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 :לכבוד
 מציעים פוטנציאליים מכרז שמאי רכב

 

הקרן הפנימית  עבור מתן שירותי שמאות רכב וציוד מנועיל הצעות להציע הזמנה -1הבהרה מספר  : הנדון
 01/2013הליך מס'  מ"בע לביטוח חברה ענבלבהנהלת 

 :להלןכבמכרז שבנדון הפוטנציאליים משתתפים ל להשיבמבקשת "( נבלעענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "

 לצרף דוחות שנערכו עבור ענבל. 4.3.3ענבל נתבקשה להבהיר האם ניתן בהתאם למבוקש בסעיף : שאלה .1

 : ניתן לצרף דוגמת דוחות שנעשו עבור חברת ענבל.תשובה

ות דעת משפטית כמפורט בסעיף : ענבל נתבקשה להבהיר מה כוונתה בעניין הבקשה לצירוף חושאלה .2
4.3.3.4. 

 ישתנה ובמקומו יבוא: 4.3.3סעיף : א.  תשובה

 ")במצטבר(: כדלקמן שמאי דוגמאות לסוגי דוחות שלושהמציע להגיש  על"

 יימחק.  4.3.3.4סעיף 

 כדלהלן: 2.4.14להזמנה( יתווסף סעיף  נספח ג'לחוזה ) נספח ב' -נוהל עבודת השמאי לב. 

 הגיש לענבלעל השמאי יהיה להעביר את הדוחות אותם  ,ת ענבל ובמידת הצורךבכפוף לדריש"
. כמו כן, בבית המשפטבתוספת פרטים אישיים ותצהיר עדות על מנת שיתאימו להגשה 

 ".בבית המשפט יהיה על השמאי לתת עדות מומחה מטעם ענבל ,שלכשיידר

 נספח ג'לחוזה ) ובנספח ג'להזמנה  8בסעיף מפורט ה: ענבל נתבקשה להפחית את סכום הערבות שאלה .3
 להזמנה(.

 אין שינוי בתנאי המכרז. :תשובה

להזמנה( ולציין כי לא ניתן יהיה  נספח ג'לחוזה ) לנספח ג' 5ענבל נתבקשה לשנות את סעיף : שאלה .4
 להעביר ו/או להסב את כתב הערבות ללא הסכמת המציע. 

 כדלקמן:ויהיה ישונה  להזמנה( נספח ג'לחוזה ) לנספח ג' 5סעיף  :תשובה

 לתאגיד קשור לענבל )כגון חברת בת( או למדינת ישראלולהעברה כתב ערבות זה ניתן להסבה "
 "ללא הסכמת המציע.

אין צורך להוסיף לחוזה את נספח הביטוח שהוא  האם על מנת הסר ספק בשלב זה של המכרז: שאלה .5
 ה.הזכי במכת פרסום אלא רק לאחר על יד חברת הביטוח, חתום

חתומה על ידי הבנק וכן ביצוע בזאת כי אין לצרף בשלב הגשת ההצעות ערבות : ענבל מבהירה תשובה
עם שאר המסמכים כשהם חתומים על כל  םביטוח חתום על ידי חברת הביטוח, אלא להגיש

להזמנה. לאחר קבלת הודעת זכיה מאת ענבל יהיה על המציע  4.1עמוד כמפורט וכנדרש בסעיף 
 4.3.2חתומים כנדרש וכדין כמפורט בסעיף מלאים ווביטוח ביצוע יר ערבות להעבהזוכה 

 להזמנה.
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 טון וצמ"ה? 4האם מדובר גם ברכב מעל  :שאלה .6

 . אין צמ"ה.בכמות מועטה טון 4: יש בצי הרכבים המכוסים בקרן הפנימית גם רכבים מעל תשובה

 ה.טון וצמ" 4שכ"ט הינם כוללים גם רכב מעל  האם תעריפי : שאלה .7

 : שכה"ט הינו אחיד לכל סוגי הרכבים.תשובה

 מהו המועד המשוער לתחילת העבודה של הזוכה?: שאלה .8

 . ענבל אינה מתחייבת למועד זה.2013המועד המשוער הינו מאי  :תשובה

 המשוער בכל מחוז על בסיס נתוני שנים עברו? מהו היקף העבודה: שאלה .9

 ענבל אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו. :תשובה

 מקור עםביש צורך לצרף אישורים על ניהול ספרים וניכוי מס  האם לא ברור 3.5.1לפי סעיף : שאלה .10
 ?קלסר החוצציםבהגשת ההצעה בשלב הזה? במידה וכן היכן יש למקמם 

להוסיפם לחוצץ יש להגיש אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור עם הגשת ההצעה. יש  :תשובה .11
 .1מספר 

 יתחלפו ויהיו כדלקמן:להזמנה(  נספח ג'לחוזה ) 4.1להזמנה וסעיף  2.1סעיף מטעם ענבל:  הבהרה .12

 רכב שמאות שירותי

פיזית למרכזי השירות  הגעהבין השאר  יםהמציע לתת שירותי שמאות רכב וציוד מנועי הכולל על
 ונות וכל חומר רלוונטי לתביעה. שמאי לרבות תמ ח"דו)מוסכים(, בדיקת הרכב, העברת 

יכללו מתן שירותי שמאות לרכב קל וכבד, מתן שירותי שמאות לאופנועים, מתן  שירותי השמאות
 שירותי שמאות לציוד מכאני קל וכבד וכל שירות מקצועי אחר בתחום שמאות הרכב.

נוספת במהלך ו/או  בפועל, ופעם כלי הרכבעל השמאי להגיע למוסך ו/או מרכזי השירות לפני תיקון 
 סיום ביצוע התיקון, אלא אם כן, ענבל תאשר אחרת.

, במידה ויאושר לתוקף באופן סופי מודל העבודה החדש מול השמאים כניסתו של מודגש בזאת, כי עם
 לאישור הרכב תיקון טרם ראשוניתיידרש המציע להעביר לענבל חוות דעת , 1.12.2כמפורט בסעיף 

יועבר לחוות הדעת לאחר אישור הגורם המקצועי בענבל ותיקון הרכב בהתאם  .בענבל המקצועי הגורם
 . לתביעה הרלוונטי חומר וכל תמונות לרבות סופיח שמאי "דו

עשוי להיווצר , במידה ויאושר, לתוקף באופן סופי מודל העבודה החדש מול השמאים כניסתו שללאחר 
ת דרכים ממשרדי ענבל באמצעות מערכת המידע הצורך בקבלת שירותי ייעוץ ובקרה על תיקוני תאונו

מול המוסכים )אם וכאשר, תתממש אופציה זו יפורסם תעריף רלוונטי, והכל בכפוף לשיקול דעתה של 
 ענבל ועל פי צרכיה. למציע הזוכה תהיה זכות סירוב(. 

גיש י והמציע ועניין דבר לכל המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה זה מובהר בזאת, כי מסמך
 .למכרז מהצעתו נפרד בלתי כחלק ידו - על חתומה כשהיא זו הבהרה

 

 בכבוד רב,            

 ענבל חברה לביטוח בע"מ


