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 רקע .1

ישראל.  ממשלת של מלאה בבעלות ממשלתית חברה הינה( "הפונהו/או " "ענבלחברה לביטוח בע"מ )להלן: " ענבל

 שבשליטתהם והגופי ישראל ממשלת עבור שונים פיננסים ושירותים ביטוחי וכיסוי ייעוץ מספקת שירותי ענבל

  ופיננסיות. ביטוחיות פעילויות במגוון הממשלה של ביצועית כזרוע ומשמשת

   

 תיאור הבקשה .2

מידע על שוק המתנות לעובדים באמצעות פלטפורמות דיגיטליות שונות, וזאת לצורך קבלת  ענבל מבקשת לקבל 

חג החלטה באם לבצע התקשרות לאספקת שוברי מתנות לעובדיה, במסגרת ימי הולדת ואירועים שונים, מתנות ל

 וכיו"ב, באמצעות פלטפורמות דיגיטליות כאמור.  

חגים, אירועים אישיים, : ימי הולדת, כגוןבאירועים לחלק מתנות לעובדיה ונוהגת עובדים.  200ענבל מעסיקה כ  

  . תשורות רבעוניות בגין הישגים מיוחדים ועוד

  :מטרות בקשה זו .3

-א' לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג14ענבל מבקשת לפרסם פנייה מוקדמת לקבלת מידע, בהתאם להוראות תקנה 

 הפלטפורמות הדיגיטליות להזמנת שוברים ל לקבל מידע אודות שוקבבפרסום זה מבקשת ענ"(. הפנייה")להלן:  1993

 מענה לפנייה"-" והמשיב" ו/או "הספקבארץ ומזמינה בזאת ספקים להגיש מענה לבקשה זו לקבלת מידע )להלן: "

 "(.בהתאמה

 לוח זמנים .4

 התאריך פעילות

 2019בפברואר  RFI 17ום מועד פרס

 2019בפברואר  24 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 2019במרץ  3 למסירת המידע אחרון מועד

 פרסום מסמכי ההליך .5

 יפורסמו ,מכרזה במסגרת תיקונים ו/או הבהרות ו/או מועדים עדכוני ויהיו במידה ענבל. באתר יפורסמו מכרזה מסמכי 

 המציעים. ואת ענבל את משפטית יחייבו אלו ורק ענבל באתר השינויים

מסמך זה הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. כל הזכויות שמורות לענבל חברה לביטוח בע"מ. המידע הכלול בו 
 .ענה על בקשה זולכל מטרה שהיא מלבד מלא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש, מלא או חלקי, 
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 הקשר ישא .6

 :הינה שלו אלקטרוניה דוארה כתובת אשר ,קרן ברק עו"ד ונהי זה להליך הקשור בכל ענבל מטעם הקשר איש  

m0819@inbal.co.il. בלבד זו מייל לכתובת בכתב תעשה פנייה כל. 

 נוהל העברת שאלות ובירורים .7

 וזאת ,לעיל כמצוין הקשר ישלא m0819@inbal.co.il האלקטרוני הדואר באמצעות בכתב תוגשנה המציעים שאלות  

 .ענבל באתר ויהיו במידה ההבהרה לשאלות התשובות תפרסם ענבל .2019 בפברואר 24 ליום עד

 מסירת ההצעות .8

 2019במרץ,  3  -וזאת לא יאוחר מיום ראשון ה לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני שלעילאת המענה לפנייה זו יש 

  "(.המועד האחרון להגשת ההצעות)להלן: " 20:00בשעה 

 רוחניקניין  .9

  .אשר מועברים לצורך מענה על הבקשה לקבלת מידע ענבלהרוחני של  ההמסמכים הינם קניינ .9.1

לעשות בהם כל  ענבל ותוכל, יהיו, מרגע מסירתם, רכושה של המשיב לענבלהמסמכים אשר יועברו מידי  .9.2

שתראה לנכון לרבות: שימוש לצרכי הליך תחרותי, פרסום, התייעצות ו/או כל עניין אחר והכל על פי שיקול 

 .דעתה הבלעדי

 כללייםתנאים  .10

פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי  .10.1

 האת המשך פעולותי ענבלשקול תפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה כלפי מי מהמשיבים לה. ה

 בהתאם לשיקולים מקצועיים.

