
 

 70100, קריית שדה התעופה, נתב"ג 282בית ענבל, רח' הערבה ת.ד. 

9778793�03 :טלפו�    Tel:    :03פקס�9778794  Fax: 
  

� 1 �  

 

  2012 ינואר 15 ראשו� יו"                  

  ב"תשע טבת כ' 

 לכבוד

  חברות לתכנו� התקנה ושירות של מערכות גילוי וכיבוי אש

  של מערכות טמ"ס תחברות לתכנו� התקנה ושירו

  � שיקו� נזקילחברות ו

היכלל במאגר חברות לתכנו� התקנה  ושירות של לקבלת הצעות ל מסגרת מכרז הנדו�: 
  �שיקו� נזקיל, כיבוי אש וטמ"ס  וחברות מערכות גילוי 

  01/2012 הלי' מס'

פונה ) "המזמינה"ו/או  "ענבל"(להל� ענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקר� הפנימית לביטוחי הממשלה 

היכלל במאגר ספקי מכרז מסגרת למת� שירותי תכנו�, התקנה ושירות של מערכות ל ותהצע בזאת לקבלת

(להל�: חברות לשיקו" נזקי" ו לתכנו� התקנה ושירות של מערכות טמ"סוחברות  גילוי וכיבוי אש

לנוחיות' ולעיונ' וזאת בהיק- ובגבולות אחריות כפי שיפורטו בהמש' במסמכי ההזמנה.  השירותי�)

  ) . "ההזמנה"מצ"ב ההזמנה על נספחיה (להל� 

  

חר הדרישות המפורטות אבא" הנ' מעוניי� להגיש הצעה למת� השירותי" האמורי" הנ' מתבקש למלא 

  מטה במסמכי ההזמנה.

  

 31 –ההזמנה ועד לתארי' ה  פרסו" ממועד שני" חמש למש' תהיהזו,  להזמנההגשת ההצעות  תקופת

  . המסגרת מכרז ספקיבמאגר  להיכלל הצעת" את להגיש המציעי" יוכלו שני" חמש במש'. 2017נואר, לי

  

ו שיקו" וטמ"ס קנה ושירות של מערכות גילוי וכיבוי אש תכנו�, התהצעות מחיר ל לקבלתפרטניות  פניות

האמור, על פי במאגר  יכללו אשר באותה נקודת זמ�מכרז המסגרת  לספקי ורק א' תשלחנה, "נזקי

. נבקש להבהיר, כי רק ספקי" אשר יהיו כלולי" להזמנה ג'לעת בנספח  שיפורס" מעת הקובע כפי המועד

לנושא הפניות הפרטניות ראה פרק  – הפרטניות ההצעות הגשתב להשתת- במאגר ביו" הקובע יוכלו

  .בהזמנה השיטה

  

 האפשרות בדברהודעה  לפע" מפע" לפרס" הזכות את לעצמה שומרת ענבללגרוע מ� האמור לעיל,  מבלי

  . אחרת בדר' וא" ענבל אתר באמצעות א" במכרז להשתת-

  

  

  

די המזמינה, ברחוב ערבה, קריית שדה במשרלתיבת המכרזי" סגורה את הבקשה יש להגיש במעטפה 

על גבי המעטפה יש לציי� את ש" המכרז  .16:00�9:00ה' (למעט ערבי חג), בשעות �התעופה, בימי" א'
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חברות ווטמ"ס  אש וכיבוי גילוי מערכות של ושירות התקנה, תכנו� מכרז מסגרת למת� שירותי �ומספרו  

  .01/2012מספר נזקי" שיקו" 

  

הקשר מטע" המזמינה,  אשת גב' מירה אשטובקר,בלבד ל מיילאלות ופרטי" נוספי" נית� לפנות בלש

 .Michrazim_elementary@inbal.co.il מייל:כתובת הבאמצעות 

  

  

  

  בכבוד רב,

  ענבל חברה לביטוח בע"מ      
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ת ל ב ק ל ת  ר ג ס מ ז  ר כ ת מ ו ע צ ל ה ל כ י ה ר ל ג א מ ת ב ו ר ב � ח ו נ כ ת ה ל נ ק ת הת ו ר י ש ל ו  ש

ת ו כ ר ע י מ ו ל י י ג ו ב י כ ש ו ס  א " מ ט �וו י ק ז נ  � ו ק   שי

  

  01/2012הלי' מס':        

  סוג ההלי': פומבי

  

  

  

  

  

  

 

 

  

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

  ענה על מכרז זה.מ
.  

  2012ינואר 
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  :ענייני� תוכ�
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   12.....................................................................................המבוקשי"שירותי" ה רתהגד �2 פרק

  14............................................................................................................ס-....התנאי  – 3 פרק
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  20.............................................................הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכי" – 5 פרק

  23..........................................................מסגרת מכרז כספק מציע לבחירת המידה אמות – 6 פרק

  34...........................................................................ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דר' – 7 פרק

  36.......................... .........................................................................................השיטה – 8 פרק

  39.......................................................... ...................................המכרזי" ועדת תפקיד – 9 פרק

  42.................................................................................................המציע התחייבויות – 10 פרק

  44........................................................................................................כלליי" תנאי" – 11 פרק

  

  ):יצורפו בנפרד( נספחי�

  

  
  תצהירי" מסמ' – להזמנה' אנספח 

  ספח מקצועי (יוגש בנפרד לכל תחו" אליו מגיש המציע את הצעתו) נ – להזמנה' בנספח 

  ההסכ"  – להזמנה' גנספח 
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  1 פרק

  כללי .1

 רקע .1.1

ו/או  "ענבל" (להל�:   ר� הפנימית לביטוחי הממשלהענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הק .1.1.1

שלושה ל מסגרת מכרז ספקי במאגר להיכללהצעות  תבזאת לקבלפונה "), המזמינה

 שירותי מת� .2. אש וכיבוי גילוי מערכות של ושירות התקנה, תכנו� שירותי מת�.1תחומי": 

" נזקי שיקו"מת� שירותי .  3במעגל סגור.  טלוויזיה מערכות של ושירות התקנה, תכנו�

יובהר בזאת כי נית� יהיה להגיש את ההצעה  )."ההזמנה" ו/או "ההזמנה מסמכי"(להל�: 

  י" לעיל. כל תחו" יבח� בנפרד. לאחד או יותר מהתחומי" המנוי

מספקת שירותי ייעו0 ה ענבל הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל .1.1.2

כול וה שבשליטתה עבור ממשלת ישראל והגופי"מגווני" וכיסוי ביטוחי ושירותי" פיננסי" 

למזמינה מעת  י"כפי שנמסר ,בכפו- להחלטות ומדיניות הממשלה ובקשתה לביצוע הדברי"

 עת.ל

אחד משירותי הניהול הניתני" על ידי ענבל הינו ניהול בנאמנות של הקר� הפנימית לביטוחי  .1.1.3

). הקר� הפנימית הוקמה על ידי הממשלה במטרה "הפנימית הקר�"הממשלה (להל�: 

להעניק כיסוי ביטוחי ליחידות הממשלתיות בהתא" למדיניות האוצר והחלטות החשב 

  הכללי.

את כי ענבל תרכוש את השירותי" האמורי" בכפו- למגבלות למע� הסר ספק יובהר בז .1.1.4

תקציביות החלות על הממשלה ו/או שינוי מדיניות הממשלה בנוגע לביצוע התקני בטיחות 

. כמו כ� ענבל אינה מתחייבת לרכוש מהמציעי" הזוכי" את השירותי" נזקי"ושיקו" 

מהמציעי"  שירותי"לל כהאמורי" בהיק- כלשהוא, ושומרת לעצמה את הזכות שלא לרכוש 

 הזוכי". למציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישות בכל הנוגע לאמור לעיל.

  ההתקשרות מטרת .1.2

 למת� מסגרת מכרז ספקי במאגר להיכללמת� הקי" מאגר ספקי מכרז מסגרת ללהמזמינה מבקשת 

). "המאגר" (להל�:שיקו" נזקי"ו טמ"סו אש וכיבוי גילוי מערכות של ושירות התקנה, תכנו� שירותי

מציעי" אשר יכללו במאגר יוכלו להשתת- בפניות הפרטניות, ככל שאלו יבוצעו על ידי ענבל וכפי 

  שיפורט בהמש' בפרק השיטה. 

וטמ"ס  חברות לתכנו�, התקנה ושירות למערכות גילוי וכיבוי אשזה מופנה למציעי" שהנ" בעלי  הלי'

  .נזקי"שיקו" לוכ� לחברות 
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  הגדרות .1.3

  מרכזיי" בהזמנה זו: להל� מונחי" .1.3.1

 

 התקנה, חברה לתכנו� של בעלי" והנו זה להלי' הצעה שהגיש מי  ו/או החברה מציעה

 טלוויזיהו/או מערכות טמ"ס ( אש וכיבוי גילוי למערכות ושירות

מציע  ."נזקי שיקו"ה העוסקת בנושא של במעגל סגור) ו/או של חבר

מציע רוצה יכול להגיש רק הצעה אחת עבור חברה אחת. במידה ו

להגיש עבור מספר חברות בבעלותו עליו להגיש מספר הצעות כמספר 

  החברות שבבעלותו (הצעה אחת עבור כל חברה).  

ספק מכרז מסגרת 

("מציע זוכה" 

  במכרז המסגרת)

 מסוי"חברה אשר הצעתה עמדה בתנאי הס- במכרז זה עבור תחו" 

  ת.על הסכ" מסגר עמהוענבל חתמה  מסוימי"ו/או תחומי" 

פנייה שתופנה באופ� אלקטיבי לספקי מכרז המסגרת בכפו- לשיטה   הפנייה הפרטנית

ביצוע פרויקט בעבור המפורטת בהזמנה, לקבלת הצעות מחיר 

  למזמינה. 

  ספק מכרז מסגרת שזכה בפנייה פרטנית כלשהי.  החברה הזוכה

  יטוחי הממשלה.ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקר� הפנימית לב  המזמינה ו/או ענבל 

השירותי� 

  המבוקשי�

 מסגרת כ" הבמסמכי ההזמנה וכמפורט בהס 2בפרק כהגדרת" 

  כנספח ב' למסמכי ההזמנה.המצ"ב 

 לו לתת תתבקש שענבל אחר גור" כל או/ו משרדי הממשלה השוני"   השירותי� מקבלי

  את השירותי".

 פרויקטי�

  גדולי�/מורכבי�  

  ספי גבוה. מורכבי" ובעלי היק- כ פרויקטי"
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 פרויקטי�
 בינוניי�/קטני� 

 בעלי היק- כספי בינוני/נמו'. פרויקטי"

הכוללי" בי� השאר  המכוסי" תחת כתב הכיסוילרבות נזקי" נזקי"   נזקי�

  אש ונזקי מי".נזקי 

וטכנאי זמי� למת� תשובות  סני- של המציע הכולל שירותי מזכירות  סני)

ולאחר שעות העבודה ע"  17:00 עד 08:00מקצועיות שפועל בי� השעות 

  מענה קולי שיפנה לטלפו� של טכנאי תור�. 

  .ענבל של המכרזי" ועדה  המכרזי� וועדת

אחראי מטע� ענבל 

  על ההלי(

לצור'  האו כל מי שימונה מטעמ מנהלת אג- תביעות רכב ורכוש ו/

  הזוכה.חברה ביצוע הסכ" זה ותפעול העבודה השוטפת מול ה

  אתר ענבל

תחת לשונית   www.inbal.co.il –ינטרנט הרשמי של ענבל אתר הא

  ."מכרזי""
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 להלי( זמני� לוח .1.4

 הפעילות התארי(

 ההלי(מועד פרסו�  1.1215.

  מועד אחרו� לשאלות הבהרה  22.1.12

מועד אחרו� למענה של המזמינה לשאלות  26.1.12

 ההבהרה

9.2.12    

פתוח להגשת  המכרז

 חמשהצעות למש' 

 –מיו" הפרסו"  שני"

ראה פירוט בגו- 

 ההזמנה

(מועד אחרו� להגשת מועד אחרו� להגשת ההצעות 

. לגבי הגשות לאחר 2012הצעות שיבדקו בשנת 

  בסעי) הבא).מועד זה ראה 

מציעי" פוטנציאליי" 

יוכלו להגיש הצעה 

למכרז המסגרת  בכל 

זמ� שהוא במש' חמש 

ני". בחינת ההצעות ש

במסגרת מכרז 

לפחות המסגרת תבוצע 

אחת לשנה במסגרת 

החודש הראשו� 

שלאחר סיו"  (ינואר)

השנה הקלאנדרית בה 

  הוגשה ההצעה. 

