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 :לכבוד

______ 
 

 

ענבל חברה  במבנהתחזוקת חשמל ומיזוג אוויר לקבלת הצעות למתן שירותי הזמנה הנדון: 

 לביטוח בע"מ

 19/2015 הליך מס'

 פומבימכרז סוג ההליך: 

 

ומדים מציעים הע מזמינה בזאת( "המזמינה"ו/או  "ענבל")להלן ענבל חברה לביטוח בע"מ 

לבחירת נותן שירותי תחזוקת חשמל הציע הצעתם במכרז לטו להלן, בתנאי המכרז שיפור

 במשרדי ענבל. ומיזוג אוויר

 

אחר הדרישות אם הנך מעוניין להגיש הצעה למתן השירותים האמורים הנך מתבקש למלא 

  המפורטות במסמכי ההזמנה.

 .14:00בשעה  11.09.2016 -ה ראשוןיום האחרון להגשת ההצעות במכרז הינו  המועד

 

הקשר מטעם  אשת, הילה קטיובלעו"ד בלבד  מייללשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות ב

 .Michrazim_tachzuka@inbal.co.il מייל:ה כתובתהמזמינה, באמצעות 

 

 

 

 בכבוד רב,

 ענבל חברה לביטוח בע"מ   
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ות הצע ת  בל לק ה  מנ ז  ה

יר ו ו א ג  ו ז י ומ מל  ש ח ת  ק ו חז ת י  ות שיר ן  ת מ  ל

נה ב ה  במ ר בל חב ע"מענ ב ח  ו יט ב  ל
 19/2015הליך מס': 

 פומבימכרז סוג ההליך: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

מסמך זה הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. כל הזכויות שמורות לענבל חברה לביטוח בע"מ.  
לכל מטרה שהיא מלבד   ,מלא או חלקי ,המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש

ענה על מכרז זה.מ  
. 

 2016יולי 
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  : נספחים

 טפסים: – להזמנה' אנספח 

 1טופס מס'  – המציע התחייבות כתב. 

 2טופס מס'  -  ותצהיר המציע של כלליים פרטים טופס. 

  3טופס מס'  –על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  תצהיר. 

 4טופס מס'  –סיון רלוונטי יתצהיר בדבר נ. 

 5' מס טופס – עובדים העסקת בתחום חקיקה לקיים התחייבות  

 6 'מס טופס – המציע של החתימה מורשי. 

 7' מס טופס - עניינים ניגוד והיעדר  סודיות על שמירה. 

 8' מס פסטו – המחיר הצעת טופס 

 9' מס טופס -פלילי רישום היעדר בדבר תצהיר. 

 

  .(בנפרד)מצורף  הסכם – להזמנה' בנספח 

  המבוקשים השירותים -להזמנה' ג נספח
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 -1פרק -

 כללי .1 

 ההזמנה מטרת 1.1

"(, הינה חברה ממשלתית בבעלות המזמינהו/או  "ענבל"לביטוח בע"מ )להלן:   חברהענבל  1.2

 שת כזרוע ביצועית של ממשלת ישראל במגוון פעילויות.מלאה של ממשלת ישראל המשמ

עם גורם מקצועי שיבצע אחזקה, תיקונים וטיפולים תקופתיים  להתקשר מבקשת ענבל 1.3

ענבל, הממוקם במתחם קריית שדה התעופה, ובהתאם  במבנהבמערכת מיזוג אוויר וחשמל 

/או ו "ההזמנה ימסמכ"אלו )להלן:  שירותיםהצעות למתן  תלזאת פונה במכרז זה לקבל

 (. "ההזמנה"

 

 הגדרות 1.4

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:

 

 הצעה הגישו אשר מורשה עוסק/או ו שותפות/או ו"מ בע חברה  מציע ה

 ."(ההצעה)להלן: " בכתב

אשר קיבל הודעת זכייה במכרז זה והמזמינה חתמה עמו על  מציע זוכה מציע

 .להזמנה 'ב"ב כנספח המצההסכם 

/או ו המזמינה

 ענבל 

 חברה לביטוח בע"מ  ענבל

השירותים 

 המבוקשים

' ג כנספחכם המצ"ב בהס וכמפורט ההזמנה במסמכיכהגדרתם 

 .ההזמנה למסמכי

 .ענבל של המכרזים ועדה המכרזים וועדת

אחראי מטעם 

 ענבל על ההליך

 .ומכרזים רכש אגףקטיוב,  הילה"ד עו
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 .כספיםאגף  , מנהל רכש ותחזוקה,מלמד נתי נציג המזמינה

מ"ר ברוטו, הממוקם  3,131קומות בשטח של  5משרדים בן  בניין ענבל בית

 .סיטי, הכולל את כל מערכות מיזוג האוויר והתאורה באיירפורט

 בשטח מקומה חלק וכן קומות שתי הכולל ענבל לבית סמוך בניין 'ב בניין

 ."רמ 200

 

 

 

 למכרז זמנים לוח .1.5

 

 הפעילות /שעההתאריך

 ההליךמועד פרסום  21.07.2016

 מציעים מפגש מועד 09:00 בשעה 02.08.2016 

 מועד אחרון לשאלות הבהרה 14:00בשעה   09.08.2016

 מועד אחרון  למענה על שאלות הבהרה  17.08.2016

 תחילת)מועד  המכרזים תיבת פתיחת מועד  18.08.2016

 (ההצעות הגשת

 תיבת)סגירת  הצעות להגשת אחרון מועד   14:00 בשעה 11.09.2016

 (המכרזים
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 אחד כל את לדחות ו/או לשנות הבלעדי דעתה יקולש את לעצמה שומרת המזמינה

 כל מהמציעים למי תהיה ולא ,למציעים שתפורסם בהודעה לעיל, המנויים מהמועדים

  לכך. בקשר דרישה ו/או טענה

 

 ההתקשרות קופתת .1.6

 ה ליום ועד 01.10.2016 ה מיום להחהמציע הזוכה  עם ההתקשרות תקופת .1.6.1

למזמינה תינתן האופציה להאריך את  (."תקופת ההתקשרות")להלן:  30.09.2020

 בסה"כ ת ההארכהותקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, כאשר לא תעלנה תקופ

 (. 30.9.2025מעל לחמש שנים מעבר למועד סיום ההסכם )

 הוראות יחולו, תמומש רוכאש אם, המוארכת ההתקשרות בתקופתכי  יובהר .1.6.2

 .המחויבים בשינויים, לתמורה הנוגעות הוראות לרבות, המקורי ההסכם

לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי למזמינה הזכות להביא את הסכם  מבלי .1.6.3

ההתקשרות לידי סיום, מכל סיבה שהיא וללא צורך בכל נימוק, ובתנאי שניתנה על 

 אש.ימים בכתב ומר 60כך הודעה מוקדמת של 

 
  שוטפים עדכוניםו ההזמנה מסמכי פרסום .1.7

 לשונית תחת IL.CO.INBAL.WWW בכתובת ענבל באתר יפורסמו ההזמנה מסמכי  .1.7.1

  ."מכרזים"

 יפורסמו ,מכרזה במסגרת תיקונים ו/או הבהרות ו/או מועדים עדכוני ויהיו במידה .1.7.2

 .לענב את משפטית יחייבו אלו ורק ענבל באתר השינויים

 לאתר להיכנס המכרז משלבי שלב ובכל ,הצעתו הגשת טרם ,החובה חלה המציע על   .1.7.3

 יחייבו אשר ועדכונים הבהרות ,השינויים בדבר שוטף באופן ולהתעדכן ענבל

 הבהרות ,לשינויים בהתאם הצעתו את יגיש שלא מציע .המציע את משפטית

 .להיפסל הצעתו ולהעל ,פורסמו ואכן במידה ועדכונים,

 

 ההצעה הגשת לאחר המציע עם התקשרות פרטי .1.8

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

 אשר המציע של "להדוא כתובת פי על תעשנה תהיינה, וכאשר אם עדכונים, ו/או  הבהרות

http://www.inbal.co.il/
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 באופן להתעדכן החובה חלה המציע על "המציע של כללים פרטים" – 2 מס' בטופס צוינה

 ציין אותה המציע האלקטרונית ההתקשרות בכתובת זמין ולהיות  ענבל באתר שוטף

 או אלו פרטים שונו באם המזמינה את לעדכן החובה חלה המציע על .האמור 2 מס' בטופס 

 .ההצעה במסגרת הוגשו אשר אחרים

 

 הקשר אשת .1.9

 הפניות כל קטיוב. הילה עו"ד אהי זה למכרז הקשור בכל המזמינה מטעם הקשר שתא

 האלקטרוני הדואר לתיבת בלבד בכתב הקשר שתלא ייעשו זה למכרז בקשר

@inbal.co.iltachzukamichrazim_. 

 

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.10

  09.08.2016 ליום עד וזאת יל,לע כאמור הקשר ישלא בלבד בכתב תוגשנה המציעים שאלות

 המזמינה. באתר יפורסם אשר הבהרות במכתב תפורסמנה לשאלות תשובות .14:00 בשעה

  הצדדים. את תחיינה המזמינה באתר יפורסמו אשר בכתב תשובות רק

 

 ההצעות הגשת .1.11

 ,"ענבל "בית – במשרדיה המזמינה אל אישית במסירה ההצעות את להגיש יש .1.11.1

 14:00 בשעה   11.09.2016-ה ראשון ליום עד  התעופה, שדה קריית הערבה, רחוב

 (.ההצעות" להגשת האחרון "המועד )להלן:

 להלן. 5 בפרק כמפורט סגורות במעטפות תוגשנה ההצעות .1.11.2

 19/2015 "מכרז המכרז: שם למעט המעטפה גבי על פרט כל לציין אין כי יודגש .1.11.3

 חברה ענבל במשרדי ראווי ומיזוג חשמל תחזוקת שירותי למתן הצעות לקבלת

 2 מספר מעטפה יהיו זו במעטפה כאשר . "קטיוב הילה עו"ד לידי -בע"מ לביטוח

mailto:michrazim_binyaninbal@inbal.co.il


 19/2015מכרז  
 חדשנוסח 

8 

 

 הצעת – 1 מספר ומעטפה המחיר, הצעת למעט נספחיה על ההזמנה מסמכי כלל –

 המחיר.

 לא לעיל, המצוין כפי ,ההצעות להגשת האחרון המועד עד תתקבל שלא הצעה כל .1.11.4

 .המכרז במסגרת תבחן

  

 מציעים סיור .1.12

 יתקרי הערבה, ברח' המזמינה במשרדי מציעים סיור יערך 09:00 בשעה 02.08.2016  ביום

 .התעופה שדה

 זה! למכרז סף תנאי ומהווה ,חובה הינה המציעים במפגש הנוכחות

 תכניות הכולל המתקן תיק הקבלנים לעיון ויועמד המערכות, כלל יוצגו הסיור במהלך

  .חשמל לוחות וכן יזוגומ תאורה ומערכות אדריכלות

 :למצוא ניתן המתקן בתיק

 השונות והמערכות הציוד של נתונים דפי; 

 מיזוג ותעלות צנרת מהלך ,ומיקומן היחידות דגמי עם אדריכלות שרטוטי, 

 ; חשמל ולוחות תאורה גופי מיקום

 מפורטות ציוד טבלאות; 

 יכלול בו הקשר לאיש דוא"ל ישלח ,הקבלנים ובסיור במכרז להשתתף המעוניין מציע כל

  ההתקשרות. ודרכי תפקידם ,היותר( לכל 2) מטעמו המשתתפים שמות ,המציע שם את

 במועדים מפגשים למספר לפצלו ו/או המציעים מפגש את לבטל הזכות שמורה למזמינה

 באתר תפורסם זה בסעיף האמור בדבר הודעה הבלעדי. דעתה שיקול לפי הכל שונים,

 ענבל.

 

 ההצעה תוקף .1.13

 .ההצעה הוגשה בו האחרון מהמועד יום 180  הוא ההצעה תוקף ךמש .1.13.1

 כל וזאת ,נוספים ימים 90-ב ההצעה תוקף את להאריך הזכות שמורה למזמינה .1.13.2

 .ההצעה תוקף תקפת תום טרם בכך רצונה על ,בכתב הודיעה עוד

 

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.14

 שתמצא כפי די,והבלע המוחלט דעתה שיקול פי על עת, בכל רשאית המזמינה .1.14.1

 לבטלו. או להפסיקו ,מכרזה את לשנות לנכון,

 הצעה כל לקבל מתחייבת אינה המזמינה כי אתבז מודגש לעיל, לאמור לב בשים .1.14.2

 עם השירותים לקבלת בהסכם להתקשר הזכות את לעצמה שומרת והיא שהיא,

 לבטל ו/או כלשהי להצעה להיענות שלא להחליט ו/או לנכון, שתמצא גורם כל
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 לנכון, שתמצא נוספת פעולה וכל חדשה, הזמנה לפרסם ואף ההזמנה, הליכי את

 הבלעדי. דעתה שיקול לפי והכול

 בכל לבחור שלא הדעת שיקול שמור למזמינה כי בזאת מובהר ספק הסר למען .1.14.3

 תביעות /אוו טענות כל תהיינה לא ולמציעים ,סבירה בלתי ההצעה אם הצעה

 .לכך בקשר

 למציע לפנות הבלעדי, דעתה שיקול לפי חייבת, לא אך רשאית, תהא המזמינה .1.14.4

 הסברים ו/או הבהרות ו/או נוסף מידע להציע בדרישה שלישיים לצדדים ו/או

 או אישור רישיון, מסמך, שכל ובלבד המציע, של להצעתו ביחס השלמות ו/או

  הצעות. להגשת האחרון למועד ותחולה תוקף בעלי יהיו היתר
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 -2 פרק-

 הטכני( )המפרט המבוקשים ותיםהשיר הגדרת .2

 'ב כנספח המצורף בהסכם לרבות ,זה מכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי .2.1

 המפרט" :להלן) זו להזמנה  'ג בנספח כמפורט הינם הנדרשים השירותים ,ההזמנה למסמכי

 "השירותים" :להלן) מצטבר באופן כולם את לספק מסוגל להיות המציע ועל ,"(הטכני

 .("המבוקשים השירותים" או/ו

 והשירותים ,כלשהו עבודה להיקף מתחייבת אינה ענבל כי בזאת מובהר ספק הסר למען .2.2

 .הבלעדי דעתה לשיקול ובכפוף לצרכיה בהתאם יינתנו המבוקשים

 הקשורים השעה והוראות התקנים ,התקנות ,החוקים כל את לקיים מתחייב הזוכה המציע .2.3

 האישורים בכלל להחזיק ,נספחיו על במכרז המפורטים המבוקשים השירותים לביצוע

 .ההתקשרות תקופת כלל למשך והכל דין כל י"עפ הנדרשים

 :כללים תנאים – השירותים הגדרת  .2.4

 מונעת תחזוקה וכן, דרישה ולפי יזום תיקון שירותי כוללים הנדרשים השירותים .2.4.1

רבות התקנה והחלפה שבהם, ל והציוד ( לעיל המפורטים כפי) 'ב ובניין' א בניין של

 .תקין במצב התקופה בתום ומסירתם, הטכני במפרטשל ציוד ורכיבים כמפורט 

 התחזוקה שירותי מכלול את מהווה, לעיל שפורטו, התחזוקה שירותי כל ביצוע .2.4.2

, בהסכם הקבועה התמורה תשלום כנגד, ההסכם לפי למזמינה לספק הזוכה שעל

 .מיוחד/או ו פרדנ תשלום מהם איזה ביצוע עבור ישולם ולא

החלפת רכיבים כגון מסנני אוויר ביחידות טיפול באוויר, מילוי גז במזגנים  .2.4.3

 ובנספחים זו בהזמנהובצ'ילרים וכן חלפים, חומרים ותיקונים המפורטים 

המצורפים לה, לרבות העבודה והחומרים המושקעים בהם יהיו כלולים במחיר 

 פת מחיר. השירות במסגרת התקשרות זו ויבוצעו ללא תוס

 המזמינה של נוספים שטחיםב שירותים קבלתלצרף לחוזה  תרשאי המזמינה .2.4.4

  .("מורחבים שירותים")להלן" 

 השטח כפול 5,000 -ל מחולקההצעה  מחיריתבסס על  המורחבים השירותיםהמחיר עבור 

 .ברוטו"ר במ החדש
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 -3 פרק-

 הסף תנאי .3

 :במצטבר הבאים התנאים כל על בעצמו עונה אם רק במכרז להשתתף רשאי מציע

 במלואם המבוקשים השירותים נתינת .3.1

 הדרוש אחר עניין וכל האדם כח, המקצועיות, המיומנות, הידע, היכולת לו יש כי יצהיר המציע

 לעיל 2 ובפרק נספחיו כל על המכרז במסמכי המפורטים המבוקשים השירותים כלל מתן לשם

 .במצטבר

 :ןכדלקמ מורשה עוסק או/ו תאגיד .3.2

 האחרונות שנים בחמשכך ש אוויר ומיזוג חשמל באחזקת מוכח ניסיון בעל .3.2.1

 שאינוכולל  בהיקף אחרים או/ו ציבורים מבנים 5 בלפחותסיפק שירותים 

 לא). ר"מ 4,500 של בשטח לפחות אחד מבנה ומתוכם ר"מ  20,000-מ נופל

 (.חניון שטחי כולל

 ברציפות שנים שלוש חותלפ אוויר ומיזוג חשמל באחזקת מוכח ניסיון בעל .3.2.2

 .הצעתו הגשת למועד נכון

 מיזוג טכנאיאיש צוות/אנשי צוות בעלי תעודת מ המורכב  עבודה צוותלמציע  .3.2.3

 .מוסמך חשמלאיתעודת ו מוסמך אוויר

, עפ״י חוק רישום   170בסיווג  ״מתקני מיזוג אוויר״המציע רשום בפנקס הקבלנים בענף  .3.3

ף המתאים להצעתו , והינו קבלן מוכר לביצוע קבלנים לעבודות הנדסה בנאות בהיק

 .עבודות בסיווג זה

 כלל התצהירים כאשר הינם מלאים, חתומים ומאומתים כדין.  הגשת .3.4

כנדרש בחוק עסקאות והמציע להיות בעל כל האישורים כנדרש במסמכי המכרז  על .3.5

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

תקף מפקיד השומה ו/או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם  אישור .3.5.1

 .1975 -"והתשללהוראות  פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף 

]נוסח  הכנסה מס פקודת להוראות בהתאם במקור מס ניכוי על תקף אישור .3.5.2

 [.חדש

 יןלעני 1976 -"והתשלב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2בדרישות סעיף  עומד .3.5.3

 .כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר תשלום

על המציע למלא ולהצהיר כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(,  .3.6

, לחתום בסוף המסמך בחתימה מלאה 4-א  נספחב כאמור ים, על התצהיר1971 –התשל"א 

 וכן להחתים עורך דין לצורך אימות חתימתו.

 . מציעים במפגש השתתפות .3.7

 ביצוע ערבות .3.8

, מציע שזכה בהליך זה יידרש להמציא לענבל כתנאי להתחלת מתן השירותים .3.8.1

מאת תאגיד בנקאי אשר הינו , שתהיה אוטונומית ובלתי מותנית  ערבות ביצוע

( לחוק הבנקאות )רישוי(, 2)א()4( או סעיף 1)א()4בעל רישיון לפי סעיף 



 19/2015מכרז  
 חדשנוסח 

12 

 

קלים חדשים( )להלן: שאלף  שלושים) ₪ 30,000של  סכוםב, 1981 -תשמ"א

 (, להבטחת מלוא התחייבויותיו של המציע על פי הזמנה זו."ביצוע"ערבות ה

מאת בנק ישראלי. הנערב/המבקש הרשום  -צא לטובת ענבל תו ביצועערבות ה .3.8.2

 בכתב הערבות לקיום המכרז חייב להיות המציע עצמו.

ח ב' המצורף כנספ)להסכם ' גבנספח בנוסח המצורף תהיה  ביצועערבות ה .3.8.3

 .זו( להזמנה

יש לציין במסמך  -זה נדרשת תשומת לב המציעים לסכום המבוקש בכלל .3.8.4

הערבות את סכום הערבות ואולם אין לציין במסמך הערבות כי הסכום כולל 

 מע"מ. 

