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 2016באוגוסט  25 חמישי יום
 ו"תשע אב א"כ

 
 לכבוד

 יבואן מורשי וסכיםמ
 ישראל במדינת

 

 עבור כלי הרכב  מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקההנדון: 

 מדינת ישראל וגופים נוספים של

 1105/20הליך מס'

 פומבימכרז מסגרת סוג ההליך: 

 

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

של מדינת  רכבה כלי עבור תחזוקה מתן שירותיהיכלל במאגר ספקי מכרז מסגרת לל ותהצע בזאת לקבלת

אחריות כפי שיפורטו בהמשך במסמכי ההזמנה. הזאת בהיקף ובגבולות כל ו ישראל וגופים בשליטתה

 ( . "ההזמנה"ספחיה )להלן לנוחיותך ולעיונך מצ"ב ההזמנה על נ

 

אחר הדרישות המפורטות באם הנך מעוניין להגיש הצעה למתן השירותים האמורים הנך מתבקש למלא 

 במסמכי ההזמנה.

 

 30 –ההזמנה ועד לתאריך ה  פרסום ממועד שנים חמש למשך תהיהזו,  להזמנההגשת ההצעות  תקופת

)להלן:  המסגרת מכרז ספקיבמאגר  להיכלל צעתםה את להגיש המציעים יוכלוזמן זה ב. 2020ביוני 

  .("המאגר"

 

 מכרז המסגרת לספקי ורק אך תשלחנההצעות מחיר למתן שירותים לכלי רכב  לקבלתפרטניות  פניות

  וכפי שיפורט בהזמנה.  כלולים במאגריהיו  אשר באותה נקודת זמן

 

לרבעון. עם זאת מומלץ בזאת לפחות אחת  המסגרת מכרז ספקיאת רשימות מאגר  תעדכן המזמינה

 מנת עלוזאת  מראש במאגר מוקדם ככל הניתן ולהיכלל זה למכרז הצעותיהם את להגיש מציעיםל

על  שתבוצע/יבוצעואליהם לכ /יותהרלוונטית /יותהפרטנית הפניה/יות את לקבל האפשרות הםל שתהיה

 ידי ענבל. 

 

 האפשרות בדברהודעה  לפעם מפעם לפרסם ותהזכ את לעצמה שומרת ענבללגרוע מן האמור לעיל,  מבלי

 . אחרת בדרך ואם ענבל אתר באמצעות אם במכרז להשתתף

 

, 3 ערבההבמשרדי המזמינה, ברחוב סגורה יש להגיש במעטפה  (להיכלל במאגרהבקשה ההצעה )את 

יש לציין על גבי המעטפה  .9:00-16:00ה' )למעט ערבי חג(, בשעות -בימים א' נתב"ג, קריית שדה התעופה,

 .1105/20פר מכרז מסגרת תחזוקת רכבים מס :את שם המכרז ומספרו
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הקשר מטעם המזמינה,  אשת ,גב' הילה קטיובבלבד ל מייללשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות ב

 .inbal.co.il11m05@ מייל:כתובת הבאמצעות 

 

 

 

 בכבוד רב,

 ענבל חברה לביטוח בע"מ
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 1105/20הליך מס':        

 פומבימכרז מסגרת סוג ההליך: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ענה על מכרז זה.מ  
. 
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 1 פרק

 כללי .1

 רקע .1.1

ו/או  "ענבל")להלן:   רן הפנימית לביטוחי הממשלהענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הק .1.1.1

 עבור תחזוקה שירותי למתן כספק מכרז מסגרת להיכללהצעות  תבזאת לקבל פונה"(, המזמינה

 מסמכי")להלן: במסמך זה שיפורט בהמשך כפי וגופים נוספים  ישראל מדינת של הרכב כלי

 (. "ההזמנה" ו/או "ההזמנה

מספקת שירותי ייעוץ וכיסוי ה ענבל הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל .1.1.2

כול בכפוף וה שבשליטתה עבור ממשלת ישראל והגופיםמגוונים ותים פיננסים ביטוחי ושיר

 למזמינה מעת לעת. יםכפי שנמסר ,להחלטות ומדיניות הממשלה ובקשתה

אחד משירותי הניהול הניתנים על ידי ענבל הינו ניהול בנאמנות של הקרן הפנימית לביטוחי  .1.1.3

קמה על ידי הממשלה במטרה להעניק (. הקרן הפנימית הו"הפנימית הקרן"הממשלה )להלן: 

 כיסוי ביטוחי ליחידות הממשלתיות בהתאם למדיניות האוצר והחלטות החשב הכללי.

ניתן ע"י בית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים  2006בנובמבר  19ביום  .1.1.4

רסם שני . בית המשפט קבע בפסק הדין, כי על המדינה לפ173/06מנהליים, פסק דין בעת"מ 

מכרזים נפרדים: האחד לרכישת כלי רכב אשר ישמשו את המשרדים והגופים הממשלתיים והשני, 

 (."שני המכרזים"לתחזוקתם )להלן: 

מכרז לרכישת  -שני מכרזים בדרוג, הראשון כי ממועד זה ואלך יערכו בכל פעם בהתאם, הוחלט  .1.1.5

ידי מנהל הרכש  על יפורסמוש םי(, מכרז"מכרזי הרכש" או/ו "מכרז הרכש"כלי רכב )להלן: 

במכרז הרכש  שירותי תחזוקה לכלי הרכב שיירכשוקבלת הצעות למתן ל מכרז -הממשלתי, והשני  

.  הליכים שיפורסמו על ידי ענבלמכרזים/(, "מכרזי התחזוקה"ו/או  "מכרז התחזוקה")להלן: 

רק לאחר קביעת דגמי  ייקבעופניות הפרטניות לקבלת הצעות מחיר של מכרזי התחזוקה הזוכים ב

ם המפורטים בהזמנה זו הרכש, ובהתאם לקבוע בתנאי יידי המדינה, במכרז כלי הרכב שיירכשו על

  להלן.

למען הסר ספק יובהר בזאת כי ענבל תרכוש את השירותים האמורים בכפוף למגבלות תקציביות  .1.1.6

ו/או לכל החלטה החלות על הממשלה ו/או שינוי מדיניות הממשלה בנוגע לרכישת כלי הרכב 

אחרת של הממשלה ביחס לרכישת כלי הרכב ו/או מדיניות מקבלי השירותים. כמו כן ענבל אינה 

מתחייבת לרכוש מהמציעים הזוכים את השירותים האמורים בהיקף כלשהוא, ושומרת לעצמה 

את הזכות שלא לרכוש בכלל שירותי תחזוקה מהמציעים הזוכים. למציע לא תהיה כל טענה ו/או 

 דרישות בכל הנוגע לאמור לעיל.
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  ההתקשרות מטרת .1.2

מקבלי של  הרכב התחזוקה עבור כלימתן שירותי מאגר ספקי מכרז מסגרת לרכיב הלהמזמינה מבקשת 

מציעים שיכללו במאגר יוכלו להשתתף בפניות הפרטניות, רק (. "המאגר"כמוגדר להלן )להלן:  יםהשירות

 המבוקשים הינם התחזוקה ורט בהמשך בפרק השיטה. שירותיככל שאלו יבוצעו על ידי ענבל וכפי שיפ

 .כמוגדר להלן השירותים מקבלי בורשל מקבלי השירותים, ע רכבה כלי עבור

 המכרז של היעד קהל  .1.3

המורשים מטעם משרד זה מופנה למציעים שהנם בעלי מוסכי רכב מורשים מטעם יבואני רכב  הליך

   .הצעהה הגשת ליום התחבורה במדינת ישראל נכון

 

 עלוזאת  מראש במאגר מוקדם ככל הניתן ולהיכלל זה למכרז הצעותיהם את להגיש מציעיםמומלץ בזאת ל

 שתבוצע/יבוצעואליהם לכ /יותהרלוונטית /יותהפרטנית הפניה/יות את לקבל האפשרות הםל שתהיה מנת

 על ידי ענבל. 

 הגדרות .1.4

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו: .1.4.1

 

של המוסך המורשה במידה והבעלים  .מוסך מורשה יבואן בישראל ו/או המוסך מציעה

הצעה נפרדת עבור כל עליו להגיש מחזיק בבעלותו יותר ממוסך אחד 

 כמספר המוסכים שבבעלותו.  יהיה הצעות המספר מוסך. 

ספק מכרז מסגרת 

)"מציע זוכה" 

 במכרז המסגרת(

על  עמומוסך אשר הצעתו עמדה בתנאי הסף במכרז זה וענבל חתמה 

 הסכם מסגרת.

פנייה שתופנה באופן אלקטיבי לספקי מכרז המסגרת לקבלת הצעות  הפנייה הפרטנית

מחיר לדגמים המסוימים להם ניתן שירות אצל ספקי מכרז המסגרת. 