  

למכרז המסגרת על  הצעות להגשת אחרו� מועד

מנת להכלל במאגר ולהיות בי� ספקי מכרז 

 הפרטניות המסגרת אליה� יפנו בפניות

  התקשרותה ההרלוונטיות בתקופ

עד שנה תוק- ההצעה 

בו הוגשה מועד מ

 . ההצעה

  תוק) ההצעה
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 המועד את לדחות אוו/ להקדי" ו/או לשנות הבלעדי הדעת יקולש לפי עת, בכל רשאית, המזמינה .1.4.1

 שתפורס" בהודעה זו להזמנה הנוגעי" אחרי" ותנאי" מועדי" לשנות וכ� הצעות להגשת האחרו�

 ו/או עדכוני" ו/או השינויי" בדבר להתעדכ� החובה חלה המציע על ענבל. של האינטרנט באתר

 ו/או טענה כל מהמציעי" למי תהיה ולא ההלי' שלבי כל במהל' ענבל באתר שיפורסמו הבהרות

   לכ'. בקשר דרישה

  המסגרת מכרז במסגרת ההצעות הגשת תקופת .1.5

 ה לתארי' ועד נהההזמ פרסו" ממועד שני" חמש למש' תהיה זו, להזמנה ההצעות הגשת תקופת .1.5.1

 ספקי במאגר להיכלל הצעת" את להגיש המציעי" יוכלו שני" חמש במש' .2017 לינואר, 31 –

  המסגרת. מכרז

 וכ� וטמ"ס אש וכיבוי גילוי למערכות ושירות התקנה ,לתכנו� מחיר הצעות לקבלת פרטניות פניות .1.5.2

 כפי הקובע, במועד גרבמא יכללו אשר המסגרת. מכרז לספקי ורק א' תשלחנה ,"נזקי לשיקו"

 להשתת- יוכלו אלו ורק להזמנה,  ג' בנספח לעת מעת שיעודכ� וכפי ענבל באתר יפורט שזה

  .השיטה פרק ראה הפרטניות הפניות לנושא – הפרטניות בפניות

בחינת ההצעות  .שנהל אחת לפחות המסגרת מכרז ספקי מאגר רשימות את תעדכ� המזמינה .1.5.3

לפחות אחת לשנה במסגרת החודש הראשו� (ינואר) שלאחר במסגרת מכרז המסגרת תבוצע 

 לעצמה שומרת ענבל לעיל, האמור מ� לגרוע מבליסיו" השנה הקלאנדרית בה הוגשה ההצעה. 

 ענבל אתר באמצעות א" במכרז להשתת- האפשרות בדבר הודעה לפע" מפע" לפרס" הזכות את

   .אחרת בדר' וא"

  ההתקשרות קופתת .1.6

 יחול המסגרת, מכרז של הס- בתנאי שיעמדו המציעי" מול יחת"שי המסגרת הסכ" תקופת .1.6.1

 "תקופת (להל�: 2017 ,למר0 1 – ה לתארי' ועד המסגרת במכרז הזכייה הודעת קבלת מיו"

   )ההתקשרות"

 היותר, לכל נוספות בשנתיי" ההתקשרות תקופת את להארי' הזכות את לעצמה שומרת ענבל .1.6.2

 .)"המוארכת ההתקשרות "תקופת (להל�: הבלעדי תהדע לשיקול בכפו- מלא, או חלקי באופ�

  בהלי( השתתפות דמי .1.7

 בנקאית בהמחאה 1 750 של סכו" השתתפותו בעבור ישל" במכרז להשתת- מעוניי� אשר מציע .1.7.1

 לא זה תשלו" .בע"מ לביטוח חברה ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקר� לפקודת

 .ענבל ידי לע המכרז ביטול לרבות שהיא סיבה מכל יוחזר
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   שוטפי� ועדכוני� ההזמנה מסמכי פרסו� .1.8

 ו/או מועדי" עדכוני ויהיו במידה ."מכרזי"" לשונית תחת ענבל באתר יפורסמו ההזמנה מסמכי .1.8.1

 משפטית יחייבו אלו ורק ענבל באתר השינויי" יפורסמו מכרז,ה במסגרת תיקוני" ו/או הבהרות

  המציעי". ואת ענבל את

 ענבל לאתר להיכנס המכרז משלבי שלב ובכל ,הצעתו הגשת טר" ,החובה חלה המציע על .1.8.2

 המציע. את משפטית יחייבו  אשר ועדכוני" הבהרות השינויי", בדבר שוט- באופ� ולהתעדכ�

 עלולה ,פורסמו ואכ� במידה ועדכוני", הבהרות לשינויי", בהתא" הצעתו את יגיש שלא מציע

 להיפסל. הצעתו

  ההצעה הגשת לאחר המציע ע� התקשרות פרטי .1.9

  הבהרות / שלמותה בקשת בדבר המציע מול אל המזמינה של תכתובת כל ההצעה, הגשת לאחר

 נספחב צוינה אשר המציע של מיילה כתובת פי על תעשנה ,תהיינה וכאשר א" עדכוני", ו/או

 באתר שוט- באופ� לצפות החובה חלה המציע על .להזמנה א' נספחכ ומסומ� מצ"ב – התצהירי"

 חלה המציע על א'. בנספח ציי� אותה האלקטרונית  ההתקשרות בכתובת זמי� ולהיות  ענבל

  ההצעה. במסגרת הוגשו אשר אחרי" או אלו פרטי" שונו בא" המזמינה את לעדכ� החובה

 הקשר איש .1.10

 ,אשטובקר מירה הגב' נההי  זה למכרז הקשור בכל בקשר לעמוד יש עמה ענבל מטע" הקשר אשת

 אלקטרוני: דואר כתובת ,70100 נתב"ג התעופה, שדה קריית ערבה, רחוב כתובת:

MICHRAZIM_ELEMENTARY@INBAL.CO.IL . טלפונית ו/או זו לכתובת בכתב תעשה פניה כל 

9778793�03 הטלפו� למספר.  

  ובירורי� שאלות העברת נוהל .1.11

  .2012 ,לינואר 22 �  ה ליו" עד וזאת לעיל, כמצוי� הקשר לאשת בכתב תוגשנה המציעי" שאלות

 "מכרזי"" לשונית תחת ענבל באתר תפורסמנה המציעי", כלל את המחייבות המזמינה תשובות

  והמציעי". ענבל את משפטית תחייבנה ענבל באתר בכתב תשובות רק

  ההצעות מסירת .1.12

 היושב ענבל לנציג ידנית ובמסירה סגורה במעטפה להל�, 5 בפרק כמוגדר ההצעות, את למסור יש .1.12.1

 שבת ששי, (למעט ה'�א' בימי" התעופה, שדה קריית הערבה, רחוב הכניסה, מתקו ענבל, בבית

 יאוחר ולא שני" חמש למש' למציעי" פתוח יהיה המסגרת מכרז .16:00�9:00 בשעות חג), ערביו

   ).ההצעות" להגשת האחרו� "המועד (להל�: 20:00 שעה: ,2017 ,פברוארל 9 – ה יו"מ
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 התקנה ,לתכנו� לחברות  מסגרת מכרז בלבד: הבאי" הפרטי" את לציי� יש המעטפה גבי על .1.12.2

 המועד עד תתקבל שלא הצעה .נזקי" לשיקו" חברותו  טמ"ס ,אש וכיבוי גילוי למערכות ושירות

 ניתנת אינה זו סוגיה כי להדגיש נבקש .מכרזה במסגרת תתקבל לא ההצעות להגשת האחרו�

 חשיבותה. ולפיכ' לערעור

  ההצעה תוק) .1.13

  הגשה.ה מועדמ שנה עד הוא ההצעה וק-ת מש'

  כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.14

 את לשנות לנכו�, שתמצא כפי והבלעדי, המוחלט דעתה שיקול פי על עת, בכל רשאית המזמינה .1.14.1

   זה. מכרזב השתת- שלא אחר גור" כל ע" להתקשר ו/או לבטלו או להפסיקו ,מכרזה

 והיא שהיא, הצעה כל לקבל מתחייבת ינהא המזמינה כי בזה מודגש לעיל, לאמור לב בשי" .1.14.2

 ו/או לנכו�, שתמצא גור" כל ע" השירותי" לקבלת בהסכ" להתקשר הזכות את לעצמה שומרת

 חדשה, הזמנה לפרס" וא- ההזמנה, הליכי את לבטל ו/או כלשהי להצעה להיענות שלא להחליט

  הבלעדי. דעתה שיקול לפי והכול לנכו�, שתמצא נוספת פעולה וכל

 

  במאגר שיכללו הזוכי� המציעי� רמספ .1.15

 ,לזכייה הס- ציו� את עבר לרבות זו בהזמנה המפורטי" ובתנאי" הס- בתנאי העומד מציע כל

   המסגרת. מכרז ספקי במאגר ייכלל מסגרת הסכ" על עמו חתמה וענבל
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  2 פרק

  המבוקשי� השירותי� הגדרת .2

 מסמכיל נספחכ המצור- המסגרת הסכ"ב לרבות זה, מכרז במסמכי אחר מקו" בכל מהאמור לגרוע מבלי

 "השירותי� ו/או "השירותי�" (להל�: במצטבר  קמ�כדל הינ" מהמציע הנדרשי" השירותי" ,ההזמנה

 הצור' בעת ו/או אירוע בקרות המסגרת מכרז מספקי יתבקשו אלו שירותי" כי יובהר .)המבוקשי�"

 השירותי": מקבלי עבור פרויקט לביצוע

 ציעי�:המ של ההתמחות תחומי .2.1

 הבאי�: מהתחומי� אחד בלפחות להתמחות המציע על .2.1.1

  .אש וכיבוי גילוי מערכות של ושירות התקנה תכנו� של בתחו" התמחות.2.1.1.1

  .סגור) במעגל טלוויזיה( "סטמ מערכות של ושירות התקנה תכנו� של בתחו" התמחות.2.1.1.2

 ."נזקי שיקו" של בתחו" התמחות.2.1.1.3

   כללי .2.2

 תקציביות למגבלות בכפו- האמורי" השירותי" את ושתרכ ענבל כי בזאת יובהר ספק הסר למע� .2.2.1

 מהמציעי" לרכוש מתחייבת אינה ענבל כ� כמו .הפנימית הקר�ו ענבל על החלות ולהנחיות

 בכלל לרכוש שלא הזכות את לעצמה ושומרת ,כלשהוא בהיק- האמורי" השירותי" את הזוכי"

  .לעיל לאמור הנוגע בכל דרישות או/ו טענה כל תהיה לא למציע .הזוכי" מהמציעי" שירותי"

 ,החוקי" כל את ולקיי" לעמוד מתחייב המציע זה, מכרז נשוא המבוקשי" שירותי"ה במסגרת .2.2.2

  .לעבודתו הקשורי" שעה והוראות תקני" ,תקנות

  נספחיו. על המסגרת הסכ"ל בהתא" "שירותיה את לספק מתחייב זוכה מציע  .2.2.3

 ,אחרת חברה באמצעות השירותי" את לספק /אוו להחלי- ו/או לשנות רשאי יהיה לא זוכה מציע .2.2.4

 התנאי"ו המכרז תנאי בכל עמודת תהמוצע החברהש ובלבד ובכתב, מראש ענבל בהסכמת אלא

 המסגרת. הסכ"ב הקבועי"

  טמ"ס ומערכות  אש וכיבוי גילוי מערכות של ושירות התקנה לתכנו� מחברות המבוקשי� השירותי� .2.3

 מערכות של שירות מת� של בתחומי" הזוכות החברות יתבקשו שי"המבוק השירותי" שאר בי� .2.3.1

  :הבאי" השירותי" את לתת טמ"ס ומערכות אש וכיבוי גילוי

   .הפרטנית) בפניה המבוקש ולפרוייקט לתחו" (בהתאמה "ההתקני ביצוע .2.3.2
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   רלוונטי. בא" בתק�, המערכת לעמידת התקני" מכו� אישור הגשת .2.3.3