ערבות הביצוע תהא בתוקף עד תום שלושה חודשים מתום המועד המשוער  .3.8.5

 ויהיו. להשלמת הפרויקט נשוא הערבות, לרבות הארכות במידה

ועדת המכרזים של ענבל תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות זו, כולה או  .3.8.6

חלקה, בהתקיים מצב בו הפר המציע הזוכה את הוראות המכרז, ההסכם, 

הדין או כל הוראה אחרת הכלולה במישרין או בעקיפין במכרז זה, לרבות 

 מה.הפרה או חריגה או אי מילוי של הוראה מהוראות ענבל או מי מטע

ימים  7חולטה ערבות הביצוע או חלק ממנה, יחויב המציע הזוכה, בתוך  .3.8.7

 –ממועד החילוט, להמציא לענבל ערבות חדשה )ובמקרה של חילוט חלקי 

ערבות משלימה( באופן שבידי ענבל תהיה ממועד זה ואילך לכל תקופת 

 ההתקשרות ערבות שסכומה אינו נופל מסכום הערבות המקורית.

 

 :הסף תנאי כחתלהו מסמכים .3.9

 הסף בתנאי לעמידתו מלאות הוכחות להצעתו לצרף המציע על, לעיל לאמור בהתאם

 :הבאים והמסמכים האישורים את זה ובכלל
 יםהאמור יםהתצהירהמציע  יציג 3.2עמידתו באמור בסעיפים  להוכחת .3.9.1

  "ד.עו/או וומאומת על ידי רו"ח  חתום   4-ו 2 טפסים -'א בנספח

רישום בפנקס  תעודתהמציע  יציג 3.3 בסעיף המציע לש עמידתו להוכחת .3.9.2

תעודות רישום העסק כדין, תדפיס רשם החברות וכל  ,בתוקףהקבלנים 

 אחרת.  רלוונטית תעודה

חתומים ובתוקף  ורישיונותמציע יציג אישורים השאר הסעיפים  להוכחת .3.9.3

 כדין.

 

נה חייבת, לפי שיקול מבלי לפגוע בכלליות האמור, המזמינה שומרת לעצמה הזכות, אך אי

, כולם או חלקם, לאחר הגשת ההצעות למכרז, מהמציעיםמכל אחד  דעתה הבלעדי, לדרוש

אישור ו/או מסך אחר  כללהשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ו/או 

לראיון בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו הקשור במכרז  לזמנםו/או 

 , בתנאי הסף כמפורט לעיל. זה

 

 למען הסר כל ספק, על מציע לעמוד בכל תנאי הסף במועד הגשת ההצעה למכרז.
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 -4פרק -

 

 ההצעה הגשת אופן .4

  ההצעה מסמכי .4.1

 :שלהלן 4 בפרק במפורט המסמכים כלל את להכיל ההצעה על

  ההצעה של העותקים מספר .4.2

 אותו ההתקשרות הסכם למעט ,מקורי אחד בעותק הצעתו את להגיש המציע על .4.2.1

 נאמן העתק ברשותו ולהשאיר כדין במקור חתומים עותקים 2 -ב להגיש יש

 .בשלמותה מההצעה למקור

 :מעטפות 3-ב הצעתו להגיש המציע על .4.2.2

  .בלבד הכספית ההצעה ובה 1 'מס מעטפה  .4.2.2.1

 מקור -חתומה ההצעה מסמכי יתר עותק ובה 2 'מס מעטפה .4.2.2.2

 ..מקור -חתומים ותההתקשר הסכם של עותקים שני לרבות+

 יהיה ועליה 2 'מס ומעטפה 1 'מס מעטפה ובתוכה 3 'מס מעטפה .4.2.2.3

 שירותי למתן הצעות לקבלת 19/2015 מכרז" :הבא הנוסח כתוב
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-מ"בע לביטוח חברה ענבל במשרדי אוויר ומיזוג חשמל תחזוקת

 ."קטיוב הילה עו"ד לידי

 !המכרז מכימס ליתר המחיר הצעת מעטפת בין להפרדה המציעים לב תשומת

 

 ההצעה על חתימה .4.3

 :הבאה בדרך הצעתו על לחתום המציע על .4.3.1

 ככל) שפורסמו הבהרות ,הצעות להציע ההזמנה של אחד עותק .4.3.1.1

 בראשי חתימה/חותמת -מטעמו מגיש שהינו ומסמכים (שפורסמו

 .עמוד תחתית בכל תיבות

 -כדין ומאומתים חתומים הם כאשר התצהירים של אחד עותק .4.3.1.2

 .מקור

  .מקור -כדין ומאומתת חתומה המחיר הצעת לש אחד עותק .4.3.1.3

 ראשי + במקור חתומים הינם כאשר ההסכם של עותקים ניש  .4.3.1.4

 .עמוד בכל תיבות

 בתקנון לכך שהוסמך מי רק יחתום - רשומה שותפות או תאגיד הינו המציע אם .4.3.2

  .התאגיד חותמת ובתוספת השותפות בהסכם או החברה

  .בידם "למקור נאמן" חתומה הצעתם כלל של עותק לשמור המציעים על .4.3.3

 

 ההצעה מילוי .4.4

 על זאת בהזמנה המופיעים תנאי או/ו פרט כל שהיא דרך בכל לשנות אסור למציע .4.4.1

 גבי ועל ההוראות לפי ורק אך ולהגישה הצעתו את למלא חייב והוא ,נספחיה

 .נספחיה על זאת בהזמנה הכלולים המסמכים

 ובנספחיו ההסכם בתנאי ,ספחיהנ כל על בהזמנה המציע ידי על שיעשה שינוי כל .4.4.2

 דרך בכל או ,נפרד במסמך או ,המסמכים בגוף תוספת ידי על הסתייגות כל או/ו

 .הצעתו לפסילת לגרום עלולים ,אחרת
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 -5פרק -

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .5

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

 :כדלקמן סעיף תת בכל המודגשת הכותרת את חוצץ

 מספר את לרשום יש מסמך כל על – ותצהירים הסף תנאי להוכחת מסמכים – 1 חוצץ .5.1

 .הסף בתנאי הסעיף

 .וישלחו במידה הבהרה מכתבי לרבות הצעות להציע ההזמנה – 2 חוצץ .5.2

 2 -ב עמוד כלב תיבות ראשי עם עותקים 2 -ב מקור חתום - נספחיו על ההסכם - 3 חוצץ .5.3

 .העתקים

 מחזיקה אישה מסוים בעסק כי חשבון רואה של אישור לרבות ,המסמכים שאר – 4 חוצץ .5.4

 :מאלה אחד אף התקיים לא וכי בשליטה

 ;בשליטה המחזיקה של קרוב אינו הוא – אישה שאינו משרה נושא בעסק מכהן אם  (1)

 ;בשליטה המחזיקה לש קרובים הם אין – נשים אינם מהדירקטורים שליש אם   (2)

 !ומהותו המסמך סוג את לציין יש מסמך כל בראש .5.5

 נוספים מסמכים ו/או פרטים השלמות מהמציע לדרוש חייבת, אינה אך רשאית, המזמינה

 המקצועית, רמתו לכישוריו, בקשר לרבות להזמנה, בהתאם שניתנו למצגים המתייחסים

  וכן  ההסכם, פי-על התחייבויותיו ביצוע לצורך לרשותו העומדים והאמצעים אמינותו ניסיונו,

 המציע הרשמיים. כל אצל בדיקה לרבות ההשתתפות, תנאי של קיומם את אחרת דרך בכל לבדוק

  דין. לכל בכפוף והכל כאמור בדיקה ויאפשר הנ"ל הפרטים את המזמינה לרשות יעמיד
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 -6פרק -

 הזוכה: ההצעה לבחירת ומשקולות מידה אמות .6

ניקוד הצעת המחיר  70% -ניקוד איכות ו 30%בחירת ההצעה הזוכה יתבססו על אמות המידה ל

 כדלקמן: 

 

 נקודות   30 עד  - איכות ניקוד .6.1

 איכות:  ניקוד .6.1.1

 

 מקסימאלי ניקוד המידה אמת

 מעברמ"ר  4,500בשטח של לפחות  נוסף מבנה כלבאחזקת  ניסיון בגין

 1מציע היקבל  בהיקף כאמור,  3.2.1 למבנה אחד הנדרש בתנאי הסף

 נקודות 3מבנים, סה"כ  3, עד על כל מבנה נקודות

 

 נקודות 3

כאמור בתנאי  שנים לשלוש מעבר המציע של ניסיון ייםשנת כל בגין

שנות ניסיון נוספות,  4שנתיים, עד  לכל הנקוד  1מציע היקבל  3.2.2סף 

 נקודות 2סה"כ 

 

 נקודות  2

 נקודות 5 התרשמות כללית של המזמינה

  -וראיון מלצותה .1.1.1

 

 

 המלצות

ממליצים לבדיקת המזמינה, לעניין זה, ממליצים  4לפחות יציג  המציע

  .4יחשבו מי שהוצגו במסגרת נספח א' טופס מס' 

מתוך הרשימה שהוצגה ותשאל בין לפחות ממליצים  2 -תפנה ל המזמינה

ו/או כל  ידו על המוענק השירות איכותהיתר שאלות בדבר מקצועיותו, 

  .יין אחר, לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה, בדבר המציעענ

 

 נקודות 15

  ריאיון

המציעים המובילים מבחינת ניקוד עד  ארבעתתזמן לראיון את  המזמינה

 לשלב זה ובתנאי שהינם עומדים בציון הסף האמור. 

 נקודות 5
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 זמין להיות ועליוענבל  במשרדי הריאיון לתיאום הודעה יקבל מציע

 .מראש כשבוע שיקבע במועד שעה -כ  של לריאיון

 

  

 

 הצעת פתיחת לשלב יעבור זה בשלב אפשריות נקודות 30 מתוך נקודות 21 צבר אשר מציע רק

 .המחיר

וכן את מספר המציעים  * המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ציוני הסף למעבר שלב

שלב יהיה נמוך או גבוה או מכל סיבה אחרת  במידה ומספר המציעים שיעבור שיוזמנו לריאיון, זאת

 מנימוקים שיירשמו.  

 

 נקודות  70 - המחיר הצעת ניקוד – 2שלב  .6.2

 כללי

המחיר תתייחס לסך  הצעת להזמנה. '8-א נספחבאמצעות  תוגשהצעת המחיר של המציע 

הצעת המחיר תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, מדד הבסיס  .לרבעוןעלות השירות 

חודשים, זאת החל מהשנה השנייה למתן  6 -, ההצמדה תבוצע אחת ל2016היה מדד מאי י

(. למען הסר ספק, (01.04.2018 -כלומר, ההצמדה הראשונה תעשה לא לפני ההשירות )

למען הסר ההצמדה תבוצע בהתאם למדד המחירים הידוע במועד הוצאת החשבונית.  

 אם מדד זה יהיה נמוך ממדד הבסיס. ספק, הצעת המחיר תוצמד למדד הרלוונטי גם

 מע"מ.  תכלול לא המחיר הצעת

 המחיר הצעת ניקוד אופן

למציע יינתן ניקוד עבור סעיף זה באופן יחסי לשאר המציעים כמפורט  .6.2.1

 בנוסחת החישוב שלהלן:

 70: הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא הנקודות עבור רכיב העלות .6.2.2

 יקבלו ניקוד יחסי כמפורט להלן:נקודות. הצעות המחיר האחרות 

 הנוסחה הבאה:  לפי יהיה  Z i=  מסוים למציע מחיר הצעת ניקוד מתן

Zmin .הצעת המחיר הנמוכה ביותר = 

 ___* Zmin / Zi=  המחיר הצעתמשוקלל רכיב  ציון

 השירותים כלל מתן בגין תמורה לכלול המחיר הצעת על כי מובהר

 נוספת תמורה כל תשולם לא כי ומובהר  סייג כל וללא במלואם המבוקשים

 .המחיר בהצעת הנקובה התמורה על

 

ציון הסופי של כל מציע יהיה סכום הניקוד של רכיב האיכות בתוספת ה -הסופי הציון .6.3

 .המחיר הצעתהניקוד של רכיב 

 

 הזכייה חלוקת/או ו הזוכה ההצעה בחירת אופן .6.4
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 . הזוכה כהצעה תוכרז ביותר הגבוה הסופי הציון בעלת ההצעה

, זהה מקסימאלי לניקוד, יותר או הצעות 2 ויגיעו במידה, לעיל האמור אף על .6.5

 .הצעתם שיפור לטובת הללו המציעים אל לפנות רשאית תהא המזמינה

אף האמור במסמכי מכרז זה על נספחיו למזמינה שמור שיקול הדעת, אך אינה  על .6.6

 ר הצעת המחיר שהציגו. המציעים המובילים בבקשה לשיפו ארבעתחייבת, לפנות אל 
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 -7פרק -

 

 ההצעות בחינת .7

  כללי .7.1

 ,לעיל האמורים הסף תנאיב עומד הינו כי סבור המציע כי פירושה ההצעה הגשת .7.1.1

 את הגיש ובטרם ,תנאיה לכל הסכים ,המבוקשים השירותים מתן מהות את הבין

 ,והעובדות הפרטים ,הנתונים כל את בדק ,האפשרי המידע מלוא את קיבל ,הצעתו

 כלשהו תנאי או/ו פרט הבין לא או/ו ידע לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך

 .וחלקיו פרטיו כל על ,זה מכרז במסמכי הכלול

 ,נספחיה על ההזמנה תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .7.1.2

  .תוספת או/ו שינוי בלא והכול 'ב כנספח המצורף סכםהה לרבות

 תההצעו בחינת דרך .7.2

 כדלקמן: זו הזמנה פי על שיוגשו ההצעות את תבחן המזמינה

 הנדרשים המסמכים כלל הימצאות בדיקת -  הנדרשים המסמכים בדיקת 'א שלב .7.2.1

 (.ההשלמות וקבלת הצורך במקרה השלמות בקשת כולל) ותקינותם

 המזמינה .הסף בתנאי עומדות ההצעות אם תבחן המזמינה - סף תנאי 'ב שלב .7.2.2

 שלא הצעה כל או/ו הסף בתנאי עמדה שלא הצעה כל לפסול חייבת אינה אך ,רשאית

 הינו ההצעה מפרטי פרט כי יתגלה אם או/ו הנדרשים המסמכים כל אליה צורפו

 .מלא לא או נכון לא ,שגוי

 ההצעות בחינת - המידה אמות של האיכותי החלק פי על ההצעות ניקוד 'ג שלב .7.2.3

 את שעברו כל .לעיל 6 בפרק רטותהמפו המידה לאמות בהתאם הסף בתנאי שעמדו
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 המידה אמות בפרק שמפורט כפי ,השונים למרכיבים בהתאם ינוקדו הסף תנאי

  .הבא לשלב יעבור זה בשלב הסף ציון את שיעבור מציע רק .בהתאם וינוקדו

 אישי לראיון הסף ובציוני הסף בתנאי שעמדו היועצים הזמנת - אישי ראיון 'ד שלב .7.2.4

 .הריאיון ניקוד כולל

 .ההצעות של סופי איכותי ניקוד  - 'ה שלב .7.2.5

 לפנות הבא לשלב ועד לעיל, האמורים מהשלבים שלב בכל רשאית, המזמינה כי מובהר

 .מהצעתו פרט לכל בנוגע הבהרות ו/או השלמות ולדרוש למציע

 נקודות 21 של הרף את עברו אשר ,המציעים של המחיר הצעות פתיחת - 'ו שלב .7.2.6

 האיכות בשלב

 על הניקוד סך שהינו מציע לכל סופי ניקוד מתן .המחיר הצעות בחינת - 'ז שלב .7.2.7

 .איכות ניקוד + המחיר הצעת

  .הזוכים המציעים ואישור בחירת - 'ח שלב .7.2.8

 לגבי דחיה/זכיה הודעות שליחת - המציעים לכלל דחיה/זכיה הודעות - 'ט שלב .7.2.9

 חדש פקס פתיחת ופרטי הנדרשים האישורים לקבלת דרישה כולל המכרז תוצאות

 .הזוכה מהמציע במערכת

 

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .7.3

 להעתיקם, רשאי אינו המציע המזמינה. של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל

 .כלשהי אחרת למטרה בהם להשתמש או לאחר להעבירם לצלמם, לשנותם,

 

 המכרז תוצאות על הודעה .7.4

 בהצעתם, כמצוין כתובתם, פי על המציעים לכל בכתב יימסרו המכרז תוצאות על הודעה

 מובהר  ספק, הסר למען להזמנה. 2 א בנספח המציע שציין האלקטרוני הדואר בכתובת ו/או

 המזמינה את תחייב לא והיא ההזמנה, תוצאות בדבר הודעה לכל תוקף כל יהיה לא כי בזאת,

 ובהרמ כן זה. סעיף הוראות פי על בדוא"ל ו/או בכתב נמסרה אם אלא שהיא, צורה בכל

 ההתקשרות הושלמה לא עוד כל המזמינה את לחייב כדי ההזמנה בתוצאות אין כי בזאת

 המסמכים כל והמצאת ההסכם על המזמינה חתימת זה ובכלל לעיל 1 בפרק כמפורט

 .הזוכה המציע ע"י הנדרשים

 

 עיון זכות .7.5

 סוד או מסחרי סוד לחשוף עלולים בהצעתו חלקים אילו מראש לציין רשאי המציע .7.5.1

 לחשוף העלולים חלקים בהצעתו יציין שלא מציע .מפורט הסבר בתוספת שלו צועימק

 להציג תתבקש שהמזמינה במקרה כי לכך מסכים שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד
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 מציעים לעיון במלואה הזוכה הצעתו את להעביר רשאית זו תהא ,הזוכה ההצעה את

  .דין כל פי על המכרז במסמכי לעיין הזכאי אחר גורם ולכל זכו שלא

 ולא מקצועיים או/ו מסחריים כסודות בהצעתו מסוימים חלקים הגדיר אשר מציע .7.5.2

 בהצעה אלה מקבילים חלקים חשיפת מלדרוש מנוע יהא ,הזוכה המציע להיות נבחר

 האמור מן אין כי מובהר .ככאלה אותם הגדיר לא הזוכה המציע אם גם וזאת ,הזוכה

 ,ההצעה של חלקים גילוי בעניין החלטה כל ליתן םהמכרזי וועדת של מסמכותה לגרוע

  .דין כל ולפי המלא דעתה שיקול לפי וזאת

 דין פ"ע דורש לכל תינתן זכתה לא שהצעתו מציע ידי על הזוכה בהצעה העיון זכות .7.5.3

 מהעיון כתוצאה שיהיו ההוצאות עבור סביר תשלום לדרוש רשאית וענבל

  .זוכות/הזוכה הצעות/בהצעה

 .המזמינה מפני חיסיון על לשמור אירש לא*מציע 

 או מסחריים סודות עם בקשר המציעים טענת בעניין הסופית ההחלטה כי יובהר .7.5.4

 עיון להתיר דעתה שיקול פי על רשאית שתהיה ,המכרזים לוועדת מסורה מקצועיים

 .דין כל להוראות בכפוף ,במסמכים

 

 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .7.6

 יציג המציע ההסכם על המזמינה לחתימת וכתנאי הזוכה למציע ההודעה חמשלו עם .7.6.1

 חדש ספק פתיחת ופרטי הביטוח חברת י"ע חתומים הם כאשר הביטוח אישורי את

  .במערכת

 המסמכים כל בהשלמת מותנה המזמינה ובין הזוכה המציע בין ההתקשרות הסכם .7.6.2

 .נספחיו על זה מכרז מסמכי פי על הנדרשים והאישורים

 זכייה הודעת שקיבל המציע עמד לא ,דין כל י"עפ המזמינה בזכויות לפגוע מבלי .7.6.3

 שיקול לפי ,המזמינה רשאית תהא ,נספחיה על זו בהזמנה כאמור בהתחייבויותיו

 .בחירתו את לבטל ,הבלעדי דעתה

 בקשתו הגשת ובעצם החברה כלפי טענה כל תהיה לא ,כאמור בוטלה שבחירתו למציע .7.6.4

 בחירתו ביטול עם בקשר החברה כלפי דרישה או/ו תביעה ,טענה כל על מוותר הוא

 .כאמור
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  ומתן משא .8.1

, בכפוף להוראות הדין, לקיים משא ומתן עם העל זכות תשומר המזמינה .8.1.1

המציעים ו/או חלק מהמציעים, בקשר עם כל מאפיין בהצעתם, לרבות הצעתם 

 . המזמינהמיתר סמכויות  הכספית וכל חלק אחר בהצעתם; כל זאת, מבלי לגרוע

, לקיים הליך מו"מ בכל שלב, חייבת לא אך, תהיה רשאית המזמינהיובהר כי  .8.1.2

כתנאי לבחירה בזוכה או לקיים המשא ומתן לאחר הבחירה בזוכה ולהתנות 

כריתת ההסכם בתוצאותיו של משא ומתן זה, בין ביחס למחיר ובין ביחס לשאר 

 עדי.הבל החלקי ההצעה, בהתאם לשיקול דעת

 ואף לדחותו, או מכרזה את לבטל זכותה על שומרת המכרזים ועדת ,לעיל לאמור בהתאם .8.2

 מכל או ארגוניות תקציביות, מסיבות  נוספת, פעולה או הליך כל ליזום או חדש מכרז לפרסם

 מספר זה, בכלל במכרז. הזוכה המציע קביעת לאחר לרבות שהוא, מועד בכל שהיא, סיבה

 ועדת החלטת ביסוד לעמוד עשויים אשר נימוקיםה מן הניה תוגשנה, אשר ההצעות

 הדעת שיקול שמור המכרזים ועדתול כי מובהר, ספק הסר למען .מכרזה את לבטל המכרזים

 מובהר לכך. בקשר תביעות ו/או טענות כל תהיינה לא ולמשתתפים הצעה בכל לבחור שלא

 .הבלעדי דעתה לשיקו פי על הינה הז סעיף פי על המכרזים ועדת החלטת כי

 אם סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא הזכות לעצמה שומרת המכרזים וועדת .8.3

 שלדעת המכרז, מסעיפי לסעיף מפורטת התייחסות חוסר תנאיה, ההצעה, מהות מבחינת

 כדבעי. ההצעה הערכת מונע המכרזים ועדת

 ומומחים ביועצים ךכ לצורך להיעזר רשאית אשר המכרזים, ועדת ידי על תיבדקנה ההצעות .8.4

  מטעמה. משנה בוועדות ו/או לנכון שתמצא כפי

 והיא כלשהי, הצעה לקבל מתחייבת אינה המכרזים ועדת כי במפורש, בזאת ומודגש מובהר .8.5

 הבלעדי דעתה שיקול לפי כולן, ההצעות את או הצעה כל לדחות הזכות את לעצמה שומרת

  והסופי.