פנייה זו תתבצע מעת לעת, ככל שמנהל הרכש יפרסם מכרזי רכש 

 ו/או לפי דרישה אחרת של ענבל חדשים

 רז מסגרת שזכה בפנייה פרטנית כלשהי.ספק מכ מוסך זוכה

 ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה. המזמינה ו/או ענבל 
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יבואן הרכב ו/או 

 יבואני הרכב 

 מורשה מטעם משרד התחבורה במדינת ישראל.רכב  ןיבוא

השירותים 

 המבוקשים

 גרת מסכם הבמסמכי ההזמנה וכמפורט בהס 2בפרק כהגדרתם 

 כנספח ב' למסמכי ההזמנה.המצ"ב 

מנהל הרכב 

 הממשלתי

שבאגף החשב הכללי במשרד  יחידה בחטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה

האוצר שתפקידה אספקת שירותי רכב לכלל משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך שלהם וכן פיקוח על אופן השימוש במשאבים אלה, לרבות 

 תן. באמצעות קביעת הוראות ביצוען ואכיפ

 שמנהל הרכ

 הממשלתי

החשב הכללי  בחטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה שבאגף גוף מטה

במשרד האוצר, המתווה ומבצע את מדיניות הרכש והלוגיסטיקה 

הממשלתית. המנהל מתמחה ואחראי על גיבוש מדיניות ואסטרטגיה 

לביצוע רכש טובין ושירותים במגזר הממשלתי, ביצוע רכש מרכזי 

 ממשלתיים בביצוע ויישום מדיניות הרכש. וסיוע לגופים

 ממשלתיות חברות, ס"ושב ישראל משטרת, הממשלתי הרכב מנהל השירותים מקבלי

כמפורט  התחזוקה שירותי את לו לתת תאות שענבל אחר גורם כל או/ו

 .הזמנה זובמסגרת 
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 .מקבלי השירותיםל ש הרכב כלי הרכב כלי

 מקבלי נציגי את השאר בין הכוללים) טעמהמ נציג או/ו ענבל נציג הטכני המפקח

 במוסכים טכניים כמפקחים לשמש ענבל ידי על שאושרו( השירותים

 במכרז המבוקשים לשירותים בנוגע מסגרת הסכם לענבל יש שעימם

 . ההזמנה ב' למסמכי כנספח ב"מצ ההסכם. זה

 .ענבל של המכרזים ועדה המכרזים וועדת

אחראי מטעם ענבל 

 על ההליך

לצורך ביצוע הסכם זה  ואו כל מי שימונה מטעמ נכ"ל ביטוחסמ

 הזוכה.וסך ותפעול העבודה השוטפת מול המ

 אתר ענבל

תחת לשונית   www.inbal.co.il –אתר האינטרנט הרשמי של ענבל 

 "מכרזים".

 

  

http://www.inbal.co.il/
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 להליך זמנים לוח .1.5

 

 הפעילות התאריך

 ההליךד פרסום מוע 66..11

 מועד אחרון לשאלות הבהרה 29.09.2016

 מועד אחרון למענה של המזמינה לשאלות ההבהרה 27.10.2016

למכרז המסגרת על מנת  הצעות להגשת אחרון מועד 14:00בשעה  30.06.2020

במאגר ולהיות בין ספקי מכרז המסגרת אליהם  להיכלל

 הרלוונטיות בתקופה הקרובה הפרטניות יפנו בפניות

 

 את לדחות אוו/ להקדים ו/או לשנות הבלעדי הדעת יקולש לפי עת, בכל רשאית, המזמינה .1.5.1

 בהודעה זו הזמנהל הנוגעים אחרים ותנאים מועדים לשנות וכן הצעות להגשת האחרון המועד

 ו/או השינויים בדבר להתעדכן החובה חלה המציע על ענבל. של האינטרנט באתר שתפורסם

 למי תהיה ולא המכרז שלבי כל במהלך ענבל באתר שיפורסמו הבהרות ו/או עדכונים

  לכך. בקשר דרישה ו/או טענה כל מהמציעים
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  ההצעות הגשת תקופתו אופן .1.6

 ועד ההזמנה פרסום ממועד שנים חמש למשך תהיה ו,ז להזמנה ההצעות הגשת תקופת .1.6.1

 להיכלל הצעתם את להגיש המציעים יוכלו שנים חמש במשך .2016 ,ינליו 6 – ה לתאריך

 כדלקמן: המסגרת מכרז ספקי במאגר

 עם לרבעון. אחת לפחות המסגרת מכרז ספקי מאגר רשימות את תעדכן המזמינה .1.6.1.1

 הניתן ככל מוקדם זה למכרז יהםהצעות את להגיש מציעיםל בזאת מומלץ זאת

 הפניה/יות את לקבל האפשרות לכולם שתהיה מנת על וזאת מראש במאגר ולהיכלל

  ענבל. ידי על שתבוצע/יבוצעולכ אליהם /יותהרלוונטית /יותהפרטנית

 במקרים נוספים במועדים גם הצעות להגיש לאפשר הזכות את מהצלע שומרת ענבל .1.6.1.2

 מיוחדים.

 יתטרלוונ פרטנית פנייה תבוצע ובאם במאגר יכלל לא רבעון ובאות יגיש שלא מציע .1.6.1.3

  אליו. תשלח לא היא אליו

 לדגמים רכבה לכלי המבוקשים שירותיםה למתן מחיר הצעות לקבלת פרטניות פניות .1.6.2

 הרלוונטיים לדגמים שירותים הנותנים המסגרת מכרז לספקי ורק אך תשלחנה ספציפיים,

 מעת המפורסמים הרכש למכרזי בכפוף והכל) יציפיםהספ לדגמים יבואן מורשי כמוסכים

 ידי על לעת מעת תעודכן אשר זו, להזמנה ג' בנספח המערכת/המזמינה(. לצרכי ובכפוף לעת

 האחרון המועד משמעותם: אשר הקובעים המועדים שוטף באופן יפורסמו המזמינה

 במסגרת אלו יםלמציע תפנה שענבל מנת על במאגר( )להכלל המסגרת למכרז הצעות להגשת

 ו/או במאגר הרשומים מסגרת מכרז ספקי רק האמור. בנספח המפורטות הפרטניות הפניות

 – הפרטניות בפניות להשתתף יוכלו הסף בתנאי ועמדו הקובע למועד עד הצעתם את הגישו

  .להזמנה ג' ונספח השיטה פרק ראה הפרטניות הפניות לנושא

 זאת עם לרבעון. אחת לפחות המסגרת כרזמ ספקי מאגר רשימות את תעדכן המזמינה .1.6.3

 מראש, במאגר ולהיכלל בהקדם זה למכרז הצעותיהם את להגיש מציעיםל בזאת מומלץ

 אליהם הרלוונטית הפרטנית הפניה את לקבל האפשרות הםל שתהיה מנת על וזאת

  ענבל. ידי על שתבוצעלכ

 

 

 בדבר הודעה לפעם מפעם סםלפר הזכות את לעצמה שומרת ענבל לעיל, האמור מן לגרוע מבלי .1.6.4

  .אחרת בדרך ואם ענבל אתר באמצעות אם במכרז להשתתף האפשרות

 ההתקשרות קופתת .1.7
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 (.ההתקשרות" "תקופת )להלן: 2020 ביוני 30 ועד חתימתו מיום לתוקף יכנס המסגרת הסכם .1.7.1

 היותר, לכל שנים בארבע ההתקשרות תקופת את להאריך הזכות את לעצמה שומרת ענבל .1.7.2

 .("המוארכת ההתקשרות "תקופת )להלן: הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף מלא, או קיחל באופן

  שוטפים ועדכונים ההזמנה מסמכי פרסום .1.8

 מועדים עדכוני ויהיו במידה ."מכרזים" לשונית תחת ענבל באתר יפורסמו ההזמנה מסמכי .1.8.1

 יחייבו ואל ורק ענבל באתר השינויים יפורסמו מכרז,ה במסגרת תיקונים ו/או הבהרות ו/או

 .במאגר זמן נקודת באותה רשומים שאינם המציעים ואת ענבל את משפטית
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 ענבל לאתר להיכנס המכרז משלבי שלב ובכל ,הצעתו הגשת טרם ,החובה חלה המציע על .1.8.2

