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  לשכת ראש המועצה

 201/202פרסום מכרז מס'  

להציע הצעות לעריכת ביטוחי    מועצת ג'סר אזרקא מכריזה בזאת על כוונתה
 מ.מ גיסר אל זרקא 

 על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז:

 
 בעל רישיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז.   .1

יש לצרף צילום נאמן למקור של רישיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף בכל ענפי הביטוח 
 הכלולים במכרז.  

 .  2016-2021בעל ניסיון קודם בעריכת ביטוחים של רשויות מקומיות בשנים  .2
 

  12מיליון ₪ לפחות בתקופת   5ת בביטוח אלמנטרי של  בעל תיק ביטוח בהיקף של פרמיו .3
 החודשים שקדמו לפרסומו של המכרז. 

 
יש לצרף העתק "נאמן למקור" של  בעל אישור מאת החברה המבטחת כי הוא מורשה לייצגה .4

 האישור כאמור. 
 על הסוכן לבקר במועצה לצורך טיפול בנושאי הביטוח, לפי דרישת המועצה.    הערה:           

 
בלתי מותנית לטובת מועצת ג'סר אזרקא לפי הנוסח   על המשתתפים לצרף ערבות בנקאית .5

 . 20.03.2022בתוקף עד   ₪ 20,000ע"ס המצורף בחומר המכרז ,  
 

 אופן הגשת ההצעה 
 

על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות ותנאי המכרז, וכן את יתר מסמכי  
המכרז שנמסרו לו על ידי המועצה, במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי המועצה לא  

יובהר כי משלוח    01/2022. על המעטפה יצוין: "מכרז  פומבי מס'  12:00בשעה    01.202231.יאוחר מיום  
 ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל אינו עונה על דרישות המכרז.  

 
 רכישת מסמכי המכרז 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת גבייה של המועצה בגיסר אל זרקא  )להלן:   "משרדי   
שלא יוחזרו בכל מקרה. החל    ₪  2500תמורת  ,  16:00לשעה    08:00ה'  בין השעה    –המועצה"(, בימים א'  

רורים בקשר לרכישת  ילב,  , ניתן לשלם במזומן, באמצעות המחאה או בכרטיס אשראי3.01.2022מיום 
 מנהלת לשכת ראש מועצה . מסמכי המכרז יש לפנות  לגב' מונאיא עמאש 

 
 עיון במסמכי המכרז 

 
ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי המועצה אצל    המכרזעיון במסמכי 

ה'  בשעות העבודה המקובלות או באתר האינטרנט   – )להלן: "משרדי המועצה"(, בימים א'   המנכ”ל
 .  03.01.2022, החל מיום  www.jeser.m.org  המועצה של

 
 שאלות והבהרותהליך 

 
ככל שמשתתף במכרז ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות בין הוראה אחת להוראות המכרז לחוקים  

ותקנות או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר להוראות המכרז ואופן פרשנותן עליו להודיע על כך בכתב,  
 . lishka@jisrazzarqa.muni.ilלכתובת דוא"ל   12:00בשעה  01.202211. ךוזאת לא יאוחר מתארי 

 
 בכבוד רב, 
 מוראש עמאש 

 ה ראש המועצ
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