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ענבל חברה לביטוח בע"מ. כל הזכויות שמורות לענבל חברה לביטוח מסמך זה הינו רכושה של 

בע"מ. המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש, מלא או חלקי, לכל 

 מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה.
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 מבוא -1פרק 

 כללי .3.3

(,  מנהלת הקרן הפנימית "המזמינה"ו0או  "ענבל"ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן:  .3.3.3

(, פונה בזאת לקבלת "הקרן"ו0או  "הקרן הפנימית"לביטוחי ממשלת ישראל )להלן: 

מערכת של  יקוניםות מתן שירותי אספקה, התקנה, שירותלשם  עמה להתקשרותהצעות 

לכלי הרכב המכוסים ( "המערכת"ו0או  "העהתר מערכת" )ולהלן: התרעה לנסיעה לאחור

ביעדי הבקשה המפורטים וזאת בהיקף ובגבולות אחריות כפי שיפורטו , בקרן הפנימית

 . בהמשך

ענבל הינה חברה ממשלתית, בבעלות מלאה של ממשלת ישראל ובין שאר עיסוקיה מנהלת  .3.3.2

את הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, שהינה הקרן שמנהלת את הביטוח העצמי של 

ממשלת ישראל. במסגרת הקרן מנהלת ענבל, עבור ממשלת ישראל  וגופים בשליטתה, 

רכב . בנוסף, הסוי לנזקים הנגרמים לכלי תביעות כנגד המדינה. כמו כן, מעניקה הקרן כי

ביטוחי ושירותים פיננסים שונים עבור ממשלת ישראל כיסוי ,מספקת ענבל שירותי ייעוץ 

טוחיות יוהגופים שבשליטתה, ומשמשת כזרוע ביצועית של  הממשלה במגוון פעילויות ב

 ופיננסיות.  

יחות תאונות הדרכים, בהמשך לאמור לעיל ולצורך צמצום ו0או מניעה של היקף ושכ .3.3.1

ענבל מבקשת לקבל הצעות למתן שירותי אספקה, התקנה,  עקב נסיעה לאחור, הנגרמות

 לכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית. נסיעה לאחורמערכת התרעה לשל  תיקוניםשירות ו

 , לוח זמניםהגדרות .3.2

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:  .א

 

"חיישני נסיעה 

לרכב  -לאחור"

 ופרטימסחרי 

שמודדים את המרחק בין הרכב ובין  על קוליים חיישניםמערכת הכוללת 

על הקרבה למכשול לנהג ברכב באמצעות קול וצג ויזואלי המכשול,  מתריעים 

המתאימה  ועל ידי כך הנהג ברכב שומר על מרחק בטוח ומדויק בנסיעה לאחור

 .הן לרכב פרטי והן לרכב מסחרי

נסיעה  מצלמת"

 רכב - לאחור

 "מסחרי

 בצורת מסך ייעודיצג מצלמה וחיבור ללנסיעה לאחור הכוללת מצלמת מערכת 

את המרחק בין הרכב ובין ו0או המראה על המסך מציגה המערכת  .ו0או מראה

את אזור הנסיעה לאחור ועל ידי כך הנהג ו0או המראה  מסךעל ה מראה ,המכשול

להתקנה  המצלמה מתאימה ברכב שומר על מרחק בטוח ומדויק בנסיעה לאחור.

 ובעלת יכולת להתחבר הן לצג מסוג מסך והן לצג מסוג מראה.  מסחריברכב 

מצלמת נסיעה "

 "רכב כבד - לאחור

לנסיעה לאחור הכוללת מצלמה וצג ייעודי בצורת מסך. המערכת  מצלמתמערכת 

מציגה על המסך את המרחק בין הרכב ובין המכשול, מראה על המסך את אזור 

הנסיעה לאחור ועל ידי כך הנהג ברכב שומר על מרחק בטוח ומדויק בנסיעה 

 , כבאיותטון מסוג משאית ,אוטובוס 0כבד מעל לאחור ומתאימה להתקנה ברכב 

 כד'ו
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כנולוגית נכון למועד אשר הינו הדגם העדכני ביותר מבחינה ט מערכת מדגם דגם עדכני

 הגשת המכרז. 

מערכת התרעה 

לנסיעה לאחור ו/או 

 "המערכת"

 )לרכב מסחרי ו0או לרכב כבד( נסיעה לאחור תומצלמנסיעה לאחור ו0או  חיישני

. 

 .פרטירכב מנועי פרטי שצוין ברישיון הרכב כרכב  רכב פרטי

 וכו'. , סוואנהכגון ,טויוטה הייסטון  0רכב מנועי עד  רכב מסחרי

 וכד' , כבאיותמשאית ,אוטובוס כגוןטון  0מעל  רכב רכב "כבד" 

לרבות התקנת  מערכת התרעה לנסיעה לאחורמשווקת ו0או  חברה המייצרת מציע

 המערכת בכלל סוגי הרכבים ומתן שירות מלא עבור המערכת כולה. 

 מציע אשר קיבל את הציון הסופי הגבוה ביותר, וטרם עבר את שלב ההתניה. מציע ראשון

, לרבות באמצעות ניידות שירות, מלאה ארצית בפריסה מלאיכולת מתן שירות  פריסה ארצית

  .קבלני משנה, תחנות ומרכזי שירות מטעם המציע

 וועדת המכרזים של ענבל.  המכרזיםועדת  ו

כלי רכב לפחות ו0או תחת אחריותה  /2משפטית אשר בבעלותה המלאה ישות  צי רכב

 כלי רכב לפחות, לרבות ענבל. /0

נבל ו/או חברת ע

 ענבל ו/או המזמינה

 ענבל חברה לביטוח בע"מ, מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה.

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  ההזמנה

 השירותים

 המבוקשים                                                       

 .להזמנה  2מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה כמפורט בפרק 

המציע/ים 

 הזוכה/ים 

המצ"ב  הסכםמציע אשר קיבל הודעת זכייה בהליך זה וענבל חתמה עמו על ה

 להזמנה.   כנספח ג'

 .ישראל מדינת :המדינה
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יחידות מכוסות 

/מקבלי בקרן

 השירותים

יחידות אשר מכוסות ו0או מטופלות בקרן הפנימית ו0או כל גוף אחר לו ענבל 

 .המבוקשים השירותיםתרצה לתת את 

אחראי מקצועי 

 מטעם ענבל

 

 

 

 

 .מטעמה שימונה מי כל0או ו ענבל בחברת ורכוש רכב תביעות אגף מנהלת

 

 

 

 

 ההליך על אחראי

 יהמכרז

 .מכרזיםו רכש אגף, קלפון עומר"ד עו

 

 להלן לוח זמנים .ב
 

 הפעילות התאריך

 מועד פרסום ההליך 1.2/30/./3

 מציעים כנסמועד  /1:/3בשעה  1.2/30/.31

23./1.2/30 

 

 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 מועד אחרון לתשובות ענבל על שאלות ההבהרה 1.2/30/.21

 להגשת ההצעותמועד אחרון  //:30בשעה  1.2/30/.0/

למזמינה  , 2/30./3./3
האופציה להארכת תוקף 

ימים  /0ההצעה למשך 
נוספים ובמקביל על המציע 
להאריך את ערבות ההצעה 

 בהתאם.

 ההצעה וערבותתוקף ההצעה 

 

המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו0או לדחות כל אחד מהמועדים שנמנו לעיל, 

באחריות המציעים להתעדכן מידי יום בכלל האמור באתר בהודעה שתפורסם למציעים באתר ענבל, 

 ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו0או דרישה בקשר לכך.המזמינה לרבות שינויים בלוחות הזמנים 
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 תקופת ההתקשרות .3.1

שנתיים(  –חודשים )עשרים וארבעה חודשים  20 הינהתקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה  .3.1.3

 (."תקופת ההתקשרות")להלן:  הסכםההצדדים על המתחילה במועד חתימת 

שמורה האופציה להאריך את תקופת , בלבד למזמינה הארכת תקופת ההתקשרות: .3.1.2

לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לצרכיה,  ההתקשרות למתן השירותים המבוקשים בכפוף

שנתיים(, כולם או חלקם  –חודשים )עשרים וארבעה חודשים 20של עד נוספת לתקופה 

 )להלן: "תקופת ההתקשרות המוארכת"(.

 פרסום מסמכי ההליך: .3.0

מסמכי המכרז יפורסמו באתר ענבל. במידה ויהיו עדכוני מועדים ו0או הבהרות ו0או  .3.0.3

 יפורסמו השינויים באתר ענבל ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל תיקונים במסגרת המכרז,

 .ואת המציעים

על המציע חלה החובה, טרם הגשת הצעתו, ובכל שלב משלבי המכרז, להיכנס לאתר ענבל  .3.0.2

אשר יחייבו משפטית את  ולהתעדכן באופן שוטף בדבר השינויים, ההבהרות והעדכונים,

לשינויים, ההבהרות והעדכונים, במידה ואכן  המציע. מציע שלא יגיש את הצעתו בהתאם

 פורסמו, הצעתו עלולה להיפסל.

 איש הקשר .3.0

מכרזים, היושב ו רכש מאגף, קלפון עומר"ד עו הינוהקשר מטעם ענבל בכל הקשור למכרז זה  איש

הדואר ובכתובת  //1/3בבית ענבל, רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג 

ש  הקשר בכתב בלבד יכל הפניות בגין הזמנה זו ייעשו לא .m_rev@inbal.co.ilאלקטרונית:ה

 . על המציע חלה החובה לוודא קבלת פנייתו בענבל.הנ"ל דוא"לבאמצעות ה

  .17:37בשעה  11.71.2714ביום המזמינה כנס מציעים יערך במשרדי  -מציעים כנס .3.0

 ההשתתפות בכנס מומלצת מאוד ואולם אינה חובה.           

 שאלות ובירוריםנוהל העברת  .3.1

עד ליום הקשר כאמור לעיל וזאת  ישלאתוגשנה בכתב בלבד  ו0או שאלות ההבהרה שאלות המציעים

  .12:77בשעה  21.71.2714

תשובות לשאלות ההבהרה תפורסמנה במכתב הבהרות באתר ענבל. רק תשובות בכתב באתר ענבל 

 תחייבנה משפטית את הצדדים.

 מסירת ההצעות .3.1

יש למסור את ההצעות, כמוגדר להלן, במעטפה סגורה במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב  .3.1.3

)להלן:  //:30בשעה  1.2/30/.0/ לא יאוחר מיום וזאת הערבה, קריית שדה התעופה, 

 (. "המועד האחרון להגשת ההצעות"
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ת להלן והמעוניין להשתתף במכרז, יגיש א 1מציע העונה על התנאים המפורטים בסעיף  .3.1.2

 מעטפות כדלקמן: 1הצעתו באמצעות 

מכרז על גבה יציין המציע את שמו המלא, וכן ירשום עליה: " –3מעטפה מס'  .3.1.2.3

של  תיקוניםלמתן שירותי אספקה, התקנה, שירות ו - 102/30/פומבי מס' 

במעטפה זו  מסמכי המכרז" – 3מעטפה מס' -לאחור נסיעהמערכת התרעה ל

 .0.3-0.0יכניס המציע העתק אחד מכל המסמכים המפורטים בסעיפים 

"מכרז על גבה יציין המציע את שמו המלא וכן ירשום עליה:  - 2מעטפה מס'  .3.1.2.2

מערכת של  יקוניםלמתן שירותי אספקה התקנה, שירות ות 102/30/פומבי מס' 

ה זו יכניס במעטפ הצעה כספית" - 2מעטפה מס'  - לאחור נסיעהל התרעה

על גבי טופס הצעת  0.1המציע עותק אחד של הצעתו הכספית כנדרש בסעיף 

 להזמנה. נספח ב' –המחיר 

למתן שירותי  102/30/"מכרז פומבי מס' על גבה ירשום המציע  – 1מעטפה מס'  .3.1.2.1

הזמנה  - לאחור נסיעהמערכת התרעה לשל  יקוניםהתקנה, שירות ות אספקה,

 .2ואת מעטפה מס'  3יכניס המציע את מעטפה מס' במעטפה זו  להציע הצעות"

תשומת לב המציע בהפרדה שבין ההצעה הכספית לשאר מסמכי המכרז, ובהתאם לכך            

נתונים כספיים כלשהם, לרבות העתקים או  1מובהר כי אין לכלול במעטפה מס' 

 צילומים של טופס ההצעה הכספית, או כל חלק ממנו.

יודגש כי הצעות אשר לא תגענה לתיבת המכרזים עד למועד והשעה שנקבעו לעיל, לא  .3.1.1

)ב( לתקנות חובת המכרזים, /2תתקבלנה ולא תידונה בהתאם להוראות תקנת משנה 

 (."התקנות")להלן:  3991-התשנ"ג

נבקש להדגיש כי סוגיה זו לא ניתנת לערעור וכי המציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה 

ו תביעה ו0או דרישה מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של ענבל בעניין ו0א

 זה ו0או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור. 

 תוקף ההצעה .3.9

ימים נוספים אם חברת ענבל  /0ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, או  /9תוקף ההצעה הינו 

 תודיע על הארכת המועד מראש ובכתב.

 חובה לקבל הצעה כלשהיהעדר  ./3.3

על פי שיקול דעתה, כפי שתמצא לנכון, לשנות את המכרז,  אך לא חייבת, המזמינה רשאית .3./3.3

להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית0מערכתית0אחרת לכך 

 ו0או עקב שינוי מדיניות0נהלים וכו'.

תחייבת לקבל כל הצעה שהיא, בשים לב לאמור לעיל, מודגש בזאת ,כי המזמינה אינה מ .2./3.3

לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא  הסכםוהיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר ב

לנכון, ו0או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו0או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף 

לפרסם הזמנה חדשה, וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון, וכל זאת בכפוף לכך שקיימת 

 0מערכתית0אחרת לכך ו0או עקב שינוי מדיניות0נהלים וכו'.הצדקה מקצועית
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למען הסר ספק מובהר בזאת, כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם  .1./3.3

 הינה בלתי סבירה, ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו0או תביעות בקשר לכך. 

הצעה שאיננה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל .0./3.3

שלמה ו0או ברורה ו0או שאינה ערוכה על פי דרישות מסמכי המכרז, וזאת עפ"י שיקול 

 דעתה הבלעדי של המזמינה.

המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו0או  .0./3.3

ות לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו0או הבהרות ו0או הסברים ו0או השלמ

ביחס להצעתו של המציע ו0או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך 

ו0או אישור ו0או היתר ו0או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה, ולרבות לצורך הוכחת עמידת 

המציע בתנאי הסף, ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה 

 הצעות. למועד האחרון להגשת 

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לוותר על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר  .0./3.3

אינם מהותיים, ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת וועדת 

 המכרזים של המזמינה.

יובהר כי בכל מקרה, ענבל אינה מתחייבת להיקף הזמנת שירותים כלשהוא והכל ייקבע  .1./3.3

 על פי שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה.

עוד מובהר כי המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לשקול בין יתר שיקוליה את  .1./3.3

מקצועיותו של המציע, ניסיונו בביצוע עבודות דומות, לרבות עבודות קודמות שבוצעו 

עבורה ו0או עבור גופים ציבוריים אחרים לרבות בחינת יכולתו הארגונית והכלכלית של 

 מציע ו0או כל שיקול ו0או נימוק אחר, כפי שתמצא לנכון.ה

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה, המזמינה רשאית, עקב ניסיונה הרע עם המציע ו0או  .9./3.3

היכרותה, שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה למציע שהצעתו היא הטובה ביותר, 

 מבין המציעים. 

ות נשוא מכרז זה למציע שהצעתו היא כן תהיה רשאית המזמינה שלא למסור את העבוד ./3./3.3

הטובה ביותר, וזאת אם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, 

כי לגופים ציבוריים אחרים יש ניסיון רע עם המציע.  כמו כן, המזמינה אינה מתחייבת 

 להיקף עבודה כלשהו, אם בכלל, והכל בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.

