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2018באפריל  29  

:לכבוד  

 קהל המשיבים בהליך שמספרו 06/2018

 

 הנדון: תשובות לשאלות ההבהרה

 

הליך מס' 06/2018- הקמת רשימת מציעים לשימוש במנוע חיפוש להזמנת בתי מלון 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 מלונות 
בלבד, או באם מדובר במכרז לאספקת 
מערכת אשר יש בה גם אפשרות 
להזמנת טיסות שמוגדרות סדירות, 

 וגם מלונות. נדרשת הבהרה.

מדובר בהקמת רשימת מציעים 
בתי לשימוש במנוע חיפוש להזמנת 

 .בלבד מלון
הל רשימה של סוכנות הנסיעות תנ

כל המשיבים אשר ימסרו מידע 
בהליך זה ואשר יענו על כל הדרישות 

 במסמכי ההליך.המפורטות 
אם המערכת המוצעת כוללת גם 
אפשרות להזמנת טיסות סדירות, 
ניתן להצטרף לרשימה )ככל 
שהמערכת עומדת בכל הדרישות(, 
אך השימוש של הסוכנות במערכת 

 . בלבדתהא להזמנת בתי מלון 
 -נספח א'  2

 6עמוד 
ברצוני לקבל הבהרה לגבי בקשתכם 
בכתב: "האם יש ביכולתך להחזיר 
עמלה/ לתמחר במחיר מיוחד עבור 

 הסוכנות". 
האם כוונתכם הינה לגבי הצגת 
המחירים כמחירי נטו או לחלופין 

 כמחירי ברוטו )ברי עמלה(?

לא. הכוונה היא לברר האם לאחר 
החזר הזמנה במנוע החיפוש קיים 

והאם יש  ,כלשהו מספק הקצה
אפשרות להציע מחירון מיוחד עבור 

 .סוכנות הנסיעות הממשלתית

הסכם  3
הצטרפות 

לרשימת 

האם על הסכם ההתקשרות חותמים 
רק לאחר הודעה על זכייה או שאתם 

יש לחתום על בעת הגשת המסמכים 
 ם ההצטרפות בשני העתקיםהסכ

 .מקוריים
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המציעים 
 7עמוד  -

מעוניינים בחתימה מקדימה עם הגשת 
 המכרז.

מסמכי  4
 הזמנה

בהודעה על הקמת רשימת מציעים 
לשימוש במנוע חיפוש להזמנת בתי מלון 
מצוין מועד ראשון אך לא מהו המועד 

 האחרון?

 אינה המציעים לרשימת ההצטרפות
ותתאפשר  מסוימים במועדים תחומה

 .2019באפריל  30בכל עת עד ליום 
 עם ההתקשרות תקופת כי יובהר

 2018 שנת במהלך שיפנו משיבים
 תהא, הדרישות על עונים ושיימצאו

 התקופה ליתרת ותותאם יחסית
עמם  הראשונים המשיבים עם הקבועה

 . התקשרה ענבל
 המשיבים לכל, נתון זמן שבכל כך

 זהה. התקשרות תקופת תיוותר
 

 

 :הבהרה מטעם המזמינה
 

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

 . שבעצם הגשת הצעתו, מוותר בזאת המציע על כלל הסתייגויותיו
 

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

 
 בברכה,                                                                                                   

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