 המציע. את משפטית יחייבו  אשר ועדכונים הבהרות השינויים, בדבר שוטף באופן ולהתעדכן

 עלולה ,פורסמו ואכן במידה ועדכונים, הבהרות לשינויים, בהתאם הצעתו את יגיש שלא מציע

 להיפסל. הצעתו

 ההצעה הגשת לאחר המציע עם התקשרות פרטי .1.9

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

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

 החובה חלה המציע על .להזמנה( א' נספחמ חלקכ ומסומן )המצ"ב "המציע פרופילב" צוינה

 אותה האלקטרונית  ההתקשרות בכתובת זמין ולהיות  ענבל באתר שוטף באופן להתעדכן

 אחרים או אלו פרטים שונו באם המזמינה את לעדכן החובה חלה המציע על א'. בנספח ציין

 ההצעה. במסגרת הוגשו אשר

 קשרה איש .1.10

 מירה הגב' נההי  זה למכרז הקשור בכל בקשר לעמוד יש עמה ענבל מטעם הקשר אשת

 דואר כתובת ,70100 נתב"ג התעופה, שדה קריית ערבה, רחוב כתובת: ,אשטובקר

 .זו לכתובת בכתב תעשה פניה כל . MICHRAZIM_VEHICLES@INBAL.CO.IL אלקטרוני:

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.11

  29-ה 'ה ליום עד וזאת לעיל, כמצוין הקשר לאשת בכתב תוגשנה המציעים שאלות

 ענבל באתר תפורסמנה המציעים, כלל את המחייבות המזמינה תשובות .2016 רבספטמב

 ענבל באתר בכתב תשובות רק .2016 באוקטובר 27 בתאריך "מכרזים" לשונית תחת

 והמציעים. ענבל את משפטית תחייבנה
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 ההצעות מסירת .1.12

 ענבל לנציג ידנית ובמסירה סגורה במעטפה להלן, 5 בפרק כמוגדר ההצעות, את רלמסו יש .1.12.1

 )למעט ה'-א' בימים התעופה, שדה קריית הערבה, רחוב הכניסה, קומת ענבל, בבית היושב

  ליום עד למציעים פתוח יהיה המסגרת מכרז .9:00-16:00 בשעות חג(, ערביו שבת ששי,

  (.ההצעות" להגשת האחרון "המועד )להלן: 14:00 שעה: ,2020 ,ליוני 30 -ה

 תחזוקה שירותי למתן הצעות לקבלת מכרז :המכרז שם את לציין יש המעטפה גבי על .1.12.2

 המועד עד תתקבל שלא הצעה . 1105/20 - נוספים וגופים ישראל מדינת של הרכב כלי עבור

 אינה זו סוגיה כי להדגיש נבקש .מכרזה במסגרת תתקבל לא ההצעות להגשת האחרון

 חשיבותה. ולפיכך לערעור ניתנת

 ההצעה תוקף .1.13

 נוספים יום 90  או ,ההצעה הוגשה בו האחרון מהמועד יום 180  הוא ההצעה תוקף משך

 המועד. הארכת על תודיע ענבל חברת אם

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.14

 נותלש לנכון, שתמצא כפי והבלעדי, המוחלט דעתה שיקול פי על עת, בכל רשאית המזמינה .1.14.1

  זה. מכרזב השתתף שלא אחר גורם כל עם להתקשר ו/או לבטלו או להפסיקו ,מכרזה את

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

 שתמצא גורם כל עם השירותים לקבלת בהסכם להתקשר הזכות את לעצמה שומרת והיא

 ואף ההזמנה, הליכי את לבטל ו/או כלשהי הצעהל להיענות שלא להחליט ו/או לנכון,

 הבלעדי. דעתה שיקול לפי והכול לנכון, שתמצא נוספת פעולה וכל חדשה, הזמנה לפרסם
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 במאגר שיכללו הזוכים המציעים מספר .1.15

 ייכלל מסגרת הסכם על עמו חתמה וענבל בהזמנה המפורטים הסף בתנאי העומד מציע כל

 ספק של הראשונה הזכייה עם ורק אך לתוקף יכנס םההסכ המסגרת. מכרז ספקי במאגר

 להלן. השיטה בפרק גם יפורטש כפיו לעיל שהוסבר כפי כלשהי פרטנית בפניה המסגרת מכרז
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 2 פרק

 המבוקשים השירותים הגדרת .2

 המצורף המסגרת בהסכם לרבות זה, מכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי

  קמןכדל הינם הרכב כלי עבור מהמציע הנדרשים םהשירותי ,ההזמנה מסמכיל נספחכ

 :(המבוקשים" "השירותים ו/או "השירותים" )להלן: במצטבר

 כללי .2.1

  .השירותים מקבלי בעבור הרכב כליל הינם התחזוקה שירותי .2.1.1

 ו/או הרכש מנהל ידי על שיירכש הרכבים היקף כי בזאת מובהר ספק, כל הסר למען .2.1.2

 שינוי ו/או המדינה על החלות תקציביות למגבלות וףכפ הינו  האחרים השירותים מקבלי

 ביחס המדינה של אחרת החלטה לכל ו/או הרכב כלי לרכישת בנוגע המדינה מדיניות

 – פרטניות בפניות צאתל שלא הזכות את לעצמה שומרת ענבל בהתאם, רכב. כל לרכישת

  השיטה. פרק בהמשך ראה

 מסוים רכב לכלי הנדרשים יקוניםוהת הטיפולים כל את לבצע מתחייבת אינה ענבל .2.1.3

 ביצוע לצורך רכב כלי להצמיד התחייבות אין )קרי מסוים זוכה במוסך

 תהא ענבל ההתקשרות(. תקופת אורך לכל מסוים זוכה למוסך הטיפולים/תיקונים

 כל או זוכה מוסך לכל תיקון ו/או טיפול כל ביצוע לצורך הרכב כלי את להפנות רשאית

 דעתה שיקול פי ועל לצרכיה בכפוף עת, בכל לנכון, שתמצא כפי אזור בכל אחר, מוסך

 הבלעדי.

 דעתה שיקול לפי ענבל, רשאית תהא זה, מכרז נשוא המבוקשים השירותים במסגרת .2.1.4

 שהינם חלופיים ו/או מקוריים חילוף בחלקי להשתמש זוכה למוסך להורות הבלעדי,

 שפורסם בצו זה מונח תכמשמעו והתאמה, איכות בדרישות העומדים תעבורה מוצרי

 העבודות את יבצע ,זוכה מוסך .1988-תשמ"ח העסקיים, ההגבלים לחוק ב50 סעיף לפי

 כלי של היבואן ו/או היצרן להוראות ובהתאם בכפיפות זה מכרז נשוא והשירותים

 הרכב.

 המסגרת ובהסכם בהצעתו לקבוע בהתאם תחזוקה שירותי לספק מתחייב זוכה מוסך  .2.1.5

  .נספחיו על
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 מעניק הוא באמצעותו הזוכה המוסך את להחליף ו/או לשנות רשאי יהיה לא זוכה מוסך .2.1.6

 ענבל בהסכמת אלא אחר, מוסך באמצעות השירותים את לספק ו/או השירותים את

 ובכלל ,המסגרת והסכם המכרז תנאי בכל יעמוד המוצע שהמוסך ובלבד ובכתב, מראש

  הזוכה. המוסך היה בו גיאוגרפי אזור באותו היותו זה

 השירותים בביצוע הכרוכים והאישורים התיקון הוראות ,המסגרת הסכם תקופת בכל .2.1.7

 הזוכה וסךלמ מהמזמינה יועברו וכד'( חריגות עבודות אישור בחלפים, שימוש )כגון

 או הממוחשבת המערכת באמצעות השירותים למקבלי ו/או למזמינה הזוכה מוסךומה

 .להלן 3 בפרק רטכמפו רכב משמאי מפורט כתוב באישור

 תיקון/טיפול הזמנת באמצעות יתבצע בו, טיפול ו/או רכב כלי תיקון לביצוע אישור .2.1.8

 מקבלי עבור ענבל ידי על שתוצא ("העבודה ת"הזמנ )להלן: בלבד הממוחשבת במערכת

 תבהזמנ מענבל. הזמנות להוציא בכתב אישור שיקבל נוסף גורם כל ו/או  השירותים

 שאינו לתיקון מראש אישור לקבל הזוכה המוסך חובת הנדרש. התיקון יצוין העבודה

 ללא שיתבצע טיפול ו/או תיקון בעבור כי בזאת, מובהר בנוסף, היבואן. באחריות נכלל

 בנוסף עבודה הזמנות להוציא המורשים על מידע תמורה. כל תשולם לא ,עבודה תהזמנ

 בלבד. בכתבו מראש המוסכים לידיעת ענבל, ידי על יובא לעיל למנויים

 יבואן אחריות במסגרת תיקונים .2.2

 תחזוקה, שירותי לתת המציע תבקשי עבורם הרכש, מכרז במסגרת שיירכשו הרכב כלי .2.2.1

  .הרכש במכרזי שיוגדר כפי קלומטראג' / לתקופה יצרן אחריות כוללים

 במשך ברכב שתתגלה היבואן אחריות בתחום שהיא תקלה כל לתקן מתחייב זוכה מוסך .2.2.2

 כל תיקון בגין התמורה היבואן.היצרן/ של האחריות בכתב כמפורט וקה,התחז תקופת

 מהיצרן/יבואן הזוכה וסךהמ ידי על תיגבה היצרן/היבואן, באחריות שהנם התיקונים

 לכך. בקשר חבות ו/או אחריות כל תהייה לא ולענבל במישרין,
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  תחזוקה שירותי .2.3

