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2018יוני  40 שני יום  
 לכבוד,

 קהל המציעים

 

הנדון: הבהרה מס' 1- מענה לשאלות הבהרה- מכרז פומבי למתן שירותי תיקון לכלי רכב, רכבי 

משימה/ממוגנים וציוד מנועי, של היחידות המכוסות בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, אשר ניזוקו בתאונות 

 דרכים, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ הליך מס': 04/2018

 
 המזמינה מתכבדת בזה להשיב לשאלות ההבהרה ומובהר כי: 

 אמור בטבלה זה יבוא בנוסף לאמור בהזמנה על נספחיה.ה .1

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

 כלל תשובות ההבהרה, השינויים והתוספות במסגרת כתב תשובה זה, יחולו על כלל המציעים בהליך זה.  .3

למען הסר כל ספק, על המציעים חלה החובה להתעדכן באתר המזמינה בדבר שינויים והבהרות נוספות, ככל  .4
 , באתר המזמינה. ושיהי

על המציעים להגיש מסמכים  "נוסח מעודכן",בהמשך להבהרות מסמכי המכרז עודכנו ופורסמו מסמכים  .5
 רסום מסמך זהאתר ערב פיעים באלו. יוער כי המסמכים הקודמים הורדו מהאתר ומסמכי המכרז המופ

 יחד עם הודעה זו הם המסמכים המעודכנים. 

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

סוג המסמך:  הסעיף  מס"ד
הזמנה/הסכם/נספ

ח )לרבות מס' 
 נספח(/ כללי

 מענה המזמינה ההבהרה/הבקשה /שאלהה עמוד 

 4פרק.  .1
8 

בקשה, מבקש לא לפרסם  22 זכות עיון
למתמודדים את שמות/פרטי 
הלקוחות/ציי הרכב ואת 
המחזור השנתי עימם מבקש 
לא לפרסם את המחזורים 

 השנתיים של החברה 

 מובהר כי:
מציע אשר מעוניין 
לשמור מידע כחסוי 
ימלא את התצהיר 
המיועד לכך. ראה גם 

למסמכי  8.4סעיף 
ההזמנה ונספח א' טופס 

 . 11מס' 

באיזור שבו יפעלו  שני   כללי כללי  .2
 מוסכים זוכים,

האם  מחולקת בניהם כמות 
העבודה ומי מחליט לאיזה 
 מוסך זוכה הרכב יגיע לתיקון?

 מובהר כי:
העבודה חלוקת 

מתבצעת לפי שיקול דעת 
היחידות המכוסות בקרן 
הפנימית ולא לפי שיקול 
דעת ענבל. ראה גם סעיף 

 למסמכי המכרז 1.12.2

גם  באזור ירושלים לא צויין  8 הזמנה להציע הצעות 1.12  .3
 מישור אדומים

כידוע לך חברתינו אשר עובדת 
איתכם נמצאת במישור 

 אדומים 
אזור האם אתם מכניסים גם 

זה למכרז? תחת ירושלים או 
 אזור נפרד?

 

 מובהר כי:
נוי במסמכי אין שי

ההזמנה, מישור אדומים 
מהעיר  אינו חלק
 כרז זה.ירושלים במ

בטבלה במקום היקף כספי של  30 2נספח א' טופס מס'  10  .4
השירות לשנה האם ניתן 

אין שינוי  -נדחה
 סמכי ההזמנה.במ
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להסתפק בכמות רכבים 
 שנכנסו למוסך במהלך השנה?

חלק מרכבי המשטרה מגיעים  46 הצעת מחיר 1נספח  4.1  .5
 -עם צבע פנינה תלת שכבתי 

₪  700האם המחיר של 
ליחידת צבע תקף גם לרכבי 
משטרה שמגיעים עם צבע 
פנינה מטאלי תלת שכבתי או 
שזה נתון לשיקול השמאי כמו 
יחידות צבע גדולות שהשמאי 

 צריך לתת את דעתו?

אין שינוי  -נדחה
 במסמכי ההזמנה. 

אישור קיום  הסכם  .6
 ביטוחים

האם לא להגיש את הטופס  10
חתום ביום הגשת המכרז? 
)אני שואלת לוודא למרות 

 שרשום(

 מובהר כי
בשלב הגשת ההצעה אין 
צורך בהגשת האישור 

 חתום מחברת הביטוח.

הסכם   .7 האם לא לבצע ערבות בנקאית  12 ערבות בנקאית 
ביום הגשת המכרז? )אני 
 שואלת לוודא למרות שרשום(

 מובהר כי
בשלב הגשת ההצעה אין 
צורך בהגשת האישור 

 חתום מהבנק. 

 4, סעיף 1נספח    .8
 להצעת המחיר

מבקש לעדכן את התמורה  46
לצביעת חלק מעטפת 

₪  800ל₪  700ונגזרותיה מ
 מהטעמים הבאים

הינו הסכום שנקבע  ₪  700 .א
 שנים. 4-לפני יותר מ

מאז היו עליות של עשרות  .ב
אחוזים במחירי החומרים 

 והעבודה.

 

אין שינוי  -נדחה
 במסמכי ההזמנה.

 3, סעיף 1נספח    .9
 להצעת המחיר

מבקש לשנות בסעיף זה את  46
 עמלת חלקים 

 5%ולקבוע כי עמלה בגובה של 
תחושב ממחיר ברוטו של 
החלקים )ולא כפי 
שצויין(.העמלה כפי שמחושבת 
כרגע מגלמת עמלה אפקטיבית 

 מעלות ברוטו. 1.5%של כ 
שבפועל אינה מכסה אפילו את 
עלות המחסנאי המטפל 

 בחלקים.

