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 הנדון: תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי למתן שירותי שינוע רכבים של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה 

 בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 2020/43מספר:  הליך

מתכבדת בזאת להשיב לשאלות ההבהרה אשר נשאלו במסגרת "( ענבלחברה לביטוח בע"מ )להלן: " ענבל .1

 .שבנדון הליךה

 .הליךי נפרד ממסמכי החלק בלת מהווההאמור להלן  כל .2

המשמעות שנקבעה להם במסמכי תהיה  זה, במסמךלכל המונחים האמורים אלא אם נאמר אחרת,  .3

 .ההליך

דרך אחרת על ידי מי מטעם  יובהר כי אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכל .4

זה  במסמךכמפורט  ןההבהרות הינכל צורה שהיא. ניתנו, בכל ו/או על ידי כל גורם אחר, ככל ש ענבל

 בלבד.

על סעיפי  יגבר כל האמור בו, הליךלגרוע מהאמור במסמכי הף ו/או להוסיבכדי  זה במסמךככל שיש  .5

 בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו. - המקור

שינויים כאמור  "נוסח חדש" הכולל סכם ההתקשרותה -נספח ג' להזמנה המזמינה פרסמה את  .6

  ם.כאשר הינו חתובמסגרת ההצעה אותו יש להגיש  ההסכםבמסמך זה וזה 

בעת הגשת על ידי מורשה החתימה כי יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות  ודגשי .7

 .למסמכי ההליך 5.2.2והכל כמפורט בסעיף  הההצע

 לשאלות שנשאלו על ידי המציעים: של ענבללהלן התשובות וההבהרות  .8

 
 התשובה השאלה מס"ד

נבקשכם לספק מידע בדבר כמות  -  2.4סעיף  9עמוד  1
שינועים יומית ממוצעת בחודשים האחרונים כולל 
 'פילוח של שינוע לצורך תחזוקה , תקלות , טסט וכו

נתונים מוערכים בשלב הראשוני להתקשרות 
 לתקופה של שנה:

 שינועים למבחני רישוי  1,500 -כ 
 שינועים למוסך. 5,200 -כ
 

נתונים בשימוש של מלוא הרכבים הפרטיים 
והמסחריים בשירותי השינוע, בכל אירוע, 

 לתקופה של שנה: 
 שינועים למבחני רישוי. 5,800 -כ 
 שינועים למוסך.  26,650- כ
 
 
כי במשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות ודגש י

אינה מחויבת בכמות הרכבים  המזמינה ההארכה,
 שישונעו, אם בכלל, ולספק לא תהיה כל טענה בקשר לכך. 

נבקשכם לספק מידע בדבר פילוח  -  2.4סעיף  9עמוד  2
 .'גיאוגרפי של מכוני רישוי , מוסכים וכו

להלן פילוח גיאוגרפי של מכוני הרישוי והמוסכים. יודגש 
 :מדובר ברשימה סגורה כי אין

 
אשדוד, אשקלון, אור יהודה , באר שבע, בית – מכוני רישוי

שמש, הרצליה, חיפה, טבריה, ירושלים, מודיעין, מישור 
ה, קיבוץ אפיקים, רמלה , אדומים, פרדס חנה , פתח תקוו

 .תל אביב
 

אשדוד, אשקלון, אור יהודה , באר שבע, בית  - מוסכים
שמש, הרצליה, חיפה, טבריה, ירושלים, מודיעין, מישור 
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אדומים, פרדס חנה , פתח תקווה, נצרת , רמלה , תל אביב 
יפו , אור יהודה ,יהוד, ניר צבי ,כרמיאל , אילת, חולון, 

חדרה, ראשון לציון, עכו, קריית שמונה, נתניה, נשר, באר 
, עפולה , תל חנן, כפר סבא, רעננה, רחובות , הוד יעקב

 השרון, בני ברק, קריית אתא ,אשדות יעקב , נהריה . 
קבעתם הצמדה למדד  - 10.4סעיף  18עמוד  3

שנים במכרזים  3המחירים לצרכן רק לאחר 
 18ממשלתיים נהוג לבצע הצמדה למחיר לאחר 

 . חודש , נבקשכם לעדכן

 ות עודכן כדלקמן:להסכם ההתקשר 10.3סעיף 
 

ותמומש אופציית תקופת ההארכה כאמור  במידה .10.3
התמורה לעיל תהיה צמודה  בהסכם על נספחיו,

לשינויי במדד בין המדד היסודי למדד הידוע בתום 
 12ומדי מיום חתימת ההסכם,  חודשים 18 שנים 3

חודשים מאותו המועד. המחיר לא יפחת בכל 
 של המציע. מקרה מתחת להצעת המחיר המקורית

המדד היסודי הוא המדד הידוע לתאריך החתימה 
 על ההסכם.

מחיר זה אינו  -  התמורה, מחיר מקסימום – 4פרק  4
מוצמד לערך כספי אבסולוטי כגון השכר הממוצע 

מחיר המקסימום קבוע ללא התאמות  .במשק
לשינוים בשוק דבר אשר הגרום לאנומליה בין 

 התמורה לשכר העובדים
לבקש להצמיד את מחיר המקסימום הנקוב אם ניתן 

 במכרז לשכר הממוצע במשק באחוזים?

 הבקשה נדחית.
להסכם  10.3לעיל בדבר עדכון סעיף  3ראו סעיף 

 ההתקשרות שעניינו הצמדת התמורה למדד.

 

 
 בברכה,

 מענבל חברה לביטוח בע"


