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 הנדון: תשובות לשאלות הבהרה

הליך מס' 35/2020- מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות - מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן 
 הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 הליךההבהרה אשר נשאלו במסגרת המתכבדת בזאת להשיב לשאלות "( ענבלחברה לביטוח בע"מ )להלן: " ענבל .1
 .שבנדון

  .הליךחלק בלתי נפרד ממסמכי ה מהווה האמור להלן כל .2

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

 דרך אחרת על ידי מי מטעם ענבל יובהר כי אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכל .4
 .זה בלבד במסמךכמפורט  ןההבהרות הינכל צורה שהיא. ניתנו, בכל ו/או על ידי כל גורם אחר, ככל ש

 - על סעיפי המקור יגבר כל האמור בו, מכרזף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי הלהוסי בכדי זה במסמךככל שיש  .5
 הוספו.בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או 

כמפורט  הבעת הגשת ההצעעל ידי מורשה החתימה יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות  .6
 במסמכי ההליך.

  :לשאלות שנשאלו על ידי המציעים להלן התשובות של ענבל .7
 
פרק/סעיף מס'

/נספח 
 עמוד

התקבל/נדחה/ תשובה שאלה
אין שינוי/לא 

 רלוונטי
בתנאי הסף להגשת הצעה אנחנו עומדים  כללי 1

הצעות  2להגיש ניתן : האם לזוג הסלים
 נפרדות?

לא.  מציע העומד בתנאי הסף רשאי 
משני  אחדלהגיש הצעתו עבור 

 הסלים.

 אין שינוי

קיימת התייחסות לחוצץ , 11עמוד  4 בפרק 4פרק  2
 . 3ולא לחוצץ מס'  4מס' 

מדובר בטעות סופר, הכוונה לחוצץ 
 .4במקום מס'  3מס' 

 אין שינוי

האם ניתן לשלוח את המכרז במייל או שיש  1פרק  3
להדפיס את כל החומר ולהעבירו פיזית 

 ?אליכם

יש להגיש את מסמכי ההליך לא. 
המלאים כמפורט בהרחבה בסעיף 

הגשה  -למסמכי המכרז  1.15
למשרדי  במסירה ידנית בלבד

 המזמינה.

 אין שינוי

יכולים להעביר לכם דוחות שלנו אנו לא  5פרק  4
שנעשו עבור חברות אחרות מאחר ויש 

 .שמירת סודיות
 

אנו כן יכולים לרשום לכם עבור מי עשינו 
חקירות ואם תרצו נעביר לכם שמות של 
נציגים שיוכלו לתת לכם את המלצותיהם 

 .על העבודה שלנו
 

אנו עובדים עם ענבל כבר המון שנים ויש 
דוחות שלנו שמהם ברשותכם לא מעט 

תוכלו לבחון ולראות את צורת העבודה 
 שלנו בכל מה שקשור בחקירת שריפות.

ראשית, ניתן להעביר את המסמכים 
הנדרשים תוך מחיקה של פרטים 
מזהים. שנית, נסב את תשומת 

לעניין  4נספח א' סעיף מס' לבכם ל
סימון חומרים שלדעת המציע הינם 

של סודיים. בשים לב לשיקול דעתה 
ועדת המכרזים לגבי סודיות החומר 

 כל מקרה לגופו.   -
 

במסגרת נספח ב' להליך יש לציין 
דוחות חקירה  20 -פרטים בנוגע ל

אשר נכתבו במהלך השנתיים 
 האחרונות. 

 
ככל ויש דוחות שנכתבו עבור 
המזמינה ומצוינים במסגרת הנספח 
אזי ניתן לצרפם לצורך מתן ניקוד 

 .5כאמור בפרק 

ינויאין ש  

 
 

 בברכה,
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                          


