
 
 

 

 2020מאי  03ראשון  יום

 לכבוד

 בעלי מוסך מורשה יבואן

 

הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות דרכים )מכרז  : הנדון

פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה  (, לצורך עריכת05/2011מסגרת לשעבר מס' 

 תאונות דרכים לכלי רכב מסחרי )טנדרים וטנדרונים(ותיקון נזקי 

  31/2019מספר הליך: 

"( פרסמה מכרז שמספרו מנהל הרכבמדינת ישראל באמצעות מנהל הרכב הממשלתי )להלן: " .1

"( והזמינה יבואני רכב להגיש הצעות לרכישת כלי רכב מסחרי מכרז הרכש)להלן: " 04/2019

 "(.כלי הרכבאחוד )טנדר( בארבעה סלים )להלן: " אחוד )טנדרון( וכלי רכב מסחרי בלתי

עברו את שלב האיכות ונמצאו מתאימים לפרסום  הבאים , יבואני הרכבהרכשבמסגרת מכרז  .2

 לכלי הרכב: תאונות דרכיםתיקון נזקי מתן שירותי תחזוקה ול הליך

 

 דגם יצרן יבואן סל מס"ד

1 

1 

 סיטיוואן שורט טויוטה יוניון מוטורס בע"מ
  RAM 1000 דודג'  סמל"ת 2

 SHINEברלינגו  סיטרואן דוד לובינסקי בע"מ 3

 קאדי פולקסווגן צ'מפיון מוטורס בע"מ 4

5 

2 

 סיטיוואן לונג טויוטה יוניון מוטורס בע"מ

6 
 סיטרואן דוד לובינסקי בע"מ

 -מושבים  7ברלינגו 
SHINE LONG 

7 
 -מושבים  7ברלינגו 

SHINE SHORT 

8 

3 

 ניסן קרסו מוטורס בע"מ
טורבו דיזל  2.3נבארה 

 אסנטה אוטומט

 אקטיב 44xהיילקס  טויוטה יוניון מוטורס בע"מ 9

 44xמוסו טנדר  סאנגיונג טלקאר חברה בע"מ 10

 מיצובישי כלמוביל בע"מ 11
 DESERT 4x4טריטון 
 אוטומט

 איסוזו יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ 12
 44xדימקס דבל קבינה 

 אוטומט
13 

4 

 אקטיב פלוס 42xהיילקס  טויוטה יוניון מוטורס בע"מ

 מיצובישי כלמוביל בע"מ 14
 INSTYLE 2x4טריטון 
 אוטומט

 LS 2x4דימקס  איסוזו יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ 15

מציעים ל בזאת פונה"( המזמינה" ו/או "ענבללאור האמור לעיל, ענבל חברה לביטוח )להלן: " .3

ליום הגשת  נכוןהמצוינים לעיל,  בעלי מוסכים מורשי אחד או יותר מהיבואנים שהינם

 :ההצעה

הקיימת בענבל בנושא תחזוקת כלי רכב  רשימת המציעיםאשר רשומים ב מרכזי שירות  .3.1

בהיקף ובגבולות להגיש הצעתם לדגמי כלי הרכב והכל  ,ותיקון נזקי תאונות דרכים



 
 

להגיש את ההצעה בקלסר עם לצורך כך יש  .שבנדוןמפורט במסמכי ההליך אחריות כ

חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל חוצץ את הכותרת המודגשת בכל 

  תת סעיף כמצוין להלן:

 1מעטפה מס'  .3.1.1

חתומים בראשי כשהם מסמכי ההליך )לרבות הבהרות ככל שפורסמו(  - 1חוצץ 

תיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת המציע )בתחתית כל עמוד ישנו 

 מקום לחתימה(. 

כתב התיקון )נספח ב'( על המציע להגיש את כתב התיקון בשני  – 2חוצץ 

עותקים חתומים כדין )חתימה וחותמת המוסך על כל עמוד וכן חתימה מלאה 

  .וחותמת בסוף הסכם(

  2מעטפה מס'  .3.1.2

הצעת המחיר )נספח ד' למסמכי ההזמנה( כשהיא חתומה בחתימה  הגשת

מלאה בצירוף חותמת בכל עמוד. יודגש כי יש למלא את כל השדות בנספח 

 הצעת המחיר. יובהר כי יש לכלול את הצעת המחיר אך ורק במעטפה זו.

 :3מעטפה מספר  .3.1.3

 .2ומעטפה מספר  1תכיל את מעטפה מספר 

הקיימת בענבל בנושא תחזוקת כלי  ם ברשימת המציעיםאשר אינם רשומי מרכזי שירות .3.2

ולספק הצעות מחיר עבור להצטרף לרשימה רכב ותיקון נזקי תאונות דרכים מוזמנים 



 
 

תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לדגמי כלי הרכב המוזכרים לעיל וכל שירותי  מתן

 זאת 

  .מפורט במסמכי ההליך שבנדוןהיקף ובגבולות אחריות כב

ההצעה בקלסר עם חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן לצורך כך יש להגיש את 

 ולרשום על כל חוצץ את הכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין להלן:

 1מס'  מעטפה .3.2.1

מסמכי ההליך )לרבות הבהרות ככל שפורסמו( כשהם חתומים בראשי  - 1חוצץ 

כל עמוד ישנו  תיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת המציע )בתחתית

 מקום לחתימה(. 

