
מס' בריף: 561648     לקוח: ענבל )במשרד האוצר(     שם הקובץ:    גרפיקאי: דודי     גודל: 9.5" על 125 מ"מ

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אספקה, התקנה ותיקון נזקי שמשות לכלי הרכב המכוסים 
בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

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 אספקה, התקנה ותיקון נזקי שמשות לכלי הרכב המכוסים בקרן 
הפנימית עבור ענבל במכרז פומבי שמספרו 03/2013 והכל בהיקף ובגבולות האחריות כמפורט במסמכי ההזמנה )להלן: "מסמכי 

ההזמנה" ו/או "ההזמנה"(.
השירותים המבוקשים 

על המציע לתת שירותי אספקה, התקנה, תיקון ושירות לשמשות ונזקי שמשות בעבור כלי הרכב  לכל סוגי הנזקים אם באמצעות 
המציע עצמו ו/או קבלני משנה של המציע. 

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

עמידה בכל הדרישות והתנאים כמפורט בפרק  2 ו- 3 למסמכי ההזמנה וחתימה על נספח התצהירים.  .1
רישיון הקמת עסק - על מרכזי השירות ותחנות השירות להיות בעלות רישיון להקמת עסק לעבודת זגגות מטעם משרד   .2

התחבורה. 
תו תקן לשמשות - על המציע להצהיר ולהתחייב כי השמשות אשר יסופקו למזמינה אם באמצעות מרכזי השירות/ תחנות   .3

השירות הינן בעלות תו תקן ממשרד התחבורה )לגבי שמשות שמיוצרות בארץ( או מכון התקנים )לגבי שמשות מיובאות(.
מספר מנויים - על המציע לספק את השירותים המבוקשים ללפחות 100,000 מנויים, נכון למועד הגשת ההצעה. מנוי הינו   .4

כלי רכב המקבל שירות אצל המציע. 
ניסיון מקצועי - על מרכז השירות ותחנות השירות להיות בעלות ניסיון של לפחות שלוש שנים במהלך השלוש שנים האחרונות   .5

במתן השירותים המבוקשים. 
ניסיון המציע בעבודה עם חברות ביטוח ו/או ציי רכב גדולים - על המציע להיות בעל ניסיון בעבודה עם למעלה משתי   .6
חברות ביטוח שונות, לרבות "ענבל", חברה לביטוח בע"מ, ו/או חברות עם ציי רכב גדולים )בעלות 10,000 רכבים לפחות( 

במהלך השלוש שנים האחרונות, במתן השירותים המבוקשים.
פריסה גיאוגרפית - המציע נדרש להיות בעל מספר מרכזי שירות ו/או תחנות שירות אשר יתנו את השירותים המבוקשים   .7

בערים הבאות:
• בירושלים  - 2 מרכזי שירות ו/או תחנת שירות.  • בחיפה או בקריות - 2. • בתל אביב או ביפו או בחולון - 2. • בבאר שבע - 1.  

• בנצרת או עפולה - 1.
בנוסף, על המציע ליתן את השירותים המבוקשים בלפחות עשר ערים מתוך רשימת הערים שלהלן:

• הרצליה. • אילת. • חדרה. • נתניה. • כפר-סבא. • רעננה. • לוד. • אשדוד. • טבריה. • עכו. • קרית- שמונה. • ראש -פינה. • 
רחובות. • ראשל"צ. • נהריה. • אשקלון.

יובהר כי מרכזי השירות / תחנות השירות יכולות להיות בבעלות המציע או בבעלות קבלני משנה שעובדים עם המציע.   •
על המציע להתחייב כי יספק את השירותים המבוקשים לכל הפחות ב- 18 מרכזי/תחנות שרות כמפורט לעיל במהלך כל   •

תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת.
מוקד שירות  לקוחות טלפוני במציע - על המציע להיות בעל מוקד שירות טלפוני אשר נותן שירותים לכל מרכזי השירות   .8
ותחנות השירות אשר מטעמו וזאת לצורך הפניית כלי הרכב לקבלת השירותים המבוקשים למרכז השירות או תחנת השירות 

הקרובים ביותר למקום המצאו של כלי הרכב. 
ניהול ספרים כדין - על המציע להיות בעל כל האישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 )להלן: "חוק   .9

עסקאות גופים ציבוריים"(.
10. העדר ניגוד עניינים וחובת סודיות

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 24 חודשים 

נוספים )עשרים וארבעה חודשים – שנתיים( 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 

. לאשת הקשר הגב' מירה   shmashot@inbal.co.il שאלות המציעים תוגשנה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני  
אשטובקר, וזאת עד ליום 03.10.2013. 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 9:00-18:00, לא יאוחר מיום 20.10.13 

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.  •
הארץ(,  תוצרת  )העדפת  המכרזים  חובת  בתקנות  לקבוע  בהתאם  הארץ  מתוצרת  לטובין  העדפה  תינתן  זה  במכרז   •

תשנ"ה-1995.   


