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 ד"תשע שבט' ד
 4512 ינואר 50                                                              

 ,לכבוד

 עבודות הגנה פסיבית מאשביצוע חברות  המתמחות ב

דלתות אספקה והתקנה של ) לביצוע עבודות הגנה פסיבית מאשלהקמת מאגר חברות  מסגרת מכרז הנדון: 
הממשלה  במשרדי עבודות נלוות(ביצוע עברי כבלים וצנרת ובמ אש חסימתביצוע וחלונות אש, 

 השונים

 (31/11)הליך מס' 

פונה  ,("המזמינה"ו3או  "ענבל")להלן ענבל חברה לביטוח בע"מ, מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה 

דלתות לרבות, אספקה והתקנת )לחברות המתמחות בעבודות הגנה פאסיבית מאש  במכרז מסגרתבזאת 

את  להגישומזמינה אותן  ,עבודות נלוות(יצוע במעברי כבלים וצנרת ואש בחסימת ביצוע וחלונות אש, 

 במשרדי הממשלה השונים לביצוע עבודות הגנה פסיבית מאש םבמאגר ספקי הכללתןהצעותיהן לצורך 

–)להלן  והנספחיםההזמנה מסמכי מצ"ב  ,כםולעיונ כםלנוחיות המוקם בזאת באמצעות הליך זה.

 (. "ההזמנה"

 

פורטות להלן אחר הדרישות הממתבקש למלא  אגר האמור,להיכלל בממעוניין להגיש הצעה מציע ה

 הבהרות בנוגע לאופן הגשת ההצעה למכרז המסגרת ולפניות פרטניות שיפורסמו בעתיד .במסמכי המכרז

 21.2.1.21וכן בדבר מהות השירותים המבוקשים יינתנו בכנס מציעים שיתקיים במשרדי ענבל ביום 

 (.1קומה ) ..:22בשעה 

 

. הקמתושנים מיום  5המוקם בזאת לביצוע העבודות האמורות יהיה קיים למשך מאגר הספקים 

חברות באמצעות יבוצעו במשרדי הממשלה השונים בתחום ההגנה הפאסיבית לביצוע עבודות פרויקטים 

הצעות מחיר לביצוע  לקבלתפרטניות  פניותמעת לעת  לאחר הקמת המאגר, ישלחו .בלבד הנכללות במאגר

פניות הפרטניות ראה למידע בדבר אופן ביצוע . במשרדי הממשלה השונים סיבית מאשעבודות הגנה פ

 במסמכי המכרז. פרק השיטה

 

, קריית / ערבההברחוב  ענבל הממוקמיםבמשרדי סגורה לתיבת המכרזים יש להגיש במעטפה  הצעהאת ה

לביצוע עבודות גרת על גבי המעטפה יש לציין: מכרז מס עד למועד הנקוב במסמכי המכרז. שדה התעופה

    .(/1131)מס'  הגנה פסיבית מאש

 

הקשר מטעם המזמינה,  איש לעו"ד עמית קנובלר,בלבד  מיילפרטים נוספים ניתן לפנות במתן לשאלות ו

 .michrazim_pd@inbal.co.il מייל:כתובת באמצעות 

 

 

 בכבוד רב,

 רה לביטוח בע"מענבל חב   

 

mailto:michrazim_pd@inbal.co.il
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 (/113451)הליך מס':         

 סוג ההליך: מכרז מסגרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסמך זה הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. כל הזכויות שמורות לענבל חברה לביטוח בע"מ. 
לכל מטרה שהיא מלבד  ,מלא או חלקי ,ידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימושהמ

 ענה על מכרז זה.מ
. 

 1024 ינואר
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 תוכן עניינים:

 

 

 

  

 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספחים

 

 
                                                                  

 

 2עמ'  כללי  –   1פרק 
 15עמ'   הגדרת השירותים המבוקשים  –   4פרק 
 14עמ'  תנאי הסף  –   /פרק 
 /1עמ'  מבנה ההצעה  –   2פרק 
 12עמ'  דרך הגשת ההצעה  –   0פרק 
 אמות המידה לצורך כניסה     –   6פרק 

 למאגר                 
 16עמ' 

 11עמ'  דרך בחירת המציע הזוכה  –   1 פרק
 "השיטה" )אופן בחירת ספק מתוך       –   8פרק 

 המאגר לביצוע פרויקט בפניה                  
 45עמ' 

 42עמ'  תפקידי וועדת המכרזים  –   1פרק 
 46עמ'    התחייבויות המציע  – 15פרק 
 41עמ'  תנאים כלליים  – 11פרק 

 תצהירים ךמסמ – להזמנה' אנספח 
 הסכם המסגרת –נספח ב' להזמנה 



 

 
 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 
2 

 

 פרק 2

 כללי .1

 רקע .1.1

"ענבל" ו/או  )להלן: רן הפנימית לביטוחי הממשלהענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הק .1.1.1

לביצוע עבודות  מסגרת מכרז ספקי במאגר להיכללהצעות  תבזאת לקבלפונה "(, ינההמזמ

  (.""ההזמנה ו/או" ההזמנה מסמכי" – להלן)במשרדי הממשלה השונים  הגנה פסיבית מאש

מספקת שירותי ייעוץ וכיסוי ה ענבל הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל .1.1.1

 .שבשליטתה עבור ממשלת ישראל והגופיםם מגווניביטוחי ושירותים פיננסים 

אחד משירותי הניהול הניתנים על ידי ענבל הינו ניהול בנאמנות של הקרן הפנימית לביטוחי  .1.1.1

(. הקרן הפנימית הוקמה על ידי הממשלה במטרה להעניק "הפנימית הקרן"הממשלה )להלן: 

החשב הכללי, לרבות כיסוי ביטוחי ליחידות הממשלתיות בהתאם למדיניות האוצר והחלטות 

 ותמיכה וניהול פרוייקטים בתחום בטיחות אש עבור משרדי הממשלה השונים.

למען הסר ספק יובהר בזאת כי ענבל תרכוש את השירותים האמורים בכפוף למגבלות  .1.1.1

תקציביות החלות על הממשלה ו3או שינוי מדיניות הממשלה בנוגע לביצוע התקני בטיחות 

חייבת לרכוש מהמציעים הזוכים את השירותים האמורים בהיקף אש. כמו כן ענבל אינה מת

כלשהוא, ושומרת לעצמה את הזכות שלא לרכוש כלל שירותים מהמציעים הזוכים. למציע 

 לא תהיה כל טענה ו3או דרישות בכל הנוגע לאמור לעיל.

  ההתקשרות מטרת .1.1

יהיה ש ,("המאגר" להלן:) לביצוע עבודות הגנה פסיבית מאשהקים מאגר ספקים להמזמינה מבקשת 

פרויקטים לביצוע עבודות בתחום ההגנה הפאסיבית במשרדי שנים מיום הקמתו.  0קיים למשך 

. לאחר הקמת המאגר, ישלחו מעת לעת הממשלה השונים יבוצעו רק על ידי חברות הנכללות במאגר

שלה השונים. במשרדי הממ הצעות מחיר לביצוע עבודות הגנה פסיבית מאש לקבלתפרטניות  פניות

  במסמכי המכרז. השיטהפניות הפרטניות ראה פרק למידע בדבר אופן ביצוע 

 הגדרות .1.1

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:       

 

חברה המתמחה בביצוע עבודות הגנה פאסיבית מאש והגישה הצעה  ו/או החברה מציעה

 מכרז המסגרת;היכלל בל
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המאגר ו/או מאגר 

 מכרז המסגרת

אשר הספקים  לביצוע עבודות הגנה פסיבית מאשם מאגר ספקי

לביצוע עבודות הגנה שנכללים בו יוזמנו מעת לעת להגיש הצעות מחיר 

 פאסיבית מאש במשרדי הממשלה השונים;

ספק מאגר מכרז 

המסגרת ו/או מציע 

במכרז  זוכה

 המסגרת(

עמדה בתנאי הסף  גרת המכרז,  הצעתוסמציע שהגיש הצעה במ

המינימאלי הנדרש בהתאם לאמות המידה המפורטות  וקיבלה את ציון

 ;במסמכי המכרז וענבל חתמה עמה על הסכם מסגרת

פנייה לקבלת הצעת מחיר שתישלח על ידי ענבל לספקי מאגר מכרז  הפנייה הפרטנית

המסגרת בכפוף לשיטה המפורטת במסמכי הזמנה, לביצוע פרויקטים 

 ית; במשרדי הממשלה השונים בתחום ההגנה הפאסיב

החברה הזוכה 

 בפנייה פרטנית

שהוזמן להגיש הצעת מחיר במסגרת פניה פרטנית ספק מכרז מסגרת 

 לביצוע פרויקט והגיש את הצעת המחיר הזולה ביותר;