בסוף כל תצהיר  חתוםנספח תצהירים הגשת נספח א' להזמנה  - 2חוצץ 

עורך דין לצורך אימות החתימה. יודגש כי יש  בחתימתבחתימה מלאה וכן 

 לצרף לחוצץ זה את כל האישורים הנדרשים במסגרת נספח התצהירים.

ם חתומים ובתוקף נכון ליום לעיל כאשר הינ 3אישורים כנדרש בפרק  - 3חוצץ 

 הגשת ההצעה.

כתב התיקון )נספח ב'( והסכם המסגרת )נספח ג'( בשני עותקים  – 4חוצץ 

חתומים כדין )חתימה וחותמת המוסך על כל עמוד וכן חתימה מלאה וחותמת 

 בסוף הסכם( 

 2מעטפה מס'  .3.2.2

הגשת הצעת המחיר )נספח ד' למסמכי ההזמנה( כשהיא חתומה בחתימה 

בצירוף חותמת בכל עמוד. יודגש כי יש למלא את כל השדות בנספח מלאה 

 הצעת המחיר. יובהר כי יש לכלול את הצעת המחיר אך ורק במעטפה זו.

 :3מעטפה מספר  .3.2.3

 .2ומעטפה מספר  1תכיל את מעטפה מספר 

ביחס אליו  ספציפי, ליצרןרישום מציע ברשימת המציעים הקיימת בענבל הנו ביחס יודגש כי  .4

 המציע כי מהווה מוסך מורשה במעמד ההצטרפות לרשימה והציג אישורים בהתאם.  הצהיר

על כן, בלבד.  Xרשום ברשימת המציעים ביחס לדגמי יבואן  Xמוסך מורשה יבואן לפיכך, 

, אינם Xומגישים הצעה לאותו יצרן  Xמרכזי שירות אשר עובדים עם ענבל כיום על דגמי יצרן 

ומעוניינים  X. מרכזי שירות אשר עובדים עם ענבל כיום על דגמי יצרן נדרשים להירשם בענבל

 .Yמה ביחס ליצרן ינדרשים להירשם ברש Yלהגיש הצעה על דגמי יצרן 

אל מול אגף תחזוקת  ולאיזה יצרן באחריות המציעים לוודא האם רשומים ברשימת המציעים

  .m3119@inbal.co.ilרכבים בחברת ענבל באמצעות דוא"ל 

במאי,  14זאת עד ליום חמישי, ו m1931@inbal.co.ilלדוא"ל שאלות הספקים יוגשו בכתב  .5

. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו במכתב הבהרות באתר המזמינה: 12:00בשעה  2020

www.inbal.co.il  תחת לשונית: מכרזים. רק תשובות בכתב אשר יופיעו באתר המזמינה

 יחייבו משפטית את הצדדים.

, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית במסמכי ההליך 1.14בסעיף את ההצעות, כמוגדר  יש למסור .6

ה' -א'לנציג ענבל היושב בבית ענבל, קומת הכניסה, רחוב הערבה, קריית שדה התעופה, בימים 

 במאי, 27, רביעיוכל זאת לא יאוחר מיום , 9:00-18:00)למעט ששי, שבת וערבי חג(, בשעות 

 (. "המועד האחרון להגשת ההצעות")להלן:  14:00, בשעה 2020

הצעה שלא תתקבל עד המועד האחרון להגשת ההצעות לא תיפתח ותחשב כהצעה שלא  .7

 לערעור ולפיכך חשיבותה.הוגשה. נבקש להדגיש כי סוגיה זו אינה ניתנת 

המחיר  ת נספח הצעתלהגיש א ,אחד( מיצרן)יותר  יצרניםאשר מגיש הצעתו למספר  ,מציעעל  .8

 –המציע ם המבוקשים )לדוגמא: אם מעוניין לתת את השירותיהוא להם  היצרניםכמספר 

mailto:m3119@inbal.co.il
mailto:m1931@inbal.co.il


 
 

ת הצע - להגיש שתי הצעות מחיר עליו לדוגמא, ,יצריםהמוסך, רוצה לתת את שירותיו לשני 

 את שירותיו(.  שעבורו הוא מציע  יצרןמחיר אחת עבור כל 

 . m3119@inbal.co.il כתובת המייל:ללשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות במייל בלבד  .9

 

 

 

 בכבוד רב,

 ענבל חברה לביטוח בע"מ   
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