  הבאים: התחזוקה ישירות את השאר בין למזמינה ספקל מתחייב זוכה מוסך

 תיקונים. שירותי .2.3.1

 .להלן כמפורט דרכים תאונות נזקי של תיקון שירותי .2.3.2

 להלן: כמפורט השאר בין הכוללים ותיקונים יצרן הנחיות פי על תחזוקה שירותי .2.3.3

  .בדיקותו מסננים, נוזלים, שמנים, החלפת יםהכולל )זמן/ק"מ( תקופתיים טיפולים .2.3.3.1

 היצרן/היבואן; אחריות תבמסגר וכיוונים בדיקות ,תיקונים .2.3.3.2

 אוויר; ומיזוג חשמל עבודות מכונאות, עבודות דיאגנוסטיקה, .2.3.3.3

 היצרן/היבואן; אחריות במסגרת כלולים שאינם שבר ו/או נזק תיקוני ם,תיקוני .2.3.3.4

 נוספים ואביזרים מיתקונים וכן מקוריים ומיתקונים אביזרים של ותיקון תחזוקה .2.3.3.5

 ;הרכב רכישת אחרי וא לפני אם היבואן ידי על ברכב שהותקנו

 .וצירים סגרים למיניהן, ידיות מנעולים, כגון: ,כלליות עבודות .2.3.3.6

  תאונה; לאחר לרכב וריתוך ,מסגרות וצבע פחחות – מרכב תיקוני .2.3.3.7

 נוסף מיתקן כל ו/או הרכב בכלי שהותקנו מיגון מערכות תיקון שמע, ואמצעי רדיו תיקון .2.3.3.8

 היבואן; אישור את שקיבל

 הראשון התקופתי לטיפול הגעתו לפני ברכב שנתגלה ההיגוי בזויות קוילי -  פרונט כיווני .2.3.3.9

 נזק; או תאונה עקב פגיעה של במקרים למעט ,היבואן באחריות יהיה

 ;תתווי כולל חורף בדיקת .2.3.3.10
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 ברכב בטיחותית בדיקה לבצע למוסך, הרכב נכנס שבגינו הטיפול ו/או התיקון בגמר .2.3.3.11

 הרכב. של תיקון/עבודה" ל"הזמנת ורףשיצ בטופס המופיע הבדיקה למפרט בהתאם

 השירותים. מקבל לנציג וימסרו הטופס גבי על כנדרש יחתום המוסך

  הנדרשים; התיקונים כל וביצוע שנתי רישוי ביצוע ,שנתי לרישוי הכנה .2.3.3.12

 ענבל; ידי-על הרכבים תחזוקת בעניין המוסך על שתוטל אחרת מטלה כל .2.3.3.13

 הטיפול ו/או התיקון אם לוודא הזוכה ךהמוס של מתפקידו כי מובהר ספק הסר למען .2.3.4

 ו/או והתיקון במידה טיפול. ו/או תיקון כל ביצוע לפני היבואן אחריות בגדר נכלל הנדרש

 אישור מהמזמינה לבקש הזוכה המוסך על היבואן באחריות נכלל לא המבוקש הטיפול

 באחריות כללנ שאינו טיפול ו/או תיקון בוצע הטיפול. ו/או התיקון לביצוע מראשו בכתב

 תמורה. כל בגינו תשולם לא ,כאמור בכתב אישור קבלת ללא היבואן

 יהיו  ענבל, ידי על לתשלום שאושר תיקון, במסגרת מהרכב, שהוסרו תקולים חלפים .2.3.5

 אחרת. ורהי הטכני המפקח כן אם אלא לה, ויימסרו לענבל שייכים

   דרכים תאונות במסגרת תיקונים .2.4

 והתיקון הזוכה במוסך לתיקון יוכנס תאונה לאחר רכב ענבל, של הבלעדי דעתה שיקול פי על .2.4.1

 מהמוסך לתיקון מחיר הצעת ו/או ענבל מטעם שמאי של מחיר הערכת סך על יעלה לא

  הטכני המפקח ידי על שתאושר הזוכה

 את הזוכה וסךלמ לספק הבלעדי, דעתה שיקול לפי ענבל, רשאית תהא תאונה, של במקרה .2.4.2

 הנדרשת העבודה את ורק אך לבצע ממנו ולדרוש התיקון, ביצוע ךלצור הדרושים החלפים

  בלבד. עבודה תכלול העלות במחיר. כלשהי תוספת ללא וזאת התיקון, לצורך

 מכללים תיקוני .2.5

 הזוכה. וסךהמ ידי על הפחות לכל חודשים (6) שישה של אחריות תינתן מכללים לתיקוני .2.5.1

 מי ו/או מרשויותיה מי ו/או השירותים ימקבל ברשות הרכב כלי עוד כל תמשך זו אחריות

 ההסכם. תקופת נסתיימה אם גם וזאת מטעמה,

 חוזרים תיקונים .2.6

 בביצוע הזוכה המוסך מחויב הטכני המפקח לדעת שבו במקרה כי מובהר ספק הסר למען .2.6.1

 כל ללא וזאת החוזר, התיקון של בביצועו הזוכה וסךהמ מחויב יהיה חוזר, תיקון של

 הנו מסוים תיקון אם לשאלה ביחס מחלוקת של במקרה כי בזאת, הרמוב נוספת. תמורה
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 ומכרעת, סופית תהא שקביעתו הטכני פקחהמ להכרעת המחלוקת תועבר חוזר", "תיקון

 זה. בעניין תביעה או דרישה טענה, כל על בזאת מוותר הזוכה מוסךוה

 תיקונים לדחות או לשנות לאשר, המקצועי, דעתו שיקול פי על רשאי, יהיה הטכני המפקח .2.6.2

 ולהנחות חוזרים תיקונים על להורות בסיומה, או במוסך העבודה במהלך טיפולים, או

 לתיקון הוראה מתן ו/או טיפולים ו/או תיקונים ודחיית שינוי אישור, המוסך. את מקצועית

 להלן. כמפורט הזמנה באמצעות יהיו חוזר

 לא קרי אחר, זוכה במוסך חוזר ןתיקו לבצע ואחרות אלו מסיבות ידרשי רכב וכלי במידה .2.6.3

 את שביצע הזוכה למוסך הודעה כך על תינתן הראשון, התיקון את שביצע הזוכה במוסך

 תינתן האמור, אף על החוזר. התיקון בעלות יחויב הראשון הזוכה והמוסך הראשון התיקון

 שלו למוסך הרכב את חשבונו על לגרור אפשרות הראשון התיקון את שביצע הזוכה למוסך

 שאינו במרחק למוסך תעשה שהגרירה לכך בכפוף וזאת החוזר התיקון את בעצמו ולבצע

 הזמנים מלוח סטייה תהיה ושלא ברכב החוזרת התקלה אירע בו מהמקום ק"מ 60 על עולה

 לעיל. בעשנק כפי תיקון לביצוע

 ככל ,תמורה" ללא חוזר "תיקון המילים בציון ,לעיל  כמצוין הזמנה תימסר חוזר לתיקון .2.6.4

 הראשון. התיקון בוצע בו זוכה מוסך באותו יתבצע החוזר שהתיקון



 

20 

 

 

 המבוקשים השירותים מתן זמינות .2.7

 כי מתחייב  כן כמו זה. חוזה נשוא הרכב בכלי לטיפול עדיפות לתת מתחייב זוכה מוסך .2.7.1

 מוסךל הרכב/ים הגעת ממועד עגולה משעה יאוחר לא יחל ברכב/ים בפועל הטיפול

 .הזוכה

 הפעולה לביצוע היצרן שבשעתון התקן זמן על יעלה לא הזוכה במוסך הרכב ייתשה משך .2.7.2

 "שהיית )להלן: יותר ארוכה שהייה של במקרה שלוש. כפול למוסך הרכב נכנס בגינה

 ברמה או הזוכה במוסך השוהה הרכב מסוג חלופי רכב לשכור רשאית המזמינה היתר"(,

 תקופת כל למשך וזאת ,הזוכה  מוסךה חשבון על החלופי"( "הרכב )להלן: ערך שוות

 החלופי הרכב השכרת  עלות את לקזז המזמינה רשאית תהא זה במקרה היתר. שהיית

  הזוכה. מוסךה זכאי יהיה לה מהתמורה

 היצרן. של שלוש כפול שעתון חישוב לצורך אחד כתיקון יחשבו חוזרים תיקונים כי בזאת מובהר