 מספר המציעים הזוכים הדרוש .3.33

 בכוונת ענבל להתקשר עם מציע זוכה אחד בהליך זה.  .3.33.3

ככל שיעלה הצורך על ידי ענבל )אם בעזיבת מציע זוכה, אם בשל גידול הצרכים של ענבל  .3.33.2

ולא נכלל  ואם מכל סיבה אחרת( למזמינה שמורה הזכות לפנות למציע שהשתתף בהליך,

על מנת להתקשר עמו למתן השירותים המבוקשים  בין המציעים הזוכים בהליך וזאת

והכל בכפוף להסכמתו של המציע. יובהר כי במקרים אלו תפנה ענבל אל המציע שדורג 

במקום הגבוה ביותר מבין המציעים שלא זכו בהליך. מבלי לגרוע מן האמור, אין באמור 

כות גם לפנות משום התחייבות של וועדת המכרזים לפעול כאמור לעיל, ולענבל שמורה הז

 למציעים אחרים שעמדו בתנאי הסף והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי צרכיה.
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למזמינה שמורה הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הכולל בין היתר התפתחויות הטכנולוגיות  .3.33.1

ו0או אופי המרכבים ו0או שינוי מצבת כלי הרכב ו0או כל סיבה אחרת, לערוך תיחור בין 

ים, בנדון למערכת כהגדרתה במסמכי המכרז ו0או כשם שתוגדר שלושת המציעים המוביל

 לאחר השינוי הטכנולוגי. 

הינה  , הצעתוחיישני נסיעה לאחורמערכת גבי על אף האמור לעיל, מציע זוכה אשר ל .3.33.0

ו0או למערכת  לרכב מסחרי  נסיעה לאחור הטובה ביותר, ואשר הצעתו למערכת מצלמת

אינה הטובה ביותר, למזמינה שמורה הזכות לעשות אחת נסיעה לאחור לרכב כבד  מצלמת

 מאלה: 

 להודיע למציע הזוכה כי עליו לשפר הצעתו. .3.33.0.3

 אלו.ת ולערוך תיחור נפרד למערכ .3.33.0.2

 הינה הטובה ביותר.  אלות ולהתקשר בנפרד עם מציע, אשר הצעתו למערכ .3.33.0.1

 האמור לעיל הינו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.

נסיעה הת ומצלמאחת מבתנאי שהמחיר של המציע הזוכה לסעיף זה יחול 

ההצעה הנמוכה ביותר , מבכל אחת מהמערכות או יותר 27%-לאחור, גבוה ב

 למערכות אלו ו/או לפי שיקול דעתה של המזמינה.

למזמינה שמורה הזכות להתקשר עם עד במקרה זה,  למען הסר ספק,

 ת.מציע זוכה אחד לכל מערכ –שלושה מציעים זוכים 

 קבלני משנה .3.32

כי המציע הזוכה יוכל להיעזר בקבלני משנה ו0או בכל אדם אחר מטעמו אך ורק  מובהר .3.32.3

באישור מראש ובכתב של ענבל ובכפוף לחתימת קבלן המשנה ו0או כל אדם אחר מטעם 

המציע הזוכה על התחייבות לסודיות וכן על התחייבויות נוספות כאמור בהזמנה זו על 

ו0או מתקין מטעמו על הזוכה להתחייב על כך שקבלן המשנה  .סף()למעט תנאי ה נספחיה

 נסיעה לאחור.מערכת בהתקנת  לפחותשנה של  יוןהינו בעל ניסחתם על האמור בפניו ו

א באחריות המלאה בגין השירות שייכמי שנתן את השירות ויחשב המציע בכל מקרה  .3.32.2

 שירות שיינתןוכל  משנהקבלן גם אם בוצע בפועל באמצעות ללא כל סייג, שניתן, 

, כאמור בהסכם קבלן משנה יהיה בתנאים ובזמנים, לרבות מנגנון הקנסותבאמצעות 

 החלים על המציע. 

המשנה תחיל את מלוא  קבלןהפרת כל התחייבות עפ"י הזמנה זו על נספחיה על ידי  .3.32.1

 כל טענה בעניין זה. למציעולא תעמוד המציע האחריות והסעדים כלפי 

  -המשנה קבלןלאי קיזוז ואי תשלום המזמינה  .3.32.0

מובהר כי המזמינה לא תעביר כל תשלום מכל סוג לקבלן המשנה וכלל  .3.32.0.3

האחריות בדבר התשלום לקבלן המשנה תחול במלואה על המציע ו0או מי 

  מטעמו.
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המציע ואין בה כדי המשנה חלה על קבלן  במתן שירותים ע"יהאחריות  .3.32.0.2

 .  באיכות וזמן השירות אליו התחייב לגרוע מאחריות המציע

כלל האחריות , באופן מוחלט וללא כל סייג, בגין כל מעשה ו0או מחדל  למען הסר ספק, .3.32.0

ומציע, בעצם הגשת במלואה  המציע  קבלן המשנה תחולהקשור במישרין ו0או בעקיפין ל

 מוותר בזאת וויתור מלא מוחלט וסופי, בגין כל טענה בעניין זה.   הצעתו,

למציע אשר עבר את כלל הנדרש לרבות ניקוד מעבר כאמור  ויות ההשתתפות במכרזעל .3.32.0

 :0.3.3.3בסעיף 

הגעה  למשרדי המזמינה ו0או לאתר אחר לפי דרישתה וביצוע התקנות  .3.32.0.3

 המערכות המוצעות )אחת מכל סוג( ברכבי המזמינה. 

ל במקרה זה עלות נסיעה, עלויות נלוות ועלויות המערכות והתקנתן לרבות כ

ציוד נלווה יהיו על חשבון המציע ולא יפורקו מהרכב עליו הותקנו ובכל 

 מקרה לא יוחזרו למציע. 

לשם בדיקת המערכות )אחת מכל אל המציע  , הגעת נציגי המזמינהלחילופין .3.32.0.2

 סוג( אצל המציע, על גבי רכבים מטעמו.

, עלויות במקרה זה כלל האחריות לרכב הנבדק ו/או למערכת הנבדקת

המציע ועליו בלבד חשבון הינן על  אחרת, ו/או כל עלות נלווית המערכת

 לרבות כל נזק ו/או טענה ו/או תביעה מצד ג'.

 1.12.6.2 -ו 1.12.6.1למען הסר ספק, השיקול לבחירת חלופה בין הסעיפים 

 הינו של המזמינה ושלה בלבד.

 :(3.32.0)בנוסף לאמור בסעיף  מציע ראשוןעלויות ההשתתפות במכרז ל .3.32.1

יעביר מערכת ראשון )מציע אשר קיבל את הציון הסופי הגבוה ביותר( מציע  .3.32.1.3

ישלם עבור בדיקת נסיעה לאחור לבדיקת מעבדה מטעם המזמינה וחיישני 

 ₪ ///,1עד מערכת חיישני נסיעה לאחור במעבדה מטעם המזמינה את הסך 

 . 

רכב כבד, בקופסה  - ראשון יציג את מערכת מצלמת נסיעה לאחורמציע  .3.32.1.2

זמינה. מערכת זו לא תוחזר למציע גורה ומוכנה להתקנת בדיקה אצל המס

 ותותקן ע"י המציע אצל המזמינה לפי בקשתה.

מציע ראשון אשר נכשל בבדיקת המעבדה הראשונה, ויבחר לעשות שימוש  .3.32.1.1

יציג את כלל המערכות מדגם חלופי וישלם  0.2.33.3.3בזכותו כאמור בסעיף 

הנאמדת בסך  ינה לכל שלושת המערכותעבור בדיקת מעבדה מטעם המזמ

 .  ₪ ///,9 עדשל 

ג'(, ההוצאות והמערכות, לרבות  כלל התשלומים )לרבות לצדדי  מובהר כי .3.32.1.0

כל חלק ו/או כלי עבודה ו/או מוצר נלווה ו/או כל עניין ו/או הוצאה אחרת, 

בלבד ובכל מקרה הם לא יושבו  וועל חשבונ מציע הראשוןהם על חשבון ה

למציע ויישארו בידי המזמינה ו/או מי מטעמה בין אם מציע זכה ובין אם 
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לא. מציע, עם הגשת הצעתו במסגרת מכרז זה, מוותר בזה על כל זכות ו/או 

עילה ו/או טענה בעניין זה כנגד המזמינה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי 

האמור במכרז זה, בין אם נאמר כך מפורשות סעיף זה יחול על כלל  מטעמה.

 ובין אם לא. 

 2רק פ

 המבוקשים השירותים הגדרת .2

 את השירותים הבאים:, השירותים המבוקשים יכללו במצטבר ,בכפוף לצרכי המזמינה

 כללי 2.1

 לאחר הודעת הזכייה -הנדרש ממציע זוכה

לרכב מסחרי נסיעה לאחור ומצלמות  אחורנסיעה לחיישני  ותמערכ תקיןיו יספק המציע הזוכה .2.3.3

בכלי רכב ורכב כבד, לרבות צג מסך )רכב כבד או רכב מסחרי( וצג מראה )רכב מסחרי בלבד( 

 (."המערכת"להלן: ולעיל ) 3.2המכוסים בקרן הפנימית כמוגדר בסעיף 

יהיה על המציע לספק מערכת העומדת  ,במידה ובמהלך תקופת ההתקשרות יוחלף דגם המערכת .2.3.2

 בכל הדרישות המפורטות במסמכי ההזמנה ובאיכות שאינה פחותה מהמערכת המוצעת.

 מלאה. פריסה ארציתב ע"פ דרישת מקבלי השירותיםיהא בכלי הרכב מערכת ההתקנת מקום  .2.3.1

סעיף השירות יינתן בפריסה ארצית כאמור ב. למערכת מלא שירות תיקוניםהמציע הזוכה יספק  .2.3.0

 . לעיל.3.2

 תיעשה בהתאם להנחיות יצרן ויבואן הרכב. מערכתהתקנת ה .2.3.0

 המערכת תותקן בכל דגמי רכבי היחידות ע"י הספק בשתי קבוצות כדלקמן: .2.3.0
 

הדגם שיוצע יתאים לרכב  .נסיעה לאחורברכבים הפרטיים והמסחריים יותקנו חיישני  .2.3.0.3

 מסחרי ופרטי.

 מצלמתתותקן  וכו' , כבאיותמשאיות אוטובוסים, מסוג טון ומעלה 0-כבדים ברכבים  .2.3.0.2

 רכב כבד עם 0 בלי מסך.  -נסיעה לאחור

 ,ובהתאם לאישור מענבל היחידה  לשיקולי יוחלט, בהתאם בהם  המסחרייםברכבים  .2.3.0.1

רכב מסחרי, עם צג - -מצלמת נסיעה לאחור תותקןלא להתקין חיישני נסיעה לאחור 

 מסוג צג מסך.כשם שייבחר: או מסוג צג מראה או 

 הנדרש ממציע

של שלושת המערכות, העומד בכל המפורט בפרק זה ובתנאי הסף  דגם עדכניעל כל מציע להציע  .2.3.1

 להלן.  1המפורטים בפרק 

רכב מסחרי, על המציע  -סיעה לאחור נ תשומת לב המציעים כי במערכת מסוג מערכת מצלמת

 מראה. להציע מערכת בעלת יכולת התחברות הן לצג מסך והן לצג
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בשלב הגשת ההצעה מציע יציג את מפרט המערכת מוצעת, לכל סוג מערכת, ויצרף למפרט דף 

 יצרן, בעברית ו/או באנגלית+ תרגום לעברית.

 : המערכות שיוצעו הינן .2.3.1

  לעיל אשר עומדת בתנאי הסף. 3.2כהגדרתה בסעיף  ת חיישני נסיעה לאחור:מערכ .2.3.1.3

לעיל ואשר  3.2כהגדרתה בסעיף  -מסחרייםת מצלמת נסיעה לאחור לרכבים מערכ .2.3.1.2

 מסך והן לצג מסוג מראה.מסוג עומדת בתנאי הסף, ובעלת יכולת להתחבר הן לצג 

לעיל ואשר עומדת בתנאי הסף,  3.2כהגדרתה בסעיף   -רכב כבד -מצלמת  מערכות .2.3.1.1

 ובעלת יכולת להתחבר לצג מסוג מסך. 

 רכבי היחידות הן של חיישני נסיעה לאחורמובהר כי נכון ליום פרסום הזמנה זו, ההתקנות ב .2.3.9

, בהתאם מסוג מצלמת נסיעה לאחורמערכות  להתקין בעתיד גם המזמינה בכוונתאולם  .בלבד

 לשיקול דעתה הבלעדי. 

מובהר כי המזמינה שומרת לעצמה הזכות להתקין מערכות חיישני נסיעה לאחור המותאמים  ./2.3.3

 המוצעת תתאים לכך.לרכב מסחרי, גם ברכב כבד, ובלבד שהמערכת 

  

 הוראות כלליות .2.3.33

, על המערכת יחולו והמערכת נוסף על האמור במסמכי המכרז, בדין ובהוראות יצרן0יבואן הרכב

 ההוראות הבאות:

 .התקנת המערכת לא תפגע בעמידת כלי הרכב בתקנות התעבורה .2.3.33.3

הרכב ומיקום  של  התקנת המערכת לא תפגע בפעולה תקינה של מערכת כריות האוויר .2.3.33.2

 לא יסכן את הנוסעים בזמן פתיחת כריות האוויר בעת תאונה.  צג המסך

רך ולצ אם וככל שידרשו מקבלי השירותים במערכתהספק מתחייב לבצע שינויים  .2.3.33.1

בהגדרתו  וביצוע שינויים אלו לא יפגע התאמתה לדרישות הספציפיות בעת ההתקנה.

 של המוצר כמוצר מדף הנדרש בתנאי ההזמנה.

ולא יגרמו  לא תפגע בזווית העזיבה ומרווח הקרקע של הרכב המקורי, רכתעהמתקנת ה .2.3.33.0

עודיים עליו כגון יהפרעות אלקטרו מגנטיות בינו לבין מערכות הרכב והתקנים י

 .'מכשירי קשר וכו

 רכבי של המיוחדיםבתנאי הסביבה תעמוד  ,על גבי הרכבה התקנתכולל   ,המערכת .2.3.33.0

דרכים  כבישים,העבירות שלהם, לנסיעה ע"ג ע"פ כושר  ,מיועדיםרכבים אלו  .היחידות

לנסיעה בדרכים לא ובוץ  דרכי כורכר, חול, דרכי עפר סלולות, מפותלות וצרות,

 על כל המשתמע מכך.מוכשרות בשטח 

 הנסיעה לאחורלחיישני  הנחיות .2.3.32

 המערכת תופעל עם שילוב תיבת ההילוכים להילוך אחורי. .2.3.32.3
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בפגוש האחורי אשר יותקנו אחוריים  נסיעה לאחורהמערכת תכלול ארבעה חיישני  .2.3.32.2

 של הרכב. 

 יהיו צבועים בצבע הפגוש. נסיעה לאחורהחיישני  .2.3.32.1

המערכת תכלול צג לד דיגיטאלי צבעוני עם סימוני אזהרה מימין ומשמאל לרכב  .2.3.32.0

מיקום הצג יהיה  כשבמרכז הצג תצוגה נומרית של המרחק בין הרכב למכשול.

 או כפי שתורה המזמינה ו0או מי מטעמה.בחלקו הקדמי של הרכב 

בנוסף לסימוני האזהרה האמורים לעיל, ברגע שהמערכת תזהה מכשול קיים אשר  .2.3.32.0

מטר ומטה מהרכב, תופעל מערכת צפצוף )ביפ( בקצב הולך וגובר כאשר  2נמצא 

 ס"מ מהמכשול. /1של שיאו של הצפצוף האמור יהיה כאשר המכשול נמצא במרחק 

מעלות:  /0 –בזווית אופקית גדולה מ ותקן יהנסיעה לאחור זוויות מעקב: חיישן  .2.3.32.0

H>60 מעלות:  /0 –. ובזווית אנכית גדולה מV>60. 

