יום רביעי  12מאי 2021
הנדון :תשובות לשאלות הבהרה
מכרז פומבי למתן שירותי תיקון נזקי תאונות דרכים לאופנועים וקטנועים של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור
הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
הליך מספר06/2021 :
.1
.2
.3
.4

.5
.6

.7
.8

ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן" :ענבל") מתכבדת בזאת להשיב לשאלות ההבהרה אשר נשאלו במסגרת
ההליך שבנדון.
כל האמור להלן מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים האמורים במסמך זה ,תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי
ההליך.
יובהר כי אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם
ענבל ו/או על ידי כל גורם אחר ,ככל שניתנו ,בכל צורה שהיא .כל ההבהרות הינן כמפורט במסמך זה
בלבד.
ככל שיש במסמך זה בכדי להוסיף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי ההליך ,כל האמור בו יגבר על סעיפי
המקור  -בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו.
המזמינה פרסמה את נספח ד' – מפרט הטכני ,אמנת השירות והגדרת השירותים המבוקשים "נוסח
מעודכן" הכוללים שינויים כאמור במסמך זה וזה המסמך אותו יש להגיש במסגרת ההצעה כאשר הינו
חתום.
יודגש כי יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי מורשה החתימה בעת הגשת
ההצעה והכל כמפורט בסעיף  6.1.4למסמכי ההליך.
להלן התשובות וההבהרות של ענבל לשאלות שנשאלו על ידי המציעים:
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מס"ד
1
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הבהרה

נוסח הסעיף לאחר ההבהרה

סעיפים  1.1.3 – 1.1.2לנספח ד למסמכי ההליך – המפרט הטכני ,אמנת
עודכנו סעיפים  1.1.3 – 1.1.2לנספח ד
למסמכי ההליך – המפרט הטכני ,אמנת השירות והגדרת השירותים המבוקשים עודכנו כדלקמן:
השירות והגדרת השירותים
המבוקשים
 1.1.2במקרה של תאונה ,יספק המוסך תספק ענבל לספק את
החלפים הדרושים לצורך ביצוע התיקון והתשלום יבוצע בהתאם
לאחוזי ההנחה הקבועים בפרק  4למסמכי ההזמנה ,.המוסך יבצע אך
ורק את העבודה הנדרשת לצורך התיקון וזאת ללא תוספת כלשהי
במחיר .העלות תכלול את מחיר העבודה בלבד – בכפוף להנחה שיציע
הספק במכרז .
 1.1.3יובהר כי המזמינה שומרת על זכותה לספק את החלפים
הדרושים לצורך ביצוע התיקון על ידי המוסך לפי שיקול דעתה.
במקרה זה של אספקת החלפים על ידי המזמינה ,המוסך יבצע אך ורק
את העבודה הנדרשת לצורך התיקון וזאת ללא תוספת כלשהי במחיר.
העלות תכלול את מחיר העבודה בלבד – בכפוף להנחה שיציע הספק
במכרז זה .מציע הזוכה יהיה זכאי לתשלום בגין טיפול בחלפים בסך
 5%מעלות החלק .למען הסר כל ספק "עלות החלק" הינה עלות החלק
לענבל.
עודכן סעיף  7.4.1לנספח ד למסמכי
ההליך – המפרט הטכני ,אמנת השירות
והגדרת השירותים המבוקשים

סעיף  .7.4.1לנספח ד למסמכי ההליך – המפרט הטכני ,אמנת השירות
והגדרת השירותים המבוקשים עודכן כדלקמן:
"לשכור אופנוע ו/או קטנוע חלופי מסוג האופנוע ו/או קטנוע השוהה
במוסך הזוכה או ברמה שוות ערך או רכב ממוזג אוטומט ,נפח מנוע 1300
סמ"ק (להלן" :האופנוע ו/או קטנוע כלי הרכב החלופי") על חשבון
המוסך הזוכה וזאת למשך כל תקופת שהיית היתר .במקרה זה תהא
רשאית ענבל לקזז את עלות השכרת האופנוע ו/או קטנוע כלי הרכב
החלופי מהתמורה לה יהיה זכאי הספק" .

