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 עדכון תנאי הסף –הבהרות מטעם המזמינה הנדון: 

 ישראל וגופים נוספיםרשימת מציעים למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים עבור כלי רכב של מדינת 

 2021/23מספר:  הליך

 קשר עםבפרסם הבהרות מטעם המזמינה מתכבדת בזאת ל"( 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

" הכולל שינויים כאמור במסמך זה 2021 ספטמבר – נוסח חדש -"מסמכי ההליך המזמינה פרסמה את  .6

  ם.כאשר הינו חתובמסגרת ההצעה אותו יש להגיש  וזהו המסמך

וזהו " הכולל שינויים כאמור במסמך זה 2021ספטמבר  –תצהירים  -נספח א "המזמינה פרסמה את  .7

  ם.כאשר הינו חתובמסגרת ההצעה אותו יש להגיש  המסמך

" הכולל שינויים כאמור במסמך זה 2021ספטמבר  –הסכם התקשרות  –נספח ב "המזמינה פרסמה את  .8

  ם.כאשר הינו חתובמסגרת ההצעה אותו יש להגיש  וזהו המסמך

 כל האמור להלן מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך. .9

בעת הגשת על ידי מורשה החתימה כי יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות  יודגש .10

 .ההליך . למסמכי5.2.1בסעיף והכל כמפורט  הההצע

 עדכון תנאי הסף במסמכי ההליך:להלן  .11

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

מס' 
 הסעיף

 הסעיף המעודכןנוסח  נוסח הסעיף

סעיף 
3.4.2.1. 

 

בעל  על המציע להיות 
רישיון עסק בתוקף מטעם 
הרשות המקומית 
הרלוונטית שבתחומה 

 פועל המוסך.

על המציע להיות  בעל רישיון עסק בתוקף 
מטעם הרשות המקומית הרלוונטית 

מציע אשר אינו  שבתחומה פועל המוסך.
בעל רישיון עסק במועד הגשת ההצעה 

במסגרת נספח א )התצהיר( כי הנו יתחייב 
מתחייב להמציא רישיון כאמור בתוך 

שישה חודשים ממועד חתימת המזמינה 
יובהר, כי ענבל תהא רשאית  על ההסכם.

במקרים חריגים ועפ"י שיקול דעתה 
הבלעדי להאריך למציע הזוכה את מועד 

שליתר המצאת רישיון העסק וזאת מבלי 
יעה כלפי תהיה כל טענה ו/או תב המציעים

 "ענבל בקשר עם החלטתה בעניין זה.


