
 

                                                                                               

 

 

 مناقصة علنية لتلقي خدمات حوسبة )تطو ير، صيانة وتسهيل الدخول لمواقع االنترنت( في شركة عنبال

 14/2016: شركة للتأمين م.ض إجراء رقم

وتتوجه بهذا  14/2016  عن نشر مستندات مناقصة رقم تعلن بهذا"( الدعوة "صاحبةو/ أوعنبال"عنبال شركة للتامين م.ض ) فيما يلي "

لتقديم خدمات حوسبة ) تطوير، صيانة وتسهيل الدخول لمواقع االنترنت( في شركة عنبال شركة للتأمين م.ض فيما يلي:  بطلب لتلقي عروض
 "(. صاحبة الدعوة" 
كالمذكور في مستندات  ،صيانة وتسهيل الدخول لمواقع االنترنت يجب على مقدم العرض تقديم خدمات تطوير – الخدمات المطلوبة .1

 الدعوة على مالحقها. 

 الشروط كافة مجتمع، بشكل بنفسه، يستوفي الذي عرض مقدم للمناقصة عرض يقدم الدعوة، مستندات في كالمذكور -األدنى الحد شروط .2

  التالية:

عرض أن يكون شركة م .ض/شراكة مسجلة/ مشغل مرخص والكل بموجب كل قانون. يجب على مقدم العرض يجب على مقدم ال .2.1
من مستندات الدعوة. يجب على مقدم العرض التوقيع على كافة التصاريح  6أن يجتاز كافة المراحل االنتقالية كالمذكور في البند 

دم العرض تقديم كافة التصاريح حسب المطلوب في قانون صفقات بما في ذلك تقديم الخدمات المطلوبة بأكملها. يجب على مق
 الهيئات العمو مية و هي سارية المفعول.  

 التجربة المهنية لمقدم العرض .2.2

بناء وتطوير مواقع انترنت بين السنوات بسنو ات على األقل   4أ. يجب على مقدم العرض أن يكو ن صاحب تجربة مثبتة 
 ألف ش .ج لكل مشروع، على األقل.  150مشاريع تطوير مواقع بحجم  4شملت على األقل  2010-2016

ب. يجب على مقدم العرض أن يكون صاحب تجربة مثبتة بتنفيذ مشروعين تسهيل الدخول للمواقع بموجب قانون مساواة 
 ل، لكل مشروع. ش .ج على االق 20,000 بحجم مالي  2016-2013الحقوق ألشخاص مع إعاقات بين السنوات 

بموجب طابع  طلبات الدوال بثالث ج. يجب على مقدم العرض أن يكون صاحب تجربة مثبتة بتحويل مواد من مواقع قائمة 
 مشاريع مشابهة على األقل .

بتطوير مواقع وعلى األقل واحد منهم صاحب تجربة بتسهيل أصحاب تجربة  أفراد طاقم 3د. لمقدم العرض على األقل  
  لمواقع االنترنت وذلك باإلضافة لرئيس الطاقم المقترح. الدخول 

 رئيس الطاقم المقترح .2.3

سنوات على األقل من بين السنوات الخمس االخيرة ) السنوات الخمس  3أ. صاحب تجربة مثبتة بتطوير مواقع سنوات 
حيث من بين مشاريع رئيس الطاقم المقترح بالسنوات الخمس ( 2016-2011 بموضوع هذ المناقصة: بين السنواتاألخيرة 

 ش .ج لكل مشروع على االقل. 150,000االخيرة لتطوير مواقع نفذ مشروعين اثنين على االقل بحجم مالي 

ب. يجب على رئيس الطاقم المقترح أن يكون صاحب تجربة مثبتة لمشروع واحد على االقل بتسهيل الدخول للمواقع بموجب 
 , 2016-2013 ، بين السنواتن مساواة الحقوق ألشخاص مع إعاقاتقانو

 . 2016-2010سنوات على االقل، بين السنوات  3إدارية خالل ج. يجب على رئيس الطاقم المقترح أن يكون صاحب تجربة 

 تجربة مهنية ألعضاء الطاقم المقترح  .2.4

سنوات على األقل، بين  3ة مثبتة بتطوير مواقع  أ. يجب على كل عضو طاقم من الطاقم المقترح أن يكون صاحب تجرب

