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 כללי – 1 פרק .1

 כללי 1.1

מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי ( ו/או "המזמינה" "ענבל" בע"מ )להלן: לביטוח חברה ענבל 1.1.1

 ממשלתית חברה הינה(, "הקרן"ו/או  "הקרן הפנימית"הממשלה של ממשלת ישראל )להלן: 

ענבל מספקת שירותי ייעוץ וכיסוי ביטוחי ושירותים . ישראל ממשלת של מלאה בבעלות

ת כזרוע ביצועית של הממשלה שממשלת ישראל וגופים שבשליטתה ומשמפיננסיים שונים עבור 

  .במגוון פעולות ביטוחיות ופיננסיות

מספקת ענבל שירותים הממשלה  לביטוחי הפנימית הקרן תפקידה של ענבל כמנהלת במסגרת 1.1.2

 חום הביטוח נדרשת ענבל להתקשר עםבת השונים בין השירותים ,שונים לצורך ניהול הקרן

 .אלמנטר–הכללי  הביטוח בתחום אקטואריה שירותינותני 

 ההזמנה מטרת 1.2

לביצוע אלמנטר  –בתחום הביטוח הכללי  ענבל פונה בזאת לקבלת הצעות לשירותי אקטואריה

 (."ההליך"ו/או  "המכרז": להלן)בהזמנה זו  2השירותים המבוקשים המפורטים בפרק 

 הגדרות 1.3

 :זו בהזמנה מרכזיים מונחים להלן     

 מ."ענבל חברה לביטוח בע ו/או המזמינה ענבל

 ועדת המכרזים של ענבל. ועדת המכרזים

את טפסי ההליך מאתר האינטרנט של ענבל:  ו/אשר הוריד ים/מציע ים/מציע

WWW.INBAL.CO.IL הצעה בכתב למזמינה )להלן:  ו/והגיש

 לספק באופן אישי את השירותים המבוקשים. ם/( וביכולתו"ההצעה"

אשר וכהצעה זוכה שהצעתו נבחרה על ידי ועדת המכרזים  מציע מציע זוכה

המציא את כל האישורים הנדרשים לאחר בחירתו כאמור וענבל 

 הסכם התקשרות. לחתמה עמו ע

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה. מסמכי המכרז

כמפורט במסמכי  ים שיסופקו על ידי המציע הזוכהמכלול השירות השירותים המבוקשים

 הליך זה.

אחראי מטעם ענבל על 

 ביצוע ההתקשרות

 ו/או מי מטעמו.  חשב הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה

http://www.inbal.co.il/
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אחראית מטעם ענבל על 

 ההליך

 inbal.co.il@2020-18 עו"ד מור מלכה, אגף רכש ומכרזים בדוא"ל 

 להליך זמנים לוח 1.4

 הפעילות מועדה

 ההליך  מועד פרסום 2020ביוני  15יום ב', 

 שאלות הבהרהלהגשת מועד אחרון  2020ביוני  29יום ב', 

 להגשת ההצעותמועד אחרון  14:00עד השעה  2020ביולי  15', דיום 

ר מועד זה לא יבחנו במסגרת )הצעות שיוגשו לאח

 ההליך(

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  180

למזמינה שמורה האופציה להאריך את תוקף 

 ימים נוספים.  90-ההצעה ב

 תוקף ההצעה

מזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים המנויים ה

כל טענה ו/או דרישה  לעיל, בהודעה שתפורסם למציעים באתר ענבל, ולא תהיה למי מהמציעים

 .בקשר לכך

 ההתקשרות תקופת 1.5

תהיה החל מיום חתימת המזמינה על הסכם  הזוכה המציע עם ההתקשרות תקופת 1.5.1

 (.""תקופת ההתקשרותלהלן: )  שנים( 3) חודשים 36למשך  ההתקשרות

 נוספים חודשים 36 לתקופה של עד ההתקשרותרשאית, אך לא חייבת, להאריך את  המזמינה 1.5.2

וזאת ע"י מתן הודעה  צרכיהלו הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף, מלא או חלקי באופן ,שנים( 3)

 ההתקשרות כאמורלפני תום תקופת ום י 30 על רצונה להאריך את ההתקשרות, בכתב ספקל

  "(. תקופת ההתקשרות המוארכת)להלן: "

, יחולו הוראות ההסכם תמומש, אם וכאשר תקשרות המוארכתהה בתקופות כי יובהר 1.5.3

 . המקורי, לרבות ההוראות הנוגעות לתמורה, בשינויים המחויבים

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי למזמינה הזכות להביא את הסכם ההתקשרות  1.5.4

מכל סיבה שהיא  הן בתקופת ההתקשרות והן בתקופת ההתקשרות המוארכתלידי סיום, 

  ובכתב. ימים מראש 60ת של ובתנאי שניתנה על כך הודעה מוקדמ ,וללא צורך בכל נימוק

 שוטפים ועדכונים זמנהה מסמכי פרסום 1.6

 מועדים עדכוני ויהיו במידה ."מכרזים" לשונית תחת ענבל באתר יפורסמו ההזמנה מסמכי 1.6.1

 יחייבו ענבל אתרב שיפורסמו השינויים רק מכרז,ה במסגרת תיקונים ו/או הבהרות ו/או

 .המציעים ואת ענבל את משפטית

mailto:18-2020@inbal.co.il
mailto:18-2020@inbal.co.il
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 ענבל לאתר להיכנס המכרז, משלבי שלב ובכל ,הצעתו הגשת טרם ,החובה חלה המציע על 1.6.2

 את משפטית יחייבו אשר העדכוניםו בהרותהה השינויים, בדבר שוטף באופן ולהתעדכן

 ואכן במידה עדכונים,לו להבהרות לשינויים, בהתאם הצעתו את יגיש שלא מציע המציע.

 להיפסל. הצעתו עלולה ,פורסמו

 ההצעה הגשת לאחר המציע עם התקשרות פרטי 1.7

 ו/או  הבהרות ו/או שלמותה בקשת בדבר המציע מול אל המזמינה של תכתובת כל ההצעה, הגשת לאחר

 1 סעיף א', בנספח צוינה אשר המציע של הדוא"ל כתובת פי על תעשנה ,תהיינה וכאשר אם עדכונים,

 הוגשו אשר אחרים או אלו פרטים שונו באם המזמינה את לעדכן החובה חלה המציע על ".המציע פרטי"

 ההצעה. במסגרת

 הקשר שתא 1.8

 זה הליך במסגרת פניה כל .מלכה מור עו"ד ינהה זה להליך הקשור בכל המזמינה עםמט הקשר שתא

 החובה חלה המציע )על IL.CO.INABL@2020-18 הדוא"ל: לכתובת בלבד בכתב הקשר לאשת תיעשה

  המבוקש(. ליעד הגיעה שהפניה לוודא

 ובירורים שאלות העברת נוהל 1.9

 ביוני 29 -ה ב', ליום עד וזאת לעיל כאמור הקשר שתלא בלבד בכתב תוגשנה המציעים שאלות 1.9.1

 לשונית תחת ענבל באתר הבהרות במכתב יפורסמו ההבהרה לשאלות המזמינה תשובות .2020

  "מכרזים".

 אשר תשובה ו/או תוספת ו/או עדכון ו/או תיקון ו/או שינו ו/או הבהרה שרק בזאת מובהר 1.9.2

  והמציעים. ענבל את יחייבו בכתב ענבל ע"י ייערכו

  ההצעות הגשת 1.10

 הכללית להצעה אחת מעטפה) סגורות מעטפות בשתי, להלן כמוגדר, ההצעות את להגיש יש 1.10.1

 שלישית, -נוספת יוכנסו למעטפה  אשר(, נספח ב' - הכספיתלהצעה  נפרדת ומעטפה

 להלן. יש להקפיד על הוראות ההגשה כנדרש.  5כמפורט בהרחבה בפרק 

 בבית המזמינה במשרדי הנמצאת המכרזים לתיבת במסירה ידנית בלבדתוגש  ההצעה 1.10.2

)למעט  16:00 - 08:00 השעות ביןה' -'א בימים, התעופה שדה קריית, 3 הערבה ברחוב, ענבל

: להלן) 14:00בשעה , 2020ביולי  15ד'  מיום יאוחר לא(, המועד חול וימי חגים, חג ערבי

 (. "ההצעות להגשת האחרון המועד"

 למתןפומבי לקבלת הצעות  מכרז -18/2020הליך מס' יש לציין: " השלישית המעטפה על 1.10.3

 ."מלכה מור עו"ד לידי –אלמנטר - כללי ביטוח בתחום אקטואריה שירותי

 מטעמומוסר ההצעה במעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים, באחריות המציע לוודא כי  1.10.4

 שם המוסר, מספר ת.ז. של המוסר ימלא את הפרטים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה )

 על גבי טופס הגשת הצעה מובנה שייתן לו המאבטח בבית ענבל.  וחתימת המוסר(

mailto:18-2020@inabl.co.il
mailto:18-2020@inabl.co.il
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קיבל לידיו אישור על לוודא כי  באחריות המציעבמעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים,  1.10.5

אישור הגשת ההצעה לתיבת המכרזים )טופס ורוד( מהעתק הגשת ההצעה )טופס לבן( וכי 

 ישודך למעטפה. 

 לא ההצעות, להגשת האחרון למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש 1.10.6

 המכרזים, חובת לתקנות )ב(20 משנה תקנת להוראות בהתאם התדונ ולא תתקבלנה

 איחור בשל הצעה פסילת סוגיית כי להדגיש נבקש (."התקנות" )להלן: 1993-התשנ"ג

 ו/או תביעה ו/או טענה כל מלהעלות מנועים יהיו המציעים לערעור. ניתנת אינה בהגשתה

 כתוצאה ו/או זה בעניין ענבל של סמכויותיה הפעלת עם בקשר שהוא, וסוג מין מכל דרישה

  .כאמור סמכות הפעלת של מהשלכותיה

 ההצעה תוקף 1.11

 על תודיע ענבל  אם נוספים מיםי 90  או ,ההצעות להגשת האחרון מהמועד יום 180 ינוה ההצעה תוקף

 המועד. הארכת

 התמורה 1.12

 תמורה הזוכה למציע תשולם להלן 2 בפרק המפורטים המבוקשים השירותים מכלול ביצוע עבור

 ההליך. למסמכי 'ג נספח גבי על שתמולא שהגיש, המחיר להצעת בהתאם

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר 1.13

רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון, לשנות  המזמינה 1.13.1

את תנאי המכרז, להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית ו/או 

 '.וכו נהלים או/ו מדיניות שינוי עקב או/ו אחרת או/ו מערכתית

יבת לקבל את ההצעה בעלת לב לאמור לעיל, מודגש בזאת כי המזמינה אינה מתחי בשים 1.13.2

הניקוד הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר 

לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון ו/או להחליט שלא להיענות להצעה  הסכםב

כלשהי ו/או לבטל את הליכי המכרז, ואף לפרסם מכרז חדש וכל פעולה נוספת שתמצא 

בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית ו/או מערכתית ו/או אחרת ו/או עקב  לנכון, וכל זאת

 שינוי מדיניות ו/או נהלים וכו'.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם לדעת  1.13.3

ועדת המכרזים הינה הצעה בלתי סבירה ו/או שאיננה שלמה ו/או ברורה ו/או שאינה ערוכה 

 על פי דרישות מסמכי ההליך, ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך. 

יקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים שלישיים המזמינה תהא רשאית, לפי ש 1.13.4

בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו של 

המציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או 

ת המציע בתנאי הסף, ובלבד רישיון כנדרש לפני תנאי מכרז זה, ולרבות לצורך הוכחת עמיד
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שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת 

 ההצעות. 

, כי בכל מקרה המזמינה אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו והכל ייקבע על פי יובהר 1.13.5

 שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה. 

 הדרוש הזוכים המציעים מספר 1.14

 . למתן השירותים המבוקשים אחד זוכה מציע עם להתקשר המזמינה בכוונת 1.14.1

ההצעות ובחירת הזוכה תתבצע על ידי המזמינה, אשר תהיה רשאית, להיעזר  בדיקת 1.14.2

 ביועצים ומומחים מקצועיים פנימיים או חיצוניים מטעמה לשם כך. 

על אף האמור לעיל, המזמינה אינה מתחייבת למספר מציעים זוכים מסוים והמספר יקבע  1.14.3

בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי בלבד. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל 

 את מספר המציעים הזוכים או לשנות את אופן בחירתם. 

 גידול בשל אם, וכהז , ככל שיעלה הצורך )אם בשל פרישת מציעמבלי לגרוע מן האמור 1.14.4

למציע  לפנות הזכות תהא שמורה למזמינה(, אחרת סיבה מכל ואם המזמינה של הצרכים

 עמו להתקשר מנת על וזאת, הזוכה כמציע ולא הוכרז , עמד בתנאי הסףשהשתתף בהליך

 כי יובהר. המציע להסכמת בכפוף תעשה כאמור התקשרות. המבוקשים השירותים למתן

 שלא המציעים מבין ביותר הגבוה במקום שדורג המציע אל המזמינה תפנה אלו במקרים

 מן לגרוע מבלי ., וזאת בתקופה של עד שנתיים ממועד הכרזת הזכייה במכרזבהליך זכו

לעיל, ולמזמינה  כאמור לפעול מכרזיםה וועדת של התחייבות משום באמור אין, האמור

בתנאי הסף והכל לשיקול דעתה  שעמדו אחרים למציעים הזכות לפנות בנוסף שמורה

 .צרכיה ובהתאם לכל דין הבלעדי, לפי

 המבוקשים השירותים הגדרת- 2  פרק .2

 ההזמנה, מסמכיל המצורף םבהסכ לרבות זה, הליך במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי 2.1

 :כדלקמן הינם למזמינה  הנדרשים השירותים

הקרן של  השנתי הכספי לדוח ביטוח עתודות קביעת לצורך חוות דעת אקטוארית מתן 2.1.1

מפרט את עבודת האקטואר בקשר לעבודתו בקביעת ה וכתיבת דוח אקטוארי הפנימית

 ענפים עיקריים: 4-ב עתודות הביטוח

 ענף רכב רכוש  2.1.1.1

  ענף רכב חובה 2.1.1.2

 .תכולהומבנים אלמנטר שכולל ענף  2.1.1.3

 )צ"ג וחבות מעבידים( –חבויות  ענף  2.1.1.4

העבודה כוללת  סיוע בקביעת תעריפי הכיסוי בקרן הפנימית ליחידות הממשלה. – פרמיות 2.1.2

 :ענפים עיקריים 4-המלצה להנהלת הקרן על פרמיות ב
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 בחלוקות שונות.המלצה לפרמיה  –ענף רכב רכוש  2.1.3.1

 בחלוקות שונות.המלצה לפרמיה  – ענף רכב חובה 2.1.3.2

 בחלוקות שונות.המלצה לפרמיה  - תכולהומבנים  2.1.3.3

 .צ"ג וחבות מעבידים –חבויות  ענף  2.1.3.4

 כל דרישה אחרת הקשורה לקביעת תעריפי הכיסוי )פרמיה(. 2.1.3

י הגורמים דיהאקטואר להיות נגיש למתן הבהרות מספקות ובמועד ככל שיידרש על  על 2.1.4

 )כגון רו"ח מבקרים(. להה חוצים בחברה ומהרלוונטי

 .בתחום השירותים המבוקשים כל שירות רלוונטי אחר ככל שיידרש מהמציע 2.1.5

 ההתקשרות מאפייני 2.2

ויעניק , הכספים והמנהל מטעם המזמינה מציע זוכה יפעל בצורה מקצועית על פי הנחיות אגף

 את השירותים הנדרשים. במסגרת זו, תפעל המזמינה לפי אלה: 

במתן השירותים  בקרה שוטפת אחר היקפי ההעסקה של המציע הזוכה - בקרה ומעקב 2.2.1

 המבוקשים.

