
 

                                                                                               

 

 

 في مجال السيارات )ملكية( للدولة قانونية  خدماتلمناقصة علنية مكملة 

 عنبال شركة للتأمين م.ض  الحكومة، بإدارةللصندوق الداخلي لتأمينات 

الصندوق "  -" وصاحبة الدعوة" و/أو "  عنباليلي:"  )فيمامديرة الصندوق الداخلي لتأمينات الحكومة  م.ض،عنبال شركة للتأمين 
(، في مناقصة علنية مكملة )ملكيةفي مجال السيارات بطلب لتلقي عروض لتقديم خدمات قانونية بهذا  تتوجه بالمالءمة(،" الداخلي
 ."(الدعوة" و/أو " مستندات الدعوةيلي:"  )فيمالدعوة الكل بموجب المفصل في مستندات او 2022/04رقمها 

   مقدم العرض 
 محامي أو شراكة محامين أو شركة محامين المسجلين بموجب القانون في إسرائيل.

 الخدمات المطلوبة 
الدعاوى من أطراف ثالثة بكل ما يتعلق  فيوتوفير الحماية االسترداد (: معالجة دعاوى )ممتلكاتأضرار السيارات . 1

 باألضرار للسيارات. 
. يجب على مقدم العرض تقديم التصاريح المطلوبة بانتشار قطري باستثناء منطقة حيفا والشمال بموجب أنظمة العمل الُمحددة 2

 من قبل شركة عنبال.
والكل بالخضوع للتقديرات الحصرية لصاحبة الدعوة ت قانونية إضافية مثل استشارة و/أو تقديم تقارير في المجال ا. خدم3

 ووفقاً الحتياجاتها.

 شروط الحد األدنى: 
 :بشكل تراكمي يحق تقديم العروض لمقدم عرض يستوفي كافة الشروط التالية

 شروط حد أدنى عامة . 1

بموجب المفصل في  المطلوبةبمقدرة مقدم العرض منح كامل الخدمات  -القدرة على منح الخدمات المطلوبة بأكملها  1.1
 اإلجراء. مستندات 

جميع العاملين بالمحاماة لدى مقدم العرض مسجلين بموجب القانون كأعضاء في  -عضوية في نقابة المحامين في إسرائيل  1.2
 سارية المفعول.  محاماةصحاب رخص أنقابة المحامين و

لوبة بموجب قانون طالعرض هو صاحب كافة التصاريح الم مقدم -استيفاء طلبات قانون صفقات الهيئات العمومية  1.3
 قانون صفقات الهيئات العمومية "(. " يلي: )فيما 1976 -للعام العمومية،صفقات الهيئات 

تشمل فيما تشمله واجب عدم التواجد في تضارب مصالح  بتقديم الخدمات القانونية للدولةواجب عدم وجود تضارب مصالح  1.4
   مع الدولة.

 . شروط حد أدنى مهنية 2
لدى  كل محامي من المحامينيجب على   -من قبل مقدم العرض لتقديم الخدمات المطلوبة  المقترحينأقدمية المحامين  2.1

يشمل فترة  )السنوات تجربة كمحامي  ثالثصاحب أقدمية  أن يكونمقدم العرض الذي سيمنح الخدمات القانونية للدولة، 
وحتى الموعد األخير  1.1.2017ابتداء من تاريخ  اكتسبت، بشرط أن تكون األقدمية كالمذكور قد السياراتفي مجال التدريب( 

 . العروض لإلجراءلتقديم 
بالخمس  السيارات،على األقل في مجال ملفاً  50مقدم العرض هو صاحب تجربة بإدارة  -التجربة المهنية لمقدم العرض  2.2

 . لإلجراء الموعد االخير لتقديم العروضاألخيرة التي سبقت  سنوات
كملف شامل لكافة اإلجراءات القانونية في جميع المحاكم، بما في ذلك محاكم االستئناف في المحاكم  * يُعرف ملف واحد

ة وما أوامر المحاكم، إجراءات انتقالي المركزية ومحكمة العدل العليا، إشعارات طرف ثالث، إجراءات انتقالية، طلبات مختلفة،
 شابه ذلك )في حالة يُدار الملف في عدة محاكم يعتبر ملف واحد(. 