 הצעה כל לדחות חייבת, לא אך רשאית, מכרזיםה ועדת תהא לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .8.6

 על מבוססת או מוטעית ההזמנה, מסמכי פי-על ערוכה שאינה או ברורה, או שלמה, שאיננה

 הסופי דעתה שיקול פי-על הכל הדרישות, של מוטעית הבנה על או נכונות בלתי הנחות

 בקשר מציעים עםמט כלשהן דרישות ו/או טענות תתקבלנה לא המכרזים. ועדת של והבלעדי

  זה. בסעיף האמור עם

 זה מכרז מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול הזכות את לעצמה שומרת המכרזים ועדת .8.7

 והכל השוויון בעיקרון לפגוע כדי בהם אין ואשר מסוימת להצעה ביחס מהותיים אינם אשר

 המכרזים. ועדת דעת שיקול לפי
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  יעהמצ  של נוספות התחייבויות .9

 במציע עדכונים או/ו שינויים לגבי המציע של דיווח חובת .9.1

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

 כל או/ו למציע הנוגע פרט כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש הנתונים או/ו

 שינוי זה ובכלל המבוקשים השירותים ןמת לגבי השלכות לו להיות שיכולות במציע שינוי

 מהמציע בכתב הודעה קבלת לאחר. זו הזמנה במסגרת הסף מתנאי באחד עמידה באי

 ובכלל לפעול כיצד להחליט הבלעדי הדעת שיקול יהיה למזמינה, לעיל כאמור שינוי לגבי

 . מהמציע השירותים קבלת הפסקת של אפשרות מתן זה

 סודיות שמירת .9.2

 וההתקשרות זה מכרז ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב המציע 

 לאדם כאמור ידיעה כל המציע ימסור לא המזמינה מהנהלת הרשאה ללא. ממנו הנובעת

 לחוק 119 -ו 118 סעיפים הוראות המציע על יחולו, זה לעניין. לקבלה מוסמך יהיה שלא

 . 1977 - ז"תשל, העונשין

  זכויות הסבת איסור .9.3

 את או זכויותיו את, בעקיפין או במישרין, לזולת להעביר או/ו להפנות רשאי אינו עהמצי

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

 ביטוח .9.4

 כמפורט הנדרשים הביטוחים את לערוך עליו יהא במכרז יזכה באם כי מתחייב המציע

 הביטוח מחברת חתום ביטוחים קיום ובאישור להזמנה  'ב כנספח ב"המצ בהסכם

 10  תוך הביטוחים עריכת אישור מסמך את למזמינה ולהציג, להסכםב'  בנספח כמפורט

 הם כאשר הזכייה במכתב שיינתנו להנחיות בכפוף או הזכייה מכתב קבלת מיום ימים

 .להסכם המצורף הביטוח בנספח כמפורט הנדרשים והתנאים הכיסויים את כוללים

 ענבל לטובתו ולטובת בזה המפורטים הביטוחים כל את ולקיים לבצע, מתחייב הספק 

 והתנאים הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים את, למשרד , ולהציגחברה לביטוח בע"מ 

 -:להלן מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר  הנדרשים

 

 המעבידים חבות ביטוח 9.4.1

  

  בכל מעבידים חבות עובדיו בביטוח לפיכ החוקית אחריותו את יבטח הספק  .א

  המוחזקים; והשטחים ישראל מדינת תחומי
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            ולתקופת למקרה, ב לעובד"ארה דולר 5,000,000  מסך יפחת לא האחריות גבול .ב

 ;(שנה)  הביטוח

 

 משנה קבלני,  קבלנים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח .ג

 ;דםכמעבי ויחשב היה ועובדיהם

 

,  היה  ענבל חברה לביטוח בע"מ  את לשפות על פי הפוליסה יורחב הביטוח .ד

נושאים בחבות  הם  כי  כלשהי מקצוע מחלת/עבודה  תאונת קרות לעניין ונטען

הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  מעובדי מי כלפי מעביד כלשהם

        שבשירותו.

 

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 9.4.2

 

 אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על אחריותו החוקית את יבטח הספק .א

 ;      המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל, ורכוש שלישי  גוף   צד כלפי

                   

 הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 2,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .ב

 (; שנה)

 

 ;Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .ג

 

 של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח .ד

 ;     ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים

 

 רכוש ענבל חברה לביטוח בע"מ  ייחשב רכוש צד שלישי; .ה

 

הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי  .ו

מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה הרמה ובאמצעות מכשירי 

 ופריקה, הוא יבוטל;  

 

 שהספק ענבל חברה לביטוח בע"מ  לרכוש והמתייחס רכוש לגבי חריג/סייג כל .ז

 ;יבוטל -בו פעלו או שבשירותו פועלים איש כל או

                                       

 ,  ככלחברה לביטוח בע"מ  ענבל את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח .ח

 מטעמו. והפועלים הספק מחדלי או/ו למעשי אחראיםשייחשבו 
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   PRODUCTS LIABILITY - המוצר חבות ביטוח  9.4.3

 

בגין תחזוקה  המוצר חבות בביטוח היצרן וחבות חבותו את הספק יבטח .א

 וןוהחשמל   במבנה ענבל חברה לביטוח בע"מ,  כולל תיקלמערכת מיזוג אויר 

 .ענבל חברה לביטוח בע"מ  עם להסכם בהתאם, חילוף חלקי, תקלות

 

 האחריות חוק פי על וכן חדש נוסח – הנזיקין פקודת פי על יהיה בפוליסה הכיסוי .ב

 ;1980-פגומים  למוצרים

 

 הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 1,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .ג

 ;ולרכוש לגוף נזק בגין (שנה)

                                                                           

 ;CROSS LIABILITY  -צולבת  אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .ד

 

   ;חודשים 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת .ה

  

 אחראים  שייחשבו ככלענבל חברה לביטוח בע"מ ,  את לשפות יורחב הביטוח .ו

 .מטעמו הפועלים כלו הספק  ו/או מחדלי   למעשי

 

  ביטוח רכוש 9.4.4

 

  על המופעלים העבודה כלי וכל, הציוד את כינון בערכי מורחב אש בביטוח הספק יבטח    

לאחזקת מערכת מיזוג והחשמל  במבנה ענבל חברה  העבודות ידו ומטעמו לביצוע    

 בע"מ. לביטוח 

 

    

 כללי   9.4.5

 

 -:הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל    

 

 בכפוף, ענבל חברה לביטוח בע"מ : נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .א

 ;                                   לעיל השיפוי להרחבי

 

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

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

 למנהל אגף כספים בענבל חברה לביטוח בע"מ 
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 כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .ג

לטובת אדם   יחול לא שהוויתור ובלבד מ , ועובדיו"לביטוח בע  ענבל חברה 

 כוונת  זדון.  מתוך לנזק  שגרם

         

 הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הספק .ד

 ;הפוליסות תנאי פי על המבוטח על החובות המוטלות כל ולמילוי

 

 על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .ה

 ;     הספק

 

 אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .ו

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

 הביטוח; פי על הזכויות ראשוני המזכה במלוא ביטוח בחזקת הינו והביטוח

 

 פוליסות" תנאי פי על מהמקובל יפחתו לא הפוליסות הנ"ל של הכיסוי תנאי .ז

    .                                                לעיל כמפורט הכיסויים בכפוף להרחבת, "ביט נוסח

 

הביטוחים   קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי

 .  החוזה חתימת  למועד לענבל חברה לביטוח בע"מ , עד הספק ידי על יומצאו, כאמור

   

 , וכל עוד   ענבל חברה לביטוח בע"מ  עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב הספק  

 פוליסות כי הספק מתחייב .הביטוח פוליסות את בתוקף חזיקאחריותה קיימת,  לה 

ענבל חברה לביטוח בע"מ ,  עם החוזה עוד כל ,בשנה שנה מדי ידה תחודשנה על  הביטוח

 מאושרות המחודשות הביטוח פוליסות העתקי את להציג הספק  מתחייב .בתוקף

רה לביטוח בע"מ לענבל חב  חידושן או אישור בחתימת מבטחו על המבטח י"ע וחתומות

 .        הביטוח תקופת  תום המאוחר שבועיים לפני  לכל, 

       

  דין פי על עליו החלה חובה הספק מכל את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין 

 זכות כל , עלענבל חברה לביטוח בע"מ  של כוויתור האמור את לפרש ואין החוזה   פי  ועל

 .   זה חוזה  פי ועל דין פי על לה סעד  המוקנים או
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 המציע עובדי .9.5

 ומועסקים עובדים הינם זה, מכרז ביצוע לצרכי ומועסקיו עובדיו כל כי מתחייב המציע

 חוקי כל פי לע פועלים וכן השירותים מקבלי ו/או ענבל של ולא מציעה של הארגונית במסגרת

 מקבלי /אוו ענבל ןבי כי בזאת מובהר ספק הסר למען .חוק מכל כמתחייב ההעסקה

 מעביד עובד יחסי יהיו ולא אין מטעמו המשנה קבלני /אוו עובדיו ו/או המציע לבין השירותים

 .שהוא ואופן צורה בשום

המציע בלבד הינו אחראי כלפי כל המועסקים על ידו לפי דיני העבודה והנזיקין. כן יהיה 

ו ונכסיו ועל ידי המועסקים על המציע לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכוש

ידו  ו/או מי מטעמו, למטרות הסכם זה. אם על אף האמור תחויב ענבל כדין, לשאת בחבות, 

או לעשות מעשה כלשהו, יפצה וישפה  אותה על כך המציע באופן מלא ומיד עם דרישתה 

 הראשונה בכתב של ענבל.

 

 ההצעה פרטי אמינות .9.6

ומלאים.  אמתרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם מתחייב כי כלל הנתונים, הפ המציע

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

 למציע כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת הצעתו לאלתר.
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 - 10 פרק -

 כלליים תנאים .10

 

 המזמינה ליווי .10.1

 .מטעמו מי /אוו המזמינה נציג "יע ילוו השירותים מכלול ,האמור מכל לגרוע מבלי

 

 ההזמנה מסמכי של עדיפות סדר .10.2

סמכי . במקרה של סתירה בין מהמכרזביצוע המכרז כפוף לתנאים המפורטים במסמכי 

 .המזמינהתגבר ההוראה שיש בה להטיב ביותר עם , המכרז

 

 השיפוט סמכות .10.3

ו בכל תביעה הנובעת סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה, א

 .יפו -  אביב בתלמהליך ניהול הליך זה, תהיה בבתי המשפט המוסמכים 

 

 

 

 

 

 כבוד רב,ב                  

  

 ענבל חברה לביטוח בע"מ       

 

 

 

 

 

 

  



 19/2015מכרז  
 חדשנוסח 

30 

 

 כתב התחייבות  – 1מס'  טופס -להזמנה  א' נספח
 :לכבוד

  ענבל חברה לביטוח בע"מ

 
 מ"בע לביטוח חברה ענבל במבנה אוויר ומיזוג חשמל תחזוקת שירותי ןלמת הצעות לקבלת מכרז: הנדון

הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את  אני .1

ענבל חברה לביטוח  במבנהמתן שירותי תחזוקת חשמל ומיזוג אוויר להצעתי מכרז לקבלת הצעות 

 .  צרופותיוים המפורטים במסמכי המכרז על (, בתנא"השירותים" -)להלן בע"מ 

 האדם כוח, המומחיות, הניסיון, הידע בעל והנני המכרז מסמכי כל את היטב בדקתי כי מצהיר אני .2

נשוא מכרז זה, במועדם, לרבות המומחיות,  שירותיםל מענה כולל  מתןל הדרושים והאמצעים

, בהתאם לכל התנאים המפורטים במכרז , היכולות הפיננסיות והטכניותהנסיוןהידע, המיומנות, 

 .צרופותיועל 

ימים מיום קבלת הודעת המזמינה בכתב, אחתום על  10הצעתי תיבחר, הנני מתחייב כי בתוך  אם .3

ההסכם המצורף למכרז זה ואשיב אותו לידי המזמינה כשהוא חתום, בצירוף אישור בדבר קיום 

 נאי המכרז, ההסכם, על נספחיו. כנדרש בהתאם לת הכלביטוחים וצרוף ערבות ביצוע, 

לעיל וכל פעולה נוספת  3מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  אני .4

הנדרשת לפי המכרז או לפי דין, כולן או מקצתן, במועד, אאבד את זכותי לקבל את ביצוע 

נה תהיה רשאית להתקשר עם ספק אחר לביצוע השירותים. כל זאת מבלי לגרוע השירותים והמזמי

של המזמינה לבקש ולתבוע כל סעד המגיע לה על פי דין עקב הפרת ההתחייבויות שאני  ותהמזכ

 נוטל על עצמי כאמור. 

לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לי  ידוע .5

החתימה  מורשיי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי כ

של ענבל, והגשת ערבות לביצוע ואישורים בדבר קיום ביטוחים, כאמור. ידוע לי כי הודעת הזכייה 

 . לזוכה המזמינהאינה מהווה התקשרות בין 

 להציע בהזמנה כמפורט נדרשיםם הבמידה ואבחר כזוכה אקיים את כלל הביטוחי כימתחייב  אני .6

 .ההתקשרות תקופת כל למשך הצעות

זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, שינוי או תיקון והיא תעמוד בתוקפה ותחייב  הצעתי .7

 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות כנקוב בהזמנה להציע הצעות. 180ל אותי לתקופה ש

ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם )בלא שינוי ו/או מקבל את תנאיהם של מסמכי המכרז  יאנ .8

לרבות הסמכות לנהל משא  תוספת כלשהי(, ובפרט את הסמכויות המוקנות בהם לוועדת המכרזים,

 על פיהם. ימגיש את הצעת יאת האמור בהם והשלכותיהם ואנ ןמבי אני ומתן,

הבנה, -שות המבוססות על איציג כל תביעות ו/או דריאולא  המכרזלכל האמור במסמכי  םמסכי יאנ .9

/או תביעה ו/או דרישה ומוותר מראש על כל טענה  יו/או אי ידיעה ואנ התאמה חוסרבהירות, -אי

מתחייב כי ו מצהיר יטענות כאמור,  אנ י. ככל שיש להכלל מן יוצא וללא שהיא עילה מכלכאמור, 

כמי שוויתר עליהן. כן  יתאותן יש לראו תיאותן בטרם מועד הגשת ההצעה והיה ולא טענ תיהעלי

כל טענה בקשר עם שיטת בחינת ההצעות או הדרישות בהן עלי  ימצהיר ומתחייב כי אין ל יאנ

 לעמוד, כפי שהם מפורטים במסמכי המכרז, וכי אלה מובנים ומוסכמים עלי.

 מכרז הוראות פי על שלא שהוגשה/או ו שנעשתה הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת כי לי ידוע .10

 .חלקן או כולן, זה

 מחייבת, זה בחלק במפורש הוזכרה לא אם גם, זה מכרז בחוברת המופיעה התחייבות כל כי לי ידוע .11

 .הצדדים את

 הכל האמור לעיל נתון לשיקול דעת וכי, כלשהי הצעה לקבל תמחויב האינ המזמינהכי  לי ידוע .12

 ות כל דין. והמוחלט, והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובכפוף להורא הבלעדי

מוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה  אני .13

במכרז ו/או ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא )לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( ו/או  ישל

 כתוצאה מניסוח מסמכי המכרז ו/או כתוצאה מכל שימוש של ועדת המכרזים בסמכות המוקנית

 לה לפי מסמכי ההזמנה ו/או לפי הדין. 

 י, אנ1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .14

 מתחייב ומצהיר כדלקמן:
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לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או  .14.1

רין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במיש

ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר, בקשר  ענבלשל הוועדה או של נושא משרה ו/או עובד 

 להליך המכרז.

בר בה ו/או נושא לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או ח .14.2

ל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי ו/או מי מטעמם ו/או כ ענבלמשרה ו/או עובד 

 הקשור להליך המכרז. 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא  .14.3

ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות המכרז  ענבלמשרה ו/או עובד 

 ן.  בצורה מלאכותית או בכל דרך אחרת שאינה כדי

פעלנו בניגוד לאמור לעיל, תהיה  יו/או מי מטעמ ימאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אנ יהננ .15

בהליך במכרז, ו/או לא לקבל או לפסול את  ניהבלעדי, לא לשתפ הלוועדה הזכות, עפ"י שיקול דעת

לבטל בכל  במכרז ו/או י, אם יינתן, וזכייתיו/או לבטל בכל זמן שהוא ציון עובר שיינתן ל יהצעת

 זמן שהוא את הסכם ההתקשרות.

 המעורב מטעמי מי וכל יועץ, שלוח, קבלןתוכן סעיף זה לידיעת כל עובד,  הבאתי כי, לאשר הריני .16

 , והנובע מהם.  המכרזיבכל דרך שהיא בהליך 

כי בסמכות ועדת המכרזים להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות  לי ידוע .17

קביעתם מחדש, לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויות ועדת המכרזים, והכל ביטולם ו

 כמפורט במסמכי המכרז.

 לטובת, או בשם, כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו. תמוגש האינ הצעהה .18

 .המוסמכים הגופים ידי על כדין אושרו המציע והתחייבות ההצעה הגשת .19

בהצעה  ים, המצגים וההצהרות הכלולהנתונים, כל שערכתי אותהנ בדיקה ולאחר, ידיעתי למיטב .20

 כל מההצעה הושמט ולאנכונים, מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה,  םה למכרז

 .המכרזים ועדת של דעתה שיקול על להשפיע כדי בו יש אשר פרט

חרת מהקשר , אלא אם עולה אזמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל .21

 הדברים או מהגיונם.

לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות  ידוע .22

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

 יים או צו קבוע בהליך כאמור.היה מנוע מלבקש צו בינא, וספקאו נגד ה המטעמאו מי  זמינההמנגד 

 

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תאריך     חותמת
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 ותצהיר פרטים כללים של המציע – 2מס'  טופס -להזמנה א' נספח

 המציע שם_________________ : 

 ומספר רחוב ________________ : 

 עיר _______________________: 

 מיקוד   _____________________: 

 ד.ת_______________________. 

 טלפון     ________________ : 

 פקס' מס    ______________ : 

 תפקיד:  ________________       הקשר איש שם________________ : 

 הקשר איש של נייד טלפון' מס_______________________________ : 

 הקשר איש של להתכתבויות ל"דוא_____________________   :  ______ 

יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך ולמתן השירותים  בלבד זו מייל לכתובתלבכם,  לתשומת

 המבוקשים.

 : המציע מאפייני - תצהיר

 חתימה___________ במציע ומורשה -כ משמשה .ז. _____________ת, , ______________אני

  :כדלקמן בזאת מצהירמטעמו,  

בעל כלל הרישיונות והתעודות הדרושים  תים המבוקשים משנת: _________,מספק את השירו המציע .1

אשר התאגד כדין בישראל, והם  1968 –לשם כך, לרבות רישיון/היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 

 השנים האחרונות. 3עדכניים ובתוקף והרישיונות כאמור לא נשללו במהלך 

עמו לא הורשע/ו בעבר ו/או הועמד/ו לדין  בגין עבירה שיש הבעלים הרשומים של המציע ואנשי הצוות מט .2

 עמה קלון. 

