
הליך מספר 03/2021 - פרסום נוסף
מכרז פומבי לבחירת יועצים חיצוניים לכתיבה וניהול של מכרזים עבור מנהל הדיור הממשלתי

המכרז  במסמכי  כמפורט  הכל  לעיל,  במכרז  הצעות  לקבלת  בזאת  פונה  המזמינה"(,  ו/או  "ענבל"  )להלן:  בע"מ  לביטוח  חברה  ענבל 
המפורסמים באתר האינטרנט של ענבל. 

1. השירותים המבוקשים במסגרת המכרז 
כתיבת מסמכי המכרז או ההליך תחרותי, כולל הסכם, נספחים, מפרטים טכניים או מפרט השירותים וכדומה.  .1.1

אחריות מלאה על ניהול ההליך המכרזי או התחרותי. ההליך לצורך מכרז זה מתחיל משלב הבנת הצרכים מול גורמים מגוונים,   .1.2
כתיבת מסמכי מכרז כאמור לעיל, מענה לשאלות הבהרה, תיקון מסמכי המכרז בהתאם לצורך, הופעות מול ועדת המכרזים 
והשתתפות בפגישות לפי הצורך של מנהל הדיור בנושא המכרז, הכנת מצגות ואיסוף חומר לפי הצורך של מנהל הדיור, בחינת 
ההצעות וחישוב הניקוד האיכותי והכספי וכדומה, עד לשלב ההכרזה על המציע הזוכה על ידי ועדת המכרזים וחתימת ההסכם 

עימו. 
כל פעולה אחרת הנדרשת לצורך כתיבה וניהול המכרז\ההליך התחרותי מתחילתו ועד סופו, כנדרש על ידי מנהל הדיור.   .1.3

1.4.  מתן ליווי וייעוץ במהלך כלל תקופת ההתקשרות, בקשר עם מכרז שנכתב ע"י המציע הזוכה או גורם אחר. 
מתן ייעוץ לפי דרישה בתחום תהליכים ומתודולוגיות רכש ומכרזיים במכרזים שפורסמו או שטרם פורסמו, הכל בהתאם ולפי   .1.5

שיקול דעתה של המזמינה. 
עריכת דו"חות וסיכומים להליכים שהסתיימו וכן ביצוע תהליך הפקת לקחים לפי דרישת המזמינה.   .1.6

יובהר כי "מכרז" לעניין הליך זה יכלול גם הליכים אחרים שדומים במהותם למכרז, קרי הליכים תחרותיים, פומביים או סגורים,   .1.7
פניות לקבלת הצעות וכל הליך אחר לבחירה של הצעה זוכה למתן שירות למינהל הדיור.

זמינות- היועץ יהיה זמין בשעות העבודה המקובלות )09:00-18:00, יום א' עד ה', למעט חגים( למזמינה, במשך כלל תקופת   .1.8
ההתקשרות, בין אם בעצמו או בין עם באמצעות שירותי מזכירות, ויאשר קבלת פנייה מהמזמינה בתוך יום עבודה, באמצעות 

טלפון או באמצעות דוא"ל. 
2. מספר זוכים במכרז: ענבל תבחר במסגרת ההליך עד שלושה )3( זוכים, מבין המציעים העומדים בכל תנאי המכרז. על כל מציע להציע 
לפחות יועץ אחד מטעמו ועד שלושה )3( יועצים. על כל יועץ כאמור לעמוד בתנאי הסף הקבועים בסעיפים 13 ו-14 למסמכי המכרז 

ומועמדותו תיבחן בנפרד וכך גם הניקוד עבורו. 
3. תנאי הסף:

רשאים להגיש הצעה במכרז אך ורק מציעים אשר הצעותיהם עומדות, באופן מצטבר, בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
א. תנאי סף מנהליים

על המציע עצמו להחזיק בכל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו )להלן: "חוק עסקאות 
גופים ציבוריים"( כמפורט להלן:

אישור תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה מפקיד השומה ו/או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס   •
הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975.

אישור תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.  •
- תצהיר בכתב של המציע בדבר היעדר הרשאות  זה  ג' למכרז  גופים ציבוריים, המצורף כנספח  תצהיר לפי חוק עסקאות   •
בעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"ע-1991 ולפי חוק שכר מינימום, 

התשמ"ז-1987 וכן בדבר קיום הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998.
ב. תנאי סף מקצועיים

רשאי להגיש הצעה רק מציע או יועץ מוצע מטעמו למתן השירותים, לפי העניין, אשר עומד בעצמו בכל תנאי הסף באופן מצטבר 
במועד האחרון להגשת הצעות: 

על המציע להיות במועד הגשת ההצעה חברה או שותפות או גוף אחר אשר התאגד כדין בישראל.  •
על היועץ המוצע מטעם המציע למתן השירותים בפועל )להלן: "היועץ"( לעמוד בתנאי הניסיון כדלקמן, במצטבר:  

היועץ הינו עו"ד מוסמך, בעל רישיון לעריכת דין בישראל בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות.  •
עבור  או תחרותיים,  הליכים מכרזיים   3 בלפחות  לעיל   .1.2 –  1.1 כלל השירותים המבוקשים בסעיף  בביצוע  ניסיון  ליועץ   •
גוף הכפוף לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, וזאת בחמש השנים האחרונות )החל משנת 2017(, כאשר עבור כל אחד 

מההליכים הנ"ל צפי היקף ההתקשרות עומד על לפחות 200,000 ₪, כולל מע"מ. 
4. תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה, תהיה 24 חודשים )שנתיים( החל ממועד החתימה על החוזה על-ידי הצדדים.  .4.1
חברת ענבל בלבד תהיה רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה, להאריך את תקופת ההתקשרות במספר תקופות שלא   .4.2

יעלו יחד על 36 חודשים נוספים )שלוש שנים(, וזאת בהודעה שתישלח לזוכה לפני תום כל תקופה.
5. 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 ענבל ואת המציע. על המציע חלה החובה 

להתעדכן באופן שוטף בדבר השינויים הללו באתר ענבל. 
6. שאלות הבהרה 

שאלות המציעים תוגשנה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני m0322@inbal.co.il לאשת הקשר, עו"ד נטליה אייזנפלד וזאת עד 
ליום 15.3.2022. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר ענבל. יצוין כי כבר נשאלו שאלות הבהרה במסגרת ההליך, אשר פורסמו 

באתר ענבל.
7. הגשת ההצעה

לתיבת המכרזים בלבד הממוקמת בכניסה לחברת ענבל, רחוב  ידנית, במעטפה סגורה  זה במסירה  יש למסור את ההצעות למכרז 
הערבה 3, קריית שדה התעופה, נתב"ג עד ליום 1.4.2022 בשעה 13.00.

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. 
בברכה,

ענבל חברה לביטוח בע"מ

767385 מתן 125*9''


