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 הנדון: תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי למתן שירותי תחזוקה לכלי רכב של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי 

 הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 2020/06מספר:  הליך

מתכבדת בזאת להשיב לשאלות ההבהרה אשר נשאלו במסגרת "( ענבלחברה לביטוח בע"מ )להלן: " ענבל .1

 .שבנדון הליךה

 .הליךי נפרד ממסמכי החלק בלת מהווההאמור להלן  כל .2

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

 .ההליך

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

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

 בלבד.

על סעיפי  יגבר כל האמור בו, הליךלגרוע מהאמור במסמכי הף ו/או להוסיבכדי  זה במסמךככל שיש  .5

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

בעת הגשת על ידי מורשה החתימה כי יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות  יודגש .6

 .למסמכי ההליך 6.1.4והכל כמפורט בסעיף  הההצע

 לשאלות שנשאלו על ידי המציעים: של ענבללהלן התשובות וההבהרות  .7

 

 
 תשובה השאלה מס"ד

ראיתי שפורסם מכרז חדש הליך  1
לפני מספר ימים הגשתי מכרז . 06/2020

 23/2021הליך 
 מה ההבדל ולמה פעמיים ?

  –מדובר בשני הליכים נפרדים ושונים 
הנו הליך מכרזי ותחרותי למתן שירותי תחזוקה  06/2020הליך 

 לכלי רכב. 
הנו הליך הצטרפות לרשימת מציעים למתן  23/2021הליך 

 שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים.
בין היתר, תנאי ההתקשרות ותנאי הסף שונים בין שני 

ההליכים ויש לקרוא כל אחד מהם בנפרד על מנת ללמוד את 
 מור בו.הא

במרכז רשום הצעות מחיר גם  2
לטרקטורונים ואופנועים, האם המוסך 

המטפל צריך לתת מענה גם לכלי רכב 
 אלו?

מדובר במכרז לשלושה  למסמכי ההליך 1.1.6כאמור בסעיף 
 ;סלים נפרדים

סל לבחירת מרכזי שרות בקטגורית כלי רכב פרטי  -  1סל 
 .ומסחרי

 .בקטגורית אופנועים וקטנועיםסל לבחירת מרכזי שרות  - 2סל 
 .סל לבחירת מרכזי שרות בקטגורית טרקטורונים -3סל 

 
אין חובה להגיש הצעה לשלושת הסלים יחד, אולם נדרש להגיש 

הצעה לפחות לסל אחד מהם. התהליך המכרזי יתנהל בנפרד 
עבור כל סל, לרבות בדיקות העמידה בתנאי הסף, מתן הניקוד, 

  הזוכים.השקלול הכספי ובחירת 
מטעם  יבואןאנחנו מרכז שרות מורשה  3

ומגישים כל שנה מכרז  משרד התחבורה
 יבואן.לרכבי ה

האם ניתן לגשת גם למכרז שמספרו 
06/20 ? 

כל השירותים אשר . למסמכי ההליך 1.1.5.1כאמור בסעיף 
יינתנו מאת הזוכים וכל האמור במכרז זה, הינו בנוסף למכרזי 

ולחוזים קודמים עליהם חתמה המזמינה עם תחזוקה של ענבל 
 גורמים שונים ולכל האמור בהם על תנאיהם.

למסמכי ההליך  3מציע העומד בתנאי הסף המפורטים בפרק 
 .06/2020רשאי להגיש הצעה בהליך 
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 תשובה השאלה מס"ד
שנותן שירותי  הנני בעלים למוסך 

ם של רכבים: מכונאות לפלח מסוי
 .רכבים מסחריים בלבד

רב במתן שירותים המוסך צבר ניסיון 
אלה ונותן שירותי מכונאות לחברות כמו 

 קווים שירן ועוד רבות אחרות.
האם ניתן להחריג את התחייבות המוסך 

למתן שירותי מכונאות לרכבים אלו 
 בלבד ולא לרכבים פרטיים?

 לעיל. 2ראה האמור בשורה 
אין אפשרות לספק את השירותים המבוקשים לסל בקטגוריה 

מתוך  בלבד מסחרי לא ניתן לספק עבורכלומר חלקית )
 הבקשה נדחית.  קטגורית פרטי מסחרי(.

 

 

 

 

 
 בברכה,

 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 