יוגדרו על ידי המזמינה  למציע הזוכה –כנית עבודה למציע הזוכה ונהלי עבודה בניית ת 2.2.2

כנית העבודה רת תתכנית עבודה ונהלי עבודה בנוגע למתן השירותים המבוקשים. במסג

היקפי המיזמים, מטלות רוחב, היקף הפעילות בכל  ,שניתן כמה עד, והנהלים יוגדרו

 ועוד.פרויקט, לו"ז לביצוע 

למזמינה תהא הזכות לתעדף ביצוע שירות מסוים על  –עדוף שירותים מבוקשים ית 2.2.3

להעביר עבודה במיזם אחר, לשנות את תוכנית העבודה כפי שזו נקבעה בין הצדדים, 

מהמציע הזוכה  לבקש שירותים נקודתיים, הזוכה לאחר מסוים מהמציע

במקרים אלו על המציע הזוכה לשתף פעולה עם  .ועוד ם/רוחביים/אחר(יקטאליי)פרוי

 .הגורם המקבל ככל שנדרש ועל פי תחום מומחיותו

 תוצרים 2.3

למזמינה את השירותים הנדרשים על ידה בכל עת סבירה  ליתן יתחייב המציע הזוכה 2.3.1

 .במשק המקובלים העבודה ולזמני לשעות ובכפוף לצרכיה בהתאם

השירותים הנדרשים בהתאם לזמנים המפורטים כן, הספק מתחייב לספק לענבל את  כמו 2.3.2

 להלן:

 עתודות:  2.3.2.1

בכל  פברוארב 20 תוגש על ידי הספק עד ליום  - טיוטא של חוו"ד אקטואר לדיון 2.3.2.1.1

 שנת עבודה.

 בכל שנת עבודה. בפברואר 28תוגש על ידי הספק עד ליום  - חו"ד אקטואר סופית 2.3.2.1.2
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 :פרמיות 2.3.2.2

חודשים מהיום בו הספק קיבל  3יוגש על ידי הספק בתום  –דו"ח אקטואר סופי  2.3.2.2.1

 לידיו את מלוא הנתונים הנדרשים לצורך כתיבת הדו"ח כאמור.  

המציע הזוכה במסגרת הליך זה תהיה כפופה, בין היתר, להקצאת התקציב  העסקת 2.3.3

 יידרשו.ל שאלו הנדרש וכן לקבלת כל האישורים הנדרשים ממשרדי הממשלה השונים, ככ

 בלבד הזוכה המציע ידי על במלואם המבוקשים השירותים הענקת 2.4

 המיוחדים האמון ויחסי האישיים כישוריו לאור המזמינה ידי על יבחר הזוכה המציע כי מודגש

 יצהיר המציע, זאת לאור. הקרן של יםפנימי ומידע םלפרטי חשיפתו לאור ממנו הנדרשים

 תקופת בכל כי יודגש. זה בפרק את כל השירותים המבוקשים כהגדרתם בעצמו שביכולתו להעניק

 ביצוע לצורך באחר המציע הזוכה להחליף עצמו רשאי יהיה לא, המזמינה עם ההתקשרות

 בקשה המציע הזוכה יגיש חריגים באחר מטעמו. במקרים ו/או להסתייע המבוקשים השירותים

 לכך בהתאם לפעול ויוכל בכתב בקשתו ינמק, אישור קבלת לצורך לאחראי מטעם המזמינה

 החלפה לכל לסרב הזכות לעיל מהאמור לגרוע מבלי. מהמזמינה בכתב אישור קבלת לאחר

 .המזמינה של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה, כאמור

  זמינות 2.5

 המציע יהיה זמין עפ"י דרישות המזמינה ובהתאם לתכנית העבודה. 2.5.1

 יגיע למשרדי המזמינה ו/או למשרדי הממשלה השונים ככל שיידרש.  ,המציע 2.5.2

זוכה יהיה זמין טלפונית ו/או בדוא"ל  למעט אם אושר אחרת ע"י המזמינה בכתב, מציע 2.5.3

 .17:00 - 08:00למזמינה, בכל יום, בין השעות 

 קבלן משנה 2.6

קבלן משנה ו/או הספק מתחייב שלא לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה או חלקן, באמצעות 

   כל גורם אחר, אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב מהמזמינה.

  סף תנאי -  3 פרק .3

תנאי סף להשתתפות בהליך הינו עמידת המציע בעצמו בכל התנאים הבאים במצטבר, נכון למועד  3.1

 האחרון להגשת ההצעות:

 תנאי סף מנהליים: 3.1.1

תאגיד רשום בישראל כדין או עוסק מורשה לפי חוק  –עוסק מורשה או תאגיד  3.1.1.1

 .1975-מס ערך מוסף, התשל"ו

על המציע עצמו להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק  - ניהול ספרים כדין 3.1.1.2

"( חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976 - עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 כמפורט להלן:
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( שהמציע 1אישור מפקיד מורשה או רו"ח או יועץ מס המעיד: ) - פנקסים ודיווח

עצמו מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס 

)להלן ובהתאמה:  1975-הכנסה ]נוסח חדש[ ועל פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

( 2; "חוק מס ערך מוסף"( או שהוא פטור מלנהלם; )-"פקודת מס הכנסה" ו

מציע עצמו נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שה

שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. על אישור כאמור להיות תקף ועדכני 

 נכון ליום הגשת ההצעה.

תצהיר בכתב של המציע עצמו בדבר היעדר הרשעות בעבירות  - קיום דיני עבודה

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאם הוגנים(, 

-)להלן: "חוק עובדים זרים"( ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

)להלן: "חוק שכר מינימום"(. המציע יצהיר כי הוא ובעל הזיקה אליו לא  1987

רשעו ביותר משתי לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, ואם הורשעו הו

כי במועד הגשת ההצעה חלפה שנה לפחות ממועד  -ביותר משתי עבירות כאמור 

 ההרשעה האחרונה.

  :תנאי סף מקצועיים 3.1.2

" חבר באגודת האקטוארים בדרגת "חברות מלאה, אקטואר מוסמךהמציע הינו  3.1.2.1

(fellow) ,באחת או יותר מהאגודות  ,2015-2019שנים הבאות כל אחת מחמש הב

 : המפורטות להלן

 .The faculty of actuaries and the institute of actuariesהאנגלית:  3.2.2.1.1

 . The institute of actuaries of Australiaהאוסטרלית:  3.2.2.1.2

 .Society of Actuaries ,Casualty Actuarial Societyארה"ב:  3.2.2.1.3

 . Canadian Institute of Actuariesהקנדית:  3.2.2.1.4

 .The Israeli association of actuariesהישראלית:  3.2.2.1.5

 . לא נשללההמציע  שלחברותו  3.1.2.1 כאמור בס'שלב במהלך התקופה  בשום 3.1.2.2

 שניים לפחותב, פרמיותאו /ועתודות  חישוב יצעב מציעה 2015-2019 השנים בין 3.1.2.3

; ותכולה מבנים( 3; )חובה רכב( 2( רכב רכוש; )1)  :הבאים הענפים ארבעת מתוך

במשך  בוצע על ידוהנ"ל כאשר השירות  (וחבות מעבידיםחבויות )צד ג'  ענף( 4)

 . זה סףשהציג לצורך עמידה בתנאי שנתיים לפחות בכל אחד מהתחומים 

 התמורה – 4 פרק .4

 כולל לא לשנה פיקס מחיר הצעת להציע נדרש המציע מחיר הצעת - ג' נספח את למלא המציע לע 4.1

  המבוקשים. לשירותים מע"מ

 -ובכ עבודה שעות 300 -בכ עתודות חישוב לביצוע אחת לשנה שהנדר השעות היקף את מעריכה ענבל 4.2
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  .השעות מתייחסות לשעות האקטואר והצוות שלו ביחד .שעות עבודה לחישוב הפרמיות 200

 להלן: המפורטים דרךה לאבני בהתאם תהיה המבוקשים השירותים בגין התמורה 4.3

 לתשלום אחוז דרך אבן קטגוריה

 40% המפקחת הועדה ע"י הפרמיות אישור פרמיות

 60%  כספי דו"ח על חתימה עתודות

המזמינה אינה מתחייבת להיקף ו/או כמות השירותים שתידרשנה מהספק משך כלל תקופת  4.4

וכי עומדת לה הזכות, משך כלל תקופת ההתקשרות, להודיע לספק על אי רצונה ההתקשרות 

יהיה זכאי אך ורק לתמורה בגין השירותים  מציע הזוכהבהמשך השירותים. למען הסר ספק, ה

 .שביצע בפועל

 המחיר בהצעת המציע שיציע המחיר להצעת בהתאם תהיה האקטואריה שירותי בגין התמורה 4.5

   ג'. בנספח

 מיםי 30 בתוך ענבל, של ואישור בדיקה לאחר םלותש החשבונית לענבל. החשבונית את יגיש הספק 4.6

 .(30)שוטף+ החשבונית הוצאה שבגינו השוטף החודש מתום

 ההכרוכ אחרת הוצאה כל וכן הכלליות או המיוחדות ההוצאות כל את גם תכלול המחיר הצעת 4.7

 זה. מכרז נשוא השירותים באספקת

 על רק חלה לעובדים וזכויות עבודה שכר לתשלום האחריות כי מובהר האמור, מכלליות לגרוע מבלי 4.8

 אלה. הוצאות בחשבון לוקחת המחיר והצעת המציע

לא יהיה זכאי ו/או לא מציע הזוכה התמורה נשוא התקשרות זו הינה מוחלטת, הוגנת ונאותה וה 4.9

ם שיחתם מולו, לרבות ביצוע פי ההסכ-ישולם לו כל תשלום נוסף עבור התחייבויותיו אלא על

משרדיות,  הוצאות הוצאות ותשלום עבור נסיעות, ל,"אש השירותים המבוקשים כגון תשלומי

 אחרות מכל סוג שהוא. ו/או הוצאות צילומים, טלפונים, פקסים

לבדו יישא בכל ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן השירותים המבוקשים,  מציע הזוכהה 4.10

ים והיטלי חובה החלים עליו ו/או תשלומי ביטוח או כל תשלום אחר שיחול ובכלל זה תשלומי מס

פי הסכם -על מציע הזוכהעליו בעתיד וכן בכל הוצאות הכרוכות בכל הסיכונים והאחריות של ה

 כל זאת באופן שענבל לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא. שייחתם מולו

רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לספק הימנה, כל למען הסר ספק, מודגש בזה, כי ענבל תהא  4.11

סכום המגיע לה מאת הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו/או חיובים 

שמקורם במיסוי והיטלי חובה החלים על  התמורה, ו/או נזק שהוא יגרום, אם יגרום, לענבל ו/או 

 ם זה.למדינה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מביצוע הסכ

 ההכרוכ אחרת הוצאה כל וכן הכלליות או המיוחדות ההוצאות כל את גם תכלול המחיר הצעת 4.12

 זה. מכרז נשוא השירותים באספקת

 רשאית המזמינה תהיה סבירה ובלתי מהותי באופן שונה תהיה המחיר הצעת אם כי למציע ידוע 4.13

 .והצעת את לפסול

 של מומחיותו בתחום נוסף שירות לקבלת לספק לפנות רשאית תהיה ענבל – נוספים שירותים 4.14

 תמורה תינתן כאמור לשירותים בתמורה .המבוקשים השירותים במסגרת מוגדר ושאינו הספק

  האקטואר. של עובדל  230-ו לאקטואר ₪ 327 של בסך - עבודה שעת כל עבור מראש מוסכמת
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 2022 לשנת הפרמיות )חישוב המבוקשים השירותים למתן השניה מהשנה החל תיעשה ההצמדה 4.15

 הבסיס מדד (2022 במרץ שיעשה 2021 לשנת הכספי לדוח העתודות חישוב וכן 2021 בדצמבר שיעשה

  לצרכן. המחירים למדד ההצמדה .2020 מאי בגין מדד –

 

 הזוכה ההצעה לבחירת ומשקולות מידה אמות - ההצעות בחינת שלבי – 5פרק  .5

 
במכרז תיבחר על ידי ועדת המכרזים מבין ההצעות אשר הגישו את המסמכים הנדרשים ההצעה הזוכה 

ועמדו בתנאי הסף על פי שקלול של קריטריונים איכותיים )אמות מידה( ושל הצעת המחיר, וזאת על פי 

 השלבים הבאים: 

  הסף בתנאי עמידה – 1 שלב 5.1

 הגשת ותיבדק ההצעות, להגשת האחרון למועד עד התקבלו אשר ההצעות כל ייפתחו הראשון בשלב

 - 2 מס' מעטפה תיפתח זה, בשלב ההצעות. להגשת הנדרשים הסף תנאי בכל ועמידה כנדרש ההצעה

 לשלב תעבור הנדרשים הסף תנאי בכל שתעמוד הצעה רק מציע. כל של לעיל כמפורט  ההליך מסמכי

 השני.