 . 2016-2010السنوات 

تجربة لدى مقدم العرض سنة واحدة على األقل، بين و طاقم من الطاقم المقترح أن يكون صاحب ضب. يجب على كل ع
 . 2016-2013السنوات  

الدخول لمواقع االنترنت، يجب أن يكون صاحب الطاقم المقترح، من أعضاء الطاقم المقترح، والذي سيعمل بتسهيل  ج. عضو
تجربة سنة واحدة على األقل بتسهيل الدخول للمواقع بموجب قانون مساواة الحقوق ألشخاص مع إعاقات أوسنتين بتسهيل 

 لمواقع بروح قانون المساواة.  الدخول
شهراً  12 حسب المفصل في مستندات الدعوة وبإضافة  فترة التعاقد مع مقدم العرض الفائز تكون لغاية انتهاء المشروع -فترة التعاقد .3

حسب شهر كل مرة، كلها أو جزء منها،  12شهراً إضافياً،  24لتنفيذ الصيانة. تحفظ اإلمكانية لشركة عنبال بتمديد فترة التعاقد لغاية 
 المفصل في مستندات الدعوة. 

 من موقع انترنت عنبال    بدون دفعيمكن االطالع على مستندات المناقصة وتنزيلها  –نشر مستندات الدعوة وتعديالت  جارية  .4
)www.inbal.co.il( تعديالت و/أو تغييرات و/أو  توضيحات في كل مراحل اإلجراءات تنشر بشكل جاري ". مناقصات: "تحت الرابط

يفرض على مقدم العرض واجب االطالع تلزم من الناحية القضائية صاحبة الدعوة ومقدم العرض.  في موقع عنبال وفقط  وهي التي
 على التعديالت الجارية حول هذه التغييرات في موقع انترنت عنبال .

: االلكترونيلصندوق البريد  المحامي عومر كلفون – ترسل االسئلة االستفسارية للشخص المسؤول عن التواصل –أسئلة استفسارية . 5
michraz_1416@inbal.co.il  14:00 الساعة 28.06.2016حتى موعد أقصاه يوم . 

 حسب المذكور في مستندات الدعوة لتقديم العروض .  - مواعيد إضافية . 6
لصندوق  يجب تسليم العروض لهذه المناقصة، حسب المعرف في مستندات الدعوة، في مغلف موقع –الموعد األخير لتقديم العروض . 7

موعد  )12.07.2016المناقصات الموجود في مكاتب صاحبة الدعوة في بيت عنبال، شارع هعرباه، كريات سديه هتعوفا، ابتداء من يوم 

أن العرض . يؤكد بهذا "( الموعد األخير لتقديم العروضفيما يلي :" )14:00الساعة  13.07.2016  ولغاية يوم( فتح صندوق المناقصات

المادة الثانوية    بموجب تعليمات، يبحث فيهيقبل لن لن  المحددين أعاله،الذي ال يصل لصندوق المناقصات حتى الموعد والساعة 
 "(.األنظمة" :يلي فيما) 1993-  للعام المناقصات، واجب أنظمة من (ب)20

 لنفسها بالحق بتأجيل و/ أو تغيير المواعيد المذكورة أعاله، تنفيذ أي تغيير في مستندات الدعوة على مالحقها بإعالن  تحتفظ عنبال
وقع ميجب على مقدمي العروض المحتملين االطالع على التعديالت في تنشره في موقع انترنت عنبال، وفقاً لتقديراتها الحصرية. 

 كل الوقت حول كل تغيير في حالة نشر. انترنت صاحبة الدعوة

http://www.inbal.co.il/


 

                                                                                               

 

 .في أية حالة لوجود تناقض بين المذكور في هذا اإلعالن وبين المذكور في مستندات المناقصة، يتغلب المذكور في مستندات المناقصة 

  .تحتفظ عنبال لنفسها بالحق، بإدارة مفاوضات، بموجب المذكور في مستندات الدعوة 

 بال بقبول عرض أياً كان. ال تلتزم لجنة مناقصات عن 

 
 
 

 باحترام، 

 عنبال شركة للتأمين م.ض  

 


