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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 4.5 כמפורט בסעיף

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

 
'מס עיףס  התקבל/נדחה תשובה שאלה 

אין /
שינוי/לא 

 רלוונטי
סעיף  1

3.1.2 
תנאי הסף א. תנאי סף  – 3פרק  12בעמוד 

במוסך מתקן ליישור  3.1.2מקצועיים סעיף 
סוגי מתקנים ליישור  2קיימים  -  שילדות
 ?על איזה מדובר .שלדות

 עבור מספק שלדות ליישור מתקן כל 

 ובתקנים בתנאים שעומד ובלבד ,המכרז

  המקובלים. הסטנדרטיים
 
 

שינוי ןאי  

וותק מקצועי המציע  -  ניסיון 3.2סעיף    3.2סעיף  2
הינו מרכז השירות או בעל ההסמכה 

 ?במחלקת הפחחות

וותק מקצועי צריך להיות של  –הניסיון 
  . המציע

 אין שינוי

 
 

 בברכה,                                                        
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                          