 (50%) המציע איכות בחינת  - 2 לבש 5.2

 להלן: כמפורט המידה אמות עבור איכות בחינות תתבצענה זה בשלב

 ניקוד מידה אמת

 המציע של לקוחות המלצת

 אנשי עם המזמינה שתערוך שיחות בסיס על ייקבע ההמלצות בגין הניקוד

 המציע. ידי על שנמסרו הלקוחות של הקשר

 המזמינה בפניו שתציג הקריטריונים את לדרג יתבקש קשר איש כל

 שביעות )"רמת ביותר הנמוך הציון את מהווה 1 כאשר ,1-5 של בניקוד

 רצון שביעות )"רמת ביותר הגבוהה הציון את מהווה 5-ו נמוכה"( רצון

 גבוהה"(.

 ממליצים 3 של רשימה מתוך לפחות ממליצים 2-ל יפנה המכרז עורך

 תםוהתרשמ את לקבל מנת על 8 סעיף ב' בנספח המציע ידי על שצוינו

 המציע. ע"י שבוצעו מעבודות רצונם שביעות ומידת

 ניסיון יש שלמציע ככל המזמינה, ידי על להינתן יכול זה סעיף בגין הניקוד

 מתוך אחד כממליץ תשמש המזמינה כזה, במקרה כלקוחה. המזמינה עם

  כאמור. הממליצים שני

 נקודות 40
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  :המציע של ישראלי או בינלאומי רישיון שנות

 ניקוד ניסיון שנות

 נק' 4 שנים 5-7

 נק' 56 שנים 8-10

 נק' 6 ומעלה שנים 10
 

  נקודות 6

 :המציע של הניסיון שנות של רלוונטיות

 נקודה של ניקוד יינתן ועתודה בפרמיה ענף לכב המציע ניסיון עבור

 ניסיון לו שיש שמציע כך ענף, בכל לקוחות 3 עד לקוח לכל אחת

 בכל לקוחות 3 וכן להלן, הענפים בכל ועתודות, פרמיה של בחישובים

 נקודות 24 של מקסימום לצבור יוכל בעתודות והן בפרמיה הן ענף

 שלהלן: בטבלה כמפורט זה, ברכיב

 עתודות ניקוד פרמיה ניקוד ענף

 נק' 1 נק' 1 ורכוש רכב

 נק' 1 נק' 1 חובה רכב

 נק' 1 נק' 1 ותכולה מבנים

 נק' 1 נק' 1 חבויות
 

 נקודות 24

  – ריאיון

 עליהם ייבחן המציע בריאיון:  הפרמטרים

: הפגנת ידע מהמציע שיעניק את השירותים בפועלהתרשמות כללית 

   .יםהמבוקש יםומקצועיות בתחום ובתכני השירות

 להגיע לראיון. בפועל השירותים את שיעניק המציע* על 

 נקודות 30

 

 :סף ציון

הנקודות  100קודות מתוך נ 70רק מציע אשר צבר לפחות . נקודות 70לפחות לצבור נדרש המציע 

 האפשריות יעבור לשלב הצעת המחיר שלהלן.

  :(0%5) המחיר הצעת - 3 שלב 5.2.1

של המציעים אשר עמדו  " )הצעה כספית(1"מעטפה מס' זה תפתח המזמינה את  בשלב

ועמדו בציון  המידה המפורטות לעיל אמותבתנאי הסף ובוצעה להם בחינת איכות על פי 

 . של שלב האיכות כאמור הסף
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 נקודות בהתאם לפירוט שלהלן: 50%להצעת המחיר יינתן משקל של 

הצעת המחיר הזולה פרמיות(.  + תבוצע סכימה של רכיבי ההצעה הכספית )עתודות

נקודות.  50 –תקבל את מלוא הנקודות עבור רכיב העלות  לאחר הסכימה כאמור, ,ביותר

 וזאת בהתאם לנוסחה הבאה:הצעות המחיר האחרות יקבלו ניקוד יחסי 

 Zi=  מסוים למציע מחיר הצעת

 Zminהמחיר הנמוכה ביותר =  הצעת 

 Y=  ציון הצעת המחיר

 

 כל וללא במלואם המבוקשים השירותים כלל מתן בגין תמורה לכלול המחיר הצעת על כי מובהר

 .המחיר בהצעת הנקובה התמורה על נוספת תמורה כל תשולם לא כי ומובהר סייג

 הזוכות ההצעות ובחירת ומחיר איכות ניקודשקלול  – 4 שלב

כל ההצעה הזוכה, תהייה ההצעה שתקבל את הניקוד המשוקלל הגבוהה ביותר בחיבור הציון שקיבלה 

 הצעה ברכיב האיכות ובעבור הצעת המחיר על פי הנוסחה הבאה:

X= איכות ניקוד   

Y= המחיר. הצעת ציון  

Z= סופי. ציון 

כאמור, ענבל תבחר כזוכה, את ההצעה שקיבלה את הציון הסופי הגבוה ביותר, בכפוף לאמור במסמכי 

 ההזמנה. 

 

 

  הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים פירוט -  6 פרק .6

   - )הצעת כספית( 1' מס מעטפה 6.1

פומבי  מכרז -18/2020הליך מס' "  המעטפה: גבי על ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין עלייה

 הצעה-1 'מס מעטפה - אלמנטר - כללי ביטוח בתחום אקטואריה שירותי למתןלקבלת הצעות 

  ."כספית

 מולאו סעיפיו וכל חתום כשהוא '(ג )נספח הכספית הצעתו של אחד העתק המציע יכניס זו למעטפה

 כנדרש.

 כספית הצעה 6.1.1

Y=Zmin/Zi*50 

(0.5*X) +Y=Z 
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 מחיר הצעת להציע נדרש המציעהצעת המחיר בנספח ג'. מציע יידרש למלא את ה 6.1.1.1

  המבוקשים. לשירותים מע"מ כולל לא לשנה פיקס

 300 -בכ עתודות חישוב לביצוע אחת לשנה הנדרש השעות היקף את מעריכה ענבל 6.1.1.2

השעות מתייחסות לשעות  .שעות עבודה לחישוב הפרמיות 200-ובכ עבודה שעות

  האקטואר והצוות שלו ביחד.

המזמינה אינה מתחייבת להיקף ו/או כמות השירותים שתידרשנה כי יודגש,  6.1.1.3

מהספק משך כלל תקופת ההתקשרות וכי עומדת לה הזכות, משך כלל תקופת 

ות, להודיע לספק על אי רצונה בהמשך השירותים. למען הסר ספק, הספק ההתקשר

 .יהיה זכאי אך ורק לתמורה בגין השירותים שביצע בפועל

  -)מסמכי ההליך( 2מעטפה מס'  6.2

מכרז פומבי  -18/2020"הליך מס'  המעטפה: גבי על ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין עליה

 מסמכי - 2 מס' מעטפה - אלמנטר - כללי ביטוח בתחום אקטואריה שירותי למתןלקבלת הצעות 

  ."ההליך

  להלן. כמפורט ההליך מסמכי של אחד העתק המציע יכניס זו למעטפה

על המציע להגיש את הצעתו בקלסר עם חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל 

 :ףצץ את הכותרת המודגשת בכל תת סעיחו

 תצהירים והתחייבויות: – 1חוצץ  6.2.1

על המציע למלא את כל הפרטים בנספחים שיפורטו להלן ולחתום בסוף כל תצהיר 

בחתימה מלאה וכן להחתים עורך דין לצורך אימות החתימה. על המציע להצהיר על 

-התצהירים הבאים כמשמעותם בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א

1971. 

 ההצעה תכיל את כל המסמכים הדרושים כמפורט להלן:       
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  כמפורט להלן –נספח התצהירים  –נספח א'  6.2.1.1

  פרטי המציע – 1סעיף 

  מורשי החתימה מטעם המציע – 2סעיף 

  הצהרות המציע בגין מסמכי המכרז וההצעה – 3סעיף 

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 4סעיף 

  חקיקה בתחום העסקת עובדיםהתחייבות לקיום  – 5סעיף 

  תצהיר אי תיאום הצעות – 6סעיף 

  התחייבות לשמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים – 7סעיף 

  חלקים חסויים בהצעת המציעחשיפת בקשה למניעת  – 8סעיף 

  תצהיר חברות באגודת האקטוארים –נספח א'  6.2.1.2

  :בדבר ניסיון המציע ועמידה ובתנאי הסףתצהיר  –' בנספח   6.2.1.3

  תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה בתוקף  – 1נספח 

  אישור ניהול ספרים בתוקף  – 2נספח 

  אישור ניכוי מס במקור בתוקף – 3נספח 

  קו"ח של המציע שיספק את השירותים בפועל – 4נספח 

  עסק בשליטת אישה )במידה ורלוונטי( – 5נספח 

  מסמכי המכרז ומכתבי הבהרה – 2 חוצץ 6.2.2

כשהם חתומים בכל עמוד בראשי תיבות של מורשי החתימה  – המכרזמסמכי  6.2.2.1

 במציע וחותמת המציע.

ככלל שיפורסמו באתר ענבל. המסמכים יצורפו כשהם חתומים  –מכתבי הבהרה  6.2.2.2

 בכל עמוד בראשי התיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת המציע. 

 התקשרות הסכם - 3 חוצץ 6.2.3

מקוריים. כל עותק של  בשני העתקים נספחיו יש להגישהסכם ההתקשרות על  – 'דנספח 

 ההסכם יוגש שהוא חתום בכל עמוד בראשי תיבות של מורשי החתימה ובחותמת המציע

בחותמת מלאה של מורשי החתימה בצירוף חותמת ובמקום המבוקש לכך בסוף ההסכם 

 המציע. 
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  - 3מעטפה מס'  6.3

 אקטואריה שירותי למתןפומבי לקבלת הצעות  מכרז -18/2020הליך מס' "  :המציע יציין עליה

  "מלכה. מור עו"ד לידי - אלמנטר - כללי ביטוח בתחום

 כל חסרת המעטפה כאשר ויגיש 2 מס' מעטפה ואת 1 מס' מעטפה את המציע יכניס זו למעטפה

  .המציע זהות על המעידים חיצוניים זיהוי סימני

 ההצעה הגשת אישור העתק כי לוודא המציע באחריות המכרזים, לתיבת ההצעה הגשת במעמד

  .3 מס' למעטפה ישודך ורוד( )טופס המכרזים לתיבת

 כי מובהר לכך בהתאם ההליך. מסמכי לשאר הכספית ההצעה שבין בהפרדה המציע לב תשומת

 ההצעה טופס של צילומים או העתקים לרבות כלשהם, כספיים נתונים 2 מס' במעטפה לכלול אין

 הסף. על ההצעה תפסל אחרת ממנה, חלק כל או הכספית,

 ההצעה של העותקים מספר 6.4

( אותו יש ד' כם ההתקשרות )נספחמקורי, למעט הסעל המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד 

להגיש בשני עותקים חתומים כדין. העותקים אשר יוגשו יהיו חתומים בחתימות מקוריות )לא 

 צילום(. 

 על המציע להשאיר ברשותו העתק נאמן למקור של ההצעה בשלמותה.

 ההצעה על חתימה 6.5

ורלוונטי( בכל מקום בו המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת המציע )במידה 

 ההצעה מסמכי לרבות מפורש, באופן המציע חתימת נדרשה לא בהם העמודים יתר בכל. התבקש

 המזמינה, ידי על נערך אם ובין המציע ידי על נערך אם בין ההצעה, עם יחד שיוגש אחר נייר דף וכל

חתומים ומלאים  מציע שלא יגיש את כל המסמכים העמוד. בתחתית תיבות בראשי המציע יחתום

 כנדרש עשוי לגרום לפסילת הצעתו.

 בהצעה אסורים שינויים 6.6

למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בהזמנה על נספחיה, והוא חייב 

 למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בהזמנה על נספחיה.

הזמנה על כל נספחיה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או כל כל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ה

הסתייגות על ידי תוספת בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום 

 לפסילת ההצעה. 

השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים  : לענבל הזכות לדרוש מהמציעהערה כללית

למצגים שניתנו בהתאם להליך, לרבות בקשר לכישוריו, מקצועיותו, ניסיונו, אמינותו 

פי החוזה, וכן לבדוק בכל דרך אחרת -והאמצעים העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
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או קיום ראיונות ותשאולים את קיומם של תנאי ההשתתפות )לרבות ביקור באתר החברה ו/

כנדרש(. המציע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור והכל בכפוף 

 לכל דין.

  ההצעות בחינת דרך - 7 פרק .7

 הגשת ההצעה 7.1

עומד בתנאי הסף האמורים לעיל, הבין הינו ההצעה משמעה כי המציע מצהיר כי  הגשת 7.1.1

ובטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע את מהות העבודה, הסכים לכל תנאיה 

האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה 

כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה, על כל פרטיו 

 וחלקיו.

נספחיו, לרבות  הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ההליך על 7.1.2

 ההסכם והכול בלא שינוי ו/או תוספת.

ימים מהמועד האחרון  180הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך  7.1.3

ימים נוספים אם ענבל ביקשה את הארכת המועד מהמציע  90הקבוע להגשת ההצעות, או 

 בכתב.

ומלאים.  אמתייםנם מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הי המציע 7.1.4

המציע מתחייב כי הצעתו משקפת באופן מהימן, תקף ומדויק את המציע ופועלו. ידוע 

 למציע כי מילוי פרטים כוזבים עלול להוות עילה לפסילת הצעתו לאלתר.

 דרך בחינת ההצעה הזוכה בהליך 7.2

 פי הזמנה זו כדלקמן: -המזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו על           

בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים  - בדיקת המסמכים הנדרשים  שלב א'

 ותקינותם )כולל בקשת השלמות במקרה הצורך וקבלת ההשלמות(. 

המזמינה תבחן אם ההצעות עומדות בתנאי הסף. המזמינה רשאית  -תנאי סף   שלב ב'

לפסול כל הצעה שלא עמדה בתנאי הסף ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה כל 

המסמכים הנדרשים ו/או אם יתגלה כי פרט מפרטי ההצעה כלל מידע לא נכון או 

 לא מלא. 

חינה בהתאם לאמות ב -פי החלק האיכותי של אמות המידה -ניקוד ההצעות על  'שלב ג

 האיכותי. לעיל וניקוד ההצעות בחלק  5המידה המפורטות בפרק 

רק  -שלב בדיקת מרכיב העלות )פתיחת הצעת המחיר( מעבר של ציון הסף ל שלב ד'

הצעות שיעברו את ציון הסף של בדיקת האיכות יעברו לשלב של פתיחת הצעות 

  המחיר.
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פתיחת מעטפות המחיר וניקוד ההצעות  -ניקוד ההצעות על פי החלק של העלות    שלב ה'

 להזמנה. 5פרק  -כמפורט בפרק אמות המידה 

 ניקוד סופי של ההצעות. - ובחירת מציע זוכה ציון משוקלל של כלל ההצעות שלב ו'

שליחת הודעות זכיה/דחיה לגבי תוצאות  -הודעות זכיה/דחיה לכלל המציעים  ' זשלב 

 ההליך וכן דרישה מהמציע הזוכה לשליחת האישורים הנדרשים.

