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 2020מאי  25

 

רכבי למתן שירותי תיקונים לכלי רכב  01/2020מס' פומבי  מכרז תשובות לשאלות הבהרההנדון: 

 משימה/ממוגנים וציוד מנועי לרכבים המכוסים בקרן הפנימית ורכבים אשר ניזוקו ע"י 

 הפנימית בתאונות דרכים, עבור הקרן הפנימית לביטוחי  המכוסים בקרןרכבים 

 הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
 

"( מתכבדת בזאת להשיב לשאלות ההבהרה אשר נשאלו במסגרת ענבלענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: " .1

 המכרז שבנדון.

  מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.כל האמור להלן  .2

 אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים במסמך זה, תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז. אלא .3

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

 .במסמך זה בלבדכל ההבהרות הינן כמפורט ו/או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתנו, בכל צורה שהיא. 

 -ככל שיש במסמך זה בכדי להוסיף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, כל האמור בו יגבר על סעיפי המקור  .5

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

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

 .למסמכי המכרז 4.5כמפורט בסעיף 

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

 
'מס עיףס  התקבל/נדחה תשובה שאלה 

אין /
שינוי/לא 

 רלוונטי
 כללי 1

סעיף 
1.15.3 

הרי שניתן להוסיף  1.15.3בהתייחס לסעיף 
 .עוד מיקום למיקומים המבוקשים

 
 

המכרז הינו מכרז משלים למכרז קודם 
 . 04/2018מכרז מס'  2018שנערך בשנת 

 במכרז הקודם התמודדו מוסכים
, באזורים שונים בצפון, בדרום ובמכרז

 והתקבלה תוצאה בעניין זה. 
המכרז החדש הינו משלים במובן זה 
שמתבקשות הצעות לאזורים/ערים 
לגביהם לא התקבלו או התבקשו הצעות 

 ודם. במכרז הק
לפיכך המכרז הנוכחי )המשלים( מתייחס 
לערים אלו בלבד, בהתאם ובכפוף לתנאי 

 המכרז. 
 – למסמכי המכרז 1.15.3 לעניין סעיף

 בסמיכות המצויים ביישובים "מוסכים

 אף על לעיל, בטבלה כאמור נדרשת לעיר

 השיפוט בתחום מצויים אינם כי

 וועדת בסמכות זו, עיר של המוניציפאלי

 תיבדק הצעתם כי להחליט םהמכרזי

 יילקחו אלו אולם מסוימת. לעיר ותשויך

 לא ובמידה אם בלבד שני כמקום בחשבון

 לא ו/או העיר לאותה הצעה כל הוגשה

 נבחרה לא ו/או כשרה הצעה אף נמצאה

שינוי ןאי  
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 שמור למזמינה .העיר באותה זוכה הצעה

 לאותה מוסך על להכריז הדעת שיקול

 בהתאם הכל כזוכה, גם כאמור העיר

 שבין וצרכיה הבלעדי דעתה לשיקול

 מקבלי ליחידות קרבה יבואו, שיקוליה

 ענייני או מקצועי שיקול כל או השירותים

 אחר."

  
 

 כללי  2
סעיף 

  א5.2

 איפה ניתן לקבל המלצה מענבל 
 כדי להוסיף למכרז

 

מציעים שיש להם ניסיון קודם עם ענבל 
כממליצה להוסיף את ענבל  רשאים

, הכל בהתאם לרשימת הממליצים
למסמכי  א5.2מפורט בסעיף ל ובכפוף
כאמור במסמכי המכרז, גם אם  המכרז.

 צהכממלי יין את ענבללא צ מציע מסוים
ניסיון קודם עמו, ענבל  ולענבל, רועבו

שומרת לעצמה את הזכות לנקד 
 התרשמותה מניסיון קודם זה. 

ין שינויא  

 
 

 בברכה,                                                        
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                          


