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 הבהרות מטעם המזמינה הנדון: 

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

 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  כי אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכליובהר  .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, הליךף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי הלהוסיבכדי  זה במסמךככל שיש  .5

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

 כל האמור להלן מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך. .6

בעת הגשת על ידי מורשה החתימה כי יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות  יודגש .7

 .ההליך . למסמכי5.2.1בסעיף והכל כמפורט  הההצע

 וההבהרות של ענבל לשאלות שנשאלו על ידי המציעים:להלן התשובות  .8

 תשובה השאלה מס"ד
יש להגיש את ההצעה בקלסר עם חוצצים על פי החלוקה  המסמכים שיש להגיש במסגרת ההצעה? םמה 1

 למסמכי ההליך. 5.2בסעיף  המפורטת
ם נדרש להגיש את ההצעות בנפרד לשירותי אה 2

 תחזוקה ולשירותי פחחות?
 להגיש הצעה אחת לכל מוסך. מציע נדרש

יודגש כי במידה והבעלים של המוסך מחזיק בבעלותו יותר 
ממוסך אחד, עליו להגיש הצעה נפרדת עבור כל מוסך. מספר 

 ההצעות יהא כמספר המוסכים שבבעלותו.
השירותים הנדרשים מהמוסך הזוכה כלי הרכב הינם 

צעה . יודגש כי לא ניתן להגיש הבמצטבר כמפורט בנספח ג'
 רק לחלק מן השירותים. 

מעיון במסמכים השונים עולה כי קיימת דרישה  3
 להציג, על פי דרישה, "אישור עריכת ביטוחים".

ככל שישנו נודה האם יש נוסח של אישור שכזה? 
לצורך בחינה של יועץ  לקבלת העתק מאישור זה

 ביטוח. 

 .המזמינה לא פרסמה נוסח לאישור ביטוח 
לות אחריות וסכומי הביטוח, ולרבות גבדרישות הביטוח 
להסכם  14ולסעיף  למסמכי ההליך 8.7מפורטות בסעיף 

 ההתקשרות. 
להסכם  14.6למסמכי ההליך ובסעיף  8.7.3סעיף בכאמור 

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו ההתקשרות 
לפי סעיפי  הספקאינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות 

, ותרי ההליך ובהסכם ההתקשבמסמכ הביטוח המפורטים
ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו 

הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות 
הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו 

על הספק  במסמכי ההליך ובהסכם ההתקשרות.המופיעות 
אנשי יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר ב

ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן 
 בביטוחיו ללא הסתייגויות.

 .הגיש הצעה למכרז וזכה בהסניף בבעלותנו  4
אני מבקש להיכנס תחת אותם תנאים הרי אנחנו 

 .אותה חברה ואותו ח.פ

 לעיל. 2ראה האמור בסעיף 
במידה והבעלים של המוסך מחזיק בבעלותו כאמור שם 

ממוסך אחד, עליו להגיש הצעה נפרדת עבור כל מוסך. יותר 
 מספר ההצעות יהא כמספר המוסכים שבבעלותו.
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 תשובה השאלה מס"ד
על המציע להיות   - מוסך מורשה מטעם היבואן 5

בעל אישור בתוקף במועד הגשת ההצעה כי המוסך 
המוצע על ידו במסגרת ההליך הינו מוסך מורשה 

אין לנו מסמך רישמי של מוסך  -מטעם היבואן.
האם ניתן להכין תצהיר חתום   -מטעם היבואן

 בכתב?

נדרש מסמך החתום בידי היבואן המפרט כי המציע הנו 
מורשה מטעמו לטיפול ברכבים המיובאים על ידו, בפירוט 

 שמות היצרנים הרלוונטיים.

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק  6
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת 

חוק עובדים  -) להלן1991-תנאים הוגנים), התשנ"א
) 1987 –זרים) ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

חוק שכר מינימום). המציע יצהיר כי המציע  –להלן 
 ובעל זיקה אליו, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים

ציבוריים, לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק 
עובדים זרים וחוק שכר מינימום ואם הורשע ביותר 

חלפה שנה לפחות ממועד  –משתי עבירות כאמור 
ההרשעה האחרונה. על האישור להיות תקף ועדכני 

האם חתימה על נספח א'  -לתאריך הגשת ההצעה.
ר מכסה תצהיר זה? האם צריך בנוסף להכין תצהי

 בכתב? 

נספח א' כולל התייחסות לנושא זה. אין צורך בצירוף 
 תצהיר נוסף לעניין זה.

 

ב לחוק עסקאות 2עומד בדרישות סעיף המציע  7
לעניין תשלום שכר  1976 -גופים ציבוריים, התשל"ו

האם חתימה  -מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
על נספח א' מכסה תצהיר זה? האם צריך בנוסף 

 ין תצהיר בכתב?להכ

נספח א' כולל התייחסות לנושא זה. אין צורך בצירוף 
 תצהיר נוסף לעניין זה.

 

בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס'  8
,המציע יגיש בהצעתו תצהיר  2016 – ,(התשע"ו 11

 9בכתב של המציע ובו יצהיר האם הוראות סעיף 
-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

האם חתימה על נספח  -חלות/לא חלות עליו.  1998
א' מכסה תצהיר זה? האם צריך בנוסף להכין 

 תצהיר בכתב?

בצירוף נספח א' כולל התייחסות לנושא זה. אין צורך 
 תצהיר נוסף לעניין זה.

 

 
 

 בברכה,
 ענבל חברה לביטוח בע"מ


