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אוניברסיטת חיפה
מכרז מס' 24/2018
לאספקת שירותי ייעוץ ביטוחי לאוניברסיטת חיפה
תשובות לשאלות ההבהרה מס' 1
להלן מענה לשאלות הבהרה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז.
שאלה
עמודים
הסעיף
סודר

תשובה

כללי
2

1

נבקש לקבל אישורכם להגיש את ההצעה על
גבי המסמכים שפורסמו באתר האינטרנט
של האוניברסיטה ולא על גבי חובת המכרז
המקורית

מסמך א' ,כתב הוראות למגישי הצעות למכרז
האם עו"ד ומוסמכים במנהל עסקים בעלי
ניסיון של שנים רבות בענף הביטוח הם
בגדר "עובדים מקצועיים בעלי השכלה
אקדמית בתחום הביטוח".
לתשומת ליבכם לא מוכר לנו אף גוף ייעוץ
בישראל העונה לתנאי סף לגבי סעיף 5ב'
כלשונו

2

(5ב)

4

א .נבקש להפחית את מספר העובדים
המקצועיים בתנאי הסף מ  10עובדים ל
–  6עובדים בעלי השכלה אקדמית
בתחום משפטים ו/או כלכלה ו/או
ביטוח שלפחות  3מהם עורכי דין ואשר
להם ניסיון מוכח ביעוץ ביטוח מעל 5
שנים לפחות.
ב .על פי מסמכי המכרז לא נדרש מספר
מינימלי של עובדים  /אנשי קשר למתן
השירותים בפועל לאוניברסיטה.
המציע נדרש לציין איש קשר אחד.
ולפיכך לא ברור מדוע מלכתחילה
נדרשים בתנאי הסף לפחות  10עובדים
מקצועיים .הדרישה אינה מידתית
מבוקש לשנות את נוסח הסעיף כך שיהיה
כדלקמן" :למציע משרד ישראלי אשר בו
לפחות  2עובדים מקצועיים ,בעלי השכלה
בתחום הביטוח ורישיון מטעם המפקח על
הביטוח ,כאשר עובד אחד לכל הפחות הינו
משפטן המתמחה בתחום הביטוח בעל
ניסיון בביטוח ומתן הערות לסעיפי הביטוח
בחוזים/מכרזים ולהכנת אישורי ביטוח
הנספחים להסכמים/מכרזים

חתימת המציע________________:

1

מקובל.
מובהר כי אין לעשות כל שינוי
במסמכי המכרז ,ובמקרה של אי
התאמה בין ההצעה שתוגש לבין
חוברת המכרז המקורית תיגבר
חוברת המכרז המקורית.
מקובל.
תנאי הסף יעודכן באופן הבא:
" למציע משרד ישראלי אשר בו
לפחות  10עובדים מקצועיים ,בעלי
השכלה אקדמית בתחום הביטוח
ו/או המשפטים ,כאשר מתוכם עובד
אחד לכל הפחות הינו עו"ד המתמחה
בתחום הביטוח ,בעל ניסיון בניסוח
ומתן הערות לסעיפי הביטוח
בחוזים/מכרזים ולהכנת אישורי
ביטוח הנספחים להסכמים/מכרזים"
לא מקובלת הבקשה
א.
להפחתת מספר העובדים.
בתחום ההשכלה ראו מענה לשאלה
לעיל.

אין דרישה לכמות
ב.
מינימאלית של אנשי קשר במסמכי
המכרז .אכן יש לציין פרטי איש
קשר וכן פרטי  10עובדים כנדרש
בתנאי הסף כאמור( .לידיעה בלבד-
כיום אנו עובדים עם כ 5-עובדים
מולנו מטעם היועץ הנוכחי).
לא מקובל.
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סודר

הסעיף

עמודים

3

(5ב),
סעיף  5במסמך ב
ולסעיף א' בנספח
 5למסמך ב'

4

(5ג)
מסמך ב' סע' 6
נספח  6למסמך
ב'
(5ו)
(9ו)()8
נספח  3למסמך
ב'

4

5

6

(10ב)

7

(10ב) פיסקה
שלישית-ניסיון
במתן שירות
לאוניברסיטאות

שאלה
במסגרת הסעיף קיימת דרישה כי משרד
הייעוץ יעסיק לכל הפחות  10עובדים
מקצועיים בעלי השכלה אקדמית בתחום
הביטוח.
נודה לשינוי דרישת הסף כך שמשרד היועץ
יעסיק לפחות  10עובדים בעלי השכלה
אקדמית.
נבקש להבהיר כי המוסד היחיד בארץ אשר
מקנה תואר אקדמי בתחום הביטוח כיום
הינו מכללת נתניה ומרבית העוסקים
בתחום הייעוץ בביטוח כיום אינם בוגרי
מוסד זה .אי לכך ,אנו סבורים כי מדובר
בדרישה אשר אינה ישימה

תשובה
ראו גם תשובה לשאלה מס'  2לעיל.