 איסור הפצת מסמכי ההזמנה 7.3

כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם מפורסמים באתר ענבל לשם הגשת 

להעבירם לאחר או הצעות במסגרת הליך זה. המציע אינו רשאי להעתיקם, לשנותם, לצלמם, 

 להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

 הודעה על תוצאות ההליך 7.4

הודעה על תוצאות ההזמנה יימסרו בכתב לכל המציעים על פי כתובתם, כמצוין בהצעתם, ו/או 

להזמנה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא  בנספח א'בכתובת הדואר האלקטרוני שציין המציע 

בר תוצאות ההזמנה, והיא לא תחייב את המזמינה בכל צורה שהיא, יהיה כל תוקף לכל הודעה בד

אלא אם נמסרה בכתב ו/או בדוא"ל על פי הוראות סעיף זה. כן מובהר בזאת כי אין בתוצאות 

ההזמנה כדי לחייב את המזמינה כל עוד לא הושלמה ההתקשרות ובכלל זה חתימת המזמינה על 

 ההסכם והמצאת כל המסמכים הנדרשים.

 עיון זכות 7.5

על המציע לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי  7.5.1

בתוספת הסבר קצר. מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד 

מקצועי שלו מסכים לכך כי במקרה שענבל תתבקש להציע את ההצעה הזוכה, תהא ענבל 

 . הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכורשאית להעביר את הצעתו 

ענבל תאפשר למציע הזוכה להביע את עצמו במידה וועדת המכרזים תחליט לחשוף חומר  7.5.2

לענבל שמורה הזכות  שהמציע ציין כסוד מסחרי או כסוד מקצועי, בטרם חשיפתו.

להחליט לאחר קבלת עמדתו של המציע הזוכה אם לחשוף את החומר ואם לאו. ענבל 

 תיידע את המציע הזוכה בהחלטתה בטרם ביצועה. 

מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו/או מקצועיים יהא מנוע  7.5.3

כה לא הגדיר אותם ככאלה. מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזו

מובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של וועדת המכרזים על פי דין ליתן כל החלטה 

 בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה. 

 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים 7.6

 הנדרשים האישורים רשימת את המזמינה אליו תשלח הזוכה למציע ההודעה משלוח עם 7.6.1

 הנדרשים האישורים את לענבל לשלוח המציע על .במערכת חדש ספק פתיחת פרטי וטופס

 .פרטיו כל על מלא האמור והטופס
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 לאחר אלא לתוקף ההתקשרות הסכם יכנס לא הזוכה, למציע זכייה הודעת קבלת לאחר אף 7.6.2

 הסכם .כדין חתומים כשהם ההתקשרות, הסכם לפי הנדרשים האישורים כל קבלת

 החתימה מורשי חתימת ולאחר המסמכים קבלת לאחר רק לתוקפו, יכנס ההתקשרות

 הזוכה. למציע והעברתו ההסכם על ענבל בחברת

 המציע התחייבויות - 8 פרק .8

 זכויות הסבת איסור 8.1

 ו/או זכויותיו את בעקיפין, או במישרין שלישי, לצד להעביר ו/או להמחות רשאי אינו המציע

  ענבל. של ומראש בכתב הסכמה ללא חלקן, או כולן זה, מכרז לפי חובותיו

 המציע עובדי 8.2

 על מוטלת השירותים למתן הכוללת האחריות בעצמו. השירותים כל את להעניק מתחייב המציע

  בלבד. המציע

 ידו על יםהמועסק כלפי המציע אחריות 8.3

 הנזיקין העבודה, דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי הבלעדי האחראי הינו בלבד הזוכה המציע

על ידי  ו/או לכל נזק שיגרם על ידוהבלעדי כן יהיה המציע לבדו אחראי כמו  דין. כל והוראות

כלשהי שנגרמה  זה. אם על אף האמור תחויב ענבל לשאת בחבות הסכםהמועסקים על ידו למטרות 

, יפצה אותה על כך המציע באופן לבצע פעולה כלשהי בעקבות כך, או באחת מן הדרכים האמורות

 ובאופן מיידי.מלא 

 במציע עדכונים או/ו שינויים לגבי המציע של דיווח חובת 8.4

המציע מחויב לעדכן את המזמינה בכל שינוי שיחול באלו מהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו  8.4.1

ם שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל שינוי במציע שיכולות ו/או הנתוני

להיות לו השלכות לגבי מתן השירותים המבוקשים לרבות שינוי באי עמידה באחד מתנאי 

הסף במסגרת הזמנה זו. לאחר קבלת הודעה בכתב מהמציע לגבי שינוי כאמור לעיל, 

עול ובכלל זה מתן אפשרות של למזמינה יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט כיצד לפ

 הפסקת קבלת השירותים המבוקשים מהמציע. 

לחוק  14נותן הסכמתו למסירת מידע מהמרשם הפלילי והכל בכפוף לאמור בסעיף  המציע 8.4.2

 .2019 –המידע הפלילי ותקנות השבים, התשע"ט 

 סודיות שמירת 8.5

. וההתקשרות הנובעת ממנו זה הליך ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב המציע 

. לקבלה מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור ידיעה כל המציע ימסור לא ענבל מהנהלת הרשאה ללא

 . 1977 - ז"תשל, העונשין לחוק 119 -ו 118 סעיפים הוראות המציע על יחולו, זה לעניין
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  ביטוח 8.6

 בהסכם כמפורט הנדרשים הביטוחים כלל את יקיים זוכה, כמציע וייבחר במידה כי מתחייב המציע 8.7

 וכל הצורך במידת המוארכת, ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות תקופת כל למשך ההתקשרות

 הביטוח דרישות בכל עומד הינו כי הצעתו הגשת בטרם לוודא המציע על קיימת. אחריותו עוד

 ההתקשרות. להסכם 15 בסעיף המפורטות
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 כלליים תנאים - 9 פרק .9

 ההליך מסמכי של עדיפות סדר 9.1

 ההליך מסמכי בין סתירה של במקרה. ההליך במסמכי המפורטים לתנאים כפוף ההליך ביצוע

 המזמינה. עם ביותר להטיב בה שיש ההוראה תגבר השונים

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת 9.2

 בשום מעביד עובד יחסי יהיו לא הזוכה המציע לבין המזמינה בין כי בזאת מובהר, ספק הסר למען

 .שהוא ואופן צורה

  בלעדיות היעדר 9.3
 ענבל השירותים. לביצוע כלשהי בלעדות תקנה לא החוזה על וחתימה הזוכה המציע הצעת קבלת

 נשוא השירותים לביצוע אחר/ים עם להתקשר הבלעדי, דעתה שיקול פי ועל עת, בכל רשאית תהיה

  אחרים. דומים שירותים או ההליך

 והוראות דינים שמירת 9.4
 סיבה מכל וכן הדין הוראות את ענבל לדעת ואםת אנה בה הנקוב המחיר אשר הצעה כל תתקבל לא

  .דין פי על הזוכה התחייבות את ענבל לדעת תואמת אינה בכללותה ההצעה שהיא,

 כלשהי הצעה לקבל חובה היעדר 9.5

 סיבה מכל וכן הדין הוראות את ענבל לדעת תואם אינה בה הנקוב המחיר אשר הצעה כל תתקבל לא

 שהיא, ההצעה בכללותה אינה תואמת לדעת ענבל את התחייבות הזוכה על פי דין. 

 המזמינה ליווי 9.6
 . מטעמו מי או/ו המזמינה נציג י"ע ילוו השירותים מתן מכלול, האמור מכל לגרוע מבלי

 השיפוט סמכות 9.7
 מהליך הנובעת תביעה בכל או, זה להליך הנוגעים ולעניינים לנושאים הקשור בכל השיפוט סמכות

 .והמרכז יפו-אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה, זה

 

 

 ,בכבוד רב

 בע"מ לבטוח חברה ענבל
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 נספח א' 

 נספח תצהירים

 
ומר/גב' שמספרה ____________,  ת.ז. אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת

 נו/כי עלי נו/שהוזהרתילאחר ___________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________, 

 יםכן, מצהיר/ נעשה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה יםצפוי/ נהיה/להצהיר את האמת וכי אהיה

 בזאת בכתב כדלקמן:

 המצורף( לחתום על תצהיר זה "המציע"____________________ )להלן: אני הוסמכתי כדין על ידי 

 - כללי ביטוח בתחום אקטואריה שירותי למתןפומבי לקבלת הצעות  מכרז 18/2020הליך מס' ב תנולהצע

 ."(ההליך)להלן: " אלמנטר

 :פרטי המציע .1

  שם המציע כפי שהוא רשום במרשם 1

  סוג התארגנות 2

  תאריך הרישום 3

  מספר מזהה 4

  כתובת המציע )רחוב, מספר, עיר, מיקוד ות.ד( 5

  טלפון המציע 6

  מספר חשבון בנק 7

 מנכ"ל המציע 8

 שם:

 מספר טלפון:

 דוא"ל:

 איש הקשר מטעם המציע 9

  שם:

  כתובת:

  טלפון:

  פקס:

  דוא"ל:

 

ואליה בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך ולמתן  איש הקשרלכתובת מייל של  - לשימת ליבכם

 השירותים המבוקשים.

 מורשי החתימה מטעם המציע .2

 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת, אם ישנן:
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 דוגמת חתימה מס' תעודת זהות שם מורשה חתימה מס'

1    

2    

3    

 

  אין להשאיר ריק( –)יש לסמן בהתאם הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע  

 ביחד  

 ביחד בצירוף חותמת החברה 

 לחוד 

 לחוד בצירוף חותמת החברה 
 

 הצהרות המציע בגין מסמכי המכרז וההצעה .3

הנני מצהיר כי קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על כל נספחיו, תנאיו וחלקיו )לרבות  3.1.1

כל האמור בו וקבלתי הבהרות  תשובות לשאלות ההבהרה והבהרות עורך המכרז(, הבנתי את

 לגבי כל נושא שבספק.

הנני מצהיר כי הגשת ההצעה על ידי משמעה כי הנני עומד בתנאי הסף המבוקשים, הבנתי  3.1.2

את מהות מתן השירותים המבוקשים ומסכים לכל תנאי. כמו כן, הנני מצהיר כי טרם הגשת 

ונים, הפרטים והעובדות, הצעתי זו, קיבלתי את מלוא המידע האפשרי, בדקתי את כל הנת

ולפיכך אין לי כל טענה כי לא ידעתי ו/או לא הבנתי פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי 

 מכרז זה, על כל פרטיו וחלקיו. 

הנני מצהיר כי יש ביכולתי להציע את כלל השירותים המבוקשים במכרז זה ובהסכם  3.1.3

, הכישורים, היכולת הפיננסית ההתקשרות במצטבר. הנני מצהיר כי יש לי הידע, הניסיון

 והטכנית להעניק את השירותים המבוקשים עבור ענבל. 

הנני מצהיר כי הגשת הצעה מטעמי מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז על נספחיו,  3.1.4

 לרבות הסכם ההתקשרות והכל בלא שינוי ו/או תוספת.

תי הינם אמת וכי הם הנני מצהיר ומתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצע 3.1.5

משקפים באופן מהימן, תקף, מלא ומדויק את המציע ופועלו. ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים 

 יהוו עילה לפסילת ההצעה לאלתר. 

הנני מצהיר כי ידוע לי שההצעה שהוגשה על ידי, על כל צורפותיה, תעמוד בתוקפה במשך  3.1.6

ים נוספים אם ענבל ביקשה להאריך ימ 90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, או  180

 את תוקף ההצעה כאמור ובכתב. 

ימים מיום קבלת הודעת המזמינה בכתב,  10אם הצעתי תיבחר הנני מתחייב כי בתוך  3.1.7

להמציא לידי המזמינה נספח אישור בדבר קיום ביטוחים, הכל כנדרש בהתאם לתנאי המכרז 

 וההסכם על נספחיו. 
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ת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת הנני מצהיר כי ידוע לי שבחיר 3.1.8

המכרזים. כמו כן, ידוע לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי 

מכרז זה על ידי מורשי החתימה של ענבל והגשת ערבות לביצוע ואישורים בדבר קיום 

 המזמינה לזוכה.  ביטוחים כאמור. ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין

הנני מתחייב כי במידה ואבחר כזוכה אקיים את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט בהזמנה  3.1.9

 להציע הצעות למשך כל תקופת ההתקשרות.

 הנני מצהיר ומתחייב בזאת שלא להתקשר עם גורם שאינו מקיים את הוראות המכרז. 3.1.10

דרישות המכרז לרבות דרישות הנני מצהיר ומתחייב כי לצורך ביצוע השירותים אעמוד בכל  3.1.11

 המחשוב כמפורט במסמכי המכרז והדרישות לעניין שירותי המזכירות.

ידוע לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל  3.1.12

הזכות לבקש מבתי המשפט להוציא צווי מניעה )לרבות צווי ביניים( בכל הליך משפטי בקשר 

ד המזמינה או מי מטעמה ואהיה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך עם המכרז כנג

   .כאמור

ידוע למציע כי כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה ונמסרו לצורך הגשת  3.1.13

הצעות בהליך זה וכי אינו רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין 

 כלשהי. בהם או להשתמש בהם למטרה אחרת

 הנני מצהיר כי המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל. 3.1.14

 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –  4פרק  .4

 -אני הח"מ מצהיר כי 

  החוק( הספק  -, להלן 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף

לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה ב לחוק( 2ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף 

או לפי חוק  1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -

 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-שכר מינימום, התשמ"ז

 או

  כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה ב לחוק( 2הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף

או  1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -לעניין זה 

(, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 האחרונה. לפחות ממועד ההרשעה

 ]יש למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[

  

 התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים – 5פרק  .5

 השירותים מתן ביצוע לצורך המציע ידי על שיועסקו העובדים לגבי ההתקשרות, תקופת בכל לקיים ומתחייב מצהיר הנני

 והפסיקה החוק הוראות זה, ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר ההתקשרות, ובהסכם זה במכרז כמפורט המבוקשים
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 שיחוקקו חדשים חוקים לרבות לעת, מעת שישונו וכפי ההתקשרות הסכם חתימת בעת שהם כפי עובדים, בהעסקת הקשורים

 המוארכת. ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות בתקופת

 1959 – תשי"ט התעסוקה, שרות חוק. 

