יום ראשון  27פברואר 2022
הנדון :הבהרות מטעם המזמינה – עדכון תנאי הסף
רשימת מציעים למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים עבור כלי רכב של מדינת ישראל וגופים נוספים
הליך מספר( 23/2021 :להלן" :ההליך")
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ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן" :ענבל") מתכבדת בזאת לפרסם הבהרות מטעם המזמינה בקשר עם
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  .5.2.1למסמכי ההליך.
להלן הבהרות מטעם המזמינה:
 .7.1ביום  07בפברואר  2022פרסם מנהל הרכב הליך תיחור לרכישת כלי רכב חשמליים (תיחור
מס'  1במכרז מסגרת ( )5-2021להלן" :תיחור מס' .)"1
 .7.2בהתאם לסמכותה כאמור בסעיף  7.2למסמכי ההליך ,המזמינה מעדכנת בזאת את רשימת
מקומות החובה ביחס לתיחור מס'  ,1כדלקמן:
עיר
תל אביב  -יפו  /חולון  /בני ברק
ירושלים
חיפה
באר שבע

מספר מוסכים
1
1
1
1

רשימת מקומות החובה כמפורט לעיל תבוא במקום רשימת מקומות החובה המפורטת
בסעיף  7.4למסמכי ההליך ,וזאת ביחס לתיחור מס'  1בלבד.
 .7.3רשימת מקומות החובה הנוספים המפורטים בסעיף  7.5למסמכי ההליך תבוטל ,וזאת ביחס
לתיחור מס'  1בלבד.
 .8ביתר תנאי ההליך לא יחול שינוי.
בברכה,
ענבל חברה לביטוח בע"מ
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