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 2022מרץ  03 חמישי יום

 :לכבוד

 הקרן אמצעותם משפטיים למדינה בתחום הרכב )רכוש( בלמתן שירותימכרז פומבי משלים ב המשתתפים

 2022/04 – הפנימית לביטוחי הממשלה, בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 א.ג.נ.,

  1מכתב הבהרות מספר הנדון: 

( ו/או "המזמינה" "ענבל")להלן: לביטוחי הממשלה  כמנהלת הקרן הפנימית ,ענבל חברה לביטוח בע"מ

 כדלקמן: בנדוןשונים והבהרות לתנאי ההליך מתכבדת לפרסם בזאת עדכ

המציע נדרש לחתום על מכתב זה בראשי  מכתב הבהרות זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה. .א

 תיבות ולצרפו כחלק מההצעה.

בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים  .ב

 ההזמנה.

ועדת ואין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם  .ג

המכרזים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור 

וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות  במסמכי המכרז וכן כל הפירושים

 ועדת המכרזים, ככל שיצאו. ונוספים שיצאו מטעם 

 אין בהודעה זו כדי לשנות מהוראות מסמכי ההזמנה, אלא ככל ששינוי כזה נעשה במפורש. .ד

 :בהרה שהוגשו בנוגע להליך וכן התייחסותנוהאלות הל שלהלן טבלה מרכזת ש .ה

 

 מענה מטעם המזמינה ת הבהרהשאל מס"ד

במודעת פרסום המכרז צוין   .1
כי "השירותים יינתנו 
בפריסה כלל ארצית למעט 

האם קיים  חיפה והצפון".
מכרז נפרד למתן שירותים 

 בחיפה והצפון?
 

למכרז פומבי שענבל פרסמה  משליםהליך זה הינו הליך 
בעבור מתן השירותים המבוקשים בפריסה ארצית. בהליך 

שני משרדי עורכי דין ם מבקשת ענבל להתקשר עם המשלי
אשר ייתנו את השירות בכל הארץ למעט באזור חיפה והצפון 

במסגרת  לענבל התקשרות עם משרדים בתחום קיימתשם 
 המכרז המקורי.

האם משרדי עורכי דין אשר   .2
עובדים עם ענבל כיום 
נדרשים להגיש הצעה חדשה 

 זה? כרז משליםמבמסגרת 

י עורכי הדין אשר זכו במסגרת המכרז התקשרות עם משרדה
עומדת בעינה. אין  –המקורי למתן השירותים בתחום הרכב 

 צורך להגיש הצעה חדשה/נוספת. 

אילו מסמכים נדרש להגיש   .3
 8-ו 2, 1בחוצצים 

יש להגיש את נספח התצהירים בלבד כשהוא  – 1בחוצץ 
חתום בראשי תיבות בכל עמוד וכן בחתימה מלאה בסוף 

 ובאימות חתימה באמצעות עורך דין.המסמך 

 

יש להגיש את הסכם ההתקשרות בלבד כשהוא  – 2בחוצץ 
חתום בראשי תיבות בכל עמוד וכן בחתימה מלאה בסוף 

 ההסכם.
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יש להגיש את כלל נספחי ההסכם הבאים כשהם  – 8בחוצץ 
 חתומים בראשי תיבות בכל עמוד:

 . אישור עריכת ביטוחים1

 . הנחיות עבודה2

 יף שכר הטרחה. תער3

  . דרישות מחשוב ושאלון אבטחת מידע4

 . כתב התחייבות לסודיות5

 . מכתב הבהרות זה6

 
 

 

 בכבוד רב,

 מענבל חברה לביטוח בע"