 1959 – תשי"א והמנוחה, העבודה שעות חוק. 

 1976 – תשל"ו מחלה, דמי חוק. 

 1950 – תשי"א שנתית, חופשה חוק. 

 1954 – תשי"ד נשים, עבודת חוק. 

 1965 – תשכ"ו ולעובד, לעובדת שווה שכר חוק. 

 1953 – תשי"ג הנוער, עבודת חוק. 

 1953 – תשי"ג החניכות, חוק. 

 1951 – תשי"א לעבודה( )החזרה משוחררים חיילים חוק. 

 1958 – תשי"ח השכר, הגנת חוק. 

 1963 – תשכ"ג פיטורין, פיצויי חוק. 

 1995 – תשנ"ה משולב(, )נוסח הלאומי הביטוח חוק. 

 1987 – התשמ"ז מינימום, שכר חוק. 

 2002 – התשס"ב עבודה(, )תנאי לעובד הודעה חוק. 

 1959 – תשי"ט התעסוקה, שירות חוק. 

 תצהיר אי תאום הצעות  - 6פרק  .6

 אני הח"מ מצהיר בזאת כי: 

הצעה זו הוחלטה על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע  .א

 פוטנציאלי אחר.

הצעה זו לא הוצגה בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את  .ב

 הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .ג

 מהצעתי זו.לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה גבוהה או נמוכה  .ד

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .ה

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או  .ו

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 יאום מכרז המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לת 

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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א לחוק 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח ההגבלים

 

 התחייבות לשמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים  – 7פרק  .7

 המכרז במסגרת שירות ליתן מתעתדים אשר במציע המקצועיים העובדים והן אני הן כי בזאת מצהיר הח"מ אני

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים

 במציע. דין עפ"י חתימה מורשה המציע/ של הבעלים ואני הואיל:

 משנה קבלני עובדיו, לרבות השירותים נותן כי בתנאי השירותים נותן עם להתקשר הסכימה וענבל  והואיל:       

 וכן זו התחייבות להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו אחר אדם וכל

 להלן. כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל תלעשו השירותים נותן התחייבות סמך על

 יבוא או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:       

 חומר, דעת, חוות תכתובת, לרבות כלשהם (KNOW- HOW) ידע או (INFORMATION) מידע לידיעתי

 העונשין, לחוק 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי דסו שרטוט, רישום, מסמך, תכנית,

 בקשר או לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1977-תשל"ז

 בעל בין אליו, להגיע יכול שהכלל למידע הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם

 ובין ישיר בין מידע לאגור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל או קטבדיס בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה

 (."המידע" )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים, האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף,

 גוף או אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:      

 מראש המוסמך, ענבל נציג אישור השגת ללא ההסכם לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד כלשהם

 העונשין, לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל לגרום עלול ובכתב

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 – תשל"ז

 כדלקמן: חוזרת ובלתי מותנית תיבל התחייבות ענבל כלפי מתחייב אני לזאת, אי

 הימנה. נפרד בלתי חלק מהווה זו להתחייבות המבוא .1

 השירותים. ממתן הנובע או הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .2

 השירותים מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .3

 לכל או האישית לתועלתי או לפרנסתי לנצלו או מידעב להשתמש לא לעיל, לאמור ובכפוף

 דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן לעיל לאמור בהתאם שלא אחר עצמי שימוש

 המידע. את שהם אופן או

 נותן ידי על העסקתי תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע מבלי .4

 להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא זמן, לתהגב וללא מכן לאחר או השירותים

 לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא בעקיפין, ובין במישרין בין המידע, את

 בין דבר, או חפץ כל או אחר כתוב חומר כל או המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם

 גורם. לאף עקיף ובין ישיר

 כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .5

 אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו המידע סודיות על שמירה לרבות זה, התחייבות

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה הנדרשים הזהירות
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 זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי או משנה קבלני או עובדיי לידיעת להביא .6

 זה. התחייבות טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות שמירת של

 ייגרמו אשר סוג מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .7

 כל בגין לבדי יאחרא אהיה אם בין וזאת זו התחייבותי מהפרת כתוצאה שלישי לצד או לכם

 אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור

 מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .8

 עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידיי או לחזקתי שהגיע לכם, השייך או

 של עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני כן, מוכ ענבל. עבור שהכנתי חומר או השירותים מתן

 מידע. של או כאמור חומר

 כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .9

 או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן שמכוח או זה התחייבות

 לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי לוימי בין עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין,

 שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין

 בזכות המניות, בהון בו, חלק שלי שלקרוב או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר

 מעסיקי או שאני לקוח של עניינו גם וכן הצבעה בזכות או מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת

 אחר"(. "עניין )להלן: מייצגים/מייעצים/מציעים בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי או

 עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל .10

 או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת סוקיעי או תפקידי מילוי בין בו לעמוד

 בו. חבר קרובי או שאני גוף של עניין או קרובי של עניין

 ו/או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .11

 ייכלפ ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, הקשור ו/או ברשותכם הנמצא

 בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל. הסודיות חובת הפרת בגין אישית

 וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה מהווים לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת

 ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו/או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .12

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי למעט לבינכם,

 הוראות כל יחולו שהיא דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .13

 זה. התחייבות כתב

 המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .14

 הסכם. או דין כל פי על לענבל

 

 בקשה למניעת חשיפה חלקים חסויים בהצעתי – 8פרק  .8

הנני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי וכי במידה והצעתי תיבחר כהצעה הזוכה בהליך זה, הצעתי 

במלואה תהיה חשופה לעיון של יתר המציעים, זאת למעט המופיע בטבלה המצורפת להלן, שהאמור בה 

סחרי ו/או מקצועי שזכות העיון של שאר המציעים איננה חלה לגביהם. כמו כן, אני מודע מהווה סוד מ

כי פירוט חלק מההצעה כסוד מסחרי תמנע ממני את הזכות לקבל מידע דומה במהלך עיון בהצעה של 

 מציע אחר במידת הצורך.

מסויים יוצג או לא כלפי כל הנני מצהיר כי על אף האמור בתצהירי זה או בכל מקום אחר, השיקול האם מידע 

 מציע אחר נתון לוועדת המכרזים של ענבל ולה בלבד ואין ולא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
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 )יש לחתום על טופס זה ולצרפו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם(

 

 נימוק לחיסיון המבוקש בהצעתנו מס' הסעיף בהצעה שם המסמך

   

   

   

   

   

 

 

  

 :ולראיה באתי על החתום

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור עו"ד

_______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע  אני הח"מ, עו"ד ___________, מ.ר

בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי, מורשה חתימה מטעם המציע,  ולאחר שהזהרתיו 

נכונות  כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את

 התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
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  :תצהיר חברות באגודת האקטוארים – 1נספח א'

 

___________ במציע ומורשה חתימה -אני, ______________, ת.ז. _____________ המשמש כ

  :מטעמו,  מצהיר בזאת כדלקמן

בעל כלל ____________________, אני משרד אקטוארים מוסמך ו/או אקטואר מוסמך משנת:  .1

 .הרישיונות והתעודות הדרושים לשם כך, אשר התאגד כדין בישראל, והם עדכניים ובתוקף

אחראי על מתן השירותים המבוקשים לענבל, אקטואר מוסמך, הכשיר לשמש כאקטואר נכון היה אאני  .2

השנים מ כל אחתב ( fellowה, חבר באגודת האקטוארים בדרגת "חברות מלאה" )למועד הגשת ההצע

 באחת או יותר מהאגודות האלה:  ,בשום שלב במהלך התקופה כאמורוחברותי/ו לא נשללה  2015-2019

 The faculty of actuaries and the institute of actuariesהאנגלית:  2.1

  The institute of actuaries of Australiaהאוסטרלית:  2.2

 .Society of Actuaries, Casualty Actuarial Societyארה"ב:  2.3

 . Canadian Institute of Actuariesהקנדית:  2.4

 .the Israeli association of actuariesהישראלית:  2.5

 

 :באתי על החתום

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ.ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 

בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי, מורשה חתימה מטעם המציע,  ולאחר שהזהרתיו 

חוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך ב

 התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18/2020הליך 

 
- 31 - 

 אקטואר אלמנטר –נספח ב'
 

 ועמידה בתנאי הסף  המציע תצהיר בדבר ניסיון
 

______ מטעם ___אני החתום מטה, _______, נושא ת.ז. מס' ________, אשר משמש בתפקיד 

"( לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה המציע" –המציע_________ )להלן 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

 
מך למסור תצהיר זה בשם המציע, ולחייב את המציע אני מצהיר כי קיבלתי יעוץ משפטי לפיו אני מוס .1

 בנכונות הצהרתי זו.

כלל השירותים  בעל הניסיון, היכולת, המיומנות, כח האדם וכל עניין אחר הדרוש לשם מתן המציע .2

 .ם המפורטים במסמכי ההליך, במצטברהמבוקשי

-תאגיד רשום בישראל כדין או עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו –עוסק מורשה או תאגיד  .3

1975. 

 .  1בתוקף המסומן תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה  "במצ

בגין עבירה שיש  לדין תיבעבר ו/או הועמד תיהורשעלא אני מצהיר כי הבעלים הרשומים של המציע  .4

 עמה קלון. 

 ניהול ספרים כדין .5

)להלן:  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ובעל כל האישורים כנדרש באני מצהיר כי  הנני

 כמפורט להלן:(. "חוק עסקאות גופים ציבוריים"

 מס( יועץ או רו"ח שומה, )פקיד ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו מורשה פקיד אישור 5.1

 על לדווח נוהג ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד

 על .1975-ו"התשל ,מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו

 .ההצעה הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות האישור

   .2כנספח  מצ"ב אישור ניהול ספרים בתוקף המסומן*        

 עבירות משתי ביותר הורשע לא ,ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתם ,אליו זיקה ובעל המציע 5.2

 שנה חלפה – כאמור עבירות משתי ביותר הורשע ואם מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי

 האחרונה. ההרשעה ממועד לפחות

 חדש[ ]נוסח הכנסה מס פקודת להוראות בהתאם במקור מס ניכוי על תקף אישור בעל המציע 5.3

  .ההצעות להגשת האחרון למועד נכון בתוקף

 .  3 בתוקף המסומן כנספחניכוי מס במקור *מצ"ב אישור     

, __________)לפרט את פרטי  המציע שיספק את השירותים בפועל(  אני מצהיר כי המציע 5.4

_____________ ת.ז _________________ חבר באגודת האקטוארים 

)לציין את אגודת הקטוארים בה המציע חבר מתוך רשימת _________________________

-2015בכל אחת מהשנים  fellowבדרגת  במסמכי ההליך( 3.1.2.1האגודות המפורטת בסעיף 
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בחישוב עתודות ו/או פרמיות במשך שנתיים לפחות בכל אחד  . כמו כן, המציע בעל ניסיון2019

את  X-)יש לסמן ב  :ורטים להלןענפים מתוך ארבעת התחומים/ענפים המפ/תחומיםהמשני 

 הענפים בהם למציע ניסיון רלוונטי(

 ;רכב רכוש 

 חובה;  רכב 

  ;מבנים ותכולה 

 נף חבויות )צד ג' וחבות מעבידים( ע 

 .4המסומן כנספח שיספק את השירותים בפועל  המציעמצ"ב קו"ח של *

בשליטת אישה, מצ"ב כאשר המציע הוא עסק בשליטת אישה: אני מצהיר כי המציע הינו עסק  .6

 להצעתי.  5נספח אישורים עפ"י דין המסומנים *

)לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף בסעיף  וואת ממליצי  ניסיון המציעלהלן טבלה המפרטת את  .7

למסמכי  5פרק  5.2.1ולצורך צבירת ניקוד איכות באמות המידה המפורטות בסעיף  3פרק  3.1.2.3

 המכרז(:

                                                           
 עבורה סופקו השירותים המבוקשים  שם החברה 1

שם 
 1החברה

מתן תקופת 
  השירות

)בשים לב לדרישת 
הסף של שנתיים 

 לפחות(
 

 תחום השירות
 פרמיות/עתודות

ענפים בהם 
ניתן 

השירות 
)מתוך 
ארבעת 

התחומים 
 לעיל(

איש הקשר 
 בחברה

מס' 
טלפון של 

איש 
 הקשר

 דוא"לכתובת 
 של איש הקשר
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 עבורה סופקו השירותים המבוקשים  שם החברה 2

שם 
 2החברה

תקופת מתן 
 השירות 

)בשים לב לדרישת 
הסף של שנתיים 

 לפחות(
 

 תחום השירות
 פרמיות/עתודות

ענפים בהם 
ניתן 

השירות 
)מתוך 
ארבעת 

התחומים 
 לעיל(

איש הקשר 
 בחברה

מס' 
טלפון של 

איש 
 הקשר

 דוא"לכתובת 
 של איש הקשר
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 הינו נכון ומאומת כדין.עיל אני מצהיר כי הפרטים בכל הליך זה, לרבות בטבלה של .8
 

 
 :החתום על באתי ולראיה

    

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז שם מלא של המצהיר תאריך

 

 

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 

שמספרה  ע"י ת"ז ה/עצמו תה/_________, שזיההבמשרדי אשר ברחוב________ בישוב/בעיר_______ מר/גב'בפני 

האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים  /המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את ____________

 הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

______________ 

 חותמתוחתימה 

  

       

       

       

       

       



 18/2020הליך 

 
- 35 - 

 

 אקטואר אלמנטר –ר הצעת המחי – 'ג נספח
 
 
 
 

לשנה לא  תהעתודושירותי האקטואריה בתחום  למתן כללמטעמינו הינו ____________ המחיר המוצע 

 כולל מע"מ.  