 منعاً لاللتباس، يوضح بهذا أنه يحق لمقدم العرض أن يعرض في عرضه ملف حتى لو تمت إدارته في محكمة واحدة فقط.
 فترة التعاقد 

يلي:"  )فيما العقدتبدأ بموعد توقيع األطراف على  ،2026حزيران/ يونيو  01-لغاية الـهي الفائز ترة التعاقد مع مقدم العرض ف 
سنتين(  -اً شهراً إضافياً )أربع وعشرين شهر 24لغاية لفترة فترة التعاقد تمديد ل"(. تحفظ اإلمكانية لشركة عنبال فترة التعاقد

 المفصل في مستندات الدعوة. بموجب
 نشر مستندات الدعوة وحتلنات جارية 

ً يمكن االطالع على مستندات المناقصة وتحميلها    العنوان على على االنترنت،  عنبالشركة من موقع  مجانا
)www.inbal.co.il( . "تنشر  ،و/أو تغييرات و/أو توضيحات في كافة مراحل اإلجراءات تحديثات  تحت التبويب :"مناقصات

يفرض  وفقط هي التي تُلزم قضائياً صاحبة الدعوة ومقدم العرض.على االنترنت عنبال شركة في موقع  ومنتظم بشكل جاري
على  بما يتعلق بهذه التغييرات في موقع شركة عنبالومنتظم بشكل جاري  التحديثاتعلى مقدم العرض واجب االطالع على 

 . االنترنت

 اسئلة استفسارية 
ً  مقدمي العروضتقدم أسئلة  ، للمسؤولة عن التواصل في  m0422@inbal.co.ilعلى العنوان: ، عبر البريد االلكتروني خطيا

سئلة شركة عنبال األجوبة على األستنشر .  2022شباط/ فبراير 28تاريخ وذلك حتى هذه المناقصة، ميراه أشطوبكر، 

 على االنترنت. عنبال في حالة وجدت، في موقع شركة  االستفسارية،
التوضيحات القانونية قبل تقديم عرضه، الدخول لموقع الشركة على االنترنت واالطالع على  العرض،يفرض واجب على مقدم 

مقدم عرض الذي ال يقدم عرضه بموجب التوضيحات / التي تُلزمه، بكل ما يتعلق بتقديم العرض للمناقصة المذكورة. 
 المنشورة، في حالة ُوجدت، يمكن أن يلغى عرضه.   التحديثات

 تقديم العروض 
في مكاتب صاحبة الدعوة في  في مغلف موقع لصندوق المناقصات الموجودبتسليم يدوي، العروض لهذه المناقصة،  تقديميجب 

ين أمسيات األعياد واألعياد( ب )باستثناءالخميس  –في األيام األحد  ، كريات سديه هتعوفا،3 بيت عنبال، في شارع هعرباه

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


 

                                                                                               

 

الموعد األخير فيما يلي:" ) 13:00 ، الساعة2022آذار/ مارس  10. يجب تقديم العروض لغاية تاريخ  17:00 -09:00الساعات 

 "(. لتقديم العروض
 بموجب فيها يبحث ولن تقبل لن أعاله، المحددين والساعة الموعد حتى المناقصات لصندوق تصل ال التي العروض أن بهذا يؤكد

  "(.اللوائح يلي:" )فيما 1993- للعام المناقصات، واجب لوائح من )ب( 20 الفرعية المادة تعليمات
  االنترنت،على  عنبالشركة عاله، بإعالن تنشره في موقع أتحتفظ شركة عنبال لنفسها بالحق بتأجيل و/أو تغيير المواعيد المسجلة 

 وفقاً لتقديراتها الحصرية. 

  في أي حالة لوجود تناقض بين المذكور في هذا اإلعالن وبين المذكور في مستندات المناقصة، المذكور في مستندات المناقصة 
  .هو الملزم

 .ال تلتزم لجنة مناقصات شركة عنبال بقبول أي عرض كان 

 مع فائق االحترام

   عنبال شركة للتأمين م.ض                   

 

 

 