המציע בעל אישור תקף מפקיד השומה ו/או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  פקודת מס  .3

 המצ"ב.  1975 -הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף התשל"ו

 אות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ המצ"ב.המציע בעל אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להור .4

אני, ואף אחד מעובדי ו/או שותפי, לא הורשעתי ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר  .5

 חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  –מינימום, ואם הורשעתי ביותר משתי עבירות כאמור 

 
 :החתום על באתי ולראיה

 
 

   

 המציע וחותמת חתימה המציע בשם החותם של מלא שם תאריך

 
 אישור

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

שזיהה את עצמו ע"י ת"ז /  מורשה חתימה מטעם___________ _________ הופיע בפני _________,
את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים  המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר

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

______________ 
 וחותמת חתימה
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 ציבוריים גופיםעסקאות  חוק לפי תצהיר – 3' מס טופס -להזמנה א' נספח

 
 לאחר.ז. _______________ ת'____________________ מרח"מ ______________ הח אני

 מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי
 :כלהלן

 מטעם להצהיר מוסמך ואני___________ כ מכהן ואני( הספק -נציג ___________ )להלן  אני
 - כי הספק
 1976-"והתשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוקב 2 בסעיף)כהגדרתו  ההתקשרות מועד עד ,

( לא הורשעו בפסק דין לחוקב 2 בסעיף)כהגדרתם  אליו זיקה ובעל הספק( החוק - להלן
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

-"זמהתש, מינימום שכר חוקלפי  או 1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 (.31.10.2002 יום לאחר שנעברה, 1987

 או
 ב לחוק( כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי 2ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  ספקה

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -עבירות )עבירה לעניין זה 
 לאחר שנעברה, 1987-"זמהתש, מינימום שכר חוקלפי  או 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההתקשרות במועד אולם(, 31.10.2002 יום
 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[ 

                   ,החתום על באתי ולראיה 

______________   _____________     _________________      _____________ 
 חתימה                       +משפחה                              ת.ז  שם                       תאריך     

 
 אישור

 

מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי  הנני
 עצמו זיהה אשר__________ מטעם חתימה מורשה, שברח'___________, מר __________ 

 האמת את להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר, אישית לי המוכר___________ /  מספר. .זת ידי על
 .עליה וחתם"ל הנ הצהרתו נכונות אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

 
 

   

 "דעו חתימת "דעו שם תאריך
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 בדבר ניסיון רלוונטי  תצהיר - 4 טופס מס' -להזמנה א' נספח
 

 המציע –ניסיון קודם  תצהיר
 

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

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

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

 

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

 .זו הצהרתי בנכונות המציע את

 

 כללהאדם וכל עניין אחר הדרוש לשם מתן  כחהניסיון, היכולת, המיומנות,  בעל המציע .2

 .במצטבר, המכרז מסמכיב המפורטים המבוקשיםהשירותים 
 

 או/ו ציבורים מבנים 5 בלפחות אוויר זוגומי חשמל באחזקת ניסיון בעלמצהיר כי המציע  אני .3
 . ר"מ 4,500 של בשטח לפחות אחד מבנה ומתוכם ר"מ 20,000-מ נופל שאינו בהיקף אחרים

 (.חניון שטחי כולל לא)
 

 ברציפות שנים 3  שלוש לפחות אוויר ומיזוג חשמל באחזקת ניסיון בעלמצהיר כי המציע  אני .4
 .הצעתו הגשת למועד נכון

 
 מוסמך אוויר מיזוג טכנאי תעודת בעלי צוות אנשי/צוות מאיש המורכב  עבודה צוות למציע .5

 .מוסמך חשמלאי ותעודת
 

 

, עפ״י חוק רישום  170בסיווג  ״מתקני מיזוג אוויר״המציע רשום בפנקס הקבלנים בענף  .6
קבלנים לעבודות הנדסה בנאות בהיקף המתאים להצעתו , והינו קבלן מוכר לביצוע עבודות 

 .זהבסיווג 
 

 יציג, כאמור"מ בע חברה שאינו מציע. חברות רשם תדפיס יציג"מ בע חברה שהינו מציע .7
 .כדין רשומה שותפות/או ו מורשה עוסק תעודת

 
 כדין ספרים ניהול .8

 1976-התשל"ו ,ציבוריים גופים עסקאות בחוק כנדרש האישורים כל בעל היני כי מצהיר אני

 :להלן כמפורט (.ציבוריים" גופים עסקאות "חוק )להלן:
 יועץ או ח"רו ,שומה פקיד) ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו מורשה פקיד אישור .8.1

 נוהג ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד (מס
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 ,מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח

 .ההצעה הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות האישור לע  .1975-ו"התשל

 ביותר הורשע לא ,ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתם ,אליו זיקה ובעל המציע   .8.2

 משתי ביותר הורשע ואם ,מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי

 .בתוקף ,האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה – כאמור עבירות

 נוסח] הכנסה מס פקודת להוראות בהתאם במקור מס ניכוי על תקף אישור בעל יעהמצ .8.3

 [.חדש

 לעניין 1976 -ו"התשל ,ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 סעיף בדרישות עומד המציע  .8.4

 .כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר תשלום

 
 
 

 :ממליצי ואת ניסיוני את המפרטת טבלה להלן .9

 

 
 

 החברה שם "דמס
 ניתנו )לה

 השירותים
 (המבוקשים

 סוג
 המבנה

 שנת
מתן 

 השירות 
 

 המבנה גודל
 "רבמ

 מהות
השירות 

)מתוך 
האמור  
ג'  בנספח

 להזמנה
– 

המפרט 
 (הטכני

 איש
הקשר 

בגוף לו 
ניתנו 

 השירותים 

' מס
' טל

 במשרד
' ומס
' טל

 נייד

 כתובת
 דואר

 אלקטרוני

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
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 מפורטנכון ומאומת. להלן  הינו להלןש בטבלה לרבות, זה מכרז בכל הפרטים כי מצהיר אני
)ניתן לצרף  כרונולוגי סדר פי על, להם דומה או, המבוקשים השירותים בתחום המציע ניסיון

 : טבלה בנוסף לטבלה כאמור(

 
 :החתום על באתי ולראיה

 
 

   

 המציע וחותמת חתימה המציע בשם החותם של מלא שם 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 ולאחר 

י הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכ
 כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

 
______________ 

 חותמת+  חתימה
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 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיוםהתחייבות  – 5טופס מס'  -להזמנה א' נספח

 העובדים לגבי ,זה כםהס תקופת בכל לקיים מתחייב הנני כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 בחוקי ,זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים השירותים במתן ידי על שיועסקו

 לרבות ,לעת מעת שישונו כפי או/ו ההסכם חתימת בעת שהם כפי ,להלן המפורטים העבודה

 .המוארכת ההתקשרות תקופת /אוו ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים

o 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שרות חוק. 
o 1959 – א"תשי ,והמנוחה העבודה שעות חוק. 
o 1976 – ו"תשל ,מחלה דמי חוק. 
o 1950 – א"תשי ,שנתית חופשה חוק. 
o 1954 – ד"תשי ,נשים עבודת חוק. 
o 1965 – ו"תשכ ,ולעובד לעובדת שווה שכר חוק. 
o 1953 – ג"תשי ,הנוער עבודת חוק. 
o 1953 – ג"תשי ,החניכות חוק. 
o 1951 – א"תשי (לעבודה החזרה) שוחרריםמ חיילים חוק. 
o 1958 – ח"תשי ,השכר הגנת חוק. 
o 1963 – ג"תשכ ,פיטורין פיצויי חוק. 
o 1995 – ה"תשנ (,משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 
o 1987 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק. 
o 2002 – ב"התשס (,עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 
o 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שירות חוק. 

 

 :החתום על באתי ולראיה
 

 

   

 המציע וחותמת חתימה המציע בשם החותם של מלא שם 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 ולאחר 

ו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה שהזהרתי
 כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

 
______________ 

 חותמת+  חתימה
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 ורשי החתימה של המציע מ - 6מס'  טופס -להזמנה א' נספח
  המציע  שם .א

 

  (עמותה' מס, החבר מספר)ת.ז.,  המזהה' המס .ב

 

  התארגנות )עצמאי, חברה, עמותה(   סוג .ג

 

  התארגנות תאריך .ד

 

 ( :שותפות, חברה של)במקרה  הבעלים שמות .ה

 

 

 :שלהם.ז. ת ומספרי המציע בשם ולהתחייב לחתום המוסמכים שמות .ו

 

 

  הכללי המנהל שם .ז

 

  זה למכרז הקשר איש שם .ח

 

  (מיקוד)כולל  המציע מען .ט

 

  וניםטלפ .י

 

  פקסימיליה .יא

 

  אלקטרוני דואר כתובת .יב

 
   

 המציע וחותמת חתימה המציע בשם החותם של מלא שם תאריך
 

  אישור

 "ב(וכיו שותפות, משפטי תאגיד הוא)כשהמציע  

 _______________, עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה  הח"מ  אני
אותה, וכי הם חתמו  ולחייב____________ מוסמכים לחתום בשם __________________.ז. ת

 על מסמך זה בפני. 
   

 המציע וחותמת חתימה "דעו"ח / רו של מלא שם תאריך
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 תצהיר שמירה על סודיות  והיעדר ניגוד עניינים - 7טופס מס'  -להזמנה א' נספח
 במסגרת שירות ליתן מתעתדים אשר במציע המקצועיים העובדים והן אני הן כי בזאת מצהיר הח"מ אני

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים המכרז
 המציע. של הבעלים ואני והואיל:

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

 התאםב להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו אחר אדם וכל משנה  קבלני

 לשמירת הדרוש כל לעשות השירותים נותן התחייבות סמך על וכן זו, התחייבות להוראות

 להלן. כהגדרתו המידע סודיות
 לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 תכתובת, ותבלר כלשהם (KNOW- HOW) ידע או (INFORMATION) מידע לידיעתי יבוא או

 כהגדרתה ידיעה או חרי/עסקימס סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית, חומר, דעת, חוות

 או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1977-תשל"ז העונשין, לחוק  91בסעיף

 לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם בקשר באו לידיעתי שהגיע מידע

 או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל למידע הגעה

 גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל

 (."המידע" )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים, האמור, מכלליות
 אדם לכל שהיא צורה בכל מידעה מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 ענבל נציג אישור הגשת ללא ההסכם, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד כלשהם גוף או

 עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל למשרד לגרום עלול ובכתב מראש המוסמך

 ת,הפרטיו הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 – תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף לפי פלילית

 .1981-התשמ"א
 כדלקמן: חוזרת ובלתי מותנית בלתי 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 ידיעתיל הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .3

 לכל או האישית לתועלתי או לפרנסתי לנצלו או במידע להשתמש לא לעיל, לאמור פוףובכ

 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 משךב כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .4

 להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא זמן הגבלת 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

 שהוא. כל לצד 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 תנוהלי ביטחונית, בטיחותית, מבחינה הנדרשים הזהירות

 זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי או משנה קבלני או עובדי 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

 לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד או לכם

 אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור כל בגין

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

 עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או יםהשירות מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע לכם, השייך או

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

 מידע. של או כאמור חומר של שהוא

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

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

 לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי 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 לקרוב או שלי גוף וא בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר

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

 אחר"(. "עניין )להלן: מיצגים/מייעצים/מציעים בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או
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 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 עיסוקי או תפקידי מילוי בין בו לעמוד

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

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

 כלפיי 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 יות,הפרט 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 נכם,ילב

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

 זה. התחייבות כתב הוראות

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

 ההסכם. לרבות הסכם או דין כל פי על לענבל

 
 
 
 

 :החתום על באתי ולראיה

 
 

   

 המציע וחותמת חתימה המציע בשם החותם של מלא שם תאריך

 
 אישור

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

הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 
את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר 

 דלעיל וחתם עליו. 
 

______________ 
 חותמתוחתימה  
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 הצעת המחיר – 8מס'  טופס -להזמנה א' נספח
 

 )שם המציע(_________________ –מחיר מטעם המציע  הצעת

 

. לעלות השירותים לרבעון )שלושה חודשים( הצעתנו להלןלמתן השירותים כמפורט זו,  בתמורה

 6.2דד הבסיס, כמפורט בסעיף ההצעה הינה בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ. ההצעה צמודה למ

 .למסמכי המכרז

 

 
 
 
 
 

 
       

 "דעו וחותמת חתימת  תאריך  המציע וחותמת חתימה
מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם  הריני

 חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. מורשי

 תאריך 
 
 
 

 "דעו חותמתו חתימת  תאריך  במציע החבר וחותמת חתימה
מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם  הריני

 חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. מורשי

 תאריך 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

"חש  
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 הרשעות העדר בדבר תצהיר - 9מס'  טופס – להזמנה  'א נספח
 

  המציעליליות של בדבר היעדר הרשעות, כתבי אישום וחקירות פ תצהיר

 חתימה מורשה.ז. _________________, ת נושא"מ, ________________________, הח אני

.ז( ____________ ת/תאגיד, מורשה)עוסק  רישום' מס בעל____________________,  מטעם

 הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עליי כי שהוזהרתי לאחר"(,  המציע)להלן: "

 :כדלקמן בכתב בזה מצהיר, כן אעשה לא אם חוקב

 
 מספר בטופס שהוגדר הקשר איש לרבות, ומנהליו זה בסעיף כהגדרתו לו זיקה בעל וכן המציע .1

 הצהרותיהם על בהסתמך - מציעה עובדי וכן, תצהיריהם על בהסתמך -"( הקשר איש: "להלן) 2

 בשבע אישום כתבי כנגדם מדוע לא, האחרונות השנים בשבע חלוט דין בפסק הורשעו לא –

 או משטרה ידי על נחקרו לא וכן אישום כתבי כנגדם ועומדים תלויים ולא האחרונות השנים

 העבירות מן יותר או באחת זאת כל – האחרונות השנים בשבע אזהרה תחת אחרת חוקרת רשות

 פי על או/ו םהשוני פרקיו על "(העונשין חוק: "להלן) 1977-ז"התשל, העונשין חוקב המפורטות

 .אחר דין כל

, העסקתי מקוםלי כי מסירת הצהרה כוזבת עלולה לגרום לנקיטת צעדים נגדי ו/או נגד  ידוע .2

 אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי זו בהצהרתי האמת את לומר עליי וכי

 .כוזבת הצהרה ומסירת במרמה דבר לקבלת ניסיון בגין סנקציות לרבות, כן

 

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי זו, שמי זה כי מצהיר אני .3

 

 : _________המצהיר חתימת: ____________________ המצהיר שם: __________ תאריך

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 
 

 ראישו
"מ, ______________, הח אני, 1971-"אהתשל[, חדש]נוסח  הראיות לפקודת 15 לסעיף בהתאם

.ר __________( מרחוב __________________ מאשר/ת כי ביום ____ בחודש _____ מ"ד )עו
ידי ת.ז. מס' -שנת _____ הופיע/ה בפניי במשרדי מר/גב' _____________, שזיהה עצמו על

, האמת את להצהיר עליו כי, אותו שהזהרתי ולאחר, המציעוסמך לחתום בשם ___________, המ
 עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם, בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי יהא וכי

 .בפניי
______________  _______________  _________________ 

 חתימת עורך הדין        חותמת                                 תאריך
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 נספח ב' להזמנה
 

 חוזה

 

________, שנה חודש  _____,ביום  קריית שדה התעופהשנערך ונחתם ב

____________  

  

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב ערבה  

 קריית שדה התעופה  

 282ת.ד.  

 70100נתב"ג   

  (, "החברה""ענבל")להלן:  

 מצד אחד; 

 ______________ י ן :ל ב 

 ח.פ./עוסק מורשה: ________________  

   כתובת: 

   מס' טלפון: 

  מס' פקס':  

 דוא"ל:  

 ("הספק")להלן:  

 מצד שני; 

 

 

)להלן:  19/2015וענבל פרסמה הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז שמספרו  הואיל

יש הצעתו (, ואשר מסמכיה מצורפים כנספח א' לחוזה, והספק הג"ההזמנה"

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

 

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של  והואיל

תחזוקת חשמל ומיזוג אוויר שירותי  למתןהצדדים ויחסיהם המשפטיים בקשר 

ו/או  שמל ומיזוג אוויר "שירותי תחזוקת ח)להלן בחוזה זה: " במבנה ענבל 

 ;"(השירותים המבוקשים"

 

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

 .2-אהמצורפת לחוזה זה כנספח 

 

תחזוקת חשמל שירותי  מתןהמבוקש )והספק מצהיר כי הוא בעל ניסיון בתחום  והואיל

 בביצוע הפעולות המפורטות בחוזה זה להלן; ניסיון לרבות(, ומיזוג אוויר
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והספק מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון, המיומנות, העובדים וכל האמצעים הדרושים  והואיל

 ועל פי ההזמנה על נספחיה לצורך ביצוע ומילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה

 וברמה המקצועית הגבוהה ביותר;והדין בהיקף הנדרש על ידי ענבל 

 

 על סמך, בין היתר, הצהרותיו של הספק כאמור במסמכי ההזמנה, בחרה בווענבל  והואיל

בהזמנה על נספחיה ובהסכם  השירותים המפורטיםאת  ,כקבלן עצמאי ,לבצע עבורה

 ;זה

 

והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור  והואיל

 בחוזה זה;ו מנה על נספחיההשירותים המפורטים בהז למתן

 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 כללי .1

 

 .ומחייבים כמותו חלק בלתי נפרד הימנו יםזה מהוו לחוזה המבוא הנספחים ו 1.1

 ן פרשנותו.יהכותרות בחוזה זה נעשו למען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעני 1.2

לרבות ההזמנה על  זה על כל נספחיוחוזה הכוונה ל" חוזהבכל מקום בו יופיע המונח " 1.3

 ויקראו בכפיפה אחת עם יתר תנאיו.  המהווים חלק בלתי נפרד הימנו נספחיה

 בכל מקום בו ישנה סתירה בין ההזמנה חוזה, יגבר הסעיף המיטיב עם ענבל.  1.4

 ואלה הנספחים לחוזה זה: 1.5

 מסמכי ההזמנה. -'1נספח א -

 הצעת המחיר. -' 2נספח א -

 אישור עריכת ביטוחים. -ב'נספח  -

 ערבות ביצוע. -נספח ג'  -

 

מוסכם ומובהר בזאת, כי כל הנספחים הנ"ל, כאשר הם מלאים וחתומים במלואם, הינם 

 פיו.-תנאים מתלים לתחילת תוקפו של חוזה זה ולכל ביצוע ו/או תשלום על

 

 :הצהרות והתחייבויות הספק .2

 הספק מצהיר בזאת כדלקמן:

 

, עפ״י חוק  170בסיווג ״מתקני מיזוג אוויר״קס הקבלנים בענף רשום בפנכי הינו  2.1

בהיקף המתאים להצעתו , , 1969-רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

 .והינו קבלן מוכר לביצוע עבודות בסיווג זה
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כי הינו בעל ידע מקצועי, ניסיון ומיומנות מקצועיים, האמצעים, התעודות, כח אדם  2.2

כל  וביצועעל חוזה זה  וכל דבר אחר הנדרש לשם חתימה תהסמכויו מיומן,

 ., בהתאם לדרישות כל דין וברמה מקצועית גבוההעל פיושל הספק התחייבויותיו 

 
, לחתימתו של הספק זה ובין אחרת בין על פי חוזה ,אין כל מניעה שהיא, בין על פי דין 2.3

 על פיו. והתחייבויותיזה ולקיום  חוזהעל 

 

אישורים, ה, הסמכות, הנדרשים עפ"י כל דין שיונותירהכל ההיתרים, יו כי מצויים ביד  2.4

( אצל גופים ממשלתיים או ציבוריים "היתרים" הודעות ורישומים )יכונו להלן ביחד:

זה על ידי הספק ו/או לביצוע התחייבויותיו  חוזההנדרשים או רצויים לצורך חתימת 

א נעשו כל הפרה או מחדל של תנאי על פיו נתקבלו ו/או נעשו והינם בתוקף מלא ול

הספק מתחייב כי היתרים אלו יישארו בתוקפם המלא  כלשהו שנקבע בהיתרים כאמור.

 לאורך כל תקופת החוזה, לרבות בתקופות ההארכה ככל שתהיינה. 

 

אשר יש ו/או אין לספק ולא היו לו בעבר התקשרויות ו/או יחסים ו/או חוזים כלשהם  2.5

ה כלשהי על ביצוע חוזה זה ולגרום למצב של ניגוד עניינים יכולה להיות להם השפע

כי לא הספק יקפיד  ו/או כל עניין אחר, העלול לסכל ביצוע החוזה במלואו ו/או בחלקו.

