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 לכבוד,

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

 הנדון: תשובות לשאלות הבהרה- מכרז פומבי לקבלת שירותי פיתוח ואספקת רישוי עבור כלי דוחות 

 בחברת ענבל חברה לביטוח בע"מ הליך מס': 23/2016

 לפרסם את מסמך התשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו.המזמינה מתכבדת בזה  .1

במקביל  באתר האינטרנטפרסמה מובהר כי במסמכי ההזמנה בוצעו שינויים רבים, אשר על כן המזמינה  .2

 מסמכי המכרז. שהם הגרסה העדכנית ל "נוסח חדש"מסמכי ההזמנה להודעה זו גם את 

המסמכים המזמינה לא תקבל את מסמכי ההזמנה בגרסתם הקודמת ועל המציעים חלה החובה לוודא ש .3

 .ינות המילים : "נוסח חדש"()מצד ימין בכותרת מצו המוגשים הינם מסמכי ההזמנה נוסח חדש

  על המציעים חלה החובה להמשיך ולהתעדכן באתר המזמינה בדבר כל שינוי ו/או הבהרה נוספים. .4

מובהר כי מראה המקום השתנה נוכח פרסום המסמכים בנוסחם החדש וכי מראה המקום האמור בהבהרה  .5

 ב שאילת השאלות. למראה המקום בהזמנה בנוסח הקודם ער זו מתייחס

 השאלות והתשובות כדלהלן:  .6

 
מס"

 ד
סוג  הסעיף 

 המסמך
 
 עמוד

השאלה/ההבהרה/הב
 קשה 

 תשובת המזמינה

שאלה  0
 כללית

שאלה 
 כללית

האם יש מערכת  

לניהול קריאות או 

שהניהול יתבצע תחת 

 מערכות קיימות שלנו.

 

הניהול יתבצע תחת מערכות קיימות מובהר כי 
 .של המציע

הזמנה  4.2  .1
להציע 
 הצעות

הארכת תקופת  4
צריכה  -ההתקשרות 

להיות בהסכמת שני 
 הצדדים.

 אין שינוי במסמכי ההזמנה.  -נדחה

הזמנה  7.2 ,1  .2
להציע 
 הצעות

זמן נבחרת  5
דירקטורים יחשב 
מרגע פתיחת האתר, 

ירת חועד סיום ב
ת הדירקטורים. חרנב

)גם תקופת הניקוד 
הראיונות והערעורים 

בחרת תחשב זמן נ
 הדירקטורים(

למסמכי  7בסעיף  ראה עדכון  -התקבל חלקית
 1( למספח 8ובסעיף ח ) "נוסח מעודכן"המכרז 

מיום פתיחת  -זמן נבחרת דירקטורים" כי:
ימים  חודשהמערכת להגשת מועמדות ועד 

דחייה  -לאחר מועד שליחת מכתבי זכייה
  ".רים()מועד הערעולמועמדים 

ראיונות, ניקוד וכו' הן עבודה מובהר כי 
 שוטפת

 13סעיף   .3

 

 נספח א'
 3טופס 

מבקשים להגביל לנזק  26

 ישיר בלבד.

 

)כתב  3-נספח א'אין שינוי ב -נדחה
  מסמכי ההזמנה.ההתחייבות( ל

 . 20תשובה ראה 

 8סעיף   .4
 

 נספח א'
 6טופס 

מבקשים להגביל לנזק  31

 ישיר בלבד.

תצהיר שמירה ) 6-נספח א'אין שינוי ב -נדחה
  מסמכי ההזמנה.( לעל סודיות

 .20תשובה ראה 

 22סעיף   .5
 

 נספח א'
  7טופס 

מבקשים להגביל לנזק  32

 ישיר בלבד.

תצהיר שמירה ) 7-נספח א'אין שינוי ב -נדחה
  מסמכי ההזמנה.( לעל סודיות



 

 

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – חברה לביטוח בע"מ ענבל
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

 .20תשובה ראה 

 -1נספח  כללי  .6
המפרט 

 הטכני

מבקשים להבהיר  17

שהתחזוקה הנה 

 מרחוק.

 

כל  מובהר כי התחזוקה יכולה להתבצע מרחוק 
 מלא.  עוד ניתן פתרון

 -1נספח  כללי  .7
המפרט 

 הטכני

מבקשים להוסיף  17

שבאחריות ענבל 

לספק את כל קבצי 

המקור והתעוד הקיים 

 של המערכת.

במסמכי  1' לנספח זראה סעיף התקבל, 
 ההזמנה נוסח מעודכן לפיו: 

באחריות ענבל לספק את כל קבצי מובהר כי "
 ."המקור והתעוד הקיים של המערכת

 

 -2נספח  2סעיף   .8
אמנת 
 שירות

לא ניתן להבטיח זמן  19
לסיום מענה מלא 
לתקלה ופתרון. ניתן 

את זמן  חלהבטי
תחילת הטיפול 
בתקלה. אנו מציעים 
לכתוב: ״זמן תחילת 

 טיפול לפיתרון״

 2התקבל, הכותרת שונתה, ראה כותרת סעיף 
 בטבלה "נוסח מעודכן" לפיה :

 .פיתרון מתן תחילתו לאירוע מענה

-2נספח  2.3.4   .9
אמנת 
 שירות

אנחנו מציעים: גובה   19
הקנס לא יעלה על 
הסכום אותו שילמה 

לספק עד אותה  עינבל
 עת.

נוסח  2בנספח  2.3.5התקבל, ראה סעיף 
 מעודכן: 

גובה הקנס לא יעלה על הסכום אותו "
ואולם  שילמה עינבל לספק עד אותה עת.

