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 �  2013 ,בפברואר 12 ,שלישי יו
  גתשע"ה ,ב' באדר

  

  :לכבוד
  המציעי� הפוטנציאליי� במכרז מערכות התרעת תאונות

  

שירותי אספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מערכות התרעת תאונות,  למת� הזמנה 	 1הבהרה מספר   : הנדו!
  201320/מס' הלי#  עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ לכלי הרכב המכוסי� בקר� הפנימית

  :להל!כמשתתפי' במכרז שבנדו! ל בהירהמבקשת ל") ענבלענבל חברה לביטוח בע"מ (להל!: "

קיימת סתירה באשר להגדרת "תקופת ההתקשרות" ויש להבהיר א'  –תקופת ההתקשרות : שאלה .1
 .חודשי' 36חודשי', או  24מדובר ב ה

כול' או  חודשי' נוספי' 24 �ל חודשי' ע' אופציה להארכה 24תקופת ההתקשרות הינה : תשובה
 להסכ' יוחל, ויהיה כדלקמ!: 10.1. סעי, חלק'

חוזרת בנוסח המצור, להמציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי  מציעעל ה"
, צמודה למדד המחירי' לצרכ! ומבוילת כדי!, לפקודת בנק ישראלי, מאת לחוזה זה 'נספח בכ

, (שבעי' וחמישה אל, שקלי' חדשי').  75,000עור של בשי ,ענבל חברה לביטוח בע"מ
מת! (מיו' תחילת  ותקופת ההתקשרות המוארכת תקופת ההתקשרות אור/ כלבתוק, ל
 54דהיינו,  וששה חודשי' נוספי', המוארכת ועד מועד סיו' תקופת ההתקשרות השירותי'

  ".מת! השירותי'חודשי' ממועד תחילת 
 

ש"ח, ולאחר  75,000צוע: דרישה לערבות ביצוע בסכומי' שנתבקשו (ערבות בי – 1.11סעי, : שאלה .2
ש"ח וכ/ ג' לאחר מכירה של כל  10,000מערכות המצאת ערבות ביצוע נוספת ע"ס  400מכירת 

איננה מתחייבת וא, איננה נדרשת לאור מהות העסקה העומדת על  �מערכות נוספות  100
 .הפרק

  :יוחל, ויהיה כדלקמ! 1.11סעי,  :תשובה

אל,  שבעי' וחמישה. ( 75,000יתבקש להמציא לענבל ערבות בנקאית על ס/  הזוכההמציע "
 'בכנספח  ,ההתקשרות. נוסח ערבות הביצוע מצור חוזהעל פי  התחייבויותיו להבטחת) .
  "לחוזה. 10היה בהתא' לאמור בסעי, יההתקשרות ו חוזהל

 לחוזה ימחק. 10.7סעי, 

מ! בו יהא ההסכ' בתוק,, במקרה שהיצר! הוציא גרסה חדשה לשוק, בטווח הז – 2.3.1סעי, : שאלה .3
בלתי סביר ובלתי כלכלי בעליל להתחייב לשדרוג המערכת כפי שהוגדר, דהיינו, לפרק את כלל 
המערכות שהותקנו עד לאותו מועד ולהחליפ! כול! באחרות. מבוקש ומוצע לבטל את הסעי, 

 .הנ"ל ולהחליפו במת! עדכוני תוכנה בלבד

  להזמנה יוחל, ויהיה כדלקמ!: 2.3.1סעי,  :תשובה

של אותו  למערכת החדישה ביותר הקיימת בשוקתוכנה  יתחזוקת המערכת תכלול שדרוג"
במערכת בהווה ו/או בעתיד (במהל/  י תוכנה. כלומר, במידה ויצר! המערכת יבצע שדרוגהיצר!

של אותו  דג' חדיש יותרתקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת) ו/או יהיה קיי' 
מנת שיהיו תואמות �המערכות הקיימות עלהתוכנות של לשדרג את , ידאג המציע הזוכה היצר!
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מערכת יהווה התוכנה באי שדרוג  .למערכת החדישה ביותר הקיימת בשוק של אותו היצר!
 "עילה לביטול חוזה ההתקשרות מול המציע הזוכה.

הותנה כי ביטוחי' של המציע יבוצעו א, לטובת ענבל ו/או בכל מקו' בו  :8.5לגבי  סעי,  :שאלה .4
מ! הראוי לבטל תניות אלה, ולהסתפק  –במקו' שהותנה כי ה' יורחבו לכלול את ענבל 

  בדרישה כי המציע יתחייב לקיי' את הביטוחי' האמורי' לטובתו.
 

  אי! שינוי בתנאי המכרז. :תשובה
  

 זו יגיש הבהרה והמציע ועניי� דבר לכל המכרז ממסמכי רדנפ בלתי חלק מהווה זה מובהר בזאת, כי מסמ#

  .למכרז מהצעתו נפרד בלתי כחלק ידו - על חתומה כשהיא

  

  

  בכבוד רב,            

  ענבל חברה לביטוח בע"מ

  

  

  


