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 לכל ספקי מכרז המסגרת שלו� רב,

מוסכי שלא היו קיימי ו/או מוסכי שלא היו מורשי מטע היבוא� במועד פרסו הפנייה הפרטנית לדגמי 
להצטר� לפנייה הפרטנית בציו� מספר הפנייה הרכב לה ה נותני שירות, מוזמני בזאת להגיש לענבל בקשה 

  הפרטנית ודג הרכב.

לבקשה יש לצר� אישור מטע היבוא� המעיד כי בתקופת פרסו הפנייה הפרטנית המוס� לא היה קיי ברשת 
  המוסכי המורשי מטעמו.

  ").המועד האחרו� להגשת הבקשה( להל�: " 2013בפברואר,  03 � האת הבקשה יש להגיש עד 

  קבלת הבקשה והאישורי המתאימי, ענבל תשלח אליכ את הפנייה הפרטנית בהתא לבקשתכ.  לאחר

  לאחר קבלת הפנייה הפרטנית עליכ למלא ולהגיש את הצעת המחיר בהתא להנחיות המפורטות בפנייה.

.  וועדת המכרזי של ענבל תבדוק הצעתכ ותודיעכ בדבר זכייה או דחיית הצעתכ

  :יות הפרטניות ומועד פרסומ�וט הפנפיר להל�

מועד פרסום  שם מכרז דגם יצרן/יבואן
 ההליך

 מספר הליך

רכב פרטי עד  I-10 יונדאי/כלמוביל
 סמ"ק 1400

 2010פרסו מכרז תחזוקה במאי  20.05.10

רכב פרטי עד  I-20 יונדאי/כלמוביל
 סמ"ק 1400

 2010פרסו מכרז תחזוקה במאי  20.05.10

מכרז כלי רכב  I-30 יונדאי/כלמוביל
)1600פרטי 

2400 

15.12.11 05-03/2011 

מכרז כלי רכב  I-30 CW יונדאי/כלמוביל
)1600פרטי 

2400 

15.12.11 05-03/2011 

מכרז כלי רכב  I-35 יונדאי/כלמוביל
)1600פרטי 

2400 

15.12.11 05-03/2011 

רכב פרטי עד  ריאו קאיה/טלקאר
 סמ"ק 1400

 2010תחזוקה במאי פרסו מכרז  20.05.10

ריאו  קאיה/טלקאר
 החדשה

רכב פרטי עד 
 סמ"ק 1400

 2010פרסו מכרז תחזוקה במאי  20.05.10

 05-1/2011 17.07.11 רמב"י קרניבל קאיה/טלקאר

 05-06/2011 09.08.12 ניידות סיור סורנטו קאיה/טלקאר

טויוטה/יוניו� 
 מוטורס

מכרז כלי רכב  קורולה
)1600פרטי 

2400 

15.12.11 05-3/2011 

טויוטה/יוניו� 
 מוטורס

 05-1/2011 17.07.11 רמב"י ורסו

טויוטה/יוניו� 
 מוטורס

מכרז כלי רכב  אוונסיס
)1600פרטי 

2400 

15.12.11 05-3/2011 



 

2 

 

 מועד פרסו� ש� מכרז דג� יצר�/יבוא�
 ההלי�

 מספר הלי�

טויוטה/יוניו� 
 מוטורס

 05-5/2011 11.03.12 ג'יפי 4ראב 

טויוטה/יוניו� 
 מוטורס

היילקס 
 ידני

 05-4/2011 01.01.12 טנדרי

טויוטה/יוניו� 
 מוטורס

היילקס 
 אוטומט

 05-4/2011 01.01.12 טנדרי

 05-5/2011 11.03.12 ג'יפי פג'רו מיצובישי/כלמוביל

 05-5/2011 11.03.12 ג'יפי פורסטר סובארו/יפנאוטו

 UMI D-maxאיסוזו/

2X4 ידני 

 05-4/2011 01.01.12 טנדרי

 UMI D-maxאיסוזו/

2X4 
 אוטומט

 05-4/2011 01.01.12 טנדרי

 UMI D-maxאיסוזו/

4X4 ידני 

 05-4/2011 01.01.12 טנדרי

 UMI D-maxאיסוזו/

4X4 
 אוטומט

 05-4/2011 01.01.12 טנדרי

מכרז כלי רכב  קרוז UMIשברולט/
)1600פרטי 

2400 

15.12.11 05-3/2011 

מכרז כלי רכב  מאליבו UMIשברולט/
)1600פרטי 

2400 

15.12.11 05-3/2011 

 05-2/2011 11.09.11 מסחרי אחוד סוואנה UMIשברולט/

רכב פרטי עד  2מזדה  דלק מוטורס
 סמ"ק 1400

 2010פרסו מכרז תחזוקה במאי  20.05.2010

מכרז כלי רכב  פוקוס פורד/דלק מוטורס
)1600פרטי 

2400 

15.12.11 05-3/2011 

 05-4/2011 01.01.12 טנדרי ברלינגו סיטרוא�/לובינסקי

 05-4/2011 01.01.12 טנדרי פרטנר פג'ו/לובינסקי

מכרז כלי רכב  508 פג'ו/לובינסקי
)1600פרטי 

2400 

15.12.11 05-3/2011 

 05-2/2011 11.09.11 מסחרי אחוד ספרינטר מרצדס/כלמוביל

דוקאטו  פיאט/סמלת
 בינוני

 05-2/2011 11.09.11 מסחרי אחוד

דוקאטו  פיאט/סמלת
 גבוה

 05-2/2011 11.09.11 מסחרי אחוד

ג'אמפי  סיטרוא�/לובינסקי
� קצר נמו

 05-7/2011 05.09.12 מסחרי אחוד
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 מועד פרסו� ש� מכרז דג� יצר�/יבוא�
 ההלי�

 מספר הלי�

ג'אמפי  סיטרוא�/לובינסקי
� ארו� נמו

 05-7/2011 05.09.12 מסחרי אחוד

בוקסר  פג'ו/לובינסקי
 ארו� גבוה

 05-7/2011 05.09.12 מסחרי אחוד

בוקסר  פג'ו/לובינסקי
 בינוני גבוה

 05-7/2011 05.09.12 מסחרי אחוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


