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 ודחיית מועד הגשה סיכום מפגשי מציעיםהנדון: 

לביטוחי הממשלה מכרז פומבי למתן שירותי שינוע רכבים של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית 

 בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 2020/43מספר:  הליך

לפרסם סיכום ממפגשי המציעים שקיימה עם מתכבדת בזאת "( ענבלחברה לביטוח בע"מ )להלן: " ענבל .1

, והכל כאמור בהודעתה מיום שבנדון הליךה "( במסגרתהמשתתפיםמציעים פוטנציאלים )להלן: "

22.07.2021 . 

 .הליךי נפרד ממסמכי החלק בלת מהווההאמור להלן  כל .2

המשמעות שנקבעה להם במסמכי תהיה  זה, במסמךלכל המונחים האמורים אלא אם נאמר אחרת,  .3

 .ההליך

דרך אחרת על ידי מי מטעם  יובהר כי אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכל .4

זה  במסמךכמפורט  ןההבהרות הינכל צורה שהיא. ניתנו, בכל ו/או על ידי כל גורם אחר, ככל ש ענבל

 בלבד.

על סעיפי  יגבר כל האמור בו, הליךף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי הלהוסיבכדי  זה במסמךככל שיש  .5

 בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו. - המקור

 שהוצגה למשתתפים.המזמינה פרסמה את המצגת  .6

 וזהו המסמךנוסח חדש" הכולל שינויים כאמור במסמך זה  -מסמכי ההליך "המזמינה פרסמה את  .7

  ם.כאשר הינו חתובמסגרת ההצעה אותו יש להגיש 

הכולל שינויים כאמור במסמך זה וזה  ש""נוסח חד תצהיר -א'  להזמנה  נספחהמזמינה פרסמה את  .8

  ם.כאשר הינו חתובמסגרת ההצעה אותו יש להגיש  התצהיר

הכולל שינויים כאמור  "2 "נוסח חדש ההתקשרותהסכם  -נספח ג' להזמנה המזמינה פרסמה את  .9

  .םכאשר הינו חתובמסגרת ההצעה אותו יש להגיש  ההסכםבמסמך זה וזה 

 14.00בשעה  2021,  באוקטובר 06, יוםהחדש הינו:  המועדהאחרון להגשת ההצעות נדחה.  המועד .10

 , קריית שדה התעופה(.3במשרדי ענבל )רח' הערבה 

 כל האמור להלן מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך. .11

בעת הגשת על ידי מורשה החתימה כי יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות  יודגש .12

 .למסמכי ההליך 5.2.2והכל כמפורט בסעיף  הההצע

 :שתתפיםלשאלות שנשאלו על ידי המ להלן התשובות וההבהרות של ענבל .13

 
 התשובה השאלה מס"ד

המזמינה משמשת כפלטפורמה להתקשרות עם הזוכה  מי המשתמש בשירותים? 1
כשבפועל המפעיל את השירות הוא משתמש הקצה. ישנן 

ארבע יחידות קצה דומיננטיות הרשאיות להפעיל את 
השירותים: מנהל הרכב הממשלתי, משטרת ישראל, שב"ס 

 ויחידות בטחוניות.
יודגש כי אין חובה על יחידות הקצה לעשות שימוש  

 בשירותים. 
כמות השינועים המשוערת אשר פורסמה במסמך  2

האם מדובר בכמות רכבים שישונעו או  –ההבהרות 
 בכמות שינועים הלוך וחזור? 

 .שינועיםמדובר בכמות 
יש לציין כי למען הזהירות, ומאחר ומדובר בשירות חדש, 

 1מדובר בהערכה בלבד. כאמור בתשובה לשאלה מספר 



 

 

 ,03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000 

יחידות הקצה מזמינות בפועל את השינועים בהתאם  לעיל
 למדיניות שלהם ולכן מדובר בהנחה והערכה בלבד.

האם המזמינה יכולה להתחייב על כמות מינימאלית  3
 של שינועים ליום?

כפי שהודגש במסמכי ההליך, המזמינה אינה מתחייבת 
לכמות הרכבים שישונעו, אם בכלל. הזמנת השירותים 

 יות היחידות המהווה משתמשי הקצה.תלויה במדינ
מאיזה תקציב משלמות יחידות הקצה עבור  4

 האם לפי משימה או לפי 'ריידר'?  –השירותים 
 התשלום הנו לפי משימה.

המוקד הטלפוני נדרש לזמינות בימי שישי. האם  5
 נדרשים שירותי שינוע ביום שישי?

