יום רביעי  16דצמבר 2020
הנדון :תשובות לשאלות הבהרה
הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות דרכים (מכרז מסגרת לשעבר מס' ,)05/2011
לצורך עריכת פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות כלי רכב שטח ספורט (ג'יפ)  4X4מנוע
בנזין/דיזל
הליך מספר36/2020 :
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מס"ד
1

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  4.2.1.1למסמכי ההליך.
ראו בהמשך תרשימי הסבר לאופן הגשת ההצעות (המסמכים הנדרשים והחלוקה למעטפות).
להלן התשובות וההבהרות של ענבל לשאלות שנשאלו על ידי המציעים:
השאלה

תשובה

התקבל/נדחה/אין
שינוי/לא רלוונטי

בנספח ג' להזמנה  -סעיפים 9-13
האישורים האלו נדרשים מחדש והלוא
הועברו כבר ונמצאים אצלכם בשנת
2020
מעבר-האם שוב נדרש למלא טופס
עדכון פרטי ספק שגם אותו כבר מילאנו
השנה??וכו' לגבי המחאה מבוטלת ושאר
האישורים?
אם כן-בבקשה לשלוח לנו במייל זה
טופס עדכון פרטי ספק.

רק מציע שאינו רשום ברשימת המציעים בענבל
ביחס לדגמים אליהם הוא מבקש להגיש את
הצעתו בהליך זה נדרש להגיש אץ נספח ג'
להזמנה (כתב התיקון להסכם המסגרת).
במקרה כזה על המציע להגיש את כלל המסמכים
הנדרשים ,לרבות האישורים.
מציע אשר רשום ברשימת המציעים בענבל ביחס
לדגמים הוא מבקש להגיש את הצעת המחיר
בהליך זה אינו נדרש להגיש את נספח ג' חתום
וכפועל יוצא מכך גם אינו נדרש להגיש את
המסמכים המפורטים בו.
ראו בהמשך תרשימי הסבר לאופן הגשת ההצעות
(המסמכים הנדרשים והחלוקה למעטפות).
לתשומת הלב כי מציע ייחשב רשום ברשימת
המציעים של ענבל רק אם רשום בה ביחס ליצרן
לגביו הוא מעוניין להגיש הצעתו .מציע אשר
רשום ברשימת המציעים של ענבל ביחס ליצרן
אחד ומעוניין להגיש במסגרת ההליך הצעה ביחס
ליצרן אחר ,יגיש הצעתו כמציע שאינו רשום
ברשימה.
כך למשל ,מציע אשר רשום ברשימת המציעים
ביחס ליצרן טיוטה אך מעוניין להגיש במסגרת
ההליך הצעה לדגמי שברולט ,יגיש את מלוא
הטפסים כאילו ואינו רשום ברשימה.

לא רלוונטי
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מס"ד
2

3

4

5

השאלה

תשובה
סעיף  .3.5.1מאפשר הגשה במקומות נוספים
אשר לא מופיעים ברשימה ,ובלבד שהמקום
הנוסף עונה על ההגדרות הקבועות בסעיף זה.

בעמוד  ,14אזור גיאוגרפי :1
נבקש להוסיף את העיר קצרין (עם קרוב
ל  10,000תושבים) לרשימת הערים
ברשימת אזור זה.
בעמוד  9מסמכי ההליך מעטפה מספר  3מדובר בשגיאת קולמוס.
המציע ירשום על גבי מעטפה מספר " :3הליך
במלל האמור להירשם על המעטפה
מספר  – 36/2020הצטרפות לרשימת מציעים
נשמט חלק מהכיתוב אשר מתייחס
בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות
לנזקי תאונות דרכים כפי שרושמים על
המעטפות האחרות
דרכים לכלי רכב שטח ספורט (ג'יפ)  4X4מנוע
בנזין/דיזל של מדינת ישראל וגופים נוספים
באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ – לידי עו"ד
ורד גלאם".
בנוסף יש לציין על גבי המעטפה את שם היבואן
אשר עבורו מוגשת ההצעה .למעטפה זו יכניס
המציע את מעטפה מס'  1ומעטפה מס' .2
בלוח הזמנים שפרסמתם ,לא ציינתם
מועד לפרסום תשובות לשאלות
ההבהרה.
העדר מועד זה מקשה על התארגנות
להעברת הצעתנו.
מבקשים מועד אחרון לתשובות לשאלות
הבהרה.
סעיף  13לנספח ג' (כתב התיקון להסכם
המסגרת) מפנה לטופס פרטי ספק .טופס
כאמור אינו מצורף למסמכי ההליך.

התקבל/נדחה/אין
שינוי/לא רלוונטי
אין שינוי

התקבל

המזמינה אינה מתחייבת למועד אחרון למענה על
שאלות הבהרה ובכל מקרה תאפשר זמן סביר
למציעים להיערך להגשת הצעותיהם.

אין שינוי

אין צורך לצרף בשלב זה את המסמכים
המצוינים בסעיף .טופס עדכון פרטי ספק והמאה
מבוטלת או אישור פרטי בנק.
טופס עדכון פרטי ספק ישלח למציעים הזוכים
עם סיום ההליך לצורך הקמת ההתקשרות.