שומרת לעצמה את הזכות לפנות ככל שיידרש למי שענה על פנייה זו בבקשה להשלמת מידע והבהרות,  ענבל .10.2

 להצגת מצגות והדגמות, לביקור באתרי הספקים שיענו לפנייה זו.

מכרז, המציעים יידרשו להגיש את כל המסמכים הדרושים במסמכי המכרז ועמדו בכל התנאים במידה וייערך  .10.3

אם הגיש( במסגרת המענה לבקשה זו, לא ייחשב כמידע שהוגש מסמכי המכרז, ומידע שהגיש מציע )שייקבעו ב

 במענה למכרז.

לקבלת החלטות לקראת בקשה זאת לקבלת מידע מיועדת לבצע סקר שוק ולקבל מידע, העשוי לשמש לבחינה ו .10.4

, ללא צורך הבלעדי הלבצע בעתיד, והכול לפי שיקול דעת ענבלהליכי מכרזים ו/או הליכים אחרים שבכוונת 

 , ללא הודעה מוקדמת וללא פיצוי למשיבים לבקשה זו.הלנמק את החלטת

רות כזו או אחרת יובהר כי, פנייה זו הינה פנייה מוקדמת לקבלת מידע בלבד, ואין בה כדי להוות שלב בהתקש .10.5

עם מי מהמשיבים לפנייה. יודגש כי, אין בפנייה משום התחייבות של הפונה להמשיך בתהליך זה, בכל דרך 

 שהיא, ואיננה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות ואיננה מהווה הקמת מאגר ספקים. 

מכרז, הליך תחרותי  במידע, כולו או מקצתו, למטרת הכנתאו שלא להשתמש אינה מתחייבת להשתמש  ענבל .10.6

 .מכל סוג ו/או לכל מטרה אחרת

 .מטיל על ענבל חובה כלשהי ומעניק למשיב כל זכות כלפי ענבל ואינ אינו המענה לפנייה זו  .10.7

העביר כל מידע או נתון הקשור במידע שנמסר לכל אדם הקשור בפונה וכן לפרסם בדרך לרשאית תהא  ענבל .10.8

 .אפיונים אשר יתבססו על המידע אשר יצטבר כתוצאה מהליך זהשל מכרז ו/או בדרך אחרת, מפרטים או 

היה ויפורסם מכרז בקשר עם פנייה זו, ומבלי להתחייב לפרסום כאמור, מענה לפנייה לא יהווה תנאי  .10.9

להשתתפות במכרז, לא יקנה יתרון למי שנענה לפנייה רק בשל כך שנענה לפנייה, ולא יחייב שיתופו במכרז או 

 דרך אחרת. התקשרות עמו בכל
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בכל צורה שהיא כלפי מי מהמשיבים,  ענבלאין לראות בבקשה זו תהליך של בחירת ספק ואין היא מחייבת את  .10.10

 כלפיהם. ענבללהתקשרות עתידית או למתן יתרון בעתיד של  ענבלועצם הגשת מענה לא תחייב את 

שישיבו עליה, או לפעול בהליך מודגש בזאת, כי אין בפניה זו משום התחייבות כלשהי להתקשר עם מי מבין  .10.11

רכש אחר כלשהו. כמו כן, מתן מענה לבקשה זו לא יהווה תנאי להשתתפות של המשיב בכל הליך עתידי, ככל 

 .שיהיה כזה

היה תהבלעדי, על עריכת מכרז או מכרזים או כל הליך אחר, לא  ה, על פי שיקול דעתענבלחליט תאם וכאשר  .10.12

, בקשההכל תנאי מתנאי את הזכות לשנות את  הלעצמ תשומר וענבלזו, להיצמד לנכלל בבקשה  תחייב ענבל

 .הבלעדי הוהכול לפי שיקול דעת

ובהגשתו, הם באחריותם הבלעדית של המשיבים מוסרי המידע בלבד כל ההוצאות הכרוכות בהכנת המענה  .10.13

ם כלשהו מענבל בגין לכל פיצוי או שיפוי או להחזר ו/או תשלובשום מקרה לא יהיה המשיב זכאי ועל חשבונם. 