 :. למסמכי ההליך עודכן כדלקמן3.1.2סעיף 
"למציע מוקד שירות טלפוני לצורך מתן השירותים נשוא 
 3הליך זה, המאויש בכל עת בשעות הפעילות להלן, על ידי 
ה -מוקדנים לכל הפחות. המוקד יפעל לכל הפחות בימים א'

 ."13:00-08:00 ובימי ו' בין השעות 17:00-08:00בין השעות 
 

 בהקשר זה יצוין כי :
  שנוסחו:למסמכי ההליך  2.2הוסף סעיף 

הספק יפעיל מוקד שירות טלפוני לצורך מתן "
השירותים נשוא הליך זה, המאויש בכל עת בשעות 

מוקדנים לכל הפחות.  3הפעילות להלן, על ידי 
ה בין השעות -המוקד יפעל לכל הפחות בימים א'

17:00-08:00." 
 למסמכי ההליך שנוסחו 2.3וסף סעיף מס' ה: 

המבוקשים במהלך הספק ייתן את השירותים "
ה' בהתאם לזמנים המוגדרים בפרק זה -הימים א'

 להלן."

  למסמכי ההליך שנוסחו: 2.12הוסף סעיף 
על פי  -אופציה למתן שירותים נוספים לענבל "

דרישה ובתמורה שתסוכם בין הצדדים )שירותים 
כגון הגדלת השעות ו/או הימים למתן השירותים 

הספק המבוקשים ו/או קיצור זמני תגובת 
ו/או מתן  לאספקת השירותים המבוקשים

 "(.שירותים נוספים בגינם נדרש שינוע הרכבים
הסכם  –לנספח ג  4הסעיפים הנ"ל עודכנו בהתאמה בפרק 

 ההתקשרות.
למדינה קיים מכרז כי יודגש בהקשר זה  לעיל. 5ראה שורה  האם נדרשים שירותי שינוע ביום שבת? 6

למתן שירותי דרך והשירותים הנדרשים במסגרת ההליך דנן 
 אינו לצורך שירותי דרך.

קובע תנאי סף לפיו למציע ממשק עבודה  3.1.3סעיף  7
ממוחשב לצורך מתן השירותים המבוקשים. נבקש 

לדעת את כמות נקודות הקצה למערכת, וזאת מאחר 
 והדבר דורש רישוי.

 עמדות. 100 –בשלב ראשון כ 
 

 עמדות. 250 –בפוטנציאל המלא כ 
 

של המציע נהג הקצה יתקשר למוקד הטלפוני היחידה/נציג  אופן הזמנת השירותים המבוקשים במערכת 8
ונציג השירות במוקד הטלפוני הוא זה אשר יפתח את 

ההזמנה במערכת הממוחשבת )נהג הקצה לא יפתח הזמנה 
במערכת(. המערכת תשמש את המזמינה והמשתמשים 

 ההזמנה. סטאטוס לעקוב אחר 
האם המציע רשאי לתאם את השינוע בהתאם למה  9

קובע זמני  2.4.4.2שמסתדר לו תפעולית? סעיף 
ככל  -שעות ממועד ההזמנה   6שעות או  4איסוף של 

שעות  24שיתאפשר לתאם שינוע בהודעה מראש של 
 זה יקל על המציע. 

למסמכי ההליך עודכן ( 2.4.4.3)לשעבר סעיף  2.6.4.3סעיף 
 כדלקמן:

 
הספק יתאם מול נציג היחידה/לקוח הקצה את מקום "

שעות ממועד  24איסוף הרכב ויאסוף את הרכב בתוך 
השעות חל במסגרת יום  24. יודגש כי ככל וחלוף ההזמנה

ביום  10:00עד השעה  שישי / שבת, יבצע הספק את השינוע
 6, כשהאיסוף מתבצע מעיר מרכזית ובתוך .א' שלאחר מכן

ה, כשהאיסוף מתבצע מעיר שאינה ממועד ההזמנ שעות
 "מרכזית.

הסכם  –לנספח ג  4הסעיף הנ"ל עודכן בהתאמה בפרק 
 התקשרות.

10 
 

. למסמכי ההליך קובע את תנאי הסף 3.4.1סעיף 
בעל רישיון עסק תקף מהרשות  הלפיו המציע יהי

 המקומית.
אין חובה לרישיון כאמור לשינוע רכב ממציעים 

 המפעילים מוקד קריאות.

צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, ישה הנה רמקור הד
לתוספת במפורש בתיאור  8.2הקובע בסעיף  2013-תשע"ג

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, עסק טעון רישוי: "
הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק 

 ".או לשליטה בו לרבות משרד
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שות המקומית ניתן ככל שישנו פטור מרישיון עסק מאת הר
 להגישו במקום רישיון העסק. 

לחילופין, מציע אשר אינו בעל רישיון עסק במועד הגשת 
ציג תצהיר לפיו הנו מתחייב להמציא רישיון ההצעה י

כאמור בתוך שישה חודשים ממועד חתימת המזמינה על 
 ההסכם.

 עודכן כדלקמן:. למסמכי ההליך 3.4.1סעיף 
בתוקף על שמו מטעם הרשות המציע בעל רישיון עסק "

מציע אשר אינו בעל רישיון עסק במועד הגשת  המקומית.
הנו מתחייב  כי (תצהירנספח א )ה יתחייב במסגרתההצעה 

להמציא רישיון כאמור בתוך שישה חודשים ממועד חתימת 
יובהר, כי ענבל תהא רשאית במקרים  המזמינה על ההסכם.

