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מס'   פומבי  צ'ארלס   2021/23מכרז  אורד  על שם  בספורט  למצוינות  עבור המכון הלאומי  ביטוח  פוליסות  לרכישת 
 וינגייט  

מציעים להגיש הצעה    להזמין   בזאת  מתכבד  ,"(המכוןהמכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )"
 . שבנדון למכרז

לחוק    2שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף    מציע;  אשר הינו תאגיד הרשום כדין בישראל מציע    –  תנאי סף 
אשר הינו חברת ביטוח  מציע ; זהלחוק   1ב'2 -ב' ו 2בדרישות סעיפים  וכן עומד  1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

והתקנות    1981- לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א  , בעלת רישיון מבטח ישראלי תקף על שמו
בחוק   כהגדרתו  הביטוח  על  הממונה  ידי  על  לו  שניתן  לרישיון  בהתאם  האלמנטרי,  הביטוח  בענף  פיו,  על  שהותקנו 

מי בסך , הינו בעל הון עצ31.12.2019אשר נכון ליום    מציעבמסמכי המכרז;    הפיקוח האמור, בכל הענפים המפורטים
 .₪ לפחות, בהתאם לדוחות כספיים מבוקרים 500,000,000של 

רשאי לנהל עם המציעים במכרז משא ומתן, בהתאם לתכולות ולתנאים המפורטים במסגרת א הי  המכון –משא ומתן 
 . מסמכי המכרז

  . , כמפורט במסמכי המכרזחודשים  48של עד ואופציה חודשים  12 – ביטוחתקופת ה

 . "מכרזיםבלשונית " www.wingate.org.il :באתר המכון בכתובתניתן לעיין    – המכרזמסמכי 

ניתן להשתתף במכרז ולהגיש הצעה ו/או לפנות בשאלת הבהרה בקשר למסמכי המכרז, באמצעות    –למכרז  רישום  
כפי    דוחות כספייםתשומת לב המשתתפים לסייגים בנוגע להעמדת    .מוקדם לתיבה מקוונת  רישום לעיון המצעים, 

 שהם מפורטים במסמכי המכרז.

   .12:00 הבשע 08.06.2021 עד ליום ,שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות התיבה המקוונת – שאלות הבהרה

 .12:00 בשעה 21.06.2021עד ליום  הצעה תוגש לתיבה המקוונת, –מועד הגשת הצעות 

בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן  המכון  כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של  
המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה כלולים במסמכי המכרז המפורסמים  לגבי כל שינוי או עדכון כאמור.  שוטף

ורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז, התאמה בין התנאים המפ -בלבד. במקרה של סתירה או אי מכון  באתר ה
המכרז מסמכי  לעצמ  המכון  . יקבעו  ומועדיו,    ו שומר  המכרז  תנאי  את  לשנות  ו/או  לבטל  הזכות  כמפורט    להכואת 

 במסמכי המכרז. 

https://www.wingate.org.il/

