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הנדון: הבהרה במסגרת הליך מס' 04/2020 - הקמת רשימת מציעים בשלושה תחומים נפרדים: מתן 

שירותי תכנון, התקנה ושירות של התקני מיגון מפני אש )אקטיבי ופאסיבי( ושיקום נזקים בחירום, עבור 

 הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 להקמת רשימת המציעים שבנדון. לקבלת הצעות ליך במסגרת הפרסם הבהרה ת למתכבדת בזא ענבל .1

  הליך.י נפרד ממסמכי החלק בלת מהווה האמור להלןיובהר כי  .2

המשמעות שנקבעה להם במסמכי תהיה  זה, במסמךלכל המונחים האמורים אלא אם נאמר אחרת,  .3

 .ההליך

דרך אחרת על ידי מי מטעם  כי אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכל יודגש .4

 צורה שהיא. ניתנו, בכל ו/או על ידי כל גורם אחר, ככל ש ענבל

על סעיפי  יגבר כל האמור בו, הליךף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי הלהוסי בכדי זה במסמךככל שיש  .5

 שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו. בטרם תוקנו ו/או - המקור

 מכרזים.  תחת לשונית www.inbal.co.ilאתר ענבל בכתובת: מסמכי ההליך מופיעים ב .6

  הם המחייבים את ענבל ואת המציעים במסגרת ההליך. אלו יודגש כי מסמכים

 :ענבלהלן ההבהרה מטעם ל .7

 

 :(למסמכי ההליך 41)עמוד  קדמהמ -ההתקשרות  להסכם 7עדכון סעיף מס' 

 
 : מקדמה

מהמחיר בהצעת המחיר הזוכה וזאת כנגד הפקדת ערבות בנקאית על  50%עד ענבל תשלם מקדמה של 
 סכום המקדמה. מלוא 

לאחר מהפרויקט, הזוכה לא יקבל תשלום נוסף מעבר לתשלום שניתן כמקדמה.  50%עד לאישור ביצוע של 
זאת בנוסף  ענבל תחזיר לזוכה את הערבות הבנקאית על סכום המקדמה. מהפרויקט,  50%ביצוע של מעל 

ידי -שהוגשה על ידי הקבלן הזוכה, אשר תישאר בענבל עד לסיום הפרויקט על וללא קשר לערבות הביצוע
הזוכה )יובהר כי במסגרת הפניות הפרטניות שתשלחנה לרשימת המציעים, הזוכה בפנייה יידרש להפקיד 

 שיפורט במסמכי הפנייה )גם ללא קבלת מקדמה כאמור((. ערבות ביצוע כפי
 

 
 
 
 
 

 בברכה,                                                        
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                          
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