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Request for  -RFIבקשה לקבלת מידע 

Information  

מיגון ל חלפים בדבר יכולות פיתוח וייצור

 שראלמיוחד לרכבי המשימה של משטרת י

עבור ענבל  אשר ניזוקו בתאונות דרכים

 חברה לביטוח בע"מ
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הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. כל הזכויות שמורות לענבל חברה לביטוח בע"מ.  מסמך זה  
לכל מטרה שהיא מלבד   ,מלא או חלקי ,המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש

 .ענה על בקשה זומ
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 רקע .1

 או/ו" ענבל: "להלן) הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת, מ"בע לביטוח חברה ענבל .1.1

 RFI- Request for מידע לקבלת בבקשה הרחב לקהל בזאת פונה"(, פונהה"

Information  משטרת של המשימה לרכבי מיוחד מיגון וייצור פיתוח לותויכ בדבר 

 אשר ניזוקו בתאונות דרכים."( הבקשה: "ולהלן) ישראל

מספקת שירותי ייעוץ ה ענבל הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל .1.2

 ,שבשליטתה עבור ממשלת ישראל והגופיםמגוונים וכיסוי ביטוחי ושירותים פיננסים 

 מעת לעת. הל יםכפי שנמסר ,כול בכפוף להחלטות ומדיניות הממשלה ובקשתהוה

 תיאור הבקשה .2

משטרת ישראל עושה שימוש ברכבי משימה מסוג "קרקל". רכבים אלו הינם רכבים ממוגנים 

. לאור עלותם היקרה רכבים אלו ממוגנים במיגון מבוססי פורד (costume made)עצמי  בייצור

שמשות, מיגון צד וכו' )וביחד: "המיגון  ,היקפי הכולל בין היתר מגן חזירים, רשת מיגון

 המיוחד"(. 

 

 : מטרות בקשה זו .3

 חלפים בחינת השוק היצרני בישראל והאפשרויות העומדות בפני המדינה לשם ביצוע רכש

 .אשר ניזוק עקב תאונת דרכים מיגון המיוחדל

 :פרטי המידע .4

 מוסר המידע יעביר לאיש הקשר את הפרטים הבאים:

 _________________________ : מוסר המידעהחברה/בית העסק שם  .4.1

 ____________________: ע.ממספר  .4.2

 ______________________ : כתובת .4.3

 ___________________________: טלפון .4.4

 ____________________________ : פקס .4.5

  __________________________כתובת דוא"ל: .4.6

 : _______________________ שנת הקמה .4.7

 : ____________________נציג/איש קשר למענה לבקשה לקבלת מידע .4.8

יונו של מוסר המידע במיגון רכבים: פירוט ניס .4.9

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 .נוסף, על פי שיקול דעת מוסר המידעניתן להגיש כל חומר, מסמכים ומענה  .4.10

 :RFI, שאלות הבהרה ומענה לפרסום .2

 לוח זמנים .2.1
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לבקשה לקבלת מידע, אליו יש להפנות את כל  ענבלאיש הקשר מטעם  :איש הקשר .2.2

 .rfi_migun@inbal.co.ilעו"ד עומר קלפון בדוא"ל : :הבירורים והשאלות, הוא

 מפגש היכרות .2.3

בשעה  17.08.15 -ה ב'ביום מפגש היכרות עם כלי הרכב ונציגי המשטרה יערך  .2.3.1

 , א.ת עטרות, ירושלים. 15ח' היציב בכתובת: ר 10:00

יכרות יגיש בקשה בכתב לאיש הקשר לא מציע המעוניין להגיע למפגש ה .2.3.2

 . 16.08.15 -יאוחר מיום ה

סוג הרכב, המיגון הנדרש, מסגרת מפגש זה תינתן ההזדמנות לבחון את ב .2.3.3

 אפשרויות ייצורו, סוג החומרים ועוד. 

 נציגים לספק.  2 -למפגש יגיעו לא יותר מ .2.3.4

 :והל העברת שאלות הבהרה לגבי הבקשהנ .2.4

מציע שפרטי פנייה זו אינם מובנים לו רשאי להגיש שאלות הבהרה לפנייה בהתאם 

 כדלהלן:לאמור 

 .שאלות תוגשנה בכתב בלבד בדוא"ל, לאיש הקשר .2.4.1

)המועד האחרון להגשת  ,15:00בשעה  18.08.15 -שאלות שיגיעו עד ליום הרק  .2.4.2

 .יענו (,שאלות הבהרה

 על מוסר המידע לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן לאיש הקשר. .2.4.3

יש להעביר את המענה לבקשה לקבלת מידע מסירת המענה לבקשה לקבלת מידע:  אופן .2.5

 .16:00בשעה  23.08.15בדואר אלקטרוני, לכתובת הדוא"ל של איש הקשר, עד ליום 

  בעלות על המסמכים ועל המענה והשימוש בהם: .3

המסמכים הינם קניינו הרוחני של הפונה אשר מועברים לצורך מענה על הבקשה לקבלת  .3.1

  .מידע

המסמכים אשר יועברו מידי מוסרי המידע לידי הפונה, יהיו, מרגע מסירתם, רכושה של  .3.2

הפונה ולפונה תעמוד זכות לעשות בהם כל שתראה לנכון לרבות: שימוש לצרכי הליך 

 הפעילות התאריך

 RFIמועד פרסום  13.08.15

 מועד מפגש היכרות 17.08.15

 מועד אחרון לשאלות הבהרה 18.08.15

 למסירת המידע אחרון מועד 23.08.15
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תחרותי, פרסום, התייעצות ו/או כל עניין אחר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

 הפונה. 

