
 

 ،للصندوق الداخلي لتأمينات الحكومة في مجال التأمينخدمات تحقيقات لمناقصة علنية 

 بإدارة عنبال شركة للتأمين م.ض  
 

الصندوق " -و "و/أو " صاحبة الدعوة" عنباليلي:"  )فيما ، مديرة الصندوق الداخلي لتأمينات الحكومةعنبال شركة للتأمين م.ض

في مناقصة علنية رقمها  التأمين،ا بدعوة لتلقي عروض لتقديم خدمات تحقيقات في مجال تتوجه بهذ، بالمالءمة(" الداخلي

 "(.الدعوةأو " /و" الدعوة مستندات:" يلي فيماوالكل بموجب المفصل في مستندات المناقصة ) 2021/17

 مقدم العرض

 المطلوبة لشركة عنبال.مشتغل مرخص )فرد( أو اتحاد يُزود خدمات تحقيقات على األقل بواحد من المجاالت 

 الخدمات المطلوبة

  التالية: األربعة المجاالت من بواحد األقل على تحقيقات خدمات تقديم .1

  للجسم. اإللزامية التأمينات مجال في تحقيقات *    

   التأمين. ماضي في تحقيقات *   

  والممتلكات. المركبات مجال في تحقيقات *   

   لرأيه. تقارير لتقديم القانون بموجب لذلك مخول قبل من المجال في رأي تقارير تقديم ذلك في بما مةوالسال األمن تحقيقات *  

 الجداول وبموجب والسامرة يهودا نطاق في ذلك في بما عام قطري بانتشار المطلوبة الخدمات تقديم العرض مقدم على يجب .2

   عنبال. شركة قبل من الُمحددة الزمنية

 الحصرية لتقديراتها بالخضوع والكل عنبال، شركة الحتياجات وفقا   المطلوبة الخدمات بتقديم صلة وذات مالئمة إضافية خدمة أي .3

   المطلوبة. الخدمات حجم توسيع و/أو تقليص ذلك في بما

 األدنى: الحد شروط

 :تراكميا   التالية الشروط كافة يستوفي عرض لمقدم عرض تقديم يحق

 دم العرض هو اتحاد أو مشتغل مرخص لتقديم الخدمات المطلوبة.مق – هيئة قانونية .1

يجب على مقدم العرض التصريح أن بقدرته تقديم كافة الخدمات المطلوبة وأنه يستوفي   -المطلوبة بأكملهاتقديم الخدمات  .2

في ذلك االتفاقية وسيستوفي كافة الشروط، الطلبات وااللتزامات بموجب المفصل في مستندات الدعوة على مالحقها بما 

 والتصاريح.

يجب على مقدم العرض أن يكون صاحب كافة التصاريح بموجب المطلوب في قانون  –إدارة حسابات بموجب القانون  .3

 . 1976 -صفقات الهيئات العمومية، للعام

وزة مقدم بح –رخصة من مكتب تحقيقات  –)للهيئة القانونية التي تقدم عرض(  -شروط حد أدنى لمقدم العرض بنفسه .4

 العرض رخصة إلدارة مكتب تحقيقات سارية المفعول بموجب القانون. 

هو صاحب  مقدم العرضعلى األقل واحد من المالكين ب -أقدمية مهنية في المجال -شروط حد أدنى للمالكين بمقدم العرض .5

 نوات العشر األخيرة.أقدمية سبع سنوات على األقل كمحقق في المجال المقدم فيه العرض تم اكتسابها خالل الس

  من قبل مقدم العرض لتقديم الخدمات المطلوبة:شروط حد أدنى للمحققين المقترحين  .6

 كل محقق من المحققين المقترحين يجب أن يكون بحوزته  رخصة محقق سارية المفعول بموجب  -رخصة محقق 6.1  

 القانون.        