 ;ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה המזמינה ו/או ענבל 

השירותים 

 המבוקשים

 ; למסמכי המכרז 4בפרק  מכלול השירותים המפורטים

מעניקה לו  שענבל אחר גורם כל או3ו משרדי הממשלה השונים  השירותים מקבלי

 השירותים.
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 .ענבל של המכרזים ועדה המכרזים וועדת

אחראי מטעם ענבל 

 התקשרותעל ה

לצורך  האו כל מי שימונה מטעממנהלת אגף תביעות רכב ורכוש ו3

 ;ביצוע הסכם זה

 אחראי על ההליך

 המכרזי

עו"ד עמית קנובלר, אגף רכש ומכרזים בדוא"ל 

michrazim_pd@inbal.co.il 

 

 

 אתר ענבל

תחת לשונית   www.inbal.co.il –אתר האינטרנט הרשמי של ענבל 

 "מכרזים".
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 להליך זמנים וחל   .1.1

 הפעילות התאריך

 ההליךמועד פרסום  50.1.4512

14.1.4512 

 11:55בשעה 

 

 

 )מומלץ להשתתף( כנס ספקים

ברח' הערבה, קריית ( 2)קומה יתקיים במשרדי חב' ענבל 

 .שדה התעופה

  מציעים המעוניינים להשתתף בכנס נדרשים לשלוח

 עמית קנובלר בכתובת: עו"ד מייל עם שם ות.ז ל

michrazim_pd@inbal.co.il 

  שאלות הבהרהשליחת מועד אחרון ל 55:/1בשעה  10.1.4512

 מועד אחרון למענה לשאלות ההבהרה 11.1.4512

 מועד אחרון להגשת הצעות  55:/1בשעה  46.1.4512

  תוקף ההצעה  הגשתה.מועד שנה מ

 

 מועדיםה לרבות המכרז, לפרטי הנוגע פרט כל לשנות ,הבלעדי הדעת יקולש לפי עת, בכל אית,רש המזמינה

 באתר שתפורסם הודעה אמצעותב זו להזמנה הנוגעים אחרים תנאים וכן המכרז במסמכי המפורטים

 הצעות להגשת האחרון למועד עד שוטף באופן להתעדכן החובה חלה המציע על ענבל. של האינטרנט

 ענבל באתר שיפורסמו הבהרות ו3או עדכונים ו3או השינויים בדבר ענבל, באתר המפורסמות בהודעות

  לכך. בקשר דרישה ו3או טענה כל מהמציעים למי תהיה ולא ההליך, שלבי כל במהלך

 המסגרת מכרז במאגר להיכלל ההצעות הגשת תקופת .1.1

 בדרך הצעתו את יגיש המסגרת, מכרז במאגר להיכלל הצעתו את להגיש המעוניין מציע .1.1.1

 האחרון המועד – )להלן ..:20 בשעה 16.2.1.21 ליום עד המכרז למסמכי 5 בפרק המפורטת

 במסגרת שהוגשו ההצעות יפתחו הצעות, להגשת האחרון המועד שיחלוף לאחר .הצעות( להגשת

 יוכנסו הנדרש המינימאלי הניקוד את וקבלה הסף בתנאי עמדה שהצעתם והחברות המכרז,

 זה. מכרז לפי שיוקם המסגרת זמכר למאגר

 אחרוןה למועד עד הצעתם את הגישו ולא המסגרת מכרז במאגר להיכלל המעוניינים מציעים .1.1.1

 כל בראשית תבצע ענבל חב' .זה מועד לאחר גם הצעתם את להגיש רשאים יהיו ,הצעות להגשת

 הסף תנאיב שיעמדו חברות כאשר החולפת, בשנה שהוגשו ההצעות כל של נהבחי קלנדרית שנה

mailto:michrazim_pd@inbal.co.il
mailto:michrazim_pd@inbal.co.il
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 להשתתף ויוזמנו הקיים המסגרת מכרז למאגר יוכנסו הנדרש המינימאלי הניקוד את ויקבלו

 הודעה לפעם מפעם לפרסם הזכות את לעצמה שומרת ענבל יפורסמו. שאלה ככל הפרטניות בפניות

 אחרת. בדרך ואם ענבל אתר באמצעות אם שיוקם, למאגר להצטרף האפשרות בדבר

 הממשלה במשרדי מאש פאסיבית הגנה עבודות לביצוע מחיר הצעות תלקבל פרטניות פניות .1.1.1

 .במאגר יכללו אשר המסגרת מכרז לספקי ורק אך תשלחנה השונים,

 ההתקשרות קופתת .1.1

 מכרז לפי שיוקם המאגר בתוקפו יעמוד בהם המסגרת, מכרז ספקי כל מול יחתםש המסגרת הסכם תקופת

 "תקופת )להלן: 1.14.4518/ ליום עד ותסתיים ענבל טעםמ הזכייה הודעת קבלת מיום יחול זה, מסגרת

  (ההתקשרות"

  שוטפים ועדכונים ההזמנה מסמכי פרסום .1.1

 ו3או מועדים עדכוני ויהיו במידה ."מכרזים" לשונית תחת ענבל באתר יפורסמו ההזמנה מסמכי .1.1.1

 משפטית יחייבו אלו ורק ענבל באתר השינויים יפורסמו מכרז,ה במסגרת תיקונים ו3או הבהרות

  המציעים. ואת ענבל את

 ענבל לאתר להיכנס המכרז, משלבי שלב ובכל ,הצעתו הגשת טרם ,החובה חלה המציע על .1.1.1

 מציע המציע. את משפטית יחייבו  אשר ועדכונים הבהרות השינויים, בדבר שוטף באופן ולהתעדכן

 הצעתו עלולה ,מופורס ואכן במידה ועדכונים, הבהרות לשינויים, בהתאם הצעתו את יגיש שלא

 להיפסל.

 ההצעה הגשת לאחר המציע עם התקשרות פרטי .1.1

 ו3או  הבהרות ו3או שלמותה בקשת לרבות, ,המציע מול אל המזמינה של תכתובת כל ההצעה, הגשת לאחר

 המציע של מיילה לכתובת  תשלח שהיו, ככל למאגר, שהתקבלו לחברות פרטנית פנייה פרסום ו3או עדכונים

 באופן להתעדכן החובה חלה המציע על .להזמנה א' כנספח ומסומן מצ"ב – התצהירים בנספח שצוינה

 החובה חלה המציע על ידו. על שנרשמה הדוא"ל בכתובת זמין ולהיות ענבל חב' של האינטרנט באתר שוטף

 ההצעה. במסגרת הוגשו אשר אחרים או אלו פרטים שונו באם המזמינה את לעדכן

 הקשר איש .1.1

 רכש מאגף ,קנובלר עמית עו"ד נוהי  זה למכרז הקשור בכל בקשר לעמוד יש עמו ענבל מטעם הקשר שיא

 אלקטרוני: דואר כתובת ,15155 נתב"ג התעופה, שדה קריית ערבה, רחוב כתובת:ב בענבל, ומכרזים

michrazim_pd@inbal.co.il. 
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 ובירורים שאלות ברתהע נוהלו ספקים כנס  .1.11

    המסגרת למכרז ההצעות הגשת ודרך המבוקשים השירותים על הסבר יינתן בו ספקים כנס   .1.11.1

   הערבה, רח' (,1 קומה ישיבות )חדר ענבל במשרדי ..:22 בשעה 21.2.1.21 ביום להתקיים עתיד       

 התעופה. שדה קריית       

       ..:20 בשעה 25.2.1.21 ליום עד וזאת לעיל, יןכמצו הקשר לאיש בכתב תוגשנה המציעים שאלות .1.11.1

        "מכרזים". לשונית תחת ענבל באתר תפורסמנה המציעים, כלל את המחייבות המזמינה תשובות      

 והמציעים. ענבל את משפטית תחייבנה ענבל באתר בכתב תשובות רק      

 הצעות הגשת  .1.11

 ידנית במסירה סגורה במעטפה להלן, 0 בפרק ותהמפורט ההנחיות לפי ההצעות, את הגישל יש .1.11.1

