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 רקע .1

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

 כזרוע ומשמשת שבשליטתהם והגופי ישראל ממשלת עבור שונים פיננסים ושירותים ביטוחי וכיסוי ייעוץ שירותי

  ופיננסיות. ביטוחיות פעילויות במגוון הממשלה של ביצועית

הקרן שמנהלת  שהינה"( הקרן הפנימית)להלן: "הפנימית לביטוחי הממשלה  את הקרןענבל בין שאר עיסוקיה מנהלת   

 בשליטתה וגופים ישראל ממשלת עבור ענבל מנהלתהפנימית הקרן  במסגרת. ישראל ממשלת של העצמי את הביטוח

כלי רכב של מדינת  ואחזקתוטיפול , בין היתר, כיסוי ביטוחי לנזקים הפנימית המטופלות בקרן המדינה כנגד תביעות

 .ישראל וגופים שבשליטתה

 תיאור הבקשה .2

"( מבקשת לבחון אפשרות לקבלת שירותי הפונה" ו/או "ענבל"ענבל כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ) להלן:  

מתן השירותים ליחידות את  על מנת להרחיבוזאת "( הרכבכלי שינוע לרכבים המכוסים בקרן הפנימית )להלן: "

 ונוחות תפעולית. באופן שיבטיח רמת שירות גבוהה  כלי הרכב ואחזקת טיפולהממשלתיות בתחום ה

 השונות היחידות מחצריהיתר, בין כלי רכב, אשר יתבצע  15,500 -ההערכה הראשונית היא כי מדובר בהיקף שינוע של כ

 לביצוע מבחני רישוי. מכוני רישויכן לולצרכי טיפולים שוטפים ותיקון תקלות למוסכים בעיקר 

  :מטרות בקשה זו .3

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

בארץ ומזמינה בזאת ספקים  שינועי הרכב ל לקבל מידע אודות שוקבבפרסום זה מבקשת ענ"(. הפנייה")להלן:  1993

 (.בהתאמה "מענה לפנייה"-" והמשיב" ו/או "הספקלהגיש מענה לבקשה זו לקבלת מידע )להלן: "

 לוח זמנים .4

 התאריך פעילות

 2019בינואר,  RFI 31ום מועד פרס

 2019בפברואר,  07 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 2019בפברואר,  20 למסירת המידע אחרון מועד

מסמך זה הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. כל הזכויות שמורות לענבל חברה לביטוח בע"מ. המידע הכלול בו  
 .ענה על בקשה זומלבד מלא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש, מלא או חלקי, לכל מטרה שהיא 
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 פנייההפרסום  .5

 יפורסמו ,זו פנייהל תיקונים ו/או הבהרות ו/או מועדים עדכוני ויהיו במידה ענבל. באתר יפורסמו פנייהה מסמכי 

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

 הקשר שתא .6

 :הינה שלה אלקטרוניה דוארה כתובת אשר ,אשטובקר מירה הגב' נההי  זה פנייהל הקשור בכל ענבל מטעם הקשר אשת  

@inbal.co.il5190m בלבד זו מייל לכתובת בכתב תעשה פנייה כל. 

 נוהל העברת שאלות ובירורים .7

 07 -ה מישיח ליום עד וזאת ,לעיל כמצוין הקשר אשתל האלקטרוני הדואר באמצעות בכתב תוגשנה המציעים שאלות  

 .ענבל באתר ויהיו במידה ההבהרה לשאלות תשובות תפרסם ענבל .2019 בפברואר,

 לפנייהמענה גשת ה .8

 2019בפברואר,  20 -רביעי, ה מיוםיאוחר וזאת לא  כתובת הדואר האלקטרוני שלעילליש לשלוח  זו לבקשההמענה את 

  "(.ענה לפנייהמ"המועד האחרון להגשת )להלן:  0002:בשעה 

 קניין רוחני .9

  .אשר מועברים לצורך מענה על הבקשה לקבלת מידע ענבלהרוחני של  הקניינהמסמכים הינם  .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 

 .הבלעדידעתה 

 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 תכלפי מי מהמשיבים לה. הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה 

 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.

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

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

 במענה למכרז.

