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הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי  -הבהרה מטעם המזמינה  הנדון:

פניה לקבלת הצעות למתן  (, לצורך עריכת05/2011תאונות דרכים )מכרז מסגרת לשעבר מס' 

 שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לכלי רכב מסחרי )טנדרים וטנדרונים(

(2019/31מס' )הליך    

 

 בקשר עם ההליך שבנדון: הבהרהלפרסם מספר בזאת  ( מתכבדת"ענבל")להלן:  ענבל חברה לביטוח בע"מ

 .ולאיזה יצרן האם רשומים ברשימת המציעים אחריות המציעים לוודאיודגש כי ב .1

 .m3119@inbal.co.ilאל מול אגף תחזוקת רכבים בחברת ענבל באמצעות דוא"ל  בירור כאמור יעשה

 .12:00בשעה  14.05.2020ליום  07.05.2020המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה נדחה מיום  .2

 . m1931@inbal.co.ilקים יוגשו בכתב לדוא"ל שאלות הספ

תחת לשונית:  www.inbal.co.ilתשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו במכתב הבהרות באתר המזמינה: 

 מכרזים. רק תשובות בכתב אשר יופיעו באתר המזמינה יחייבו משפטית את הצדדים.

וספים מהווה דינת ישראל וגופים נמסגרת למתן שירותי תחזוקה עבור כלי הרכב של מתיקון להסכם  כתב .3

 כותרת המסמך עודכנה בהתאם. .נספח ב' להזמנה

ג' וספים מהווה נספח דינת ישראל וגופים נהסכם מסגרת למתן שירותי תחזוקה עבור כלי הרכב של מ .4

 להזמנה. כותרת המסמך עודכנה בהתאם.

הכוללים   התיקוןכתב הסכם המסגרת ושל מסמכי ההליך, של מעודכנים של  נסחיםסמה המזמינה פר .5

 שינויים כאמור במסמך זה וזה המסמך אותו יש להגיש כאשר הינו חתום. 

  זה יבוא בנוסף לאמור בהזמנה על נספחיה. במסמךהאמור  .6

למען הסר כל ספק, על המציעים חלה החובה להתעדכן באתר המזמינה בדבר שינויים והבהרות נוספות, ככל  .7

 שיהיו כאלו, באתר המזמינה. 

 לא חל כל שינוי והכל כפי שמפורסם באתר ענבל. תנאי מסמכי ההליךב .8

 

ו/או על ההסכם על נספחיהם. למען הסר ספק מציע אינו רשאי לשנות ו/או להתנות על מסמכי ההזמנה להציע הצעות 

ככל שהועברו אי אילו סייגים של מציע להזמנה להציע הצעות על נספחיה ו/או להסכם על נספחיו הרי שבעצם הגשת 

 . הצעתו, מוותר בזאת המציע על כלל הסתייגויותיו

 

 * על המציע להגיש מסמך הבהרות זה כאשר הינו חתום עם הגשת הצעתו.

 

 בברכה,                                                                                                   

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                  
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