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2015נובמבר  08 ראשון יום  

 לכבוד,

02/2015ל המציעים בהליך שמספרו הק  

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה )מועד שני(- הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום תביעות 

 נזיקין עבור אגף תביעות גוף בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 הבהרה מס' 3

 להלן מספר הבהרות:
 
 מועד שני לשאלות הבהרה.  -3המזמינה מפרסמת בזה את מסמך ההבהרות מספר  .1

 ביתר מסמכי המכרז על נספחיו אין כל שינוי.  .2

המזמינה לא צרפה מסמכים נוספים להזמנה להציע הצעות והשינויים האמורים במסמך זה יחשבו כנעשו  .3
 במסמכי המקור. 

 
 שבנדון וכן התייחסותנו: הליךלהלן טבלה המרכזת שאלות הבהרה שהוגשו בנוגע ל

 
מ
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 תשובת ועדת המכרזים שאלה  הסעיף

 
1 

נספח א' 
 4טופס 

גם  4האם יש לפרט במסגרת טופס 
את ניסיון היועץ בדבר חישוב 
גמלאות המדינה? אם לא, היכן יש 

 לספק את המידע הנ"ל?
 

 

  

את ניסיון היועץ בדבר על המציעים לכלול מתקבל, 
)טבלה( בעמודה  3בסעיף  חישוב גמלאות המדינה

יתווספו  . לעמודה זוהמתייחסת לסוג השירות
סוגי  כך שסעיף זה ייקרא כך: " "6.1.1 -המילים "ו

  ( 6.1.1 -ו 3.2.3)מתוך האמור בסעיף   שירות

2 
הסכם 

ההתקשרו
 ת

האם הסכם ההתקשרות הוא מול 
    היועץ או המציע? 

 

כאשר המציע הינו חברה/שותפות העוסקת 
ההסכם הינו באקטואריה אשר מעסיקה אקטוארים 

, כאשר המציע הינו האקטואר בעצמו מול המציע
אולם המזמינה מבהירה  ההסכם יהיה מול האקטואר

 כי:

מציע זוכה שיחפוץ לבצע שינוי בזהות היועץ המוצע 
יעשה זאת רק לאחר הגשת בקשה בכתב למזמינה 

 וקבלת אישורה ויוער: 

זהות היועץ המוצע החלופי תהיה לפחות ברמה  .1
 המקצועית של היועץ המוצע שהוגש במכרז. 
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המזמינה אינה חייבת לאשר החלפת היועץ  .2
ות היועץ המוצע החדש ותהא רשאית המוצע / זה

 לדרוש החלפת זהות היועץ המוצע החלופי. 

למזמינה עומדת הזכות בכל מקרה של החלפת  .3
היועץ המוצע, לבטל זכייתו של מציע זוכה אם 
לדעתה, היועץ המוצע החלופי שהוצג אינו תואם 
את דרישותיה או מכל סיבה אחרת, ככל שתראה 

 די.לנכון, לפי שיקול דעתה הבלע
3 

הבהרה 
 1מס' 

הנו יום רביעי ולא  28-10-2015היום 
יום חמישי כפי שנכתב בהבהרות 

לאור השינויים שנעשו   "   כדלהלן: 
במסמכי המכרז המזמינה תפרסם 
את מסמכי המכרז מחדש, וזאת 

. במועד 28.10.2015 -ביום חמישי ה
זה תפרסם המזמינה גם את 
התשובות לשאלות ההבהרה למכרז 

הבית כאמור במסמכי באתר 

 ".המכרז

 

בכל אופן, טרם פורסם המסמך 
החדש ולכן אבקש הבהרה כי אכן 
המועד החדש האחרון להגשת 

בשעה  11.11.2015 הצעות הינו 
14:00. 

 

המזמינה מבהירה כי מדובר היה בטעות סופר. 
המועד האחרון להגשת הצעות  מובהר כי 

 .14:00בשעה  11.11.2015 הינו 

 

 

ספק מציע אינו רשאי לשנות ו/או להתנות על מסמכי ההזמנה להציע הצעות ו/או על ההסכם על נספחיהם.  למען הסר
ככל שהועברו אי אילו סייגים של מציע להזמנה להציע הצעות על נספחיה ו/או להסכם על נספחיו הרי שבעצם הגשת 

 . הצעתו, מוותר בזאת המציע על כלל הסתייגויותיו
 
 

 
 בברכה,                                                                                            

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                  

 


