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מכרז פומבי לקבלת שירותי מחשוב )פיתוח, תחזוקה והנגשת אתרים( בחברת 
ענבל חברה לביטוח בע"מ הליך מס': 14/2016

ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "ענבל" ו/או "המזמינה"(, מודיעה בזאת על פרסום מסמכי מכרז מס' 14/2016 
ופונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי מחשוב )פיתוח, תחזוקה והנגשת אתרים( בחברת ענבל חברה לביטוח 

בע"מ להלן: "ההזמנה"(. 
השירותים המבוקשים - על המציע לתת שירותי פיתוח, תחזוקה והנגשת אתר כאמור במסמכי ההזמנה על נספחיה. . 1
תנאי הסף- כאמור במסמכי ההזמנה, יגיש הצעה במכרז מציע העונה בעצמו, באופן מצטבר, על כל התנאים הבאים:. 2

על המציע להיות חברה בע"מ/ שותפות רשומה/ עוסק מורשה והכל לפי כל דין. על המציע לעבור את כל . 2.1
שלבי הביניים כאמור בסעיף 6 למסמכי ההזמנה. מציע יחתום על כלל התצהירים לרבות נתינת השירותים 
המבוקשים במלואם. המציע יגיש את כל האישורים כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים כשהם בתוקף.

ניסיון מקצועי במציע. 2.2
על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות בבנייה ופיתוח אתרי אינטרנט בין השנים -2010 א. 

2016 הכוללים לפחות 4 פרויקטי פיתוח אתר בהיקף של 150 אלף ₪ לכל פרויקט, לפחות. 
על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע 2 פרויקטים להנגשת אתרים לפי חוק שוויון זכויות לאנשים  ב. 

עם מוגבלויות בין השנים 2013-2016 בהיקף כספי של 20,000 ₪ לפחות, לכל פרויקט.
על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בהסבת חומרים מאתרים קיימים בהתאם לאיפיון דרישות פונקציונליות  ג. 

בלפחות 3 פרויקטים דומים. 
במציע לפחות 3 אנשי צוות בעלי ניסיון בפיתוח אתרים ולפחות אחד מהם בעל ניסיון בהנגשת אתרים  ד. 

וזאת בנוסף לראש הצוות המוצע.
ראש הצוות המוצע. 2.3

בעל ניסיון מוכח בפיתוח אתרים של 3 שנים לפחות מתוך 5 השנים האחרונות )5 השנים האחרונות  א. 
לעניין מכרז זה: בין השנים 2011-2016( כאשר בין פרויקטי ראש הצוות המוצע בחמש השנים האחרונות 

לפיתוח אתר בוצעו לפחות 2 פרויקטים בהיקף כספי מינימאלי של 150,000 ₪ לכל פרויקט לפחות. 
על ראש הצוות המוצע להיות בעל ניסיון מוכח של פרויקט אחד לפחות בהנגשת אתרים לפי חוק שוויון  ב. 

זכויות לאנשים עם מוגבלויות, בין השנים 2013-2016, 
על ראש הצוות המוצע להיות בעל ניסיון ניהולי במשך 3 שנים לפחות, בין השנים 2010-2016.  ג. 

ניסיון מקצועי של אנשי הצוות המוצע . 2.4
על כל איש צוות מהצוות המוצע להיות בעל ניסיון מוכח בפיתוח אתרים של 3 שנים לפחות, בין השנים  א. 

 .2010-2016
על כל איש צוות מהצוות המוצע להיות בעל ניסיון אצל המציע של שנה אחת לפחות, בין השנים -2013 ב. 

 .2016
איש הצוות המוצע, מתוך הצוות המוצע, אשר יעסוק בהנגשת אתרים יהיה בעל ניסיון של שנה אחת  ג. 
לפחות בהנגשת אתרים לפי חוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק השוויון או שנתיים בהנגשת 

אתרים ברוח חוק השוויון. 
תקופת ההתקשרות- תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה עד לסיום הפרויקט כמפורט במסמכי ההזמנה . 3

ובנוסף 12 חודשים לביצוע תחזוקה. לענבל שמורה האפשרות להארכת ההתקשרות לתקופה של עד 24 חודשים 
נוספים, 12 חודשים בכל פעם, כולם או חלקם, כמפורט במסמכי ההזמנה.

פרסום מסמכי ההזמנה ועדכונים שוטפים- ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום מאתר ענבל . 4
)www.inbal.co.il( תחת לשונית: "מכרזים". עדכונים ו/או שינויים ו/או הבהרות בכל שלבי ההליך יפורסמו 
באופן 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_1416@inbal.co.i לא יאוחר מיום 28.06.2016 בשעה 14:00. 
מועדים נוספים - כאמור במסמכי ההזמנה להציע הצעות. . 6
מועד אחרון להגשת הצעות- יש למסור את ההצעות למכרז זה, כמוגדר במסמכי ההזמנה, במעטפה חתומה לתיבת . 7

מכרזים הנמצאת במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, החל מיום 12.07.2016 
)מועד פתיחת תיבת המכרזים( עד ליום 13.07.2016 בשעה 14:00 )להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"(. 
יודגש כי הצעות אשר לא תגענה לתיבת המכרזים עד למועד והשעה שנקבעו לעיל, לא תתקבלנה ולא תידונה 

בהתאם להוראות תקנת משנה 20)ב( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 )להלן: "התקנות"(.
ענבל שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או לשנות את המועדים המצוינים לעיל, לבצע כל שינוי במסמכי 	 

ההזמנה על נספחיה בהודעה אשר תפורסם באתר ענבל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. על המציעים 
הפוטנציאליים להתעדכן באתר המזמינה בכל עת בדבר כל שינוי אם וככל שיפורסם. 

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.	 
ענבל שומרת לעצמה הזכות, לנהל מו"מ, בהתאם לאמור במסמכי ההזמנה. 	 
וועדת המכרזים של ענבל אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.	 

בברכה,
ענבל חברה לביטוח בע"מ