 
לשנה לא  פרמיותהשירותי האקטואריה בתחום  למתן כללמטעמינו הינו ____________  המחיר המוצע

 .כולל מע"מ

 

 
 

       
 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימה וחותמת המציע

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם 
 .חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות ההליך מורשי

 תאריך 
 
 
 

חתימה וחותמת החבר 
 במציע

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך 
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם 

 .מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות ההליך

 תאריך 
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 הסכם אקטואר אלמנטר –' ד נספח

 

 רותי אקטואריה עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלהיהסכם למתן ש

 בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

 2020שנערך ונחתם בקרית שדה התעופה בנתב"ג ביום ____ בחודש ______

 

 בין:

 

 מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה - בע"מ לביטוח חברה  ענבל

 מרח' ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג 

 " (ענבל)להלן: "

 מצד אחד;      

 

    ובין:

________________________ 

   _____________________________ 

   _____________________________ 

   _____________________________ 

  ( "הספק")להלן:    

 מצד שני; 

 

 

 מבוא

והספק הגיש (, "המכרז"ו/או  "ההזמנה")ולהלן:  18/2020שמספרו מכרז פומבי וענבל פרסמה  הואיל

 ;של ענבל המכרזיםהצעתו והצעתו נבחרה להיות ההצעה הזוכה על ידי וועדת 

והספק הגיש הצעה לענבל למתן השירותים המבוקשים, כמפורט בהצעת הספק המצורפת להסכם  והואיל

 וענבל קיבלה את הצעתו כאמור; נספח א'זה כ

והספק מצהיר כי הוא בעל ניסיון רב בתחום המבוקש לרבות ניסיון משמעותי בביצוע הפעולות  והואיל

 ;המפורטות בהסכם זה להלן
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 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

  כללי .1

 
 המבוא להסכם זה והצהרותיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו ביחד עימו. 1.1

 
 כותרות הסעיפים הינן לנוחות הצדדים בלבד ולא יעשה בהן כל שימוש לצורך פרשנותו. 1.2

 
 להסכם:ואלה הנספחים  1.3

 
 מסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה והצעת הספק. -נספח א' 

 
  "ההסכם".הסכם זה לרבות המסמכים והנספחים המפורטים לעיל, יכונו להלן:  1.4

 

 המבוקשים השירותים .2

מתן חוות דעת אקטוארית לצורך קביעת עתודות ביטוח לדוח הכספי השנתי של הקרן הפנימית  2.1

 המפרט את עבודת האקטואר בקשר לעבודתו בקביעת עתודות הביטוחוכתיבת דוח אקטוארי 

 ענפים עיקריים:  4-בקביעת עתודות הביטוח ב

 ענף רכב ורכוש 2.1.1

 ענף רכב חובה 2.1.2

 ענף אלמנטר שכולל מבנים ותכולה 2.1.3

 )צ"ג וחבות מעבידים(.  –ענף חבויות  2.1.4

 סיוע בקביעת תעריפי הכיסוי בקרן הפנימית ליחידות הממשלה. –פרמיות  2.2

 ענפים עיקריים: 4-העבודה כוללת המלצה להנהלת הקרן על פרמיות ב 2.3

 בחלוקות שונותהמלצה לפרמיה  –ענף רכב רכוש  2.3.1

 .בחלוקות שונותהמלצה לפרמיה  –ענף רכב חובה  2.3.2

והספק מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון, המיומנות, העובדים וכל האמצעים הדרושים לצורך ביצוע  והואיל

התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי ההזמנה וההצעה על נספחיה בהיקף הנדרש על ומילוי כל 

 ידי ענבל והדין וברמה המקצועית הגבוהה ביותר;

והספק נבחר במסגרת מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן השירותים המבוקשים כהגדרתם להלן  והואיל

מעוניינת  וענבל 18/2020 כרזמ במסגרת שהוגשו כפי והצעתו הצהרותיו, היתר בין על סמך,

מעביד על כל המשתמע -כנותן שירות על בסיס קבלני וללא יצירת יחסי עובד להתקשר עם הספק

 ;מכך

 והספק מעוניין להעניק לענבל את השירותים המבוקשים בתנאים המפורטים בהסכם זה; והואיל

ביניהם, כמפורט בתנאי הסכם זה וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים  והואיל

 ;להלן
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 ענף אלמנטר שכולל מבנים ותכולה. 2.3.3

  צד ג' וחבות מעבידים. –ענף  חבויות  2.3.4

 )פרמיה(.כל דרישה אחרת הקשורה לקביעת תעריפי הכיסוי  2.4

הגורמים  דייעל האקטואר להיות נגיש למתן הבהרות מספקות ובמועד ככל שיידרש על  2.5

 הרלוונטיים בחברה ומחוץ עליה )כגון רו"ח מבקרים(.

 .כל שירות רלוונטי אחר ככל שיידרש מהמציע בתחום השירותים המבוקשים 2.6

 מאפייני ההתקשרות .3

ויעניק , ו/או מי מטעמו האחראי מטעם המזמינהאגף כספים,  יפעל בצורה מקצועית על פי הנחיותהספק 

 את השירותים הנדרשים. במסגרת זו, תפעל המזמינה לפי אלה: 

במתן השירותים  בקרה שוטפת אחר היקפי ההעסקה של המציע הזוכה - בקרה ומעקב 3.1

 המבוקשים.

תכנית עבודה ונהלי עבודה יוגדרו על ידי המזמינה  לספק –ונהלי עבודה  לספקכנית עבודה בניית ת 3.2

 ,שניתן כמה עד, כנית העבודה והנהלים יוגדרורת תבנוגע למתן השירותים המבוקשים. במסג

 היקפי המיזמים, מטלות רוחב, היקף הפעילות בכל פרויקט, לו"ז לביצוע ועוד.

למזמינה תהא הזכות לתעדף ביצוע שירות מסוים על אחר, לשנות  –עדוף שירותים מבוקשים ית 3.3

, לאחר מהספקלהעביר עבודה במיזם מסוים ת תוכנית העבודה כפי שזו נקבעה בין הצדדים, א

במקרים אלו על  .ועוד ם/רוחביים/אחר(יקטאליימהמציע הזוכה )פרוי לבקש שירותים נקודתיים

 .לשתף פעולה עם הגורם המקבל ככל שנדרש ועל פי תחום מומחיותו הספק

 תוצרים .4

 לצרכיה את השירותים הנדרשים על ידה בכל עת סבירה בהתאםלמזמינה  ליתן תחייבמ הספק 4.1

 .במשק המקובלים העבודה ולזמני לשעות ובכפוף

 כמו כן, הספק מתחייב לספק לענבל את השירותים הנדרשים בהתאם לזמנים המפורטים להלן: 4.2

 עתודות:   4.2.1

בכל  בפברואר 20תוגש על ידי הספק עד ליום  - טיוטא של חוו"ד אקטואר לדיון 4.2.1.1

 שנת עבודה.

 בכל שנת עבודה. בפברואר 28תוגש על ידי הספק עד ליום  - חו"ד אקטואר סופית 4.2.1.2

 :פרמיות 4.2.2

חודשים מהיום בו הספק קיבל  3יוגש על ידי הספק בתום  –דו"ח אקטואר סופי  4.2.1.1

 לידיו את מלוא הנתונים הנדרשים לצורך כתיבת הדו"ח כאמור.  

במסגרת הליך זה תהיה כפופה, בין היתר, להקצאת התקציב הנדרש וכן לקבלת  הספק העסקת 4.3

 יידרשו.כל האישורים הנדרשים ממשרדי הממשלה השונים, ככל שאלו 
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 בלבד הספק ידי הענקת השירותים המבוקשים במלואם על .5

 המיוחדים האמון יחסי האישיים. לאור כישוריו לאור ענבל ידי על נבחר הספק כי מודגש 5.1

 שביכולתו להעניק מצהיר הקרן, הספק של פנימיים ומידע לפרטים מאחר וייחשף ממנו הנדרשים

 תקופת בכל כי יודגש. בהסכם ובמסמכי המכרז את כל השירותים המבוקשים כהגדרתם בעצמו

 השירותים ביצוע לצורך באחר הספק להחליף עצמו רשאי יהיה לא, ענבל עם ההתקשרות

 באחר מטעמו.  ו/או להסתייע המבוקשים

 בכתב בקשתו ינמק, אישור קבלת לצורך לאחראי מטעם ענבל בקשה הספק יגיש חריגים במקרים 5.2

 . מענבל בכתב אישור קבלת לאחר לכך בהתאם לפעול ויוכל

 דעתה לשיקול ההחלטה נתונה, כאמור החלפה לכל לסרב בנוגע לזכות לעיל מהאמור לגרוע מבלי 5.3

 ענבל. של הבלעדי

 זמינות  .6

 יהיה זמין עפ"י דרישות המזמינה ובהתאם לתכנית העבודה. הספק 6.1

 יגיע למשרדי המזמינה ו/או למשרדי הממשלה השונים ככל שיידרש.  ,הספק 6.2

זוכה יהיה זמין טלפונית ו/או בדוא"ל  למעט אם אושר אחרת ע"י המזמינה בכתב, מציע 6.3

 .17:00 - 08:00למזמינה, בכל יום, בין השעות 

 התקשרותתקופת ההסכם וסיום ה .7

למשך והתקשרות תהיה החל מיום חתימת המזמינה על הסכם ההספק  עם ההתקשרות תקופת 7.1

 (.""תקופת ההתקשרותלהלן: ) שנים( 3חודשים ) 36

 3) נוספים חודשים 36 לתקופה של עד ההתקשרותרשאית, אך לא חייבת, להאריך את  המזמינה 7.2

 ספקוזאת ע"י מתן הודעה ל צרכיהלו הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף, מלא או חלקי באופן ,שנים(

)להלן:  ההתקשרות כאמורלפני תום תקופת ום י 30 על רצונה להאריך את ההתקשרות, בכתב

  "(. תקופת ההתקשרות המוארכת"

, יחולו הוראות ההסכם המקורי, תמומש, אם וכאשר תקשרות המוארכתהה בתקופות כי יובהר 7.3

 . בשינויים המחויביםלרבות ההוראות הנוגעות לתמורה, 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי למזמינה הזכות להביא את הסכם ההתקשרות לידי  7.4

מכל סיבה שהיא וללא צורך הן בתקופת ההתקשרות והן בתקופת ההתקשרות המוארכת סיום, 

  ובכתב. ימים מראש 60ובתנאי שניתנה על כך הודעה מוקדמת של  ,בכל נימוק

מובהר כי במקרה של סיום ההסכם כאמור בסעיף זה, לא יהיה זכאי הספק לכל  למען הסר ספק 7.5

כמו . פיצוי ו/או תשלום, מלבד התמורה בגין העבודה שבוצעה על ידו בפועל כמפורט בהסכם זה

כתוצאה מסיום ההסכם ו/או רישה כלפי ענבל ו/או  המדינה כן לספק לא תהיה כל תביעה ו/או ד

והוא לא יהיה רשאי לתבוע ו/או לקבל פיצוי או תשלום כלשהו בעד כל ביטולו מכל סיבה שהיא 

נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מכך, פרט לתמורה בעד אותו החלק מעבודת 

 .הייעוץ שבוצעה
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מכל סיבה שהיא, יעביר הספק לענבל ועל פי הוראותיה, באופן מסודר, את , עם סיום ההתקשרות 7.6

או /מר והנתונים המצויים ברשותו, לרבות כל מסמך, דואר אלקטרוני, הודעה וכל המידע, החו

ו/או בעקיפין לענבל, באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת  כל עניין אחר, הקשור במישרין

החומר לענבל כאמור ימצא בידי ענבל העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לשירותים 

לגורם אחר, תמשיך את פעילות הספק באופן רציף וללא כל ו/או להסכם זה והעברת המידע 

 הוצאה נוספת.

עם ביצוע העברת החומר לענבל כאמור, על פי ובכפוף להוראותיה, מתחייב הספק להשמיד כל  7.7

 חומר, מידע ונתון שיישארו ברשותו בקשר עם הסכם זה ו/או השירותים. 

 התחייבויות והצהרות של ספק .8

 :כדלהלן בזאתומתחייב מצהיר  הספק 

כי הוא בעל הכישורים, הניסיון, המיומנות, המקצועיות, הידע והמומחיות הקשורים למתן  8.1

 .זה בהסכם כמפורט המבוקשים השירותים השירותים המבוקשים, וכי הינו עוסק בתחום

המבוקשים, והוא בעל הרקע  כי יש בידו את כל האמצעים, הזמן והמשאבים ליתן את השירותים 8.2

ל מנת לבצע את השירותים וידע מוכח ומובהק בייחוד בתחום האקטואריה עהמקצועי, 

 .מעולה ואת כל התחייבויותיו לפי הסכם זה ברמה מקצועית המבוקשים

מיטב מרצו וכוחותיו ולהשתמש  את בתום לב, בנאמנות ובמסירות, להשקיע למלא את תפקידו 8.3

 למילוי הנוגע בכל עיניו לנגד תהיה טובתה רק כאשר, בכישוריו, ידיעותיו וניסיונו לתועלת ענבל

 .זה פי הסכם-על התחייבויותיו

ולמדינה יהיו באיכות וברמת דיוק גבוהים,  כי כל השירותים המבוקשים שהוא יספק לענבל 8.4

 ויעמדו בדרישות כל דין, והוא האחראי היחיד לכך שיקויים האמור בסעיף זה.

ו נחוצים לשם מתן השירותים באופן יעיל וזמין לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהי 8.5

 .והמדינה ולשביעות רצון ענבל

כי הוא בדק את כל הטעון בדיקה מוקדמת ביחס למתן השירותים המבוקשים, הוא מכיר היטב  8.6

חוזר, על  בלתי את הדרישות במסגרת מתן השירותים  המבוקשים, והוא מוותר מראש, בוויתור

ו/או המדינה בקשר עם  ביעה ו/או השגה אחרת כלשהי כלפי ענבלכל טענה ו/או דרישה ו/או ת

 האמור לעיל.

כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח כל דין, להתקשר עם ענבל בהסכם זה  8.7

ולבצע את התחייבויותיה על פיו, אין כל התחייבות שלו המנוגדת להתחייבויות שנתן על פי הסכם 

סכם זה או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של הסכם או זה ואין בחתימתו על ה

מתחייב לפצות ו/או לשפות את ענבל ו/או את  התחייבות אחרים כלשהם שלו, וכל דין, והוא

המדינה  בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תוגש כנגדן בקשר עם הפרת הצהרתו זו בכפוף להוראות 

 הסכם זה. 