 הפרטניות). בפניות פרטני באופ� תוגדר הזמ� (תקופת צרולמו לעבודה ואחריות שירות מת� .2.3.4

 שנה לחצי אחת שוטפת מונעת ותחזוקה ביקורות ביצוע לרבות  שירות הסכ" במסגרת תיקוני" .2.3.5

 גילוי. למערכות 11 חלק 1220 ישראלי תק� פי על

  ומתזי". כיבוי למערכות 1928 ישראלי תק� פי על שוטפת מונעת ותחזוקה בקורת ביצוע .2.3.6

 ,השירותי" מקבל ו/או ענבל דרישת לפי המבוקשי" השירותי" למת� רלוונטי נוס- רותשי כל .2.3.7

 השירותי" היק- את להרחיב או לצמצ" הזכות שמורה לענבל כ� כמו  הבלעדי. "דעת ולשיקול

  .הבלעדי דעתה שיקול ולפי לצרכיה בכפו- ,מהמציע המבוקשי"

 יתבקשו המבוקשי" שירותי"ה שאר בי� �נזקי שיקו�ל מחברות המבוקשי� השירותי� .2.3.8

  הבאי": השירותי" את  לתת נזקי" שיקו" מת� של בתחו" הזוכות החברות

 .הפרטנית) לפניה (בהתא" השיקו" עבודות ביצוע.2.3.8.1

  לענבל. הטופס והעברת השירותי" מקבל רצו� שביעות על אישור קבלת.2.3.8.2

 ביצוע סיו" דממוע חודשי" עשר) (שני" 12 של לתקופה שבוצעו לעבודות בדק אחריות מת�.2.3.8.3

  .העבודה

 דעתה ולשיקול ,ענבל דרישת לפי המבוקשי" השירותי" למת� רלוונטי נוס- שירות כל.2.3.8.4

 המבוקשי" השירותי" היק- את להרחיב או לצמצ" הזכות שמורה לענבל כ� כמו .הבלעדי

  .הבלעדי דעתה שיקול ולפי לצרכיה בכפו- ,מהמציע
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 3 פרק

   הס) תנאי .3

 תנאי כי יובהר .הבאי" התנאי" כל על מצטבר, באופ� בעצמו, העונה מציע המסגרת זבמכר הצעה להגיש רשאי

 ושיקו" טמ"ס אש, וכיבוי (גילוי הצעותיה" את המציעי" יגישו אליו ההתמחות תחומי פי על נחלקי" הס-

  נזקי"):

 גילוי מערכות של ושירות התקנה תכנו� של בתחו� המתמחות מחברות הנדרשי� הס) תנאי .3.1.1

 טלוויזיה( "סטמ מערכות של ושירות התקנה ,תכנו� של בתחו� וחברות התמחות אש וכיבוי

  :סגור) במעגל

  במלוא� המבוקשי� השירותי� נתינת.3.1.1.1

 במצטבר לעיל 2 בפרק המבוקשי" השירותי" את לתת ביכולתו יש כי יצהיר המציע

 מערכות ו/או אש וכיבוי גילוי מערכות של ושירות התקנה תכנו�( המבוקש בתחו"

  .)בנפרד תחו" לכל –"סטמ

  המציע של ותק.3.1.1.2

 עבודות של בתחו" בשוק שני" 3 לפחות של ותק בעל להיות עצמה) (החברה המציע על

 ושירות התקנה תכנו� של בתחו" ו/או אש וכיבוי גילוי מערכות של וביצוע הקמה תכנו�,

  ).בנפרד תחו" לכל –המבוקש לתחו" (בהתא" טמ"ס מערכות של

 למת� בקשר המציע של המקצועיי� המנהלי� ו/או המציע בעלי של מקצועי ניסיו�.3.1.1.3

 המבוקשי� השירותי�

 של המקצועיי" מהמנהלי" אחד לפחות או המציע) מבעלי אחד (לפחות המציע על

 של מקצועי ניסיו� בעל להיות המציע), של המקצועי התפעול תחו" על (אחראי המציע

 גילוי מערכות של וביצוע הקמה תכנו�, דותעבו של בתחו" ניסיו� שנות (עשר) 10  לפחות

 לתחו" (בהתא" טמ"ס מערכות של ושירות התקנה תכנו� של בתחו" ו/או אש וכיבוי

   ).בנפרד תחו" לכל –המבוקש

  המציע של שנתי מחזור.3.1.1.4

 שקלי" מיליו� (חמישה ש"ח 5,000,000 לפחות של שנתי מחזור בעל להיות המציע על

 ו/או אש וכיבוי גילוי מערכות של וביצוע הקמה נו�,תכ של בפרויקטי" בשנה חדשי")

 .טמ"ס מערכות של ושירות התקנה תכנו� של בתחו"
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  ובצוע) (תכנו� פרויקטי� פעילות היק).3.1.1.5

 לפחות של בעלות וביצוע) (תכנו� פרויקטי" (עשרה) 10 לפחות ביצע כי להוכיח המציע על

 מערכות  של בתחו" האחרוני" חודשי" עשר) (שמונה 18 �  ב  )פרויקט (כל 1 50,000

 תחו" לכל –המבוקש לתחו" (בהתא" טמ"ס מערכות של בתחו" ו/או אש וכיבוי גילוי

  ).בנפרד

   ואחזקה שירות חוזי של פעילות היק).3.1.1.6

 ואחזקה שירות חוזי (עשרה) 10 בלפחות מחויבמחזיק/ הינו כי להוכיח המציע על

 ושישה) (שלושי" 36 � ב  )יקטפרו (כל 1 50,000 לפחות של עלות בעלי לפרויקטי"

 טמ"ס מערכות של בתחו" ו/או אש וכיבוי גילוי מערכות של בתחו" האחרוני" חודשי"

  ).בנפרד תחו" לכל – הצעתו את מגיש אליו לתחו" (בהתא"

  שכירי� עובדי� כמות.3.1.1.7

 .במצטבר) " ו/או שותפי"י(שכיר שכירי" עובדי" 15לפחות  למציע      

  חלפי� מלאי.3.1.1.8

 מבזקי" משולבי צופרי" רכזות, ,גלאי" השאר בי� הכולל עת בכל ייעודי חלפי" מלאי למציע

 גילוי מערכות של בתחו" )חדשי" שקלי" אל- חמישי"( 1 50,000 לפחות של בסכו" ועוד,

1  50,000בסכו" של לפחות מצלמות, מערכות הקלטה, כבילה ועוד  ו/או אש וכיבוי

  .טלוויזיה במעגל סגור כותמער(חמישי" אל- שקלי" חדשי") בתחו" של 

 

  גיאוגרפית פריסה.3.1.1.9

 והינו המציע של כסני- הרשו" )נתניה �  גדרה קו( המרכז באזור אחד סני- לפחות למציע         

  המקומית. ברשות המציע ש" על עסק לניהול רישיו� בעל

  כדי� ספרי� ניהול .3.1.1.10

� י", התשל"וחוק עסקאות גופי" ציבוריב כנדרש האישורי" כל בעל להיותהמציע  על

  (להל�: "חוק עסקאות גופי" ציבוריי"") כמפורט להל�: 1976
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 כדי� חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד מס יוע0 או "חרו או מורשה פקיד אישור .3.1.1.10.1

 עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח נוהג שהינו ,מלנהל" פטור שהוא או

 תק- להיות האישור על  .1975�ו"התשל ,מוס- ער' מס חוק לפי מס עליה� שמוטל

  .ההצעה הגשת ליו" נכו� ועדכני

 העסקה איסור( זרי" עובדי" חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר המציע תצהיר .3.1.1.10.2

 ולפי )זרי" עובדי" חוק �להל�( 1991�א"התשנ ),הוגני" תנאי" והבטחת כדי� שלא

 כי יצהיר ציעהמ ).מינימו" שכר חוק – להל�( 1987 – ז"התשמ ,מינימו" שכר חוק

 ביותר הורשע לא ,ציבוריי" גופי" עסקאות בחוק כהגדרת" ,אליו זיקה ובעל המציע

 משתי ביותר הורשע וא" ,מינימו" שכר וחוק זרי" עובדי" חוק לפי עבירות משתי

 להיות התצהיר על .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה – כאמור עבירות

  .ההצעה הגשת לתארי' ועדכני תק-

 :�נזקי שיקו�ל של בתחו� המתמחות מחברות הנדרשי� הס) נאית .3.1.2

  במלוא� המבוקשי� השירותי� נתינת.3.1.2.1

 במצטבר לעיל 2 בפרק המבוקשי" השירותי" את לתת ביכולתו יש כי יצהיר המציע

  המבוקש. בתחו"

  (החברה) המציע של ותק.3.1.2.2

  ."נזקי שיקו" של בתחו" שני" 3 לפחות של ותק בעל להיות עצמה) (החברה המציע על

 למת� בקשר המציע של המקצועיי� המנהלי� ו/או המציע בעלי של מקצועי ניסיו�.3.1.2.3

 המבוקשי� השירותי�

 של המקצועיי" מהמנהלי" אחד לפחות או המציע) מבעלי אחד (לפחות המציע על

 להיות די�), לכל בהתא" המציע של המקצועי התפעול של התחו" כל על (אחראי המציע

  .נזקי" שיקו" של בתחו" ניסיו� שנות (עשר) 10  לפחות של מקצועי ניסיו� בעל

  פרויקטי� פעילות היק).3.1.2.4

 1 50,000 לפחות של עלות בעלי פרויקטי" (חמישה) 5 לפחות ביצע כי להוכיח המציע על

  .נזקי" שיקו" של בתחו" האחרוני" חודשי" ושישה) (שלושי" 36 � ב  )פרויקט (כל

   ציוד מלאי.3.1.2.5

 3 ,)לחות סופח מכשיר( יבשני" (חמישה) 5 השאר בי� הכולל עת בכל ציוד מלאי למציע

   .ריח) (מפזר פוגר (אחד) 1 ,אוויר מסחרי (שלושה)
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  גיאוגרפית פריסה.3.1.2.6

 בעל המציע של כסני- הרשו" )נתניה �  גדרה קו( המרכז באזור אחד סני- לפחות למציע         

  המקומית. ברשות המציע ש" על עסק לניהול רישיו�

  כדי� ספרי� ניהול.3.1.2.7

� התשל"ו ציבוריי", גופי" עסקאות חוקב כנדרש האישורי" כל בעל להיות המציע על

  להל�: כמפורט )ציבוריי�" גופי� עסקאות "חוק (להל�: 1976

 כדי� חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד מס יוע0 או רו"ח או מורשה פקיד אישור .3.1.2.7.1

 עסקאות על מדווח ושהינו ותיוהכנס על לדווח נוהג שהינו מלנהל", פטור שהוא או

 תק- להיות האישור על  .1975�ו"התשל ,מוס- ער' מס חוק לפי מס עליה� שמוטל

  .ההצעה הגשת ליו" נכו� ועדכני

 העסקה איסור( זרי" עובדי" חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר המציע תצהיר .3.1.2.7.2

 ולפי )זרי" י"עובד חוק �להל�( 1991� א"התשנ ),הוגני" תנאי" והבטחת כדי� שלא

 כי יצהיר המציע ).מינימו" שכר חוק – להל�( 1987 – ז"התשמ ,מינימו" שכר חוק

 הורשע לא ,ציבוריי" גופי" עסקאות בחוק כהגדרת" ,אליו זיקה ובעל המציע

 ביותר הורשע וא" ,מינימו" שכר וחוק זרי" עובדי" חוק לפי עבירות משתי ביותר

 התצהיר על .האחרונה ההרשעה ממועד חותלפ שנה חלפה – כאמור עבירות משתי

 .ההצעה הגשת לתארי' ועדכני תק- להיות
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  4 רקפ

   ההצעה מבנה .4

 ההצעה מבנה .4.1

  שלהל�. 5 בפרק כמפורט  המסמכי" כלל את להכיל ההצעה על

  להגיש שיש ההצעה של העותקי� מספר .4.2

 למקור נאמ� העתק ברשותו להשאיר המציע על .מקורי אחד בעותק הצעתו את להגיש המציע על

  בשלמותה. מההצעה

  ההצעה על חתימה .4.3

 5הצעת המציע תכיל את כל מסמכי ההזמנה והנספחי" הנדרשי" כמפורט בפרק  .4.3.1

  למסמכי ההזמנה.

