
بهذا تتوجه عنبل - شركة للتأمني م.ض )فيما يلي :"عنبل" و/أو "املعلنة"( لتلقي عروض في مناقصة علنية ذات مرحلتني ، مع 
إمكانية الجراء تسعيرة ديناميكية لشراء وصيانة جهاز تخزين لصالح عنبل والكل باحلجم وبحدود مسؤولية كاملفصل في وثائق 

الطلبية املنشورة في موقع عنبل www.inbal.co.il )فيما يلي :"وثائق الطلبية" و-"موقع عنبل" باملالءمة(.

اخلدمات املطلوبة :
عنبل معنية بشراء حل شامل جلهاز التخزين كاملفصل في وثائق الطلبية )فيما يلي :"اجلهاز" و/أو "احلل"( .    -1

آخر لشراء وصيانة جهاز  اتصاالت ورخ��ص وك��ذا كل مركب   ، م��ادة احلاسوب   ، برنامج  تزويد  ان يشتمل احلل على  يجب     -2
التخزين . كذلك ، على احلل ان يشتمل على كفالة ، خدمة وصيانة في موقع الزبون وفي موقع تواجد جهاز التخزين وللجهاز 

نفسه ، والكل كاملفصل في وثائق الطلبية . 

شروط حد أدنى 
يحق تقدمي عرض للمتعهد الذي تتوفر لديه شخصيا كل الشروط التالية تراكميا :

على املتعهد ان يصرح كما ينص عليه في إشارة أ لفصل ب المر الدالئل )نص جديد( - 1971 ، على التصريحات املفصلة في     -1
ملحق أ مع وثائق الطلبية التوقيع في نهاية الوثيقة بتوقيع كامل وكذا ان يوقع محام لغرض تصديق توقيعه .

ان يكون لدى املتعهد دورة مالية مببلغ يزيد عن 1،500،000 ش.ج )مليون خمسمائة الف ش.ج( يشمل ض ق م عن السنوات     -2
2010-2011 على انفراد .

املتعهد صاحب جتربة ثالث سنوات على االقل في تزويد وتركيب حلول تخزين لصالح 3 شركات/منظمات في  ان يكون     -3
اسرائيل باحجام متاثل املطلوب في وثائق الطلبية في مجرى السنوات االربع االخيرة .

على املتعهد ان يكون لديه كل املصادقات كاملطلوب في قانون صفقات هيئات عامة 1976 )فيما يلي :"قانون صفقات هيئات     - 4
عامة"( .
فترة التعاقد 

ستكون فترة التعاقد مع املتعهد الفائز ملدة 36 شهرا )ستة وثالثون شهرا - ثالث سنوات( ، تبدأ من موعد التوقيع على االتفاقية من 
قبل الطرفني )فيما يلي :"فترة التعاقد"( . حتتفظ عنبل بحق امكانية متديد التعاقد لفترة حتى 12 شهرا إضافيا في كل مرة ، لكن ال 

اكثر من مرتني إضافيتني ، املجموع 24 شهرا )اربعة وعشرون شهرا - سنتان( إضافية كلها أو جزء منها .
نشر وثائق الطلبية وتعديالت جارية

 . :"مناقصات"  عنوان  حتت   )www.inbal.co.il( عنبل  موقع  من  مقابل  دون  من  وإنزالها  املناقصة  وثائق  على  االطالع  ميكن 
تعديالت و/أو تغييرات و/أو ايضاحات في كل مراحل االجراء ستنشر بصورة جارية في موقع عنبل وفقط تلك هي امللزمة قضائيا 

للمعلنني واملتعهدين.
يسري على املتعهد وجوب أخذ التعديالت بصورة جارية بخصوص هذه التغييرات من موقع عنبل .

اسئلة استيضاح 
اذا كانت هناك تناقضات في وثائق املناقصة حسب علم املتعهد و/أو عدم ايضاح أو اذا كان املتعهد معنيا ان يتلقى شروحا من عنبل بخصوص 
حتى   michrazim-backup@inbal.co.il املناقصة ، يستطيع املتعهد التوجه للمحامية سارة مورلي بالبريد االلكتروني في العنوان : 

يوم االحد ال� - 25 من نوفمبر 2012 .
املعلنة  قضائيا  تلزم  التي  هي  وفقط  عنبل  موقع  في   ، االستيضاح  اسئلة  على  ردا   ، املعلنة  من  وحتلنات  أجوبة  ستنشر 
واملتعهد . يتوجب على املتعهد ، قبل تقدمي العرض ، ان يدخل الى موقع عنبل وان يرى االيضاحات القضائية امللزمة له ، في 
كل ما يخص تقدمي العرض للمناقصة املذكورة . املتعهد الذي ال يقدم عرضه مبوجب االيضاحات /التعديالت التي ستنشر 

، اذا وجدت ، قد يسقط عرضه . 

تقدمي العرض 
على املتعهد ان يقدم عرضه مبوجب مطالب وشروط املناقصة ، في مغلف مغلق ، وان يسلم باليد فقط ملمثل عنبل الذي يتواجد في 
بيت عنبل ، في طابق املدخل ، شارع هعرباه ، كريات املطار في أيام االحد - اخلميس )ما عدا أمسيات االعياد واالعياد( بني الساعات 

. 18:00-9:00
يجب تقدمي العرض في موعد ال يتأخر عن يوم االحد 9 ديسمبر 2012 الساعة 18:00 . )فيما يلي :"املوعد االخير لتقدمي العروض 

للمناقصة"( . العرض الذي ال يصل حتى املوعد االخير لتقدمي العروض ال ينظر فيه في إطار االجراء .

عنبل حتتفظ لنفسها بحق تأجيل و/أو تغيير املواعيد املذكورة أعاله ، باعالن ينشر في موقع عنبل ، حسبما تراه مناسبا هي     
وحدها .

في حال نشوء تناقض بني املذكور في هذا االعالن وبني املذكور في وثائق املناقصة يتغلب املذكور في وثائق املناقصة .    
جلنة املناقصات التابعة لعنبل ال تتعهد بقبول أي عرض كان .     
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