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2018באפריל  29  

:לכבוד  

 קהל המשיבים בהליך שמספרו 05/2018

 

 הנדון: תשובות לשאלות ההבהרה

 

 הליך מס' 05/2018- הקמת רשימת מציעים לשימוש במנוע חיפוש להזמנת טיסות בעלות נמוכה 

  (Low Cost) עבור סוכנות הנסיעות הממשלתית

 

 :להלן מספר הבהרות
 
  האמור בטבלה זה יבוא בנוסף לאמור בהזמנה על נספחיה. .1

 .חתום זה מסמך להגיש החובה חלה המציעים על .2

 זה, יחולו על כלל המציעים בהליך זה. הבהרה כלל תשובות ההבהרה, השינויים והתוספות במסגרת כתב  .3

למען הסר כל ספק, על המציעים חלה החובה להתעדכן באתר המזמינה בדבר שינויים והבהרות נוספות, ככל  .4

 , באתר המזמינה. שיהיו כאלו

 :ענבל אליהן התייחסות לצידןשבנדון ו הליךהוגשו בנוגע לר שאהבהרה השאלות את להלן טבלה המרכזת  .5

 
סעיף/  'מס

 עמוד
 ענבלתשובת  שאלה

מסמכי  1
 הזמנה

ברצוננו לקבל הבהרה חד משמעית 
האם מדובר במערכת להזמנת טיסות 

Low Cost  בלבד, או באם מדובר
במכרז לאספקת מערכת אשר יש בה 
גם אפשרות להזמנת טיסות שמוגדרות 

. נדרשת Low Costסדירות, וגם 
 הבהרה.

מדובר בהקמת רשימת מציעים 
לשימוש במנוע חיפוש להזמנת 

 (Low Cost)טיסות בעלות נמוכה 
 .בלבד

סוכנות הנסיעות תנהל רשימה של 
כל המשיבים אשר ימסרו מידע 
בהליך זה ואשר יענו על כל 

במסמכי הדרישות המפורטות 
 ההליך.

אם המערכת המוצעת כוללת גם 
אפשרות להזמנת טיסות סדירות, 
ניתן להצטרף לרשימה )ככל 
שהמערכת עומדת בכל הדרישות(, 

רכת אך השימוש של הסוכנות במע

 .בלבד Low Costתהא לטיסות 
מסמכי  2

 הזמנה
האם השתתפות באחד המכרזים הנ"ל 
יכול ויפסול מי מהמציעים במידה 
וירצה לגשת למכרז שאמור לצאת 

מערכת הפצה גלובאלית  ןבעניי

(GDS?)   .נדרשת הבהרה 

ההשתתפות איננה פוסלת מציע 
מהגשת הצעה במכרז שיפורסם 

. בכוונת GDSלאספקת מערכת 
חברת ענבל לפרסם מכרז בנושא 

 זה בתקופה הקרובה.
מסמכי  3

 הזמנה
 Low Cost -מה היקף טיסות ה

 ?2017שביצעה הסוכנות בשנת 

 נו המידע המבוקש. יאין ביד
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הסכם  4
הצטרפות 
לרשימת 
המציעים 

  8עמוד  -

בעייתי עבור מערכת  4.3נספח ב' סעיף 
 .המתווכת בין לקוח לחברת התעופה

 לא ניתן לשנות הסעיף. 

 

 

 :הבהרה מטעם המזמינה
 

למען הסר ספק מציע אינו רשאי לשנות ו/או להתנות על מסמכי ההזמנה להציע הצעות ו/או על ההסכם על 
נספחיהם. ככל שהועברו אי אילו סייגים של מציע להזמנה להציע הצעות על נספחיה ו/או להסכם על נספחיו הרי 

 . תר בזאת המציע על כלל הסתייגויותיושבעצם הגשת הצעתו, מוו
 

 * על המציע להגיש מסמך הבהרות זה כאשר הינו חתום עם הגשת הצעתו.
 

 
 בברכה,                                                                                                   

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