  .על הארכותיו תוקפו של חוזה זהימצא במצב של ניגוד עניינים למשך 

 

ל שאר תנאי כי הוא ביקר במתחם ובדק את מצבו, סביבתו, דרכי הגישה אליו, וכ  2.6

במבנה, וכי  רהעבודה העלולים להשפיע על מתן שירותי תחזוקת החשמל ומיזוג האווי

 מצאם מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה.

 

הוא קרא ובדק את כל הוראות חוזה זה וכל אחד מנספחיו, הבין את מהות השירותים   2.7

ידו בקשר עם -הבהרה והסבר שהתבקשו על המבוקשים והיקפם, וכן קיבל כל

השירותים המבוקשים, והוא מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י החוזה בכפיפות 

 מלאה לכל האמור בהם.

 

שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה, לרבות התעריפים והמחירים,  2.8

מל ומיזוג מהווים תמורה הוגנת המוסכמת על ידו בגין מתן שירותי תחזוקת החש

 האוויר במבנה ענבל וכל התחייבויותיו עפ"י חוזה זה. 

 

 הספק מתחייב בזאת כדלקמן:

 
לבצע את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה בכפיפות מלאה לכל דין ולהוראות כל רשות  2.9

מוסמכת, לרבות לגבי בטיחות עובדיו, וכי האחריות המלאה לתוצאות כל הפרה של 

 ל הספק.התחייבותו זו תחול אך ורק ע

להעניק את השירותים בשיתוף פעולה ותיאום מלא עם ענבל ובהתאם לזמנים שנקבעו  2.10

 ע"י ענבל וכאמור בנספחי ההזמנה על נספחיה. 
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פי -כי יהיה אחראי אחריות בלעדית להשגת כל רישיון, הרשאה או היתר הנדרשים על 2.11

זה זה, וזאת פי חו-כל דין לשם מתן השירותים המבוקשים ומילוי התחייבויותיו על

קודם להתחלת ביצוע השירותים המבוקשים, וכל עוד הוא מעניק את השירותים 

לענבל. מובהר בזאת, כי פקיעת תוקף ו/או ביטול ו/או שינוי ברישיונות ו/או היתרים 

פי חוזה זה -מהווים הפרה יסודית של חוזה זה, והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה על

ו בוטל ו/או חל שינוי של כל רישיון או היתר הנדרשים החל ממועד שבו פג תוקפו ו/א

כאמור. במקרה כזה תהיה לענבל זכות מוחלטת לחלט, על דעתה וללא שליחת דרישה 

להלן, וזאת  20ו/או התראה כלשהי לספק, את מלוא ערבות הביצוע, הנזכרת בסעיף 

 חוזה זה.   מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר העומד לזכות ענבל מכוח דין ו/או

כל המצגים שניתנו על ידו בחוזה הינם נכונים, שלמים, מדויקים ועדכניים. אם וככל  2.12

שיתברר כי כל או חלק מהמצגים של הספק אינם נכונים ו/או אינם מדויקים ו/או אינם 

שלמים ו/או אינם מעודכנים, וכתוצאה מכך ייגרם למזמין ו/או למי מטעמו נזק ו/או 

/או יינקט נגדם הליך מנהלי ו/או אזרחי ו/או פלילי, הספק ישפה הפסד ו/או הוצאה ו

את ענבל ו/או מי מטעמה על כל נזקיה מיד עם דרישתה הראשונה לרבות הוצאות 

משפט ו/או כל הוצעה אחרת וזאת ללא הגבלה בסכום, ולענבל תעמוד בנוסף הזכות 

 . לנקוט בהליכים משפטיים לשיקול דעתה כנגד הספק ו/או מי מטעמו

 

 :של השירותהמסירה והקבלה  .3

 

את כל השירותים  את הספק והספק מקבל בזה על עצמו לבצע אתענבל ממנה בז 3.1

לשירותי תחזוקת החשמל ומיזוג כקבלן עצמאי, לחוזה זה,  4המפורטים בסעיף 

, בהזמנה ובנספחיה, במהלך תקופת זה חוזההכל כמפורט וכמותנה בו ,האוויר

 .ההתקשרות עפ"י חוזה זה

 

כל את וכן  והבין את ההזמנה על נספחיה, היטב  קראספק מצהיר ומאשר בזאת כי ה 3.2

, כי הוא מודע והקשורים לתחזוקת חשמל ומיזוג אווירהנוגעים  האחרים המסמכים

 הההשקעה הדרוששל הגבוהה ולהיקף הנרחב  למורכבות הרבה, למידת המיומנות

 בוהתוצאות הקשורות הוצאות וה בביצועו, על כל היבטיו יםהכרוכלשירותי התחזוקה 

שירותי תחזוקת החשמל ומיזוג האוויר בניין ענבל והספק מסכים ליטול על עצמו את  -

כל תנאיו, בהתחייבות גמורה, מוחלטת ובלתי מסויגת כלפי על ואת ביצועו של חוזה זה 

 , לשביעות רצונה המלאה של ענבל.ענבל

 

 תקופתכל  לאורךדין על פי והספק מתחייב לקיים מערכת חשבונות מסודרת  3.3

 .דרשי, ולהמציא לענבל אישורים ככל שיהתקשרותה

 השירותים המבוקשים .4

 :כללים תנאים – השירותים הגדרת 4.1

השירותים הנדרשים כוללים שירותי תיקון יזום ולפי דרישה, וכן תחזוקה  .4.1.1

מונעת של בניין א' ובניין ב' והציוד שבהם )כפי שפורטו במסמכי ההזמנה על 
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ה (, לרבות התקנה והחלפה של ציוד ורכיבים כמפורט במפרט הטכני, נספחי

 ומסירתם בתום התקופה במצב תקין.

ביצוע כל שירותי התחזוקה, שפורטו לעיל, מהווה את מכלול שירותי  .4.1.2

התחזוקה שעל הזוכה לספק למזמינה לפי ההסכם, כנגד תשלום התמורה 

 שלום נפרד ו/או מיוחד.הקבועה בהסכם, ולא ישולם עבור ביצוע איזה מהם ת

החלפת רכיבים כגון מסנני אוויר ביחידות טיפול באוויר, מילוי גז במזגנים  .4.1.3

 בהזמנה זו ובנספחיםובצ'ילרים וכן חלפים, חומרים ותיקונים המפורטים 

המצורפים לה, לרבות העבודה והחומרים המושקעים בהם יהיו כלולים 

 לא תוספת מחיר. במחיר השירות במסגרת התקשרות זו ויבוצעו ל

קבלת שירותים בשטחים נוספים של המזמינה לצרף לחוזה  תרשאי המזמינה .4.1.4

 (. "שירותים מורחבים")להלן" 

 5,000 -מחיר ההצעה מחולק ליתבסס על השירותים המורחבים המחיר עבור 

 כפול השטח החדש במ"ר ברוטו.

יוד, , הצאת כל כלי העבודהעל חשבונו ספק י הספקבכפוף לאמור לעיל,  .4.1.5

כפי המפורט  "לד", )פרט לנורות מסוג והחומרים הנדרשים האביזרים

ומתן השירותים המבוקשים על הצד לביצוע במסמכי ההזמנה על נספחיה(, 

וכל דבר אחר הדרוש לביצוע על ידי העובדים/צוותי העבודה הטוב ביותר 

 .היעיל והמלא של התחייבויות הספק עפ"י חוזה זה

 על הספק:חובות נוספות החלות  .4.1.6

הנדרשים לצורך ביצוע עבודת התחזוקה כפי  כל החומרים .4.1.6.1

המפורט במסמכי ההזמנה על נספחיה, )נורות, שנאים וכיוב'(, 

ללא יוצא מהכלל, יהיו בעלי תו תקן ישראלי על פי דין ובאיכות 

 הטובה ביותר.

עפ"י חוזה זה מתחייב הספק  תיולצורך ביצוע התחייבויו .4.1.6.2

ומספר עובדי גבוי ככל שיידרש על להעסיק, עובדים קבועים 

מנת שהבניין יתוחזק בכל עת ובכל שעה לשביעות רצונה של 

. כן ידאג הספק להנהגת שיטות עבודה בחוזה זהענבל וכמפורט 

בטוחות ולבצוע העבודה על פי כללי הבטיחות החלים או 

 שיחולו עפ"י הוראות כל דין.

ים בתלבושת הספק ידאג לכך כי עובדיו יהיו מסודרים, לבוש .4.1.6.3

ידי הציבור -אחידה הולמת, נקייה, המאפשרת את זיהויים על

 וכן כי ידריך את עובדיו להעניק שירות אדיב ויעיל.

הספק אחראי לכך שעובדיו יהיו מאומנים ומתורגלים בביצוע  .4.1.6.4

ובשימוש בציוד, באביזרים ובחומרים וכן  השונים השירותים

 השירותים.במתן  יםבכל נושאי הגהות והבטיחות הקשור

ידי עובד -במקרה שענבל או עובדיה או שליחיה ייתבעו על .4.1.6.5

מעובדי הספק, ישלם הספק כל תשלום, פיצויים, הוצאות, שכר 
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טרחה או תשלום אחר הנדרשים או הכרוכים בתביעה או 

הצורך להתגונן בפניה, והספק ישפה אותם בגין כל סכום או 

 תשלום כמפורט לעיל.

לספק, בין בע"פ ובין בכתב, לחדול רשאית להורות  תהא ענבל .4.1.6.6

מלהעסיק בביצוע השירותים כל עובד מעובדיו והספק יהיה 

חייב להפסיק את עבודת העובד, כאמור, מיד עם דרישת ענבל 

 לעשות כן. הוראת ענבל אינה טעונה הנמקה.

ידי הספק, לרבות במקרה שהדבר -פיטורי עובד המועסק על .4.1.6.7

ת הספק בפיצויים או נעשה עפ"י דרישת ענבל, לא יזכו א

תשלום אחר כלשהו ואין בהם כדי להטיל על חברת ענבל חבות 

 כלשהי.

הספק מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה  .4.1.6.8

 וביקורת מתמדת שלו או של מנהל העבודה מטעמו.

 לצרכי בהתאם אחר שירות ו/או המבוקשים השירותים למתן רלוונטי נוסף שירות כל 4.2

 של הרחבה ו/או צמצום לרבות הבלעדי דעתה ולשקול ענבל לצרכי בכפוף לוהכ ענבל,

 לספק. ובהודעה המבוקשים השירותים היקף

 מנגנון קנסות .5

מבלי לפגוע בזכויות ענבל עפ"י כל דין ו/או עפ"י כל הסכם, למזמינה שמורה הזכות  5.1

 בהתאם או מהערבויות שהגיש, ספקהתשלומים המגיעים להבלתי מותנית לגרוע מ

לשיקול דעתה הבלעדי, סכומי קנסות בקשר עם אי עמידתו של הספק הזוכה בכלל 

במלואן ו/או בשלמותן  ביצוע עבודות-איהנדרש במסמכי המכרז על נספחיו לרבות: 

 הופעת עובדים, מחסור בכלי עבודה, חוסר תגובה נאותה-, איו/או לשביעות רצון ענבל

דרו מראש בהתאם לחומרת התקלה, אי עמידה בזמנים שהוגלהודעות על תקלות, 

חוסר ידע של עובדים, פיגור בביצוע עבודות וכד'. הטלת הקנסות לא תמנע חיוב נוסף 

בכל נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהפעלת המתקן ללא השגחה או טיפול  הספקשל 

פיצוי קבוע ומוערך מראש  םהינ סכומי הקנסות כפי שפורטו במסמכי ההזמנהמתאים. 

 תהא זכאית לפיצוי זה מבלי הצורך להוכיח את נזקיה בפועל.  ענבלו ,י שני הצדדיםעל יד

 הספקלחייב את  ענבלבאים להוסיף בלבד ולא לגרוע מזכות  הקנסות הנ"למובהר כי 

התרשלות זה ולרבות התרשלותו ו/או  חוזהבפיצוי בגין כל הפרה של התחייבויותיו לפי 

 מי מטעמו. 

 מנגנון קנסות כדלקמן: 5.2

הקנס  זמינות  סוג התקלה 

 בש"ח 

 2,000 שעות משעת הקריאה  8לאחר השלמה של כל   בטיפול בתקלה דחופה איחור

  500 שעות משעת פתיחת הקריאה 24לאחר השלמה של כל  בטיפול בתקלה רגילה איחור
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שעות בטרם מימוש הקנס . לספק  48ענבל לא תממש קנסות אלא בהודעה על כך לספק,  1.1

שעות להגיב למימוש הקנסות, וענבל תודיע על החלטתה הסופית לספק לאחר עיון  48יינתנו 

 במענה זה.

, אי מענה מצד הספק להודעת ענבל על מימוש הקנסות כמוהו כהסכמה *על אף האמור לעיל

 מלאה לביצוע המימוש.

  בקר מלווה .6

ענבל תמנה בקר מלווה מטעמה אשר יבקר וישגיח באופן צמוד על אופן מתן השירותים ככל 

שיהיו , כולם או חלקם, טיב השירותים ועל צוות הספק. זהות הבקר יכול ותשתנה מעת לעת, 

 לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל. בהתאם 

 הספק וצוותו יהיו כפופים בכל עת לבקר המלווה מטעם ענבל וישמעו להוראותיו.  6.1

מובהר ומוסכם כי אמצעי הבקרה שניתנו לבקר המלווה אינם אלא אמצעי להבטיח  6.2

כי הספק ימלא את התחייבויותיו על פי החוזה, ואין בבקרה ו/או השגחה כאמור 

פי -ק מהתחייבות כלשהי ומאחריות כלשהי המוטלת עליו עלכדי לשחרר את הספ

 החוזה.

מעביד בין ענבל -למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה משום יצירת יחסי עובד 6.3

 ו/או מי מטעמה לבין הספק ו/או מי מטעמו.

הבקר המלווה הינו איש הקשר של ענבל בכל הקשור לביצוע חוזה זה, ובכלל זה בין  6.4

 סמכויותיו: 

 מבקר, הן מענבל והן מבקר חיצוני מטעמה לשם ביצוע ביקורות.  למנות 6.4.1

למנות בקר משנה ולהאציל אליו סמכויות שונות, הן באופן קבוע והן באופן  6.4.2

 זמני.

לבקש משובים מעובדי הספק בקשר עם התנהלות הספק מולם לרבות   6.4.3

 בדבר תנאי העסקה, שכר ו/או כל עניין אחר והכל לפי שיקול דעתו.

ה בעניין קיום השירותים המבוקשים ועמידת הספק באמור לחוות דע 6.4.4

 בהסכם זה.

 לשנות את תכנית העבודה, תחולתה והיקפה.  6.4.5

לקבוע הנחיות אשר יחייבו את הספק, להודיע לספק כל הודעה ולקבל  6.4.6

 הודעות רשמיות מהספק.

 לעשות כל דבר, להגשמת הסכם זה על מטרותיו והתאמתו לצרכי הענבל.  6.4.7

הסכם זה  מהווה הפרה יסודית של ,שהוגדרוהזמנים  כפי יובהר כי טיפול בתקלה שלא בהתאם ללוחות *

 וכי למזמינה תהיה הזכות לבחון מחדש את המשך ההתקשרות מול הספק.



 19/2015מכרז  
 חדשנוסח 

50 

 

 המלצות: 6.5

 שירותי מתן בתחום נוספים חידושים בדבר לעת, מעת ענבל בקר את עדכןי הספק

 בתקנים ו/או בחומרים ו/או במיכון חידושים לרבות האוויר, ומיזוג חשמל תחזוקת

 נדרשים.

 תשלום לעובדים: .7

 הגדרות בסעיף זה:  7.1

: לרבות כל צו ו/או צו הרחבה ו/או הסכם קיבוצי ו/או חיקוק ו/או "שינוי בדין"

 /או כל שינוי בדין אחר, החלים על עובדי הספק.תקנה ו

 : לרבות כל הפרשה ו/או דמי נסיעה ו/או כל תשלום אחר."שכרם של עובדי הספק"

 : תוקף החוזה לרבות הארכות. "תוקפו של חוזה זה"

הספק מתחייב בזאת לנהוג בעובדיו על פי כל דין והיתר, לשלם לכלל עובדיו  7.2

ומיזוג אוויר לענבל מכוח חוזה זה, ללא יוצא  המעניקים שירותי תחזוקת חשמל

מעביד בינו לבין עובדיו,  –מהכלל, כל סכום הנדרש והנובע מקיומם של יחסי עובד 

ועל פי כל דין ו/או צו ו/או הסכם קיבוצי ו/או הסכם הרחבה תשלום מלא לאורך כלל 

 התקשרותו עם ענבל ובכלל זה: 

 תיו על עדכוניהם.ותקנו 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  7.2.1

 .1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 7.2.2

 .2011 –חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  7.2.3

 .1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  7.2.4

 חוק הביטוח הלאומי. 7.2.5

 חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(. 7.2.6

 אחר.  כל דין ו/או חיקוק ו/או צו ו/או הסכם קיבוצי 7.2.7

 

 שינוי שכר בדין 7.3

 

חל שינוי בדין, המיטיב עם שכרם של עובדי הספק, הספק מתחייב בזה לשלם  7.3.1

את התוספות מיד עם תחילת תוקפו של אותו הדין ולא יאוחר ממשכורתם 

 הראשונה שלאחר תחולת השינוי. 

חל שינוי הגורע בשכרם של עובדי הספק, הספק לא יגרע בשכרם משך כל  7.3.2

 זה.  תוקפו של חוזה

חל שינוי בדין המיטיב עם שכרם של עובדי הספק, ענבל תשלם לספק ההפרש  7.3.3

שבין הצעת המחיר כאמור בהצעתו של הספק לבין השינוי, כפול שעות 

 העבודה החודשיות. 

על הספק, ועליו בלבד, חלה החובה להתעדכן בשינויים בדין הנוגעים לעובדיו  7.3.4

שעות מרגע  72 -ולא יאוחר מולעדכן את ענבל, מיד עם היוודע השינוי, 

 פרסומו, בדבר מהותו השלכותיו ודרכי יישומו של השינוי.



 19/2015מכרז  
 חדשנוסח 

51 

 

על הספק ועליו בלבד, לדאוג לכלל צרכיהם של עובדיו בהתאם לכל דין, לרבות  7.3.5

 חופשה, מחלה, מנוחה ו/או כל צורך אחר. 

מוסכם ומובהר בזאת, כי הספק אמד את התמורה האמורה להשתלם לו מכוח חוזה  7.4

ובמסגרת זאת הביא בחשבון וגילם את העלויות השונות הנובעות מהעסקתם של  זה,

עובדיו בקשר עם מתן שירותי תחזוקת חשמל ומיזוג אוויר לענבל, לרבות זכויות 

מעביד  –סוציאליות ו/או כל זכות או הוצאה אחרת הנובעת מקיומם של יחסי עובד 

 בינו לבין עובדיו.