4
15
24

נבקש להוסיף כחלופה כי המציע הינו משרד
עורכי דין ו/או שותפות ו/או עוסק מורשה

לא מקובל .אין שינוי במסמכי
המכרז.

4
8
20

נבקש להבהיר כי הסעיף והנספח רלוונטי
לחברות ואינו רלוונטי למשרד עורכי דין

ראו תשובה לשאלה  4לעיל .אין שינוי
במסמכי המכרז.

9

נבקש לכלול במסגרת ניקוד האיכות חלופות לא מקובל .אין שינוי במסמכי
המכרז.
נוספות לקריטריון של מספר
אנו רואים חשיבות רבה להיכרות עם
האוניברסיטאות להם מייעץ/ייעץ היועץ
המאפיינים המיוחדים של מוסדות
לדוגמא:
להשכלה גבוהה .מכל מקום מדובר
 מספר הגופים הציבוריים ו/אובמרכיב אחד מבין מרכיבי כל הציון
הממשלתיים להם מייעץ היועץ,
הסופי.
 שנות ניסיון ו/או ותק של משרדהיועץ ו/או היועצים במשרד בתחום
יעוץ הביטוח,
 מספר הלקוחות אשר מספרהעובדים אצלם הינו למעלה
מ  500עובדים וכו,
 מספר הלקוחות אשר היקףהפעילות הכספי השנתי (מחזור
כספי) עולה על חצי מילארד ₪
ומעלה.
 מספר הלקוחות עם היקפי פרמיותמשמעותיים (מעל )₪ 2,000,000
ניקוד האיכות (מספר האוניברסיטאות
להם נותן היועץ שרות) לא משקף בהכרח
את הידע והניסיון המקצועי במתן יעוץ
לגופים גדולים/ציבוריים/ממשלתיים,
ולפיכך נבקש לבחון החלופות המוצעות ו/או
אחרות על מנת לא לפגוע בשוויון
ההזדמנויות של המציעים.

חתימת המציע________________:

נבקש להחליף את המילה "בחמש" במילה ב מקובל.
"עשר"
2
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סודר

הסעיף

מסמך ב' ,הצעה למכרז
(6ט)
8

עמודים
16

תשובה

שאלה
מבוקש לבטל את ההערה בעסק זעיר" :לא
רלוונטי למכרז זה"

לא מקובל .אין שינוי במסמכי
המכרז.

9

(3ב)()16

27

נבקש ביטול הסעיף ו/או הבהרה כי הכוונה
היא לקבל ולהנחות אודות דוח ניסיון
התביעות המתקבל מחברות הביטוח
(להבדיל מניהול ומעקב אחר כל תביעות
האוניברסיטה)

לא מקובל.

10

4

28

במסגרת הסכמי ייעוץ מסוג זה נהוג כיום
להגביל את אחריות היועץ לאחריות ישירה
בלבד המוגבלת בסכום .בהתאם לאמור
לעיל נודה לביצוע התיקונים הבאים בסעיף:
תיקון האחריות החלה על היועץ
א.
לאחריות עפ"י דין.
נודה לתיקון הסעיף כך שיובהר
ב.
כי היועץ לא יהא אחראי
לנזקים תוצאתיים ו/או עקיפים
מכל סוג.
נודה להוספת מגבלת אחריות
ג.
לסעיף ע"ס  10,000,000יורו

11

(4א)

28

12

(4ב)

28

מסמך ג' ,נוסח ההסכם

א .נבקש להחליף את המילים
"אחריות מלאה ובלעדית" ובמילים
"אחריות על פי דין".
ב.

א.
ב.

ג.

כמו כן נבקש למחוק את המשפט
האחרון בסעיף המתייחס ל"בר
רשות" ואינו רלוונטי למתן שרותי
היועץ
נבקש אישורכם למחוק את המילה
"לפצות" מהרישא של הסעיף.
בנוסף ,נבקש להוסיף לסעיף את
הסיפא שלהלן:
"האמור כפוף להודעה מראש
ליועץ מאת האוניברסיטה
אודות כל תביעה ו/או דרישה,
מתן אפשרות להתגונן.
השיפוי יהיה בהתאם לפס"ד חלוט"

א .מקובל.
ב .לא מקובל.

ג .לא מקובל.
א .מקובל.

ב .מקובל" .בר הרשות" יימחק
ויהיה" :היועץ ו/או מי
מטעמו"
א .לא מקובל.
ב .מקובל.

ג .מקובל.

מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.
המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.

חתימת המציע________________:

3