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

 להגשת האחרון "המועד )להלן: ...:20 בשעה 16.2.1.21-ה ליום עד 1:55-18:55 )בשעות

  (.ההצעות"

הגנה בתחום לביצוע עבודות  מסגרת מכרז :בלבד הבאים הפרטים את לציין יש המעטפה גבי על .1.11.1

  תתקבל לא ההצעות להגשת האחרון המועד עד תתקבל שלא הצעה .(21/1.20)מס'  פסיבית מאש

 חשיבותה. ולפיכך לערעור ניתנת אינה זו סוגיה כי להדגיש נבקש  .מכרזה במסגרת

 ההצעה תוקף  .1.11

  הגשה.ה מועדמ שנה עד הוא ההצעה תוקף

 כלשהי צעהה לקבל חובה העדר  .1.11

 את לשנות כון,לנ שתמצא כפי והבלעדי, המוחלט דעתה שיקול פי על ,עת בכל רשאית המזמינה .1.11.1

 אחר גורם כל עם להתקשר ו3או םלבטל או םלהפסיק ,הפרטנית הפנייה או המסגרת מכרז תנאי

  אלו. הליכיםב השתתף שלא

 שומרת והיא שהיא, הצעה כל לקבל מתחייבת אינה המזמינה כי בזה מודגש לעיל, לאמור לב בשים .1.11.1

 להחליט ו3או לנכון, שתמצא גורם כל עם השירותים לקבלת בהסכם להתקשר הזכות את לעצמה

 פעולה וכל חדשה, הזמנה לפרסם ואף ההזמנה, הליכי את לבטל ו3או כלשהי להצעה להיענות שלא

 הבלעדי. דעתה שיקול לפי והכול לנכון, שתמצא נוספת

 במאגר ללושיכ הזוכים המציעים מספר .1.11

 הסכם על עמו חתמה וענבל המכרז במסמכי שנקבע הסף ציון את עבר הסף, בתנאי העומד מציע כל

  הצורך. לפי פרטניות פניות ישלחו שאליו המסגרת מכרז ספקי במאגר ייכלל מסגרת,
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 1 פרק

 המבוקשים השירותים הגדרת   .1

מהחברות העתידות להיכלל השירותים הנדרשים  ,זה מכרזמבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר במסמכי              

 קמן: הינם כדל במאגר מכרז המסגרת

 

התקנתן בפתחים  ,1414אספקה והתקנה של דלתות אש חד כנפיות ודו כנפיות העונות לתקן ישראלי  1.2

במבנים מאוכלסים, כולל יצור אספקה והתקנה של משקופים עיוורים עשויים  Retrofitקיימים 

וחיזוקם לאלמנט קונסטרוקטיבי וציפוי הפרופילים באלמנטים עמידי אש או אספקה   RHSפרופילי

צירים, ידית בהלה, מחזיר שמן,  :והתקנה של משקופי בניה כולל ביטונם.  הדלתות שיסופקו כוללות

הכל עפ"י החלטת המזמין. כנף ומשקוף הדלת יהיו  141431צוהר זכוכית, מנעול העונה לדרישות ת"י 

 תנור גוון עפ"י הנחיות המזמין. צבועים ב

 

או תקן  BS476דקות במערכת העונה לדרישות התקן  145ביצוע חסימת אש במעברי כבלים וצנרת למשך  1.1

רלוונטי אחר. החסימות יבוצעו במישור קירות )סיווג חומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה( או תקן  100

ית, מתחת לרצפות צפות, במעברי כבלים וצנרת הפרדת האש בין ראש הקיר ועד לתקרה הקונסטרוקטיב

ע"י לוחות מינראליים מצופים בחומר אבלטיבי מעכב בעירה כולל ציפוי האלמנטים החודרים דרך 

עפ"י התקן או באמצעות שקיות שנים,  15ואשר תוחלת חייו הינה לפחות חסימת האש למרחק הנדרש 

  תופחות הכל עפ"י החלטת המזמין.

 

                                                                      סגרות הכוללות ייצור אספקה והתקנה של מדרכי הגנה מעל לחסימות האש.ביצוע עבודות מ 1.0

  

  אספקה והתקנה של חלונות ומחיצות זכוכית עמידות אש הכוללות  מסגרת מתכתית צבועה וחלון זכוכית  1.1

   מערכת המסגרת והזכוכית יעמדו  (INTEGRITY +  INSULATION)קות ד 5/שקוף חסין אש למשך         

 או תקן רלוונטי אחר.  BS476בדרישות התקן         

 

 15ואשר תוחלת חיי החומר שלו הינה לפחות דקות  145קמת מחיצות3קירות אש עמידות אש במשך ה 1.5

 מזמין.עפ"י הנחיות ה כולל עבודות שפכטל וצבע עד לכיסוי מלא, גוון שנים 

 

ביצוע עבודות בניה כגון; עבודות שבירה והריסה מקומיות, עבודות בטון, עבודות מסגרות, עבודות  1.6

 באלמנטים מתועשים, עבודות צבע. 

 

 עבודות ריתוך3 השחזה יבוצעו בהתאם לנוהל עבודות בחום. -עבודות בחום 1.1
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 יידרש תוך כדי ביצוע השירותים המפורטים.שכל שירות רלוונטי אחר  1.2

 

  כללי 1.2

 

     את לבצע רשאי פרויקט לביצוע פרטנית בפנייה שזכה מסגרת מכרז מאגר ספק כי יובהר 1.2.2

 משנה קבלני באמצעות המבוקשים השירותים 

     כל הוראות את לקיים  מתחייב המציע   זה, מכרז נשוא המבוקשים השירותים במסגרת 1.2.1

    החומרים כי וכן לעבודתו הקשורים עההש והוראות התקנים ,התקנות ,החוקים לרבות,  דין,       

  .רעילים גזים יפיצו לא שריפה ובעת רעילים אינם המבוקשים השירותים בביצוע ישתמש שבהם        

    בהתאם או ,1414 הישראלי התקן הוראות פי על יינתנו הפרויקט בסיום אחריות 1.2.0

 .הפרטנית בפניה לנדרש                               

     ולדרישות נספחיו על המסגרת הסכםל בהתאם םשירותיה את לספק מתחייב זוכה מציע  1.2.1

  .הפרטנית בפנייה המפורטות        

    מקצתן או האמורים השירותים את לספק 3אוו להחליף ו3או לשנות רשאי יהיה לא זוכה מציע 1.2.5

   בכל עמודת תהמוצע ברההחש ובלבד ובכתב, מראש ענבל בהסכמת אלא ,אחרת חברה באמצעות           

 המסגרת. הסכםב הקבועים התנאיםו המכרז  תנאי           

 (ו/או "השירותים המבוקשים" "השירותים" )להלן:                               
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 0 פרק        

  הסף תנאי .0        

  :הבאים התנאים מכלול לע ,ההצעה הגשת במועד בעצמו, העונה מציע המסגרת במכרז הצעה להגיש רשאי

 תצהירים. נספח – א' נספח הגשת 0.2

    על ,1111–התשל"א חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א' בסימן כמשמעותו ולהצהיר למלא המציע על

   המסמך בסוף לחתום ,כמבוקש( פרויקטים פירוט טבלת לצרף )וכן א' בנספח המפורטים התצהירים    

 דין. עורך חתימת באמצעות חתימתו את מתולא מלאה בחתימה    

 המציע של ותק 0.1

 מאש פסיבית הגנה עבודות ביצוע של בתחום לפחות שנים / של ותק בעל להיות עצמה( )החברה המציע על

    .נלוות( עבודות ביצועו וצנרת כבלים מעבריב אש חסימת ביצוע אש, וחלונות דלתות של והתקנה אספקה)

 המבוקשים השירותים למתן בקשר במציע המקצועיים המנהליםמ אחד של מקצועי ניסיון 0.0

   ניסיון שנות )חמש( 0 לפחות של מקצועי ניסיון בעל להיות לפחות במציע המקצועיים מהמנהלים אחד על  

    אש חסימת ביצוע אש, וחלונות דלתות של והתקנה אספקה) מאש פסיבית הגנה עבודות ביצוע של בתחום  

 .נלוות( עבודות ביצועו צנרתו כבלים מעבריב  

 המציע של שנתי מחזור 0.1

   .4514-ו 4511 מהשנים אחת בכל חדשים(  שקלים אלף מאות )חמש  ₪ 055,555 לפחות של שנתי מחזור 