  כללית הערה .2.8

 ,מהמציע המבוקשים השירותים היקף את להרחיב או צםלצמ הזכות שמורה לענבל .2.8.1

 .הבלעדי דעתה שיקול ולפי לצרכיה בכפוף
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 3 פרק

 הסף תנאי .3

 :הבאים התנאים כל על מצטבר, באופן בעצמו, העונה מציע המסגרת במכרז הצעה להגיש רשאי

 במלואם המבוקשים השירותים נתינת .3.1

 במצטבר. לעיל 2 בפרק וקשיםהמב השירותים את לתת ביכולתו יש כי יצהיר המציע

 התחבורה משרד מטעם מורשה מוסך .3.2

 במכרז ידו על המוצע המוסך כי ,ההצעה הגשת במועד בתוקף אישור בעל להיות המציע על

 .התחבורה  משרד מטעם ,רכב כלי לתיקון מורשה הנו

 היבואן מטעם מורשה שירות מוסך .3.3

 במכרז ידו על צעוהמ המוסך כי ה,ההצע הגשת במועד בתוקף אישור בעל להיות המציע על

 . יבואןה מטעם היבואן מטעם מורשה מוסך הנו זה

 כדין ספרים ניהול .3.4

 1976-התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות חוקב כנדרש האישורים כל בעל להיות המציע על

 (.ציבוריים" גופים עסקאות "חוק )להלן:



 

22 

 

 

 4 רקפ

  ההצעה מבנה .4

 ההצעה מבנה .4.1

 שלהלן. 5 בפרק כמפורט  המסמכים ללכ את להכיל ההצעה על

 להגיש שיש ההצעה של העותקים מספר .4.2

 להגיש יש אותו המסגרת הסכם את למעט מקורי אחד בעותק הצעתו את להגיש המציע על

 מההצעה למקור נאמן העתק ברשותו להשאיר המציע על .כדין חתומים עותקים בשני

 בשלמותה.

 ההצעה על חתימה .4.3

 5מסמכי ההזמנה והנספחים הנדרשים כמפורט בפרק הצעת המציע תכיל את כל  .4.3.1

 למסמכי ההזמנה.

מציע שלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת  .4.3.2

 ההצעה.

המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת בכל מקום בו התבקש,  .4.3.3

 ובכל דף אחר ישים חותמת וחתימה ו/או יחתום בראשי תיבות.

יחתום רק מי שהוסמך לכך ובתוספת  -ע הינו תאגיד או שותפות רשומה אם המצי .4.3.4

החתימה של  יאישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי 5חותמת התאגיד ויצרף כנדרש בפרק 

 המציע.

 ההצעה מילוי .4.4

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

 הסתייגות כל ו/או ובנספחיו ההסכם בתנאי נספחיה, על נההזמ המציע ידי על שיעשה שינוי

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

  .הבלעדי דעתה לשיקול ובכפוף בכתבו ענבל רשות קבלת לאחר רק יהיו שינויים ההצעה.
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 5 פרק

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .5

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

   (:"ההצעה" )להלן:  הסעיפים

  תצהירים מסמך .5.1

 להזמנה. א' נספח  הגשת

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

 דין עורך להחתים וכן מלאה מהבחתימסמך הלחתום בסוף , על התצהירים הבאים, 1971

 ו. מסמך התצהירים כולל את התצהירים הבאים:חתימת אימות לצורך

 פרופיל המציע  .5.1.1

יכולותיו לספק את השירותים המבוקשים והבנת ההזמנה על נספחיה במלואם  .5.1.2

כולל קריאה והבנת תוכנם של מכתבי ההבהרות ככל שאלה התפרסמו במסגרת 

 ההליך.

 ההזמנה זכויות ענבל על מסמכי .5.1.3

 מוסך מורשה מטעם משרד התחבורה .5.1.4

 מוסך מורשה מטעם היבואן .5.1.5

 אישור להפעלת עסק מטעם הרשות המקומית  .5.1.6

 שימוש בתוכנות חוקיות בלבד במסגרת מתן השירותים המבוקשים .5.1.7

 התחייבות לקיום חקיקה בעניין שמירת זכויות עובדים .5.1.8

 מורשי החתימה של המציע .5.1.9

 ניםשמירה על סודיות  והיעדר ניגוד עניי .5.1.10

 חוק עסקאות גופים ציבוריים .5.1.11

 כנדרש בהסכם המסגרת מיחשוביותהתחייבות לעמוד בדרישות  .5.1.12

 התחייבות לעמוד בכל הביטוחים הנדרשים בהסכם המסגרת .5.1.13
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 הצעה הגשת -  המסגרת הסכם .5.2

 חתומים כדין.מקוריים בשני עותקים ב'  נספחעל המציע להגיש את 

כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת  על המציע להגיש את הסכם המסגרת חתום כדין

 . בשני עותקים חתומים כדין 1971-הראיות )נוסח חדש(, התשל"א

 להלן פירוט נספחי ההסכם:

 על נספחיה. ההצעה –יצורף על ידי ענבל(  -לא להגשה )המסגרת  נספח א' להסכם .5.2.1

 ערבות הביצוע  -נספח ב' להסכם המסגרת   .5.2.2

לאחר זכייתו של ספק מכרז המסגרת בפניה  יצורף על ידי ענבל רק -)לא להגשה 

  הפרטנית והגשת ערבות הביצוע על ידו כמפורט להלן(

הראשונה בה  בפנייה הפרטניתהמוסך הזוכה "י עוגש ת ₪ 10,000על סך ערבות ביצוע 

בפניה  זכייתו על המזמינה הודעת קבלת לאחר עבודה ימי מעשרה יאוחר לאו יזכה

 המזמינה במכתב הזכייה. שיצוין על ידי כפי אחר עדלמו עד הפרטנית הראשונה או

קבע בפניה הפרטנית. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תוקף הערבות יתוקף ערבות הביצוע 

היה לאורך כל תקופת ההתקשרות של ענבל עם המוסך הזוכה גם אם תדרש לשם כך י

מוסך ה. הארכת ערבות הביצוע והכל בכפוף למשך תקופת ההתקשרות עם המוסך הזוכ

צריך  אינושהינה תקפה אחת ערבות ביצוע  זוכה שכבר זכה בפניה פרטנית וכבר הגיש

ענבל שומרת לעצמה את הזכות, במקרים . עם זאת, נוספתלהגיש ערבות ביצוע 

 120,000מיוחדים בהם היקף ההתקשרות מול המוסך הזוכה עולה בממוצע רבעוני על 

(. בכל מקרה של "הערבות המוגדלת" לבקש את הגדלת ערבות הביצוע )להלן: ₪

 . ₪ 30,000 –הגדלת הערבות, לא תבקש המזמינה ערבות מוגדלת שתעלה על סך של 

 

הצעות המחיר שיוגשו על ידי המוסך הזוכה בפניות הפרטניות, ככל שאלו יעשו על ידו, 

וככל שזכה בפניות פרטניות אלו. יובהר כי נספח ג' יכלול במצטבר את כלל הצעות 

 חיר אשר בהן זכה המוסך הזוכה.המ

 

  ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על אישורים .5.3

 להגיש: המציע על

פי פקודת מס הכנסה -אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, שעליו לנהל על .5.3.1

 , כדין. 1975-פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-ועל
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 מהמציע לדרוש זכאית תהיה המזמינה   הנדרשים: המסמכים לגבי כללית הערה

 לרבות להזמנה, בהתאם שניתנו למצגים המתייחסים נוספים מסמכים ו/או פרטים השלמות

 ביצוע לצורך לרשותו העומדים והאמצעים אמינותו ניסיונו, מקצוענותו, לכישוריו, בקשר

 ההשתתפות, תנאי של קיומם את אחרת דרך בכל לבדוק וכן ההסכם, פי-על התחייבויותיו

  כאמור. בדיקה ויאפשר הנ"ל הפרטים את המזמינה לרשות יעמיד והמציע

 

 כך על להודיע המציע על המכרז, בתנאי המציע של בעמידתו מהותי שינוי של מקרה בכל

 ענבל השינוי, למהות בכפוף השינוי. מיום עבודה ימי משלושה יאוחר לא בכתב, לענבל לאלתר

 זה, במקרה הסכם הפרת אין אםוב שירותיו את ולתת להמשיך יכול המציע באם תחליט

  ענבל. של הבלעדי דעתה שיקול לפי והכל ,המסגרת מכרז ספק עם ההתקשרות ביטול ומכאן

 

 6 פרק

 מסגרת מכרז כספק מציע לבחירת מידהה אמות .6

 המציע של עמידתו על ורק אך יתבססו מסגרת מכרז כספק מציע לבחירת המידה אמות .6.1

 ההזמנה. במסגרת שהתבקשו םהמסמכי כלל ובהגשת הסף תנאי

 מסגרת. מכרז כספקי המציעים של זכייתם של דירוג /אוו סדר כל אין כי ,מובהר .6.2
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7 פרק  