 המערכת לא תשפיע בכל דרך על תאורת הנסיעה לאחור ועל תאורת הבלמים. .2.3.32.1

 הוא מורכב. בוהמתח החשמלי של המערכת יהיה מותאם למתח החשמלי של הרכב  .2.3.32.1

 (.המח המתחבר לגלאים יהיה בחלקו הפנימי של הרכב )בתוך תא המטען .2.3.32.9

 צמת חוטי החשמל יהיו עם מוליך איכותי התואם את דרישות הפעלת המערכת. ./2.3.32.3

המסך יחובר לשאר חלקי  .למערכת שטח כיסוי אחורי בכל רוחב הרכב לפחות .2.3.32.33

 המערכת.המערכת עם חוט ומחבר ויאפשר ניתוק המסך משאר חלקי 

 לילה זהים.ולמערכת ביצועי יום  .2.3.32.32

אספקת מקור המתח להפעלת המערכת תהייה עם הפעלת מתג ההצתה ולא בחיבור  .2.3.32.31

 ישיר למצברי הרכב.

)גם ברכבים עם  ולא באמצעות הדבקה לרכב באמצעות קידוחהמערכת תתחבר  .2.3.32.30

  פגוש ממתכת(.

 277נוספת וקבועה בת , למציע זוכה תשולם תמורה צעת המחירכאמור בנספח ה -*הערה

 . הדורש קידוח בפגוש מתכת חיישני נסיעה לאחור בגין התקנת מערכת כולל מע"מ  ₪

 המתכת בהם יעשה המציע שימוש לצורך ההתקנה ובכללם ברגים, יכל אביזר .2.3.32.30

יעברו טיפול ויצבעו בתנור כנגד חלודה ואומים וכו' יהיו עשויים ממתכת אל חלד 

 עמידים כנגד חלודה.יהיו ו

 עמידים בפני מים.יהיו המערכת וכל האבזור  .2.3.32.30

 רכב כבד ורכב מסחרי נסיעה לאחור תומצלמל יותהנחיות בסיס .2.3.31

המיועד רכב הלהתקנה בכלי  עודיתייהינה מצלמה  ,בהגדרתה ע"י היצרן ,המצלמה .2.3.31.3

 להתקנתו )לפי סוג הרכב ומהותו(.

 המערכת תאפשר לנהג הרכב ממקום מושבו לראות את מירב תמונת הרוחב  .2.3.31.2

 של כלי הרכב מאחור. )בשאיפה לכל הרוחב(
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רצופה ולא מעוותת של  חלקה, תמונה ברורה,הצג )מסך או מראה( המערכת תציג על  .2.3.31.1

 החלק האחורי של הרכב.

 בכל דגם. יחידה המזמינהבתא ייקבע יחד ובאישור ה צג מסוג מסךמיקום סוג ו .2.3.31.0

 :הבאות המצלמות יותקנו באחת מהדרכים  .2.3.31.0

 .מצלמה להתקנה בפגוש .2.3.31.0.3

מצלמה מוגנת במסגרת מתכתית ובעלת מארז מתכתי שיוצר ע"י     .2.3.31.0.2

 בעלת מבנה קשיח וחזק לצורך עמידות. ,היצרן

המצלמה תותקן על גבי מתקן  בנוסף למתקן המקורי של המצלמה,   .2.3.31.0.1

וימקם את המצלמה מחוץ  אשר יחובר על הרכב ,התקן אחראו  מתכת

תקן מה ל יותר.כך שיאפשר שדה ראייה גדו לחלק האחורי של הרכב,

באופן שיאפשר  יחובר לרכב ע"י ברגים ואומים )לא ברגים קודחים(

התקן המצלמה לרכב  פירוק והחזרתה למקום מספר רב של פעמים.

 הראיה של המצלמה.ית ויאפשר ביצוע כיוון זו

בתנאי  ccdוהן מבוססות חיישן  cmos ניתן להציע הן מצלמות מבוססות חיישן .2.3.31.0

שהתמונה המתקבלת תהייה איכותית וניתן יהיה להבחין בתמונה ובפרטים בתוכה 

 מ' מהפגוש בתנאי אור וחושך. 3.0ממרחק של לפחות  היטב,

 .510x492 NTSC 512x582 PALלפחות של המצלמה בעלת רזולוציה0פיקסלים  .2.3.31.1

טרה תוך מ יחידה המזמינה,מיקום וכיוון המצלמה ייעשה בתיאום עם ה תכנון, .2.3.31.1

 להשגת שטח נראות מקסימלי מאחורי הרכב.

 ip67המצלמה תהייה אטומה לכניסת מים ואבק ותעמוד בדרישות תקן איטום  .2.3.31.9

 מעלות. /3מרווח סובלנות   מעלות. /32-זווית צפייה של המצלמה כ לפחות.

למצלמה יכולת עבודה ושידור תמונה ע"פ דרישות המפרט בסביבת הארה מינימלית  ./2.3.31.3

 .LUX 3-מ השווה או קטנה

 המצלמה המוצעת תהייה מצוידת תאורת אינפרא אדום באמצעות לדים. .2.3.31.33

אספקת מקור המתח להפעלת המערכת תהייה עם הפעלת מתג ההצתה ולא בחיבור  .2.3.31.32

 ישיר למצברי הרכב.

 לאחור.הפעלת מערכת המצלמה והמסך תיעשה עם שילוב ידית ההילוכים לנסיעה  .2.3.31.31

 למסכים יותהנחיות בסיס .2.3.30

בצבע  480x234צבעוני רזולוציה לפחות  LCD 1מסך להתקנה על גבי מראת הרכב  .2.3.30.3

יותקן על /בקשת המזמין)אם קיים במלאי הספק(שחור 0אפור כהה0צבע אחר ע"פ 

 רכב מסחרי בלבד. 

בצבע   480x234צבעוני, רזולוציה לפחות LCD  1מסךצג מסוג המערכת תכלול  .2.3.30.2

יותקן אשר שחור0אפור כהה0צבע אחר ע"פ בקשת המזמין )אם קיים במלאי הספק( 
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לפי  -היחידה )יותקן על רכב מסחרי ו0או על רכב כבדבתיאום עם  בתא הנוסעים

 דרישות היחידה(. 

 נסיעה לאחור מצלמתכאמור בנספח הצעת המחיר, הצעת המחיר של כל מערכת  -*הערה

 עודי לסוג המצלמה )מסחרי או כבד(. מסך בנפרד, הי תימדד עם

המזמינה מבהירה בזאת כי שמורה לה הזכות המלאה, שלא להסכים לקבל על אף כלל האמור לעיל, 

מערכת מיצרן ו/או מסוג מסוים, גם אם היא בעלת כלל הנתונים כאמור, משיקולים ענייניים ו/או 

 בעניין זה. מקצועיים ו/או כל שיקול אחר. לזוכה תעמוד הזכות לשימוע 

 

  התקנת המערכת על ידי המציע הזוכה 2.2

זכה מציע במכרז ונחתם הסכם ההתקשרות, וביקשה המזמינה התקנת מערכות, יתקין  .2.2.3

המציע הזוכה את המערכות ברכבי המזמינה, לפי בקשתה ועל פי הזמנה מפורטת 

 בכתב. 

 המציעו0או במרכזי התקנות של המזמינה אצל היחידה תקנת המערכת תבוצע ה .2.2.2

 .איש הקשר ביחידהבאמצעות  בהתאם להוראת  היחידה המזמינה

 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה. 1 לכל היותר זמן ההתקנה יהיה .2.2.1

 , במועדים האמורים לעיל.המערכתמציע יחזיק מלאי, שיאפשר התקנת  .2.2.0

 כמות המערכות שבכוונת המזמינה להזמין 2.3

להזמין אינה ידועה ומשתנה מעת המזמינה מבהירה כי כמות המערכות אשר בכוונתה  .2.3.1

 לעת בהתאם לדרישות היחידות השונות ולמצבת הרכב המתעדכנת מעת לעת.

סה"כ  מבלי לפגוע באמור לעיל, ממוצע המערכות השנתי שהמזמינה מזמינה עומד על  .2.1.2

 .לשנהחיישני נסיעה לאחור  מערכות //1 -כ

 וע. כמות וסוג המערכות שיירכשו ע"י היחידות בעתיד, אינו יד .2.1.1

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת לכמות המערכות שיירכשו,  .2.1.0

אם יירכשו על ידה מידי המציע הזוכה. מספר המערכות שיירכשו על ידי היחידות 

הממשלתיות השונות ו0או ענבל הינו כפוף למגבלות תקציביות החלות על המדינה ו0או  

לרכישת המערכות כאמור. בנוסף, ענבל שומרת לכל החלטה אחרת של המדינה ביחס 

 יבואן הרכב.מאו לרכשם  תולעצמה את הזכות שלא לרכוש כלל את המערכ

 תחזוקה, אחריות ושירות 2.4

יהיו תקינות  ליחידותעל כל סוגיהן הנמסרות  המערכותאחראי לכך שהזוכה  מציעה 2.0.3

 פגמים בתכנון, טעויות, ,ליקויים ותונטול ועונות לביצועים המוכתבים בהזמנה זו,

של מסמך תכולת תנאים לולהגדרות  ותבביצועים ובאיכות העבודה ומתאימ בחומרים,

 .שלו המשנה קבלני"י ע בוצעו אם ובין הספק יהעבודה בין אם בוצעו ע"
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לגבי אופן ביצוע לפי הוראות היבואן בהתאם לדגם הרכב והמערכות תקין את מציע י 2.0.2

עדכונים לגבי הוראות היבואנים חלים על המציע  .העברת המתח והתקנת הצג ,הקידוח

 ועליו בלבד.

של היצרן הן  (למעט אירוע תאונתי)לכל מקרה  מלאה אחריות ולכלי המוצעותת והמערכ 2.0.1

תכלול גם  אשר  תןמיום רכיש חודשים 32 למשך והן של המציע עצמו או היבואןו0

אחריות לצבע של החיישן, להתקנה, לאיכות המוצר, לתפקודו ולכל עניין אחר הקשור 

 במישרין ו0או בעקיפין למערכות המוצעות.

 ועוד. החלפה ותיקון ציוד פגום תיקוני שבר, שירותי התחזוקה יכללו תיקונים כגון 2.0.0

אחזקה  חייב שתהיה תשתית ,כולל פריטי ההתקנה על הרכב ,למערכת המסופקת 2.0.0

 מתאימה הכוללת בעלי מקצוע ומלאי חלקי חילוף לביצוע עבודות תיקון מזדמנות. 

או בהחלפת המערכת במידת הצורך לשם ו0האחריות מחייבת את המציע הזוכה בתיקון  2.0.0

 פעולת המערכת בצורה תקינה ומלאה. 

לאחר אירוע ו0או התקנת מערכת חדשה )לרבות שירות תיקונים ו0או החלפת המערכת  2.0.1

 . מפורטים בהזמנה זאת על כל נספחיהיהיו בהתאם לכל התנאים ה (תאונתי

 אםהמציע הזוכה יספק שירות תיקונים  ,תקופת האחריות ו0או השירות פקעה 2.0.1

מעבר לתקופת באמצעותו ו0או אם באמצעות צד ג' שאושר על ידי המזמינה, גם 

שירות התיקונים . תהיה מעוניינת בכךהיחידה הממשלתית בתשלום, כל עוד  ,האחריות

 יתבצע מול היחידה הממשלתית ובמימונה.

, בפריסה ארצית לכל היותרעבודה ימי  1ביצוע התיקונים, ככל שיידרש, ייעשה תוך  2.0.9

 לעיל ובתיאום מול איש הקשר ביחידות המכוסות בקרן. 3.2כאמור בסעיף 

 .("המבוקשים השירותים")להלן: 

 

 

 

 

 

 -סף יתנא -3 פרק-

 תנאי הסף .3

, על כל התנאים הבאים בעצמורשאי להגיש הצעה מציע העונה אלא אם נאמר אחרת, במפורש בסעיף זה, 

 במצטבר: 

 בעל ניסיון כדלקמן:מציע  .1.3

בעל וותק של שלוש שנים לפחות במכירה והתקנת מערכות התרעה לנסיעה לאחור ו0או  .1.3.3

 מערכות מיגון לרכב.
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מערכות חיישני  ///3ה של לפחות ביצע  מכירה והתקנבמהלך שלוש השנים האחרונות  .1.3.2

 נסיעה לאחור לציי רכב )במצטבר(.

מצלמות נסיעה  /0האחרונות ביצע המציע מכירה והתקנה של לפחות שלוש השנים במהלך  .1.3.1

 .לכלל לקוחותיו במצטבר לרכב כבד ו0או לרכב מסחרילאחור 

 :כדלקמן ניסיון עם יצרן ודגם המערכתמציע בעל  .1.3.0

מערכות חיישני  //30השנים האחרונות המציע מכר והתקין לפחות  חמשבמהלך  .2.3.30.1

 מהיצרן של הדגם המוצע.נסיעה לאחור 

מערכות  //3המציע מכר והתקין לכלל לקוחותיו לפחות במהלך השנתיים האחרונות  .2.3.30.0

 לרכב מסחרי ו0או לרכב כבדמצלמות נסיעה לאחור  20חיישני נסיעה לאחור, ולפחות 

 .יםהמוצעמהדגמים 

 :מחזור כספי .1.2

או  2/32לשנת  (₪ ///,//1) ₪אלף שלוש מאות  לפחות של כספי מחזור בעל להיות המציע על

 .2/31לחילופין לשנת 

 :ארצית פריסה .1.1

תיקון והתקנה, פירוק  יביכולתו לתת שירותו, לעיל 3.2 בסעיף כאמור מלאה ארצית פריסה בעל

  בכל חלקי הארץ.

      יכול ותעשה באמצעות קבלן משנה מטעם המציע.( 3.3זה )סעיף תת האמור בסף ה*עמידה בתנאי 

 בעל רישיון מטעם משרד התחבורה לסחר במוצרי תעבורה. .1.0

 :נתינת השירותים המבוקשים במלואם .1.0

 השירותים כלל מתן לשם הדרוש אחר עניין וכל האדם כח המיומנות, היכולת, לו יש כי יצהיר המציע

 במצטבר. להזמנה, 2 בסעיף רבותל המכרז מסמכיב המפורטים המבוקשים

  : םנספח תצהירי –להזמנה  נספח א'הגשת  .1.0

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

, על התצהירים המפורטים בנספח א', לחתום בסוף המסמך בחתימה מלאה וכן להחתים 3913 –

 עורך דין לצורך אימות חתימתו.

כנדרש בחוק עסקאות גופים ו כנדרש במסמכי המכרז על המציע להיות בעל כל האישורים .1.1

 :("חוק עסקאות גופים ציבוריים"ן: )להל 3910-ציבוריים, התשל"ו

מפקיד השומה ו0או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת תקף אישור  .1.1.3

 .3910 -מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף התשל"ו

 אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.  .1.1.2

לעניין תשלום  3910 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עומד בדרישות סעיף  .1.1.1

 שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

 תעודת עוסק מורשה.  .1.1.0
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 :הצעה ערבות .1.1

מאת תאגיד בנקאי אשר הינו בעל  ובלתי מותניתעל המציע להמציא לענבל ערבות אוטונומית 

של  סכוםב ,3913 -( לחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א2)א()0( או סעיף 3)א()0רישיון לפי סעיף 

(, להבטחת מלוא התחייבויותיו "ערבות הצעה"אלפים שקלים חדשים( )להלן:  עשרת) ₪ ///,/3

 0.0כאמור בכל דין והכללים כאמור בסעיף  על ערבות זו יחולו הכללים של המציע על פי הזמנה זו.

 להזמנה זו.

 מסמכים להוכחת תנאי הסף: .1.9

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

 האישורים והמסמכים הבאים:

טפסים  -'א נספחיציג מציע את  -1.0, 1.0, 1.1 ,1.2 ,1.3 פיםלהוכחת עמידתו באמור בסעי .1.9.3

 , כאשר הינם חתומים ומאומתים כדין.3-1

, בתוקף מלאשיונות, ייציג המציע טפסים ור -1.1, 1.0 פיםלהוכחת עמידתו באמור בסעי .1.9.2

 מטעם הרשות המוסמכת. 