 פעילות היקף 0.5

     )שבע( 1 -ב  מאש פאסיבית הגנה של בתחום פרויקטים (חמישה) 0 לפחות ביצע עצמה( )החברה המציע         

 :ביניהם ,האחרונות השנים         

 1414 ישראלי לתקן העונות כנפיות ודו כנפיות חד אש דלתות של אספקה שכללו לפחות פרויקטים שני    .א

 עשויים עיוורים משקופים של והתקנה אספקה יצור כולל , RETROFIT קיימים בפתחים והתקנתן

 בודדת. לעבודה –לפרויקט דלתות 0 לפחות – בניה משקופי ביטון או   RHSפרופילי

 אספקה ייצור כולל וצנרת כבלים במעברי אש חסימת עבודות ביצוע שכללו לפחות פרויקטים שני   .ב

 בודדת. לעבודה – לפרויקט מ"ר 45 לפחות – הגנה מדרכי של והתקנה

 יח' / לפחות  ,אש עמידות זכוכית ומחיצות חלונות של והתקנה אספקה שכלל לפחות אחד פרויקט   .ג

 מ"ר 05 לפחות  ,אש מחיצות3קירות הקמת של לפחות אחד פרויקט או בודדת  לעבודה – לפרויקט

 .בודדת לעבודה – לפרויקט

תבקש המציע לפרט בנספח א' להצעתו )נספח התצהירים( את עמידתו בתנאי סף זה מהבהרה: לצורך 

 רשימת הפרויקטים בתחומים אלו אותם ביצע בתקופה האמורה.
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 1 רקפ

  ההצעה מבנה .1

 ההצעה מבנה 1.2

 שלהלן. 0 בפרק המפורטים  המסמכים מכלול את להכיל ההצעה על

 להגיש שיש ההצעה של העותקים מספר 1.1

 בשלמותה. תומההצע למקור נאמן העתק ברשותו ולהשאיר מקורי אחד בעותק הצעתו את להגיש המציע על

 ההצעה על חתימה 1.0

 וכן חתימה מלאה   יבותכשהיא חתומה בתחתית כל דף בראשי תהמציע יגיש את הצעתו  1./.2

 חותמת החברה בכל מקום בו התבקש. בצירוף 

 צעתו.לגרום לפסילת ה לולמציע שלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש ע 4./.2

 ההצעה מילוי 1.1

 על שיעשה שינוי כל .נספחיה על בהזמנה המופיעים תנאי ו3או פרט כל שהיא דרך בכל לשנות אסור למציע

 או המסמכים, בגוף תוספת ידי על הסתייגות כל ו3או ובנספחיו ההסכם בתנאי ,מכרזה במסמכי המציע ידי

  .צעתוה לפסילת לגרום עלולים אחרת, דרך בכל או נפרד, במסמך

 



 

 
 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 
12 

 

 5 פרק

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .5

 ולרשום ,להלן תטהמפור החלוקה פי על חוצצים עם קלסר ובתוכה סגורה במעטפה הצעתו את להגיש המציע על

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

  תצהירים נספח – 2 חוצץ 5.2

 .המציע שביצע הפרויקטים את המפרטת טבלה תצורף אליו המכרז מסמכיל א' נספח  הגשת

ל התצהירים , ע1111–בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"אעל המציע להצהיר כמשמעותו 

 דין. עורך ולאמת את חתימתו על ידי מלאה בחתימהמסמך הלחתום בסוף המפורטים בנספח א' להזמנה, 

 המציע של הכספי המחזור לגבי רו"ח תצהיר – 1 חוצץ 5.1

לפחות בכל  ₪ 055,555בעל מחזור כספי של  בהתאם לאמור בתנאי הסף, על המציע לצרף אישור רו"ח כי הוא

 .4514-ו 4511אחת מהשנים 

  המסגרת הסכם – 0 חוצץ 5.0

 .הסכם מסגרת חתום –להזמנה  נספח ב'על המציע להגיש את 

, כשהוא חתום בראשי תיבות בשני עותקיםעל המציע להגיש את נספח ב' למסמכי המכרז )הסכם המסגרת(    

 על ידי מורשי חתימה במציע במקום הנדרש לכך בהסכם. ת כל עמוד, וכן חתום כדיןבתחתי

  ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על אישורים – 1 חוצץ 5.1

 להגיש: המציע על

 ערך מס חוק פי-ועל הכנסה מס פקודת פי-על לנהל שעליו ורשומות, חשבונות פנקסי ניהול על אישור    

  כדין. ,1110-התשל"ו מוסף,

 על   למנהל לדווחו הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהג וכי רלוונטי( )באם במקור מס ניכוי על אישור 

  .1110-התשל"ו מוסף, ערך מס חוק פי-על מס עליהן שמוטל עסקאות
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   הנדרשים: המסמכים לגבי כללית הערה

 למצגים המתייחסים נוספים מסמכים ו3או פרטים ו3או  מסמכים השלמות מהמציע לדרוש הזכות שמורה מזמינהל

 העומדים והאמצעים אמינותו ניסיונו, צוענותו,מק לכישוריו, בקשר לרבות הזמנה, מסמכיל בהתאם שניתנו

 של קיומם את אחרת דרך בכל לבדוק וכן ,המסגרת הסכם פי-על התחייבויותיו ביצוע לצורך המציע של לרשותו

 כאמור. בדיקה ויאפשר הנ"ל הפרטים את המזמינה לרשות יעמיד והמציע ההשתתפות, תנאי

 

 יועל המכרז, במסמכי כלשהו בתנאי המציע של עמידתו לאי לגרום כדי בו שיש במציע מהותי שינוי של מקרה בכל

 תחליט ענבל השינוי, למהות בכפוף השינוי. מיום עבודה ימי משלושה יאוחר לא בכתב, לענבל לאלתר כך על להודיע

 ספק עם ההתקשרות ביטול ומכאן זה, במקרה הסכם הפרת אין ובאם שירותיו את ולתת להמשיך יכול המציע באם

  ענבל. של הבלעדי דעתה שיקול לפי והכל ,המסגרת רזמכ
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 6 פרק

 הפרטניות( הפניות בשלב רק יוגשו מחיר )הצעות בלבד איכות שיקולי – למאגר קבלה לצורך מידהה אמות  .6

  מאש פסיבית הגנה עבודות לביצוע  מסגרת מכרז ספק לבחירת המידה אמות       

 בלבד איכות שיקולי על יתבססו מאש פסיבית הגנה עבודות לביצוע למאגר ספקים קבלת לצורך ההמיד אמות

 להלן: כמפורט

 נקודות .2 –וותק של המציע  6.2

( שנים /(, על המציע )החברה עצמה( להיות בעלת ותק של לפחות שלוש )4./כאמור בתנאי הסף )סעיף 

  .ביצוע עבודות הגנה פסיבית מאשב

מעבר לתנאי סף כאמור יקנה למציע ניקוד על פי בתחום זה )החברה עצמה( המציע  וותק מקצועי של

  הנוסחה הבאה:

 נקודות. 2 – שנות וותק מקצועי 2-0מציע שיש לו  6.1.1

 נקודות. 6 – שנות וותק מקצועי 6-1מציע שיש לו  6.1.4

 נקודות. 8  –שנות וותק מקצועי  8-15מציע שיש לו  /.6.1

 נקודות. 15 –מעלה ושנות וותק מקצועי  11מציע שיש לו  6.1.2

 25 – בקשר למתן השירותים המבוקשיםלפחות המנהלים המקצועיים במציע אחד מניסיון מקצועי של  6.1

 נקודות:

 של    במציע להיות בעלי ניסיון מקצועי המנהלים המקצועייםאחד מ(, על /./כאמור בתנאי הסף )סעיף   

 .ת מאשביצוע עבודות הגנה פסיבי)חמש( שנות ניסיון ב 0לפחות   

   מציע בתחום המבוקש מעבר לתנאי סף זה יקנה למציע מנהלים המקצועיים בניסיון מקצועי של ה  

 ניקוד על פי הנוסחה הבאה:  

שנות ניסיון  1-ל 6בין מקצועי שמציע שלפחות אחד ממנהליו המקצועיים הינו בעל ניסיון  6.4.1

 נקודות;  15 –מקצועי 

 שנות ניסיון  10-ל 15מקצועי שבין הינו בעל ניסיון מציע שלפחות אחד ממנהליו המקצועיים  6.4.4

 נקודות. /1 –מקצועי 

 נקודות. 10  –שנות ניסיון מקצועי ויותר  16מציע שלפחות אחד ממנהליו המקצועיים הינו בעל  /.6.4
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 נקודות 25 –מחזור שנתי של המציע    6.0

