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2016ינואר  07 חמישי יום  

"ו טבת תשע"וכ  

 לכבוד,

201523/ל המציעים בהליך סגור שמספרו הק  

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה-הזמנה  להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב עבור 

 הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ מכרז 23/2015

 להלן מספר הבהרות:
 
 האמור בטבלה זה יבוא בנוסף לאמור בהזמנה על נספחיה. .1

 על המציעים חלה החובה להגיש מסמך זה כאשר הינו חתום.  .2

זה וזה המסמך אותו  המזמינה פרסמה את מסמכי המכרז "נוסח מעודכן" הכוללים שינויים כאמור במסמך .3
 יש להגיש. 

למען הסר ספק, כלל תשובות ההבהרה, השינויים והתוספות במסגרת כתב תשובה זה, יחולו על כלל המציעים  .4
 בהליך זה. 

 ביתר מסמכי המכרז על נספחיו לא חל כל שינוי. למעט המצוין במסמך זה,  .5

 שבנדון וכן התייחסותנו: הליךלהלן טבלה המרכזת שאלות הבהרה שהוגשו בנוגע ל .6
 

מס
 "ד

 רזיםתשובת ועדת המכ שאלה  הסעיף

 
1 

מה הכוונה להחלפת היועץ ומתי ואיך  9.6.3
 תתבצע ?

 

המזמינה מבהירה כי כאשר יגיש יועץ מתוך משרד 
שמאים הצעתו, אולם יחפוץ במהלך ההתקשרות 
להחליף עצמו באחר, יגיש השמאי בקשה מנומקת 
בכתב הכוללת את מחליפו והמזמינה תדון 

 בבקשתו. 
2 

המזמינה מבהירה כי ככל שיעלה הצורך בהוספת  בלעדיות" ?מה הכוונה ל"העדר  9.11
שמאי יועץ, בין היתר לאור היקף העבודה שיגדל 
או מכל סיבה אחרת, לשמאי היועץ לא תהא 
בלעדיות על קבלת העבודה ומתן העבודה יהיה או 
באמצעות הרחבת ההתקשרות עם השמאי היועץ 
או באמצעות יציאה להליך נוסף או בכל דרך 

  אחרת, ככל שיראה לה.
3 

נספח א' 
ב' 3טופס 

סעיפים 
 8.3 -ו 8.2

רשמתם דו'ח אבדן מוחלט לניזקי צד ג' 
 )חוו'ד "פרטית"(

מתקבל, מובהר כי מדובר בטעות סופר, המילים 
ראה . 8.3 -ו 8.2"אבדן מוחלט" יימחקו מסעיפים 

  "נוסח מעודכן".   מסמכי המכרז

4 
 -1נספח 
המפרט 
הטכני 
 2.2.1סעיף 

מהו מודל בקרה ? ומה הדרישות 
 מהיועץ לגבי המודל ?

 מובהר כי:

בקרה " -"מודל בקרים" הינו מודל העבודה  .א
מקצועית על תיקוני תאונות דרכים מול 
המוסכים ע"י בקרים מקצועיים כמוגדר 

 ". 1בנספח 

מתן גיבוי  -הדרישות מהיועץ לגבי המודל .ב
 במשרדי ענבל בעת הצורך לבקרים ולשמאים.
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מובהר כי מדובר בעניין שאינו שכיח וקורה 
 לעיתים רחוקות. 

5 
 -1נספח 
המפרט 
הטכני 
 2.2.2סעיף 

מובהר כי פרויקטים רוחביים הם כל פרויקט אשר  מהם פרוייקטים רוחביים ?
המזמינה סבורה כי היא צריכה לעבור בו שינוי 
רוחבי. השמאי ייתן ייעוץ בכל מקרה שכזה 
בתחום מומחיותו. לדוגמא: מדיניות שימוש 

  בחלפים, מדיניות התנהלות מול שמאים וכו'.
6 

 -1נספח 
המפרט 
הטכני 
סעיף 

2.2.4.10 

תיגבור מודל בקרים" למה הכוונה "
 ומהו מודל בקרים ?

   . 4ראה תשובה 

7 
למה הכוונה "הזמנת בדיקת נזקים"  2.3

וץ חשמאי  האם אין זה התפקיד של
 שעובדים מולכם ?

 

מובהר כי זה תפקיד של שמאי החוץ, ניסוח הסעיף 
הינו לשם קביעת אופן הפנייה לקבלת ייעוץ 

 משמאי יועץ. 

8 
 2 נספח

אמנת 
 -השירות

 4.1סעיף 

האם על היועץ להתפנות מכל עיסוקיו 
כל  8-17בין  ולהיות זמין ובכוננות

שעות  80יום,וכל זאת בהיקף עבודה של 
? 

מובהר כי לשון הסעיף דורשת זמינות טלפונית או 
באמצעות דוא"ל בשעות העבודה כמצוין באמנה 
)זמינות הינה גם באמצעות מזכירות( ולא 

  ". "כוננות
9 

הסכם 
התקשרות 

 7.2סעיף 

האם הכוונה לזמן לא מנוצל הינה זמן 
 הנסיעה,ממשרד היועץ למקום הארוע ?

אם הבנתי נכון שנסיעה לאילת/אשקלון 
 /חיפה וכיו'ב תתמחר רק לזמן הפעילות 

 בשטח בלבד ועוד חיוב מרחק נסיעה ?

 

ראה ניסוח מחדש בסעיף התמורה התקבל, 
 בהסכם.

  בגין נסיעות תשולם תמורה כאמור בסעיף
  . 13.9.2להוראת החשב הכללי מס'  4.10

 וממנו  ן ביטול זמן במהלך נסיעה אל היעדבגי
שעת תשולם תמורה של חצי שעה בגין כל 

 בלבד. 31 -נסיעה, החל מהק"מ ה

  ים וביצע יותר מבדיקה הספק לאזור מסוהגיע
אחת או טיפול באירוע אחד, לא תשולם 
תמורה כפולה או עודפת בגין ביטול זמן נסיעה 

 אלא רק לביטול זמן הנסיעה בפועל. 

 לא  לענבל של הספק בגין ביטול זמן נסיעות
 תשולם לספק כל תמורה. 

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

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

 
 

 
 בברכה,                                                                                            

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                  

 


