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הנדון :תשובות לשאלות הבהרה
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת
ענבל חברה לביטוח בע"מ
הליך מספר02/2021 :
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ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן" :ענבל") מתכבדת בזאת להשיב לשאלות ההבהרה אשר נשאלו במסגרת
ההליך שבנדון.
כל האמור להלן מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים האמורים במסמך זה ,תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי
ההליך.
יובהר כי אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם
ענבל ו/או על ידי כל גורם אחר ,ככל שניתנו ,בכל צורה שהיא .כל ההבהרות הינן כמפורט במסמך זה
בלבד.
ככל שיש במסמך זה בכדי להוסיף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי ההליך ,כל האמור בו יגבר על סעיפי
המקור  -בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו.
יודגש כי יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי מורשה החתימה בעת הגשת
ההצעה והכל כמפורט בסעיף  4.2.2.2למסמכי ההליך.
המזמינה פרסמה את מסמכי המכרז "נוסח מעודכן" הכוללים שינויים כאמור במסמך זה וזה המסמך
אותו יש להגיש בהתאם לסעיף  4.2.2.1למסמכי ההליך כאשר הינו חתום.
כלל תשובות ההבהרה ,השינויים והתוספות במסגרת כתב הבהרה זה ,יחולו על כלל המציעים בהליך זה.
למען הסר כל ספק ,על המציעים חלה החובה להתעדכן באתר המזמינה בדבר שינויים והבהרות נוספות,
ככל שיהיו כאלו ,באתר המזמינה.

 .10להלן התשובות וההבהרות של ענבל לשאלות שנשאלו על ידי המציעים:
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השאלה
האם עלי להעביר ערבות
בנקאית יחד עם ההצעה
הנוכחית בעוד קיימת
אצלכם ערבות בנקאית
שעדיין תקפה מהמכרז
הקודם?
נדרש להעביר  2מעטפות.
אחת כללית ואחת להצעה
כספית .בהתייחס להצעה
הכספית האם מדובר על סך
שכ"ט ?

תשובת המזמינה
ערבויות שהוגשו בקשר עם הליכים קודמים אינן תקפות להליך זה.
כאמור בסעיף  .4.2.3.2בשלב זה אין להציג ערבות ביצוע מהבנק אלא
רק להגיש את נספח  3להסכם (ערבות ביצוע) כשהוא חתום בראשי
תיבות של המציע  .הערבות הבנקאית תומצא על ידי המציע הזוכה
בלבד ,כמפורט בסעיף  7.6למסמכי ההליך.
אין להגיש בהליך הצעה כספית .התמורה עבור ביצוע מכלול
השירותים המפורטים במסמכי המכרז ,תשולם תמורה על בסיס שעתי
כאמור בתנאי ההסכם המצורף כנספח ג' למסמכי ההליך.
כאמור בסעיף  .4.1.1למסמכי ההליך ההצעה תוגש במעטפה אחת
בלבד ובה קלסר הכולל את כלל המסמכים הנדרשים במסמכי ההליך,
כמפורט בפרק  4למסמכי ההליך.
סעיף  1.11.1תוקן בהתאם.

בברכה,
ענבל חברה לביטוח בע"מ
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