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הנדון: הבהרה מטעם המזמינה - הקמת רשימת מציעים למתן שירותי אירוח לכנסים עבור ענבל 

 חברה לביטוח בע"מ

(2020/05מס' )הליך    

 

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

 

 .14:00בשעה:  2020 ,במאי 07יום חמישי, להחל מלהגשת ההצעות נדחה  הראשוןהמועד  .1

  יוחלף בנוסח להלן:. למסמכי ההליך 1.14 סעיף .2

  ההצעות מסירת .1.14

אמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו , ב4יש להגיש את ההצעות להליך זה כמפורט בהרחבה בפרק  1.1.4.1

 m0520@inbal.co.ilהקמת רשימת מציעים  - 2020/05יש לציין: "הליך מס'  . בשורת הנושא

ורד לידי עו"ד  -ביטוח בע"מ ענבל חברה ללשכירת אולמות ומתן שירותי אירוח לכנסים עבור 

 גלאם".

הגשת הצעתו כאמור. בגין  מסירה של הדואר האלקטרוניאישור התקבל באחריות המציע לוודא כי  1.1.4.2

 חתימות, מס' העתקים ועוד. -להלן העוסק באופן הגשת ההצעה 4תשומת לבכם לפרק 

 .07.05.2020הצטרפות לרשימת המציעים תתאפשר בכל עת, החל מיום הגשת ההצעות ל 1.1.4.3

מומלץ בזאת למציעים להגיש את הצעותיהם להליך זה מוקדם ככל הניתן ולהיכלל ברשימת  1.1.4.4

המציעים מראש וזאת על מנת שתינתן להם האפשרות לקבל את הפנייה התחרותית הרלוונטית 

 אליהם.

 אולם. ש כי מציע אשר בבעלותו מספר אולמות יגיש הצעה נפרדת לכליודג 1.1.4.5

  זה יבוא בנוסף לאמור בהזמנה על נספחיה. במסמךהאמור  .2

המזמינה פרסמה את מסמכי המכרז "נוסח חדש" הכוללים שינויים כאמור במסמך זה וזה המסמך אותו  .3

 יש להגיש כאשר הינו חתום. 

למען הסר כל ספק, על המציעים חלה החובה להתעדכן באתר המזמינה בדבר שינויים והבהרות נוספות, ככל  .4

 באתר המזמינה. שיהיו כאלו, 

 לא חל כל שינוי והכל כפי שמפורסם באתר ענבל. ביתר תנאי מסמכי ההליך .5

 

 

למען הסר ספק מציע אינו רשאי לשנות ו/או להתנות על מסמכי ההזמנה להציע הצעות ו/או על ההסכם על נספחיהם. 

על נספחיו הרי שבעצם הגשת  ככל שהועברו אי אילו סייגים של מציע להזמנה להציע הצעות על נספחיה ו/או להסכם

 . הצעתו, מוותר בזאת המציע על כלל הסתייגויותיו

mailto:m0520@inbal.co.il


 

 

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282, קריית שדה התעופה, ת.ד 3 רח' הערבה – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava 3 St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794 

 

 * על המציע להגיש מסמך הבהרות זה כאשר הינו חתום עם הגשת הצעתו.

 

 

 בברכה,                                                                                                   

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                  

                     

 

 

 

 