  מציע שלא יגיש את כל המסמכי" חתומי" ומלאי" כנדרש עשוי לגרו" לפסילת ההצעה. .4.3.2

ש, ובכל ד- המציע יחתו" חתימה מקורית מלאה ביחד ע" חותמת בכל מקו" בו התבק .4.3.3

  אחר ישי" חותמת וחתימה ו/או יחתו" בראשי תיבות.

יחתו" רק מי שהוסמ' לכ' בתקנו� החברה  �א" המציע הינו תאגיד או שותפות רשומה  .4.3.4

אישור עו"ד/רו"ח  5או בהסכ" השותפות ובתוספת חותמת התאגיד ויצר- כנדרש בפרק 

  החתימה של המציע. יבדבר מורשי

  ההצעה מילוי .4.4

 שינוי כל .נספחיה על בהזמנה המופיעי" תנאי ו/או פרט כל שהיא דר' בכל לשנות אסור למציע

 ידי על הסתייגות כל ו/או ובנספחיו ההסכ" בתנאי נספחיה, על הזמנה המציע ידי על שיעשה

 ההצעה. לפסילת לגרו" עלולי" אחרת, דר' בכל או נפרד, במסמ' או המסמכי", בגו- תוספת

   .הבלעדי דעתה לשיקול ובכפו- בכתבו ענבל רשות תקבל לאחר רק יהיו שינויי"
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  5 פרק

  הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכי� .5

 (להל�:  הסעיפי" בתתי להל� תהמפורט החלוקה פי על חוצצי" ע" בקלסר הצעתו את להגיש המציע על

    ):"ההצעה"

   תצהירי� מסמ( .5.1

  להזמנה. א' נספח  הגשת

 –א' לפרק ב' לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א  בסימ�על המציע להצהיר כמשמעותו 

 די� עור' להחתי" וכ� מלאה בחתימהמסמ' הלחתו" בסו- , על התצהירי" הבאי", 1971

  את התצהירי" הבאי":בי� היתר ו. מסמ' התצהירי" כולל חתימת אימות לצור'

 פרופיל המציע  .5.1.1

 סניפי" של המציע .5.1.2

  הליכי" שננקטו כנגד המציע (בא" רלוונטי) .5.1.3

 מספר עובדי" שכירי" במציע .5.1.4

 מורשי החתימה של המציע .5.1.5

  יכולותיו לספק את השירותי" המבוקשי" והבנת ההזמנה על נספחיה במלוא"  .5.1.6

 זכויות ענבל על מסמכי ההזמנה .5.1.7

 התחומי" אליה" מגיש המציע את הצעתו .5.1.8

 ותק המציע .5.1.9

 ניסיו� מקצועי של המציע .5.1.10

 היק- פרוייקטי" של המציע  .5.1.11

 (רלוונטי לתומי גילוי וכיבויי אש וטמ"ס) של המציע היק- חוזי שירות והחזקה .5.1.12

 במציע ו/או ציוד מלאי חלפי" .5.1.13

 התחייבות לקיו" חקיקה בעניי� שמירת זכויות עובדי" .5.1.14

 שמירה על סודיות  והיעדר ניגוד ענייני" .5.1.15

 חוק עסקאות גופי" ציבוריי" .5.1.16

 התחייבות לעמוד בכל הביטוחי" הנדרשי" בהסכ" המסגרת .5.1.17
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  הצעתו את מגיש אליו תחו� לכל יעהמצ של מקצועי תצהיר .5.2

  להזמנה. נספח ב'הגשת 

,  1971על המציע להצהיר כמשמעותו בסימ� א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א 

  בסופו בחתימה מלאה וכ� להחתי" עור' די� לצור' אימות חתימתו.–לחתו" 

: א" המציע מעוניי� להגיש הצעתו. לדוגמאעל המציע למלא נספח זה לכל תחו" אליו מגיש את 

 לשלושה תחומי" עליו להגיש את הנספח שלוש פעמי" בהתאמה לתחומי"את הצעתו 

  .המבוקשי" ולהכניס תחת חוצ0 זה את כל המסמכי" הנדרשי" בכפו- לאמור בנספח

  המציע של כספיה המחזור לגבי רו"ח תצהיר .5.3

(ללא  2011�2009ע לשני" על המציע להגיש אישור של רו"ח בדבר המחזור הכספי של המצי

  מע"מ).

במידה והמציע מגיש למספר תחומי" עליו להגיש אישור של רו"ח על ההיק- הכספי של המציע 

  ולגבי כל שנה בנפרד.  לשני" האמורות לכל תחו" אליו מגיש את הצעתו

  השתתפות דמי תשלו� .5.4

חי הממשלה לפקודת הקר� הפנימית לביטו1  750על ס'  בנקאית על המציע להגיש המחאה

בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ ע" תארי' לא יאוחר מהמועד האחרו� להגשת ההצעות. 

לצור' הפקת קבלה עבור התשלו" יש לציי� במכתב שיצור- להמחאה את פרטי המשל" ופרטי 

  המציע וכ� את הכתובת למשלוח הקבלה. 

   נספחיו על המסגרת הסכ� .5.5

  .להזמנה 'גנספח על המציע להגיש את 

המציע להגיש את הסכ" המסגרת חתו" כדי� כמשמעותו בסימ� א' לפרק ב' לפקודת  על

יצורפו להסכ" על ידי המזמינה . נספחי הסכ" המסגרת 1971� הראיות (נוסח חדש), התשל"א

(ויעודכ� בהתא" לזכיות  ע" זכייתו הראשונה של המציע בפניה הפרטנית הראשונה בה יזכה

  . )הבאות בפניות הפרטניות

  � פירוט נספחי ההסכ":להל

  על נספחיה.לרישו" למכרז המסגרת  ההצעה –המסגרת  נספח א' להסכ�

בפניות הפרטניות, ככל שאלו  מציע הצעות המחיר שיוגשו על ידי ה � להסכ� המסגרת ב' נספח 

' יכלול במצטבר את כלל הצעות ביעשו על ידו, וככל שזכה בפניות פרטניות אלו. יובהר כי נספח 

  הזוכה. מציע מציעאשר בה� זכה ההמחיר 

  אישור ביטוחי. –נספח ג' 
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   ציבוריי� גופי� עסקאות חוק פי על אישורי� .5.6

  להגיש: המציע על

 מס חוק פי�ועל הכנסה מס פקודת פי�על לנהל שעליו ורשומות, חשבונות פנקסי ניהול על אישור •

  כדי�. ,1975�התשל"ו מוס-, ער'

 ולדווח הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהג וכי וונטי)רל (בא" במקור מס ניכוי על אישור •

1975� התשל"ו מוס-, ער' מס חוק פי�על מס עליה� שמוטל עסקאות על למנהל.  

     הנדרשי�: המסמכי� לגבי כללית הערה

 שניתנו למצגי" המתייחסי" נוספי" מסמכי" ו/או פרטי" השלמות מהמציע לדרוש זכאית תהיה המזמינה

 לצור' לרשותו העומדי" והאמצעי" אמינותו ניסיונו, מקצוענותו, לכישוריו, בקשר לרבות ,להזמנה בהתא"

 יעמיד והמציע ההשתתפות, תנאי של קיומ" את אחרת דר' בכל לבדוק וכ� ההסכ", פי�על התחייבויותיו ביצוע

  כאמור. בדיקה ויאפשר הנ"ל הפרטי" את המזמינה לרשות

 לא בכתב, לענבל לאלתר כ' על להודיע המציע על המכרז, בתנאי המציע של בעמידתו מהותי שינוי של מקרה בכל

 את ולתת להמשי' יכול המציע בא" תחליט ענבל השינוי, למהות בכפו- השינוי. מיו" עבודה ימי משלושה יאוחר

 שיקול לפי והכל ,המסגרת מכרז ספק ע" ההתקשרות ביטול ומכא� זה, במקרה הסכ" הפרת אי� ובא" שירותיו

   ענבל. של הבלעדי דעתה
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  6 פרק

  מסגרת מכרז כספק מציע לבחירת מידהה אמות .6

 6.2.2 סעי) על וג� 6.2.1 סעי) על ג� חל  � כללי .6.1

 מועמדותו שהגיש מציע לדוגמא: הצעתו. את הגיש אליו תחו" כל לגבי בנפרד ינוקד מציע כל .6.1.1

 המפורטות המידה אמות פי על מהתחומי" אחד לכל בקשר הצעתו תיבדק תחומי" לשלושה

 כמספר להזמנה ב' נספח את למלא מציע כל על האמור לאור הצעתו. את הגיש אליו תחו"ל

   לעיל. 5 בפרק זו דרישה ראה הצעתו. את מגיש אליו התחומי"

 כיבוי גילוי, מערכות של ושירות התקנה, תכנו�, של בתחו� מסגרת מכרז ספק לבחירת המידה אמות .6.2

 וטמ"ס אש

 גילוי, מערכות של ושירות התקנה, תכנו�, של בתחו" הזוכה ההצעה לבחירת מידהה אמות    

  :עצמו) בפני יבח� תחו" (כל כדלקמ� בלבד איכות שיקולי על יתבסס  וטמ"ס אש כיבוי

  איכותי ניקוד .6.2.1

  נקודות  100  –האיכותי  מרכיבהס( הניקוד עבור       

  נקודות 10 � וותק של המציע .6.2.1.1

) 3שלוש ( ותק של לפחות תל המציע (החברה עצמה) להיות בעלכאמור בפרק תנאי הס- ע

בודות תכנו�, הקמה וביצוע של מערכות גילוי וכיבוי אש ו/או עשני" בשוק בתחו" של 

ייבח� בנפרד לכל תחו" אליו יגיש בתחו" של תכנו� התקנה ושירות של מערכות טמ"ס (

   המציע את הצעתו)

יקנה יתרו� למציע על פי  כאמור בר לתנאי ס-מע(של החברה) וותק מקצועי של המציע 

  הניקוד הבא:

        



 

 70100, קריית שדה התעופה, נתב"ג 282בית ענבל, רח' הערבה ת.ד. 

9778793�03 :טלפו�    Tel:    :03פקס�9778794  Fax: 
  

� 23 �  

 נקודות 0 –שנות וותק מקצועי כנדרש בתנאי הס-  3מציע שיש לו  .6.2.1.1.1

 נקודות. 2 –שנות וותק מקצועי כנדרש בתנאי הס-  7�4מציע שיש לו  .6.2.1.1.2

 נקודות. 6 –שנות וותק מקצועי כנדרש בתנאי הס-  10�8מציע שיש לו  .6.2.1.1.3

 נקודות. 8  �שנות וותק מקצועי כנדרש בתנאי הס-  14�11מציע שיש לו  .6.2.1.1.4

 נקודות. 10  �ומעלה שנות וותק מקצועי כנדרש בתנאי הס-  15מציע שיש לו  .6.2.1.1.5

ניסיו� מקצועי  של בעלי המציע ו/או המנהלי� המקצועיי� של המציע בקשר  למת� .6.2.1.2

 .נקודות 10 –בתחו� אליו מגיש את הצעתוהשירותי� המבוקשי� 

אחד מבעלי המציע) או לפחות אחד מהמנהלי" המקצועיי" של המציע  על המציע (לפחות

(אחראי על כל התחו" של התפעול המקצועי של המציע בהתא" לכל די�), להיות בעל ניסיו� 

(עשר) שנות ניסיו� בתחו" של עבודות תכנו�, הקמה וביצוע של  10מקצועי של לפחות  

ייבח� (התקנה ושירות של מערכות טמ"ס  מערכות גילוי וכיבוי אש ו/או בתחו" של תכנו�

  )בנפרד לכל תחו" אליו יגיש המציע את הצעתו

  ניסיו� מקצועי של המציע מעבר לתנאי ס- זה יקנה יתרו� למציע על פי הניקוד הבא:

(לפחות אחד מבעלי המציע או לפחות אחד מהמנהלי" המקצועיי"  מציע שיש לו .6.2.1.2.1

  נקודות 0 –שנות ניסיו� מקצועי כנדרש בתנאי הס-  10שלו) 

(לפחות אחד מבעלי המציע או לפחות אחד מהמנהלי" המקצועיי" מציע שיש לו  .6.2.1.2.2

 נקודות. 4 –שנות ניסיו� מקצועי כנדרש בתנאי הס-  14�11שלו) 

(לפחות אחד מבעלי המציע או לפחות אחד מהמנהלי" המקצועיי" מציע שיש לו  .6.2.1.2.3

 נקודות. 7 –ניסיו� מקצועי כנדרש בתנאי הס- שנות  20�15שלו)

(לפחות אחד מבעלי המציע או לפחות אחד מהמנהלי" המקצועיי" מציע שיש לו  .6.2.1.2.4

 נקודות. 10  � שנות ניסיו� מקצועי כנדרש בתנאי הס-  20מעל שלו) 
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  נקודות 10 –מחזור שנתי של המציע .6.2.1.3

(שלושה מיליו� שקלי"  ש"ח 5,000,000על המציע להיות בעל מחזור שנתי של לפחות 

חדשי") בשנה בפרויקטי" של תכנו�, הקמה וביצוע של מערכות גילוי וכיבוי אש ו/או בתחו" 

ייבח� בנפרד לכל תחו" אליו יגיש המציע את (של תכנו� התקנה ושירות של מערכות טמ"ס 

 הצעתו

המציעי" באופ� יחסי לשאר מחזור שנתי של המציע מעבר לתנאי ס- זה יקנה יתרו� למציע 

(מציע בעל מחזור שנתי הגדול ביותר יקבל את מירב הנקודות וכל שאר המציעי" יקבלו 

  באופ� יחסי אליו).

