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 2020אפריל  23חמישי  יום

 

 

הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי  -הבהרה מטעם המזמינה  הנדון:

פניה לקבלת הצעות למתן  (, לצורך עריכת05/2011תאונות דרכים )מכרז מסגרת לשעבר מס' 

 שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לכלי רכב מסחרי )טנדרים וטנדרונים(

(2019/31מס' )הליך    

 

 בקשר עם ההליך שבנדון: הבהרהלפרסם מספר בזאת  ( מתכבדת"ענבל")להלן:  ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

 המציעיםרישום מציע ברשימת למסמכי ההליך ובהתאם לאמור בו יודגש כי  1.7בהמשך לאמור בסעיף  .1

ביחס אליו הצהיר המציע כי מהווה מוסך מורשה במעמד  ,הקיימת בענבל הנו ביחס ליבואן ספציפי

 . ההצטרפות לרשימה והציג אישורים בהתאם

 בלבד.  Xיחס לדגמי יבואן רשום ברשימת המציעים ב Xלפיכך, מוסך מורשה יבואן 

, אזי נחשב הוא ברשימת המציעים ככל וההליך שבנדון הנו ביחס לדגמי יבואן אשר ביחס אליו רשום המציע

כתב התיקון  למעטכמציע הרשום ברשימת המציעים ואינו נדרש להגיש את טפסי ההצטרפות לרשימה 

 .י ההליךלמסמכ 4.2, והכל כמפורט בסעיף להסכם ואת טופס הצעת המחיר

)גם אם  ברשימת המציעיםהמציע אינו רשום ביחס אליו ככל וההליך שבנדון הנו ביחס לדגמי יבואן אשר  

ביחס ליבואן אחר(, אזי המציע אינו רשאי להגיש הצעת מחיר בהליך כל עוד לא נרשם ברשימה ברשימה רשום 

המסמכים הנדרשים בהליך לרבות נספח ביחס ליבואן הרלוונטי ומכאן שעל מציע כאמור להגיש את כלל 

 למסמכי ההליך. 4.3תצהירים והסכם המסגרת, והכל כמפורט בסעיף 

באחריות המציעים לוודא האם רשומים ברשימת המציעים בענבל ביחס ליבואנים שדגמיהם מפורטים 

 במסמכי ההליך.

 דינת ישראל וגופים נוספיםתיקון להסכם מסגרת למתן שירותי תחזוקה עבור כלי הרכב של מבכתב  9סעיף  .2

 ימחק.

"נוסח חדש" הכוללים שינויים כאמור במסמך זה וזה המסמך אותו יש  סמה את כתב תיקון המזמינה פר .3

 להגיש כאשר הינו חתום. 

  זה יבוא בנוסף לאמור בהזמנה על נספחיה. במסמךהאמור  .4

שינויים והבהרות נוספות, ככל  למען הסר כל ספק, על המציעים חלה החובה להתעדכן באתר המזמינה בדבר .5

 שיהיו כאלו, באתר המזמינה. 

 לא חל כל שינוי והכל כפי שמפורסם באתר ענבל. תנאי מסמכי ההליךב .6

 

 

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

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

 . הצעתו, מוותר בזאת המציע על כלל הסתייגויותיו
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 * על המציע להגיש מסמך הבהרות זה כאשר הינו חתום עם הגשת הצעתו.

 

 

 בברכה,                                                                                                   

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                  

                     

 

 

 

 