 תנאים נוספים .4

זאת לקבלת מידע מיועדת לבצע סקר שוק ולקבל מידע, העשוי לשמש לבחינה בקשה  .4.1

לבצע  פונהולקבלת החלטות לקראת הליכי מכרזים ו/או הליכים אחרים שבכוונת ה

, ללא ה, ללא צורך לנמק את החלטתהפונההבלעדי של  הבעתיד, והכול לפי שיקול דעת

 הודעה מוקדמת וללא פיצוי למשיבים לבקשה זו.

כי, פנייה זו הינה פנייה מוקדמת לקבלת מידע בלבד, ואין בה כדי להוות שלב  יובהר .4.2

בהתקשרות כזו או אחרת עם מי מהמשיבים לפנייה. יודגש כי, אין בפנייה משום 

התחייבות של הפונה להמשיך בתהליך זה, בכל דרך שהיא, ואיננה מהווה מכרז או 

ים. כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הזמנה להציע הצעות ואיננה מהווה הקמת מאגר ספק

המידע יחולו על מוסר המידע בלבד ומוסר המידע לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי 

 בגין הגשת המענה לפניה.

הפונה אינה מתחייבת להשתמש במידע, כולו או מקצתו, למטרת הכנת מכרז, הליך  .4.3

 .תחרותי מכל סוג ו/או לכל מטרה אחרת

ה למוסר המידע כל זכות כלפי הפונה ואינה מטילה על הפונה העברת המידע איננה מעניק .4.4

 .חובה כלשהי

הפונה לא יישא בכל תשלום או הוצאה, שייגרמו למוסר המידע בגין פנייה זו ועקב  .4.5

 .המגעים עמו, אם יקוימו, בהקשר לבדיקת המידע או כל הקשר אחר בעניין זה

דע שנמסר לכל אדם הקשור הפונה רשאית תהיה להעביר כל מידע או נתון הקשור במי .4.6

בפונה וכן לפרסם בדרך של מכרז ו/או בדרך אחרת, מפרטים או אפיונים אשר יתבססו 

 .על המידע אשר יצטבר כתוצאה מהליך זה

הפונה רשאית, אולם לא חייבת, לבקש מן הספק להציג את המוצר בפני צוות מקצועי  .4.7

 היה כפופה לאמור בה.מטעמה. הצגת המוצר, אם תתקיים, תהווה  חלק מהבקשה ות

היה ויפורסם מכרז בקשר עם פנייה זו, ומבלי להתחייב לפרסום כאמור, מענה לפנייה  .4.8

לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז, לא יקנה יתרון למי שנענה לפנייה רק בשל כך שנענה 

 לפנייה, ולא יחייב שיתופו במכרז או התקשרות עמו בכל דרך אחרת.

בכל צורה  חברהשל בחירת ספק ואין היא מחייבת את ה אין לראות בבקשה זו תהליך .4.9

לבדיקה, לרכישה,  חברהשהיא כלפי מי מהמשיבים, ועצם הגשת מענה לא תחייב את ה

 כלפיהם. חברהלהתקשרות עתידית או למתן יתרון בעתיד של ה

מודגש בזאת, כי אין בפניה זו משום התחייבות כלשהי להתקשר עם מי מבין שישיבו  .4.10

פעול בהליך רכש אחר כלשהו. כמו כן, מתן מענה לבקשה זו לא יהווה תנאי עליה, או ל

בספק/ים  חברהבחר התלהשתתפות של המשיב בכל הליך עתידי, ככל שיהיה כזה, בו 

 למערכות המוגדרות בבקשה זו.

הבלעדי, על עריכת מכרז או מכרזים או  ה, על פי שיקול דעתחברהחליט התאם וכאשר  .4.11

 תשומר חברהלהיצמד לנכלל בבקשה זו, וה תחייב חברהיה ההתכל הליך אחר, לא 
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, לרבות הצבת תנאי סף שונים מאלו שבבקשה, בקשהאת הזכות לשנות את ה הלעצמ

 .חברההבלעדי של ה הוהכול לפי שיקול דעת

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת המענה יחולו על המשיב בלבד, ובשום מקרה לא יהיה  .4.12

 כספי כל שהוא בגין הוצאותיו כאמור.המשיב זכאי להחזר או פיצוי 

 

 

 בברכה,                                                                                                                    

 

 ענבל, חברה לביטוח בע"מ                                                                                                 