 נקודות 15 – (תכנו� ובצוע) היק) פעילות פרויקטי�.6.2.1.4

בעלי עלות של  פרויקטי"(עשרה)  10להוכיח כי ביצע לפחות על פי תנאי הס- על המציע 

(שמונה עשר) חודשי" האחרוני" בתחו" של מערכות  18 �כל פרויקט  ב ל1  50,000לפחות 

גילוי וכיבוי אש ו/או בתחו" של תכנו� התקנה ושירות של מערכות טמ"ס (בהתא" לתחו" 

 המבוקש).

של המציע מעבר לתנאי ס- זה יקנה יתרו� למציע על פי הניקוד  פרויקטי"היק- פעילות 

  הצעתו):ייבח� בנפרד לכל תחו" אליו יגיש המציע את ( הבא

בעלות של  פרויקטי"(עשרה)  10מציע ע" היק- פעילות פרויקטי" של לפחות  .6.2.1.4.1

(שמונה עשר) חודשי" האחרוני" כנדרש  18 �כל פרויקט  ב ל1  50,000לפחות 

 נקודות 0 –בתנאי הס- 

בעלות של  פרויקטי"(עשרי")  20מציע ע" היק- פעילות פרויקטי" של לפחות  .6.2.1.4.2

(שמונה עשר) חודשי" האחרוני" כנדרש  18 �ב  לכל פרויקט1  50,000לפחות 

 נקודות. 5 –בתנאי הס- 

בעלות של  פרויקטי"(שלושי")  30מציע ע" היק- פעילות פרויקטי" של לפחות  .6.2.1.4.3

(שמונה עשר) חודשי" האחרוני" שנות ניסיו�  18 �ב  לכל פרויקט1  50,000לפחות 

 נקודות. 10 –מקצועי כנדרש בתנאי הס- 

בעלות של  פרויקטי"(ארבעי")  40לות פרויקטי" של לפחות מציע ע" היק- פעי .6.2.1.4.4

(שמונה עשר) חודשי" האחרוני" שנות ניסיו�  18 �ב  לכל פרויקט1  50,000לפחות 

 נקודות. 15  �מקצועי כנדרש בתנאי הס- 
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למלא בנספח ב' להזמנה את הערה כללית: בנוגע לאמת מידה זו יתבקש המציע 

�(כל פרויקט)  ב 1  50,000בעלי עלות של לפחות  רשימת הפרויקטי" שאות" ביצע 

(שמונה עשר) חודשי" האחרוני" בתחו" של מערכות גילוי וכיבוי אש ו/או  18

  בתחו" של מערכות טמ"ס.  

לצור' מילוי הטבלה  בנספח ב' להזמנה, יש לרשו" א' ורק את הפרויקטי" שעמדו 

  היק- המבוקש. בתנאי הס- בעניי� ה

 נקודות 10 –חוזי שירות ואחזקה היק) פעילות של .6.2.1.5

(עשרה) חוזי שירות  10על פי תנאי הס- על המציע להוכיח כי הינו מחזיק/מחויב בלפחות 

(שלושי" ושישה)  36 �(כל פרויקט)  ב 1  50,000ואחזקה לפרויקטי" בעלי עלות של לפחות 

ת טמ"ס חודשי" האחרוני" בתחו" של מערכות גילוי וכיבוי אש ו/או בתחו" של מערכו

 (בהתא" לתחו" המבוקש).

היק- פעילות חוזי שירות ואחזקה של המציע מעבר לתנאי ס- זה יקנה יתרו� למציע על פי 

  :ייבח� בנפרד לכל תחו" אליו יגיש המציע את הצעתו)( הניקוד הבא

בעלי עלות של לפחות  לפרויקטי"חוזי שירות ואחזקה  10מציע ע" היק- של  .6.2.1.5.1

(שלושי" ושישה) חודשי" האחרוני" כנדרש בתנאי  36 �ב  (כל פרויקט) 1  50,000

  נקודות 0 –הס- 

בעלי עלות של לפחות  לפרויקטי"חוזי שירות ואחזקה  20מציע ע" היק- של  .6.2.1.5.2

(שלושי" ושישה) חודשי" האחרוני" כנדרש בתנאי  36 �(כל פרויקט)  ב 1  50,000

  .נקודות 4 –הס- 

בעלי עלות של לפחות  לפרויקטי"קה חוזי שירות ואחז  30מציע ע" היק- של   .6.2.1.5.3

(שלושי" ושישה) חודשי" האחרוני" כנדרש בתנאי  36 �(כל פרויקט)  ב 1  50,000

  .נקודות 6 –הס- 

בעלי עלות של לפחות  לפרויקטי"חוזי שירות ואחזקה   40מציע ע" היק-  של   .6.2.1.5.4

תנאי (שלושי" ושישה) חודשי" האחרוני" כנדרש ב 36 �(כל פרויקט)  ב 1  50,000

  .נקודות 8  �הס- 

ומעלה חוזי שירות ואחזקה לפרויקטי" בעלי עלות   50מציע ע" היק- פעילות של    .6.2.1.5.5

(שלושי" ושישה) חודשי" האחרוני"  36 �(כל פרויקט)  ב 1  50,000של לפחות 

  .נקודות 10  � כנדרש בתנאי הס- 
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  נקודות 5 –(שכירי�) כמות עובדי� .6.2.1.6

 שכירי" ו/או שותפי"עובדי"  15ח כי הינו בעל  לפחות המציע להוכיפי תנאי הס- על על 

  עובדי מנהלה , מתקיני", טכנאי" ואנשי שירות.לרבות 

מעבר לתנאי ס- זה יקנה יתרו� למציע על פי   שכירי" ו/או שותפי"מציע ע" כמות עובדי" 

  הניקוד הבא: 

  דותנקו 0 –כנדרש בתנאי הס- שכירי" ו/או שותפי" עובדי"  15מציע שיש לו  .6.2.1.6.1

 נקודות. 2 –כנדרש בתנאי הס-  שכירי" ו/או שותפי"עובדי"  30�16מציע שיש לו  .6.2.1.6.2

�כנדרש בתנאי הס- שכירי" ו/או שותפי"  ומעלה עובדי" 30מציע שיש לו  .6.2.1.6.3  5 

 נקודות.

  נקודות 5 �   מלאי חלפי�.6.2.1.7

  :מלאי חלפי" ייעודי בכל עת הכולל בי� השארלהיות בעל מציע על פי תנאי הס- על ה

גלאי", רכזות, צופרי" משולבי מבזקי", גז כיבוי    � אש וכיבוי גילוי מערכותשל בתחו" 

  אל- שקלי" חדשי").חמישי" 1 ( 50,000ועוד, בסכו" של לפחות 

בסכו" מצלמות, מערכות הקלטה, כבילה ועוד  – במעגל סגור טלוויזיה מערכותבתחו" של 

  (חמישי" אל- שקלי" חדשי").1  50,000של לפחות 

ע" מלאי חלפי" ייעודי בכל עת מעבר לתנאי ס- זה יקנה יתרו� למציע על פי הניקוד  מציע

  הבא:

בסכו" של את האמור לעיל מציע שיש לו מלאי חלפי" ייעודי בכל עת הכולל  .6.2.1.7.1

  .נקודות 0 –כנדרש בתנאי הס- 1  50,000לפחות 

 50בי� בסכו" של  את האמור לעילמציע שיש לו מלאי חלפי" ייעודי בכל עת הכולל  .6.2.1.7.2

 נקודות. 2 –בתנאי הס- 1 אל-  100ל 1 אל- 

בסכו" של   את האמור לעילמציע שיש לו מלאי חלפי" ייעודי בכל עת הכולל  .6.2.1.7.3

100,001� נקודות. 3 –כנדרש בתנאי הס- 200,000  1

 מעלבסכו" של  את האמור לעילמציע שיש לו מלאי חלפי" ייעודי בכל עת הכולל  .6.2.1.7.4

 נקודות. 5  �אי הס- ומעלה כנדרש בתנ1   200,000
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 נקודות 5 –פריסה גיאוגרפית .6.2.1.8

  .נתניה) �בעל סני- אחד לפחות באזור המרכז (קו גדרה  להיות מציע על פי תנאי הס- על ה

  יותר סניפי" מעבר לתנאי הס- האמור יוקנה יתרו� כדלקמ�:מציע בעל ל

 נקודות. 0 –נתניה)  –מציע בעל סני- אחד בלבד באזור המרכז (קו גדרה  .6.2.1.8.1

 3 – נתניה) –מציע בעל שני סניפי" (כאשר אחד מה" לפחות באזור קו גדרה  .6.2.1.8.2

 נקודות.

נתניה)  –מציע בעל לפחות שלושה סניפי" (כאשר אחד מה" לפחות באזור קו גדרה  .6.2.1.8.3

 נקודות. 5 –

  ציו� ס) למעבר לשלב בחינת ההמלצות  ←

צבור בשלב זה (ללא ההמלצות) יעלה הנקודות המקסימאליות שנית� ל 70נקודות מתו'  35מציע שיצבור לפחות 

מבלי לגרוע מ� האמור, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות במקרי" מיוחדי" לשנות  .ההמלצותלשלב בדיקת 

נמו'. במקרה זה תנמק  �הריאיואת ציו� הס- האמור לרבות במקרי" בה" מספר המציעי" שעלה לשלב 

 המזמינה את החלטתה בכתב. 

  נקודות 30 –המלצות.6.2.1.9

המלצותיו. יובהר כי למזמינה שיקול הדעת למי מהממליצי" לפנות ומתחייבת יע יוקנה יתרו� על פי בדיקת למצ  

על בסיס מידת שביעות הרצו� מאופ� ביצוע ג" לענבל שמורה הזכות לנקד סעי- זה לפנות לפחות לממלי0 אחד. 

 �והניקוד יינת 1993התשנ"ג לתקנות חוק חובת המכרזי",  22התקשרויות קודמות אתו והכל בכפו- לתקנה 

באופ� אבסולוטי בהתרשמות כוללת ה� מההמלצה/המלצות  שנבדקה/ו וה� משביעות רצו� מאופ� ביצוע עבודות 

  קודמות, במידה ורלוונטי. 

