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חברת קנט  -קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות (להלן" :החברה") מזמינה בזאת מועמדים
העונים על כל תנאי הסף שלהלן ועל תנאי הסף המפורטים בכל פרק ,להגיש מועמדות להיכלל
ברשימת המציעים של החברה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לעדכן את רשימת המציעים מעת לעת בדרך של פרסום באתר
האינטרנט של החברה המזמין מציעים/ספקים נוספים להצטרף לרשימת המציעים ו/או בדרך
של גריעת מציעים בלתי מתאימים מן המאגר.
 .1ספק המבקש להיכלל במאגר הספקים לתחום העיסוק המפורט לעיל יגיש בקשה
במערכת באתר האינטרנט של קנט בצירוף כל הפרטים והמסמכים הנדרשים והכל
כמפורט להלן.
 .2בקשת הספק תיבדק על ידי ועדת המכרזים של החברה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי
של הועדה ,בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו על ידו.
 .3באחריות הספק לעדכן את החברה בדבר שינוי פרטים הרלוונטיים לרישומו במאגר.
החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי ,תעדכן את רשימת הספקים אחת לשנה או אחת
לתקופה בהתאם לפרטים שיומצאו על ידי ספקים.
 .4יובהר כי מטרת הליך זה הינה הקמת ספר ספקים ומאגרי מציעים לביצוע שירותים
ואינו מחייב את החברה באופן כלשהו להזמין שירותים כלשהם מאיזה מהמציעים אשר
ברשימה.
יכללו
התקשרות עם ספק הרשום במאגר תיערך בכפוף לקיום הליך מכרז סגור או פנייה
תחרותית בין מספר ספקים מתוך המאגר ,הכל בהתאם להוראות הדין ובהתאם
לאמות המידה שתיקבע וועדת המכרזים בהתאם לשיקול דעתה.

.1

תנאי סף כללים:
 .1.1המציע רשום בכל מרשם רלוונטי המתנהל על פי דין בתחום העיסוק הרלוונטי וכן,
קיומם של הרישיונות הרלוונטיים הנדרשים על פי הדין.
 .1.2המציע צירף את כל המסמכים הבאים:
1.2.1

המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד,
כי הוא מנהל ספרי חשבונות ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק.

1.2.2

תעודת עוסק מורשה

1.2.3

תעודת התאגדות /שותפות

 1.2.4נספח א' -נספח נסיון
1.2.5

קורות חיים  /פרופיל מציע

 1.2.6נספח ב' -נספח מעמד משפטי של מציע
 1.2.7נספח ג' -תצהיר אי מתן טובות הנאה
 1.2.8נספח ד' -תצהיר שמירה על סודיות

