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2016יולי  10 ראשון יום  

ד' תמוז תשע"ו ראשון יום  

 לכבוד,

 

2016/18שמספרו  ל המציעים במכרזהק  

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה- הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תיקון כלי רכב כבדים )מעל 6 טון( 

אשר ניזוקו בתאונות דרכים לכלי הרכב של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי 

 הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ הליך מס': 18/2016

 

 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
 שיהיה, באתר המזמינה. 

 שבנדון וכן התייחסותנו: הליךלהלן טבלה המרכזת שאלות הבהרה שהוגשו בנוגע ל .5
 

מס
 "ד

תשובת ועדת  שאלה הסעיף 
 המכרזים

 
1.  0.10.3 

 האם ניתן להוסיף את העיר מודיעין לרשימת הערים במכרז?
אין שינוי 

 מכרזבמסמכי ה

2.  0.10.3 
 האם ניתן להגדיר את אזור פאתי מודיעין שילת תחת אזור ירושלים?

אין שינוי 
 במסמכי ההליך

3.  0.10.2 
 ק"מ? 30 -ק"מ ל 15 -האם ניתן להגדיל את מגבלת מרחק ה

אין שינוי 
 במסמכי ההליך

4.  2.4.2 
כלי רכב  לרבותלכל סוגי כלי הרכבים מרשתי אכן נותנת שירותי תיקוני פחחות 

משרד התחבורה אשר הסמיך את מרשתי לתת שרות בנושא הפחחות בתקן  כבדים.

מרשתי , בחר שלא לסייג או לפצל תקן זה לכלי רכב כבדים, משמע הדבר כי  070

לטעמנו ציון  סוגי הרכבים. כלהינה בעלת הכישורים המקצועיים הנדרשים לתיקון 

₪,   100,000ניסיון מינימאלי של תיקון כלי רכב כבדים בעלות שנתית כוללת של מעל 

הינו תנאי אשר מהווה מכשלה מיותרת ולא מאפשר לבעלי מוסכים כדוגמת מרשתי, 

שר נותנת שירותי תיקון לכל סוגי הרכבים מרשתי הינה חברה א להתמודד במכרז.

ולחברות ביטוח שונות, לרבות חברת ענבל וזאת ללא העדפה מובהקת לכלי רכב 

ואשר שמה הולך לפניה ₪  10,000,000 –גדולים וזאת במחזור שנתי של למעלה  מ

מרשתי מתקנת כלי רכב כבדים לעת  לעניין מקצועיות, אמינות, איכות וטיב השרות.

עתה בהיקף נמוך מזה הנדרש לעיל, אך בשל כישוריה והתשתית  העומדת לרשותה, 

 לא מן הנמנע כי בהחלט מסוגלת היא לבצע את הנדרש ממנה לכלי רכב גדולים. 

 אבקש לצמצם דרישת היקף התיקון ולהתחשב באמור לעיל.

 

אין שינוי 
 במסמכי ההליך

 כללי  .5
נא  –לא קיבלנו מידע על מכרז זה במיילים המעודכנים אצלכם במערכת, רק במקרה 

 התייחסותכם.
מובהר כי ככל 
שהמציע התכוון 

מאגר המציעים ל
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במכרזי 
זהו  -התחזוקה

מכרז נפרד ושונה 
לתיקון רכבים 
לאחר תאונות 
דרכים ואין בינו 
ובין מכרזי 
המסגרת כל 

 קשר.

 -2נספח   .6
המפרט 

 הטכני

ההזמנה הזו מתייחסת רק למתן הצעת מחיר לשעת עבודה, היכן יש התייחסות 

 מדובר על שעת עבודה( 29)בעמ'  לחלקים?
 -ו 1אה סעיף ר

  2לנספח  6.3.2
  )המפרט הטכני(

 5.3וסעיף 
 להסכם.

 האם הערבויות והביטוח שיש לי אצלכם תקפים גם למכרז זה? כללי  .7

 
מובהר כי מציע 
שהינו ספק של 
ענבל, אם וכאשר 
יוכרז כזוכה 

יציג  -במכרז זה
ערבות נוספת. 
בכל מקרה 
מובהר כי אין 
להציג בשלב זה 
ערבות מהבנק 
אלא לאחר 

 הודעת הזכייה. 

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

ו/או להסכם על נספחיו הרי שבעצם הגשת ככל שהועברו אי אילו סייגים של מציע להזמנה להציע הצעות על נספחיה 
 . הצעתו, מוותר בזאת המציע על כלל הסתייגויותיו

 
 

 בברכה,                                                                                            
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                  
 