 من المحققين المقترحين أن يكون صاحب تجربة خمس سنوات يجب على كل محقق  -في الموضوع ةتجربة مهني 6.2 



 

  األخيرة كمحقق في المجال المقدم فيه العرض.  ةبالسنوات العشر      

 فترة التعاقد 

 )فيما العقد على األطراف توقيع بموعد تبدأ( سنوات خمس – شهرا   )ستون شهرا   60 هي الفائز العرض مقدم مع التعاقد فترة
 خمس – شهرا   )ستون إضافيا   شهرا   60 لغاية لفترة التعاقد فترة لتمديد عنبال لشركة اإلمكانية تُحفظ"(. التعاقد فترة"  يلي

 . الدعوة مستندات في المفصل سنوات( بموجب

 :جارية وتعديالت الدعوة مستندات نشر     

  بالعنوان االنترنت، على نبالع شركة موقع من دفع بدون وتحميلها المناقصة مستندات على االطالع يمكن    

 www.inbal.co.il بشكل تنشر اإلجراء مراحل كافة في توضيحات أو/و تغييرات أو/و تحديثات". مناقصات: "  التبويب تحت 
 مسؤولية العرض مقدم على فرضت. العرض ومقدم الدعوة صاحبة تُلزم هذه وفقط االنترنت على عنبال شركة موقع في جاري

 .  االنترنت على عنبال شركة موقع في التغييرات هذه بخصوص ومنتظم جاري بشكل التعديالت على االطالع

  استفسارية أسئلة

 هذه في التواصل عن للمسؤولة ، .ilm1721@inbal.co العنوان على االلكتروني البريد عبر خطيا   العروض مقدمي أسئلة تقدم
 في االستفسارية، األسئلة على األجوبة ستنشر عنبال شركة .2021حزيران/ يونيو  8 تاريخ حتى وذلك اشطوبكر، ميراه المناقصة

 .االنترنت على موقعها في وجدت، حالة

 التي القانونية التوضيحات على واالطالع نتاالنتر على عنبال شركة لموقع الدخول عرضه، تقديم قبل العرض، مقدم على إجباري
 التي التحديثات /للتوضيحات وفقا   عرضه يقدم ال الذي عرض مقدم. المذكورة للمناقصة عروض بتقديم يتعلق ما بكل تُلزمه،
 . عرضه يلغى أن يمكن كهذه، وجدت حالة في ستنشر،

  العروض تقديم

 بيت في الدعوة صاحبة مكاتب في الموجود المناقصات لصندوق مغلق مغلف في يدوي، بتسليم المناقصة، لهذه العروض تسليم يجب
 9:00الساعات بين ،( واألعياد األعياد أمسيات باستثناء)  الخميس – األحد ياماأل في ، هتعوفا سديه كريات ،3 هعرباه شارع ، عنبال
 لتقديم األخير الموعد:" يلي فيما) 15:00 الساعة ،2021حزيران/ يونيو  24 – تاريخ لغاية العروض تقديم يمكن. 17:00- لــ

 "(.  العروض

 بموجب فيها يُبحث ولن تُقبل لن أعاله، المذكورين والساعة الموعد حتى المناقصات لصندوق تصل ال التي العروض أن بهذا يؤكد

 "(.اللوائح :يلي فيما) 1993- للعام المناقصات، واجب قانون لوائح من (ب)20 الفرعية المادة تعليمات

  ،تحتفظ شركة عنبال لنفسها بالحق بتأجيل و/أو تغيير المواعيد المذكورة أعاله، بإعالن تنشره في موقع الشركة على االنترنت

 وفقا  لتقديراتها الحصرية.
  المناقصة في أي حالة لوجود تناقض بين المذكور في هذا اإلعالن وبين المذكور في مستندات المناقصة، المذكور في مستندات

 لزم. هو المُ 
 .ال تلتزم لجنة مناقصات شركة عنبال بقبول عرض أيا  كان 
 

 

 

 

 

 باحترام                                                                    

  ركة للتأمين م.ض عنبال ش                                                                                             
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