
ו/או  "ענבל"  )להלן:  הממשלה  לביטוחי  הפנימית  הקרן  מנהלת  בע"מ  לביטוח  חברה  ענבל 
הצעות  לקבלת  בזאת  ופונה   23/2015 מס'  מכרז  מסמכי  פרסום  על  בזאת  מודיעה  המזמינה"(, 
ייעוץ בתחום הרכב עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה  למתן שירותי 

לביטוח בע"מ )להלן: "ההזמנה"(. 
הרכב . 1 בתחום  יועץ  שמאי  באמצעות  ייעוץ  שירותי  לתת  המציע  -על  המבוקשים  השירותים 

כמפורט במסמכי ההזמנה על נספחיה. 
תנאי הסף- כאמור במסמכי ההזמנה, רשאי להגיש הצעה במכרז מציע העונה בעצמו, באופן . 2

מצטבר, על כל התנאים הבאים:
תנאי הסף במציע  

המציע הינו חברה בע"מ ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה כדין ו/או כל התאגדות . 2.1
)שנתיים(,  לפחות  24 חודשים  הרכב  דין, העוסקת בתחום שמאות  עפ"י  מותרת אחרת 
זמינות  או  קבועים  מזכירות  שירותי  במציע   ,)2013-2015( זה  מכרז  לפרסום  הקודמים 
מיידית של היועץ המוצע, המציע יחתום על כלל הנספחים והתצהירים כאמור במסמכי 
ציבוריים,  גופים  עסקאות  בחוק  הנדרשים  האישורים  כל  את  יגיש  המציע  ההזמנה, 

התשל"ו – 1976.
המציע אינו נמנה בין נותני שירותים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ו/או ענבל בתחום . 2.2

שמאות הרכב מכח התקשרות / מכרז שמאים שאינו מכרז שמאי יועץ. 
תנאי סף מינימליים ביועץ המוצע: 

היועץ המוצע בעל ותק של עשר שנים רצופות לפחות, במהלך 15 השנים שקדמו לפרסום . 2.3
מכרז זה, בתחום שמאות רכב; בעל ניסיון מקצועי מוכח במתן חוות דעת לכלי רכב מכל 
הסוגים: דוח שמאי בתחום אובדן מוחלט )total loss(, דוח שמאי בתחום צדדי ג' והגשת 

חוו"ד לבתי משפט.
היועץ המוצע בעל ניסיון בפיקוח על לפחות 5 שמאים; בעל רישיון בתוקף משרד התחבורה . 2.4

באיגוד  חבר  זו;  הזמנה  לפרסום  שקדמו  השנים   5 במהלך  ממנו,  נשלל  לא  זה  ורישיון 
השמאים.

היועץ המוצע הינו המציע ו/או מבעלי ו/או שותף שווה במציע.. 2.5
18 חודשים )שמונה עשר . 3 תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה  ההתקשרות-  תקופת 

חודשים( המתחילה במועד חתימת הצדדים על החוזה )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. לענבל 
שמורה האפשרות להארכת ההתקשרות לתקופה של עד 42 חודשים נוספים )ארבעים ושניים 

חודשים(, 12 חודשים בכל פעם, כולם או חלקם, כמפורט במסמכי ההזמנה.
פרסום מסמכי ההזמנה ועדכונים שוטפים. 4

תחת   )www.inbal.co.il( ענבל  מאתר  תשלום  ללא  ולהורידם  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן   
באופן  יפורסמו  ההליך  שלבי  בכל  הבהרות  ו/או  שינויים  ו/או  עדכונים  "מכרזים".  לשונית: 
שוטף באתר ענבל ורק אלו יחייבו משפטית את המזמינה ואת המציע. על המציע חלה החובה 

להתעדכן באופן שוטף בדבר השינויים הללו באתר ענבל. 
הדוא"ל: . 5 לתיבת  קלפון  עומר  עו"ד  הקשר-  לאיש  ישלחו  הבהרה  שאלות  הבהרה-  שאלות 

michraz_2315@inbal.co.il לא יאוחר מיום 04.01.2016 בשעה 14:00. 
מועדים נוספים - כאמור במסמכי ההזמנה להציע הצעות. . 6
הגשת ההצעה- יש למסור את ההצעות למכרז זה, כמוגדר במסמכי ההזמנה, במעטפה חתומה . 7

לתיבת מכרזים הנמצאת במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, 
עד ליום 18.01.2016 בשעה 14:00 )להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"(. 

לא  לעיל,  שנקבעו  והשעה  למועד  עד  המכרזים  לתיבת  תגענה  לא  אשר  הצעות  כי  יודגש   
המכרזים,  חובת  לתקנות  20)ב(  משנה  תקנת  להוראות  בהתאם  תידונה  ולא  תתקבלנה 

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.	 

בברכה,
ענבל חברה לביטוח בע"מ

ייעוץ בתחום הרכב עבור  הנדון: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי 
הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ 

מכרז פומבי 23/2015


