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הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שמאות רכב וציוד מנועי
עבור ענבל חברה לביטוח בע״מ 

ענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן: "ענבל" ו/או "המזמינה" ו - "הקרן 
ענבל,  עבור  מנועי  וציוד  רכב  שמאות  שירותי  למתן  הצעות  לקבלת  בהזמנה  בזאת  פונה  בהתאמה(,  הפנימית" 
"מסמכי  )להלן:  ההזמנה  במסמכי  כמפורט  האחריות  ובגבולות  בהיקף  והכל   10/2018 שמספרו  פומבי  במכרז 

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

)מוסכים(,  השירות  למרכזי  פיזית  הגעה  השאר  בין  הכוללים  מנועי  וציוד  רכב  שמאות  שירותי  לתת  המציע  על 
בדיקת הרכב, העברת דו"ח שמאי לרבות תמונות וכל חומר רלוונטי לתביעה. 

שירותי השמאות יכללו מתן שירותי שמאות לרכב קל וכבד, אופנועים, ציוד מכאני קל וכבד וכל שירות מקצועי 
אחר בתחום שמאות הרכב.

כל האמור הינו בכפוף לסעיף 2 במסמכי ההזמנה.
תנאי הסף

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר: 
עמידה בכל הדרישות והתנאים כמפורט בסעיף 2 להזמנה )השירותים המבוקשים(.  .1

להחזיק  ענבל,  לחברת  השירותים  יספקו  אשר  מטעמו  השירות  נותני  וכן  המציע  בעלי  על   - שמאי  תעודת    .2
בתעודת שמאות בת תוקף מטעם משרד התחבורה והכל בכפוף וכמפורט בקריטריונים שנקבעו בצו הפיקוח 

על מצרכים ושירותים )שמאי רכב(, תש"ם- 1980.
וותק מקצועי של לפחות אחד השמאים במציע - על בעלי המציע או לפחות אחד השותפים במציע ו/או אחד   .3
מהשמאים במציע )במסגרת יחסי עובד מעביד בלבד(, להיות בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות במהלך 

שבע השנים המסתיימות במועד הגשת ההצעות למכרז זה במתן שירותי שמאות רכב וציוד מנועי. 
ייתנו את השירותים  וותק מקצועי של כל נותני השירות - על כל אחד מנותני השירות מטעם המציע אשר   .4
המבוקשים בפועל לענבל להיות בעלי ותק של לפחות שנה אחת במתן שירותי שמאות רכב וציוד מנועי, בחמש 

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות. 
וותק  המציע - למציע וותק של לפחות שלוש שנים רצופות שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז זה, במתן   .5

השירותים המבוקשים.
שירותי מזכירות - בכל אחד ממשרדי המציע יש לפחות עובד אחד הנמצא במשרד ואשר יעבוד מול תוכנת   .6

ענבל ויינתן מענה לפניות רפרנטים, לקוחות, ספקים וכו׳, בימים א' עד ה', בין השעות 8:00 עד 16:00.
אישורים נדרשים - על המציע להיות בעל כל האישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976   .7

)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"( כמפורט בהזמנה.
תקופת ההתקשרות

המתחילה  שנים(  ארבע   – חודשים  ושמונה  )ארבעים  חודשים   48 הינה  הזוכה  המציע  עם  ההתקשרות  תקופת 
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

)www.inbal.co.il( תחת לשונית: "מכרזים".  ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום באתר ענבל 
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 

מירה  הקשר  לאשת   m1018@inbal.co.il האלקטרוני  הדואר  באמצעות  בכתב  תוגשנה  המציעים  שאלות 
אשטובקר, וזאת עד ליום 29 במאי, 2018. ענבל תפרסם התשובות לשאלות ההבהרה, במידה ויהיו, באתר ענבל. 

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

יש למסור את ההצעות למכרז זה , כמוגדר בפרק 4 להזמנה, במעטפה חתומה לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי 
9:00- בשעות  וחג(,  חג  ערבי  )למעט  א'-ה'  בימים  התעופה,  שדה  קריית  הערבה,  ברחוב  ענבל,  בבית  המזמינה 
18:00. את ההצעות ניתן להגיש החל מה- 07 ביוני, 2018 ולא יאוחר מיום 14 ביוני, 2018 בשעה 15:00 )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.