  ציו� ס) להתקבל למאגר מכרז המסגרת 

זה (כולל ההמלצות)  הנקודות המקסימאליות שנית� לצבור בסו- שלב 100נקודות מתו'  60מציע שיצבור לפחות 

מבלי לגרוע מ� האמור, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות במקרי" מיוחדי"  למאגר מכרז המסגרת. לייכל

לשנות את ציו� הס- האמור לרבות במקרי" בה" מספר המציעי" שנבחר כמציע זוכה הינו נמו' מדי. במקרה זה 

 תנמק המזמינה את החלטתה בכתב. 
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 נזקי� שיקו� של בתחו� מסגרת מכרז קספ לבחירת המידה אמות .6.3

 איכות שיקולי על יתבסס נזקי" שיקו" של בתחו" הזוכה ההצעה לבחירת המידה אמות    

  כדלקמ�: בלבד

  איכותי ניקוד .6.3.1

  נקודות  100  –האיכותי  מרכיבהס( הניקוד עבור       

  נקודות 15 � וותק של המציע .6.3.1.1

) 3ת בעלת ותק של לפחות שלוש (כאמור בפרק תנאי הס- על המציע (החברה עצמה) להיו

  .נזקי"שני" בתחו" של שיקו" 

וותק מקצועי של המציע (של החברה) מעבר לתנאי ס- זה יקנה יתרו� למציע על פי הניקוד  

  הבא:

 נקודות 0 –שנות וותק מקצועי כנדרש בתנאי הס-  3מציע שיש לו  .6.3.1.1.1

 ות.נקוד 2 –שנות וותק מקצועי כנדרש בתנאי הס-  7�4מציע שיש לו  .6.3.1.1.2

 נקודות. 6 –שנות וותק מקצועי כנדרש בתנאי הס-  10�8מציע שיש לו  .6.3.1.1.3

 נקודות. 10 �שנות וותק מקצועי כנדרש בתנאי הס-  14�11מציע שיש לו  .6.3.1.1.4

 נקודות. 15  �ומעלה שנות וותק מקצועי כנדרש בתנאי הס-  15מציע שיש לו  .6.3.1.1.5

יע בקשר  למת� ניסיו� מקצועי  של בעלי המציע ו/או המנהלי� המקצועיי� של המצ.6.3.1.2

  נקודות 10 –השירותי� המבוקשי� 

על המציע (לפחות אחד מבעלי המציע) או לפחות אחד מהמנהלי" המקצועיי" של המציע 

(אחראי על כל התחו" התפעול המקצועי של המציע בהתא" לכל די�), להיות בעל ניסיו� 

  . נזקי"(עשר) שנות ניסיו� בתחו" של שיקו"  10מקצועי של לפחות  

  יסיו� מקצועי של המציע מעבר לתנאי ס- זה יקנה יתרו� למציע על פי הניקוד הבא:נ
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  נקודות 0 –שנות ניסיו� מקצועי כנדרש בתנאי הס-  10מציע שיש לו  .6.3.1.2.1

  נקודות. 4 –שנות ניסיו� מקצועי כנדרש בתנאי הס-  14�11שיש לו  מציע .6.3.1.2.2

  נקודות. 6 –- שנות ניסיו� מקצועי כנדרש בתנאי הס 18�15מציע שיש לו  .6.3.1.2.3

  נקודות. 8  �שנות ניסיו� מקצועי כנדרש בתנאי הס-  24�19מציע שיש לו  .6.3.1.2.4

 נקודות. 10  �ומעלה שנות ניסיו� מקצועי כנדרש בתנאי הס-  25מציע שיש לו  .6.3.1.2.5

 נקודות 15 –היק) פעילות פרויקטי� .6.3.1.3

לפחות עלות של ב פרויקטי"(חמישה)  5על פי תנאי הס- על המציע להוכיח כי ביצע לפחות 

(שלושי" ושישה) חודשי" האחרוני" בתחו" של שיקו"  36 �(כל פרויקט)  ב 1  50,000

  . נזקי"

של המציע מעבר לתנאי ס- זה יקנה יתרו� למציע על פי הניקוד  פרויקטי"היק- פעילות 

  הבא:

בעלות של  פרויקטי"(חמישה)  5מציע ע" היק- פעילות פרויקטי" של לפחות  .6.3.1.3.1

(שלושי" ושישה) חודשי" האחרוני" כנדרש  36  �פרויקט)  ב (כל 1  50,000לפחות 

 נקודות 0 –בתנאי הס- 

בעלות של  פרויקטי"(עשרה)  10מציע ע" היק- פעילות פרויקטי" של לפחות  .6.3.1.3.2

(שלושי" ושישה) חודשי" האחרוני" כנדרש  36 �(כל פרויקט)  ב 1  50,000לפחות 

 נקודות. 4 –בתנאי הס- 

בעלות  פרויקטי"(חמישה עשר)  15רויקטי" של לפחות מציע ע" היק- פעילות פ .6.3.1.3.3

(שלושי" ושישה) חודשי" האחרוני"  36 �(כל פרויקט)  ב 1  50,000של לפחות 

 נקודות. 8 –שנות ניסיו� מקצועי כנדרש בתנאי הס- 

בעלות של  פרויקטי"(עשרי")  20מציע ע" היק- פעילות פרויקטי" של לפחות  .6.3.1.3.4

(שלושי" ושישה) חודשי" האחרוני" שנות  36 –ב   (כל פרויקט)1  50,000לפחות 

 נקודות. 10  �ניסיו� מקצועי כנדרש בתנאי הס- 

 פרויקטי"(עשרי" וחמישה)  25מציע ע" היק- פעילות פרויקטי" של לפחות  .6.3.1.3.5

(שלושי" ושישה) חודשי"  36 �(כל פרויקט)  ב 1  50,000ומעלה בעלות של לפחות 

 נקודות. 15  �האחרוני" כנדרש בתנאי הס- 
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הערה כללית: בנוגע לאמת מידה זו יתבקש המציע למלא בנספח ב' להזמנה את 

�(כל פרויקט)  ב 1  50,000רשימת הפרויקטי" שאות" ביצע בעלי עלות של לפחות  

  .נזקי"(שלושי" ושישה) חודשי" האחרוני" בתחו" של שיקו"  36

את הפרויקטי"  לצור' מילוי הטבלה  בנספח ב' להזמנה, יש לרשו" א' ורק 

  . הפרויקטי"של  שעמדו בתנאי הס- בעניי� ההיק- המבוקש

  נקודות 5 –כמות עובדי� (שכירי�) .6.3.1.4

  יתרו� למציע על פי הניקוד הבא:  תקנהמציע ע" עובדי" שכירי" 

 נקודות. 0 –ללא עובדי" שכירי" מציע  .6.3.1.4.1

  נקודות 2 –עובדי" 5שיש לו  .6.3.1.4.2

 .נקודות 2 –עובדי" שכירי" 10�6מציע שיש לו  .6.3.1.4.3

 נקודות. 5  �ומעלה עובדי" שכירי"   11 מציע שיש לו .6.3.1.4.4

  נקודות 10 �   מלאי ציוד.6.3.1.5

(חמישה)  5על פי תנאי הס- על המציע להיות בעל מלאי ציוד ייעודי בכל עת הכולל לפחות 

  (אחד) פוגר (מפזר ריח). 1(שלושה) מסחררי אוויר,  3יבשני" (מכשיר סופח לחות), 

  זה מעבר לתנאי ס- זה יקנה יתרו� למציע על פי הניקוד הבא: מציע ע" ציוד ייעודי בכל עת 

 3(חמישה) יבשני" (מכשיר סופח לחות),  5בכל עת הכולל  יייעודציוד מציע שיש לו מלאי 

  .נקודות 0 –כנדרש בתנאי הס-  (אחד) פוגר (מפזר ריח). 1(שלושה) מסחררי אוויר, 

(עשרה) יבשני" (מכשיר סופח  10בכל עת הכולל  יייעודמציע שיש לו מלאי ציוד  .6.3.1.5.1

(חמישה) פוגרי"(מפזר ריח)  5, לפחות אוויר (עשרה) מסחררי 10,לפחות לחות)

 .נקודות 2 –לפחות (במצטבר) 

) יבשני" (מכשיר סופח שלושי"( 30בכל עת הכולל  יייעודמציע שיש לו מלאי ציוד  .6.3.1.5.2

י"  (מפזר (עשרה) פוגר 10, לפחות רי אווירר(חמישה עשר) מסח 15,לפחות לחות)

 נקודות. 5  � לפחות (במצטבר)  ריח)

(שמוני") יבשני" (מכשיר סופח  80מציע שיש לו מלאי ציוד ייעודי בכל עת הכולל  .6.3.1.5.3

(עשרי") פוגרי"  20, לפחות (עשרי" וחמישה) מסחררי אוויר 25, לפחות לחות)

 נקודות. 7  –לפחות (במצטבר)  (מפזר ריח)
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ודי בנוס- לכמות הציוד המוגדרת בסעי- מציע שיש לו מלאי ציוד ייעודי ייח .6.3.1.5.4

בכל עת כגו�: מכשיר (חובה להיות בעל הציוד המוגדר בסעי- האמור|)  6.3.1.5.3

, תנור לייבוש לטיפול בלוחות חשמל באמצעות קרח, משטחי" לייבוש מרצפות

 .נקודות  10 – אלקטרוניניירת, מעבדות לציוד 

 נקודות 5 – כמות סניפי�.6.3.1.6

  יוקנה יתרו� כדלקמ�:סני- אחד מלמציע בעל יותר 

 נקודות. 0 –מציע בעל סני- אחד בלבד .6.3.1.6.1

 נקודות. 3 –מציע בעל שני סניפי" .6.3.1.6.2

 נקודות. 5  �מציע בעל לפחות שלושה סניפי"  .6.3.1.6.3

 נקודות 10 –ניסיו� מקצועי מיוחד  .6.3.1.7

, בתחומי" הבאי": טיפול בניירת וציוד ייעודי מתאי" ניסיו� מקצועי מיוחד בעל למציע 

  יוקנה יתרו� כדלקמ�:ד אלקטרוני וניקוי ציוד רפואי יוניקוי צ

 נקודות. 0 –מקצועי מיוחד וציוד מציע ללא ניסיו�  .6.3.1.7.1

 נקודות. 3 –באחד מהתחומי" המיוחדי" וציוד מציע בעל ניסיו�  .6.3.1.7.2

 נקודות. 5  �בשניי" מהתחומי" המיוחדי"  וציוד מציע בעל ניסיו�  .6.3.1.7.3

 נקודות. 10 –חדי" בשלושה מהתחומי" המיווציוד מציע בעל ניסיו�  .6.3.1.7.4

  נקודות 5 � כולל שבתות וחגי�  24/7מת� השירותי� המבוקשי� .6.3.1.8

ומפעיל מוקד  כולל שבתות וחגי" (למעט יו" כיפור) 24/7למציע שיכול לתת את השירותי" 

  נקודות נוספות.  5של וקנה יתרו� י 24/7למת� מענה 

  ציו� ס) למעבר לשלב בחינת ההמלצות  ←

הנקודות המקסימאליות שנית� לצבור בשלב זה (ללא ההמלצות) יעלה  75קודות מתו' נ 35מציע שיצבור לפחות 

מבלי לגרוע מ� האמור, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות במקרי" מיוחדי" לשנות  לשלב בדיקת ההמלצות.

נמו'. במקרה זה תנמק  �הריאיואת ציו� הס- האמור לרבות במקרי" בה" מספר המציעי" שעלה לשלב 

 ה את החלטתה בכתב. המזמינ
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  נקודות 25 – המלצות.6.3.1.9

לפחות שיגיש המציע במסגרת נספח ב'  המלצותשתי למציע יוקנה יתרו� על פי בדיקת 

לענבל שמורה הזכות לבחור את שני הממליצי" אליה" תפנה מתו' הרשימה להזמנה. 

ות הרצו� לענבל שמורה הזכות ג" לנקד סעי- זה על בסיס מידת שביע .שתוגש על ידי המציע

לתקנות חוק חובת המכרזי",  22והכל בכפו- לתקנה  אתומאופ� ביצוע התקשרויות קודמות 

  .1993התשנ"ג 

   )התקבל למאגר מכרז המסגרתבמכרז המסגרת (ל הלזכייציו� ס)  ←

ההמלצות) כולל שלב זה (סו- הנקודות המקסימאליות שנית� לצבור ב 100נקודות מתו'  60מציע שיצבור לפחות 

מבלי לגרוע מ� האמור, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות במקרי" מיוחדי"  .ו למאגר מכרז המסגרתכנסי

. במקרה זה מדי נמו'נבחר כמציע זוכה הינו לשנות את ציו� הס- האמור לרבות במקרי" בה" מספר המציעי" ש

 תנמק המזמינה את החלטתה בכתב. 
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 7 פרק

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דר( .7

  צעההה הגשת .7.1

 מת� מהות את הבי� לעיל, האמורי" הס- תנאי את בח� המציע כי פירושה ההצעה הגשת

 המידע מלוא את קיבל הצעתו, את הגיש ובטר" ,תנאיה לכל הסכי" ,המבוקשי" השירותי"

 לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכ' והעובדות, הפרטי" הנתוני", כל את בדק האפשרי,

  .נספחיה על ההזמנה במסמכי הכלול כלשהו תנאי ו/או פרט הבי� לא ו/או ידע

 הסכ" לרבות ,הנספחי על זמנההה תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטע" הצעה הגשת

  תוספת. ו/או שינוי בלא והכול המסגרת

 בסעי- למפורט בהתא" תהא מסגרת מכרז כספק מציעב הבחירה ענבל, מזכויות לגרוע מבלי

   להל�. זה

 ההצעות בחינת דר( .7.2

  :פי הזמנה זו כדלקמ� המזמינה תבח� את ההצעות שיוגשו על

יובהר כי מאחר וכל מציע יכול להגיש הצעתו בכל מועד שהוא, במהל' החמש השני" מיו" 

כוללני לגבי כלל ההצעות שיוגשו בשנה פרסו" ההזמנה, דר' בחינת ההצעות תבוצע באופ� 

יבחנו לכל הפחות אחת לשנה במהל' הרבעו�  לדצמבר כל שנה). ההצעות 31 –קלנדרית (עד ה 

  הראשו� של השנה שלאחריה הוגשה ההצעה. 