 ערך מס ע"פ חוק מורשה כעוסק רשום יהיה הוא ההסכם תקופת כל שבמשך מתחייב הוא כי 8.8

 .כדין חשבונות ספרי , וינהל1975-התשל"ה, מוסף
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ההתקשרות, כל ניגוד עניינים עם ענבל ו/או המדינה  אין ולא יהיה לו, ולכל מי מטעמו, בתקופת 8.9

ספק להודיע ולצורך כך מתחייב לפעול לכך שלא ייווצר כל ניגוד עניינים כאמור. כן מתחייב ה

לענבל באופן מידי על כל עניין אישי שיש לו ו/או למי מטעמו ו/או אשר עשוי ליצור ניגוד עניינים 

 כאמור.

 זכויות להפר ו/או למדינה לענבל יגרום ולא אחר של יוצרים זכויות יפר לא הוא, פעולותיו בכל כי 8.10

 נזק כל בגין המדינה ו/או את ענבל את ישפה, זה סעיף הוראות את הספק הפר. אחר של יוצרים

 דרישה עם מיד ושכ"ט עו"ד, וזאת משפט הוצאות לרבות, להן שייגרמו ו/או הוצאה ו/או הפסד

 .ענבל של ראשונה

יציג עצמו כנותן שירותים עבור חברת ענבל ו/או עבור מדינת ישראל ללא אישור מראש  לא כי 8.11

 ובכתב מענבל. 

מבלי שיתקבל אישור מוקדם ובכתב של  כספית לענבליבצע כל פעולה הכרוכה בהוצאה  לא כי 8.12

 .ענבל ולפעול בעניין זה על פי הנחיות נציג ענבל של נציג מוסמך

 כי יבצע את המטלות במסגרת דרישות ענבל ולא יחרוג מהוראות ענבל כפי שיפורטו בפניו. 8.13

 יסודית פרהכה תיחשב והפרתו, ההסכם מעיקרי הנו, שבו המשנה סעיפי כל על, זה בסעיף האמור 8.14

 .ההסכם של

  התמורה .9

במשך תקופת ההסכם, וכל עוד לא נקבע אחרת בין הצדדים, תשלם ענבל לספק בתמורה לביצועם  9.1

בהצעת  תמורה כאמורהמלא של השירותים המבוקשים ויתר התחייבויותיו על פי הסכם זה, 

 (."התמורה", בתוספת מע"מ כחוק כשיעורו במועד התשלום )להלן: של הספקהמחיר 

 להלן: המפורטים הדרך לאבני בהתאם תהיה המבוקשים השירותים בגין התמורה 9.2

 לתשלום אחוז דרך אבן קטגוריה

 40% המפקחת הועדה ע"י הפרמיות אישור פרמיות

 60%  כספי דו"ח על חתימה עתודות

 

אינה מתחייבת להיקף ו/או כמות השירותים שתידרשנה מהספק משך כלל תקופת  המזמינה 9.3

ההתקשרות וכי עומדת לה הזכות, משך כלל תקופת ההתקשרות, להודיע לספק על אי רצונה 

יהיה זכאי אך ורק לתמורה בגין השירותים  מציע הזוכהבהמשך השירותים. למען הסר ספק, ה

 .שביצע בפועל

למזמינה חשבונית. החשבונית תשולם לאחר בדיקה ואישור של המזמינה, המציע הזוכה יעביר  9.4

 (. 30שבגינו הוצאה החשבונית )שוטף+ ימים מתום החודש השוטף 30בתוך 

 על רק חלה לעובדים וזכויות עבודה שכר לתשלום האחריות כי מובהר האמור, מכלליות לגרוע מבלי 9.5

 אלה. הוצאות בחשבון לוקחת המחיר והצעת המציע
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לא ישולם ונאותה והספק לא יהיה זכאי ו/או תמורה נשוא התקשרות זו הינה מוחלטת, הוגנת ה 9.6

פי ההסכם שיחתם מולו, לרבות ביצוע השירותים -לו כל תשלום נוסף עבור התחייבויותיו אלא על

משרדיות, צילומים,  הוצאות הוצאות ותשלום עבור נסיעות, ל,"אש המבוקשים כגון תשלומי

 אחרות מכל סוג שהוא. ו/או הוצאות יםטלפונים, פקס

מוסכם בזאת כי הספק לבדו יישא בכל ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן השירותים  9.7

המבוקשים, ובכלל זה תשלומי מסים והיטלי חובה החלים עליו ו/או תשלומי ביטוח או כל תשלום 

פי הסכם -ות של הספק עלאחר שיחול עליו בעתיד וכן בכל הוצאות הכרוכות בכל הסיכונים והאחרי

 .זה כל זאת באופן שענבל לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא

 מיםי 30 בתוך ענבל, של ואישור בדיקה לאחר םלותש החשבוניתהספק יגיש את החשבונית לענבל.  9.8

 .(30)שוטף+ החשבונית הוצאה שבגינו השוטף החודש מתום

רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לספק הימנה, כל למען הסר ספק, מודגש בזה, כי ענבל תהא  9.9

סכום המגיע לה מאת הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו/או חיובים 

שמקורם במיסוי והיטלי חובה החלים על  התמורה, ו/או נזק שהוא יגרום, אם יגרום, לענבל ו/או 

 ם זה.למדינה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מביצוע הסכ

 ההכרוכ אחרת הוצאה כל וכן הכלליות או המיוחדות ההוצאות כל את גם תכלול המחיר הצעת 9.10

 זה. מכרז נשוא השירותים באספקת

 הספק של מומחיותו בתחום נוסף שירות לקבלת לספק לפנות רשאית תהיה ענבל – נוספים שירותים 9.11

 מוסכמת תמורה תינתן מורכא לשירותים בתמורה המבוקשים. השירותים במסגרת מוגדר ושאינו

  האקטואר. של עובדל ₪  230-ו לאקטואר ₪ 327 של בסך - עבודה שעת כל עבור מראש
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 2022 לשנת הפרמיות וב)חיש המבוקשים השירותים למתן השניה מהשנה החל תיעשה ההצמדה 9.12

 הבסיס מדד (2022 במרץ שיעשה 2021 לשנת הכספי לדוח העתודות חישוב וכן 2021 בדצמבר יעשהש

  לצרכן. המחירים למדד ההצמדה .2020 מאי בגין מדד –

 רוחני קניין .10

", work for hireמוסכם בזה במפורש כי השירותים, וכן כל תוצרי השירותים, ניתנים על בסיס " 10.1

כות להגיש בקשות לפטנט ו/או מדגם, הזכות לפטנט ו/או למדגם, וכן כי כל הזכויות, לרבות הז

סודות מסחריים, סימני מסחר, זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין תעשייתי או רוחני כלשהן, לגבי 

המצאות )כשירות פטנט או אחרות(, התקדמויות, פיתוחים, שיפורים, רעיונות ויישומים, 

או מי מטעמו ימציא, יפתח, יהגה או שיגיע אליו באופן  מחקרים, מצגות, ו/או הרצאות, שהספק

המבוקשים ו/או תוצרי   אחר, לבד או בשיתוף עם אחרים, בקשר עם ו/או הנובעים מהשירותים

השירותים, לרבות כל הזכויות בכל מוצר, ו/או פרסום הנלווים להם ו/או המבוססים ו/או מכילים 

(, תהיינה לקניינה הבלעדי של "תוצרי השירותים": חלק מהם, ובכלל זה כל תיעוד נלווה )להלן

ענבל, ותהיינה שייכות לה באופן מלא ובלעדי לכל צורך ועניין באופן שתהיינה רשאיות לנהוג בהן 

מנהג בעלים, לרבות ללא הגבלה, לפעול למימושן ומסחורן בכל העולם, והספק ממחה בזאת לענבל 

 ומוותר על כל זכות כאמור.

הספק מתחייב לשתף פעולה עם ענבל בכל הקשור בביצוע האמור בסעיף זה, ליתן כל מידע ותיעוד  10.2

ולחתום על כל מסמך, הכול כפי שיתבקש ע"י ענבל והמדינה, וזאת גם לאחר סיום תקופת ההסכם 

 זה ובלא כל תמורה.

ת או אחרת, מבלי לפגוע בכלליות ההוראה דלעיל, מובהר בזאת כי אין לספק כל זכות, קנייני 10.3

בתוצרי השירותים, ואסור לו להשתמש בהם לכל מטרה פרט למטרת קיום התחייבויותיו לענבל 

עפ"י הסכם זה. הספק מצהיר ומתחייב בזה כי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו תביעות ו/או 

לשירותים  דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפי ענבל בכל עניין הנוגע או הנובע, במישרין או בעקיפין,

 ו/או לתוצרי השירותים, לבעלות בהם ו/או לזכויות הקניין הרוחני בהם.  

לעשות כל שימוש לפי שיקול דעתה בתוצרי  תהא זכאית בנוסף הספק מאשר ומתחייב בזה כי ענבל 10.4

השירותים נשוא הסכם זה ובין היתר להעבירם לכל גורם שהוא וכל מטרה אחרת ולרבות הכנסת 

הבלעדי וזאת בלי  ו/או לעשות בהם כל שימוש אחר לפי שיקול דעתן השירותיםשינויים במסמכי 

צורך לבקש רשות מהספק ובלי שהספק יהיה זכאי לכל תמורה או תוספת תמורה בגין שימוש זה 

 .בתוצרי השירותים

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומובהר בזאת כי לענבל והמדינה זכות בלעדית והן תהיינה  10.5

זכות היוצרים בכל מסמך )לרבות פיסי או מדיה מגנטית( או חוות דעת או נכס רוחני שייערך בעלות 

במהלך מתן השירות נשוא התקשרות  או בהסתמך על שירות שיינתן על ידי הספק על ידי הספק

 .זו

 יסודית כהפרה תיחשב והפרתו, ההסכם מעיקרי הנו, שבו המשנה סעיפי כל על, זה בסעיף האמור 10.6

 .םההסכ של
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 אחריות ושיפוי הספק .11

הספק מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחידי והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור  11.1

ולבצע את השירותים המבוקשים וכן כל פעולה אחרת הקשורה  בהסכם זה, וכי הוא מתחייב ליתן

במתן השירותים המבוקשים, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בהסכם זה ובכפוף 

 להוראות כל דין וכל רשות מוסמכת.

בכל מקרה של תביעה כנגד ענבל ו/או מי מטעמה, בגין נזק כלשהו כאמור לעיל, יפצה הספק  11.2

או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, עם דרישתם הראשונה, על כל סכום וישפה את ענבל ו/

בו יחויבו בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין מלוא הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט 

 כנגדם כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. 

ו, ככל שהדבר יתאפשר, אפשרות ענבל תודיע לספק על הגשת תביעה ו/או דרישה כנגדה ותיתן ל 11.3

 להצטרף להליכים המשפטיים, ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור.

 יסודית כהפרה תיחשב והפרתו, ההסכם מעיקרי הנו, שבו המשנה סעיפי כל על, זה בסעיף האמור 11.4

 .ההסכם של

כל תוקף  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם 11.4.1

יום לפחות במכתב רשום לחשב חברת  60ניתנה על כך הודעה מוקדמת של   אלא, אם

 ענבל חברה לביטוח בע"מ. 

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי ענבל חברה  11.4.2

ועובדיה, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך  לביטוח בע"מ

 כוונת זדון.

הספק  לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל  11.4.3

 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הספק. 11.4.4

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח  11.4.5

מ והביטוח  הוא "לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח בע כאשר קיים ביטוח אחר,

 בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע  11.4.6

מ עד למועד חתימת "הביטוחים כאמור לעיל, יומצאו לענבל חברה לביטוח בע

 ההסכם. 

מ "תחייב  בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בעהספק מ 11.4.7

להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה 

מ בתוקף. הספק  "על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם ענבל חברה לביטוח בע

ע"י המבטח או מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות 

מ לכל "אישור קיום ביטוחים בחתימת המבטח על חידושן לענבל חברה לביטוח בע

 המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.   
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אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי  11.4.8

לת הקרן דין  ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנה

הפנימית לביטוחי הממשלה על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל  פי חוזה 

 זה.

 קבלן עצמאי( –מעביד )יחסי מזמין  -  עובד יחסי תחולת אי .12

קבלן עצמאי, וכי לא יחולו בין  –מאשר ומצהיר כי היחסים בין הצדדים הינם יחסי מזמין  הספק 12.1

 עובד מעביד.הצדדים, בשום פנים ואופן, יחסי 

לשלם עבור עצמו את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח  מבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב הספק 12.2

לאומי וכל מס, היטל ו/או תשלום חובה אחר המגיע ו/או שיגיע על פי כל דין לכל גוף ו/או רשות, 

 בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים המבוקשים לענבל ולביצוע הסכם זה.