)חמש מאות אלף שקלים  ₪ 055,555בעל מחזור כספי של לפחות כאמור בתנאי הסף, על המציע להיות 

 4514-ו 4511חדשים( בכל אחת מהשנים 

  תנאי סף זה יקנה למציע יותר מ גבוההשלו בשנים אלו  מחזור כספיאשר ממוצע של המציע 

 ניקוד על פי הנוסחה הבאה:

 נקודות; 15 –  ₪ 1,555,555עד  ₪ 055,551-מבשנים אלו מחזור כספי בעל ממוצע מציע      1./.6

 נקודות; 14 – ₪ 1,405,555עד  ₪ 1,555,551-מבשנים אלו מחזור כספי ממוצע מציע בעל     4./.6

 נקודות. 10 – ₪ 1,405,555-לבשנים אלו העולה עמחזור כספי ממוצע מציע בעל     /./.6

 

 נקודות .0–היקף פעילות  6.1

 של בתחום יקטיםפרו )חמישה( 0 לפחות ביצע כי להצהיר עצמה( )החברה המציעעל כאמור בתנאי הסף, 

 הכוללים: , הצעות להגשת האחרון למועד שקדמו השנים )שבע( 1 -ב  מאש פאסיבית הגנה

 ישראלי לתקן העונות כנפיות ודו כנפיות חד אש דלתות של אספקה הכוללים לפחות פרויקטים שני .א

 עיוורים משקופים של והתקנה אספקה יצור כולל , RETROFIT קיימים בפתחים והתקנתן 1414

 בודדת. לעבודה –לפרויקט דלתות 0 לפחות – בניה משקופי  ביטון או    RHSפרופילי עשויים

 ייצור כולל וצנרת כבלים במעברי אש חסימת עבודות ביצוע הכוללים לפחות פרויקטים שני .ב

 בודדת. לעבודה – לפרויקט מ"ר 45 לפחות   - הגנה מדרכי של והתקנה אספקה

 / לפחות  ,אש עמידות זכוכית ומחיצות חלונות של והתקנה קהאספ הכולל לפחות אחד פרויקט .ג

 לפרויקט מ"ר 05 לפחות  ,אש מחיצות3קירות הקמת של פרויקט או בודדת  לעבודה – לפרויקט יח'

 בודדת. לעבודה –

ניקוד מציע יקנה )בכל אחד מסוגי הפרויקטים( יקנה ל היקף פעילות פרויקטים מעבר לתנאי סף זה

 באה:על פי הנוסחה ה

 נקודות. 8 –השנים האחרונות  1-פרויקטים ב 8-ל 6מציע שביצע בין  6.2.1

 נקודות. 16 –השנים האחרונות  1-פרויקטים ב 11-ל 1מציע שביצע  בין  6.2.4

 נקודות. 42 –השנים האחרונות  1-פרויקטים ב 12-ל 14מציע שביצע בין  /.6.2

 ת.נקודו 5/  –השנים האחרונות  1 -פרויקטים ומעלה ב  10מציע שביצע   6.2.2

תבקש המציע לפרט בנספח א' להצעתו )נספח מהבהרה: לצורך קבלת ניקוד בעבור אמת מידה זאת 

 התצהירים( את רשימת הפרויקטים בתחומים אלו אותם ביצע בתקופה האמורה.
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 ציון סף למעבר לשלב בחינת ההמלצות    6.5

 לשלב יעלה  זה בשלב לצבור שניתן ימאליותהמקס הנקודות .1 מתוך נקודות 05 לפחות שיצבור מציע

 מיוחדים במקרים הזכות את לעצמה שומרת המזמינה האמור, מן לגרוע מבלי ההמלצות. בדיקת

 במקרה נמוך. ןהריאיו לשלב שעלה המציעים מספר בהם במקרים לרבות האמור, הסף ציון את לשנות

  בכתב. החלטתה את המזמינה תנמק זה

 נקודות .0 –המלצות 6.6

 לפנות מהממליצים למי הדעת שיקול למזמינה כי יובהר המלצותיו. בדיקת פי על יתרון יוקנה מציעל

 שמורה לענבל א'. בנספח שפירט הפרויקטים רשימת מתוך ממליצים 0-ל לפחות לפנות ומתחייבת

 קודמות התקשרויות ביצוע מאופן עצמה שלה רצונה שביעות מידת בסיס על גם זה סעיף לנקד הזכות

 על ןיינת הניקוד ./111–התשנ"ג המכרזים, חובת חוק לתקנות 44 לתקנה בכפוף והכל הספק, אותו םע

 במידה קודמות, עבודות ביצוע מאופן רצון משביעות והן שנבדקו  מההמלצות הן כוללת התרשמות פי

  ורלוונטי.

  המסגרת מכרז למאגר להתקבל סף ציון 6.1

 ההמלצות שלב בסיום לצבור שניתן המקסימאליות הנקודות 155 מתוך נקודות 55 לפחות שיצבור מציע

 במקרים הזכות את לעצמה שומרת המזמינה האמור, מן לגרוע מבלי המסגרת. מכרז למאגר יוכנס

 הינו זוכה כמציע שנבחר המציעים מספר בהם במקרים לרבות האמור, הסף ציון את לשנות מיוחדים

  בכתב. תההחלט את המזמינה תנמק זה במקרה מדי. נמוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 
11 

 

 1 רקפ

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך  .1

 ההצעה הגשת   1.2

 השירותים מתן מהות את הבין לעיל, האמורים הסף תנאי את בחן המציע כי פירושה ההצעה הגשת

 כל את בדק האפשרי, המידע מלוא את קיבל הצעתו, את הגיש ובטרם ,תנאיה לכל הסכים ,המבוקשים

 ו3או פרט הבין לא ו3או ידע לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך והעובדות, רטיםהפ הנתונים,

 .נספחיה על ההזמנה במסמכי הכלול כלשהו תנאי

 הסכם לרבות ,הנספחי על זמנההה תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת

 תוספת. ו3או שינוי בלא והכול המסגרת

  להלן. זה בסעיף למפורט בהתאם תהא מסגרת מכרז כספק מציעב הבחירה ענבל, מזכויות לגרוע מבלי

 

 ההצעות בחינת דרך  1.1

 :כדלקמן זו הזמנה פי על שיוגשו ההצעות את תבחן המזמינה            

כל  ואם הוגשבובדיקה  השהוגש הבחינת ההצע - מהמציע נדרשיםהמסמכים הבדיקת  שלב א'

 . הזמנהשנדרשו על פי מסמכי ההמסמכים 

 במידת הצורך, דרישה לקבלת השלמות מהמציע. –שלב ההשלמות  שלב ב'

 העמד ורק מציע אשר הצעת. בתנאי הסף הבחינת עמידת ההצע – ה בתנאי הסףדיקת עמידב שלב ג' 

מפורטים בהזמנה והגיש את כל המסמכים במלואם )אם בעת הגשת ההצעות בתנאי הסף ה

 '.ד, יעברו לשלב ואם בשלב ההשלמות(

ניקוד ההצעות שעמדו בתנאי  -)לא כולל שלב ההמלצות(  ניקוד ההצעות על פי אמות המידה שלב ד'

בהתאם לאמות המידה נוקדו כל ההצעות שעברו את תנאי הסף יהסף בהתאם לאמות המידה. 

 על פי התחומים השונים לעיל  6 שפורטו בפרק

ניקוד הכולל של המציעים )נכון לשלב זה בחינת ה - ציון סף למעבר לשלב בחינת ההמלצות שלב ה'

ללא בדיקת ההמלצות( ובדיקה האם עברו את ציון הסף שנקבע על פי אמות המידה. מציעים 

  שלא עברו את ציון הסף ידחו. 

קביעת ניקוד סופי בהתאם לאמות המידה  – למאגר מכרז המסגרת( לקבלהציון סף   שלב ז' 

 ולהמלצות.

     השליחת הודע -לגבי תוצאות מכרז המסגרת  מציעיםלות הודעשליחת   ' חשלב     

  קבלתם למאגר או דחייתם.לגבי כלל המשתתפים ל                    
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  2 פרק

 פרטנית בפנייה הצעות להגשת השיטה  .2

 כללי  .1.1

, לצורך שהתקבלו למאגר מסגרת לספקי מכרז ורק אך תופנה מחיר הצעת לקבלת פרטנית פניה .1.1.1

 פרוייקטים ספציפיים עבור משרדי הממשלה השונים.ביצוע 

הגשת וש בכל פניה פרטנית עמידה בתנאי סף נוספים לצורך ענבל שומרת לעצמה את הזכות לדר .1.1.1

 הצעת מחיר לפרויקט.