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך .7

 ההצעה הגשת .7.1

 מתן מהות את הבין לעיל, האמורים הסף תנאי את בחן המציע כי פירושה ההצעה הגשת

 המידע מלוא את קיבל הצעתו, את הגיש בטרםו ,תנאיה לכל הסכים ,המבוקשים השירותים

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

 .נספחיה על ההזמנה במסמכי הכלול כלשהו תנאי ו/או פרט הבין לא ו/או ידע לא

 בותלר ,הנספחי על זמנההה תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת

 מציעב הבחירה ענבל, מזכויות לגרוע מבלי תוספת. ו/או שינוי בלא והכול המסגרת הסכם

  להלן. זה בסעיף למפורט בהתאם תהא מסגרת מכרז כספק

 ההצעות בחינת דרך .7.2

 :כדלקמן זו הזמנה פי על שיוגשו ההצעות את תבחן המזמינה

 מיום השנים החמש במהלך שהוא, מועד בכל הצעתו להגיש יכול מציע וכל מאחר כי יובהר

 והצעה הצעה כל לגבי להלן, כאמור פרטני, באופן תבוצע ההצעות בחינת דרך ההזמנה, פרסום

 למעט ההצעה, הגשת לאחר חודשים משלושה יאוחר ולא ההצעה הגשת למועד בסמוך

  חריגים. במקרים

 והוגשאם בובדיקה  השהוגש הבחינת ההצע - מהמציע נדרשיםהמסמכים הבדיקת  שלב א'

 . שנדרשו על פי מסמכי ההזמנהכל המסמכים 

 במידת הצורך, דרישה לקבלת השלמות מהמציע. –שלב ההשלמות  שלב ב'

רק מציע אשר . בתנאי הסף הבחינת עמידת ההצע – ה בתנאי הסףדיקת עמידב שלב ג' 

מפורטים בהזמנה והגישו את כל המסמכים במלואם )אם בתנאי הסף ה העמד והצעת

 '.ד, יעברו לשלב ההצעות ואם בשלב ההשלמות( בעת הגשת

  -כספקי מכרז מסגרת  יוגדרוו המסגרתמכרז  אשר יכללו במאגרבחירת המציעים  שלב ד'

ועמדה בכל דרישות ההליך תוכנס למאגר ספקי מכרז  הצעה אשר עמדה בתנאי הסף

 המסגרת. 

פקי מכרז המסגרת ה לספק מכרז המסגרת בדבר הצטרפותו למאגר סהודעשליחת   ' השלב 

  למציע לגבי תוצאות המכרז. השליחת הודע -
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  8 פרק

 השיטה .8

 כללי .8.1

אשר הגישו את  מסגרת מכרז לספקי ורק אך תופנה מחיר הצעת לקבלת פרטנית פניה .8.1.1

 היוםבנוסף, . כפי שיוגדר ויעודכן מעת לעת בנספח ג' להזמנה הקובע ליוםהצעתם עד 

 הקובע היום. לפרסמו ענבל תבחר בו דרך בכל או/ו ענבל באתרגם  יפורסם הקובע

 . הפרטנית ניהמועד היציאה לפ לפני ימים 7 לפחות יהיה

 עליו במאגר ולהיכלל מסגרת כספק להירשם והמעוניין במאגר כלול אינו אשר מוסך .8.1.2

 באתר להורידה יהיה ניתן ואשר זו בהזמנה כמפורט והדרישות הסף תנאי בכל לעמוד

 .ww.inbal.co.ilw  ענבל

 לשירותים המסגרת מספקי מחיר הצעות קבלת: הפרטניות הפניות טרתמ .8.1.3

 . מסוימים רכב לדגמי המבוקשים

 מחיר הצעות לקבלת הפרטנית הפנייה שלבי תיאור .8.2

ו/או בכל הליך מחודש  מחדש רכש מכרז כליחס לב בוצעת) הפרטנית הפנייה שלבי להלן

 (:לקבלת הצעות מחיר לדגמים פרטניים

 ' א שלב .8.2.1

 .  הרכב ליבואני הרכב מנהל ידי על הרכש רזמכ פרסום

 ' ב שלב .8.2.2

 שנקבעו המכרז הרכש. בדרישות היבואנים של עמידתם את יבדוק הרכש מנהל

 ' ג שלב .8.2.3

שנקבעו  בדרישות שעמדו הרכב ודגמי היבואנים רשימת את לענבל יעביר הרכש מנהל

 המכרז הרכש.

 ' ד שלב .8.2.4

 פרטנית בפנייה ענבל  תפנהש הרכממנהל  'ג בשלב הדגמים רשימת לקבלת בכפוף

 מחיר הצעות לקבלת אלו לדגמים שירותים הנותנים המסגרת מכרז לספקי

תהא רשאית המזמינה לקבוע, על  הפרטנית הפניהבמסגרת . המבוקשים לשירותים

בהם יהיה על ספקי מכרז  פי שיקול דעתה הבלעדי, תנאים, לרבות תנאי סף נוספים

  המסגרת לעמוד.

 האמור, וככל שהדבר נדרש, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה,מבלי לגרוע מ

 לפריסה דרישה) גיאוגרפי סף תנאי שיהוו חובה מקומות ייקבעו פרטניתה פנייהב

 אםש , כךשייתנו את השירותים המבוקשים( ספקי מכרז המסגרתשל  ארצית

גרת ידי ספקי מכרז המס על מחיר הצעות תתקבלנה לא הפרטנית הפנייה במסגרת

, יפסלו כל ספקי מכרז כמפורט בפנייה הפרטניתו במצטברלכל מקומות החובה 

 .הסף בתנאי עמידה איבעילה של  הספציפיהמסגרת של הדגם 
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בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור, ככל שתחליט המזמינה לקבוע ביחס לפניה פרטנית 

פקים על מקומות חובה כאמור שיהוו תנאי סף, ובמועד הקבוע אין במאגר מספיק ס

מנת לעמוד בתנאי הסף האמור, תהא רשאית המזמינה שלא לפנות כלל בפניה 

 הפרטנית לספקי המסגרת של הדגם הספציפי.

 'ה שלב .8.2.5

מכרז המסגרת המשתתפים בפניה הפרטנית לדגמים  מספקי המחירהצעות  קבלת

ותאונות  לתחזוקה היבואן ממחירי ההנחה אחוזי את השאר ביןשתכלול  הספציפיים

. ענבל ועוד , חלקים תחליפייםעבודה שעת מחיר, מקוריים חלקיםכים לגבי דר

ף נוס  ןכל פרט ו/או נתושומרת לעצמה את הזכות לבקש במסגרת ההצעה הפרטנית 

 בכפוף לדגם הרכב. 

 כוללת הצעה יגיש שונים דגמים למספר הצעה להגיש מבקש מסגרת מכרז ספק אם

 את לתת מבקש אליו הדגמים מספרכ, נפרדות מחיר הצעות מספר תכיל אשר

 .המבוקשים השירותים

יצהירו הספקים כי הם עומדים בכל תנאי הסף במסגרת ההצעה הפרטנית נוסף, 

 .מכרז המסגרתשנדרשו במסגרת 

למען הסר ספק מובהר, כי במסגרת הצעת המחיר שתוגש על ידי ספק מכרז מסגרת 

 להציע תוספת למחיר היבואן. , לא יוכל ספק כאמור
 ' ו שלב .8.2.6

 ככל שנדרשו הסף בתנאי והצעתם המסגרת מכרז ספקי של עמידתם את תבדוק ענבל

 במסגרת ותידרש במידה, הנדרשת הגיאוגראפית הפריסה לגבי כולל הפרטנית בפניה

 '.ז לשלב יעברו האמורים הסף בתנאי שעמדו מציעים רק. הפרטנית הפניה

 'ז שלב .8.2.7

 הספציפי הרכש במכרז כנדרש שרותההתק תקופת למשך רכב אחזקת עלות שקלול

 פרטנית.הפנייה מסמכי האופן השקלול יפורט ב (."המשוקלל המחיר": להלן)

 ' ח שלב .8.2.8

 .הרכש למנהל לדגם המשוקלל המחיר את תעביר ענבל

 'ט שלב .8.2.9

 .הרכש במכרז כזוכים נבחרו דגמים אילו לענבל יודיע הרכש מנהל

 'י שלב .8.2.10

 ענבל הפרטנית בפנייה שהוגדרו לתנאים וףובכפ' ט בשלב הרכש מנהל לתשובת בכפוף

 .הפרטנית הפנייה משתתפי לכלל דחיה/זכיה הודעות תשלח

 

, מיוחדים במקרים פרטניות בפניות לפנות הזכות את לעצמה שומרת ענבל :כללית הערה

 .המכרזים מוועדת אישור קבלת ולאחרשלא בעקבות מכרז רכש חדש )שלבים א עד ד'(, 
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 הפרטנית בפנייה שזכה תמסגר מספק הדרישות .8.3

 10,000על סך  ביצוע ערבות לענבל יעבירו הזוכים המסגרת מכרז ספקי - ביצוע ערבות .8.3.1

בפניה  זכייתו על המזמינה הודעת קבלת לאחר עבודה ימי מעשרה יאוחר לא ₪

  המזמינה במכתב הזכייה. על ידי שיצוין כפי אחר למועד עד הפרטנית הראשונה או

צריך להגיש  אחת אינוערבות ביצוע  בפניה פרטנית וכבר הגיש מוסך זוכה שכבר זכה .8.3.2

מבלי לגרוע  .באם ערבות הביצוע תקפה בגין זכייה פרטנית נוספת נוספתערבות ביצוע 

מן האמור לעיל, במשך כל תקופת ההתקשרות של המוסך הזוכה עם ענבל על ערבות 

 הביצוע להיות בתוקף.

