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 2021יולי  22חמישי  יום

 

הנדון: עדכון מועדים והזמנה למפגש מציעים במסגרת מכרז פומבי למתן שירותי שינוע רכבים של 

מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח 

 בע"מ

(2020/43מס' )הליך    

 

 לפרסם מספר הבהרות בקשר עם ההליך שבנדון:"( מתכבדת בזאת ענבלענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "

 

י מפגש מויתקיי 14:30בשעה ו 9:00בשעה  08.08.2021תאריך ב, 11:30ה עבש 02.08.2021תאריך ב .1

או באמצעות  בחברת ענבל 4והדרכה למילוי ההצעה בחדר ישיבות קומה  לרבותפרטניים  מציעים

ZOOM  . על מנת להגיש את ההצעה, אולם  המציעים אין חובת השתתפות במפגשהמזמינה מבהירה כי

 .מומלץ להגיע למפגש זה לאור מורכבות ההליך

לאשת הקשר והאחראית על ההליך מטעם מציע המעוניין להשתתף במפגש המציעים, ישלח דוא"ל 

המועד בו מבקש  ,המציעבו יכלול את שם ו m4320@inbal.co.il ענבל, עו"ד ורד גלאם, לכתובת 

 הגורם ם ודרכי ההתקשרות. מומלץ כישמות המשתתפים מטעמו, תפקידלהשתתף במפגש המציעים וכן 

 יהיה נוכח. מטעם המציע, האמון על הגשת המכרז 

 יודגש כי ההגעה למפגש המציעים מותנית באישור אשת הקשר והאחראית על ההליך מטעם ענבל.

 יום המפגשים תפרסם המזמינה סיכוםבסאין אפשרות להשתתף ביותר ממפגש אחד. מובהר בזאת כי 

  המשתתפים.  , מבלי לחשוף את זהותשל מהלך המפגשים

 דעתה שיקול לפי כלוה המועדים את לשנות ו/או המציעים מפגש את לבטל הזכות שמורה למזמינה

 הודעה על כך תשלח למציעים שיבקשו להשתתף במפגש. הבלעדי.

 14.00בשעה  2021באוגוסט,  30המועד החדש הינו: יום שני,  .נדחה מועד האחרון להגשת ההצעותה .2

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

 לא חל כל שינוי והכל כפי שמפורסם באתר ענבל. יתר תנאי מסמכי ההליךב .3

 ל האמור להלן מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.כ .4

יודגש כי יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי מורשה החתימה בעת הגשת  .5

 .למסמכי ההליך 5.2.2ה והכל כמפורט בסעיף ההצע

זמינה שובות ועדכונים מאת המזמינה, בתשובה לשאלות ההבהרה, אשר יחייבו משפטית את המת .6

. על המציע החובה, טרם הגשת ההצעה, להיכנס לאתר ענבל ולראות את והמציעים פורסמו באתר ענבל

גיש מציע שלא י ההצעה למכרז האמור.ההבהרות המשפטיות המחייבות אותו, בכל הנוגע להגשת 

 .עליו לדעת כי הצעתו עלולה להיפסליהיו, הצעתו בהתאם להבהרות/עדכונים שיפורסמו, אם וכאשר 

 
 

 בברכה,                                                       
 
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                        
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