 שיפוי לכל זכאי יהא ולא, הפרטנית בפנייה השתתפותו בהוצאות לבדו יישא המסגרת מכרז ספק .1.1.1

 שונים. גופים שנימ משותפת הצעה הגשת תותר לא. אלה וצאותה בגיןו3או כל גורם אחר  מענבל

את הפנייה הפרטנית ענבל שומרת לעצמה את הזכות לבצע מבלי לגרוע מהאמור בפרק זה,  .1.1.1

וזאת בכפוף להחלטת , 8.4כחלופה לדרך המתוארת בסעיף  ,הליך תיחור דינמי מקווןבאמצעות 

 .וועדת המכרזים

בין המציעים,  תדינמי מאפשרת תחרותממוחשבת ה מערכת באמצעותיתבצע הליך כאמור 

הכספיות בזמן אמת, תוך קבלת אינדיקציה  יהםצעותלשפר את ההמציעים וכלו יה במהלכ

אופן ביצוע התיחור  .ומו במדרג הצעות המחיר של המציעים האחריםמיידית למציע על מיק

 יפורט בפנייה הפרטנית.

 ינה יכללו:מסמכי הפנייה הפרטנית שיפורסמו ע"י המזמ .1.1.1

מסמך המפרט את מהות הפרויקט, מיקומו, דרישות סף ודרישות טכניות מהמציעים, שמות  .א

 אנשי הקשר ודרכי ההתקשרות עמם והמועדים הרלוונטיים להליך, כתב כמויות ומפרט טכני; 

 נספח דרישות הביטוח והאישור הביטוחי; .ב

  ;נוסח ערבות ביצוע .ג

 ערבות בדק.נוסח  .ד

  מחיר הצעות לקבלת הפרטנית הפנייה שלבי תיאור  .1.1

 :הפרטנית הפנייה שלבי להלן      

 ' א שלב .1.1.1

לקבלת הצעות  המסגרת מכרז באמצעות המייל לכל ספקי פרטנית ענבל תפנה בפנייה

לעיל. על אף האמור לעיל, ענבל שומרת  8.1.2מחיר באמצעות מסמכים כמתואר בסעיף 

פציפיים במידה וישנן דרישות לעצמה את הזכות לפנות לספקי מאגר מכרז מסגרת ס

מיוחדות המחייבות זאת )לדוגמא דרישות ביטחוניות, נישת התמחות מאוד מיוחדת 

 שנדרשת בפרויקט  ועוד(. 
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הפניה הפרטנית תכלול בין השאר תיאור כללי של הפרויקט, מיקום הפרויקט וכתב 

ים בהם יצטרך כמויות ו3או מפרט. ענבל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף תנאי סף נוספ

הסמכה ספציפית הנדרשת  ספק מכרז המסגרת לעמוד במסגרת הפניה הפרטנית )לרבות

ערבות ביצוע במידת הצורך, ביטוחים ועוד(. בחירת המציע  לצורך ביצוע הפרויקט,

הזוכה במסגרת הפניה הפרטנית תתבסס על שיקולי מחיר כפי שיפורט במסגרת הפניה 

 הפרטנית. 

  שומרת לעצמה את הזכות לא לצאת בפניה פרטנית בין השאר הערה כללית: ענבל

במקרה של השלמת עבודה באתר בו ביצעה אחת מהחברות הכללות במאגר עבודה 

שבהם יש צורך  וכן במקרים אחרים)שנים עשר( החודשים האחרונים,  14במהלך 

 בטחוני וכיוצא באלה.

 ' ב שלב .1.1.1

נבל, קיום סיור קבלנים לצורך הכרת במידת הצורך, ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ע

בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף שנדרשו במסמכי המתחם המיועד לביצוע הפרויקט, 

קבלת הערות ושאלות הבהרה מהמציעים וכן פרסום מכתב הבהרות לכלל המכרז, 

 המשתתפים בהליך )במקרים שבהם מדובר בתשובות מורכבות הדורשות תשובה בכתב(. 

המציע לרבות קבלן המשנה מטעמו במידה סיור קבלנים, השתתפות  במידה ויקבע

 הווה תנאי סף להשתתפות בפנייה הפרטנית.תבסיור הקבלנים ויהיה כזה 

 'ג שלב .1.1.1

 מכרז המסגרת.  מספקי המחירהצעות  קבלת

 ' שלב ד .1.1.1

 ככל שנדרשו הסף בתנאי והצעתם המסגרת מכרז ספקי של עמידתם את תבדוק ענבל

 .הבא לשלב יעברו האמורים הסף בתנאי שעמדו מציעים רק הפרטנית. בפניה

 'ה שלב .1.1.1

 שקלול הצעות המחיר בהתאם לנוסחה שפורטה בפנייה הפרטנית.

 'ו שלב .1.1.1

בחירת ספק מכרז המסגרת הזוכה ושליחת הודעת זכיה3דחיה לכלל המציעים שהשתתפו 

 בפניה הפרטנית. 

מכרז המסגרת בכתובת הודעה על תוצאות הפנייה הפרטנית תימסר בכתב לכל ספק 

מובהר   למען הסר ספק. בהצעתו למכרזהדואר האלקטרוני שציין ספק מכרז המסגרת 

בזה, כי לא יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות הפנייה, והיא לא תחייב את 

 המזמינה בכל צורה שהיא, אלא אם נמסרה בכתב על פי הוראות סעיף זה. 
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 שלב ז' .1.1.1

ימי עבודה מיום קבלת הודעת  15להציג תוך פרטנית יידרש המציע הזוכה בפנייה ה

 הזכייה:

 ידי חברת הביטוח של המציע הזוכה; אישור קיום ביטוחים חתום על .א

 ;על ידי הבנקערבות ביצוע חתומה קבלת  .ב

לא יתקבלו שינויי נוסח במסמכים האמורים; כל שינוי עלול להוביל לביטול זכייתו של 

 .הפרטנית 5המציע בפניה

 

 ספקי מכרז המסגרת הזוכים בפניות פרטניות  .1.1

 בכוונת ענבל להתקשר עם מציע זוכה אחד למתן השירותים בכל פנייה פרטנית. ענבל   .1.1.1

 שומרת לעצמה את הזכות גם להתקשר עם מספר מציעים זוכים בהתאם לצרכיה בפנייה               

 הפרטנית אשר תשלח.            

  פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון, המזמינה רשאית בכל עת, על  .1.1.1

לשנות את תוכן הפנייה הפרטנית, להפסיקה או לבטלה ו3או להתקשר עם כל גורם אחר 

 . ו3או לפצל את השירותים המבוקשים בין המציעים שלא השתתף בפנייה הפרטנית

 הצעה שהיא, בשים לב לאמור לעיל, מודגש בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל  .1.1.1

והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא להיענות להצעה כלשהי ו3או לפצל את ההתקשרות 

בין ספקי מכרז המסגרת ו3או לבטל את הליכי הפנייה, ואף לפנות בפנייה חדשה, וכל 

 .וצרכיה הבלעדיים פעולה נוספת שתמצא לנכון, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי

 

 היה כלול במפרט הטכנימרכיב חדש שלא תשלום עבור   .1.1

 מרכיב חדש שלא היה כלול במפרט  כל תוספת שתידרש עקב התמורה שתשלום עבור למען הסר ספק,     

 הטכני שצורף לפניה הפרטנית ושהמנהל המקצועי של הפרויקט אישר אותו כנחוץ והכרחי להשלמת     

 של הפרויקט של המנהל המקצועי מראשתהיה בכפוף לבדיקת ואישור  הפרויקט ,   

 רישיונות, כניסה ופסילת עובדים לביצוע עבודות במתחמים ביטחוניים  .1.1

 יתכן והעבודות תתבצענה בתוך מתקנים ביטחוניים. .1.1.1

 הקבלן הזוכה בפנייה הפרטנית יעביר את רשימת העובדים כולל צילום של ת.ז. לאיש    .1.1.1

 שור בטחוני.לצורך אי הפרטנית בפנייה שיפורט כפיהקשר ביחידה,             

 הקבלן יספק מידית עובד חלופי עבור כל עובד שיפסל ע"י היחידה. .1.1.1
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 תקינה ומכון תקנים  .1.1

 בתקן יעמדו  והתקנתו המציע בכל פניה פרטנית מתחייב שהציוד המסופק  -בדלתות אש  .1.1.1

 בנוסף, בעבור כל דלת אש שתותקן תינתן אחריות לשנה מיצרן הדלתות   .1414הישראלי    

 שתחל במועד ההתקנה. אחת   

 כחלק  ע"י המזמין תאושר אישור מכון תקנים או יצורף אליה רק דלת אש שיוטבע עליה  .1.1.1

 .מתנאי מסירת הפרויקט                                      

  חומרי מעכבי בעירה יסופקו לאתר3פרויקט , באריזתם המקורית שתכלול תאריך ייצור,  .1.1.1

 ,UL1479, BS476ואישור מעבדה מוסמכת כי החומר עומד באחד מהתקנים מספר ייצור             

DIN4102            . 