את הזכות, במקרים מיוחדים בהם היקף  האמור לעיל, ענבל שומרת לעצמה על אף .8.3.3

לבקש את הגדלת  ₪ 120,000ההתקשרות מול המוסך הזוכה עולה בממוצע רבעוני על 

(. בכל מקרה של הגדלת הערבות, לא "המוגדלת הביצוע"ערבות ערבות הביצוע )להלן: 

.  ערבות הביצוע 30,000₪ –תבקש המזמינה ערבות מוגדלת שתעלה על סך של 

. ערבות הביצוע המוגדלת תוגש בנוסח מקוריתא במקום ערבות הביצוע ההמוגדלת תה

 .ראה פרטים להלן – , בשינויים המחויביםשל הערבות ביצוע המקורית

למען הסר ספק מובהר, כי ממועד התקיימותו של התנאי להמצאת ערבות הביצוע  .8.3.4

יתרת  המוגדלת כאמור בסעיף זה, תעמוד ערבות הביצוע המוגדלת בתוקפה למשך כל

יום, וגם במקרה שבו היקף העבודה עם הזוכה יקטן בהמשך  60תקופת ההסכם ועוד 

תקופת ההסכם מהיקף העבודה האמור בסעיף זה, תיוותר ערבות הביצוע המוגדלת על 

 כנה והיא לא תפחת. 

בפניה  הזכייהשיצורף לפניה הפרטנית ו/או להודעת ערבות הביצוע תוגש בנוסח  .8.3.5

  הפרטנית. 

 .פניה הפרטניתקבע בערבות הביצוע תתוקף בות הביצוע: תוקף ער .8.3.6

, תהא רשאית ענבל לפי שיקול דעתה כאמורהתחייבויותיו וסך הזוכה בלא עמד המ .8.3.7

או ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר בפנייה הפרטנית הבלעדי, לבטל את זכייתו 

כפיצוי , תהא ענבל רשאית לחלט מוסך הזוכההתחייבויותיו. ביטלה ענבל את זכיית ה

ו/או ערבות  זה מכרזשהגיש המציע במסגרת ביצוע מוסכם ומוערך מראש את ערבות 

, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר הביצוע המוגדלת )במידה וזו החליפה את המקורית(

 העומד לרשותה. 

כל טענה כלפי ענבל ובעצם הגשת לו שזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה מוסך זוכה  .8.3.8

כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל בקשר עם ביטול זכייתו  הצעתו הוא מוותר על

 ו/או חילוט הערבות כאמור.
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של אי עמידתו בתנאי מוסך זוכה במבלי לגרוע מן האמור, ביטלה ענבל את זכייתו של  .8.3.9

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  למי מהספקים , אין ולא תהייהאו אחר סעיף זה

ות מול המוסך הזוכה על שאר המוסכים הזוכים שזכו השפעת ביטול ההתקשרשעניינה 

במסגרת הפניה הפרטנית שבה זכה המוסך הזוכה עמו בוטלה ההתקשרות ובפרט לא 

)גם אם המוסך הזוכה היה מוסך חובה לעניין הפריסה  הגיאוגרפילעניין תנאי הסף 

הגיאוגראפית הנדרשת, סיום ההתקשרות עמו לא יבטל את ההתקשרות עם שאר 

 . זכה( בהסכים הזוכים בפניה הפרטנית המו

-פי כל דין ועל-מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לענבל, ובנוסף לכל זכות העומדת לה על .8.3.10

מכל וסך זוכה עם מהמסגרת , במקרה שבו ביטלה ענבל את הסכם מכרזפי תנאי ה

זוכים נוספים מוסכים סיבה שהיא, או במקרה שהחליטה ענבל משיקוליה כי נדרשים 

ספק מכרז הזוכה, תהייה רשאית ענבל, אך לא חייבת, לפנות לוסך תו אזור של המבאו

פי  ולהציע לו להתקשר עמה בהסכם עלמסגרת שהצטרף למאגר לאחר הפניה הפרטנית 

למען הסר ספק מובהר  בתנאים שיפורטו בפנייה הפרטנית. מחיר שתוגש על ידו הצעת

דעתה הבלעדי והמוחלט של ענבל, וכי  כי הזכות האמורה לפי סעיף זה הנה לפי שיקול

אחר אין ולא תהיה כל ספק מכרז מסגרת עמו בוטל ו/או לכל ספק מכרז מסגרת ל

 הזוכה. וסך טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב ביטול הסכם המסגרת עם המ
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   9 פרק

 המכרזים ועדת תפקיד .9

 כל ליזום או חדש זמכר לפרסם ואף מכרזה כל את לבטל הזכות נשמרת המכרזים לוועדת .9.1

 הביטול הודעת הבלעדי. דעתה שיקול פי על הכול לנכון, שתמצא נוספת פעולה ו/או הליך

  .ענבל באתר פורסםת

 לקבלת המציע, אל וההערכה הבדיקה במהלך לפנות הזכות נשמרת מכרזיםה לוועדת .9.2

 ההצעות. בבדיקת להתעורר שעלולות בהירויות אי להסיר כדי או להצעתו, הבהרות

 אם סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא הזכות לעצמה שומרת המכרזים וועדת .9.3

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

 כדבעי. ההצעה הערכת מונע המכרזים ועדת

 ביועצים כך לצורך להיעזר רשאית אשר המכרזים, ועדת ידי על תיבדקנה ההצעות .9.4

  מטעמה. משנה בוועדות ו/או לנכון שתמצא כפי יםומומח

 ועדת כי במפורש, בזאת ומודגש מובהר וחשיבותו מורכבותו המכרז, של מהותו לאור .9.5

 כל לדחות הזכות את לעצמה שומרת והיא כלשהי, הצעה לקבל מתחייבת אינה המכרזים

  והסופי. הבלעדי דעתה שיקול לפי כולן, ההצעות את או הצעה

 מבלי לרבות, המציע, של כושרו את שיקוליה יתר בין לשקול רשאית תהא יםהמכרז ועדת .9.6

 נימוק או שיקול וכל המציע, אודות המלצות והכלכלית, הארגונית יכולתו ניסיונו, לגרוע,

 לנכון. המכרזים ועדת שתמצא כפי אחר

 והצהרה המכרזים ועדת ידי על המציע הצעת קבלת לה, העומדת זכות מכל לגרוע מבלי .9.7

 בפניות כלשהי בלעדיות המסגרת מכרז לספק תקנה לא מסגרת מכרז כספק המציע דברב

 זוכה כמוסך יוגדר אם גם ,המסגרת מכרז לספק תקנה ולא ,יהיו וכאשר אם ,הפרטניות

 תהיה למזמינה .בכלל אם ,כלשהוא בהיקף המבוקשים השירותים לביצוע בלעדיות כל

 אחרים ו/או אחר עם להתקשר והמוחלט יהבלעד דעתה שיקול פי ועל עת, בכל הזכות

  המבוקשים. השירותים לקבלת

 הצעה כל לדחות חייבת, לא אך רשאית, המכרזים ועדת תהא לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .9.8

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

 הסופי דעתה שיקול פי-על הכל ישות,הדר של מוטעית הבנה על או נכונות בלתי הנחות על
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 מציעים מטעם כלשהן דרישות ו/או טענות תתקבלנה לא המכרזים. ועדת של והבלעדי

