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פרסום נוסף של מכרז פומבי מעודכן לבחירת ספק למתן שירותי 
הסעדה עבור ענבל חברה לביטוח בע״מ

מכרז פומבי דו-שלבי )מס 18/2014(

ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן – "ענבל" ו/או "המזמינה"(, מפרסמת בזאת פעם נוספת מכרז פומבי מעודכן לקבלת הצעות 
כמפורט  והכל  ענבל,  חברת  במשרדי  הנמצאים  "קצה"  ומטבח  אוכל  חדר  ניהול  וכן  יומיים  )קייטרינג(  הסעדה  שירותי  למתן 
תחת   www.inbal.co.il בכתובת   ה–1.9.2014,  ב'  מיום  החל  ענבל  באתר  המפורסמים  הצעות  להגשת  ההזמנה  במסמכי 

הלשונית "מכרזים" )להלן – "מסמכי ההזמנה" ו-"אתר ענבל(.
נבהיר כי במסמכי המכרז המעודכנים נעשו שינויים לעומת מסמכי המכרז המקוריים.

השירותים המבוקשים
הנמצאים  ה"קצה"  ומטבח  האוכל  חדר  את  ענבל  עבור  ההתקשרות  תקופת  אורך  לכל  להפעיל  יידרש  שייבחר  הזוכה  המציע 
)קייטרינג(  ואורחיה שירותי הסעדה  ענבל  עובדי  יום עבור  ולספק מדי  במשרדי החברה, רחוב הערבה, קריית שדה התעופה, 
הכוללים ארוחות צהריים בשריות ופרווה חמות, וכן לבצע מגוון פעילויות נלוות אשר מפורטות בנספח הטכני אשר מצורף כנספח 

ז' למסמכי ההזמנה.

תקופת ההתקשרות
24 חודשים, שתחל במועד חתימת מורשי החתימה מטעם ענבל על הסכם  תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה בהליך הינה 
12 חודשים  ההתקשרות. לענבל בלבד שמורה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות לשלוש תקופות נוספות של עד 

נוספים בכל פעם, כולם או חלקם, בתנאים זהים לתקופת ההתקשרות המקורית.
תנאי הסף

רשאי להגיש הצעה במסגרת הליך זה רק מציע העונה בעצמו, במועד הגשת ההצעה, על מכלול התנאים הבאים:
על המציע להיות בעל כל הרישיונות והתעודות המפורטים בסעיף 3.2 למסמכי ההזמנה.א. 
המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית ע"ס 40,000 ₪ )ערבות הצעה(.ב. 
המציע הינו בעל וותק של 5 שנים לפחות במתן שירותי הסעדה וניהול חדרי אוכל עבור ארגונים ו/או מוסדות שונים.ג. 
5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, שירותי הסעדה וניהול חדרי אוכל לכל הפחות ד.  המציע העניק, במהלך 

בעבור 5 ארגונים ו/או מוסדות שונים, כאשר בכל אחד מהם סעדו לא פחות מ-70 סועדים ביום בממוצע.
אחת ה.  בכל  מע"מ(,  )כולל  חדשים(   שקלים  מיליון  )שלושה   ₪ מיליון   3 לפחות  של  כספי  מחזור  בעל  להיות  המציע  על 

מהשנים 2011, 2012 ו-2013 בנפרד.
על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו–1976.ו. 
על המציע לצרף להצעתו את מכלול התצהירים אשר מצורפים כנספח א' למסמכי ההזמנה כשהם חתומים על ידי מורשה/י ז. 

החתימה בו, לרבות התצהירים העוסקים בקיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים.
מובהר כי התנאים הם מצטברים, וכי הצעתו של מציע שלא תעמוד בכל התנאים תידחה על הסף. 

פרסום מסמכי המכרז ועדכונים שוטפים
ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום מאתר ענבל תחת לשונית: "מכרזים", החל מיום 01.09.2014.

עדכונים ו/או שינויים ו/או הבהרות בכל שלב משלבי ההליך יפורסמו במידת הצורך באתר ענבל בלבד ורק אלו יחייבו משפטית 
את המזמינה ואת המציעים.

על המציע חלה החובה, טרם הגשת הצעתו, להתעדכן באופן שוטף בדבר הודעות המפורסמות באתר ענבל עד למועד האחרון 
להגשת הצעות.

כנס ספקים, בו יימסר למציעים הפוטנציאלים הסבר בדבר השירותים המבוקשים ואופן הגשת ההצעות למכרז עתיד להתקיים  
ביום 8.09.2014 בשעה 10:00 במשרדי ענבל – חדר ישיבות קומה 4, רח' ערבה, קריית שדה התעופה.
נדגיש כי השתתפות בכנס הספקים מהווה תנאי סף נוסף לצורך הגשת הצעה במסגרת הליך זה.

מציעים המעוניינים להשתתף בכנס נדרשים לפנות עד 24 שעות לפני מועד קיומו לעו"ד עמית קנובלר מאגף רכש ומכרזים בציון 
.michrazim_diningroom@inbal.co.il  שם הנציג שישתתף בכנס מטעמם ומספר ת.ז שלו לכתובת מייל

שאלות הבהרה 
במכרז,  הזוכה  ההצעה  ובחירת  הצעות  הגשת  אופן  המבוקשים,  השירותים  המכרז,  לתנאי  ביחס  הבהרה  או  שאלה  לכל 
בכתובת: בענבל,  ומכרזים  רכש  מאגף  קנובלר  עמית  לעו"ד  במייל  לפנות  ניתן  למכרז  הקשור  אחר  פרט  לכל  בנוגע   או 

michrazim_diningroom@inbal.co.il , עד ליום  15.09.2014 בשעה 13:00.
המציעים,  שאר  ואת  המזמינה  את  משפטית  יחייבו  אשר  ההבהרה,  לשאלות  בתשובה  המזמינה  מאת  ועדכונים  תשובות 
יפורסמו באתר ענבל לא יאוחר מיום 21.09.2014. המציע מחויב, טרם הגשת הצעתו, להיכנס לאתר ענבל ולקרוא את ההבהרות 
המשפטיות המחייבות אותו, בכל הנוגע להגשת ההצעה למכרז האמור. מציע שהצעתו לא תוגש בהתאם להבהרות/עדכונים 

שיפורסמו, במידה ויהיו, עלול להוביל  לפסילת הצעתו.

הגשת ההצעה
על המציע להגיש את הצעתו באמצעות מסירה ידנית בלבד ובהתאם לדרישות ולתנאי המכרז במעטפה סגורה לנציג ענבל היושב 
בבית ענבל, קומת הכניסה, רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, בימים א'-ה' )למעט ערבי חג, חגים וימי חול המועד(, בין השעות 
18:00-09:00. את ההצעה ניתן יהיה להגיש החל מיום 01.10.2014 ולא יאוחר מיום 07.10.2014 בשעה 13:00 )להלן – "המועד 

האחרון להגשת ההצעות"(. הצעה שלא תתקבל עד למועד האחרון להגשת ההצעות לא תבחן במסגרת ההליך.
ענבל שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או לשנות את המועדים המצוינים לעיל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, באמצעות   

פרסום הודעה באתר ענבל.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.  

ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.  

בכבוד רב,
אגף רכש ומכרזים

ענבל  חברה לביטוח בע"מ