יצרף המציע ערבות הצעה, בנוסח המדויק כאמור , 1.1להוכחת עמידתו באמור בסעיף  .1.9.1

  להזמנה. 9טופס מס'  -א'נספח ב

מבלי לפגוע בכלליות האמור, המזמינה שומרת לעצמה הזכות, אך אינה חייבת, לפי שיקול דעתה 

הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, כולם או חלקם, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע 

סיונו ויכולתו של המציע ו0או מי ידקלרטיביים בכל הקשור לנ חסר ו0או המלצות ו0או אישורים

 . קשור במכרז זה, בתנאי הסף כמפורט לעילמטעמו ה

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

 

 

 

 

 

 -4 פרק-

 מבנה ההצעה  .4

 שלהלן. 0על ההצעה להכיל את כלל המסמכים כמפורט בפרק  .0.3

אותו יש להגיש  הסכםעל המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד למעט את ה -מספר העותקים של ההצעה .0.2

בשלמותה לרבות  תובשני עותקים חתומים כדין. על המציע להשאיר ברשותו העתק נאמן למקור מהצע

 על כל נספחיו. הסכםה

 :חתימה על ההצעה .0.1

 חתומה בחותמת חברה. להציע הצעותההזמנה עותק אחד של המציע יגיש  .0.1.3
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בכל עמוד ועמוד, עותקים של ההסכם חתומים מקור, לרבות ראשי תיבות  2המציע יגיש  .0.1.2

  הן בהסכם עצמו והן בכלל הנספחים לו.

 בעניין הנספחים להסכם: 

אין להגיש בשלב זה את נספח הביטוח כאשר הינו חתום ע"י חברת  -פוליסת ביטוח

הביטוח, יש להגיש מסמכים אלו ריקים, חתומים בראשי תיבות המציע בכל עמוד. 

ע"י חברת יגיש מסמכים אלו בדיוק, חתומים הזוכה מציע ה)לאחר הודעת הזכייה 

 הביטוח(. 

בשלב הגשת ההצעות יש להגיש את ערבות ההצעה חתומה ומלאה  -בעניין הערבות

. את ערבות הביצוע )המצורפת ערבות הביצוע )אשר מצורפת להסכם(, לא את מהבנק

חר )לאלהסכם( יש להגיש ריקה חתומה בראשי תיבות מורשי החתימה במציע בלבד.  

אשר תחליף את  ערבות הביצוע חתומה ע"י הבנקהודעת הזכייה המציע הזוכה יגיש 

 (. ערבות ההצעה

כאשר הינם חתומים מקור ומאומתים על ידי  1-3טפסים  – 'א נספחהמציע יגיש את  .0.1.1

 בהתאמה(.  -הגורם המוסמך )עו"ד0 רו"ח

ומאומת כדין  בעותק אחד חתום מקורכאמור בנספח ב' המציע יגיש את הצעת המחיר  .0.1.0

 במעטפה נפרדת. 

מלאה חתומה  9טופס מס'  -א'נספח בהמציע יגיש את ערבות ההצעה כלשונה כאמור  .0.1.0

 ע"י הבנק.

 מציע רשאי לצרף, בנוסף לאמור במסמכי ההזמנה, פרופיל חברה ו0או מסמכים נוספים. .0.1.0

 לעיל.  0הצעת המציע תכיל את כל מסמכי ההזמנה והנספחים הנדרשים כמפורט בפרק  .0.1.1

מציע אשר לא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש ,עשוי לגרום לפסילת  .0.1.1

 הצעתו.

המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת המציע )אם רלוונטי( בכל מקום  .0.1.9

 בו התבקש.

 ההצעה כללים נוספים החלים על .0.0

ספחיה, למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו0או תנאי המופיעים  בהזמנה על נ .0.0.3

והוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בהזמנה זאת 

 על נספחיה.

ובנספחיו  הסכםכל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההזמנה על כל נספחיה, בתנאי ה .0.0.2

ו0או כל הסתייגות על ידי תוספת בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דרך אחרת, 

 לפסילת הצעתו.עלולים לגרום 

עשה מציע שינויים במסמכי ההזמנה, בניגוד לאמור לעיל, ולא נפסלה הצעתו על ידי  .0.0.1

המזמינה, שינוי זה יחשב כבטל ומבוטל ואין ולא תינתן לו כל משמעות מכל סוג והמציע 
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יראה כמי שהסכים לכלל האמור במסמכים המקוריים כשם שפורסמו באתר ענבל ערב 

   יום הגשת ההצעות.

 ההצעה ערבות .0.0

 לעיל, יחולו הכללים כדלהלן: 1על ערבות ההצעה כאמור בסעיף 

מאת בנק ישראלי. הנערב0המבקש הרשום בכתב  -ערבות ההצעה תּוצא לטובת ענבל  .0.0.3

 הערבות לקיום המכרז חייב להיות המציע עצמו.

 להזמנה. 9טופס מס'  -א'כנספח ערבות ההצעה תהיה בנוסח המצורף  .0.0.2

 -א'כנספח על המציעים להגיש את ערבות ההצעה באופן מדויק התואם לנוסח המופיע  .0.0.1

יש לציין במסמך  -בכלל זה נדרשת תשומת לב המציעים לסכום המבוקש 9טופס מס' 

 הערבות את סכום הערבות ואולם אין לציין במסמך הערבות כי הסכום כולל מע"מ. 

אלא אם דרשה ענבל את   2/30./3./3עד ליום הערבות לקיום המכרז תהא תקפה  .0.0.0

ימים נוספים )ואז המציע יהיה  /0 -הארכתה ו0או את הארכת תוקף הצעת המציע ב

 מחויב להאריך במקביל את תוקף הערבות לקיום המכרז(, בהתאם לאמור בהזמנה זו.

ולגרום , עלולה להפסלערבות שתחרוג מהכללים האמורים בסעיף זה על תת סעיפיו  .0.0.0

 על הסף.לפסילת ההצעה 

המזמינה תשיב הערבות לידי המציע בסמוך לאחר הודעת דחייה של ההצעה ו0או בסמוך  .0.0.0

 עם המציע הזוכה.  הסכםלאחר החתימה על ה

המזמינה תהה רשאית להציג הערבות לפירעון ולחלט את כל הסכום הנקוב בה ו0או חלק  .0.0.1

ע מהצעתו ו0או לא בכל מקום שבו חזר בו מצילרבות מימנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו0או סרב למלא אחר הדרישות מימנו בעקבות 

ו0או שלא עמד במלוא  הסכםזכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר חתימת ה

התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו0או שסטה בכל דרך אחרת 

 מהוראות המכרז. 

ין הסתלקותו של המציע מהמכרז יהא חייב הוא למזמינה פיצויים מוסכם בזה כי בג .0.0.1

אשר באפשרות המזמינה לגבותם  ₪ ///,/3מוסכמים ללא צורך בהוכחת נזק בסך של 

 באמצעות חילוט ערבות ההצעה. 

כלל האמור לעיל, הינו בנוסף לאמור בכל דין ואין באמור לעיל משום פגיעה בכל זכות  .0.0.9

 ה מכח כל דין. ו0או עילה העומדת למזמינ

 

 -5 פרק-

 המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו: .5

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

 המודגשת בכל תת סעיף כמצוין להלן:
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מסמך, איזה תנאי סף הוא תשומת לב המציעים כי עליהם לסמן כל , 3האמור בסעיף כלל את  – 1חוצץ  .0.3

  מגשים!

, מסמכי ההזמנה להציע הצעות )פורסם בנפרד(,  הגשת  נספח ג' להזמנה -על נספחיו הסכםה – 2חוצץ  .0.2

 ככל שפורסמו לרבות תשובות לשאלות ההבהרה.-הבהרות שפורסמו

 ראשי לרבות  מקור בשני עותקים, חתום על נספחיו (הסכםעל המציע להגיש את נספח ג' להזמנה )ה

 תיבות בכל עמוד ועמוד.

 .על המציע להגיש את מסמכי ההזמנה כאשר הם חתומים בחותמת המציע 

 .על המציע להגיש את כלל ההבהרות שפורסמו, לרבות מסמך תשובות ההבהרה 

 .להזמנה 9טופס מס'  -א'נספח הגשת   -הצעה ערבות  – 3חוצץ  .3.5

 כלשונו!  9טופס מס'  -א'נספח תשומת לב המציעים כי עליהם להגיש את * 

 

, כל שלושת המערכות המוצעות של הטכנימפרט ההגשת מסמך המפרט את  -מפרט טכני  – 4חוצץ  .0.0
על המציע להציג מפרט טכני מפורט של המערכת המוצעת, בשפה העברית, הכולל  מערכת, תוצג בנפרד.

 גם ארץ ייצור, שנת כניסת המערכת לשימוש וכל פרט המעיד על מבנה ואיכות המערכת. 

ות על המערכת של על המציע להגיש עותק של כתב האחרי - אחריות מטעם היצרן או היבואן – 5חוצץ  .0.0

  ודשים.ח 32למשך  היצרן או היבואן

כת לרבות התקנתה ות על המערעל המציע להגיש עותק של כתב האחרי -אחריות מטעם המציע -6חוצץ  .0.0

 חודשים. 32והמתקנים הקשורים בה למשך 

להוכחת אמות המידה וכל מסמך אחר שלא צורף קורות חיים, ניסיון, מסמכים  -יתר המסמכים -1חוצץ  .0.1

 במסגרת חוצץ אחר.

 נספח ב' להזמנה, הגשת הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת!  -הצעת המחיר .0.1

 

 

 

 -6 פרק-

 אמות מידה ומשקולות לבחירת ההצעה הזוכה .6

 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה יתבססו על שיקולי איכות ועלות כדלקמן: 

  (37%) שקולי איכות .א

איכות  ,המערכת איכותותק מקצועי, מוניטין של המציע, ויתרון לניסיון, כשם שיפורט בהמשך, יינתן 

 התרשמות כללית.ו ההתקנה
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הניקוד בסעיף זה יינתן בהתאם  –הערכת איכות המערכת המוצעת ואיכות השירות אשר ניתן ע"י המציע 

 .אשר יתקבלו על המערכת ועל המציע המלצותאיכות, כמות ההתקנות ול

נסיעה לגבי מערכת חיישני רכבים  177ג, אשר לא הותקנה בלפחות כשם שהוסבר, לא תוצג מערכת, מכל סו

 .רכבים 25לפחות לרכב כבד ו לרכב מסחרית ות מצלמו. לגבי מערכלאחור

 ( 17%) שיקולי עלות .ב

 הצעת מחיר לאספקה0מכירה של המערכת כולל התקנה ואחריות למוצר., שפורטכשם 

 (%73) נקודות 73 ניקוד איכות .0.3

 ההצעה.אמות המידה לבחינת  .0.3.3

בדק המערכת עפ"י י, ת(3-)שלב א' ניקוד האיכות מחולק לשני שלבים. בשלב ראשון .א

 -הבאהאפשריות כציון מעבר לשלב  30נקודות מתוך  /3על המציע לקבל לפחות  המלצות.

  . 2-שלב א'

 תיבדק המערכת על ידי שמאי מטעם ענבל.  (2-לניקוד האיכות )שלב א' בשלב השני .ב

שלב אמות המידה, יעבור בהאפשריות הנקודות  /1נקודות מתוך  20רק מציע שיקבל לפחות  .ג

 לשלב פתיחת מעטפות הצעת המחיר. 
 

 1-א'אמות מידה לבדיקת המערכת שלב  .0.3.3.3

ניקוד  אמת המידה הנבדק

 מקסימאלי

+מערכת  מציע

 מיצרן

מיצרן  חיישני נסיעה לאחור כמות מערכות .א

התקנות : המציעשסיפק והתקין הדגם המוצע 

שהתבצעו באמצעות המציע מעבר לדרוש בתנאי 

 – בלהזמנה להציע הצעות(  1.3.0.3הסף )סעיף 

תזכה   חודשים שקדמו לפרסום מכרז זה 20

רכבים  //0נקודה לכל חצי לניקוד איכות של 

 נקודות. 2.0 -נוספים, עד ל

מערכת שגם נמכרה וגם הותקנה ע"י רק תוצג 

 מציע.

גם באמצעות קבלן משנה  -ההתקנותלעניין 

 מטעם המציע.

 

 

2.0 
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+ מערכת  מציע

 מהדגם המוצע

מהדגם כמות מערכות חיישני נסיעה לאחור  .ב

אספקה  – שסיפק והתקין המציע המוצע

והתקנת חיישני נסיעה לאחור: התקנות 

שהתבצעו באמצעות המציע מעבר לדרוש 

להזמנה להציע  1.3.0.2בתנאי הסף )סעיף 

הצעות( תזכה   לניקוד איכות של חצי נקודה 

 נקודות. 2.0 -רכבים נוספים, עד ל //0לכל 

מערכת שגם נמכרה וגם הותקנה ע"י רק תוצג 

 מציע.

גם באמצעות קבלן משנה  -לעניין ההתקנות

 מטעם המציע.

2.0 

+ מערכת  מציע

מצלמת לרכב 

 מסחרי ו0או כבד

רכב מסחרי  -נסיעה לאחור ת מצלמתומערכ .ג

 -רכב כבד -נסיעה לאחור ומערכת מצלמת

רכב  -אספקה והתקנת מצלמת נסיעה לאחור

 רכב כבד -ו0או מצלמת לנסיעה לאחורמסחרי 

אספקה והתקנות שהתבצעו  :)במצטבר(

באמצעות המציע מעבר לדרוש בתנאי הסף 

חודשים שקדמו  20 – בלהזמנה(  1.3.1)סעיף 

חצי תזכה   לניקוד איכות של  לפרסום מכרז זה

 נקודות. 2 -רכבים נוספים, עד ל //2נקודה לכל 

מערכת שגם נמכרה וגם הותקנה ע"י רק תוצג 

 מציע.

גם באמצעות קבלן משנה  -לעניין ההתקנות

  מטעם המציע.

2 

, על 0מציע יציג רשימת ממליצים כאמור בטופס  .ד מציע + מערכת

לקוחות  ציי רכב שהם ממליצים אלו להיות

ו0או  מאותו היצרןהמציע להם הותקנו מערכות 

של מערכת חיישני הנסיעה לאחור  הדגם

 המוצעת. 

 2מציע יינתן ניקוד על פי בדיקה של לפחות ל

שיגיש המציע ממליצים מתוך רשימה  המלצות

על פי  (0טופס מ' – א בנספח) במסגרת הצעתו

 שאלות שיוצגו לממליצים. 

1 
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הם תפנה ירשימת השאלות והממליצים אל

  שארו חסויים.יהמזמינה י

יובהר כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות 

 רצונהלנקד סעיף זה על בסיס מידת שביעות 

 המציע עםות קודמות מאופן ביצוע התקשרוי

לתקנות חוק חובת  22והכל בכפוף לתקנה  בלבד

 . 3991 –המכרזים התשנ"ג 

יודגש כי במקרה זה האחרון, יצוין הגורם 

 הממליץ במזמינה.

 

 נקודות. 30: 3-א 0.3.3.3ה"כ ניקוד אפשרי לשלב ס                       

 

)שלב  6.1.1.1האיכות הכולל לסעיף נקודות בציון  17רק מציע, אשר עבר את הסך של 

: 2-שלב א' -הבאהאיכותי יעבור לשלב האפשריות,  15מתוך , (לניקוד האיכות 1-'א

 ניקוד איכות המערכת.

 באיכות המערכת( 2-)א' אמות מידה לבדיקת המערכת שלב שני .0.3.3.2

ניקוד  אמת המידה הנבדק

 מקסימאלי

ת ומומחה מטעם ענבל יבדוק את טיב המערכ מערכת

ו0או ברכב  ןת, בין היתר על ידי התקנתוהמוצע

)במשרדי ענבל על רכב בו כבר הותקנה  ןבדיקת

ו0או  לחילופין בכל מקוםאצל המציע ו0או או ו0

ו0או עפ"י  (לשיקול דעת המזמינה -אחר סוג רכב

  בדיקת המערכות בכל דרך אשר תראה לו.

