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 רזתנאים להשתתפות במכ  . 2

  
זה במכרז  ב  רשאים להשתתף  העומדתליוישראיטוח  חברות  במכרז,   ות,  ההצעות  הגשת  במועד 

 תנאים המפורטים להלן:ב
 

נשוא מכרז זה    וחביטבענפי הלעסוק בישראל  תקף  שברשותה רשיון  לית  המשתתף הינו חברת ביטוח ישרא 2.1

 . 1981 -, התשמ"א שירותים פיננסיים )ביטוח(וח על וק הפיקחי על פ

 הנ"ל.  יאבתנ  ל עמידתומכתאות עעל המשתתף לצרף להצעתו אס
 

המשתתף 2.2 של  העצמי  פירעון  ההון  לכושר  נדרש  הון  יחס    ,לעניין  בדוח  ליום  פירעו כושר  המוצג  כלכלי  ן 

בחוזר מיום  חיסכון  ל שוק ההון, ביטוח וע ה  רונות שקבע הממונעקוההכללים  , המחושב על פי  31.12.2020

  500,000,000לסך של  הינו מעל    ,סי"(חוזר סולבנ"   :ן)להל  (2020  -  1  -  15ח  )חוזר ביטו  2020באוקטובר    14

 .מיליון ₪(מאות  חמש) ש"ח

   

 . "אזהרת עסק חי"ו  א תתף לא נכללה "הערת עסק חי"ון של המשבדו"ח הכספי המבוקר האחר 2.3

  
י  שמעו הדו"ח הכספשתתף" מי המבוקר האחרון של המ , מובהר בזאת, כי "הדו"ח הכספף זהיעס  לעניין  

כספים לאו    2019  מתייחס לשנת הכספים   כאמורדו"ח  וכי  המשתתף    לתר שיוב  ניכעדה  בוקרהמ   שנת 

 מאוחרת יותר.

ו"ח   רר  ישואל, יצרף המשתתף להצעתו  עיל  2.3  -ו  2.2תתף בתנאים שבסעיפים  ת המש לשם הוכחת עמיד

 .הנ"ל םעמידתו בתנאיר שאקור, על פי הנוסח הרצ"ב, הממ

ח  טובירת  חבדי  ל או על יידי בנק בישרא   לאה עשהוצאוטונומית,  ,  ורמק  ערבות  תורפמצ  המשתתף  להצעת  2.4

ביטוח  ח  קרי  ,בארץ בברת  לעסוק  רישיון  פי  ביטוח  שברשותה  הפיק על  שיחוק  על  פיננסיים  ורוח  תים 

  )שאינה המשתתף ו/או   ח וחיסכון יטוק ההון, בת שושומר  ת ויוערב  תןן למרישיו   וכן  1981-תשמ"א  )ביטוח(,

ו/או   המשתתף  שבשליטת  חברה  בשליטתה(שאינה  אינו  של  ,  שהמשתתף  סך  לבקשת  ₪,    200,000על 

כרז  תנאי מסמכי המ  םוזאת להבטחת קיו  22.9.2022  ליום  דע  , לפקודת החברה, בתוקףבמכרזף  תתהמש

 גמה. צ"ב כדומת הו ברהעוסח  פי נבמסגרתו, לסות פוליי התנאו

רת הביטוח עצמה ולא על  מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חב
 ידי סוכן שלה. 

   
אף אם הוא    ררבות כאמום או העתק או עותק של עוילית בלבד. לא יתקבל צבות מקורערה  יש לצרף להצע

 ערבות.א הוצימח יטות הבחבר על ידי הבנק אות מקור חתום בחתימו

 
בהת   יעמוד  לא  שהמשתתף  אימת  כל  לגביה  הערבות  את  להגיש  רשאית  תהא  פי  החברה  על  חייבויותיו 

 תנאי מכרז זה. 
 

ידי    עתהצ    2.5               על  תוגש  הנדרשיטית  פמש   אישיותהמשתתף  המסמכים  וכל  בלבד  כולל   םאחת    במכרז, 

 בד. ז בלשם המשתתף במכרו על הי י  הערבות,
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