הינו עד יום ( 28.11.2018יום סעיף 8
ד') .בהתאם לסעיף ( 5.14פרק  2עמוד
 )16המוסד יודיע על זכיה עד ליום
( 1.12.2018יום שבת)  -באופן שיותיר
לזוכה שני ימים בלבד על מנת להפיק
את התעודות.
נבקש לעדכן סעיף זה ,כך שהזוכה
ימסור את התעודות תוך שבעה ימים
לכל היותר ,מיום בו המל"ל העביר את
כל הפרטים הנדרשים לשם הפקת
תעודות ביטוח החובה.
אין שינוי בתנאי הסף במכרז
נבקשכם לבטל את תנאי הסף הנקובים עמוד 8
תנאים אלו נקבעו בהתאם לצרכי
בסעיפים  12.4 – 12.3למכרז ,סעיפים
המונעים מחברות ביטוח חדשות  12.4- 12.3המוסד
ובכללם חברתנו שקבלה רישיון במהלך
שנת  ,2018מלהגיש הצעה למכרז זה.
ברצוננו לציין מספר עובדות חשובות
בעניין זה:
 .1החברה החדשה הינה בעלת רישיון
לפעול בענפי הביטוח נושא המכרז
ועברה את כל הבדיקות הקפדניות
של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון,
הממונה והמוסמכת לנושא.
 .2מעבר לחוסן הפיננסי ויכולת מתן
השירות שנבחנה כאמור על ידי
רשות שוק ההון וכן משרד האוצר,
לחברתנו הסדרי ביטוח משנה
יחסיים גבוהים ,עם החברות
המובילות בעולם ,להם דירוג של
לפחות .+A
 .3במסגרת מכרז לביטוח רכב
בבעלות עובדי מדינה ,אפשר החשב
הכללי לחברות חדשות (לרבות
לחברתנו) להגיש הצעות למכרז
ולבטח למעלה מ –  30,000כלי
רכב .לפיכך לא ברור מדוע המוסד
לביטוח לאומי בחר להוסיף תנאים
אשר לא מאפשרים מראש לחברה
חדשה ,שקבלה רישיון מבטח כדת
וכדין ,להגיש הצעה

1

3

תשובת המוסד לביטוח לאומי
להורדת ניסיון תביעות הראל +שרביט

– לחץ כאן.
הבקשה מאושרת
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לביטוח לכמות קטנה יחסית של כ –
 250כלים בלבד.
 .4נדגיש גם כי לצוות המנהלים ,לרבות
הבכירים שבהם ,ניסיון עשיר
בטיפול כמבטחים בקולקטיבים וציי
רכב ,מתקופת עבודתם רבת השנים
בענף.
.5
בהתאם לסעיף 2ג' לחוק חובת
המכרזים ,על עורך המכרז לפעול
ככל הניתן ,כדי לאפשר השתתפות
של עסקים זעירים במכרז ,דוגמת
החברה ואף לערוך התאמות לצורך
כך (כפי שעשה עורך המכרז ביחס
לעידוד נשים).
לעניין רכב ה"הונדה" המופיעה במס"ד
 ,1-3נבקש לוודא כי מדובר באופנוע
בנפח מנוע של  125סמ"ק.
נבקש לוודא כי נפח המנוע של קטנוע
הדיאלים המוזכר במס"ד  4הינו 125
סמ"ק
בגין שלושה כלי רכב (מסד  – 16סקודה
סופרב ,מס"ד  19טויוטה אוונסיס ומס"ד
 29טויוטה לנדקרוזר) לא ציינתם את
קוד הדגם של הרכב .נבקש כי תציגו את
קודי הדגם של כלים אלו על מנת שנוכל
לתמחרם.
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הבהרה :ביטוח החובה לאופנועים
יעשה על ידי החברה באמצעות
ה'פול'.
שאלה :מה משך ההתקשרות?
לפי סעיף זה ההתקשרות היא
לתקופה של שנתיים ועד ליום
.31.12.20
לפי כותרת המכרז ההתקשרות היא
לתקופה של שנה ועד ליום .31.12.19
הבהרה :החל מיום  1בינואר  2019לא
תחול ההוזלה בפרמיה לביטוח חובה
בגין דמי השבה מקרנית שהם כיום
בשיעור .7%
בקשה :סעיפי אופנועים צריכים
להיות כדלקמן 1,2,3,4 :ולא כפי
שנרשם.
אנא תקנו בהתאם.
הבהרה :ביטוח החובה לאופנועים
יעשה על ידי החברה באמצעות
ה'פול'.

עמוד 30
נספח ה'
מס"ד 3- 1
עמוד 30
נספח ה'
מס"ד 4
עמוד 30
נספח ה'
מס"ד ,16
 19ו – .29

אופנוע הונדה  125סמ"ק
אופנוע דיאלים  250סמ"ק
סקודה סופרב קוד הדגם 676360
טויוטה אוונסיס  2018קוד דגם
413222
טויוטה לנדקרוזר  2017קוד דגם
413670

סעיף 5.4
עמוד 3

מאושר

סעיף
6.1.2.1.9
עמוד 6

מדובר בטעות סופר
תקופת ההתקשרות היא למשך שנה

סעיף 4
עמוד 17

מאושר

סעיף ד
(מתחת
לטבלה)
עמוד 30

מאושר

סעיף 5.4
עמוד 3

מאושר