הגיע מציע לשלב בדיקה זו, על המציע להיות 

ימים מהודעת המזמינה אליו, לכל  /3מוכן, בתוך 

 אחת מאלה: 

ו0או לאתר אחר  למשרדי המזמינה להגיע  .א

ולבצע התקנות המערכות  לפי דרישתה

  .המוצעות )אחת מכל סוג( ברכבי המזמינה

במקרה זה עלות המערכות והתקנתן לרבות 

כל ציוד נלווה יהיו ע"ח המציע ולא יפורקו 

30 
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מהרכב עליו הותקנו ובכל מקרה לא יוחזרו 

 למציע. 

להתכונן להגעת המזמינה אליו לשם בדיקת  .ב

המערכות )אחת מכל סוג( אצל המציע, על 

 גבי רכבים מטעמו.

לרכב הנבדק ו/או כלל האחריות במקרה זה 

והעלויות הנלוות הינן על למערכת הנבדקת 

המציע ועליו בלבד לרבות כל נזק ו/או טענה 

 צד ג'.מתביעה ו/או 

 ע"י מומחה מטעם המזמינההשונות ת ואמות המידה לבדיקת המערכשל  2-א'שלב מובהר כי ב .0.3.2

 את הפרמטרים הבאים: , בין היתר יכללו

 נדרש ה לדגם התאמה .0.3.2.3

 .שבין חלקי המערכת החיבורים טיב .0.3.2.2

 .קיומם של הרכיבים הרלוונטיים להתקנת המערכת .0.3.2.1

 .אחורי הילוך שילוב בעת אוטומטית הפעלה .0.3.2.0

 .והתרעה לגילוי מינימלי אובייקט גובה .0.3.2.0

 .נדרש התרעה מרחק .0.3.2.0

 .נדרש אחורי כיסוי שטח .0.3.2.1

  .המתריע הצפצוף עוצמת .0.3.2.1

 .לאובייקט ההתקרבות עם עוצמתו או ההתרעה צפצוף תדירות שינוי .0.3.2.9

 .מתים שטחים של קיומם היעדר ./0.3.2.3

 .מצלמה כיוון .0.3.2.33

 .תמונה איכות .0.3.2.32

 .לפגיעה כלשהי ברכב מתגור המערכת לא  .0.3.2.31

 .מים וכו' בתנאי מזג אויר, העמידהמערכת  .0.3.2.30

 .קשים נראות בתנאי או בלילה תמונה איכות .0.3.2.30

 כל בדיקה אחרת ככל שיראה לנכון. .0.3.2.30
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נפסלה מערכת בתנאי מהתנאים האמורים לעיל בבדיקת מומחה מטעם המזמינה, למזמינה 

 נתון שיקול הדעת של פסילת המערכת כולה ו/או הצעת המציע כולה ו/או בקשה להצגת

מערכת חלופית, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה והמציע מוותר בזאת על 

 כל טענה בעניין זה.

המזמינה רשאית לדרוש מהספק בכל  בכל מקרה של ספק שהמערכת עומדת בדרישות ההזמנה,

שלב ע"פ שיקול דעתה הבלעדי להציג דו"ח בדיקת מעבדה או לשלוח את המערכת לבדיקת 

 הכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של ענבל. מה,מעבדה מטע

 ציון מעבר  

בשלב זה על המציע לצבור  -משלב בדיקת האיכות לשלב  רכבי העלותציון סף למעבר כשם שהוסבר, 

שלב רכיב העלות.  -2על מנת לעבור לשלב  (2-+ שלב א' 3-)שלב א' נקודות /1 נקודות מתוך  20לפחות 

מבלי לגרוע מן האמור, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות במקרים מיוחדים לשנות את ציון הסף 

גבוה מדי או נמוך מדי. במקרה זה,  2האמור לרבות במקרים בהם מספר המציעים שעלה לשלב 

 המזמינה תנמק את החלטתה בכתב.

 (17%) נקודות 17 –רכיב העלות  – 2שלב  .0.2

 כללי

 תכלול את הרכיבים הבאים:להזמנה ו 'ב נספחתוגש באמצעות הצעת המחיר של המציע 

 :בפירוט מרכיבי המערכתכל אחת מהמערכות המוצעות  מחיר .0.2.3

 .נסיעה לאחורחיישני  מחיר מערכת .0.2.3.3

רכב מסחרי הכוללת מחיר צג מסוג מסך  – נסיעה לאחור מחיר מערכת מצלמת .0.2.3.2

 מעלות המצלמה(.  ים)בהפרדת עלות מחיר הצג מסוג מראה+ צג 

)בהפרדת הכוללת צג מסוג מסך  – רכב כבד-נסיעה לאחור מחיר מערכת מצלמת .0.2.3.1

 . (המצלמה מעלות הצג מחיר עלות

 .שירות ותחזוקה ללא מע"מ המחיר יכלול את עלות המערכת כולל התקנתה .0.2.2

ואביזרי ההתקנה כולל מובהר בזאת כי הצעת המחיר כוללת את כלל אמצעי ההתקנה  .0.2.1

 עבודות לרבות, סטנד למסך, מתקן, חיווט או כל חלק אחר הנדרש להפעלת המערכת

 .עקיפה אם ובין ישירה אם בין, אחרת עלות כל/או ו שינוע, ההתקנה

 לא יכללו מע"מ. כלל המחירים בהצעת המחיר למעט אם נאמר במפורש אחרת,  .0.2.0

 המחיר הצעת ניקוד אופן

ניקוד עבור סעיף זה באופן יחסי לשאר המציעים כמפורט בנוסחת החישוב למציע יינתן  .0.2.0

 שלהלן:

 נקודות /1 –הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא הנקודות עבור רכיב העלות  .0.2.0

 בחלוקה הבאה: 

 יינתנו לחיישני נסיעה לאחור. (האפשריות /1נקודות מתוך  01) %/9 .0.2.0.3
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 -נסיעה לאחור למערכת מצלמת יינתנו (האפשריות /1נקודות מתוך  1.0) 0% .0.2.0.2

  .רכב מסחרי

 -נסיעה לאחור למערכת מצלמת יינתנוהאפשריות(  /1מתוך נקודות  1.0) 0% .0.2.0.1

 רכב כבד.

נקודות.  /1 –הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא הנקודות עבור רכיב העלות  .0.2.1

 הצעות המחיר האחרות יקבלו ניקוד יחסי כמפורט להלן:

 לפי הנוסחה הבאה:   Z i=  הצעה של שלוש המערכות )בהתאם לאחוז של כל מערכת( שיקלול

רכב ועוד הצעת המציע למערכת מצלמת  %/9הצעת המציע למערכת חיישני נסיעה לאחור כפול 

 .0%כפול רכב כבד  -ועוד הצעת המציע למערכת מצלמת 0%כפול  מסחרי

       Z  min: מתוך ההצעות המוגשותביותר הצעת המחיר הזולה המערכות ב 1שיקלול הצעה של 

 70min / Zi *Zציון משוקלל רכיב עלות = 

ציון הסופי של כל מציע יהיה סכום הניקוד של רכיב האיכות בתוספת ה -הציון הסופי .0.2.1

 הניקוד של רכיב העלות.

 מציע ראשון"(."מציע בעל הציון הסופי הגבוה ביותר יוכרז כמציע זוכה ראשון )ולהלן: .0.2.9

בטרם יוכרז מציע ראשון כמציע זוכה יעבור מציע ראשון את שלב ההתניה כאמור בס'  ./0.2.3

 שלהלן. 0.2.33

 שלב התניית הזכייה:  .0.2.33

 ימים את הדברים הבאים: 1בתוך יספק  ראשוןמציע  .0.2.33.3

למעבדה חיצונית באמצעות המזמינה, את מערכת חיישני  ספקי .0.2.33.3.3

 הנסיעה לאחור המוצעת. 

 .  ₪ ///,1עד מיידי בסך  שיק לפקודת ענבל בתאריך פרעון .0.2.33.3.2

רכב כבד  -נסיעה לאחור  מערכת מצלמת -אל המזמינה .0.2.33.3.1

 )המוצעת(, כאשר היא סגורה באריזתה.

, ת ועלות הבדיקה הינה על חשבון המציע בלבדועלות המערכ .0.2.33.3.0

 למען הסר ספק, מערכות אלו לא יוחזרו, בכל מקרה, למציע

 הראשון.

המעבדה החיצונית תבדוק את מערכת חיישני הנסיעה לאחור של המציע  .0.2.33.2

עפ"י פרמטרים שיועברו אליה מידי המזמינה ותעביר את ממצאיה הראשון 

 למזמינה. 

רכב כבד, על רכב מטעם  -נסיעה לאחור -המציע יתקין את מערכת מצלמת .0.2.33.1

 המזמינה לשם בדיקתה.

 המציע כמציע זוכה. את שלב התניית הזכייה יוכרז מציע ראשוןעבר  .0.2.33.0
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נכשל מציע ראשון בשלב התניית הזכייה למציע ראשון תעמוד הזכות להציג  .0.2.33.0

. מערכות אלו יישלחו העומדות בתנאי הסף מערכת חלופית לכל סוג נדרש

לבדיקת מעבדה חיצונית על ידי המזמינה ועל חשבון המציע ויחולו הכללים 

 הבאים:

שלב ההתניה, עבר מציע ראשון, בכל שלושת המערכות, ב .0.2.33.0.3

יחשבו המערכות שעברו את שלב ההתניה כמערכות אשר הוצגו 

מלכתחילה בהצעת המציע הראשון והמציע הראשון יוכרז 

 כמציע זוכה.

נכשל מציע ראשון פעם נוספת, בבדיקת אחת המערכות,  .0.2.33.0.2

המזמינה תעבור למציע הבא שלו הציון הסופי הגבוה ביותר 

 והוא יוכרז כמציע ראשון.

 ת ההצעה הזוכה ו/או חלוקת הזכייהאופן בחיר .0.2.32

במערכת תזכה אשר עברה את שלב ההתניה ההצעה בעלת הציון הסופי הגבוה ביותר 

 -נסיעה לאחור רכב מסחרי ומצלמת -נסיעה לאחור מערכות מסוג מצלמת הנסיעה לאחור,

 יבחנו באופן הבא :  )וביחד: "המערכות הנוספות"( רכב כבד

)בעל  הזוכה במערכת חיישני נסיעה לאחורשל המציע ככל שהצעת המחיר  .0.2.32.3

, למי מהמערכות הניקוד הסופי הגבוה ביותר למערכת חיישני הנסיעה לאחור(

 למערכות אלומההצעה הטובה ביותר  %/2 -פחות מבגבוהה, הינה  הנוספות

  מערכות אלו.יספק המציע הזוכה גם , אשר הוצעה ע"י מציעים אחרים

)בעל  הזוכה במערכת חיישני נסיעה לאחורככל שהצעת המחיר של המציע  .0.2.32.2

, למי מהמערכות הניקוד הסופי הגבוה ביותר למערכת חיישני הנסיעה לאחור(

אשר  מההצעה הטובה ביותר למערכות אלו, %/2 -מביותר  ,הנוספות גבוהה

יספק המציע אשר הצעתו למערכות אלו )בנפרד(,  הוצעה ע"י מציעים אחרים,

  הינה הטובה ביותר.

מינה שומרת לעצמה הזכות במקרה זה לפעול בכל אחת מהדרכים המנויות בסעיף המז

 לעיל. 3.33.0

מכרז זה תינתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת ב .3.5

. על המציע אשר המערכת המוצעת מטעמו הינה טובין מתוצרת הארץ 3990-הארץ( התשנ"ה

 . כאמור בתקנות מסמכים המעידים על כך ףלצרכהגדרתם בתקנות הנ"ל 

 

 -1 פרק-

 דרך הגשת ההצעות ובחינת ההצעות .1

 הגשת ההצעה .1.3

הסף האמורים לעיל, הבין את מהות הגשת ההצעה פירושה כי המציע סבור כי הינו עומד בתנאי  .1.3.3

, הסכים לכל תנאיה ובטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע השירותים המבוקשים
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בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע האפשרי, 

 ו0או לא הבין פרט ו0או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה,  על כל פרטיו וחלקיו.

על  הסכםהגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ההליך על נספחיו, לרבות ה .1.3.2

 ו0או תוספת.נספחיו והכול בלא שינוי 

ימים מהמועד האחרון להגשת  /9הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך  .1.3.1

 ימים נוספים, אם ענבל ביקשה בכתב את הארכת המועד מהמציע. /0ההצעות, או 

המציע מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם נכונים ומלאים. המציע  .1.3.0

פת באופן מהימן, תקף ומדויק את המציע ופועלו. ידוע למציע כי מילוי מתחייב כי הצעתו משק

 פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת הצעתו לאלתר.

 דרך בחינת ההצעות .1.2

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

בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם )כולל בקשת  -בדיקת המסמכים הנדרשים   .1.2.3

 השלמות במקרה הצורך וקבלת ההשלמות(. 

המזמינה תבחן אם ההצעות עומדות בתנאי הסף. המזמינה רשאית לפסול כל הצעה  -תנאי סף  .1.2.2

שים ו0או אם יתגלה שלא עמדה בתנאי הסף ו0או כל הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדר

 כי פרט מפרטי ההצעה הינו שגוי, לא נכון או לא מלא.

מתן ניקוד להצעות שעמדו בתנאי הסף  -ניקוד ההצעות על פי אמות המידה בשלב רכיב האיכות  .1.2.1

 ובדיקה האם עברו לשלב שני. לעיל 0מות המידה המפורטות בפרק בהתאם לא

כת, המערכת תיבדק ע"י שמאי מטעמם ענבל. מציעים שעברו לשלב בדיקת המער -בדיקת המערכת .1.2.0

ענבל רשאית לפסול מערכות מטעמים של איכות ירודה, אי שביעות רצון ממליצים מהמערכת, 

חוו"ד שתקבל על המערכת, אי תאימות המערכת לצרכי המזמינה ו0או כל סיבה אחרת, הכל לפי 

 שיקול דעתה הבלעדי.

 . ו לשלב זהלמציעים אשר עבר בדיקת הצעת מחיר וניקודה .1.2.0

 חיבור הניקוד האיכותי עם ניקוד של כל מערכת בנפרד ומתן ציון סופי לכל מערכת.  .1.2.0

שלושת לערוך התמחרות בין , אך אינה חייבת, ענבל רשאית במסמכי המכרזבנוסף על האמור  .1.2.1

 נקודות. 2ניהם אינו עולה על ילשלב האחרון בתנאי שהפרש הניקוד בהמציעים אשר הגיעו 

 הזוכה. בחירת המציע .1.2.1

שליחת הודעות זכיה0דחיה לגבי תוצאות ההליך כולל דרישה  -הודעות זכיה0דחיה לכלל המציעים  .1.2.9

 מהמציע הזוכה לשלוח את אישור הביטוח הנדרש, ערבות ביצוע ופרטי פתיחת ספק חדש במערכת. 

 איסור הפצת מסמכי ההזמנה .1.1
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הינם רכושה הבלעדי של המזמינה  וכל מסך אחר הקשור למכרז, הסכםמכרז לרבות תצהירים, הכל מסמכי 

. המציע אינו רשאי להעתיקם, מכרז זה בלבדוהם מפורסמים באתר ענבל לשם הגשת הצעות במסגרת 

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

המזמינה גם לאחר שמולאו על ידי מציע וכי  למען הסר ספק מובהר כי מסמכים אלה הם רכושה של

המזמינה תוכל לעשות ובנתונים שמולאו בהצאות המציעים כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת 

בין אם הצעת המציע נבחרה כהצעה זוכה ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה ו0או תביעה בקשר עם 

 כך.