כל  וא" הוגשבובדיקה  השהוגש הבחינת ההצע � מהמציע נדרשי�המסמכי� הבדיקת   שלב א'

  . שנדרשו על פי מסמכי ההזמנההמסמכי" 

  במידת הצור', דרישה לקבלת השלמות מהמציע. –שלב ההשלמות   שלב ב'

 העמד ורק מציע אשר הצעת. בתנאי הס- הבחינת עמידת ההצע – ה בתנאי הס)דיקת עמידב   שלב ג'

מפורטי" בהזמנה והגישו את כל המסמכי" במלוא" (א" בעת הגשת ההצעות בתנאי הס- ה

  '.ד, יעברו לשלב וא" בשלב ההשלמות)

ההצעות שעמדו בתנאי  ניקוד �(לא כולל שלב ההמלצות)  ניקוד ההצעות על פי אמות המידה  שלב ד'   

בהתא" לאמות נוקדו כל ההצעות שעברו את תנאי הס- יהס- בהתא" לאמות המידה. 

   על פי התחומי" השוני"לעיל  6 המידה שפורטו בפרק
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 בחינת הניקוד הכולל של המציעי" (נכו� לשלב זה � למעבר לשלב בחינת ההמלצותציו� ס)   שלב ה

והכל על על פי אמות המידה את ציו� הס- שנקבע  ) ובדיקה הא" עברוללא בדיקת ההמלצות

   פי התחו" אליו הגישו את הצעת". מציעי" שלא עברו את ציו� הס- ידחו. 

  בחינת ההמלצות וניקוד�.  שלב ו'

  

בחינת ההצעות בא"  – ה במכרז המסגרת (להתקבל למאגר מכרז המסגרת)יציו� ס) לזכי  שלב ז' 

  יעת המציעי" הזוכי" במסגרת ההלי'.וקב 6כאמור בפרק עברו את ציו� הס- 

  

גדולי�/מורכבי�  פרויקטי�(קבוצת  הפרויקטלקבוצות על פי היק) הזוכי� חלוקת המציעי�   שלב ח'

כדלקמ�: המציעי" יחולקו לשתי קבוצות   –בינוניי�/קטני�/סטנדרטיי�)  פרויקטי�וקבוצת 

מציעי" זוכי" בתחו" אליו נקודות בציו� הכולל יוכנס לרשימה של  80מציע שיצבור לפחות 

גדולי" ומורכבי" וכ� לרשימה של המציעי" הזוכי" שנית� לפנות אליה"  לפרויקטי"הגיש 

בציו� הכולל  יכנס  80 –בינוניי"/קטני"/סטנדרטיי". מציע זוכה שיצבור מתחת ל  בפרויקטי"

  טיי". בינוניי"/קטני"/סטנדר לפרויקטי"לרשימה של המציעי" הזוכי" בתחו" אליו הגיש 

 השליחת הודע � מכרז המסגרת לגבי תוצאות  הודעות זכיה/דחיה לכלל המציעי�שליחת    ' טשלב    

   לגבי תוצאות המכרז.כלל המשתתפי" ל



 

 70100, קריית שדה התעופה, נתב"ג 282בית ענבל, רח' הערבה ת.ד. 

9778793�03 :טלפו�    Tel:    :03פקס�9778794  Fax: 
  

� 35 �  

   8 פרק

 השיטה .8

  כללי .8.1

נמצאי" אשר  מסגרת לספקי מכרז ורק א' תופנה מחיר הצעת לקבלת פרטנית פניה .8.1.1

 . במאגר מכרז המסגרת נכו� למועד הפניה הפרטנית

שיקו" לחברות לתכנו� התקנה  ושירות של מערכות גילוי , כיבוי אש וטמ"ס  וחברות על  .8.1.2

 ולהיכלל מסגרת כספק להירש" מעוניינותהאמור, ו במאגר כלולות שאינ�, נזקי"

 להורידה יהיה נית� ואשר זו בהזמנה כמפורט והדרישות הס- תנאי בכל לעמוד, במאגר

 .)  www.inbal.co.il( ענבל באתר

 המבוקשי" לשירותי" המסגרת מספקי מחיר הצעות קבלת: הפרטניות הפניות מטרת .8.1.3

  .ספציפיי" לפרויקטי"

 חברות לתכנו� התקנה  ושירות של מערכות גילוי,  מחיר הצעות לקבלת הפרטנית הפנייה שלבי תיאור .8.2

 .מחברות לשיקו� נזקי� נזקי�יקו� וכ� לקבלת הצעות מחיר לש כיבוי אש וטמ"ס

  ).לקבלת הצעות מחיר פרויקט ביחס לכל תבוצע( הפרטנית הפנייה שלבי להל�      

 ' א שלב .8.2.1

.  הפניה לקבלת הצעות מחיר מסגרת מכרז ספקיעד ארבעה ל פרטנית ענבל תפנה בפנייה

המצויי" במועד  תעשה על פי רב בצורה של מחזוריות בי� ספקי מכרז המסגרת

א" בקבוצת  –והנמצאי" בקבוצה הרלוונטית  הרלוונטי ברשימת ספקי מכרז המסגרת

 פרויקטי" הגדולי"/מורכבי" או בקבוצת פרויקטי" בינוניי"/קטני"/סטנדרטיי"ה

על א- האמור לעיל, ענבל שומרת לעצמה את . הספציפי הפרויקטוהכל בכפו- לגודל 

שות מיוחדות המחייבות יוישנ� דר במידהספציפיי" הזכות לפנות לספקי מכרז מסגרת 

, בפרויקט, נישת התמחות מאוד מיוחדת שנדרשת ביטחוניות(לדוגמא דרישות  זאת

  . ועוד)

תיאור כללי של הפרויקט, מיקו" הפרויקט וכתב בי� השאר כלול הפניה הפרטנית ת

. ענבל שומרת לעצמה את הזכות להוסי- תנאי ס- נוספי" בה" ו/או מפרט כמויות

(לרבות ערבות ביצוע  ' ספק מכרז המסגרת לעמוד במסגרת הפניה הפרטניתיצטר

. בחירת המציע הזוכה במסגרת הפניה הפרטנית תתבסס במידת הצור', ביטוחי" ועוד)

  . כפי שיפורט במסגרת הפניה הפרטניתואיכות שיקולי מחיר  על

השאר הערה כללית: ענבל שומרת לעצמה את הזכות לא לצאת בפניה פרטנית בי� 

  במקרי" הבאי":
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 פניה לספק המערכת המקורי. � הרחבת מערכת גילוי כיבוי ו/או טמ"ס קיימת  •

 הנצלת חירו" (ציוד אלקטרוני ועוד) לאחר נזק. •

  .ביטחוניי"במקרי"  •

  ועוד. •

 ' ב שלב .8.2.2

קיו" סיור קבלני" לצור' הכרת במידת הצור', ובכפו- לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל, 

במידת  יצוע הפרויקט, קבלת הערות ושאלות הבהרה מהמציעי".המתח" המיועד לב

הצור', הוצאה של מכתב הבהרות לכלל המשתתפי" בהלי' (רק א" מדובר בתשובות 

  מורכבות הדורשות תשובה בכתב). 

 'ג שלב .8.2.3

בחינת מכרז המסגרת המשתתפי" בפניה הפרטנית.  מספקי המחירהצעות  קבלת

   מידת הצור' בקשת השלמות מהמציעי". בו ה כנדרשא" הוגשב השהוגש הההצע

  ' דשלב  .8.2.4

 ככל שנדרשו הס- בתנאי והצעת" המסגרת מכרז ספקי של עמידת" את תבדוק ענבל

  .הבא לשלב יעברו האמורי" הס- בתנאי שעמדו מציעי" רק הפרטנית. בפניה

 'ה שלב .8.2.5

  אמות המידה. פי ניקוד ההצעות על 

 'ו שלב .8.2.6

המציעי" שמשתתפי" בפניה התמחרות בי�  שומרת לעצמה את הזכות לבצעהמזמינה 

הפרטנית בי� א" בי� כל המציעי" ו/או בי� חלק מהמציעי", והכל על פי שקול דעתה 

  הבלעדי וצרכיה. 

 'ז שלב .8.2.7

  .  , ככל שזה יתבצעלאחר שלב ההתמחרותוניקוד ההצעות על פי אמות המידה 

 'ח שלב .8.2.8

ה לכלל המציעי" ושליחת הודעת זכיה/דחי הזוכהספק מכרז המסגרת בחירת 

  שהשתתפו בפניה הפרטנית. 
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   :ות כלליותהער .8.2.9

במקרי" מיוחדי" בפניות פרטניות שלא על פי  לפנות הזכות את לעצמה שומרת ענבל.8.2.9.1

השיטה הרשומה מעלה וזאת לאחר הגשת בקשה מיוחדת לוועדת המכרזי" של ענבל תו' 

 נימוק בכתב של הבקשה. 

העבודה של ספקי מכרז המסגרת איכות לגבי בקרת השיטה: מעת לעת תבצע ענבל בקרה .8.2.9.2

 . ושביעות רצו� לקוחות ענבל

 הוצאת ספקי" מרשימת ספקי מכרז המסגרת: .8.2.9.3

ענבל שומרת לעצמה את הזכות שבמקרי" מיוחדי" תוציא ספק מכרז מסגרת מהרשימה 

 (וזאת לאחר הגשת בקשה לוועדת המכרזי" של ענבל) בי� השאר במקרי" הבאי":

 ו� גור- מהספק כפי שיתבטא בתוצאות הסקר האמור לעיל.חוסר שביעות רצ .8.2.9.3.1

(במידה והבעלי" החדשי" לא עומדי"  במקרי" של פשיטות רגל, שינויי בעלות .8.2.9.3.2

 , הטלת עיקולי" על הספק ועוד.בתנאי הס-)

 נסיבות מיוחדות הדורשות את גריעת ספק מכרז המסגרת מהרשימה. .8.2.9.3.3

 שלנו. במקרה והספק לא הגיש הצעות לפחות לשלוש בקשות .8.2.9.3.4

שיטה מעת לעת לפי צרכי החברה ועל פי ענבל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ה .8.2.9.4

  . הבלעדי שיקול דעתה

ותפורס" באתר ענבל  השיטה יכולה להשתנות מעת לעת לפי צרכי החברה ועל פי שיקול דעתהיובהר כי 

  תחת ש" מכרז המסגרת. 
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    9 פרק

  המכרזי� ועדת תפקיד .9

 ו/או הלי' כל ליזו" או חדש מכרז לפרס" וא- מכרזה כל את לבטל הזכות נשמרת כרזי"המ לוועדת .9.1

   .ענבל באתר פורס"ת הביטול הודעת הבלעדי. דעתה שיקול פי על הכול לנכו�, שתמצא נוספת פעולה

 להצעתו, הבהרות לקבלת המציע, אל וההערכה הבדיקה במהל' לפנות הזכות נשמרת מכרזי"ה לוועדת .9.2

  ההצעות. בבדיקת להתעורר שעלולות בהירויות אי הסירל כדי או

 ההצעה, מהות מבחינת א" סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא הזכות לעצמה שומרת ענבל .9.3

 ההצעה הערכת מונע המכרזי" ועדת שלדעת המכרז, מסעיפי לסעי- מפורטת התייחסות חוסר תנאיה,

  כדבעי.