 הגשת המענה לפנייה זו.

להשתמש במידע שיתקבל מהמשיבים מוסרי המידע ללא תמורה, לכל צורך בהתאם לשיקול  תרשאי ענבל תהא .10.14

הבלעדי  העל פי שיקול דעת תהא רשאיתדעתה הבלעדי, לרבות לצורך הכנת מכרז או לכל צורך אחר, וכן 

 להעביר את המידע שיתקבל לכל גורם לביצוע כל מטרה חוקית.

עביר את המידע שיתקבל, טענה ו/או דרישה ו/או תאו מי שאליו  ענבלהמשיבים יהיו מנועים מלהפנות כנגד  .10.15

תביעה כלשהי בדבר זכויות כלשהן הקשורות מתשובתם לבקשה זו או מחומר ו/או המידע שיצורף לבקשה, 

 השימוש בהם.לרבות בדבר 

או במי מהם בכתב ו/או בעל פה, לרבות באמצעות  במשיביםאת הזכות לשוב ולהיוועץ  הלעצמ תשומר ענבל .10.16

 כנס, פגישה, מצגת, לשם קבלת מידע נוסף.

אילו פירות הניבה בקשה זו, אם בכלל,  למשיביםענבל אינה מתחייבת לבחון את כל החומר שיוגש או להודיע  .10.17

 כל דרך אחרת.או מה היו תוצאותיה ב

 בברכה,                                                                                                                    

 חברה לביטוח בע"מענבל                                                                                                  
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 מענה לבקשה לקבלת מידע

 

 .אין המשיב מחויב ליתן מענה על כלל השאלות שלהלן 

  המשיבניתן להגיש כל חומר, מסמכים ומענה נוסף, על פי שיקול דעת. 

 _________________________ המשיב:  שם 

 ____________________שותפות:  / ח.פ / ע.ממספר 

 ______________________ :  כתובת

 ___________________________: טלפון

  __________________________כתובת דוא"ל:

 ________________ שנת הקמה

 שעות פעילות: ___________________

 : ______________________נציג/איש קשר למענה לבקשה לקבלת מידע

 ______________________נייד של איש הקשר

 ______________________אתר האינטרנט: 

 , מספר עובדים. פרטי העסק .1

, סוגי שוברים, כיצד עובדת הפלטפורמה הדיגיטלית: השוברים הדיגיטלייםפעילות בתחום התיאור  .2

  .פריסה גאוגרפית של העסקים הכלולים בפלטפורמה הדיגיטלית

 .הזמנה, לרבות אופן מימוש השובר, תוקפו וכיו"בתהליך ה יש לתאר באופן מפורט ומלא  .3

 האם ניתן להפיק דו"חות מהמערכת הדיגיטלית, ואיזה דו"חות ניתן להפיק.  .4

 5)עד  להם ניתנים השירותים כיום ושמות ממליצים ,במגזר הממשלתי והציבורי פירוט לקוחות .5

 .לקוחות(

 –נחה, בהתייחס לאפשרויות השונות להזמנת השוברים )כאמור לעיל הייקבע אחוז הכיצד  –תמורה  .6

 לספק בגין אספקת השוברים?  בפועל . כמו כן, כיצד יתבצע התשלוםבאירועים השונים(

האם ישיר מול העובדים, או באמצעות נציג  -הלקוחותמוקד שירות יש לתאר את אופן עבודת  .7

 .שעות פעילות וכו'המעסיק, 

 