 הודעה על תוצאות ההליך .1.0

וצאות ההליך יימסרו בכתב לכל המציעים על פי כתובתם, כמצוין בהצעתם, ו0או בכתובת הודעה על ת

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

לכל הודעה בדבר תוצאות ההזמנה, והיא לא תחייב את המזמינה בכל צורה שהיא, אלא אם נמסרה בכתב 

ו0או בדוא"ל על פי הוראות סעיף זה. כן, מובהר בזאת כי אין במשלוח הודעת הזכיה כדי לחייב את 

 וכל עוד המציע לא המציא כל המסמכים כנדרש.  הסכםהמזמינה, כל עוד לא חתמה המזמינה על ה

 זכות עיון .1.0

שלו על המציע לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי  .1.0.3

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

שלו מסכים לכך כי במקרה שענבל תתבקש להציג את ההצעה הזוכה, תהא ענבל רשאית להעביר 

את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו או לכל דורש כדין אחר. מודגש בזאת כי חשיפת 

ם המסומנים, בעת דרישה, יעמוד במבחן וועדת המכרזים בענבל והינו מצוי בשקול דעתה החלקי

 הבלעדי. ענבל מתחייבת לידע את המציע על דרישה לעיין בהצעתו ועל החלטת וועדת המכרזים.

מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו0או מקצועיים יהא מנוע מלדרוש  .1.0.2

בהצעה הזוכה, גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה. מובהר כי אין חשיפת חלקים אלה 

מן האמור לגרוע מסמכותה של וועדת המכרזים על פי דין ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של 

 ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא. 

ן וענבל רשאית זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא זכתה תינתן לכל דורש ע"פ די .1.0.1

 לדרוש תשלום סביר עבור ההוצאות שיהיו כרוכות במימושה. 

 :הסכםה לחתימתתנאים מקדימים  .1.0

 .זה בסעיף כמפורט  המוקדמים התנאים להתקיימות בכפוף הסכםה על לחתום המזמינה בכוונת .1.0.3

 המסמכים את, הזכייה הודעת ממועד החל עסקים ימי 1 -מ יאוחר לא, המזמינה לידי ימציא הזוכה .1.0.2

 ידי על הסכםה לחתימת תנאי הינה זה בסעיף כאמור המסמכים רשימת)המצאת  הבאים

 (:המזמינה

עם משלוח ההודעה למציע הזוכה תשלח אליו  -חדש ספק פתיחת וטופס אישורים .1.0.2.3

המזמינה את רשימת האישורים הנדרשים וטופס פרטי פתיחת ספק חדש במערכת. על 

 האישורים הנדרשים והטופס האמור מלא על כל פרטיו.המציע לשלוח אל המזמינה 
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על המציע הזוכה להגיש ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית  -ביצוע ערבות  .1.0.2.2

וחמישה  עשרים) ₪ ///,20ההתקשרות בגובה של  הסכםלהבטחת התחייבויותיו על פי 

 .הסכםל כנספח ג'(, בהתאם לנוסח המצ"ב ₪אלף 

 להסכם ב' נספחכאמור ב ביטוח אישוריהמציע הזוכה להציג  על -אישורי ביטוח .1.0.2.1

 במדויק.

 כאמור במסמכי המכרז. -הסכמים חתומים .1.0.2.0

 תוקף -בר הסכם קיים יהא לא המזמינה ידי על בפועל הסכםה לחתימת עובר כי מובהר ספק הסר למען 

 . הצדדים בין

 8רק פ

 המציענוספות של התחייבויות  .8

 עובדי המציע  .1.3

המציע מתחייב לתת את כל השירותים המבוקשים בעצמו ו0או באמצעות קבלני משנה שאושרו מראש 

 ובכתב על ידי ענבל, ובכפוף לחתימתם על הסכם סודיות וניגוד עניינים או כל מסמך אחר שידרש ע"י ענבל.

מציע מתחייב בזאת כי כל אדם מטעמו, אשר יהיה קשור במישרין ו0או בעקיפין למתן השירותים 

 המבוקשים, יחתום על הצהרת סודיות.

 אחריות המציע כלפי המועסקים על ידו .1.2

המציע בלבד הינו אחראי כלפי כל המועסקים על ידו לפי דיני העבודה, הנזיקין והוראות כל דין. כן יהיה 

אחראי לכל נזק שיגרם על ידו, או בגין רכושו ונכסיו ו0או על ידי המועסקים על ידו לצורך מתן  המציע לבדו

השירותים המבוקשים. אם על אף האמור תחויב ענבל כדין, לשאת בחבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה 

בכתב של  אותה על כך המציע באופן מלא, לרבות כל ההוצאות הכרוכות בכך, מיד עם דרישתה הראשונה

 ענבל.

 חובת דיווח של המציע לגבי שינויים ו/או עדכונים במציע .1.1

המציע מחויב לעדכן את המזמינה בכל שינוי שיחול באלו מהתחייבויותיו ו0או הצהרותיו ו0או הנתונים 

שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל שינוי במציע שיכולות להיות לו השלכות לגבי מתן 

וקשים לרבות שינוי הגורם לאי עמידה באחד מתנאי הסף במסגרת הזמנה זו. לאחר קבלת השירותים המב

הודעה בכתב מהמציע לגבי שינוי כאמור לעיל, למזמינה יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט כיצד לפעול 

 ובכלל זה האפשרות להפסיק את קבלת השירותים המבוקשים מהמציע. 

 איסור הסבת זכויות .1.0

אי להמחות ו0או להעביר לזולת, במישרין או בעקיפין, את זכויותיו ו0או את חובותיו המציע אינו רש

 הנובעות מהליך זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה מראש ובכתב של ענבל.

  מציע אשר יזכה, יתחייב לרכוש הביטוחים כאמור במסמכי ההסכם על נספחיו. –ביטוח  .1.0



 נוסח מעודכן -הזמנה

 ,07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel 

  
- 32 - 

 -9פרק -

 תנאים כלליים .9

 שירותים שיינתנו על ידי המציע המסגרת הארגונית של ה .9.3

עובד מעביד בשום למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין ענבל לבין המציע ו0או עובדיו אין ולא יהיו יחסי 

 וכי המציע הינו קבלן חיצוני.  צורה ואופן שהוא

 ליווי ענבל .9.2

 מבלי לגרוע מכל האמור, מכלול מתן השירותים ילווה ע"י נציג ענבל ו0או מי מטעמו. 

 סמכות השיפוט  .9.1

ו0או ממתן  הסכםסמכות השיפוט בכל הקשור לניהול הליך זה, או בכל תביעה הנובעת מהליך זה ו0או מה

 יפו והמרכז. -השירותים המבוקשים, תהיה בבתי המשפט באזור תל אביב

 העדר בלעדיות  .9.0

לא תקנה בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים  הסכםקבלת הצעת המציעים הזוכים במכרז וחתימה על ה

 וענבל תהיה רשאית בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם אחר0ים לביצוע השירותים.

 התמורה .9.0

 .בלבד התמורה תשולם בהתאם להצעת המחיר של המציע ובהתאם לאמור במסמכי ההסכם על נספחיו

 שמירת דינים והוראות .9.0

חיר הנקוב בה אינה תואם, לדעת ענבל את הוראות הדין וכן מכל סיבה שהיא, לא תתקבל כל הצעה אשר המ

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

 העדר חובה לקבלת איזו מההצעות .9.1

למרות כל האמור בכל מקום אחר בהזמנת הצעות זאת, ענבל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה 

 או איזה מההצעות שיוגשו במכרז. הזולה ביותרהטובה0

 

 בכבוד רב,                                                                                                             

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                              
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כתב התחייבות  – 1טופס מס'  -נספח א'  

 לכבוד,

 ענבל חברה לביטוח בע"מ -ועדת המכרזים

  

הרכב המכוסים בקרן  בכלי לאחור לנסיעהה  עהתר מערכתשירותי אספקה והתקנה של   למתןזמנה ה: הנדון

 73/2714מכרז  -"מבע לביטוח חברה ענבל עבור הממשלההפנימית לביטוחי 

 

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

הרכב  בכלי לאחור לנסיעהה עהתר מערכתשירותי אספקה והתקנה של   למתן לשם התקשרותלקבלת הצעות 

"(, השירותים" -)להלן  102/30/מכרז  -"מבע לביטוח חברה ענבל עבור הממשלההמכוסים בקרן הפנימית לביטוחי 

 בתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה על צרופותיה.  

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

הדרושים למתן מענה כולל לשירותים נשוא הזמנה זו, במועדם, לרבות המומחיות, הידע, המיומנות, הניסיון, 

 היכולות הפיננסיות והטכניות, בהתאם לכל התנאים המפורטים בהזמנה על צורפותיה.

לעיל וכל פעולה נוספת הנדרשת לפי  2הפעולות המנויות בסעיף  כל אתאני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע  .5

על צורפותיה ונספחיה ו0או לפי דין, כולן או מקצתן, במועד, אאבד את זכותי לקבל את ביצוע  ו0או ההסכם ההזמנה

השירותים והמזמינה תהיה רשאית להתקשר עם ספק אחר לביצוע השירותים. כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של 

ו0או לבקש ולתבוע כל סעד המגיע לה על פי דין עקב וההסכם המזמינה להטיל קנסות כאמור במסמכי ההזמנה 

 הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי כאמור. 

וכי ככל שהמזמינה השמיטה פרט, הנדרש לשם השלמת  אני מצהיר כי קראתי היטב את מסמכי המכרז על צרופותיו .4

השירותים המבוקשים, ואשר אינו מופיע במסמכי המכרז על צרופותיו, הצעתי כוללת פרט זה והשמטה זו תחשב 

 ככלולה במסמכי המכרז וכי הצעתי לקחה פרט זה בחשבון. 

זים. כמו כן, ידוע לי כי ביצוע ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכר .3

ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי מורשי החתימה של ענבל, והגשת ערבות 

לביצוע ואישורים בדבר קיום ביטוחים, כאמור. ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המזמינה 

 לזוכה. 

נדרשים כמפורט בהזמנה להציע הצעות ובהסכם הביטוחים הכי במידה ואבחר כזוכה אקיים את כלל מתחייב אני  .3

 למשך כל תקופת ההתקשרות.

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

 להציע הצעות. יום מן המועד האחרון להגשת הצעות כנקוב בהזמנה /31

מקבל את תנאיהם של מסמכי המכרז ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם )בלא שינוי ו0או תוספת כלשהי(,  יאנ .8

את האמור בהם  ןמבי אני לרבות הסמכות לנהל משא ומתן, ובפרט את הסמכויות המוקנות בהם לוועדת המכרזים,

 .על פיהם ימגיש את הצעת יוהשלכותיהם ואנ

מכרז מאפשרים לי, אני מצהיר שאקפיד הקפדה יתרה שלא להתקשר עם גורם שאינו מקיים את ככל שמסמכי ה .9

הוראות המכרז על נספחיו להזמנה להציע הצעות ובכל מקרה לא אתקשר עם שום גורם הקשור בדבר שירותי 

 לטובת המזמינה ללא אישור המזמינה בכתב.
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 ישות המכרז. אני מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים, אעמוד בכל דר .11

שתמש לצורך מתן השירותים אך ורק א ,כל תקופת ההתקשרותבהתאם לאמור לעיל, אני מתחייב בזאת לכך שב .11

 המוחזקות על ידי כדין. חוקיות בתוכנות 

-איהבנה, -ציג כל תביעות ו0או דרישות המבוססות על איאולא  מכרזהזמנה וההלכל האמור במסמכי  םמסכי יאנ .12

 עילה מכל0או תביעה ו0או דרישה כאמור, ומוותר מראש על כל טענה  יו0או אי ידיעה ואנ התאמה חוסרבהירות, 

אותן בטרם מועד הגשת  תימתחייב כי העלימצהיר ו יטענות כאמור,  אנ י. ככל שיש להכלל מן יוצא וללא שהיא

כמי  יאותן יש לראות תיוהיה ולא טענ גם אי תשובה ו0או מענה( -והסכמתי לתשובות שנתקבלו )ובכלל זה ההצעה

כל טענה בקשר עם שיטת בחינת ההצעות או הדרישות בהן עלי  ימצהיר ומתחייב כי אין ל ישוויתר עליהן. כן אנ

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

הוראות הזמנה זו, כולן או ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו0או שהוגשה שלא על פי  .15

 חלקן.

 ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת את הצדדים. .14

והמוחלט,  הבלעדיה כל האמור לעיל נתון לשיקול דעת וכי, כלשהי הצעה לקבלאינה מחויבת  י כי המזמינהל ידוע .13

 ובכפוף להוראות כל דין.  והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז

במכרז ו0או  ימוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה של אני .13

ו0או כתוצאה מניסוח מסמכי המכרז ו0או )לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא 

 כתוצאה מכל שימוש של ועדת המכרזים בסמכות המוקנית לה לפי מסמכי ההזמנה ו0או לפי הדין. 

מתחייב ומצהיר  י, אנ3911-בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .17

 כדלקמן:

, במישרין ו0או בעקיפין, כל טובת הנאה ו0או כסף ו0או כל דבר בעל ערך לא להציע ו0או לא לתת ו0או לקבל .31.3

במטרה להשפיע במישרין ו0או בעקיפין על החלטה ו0או מעשה ו0או מחדל של הוועדה או של נושא משרה 

 ו0או מי מטעמם ו0או כל גורם אחר, בקשר להליך המכרז. ענבלו0או עובד 

ו בעקיפין, עם הוועדה ו0או חבר בה ו0או נושא משרה ו0או עובד לא לשדל ו0או לשתף פעולה, במישרין ו0א .31.2

 ו0או מי מטעמם ו0או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי0סודי הקשור להליך המכרז.  ענבל

לא לשדל ו0או לשתף פעולה, במישרין ו0או בעקיפין, עם הוועדה ו0או חבר בה ו0או נושא משרה ו0או עובד  .31.1

או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות המכרז בצורה מלאכותית או בכל דרך ו0או מי מטעמם ו0 ענבל

 אחרת שאינה כדין.  

פעלנו בניגוד לאמור לעיל, תהיה לוועדה הזכות, י ו0או מי מטעמ ימאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אנ יהננ .18

ו0או לבטל בכל זמן  יל את הצעתבהליך במכרז, ו0או לא לקבל או לפסו ניהבלעדי, לא לשתפ העפ"י שיקול דעת

 במכרז ו0או לבטל בכל זמן שהוא את הסכם ההתקשרות. י, אם יינתן, וזכייתישהוא ציון עובר שיינתן ל

בכל דרך שהיא  המעורב מטעמי מי וכל יועץ, שלוח, קבלןתוכן סעיף זה לידיעת כל עובד,  הבאתי כי, לאשר הריני .19

 , והנובע מהם.  המכרזיבהליך 

מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי, למעט המופיע ברשימה זו הכוללת רק את שמות הלקוחות להם נתתי אני  .21

שירות וכי אני מודע כי עצם הוספת רשימת לקוחות כאמור תמנע ממני את הזכות לקבל מידע דומה במהלך עיון 

ו0או כל הליך אחר, מכל הצעה אחרת במכרז. וזוהי רשימת הלקוחות החסויים: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______ 
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כי בסמכות ועדת המכרזים להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות ביטולם וקביעתם  לי ידוע .21

 מחדש, לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויות ועדת המכרזים, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

 לטובת, או בשם, כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו. תמוגש האינ הצעהה .22

 .המוסמכים הגופים ידי על כדין אושרו המציע והתחייבות ההצעה הגשת .25

נכונים,  םה למכרזבהצעה  ים, המצגים וההצהרות הכלולהנתונים, כל שערכתי נאותה בדיקה ולאחר, ידיעתי למיטב .24

 שיקול על להשפיע כדי בו יש אשר פרט כל מההצעה הושמט ולאמלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה, 

 .המכרזים ועדת של דעתה

 , אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או מהגיונם.זמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל .23

לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש מבתי  ידוע .23

 האו מי מטעמ זמינהל הליך משפטי בקשר עם המכרז נגד המהמשפט להוציא צווי מניעה )לרבות צווי ביניים( בכ

 .היה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמורא, וספקאו נגד ה

 בכבוד רב,

 

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תאריך     חותמת

 

----------------------------------------------------------------------------- 
 אישור

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

ולאחר שהזהרתיו כי עליו ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז 0 המוכר לי באופן אישי מורשה חתימה מטעם  המציע, _________, 
חוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות התצהיר דלעיל וחתם להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך ב

 בפני. עליו
 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם עורך הדין תאריך

 

 

 

 

 

 



 נוסח מעודכן -הזמנה

 ,07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel 

  
- 36 - 

 

א'  1טופס מס'  -נספח א'  

 תצהיר פריסה ארצית ו/או ניידות שירות באמצעות קבלן משנה

הרכב  בכלי לאחור לנסיעהה  עהתר מערכתשירותי אספקה והתקנה של   למתןהזמנה להציע הצעות : הנדון
 .73/2714מכרז  -"מבע לביטוח חברה ענבל עבור הממשלההמכוסים בקרן הפנימית לביטוחי 

 

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את הצעתי  .3

 לאחור לנסיעה  התרעה מערכת  של והתקנה אספקה שירותי לשם התקשרות למתןלקבלת הצעות הזמנה ל

 102/30/ מכרז -מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור הממשלה לביטוחי הפנימית בקרן המכוסים הרכב בכלי

ולשם הוכחת הפריסה הארצית,  "(, בתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה על צרופותיההשירותים" -)להלן 

 באמצעות קבלן משנה מטעמי עמו אני קשור בהסכם בר תוקף, אני חותם על הצהרתי זו.

