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  2022פברואר  24

 

 הדיור נהלמ עבור מכרזים של וניהול לכתיבה חיצוניים יועצים לבחירת פומבי מכרז

 1 הודעה מס' -שאלות הבהרה– 03\2022 מספר הליך -הממשלתי

 

 כללי:-א

מתכבדת בזאת להשיב לשאלות ( "המזמינה"ו/או  "ענבל"ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: 

 הליך דנן:הבהרה אשר נשאלו במסגרת ה

  .ההזמנהחלק בלתי נפרד ממסמכי  מהווה כל האמור להלן .1

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים במסמך זה, תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי  .2

 ההזמנה.

מסמכי ההזמנה, לרבות בעל באין להסתמך על כל הסבר או פירוש הניתן שלא דרך הבהרה זו או  .3

 . פה על ידי מי מטעם המזמינה או על ידי כל גורם אחר, בכל פורום או צורה שהיא

על  יגבר, כל האמור בו הליךלהוסיף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי ה בכדי במסמך זהככל שיש  .4

 בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו. -זמנה המקורי נוסח מסמכי ההסעיפי 

, כפי 13:00, בשעה 13.3.2022המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום  בהמשך לבקשת מציע, .5

 שפורסם באתר ענבל.

על המציעים להתבסס על  .רה מטה, פרסמה ענבל מסמכי מכרז מתוקניםהבהמשך לשאלות ההב .6

 במכרז. כאמור לשם הגשת הצעתם מתוקןהנוסח ה

 להלן התשובות וההבהרות של ענבל לשאלות שנשאלו על ידי המציעים: .7

 

 שאלות ותשובות-ב

תוכל ענבל לאשר קבלת  ,שבמקרים מיוחדים. כך 5.1.2לתקן את סעיף ענבל מתבקשת שאלה:  .1

בסעיף כאמור  נקבעבתעריף שונה מהתעריף אשר  ,יעוץ משנה בעל מומחיות מיוחדתמ םשירותי

 לעיל. 

 . החדש במסמכי המכרז המתוקנים.5.4התקבלה, ראו סעיף הבקשה  תשובה:

 

 בתום יחל ההצמדה זמנה, כך שמועדהלמסמכי ה 6.4ענבל מתבקשת לתקן את סעיף שאלה:  .2

 .לשנה אחת ויתעדכן ההתקשרות תחילת ממועד חודשים 12

 החדש במסמכי המכרז המתוקנים. 5.5 הבקשה התקבלה, ראו נוסח סעיף תשובה: 

 

שכותבי המכרזים כך  מקצועיים( סף)תנאי  13.2.1סעיף ענבל מתבקשת לתקן את שאלה:  .3

"יועץ"(, יוכלו להיות גם בעלי תואר בהנדסת תעשייה -במסגרת המכרז )המוגדרים כהמוצעים 

 .(רק עורכי דין ולא) וניהול

 .יתנדחהבקשה  תשובה:
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כך שדרישת הניסיון במסגרת תנאי הסף תהיה רק . 13.2.2 סעיף ענבל מתבקשת לתקןשאלה:  .4

 . 3.1.2 -ו 3.1.1עבור השירותים המפורטים בסעיפי 

 במסמכי המכרז המתוקנים. המתוקן 13.2.2הבקשה התקבלה, ראו סעיף  תשובה:

 

 בת הליכי מכרזיכתניסיון בכן שיכלול גם כך  13.2.2ענבל מתבקשת לתקן את סעיף שאלה:  .5

  העיריות.בהתאם לפקודת שבוצעו 

 נדחית.הבקשה  תשובה: .6

 

הרחיב את טווח השנים להצגת ניסיון היועץ ול 13.2.2ענבל מתבקשת לתקן את סעיף שאלה:  .7

 .(2014החל משנת השנים האחרונות ) 8 -ל 5-מ

 נדחית.הבקשה  תשובה:

 

למסמכי המכרז  16להבהיר האם חישוב הניקוד האיכותי כקבוע בסעיף ענבל מתבקשת שאלה:  .8

 מציע, או עבור כל יועץ בנפרד.אותו יעשה יחד עבור כל היועצים המוצעים על ידי 

 הניקוד ייחשב עבור כל יועץ בנפרד, גם כאשר הם מוצעים על ידי אותו מציע. תשובה:

 

שתי השורות הראשונות שבטבלה להבהיר לאיזה סעיף מתייחסות ענבל מתבקשת שאלה:  .9

 .16.1המופיעה בסעיף 

 כפי שנכתב. 13.1.2ולא  3.1.2השורות מתייחסות לסעיף  תשובה:

 

)א( לנספח ב' למסמכי ההזמנה הינה 3.7ענבל מתבקשת להבהיר האם הכוונה בסעיף שאלה:  .10

 .2017-2021לשנות 

 .2017-2021ינה לשנות האכן, בקשה לפירוט ניסיון היועץ  תשובה:

 

 

 

 בברכה ובהצלחה,      

 עו"ד נטליה אייזנפלד

 

 

 


