
ענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן: "ענבל" ו/או "המזמינה" ו - "הקרן 
הפנימית" בהתאמה(, פונה בזאת בהזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ליווי וייעוץ בתחום אבטחת מידע עבור 

ענבל במכרז פומבי שמספרו 2013/15 והכל בהיקף ובגבולות האחריות כמפורט במסמכי ההזמנה )להלן: "מסמכי 
ההזמנה" ו/או "ההזמנה"(.

השירותים המבוקשים 
על המציע לתת שירותי ליווי וייעוץ בתחום אבטחת מידע כמפורט במסמכי ההזמנה.

תנאי הסף
רשאי להגיש הצעה מציע העונה בעצמו, על כל התנאים הבאים במצטבר: 

בעל ניסיון כדלקמן: 		•
גוף בעל וותק של 3 שנים לפחות במתן שירותי ליווי וייעוץ לאבטחת מידע בסדר הגודל כאמור בהזמנה זו ובהתאם   

לאמור בסעיף 2.1 לעיל ובמתן שירותי ליווי וייעוץ לאבטחת מידע ללפחות 3 חברות בעלות 100 עובדים לפחות.
צוות מקצועי: 

מנהל אבטחת מידע: 	•
בעל ניסיון של 5 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ בתחום אבטחת המידע 		•

בעל ניסיון של 3 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ לחברות בעלות 100 עובדים לפחות 		•
בעל ניסיון במתן שירותי ייעוץ על פי הוראה 257 או 357 של המפקח על הביטוח 		•

בעל ניסיון בביצוע ביקורות תהליכיות בתחום אבטחת המידע 		•
מנהל אבטחת מידע שהינו היועץ הבכיר בעל לפחות 2 מתוך ההסמכות הבאות:  		•

.ISACA מטעם ארגון CICA 	•

.ISACA מטעם ארגון CISM 	•
 .ISACA מטעם ארגון CISSP 	•

CPA מוסמך. 	•
המציע מחזיק בכל רישיון ו/או היתר הדרוש עפ"י כל דין להיות חברה מאוגדת בישראל.  	•

למציע הידע, הניסיון, המקצועיות וכח האדם ליתן שירות מלא. הזמנה מפורטת במסמכי המכרז על נספחיה. 	•
מחזור כספי- על המציע להיות בעל מחזור כספי של לפחות מיליון ) 1,000,000( ₪ בשנה, בשנה הקודמת  לפרסום  	•

מכרז זה מה-1 בינואר 2012 עד ה – 31 בדצמבר 2012. 
על המציע להיות בעל כל האישורים כנדרש במסמכי המכרז וכנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976  		•

)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(:
אישור תקף מפקיד השומה ו/או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[  		•

וחוק מס ערך מוסף התשל"ו- 1975.
אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. 		•

עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים  		•
זרים כדין.

על המציע למלא ולהצהיר כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א – 1971, על  		•
התצהירים המפורטים בנספח ב' להזמנה, לחתום בסוף המסמך בחתימה מלאה וכן להחתים עורך דין לצורך אימות 

חתימתו.
•	על המציע להציג ערבות הצעה בסך של 10,000 ₪ בנוסחה כאמור במסמכי המכרז. 

תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה 36 חודשים )שלושים ושישה חודשים – שלוש שנים( המתחילה במועד 

חתימת הצדדים על החוזה )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. לענבל שמורה האפשרות להארכת ההתקשרות לתקופה של 
עד 12 חודשים נוספים )שנה אחת( כמפורט במסמכי ההזמנה.

פרסום מסמכי ההזמנה ועדכונים שוטפים
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 אלו יחייבו משפטית את 
המזמינה ואת המציע. על המציע חלה החובה להתעדכן באופן שוטף בדבר השינויים הללו באתר ענבל. 

שאלות הבהרה 
שאלות המציעים תוגשנה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני  sectest@inbal.co.il. לאיש הקשר, עורך הדין 

עומר קלפון, וזאת עד ליום 28.11.2013. ענבל תפרסם התשובות לשאלות ההבהרה, במידה ויהיו, באתר ענבל. 
על המציע החובה, טרם הגשת הצעתו, להיכנס לאתר ענבל ולראות את ההבהרות המשפטיות המחייבות אותו, 
בכל הנוגע להגשת ההצעה למכרז האמור. מציע שלא יגיש הצעתו בהתאם להבהרות/עדכונים שיפורסמו, אם 

וכאשר יהיו, הצעתו עלולה להיפסל.
הגשת ההצעה

יש למסור את ההצעות למכרז זה, כמוגדר במסמכי ההזמנה, במעטפה חתומה לתיבת מכרזים הנמצאת במשרדי 
המזמינה בבית ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, בימים א'-ה' )למעט ערבי חג וחג(, בשעות 18:00-9:00, לא 

יאוחר מיום 10.12.13 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. 	•

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ליווי וייעוץ בתחום אבטחת מידע
עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ


