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הנדון: הזמנה להגשת הצעות לבחירת יועצים חיצוניים לכתיבת מכרזים- 
מכרז מס' 12/2016- הודעה על פרסום "נוסח חדש"

יחידת הרכש הממשלתי בענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן:  "ענבל" ו/או "המזמינה"(, מודיעה בזאת על פרסום 
מסמכי מכרז מס' 12/2016 ופונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום הרכב עבור הקרן הפנימית לביטוחי 

הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "ההזמנה"(. 
השירותים המבוקשים -על המציע לתת שירותי כתיבת מכרזים, כמפורט במסמכי ההזמנה. . 1
תנאי הסף- כאמור במסמכי ההזמנה, יגיש הצעה במכרז מציע העונה בעצמו, באופן מצטבר, על כל התנאים הבאים:. 2

תנאי הסף במציע:. 2.1
המציע הינו התאגדות מותרת עפ"י כל דין. . 2.1.1
המציע יגיש את כלל התצהירים המצורפים כנספח א' להזמנה זו, כאשר הינם חתומים ומאומתים . 2.1.2

כדין לרבות בדבר חובת סודיות והיעדר ניגוד עניינים. 
ניהול ספרים כדין – המציע הינו בעל האישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 . 2.1.3

)להלן –"חוק עסקאות גופים ציבוריים"( מפקיד שומה, מרואה חשבון או מיועץ מס, המעידים כי המציע:
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או שהוא   פטור מלנהלם.	 
מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס  	 

ערך מוסף. 
תנאי סף ביועץ המוצע )לכל תחום אליו ניגש המציע(- . 2.2

שותף ו/או מבעלי המציע או לחילופין שכיר במציע במשך שנה אחת לפחות קודם לפרסום מכרז . 2.2.1
זה בהיקף משרה שלא יפחת מ 100 שעות חודשיות. 

בעל ניסיון של 4 שנים לפחות, בכתיבת מכרזים שפורסמו במהלך 7 השנים שקדמו לפרסום מכרז זה.. 2.2.2
במהלך ארבע השנים האחרונות )2013-2016( שקדמו לפרסום מכרז זה:. 2.2.3

3 מכרזים אשר פורסמו לגופים ציבוריים בהיקף של לפחות מיליון ₪ לכל מכרז 	  כתב לפחות 
בתחום אליו מגיש הצעתו.

לחילופין מהאמור בסעיף לעיל- כתב לפחות מכרז אחד אשר פורסם לגופים ציבוריים, בהיקף 	 
של 15 מיליון ₪ לפחות לכל מכרז בתחום אליו מגיש הצעתו. 

הערות לעניין תנאי הסף ואמות המידה: . 2.3
לעניין תנאי הסף ואמות המידה- "כתיבת מכרזים" הינה כתיבת הפרקים הבאים במלואם בכל . 2.3.1

מכרז: השירותים המבוקשים או המפרטים הטכניים, תנאי הסף, משקולות לבחירת ההצעה הזוכה 
ומודל הייחוס- לפחות( לגופים ציבוריים על פי תקנות חובת המכרזים בכל תחום התמחות אליו 

הוא מגיש הצעתו. 
*"גופים ציבוריים" לעניין מכרז זה- גופים כאמור בסעיף 2א לחוק חובת המכרזים התשנ"ב- 1992

אין חובה שבמכרז אחד ספציפי ייכתבו כלל פרקי המכרז כהגדרתם ב"כתיבת מכרזים", לעניין זה: . 2.3.2
במכרז א' כתב היועץ המוצע את תנאי הסף, במכרז ב' כתב היועץ המוצע את השירותים המבוקשים/
המפרטים הטכניים, במכרז ג' כתב את פרק המשקולות לבחירת ההצעה הזוכה ופרק מודל הייחוס- 
ייחשבו כולם יחד ככתיבת מכרז אחד וייחשב הדבר כ"מכרז" לצורך עמידה בתנאי הסף ולצורך 
הניקוד באמות המידה כאשר היקף המכרז שיחשב לצורך עמידה בתנאי הסף וניקוד אמות המידה 

הינו היקף הפרק הטכני/השירותים המבוקשים שהוצג בתמהיל. 
תקופת ההתקשרות- תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה 24 חודשים )עשרים וארבעה חודשים( המתחילה . 3

במועד חתימת הצדדים על החוזה )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. לענבל שמורה האפשרות להארכת ההתקשרות 
לתקופה של עד 36 חודשים נוספים )שלושים ושישה חודשים(, 12 חודשים בכל פעם, כולם או חלקם, כמפורט 

במסמכי ההזמנה.
פרסום מסמכי ההזמנה ועדכונים שוטפים. 4

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. 

 michraz_1216@inbal.co.il איש הקשר לעניין מכרז זה הינו עו"ד עומר קלפון בכתובת
מועדים נוספים - כאמור במסמכי ההזמנה להציע הצעות. . 5
הגשת ההצעה- יש למסור את ההצעות למכרז זה, כמוגדר במסמכי ההזמנה, במעטפה חתומה לתיבת מכרזים . 6

הנמצאת במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, החל מיום 16.05.2016 )"מועד 
פתיחת תיבת המכרזים"( ועד ליום 19.05.2016 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, או כל פרט במסמכי המכרז, 	 
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.	 
ענבל שומרת לעצמה הזכות, לנהל מו"מ, בהתאם לאמור במסמכי ההזמנה. 	 
בברכה,וועדת המכרזים של ענבל אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.	 

ענבל חברה לביטוח בע"מ


