
בכבוד רב
ענבל  חברה לביטוח בע"מ

מס' בריף: 563213     לקוח: ענבל )במשרד האוצר(     שם הקובץ:    גרפיקאי: דודי     גודל: 10.25" על 125 מ"מ

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכים, 
לכלי הרכב של מדינת ישראל וגופים נוספים, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת 

ענבל חברה לביטוח בע"מ

ענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן:  "ענבל" ו/או המזמינה"(, פונה בזאת 
לקבלת הצעות למתן שירותי תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכים )להלן: ""ההזמנה"(. 

השירותים המבוקשים   .1
על המציע לתת שירותי תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכים לכלי הרכב כמפורט במסמכי 

ההזמנה.
תנאי הסף  .2

רשאי להגיש הצעה במכרז מציע העונה בעצמו, באופן מצטבר, על כל התנאים הבאים:
נתינת השירותים המבוקשים במלואם  2.1

המציע יצהיר כי יש לו היכולת, המיומנות, כח האדם וכל עניין אחר הדרוש לשם מתן כלל השירותים   
המבוקשים המפורטים במסמכי המכרז.

רישיונות והיתרים  .2.2
2.2.1. על המציע להיות בעל רישיון בתוקף, נכון למועד הגשת ההצעה, כי המציע הנו מורשה לתיקון כלי 

רכב, מטעם משרד  התחבורה.
על המציע להיות בעל רישיון עסק בתוקף מטעם הרשות המקומית.   .2.2.2

מציע שהינו חברה בע"מ יציג תדפיס רשם חברות. מציע שאינו חברה בע"מ כאמור, יציג תעודת   .2.2.3
עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה כדין.

לא יוצג רישיון ו/או תעודה שלא בתוקף!
מאפייני המוסך    2.3

במוסך קיימים שירותי מזכירות.  .2.3.1
במוסך מתקן ליישור שלדות;  .2.3.2

במוסך תנור צביעה;  .2.3.3
במוסך שתי )2( עמדות עבודה לכל הפחות.   .2.3.4

ניסיון - וותק מקצועי  2.4
על המציע, להיות בעל ניסיון של לפחות חמש  )5( שנים בתחום השירותים המבוקשים במכרז זה.     2.4.1

על המציע להוכיח ניסיון רלוונטי באחת מהשנתיים שקדמו למכרז זה )2012 או 2013( במתן   2.4.2
שירותים עבור חברות ביטוח ו/או ציי רכב לרבות ענבל, בהיקף של לפחות 200,000 ש"ח בשנה 

)במצטבר לכל חברות הביטוח ו/או ציי הרכב לאותה שנה(.
ניהול ספרים כדין  2.5

על המציע להיות בעל כל האישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 )להלן: "חוק   
עסקאות גופים ציבוריים"(. כמפורט במסמכי ההזמנה.

מחזור כספי   2.6
על המציע להיות בעל מחזור כספי של לפחות שני מיליון )2,000,000( ₪ לשנת 2012 או לחילופין לשנת 2013.  

מנהל מקצועי מטעם המציע  2.7
מנהל מטעם המציע, יהיה בעל כתב הסמכה בתחום עיסוקו של המוסך.  

תקופת ההתקשרות  .3
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה 36 חודשים )שלושים ושישה חודשים – שלוש שנים( המתחילה   

במועד חתימת הצדדים על ההסכם )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. לענבל שמורה האפשרות להארכת ההתקשרות 
לתקופה של עד 24 חודשים נוספים, כולם או חלקם, כמפורט במסמכי ההזמנה.

מפגש מציעים - מפגש מציעים יערך במשרדי המזמינה וזאת ביום 16.03.2014 בשעה 10:30.   .4
ההשתתפות במפגש מומלצת אולם אינה חובה ואינה תנאי סף להגשת הצעות. אישור הגעה למפגש יש לשלוח   

לאיש הקשר באמצעות דוא"ל michmcar@inbal.co.il בו יצוינו מספר המשתתפים, שמותיהם מספרי הטלפון 
שלהם ותפקידם במציע.

פרסום מסמכי ההזמנה ועדכונים שוטפים  .5
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. 

שאלות הבהרה   .6
שאלות המציעים תוגשנה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני michmcar@inbal.co.il לאיש הקשר, עורך הדין   

עומר קלפון, וזאת עד ליום 19.03.2014. ענבל תפרסם התשובות לשאלות ההבהרה, במידה ויהיו, באתר ענבל. 
על המציע החובה, טרם הגשת הצעתו, להיכנס לאתר ענבל ולראות את ההבהרות המשפטיות המחייבות   

אותו, בכל הנוגע להגשת ההצעה למכרז האמור. מציע שלא יגיש הצעתו בהתאם להבהרות/עדכונים 
שיפורסמו, אם וכאשר יהיו, הצעתו עלולה להיפסל.

הגשת ההצעה  .7
יש למסור את ההצעות למכרז זה, כמוגדר במסמכי ההזמנה, במעטפה חתומה לתיבת מכרזים הנמצאת במשרדי   

המזמינה בבית ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, בימים א'-ה' )למעט ערבי חג וחג(, בשעות 18:00-9:00, 
לא יאוחר מיום 28.03.2014 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, 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.

וועדת המכרזים של ענבל אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא. 	•


