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 מסמך קבלת שירותי ייעוץ בנושא ניהול סיכונים -202002/הנדון: מכרז 
 2מס'  –הבהרה ובקשות מענה לשאלות 

 המכרז שבנדון:התקבלו במשרדי החברה בקשר עם הבהרה שולבקשות להלן התייחסות קנט לשאלות  .1

 שאלות הבהרה
 מספר סידורי

מספר  ספר עמודמ
 סעיף

 תשובה שאלה / הבהרה

מסמך מענה לשאלות  1
 1מס'  –ובקשות הבהרה 

אי הסף במענה מצוין כי "יש לתקן את תנ 4
כך שהיועץ הבכיר צריך להיות בעל ניסיון 
באחד התחומים ביטוח או חברה 
ממשלתית ובצוות היועצים של הספק 
קיים ניסיון מצטבר של חברת ביטוח 

 אחת ושתי חברות ממשלתיות".
לא מצאנו לכך ביטוי בגוף המכרז, וכן לא 
נרשמה במכרז התייחסות לצוות 

 היועצים. 

ה ליועץ השאלה המקורית התייחס
 המוצע.

המענה מבהיר כי אין להגיש צוות 
יועצים אלה להגיש יועץ אחד שעומד 

 בתנאי הסף. 

יועץ בעל ניסיון  –האם תנאי הסף הינו  3.5 5 2
שנים במתן שירותי ייעוץ  5של לפחות 

שוטף בתחום ניהול סיכונים ללפחות 
חברת ביטוח  או\וחברה ממשלתית אחת 

 אחת?

ורך בנסיון של יש צכמוגדר בסעיף, 
חברת וחברה ממשלתית אחת 

 ביטוח אחת לפחות.

3 5 ,17-21 3, 
 נספח ד'

נספחים מצוין שיש להציג ניסיון של ב
חמש השנים האחרונות. בעוד שבפירוט 
תנאי הסף מצוין כי תנאי הסף 
 מתייחסים לניסיון של חמש שנים לפחות.

האם ניתן להציג ניסיון שהוא מעבר 
ות ויחשב בתנאי לחמש השנים האחרונ

 הסף ובניקוד הציון האיכותי? 

יש לפרט נסיון המוכיח עמידה 
 בתנאי הסף. 

מעבר לכך ניתן לפרט נסיון נוסף 
 לצורף התרשמות ועדת האיכות. 

4 5 ,20 3.6 ,
 נספח ד'

בנספח ד' מצוין שיש לפרט ניסיון עבור 
לפחות חברה ממשלתית אחת וחברת 

מצוין כי  3.6ביטוח אחת, בעוד שבסעיף 
שנים של  5תנאי הסף הוא ניסיון של 

ייעוץ  ללפחות חברה ממשלתית אחת 
 חברת ביטוח אחת. או\ו

 נא הבהירו את הסתירה. 

יש צורך לפרט נסיון עבור  ללפחות 
חברת  או\ו חברה ממשלתית אחת

 ביטוח אחת. 

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסכי המכרז. כל תיקון לסעיפי  .2
מך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים במסמכי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנות במס

 במסמך זה במפורש. צוינוהמכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא 

 יתר מסמכי המכרז נותרים ללא שינוי. .3

 יש לצרף מסמך זה למעטפת ההצעה. .4
 בברכה,

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות -קנט

 2מס' הבהרה מענה לשאלות הריני לאשר את קבלת מסמך 
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