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  2022מרץ  22

 

 הדיור נהלמ עבור מכרזים של וניהול לכתיבה חיצוניים יועצים לבחירת פומבי מכרז

 2 הודעה מס' -נוספות שאלות הבהרה– 03\2022 מספר הליך -הממשלתי

 

 כללי:-א

מתכבדת בזאת להשיב לשאלות ( "המזמינה"ו/או  "ענבל"ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: 

 הליך דנן:הבהרה אשר נשאלו במסגרת ה

  .ההזמנהחלק בלתי נפרד ממסמכי  מהווה כל האמור להלן .1

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים במסמך זה, תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי  .2

 ההזמנה.

מסמכי ההזמנה, לרבות בעל באין להסתמך על כל הסבר או פירוש הניתן שלא דרך הבהרה זו או  .3

 . פה על ידי מי מטעם המזמינה או על ידי כל גורם אחר, בכל פורום או צורה שהיא

על  יגבר, כל האמור בו הליךלהוסיף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי ה בכדי במסמך זהככל שיש  .4

 בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו. -זמנה המקורי נוסח מסמכי ההסעיפי 

, כפי 13:00, בשעה 1.4.2022המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום  בהמשך לבקשת מציע, .5

 שפורסם באתר ענבל.

על המציעים להתבסס על  .רה מטה, פרסמה ענבל מסמכי מכרז מתוקניםהבהמשך לשאלות ההב .6

 במכרז. כאמור לשם הגשת הצעתם מתוקןהנוסח ה

 להלן התשובות וההבהרות של ענבל לשאלות שנשאלו על ידי המציעים: .7

 

 שאלות ותשובות-ב

 

שכותבי המכרזים כך  מקצועיים( סף)תנאי  13.2.1סעיף ענבל מתבקשת לתקן את שאלה:  .1

תעשייה "יועץ"(, יוכלו להיות גם בעלי תואר בהנדסת -במסגרת המכרז )המוגדרים כהמוצעים 

 .(רק עורכי דין ולא) וניהול

בשל הייעוץ המשפטי  .שאלה זו כבר נשאלה במסגרת שאלות ההבהרה הקודמות תשובה:

המקיף המבוקש במסגרת השירותים המבוקשים, מעבר לכתיבת המסמכים עצמם, הבקשה 

 נדחית.

 

של תנאי למסמכי ההזמנה כך שדרישת הניסיון  13.2.2ענבל מתבקשת לתקן את סעיף שאלה:  .2

 .3.1.5תכלול גם את השירותים המבוקשים בסעיף הסף 

 שאלה זו כבר נידונה בשאלות ההבהרה הקודמות, הבקשה נדחית. תשובה:

 

השיפוי מהספק יעשה  כך שדרישתלהסכם )נספח ט'(,  8.4 סעיף : ענבל מתבקשת לתקןשאלה .3

 דין שלא עוכב ביצועו. עפ"י פסק דין שלא עוכב ביצועו או על פי פשרה שקיבלה תוקף של פסק
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באשר לשיפוי ענבל בגין הוצאות לרבות הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד וכו', מבוקש לקבוע כי מקום 

 שבו עומדת לספק חובת שיפוי, תהיה לספק הזכות לנהל ההליך על חשבונו בשם ענבל.

כל  בשם ענבל ן הספקעל חשבו משפטי לנהל הליךהבקשה נדחית, למעט קביעת הזכות  תשובה:

 עת שעומדת בפניו חובת שיפוי, וזאת לאחר אישורה של ענבל בכתב ומראש.

 

כך שיתווספו לאחר המילים: להסכם )נספח ט'(  9.4ענבל מתבקשת לתקן את סעיף שאלה:  .4

ג שהם..." "בגין כל פגיעה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה ו/או הפסד, מכל מין וסו

יב בתשלומו על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו או עפ"י פשרה שהספק את המילים: "שענבל תחו

 הסכים לה ואשר קיבלה תוקף של פסק דין".

 הבקשה נדחית. תשובה:

 

". מיד: "המילה את למחוקולהסכם )נספח ט'(  9.5ענבל מתבקשת לתקן את סעיף שאלה:  .5

 .ד"לפס בכפוף יעשה ענבל פיצוי או/ו שיפוי כי מבוקש 8.4 לסעיף בדומה

 הבקשה נדחית. תשובה:

 

זה את המלל  סעיףולהוסיף בסוף להסכם )נספח ט'(  9.6לתקן את סעיף ענבל מתבקשת שאלה:  .6

: "ובלבד שהסכמה כאמור לא תמנע מטעמים סבירים ולא תטיל על הספק תשלומים ו/או הבא

 הוצאות בלתי סבירים. ענבל מתחייבת לשתף פעולה ולסייע לספק בניהול ההגנה".

 הבקשה התקבלה. תשובה:

 

 המופיעה הביטוחים מרשימת למחוקלהסכם )נספח ט'( ו 10לתקן סעיף ענבל מתבקשת שאלה:  .7

 ביטוח, קבלניות עבודות ביטוח, מוצר חבות ביטוח, רכש ביטוח: "הבאים הביטוחים את בסעיף

 ".רכב כלי ביטוח, מוצר/מקצועית אחריות משולב

 מציינת "לפי העניין".הבקשה נדחית. לשון הסעיף  תשובה:

 

ובמקום המילה "מתודולוגיה", להסכם )נספח ט'(  11.3לתקן את סעיף ענבל מתבקשת שאלה:  .8

לכתוב "השירותים". כמו כן, במקום המילים: "הגשת המתודולוגיה במלואה" מתבקשת ענבל 

 לרשום: "ביצוע השירותים בפועל".

 הבקשה התקבלה. תשובה:

 

 של במקרה: "המילים במקוםולהסכם )נספח ט'(  11.4את סעיף ענבל מתבקשת לתקן שאלה:  .9

 ".יוכח באם" שירשם מבוקש" חשד

 הבקשה התקבלה חלקית. הסעיף יקבע "במקרה של חשד סביר". תשובה:

 

 בברכה ובהצלחה,      

 עו"ד נטליה אייזנפלד


