
مناقصة اطار لتلقي عروض لتقدمي خدمات صيانة لصالح سيارات دولة اسرائيل وهيئات اضافية
عنبل شركة للتأمني م.ض مديرة الصندوق الداخلي للتأمينات احلكومية )فيما يلي "عنبل" و/او "املعلنة"( تتوجه بهذا لتلقي 
عروض لالنضمام الى مجمع مزودي مناقصة اطار لتقدمي خدمات صيانة لصالح سيارات دولة اسرائيل وهيئات اخرى ، وكل 

هذا بحجم وبحدود الكفالة كما هو مفصل في وثائق الطلبية .
هدف التعاقد :

في  محدد  هو  كما  اخلدمات  متلقي  سيارات  لصالح  الصيانة  خدمات  لتقدمي  اطار  مناقصة  م��زودي  مجمع  تركيب  تريد  املعلنة 
وثائق الطلبية )فيما يلي :"املجمع"( . املتعهدون الذين ينضمون الى املجمع هم فقط الذين يستطيعون االشتراك في التوجيهات 

التفصيلية لتقدمي عروض اسعار ، اذا ما نفذت من قبل عنبل وكاملفصل في وثائق الطلبية .
خدمات الصيانة املطلوبة هي لصالح سيارات متلقي اخلدمات .

التوجهات املفصلة لتلقي عروض اسعار لتقدمي خدمات للسيارات سترسل فقط الى مزودي مناقصة االطار الذين يكونون في تلك 
الفترة منضمني الى املجمع وكما سيفصل في الطلبية .

جمهور الهدف للمناقصة :
هذا االجراء موجه للمتعهدين الذين هم اصحاب كراجات سيارات مصادق عليهم من قبل مستوردي السيارات املرخصني من قبل 

وزارة املواصالت في دولة اسرائيل حتى يوم تقدمي العرض .
يوصى بهذا للمتعهدين تقدمي عروضهم لهذه املناقصة مبكرا بقدر االمكان لالنضمام الى املجمع سلفا وذلك من اجل ان تكون لديهم 

امكانية احلصول على التوجه/ات التفصيلي/ة املوضوعي/ة اليهم عندما ينفذ/تنفذ من قبل عنبل كاملفصل في وثائق الطلبية .
متلقو اخلدمات :

خدمات الصيانة هي لصالح دائرة السيارات احلكومية ، شرطة اسرائيل وسلطة السجون ، شركات حكومية و/او كل محفل آخر 
تريده عنبل وتكون معنية بان تقدم له خدمات الصيانة كاملفصل في اطار الطلبية .

فترة تقدمي العروض :
امكانية تقدمي عروض لالنضمام الى املجمع هي ملدة خمس سنوات وذلك حتى تاريخ 6 يونيو 2016 .

نشر وثائق الطلبية وحتلنات جارية :
 www.inbal.co.il ميكن االطالع على وثائق املناقصة وانزالها بدون مقابل ، في موقع االنترنت التابع لعنبل في العنوان : 

)فيما يلي :"موقع عنبل"( حتت عنوان فرعي :"مناقصات" .
املعلنة  يلزم  فقط  وه��ذا  عنبل  موقع  في  جارية  بصورة  ستنشر  االج��راء  مراحل  كل  في  ايضاحات  و/او  تغييرات  و/او  حتلنات 

واملتعهد قانونيا . يسري على املتعهد وجوب احلصول على حتلنات بصورة جارية بخصوص هذه التغييرات في موقع عنبل .
اسئلة استيضاح :

يتلقى من عنبل  بان  املتعهد معنيا  اذا كان  او   ، او عدم وضوح  املتعهد -  تناقضات - حسب رأي  املناقصة  اذا كانت في وثائق 
 : العنوان  في  اشتوبكر  ميرا  للسيدة  االلكتروني  بالبريد  التوجه  املتعهد  يستطيع   ، املناقصة  بخصوص  وايضاحات  شروحا 

MICHRAZIM VEHICLES@INBAL.CO.IL حتى يوم اخلميس 16 يونيو 2011 .
اجوبة وحتلنات من املعلنة ، جوابا على اسئلة االستيضاح التي تلزم قانونيا املعلنة واملتعهدين ستنشر في موقع عنبل 
بحيث ال يتأخر عن يوم اخلميس 23 يونيو 2011 . يتوجب على املتعهد ، قبل تقدمي العرض ، الدخول الى موقع عنبل 
ومشاهدة االيضاحات القانونية امللزمة له ، بكل ما يخص تقدمي العرض للمناقصة املذكورة . املتعهد الذي ال يقدم عرضه 

مبوجب االيضاحات/احلتلنات التي ستنشر ، ان وجدت ، عليه ان يعرف بان عرضه قد يسقط .
تقدمي العرض :

على املتعهد ان يقدم عرضه مبوجب مطالب وشروط املناقصة ، في مغلف مغلق ويسلم باليد فقط الى ممثل عنبل املوجود في بيت 
عنبل ، في طابق املدخل ، في شارع هعراڤا ، مجمع املطار ، مطار بن غوريون ، في ايام االحد - اخلميس )ما عدا ايام اجلمعة ، 

السبت ، امسيات العيد ، االعياد وايام االعياد( في الساعات 9:00 - 16:00 .
اعالن بخصوص املوعد احملدد للتوجه التفصيلي لتلقي عروض اسعار في الفترة القريبة :

ذات محرك  للسيارات  تقدمي خدمات صيانة  اسعار هو عن  لتلقي عروض  االولي  التفصيلي  التوجه  بان  املتعهدين  انتباه  نلفت 
جميع  ال��ى  سيرسل  التفصيلي  التوجه  ه��ذا   . االوالد  كثيرة  عائالت  لصالح  مسافرين   8-7 لنقل  ڤ��ان  انتاج  من  بنزين/ديزل 

املتعهدين الذين يقدمون ترشيحاتهم ملناقصة اطار وتتوفر لديهم شروط احلد االدنى فيها .
املوعد االخير لتقدمي العرض لالنضمام الى املجمع لغرض تلقي التوجه التفصيلي املذكور اعاله )فيما يلي :"املوعد احملدد"( هو 

يوم االحد املوافق 3 يوليو 2011 الساعة 16:00 .
قبل  من  مرخصني  سيارات  كراجات  هم  والذين  املجمع  ال��ى  املنضمني  االط��ار  مناقصة  مل��زودي  فقط  التفصيلي  التوجه  يوجه 
مستوردي السيارات الذين تكون انواع السيارات املستوردة من قبلهم هي كالتالي : كايا كرنس ، كايا كرنڤال ، تويوتا فورسو ، 

مازدا 5 ، فورد غالكسي ، بيجو 5008 ، ستروين فيكسو ، رينو سنيك والذين يقدمون اخلدمات املطلوبة لهذه االنواع .
شروط حد ادنى :

يحق تقدمي عرض ملناقصة االطار للمتعهد الذي ينفذ بنفسه ، بصورة تراكمية ، كل الشروط التالية :
 اعطاء اخلدمات املطلوبة بكاملها .

 كراج مرخص من قبل وزارة املواصالت
 كراج خدمات مرخص من قبل املستورد

 ادارة دفاتر حسابات قانونية
في حال نشوء تناقض بيم املذكور في هذا االعالن وبني املذكور في وثائق املناقصة ، يتغلب املذكور في وثائق املناقصة .

جلنة االنتخابات ال تتعهد بقبول العرض االدنى او اي عرض كان .
باحترام

عنبل شركة للتأمني م.ض


