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  2011יוני  23 חמישי  יום 

  "א סיון תשע"אכ 

  

  

  לכבוד

  מכרז מסגרת למתן שירותי תחזוקה עבור כלי הרכב של מדינת ישראל וגופים נוספיםהמשתתפים ב

  

  א.ג.נ.,

  

  להיכלל במאגר הספקים של ענבלהליך לקבלת הצעות  -  1מכתב הבהרות מספר   הנדון: 

  

  כללי

 

) מתכבדת "ענבל"ענבל חברה לביטוח בע"מ, כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה (להלן:  .1

לפרסם בזאת עדכונים והבהרות לתנאי המכרז שבנדון וכן את תשובותיה לשאלות ההבהרה 

 שנשאלו על ידי המשתתפים במכרז, כדלקמן.

ם היכולים לזהות את השאלות ו/או התשובות מובאות ללא פרטיהם המזהים של הפונים או פרטי .2

  הפונים.

 .מכתב הבהרות זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה .3

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי  .4

  ההזמנה.

, חתום בראשי תיבות על גבי כל עמוד כתב ההבהרותהמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממ .5

ועמוד ובחתימה מלאה של מורשי החתימה של המציע בסופו, ולצרפו להצעתם בחוצץ נפרד תחת 

 .למסמכי ההזמנה) 5הכותרת: "מכתבי הבהרה". (ראה פרק 

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי  .6

זים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים מטעם ועדת המכר

היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה 

 בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו. 

  מנה, אלא ככל ששינוי כזה נעשה במפורש.אין בהודעה זו כדי לשנות מהוראות מסמכי ההז .7
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  :שאלות ותשובות

  

  שאלה: .8

  .הבהרה לגבי אופן מילוי פרטי הספק וחתימות נדרשות להסכםנדרשת 

  :תשובה

למעלה ולחתום בחתימה מלאה  1בהסכם יש למלא את הפרטים של ספק מכרז המסגרת בעמוד 

  הספק.החתימה של להסכם הכוללת חותמת הספק וחתימת מורשה/י  23כדין בעמוד 

  

  שאלה .9

באם יוקם מוסך מורשה עתידי אשר יכול לתת שירותי תחזוקה  –לגבי מוסכים חדשים עתידיים 

לדגמים שכבר זכו וכיום ניתן להם שירותי תחזוקה על ידי מוסכים מורשים של אותו יצרן האם 

  יוכל גם מוסך זה להצטרף ולתת שירותי תחזוקה לאותו דגם שזכה ? 

  תשובה

  פסקה נוספת כדלקמן:להזמנה יש להוסיף לאחר הפסקה של ההערה הכללית  30בעמ' 

במקרים חריגים, לפנות לספקי מכרז  ענבל שומרת לעצמה את הזכות"מבלי לגרוע מן האמור לעיל, 

המסגרת שלא היו קיימים במועד הקובע לפניה פרטנית כלשהיא, ולבקש הצעת מחיר לדגמים 

  שכבר זכו, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וצרכי ענבל." 

  

  שאלה .10

  .הגשת מכתבי הבהרות –להזמנה  5.4בסעיף  מה הכוונה

   מתייחס לסעיפים:

  להזמנה. 5.4סעיף 

  תשובה

חתומים  , על המציע להגיש את מכתב/מכתבי ההבהרות ככל שפורסמו, עד מועד הגשת ההצעה

  פו. בראשי תיבות בכל עמוד ובחתימה מלאה בסו
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  שאלה .11

  מה הכוונה? –"בדיקת חורף כולל תווית" 

   לסעיפים:מתייחס 

  להסכם. 6.3.3.10להזמנה וסעיף  2.3.3.10סעיף 

  תשובה:

  הכוונה היא לתווית של איגוד המוסכים. 

  

  שאלה .12

  עליו להירשם מחדש? –האם גם מי שהגיש את כלל המסמכים במכרז הקודם 

  תשובה

  כן.

  

 שאלה .13

  כתובת מלאה למשלוח ההצעה בדואר שליחים/רשום.

  תשובה

  (לידי גב' מירה אשטובקר)ענבל חברה לביטוח בע"מ 

  רח' ערבה, קריית שדה התעופה

  70100, נתב"ג, מיקוד: 282ת.ד. 

  

                  

  בכבוד  רב,                

  

  ענבל חברה לביטוח בע"מ                   

  

  

  

  

  

  ______________          תאריך:

  

  ______________      חתימת המציע (חתימה וחותמת המציע):