 2ל שעת עבודה של עובדי הקבלן, כאמור בנספח א' מובהר בזאת, כי השכר עבור כ  7.5

בדיו את שכר המינימום לחוזה זה, נקבע כך שיבטיח יכולתו של הספק לשלם לעו

לרבות, דמי הבראה, פנסיה, תשלום בגין ימי חופשה, ימי מחלה,  הקבוע בחוק

תשלומים נלווים לביטוח הלאומי ולביטוח בריאות, רווח קבלני מקובל, והכל 

פי חוק. הספק מצהיר ומאשר בזאת, כי -למכלול הדרישות המחויבות עלבהתאם 

פי חוק, -ידוע לו שהתחייבותו לשלם לעובדיו את מלוא התשלומים המתחייבים על

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     כמפורט לעיל, מהווה הוראה יסודית בהסכם זה.                                                                                    

 

 יחסי הצדדים  .8

 

על פי שירותי תחזוקת החשמל ומיזוג האוויר ביצוע כל בכי  את,מובהר ומוסכם בז

וכן כל מי מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו, שלוחיו, ו/או  הספק ויפעל חוזה זה יהא

ואין ולא יהיו בין הספק  ,ל דבר ועניןכקבלן עצמאי ובלתי תלוי לכ קבלני המשנה שלו

הספק , לשום דבר ועניין. לענבל יחסי עובד ומעבידוצוותו ו/או קבלני משנה מטעמו 

מיחסי  יםמכל אחריות ו/או חובה כלשהם הנובעתהא פטורה ענבל כי  אתבז מצהיר

עובד ומעביד, לרבות במקרה בו יפורשו היחסים בין הצדדים, על ידי ערכאה כלשהי, 

 מעביד.-יחסי עובדכ

 

את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח , צוותו ועובדיו שא וישלם עבור עצמויהספק י 8.1

לאומי וכל מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף ו/או רשות ממשלתית ו/או 

עירונית ו/או אחרת ו/או שיגיעו ממנו במישרין או בעקיפין על פי הוראות כל דין עקב 

 ב קבלת תמורה בגינן.ו/או עק מתן השירותים 

עובדיו ו/או כל אדם הקשור עימו בקשר עם צוותו ושא במלוא שכרם של יהספק י 8.2

ובכל התשלומים המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים  שירותי הניקיון וההדברה

עליהם על פי כל דין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזה כי ענבל לא תישא ולא תהא 

 החל עליהם על פי כל דין. הוצאה ם ו/או תשלוכל חייבת בשום אופן ב

כל תנאי ו/או חובה החלים על הספק בגין כל עובד, לרבות שיפוי ענבל, על פי הסכם  8.3

זה יחול על כל עובד הקשור במישרין ו/או בעקיפין לספק, בין אם עבד בענבל טרם 

ל תחילתו של הסכם זה והחל לעבוד אצל הספק ובין אם לאחריו והספק מוותר בזה ע

 כל טענת הגנה ו/או שיפוי ו/או שיבוב כלפי ענבל.  
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לרבות למי מצוותו  תחויב ענבל בתשלום כלשהו לספקעל אף האמור לעיל ובמידה ו 8.4

לה הספק מיד  שיב, יר, הקשור במישרין ו/או בעקיפין לספקו/או לכל אדם אח ועובדיו

. ("ההחזר": התשלום את כל הסכומים שהיה על ענבל לשלם כאמור )להלן עם דרישת

נפסק ע"י ערכאה מוסמכת הן במסגרת פסק דין והן במסגרת הסכם פשרה, כי פלוני 

הקשור במישרין ו/או בעקיפין לספק, הינו עובד ענבל, וזאת חרף הסכמת הצדדים 

כאמור בחוזה זה, ישלם הספק לענבל, נוסף על הפיצויים כאמור בהסכם זה ונוסף על 

 .  30%של העובד משך כלל תקופת העסקתו בניכוי האמור בכל דין, את עלות שכרו 

ענבל תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מבלי לוותר על זכותה לפי כל דין,  8.5

 על ידו כאמור בחוזה זה. השירותים שיינתנומכל תשלום המגיע לספק בגין 

                                                                  

 ן משנהקבל .9

הספק יהיה רשאי לעשות שימוש בקבלני משנה מטעמו לצורך אספקת מוקד טלפוני בלבד 

בשעות וזמנים שהם מעבר לשעות העבודה הרגילות, וזאת על מנת לספק מענה רציף לתקלות 

 ככל שתהיינה .מעוניין הספק לעשות שימוש בזכותו לפי זה, יחולו התנאים הבאים: 24/7

 י הסכם חוזה זה על נספחיו יחולו במלואן על קבלן המשנה. כלל חובות הספק על פ 9.1

כלל האחריות כלפי ענבל בגין מתן השירותים ע"י קבלן משנה, לרבות בגין איכות  9.2

העבודה המבוצעת, זכויות עובדי קבלן המשנה, אחריות נזיקית, קיום תעודות 

רישיונות הסמכה, פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים בחוזה זה, ו

וכל עניין אחר, תהה על כתפיו של הספק ועליו בלבד וזאת ללא כל סייג ו/או חריג 

בעניין זה והספק מצהיר בזאת כי בדק את קבלן המשנה ואת עמידתו בתנאי כל דין 

 בכל עניין. 

הספק מצהיר כי בדק כי קבלן המשנה ועובדיו, עומדים בכלל תנאי הסף כאמור  9.3

 ינויים המחויבים.בהזמנה להציע הצעות בש

 . ללא אישור בכתב מענבלהספק לא יתקשר עם קבלן משנה  9.4

לענבל עומדת הזכות, ללא ציון הסיבה לכך, שלא לאפשר התקשרות הספק עם קבלן  9.5

המשנה ולא יהיה בסירוב זה משום פגיעה בכל טענה ו/או עילה העומדת לענבל כלפי 

 זה.הספק בקשר עם התחייבויותיו של הספק כלפיה בהסכם 

בכל מקרה וללא כל סייג, כל תביעה ו/או תשלום ו/או נזק שייגרם לענבל ו/או לכל צד  9.6

ג' באשר הוא בקשר עם קבלן המשנה, תועבר ישירות לספק והספק מתחייב בזאת 

לשלם כל תשלום ו/או לשפות ו/או לפצות פיצוי מלא ומוחלט את ענבל בגין כל הוצאה 

רם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שיוענקו ע"י של ענבל ו/או צד ג' ו/או נזק שייג

קבלן משנה, אם ייגרם, ביום אם הנזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין 

 אם לאו וכן בגין כל הוצאה שתהא לענבל בגינם.

קבלן המשנה וכל הפועלים מטעמו ישמרו על סודיות ועל היעדר ניגוד עניינים ויחתמו  9.7

 ידרשו לחתום עליו ע"י ענבל בהקשר לכך.על כל מסמך אשר י

 רישיונות והיתרים .10
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הספק מתחייב בזאת כלפי ענבל כי לאורך כלל ההתקשרות עימו, במהלך חוזה זה על  10.1

הארכותיו, יעמוד בכלל הדרישות של כלל הרשויות ויחזיק בכלל הרישיונות בתוקף 

 לרבות:

  , עפ״י 170סיווג ב ״מתקני מיזוג אוויר״המציע רשום בפנקס הקבלנים בענף  10.1.1

 .1969-חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

אשר התאגד כדין  1968 –רישיון/היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  10.1.2

 בישראל.

כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי  "קבלן שירות"בעל רישיון לפעול כ  10.1.3

 . 1996 -התשנ"ו -קבלני כוח אדם

ו/או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם אישור תקף מפקיד השומה  10.1.4

 .1975 -להוראות  פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף התשל"ו

אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח  10.1.5

 חדש[.

 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2בדרישות סעיף אישור עמידה  10.1.6

 כר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.לעניין תשלום ש 1976

 כל אישור ו/או היתר אחר הנדרשים על פי כל דין. 10.1.7

חל שינוי ו/או פג תוקף היתר ו/או אישור של הספק, על הספק חלה חובה לעדכן בכך  10.2

את ענבל מיד עם היוודע השינוי ו/או פקיעת התוקף. הספק מתחייב שלא לעשות כל 

וג לענבל, כאשר אין בידיו ההיתרים והרישיונות עבודה ו/או לתת כל שירות מכל ס

 כאשר הינם בתוקף כדין.

 

 והיעדר ניגוד עניינים שמירת סודיות .11

עובדיו ו/או כל אדם ו/או כן באחריותו כי צוותו וו על סודיותמתחייב לשמור  הספק 11.1

( ישמרו בקפדנות "עובדיו"גוף ו/או שלוח ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: 

מסמכים בכל הנוגע לחומר בכתב ו/או בעל פה, שיחות, נתונים וכל מידע ול סודיות ע

, לרבות העתקים וניירות עבודה, שהוכנו על ידי ענבל ובין שהוכנו על אשר ייחשף להם

כל ידיעה ומידע  על סודיות, וכן לשמור בהזמנה ולעילידי הספק ו/או עובדיו כהגדרתם 

ולא למסור ידיעה ו/או ידיעות ו/או זה יצוע חוזה בובקשר עם שהגיעו אליהם עקב 

על ידי ענבל ולא יעשו בו שימוש תוך תקופת לכך מידע כאמור לאדם שלא הוסמך 

 (. "המידע"ביצועו, לפניה או לאחריה )להלן: 

אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי כי הספק מצהיר שידוע לו  11.2

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

באישור בכתב  ,עובדיו, שליחיו, וקבלני המשנה שיעסיקצוותו, הספק יחתים את  11.3

לביצוע המטלות על פי חוזה זה, על הצהרת סודיות כמפורט בסעיף ומראש של ענבל, 

 זה.

ל כל פי כל דין ינקוט הספק בכל אמצעי סביר כדי לשמור עעל מבלי לגרוע מאחריותו  11.4

למתן השירותים מידע ומסמך המוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר 

לו זאת. כן יציית הספק  הוכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התיר המבוקשים



 19/2015מכרז  
 חדשנוסח 

54 

 

טחון נוספים לאלה שננקטו על ידו. ילכל דרישה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי ב

 קרות האירוע.ד עם ימ במקרה של תקלה כלשהי יודיע על כך הספק לענבל

הספק מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום החוזה או בהפסקתו את כל  11.5

המידע, החומר והנתונים המצויים ברשותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב 

הספק למחוק ולהשמיד כל חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע חוזה זה, 

שירותי העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לביצוע כך שבידי ענבל ימצא 

 כאמור בחוזה זה על כל נספחיו.הניקיון וההדברה 

שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה הספק מתחייב  11.6

 הואשלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו  ובחובותי

או  ושרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידעשוי להימצא, במי

במסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו  ועיסוק

חבר בו, מנהל אותו או עובד  ואו קרוב שלשהספק או של גוף  וו של קרוביי, ענייניועניינ

בהון המניות, בזכות להגשת רווחים, חלק בו,  ואו לקרוב של ואחראי בו, או גוף של

או  ואו מעסיק שהספקבזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, 

"עניין , מיצגים/מייעצים/ספקים )להלן: ואו בפיקוח ו, או עובד העובד עמושותפ

 (.אחר"

ים קיים על ניגוד עניינ לספקבכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע  11.7

במסגרת מתן השירותים לענבל  ואו עיסוק ועשוי לעמוד בו בין מילוי תפקיד שהואאו 

 בו. יםחבר ואו קרובי שהואאו עניין של גוף  ואו עניין של קרובי ולבין עניין אחר של

 .מהווה תניה יסודית בחוזה בסעיף זההאמור  11.8

 תמורה .12

, לשביעות רצונה של ענבל, תשלם בגין ביצוע השירותים המבוקשים במלואם על ידי הספק 

 נספח הצעת המחיר.  – 2ענבל לספק תמורה כמפורט בנספח א' 

 :תנאי ההצמדה של התמורה 12.1

 חודשים ראשונים.ה 12ההצעה לא תהיה צמודה לכל מדד שהוא במשך  12.1.1

החודשים הראשונים יהיה התשלום צמוד למדד  12בתקופה שלאחר  12.1.2

ה ישנה. דהיינו, בשנה השניהמחירים לצרכן )העדכון יעשה אחת לחצי 

העדכון הראשון יעשה לאחר שישה חודשי עבודה ועדכון נוסף בסוף השנה 

 (.שלאחר מכןיה וכך הלאה לגבי השנים יהשנ

מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  – "מדד" 12.1.3

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ו/או כל גוף שיבוא במקומה.

 . 2016מדד מאי  מדד הבסיס יהיה – "מדד בסיס" 12.1.4

 המדד האחרון הידוע ביום הגשת החשבון.   - "מדד החדש" 12.1.5

 ההפרש בין המדד החדש בהשוואה למדד הבסיס. – "השינוי במדד" 12.1.6

למען הסר ספק, הצעת המחיר תוצמד למדד הרלוונטי גם אם מדד זה יהיה  12.1.7

 נמוך ממדד הבסיס.
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)בכפוף לקיום מלא  ענבלידי -חשבונית שאושרה כאמור תיפרע עלתנאי התשלום:  12.2

יום מתום החודש השוטף שבגינו הוצאה החשבונית  30של התחייבויות הספק( בתוך 

 . (30שוטף + )

בכל מקרה בו ישולמו לספק תשלומי יתר, יהיה עליו להחזירם לענבל מיד עם היוודע  12.3

 לו על כך ו/או מיד עם דרישתה הראשונה ממנו.

ולא תשולם עליה כל תוספת שהיא,  התמורה הנקובה לעיל הנה סופית ומוחלטת, 12.4

 שאינה נקובה במפורש בסעיף זה.

 :אחריות לנזקיםבטיחות ו .13

 

פי חוזה -הספק יהיה אחראי בלעדית לטיב השירותים המבוקשים שיעניק לענבל על 13.1

 זה ולהתאמתם המלאה לדרישות ענבל ולצרכיה.

עה, נכות, מקרה של פגיעה, פציכל ב , בלעדית ומוחלטתשא באחריות מלאהיי  הספק 13.2

"(, נזק: "ולחוד )יכונו להלן ביחד ו/או אובדן, ישיר או עקיף, נזק ו/או הפסדמוות, 

מכל  ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה יגרם לענבליקרה או ש

עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל אדם  סיבה שהיא

שירותי תחזוקת החשמל ומיזוג ביצוע עם קב ו/או בקשר ו/או גוף הקשורים עימו, ע

  האוויר, והשירותים המבוקשים כפי שפורטו לעיל ובמסמכי ההזמנה.

או כל גורם אחר הוצאות כלשהן ו/יגרמו לענבל ו במידהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

או עובדיו, שליחיו ו/צוותו, מהספק, במישרין ו/או בעקיפין  ו/או הקשורות  הנובעות

או ממחדל כאמור, לרבות נזק שיגרם כתוצאה  כל אדם ו/או גוף הקשורים עימו

 מיד עםאת ענבל,  ו/או לפצות ממחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב הספק לשפות

או הוצאה שנגרמה להם  שתוגש נגדה סכום, בעבור כל תביעהה, במלוא תהדריש

פי פסק דין חלוט ו/או -, לרבות בגין מלוא הסכום אשר תידרש ענבל לשלם עלכאמור

 .להוציא בכל דרך שהיא

על הספק יחולו כל ההוצאות, או התשלומים, שייעשו על ידי ענבל להבטחת זכויות  13.3

ענבל במקרה של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות חוזה זה על ידי הספק, והספק 

תה דריש מיד עםמתחייב להחזיר לענבל וכל הוצאה שהוצאה על ידי ענבל לפי סעיף זה, 

פי חוק באותה עת, החל  לע, בתוספת ריבית בשיעור המקסימלי שיותר הראשונה

  ממועד הוצאת הסכומים.

ספק יהיה אחראי אחריות מלאה, בגין כל נזק ו/או הנוסף על האמור בהסכם ובדין,  13.4

מחדל שנגרם כלפי כל אדם ו/או רכוש מכל סוג, כתוצאה ו/או לאור ו/או הקשור בכל 

ספק ישפה, המתן השירותים המבוקשים על ידו אצל ענבל. בכלל זה צורה שהיא, ל

הוצאות משפט שכ"ט עו"ד ומיד עם דרישתה הראשונה של ענבל, שיפוי מלא, לרבות 

 ו/או כל הוצאה אחרת שנגרמו בכל עניין, לרבות תלונה ו/או תביעה ו/או כל תשלום

 אחר.

ולכל  , לתאורה, לשנאים, טכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למבנה, לחיפויים, לריהו 13.5

מרכיב אחר במבנה, לעובדים ו/או למבקרים ו/או לרכושם, עקב שימוש בחומרים ו/או 
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כלי עבודה בלתי מתאימים לייעודם, ו/או שימוש בהם שלא על פי הוראות היצרנים 

ו/או הוראות הבטיחות ו/או חוסר אוורור והיווצרות לחות ובלאי מואץ לאחר טיפול 

ממנו, יתוקן על ידי הספק באופן מידי עם דרישתה הראשונה של ענבל  ו/או כתוצאה

ועל חשבונו. הספק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם כאמור וישא במלוא 

 האחריות למעשיו ו/או מחדליו של מי מטעמו.

בכלל זה על הספק תחול אחריות מוחלטת בגין כל נזק גוף לכל אדם ו/או עובד ו/או  13.6

ת הנזק הינו קשור במישרין ו/או בעקיפין למתן השירותים המבוקשים שלוח אשר קרו

 על ידי הספק ו/או בקשר עם הסכם זה. 

ענבל ו/או מי מטעמה לא יישאו, בכל מקרה, ברשלנות תורמת ו/או בכל אחריות מכל  13.7

, ככל שתקבע ערכאה סוג והאחריות במלואה תחול על הספק הזוכה ועליו בלבד

דין ובין אם בפשרה, כי לענבל אחריות, מלאה או חלקית ו/או  שיפוטית, בין אם בפסק

התרשלה ו/או בעלת רשלנות תורמת ו/או חייבת בכל צורה שהיא כל חובה, הספק 

 ישפה את ענבל בכלל הוצאותיה לרבות אך לא רק, שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות. 

בכל הקשור  כלל האמור בסעיף זה כאמור לעיל, יהיה תקף במלואו כלפי הספק, גם 13.8

 לקבלן משנה מטעמו על עובדיו ושלוחיו. 

הספק מצהיר כי הוא מכיר ומבין את הוראות הבטיחות המפורטות בכל דין, והוא  13.9

מתחייב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלים על השירותים 

 המבוקשים לפי חוזה זה ולהדריך את כל עובדיו ו/או הפועלים מטעמו בהתאם. 

ספק מתחייב כי במהלך מתן השירותים המבוקשים לפי חוזה זה ינקוט בכל ה 13.10

 האמצעים הדרושים למניעת כל פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור.

לא יהא בסיומו של חוזה זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה  13.11

 בגינם נובעת מחוזה זה ו/או מהשירותים המבוקשים או קשורה אליהם. 

 

 ביטוח  .14

 

ענבל  לטובתו ולטובת בזה המפורטים הביטוחים כל את ולקיים לבצע, מתחייב הספק

 והתנאים הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים את, למשרד , ולהציגחברה לביטוח בע"מ 

 -:להלן מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר  הנדרשים

 

 המעבידים חבות ביטוח 14.1

  

  בכל מעבידים חבות עובדיו בביטוח כלפי חוקיתה אחריותו את יבטח הספק  .א

  המוחזקים; והשטחים ישראל מדינת תחומי

 למקרה, ב לעובד"ארה דולר 5,000,000  מסך יפחת לא האחריות גבול .ב

 ;(שנה)  ולתקופת הביטוח
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 משנה קבלני,  קבלנים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח .ג

 ;כמעבידם היה ויחשב ועובדיהם

 

,  היה  ענבל חברה לביטוח בע"מ  את לשפות על פי הפוליסה יורחב הביטוח .ד

נושאים  הם  כי  כלשהי מקצוע מחלת/עבודה  תאונת קרות לעניין ונטען

הספק, קבלנים, קבלני משנה  מעובדי מי כלפי בחבות מעביד כלשהם

        ועובדיהם שבשירותו.

 

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 14.2

 

 אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על חריותו החוקיתא את יבטח הספק .א

 ;      המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל, ורכוש שלישי  גוף   צד כלפי

                   

 ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 2,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .ב

 (; שנה) הביטוח

 

 ;Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .ג

 

 של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח .ד

 ;     ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים

 

 רכוש ענבל חברה לביטוח בע"מ  ייחשב רכוש צד שלישי; .ה

 

הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי  .ו

וג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ובאמצעות מכשירי הרמה מכל ס

 ופריקה, הוא יבוטל;  

 

 שהספק ענבל חברה לביטוח בע"מ  לרכוש והמתייחס רכוש לגבי חריג/סייג כל .ז

 ;יבוטל -בו פעלו או שבשירותו פועלים איש כל או

                                       

 ,  ככללביטוח בע"מ  ענבל חברה את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח .ח

 מטעמו. והפועלים הספק מחדלי או/ו למעשי שייחשבו אחראים
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   PRODUCTS LIABILITY - המוצר חבות ביטוח  14.3

 

בגין תחזוקה  המוצר חבות בביטוח היצרן וחבות חבותו את הספק יבטח .א

 למערכת מיזוג אויר והחשמל   במבנה ענבל חברה לביטוח בע"מ,  כולל תיקון

 .ענבל חברה לביטוח בע"מ  עם להסכם בהתאם, חילוף חלקי, לותתק

 האחריות חוק פי על וכן חדש נוסח – הנזיקין פקודת פי על יהיה בפוליסה הכיסוי .ב

 ;1980-פגומים  למוצרים

 הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 1,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .ג

 ;ולרכוש לגוף נזק בגין (שנה)

 ;CROSS LIABILITY  -צולבת  אחריות סעיף כלליי בפוליסה .ד

   ;חודשים 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת .ה

 אחראים  שייחשבו ככלענבל חברה לביטוח בע"מ ,  את לשפות יורחב הביטוח .ו

 .מטעמו הפועלים וכל הספק  ו/או מחדלי   למעשי

 

  ביטוח רכוש 14.4

 

 על המופעלים העבודה ליכ וכל, הציוד את כינון בערכי מורחב אש בביטוח הספק יבטח

לאחזקת מערכת מיזוג והחשמל  במבנה ענבל חברה  העבודות ידו ומטעמו לביצוע

 לביטוח בע"מ. 