  :הערות כלליות      .1.1

במקרים מיוחדים בפניות פרטניות שלא על פי השיטה  לפנות הזכות את לעצמה שומרת ענבל 2.1.2

 המפורטת בפרק זה וזאת לאחר הגשת בקשה מיוחדת לוועדת המכרזים של ענבל תוך נימוק

 בכתב של הבקשה. 

בקרת השיטה: מעת לעת תבצע ענבל בקרה לגבי איכות העבודה של ספקי מכרז המסגרת  2.1.1

 ושביעות רצון לקוחות ענבל. 

ימים מהמועד  185תוקפה של כל הצעת מחיר שתוגש במסגרת פנייה פרטנית כלשהי, הינה  2.1.0

ימים  65-בהאחרון להגשת הצעות. חברת ענבל תהיה רשאית להודיע על הארכת המועד 

 נוספים.

 הוצאת ספקים מרשימת ספקי מכרז המסגרת:  2.1.1

ענבל שומרת לעצמה את הזכות במקרים מיוחדים להוציא ספק מהמאגר בין השאר              

 במקרים הבאים:

 חוסר שביעות רצון גורף מהספק; 2.1.1.2

פשיטות רגל, הרשעה בפלילים, שינויי בעלות )במידה והבעלים החדשים לא עומדים  2.1.1.1

 ;סף(, הטלת עיקולים על הספק וכיוצא באלהי הבתנא

 נסיבות מיוחדות הדורשות את גריעת ספק מכרז המסגרת מהרשימה. 2.1.1.0

הגיש הצעות בשלוש פניות פרטניות שנשלחו  השתתף בסיורי קבלנים או לאהספק לא  2.1.1.1

 אליו.

ענבל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השיטה מעת לעת לפי צרכי החברה ועל פי        2.1.5

 קול דעתה הבלעדי. שי
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  :הערות כלליות      .1.1

במקרים מיוחדים בפניות פרטניות שלא על פי השיטה  לפנות הזכות את לעצמה שומרת ענבל 2.1.6

המפורטת בפרק זה וזאת לאחר הגשת בקשה מיוחדת לוועדת המכרזים של ענבל תוך נימוק 

 בכתב של הבקשה. 

עבודה של ספקי מכרז המסגרת בקרת השיטה: מעת לעת תבצע ענבל בקרה לגבי איכות ה 2.1.1

 ושביעות רצון לקוחות ענבל. 

ימים מהמועד  185תוקפה של כל הצעת מחיר שתוגש במסגרת פנייה פרטנית כלשהי, הינה  2.1.2

ימים  65-האחרון להגשת הצעות. חברת ענבל תהיה רשאית להודיע על הארכת המועד ב

 נוספים.

 הוצאת ספקים מרשימת ספקי מכרז המסגרת:  2.1.2

ענבל שומרת לעצמה את הזכות במקרים מיוחדים להוציא ספק מהמאגר בין השאר              

 במקרים הבאים:

 חוסר שביעות רצון גורף מהספק; 2.1.2.2

שינויי בעלות )במידה והבעלים החדשים לא עומדים הרשעה בפלילים, פשיטות רגל,  2.1.2.1

 ;סף(, הטלת עיקולים על הספק וכיוצא באלהבתנאי ה

 את גריעת ספק מכרז המסגרת מהרשימה. נסיבות מיוחדות הדורשות 2.1.2.0

הגיש הצעות בשלוש פניות פרטניות שנשלחו  השתתף בסיורי קבלנים או לאהספק לא  2.1.2.1

 אליו.

     ענבל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השיטה מעת לעת לפי צרכי החברה ועל פי   .2.1.2

 שיקול דעתה הבלעדי. 

   2 פרק

 המכרזים ועדת תפקיד .1

 פעולה ו3או הליך כל ליזום או חדש מכרז לפרסם ואף מכרזה כל לבטל הזכות את לעצמה שומרת ענבל 1.1

  .ענבל באתר פורסםת הביטול הודעת הבלעדי. דעתה שיקול פי על הכול לנכון, שתמצא נוספת

 או להצעתו, הבהרות לקבלת המציע, אל וההערכה הבדיקה במהלך לפנות הזכות את לעצמה שומרת ענבל 1.4

 ההצעות. בבדיקת להתעורר שעלולות רויותיבה יא להסיר כדי

 מהות מבחינת היתר בין ,סבירה בלתי לדעתה שהיא בהצעה כלל להתחשב לא הזכות לעצמה שומרת ענבל /.1

 ועדת שלדעת  באלה, וכיוצא המכרז מסעיפי לסעיף מפורטת התייחסות חוסר תנאיה, ההצעה,

 כדבעי. ההצעה הערכת מונע המכרזים

 שתמצא כפי ומומחים ביועצים כך לצורך להיעזר רשאית אשר המכרזים, ועדת ידי לע תיבדקנה ההצעות 1.2

  מטעמה. משנה בוועדות ו3או לנכון
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 אינה המכרזים ועדת כי במפורש, בזאת ומודגש מובהר וחשיבותו מורכבותו המכרז, של מהותו לאור 1.0

 ההצעות את או ההצע כל לדחות הזכות את לעצמה שומרת והיא כלשהי, הצעה את לקבל מתחייבת

  והסופי. הבלעדי דעתה שיקול לפי כולן,

 ניסיונו, לגרוע, מבלי לרבות, המציע, של כושרו את שיקוליה יתר בין לשקול רשאית תהא המכרזים ועדת 1.6

 ועדת שתמצא כפי אחר נימוק או שיקול וכל המציע, אודות המלצות והכלכלית, הארגונית יכולתו

 לנכון. המכרזים

 כספק המציע בדבר והצהרה המכרזים ועדת ידי על המציע הצעת קבלת לה, העומדת זכות למכ לגרוע מבלי 1.1

 ולא ,יהיו וכאשר אם ,הפרטניות בפניות כלשהי בלעדיות המסגרת מכרז לספק תקנה לא מסגרת מכרז

 המבוקשים השירותים לביצוע בלעדיות כל זוכה כמציע יוגדר אם גם ,המסגרת מכרז לספק תקנה

 והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי ועל עת, בכל הזכות תהיה למזמינה .בכלל אם ,אכלשהו בהיקף

  המבוקשים. השירותים לקבלת אחרים ו3או אחר עם להתקשר

 או שלמה, שאיננה הצעה כל לדחות חייבת, לא אך רשאית, המכרזים ועדת תהא לעיל, מהאמור לגרוע מבלי 1.8

 על או נכונות בלתי הנחות על מבוססת או מוטעית ההזמנה, מסמכי פי-על ערוכה שאינה או ברורה,

 תתקבלנה לא המכרזים. ועדת של והבלעדי הסופי דעתה שיקול פי-על הכל הדרישות, של מוטעית הבנה

  זה. בסעיף האמור עם בקשר מציעים מטעם כלשהן דרישות ו3או טענות

 מסיבות לדחותו, או מכרזה את לבטל זכותה על שומרת המכרזים ועדת לעיל, באמור לפגוע מבלי 1.1

 .המסגרת מכרז ספקי קביעת לאחר לרבות שהוא, מועד בכל שהיא, סיבה מכל או ארגוניות תקציביות,

 ועדת החלטת ביסוד לעמוד עשויים אשר נימוקיםה מן הניה תוגשנה, אשר ההצעות מספר זה, בכלל

 שלא הדעת שיקול שמור המכרזים ועדתול כי מובהר, ספק הסר למען .מכרזה את לבטל המכרזים

  לכך. בקשר תביעות ו3או טענות כל תהיינה לא ולמשתתפים הצעה בכל לבחור

 לצדדים ו3או למציע לפנות הבלעדי, דעתה שיקול לפי חייבת, לא אך רשאית, תהא המכרזים ועדת 1.15

 של להצעתו ביחס השלמות ו3או הסברים ו3או הבהרות ו3או נוסף מידע להמציא בדרישה שלישיים

 כנדרש רישיון או היתר אישור, מסמך, כל המצאת בעניין לרבות כן, לעשות למציע לאפשר אוו3 מציע

 אישור רישיון, מסמך, שכל ובלבד הסף, בתנאי המציע עמידת הוכחת לצורך ולרבות זה, מכרז תנאי לפי

  .ההצעה הגשת למועד נכון ותחולה תוקף בעלי יהיו היתר או

 אינם אשר זה מכרז מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול ותהזכ את לעצמה שומרת המכרזים ועדת 1.11

 ועדת דעת שיקול לפי והכל השוויון בעיקרון לפגוע כדי בהם אין ואשר מסוימת להצעה ביחס מהותיים

 המכרזים.