אין שינוי  -נדחה
 במסמכי ההזמנה.

מבקש להוסיף סעיף דמי  46 , 1נספח    .10
שקלים  150טיפול קבועים של 

 Backלכיסוי כל עלויות 

office  הכרוכות בטיפול
 בתביעה. 

צילום בהתחלה ובסוף, בניית 
הצעת מחיר כולל עליות 
חלפים מספק ענבל, הזרמה, 
 דיווח ועדכון במערכת ענבל....

אין שינוי  -נדחה
 במסמכי ההזמנה.

/ עמוד  1מכרז/נספח  3  .11
46 

עמלת  20%מסכימים ל  46
 5%ולא  חלפים

אין שינוי  -נדחה
 במסמכי ההזמנה.

/ עמוד  2מכרז/נספח  1.2  .12
48 

עמלת  20%מסכימים ל  48
 חלפים

אין שינוי  -נדחה
 במסמכי ההזמנה.
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/ עמוד  2מכרז/נספח  6.4.1  .13
52 

אין שינוי  -נדחה לא מוסכם 52
 במסמכי ההזמנה.

/ עמוד  2מכרז/נספח   6.4.2  .14
52 

אין שינוי  -נדחה לא מוסכם 52 
 במסמכי ההזמנה.

מקובל רק בתנאי שמוסכם גם  5 5הסכם / עמוד  7  .15
 על ידי הספק

אין שינוי  -נדחה
 במסמכי ההזמנה.

על  אין התייחסות להתחייבות 7 7הסכם / עמוד   10  .16
מועד התשלום ובאם 

 לא......עמלת פיגורים

 חלקית התקבל
להסכם  10.5ראה סעיף 

פיו הוספו ל "נוסח חדש"
 תנאי תשלום. 

מקובל רק בתנאי שמוסכם גם  9 9הסכם / עמוד  15.2  .17
 על ידי הספק

כי: לאור ר מובה –נדחה 
סעיף  הורחבהשאלה 

להסכם נוסח חדש  15.2
ק תהא זכות לפיו לספ

 שימוע. 

תנאי סף: רישיונות  3.7  .18
 והיתרים

בדרישות סף במכרזים של  13
משרד הביטחון בענפי רכב,  
קיימת דרישת סף של מוסך 

 ISO 9001בעל תקן 
השאלה היא: האם  במכרז זה 

 דרישת סף כזו? נדרשת

במסמכי אין שינוי 
 ההזמנה.

הצעת  – 1נספח  4.1  .19
 מחיר 

תמורה קבועה בגין צביעת  46
חלק מעטפת: מחיר יחידת 

אינו ₪,  700 –צבע שצויין 
 תואם את מחיר השוק.

כמו כן, לא צויין מה קורה 
במידה ומחירי הצבע 

 מתייקרים. 

אין שינוי  -נדחה
 במסמכי ההזמנה.

הצעת  – 1נספח  4.1  .20
 המחיר

חלק מעטפת "רגיל" של  
צבע חד רכב משימה/ממוגן 

שכבתי), מכל סוג ומכל 
המחיר שצוין במכרז  -יצרן

 הינו מחיר עבור צבע בלבד.
לא נלקח בחשבון שברכבי 
משימה, על חלקים שיש לתקן 

יש צורך בעבודת  –ולצבוע 
הכנה משמעותית. לדוגמא: 
לעיתים יש צורך בהסרת 
חומרים מורכבים כמו זפת, 

 סיד, צבע שמן וכו'...
ההכנה לא תומחרה עבודת 

 המתוארת לעיל.

אין שינוי  -נדחה
במסמכי ההזמנה, 

במקרים  בהר כימו
מיוחדים לשק"ד שמאי/ 

 בקר

מהם תנאי התשלום על פי        .21
 המכרז?

 16ראה תשובה 

סעיף  –פרק התמורה  4.1  .22
4 

 עמלת הטיפול בחלפים: 13
מי אמור לשלם את עמלת 

האם  –הטיפול בחלפים 
העמלה תשלום על ידי ענבל או 

תשולם על ידי ספק  –לחילופין 
 החלפים? 

מובהר כי העמלה 
הקרן תשולם ע"י 

הפנימית לביטוחי 
 .הממשלה 

 – 2נספח מספר     .23
המפרט הטכני 
ואמנת השירות 

במקרה של חלק חילופי  48
שלגביו מתעוררים חילוקי 
דעות בין השמאי למנהל 

 . 2בנספח  1.5ראה סעיף 
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הגדרת השירותים 
 המבוקשים

כיצד יש  -העבודה המקצועי  
 להתנהל? 

טופס  -נספח א'   .24
פרטים  – 1מס' 

המציע כללים של 
 ותצהיר

האם החותם בשם המציע יכול  28
להיות מי שאסיפת 
דירקטוריון מטעם המציע 
הסמיכה אותו לחתום בשם 

 המציע על מסמכי המכרז?  

מובהר כי החותם בשם 
המציע הינו מורשה 
החתימה על פי דין 

 במציע. 

מבוקש לדחות את מועד   כללי   .25
 ימים לפחות 10 -ההגשה ב

 חלקית התקבל
המועד האחרון להגשת 
ההצעה יידחה ליום 

 20.06.2018 -רביעי ה
 . 14:00בשעה 

 
 
 

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


