
פרסום מכרז פומבי לביצוע אפיון טכני ובניית פורטל 
ארגוני מבוסס SHAREPOINT 2013 עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן - "ענבל" ו/או "המזמינה"(, מפרסמת בזאת מכרז פומבי לקבלת הצעות לביצוע איפיון טכני 
ובניית פורטל ארגוני מבוסס SHAREPOINT 2013 כמפורט במסמכי המכרז שיפורסמו באתר ענבל החל מיום ב' ה-30.09.2013, 

בכתובת www.inbal.co.il תחת הלשונית "מכרזים" )להלן - "מסמכי המכרז" ו–"אתר ענבל" בהתאמה(.
מטרת ההליך וקהל היעד אליו מופנה המכרז: 

במסגרת יישום מסקנות תהליך בדיקה מקיף בתחום מיפוי צרכי ניהול הידע בחברת ענבל, שנעשה לצורך הקמה והטמעה של 
מערך לניהול ידע משופר בענבל, מבקשת ענבל להתקשר עם ספק לצורך ביצוע אפיון טכני ובניית פורטל ארגוני עבור עובדי ענבל, 

שיהיה מבוסס SHAREPOINT 2013 ויבנה על בסיס הפורטל הארגוני הקיים, ויכיל בתוכו בנוסף גם אתרי מידע.
.SHAREPOINT 2013 הליך זה מופנה לחברות המתמחות בבניית פורטלים בהם מוכלים אתרי מידע מבוססי

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

1. ותק המציע: 
המציע ביצע לפחות 3 )שלושה( פרויקטים של יישום פורטלים מבוססי SHAREPOINT 2010/2013, שנעשו בשלוש השנים  א. 
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  למכרז זה, כאשר שוויו של כל פרויקט לא פחת מ-100,000 ₪ ונעשה בגוף שמנה 100 

עובדים לפחות. 
המציע ביצע יישום של רכיב ניהול מסמכים מבוסס SHAREPOINT 2010/2013 בלפחות 3 )שלושה( גופים המונים 100 עובדים  ב. 

כל אחד לפחות.
המציע ביצע פרויקט הסבת נתוני מערכת ניהול מסמכים מגרסת SHAREPOINT 2007 לגרסה מאוחרת יותר ב-2 )שני( גופים  ג. 

לפחות, בהיקף של לכל הפחות 100,000 מסמכים בכל אחד מהגופים.
המציע ביצע יישום של רכיב ניהול פרויקטים ומשימות מבוסס SHAREPOINT 2010/2013 בלפחות 2 )שני( גופים המונים 100  ד. 

עובדים כל אחד לפחות.
המציע ביצע יישום של לפחות 3 )שלושה( רכיבים מבוססים תהליך )WORKFLOW( של SHAREPOINT 2010 או גרסה מאוחרת  ה. 

יותר, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
.SHAREPOINT 2010-2. הסמכה - למציע צוות עובדים המונה לפחות 5 )חמישה( עובדים בעלי הסמכה בתוקף מטעם חב' מייקרוסופט ב

 3. מחזור שנתי - על המציע להיות בעל מחזור כספי של לפחות 5,000,000 ₪ )חמישה מיליון שקלים חדשים( כולל מע"מ, 
    בשנים 2010, 2011 ו-2012.

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

 תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה בהליך תחל ביום החתימה על ההסכם מטעם מורשה חתימה בחב' ענבל ותסתיים בתום
36 חודשים ממועד אישור בדיקות הקבלה והעברה לייצור של המערכת; ענבל תהיה רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי להאריך 

את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת של עד 12 חודשים.
פרסום מסמכי ההזמנה ועדכונים שוטפים

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום באתר ענבל תחת לשונית: "מכרזים", החל מיום 30.09.2013.
4, רח' ערבה, קריית שדה  – חדר ישיבות קומה  09:00 במשרדי ענבל  כנס ספקים עתיד להתקיים  ביום 2.10.2013 בשעה 

התעופה.
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_sp@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 22.10.2013. 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, במידה ויהיו, 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 ערבה, 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 22.10.2013 ולא יאוחר מיום 29.10.2013 בשעה 14:00 
)להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"(. 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. 	•


