
הזמנה לקבלת הצעות לרכישה ותחזוקה של מערכת גיבוי עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "ענבל" ו/או "המזמינה"( פונה בזאת לקבלת הצעות במכרז פומבי דו- שלבי, עם 
אפשרות להליך תיחור דינמי, לרכישה ותחזוקה של מערכת גיבוי עבור ענבל והכל בהיקף ובגבולות אחריות כמפורט 
במסמכי ההזמנה המפורסמים באתר ענבל: www.inbal.co.il )להלן: "מסמכי ההזמנה" ו- "אתר ענבל" בהתאמה(. 

השירותים המבוקשים: 
ענבל מעוניינת לרכוש פתרון כולל למערכת הגיבוי כמפורט במסמכי ההזמנה )להלן: "המערכת" ו/או "הפתרון"(.  .1

הפתרון יכלול אספקה של תוכנה, חומרה, תקשורת ורישיונות וכן כל רכיב אחר לרכישה ותחזוקה של מערכת הגיבוי.   .2
כמו כן, על הפתרון לכלול אחריות, שירות ותחזוקה באתר הלקוח, באתר הימצאות מערכת הגיבוי ולמערכת עצמה 

והכל כמפורט במסמכי ההזמנה.
תנאי סף

רשאי להגיש הצעה מציע העונה בעצמו, על כל התנאים הבאים במצטבר: 
על המציע להצהיר כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א - 1971, על התצהירים   .1
המפורטים בנספח א' למסמכי ההזמנה, לחתום בסוף המסמך בחתימה מלאה וכן להחתים עורך דין לצורך אימות 

חתימתו.
למציע מחזור כספי בסכום העולה על 1,500,000 ₪ )מיליון וחמש מאות אלף ₪( כולל מע"מ בכל אחת מהשנים   .2

2010 ו- 2011 בנפרד.
המציע בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות באספקה והתקנת פתרונות גיבוי, עבור 3 חברות/ארגונים בישראל בנפחים   .3

דומים לנדרש במסמכי ההזמנה במהלך ארבע השנים האחרונות.
על המציע להיות בעל כל האישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 )להלן: "חוק עסקאות   .4

גופים ציבוריים"(.

תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה של  36 חודשים )שלושים ושישה חודשים - שלוש שנים( המתחילה 
במועד החתימה על החוזה על-ידי הצדדים )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. לענבל שמורה האופציה להארכת ההתקשרות 
)עשרים וארבעה נוספות, סה"כ 24 חודשים  יותר מפעמיים  נוספים בכל פעם, אך לא   לתקופה של עד 12 חודשים 

חודשים - שנתיים( נוספים כולם או חלקם.

פרסום מסמכי ההזמנה ועדכונים שוטפים
ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום באתר 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 
לקבל  מעוניין  שהמציע  או  בהירויות  אי  ו/או  סתירות  המכרז  במסמכי  קיימים  המציע,  שלדעת  ככל 
בכתובת:  אלקטרוני  בדואר  מורלי  שרה  לעו"ד  לפנות  המציע  יוכל  המכרז,  לגבי  והבהרות  הסברים   מענבל 

michrazim_backup@inbal.co.il, עד ליום א'  ה- 25 בנובמבר, 2012.
תשובות ועדכונים מאת המזמינה, בתשובה לשאלות ההבהרה, יפורסמו באתר ענבל, ורק אלו יחייבו משפטית את 
המזמינה ואת המציע. על המציע החובה, טרם הגשת ההצעה, 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
על המציע להגיש את הצעתו, בהתאם לדרישות ולתנאי המכרז, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית בלבד לנציג ענבל היושב 
בבית ענבל, קומת הכניסה, רחוב הערבה, קריית שדה התעופה, בימים א'-ה' )למעט ערבי חג וחג(, בין השעות 09:00-18:00. 
את ההצעה ניתן להגיש לא יאוחר מיום ראשון, ה- 09 בדצמבר, 2012 בשעה 18:00 )להלן: "המועד האחרון להגשת 

ההצעות למכרז"(. הצעה שלא תתקבל עד למועד האחרון להגשת ההצעות לא תבחן במסגרת ההליך.

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. 	•