 בין העבודה את לפצל הבלעדי, דעתה שיקול לפי רשאית, תהא המכרזים ועדת להלן, לאמור בכפוף 1.14

  הפרטניות. בפניות לזוכים ובכפוף שונים זוכים המציעים
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 הבלעדי הדעת שיקול לה יהיה לעיל, כאמור לפיצול זכותה תממש וענבל היה כי מובהר, ספק הסר למען /1.1

 תהיה ולא אין, הזוכים ולמציעים הזוכים מציעיםמה אחד כל עם ההתקשרות היקף לקביעת באשר

  .מכרזה וצאותלת קשר ללא כלשהו, מינימאלי התקשרות להיקף מוקנית, זכות

 הזכייה פיצול עם בקשר ענבל כנגד תביעה ו3או דרישה ו3או טענה כל תהיה לא המסגרת מכרז ספקיל 1.12

 כל להעלות שלא ומתחייבים חוזר, בלתי באופן מוותרים, הם זו הצעתם הגשת ובעצם , הפרטנית בפניה

 ההתקשרות היקף עם קשרוב מכרזב הזכייה פיצול עם בקשר ענבל כנגד תביעה ו3או דרישה ו3או טענה

 בידי שיבוצע בפועל העבודה היקף עם בקשר ו3או הזוכים מהמציעים אחד כל עם ענבל ידי-על שייקבע

 בשל מחיר תוספת ו3או שיפוי ו3או לפיצוי זכאות בדבר טענה כל לרבות ,הזוכים מציעיםמה אחד כל

  כך.

-על שייקבע באופן ההתקשרות, ופתתק לאורך להשתנות עשויה ,הזוכים המציעים בין העבודה חלוקת 1.10

 המציעים ידי-על שיסופקו השירות ורמת המקצועיות על בדגש הבלעדי, דעתה שיקול פי-ועל ענבל, ידי

  בלבד. המזמינה לצרכי בכפוףו ההזמנה במסגרת המבוקשים השירותים מתן כדי תוך הזוכים

 רשאית ענבל תהא לעיל, כאמור ההתקשרות את לפצל ענבל תבחר שבו במקרה כי בזאת, מובהר בנוסף, 1.16

 פי על וזאת בלבד, הזוכיםהמציעיםמ לחלק ביחס ההתקשרות תקופת להארכת האופציה את לממש

 טענה, כל על חוזר בלתי יתורובו בזאת מוותר מסגרת מכרז ספק והמוחלט. הבלעדי דעתה שיקול

 ענבל. ידי על כאמור האופציה מימוש לאי ביחס תביעה או דרישה

 לעיל. המפורטות וההתניות מהתנאים אחד לכל כהסכמה היתר, בין תפורש, ההצע הגשת 1.11

 .2 פרק

 המציע התחייבויות .11

 המציע עובדי 2..2

 במסגרת ומועסקים עובדים הינם זה, מכרז ביצוע לצרכי ומועסקיו עובדיו כל כי מתחייב המציע

 הסר למען .חוק מכל כמתחייב ההעסקה חוקי כל עפ"י פועלים וכן ענבל של ולא מציעה של הארגונית

 יחסי יהיו ולא אין מטעמו המשנה קבלני ו3או עובדיו ו3או המציע לבין ענבל בין כי בזאת מובהר ספק

 .שהוא ואופן צורה בשום מעביד עובד

 ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות 1..2

 לבדו המציע יהיה כן והנזיקין. העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע

 זה. הסכם למטרות ידו על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או ידיו, על שיגרם נזק לכל אחראי

 המציע כך על אותה יפצה כלשהו, מעשה לעשות או בחבות, לשאת כדין, ענבל תחויב האמור אף על אם

 .ענבל של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן
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 המציע לש דיווח חובת 0..2

 .המסגרת הסכם עפ"י השירותים לביצוע ביחס שיידרש דיווח כל לענבל לתת מתחייב המציע

 סודיות שמירת 1..2

 לא ענבל מהנהלת הרשאה ללא זה. מכרז ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב המציע

 הוראות המציע על יחולו זה, לעניין לקבלה. מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור ידיעה כל המציע ימסור

  .1111–תשל"ז העונשין, לחוק 111 -ו 118 סעיפים

 זכויות הסבת איסור 5..2

 לפי חובותיו או זכויותיו את בעקיפין, או במישרין לזולת, להעביר ו3או להמחות רשאי אינו המציע

 .ענבל של ומראש בכתב הסכמה ללא חלקן, או כולן זה, מכרז תנאי

 ההצעה פרטי אמינות 6..2

 המציע ומלאים. אמתיים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים הנתונים, כלל כי במתחיי המציע

 פרטים מילוי כי למציע ידוע ופועלו. המציע את ומדויק תקף מהימן, באופן משקפת הצעתו כי מתחייב

 לאלתר. הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים

 

 22 פרק

 כלליים תנאים .11

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור 22.2

 הצעתו, הגשת לשם למציע נמסרים והם המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל

 בהם להשתמש או בהם לעיין לאחר לאפשר לאחר, להעבירם לצלמם, להעתיקם, רשאי אינו והמציע

 .כלשהי אחרת למטרה

 ההזמנה תוצאות על הודעה 22.1

 הדואר בכתובת או בהצעה, כמצוין כתובתו, פי על מציע לכל בכתב יימסרו ההזמנה תוצאות על הודעה

 לכל תוקף כל יהיה לא כי בזה, מובהר  ספק להסרת להזמנה. א' בנספח המציע שציין האלקטרוני

 בכתב נמסרה אם אלא שהיא, צורה בכל המזמינה את תחייב לא והיא ההזמנה, תוצאות בדבר הודעה

 על נחתם אם אלא שהוא, אופן בכל המזמינה את יחייב לא המסגרת הסכם זה. סעיף הוראות פי על

 .ידיה

 ההזמנה מסמכי של עדיפות סדר 22.0

 ההזמנה מסמכי בין סתירה של במקרה .מכרזה במסמכי המפורטים לתנאים כפוף המכרז ביצוע

 :להלן המפורט בסדר ביניהם העדיפות סדר יהיה נספחיהם, על השונים,

 המסגרת הסכם –עדיפות ראשונה 
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 מכרזמסמכי ה –עדיפות שנייה 

 מכרזיתר מסמכי ה –דיפות שלישית ע

  ענבל. עם ביותר להטיב בה שיש ההוראה תגבר סותרות, הוראות של מקרה בכל לעיל, האמור אף על

 ענבל ליווי 22.1

 ענבל. מטעם אחראי ע"י ילוו המבוקשים השירותים מתן מכלול ,לעיל מהאמור לגרוע בלימ

 חל דיןה 22.5

 דין, לכל בהתאם ותוגשנה תערכנה ההצעות לעת. מעת נוסחםכ ישראל, מדינת לדיני כפוף זה מכרז

 ההצעות. והגשת במכרז השתתפות לצורך מתאים משפטי ייעוץ שקיבלו כמי ייחשבו והמציעים

 השיפוט סמכות 22.6

 זה, מהליך הנובעת תביעה בכל או זה, למכרז הנוגעים ולעניינים לנושאים הקשור בכל השיפוט סמכות

 .יפו -  אביב תל באזור ו3או המרכז באזור יניתהעני בסמכות בעלי המשפט בבתי תהיה

 

 

 כבוד רב,ב                  

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                              

 

 

 


