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 2020מאי  11 שני יום

 

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  רכבים המכוסים בקרן

 הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
 

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

 המכרז שבנדון.

קריית  –נוספת במכרז עיר נדרשת  החליטה להוסיףועדת המכרזים של ענבל המציעים כי את נבקש לעדכן  .2

 המופיע באתר ענבל, בעמוד המכרז. כי המכרז בעניין זה, בנוסח החדששמונה. ראו עדכון במסמ

    למסמכי המכרז.  1.4ראו לעניין זה סעיף  –כמו כן, בוצעו שינויים בלוח זמנים של המכרז  .3

  מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.כל האמור להלן  .4

 אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים במסמך זה, תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז. אלא .5

יובהר כי אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם  .6

 .במסמך זה בלבדכל ההבהרות הינן כמפורט ענבל 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  .7

 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  .8

 .למסמכי המכרז 4.5כמפורט בסעיף ההצעה 

  :להלן התשובות של ענבל לשאלות שנשאלו על ידי המציעים .9

 
'מס עיףס  התקבל/נדחה תשובה שאלה 

אין /
שינוי/לא 

 רלוונטי
 כללי 1

סעיף 
1.15.1 

האם מוסך אשר נמצא בלוד רשאי 
 להשתתף במכרז.

האם לא נדרשים מוסכים אשר נמצאים 
, 1.15.1באזור שונה מהמצוין בסעיף 

ומדוע האזור לא מורחב לכל אזור המרכז 
 וכו'

 

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

במכרז הקודם התמודדו מוסכים בעיר 
רמלה ובערים נוספות באזור המרכז, 
ובאזורים נוספים, והתקבלה תוצאה 

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

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

 המכרז. 
 1.15.3נבקש להסב תשומת לב לסעיף 

 .למסמכי המכרז
 

שינוי ןאי  

 כללי  2
סעיף 
4.2.2  

 2. חוצץ 4.2.2סעיף  16בעמוד 
לאלו מסמכי המכרז ומכתבי הבהרה 

 אלו עמודים? הכוונה?
 

הכוונה למסמכים  –מסמכי המכרז 
המפורסמים באתר ענבל  תחת הכותרת 

 כל המכרז. –מסמכים מצורפים 
כל מכתבי ההבהרה  –הבהרה  ימכתב

תחת באתר ענבל שיפורסמו גם הם 

 אין שינוי



 

 

 
 03-9778100, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778100 

 הכותרת מסמכים מצורפים. 

 – 3פרק  3
תנאי 
 הסף 

מבחינה גיאוגרפית, האם כל מוסך העומד 
 בתנאי הסף יוכל להגיש את מועמדותו?

כל מציע שעומד בתנאי הסף באופן 
מצטבר כולל תנאי סף לפיו המוסך מצוי 

למסמכי  3.1.5בעיר נדרשת )סעיף 
 1.15.3ובשים לב לסעיף  המכרז(

   למסמכי המכרז. 

 אין שינוי

המכרזים שפרסמתם בנוגע לתיקוני  כללי  4
לפי הפרסום אצלכם - פחחות לרכבי ענבל

 מכרזים 2באתר אני רואה 
  01/2020מכרז מס' 

בנוסף יש את מכרז   31/2019מכרז מס' 
10/2020  

 מכרזים שונים  3-לפי הבנתנו מדובר פה ב 
כולל בתוכו את מכרז  01/2020 האם מכרז

מבחינת כלי רכב  10/2020ומכרז  31/2019
 בגינם אתם מעוניינים בתיקון?

 
 

 הליכים שונים ונפרדים; 3-מדובר ב
 
הנו הליך פומבי  31/2019 הליך .1

בנושא  לרשימת מציעיםלהצטרפות 
תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי 
תאונות דרכים )מכרז מסגרת 

(, לצורך עריכת 05/2011לשעבר מס' 
למתן שירותי  פניה לקבלת הצעות

תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים 
לכלי רכב מסחרי )טנדרים 

 וטנדרונים(.
 פניה פרטניתהנו  – 10/2020 הליך .2

 מתןלקבלת הצעות מחיר עבור 
תחזוקה ותיקון נזקי שירותי 

לכלי רכב פרטיים  תאונות דרכים
מנוע בנזין/דיזל לרמות של סמנכ"ל, 
רכב סטיישן, משנה למנכ"ל, מנכ"ל 
ורכב היברידי למנכ"ל במסגרת 

