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 , ץ ו ע י י י  ת ו ר י ש ן  ת מ ל ת  ו ע צ ה ת  ל ב ק ל הנדון:  תשובות לשאלות הבהרה במכרז מס' 29/2019 
י ת ל ש מ מ ה ש  כ ר ה ג  ו ל ט ק ל ב  ו י ט ת  ע מ ט ה ו ע  ו צ י ב  

 

מתכבדת בזאת להשיב לשאלות הבהרה ( "המזמינה"ו/או  "ענבל"חברה לביטוח בע"מ )להלן:  ענבל
 .דנןהליך אשר נשאלו במסגרת ה

  .ההזמנהי נפרד ממסמכי חלק בלת מהווה האמור להלן כל .1

המשמעות שנקבעה להם במסמכי תהיה  זה, במסמךלכל המונחים האמורים אלא אם נאמר אחרת,  .2
 .ההזמנה

מסמכי ההזמנה, לרבות בעל פה על באין להסתמך על כל הסבר או פירוש הניתן שלא דרך הבהרה זו או  .3
 . ידי מי מטעם המזמינה או על ידי כל גורם אחר, בכל פורום או צורה שהיא

על סעיפי  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. -נוסח מסמכי ההזמנה המקורי 

, 2020במרץ  26   נדחה המועד האחרון להגשת ההצעות, מועד הגשת ההצעות נקבע ליום –שימו לב  .5
 .0031:עד השעה 

 להלן התשובות וההבהרות של ענבל לשאלות שנשאלו על ידי המציעים: .6

 

 תשובה השאלה סעיף 

מספר  ענבל מתבקשת להעביר כללי 1
של בתחומים שונים  דוגמאות

   .הנתונים הקיימים כיום בקטלוג

 

.מצ"ב כנספח א' למסמך זה  

למסמכי  1.4.2סעיף  2
 ההזמנה

ענבל מתבקשת להבהיר אם 
תתקיים פגישה עם המציעים לפני 

 המועד האחרון להגשת ההצעות.

לאור שאלות הבהרה שהתקבלו על ידי ענבל, לא עלה 
צורך בקיום פגישות כאמור על מנת להבהיר נקודות 

לא ברורות בהליך ובמסמכי המכרז. על כן, לא 
 .1.4.2התקיימו פגישות כאמור בסעיף 

למסמכי  8.2סעיף  3
 ההזמנה

האם יש להגיש את ההצעה 
הכספית )נספח ט'( בשני עותקים 

 חתומים בחתימה מקורית?

הכספית , ניתן להגיש את ההצעה 8.3כאמור בסעיף 
 בעותק מקורי + עותק מצולם.

 -נספח י' ל 1.1סעיף  4
   מפרט השירותים

כמה פגישות כאמור בסעיף 
 אמורות להתקיים?

"המזמינה  למפרט השירותים, 1.1כאמור בסעיף 
. גורמים שונים" 10מניחה כי מדובר בהיקף של 

פגישות.  10לפיכך ההנחה היא כי מדובר בהיקף של 
יקבעו  אלהמתחייבת להיקף הפגישות ואין המזמינה 

על פי מידת הצורך בלמידה והעמקה, ניתוח מצב 
 שונים.הגורמים הקיים והצרכים של 

 -נספח י' ל 3.3סעיף  5
   מפרט השירותים

 ענבל מתבקשת להבהיר מהו
מספר הגורמים המעורבים מטעם 

 בנוגע לסעיף זה. בנוסף, המזמינה
 כמה פגישות צפויות להתקיים

 ? ייןבענ

יקבעו  אלהאין המזמינה מתחייבת להיקף הפגישות ו
 .הצורך, בכפוף לתנאי המכרזעל פי מידת 

 

מי ביצע את הפיילוט האמור  נספח יא 6
האם הגוף שביצע את ? בנספח

 הפיילוט רשאי להשתתף במכרז?

 )ולא פיילוט(  נקודתית עבודה ביצעה KPMG חברת
כללה בדיקה של המצב הקיים. ,  אשר 2014בשנת 

. החשב הכלליבוצע על ידי עובדי המדובר הפיילוט 
על ידי  2014מכל מקום, העבודה שבוצעה בשנת 
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 בברכה, 

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPMG  אינה רלוונטית לתנאי ההליך ולדרישות
כל יתרון לחברה זו או  עניקההקיימות בו ואינה מ

אחרת. בנוסף, אין כל הגבלה על השתתפות במכרז 
על תנאי  יענהבלבד כי המשתתף ו כלשהי,של חברה 

 שנקבעו במכרז. הנוספות הסף ועל הדרישות 
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 נתוני קטלוג לדוגמה –נספח א' 
 

 ]ראו מסמך אקסל בנפרד[