השאלה

תשובת המזמינה
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היום בבעלותי מוסך פרטי וברצוני
להשתתף במכרז האמור אבל הוא מוגבל
לערים ספציפיות ומודיעין אינה ביניהם.
מיקום המוסך במרכז בין ירושלים
לת''א ובסמיכות לכבישים ראשיים
במדינה [  ]431\443\6\1מאפשר לי לתת
שירות לכלל האופנועים הנעים באזור
הגיאוגרפי במרכז הארץ.
לאור זאת האם יש אפשרות להשתתף
במכרז הנ''ל?

הפריסה הגיאוגרפית הקבועה במסמכי ההליך נובעת הן מהצרכים
המקצועיים והן מהצרכים המבצעיים של היחידות השונות ,והן מיעדי
ומדדי השירות שענבל מחויבת לספק להן ,לרבות זמן הגעה ומרחק
נסיעה למוסכים .כל אלו הובאו בחשבון אל מול מספר הרכבים
הידועים לענבל באזור הגיאוגרפי והיקפי הטיפולים הצפויים.

4

אנו מוסך יבואן ולכן האם המכרז יכול
לכלול רק את האופנועים המיובאים על
ידנו או מותגים מיבואנים אחרים ?

כאמור בסעיף  1.16.8למסמכי ההליך ,בכוונת ענבל לבחור בהצעות
למוסכים בהתאם לחלוקה הגיאוגרפית המפורטת בסעיף 1.16.1
להזמנה להציע הצעות .לפיכך ,הצעה בתחומי עיר שאינה מפורטת
בטבלה בסעיף  ,1.16.1לא תיבדק ותיפסל ,אלא אם מדובר ביישוב
כאמור בסעיף  1.16.7למסמכי ההליך.
לנוחיותכם ,להלן נוסח סעיף  .1.16.7למסמכי ההליך:
 .1.16.7.1מציע יגיש הצעתו לעיר בה הינו מצוי" .עיר" לעניין זה –
תחום השיפוט המוניציפאלי של אותה העיר הנדרשת
בגבולותיה המפורסמים בהתאם להוראות התוספת
הראשונה לפקודת העיריות.
 .1.16.7.2מציעים המצויים ב"התיישבות קטנה" (התיישבות קטנה
לעניין סעיף זה :התיישבות בעלת פחות מ 20,000 -תושבים
כגון קיבוצים ו/או מושבים ו/או יישובים קהילתיים ו/או
יישוב) המצויים במרחק של עד  15ק"מ מעיר נדרשת כאמור
לעיל ,יגישו הצעתם לעיר הנדרשת והצעתם תיבדק ביחס
לאותה העיר .
 .1.16.7.3מובהר כי מטרת סעיף זה הינה הענקת זכות שווה למוסכים
המצויים בהתיישבויות קטנות להשתתף במכרז .ההחלטה
האם מציע עונה להגדרה התיישבות קטנה כאמור לעיל
נתונה לוועדת המכרזים בלבד .במקרים מיוחדים לוועדת
המכרזים שמורה הזכות לקבוע כי מציע המצוי בהתיישבות
בעלת יותר מ 20,000 -תושבים ייחשב להתיישבות קטנה.
סעיף  1.2.3למסמכי ההליך קובע כדלקמן:
" מובהר בזאת כלפי מציעים ,שהינם מוסכים אשר זכו במכרזים
קודמים שפורסמו על ידי ענבל ו/או אשר יגישו הצעתם גם במסגרת
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לנו יש הסכמי תחזוקה עם ענבל כולל
תיקון תאונות במכרזים קודמים .האם
הסכמי המכרזים הללו יכללו את המכרז
הזה (? )06/2021
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אנו רוכשים חלקים מהיבואן הרשמי.
האם במסגרת המכרז הנ"ל נצטרך
לעבוד עם חברות נוספות שמייבאות ?
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אנו היום עובדים מול עינבל בתחזוקה
וגם בתאונות עבור קטנועים ואופנועים.
האם ניתן יהיה לשלוח את ההצעה מבלי
