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הזמנה לקבלת הצעות )נוסח מעודכן( למתן שירותי אקטואריה 
בתחום תביעות נזיקין עבור אגף תביעות גוף בקרן הפנימית לביטוחי 

הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

ענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן: "ענבל" ו/או המזמינה"(, מודיעה 
בזאת על עדכון תנאי הסף ותנאים נוספים במסמכי מכרז מס' 02/2015 

השירותים המבוקשים . 1
על המציע לתת שירותי אקטואריה כמפורט במסמכי ההזמנה.

תנאי הסף- רשאי להגיש הצעה במכרז מציע העונה בעצמו, באופן מצטבר, על כל התנאים הבאים: . 2
המציע. 2.1

תאגיד ו/או עוסק מורשה, בעל 3 שנות ניסיון לפחות, בעבודת אקטואר בתחום חוות דעת בנזיקין, . 2.1.1
ב- 5 השנים האחרונות, מטעם תובעים / נתבעים. 

בעל רישיון/היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 אשר התאגד כדין בישראל.. 2.1.2
הבעלים הרשומים של המציע ואנשי הצוות מטעמו לא הורשע/ו בעבר ו/או הועמד/ו לדין בגין . 2.1.3

עבירה שיש עמה קלון. 
על המציע להיות בעל כל האישורים כנדרש במסמכי המכרז וכנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, . 2.1.4

התשל"ו-1976 )להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"( כאמור במסמכי ההזמנה.
על המציע למלא ולהצהיר כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א . 2.1.5

– 1971, על התצהירים כאמור בטפסים 1-9, לחתום בסוף המסמך בחתימה מלאה וכן להחתים 
עורך דין /רו"ח )בהתאם לנדרש בגוף ההצהרה( לצורך אימות חתימתו.

אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת . 2.1.6
תנאים הוגנים(, התשנ"א-1991 )להלן: "חוק עובדים זרים"( ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 

1987 )להלן: "חוק שכר מינימום"(. 
היועץ המוצע. 2.2

אקטואר מוסמך, חבר באגודת האקטוארים בדרגת "חברות מלאה" )fellow( לפחות, באחת . 2.2.1
או יותר מהאגודות האלה: 

The faculty of actuaries and the institute of actuaries; האוסטרלית:  האנגלית: 
 Society of Actuaries, Casualty :ארה"ב ; The institute of actuaries of Australia
 The ; הישראלית:   Canadian Institute of Actuaries Actuarial Society; הקנדית: 

.Israeli association of actuaries
2.2.1 לא נשללה וזאת . 2.2.2 כשיר לשמש כאקטואר נכון למועד הגשת ההצעה וחברותו כאמור בס' 

במשך תקופה של שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה. 
בעל 3 שנות ניסיון לפחות )במצטבר לכלל התחומים ולפחות שנה אחת בכל תחום( במהלך חמש . 2.2.3

השנים האחרונות כאקטואר בתחומים הבאים: 
הגשת חוו"ד לבימ"ש מטעם תובעים / נתבעים בהתייחס לכל סוגי גמלאות המל"ל, בתביעות   

נזיקין.
הגשת חוות דעת לבימ"ש בנוגע להפסדי השתכרות לרבות בתיקי עיזבונות ותלויים )שיטת   

הידות(.
לא עובד כשכיר במשרד רו"ח/ חברת ביטוח. . 2.2.4
היועץ המוצע הינו שותף במציע ו/או שכיר בו. . 2.2.5

תקופת ההתקשרות. 3
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה 36 חודשים )שלושים ושישה חודשים – שלוש שנים( המתחילה 
"תקופת ההתקשרות"(. לענבל שמורה האפשרות להארכת  במועד חתימת הצדדים על החוזה )להלן: 
ההתקשרות לתקופה של עד 24 חודשים נוספים, 12 חודשים בכל פעם, כולם או חלקם, כמפורט במסמכי 

ההזמנה.
פרסום מסמכי ההזמנה ועדכונים שוטפים. 4

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום מאתר ענבל )www.inbal.co.il( תחת לשונית: 
"מכרזים". עדכונים ו/או שינויים ו/או הבהרות בכל שלבי ההליך יפורסמו באופן שוטף באתר ענבל ורק 
על המציע חלה החובה להתעדכן באופן שוטף בדבר  אלו יחייבו משפטית את המזמינה ואת המציע. 

השינויים הללו באתר ענבל. 
5 . michraz_0215@inbal.co.il שאלות הבהרה נוספות יוגשו לאיש הקשר בדוא"ל  הבהרה-  שאלות 

וזאת לא יאוחר מיום ה- 04.11.2015 בשעה 14:00. 
מועדים נוספים - כאמור במסמכי ההזמנה להציע הצעות. . 6
יש למסור את ההצעות למכרז זה, כמוגדר במסמכי ההזמנה, במעטפה חתומה לתיבת . 7 הגשת ההצעה- 

מכרזים הנמצאת במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, עד ליום 11.11.2015 
בשעה 14:00 )להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"(. 

יודגש כי הצעות אשר לא תגענה לתיבת המכרזים עד למועד והשעה שנקבעו לעיל, לא תתקבלנה ולא 
תידונה בהתאם להוראות תקנת משנה 20)ב( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 )להלן: "התקנות"(.

ענבל שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או לשנות את המועדים המצוינים לעיל, בהודעה אשר תפורסם 	 
באתר ענבל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.	 
וועדת המכרזים של ענבל אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.	 

בברכה,
ענבל חברה לביטוח בע"מ