אין שינוי
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הצעה של מציע שאינו רשום ברשימת המציעים
מעטפה מס' 3
בתוך המעטפה יש לשים את מעטפה מס'  1ואת מעטפה מס' 2
על המעטפה יש לרשום:
הליך מספר  – 36/2020הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות דרכים לשם הגשת
הצעת מחיר למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות כלי רכב שטח ספורט (ג'יפ)  4X4מנוע בנזין/דיזל – לידי עו"ד
ורד גלאם.
בנוסף יש לציין על גבי המעטפה את שם היבואן אשר עבורו מוגשת ההצעה

מעטפה מס' :1
על המעטפה יש לרשום את שם המציע ובנוסף יש לרשום:
"הליך מספר  – 36/2020הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות
דרכים לשם הגשת הצעת מחיר למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות כלי רכב שטח ספורט
(ג'יפ)  4X4מנוע בנזין/דיזל  -מעטפה מס'  - 1מסמכי ההליך".
למעטפה זו יש להכניס קלסר(שקוף/דק) ובו המסמכים הבאים ,מחולקים לפי החוצצים הבאים:
 .1חוצץ  - 1מסמכי ההליך :כל המסמכים שפורסמו באתר ענבל (לרבות מכתב מענה לשאלות
ההבהרה מיום ___) כשהם חתומים בראשי תיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת המציע
(בתחתית כל עמוד ישנו מקום לחתימה).
 .2חוצץ  – 2נספח א' למסמכי ההזמנה  -נספח תצהירים חתום בחתימה מלאה וכן להחתים עורך
דין לצורך אימות החתימה .יש לצרף לחוצץ זה את כל האישורים הנדרשים במסגרת נספח
התצהירים.
 .3חוצץ  - 3אישורים כנדרש בפרק  3להזמנה כאשר הינם חתומים ובתוקף נכון ליום הגשת
ההצעה( :א) אישור מוסך מורשה מטעם משרד התחבורה; (ב) אישור מוסך מורשה מטעם
היבואן( 1ג) אישור פקיד שומה ,רו"ח או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או
שהוא פטור מלנהלם ,שהינו נוהג לדווח על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס
לפי חוק מס ערך מוסף; (ד) אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.
 .4חוצץ  - 4כתב התיקון נספח ב' והסכם המסגרת נספח ג' למסמכי ההזמנה ,בשני עותקים
חתומים כדין (חתימה וחותמת המוסך על כל עמוד וכן חתימה מלאה וחותמת בסוף הסכם.
יובהר כי אין לכלול במעטפה מס'  1נתונים כספיים כלשהם ,לרבות העתקים או צילומים של
טופס הצעת המחיר או כל חלק ממנו שאם לא כן ,תיפסל הצעתו של המציע על הסף ולא תידון.

מעטפה מס' :2
על המעטפה יש לרשום את שם המציע ובנוסף יש לרשום:
"הליך מספר  – 36/2020הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות
דרכים לשם הגשת הצעת מחיר למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות כלי רכב שטח ספורט
(ג'יפ)  4X4מנוע בנזין/דיזל  -מעטפה מס'  - 2הצעת המחיר".
למעטפה זו יש להכניס רק את הצעת המחיר -נספח ד' למסמכי ההליך.
יובהר כי יש לכלול את הצעת המחיר רק במעטפה זו.
על המציע למלא הצעת מחיר אחת הרלוונטית לכל דגמי היצרן אליהם מוגשת הצעתו.
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הצעה של מציע רשום ברשימת המציעים
מעטפה מס' 3
בתוך המעטפה יש לשים את מעטפה מס'  1ואת מעטפה מס' 2
על המעטפה יש לרשום:
הליך מספר  – 36/2020הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות דרכים לשם הגשת
הצעת מחיר למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות כלי רכב שטח ספורט (ג'יפ)  4X4מנוע בנזין/דיזל – לידי
עו"ד ורד גלאם.
בנוסף יש לציין על גבי המעטפה את שם היבואן אשר עבורו מוגשת ההצעה

מעטפה מס' :1
על המעטפה יש לרשום את שם המציע ובנוסף יש לרשום:
"הליך מספר  – 36/2020הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי
תאונות דרכים לשם הגשת הצעת מחיר למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות כלי רכב
שטח ספורט (ג'יפ)  4X4מנוע בנזין/דיזל  -מעטפה מס'  - 1מסמכי ההליך".
למעטפה זו יש להכניס קלסר (שקוף/דק) ובו המסמכים הבאים ,מחולקים לפי החוצצים
הבאים:
 .1חוצץ  - 1מסמכי ההליך :כל המסמכים שפורסמו באתר ענבל (לרבות מכתב מענה
לשאלות ההבהרה מיום ___) כשהם חתומים בראשי תיבות של מורשי החתימה במציע
וחותמת המציע (בתחתית כל עמוד ישנו מקום לחתימה).
 .2חוצץ  – 2כתב התיקון נספח ב' למסמכי ההזמנה ,בשני עותקים חתומים כדין (חתימה
וחותמת המוסך על כל עמוד וכן חתימה מלאה וחותמת בסוף הסכם.

יובהר כי אין לכלול במעטפה מס'  1נתונים כספיים כלשהם ,לרבות העתקים או צילומים
של טופס הצעת המחיר או כל חלק ממנו שאם לא כן ,תיפסל הצעתו של המציע על הסף ולא
תידון.

מעטפה מס' :2
על המעטפה יש לרשום את שם המציע ובנוסף יש לרשום:
"הליך מספר  – 36/2020הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי
תאונות דרכים לשם הגשת הצעת מחיר למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות כלי רכב
שטח ספורט (ג'יפ)  4X4מנוע בנזין/דיזל".
למעטפה זו יש להכניס רק את הצעת המחיר -נספח ד' למסמכי ההליך.
יובהר כי יש לכלול את הצעת המחיר רק במעטפה זו.

על המציע למלא הצעת מחיר אחת הרלוונטית לכל דגמי היצרן אליהם מוגשת הצעתו.

בברכה,
ענבל חברה לביטוח בע"מ
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