אני מצהיר כי לשם עמידה בתנאים המפורטים בגוף ההזמנה, לשם הצגת פריסה ארצית מלאה, אני מצהיר  .2

מבצע אספקה ו0או התקנות ו0או תיקונים ו0או את כלל הנדרש במסמכי המכרז על נספחיו בעצמי,  כי היני

 בכל זמן ובכל מקום, לפי דרישה שתובא בפני, בעצמי. 

 לחילופין, לשם מתן שירות בפריסה ארצית מלאה, הריני להצהיר כי אני קשור בהסכם עם: 

 , כתובת:____________________.שם החברה: ___________, ח.פ0ע.מ:____________ .2.3

 פריסה ארצית באזורים:_________________.

 

 שם החברה: ___________, ח.פ0ע.מ:____________, כתובת:____________________. .2.2

 פריסה ארצית באזורים:_________________.

 

שם החברה: ___________, ח.פ0ע.מ:____________, כתובת:____________________.  .2.1

 פריסה ארצית באזורים:_________________.

 

 שם החברה: ___________, ח.פ0ע.מ:____________, כתובת:____________________. .2.0

 פריסה ארצית באזורים:_________________.
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 שם החברה: ___________, ח.פ0ע.מ:____________, כתובת:____________________. .2.0

 באזורים:_________________.פריסה ארצית 

 

 שם החברה: ___________, ח.פ0ע.מ:____________, כתובת:____________________. .2.0

 פריסה ארצית באזורים:_________________.

 

 שם החברה: ___________, ח.פ0ע.מ:____________, כתובת:____________________. .2.1

 פריסה ארצית באזורים:_________________.

 

 על תתי סעיפיו כאמור לעיל, קשורים עימי בחוזה בר תוקף.  2צהיר כי כל הרשומים בסעיף מי אנ .1

 יב לפריסה ארצית מלאה, ללא חריגים.במידה ואבחר כמציע זוכה, אני מחוידוע לי, כי  .0

 ענבל של ובכתב מראש באישור ורק אך מטעמי אחר אדם בכל או0ו משנה בקבלני ראיעז כי אני מצהיר .0

 על וכן לסודיות התחייבות על הזוכה המציע מטעם אחר אדם כל או0ו המשנה קבלן לחתימת ובכפוף

 )למעט תנאי הסף(. נספחיה על זו בהזמנה כאמור נוספות התחייבויות

 .לאחור נסיעה מערכת בהתקנת לפחות שנה של ניסיון בעל הינו מטעמי מתקין או0ו המשנה שקבלן .0

, שניתן השירות בגין המלאה באחריות ואשא השירות את שנתן כמי אני מצהיר כי בכל מקרה אני אחשב .1

 המשנה קבלן באמצעות שיינתן שירות מטעמי וכל משנה קבלן באמצעות בפועל בוצע אם גם, סייג כל ללא

 . עלי החלים, בהסכם כאמור הקנסות מנגנון לרבות, ובזמנים בתנאים יהיה

 מלוא את תחיל המשנה קבלן ידי על נספחיה על ההזמנה להציע הצעות י"עפ התחייבות כל הפרת .1

 .זה בעניין טענה כל לי תעמוד ולא כלפי והסעדים האחריות

  -המשנה למוסך המזמינה תשלום ואי קיזוז אי .9

 לקבלן התשלום בדבר האחריות וכלל המשנה לקבלן סוג מכל תשלום כל תעביר לא ידוע לי כי ענבל .9.3

 עליי במלואה. תחול המשנה
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בזאת לשפות את ענבל שיפוי מלא בגין כל תביעה ו0או טענה ו0או כל עניין הקשור אני מתחייב  .9.2

 בלן המשנה לרבות כל תשלום ו0או דרישה ממנו ו0או מצד ג'. קבמישרין ו0או בעקיפין ל

 מאחריותי המלאה לגרוע כדי בה ואין המציע עלי חלה המשנה קבלן י"ע שירותים במתן האחריות ./3

 היני מתחייב. אליו השירות וזמן באיכות

 במישרין הקשור מחדל או0ו מעשה כל בגין, סייג כל וללא מוחלט באופן,  האחריות כלל, ספק הסר למען .33

 מלא וויתור בזאת אני מוותר, הצעתי הגשת ובעצם במלואה עלי תחול המשנה לקבלן בעקיפין או0ו

 .  זה בעניין טענה כל בגין, וסופי מוחלט

 ימוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה של אני .32

ו0או כתוצאה מניסוח )לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( במכרז ו0או ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא 

הזמנה מסמכי המכרז ו0או כתוצאה מכל שימוש של ועדת המכרזים בסמכות המוקנית לה לפי מסמכי ה

 ו0או לפי הדין. 

, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או זמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל .31

 מהגיונם.

 בכבוד רב,

 

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תאריך     חותמת

 

----------------------------------------------------------------------------- 
 אישור

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

ולאחר שהזהרתיו כי עליו ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז 0 המוכר לי באופן אישי מורשה חתימה מטעם  המציע, _________, 
חוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות התצהיר דלעיל וחתם להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך ב

 בפני. עליו
 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם עורך הדין תאריך
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פרטים כללים של המציע ותצהיר – 2ופס מס' ט -נספח א'  

 _________________ :שם המציע 

 המציע:_______________ כתובת 

 ומספר: ________________  רחוב 

  _______________________:עיר 

 _____________________:מיקוד    

 _______________________.ת.ד 

 טלפון : ____________________      

 'פקס: מס ___________________     

 תפקיד  ________________       :הקשר איש שם :________________ 

 'הקשר איש של נייד טלפון מס: _______________________________ 

 הקשר איש של להתכתבויות דוא"ל:     ___________________________ 

 לתשומת לבכם, לכתובת דוא"ל זו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך ולמתן השירותים המבוקשים.

 מאפייני החברה:  -תצהיר 

  :___________ במציע, ומצהיר בזאת כדלקמן-כאני, ______________, ת.ז. _____________ המשמש 

ה  עהתר מערכתאספקה והתקנה של  ל םמתן שירותיב שם עיסוקלהנדרש רישיון  כל המציע הינו חברה בעלת .3
 כאמור בכל דין. לאחור לנסיעה

עושה ויעשה שימוש בעלי רישיון מלא בר תוקף וכלל המיסים עפ"י  כלל המוצרים, הרכיבים והכלים בהם היני .2
 כל דין שולמו בגינם תשלום מלא כדין. 

 בעל רישיון עסק מטעם משרד התחבורה לסחר במוצרי תעבורה.המציע  .1

 מכרז זה.לחברה יש את כלל המחשוב, החומרה, התכנה וכח האדם לשם ביצוע כלל המטלות נשוא  .0

 המצויים אצל החברה ללא יוצא מהכלל הינם בעלי רישוי חוקי מלא.כלל החומרה והתוכנה  .0

 :החתום על באתי ולראיה
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

----------------------------------------------------------------------------- 
 אישור

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

ולאחר שהזהרתיו כי עליו ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז 0 המוכר לי באופן אישי מורשה חתימה מטעם  המציע, _________, 
חוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות התצהיר דלעיל וחתם להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך ב

 בפני. עליו
 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם עורך הדין תאריך
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ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי תצהיר – 3' מס טופס -נספח א'  

 

כי אני הח"מ ______________ מרח'____________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי 
 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 -( ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעם המציע כי "המציע" –אני נציג ___________ )להלן 

 

  החוק(  -הלן , ל3910-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף
( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות ב לחוק2המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -)עבירה לעניין זה 
 (.2//2./13.3, שנעברה לאחר יום 3911-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  3993-התשנ"א

 או

 ב לחוק( כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות 2מציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף ה
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -)עבירה לעניין זה 

(, אולם במועד 2//2./13.3, שנעברה לאחר יום 3911-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  3993-התשנ"א
 ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

[]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי  

                    
_____________        ___________           _____________  ______________   

 ת.ז                          חתימה                    תאריך                        שם+משפחה                  

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

 אישור

 

, הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי שברח'___________
מר __________, מורשה חתימה מטעם המציע, אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ 0 המוכר לי 
אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 

 

 

 

 

 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך
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תצהיר בדבר ניסיון רלוונטי - 4  טופס מס'  -נספח א'         

 

 הנדון: תצהיר בדבר ניסיון המציע
 

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

"( לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה המציע" –

 כדלקמן: 

 
אני מצהיר כי קיבלתי יעוץ משפטי לפיו אני מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע, ולחייב את המציע בנכונות הצהרתי  .3

 זו.

 בעל ניסיון כדלקמן:אני מצהיר כי המציע , ________________, הינו  .2

 עה לאחור ו0או מערכות מיגון לרכבבעל וותק של שלוש שנים לפחות במכירה והתקנת מערכות התרעה לנסי .2.3

 ועוסק בתחום זה משנת ____________ ועד היום.

י נסיעה לאחור לציי מערכות חיישנ ///3מכירה והתקנה של לפחות  במהלך שלוש השנים האחרונות ביצע .2.2

 דלהלן:כ רכב )במצטבר(

 

מצלמות נסיעה לאחור לרכב כבד  /0במהלך שלוש השנים האחרונות ביצע המציע מכירה והתקנה של לפחות  .2.1

 לכלל לקוחותיו במצטבר.ו0או לרכב מסחרי 

בעלת  שם החברה מס"ד
)מקבלת  צי הרכב

השירותים 
המבוקשים כנדרש 

 במסמכי ההזמנה(

מספר 
הרכבים בגוף 

מקבל 
השירותים 

 (27-)מינימום

כמות מערכות 
נסיעה  חיישני 
לאחור 

 שהותקנו

ביצוע 
 התקנה
 -על ידי

מציע / 
קבלן 

משנה) יש 
לציין את 

 שמו(

תקופת 
מתן 

השירות 
)יש לציין: 
בין השנים 

XXXX-

YYYY) 

איש הקשר בחברה מקבלת 
השירותים ופרטי 

 התקשרות

1       
2       
3       
4       
5       
6       

כמות מערכות  שם החברה מס"ד
מצלמות נסיעה 

 לאחור לרכב כבד

כמות מערכות 
מצלמות 

נסיעה לאחור 
 לרכב מסחרי 

ביצוע 
התקנה על 

מציע  -ידי
/ קבלן 

משנה) יש 

תקופת 
מתן 

השירות 
)יש לציין: 
בין השנים 

איש הקשר בחברה מקבלת 
ופרטי השירותים 
 התקשרות
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מסמכי ההזמנה להציע ל 3.2 בסעיף כאמור מלאה ארצית פריסהו0או תחת הסכם עם קבלן משנה מטעמו לטובת  בעל .1

 . תיקון בכל חלקי הארץוהתקנה, פירוק  יביכולתו לתת שירותו, הצעות

 התחבורה לסחר במוצרי תעבורה.בעל רישיון מטעם משרד  .0

 בעל כל רישיון רלוונטי אחר, הנדרש מכח כל דין, לשם מתן השירותים המבוקשים במלואם למזמינה. .0

מסמכי ב המבוקשים המפורטיםהשירותים כלל  בעל היכולת, המיומנות, כח האדם וכל עניין אחר הדרוש לשם מתן .0

 המכרז, במצטבר.

 .3910-כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וו כנדרש במסמכי המכרז בעל כל האישורים .1

 כלל המערכות שהוצגו גם סופקו וגם הותקנו על ידי המציע.  .1

 התקנה שבוצעה באמצעות קבלן משנה מטעם המציע, תחשב התקנה ע"י המציע.  -*לעניין ההתקנות

הממליצים ו/או ציי הרכב ו/או כל אדם אחר, לפי  מובהר כי המזמינה רשאית ליצור קשר עם כל אדם מרשימת**

ה ו/או חוו"ד ו/או כל עניין אחר הכל ו/או לבקש מימנו המלצ אמתותושיקול דעתה הבלעדי בקשר עם כל נתון, 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.

 

 שיחפוץ., חומר נוסף לעיון המזמינה, ככל בנוסף על האמור בטבלאות* מציע רשאי לצרף, 

 

 
 :החתום על באתי ולראיה

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
------------------------------------------------------------------------------------- 

 אישור
 

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ 
ולאחר ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז 0 המוכר לי באופן אישי מורשה חתימה מטעם  המציע, הופיע בפני _________, 

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

 
   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם עורך הדין תאריך
   

לציין את 
 שמו(

XXXX-

YYYY) 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
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תצהיר בדבר ניסיון רלוונטי - א' 4  טופס מס'  -נספח א'  

 

 הנדון: תצהיר בדבר ניסיון המציע עם היצרן והדגם המוצע
 

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

"( לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה המציע" –

 כדלקמן: 

 
למסור תצהיר זה בשם המציע, ולחייב את המציע בנכונות אני מצהיר כי קיבלתי יעוץ משפטי לפיו אני מוסמך  .3

 הצהרתי זו.