 .05/2011רשימת מציעים 
 מכרז פומביהנו  – 01/2020מכרז  .3

לכלי רכב  שירותי תיקוניםלמתן 
רכבי משימה/ממוגנים וציוד מנועי 

ם המכוסים בקרן הפנימית לרכבי
ורכבים אשר ניזוקו ע"י רכבים 
המכוסים בקרן הפנימית בתאונות 
דרכים, עבור הקרן הפנימית 
לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל 

ומהווה מכרז חברה לביטוח בע"מ 
 .04/2018משלים למכרז 
 ,01/2020 למכרז 1.2.1כאמור בסעיף 

המזמינה מבקשת לבחור מוסך אחד 
ת )כהגדרתה במסמכי בכל עיר נדרש

ההליך( אשר הינו מורשה על ידי 
משרד התחבורה, לצורך מתן 
שירותי תיקון כלי רכב רכבי 
משימה/ממוגנים וציוד מנועי 
לרכבים המכוסים בקרן הפנימית 
ורכבים אשר ניזוקו ע"י רכבים 
המכוסים בקרן הפנימית בתאונות 
דרכים, עבור הקרן הפנימית 

נבל לביטוחי הממשלה בהנהלת ע
 חברה לביטוח בע"מ. 

המכרז פונה למוסכים כמפורט 
נוסח  -למסמכי המכרז 1.15בסעיף 
טבריה, קרית שמונה, :  מעודכן

עפולה/נצרת, פתח תקווה, 
 רעננה/כפר סבא ואילת.

למסמכי  1.16.3כמו כן ראה סעיף 

 אין שינוי
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מובהר בזאת כלפי המכרז: "
אשר זכו   שהינם מוסכיםמציעים, 

במכרזים קודמים שפורסמו על ידי 
ענבל ו/או אשר יגישו הצעתם גם 

 -במסגרת הזמנה זו, כי במידה ויזכו 
האמורים  התאונות תיקוןכללי 

במכרז זה יחולו במקום האמור 
במכרזים הקודמים ובנוסף הצעת 
המחיר אשר תחייבם תהיה ההצעה 
הזולה ביותר הקיימת אצל המזמינה 
ו/או אצל המדינה ו/או מי מטעמם. 
מובהר עוד כי מוסך שיגיש הצעתו 

בכלל  תאונות בתיקוןבמכרז זה יטפל 
היצרנים ולא יהא רשאי בשום אופן 
לסרב לקבל רכב לתיקון מכל סוג או 

 יצרן." 
יובהר כי סעיף זה מתייחס לתיקון 
תאונות דרכים בלבד )לא לשירותי 

 זכו תחזוקה( ולמוסכים אשר
ים קודמים טרם זכייתם במכרז

לרבות הליכים  01/2020בהליך 
 .10/2020-ו 31/2019

 
סעיף  5

4.1.3 
על החלקים  5%האם עמלת הרווח 

שהמוסך מקבל היא ממחיר ברוטו של 
החלק או מחיר נטו לאחר הנחה שחברת 

 ענבל מקבלת מהספק?
 

ראה סעיף  עמלת הרווח ממחיר נטו.
 . להליך.4.1.3

בנוסף, מציע יהיה זכאי לתשלום בגין 
 מעלות החלק.  5%טיפול בחלפים בסך 

הסר כל ספק "עלות החלק" הינה  למען
 עלות החלק לענבל."

 

 אין שינוי 

סעיף   6
6.3 

האם כל רכב שנכנס למוסך יש לחשב את 
זמן השהיה לפי הנוסחה שלא ברורה, איך 

 מחשבים?
 

הנוסחה מתייחסת רק לגבי רכבים 
תיקון באמצעות  שנשלחת הצעת

המוסך אינו נדרש המערכת הממוחשבת. 
 .לחשב

 אין שינוי

האם ישנה אפשרות לצאת מההסכם  כללי 7
 חודשים? 3לאחר 

  

 אין שינוי  .להסכם ההתקשרות 14ראה סעיף 

 
 

 בברכה,                                                        
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                          