לענבל שמורה הזכות, במידה וההפרה 
חוזרת ו/או במידה ונוצרה הפרה נוספת 

 להטיל קנסות נוספים". 

 

-2נספח  כללי  .10
אמנת 
 שירות

להוסיף מבקשים  19
שבתקלה חמורה 
ומשביתה הדיווח יהיה 

 גם דיווח טלפוני.
 

בתקלה חמורה ומשביתה התקבל, מובהר כי 
 הדיווח יהיה טלפוני. 

הוספת  -נוסח מעודכן 2לנספח  2.2ראה סעיף 
 עמודה

-2נספח  כללי  .11
אמנת 
 שירות

עבור תקלה רגילה  19
האם ניתן לשנות שאם 

 12הדיווח היה עד שעה 
עד ליום  הטיפול יהיה

 העסקים הבא.

 .אין שינוי במסמכי ההזמנה

-2נספח  כללי  .12
אמנת 
 שירות

סיון שקיים בענבל ימנ 19
האם טיפול בתקלות 
חמורות ומשביתות 

 SLAתואם את ה 

המבוקש ברמת  
 פתרון?

 

לעיל המרככת  8ואולם ראה גם תשובה מס'  כן
 את הדרישה. 

הסכם  3.5  .13
 התקשרות

אם אכן חלק  37

מהשירות עובר לספק 

אחר מבקשים להוריד 

להסכם "נוסח  3.5התקבל חלקית, ראה סעיף 
 מעודכן" בו נוסף המשפט הבא: 
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את הקנסות בסעיף 

 הקנסות. 

 

עבר שירות מהספק לספק אחר, הספק לא ו"ה
יחוב ולא יהיה אחראי לכל שירות שהועבר 

 לידיו של הספק האחר". מידיו 

הסכם   10.1  .14
 התקשרות

עלות הערבות  
הבנקאית לכל ההסכם 
היא עצומה, משום 

 נטרולשתחייב 
סכומים בגובה 

. נבקש לבצע העסקה
ההסכם ללא ערבות 
בנקאית. נזכיר שקיים 
תשלום חודש בחודשו, 
ונאפשר לממשלה 
לצאת מההסכם בכל 

 30עת בהתראה של 
 (15.1ימים. )סעיף 

 .התקבל חלקית
 ₪. 15,000של ערבות הביצוע עודכנה לסכום 

ראה תיקונים בהסכם ובנספח ערבות הביצוע 
   "נוסח חדש". 

הסכם  15.8  .15
 התקשרות

אם הספק הודיע על  43

סיום ההסכם ונתן 

יום כפי  60התראה של 

שמתבקש ופעל על פי 

הוראות ענבל בקשתנו 

 16.8.3לסייג את סעיף 

 בדבר הפחתה וקיזוז .

 

תשומת לב י ההזמנה. אין שינוי במסמכ -נדחה
יג לנזקים שנגרמו לענבל ו/או מי כי הסעיף מסו

 הפסקת ההתקשרות. מ כתוצאהמטעמה 

הסכם  15.8.1   .16
 התקשרות

גם הספק יכול לסיים  43
ההתקשרות, על דעתו. 

 זכות בסיסית.

 אין שינוי במסמכי ההזמנה. -נדחה

הסכם  15.8.3  .17
 התקשרות

לא נוכל לקבל סעיף  43
זה. מותר לחברה 

, בלי מעסקהלצאת 
להיות לא משולמת 

 בצורה שרירותית.

 אין שינוי במסמכי ההזמנה.  -נדחה

הסכם  16.1  .18
 התקשרות

ביטוח חבות  44
מעסיקים, קיים 
במשרד, והוא זה 
שישמש המכרז. כנ״ל 
 לגבי ביטוח צד שלישי.

אין שינוי במסמכי ההזמנה. מובהר כי לאחר 
הודעת הזכייה הספק יציג את אישור קיום 
הביטוחים שפורסם במכרז כאשר הינו חתום 

 ע"י חברת הביטוח. 

הסכם  ב. 16.2   .19
 התקשרות

במקום לא יפחת יש  44
לאמר בגובה 

250,000$. 

 בנספח זה תיקון תקבל המזמינה מובהר כי
 .הביטוח

בקשתנו לנזק ישיר  48 הסכם  19  .20
 בלבד

בהסכם "נוסח  20ראה סעיף  -התקבל חלקית
יות לנזק עקיף" כשם "הגבלת אחר –מעודכן" 

 2שפורסם באתר ראה לעניין זה הערה מס' 
  בפתיח מכתב זה.

נספח ג   .21
 להסכם

נספח 
 הביטוח

 2אנו מבוטחים ב 50

 חברות ביטוח שונות 

 מובהר כי המזמינה תקבל זאת. 
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חבות מעבידים וצד 

 שלישי אצל חברה אחד

ביטוח אחריות 

מקצועית אצל חברה 

 אחרת.

החתימה שלנו על 

אלו תהיינה נספחים 

נספחים שונים כל  2על 

 אחד בתחומו.

מבקש לעדכן ולוודא 

 שמקובל.

 
 

מסמכי ההזמנה כוללים שינויים נוספים, עיקרם קוסמטיים, באחריות המציע לקרוא את כלל מסמכי   .7

 ההזמנה "נוסח מעודכן". 

 
 

                                                                                            
 בברכה,                                                                                                              
 עומר קלפון קורן, עו"ד 

 מכרזיםרכש והאגף ה                                                                                                              
 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                              