 

 המערכת  , עומדת בתנאים הבאים כדלקמן: המציע ביצע את האמור וכי אני מצהיר כי .2

מהיצרן מערכות חיישני נסיעה לאחור  //30במהלך חמש השנים האחרונות המציע מכר והתקין לפחות  .2.3

 _______________________.של הדגם המוצע, שם יצרן המערכת: 

 

 

 

מערכות חיישני נסיעה  //3המציע מכר והתקין לכלל לקוחותיו לפחות במהלך השנתיים האחרונות  .2.2

 המוצעיםמהדגמים לרכב מסחרי ו0או לרכב כבד )במצטבר(, מצלמות נסיעה לאחור  20לאחור, ולפחות 

 כדלקמן:

 

המתאים להתקנה ברכב פרטי וברכב מסחרי כהגדרתו  מערכת חיישני נסיעה לאחורדגם שם  .2.2.3

 . במסמכי ההזמנה להציע הצעות: _________________________________________

לה  שם החברה מס"ד
סופקו מערכות 
חיישני נסיעה 

 לאחור 

כמות מערכות  שם היצרן
חיישני נסיעה 
לאחור מהיצרן 

האמור 
שסופק 
 לחברה 

ביצוע 
התקנה 

 -על ידי
מציע / 

קבלן 
משנה) 

יש לציין 
 את שמו(

תקופת 
מתן 

השירות 
)יש לציין: 
בין השנים 

XXXX-

YYYY) 

בחברה איש הקשר 
מקבלת השירותים ופרטי 

 התקשרות

1       
2       
3       
4       
5       
6       
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מסמכי בהמתאימה להתקנה ברכב מסחרי כהגדרתו  רכב מסחרי, -נסיעה לאחורמצלמת דגם שם  .2.2.2

והן  , הן למערכת מולטימדיה המותקנת ברכבהיכולת להתחבר הן לצג מסוג מסך לההזמנה ובע

 .______________________________לצג מסוג מראה: 

 

 

שם  מס"ד
 החברה

בעלת צי 
  הרכב

ארץ  שם הדגם
 ייצור

שנת 
 ייצור

כמות 
מערכות 
חיישני 
נסיעה 

לאחור מדגם 
האמור 
 שסופק 

ביצוע 
התקנה 

 -על ידי
מציע / 

קבלן 
משנה) 

יש 
לציין 

את 
 שמו(

תקופת 
מתן 

השירו
ת )יש 
לציין: 

בין 
השנים 

XXXX-

YYYY) 

איש הקשר בחברה מקבלת 
 השירותים ופרטי התקשרות

1         
2         
3         
4         
5         
6         

שם  מס"ד
  החברה

ארץ  שם הדגם
 ייצור

שנת 
 ייצור

כמות 
מצלמות 

נסיעה 
לאחור מדגם 

האמור 
 שסופק 

ביצוע 
התקנה 

 -על ידי
מציע / 

קבלן 
משנה) 

יש 
לציין 

את 
 (שמו(

תקופת 
מתן 

השירו
ת )יש 
לציין: 

בין 
השנים 

XXXX-

YYYY) 

איש הקשר בחברה מקבלת 
 השירותים ופרטי התקשרות

1         
2         
3         
4         
5         
6         
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מסמכי בהמתאימה להתקנה ברכב מסחרי כהגדרתו  ,כבדרכב  -נסיעה לאחורמצלמת דגם שם  .2.2.1

: והן למערכת מולטימדיה המותקנת ברכב היכולת להתחבר הן לצג מסוג מסך לההזמנה ובע

_____________________________. 

 
 כלל המערכות שהוצגו גם סופקו וגם הותקנו על ידי המציע.  .1

 התקנה שבוצעה באמצעות קבלן משנה מטעם המציע, תחשב התקנה ע"י המציע.  -*לעניין ההתקנות       

  מובהר כי המזמינה רשאית ליצור קשר עם כל אדם מרשימת הממליצים ו/או ציי הרכב ו/או כל אדם אחר, לפי **

 תותו ו/או לבקש מימנו המלצה ו/או חוו"ד ו/או כל עניין אחר. דעתה הבלעדי בקשר עם כל נתון, אמשיקול 

 , חומר נוסף לעיון המזמינה, ככל שיחפוץ.בנוסף על האמור בטבלאותמציע רשאי לצרף,  ***

 
 :החתום על באתי ולראיה

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
------------------------------------------------------------------------------------- 

 אישור
 

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ 
ולאחר ,ר לי באופן אישי שזיהה את עצמו ע"י ת"ז 0 המוכמורשה חתימה מטעם  המציע, הופיע בפני _________, 

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

 

 

 
 

מ
ס
 "ד

שם 
  החברה

ארץ  שם הדגם
 ייצור

שנת 
 ייצור

כמות 
מצלמות 

נסיעה 
לאחור 

מהדגם 
האמור 
ע"י שסופק 
 המציע

ביצוע 
התקנה על 

מציע  -ידי
/ קבלן 

משנה) יש 
לציין את 

 שמו(

תקופת 
מתן 

השירות 
)יש לציין: 
בין השנים 

XXXX-

YYYY) 

איש הקשר בחברה 
מקבלת השירותים 

 ופרטי התקשרות

1         
2         
3         
4         
5         
6         

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם עורך הדין תאריך
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אישור רו"חוהצהרה על מחזור הכנסות   5 - טופס מס'  -נספח א'  

 

 

 

 בדבר מחזור הכנסות הצהרה

אני הח"מ ______________ ת.ז. _______________ מכהן כ___________ במציע, ואשר מוסמך למסור תצהיר זה 

 2/32ת שנהממוצע של המציע, בהסתמך על הדוחות הכספיים של המציע, ל ממוצע מחזור ההכנסותמטעם המציע, מצהיר כי 

 .₪ ///,//1-גבוה מ 2/31או לחילופין שנת 

 

   

 חתימה וחותמת שם מלא תאריך

 

 

 

 אישור

 המציעשל  שנהאישור על מחזור הכנסות ל

המציע, ___________________, אנו, רו"ח ____________, בדקנו את  לבקשתכם ובהסתמך על ספרי החשבון של

)מחק את המיותר( , והרינו לאשר כי  02/31  2/32מחזור ההכנסות של המציע המצוין לעיל, _________________, בשנת  

מחזור ההכנסות של )מחק את המיותר(  13.32.2/31עד ליום  3.2/31/.0/3  13.32.2/32עד ליום  3.3.2/32לתקופה שבין 

 לפחות.  ₪  ///,//1המציע עמד ע"ס של 

   

  

    

 חתימה וחותמת רו"ח –שם מלא  שם משרד רו"ח תאריך
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חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות – 6 טופס מס' -נספח א'  

 האמורים השירותים במתן ידי על שיועסקו העובדים לגבי ,זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הנני כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 מעת שישונו כפי או0ו ההסכם חתימת בעת שהם כפי ,להלן המפורטים העבודה בחוקי ,זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר

 .המוארכת ההתקשרות תקופת ו0או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות ,לעת

o 3909 – ט"תשי ,התעסוקה שרות חוק. 

o 3909 – א"תשי ,והמנוחה העבודה שעות חוק. 

o 3910 – ו"תשל ,מחלה דמי חוק. 

o 390 – א"תשי ,שנתית חופשה חוק/. 

o 3900 – ד"תשי ,נשים עבודת חוק. 

o 3900 – ו"תשכ ,ולעובד לעובדת שווה שכר חוק. 

o 3901 – ג"תשי ,הנוער עבודת חוק. 

o 3901 – ג"תשי ,החניכות חוק. 

o 3903 – א"תשי (לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק. 

o 3901 – ח"תשי ,השכר הגנת חוק. 

o 3901 – ג"תשכ ,פיטורין פיצויי חוק. 

o 3990 – ה"תשנ (,משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 

o 3911 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק. 

o 2//2 – ב"התשס (,עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 

o 3909 – ט"תשי ,התעסוקה שירות חוק. 

 :החתום על באתי ולראיה
 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 אישור

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

ולאחר שהזהרתיו כי עליו ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז 0 המוכר לי באופן אישי מורשה חתימה מטעם  המציע, _________, 
להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות התצהיר דלעיל וחתם 

 בפני. עליו
 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם עורך הדין תאריך
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  י החתימה של המציעה/ת/ורשמ – 1טופס מס'  -נספח א'

 שם .א
 המציע

 

 

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

 

 

  סוג התארגנות )עצמאי, חברה, עמותה(   .ג

 

  תאריך התארגנות .ד

 

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

 

 

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

 
 

  שם המנהל הכללי .ז

 

  שם איש הקשר למכרז זה .ח

 

  )כולל מיקוד( מען המציע .ט

 

  טלפונים .י

 

  פקסימיליה .יא

 

  כתובת דואר אלקטרוני .יב

 
   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
------------------------------------------------------------------------------------- 

 אישור
 

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז 0 המוכר לי באופן אישי מורשה חתימה מטעם  המציע, _________, 

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

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם עורך הדין תאריך

 

 



 נוסח מעודכן -הזמנה

 ,07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel 

  
- 49 - 

 

 נספח א'- טופס מס' 8 - תצהיר שמירה על סודיות  והיעדר ניגוד עניינים

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

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר

 מבוא

 מטעמו. חתימה ומורשה השירותים"( "נותן )ולהלן: המציע של הבעלים ואני הואיל:

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

 נותן התחייבות סמך על וכן זו, התחייבות להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו

 להלן. כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות השירותים

 מידע לידיעתי יבוא או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר יל:והוא

(INFORMATION) ידע או (KNOW- HOW) שרטוט, רישום, מסמך, תכנית, חומר, דעת, חוות תכתובת, לרבות כלשהם 

 כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 3911-"זתשל העונשין, לחוק 93 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי0עסקי סוד

 אשר למידע הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם בקשר באו לידיעתי שהגיע מידע או הציבור

 מידע לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל

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

 מלבד כלשהם גוף אוו0 אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת אוו0 בסוד שמירה אי אוו0 גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 אוו0 לענבל לגרום עלול ובכתב מראש המוסמך ענבל נציג אישור הגשת ללא ההסכם, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי

 הגנת חוק בהוראות ופגיעה 3911 – תשל"ז העונשין, לחוק 331 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים

 .3913-התשמ"א הפרטיות,

 כדלקמן: ענבל כלפי מתחייב יאנ ובנוסף בהתאם

 תנאיו. יתר עם אחת בכפיפה ויקרא והימנ נפרד בלתי חלק מהווה זו להתחייבות המבוא .1

 השירותים. ממתן בעקיפין ו0או במישרין הנובע אוו0 הקשור כל ו0או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .2

 להשתמש לא לעיל, לאמור פוףובכ השירותים, מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .5

 לאפשר או לגרום לא וכן לעיל, לאמור בהתאם שלא אחר עצמי שימוש לכל או האישית לתועלתי או לפרנסתי לנצלו או במידע

 המידע. את שהם, אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים

 לאפשר לא זמן הגבלת וללא מכן לאחר אוו0 ההתקשרות תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע בליומ .4

 להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא בעקיפין, ובין במישרין בין המידע, את להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל

 כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר כתוב חומר כל אוו0 המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת

 שהוא.

 על שמירה לרבות זה, התחייבות כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .3

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות

 העונש ואת סודיות שמירת של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי אוו0 משנה יקבלנ אוו0 עובדי לידיעת להביא .3

 זה. התחייבות טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על
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 למי אוו0 לכם ייגרמו אשר ,ועניין סוג מכל תוצאה אוו0 הוצאה אוו0 פגיעה אוו0 נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .7

 אם בין ,האמור כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד 0אוו מטעמכם

  אחרים. עם ביחד אחראי אהיה

 שהגיע ו0או לכם השייך אוו0 מכם שקיבלתי חפץ אוו0 אחר אוו0 כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .8

 אדם מכל שקיבלתי אוו0 השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע ,עקיף או ישיר באופן עמכם, מההתקשרות כתוצאה אליי

 כאמור חומר של שהוא כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני כן, כמו ענבל. עבור שהכנתי חומר או השירותים מתן עקב גוף או

 מידע. של או

 מתן שמכוח או זה התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה שוםמ בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .9

 עיסוקי או תפקידי מילוי בין עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים

 שלי קרוב או שאני גוף של וא קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת

 למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר

 בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או שאני לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה, בזכות או מנהל

 אחר"(. "עניין )להלן: יםמיצגים0מייעצים0מציע

 או תפקידי מילוי בין בו לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל .11

 בו. חבר קרובי או שאני גוף של עניין או קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי

 הקשור ו0או ברשותכם הנמצא ו0או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר רהמק בכל .11

 לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל. הסודיות חובת הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם,

 וחוק 3991 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה מהווים לאחר ומסירת לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש

 .3913 -התשמ"א הפרטיות, הגנת

-על האישית אחריותי למעט נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו0או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .12
 זה. התחייבות כתב פי

 זה. התחייבות כתב הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי תקבלוה אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .15

 לרבות הסכם או דין כל פי על לענבל המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .14

 ההסכם.

 :החתום על באתי ולראיה
 

   

המציעחתימה וחותמת  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אישור

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

ולאחר שהזהרתיו כי עליו ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז 0 המוכר לי באופן אישי מורשה חתימה מטעם  המציע, _________, 
להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות התצהיר דלעיל וחתם 

 בפני. עליו
 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם עורך הדין תאריך
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 לקיום הצעה )ערבות הצעה(ערבות בנקאית  -להזמנה  9טופס מספר  -נספח א'

 תאריך________________

 :לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 ערבה הרח' 

  282ת.ד. 

 17177קריית שדה התעופה, 

 מס. _____________בנקאית ערבות הנדון: 

 

לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד "(, אנו ערבים בזאת כלפיכם המציע" פי בקשת ____________________ )להלן:-על .1

"(, בקשר עם עמידתו של המציע סכום הערבותלהלן: "מאה אלף שקלים חדשים( )ש"ח )במילים:  ///,/3 לסכום כולל של

שירותי אספקה והתקנה של   למתן 102/30/הזמנה להציע הצעות במכרז בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת 

)ולהלן:  "מבע לביטוח חברה ענבל עבור הממשלההרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי  בכלי לאחור לנסיעהה  עהתר מערכת

 . 102/30/מכרז  -"ענבל"(

מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ובלי לטעון כלפיכם ופי דרישתכם הראשונה בכתב,  לעאנו מתחייבים לשלם לכם,  .2

ובכל מקרה לא  מידילחיוב כלפיכם, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר 

 ( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.1יאוחר מתום שבעה )

תבצע בהתאם יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום י הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות ז .5

 לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט,  .4

 ת המציע.לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מא

 הסבה.העברה ו0או כתב ערבות זה אינו ניתן ל .3

יוארך על פי דרישתכם  אולם 2/30./3./3כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום  .3

ימים נוספים, ובלבד שדרישתכם בכתב להארכת תוקף הערבות ו0או כל דרישה על פיה תימסר לנו בכתובתנו  /0לתקופה של עד 

 הרשומה מטה, לא יאוחר מהתאריך האמור. 

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:   .7

________________________________________________                                                                                               

 בכבוד רב,  

 בנק _____________________שם ה 

 ________________________סניף  

 מספר סניף ___________________ 

 

   תאריך:______________

 וחותמת הבנק:____________________חתימה של מורשי החתימה 



 נוסח מעודכן -הזמנה
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 נספח ב'

ז  ר כ 7מ 3 / 2 7 1 ה ה -4 נ מ ןז ת מ ל   ל ש ה  נ ק ת ה ו ה  ק פ ס א י  ת ו ר י תש כ ר ע ה   מ ע ר ת ה
ה ע י ס נ ר ל ו ח א י ל ל כ י  ב ח ו ט י ב ל ת  י מ י נ פ ה ן  ר ק ב ם  י ס ו כ מ ה ב  כ ר הה ל ש מ מ ר ה ו ב  ע

ל ב נ ה ע ר ב ח ח ו ט י ב ע ל מב " 

 הצעת המחיר

 _________________ –הצעת מחיר מטעם המציע 

 להלן הצעתנו:

המתאימים הן לרכב פרטי והן לרכב מסחרי כהגדרתו במסמכי  הצעת מחיר לחיישני נסיעה לאחור .1

 למערכת.: _____________ ₪ ההזמנה 

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

 : מכי ההזמנה, כהגדרתו במסרכב מסחרי -נסיעה לאחורהצעת מחיר למערכת מצלמת  .2

= סה"כ: _________ ₪ מצלמה:_________ מראה:_________+ -צג  :________ ₪  +מסך -צג

 למערכת. ₪

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

 : , כהגדרתו במסמכי ההזמנהרכב כבד-נסיעה לאחורהצעת מחיר למערכת מצלמת  .3

 למערכת. ₪= סה"כ: _________ ₪ מצלמה:_________:________ ₪  + מסך -צג

  ,הסכומים האמורים בהצעתי זו כוללים את מתן סך כל השירותים המבוקשים כאמור במסמכי המכרז על כלל נספחיו
, מטעמה, חלקים, עבודה המערכת עצמה ו/או כל הוצאה אחרת התקנה מלאה בכל מקום לפי בקשת המזמינה ו/או מי

תהא אשר תהא ותהווה תמורה הולמת סופית ומוסכמת בגין מתן כלל השירותים המבוקשים במסמכי ההזמנה על 
 נספחיה.

  אינם כוללים מע"מ. הסכומים האמורים בהצעתי זו 

 ולם תמורה נוספת וקבועה בגין התקנת מערכת התראה נסיעה לאחור ברכב בעל פגוש מתכת הדורש קידוח מיוחד, תש
 .כולל מע"מ, ₪ 277של 

 המזמינה רשאית לרכוש הן לרכב מסחרי והן לרכב כבד,  מצלמת נסיעה לאחורת מסוג ואני מבין ומודע, כי במערכ
 . של המזמינה את המערכת ללא צג, ועלות הצג תנוכה מעלות המערכת, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

       
 תאריך  חתימה וחותמת המציע

 
 חתימת וחותמת עו"ד

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

 

 
 תאריך

 
 
 

חתימה וחותמת מורשה 
 החתימה במציע

 תאריך 
 

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

 חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז. מורשי
 

 תאריך
 
 
 

 