 

       

 כללי   14.5

 

 -:הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל    

 

 , בכפוף: ענבל חברה לביטוח בע"מ נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .א

 ;                                   יללע השיפוי להרחבי

 

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

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

 למנהל אגף כספים בענבל חברה לביטוח בע"מ 
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 כלפי חזרה או תתפותהש, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .ג

לטובת אדם   יחול לא שהוויתור ובלבד מ , ועובדיו"ענבל חברה   לביטוח בע

 כוונת  זדון.  מתוך לנזק  שגרם

 הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הספק .ד

 ;הפוליסות תנאי פי על המבוטח על החובות המוטלות כל ולמילוי

 על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .ה

 ;     הספק

 אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .ו

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

 הביטוח; פי על הזכויות ראשוני המזכה במלוא ביטוח בחזקת הינו והביטוח

 פוליסות" תנאי פי על מהמקובל יפחתו לא הפוליסות הנ"ל של כיסויה תנאי .ז

 .                                                   לעיל כמפורט הכיסויים בכפוף להרחבת, "ביט נוסח

  קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי

 חתימת  למועד לענבל חברה לביטוח בע"מ , עד קהספ ידי על יומצאו, הביטוחים כאמור

 .  החוזה

   

, וכל ענבל חברה לביטוח בע"מ  עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב הספק  

 עוד   

 פוליסות כי הספק מתחייב .הביטוח פוליסות את בתוקף אחריותה קיימת,  להחזיק 

ענבל חברה לביטוח בע"מ  םע החוזה עוד כל ,בשנה שנה מדי ידה תחודשנה על  הביטוח

 מאושרות המחודשות הביטוח פוליסות העתקי את להציג הספק  מתחייב .בתוקף, 

לענבל חברה לביטוח   חידושן או אישור בחתימת מבטחו על המבטח י"ע וחתומות

 .        הביטוח תקופת  תום המאוחר שבועיים לפני  לכל, בע"מ 

       

  דין פי על עליו החלה חובה הספק מכל את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין 

 כל , עלענבל חברה לביטוח בע"מ  של כוויתור האמור את לפרש ואין החוזה   פי  ועל

 .   זה חוזה  פי ועל דין פי על לה סעד  המוקנים או זכות

 

 איסור העברת ו/או הסבת החוזה על ידי הספק .15

 

או כל חלק ממנו ו/או כל ו/חוזה זה חות או להמאין הספק רשאי להעביר או להסב  15.1

אך ורק אלא  לאחר, זכות ו/או התחייבות הכלולים בחוזה זה ו/או הנובעים ממנו

  המפורשת של ענבל בכתב ומראש. ההסכמתל במקרים חריגים ובכפוף

שאר הספק אחראי כלפי ענבל לביצועו של יהיה ויקבל הספק מענבל הסכמה כאמור, י 15.2

 חוזה זה עד לסיומו.

 

 וסיום ההתקשרות ההתקשרותתקופת  .16
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 ההתקשרות תקופת 16.1

חתימת הצדדים על  מיום הינה החלהמציע הזוכה  עם ההתקשרות תקופת 16.1.1

 (. "תקופת ההתקשרות")להלן:  30.09.2020 ה ליום ועד החוזה

 

למזמינה תינתן האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות  16.1.2

ת וכאשר לא תעלנה תקופהבלעדי, כולן או חלקן ע"פ שיקול דעתה נוספות, 

(. 30.9.2025ההארכה בסה"כ מעל לחמש שנים מעבר למועד סיום ההסכם )

 בתקופת ההארכה יחולו תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים.

 את להביא רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא ענבל כי בזה מוסכם 16.2

 של מוקדמת בהודעה, ן נימוקיםשהיא וללא צורך במת סיבה מכל, סיום לידי החוזה

 .ומראש לפחות בכתב ימים 60

 אחריות ופטור מאחריות .17

מוסכם בזה כי לספק אין ולא יהיו כלפי ענבל כל טענה ו/או בנוסף על כלל האמור לעיל, 

במפורש בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או בזאת דרישה ו/או עילה ו/או תביעה והספק מוותר 

תו ו/או עובדיו בביצוע התפקידים המוטלים עליהם, ובלבד שפעלו מחדל של ענבל ו/או הנהל

 בתום לב ובמסגרת תפקידם.

 ניכוי במקור .18

הספק ימציא לענבל, עם חתימת חוזה זה, אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי 

 "( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסהאישור מס הכנסהבמקור או פטור הימנו )להלן: "

תקפים מעת לעת עד לתום תקופת החוזה. בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת החוזה 

תהא ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או 

 מכל סכום כסף שהיא חייבת בתשלומם לספק.

 ביטול או סיום החוזה, הפסקה .19

לסיים את החוזה עם הספק, וזאת ענבל בלבד תהא רשאית לבטל ו/או להפסיק ו/או  19.1

, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדיובכל עת שתמצא ענבל לנכון מכל סיבה שתראה בעיניה 

 .וללא צורך במתן נימוקים

מראש ביטול החוזה ו/או הפסקתו ו/או סיומו על ידי ענבל יעשו על ידי מתן הודעה לספק  19.2

  יום לאחר מתן ההודעה. 30ויכנסו לתוקף ובכתב 

זה ו/או על פי כל  חוזהף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר על פי על א 19.3

 חוזהדין, בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, או במקרה של הפרה יסודית של 

החוזה וכן לסלק את ידו של הספק לאלתר, לבטל את  –רשאית  ענבלזה, תהא 

 . ואלה המקרים: מהמתחם

זה ולא תיקן את ההפרה בתוך  חוזההוראות הפר הוראה כלשהי מ הספק 19.3.1

 לתיקון ההפרה בהודעתה בכתב.  ענבלהתקופה שנקבעה על ידי 

קיבל החלטה על הספק צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או  הספקניתן נגד  19.3.2

ו/או שניתן צו עיקול נגד  הספקפירוק מרצון ו/או שהחלו הליכי פירוק נגד 

מהותית מזכויותיו ו/או ניתן צו להקפאת או זכות  הספקנכס מהותי מנכסי 
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 יום מיום מתן הצו 30והעיקול או הצו לא בוטלו בתוך  הספק,הליכים כנגד 

 או הטלת העיקול.

 זה בכל דרך.  חוזההסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי  הספק 19.3.3

 .השירותים המבוקשיםהתרשל בזדון או באופן חמור בביצוע הספק  19.3.4

או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה הספק הסב את החוזה, כולו  19.3.5

 שלא בהסכמת ענבל או בניגוד לה. –לצורך הענקת השירותים המבוקשים 

כשהבקר המלווה סבור שקצב הענקת השירותים המבוקשים איטי מדי,  19.3.6

ימים להוראה בכתב מהבקר המלווה לנקוט  7והספק לא ציית תוך 

שירותים באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את מתן ה

 המבוקשים באופן המתחייב מתנאי חוזה זה. 

אם הפר הספק אחד הסעיפים לעיל, אזי הדבר ייחשב להפרה יסודית של  19.3.7

חוזה זה. כמו כן, כל הפרה אחרת של חוזה זה, שעל פי היקפה, אופיה ו/או 

נסיבותיה בעת ההפרה ניתן לראותה כהפרה יסודית, תיחשב ככזו, ובלבד 

יום, והוא לא מילא אחריה  14מוקדמת בכתב של שניתנה לספק התראה 

 ו/או לא תיקן את ההפרה.

   

דין ו/או  כל מכוח לענבלאין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מהסעדים שעומדים  19.4

 זה, אלא להוסיף עליהם. חוזה

פלילי ו/או לא אתי ו/או שיש בו לגרום לנזק לענבל ו/או  -כל חשד לכוונה ו/או מעשה 19.5

קשור במישרין ו/או בעקיפין לספק ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי למדינה, ה

 מטעמו, יביא לסיום החוזה במועד בו תקבע ענבל.

 .זכות לבטל את החוזה לא תהיה כלבמפורש, כי לספק  אתמובהר בז 19.6

הספק מתחייב לספק את שירותי תחזוקת החשמל ומיזוג האוויר באמצעות עובדים  19.7

 מתן השירותים המבוקשים. ידו ל-אשר הוצעו על

בוטל או הופסק החוזה כאמור לעיל, בכפוף לחובות הספק כלפי ענבל עפ"י חוזה זה,  19.8

שבוצעו על משירותי תחזוקת החשמל ומיזוג האוויר תשלם ענבל לספק בעד אותו חלק 

לסילוק סופי, גמור ומוחלט של כל  זה יחשבידו עד לביטול ו/או הפסקת החוזה ו

 המגיעה לספק על פי חוזה זה ו/או בקשר אליו.התמורה הכספית 

השתמשה ענבל בסמכות או בזכות כלשהי מאלו שהוקנו לה בחוזה זה וסיימה או ביטלה  19.9

את החוזה )כולו או מקצתו( או הפסיקה את ביצועו )כולו או מקצתו(, לא תהיה לספק 

וי או תשלום עילת תביעה כלשהי נגד ענבל, והספק לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לקבל פיצ

כלשהו בעד כל נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מכך, פרט לתמורה 

שבוצעו על ידו עד למועד סיום ו/או ביטול ו/או  מהשירותים יחסי בעד אותו חלק

 הפסקת החוזה, הכל לפי המקרה.

חד מבלי לגרוע מזכויותיה של ענבל לפי חוזה זה תהיה ענבל רשאית וזכאית בכל א 19.10

השירותים המבוקשים מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, למסור את המשך ביצוע 

 ובמסמכים השונים שנעשו על ידי הספק.  תוכניותלאחר ולהשתמש ללא הגבלה ב
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כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל על פי  בסעיף זה למען הסר ספק אין באמור 19.11

על פי חוזה זה  והתחייבויותייפר הספק את חוזה זה ו/או על פי כל דין בכל מקרה בו 

ו/או כל חלק מהן. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי הזכויות 

 , לא יחולו במקרה של הפרת החוזה על ידי הספק.חוזה זההמוקנות לספק על פי 

 ענבל תהיה זכאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי 19.12

 חוזה זה בכל עת וללא הסכמת הספק וזאת בהודעה מוקדמת בכתב ומראש לספק. 

כל מידע, מסמך, נייר, הליך, פרוצדורה ו/או כל עניין אחר הקשור במישרין ו/או  19.13

בעקיפין לשירותים המבוקשים נשוא חוזה זה, יהיו שייכים במלואם לענבל ולה בלבד. 

 נבל, ככל שתבקש, בכל מסגרת זמן. במסגרת זו הספק מתחייב להעביר כל מידע לע

 ערבות ביצוע .20

להבטחת ביצוע שירותי תחזוקת החשמל ומיזוג האוויר על ידי הספק וקיום כל  20.1

התחייבויותיו לפי חוזה זה וכתנאי לתשלום כלשהו של ענבל לספק על פי חוזה זה, 

ימציא הספק לענבל טרם חתימתה על חוזה זה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי 

( ₪)ובמילים: שלושים אלף  ₪  30,000בסך של , כנספח ג 'ית בנוסח המצ"ב מותנ

 60(. הערבות תעמוד בתוקפה עד "הערבות"לטובת ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: 

 לעיל.  16יום לאחר מועד סיום ההתקשרות בין הצדדים, כאמור בסעיף 

-רות תוארך עלהספק מתחייב להאריך את תוקפה של הערבות, ככל שתקופת ההתקש 20.2

יום לאחר מועד סיום ההתקשרות המוארכת    60ידי הצדדים, וזאת לתקופה  של עד 

 כאמור. 

ענבל תהא רשאית לממש את הערבות בכל מקרה בו הפר הספק איזו מהתחייבויותיו  20.3

ימים אולם  7מכוח החוזה, כולה או מקצתה, בתנאי שנמסרה לספק התראה בכתב בת 

 הוא לא תיקן את ההפרה. 

בכל מקרה בו תחולט הערבות לקיום החוזה על ידי ענבל, בהתאם להוראות חוזה זה,  20.4

ימים ממועד חילוט  7יפקיד הספק בידי ענבל ערבות חלופית לקיום החוזה, וזאת בתוך 

 הערבות כאמור.

למען הסר ספק, חילוט הערבות לקיום החוזה לא יפגע בזכות ענבל לתבוע מהספק כל  20.5

ובהתאם להוראות כל דין, לרבות פיצויים בגין נזקים שייגרמו סעד אחר, לפי החוזה 

 לענבל עקב הפרת החוזה על ידי הספק.    

 

 שונות .21

פי  לעבמקרה מסוים, או במקרים מסוימים, בזכויותיה  תשתמשבמקרה שענבל לא  21.1

ענבל על זכויות אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא  רכוויתוחוזה זה לא יחשב הדבר 

 יקרו לאחר מכן.לגבי מקרים ש

 

מבלי לגרוע מזכויות ענבל ו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, רשאית ענבל  לקזז כנגד  21.2

כל סכום שהספק חייב ו/או יהיה חייב לה ו/או על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, כל 

 ן.סכום אשר יגיע ללווה מענבל על פי חוזה זה ו/או על פי כל די
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סכום שיגיע לה מאת הספק, בין אם לפי חוזה זה ובין אם ענבל רשאית לקזז מכל  21.3

בדרך אחרת כלשהי, בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב, כל סכום שיגיע לספק מאת 

ענבל, בין אם לפי חוזה זה ובין אם בדרך אחרת כלשהי, מבלי שיהיה עליה לתת כל 

 הודעה לקבלן בדיו ביצוע הקיזוז.  

 
 

 הפרה יסודית .22

 

 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 ,11 ,10, 9, 8 , 7 ,6, 5, 4, 3, 2עים בסעיפים התנאים הקבו

 הינם תנאים יסודיים.

 

 משלוח הודעות .23

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה לעיל, הרי ש

עם מסירתה  מידלחוזה זה לעיל תחשב כאילו הגיעה ליעודה  מבואלפי כתובתו כמצוין ב

או אם נשלחה בפקסימיליה בשעות העסקים וימי העסקים המקובלים  באותה הכתובתביד 

שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר, המוקדם מבין  72, או בתום 

 השניים. 

 סמכות שיפוט .24

המוסמכים  המשפט בבתי ורק אך הינה זה לחוזה הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות

 .בלבד יפו-אביב-תל ו/או המרכז באזור

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 הספק  ע  נ  ב  ל
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 אישור קיום ביטוחים -לחוזה נספח ב'  

 

 

 

  לכבוד

 

 ;ענבל חברה לביטוח בע"מ – ישראל מדינת

 

 .,נ.ג.א

  

 ביטוחים קיום אישור  :הנדון

 

 

 ( "הספק" להלן________)_____________________ למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

 

 שירותי בקשר למתן________________  יום עד_______________  מיום  הביטוח לתקופת

ענבל  עם  הסכם פי על, למערכת מיזוג אויר והחשמל  במבנה ענבל חברה לביטוח בע"מ   תחזוקה

                                                  :    המפורטים להלן הביטוחים אתחברה לביטוח בע"מ , 

     

 המעבידים חבות ביטוח

 

 .     המוחזקים והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל עובדיה כלפי החוקית אחריותה. 1

     

  הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000  מסך יפחת לא האחריות גבול. 2

 .(שנה)    

 

   היה ועובדיהם משנה קבלני,  קבלנים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב ח. הביטו3

 כמעבידם. ויחשב    

 

  קרות לעניין ונטען  היהענבל חברה לביטוח בע"מ ,  את לשפות מורחב הפוליסה פי על . הביטוח4

  עובדימ מי מעביד כלשהם  כלפי בחבות נושאים הם כי  כלשהי מקצוע מחלת/עבודה  תאונת    

 .         שבשירותו  ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים, הספק    

  

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח

       

  גוף נזקי בגין, ישראל מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותה .1

 המוחזקים. והשטחים ישראל מדינת תחומי ורכוש בכל    

 

 (; שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 2,000,000 מסך יפחת לא האחריות . גבול2
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 .Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל . בפוליסה3

 

 , קבלנים של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב . הביטוח4

 ועובדיהם. משנה קבלני    

 

     שלישי.   צד רכוש בייחש ענבל חברה לביטוח בע"מ  . רכוש5

 

  מכשירי ובאמצעות ידי על וטעינה מפריקה כתוצאה שייגרמו נזקים לכסות מורחב . הביטוח6

 מבוטל.  הוא, ופריקה טעינה לגבי חריג/סייג קיים אם. שהוא סוג מכל הרמה    

 

  שאי כל שהספק או ענבל חברה לביטוח בע"מ  לרכוש והמתייחס רכוש לגבי חריג/סייג . כל7

 מבוטל. -בו פעלו או שבשירותו פועלים    

 

  אחראים שייחשבו ככלענבל חברה לביטוח בע"מ ,  את לשפות מורחב הפוליסה פי על . הביטוח8

 מטעמו. והפועלים הספק מחדלי או/ו למעשי    

 

 PRODUCTS LIABILITY – המוצר חבות ביטוח

 

 מערכת מיזוג אויר וחשמל תחזוקת בגין המוצר חבות בביטוח של הספק והיצרן חבותו ביטוח .1

 חילוף. הכל  שירות תמיכה, חלקי, תקלות תיקון כולל במבנה ענבל חברה לביטוח בע"מ .      

 .ענבל חברה לביטוח בע"מ  עם להסכם בהתאם    

 

      למוצרים האחריות חוק פי על וכן חדש נוסח – הנזיקין פקודת פי על יהיה בפוליסה . הכיסוי2

 . 1980-פגומים     

 

  בגין( שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 1,000,000 מסך יפחת לא האחריות . גבול3

 ולרכוש. לגוף נזק    

 

 .CROSS LIABILITY  - צולבת אחריות סעיף ייכלל . בפוליסה4

 

 חודשים. 6 לפחות הגילוי תקופת . הארכת5

 

      למעשי אחראים  שייחשבו ככל בע"מ ,  ענבל חברה לביטוח את לשפות מורחב . הביטוח6

 .מטעמה הפועלים וכל תדיראן ו/או  מחדלי    

 

 ביטוח רכוש 

 

 ידי הספק ומטעמו  על המופעלים העבודה כלי וכל, הציוד את כינון בערכי מורחב אש ביטוח
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   לתחזוקת מערכת מיזוג אויר וחשמל במבנה ענבל חברה לביטוח בע"מ .  לביצוע העבודות

 

 כללי

 

 :הבאים התנאים נכללו  הביטוח בפוליסות

 

להרחבי השיפוי  בכפוף ,  ענבל חברה לביטוח בע"מ: נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .1

      לעיל.

 

  אלא  תוקף, כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה .   בכל2

 למנהל אגף כספים בענבל  רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת ידינו הודעה על ניתנה אם      

 חברה לביטוח בע"מ      

 

 ענבל חברה לביטוח  כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים .   אנו3

 זדון. כוונת מתוך לנזק  שגרם  לטובת אדם יחול לא שהוויתור ובלבד, ועובדיהםבע"מ ,       

 

   החובות כל  ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח  דמי לתשלום כלפינו אחראי בלעדית ק הספ  . 4

 .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות      

 

 .הספק על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .  5

 

  כאשר, המבטח אחריות את יאשה כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף .   כל6

  ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ענבל חברה לביטוח בע"מ  כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים      

 .הביטוח פי על הזכויות המזכה במלוא ראשוני      

 

 ", ביט נוסח פוליסות" תנאי פי על מהמקובל יפחתו לא ל"הנ הפוליסות של הכיסוי .   תנאי7

 .  לעיל כמפורט הכיסויים רחבתלה בכפוף      

  

 .זה באישור האמור פי על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף

 

 

 

 ,רב בכבוד                                                                                       

 

 

                                                                    ___________________________ 

 המבטח וחותמת  המבטח מורשה חתימת______________                        תאריך
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 החוזה )ערבות ביצוע(ערבות בנקאית לביצוע  -' לחוזה גנספח 
 הודעת הזכייה( ימי עבודה לאחר קבלת 10 –)יוגש לענבל על ידי הספק הזוכה לא יאוחר מ 

 תאריך________________
 לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 רח' ערבה 

  282ת.ד. 
 70100קריית שדה התעופה, 

 הנדון: ערבות מס. _____________

(, אשר "ים/המבקש"לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .1
 עבור ("השירותים"ניקיון והדברה )ולהלן: שירותי  מתןלשם ל חברתכם נבחרו להיות הספקים/נותני השירות ש

  ₪ 30,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  (, "ענבל"מ )ולהלן: "בע לביטוח חברה ענבל
( בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים "ל"הנ הקרן סכום"(, )להלן: שלושים  אלף שקלים חדשים)במילים: 

בכל המגיע  (,"למדד הצמדה הפרשי" כום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן )להלן:מהצמדת ס
 ענבל. עבור השירותיםאו עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמו במסגרת 

 ."הערבות סכום"הקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן:  .2

 ת זו:לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבו .3

משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - "מדד המחירים לצרכן" א.
 ולמחקר כלכלי.

 מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו. - "המדד החדש" ב.

 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - "היסודי המדד" ג.

 

    

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת ההפרש בין  
המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד היסודי. אם יתברר כי 

 ם הקרן הנ"ל.המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכו

לאחר קבלת  )במילים: שבעה ימים(ימים  7תוך  את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל םאנו מתחייבים לשלם לכ .4
דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד_____, טלפון 

צוין בדרישתכם עד לסכום הערבות, בלי ושם איש קשר _______, )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום ש
שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום האמור מאת המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה 
לנו לפני יום פקיעת הערבות. לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים, ובלבד 

 .שסך התשלומים לא יעלה על סכום הערבות

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .5

כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. ) 2020בדצמבר,  31ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .6
 הדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7

 וד רב,בכב 

 בנק _____________________שם ה 

 ________________________סניף  

 מספר סניף ___________________ 
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  תאריך:_____________

 חתימה של מורשיי החתימה וחותמת הבנק:____________________
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 המפרט הטכני -שיםמבוק נספח ג להזמנה נספח שירותים

 
 
 

 :כללי .1

 לגרוע מבלימהספק לענבל במהלך תקופת ההתקשרות. מסמך זה מגדיר את הדרישות  .1.1

 הינם מבוקשיםה השירותים, הסכםב לרבות, המכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור

: להלן) מצטבר באופןהיות מסוגל לספק את כולם ל ספקה ועלאמור במסמך זה כ

 "(.המבוקשים תיםהשירו" או/ו" השירותים"

קומות, יחידות צ'לרים, יחידות  5למזמינה משרדים בשני מבנים סמוכים. בית ענבל הכולל  .1.2

ב'(. 3קומה  –מ"ר נוספים )להלן  200 -קומות וכן כ 2אוויר צח ומפוח אוויר. בניין ב' הכולל 

תים השירותים המבוקשים בבניין ב' כוללים את כלל השירותים שיפורטו להלן, למעט שירו

 להלן. 2.4.1כאמור בסעיף 

ב'( עברה שיפוץ מקיף, כך שכלל מערכות 4יצוין כי אחת הקומות בבניין הסמוך )קומה  .1.3

 .2016החשמל, תאורה ומיזוג הינן מערכות חדשות שנכנסו לשימוש במאי 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי ענבל אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו, והשירותים  .1.4

 ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.בהתאם לצרכיה  המבוקשים יינתנו

מתחייב לקיים את כל החוקים, התקנות, התקנים והוראות השעה הקשורים לביצוע  הספק .1.5

מכרז על נספחיו, להחזיק בכלל האישורים הנדרשים השירותים המבוקשים המפורטים ב

 עפ"י כל דין והכל למשך כלל תקופת ההתקשרות.

 

 

 ויר והחשמל במבנה ענבל תיאור מערכות  מיזוג האו .2

 .זה רט בנספחכמפו  ,מותקנות מערכות מיזוג אויר ומערכות אוורור מסוגים שונים במבנה .2.1

 .משוערותכמויות ן נהן( פוחים ויחידות מפוח נחשו)מ כמויות ציוד קצה .2.2

 ובחלקן מערכות, מערכות מיזוג האוויר הן בחלקן מזגנים מושלמים בהתפשטות ישירה .2.3

 ת )צ'ילרים( ויחידות טיפול באוויר. קירור מים מרכזיו

 .המפרט מתייחס לאחזקת המערכות בשלמותן, לרבות יחידות הקצה

 

 מערכות מיזוג האוויר במבנה  .2.4

 )בית ענבל בלבד( גג .2.4.1

 כל אחת  TR50  -תפוקת קירור TRANEצ'ילרים בעיבוי אוויר תוצרת  3  .2.4.1.1
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אחת משאבות פעילות  ומשאבה  SALMSON – 3משאבות מים תוצרת   4  .2.4.1.2

 כגיבוי 

 (ALPINלחדר התקשורת והשרתים ) –מזגנים מפוצלים  6  .2.4.1.3

 מתוצרת שגיא. 5-2מפוח יניקת אוויר מהשירותים בקומות   .2.4.1.4

כל אחת, עם  גופי חימום    TR 20.5יחידות אוויר צח בתפוקת קירור   2  .2.4.1.5

kW 36. 

 

 (ב'3וכן קומה  קומות 6+קומה טיפוסית )   .2.4.2

 גופי חימום חשמליים בקומה( עם F&Cיחידות מפוח נחשון ) 30 .2.4.2.1

 המותקנות במסדרונות, בחדרים ישיבות ובמסדרונות  

 פירוט סוג היחידה בכל חדר או מסדרון מופיע בתכניות תיק המתקן.

 פירוט סוגי היחידות ומאפייניהן בקומה טיפוסית:       .2.4.2.2

דגם  תוצרת

 יחידה

תפוקת 

קירור 

[BTU/hr] 

כמות 

 מים

[gpm] 

קוטר 

 צנרת

 

מספר 

 שורות

ספיקת 

 אוויר

[cfm] 

 מנוע

[HP

] 

גופי 

 חימום

[kW] 

 משקל

[kg] 

ORRIS EW20 20400 4.1 ''3/4 6 800 1/10 4 39 

ORRIS EW25 25900 5.2 ''1 6 1000 1/3 4 43 

ORRIS EW30 31800 6.4 ''1 6 1200 1/3 4.8 45 

ORRIS EW35 39000 7.8 ''1 6 1500 1/2 6 53 

ORRIS EW40 47100 9.5 ''1/4 

1 

6 1800 1/2 7 67 

ORRIS EW50 53200 10.8 ''1/4 

1  

6 2000 1/2 8 71 

 

 מפוח יניקת אוויר מהשירותים בקומה. .2.4.2.3

 

 ב:-4מערכות המיזוג בקומה  .2.4.3
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 2016ומה זו הותקנה ברבעון הראשון של שנת יודגש כי מערכת המיזוג בק .2.4.3.1

 .2016והקומה אוכלסה במאי 

 מפוח יניקת אוויר מהשירותים בקומה. .2.4.3.2

 

 

 

 קומה ראשונה )קומת כניסה(  .2.4.4

 :בנוסף  ליחידות מפוח נחשון כמפורט בקומה טיפוסית

 יחידת יניקה וסינון מהמנדפים במטבח ובחדר האוכל.

 מערכת בקרת מבנה .2.5

 ביטחון בקומת הכניסה , מותקן מחשב השליטה במערכת בקרת המבנה. בסמוך לעמדת איש ה

 מערכת הבקרה מנהלת את המערכות הבאות:

 יחידות האוויר הצח 2.5.1

 תאורת המבנה 2.5.2

 מפוח שירותים בגג 2.5.3

כמות  דגם יחידה תוצרת
 -יחידות, כ

תפוקת 
קירור 

[BTU/hr] 

כמות 
 מים

[m3/hr] 

קוטר 
 צנרת

 

מספר 
 שורות

ספיקת 
 אוויר

[cfm] 

 משקל

[kg] 

UNIQUE AHU-

L04C 

16 17640 0.8  6 400 28 

UNIQUE AHU-

L06C 

2 25253 1.2  6 600 33 

UNIQUE AHU-

L08C 

4 29709 1.3  6 800 30 

UNIQUE AHU-

L10C 

4 36678 1.7  6 1000 35 

UNIQUE AHU-

L12C 

2 44215 2.0  6 1200 35 

UNIQUE AHU-

L15C 

1 52316 2.4  6 1500 40 
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 יחידות מיזוג האוויר במסדרונות 2.5.4

 מיזוג האוויר במשרדים 2.5.5

 מיזוג האוויר בחדר המחשב 2.5.6

 מערכות התאורה .2.6

 (ב'3ן קומה וכ קומות 6)ת קומה טיפוסי 2.6.1

 T8-18Wנורות מסוג  4גופי תאורה המכילים  110-כ 2.6.2

 PL-13Wנורות  2גופי תאורה עגולים המכילים  50-כ 2.6.3

 ב: 4קומה  2.6.3.1

 

מלא בדומה ליתר  שירות הינומיזוג האוויר והתאורה  לתחזוקת ביחסב'  4קומה שיינתן ל השירות

"י ע יסופקו אשרשקוע תקרה ריבועי"  לדמיגמסוג " תאורה גופיהקומות, זאת למעט אספקת 

ו/או יוחלפו פיזית ע"י המציע  יותקנו אלה תאורה גופי, ספק הסר למען. חשבונה ועל המזמינה

 הזוכה.

 

 

  

מק"ט  דגם
עד -אור

 תאורה

מידה 
)רוחב/גובה/אורך( 

 לגוף ריבועי 
או 

)קוטר/קדח/עומק( 
 לגוף עגול

כמות,  IP גוון נורה חיפוי מבנה
 -כ

לדמיג 
שקוע 

תקרה 
 ריבועי

 SMD LED פוליקרבונט אלומיניום 595/12/595 21343
2835 

45W33VDC 

4000K 40 165 

שטוחי 
 עיגול

יציקת  224/200/12 20839
 אלומיניום

 SMD LED 
22W 63VDC 

350mA 

4000K 40 7 

אגאסי 
N עגול 

20322N 75/70/70  יציקת
 אלומיניום

 CREE LED 
12W/300mA 

40VDC 

3000K 20 20 
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 עבודות אחזקה, טיפול מונע ותיקונים –מפרט טכני  .3

חומרים, חלקי כלים, שירות התחזוקה יכלול את כל הדרוש לביצוע הבדיקות והתיקונים, לרבות 

 חילוף והציוד הדרוש לביצוע העבודה. 

עבודה תקין  להחזיק את מתקן מיזוג האוויר ומערכות החשמל במצביעוד עיקר השירותים הנו 

 ן. ולמסור אותו בתום התקופה במצב תקיבמשך כל תקופת ההתקשרות 

 ביצוע פעולות תחזוקה ותיקון כנדרש: .3.1

 וביצוע הכיוונים ,לחצים וזרמים חשמליים ורישומם ,בדיקת טמפרטורות .3.1.1

  .יסותים הנדרשיםווהו

בדיקת הסוללות וניקוין  ,בהתאם לצורך ניקויים או החלפתם,, בדיקת מסנני אויר .3.1.2

וז של המזגנים ויחידות הטיפול באוויר וניקוין בדיקת בריכות הניק במידת הצורך,

 במידת הצורך.

 . ךוהחלפתן במידת הצורמפוחים  ותמתיחת רצוע .3.1.3

 , או גירוז בפטמות גירוז, והחלפתם במידת הצורך.בדיקת המסבים ושימונם  .3.1.4

 ניקוי מגעים מזמזמים, ,חיזוק מגעים רופפים ,בדיקה חזותית של לוחות החשמל .3.1.5

 והחלפת רכיבים תקולים או פגומים.  .פעמוני אזעקה וכד ,בדיקת תקינות נורות

באביזרי  בצבע או ,פגמים בבידוד ,דיקה חזותית לאיתור דליפות במערכות המיםב .3.1.6

 .ותיקון כל הטעון תיקוןת, הצנר

ביחידות המזגנים המפוצלים  .תיקונן ומילוי גז כנדרש,בדיקה לאיתור דליפות גז .3.1.7

 וביחידות הצ'ילרים.

 .ויסות וכיול לפי הצורך ה,קרבדיקת מערכת ב .3.1.8

 .שסתומים ומשחררי אויר והחלפתם לפי הצורך ,בדיקת ברזים .3.1.9

 .בדיקת ניקוזים וניקוי לפי הצורך .3.1.10

 בדיקת תקינות מכלי התפשטות ואספקת מי רשת תקינה, בלחץ מתאים. .3.1.11

 של יחידות הקירור הגנותבדיקת  .3.1.12

 '.לחץ גבוה וכד ,חוסר זרימה ע״י דימוי תקלות תפקודבדיקת  .3.1.13

 תיקון תקלות לפי קריאה. .3.1.14
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 רישום דוחות. .3.1.15

 ביקורות תקופתיות .3.2

  לרבעון. ביקורות תקופתיות אחת  .3.2.1

אשר יעברו על כל  )וחשמלאי מוסמך  מיזוגטכנאי  (יערך ע״י צוותת כל ביקורת .3.2.2

פועלים בצורה תקינה, ויבצעו עבודות טיפול  לוחות החשמל, יבדקו שהםוהמתקנים 

 ך.ע״פ הצורותיקונים מונע 

אשר יצטרף לסיור נציג המזמינה ויתואמו עם  ש,יזומות מרא ת אלה יהיועבודו .3.2.3

לבדיקות ולעבודות היזומות יתווספו . ויאשר את ביצועןת, העבודו המקדים לביצוע

 .שיתגלו תוך מהלך הבדיקה תיקוני תקלות

 , )בחודש אפריל( אחת לקראת תחילת עונת הקיץ ,שתיים מהביקורות התקופתיות .3.2.4

ישמשו להכנת המתקן לקראת )בחודש אוקטובר( ילת עונת החורף ואחת לקראת תח

 .העונה הבאה

 תיקוני תקלות ע״פ קריאה .3.3

 לבדיקת התקלה יתייצב הזוכה של קריאה לתיקון או לטיפול בתקלה רגילה,במקרה  .3.3.1

 התקלה באופן מידי וברציפות עדולטפל בתיקון  ה,שעות מקבלת הקריא 24 עד

 .המזמינהלשביעות רצון  לתיקונה

 במקרה של קריאה לתיקון או לטיפול בתקלה דחופה כהגדרתה להלן, יתייצב הזוכה .3.3.2

שבתות וחגים )כולל יום  ה בימי חול,שעות מקבלת הקריא 4 תוךב לבדיקת התקלה

לשביעות רצון  לתיקונה התקלה באופן מידי וברציפות עדכיפור(, ולטפל בתיקון 

 המזמינה.

 :ה דחופהכתקללהלן רשימת תקלות אשר מוגדרות  .3.3.3

 מערכת מיזוג: .3.3.3.2

 כל תקלה במערכות המיזוג של חדר השרתים בענבל. .3.3.3.2.1

השבתה של צ'ילר אחד במהלך החודשים אפריל עד אוקטובר  .3.3.3.2.2

 )כולל( או השבתה של יותר מצ'ילר אחד במהלך כל השנה. 

 השבתה של משאבת סחרור מים קרים לצ'ילר. .3.3.3.2.3

 תקלה במערכת מילוי מי רשת או במיכל התפשטות. .3.3.3.2.4

 רכת יניקת אוויר מנדפי מטבח. תקלה במע .3.3.3.2.5
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 מערכות חשמל: .3.3.3.3

 כל תקלה בלוח החשמל הראשי של המבנה. .3.3.3.3.1

כל תקלה בלוחות החשמל המשביתה את מערכות המיזוג  .3.3.3.3.2

 במבנה.

כל תקלה המהווה מפגע בטיחותי, ובכלל זה: כבלי חשמל  .3.3.3.3.3

חשופים, סכנת קצר חשמלי, שריפה של רכיבים חשמליים 

 ערכות המיזוג וכו'.בלוחות חשמל, מערכות תאורה,  מ

כל תקלה במערכות החשמל המשביתה את חדר המחשב ו/או  .3.3.3.3.4

 אחד מארונות השרתים שבו.

כל תקלה המשביתה בו זמנית תאורה ביותר משלושה חדרים  .3.3.3.3.5

 או יותר בקומה בודדת.

כל תקלה המשביתה בו זמנית שקעי חשמל בשלושה חדרים או  .3.3.3.3.6

 יותר בקומה בודדת.

יום אחד עקב צורך לספק חלקי חילוף אשר לא במידה והתיקון נמשך יותר מ .3.3.4

על חשבונו חלק זמני על מנת להבטיח  הזוכה, ויתקיןיספק  במלאי, נמצאים

  ן.פעולת המתק

למען הסר ספק ובנוסף על מפורט לעיל, להלן פירוט של עבודות הכלולות בשירות התחזוקה ולא  .4

 תשלום עבורן תוספת:

מלוי שמן או החלפת שמן כנדרש, החלפת מסנן יחידות קירור מים: מילוי גז כנדרש,  .4.1

 מייבש, תיקוני נזילות במעבים ובצנרת הגז.

מזגנים מפוצלים: החלפת מדחס, החלפת קבל מדחס , החלפת קבל מפוח, החלפת מפוח  .4.2

 מעבה, תיקון בידוד צנרת. תיקון מחסום אדים לצנרת. 

 וכדומה.לפת צ'וקים תאורה: החלפת נורות שרופות מכל הסוגים, החלפת סטרטרים, הח .4.3

צנרת מים קרים: תיקוני נזילות בצנרת מים קרים, תיקוני בידוד, תיקוני מחסום אדים,  .4.4

 מילוי גז במיכל התפשטות במידת הצורך.  

צביעה ותיקוני חלודה בכל לוחות החשמל ויחידות מיזוג האוויר, המפוחים מערכות  .4.5

 המיזוג.

ם כנדרש, החלפת רצועות בלויות או מפוחים ויחידות טיפול באוויר: החלפת מסנני .4.6

קרועות במפוחים, תיקוני נזילות בבריכה, תיקונים במחברים גמישים של תעלה, איטום 

 תעלות כנדרש.
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 תחזוקה שוטפת של מנדפי מטבח. .4.7

 רישום ומעקב .5

 וכן ,ינהל רישום שוטף ומסודר של כל עבודות האחזקה והתיקונים שהוא מבצע הזוכה .5.1

 .לחץ הזרם שהוא עורךו הקריאות ערכי הטמפרטור

יהיה לעקוב אחרי  באופן שאפשר, ע״פ המערכות ופרטי הציוד ימויינוהרישומים  .5.2

 .הטיפולים שעבר כל פריט ציוד

 ויהיו ן, במקום שיוסכם עליו עם נציג המזמי המזמינההרישומים יוחזקו באתר בידי נציג  .5.3

 .פתוחים לעיונו בכל עת

 מערכות בדו״ח או מי מטעמו דו״ח תקינות זמינהנציג המלידי הזוכה חודש יעביר אחת ל .5.4

החלפת אביזרים  ת, תקלוש, פעולות אשר בוצעו בתוך החודת, יצוין מצב המערכ שבו

 דומה.וכ

 תקלות, טיפולים ופעולות אחזקה שאינם כלולים במסגרת השירותים .6

בגין כל תקלה, טיפולים ופעולות אחזקה אשר אינם כלולים בהסכם התחזוקה יגיש  .6.1

 ק הצעת מחיר עבור השירותים הנדרשים. הספ

ביצוע השירותים הנדרשים הנ"ל יהיה רק לאחר אישור הצעת המחיר וקבלת הזמנת רכש  .6.2

 מהמזמינה .

למען הסר ספק, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל הצעות מחיר מספקים אחרים  .6.3

הר כי למזמינה , כמו כן  יובאינם כלולים בהסכם התחזוקהלצורך ביצוע השירותים אשר 

שיקול הדעת הבלעדי בבחירת הצעת המחיר, ולמציע לא תהיינה טענות ו/או תביעות 

 בקשר לכך.

, בעלי תו תקן שתמש הקבלן בחומרים חדשיםי ים,יצוע כל עבודות האחזקה והתיקונבב .6.4

ובמקרה של החלפת חלקים בחלקים זהים או שווי ערך לאלה  ,איכות מעולהבוישראלי 

 .המוחלפים

בהם  ובתחומים ם,אנשי מקצוע מאומנים ומיומני, לצורך מתן השירות לן יעסיקהקב .6.5

מוסמכים כחוק יהיו בעלי המקצוע אים וטכנאי מיזוג אוויר הדבר נדרש כגון חשמל

 .הנדונים לטיפול במתקנים 

את השירותים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו, יחויב הספק הזוכה  יספקהיה והספק הזוכה לא  .7

 פורט בהסכם(:מה האמור להלן)וכבקנס בגוב
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 שעות 8לאחר השלמה של כל  ₪ 1,000קנס בגובה של  –בטיפול בתקלה דחופה  איחור .7.1

 .הקריאה פתיחת משעת

שעות  24לאחר השלמה של כל  ₪ 500קנס בגובה של  –בטיפול בתקלה רגילה  איחור .7.2

 .ראשונות שעות 48 של השלמה לאחרמשעת פתיחת הקריאה, 

 יסודית הפרה מהווה 3.3שלא בהתאם ללוחות שהוגדרו בסעיף בתקלה  טיפולכי  יובהר .7.3

 .הספק מול ההתקשרות המשך את מחדש לבחון הזכות תהיה למזמינה וכי זה הסכם של

 ההתקשרותמסירת מתקנים בתום תקופת  .8

 .במצב תקין כשהם נהאת כל המתקנים לנציג המזמיהזוכה  ימסור סיום תקופת התקשרות עם 

 

 

 

 