כל הטפסים הנלווים כיוון שיש לכם
במערכת אותנו?
אין ברשותנו כלים חלופיים לתת
לשוטרים.
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האם נדרש להחתים את הטפסים ע"י
עורך דין מטעם חברתנו או להשאיר את
סעיפי עורך הדיף פתוחים עבור החברה
המקבלת.
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הזמנה זו ,כי במידה ויזכו  -כללי תיקון התאונות האמורים במכרז זה
יחולו במקום האמור במכרזים הקודמים ובנוסף הצעת המחיר אשר
תחייבם תהיה ההצעה הזולה ביותר הקיימת אצל המזמינה ו/או אצל
המדינה ו/או מי מטעמם .מובהר עוד כי מוסך שיגיש הצעתו במכרז זה
יטפל בתיקון תאונות בכלל היצרנים ולא יהא רשאי בשום אופן לסרב
לקבל אופנוע/קטנוע לתיקון מכל סוג או יצרן".
סעיף  1.2.3למסמכי ההליך קובע כדלקמן:
" מובהר בזאת כלפי מציעים ,שהינם מוסכים אשר זכו במכרזים
קודמים שפורסמו על ידי ענבל ו/או אשר יגישו הצעתם גם במסגרת
הזמנה זו ,כי במידה ויזכו  -כללי תיקון התאונות האמורים במכרז זה
יחולו במקום האמור במכרזים הקודמים ובנוסף הצעת המחיר אשר
תחייבם תהיה ההצעה הזולה ביותר הקיימת אצל המזמינה ו/או אצל
המדינה ו/או מי מטעמם .מובהר עוד כי מוסך שיגיש הצעתו במכרז זה
יטפל בתיקון תאונות בכלל היצרנים ולא יהא רשאי בשום אופן לסרב
לקבל אופנוע/קטנוע לתיקון מכל סוג או יצרן".
יודגש כי הזכיה בהליך שבנדון ( )06/2021הנה ביחס לתיקון נזקי
תאונות דרכים בלבד ועל כן האומר בסעיף  1.2.3למסמכי ההליך
מתייחס להצעות המחיר בגין שירותי תיקון נזקי תאונות דרכים בלבד.
אספקת החלפים מוסדרת בסעיפים  1.1.3 – 1.1.2לנספח ד למסמכי
ההליך – המפרט הטכני ,אמנת השירות והגדרת השירותים
המבוקשים (יודגש כי נוסח הסעיפים עודכן כאמור לעיל).
כאמור בסעיף  5.1למסמכי ההליך  .5.1ההצעה המוגשת על ידי המציע
תכלול את כל המסמכים כמפורט בהזמנה כאשר הם מלאים וחתומים.

השאלה אינה ברורה.
השירותים המבוקשים אינם כוללים אספקת כלי רכב חלופי למקבלי
השירותים.
יובהר כי סעיף  7.4.1לנספח ד למסמכי ההליך  -המפרט הטכני ,אמנת
השירות והגדרת השירותים המבוקשים (יודגש כי הסעיף עודכן כאמור
לעיל) קובע כי המזמינה היא זו הרשאית לשכור כלי רכב חלופי ולקזז
את העלות מן המוסף ולא כי המוסך יספק את כלי הרכב החלופי.
כאמור בסעיף  5.1למסמכי ההליך  .5.1ההצעה המוגשת על ידי המציע
תכלול את כל המסמכים כמפורט בהזמנה כאשר הם מלאים וחתומים.
בהתאם לסעיף  .6.1.1למסמכי ההליך על המציע להצהיר כמשמעותו
בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות (נוסח חדש) ,התשל"א –  ,1971על
התצהירים המפורטים בנספחים א' ו-ו' ולצרף אליהם את כלל
התעודות והמסמכים הנדרשים בגוף התצהירים ,לחתום בסוף המסמך
בחתימה מלאה וכן להחתים עורך דין לצורך אימות חתימתו.

בברכה,
ענבל חברה לביטוח בע"מ
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