יום שלישי 02 ,במרץ 2021

הנדון :תשובה לשאלת הבהרה אשר נשאלה במסגרת מכרז פומבי לבחירת מומחה הנדסי לביצוע בקרה על
ההשקעות המדווחות לרשות להשקעות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט – 1959
בפרויקט הרחבה של מפעל אינטל אלקטרוניקה בע"מ
מכרז מספר 44/2020
 .1ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן" :ענבל") מתכבדת בזאת להשיב לשאלת ההבהרה אשר נשאלה במסגרת
המכרז שבנדון.
 .2כל האמור להלן מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .3אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים האמורים במסמך זה ,תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז.
 .4יובהר 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.
 .5ככל שיש במסמך זה בכדי להוסיף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי המכרז ,כל האמור בו יגבר על סעיפי המקור
 בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו. .6יודגש כי יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי מורשה החתימה בעת הגשת
ההצעה והכל כמפורט בסעיף  4.2.2.2למסמכי המכרז.
 .7להלן תשובתה של ענבל לשאלה שנשאלה במסגרת המכרז שבנדון:
מס"ד

פרק/סעיף/נספח
עמוד

1

סעיף  1.5.3למסמכי
ההזמנה:

"מבלי לגרוע
מהאמור לעיל,
מוסכם בזאת כי
לענבל ישנה הזכות
להביא את הסכם
ההתקשרות לידי
סיום ,מכל סיבה
שהיא ,בהודעה
מוקדמת של 30
ימים מראש
ובכתב".

תשובה

שאלה
האם גם למציע יש זכות לסיים
את ההתקשרות לפני סיום
החוזה או שעליו להתחייב
מראש לכל ה  3שנים ?

הזכות להביא את הסכם
ההתקשרות לידי סיום נתונה אך
ורק לענבל חברה לביטוח בע"מ.

התקבל/נדחה/אין
שינוי/לא רלוונטי
אין שינוי

יובהר כי בהתאם לסעיף 1.5
למסמכי המכרז ,תקופת
ההתקשרות עם המציע הזוכה
תהיה למשך  36חודשים (3
שנים).
כמו כן ,ענבל תהיה רשאית
בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי
ולצרכיה ,להאריך את תקופת
ההתקשרות לתקופה או
לתקופות נוספות של עד 36
חודשים נוספים ( 3שנים).
לאור האמור לעיל ,יודגש כי על
המציע הזוכה להתחייב לתקופת
התקשרות של  3שנים עם
אופציה להארכה בשלוש שנים
נוספות.

בברכה,
ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ – רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,70100 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778100 :
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778100

