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במסגרת  הלהשיב לשאלת ההבהרה אשר נשאלמתכבדת בזאת "( ענבלחברה לביטוח בע"מ )להלן: " ענבל .1

 .שבנדון מכרזה

  .מכרזי נפרד ממסמכי החלק בלת מהווה האמור להלן כל .2

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

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

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

 על סעיפי המקור יגבר כל האמור בו, מכרזלגרוע מהאמור במסמכי הף ו/או להוסי בכדי זה במסמךככל שיש  .5

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

בעת הגשת על ידי מורשה החתימה כי יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות  יודגש .6

 .מכרזלמסמכי ה 4.2.2.2והכל כמפורט בסעיף  הההצע

 :לשאלה שנשאלה במסגרת המכרז שבנדון ענבלהלן תשובתה של ל .7

 
נספח עיף/פרק/ס מס"ד

 עמוד
/אין תקבל/נדחהה תשובה שאלה

 שינוי/לא רלוונטי
למסמכי  1.5.3סעיף  1

 ההזמנה:
 
מבלי לגרוע "

מהאמור לעיל, 
מוסכם בזאת כי 

לענבל ישנה הזכות 
 להביא את הסכם
ההתקשרות לידי 
סיום, מכל סיבה 

דעה שהיא, בהו
 30מוקדמת של 
ימים מראש 

 ."ובכתב
 

האם גם למציע יש זכות לסיים 
את ההתקשרות לפני סיום 

להתחייב  והחוזה או שעלי
 ?שנים 3מראש לכל ה 

הזכות להביא את הסכם 
ההתקשרות לידי סיום נתונה אך 

 ורק לענבל חברה לביטוח בע"מ.
 

 1.5יובהר כי בהתאם לסעיף 
למסמכי המכרז, תקופת 

ההתקשרות עם המציע הזוכה 
 3חודשים ) 36תהיה למשך 

 שנים(. 
כמו כן, ענבל תהיה רשאית 

בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי 
ולצרכיה, להאריך את תקופת 

ההתקשרות לתקופה או 
 36לתקופות נוספות של עד 

 שנים(. 3חודשים נוספים )
 

ל, יודגש כי על לאור האמור לעי
המציע הזוכה להתחייב לתקופת 

שנים עם  3התקשרות של 
אופציה להארכה בשלוש שנים 

 נוספות.

 אין שינוי

 
 

 בברכה,                                                        
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                          