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

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

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

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

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

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

במידע, כולו או מקצתו, למטרת הכנת מכרז, הליך תחרותי או 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

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

mailto:m0519@inbal.co.il
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היה ויפורסם מכרז בקשר עם פנייה זו, ומבלי להתחייב לפרסום כאמור, מענה לפנייה לא יהווה תנאי  .10.9

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

 התקשרות עמו בכל דרך אחרת.

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

 כלפיהם. ענבלתידית או למתן יתרון בעתיד של להתקשרות ע ענבלועצם הגשת מענה לא תחייב את 

מודגש בזאת, כי אין בפניה זו משום התחייבות כלשהי להתקשר עם מי מבין שישיבו עליה, או לפעול בהליך  .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 דעתנבלעחליט תאם וכאשר  .10.12

, בקשההכל תנאי מתנאי את הזכות לשנות את  הלעצמ תשומר וענבללהיצמד לנכלל בבקשה זו,  תחייב ענבל

 .הבלעדי הוהכול לפי שיקול דעת

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

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

 הגשת המענה לפנייה זו.

ם לשיקול להשתמש במידע שיתקבל מהמשיבים מוסרי המידע ללא תמורה, לכל צורך בהתא 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

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

 לרבות בדבר השימוש בהם.

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

 או מה היו תוצאותיה בכל דרך אחרת.

 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. 

 העסקפרטי 

 _________________________ המשיב:  שם 

 ____________________שותפות:  / ח.פ / ע.ממספר 

 ______________________ :  כתובת

 ___________________________: טלפון

  __________________________כתובת דוא"ל:

 ________________ :שנת הקמה

 שעות פעילות: ___________________

 : ______________________קשר למענה לבקשה לקבלת מידענציג/איש 

 ______________________:נייד של איש הקשר

 ______________________אתר האינטרנט: 

 פעילותתחום 

לצורך ביצוע מבחן רישוי  , מכוני רישוילצורך טיפול/תיקון : למוסכיםיאור פעילות בתחום שינוע רכביםת .1

 תאיש לתאר באופן מפורט ומלא  מרכזי שטיפה, הבאת רכב חליפי ועוד., שירותי חילוץ, תחנות דלק, שנתי

 תהליך העבודה מתחילתו ועד החזרת הרכב ללקוח.

 את מלא באופן לפרט יש - רישוי מבחני ביצוע בעבור רישוי למכוני גם מתבצע הרכב שינוע ביצוע באם .2

 תיקון מתבצע האם ליקויים מתגלים באם, הרישוי מבחן מעבר לפני לרכב הכנה נעשית האם, לרבות התהליך

 '.וכו האגרה תשלום מתבצע כיצד, נוספת פעם הרישוי מבחן את הרכב והעברת לרכב

 .לרכבים שינוע מבצע לא המשיב מקרים באיזה .3

 .שירות כל לביצוע הזמנים לוחות לנושא התייחסות .4

 גיאוגרפיתריסה פ

התייחסות לפריסה הגיאוגרפית הקיימת של המשיב. בפרט יש לציין מה היכולות לספק את השירות ברחבי  .5

היכן ממוקמים המרכזים של המשיב, יש לצרף דוגמאות קונקרטיות הארץ, בהתייחס לכלל האזורים, 

לציין מפורשות באם ישנם אזורים בהם המשיב לא נותן ליכולות הפריסה הגיאוגרפית של המשיב כאמור. 

 שירותים.

 הספק עובדי

 .דים לרבות סוגי רישיון הרכב שלהםעובהמספר  .6

 .המשיב עובדי לש בטחוני סיווג .7

 .פירוט בגדי העבודה ומכשירי סלולר עבור העובדים באם קיים .8

 .השונים הממשלה משרדי מול לעבודה קשר איש להקצות יכולת .9

 .לפניות טלפוני שירות מוקד ישנו האם .10
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 לרכב בזמן השינוע וטיפול בבקשה.הנגרם אחריות המשיב לנזק  .11

 אילו סוגי ביטוח קיימים לספק. –ביטוח  .12

 תמורה

 טווח המחירים. וומהכיצד נקבעת התמורה  .13

 קיימיםלקוחות 

 .השירותים כיום ושמות ממליציםלהם ניתנים ירוט לקוחות פ .14


