
פרסום מכרז מסגרת להקמת מאגר חברות לביצוע עבודות הגנה פאסיבית 
מאש במשרדי הממשלה השונים

ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "ענבל" ו/או "המזמינה"(, מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן - "הקרן הפנימית"(, 
מפרסמת בזאת מכרז מסגרת לקבלת הצעות להיכלל במאגר חברות המבצעות עבודות הגנה פאסיבית מאש במשרדי הממשלה 
השונים )לרבות, אספקה והתקנת דלתות וחלונות אש, ביצוע חסימת אש במעברי כבלים וצנרת וכיוצא באלה(, והכול כמפורט 
במסמכי המכרז שיפורסמו באתר ענבל החל מיום א' ה-15.09.2013, בכתובת www.inbal.co.il תחת הלשונית "מכרזים" 

)להלן: "מסמכי ההזמנה" ו–"אתר ענבל" בהתאמה(.
מטרת ההליך השירותים המבוקשים וקהל היעד אליו מופנה המכרז: 

המזמינה מבקשת להקים מאגר ספקי מכרז מסגרת לביצוע עבודות הגנה פאסיבית מאש )להלן - "המאגר"(. רק מציעים אשר 
יכללו במאגר יוזמנו להשתתף בפניות הפרטניות לקבלת הצעת מחיר לביצוע פרויקטים במשרדי הממשלה השונים, ככל שאלו 

יבוצעו על ידי ענבל. 
הליך זה מופנה לחברות המתמחות בביצוע עבודות הגנה פאסיבית כמפורט לעיל.

תנאי הסף
רשאי להגיש הצעה למכרז המסגרת מציע )החברה עצמה( העונה בעצמו במועד הגשת ההצעה על מכלול התנאים הבאים:

ותק של המציע - על המציע להיות בעל ותק של 3 )שלוש( שנים לפחות בביצוע עבודות הגנה פאסיבית מאש )בהתאם לתחום   .1
המבוקש(.

ניסיון מקצועי של המנהלים המקצועיים המועסקים במציע – לפחות אחד מהמנהלים המקצועיים המועסקים במציע הינו   .2
בעל ניסיון מקצועי של לפחות  5 )חמש( שנות ניסיון בביצוע עבודות הגנה פאסיבית מאש.

הסמכה - לפחות אחד מעובדי המציע הינו בעל הסמכה מטעם יצרן הדלתות ו/או מטעם מעבדה מאושרת כמתקין מורשה   .3
על פי תקן ישראלי 1212.

מחזור שנתי - על המציע להיות בעל מחזור כספי שנתי של לפחות 500,000 ש"ח )חמש מאות אלף שקלים חדשים( בשנים   .4
2011 ו-2012.

היקף פעילות פרויקטים - המציע ביצע לפחות 8 )שמונה( פרויקטים ב-7 )שבע( השנים האחרונים בתחום של  הגנה פאסיבית   .5
מאש. 

ניהול ספרים כדין - על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים בחוק עסקאות גופים ציבוריים,    .6 
 התשל"ו-1976.

תקופת ההתקשרות
מציעים שבמועד הגשת ההצעה עומדים בתנאי הסף ויקבלו את הציון המינימאלי הנדרש לפי אמות המידה הקבועים במסמכי 
המכרז, יתקבלו למאגר שיעמוד בתוקפו לתקופה של 5 )חמש( שנים שתחל במועד שליחת הודעת הזכייה למציעים הזוכים 

במכרז המסגרת )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. 
פרסום מסמכי ההזמנה ועדכונים שוטפים

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום באתר ענבל תחת לשונית: "מכרזים" מיום 15.09.2013. עדכונים ו/
או שינויים ו/או הבהרות בכל שלבי ההליך יפורסמו במידת הצורך באתר ענבל ורק אלו יחייבו משפטית את המזמינה ואת 

המציעים. על המציע חלה החובה להתעדכן באופן שוטף בדבר השינויים האמורים באתר ענבל. 
שאלות הבהרה 

לכל שאלה או הבהרה הקשורה להליך המכרזי ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: Michrazim_pd@inbal.co.il, עד 
ליום 15.10.2013 בשעה 14:00.

תשובות ועדכונים מאת המזמינה בתשובה לשאלות ההבהרה, אשר יחייבו משפטית את המזמינה ויתר המציעים, יפורסמו 
באתר ענבל לא יאוחר מיום 20.10.2013. המציע מחויב, טרם הגשת הצעתו, להיכנס לאתר ענבל ולראות את ההבהרות 
המשפטיות המחייבות אותו, בכל הנוגע להגשת ההצעה למכרז האמור. מציע שלא יגיש הצעתו בהתאם להבהרות/עדכונים 

שיפורסמו, אם וכאשר יהיו, עלול להוביל  לפסילת הצעתו.
הגשת ההצעה

על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לדרישות ולתנאי המכרז במעטפה סגורה באמצעות מסירה ידנית בלבד לנציג ענבל 
היושב בבית ענבל, קומת הכניסה, רחוב הערבה, קריית שדה התעופה, בימים א'-ה' )למעט ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי 
חול המועד(, בין השעות 09:00-18:00. את ההצעה ניתן להגיש החל מיום 20.10.2013  ולא יאוחר מיום 27.10.2013 בשעה 
14:00 )להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המסגרת"(. הצעה שלא תתקבל עד למועד האחרון להגשת ההצעות 

לא תבחן במסגרת ההליך.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. 	•

ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא. 	•
בכבוד רב

ענבל  חברה לביטוח בע"מ