ריך למציע הזוכה חריגים ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי להא
שליתר את מועד המצאת רישיון העסק וזאת מבלי 

תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי ענבל בקשר עם  המציעים
לא עמד המציע הזוכה בהתחייבותו לפי  החלטתה בעניין זה.

סעיף זה תהא רשאית ענבל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל 
ענבל את בחירתו ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה כלפי 

ובעצם הגשת הצעתו זה הוא מוותר על כל טענה, תביעה 
 "ו/או דרישה כלפי ענבל בקשר עם ביטול בחירתו כאמור.

 על בסיס מה נקבעו מחירי המקסימום בהליך? 11
 לא מופיעים במחיר נתוני בסיס יציאה או ק"מ סרק.

המחירים נקבעו בהתאם למחירי השוק וזאת לאחר בירור 
 פוטנציאלים.עם מציעים 

ועד מיקום הרכב מקום איסוף החישוב מתבצע לפי 
מטעם  ולא לפי מיקום יציאת הנהגהמוסך/מכון רישוי 

 לצורך ביצוע השירותים.המציע 
האם ניתן להגיש הצעה עבור שירותי שינוע למוסכים  12

 בלבד, ללא שינוע למכון רישוי?
אין אפשרות להגשת הצעה למתן השירותים המבוקשים 

באופן חלקי. יש להציע הצעה לכלל השירותים הנדרשים, 
 לרבות שינוע למכון רישוי.

מחירי המקסימום שנקבעו בהליך אינם משקפים את  13
השינויים שחלו בשוק בחודשים האחרונים לאור 

השפעת מגפת הקורונה )מחסור בעובדים והעלאות 
שכר(. המחירים מאד גבוליים וההצמדה שנקבעה 

רות אינה מסייעת לכך שההצעה בהסכם ההתקש
 תהא רווחית למציע.

ככל שלא ניתן להגיש הצעה העולה על מחירי 
המקסימום אשר נקבעו בהליך הנכם מתבקשים 
לעדכן את ההצמדה כך שתוצמד לשכר הממוצע 

 במשק מהיום הראשון.  

נפלה שגיאת סופר במספור הסעיפים בהסכם ההתקשרות, 
קנה וכתוצאה מכך  סעיף . שגיאת המספור תו9החל מסעיף 

 .11התמורה הנו סעיף 
( 10.3-10.4)לפני תיקון שגיאת הסופר  11.4 – 11.3סעיפים 

 עודכנו כדלקמן:
 

לשכר  התמורה לעיל תהיה צמודהאחוז מן  %65" 11.3
 מן התמורה לעיל תהיה צמודה 35%-הממוצע במשק, ו

ההצמדה תעשה החל מיום . המחירים לצרכן במדד לשינוי
חודשים  18בין המדד היסודי למדד הידוע בתום  01.01.2023

חודשים מאותו המועד.  12ומדי מיום חתימת ההסכם, 
חישוב ההצמדה יעשה לשינוי במהלך השנה שחלפה, כלומר 

תעשה ההצמדה לשינוי שחל בשכר הממוצע  01.01.23ביום 
ועד  01.01.2022במשק ובמדד המחירים לצרכן הידוע מיום 

המחיר לא יפחת בכל  וכך הלאה מדי שנה .01.202301ליום 
המדד מקרה מתחת להצעת המחיר המקורית של המציע. 

 ".היסודי הוא המדד הידוע לתאריך החתימה על ההסכם
" משמעו מדד המחירים לצרכן המונח "מדד" 11.4

המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי 
ו מדד אף אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או אות

יתפרסם על ידי כל גוף או מוסד רשמי אחר, או כל מדד 
המונח "השכר הממוצע במשק"  רשמי אחר שיבוא במקומו.

בינואר לאותה שנה  01משמעו השכר הממוצע במשק ליום 
 "ידי המוסד לביטוח לאומי.-כפי  שמתפרסם על

למסמכי ההליך עוסק בסוגיה שבה רכב  2.4.5.8סעיף  14
לא עבר את מבחן הרישוי ויש צורך לבצע תיקון 

הדרישה לפניה של הספק ליחידה  –במכון הרישוי  
הרלוונטית לפתיחת הזמנה במכון הרישוי עלולה 

מוצע להסדיר תשלום  –לעכב מאד את השירות 
ת ( על מנ'רוחבי מול מכוני הרישוי )'מסלול מהיר

 לזרז.

לביצוע מבחני רישוי. ליחידות הקצה הסכם עם מכוני רישוי 
השירות יבוצע רק באחד ממכונים אלו בתיאום עם לקוח 

הקצה. במסגרת ההסכם לא קיים שירות של 'מסלול מהיר'. 
התנהלות זו קיימת גם כיום כאשר נהג קצה נמצא במכון 

וקד הרישוי ונדרש לפתוח הזמנה מול מכון הרישוי בסיוע מ
השירות ומניסיון היחידות לרוב ההמתנה אורכת מספר 

 דקות בודדות. 
 

 
 בברכה,

 מענבל חברה לביטוח בע"