ור בסעיף זה לעיל מתחייב הספק לשפות את ענבל ו/או מי מטעמה, עם מבלי לגרוע מהאמ 12.3

דרישתם הראשונה, בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מתביעה או דרישה שתוגש 

או מי  מעביד בין ענבל לבין הספק –נגדם, ואשר תתבסס על קיומם כביכול של יחסי עובד 

 גע למתן השירותים המבוקשים ו/או לביצוע הסכם זה.מעובדיו, שלוחיו וכיוצ"ב , בקשר ו/או בנו

 ענבל כנגד מטעמו מי ו/או ע"י הספק תביעה ומסיבה כלשהי, תוגש זה בסעיף אף האמור-היה ועל 12.4

 הנובעים וזכויות כספים זה ובכלל, זה בהסכם לקבוע מעבר וזכויות כספים בגין ו/או המדינה

ת מוסמכת, לרבות על ידי גוף שיפוטי, כי הספק ייקבע על ידי רשו ו/או אם, מעביד עובד מיחסי

המדינה, או כי הוא זכאי לזכויות כשל עובד, או אם  ו/או של ענבל של עובד ו/או מי מטעמו הינו

-תחולנה על ענבל הוצאות נוספות מעבר לאמור בהסכם זה, הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד

 פי הסכם זה,  יחולו ההוראות הבאות: -מעביד בינה לבין הספק במהלך תקופת ההתקשרות על

הצדדים תבוא תמורה במקום התמורה ששולמה לספק מתחילת ההתקשרות שבין  12.4.1

מהתמורה ששולמה בפועל, ויראו את הספק, במקרה  40%מופחתת )ברוטו( בשיעור של 

כזה, כזכאי אך ורק לתמורה המופחתת )ברוטו( רטרואקטיבית ממועד תחילת 

 מהתמורה אשר שולמה בפועל(. 60%ההתקשרות שבין הצדדים )קרי, לתמורה בת 

על הספק יהיה להחזיר לענבל כל סכום ששולם ממועד תחילת ההתקשרות ואשר שולם  12.4.2

(, וזאת בצמוד למדד המחירים לצרכן "ההפרש"מעל לתמורה המופחתת )להלן: 

"מדד הבסיס": המדד הידוע במועד כל תשלום; "המדד החדש":  –)לעניין סעיף זה 

 4%דשית צמודה בשיעור המדד הידוע במועד ההחזר בפועל( ועם הפרשי ריבית חו

 לצדדים נראה ושיעורו מראש וקבוע מוסכם פיצוי כדין גם הינו ההפרש של לשנה. דינו

 אינו והוא זה הסכם חתימת במועד לצפות ניתן שאותו הנזק בגין סביר פיצוי כשיעור

 הגשת בגין הספק כנגד דין פי כל-על ענבל לזכות שיעמדו וסעדיה זכויותיה את ממצה

 .לעיל כאמור תביעה

תהיה רשאית לקזז סכומים עודפים אלה כנגד  ענבל, לה העומדת זכות מכל לגורע מבלי 12.4.3

 לקזז רשאית תהיה כן, ענבל-כמו. לספק או למי שיבוא מכוחו כל סכום שיגיע ממנה

  והוצאות חוקיים חובה ניכויי לרבות, לה חייב יהיה שהספק סכום כל, סכום מכל

 כתוצאה לחברה שנגרם הנזק ולרבות זה מהסכם כתוצאה ענבל על ו/או שיחולו החלים

 .זה סעיף נשוא והפיצוי המבוקשים השירותים ממתן



 18/2020הליך 

 
- 46 - 

 קיזוז לביצוע לענבל חוזרת בלתי הוראה הספק ו/או מאשר נותן זה הסכם על בחתימתו 12.4.4

 .לעיל כאמור

 יסודית כהפרה תיחשב והפרתו, ההסכם מעיקרי הנו, שבו המשנה סעיפי כל על, זה בסעיף האמור 12.5

 .ההסכם של

 איסור הסבת זכויות וחובות  .13

מוסכם בזה במפורש ובמודגש כי הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את  13.1

זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן לאחר/ים, בין בתמורה ובין שלא 

 בתמורה, אלא בכפוף להסכמת ענבל בכתב ומראש.

ע מהאמור לעיל, הספק אינו רשאי למסור לאחר/ים את ביצוע השירותים המבוקשים מבלי לגרו 13.2

ו/או כל חלק מהם, ו/או למסור לאחר/ים כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים 

 המבוקשים, אלא בהסכמת ענבל מראש ובכתב. 

נבל, בכפוף מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסכם בזה במפורש ובמודגש כי בכל מקרה בו תסכים ע 13.3

לאישור המדינה, כי במתן השירותים המבוקשים ו/או כל חלק מהם, ייעזר הספק באדם אחר 

מטעמו )לרבות כוח עזר כלשהו(, תותנה הסכמתה של ענבל הן באישור זהותו, בכתב ומראש, 

של אותו אדם וכן בכך שכל אדם כאמור יוחתם, מראש ובכתב, על התחייבות לסודיות וכן על 

 ות נוספות כאמור בהסכם זה.התחייבוי

למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הספק כלפי ענבל למתן  13.4

 השירותים המבוקשים ולביצוע כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה.

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים ממנו  13.5

 לאדם המועסק על ידו.על פי כל דין  

האמור בסעיף זה, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של  -תניה יסודית  13.6

 ההסכם.

 

 הקניין על והגנה, עניינים ניגוד סודיות, העדר .14

הספק מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו מענבל והמדינה יהיה בגדר סוד מקצועי, למעט  14.1

ברבים והיה ידוע לכל ו/או מידע שהיה ידוע לספק טרם התקשרותו  מידע פומבי שהוכח כי פורסם

בהסכם זה ו/או מידע אשר הספק נדרש לגלותו ע"פ על פי כל דין ו/או ע"פ צו של רשות מוסמכת, 

 .ובכתב מראש לענבל כך על הודעה למתן בכפוף זאת וכל

במישרין ו/או בעקיפין, הספק מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע,  14.2

לענבל ו/או המדינה ו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים עמה, שיגיעו ו/או הגיעו אליו מענבל 

ו/או מהמדינה ו/או מצדדים שלישיים בקשר להסכם זה ו/או למתן השירותים המבוקשים על 

( ולא למסור "מידע"או "המידע" פיו, ולרבות סודות מקצועיים כאמור לעיל )יכונו להלן ביחד: 

כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל מראש ובכתב. 

 הספק מאשר כי ענבל מסרה לו כי היא רואה חשיבות רבה ומיוחדת בשמירה על סודיות המידע. 

גם ידיעות  לצורך המחשה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, מובהר כי "המידע" כולל 14.3

או למי מטעמו ו/או שיגיעו לידיעת הספק או מי מטעמו תוך  ומידע שנמסרו ו/או שיימסרו לספק
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השירותים, בקשר לענבל, לעסקיה ולפעילותה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  כדי ו/או עקב מתן

קשר האמור, כל מידע עסקי, פיננסי, מקצועי, טכני, טכנולוגי, מסחרי וכלכלי וכולל מידע ב

התקשרויות, שיטות שיווק, , ספקים, לקוחות, למוצרים, פיתוחים והמצאות, תוכניות, נהלים

 ומידע של צדדים שלישיים אשר נמסר לענבל ו/או למדינה לצורך ביצוע השירותים. 

הספק מתחייב לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף, כל מידע  14.4

שות בו שימוש במשך תקופת ההסכם, או בכל עת שהיא בעתיד )להוציא שימוש כאמור, ולא לע

 במידע ככל שיידרש לצורך ביצוע הסכם זה(.

הספק מאשר כי ידוע לו כי המידע הינו רכושה של ענבל, וכי הוא בעל ערך רב לענבל, וכי מבחינתה  14.5

יהול עסקיה. הספק מאשר של ענבל המידע כולו הינו בגדר סוד מסחרי ו/או מידע סודי וחיוני לנ

כי חשיפתו לאחרים של המידע, כולו או חלקו, ו/או שימוש על ידי אחר במידע כולו או חלקו, הכל 

בכל הקשר ובכל נושא למעט לצורך ביצוע השירותים לתועלתה של ענבל, יגרום לענבל לנזקים 

 כבדים ישירים ועקיפים, חלקם בלתי הפיכים, לרבות פגיעה במוניטין. 

התחייבויותיו של הספק, מוסכם בזאת כי במידה ויקבע על  להפרת הצדקה יהווה שהדבר ימבל 14.6

ידי ענבל כי הספק הפר את מי מהוראות סעיף זה, הרי שבנוסף לכל סעד לו תהא ענבל זכאית על 

 פי דין, יחולו ההוראות הבאות )במצטבר(:

כם מראש בסך הספק ישלם לענבל מיד עם דרישתה הראשונה לכך פיצוי קבוע ומוס 14.6.1

  )מאה אלף שקלים חדשים(.₪  100,000של 

 מקור מכל לספק תחוב שהיא סכום כל או לקזז/ו לעכב רשאית תהא בנוסף, ענבל 14.6.2

 .לעיל האמור המוסכם הפיצוי לתשלום עד שהיא עילה ומכל שהוא

 זכאית תהא, דעתה שיקול לפי בכך תרצה אם, ענבל כי הסכמתו את בזאת נותן הספק 14.6.3

 של או הספק של פעולותיו הגבלת או למניעת קבוע צו המוסמך המשפט מבית לקבל

התחייבויותיו או  את הספק של להפרתו הנוגע בכל, לספק ביחס שלישיים צדדים

 הנובע מכך. 

הספק מצהיר שידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר, עבירה  14.7

 .1977 –לפי פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

מבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין ינקוט הספק בכל אמצעי מתאים שיש  14.8

לה על כל מידע ומסמך המוחזקים על ידו בקשר לשירותים ברשותו כדי לשמור שמירה מעו

ולהסכם זה וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת בכתב ומראש. כמו כן יציית 

הספק לכל דרישה סבירה של ענבל והמדינה בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו 

מידע כאמור לעיל יודיע על כך הספק לענבל על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או ל

 מיד עם אירועה.

למען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבותו של הספק לסודיות כאמור תחול הן במשך כל תקופת  14.9

הסכם ותקופות ההארכה, ככל שיהיו, והן בכל עת שהיא בעתיד, ללא מגבלת זמן עליו ו/או על 

להסכם. הספק מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא  בהתאם כאלו ויאושרו במידה, מטעמו העובדים

יהיה לו במהלך תקופת מתן השירותים המבוקשים, ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, מכל 

מין וסוג שהוא, ובכלל זה לא יהיה לו עם גורם כלשהו, קשר עסקי או אחר העלול להעמידו במצב 

 .של ניגוד עניינים או של חשש לניגוד עניינים
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 עניינים לניגוד חשש של או עניינים ניגוד של  מצב כל  על  ולמדינה לענבל להודיע מתחייב הספק 14.10

 הספק. עניינים לניגוד החשש או עניינים בניגוד להעמידו שעשוי המצב או הנתון היוודע עם מיד

, והמדינה ענבל התייחסות לקבלת עד עניינים בניגוד להעמידו העלולה פעולה כל מלבצע יימנע

 לפעול בהתאם להודעת ענבל והמדינה. -ומשנתקבלה התייחסות כאמור

 בנוסף עומד( "עניינים "הסדר ניגודכל האמור בנוגע להעדר ניגוד עניינים בסעיפים לעיל  )להלן :  14.11

להסכם זה, ובכל מקרה של  'א נספח"נספח תצהירים"  אשר מהווה  –להזמנה  'א נספחב לאמור

 סתירה ביניהם, יגבר הנוסח שבהסכם זה.

האמור בסעיף זה, על כל סעיפי השמנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב  -תניה יסודית  14.12

 כהפרה יסודית של ההסכם.

 וחביט .15

הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לפי העניין: ביטוח  15.1

ככל ומעסיק עובדים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית,  -חבות מעבידים

ביטוחי כלי רכב(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים 

קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או  . ככל שיועסקו על ידי הספקעל ידו

 לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג עבודות  15.2

הקרן הפנימית לביטוחי  –בע"מ ענבל חברה לביטוח קבלניות/הקמה( תיכלל הרחבת שיפוי כלפי 

 בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.  הממשלה

הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות  15.3

עובדיה  הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה –כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ התחלוף/השיבוב 

 והפועלים מטעמה )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(. 

שומרת לעצמה את הזכות לקבל  הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה –חברה לביטוח בע"מ  ענבל 15.4

 לפי דרישה. ,מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות

 .י סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זהאי עמידה בתנא 15.5

 קיזוז  .16

לפגוע באמור לעיל בכל הנוגע לזכות הקיזוז, מובהר בזאת שוב כי  ענבל תהיה רשאית לקזז מבלי 

פי הסכם זה, כל סכום אשר -מכל סכום שהיא תחוב לספק בקשר למתן השירותים המבוקשים על

 הספק  יהיה חייב לה  מכל סיבה שהיא.

 הפרות יסודית .17

בהפרה יסודית ו/או הפר את ההסכם בהפרה מבלי לגרוע באמור בכל דין, הפר הספק את ההסכם  17.1

ימי עבודה ממועד דרישתה בכתב של ענבל, תהיה  5שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך 

רשאית ענבל אך אינה חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט באחד או יותר מהאמצעים שיפורטו 

 להלן, וזאת מבלי לגרום לפקיעתו של ההסכם:
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המבוקשים, כולם  דרך קבע או באופן ארעי, את המשך מתן השירותיםלהפסיק מידית,  17.1.1

 או חלקם.

להחליף את הספק בספק אחר על מנת להשלים את שירותי הייעוץ, דרך קבע או באופן  17.1.2

 ארעי.

ענבל תהא זכאית לגבות ו/או לקזז מאת הספק את הוצאותיה במקרים האמורים  17.1.3

כולל  15%מנהליות בשיעור של "( לעיל בתוספת הוצאות ההפרה הוצאות)להלן: "

 מע"מ מהוצאות ההפרה.

למען הסר ספק, מוצהר בזאת, כי פעולת ענבל על פי סעיף זה אינה מביאה את ההסכם לידי גמר  17.2

 ואינה משחררת את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

י, לבטל הבלעד דעתה שיקול ענבל רשאית, לפי תהא, לעיל לאמור ובנוסף, האמור מן לגרוע מבלי 17.3

הסכם זה מיד, במלואו או בחלקו, ע"י מתן הודעה בכתב לספק, ללא צורך במתן התראה כלשהי 

בתשלום פיצוי כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף שיעמוד לזכותה,  שתחויב ומבלי

 בקרות אחד מהמקרים הבאים:

 . הפרה יסודית של ההסכם ע"י הספק 17.3.1

 עמה קלון. הספק נחשד בביצוע עבירה שיש 17.3.2

 לפשיטת בקשה או הוגשה כנגד הספק או על ידו בקשה לפירוק או בקשה להסדר עם נושיו 17.3.3

 .רגל

הוטל עיקול על רכוש של הספק ו/או על כספים המגיעים לספק מענבל והמוחזקים ע"י  17.3.4

 יום. 14ענבל והעיקול לא הוסר תוך 

 סטייה או ויתור מתנאי ההסכם .18

הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי 

 ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

 ויתור על זכויות .19

לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה במקרה 

 או בכך ויתור על זכות מזכויותיו.מסוים או בסדרת מקרים, לא יר

 דדיםחתימת הצ .20

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת 

 שני הצדדים והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

 שונות .21

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה  -מסמכי ההסכם  21.1

ם במלואו, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, הסכמים ביניה

 והתחייבויות, בכתב או בע"פ, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

ארצי, חשב הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ו/או מי  -נציגי ענבל לצורך הסכם זה הם: יובל בן 21.2

 .מטעמו
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נציגה בכל עת וזאת בדרך של הודעה  תהיה רשאית להחליף את ענבל, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 21.3

 .לספק

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם  -משלוח הודעות  21.4

שעות מעת שנמסרה  72זה לעיל תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

 רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. למשלוח בדואר 

 אך יידון זה להסכם הנוגע עניין בכל מקומית והסמכות זה בהסכם לדון המוסמכים המשפט בתי 21.5

 יפו.-אביב-תל העיר או המרכז אזור של המוסמכים המשפט בבתי ורק

 תנאי מתלה להסכם  .22

 לקבלת ובכפוף ולאחר, ענבל של החתימה מורשי אחרון ידי על חתימתו במועד לתוקפו ייכנס זה הסכם

 .לביצוע תקציבי אישור

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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