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                                                                                                                                                         2021בדצמבר,  20
 

הנדון: הבהרות ותשובות לשאלות הבהרה במסגרת מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי                                                 

 תפעול וניהול הסדר פנסיוני עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ 

   מכרז מספר 33/2021

נשאלו במסגרת  מתכבדת בזאת להשיב לשאלות ההבהרה אשר"( ענבלחברה לביטוח בע"מ )להלן: " ענבל .1

 .שבנדון מכרזה

  .מכרזי נפרד ממסמכי החלק בלת מהווה האמור להלן כל .2

 .המכרזהמשמעות שנקבעה להם במסמכי תהיה  זה, במסמךלכל המונחים האמורים אלא אם נאמר אחרת,  .3

דרך אחרת על ידי מי מטעם  יובהר כי אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכל .4

 זה בלבד. במסמךכמפורט  ןההבהרות הינכל צורה שהיא. ניתנו, בכל ו/או על ידי כל גורם אחר, ככל ש ענבל

  על סעיפי המקור יגבר כל האמור בו, מכרזף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי הלהוסי בכדי זה במסמךככל שיש  .5

 בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו.

 .הבעת הגשת ההצעבמציע החתימה  במקור על ידי מורשיבהרות זה כשהוא חתום יש לצרף מסמך ה .6

 לשאלות שנשאלו על ידי המציעים: להלן התשובות וההבהרות של ענבל .7

 
ה/נדחתההתקבל תשובה שאלה סעיף מס"ד

/אין שינוי/לא 
 רלוונטי

 השכר הממוצע של כללמהו  כללי 1
 ?עובדי החברה

 אין שינוי  9,200

 עבור הפקדות מהו היקף הגביה החודשי כללי 2
פנסיוניות + א.כ.ע + גמל 

 ?+ השתלמות

 אין שינוי  855,270

 נה על כל יהאם הפקדה לקרן השתלמות ה כללי 3
 ?השכר או עד לתקרת המס

 אין שינוי הפנסיוניכל השכר 

 אין שינוי שנים  10 ?הממוצע של עובדי החברהמהו הותק  כללי 4
 אין שינוי  44.5 ?  מהו הגיל הממוצע של עובדי החברה כללי 5
 אילו קרנות פנסיה דומיננטיות?  כללי 6

 ?מהי התפלגות הפרמיה בין הקופות
 100% 430,831 פנסיה 

 55% 237,945 כלל

 14% 59,623 מגדל

 10% 41,818 הראל

 7% 29,783 מנורה

 5% 22,951 אלטשולר

 9% 38,711 אחר
 

 אין שינוי

     כללי 7
 

 אילו קרנות השתלמות דומיננטיות? 
 כלל ?מהי התפלגות הפרמיה בין הקופות

112,850 93 12,134 

 אלטשולר
47,473 34 13,962 

 אין שינוי
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 מגדל
23,335 21 11,112 

ילין 
 לפידות

20,950 16 13,094 

 מיטב דש
19,548 13 15,036 

 הראל
9,138 6 15,230 

 אחר
21,741 15 13,756 

 סה"כ

255,036 198 12,824 

 
סעיף  8

5.2  
 האם ניתן להגיש פרטי ממליץ 

 מגוף שהתחלנו להעניק לו 
 ?2021שירות משנת 

כפי שצוין במסמכי המכרז, על 
 7הממליצים לעמוד בתנאי סעיף 

 1במסגרת נספח א'

 אין שינוי

 האם לצרף להגשת המכרז העתק  כללי 9
 מההצעות שהועברו מהיצרנים? 

 היכן לצרף במסמכי –וכן  במידה
                                                             המכרז?

                   

מסמכים אלה ישלחו לענבל על 
ידי הזוכה לאחר קבלת הודעת 

 הזכיה.

שינוין אי  

נספח  
 ד' 

 בסיטואציה בהמה נדרש לסמן 
 שאלות  5התקבל שאלון מקוצר בעל 

 אך הוא אינו זהה לדוגמת השאלון 
 ?שפורסם במכרז 

במידה והשאלון לא תואם, 
המציע לא יקבל ניקוד במסגרת 

 רכיב זה. 

שינויאין   

 מה נדרש לרשום בנתוני דמי ניהול  כללי 11
 בגמל / השתלמות במקרים בהם 

  ניתנו טווחים של דמי ניהול יורדים
 בהתאם לצבירה? האם ניתן לרשום 

 ?את הטווח

 לרשום את ההצעה המלאה.  יש
יינתן ביחס לדמי ניהול  הניקוד

הגבוהים ביותר )כלומר דמי 
הניהול המיוחסים לצבירה 

 הנמוכה ביותר( 

שינויאין   

סעיף  12
  (ג) 5

 מה נדרש לרשום בהגשת המכרז 

 ה יצרן יציע תעריף בסיטואציה ב

 ?1.5% -גבוה מ א.כ.ע

שינויאין  רןהיצ הצעת את  

סעיף  13
5 

( 4)ד.
1 .  

 

 מה נדרש לרשום בהגשת המכרז 
 בסיטואציה בה יצרן יציע דמי 

  1.4% -פנסיה הגבוהים מניהול ב
  0.1% -ו/או גבוהים מ  המפרמי

 ?מצבירה

שינוי אין את הצעת היצרן   

סעיף  14
5 

( 4)ד.
2.  
 

 מה נדרש לרשום בהגשת המכרז 
 בסיטואציה בה יצרן מציע דמי ניהול

  0.5% -בגמל / השתלמות גבוהים מ 
 מצבירה?

שינויאין  הצעת היצרן  את  

נספח  15
 ג' 

 איך לנהוג בהגשת המכרז בסיטואציה
 בה אנו מוכנים לוותר על עמלת  

 הפצה אך איננו מקבלים אישור
 חתום בדבר אי תשלום עמלת 

 חתומה הצעה להגיש מציעהעל 
. ימה במציעי מורשה החתיד על

הזוכה יידרש להמציא המציע 

שינויאין   
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על ידי את האישור החתום    ן?הפצה מהיצר
 היצרן

ליכל 16  איך לנהוג בהגשת המכרז בסיטואציה  
 ?בה אנו לא מקבלים הצעה מהיצרן

 חתומה הצעה להגיש מציעהעל 
. ימה במציעי מורשה החתיד על

הזוכה יידרש להמציא המציע 
על ידי את האישור החתום 

 .היצרן

שינויאין   

 כיצד לנהוג בהגשת המכרז בסיטואציה  כללי 17
 בה חברת ביטוח / קרן פנסיה 

 באמצעות / בית השקעות מגיש הצעה רק
 האם יכול  ם?הסוכנות המטפלת כיו 

 להיווצר מצב בסיטואציה מסוג 
 זה כי לסוכנות המטפלת כיום 

 המתמודדים  יהיה יתרון על פני שאר
 מכיוון שרק היא תקבל הצעה 

 מאחת מחברות הביטוח וכך הדירוג 
 משאר  שלה יהיה גבוה יותר

 המשתתפים במכרז?    

ו  15לעיין בתשובות לשאלות נא  
 לעיל. 16 –

שינויאין   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,                                                          
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                           