 שתמצא כפי ומומחי" ביועצי" כ' לצור' להיעזר רשאית אשר המכרזי", ועדת ידי על תיבדקנה ההצעות .9.4

  מטעמה. משנה בוועדות ו/או לנכו�

 אינה המכרזי" ועדת כי במפורש, בזאת ומודגש מובהר וחשיבותו מורכבותו המכרז, של מהותו לאור .9.5

 כול�, ההצעות את או הצעה כל לדחות הזכות את לעצמה שומרת והיא כלשהי, הצעה את לקבל מתחייבת

  והסופי. הבלעדי דעתה שיקול לפי

 ניסיונו, לגרוע, מבלי לרבות, המציע, של כושרו את שיקוליה יתר בי� לשקול רשאית תהא המכרזי" ועדת .9.6

 ועדת שתמצא כפי אחר נימוק או שיקול וכל המציע, אודות המלצות והכלכלית, הארגונית יכולתו

 לנכו�. המכרזי"

 המציע בדבר והצהרה המכרזי" ועדת ידי על המציע הצעת לתקב לה, העומדת זכות מכל לגרוע מבלי .9.7

 ,יהיו וכאשר א" ,הפרטניות בפניות כלשהי בלעדיות המסגרת מכרז לספק תקנה לא מסגרת מכרז כספק

 המבוקשי" השירותי" לביצוע בלעדיות כל זוכה מציעכ יוגדר א" ג" ,המסגרת מכרז לספק תקנה ולא

 והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי ועל עת, בכל הזכות תהיה למזמינה .בכלל א" ,כלשהוא בהיק-

  המבוקשי". השירותי" לקבלת אחרי" ו/או אחר ע" להתקשר

 שלמה, שאיננה הצעה כל לדחות חייבת, לא א' רשאית, המכרזי" ועדת תהא לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .9.8

 על או נכונות בלתי הנחות על מבוססת או מוטעית ההזמנה, מסמכי פי�על ערוכה שאינה או ברורה, או

 תתקבלנה לא המכרזי". ועדת של והבלעדי הסופי דעתה שיקול פי�על הכל הדרישות, של מוטעית הבנה

  זה. בסעי- האמור ע" בקשר מציעי" מטע" כלשה� דרישות ו/או טענות
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 לדחותו, או מכרזה את לבטל זכותה על שומרת המכרזי" ועדת לעיל, באמור לפגוע מבלי .9.9

 ספקי קביעת לאחר לרבות שהוא, מועד בכל שהיא, סיבה מכל או ארגוניות קציביות,ת מסיבות

 לעמוד עשויי" אשר נימוקי"ה מ� הניה תוגשנה, אשר ההצעות מספר זה, בכלל .המסגרת מכרז

 המכרזי" ועדתול כי מובהר, ספק הסר למע� .מכרזה את לבטל המכרזי" ועדת החלטת ביסוד

 תביעות ו/או טענות כל תהיינה לא ולמשתתפי" הצעה בכל לבחור שלא הדעת שיקול שמור

  לכ'. בקשר

 ו/או למציע לפנות הבלעדי, דעתה שיקול לפי חייבת, לא א' רשאית, תהא המכרזי" ועדת .9.10

 ביחס השלמות ו/או הסברי" ו/או הבהרות ו/או נוס- מידע להמציא בדרישה שלישיי" לצדדי"

 היתר אישור, מסמ', כל המצאת בעניי� לרבות כ�, לעשות למציע לאפשר ו/או מציע של להצעתו

 ובלבד הס-, בתנאי המציע עמידת הוכחת לצור' ולרבות זה, מכרז תנאי לפי כנדרש רישיו� או

  .ההצעה הגשת למועד נכו� ותחולה תוק- בעלי יהיו היתר או אישור רישיו�, מסמ', שכל

 זה מכרז מתנאי תנאי או שהדרי קיו" על למחול הזכות את לעצמה שומרת המכרזי" ועדת .9.11

 לפי והכל השוויו� בעיקרו� לפגוע כדי בה" אי� ואשר מסוימת להצעה ביחס מהותיי" אינ" אשר

 המכרזי". ועדת דעת שיקול

 העבודה את לפצל הבלעדי, דעתה שיקול לפי רשאית, תהא המכרזי" ועדת להל�, לאמור בכפו- .9.12

  הפרטניות. בפניות לזוכי" ובכפו- שוני" זוכי" מציעי"ה בי�

 הדעת שיקול לה יהיה לעיל, כאמור לפיצול זכותה תממש וענבל היה כי מובהר, ספק הסר למע� .9.13

 הזוכי" מציעי"ול הזוכי" מציעי"מה אחד כל ע" ההתקשרות היק- לקביעת באשר הבלעדי

  .מכרזה לתוצאות קשר ללא כלשהו, מינימאלי התקשרות להיק- מוקנית, זכות תהיה ולא אי�,

 פיצול ע" בקשר ענבל כנגד תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כל תהיה לא המסגרת מכרז ספקיל .9.14

 ומתחייבי" חוזר, בלתי באופ� מוותרי", ה" זו הצעת" הגשת ובעצ" , הפרטנית בפניה הזכייה

 מכרזב הזכייה פיצול ע" בקשר ענבל כנגד תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כל להעלות שלא

 בקשר ו/או הזוכי" מציעי"מה אחד כל ע" ענבל ידי�על שייקבע ההתקשרות היק- ע" ובקשר

 זכאות בדבר טענה כל לרבות ,הזוכי" מציעי"מה אחד כל בידי שיבוצע בפועל העבודה היק- ע"

  כ'. בשל מחיר תוספת ו/או שיפוי ו/או לפיצוי

 באופ� ההתקשרות, תקופת לאור' להשתנות עשויה ,הזוכי" מציעי"ה בי� העבודה חלוקת .9.15

 השירות ורמת המקצועיות על בדגש הבלעדי, דעתה שיקול פי� ועל ענבל, ידי� על שייקבע

 ההזמנה במסגרת המבוקשי" השירותי" מת� כדי תו' הזוכי" מציעי"ה ידי�על שיסופקו

  בלבד. המזמינה לצרכי בכפו-ו
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 נבלע תהא לעיל, כאמור ההתקשרות את לפצל ענבל תבחר שבו במקרה כי בזאת, מובהר בנוס-, .9.16

 הזוכי"מציעי"המ לחלק ביחס ההתקשרות תקופת להארכת האופציה את לממש רשאית

 יתורובו בזאת מוותר מסגרת מכרז ספק והמוחלט. הבלעדי דעתה שיקול פי על וזאת בלבד,

  ענבל. ידי על כאמור האופציה מימוש לאי ביחס תביעה או דרישה טענה, כל על חוזר בלתי

  לעיל. המפורטות וההתניות מהתנאי" אחד לכל כהסכמה היתר, בי� תפורש, הצעה הגשת .9.17
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  10 פרק

  המציע התחייבויות .10

 המציע עובדי .10.1

 במסגרת ומועסקי" עובדי" הינ" זה, מכרז ביצוע לצרכי ומועסקיו עובדיו כל כי מתחייב המציע

 למע� .חוק מכל כמתחייב ההעסקה חוקי כל עפ"י פועלי" וכ� ענבל של ולא מציעה של הארגונית

 ולא אי� מטעמו המשנה קבלני ו/או עובדיו ו/או המציע לבי� ענבל בי� כי בזאת מובהר ספק הסר

  .שהוא ואופ� צורה בשו" מעביד עובד יחסי יהיו

 ידו על המועסקי� כלפי המציע אחריות .10.2

 המציע יהיה כ� והנזיקי�. העבודה דיני לפי ידו על המועסקי" כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע

 למטרות ידו על המועסקי" ידי ועל ונכסיו רכושו בגי� או ידיו, על שיגר" נזק לכל אחראי לבדו

 יפצה כלשהו, מעשה לעשות או בחבות, לשאת כדי�, ענבל תחויב האמור א- על א" זה. הסכ"

  .ענבל של בכתב הראשונה דרישתה ע" ומיד מלא באופ� המציע כ' על אותה

 המציע של דיווח חובת .10.3

  .המסגרת הסכ" עפ"י השירותי" לביצוע ביחס שיידרש דיווח כל ענבלל לתת מתחייב המציע

 סודיות שמירת .10.4

 מהנהלת הרשאה ללא זה. מכרז ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב המציע

 על יחולו זה, לעניי� לקבלה. מוסמ' יהיה שלא לאד" כאמור ידיעה כל המציע ימסור לא ענבל

� תשל"ז העונשי�, לחוק 119 �ו 118 סעיפי" הוראות המציע 1977.   

 זכויות הסבת איסור .10.5

 את או זכויותיו את בעקיפי�, או במישרי� לזולת, להעביר ו/או להמחות רשאי אינו המציע

  .ענבל של ומראש בכתב הסכמה ללא חלק�, או כול� זה, מכרז תנאי לפי חובותיו

  ההצעה פרטי אמינות .10.6

 ומלאי". אמיתיי" הינ" בהצעתו שמסר והמידע טי"הפר הנתוני", כלל כי מתחייב המציע

 כי למציע ידוע ופועלו. המציע את ומדויק תק- מהימ�, באופ� משקפת הצעתו כי מתחייב המציע

  לאלתר. הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבי" פרטי" מילוי
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  ביטוח .10.7

 תקופת כל למש' המסגרת בהסכ" המפורטי" הביטוחי" את ולקיי" לבצע מתחייב המציע .10.7.1

 לגבי הסתייגות כל ויהיו. במידה ההתקשרות, הארכת בתקופות ג" הצור' ובמידת ההתקשרות

 הגשת לאחר לכ'. שנקבע המועד ובתו' להבהרות פניה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות

  הביטוח. לדרישות הסתייגויות כל תתקבלנה לא ההצעה
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 11 פרק

  כלליי� תנאי� .11

  ההזמנה מסמכי הפצת איסור .11.1

 הצעתו, הגשת לש" למציע נמסרי" וה" המזמינה של הבלעדי רכושה הינ" ההזמנה ימסמכ כל

 להשתמש או בה" לעיי� לאחר לאפשר לאחר, להעביר" לצלמ", להעתיק", רשאי אינו והמציע

  .כלשהי אחרת למטרה בה"

 ההזמנה תוצאות על הודעה .11.2

 בכתובת או בהצעה, י�כמצו כתובתו, פי על מציע לכל בכתב יימסרו ההזמנה תוצאות על הודעה

 כל יהיה לא כי בזה, מובהר  ספק להסרת להזמנה. א' בנספח המציע שציי� האלקטרוני הדואר

 אלא שהיא, צורה בכל המזמינה את תחייב לא והיא ההזמנה, תוצאות בדבר הודעה לכל תוק-

 אופ� בכל המזמינה את יחייב לא המסגרת הסכ" זה. סעי- הוראות פי על בכתב נמסרה א"

  .ידיה על נחת" א" אלא שהוא,

  ההזמנה מסמכי של עדיפות סדר .11.3

 מסמכי בי� סתירה של במקרה ההזמנה. במסמכי המפורטי" לתנאי" כפו- המכרז ביצוע

  :להל� המפורט בסדר ביניה" העדיפות סדר יהיה נספחיה", על השוני", ההזמנה

  המסגרת הסכ" –עדיפות ראשונה 

  ההזמנה �עדיפות שנייה 

  יתר מסמכי ההזמנה –ישית עדיפות של

 ע" ביותר להטיב בה שיש ההוראה תגבר סותרות, הוראות של מקרה בכל לעיל, האמור א- על

   ענבל.

 ענבל ליווי .11.4

  ענבל. מטע" אחראי ע"י ילוו המבוקשי" השירותי" מת� מכלול ,לעיל מהאמור לגרוע בלימ

 חל די�ה .11.5

 לכל בהתא" ותוגשנה תערכנה הצעותה לעת. מעת נוסח"כ ישראל, מדינת לדיני כפו- זה מכרז

 והגשת במכרז השתתפות לצור' מתאי" משפטי ייעו0 שקיבלו כמי ייחשבו והמציעי" די�,

  ההצעות.
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 השיפוט סמכות .11.6

 הנובעת תביעה בכל או זה, למכרז הנוגעי" ולענייני" לנושאי" הקשור בכל השיפוט סמכות

  .יפו �   אביב תל באזור ו/או המרכז ורבאז המוסמכי" המשפט בבתי תהיה זה, הלי' ניהול מהלי'

  

  

  

  כבוד רב,ב                      

    

  ענבל חברה לביטוח בע"מ           

 

 