  זה. בסעיף האמור עם בקשר

 לדחותו, או מכרזה את לבטל זכותה על שומרת המכרזים ועדת לעיל, באמור לפגוע מבלי .9.9

 קביעת לאחר לרבות שהוא, עדמו בכל שהיא, סיבה מכל או ארגוניות תקציביות, מסיבות

 אשר נימוקיםה מן הניה תוגשנה, אשר ההצעות מספר זה, בכלל .המסגרת מכרז ספקי

 מובהר, ספק הסר למען .מכרזה את לבטל המכרזים ועדת החלטת ביסוד לעמוד עשויים

 תהיינה לא ולמשתתפים הצעה בכל לבחור שלא הדעת שיקול שמור המכרזים ועדתול כי

  לכך. בקשר תביעות וו/א טענות כל

 ו/או למציע לפנות הבלעדי, דעתה שיקול לפי חייבת, לא אך רשאית, תהא המכרזים ועדת .9.10

 השלמות ו/או הסברים ו/או הבהרות ו/או נוסף מידע להמציא בדרישה שלישיים לצדדים

 מסמך, כל המצאת בעניין לרבות כן, לעשות למציע לאפשר ו/או מציע של להצעתו ביחס

 המציע עמידת הוכחת לצורך ולרבות זה, מכרז תנאי לפי כנדרש רישיון או תרהי אישור,

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

  .ההצעה הגשת למועד

 מכרז מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול הזכות את לעצמה שומרת המכרזים ועדת .9.11

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

 המכרזים. ועדת דעת שיקול לפי והכל

 את לפצל הבלעדי, דעתה שיקול לפי רשאית, תהא המכרזים ועדת להלן, לאמור בכפוף .9.12

  הפרטניות. בפניות הזוכים למוסכים ובכפוף השונים הזוכים המוסכים בין העבודה

 שיקול לה יהיה לעיל, כאמור לפיצול זכותה תממש וענבל היה כי מובהר, ספק הסר למען .9.13

 הזוכים מוסכיםמה אחד כל עם ההתקשרות היקף לקביעת באשר הבלעדי הדעת

 ללא כלשהו, מינימאלי התקשרות להיקף מוקנית, זכות תהיה ולא אין, הזוכים ולמוסכים

  .מכרזה לתוצאות קשר

 הם זו הצעתם הגשת ובעצם תהיה, לא  הזוכים, ולמוסכים המסגרת מכרז ספקיל .9.14

 תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כל להעלות שלא ומתחייבים חוזר, בלתי באופן מוותרים,

 ידי-על שייקבע ההתקשרות היקף עם ובקשר זה מכרזב הזכייה פיצול עם בקשר ענבל כנגד

 כל יביד שיבוצע בפועל העבודה היקף עם בקשר ו/או הזוכים וסכיםמהמ אחד כל עם ענבל

 תוספת ו/או שיפוי ו/או לפיצוי זכאות בדבר טענה כל ולרבות ,הזוכים מוסכיםמה אחד

  כך. בשל מחיר

 ההתקשרות, תקופת לאורך להשתנות עשויה ,הזוכים וסכיםהמ בין העבודה חלוקת .9.15

 ורמת המקצועיות על בדגש הבלעדי, דעתה שיקול פי-ועל ענבל, ידי-על שייקבע באופן

 במסגרת המבוקשים השירותים מתן כדי תוך הזוכים וסכיםהמ ידי-על שיסופקו השירות

  בלבד. המזמינה לצרכי בכפוףו ההזמנה
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 תהא לעיל, כאמור ההתקשרות את לפצל ענבל תבחר שבו במקרה כי בזאת, מובהר בנוסף, .9.16

 מוסכיםה מן לחלק ביחס ההתקשרות תקופת להארכת האופציה את לממש רשאית ענבל

 מוותר מסגרת מכרז ספק והמוחלט. הבלעדי דעתה שיקול פי לע וזאת בלבד, הזוכים

 האופציה מימוש לאי ביחס תביעה או דרישה טענה, כל על חוזר בלתי יתורובו בזאת

 ענבל. ידי על כאמור

 ואין עת בכל זוכה מוסך בכל לטיפול רכב להעביר הזכות לענבל כי יובהר ספק הסר למען .9.17

 אחד לכל מסוים. למוסך הטיפולים ביצוע צורךל רכב להצמדת ענבל מצד התחייבות כל

 חוזר, בלתי באופן מוותרים, הם זו הצעתם הגשת ובעצם תהיה, לא הזוכים, וסכיםמהמ

 לכל הרכב הצמדת אי בגין תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כל להעלות שלא ומתחייבים

 ביצוע ךלצור מסוים אחד למוסך השירותים ממקבלי מי ידי על מוחזק הוא בה התקופה

 מוחזק. הרכב בה התקופה בכל הטיפולים

 לעיל. המפורטות וההתניות מהתנאים אחד לכל כהסכמה היתר, בין תפורש, הצעה הגשת .9.18
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 10 פרק

 המציע התחייבויות .10

 המציע עובדי .10.1

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

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

 השירותים מקבלי ו/או ענבל בין כי בזאת מובהר ספק הסר למען .חוק מכל כמתחייב ההעסקה

 צורה בשום מעביד עובד יחסי יהיו ולא אין מטעמו המשנה קבלני ו/או עובדיו ו/או המציע לבין

 .שהוא ואופן

 ידו על סקיםהמוע כלפי המציע אחריות .10.2

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

 למטרות ידו על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או ידיו, על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו

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

 .ענבל של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן המציע כך על אותה  וישפה

 המציע של דיווח חובת .10.3

 .המסגרת הסכם  פי לע השירותים לביצוע ביחס שיידרש דיווח כל לענבל לתת מתחייב המציע

 סודיות שמירת .10.4

 מהנהלת הרשאה ללא זה. מכרז ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב המציע

 על יחולו זה, לעניין לקבלה. מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור ידיעה כל המציע ימסור לא ענבל

  .1977 - תשל"ז העונשין, לחוק 911 -ו 811 סעיפים הוראות המציע

 זכויות הסבת איסור .10.5

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

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

 ההצעה פרטי אמינות .10.6

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

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

 לאלתר. הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים מילוי
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 ביטוח .10.7

 תקופת כל למשך המסגרת בהסכם המפורטים הביטוחים את ולקיים לבצע מתחייב המציע

 לגבי הסתייגות כל ויהיו. במידה ההתקשרות, הארכת בתקופות גם הצורך ובמידת ההתקשרות

 הגשת לאחר לכך. בעשנק המועד ובתוך להבהרות פניה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות

 הביטוח. לדרישות הסתייגויות כל תתקבלנה לא ההצעה



 

36 

 

 11 פרק

 כלליים תנאים .11

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .11.1

 הצעתו, הגשת לשם למציע נמסרים והם המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל

 להשתמש או בהם לעיין לאחר לאפשר לאחר, להעבירם לצלמם, להעתיקם, רשאי אינו והמציע

 .כלשהי אחרת למטרה בהם

 ההזמנה תוצאות על הודעה .11.2

 בכתובת או בהצעה, כמצוין כתובתו, פי על מציע לכל בכתב יימסרו ההזמנה תוצאות על הודעה

 כל יהיה לא כי בזה, מובהר  ספק להסרת להזמנה. א' בנספח המציע שציין האלקטרוני הדואר

 אלא שהיא, צורה בכל המזמינה את תחייב לא אוהי ההזמנה, תוצאות בדבר הודעה לכל תוקף

 אופן בכל המזמינה את יחייב לא המסגרת הסכם זה. סעיף הוראות פי על בכתב נמסרה אם

 .ידיה על נחתם אם אלא שהוא,

 ההזמנה מסמכי של עדיפות סדר .11.3

 מסמכי בין סתירה של במקרה ההזמנה. במסמכי המפורטים לתנאים כפוף המכרז ביצוע

 :להלן המפורט בסדר ביניהם העדיפות סדר יהיה נספחיהם, על ים,השונ ההזמנה

 המסגרת הסכם – ראשונה עדיפות

 ההזמנה - שנייה עדיפות

 ההזמנה מסמכי יתר – שלישית עדיפות

 עם ביותר להטיב בה שיש ההוראה תגבר סותרות, הוראות של מקרה בכל לעיל, האמור אף על

  ענבל.

 ענבל ליווי .11.4

 ענבל. מטעם אחראי ידי לע ילוו המבוקשים השירותים מתן מכלול ,לעיל מהאמור לגרוע בלימ

 חל דין .11.5

 לכל בהתאם ותוגשנה תערכנה ההצעות לעת. מעת נוסחםכ ישראל, מדינת לדיני כפוף זה מכרז

 והגשת במכרז השתתפות לצורך מתאים משפטי ייעוץ שקיבלו כמי ייחשבו והמציעים דין,

 ההצעות.
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 השיפוט סמכות .11.6

 הנובעת תביעה בכל או זה, למכרז הנוגעים ולעניינים לנושאים הקשור בכל פוטהשי סמכות

 -  אביב תל באזור ו/או המרכז באזור המוסמכים המשפט בבתי תהיה זה, הליך ניהול מהליך

 .יפו

 

 

 

 כבוד רב,ב                  

 ענבל חברה לביטוח בע"מ       
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 מסמך תצהירים –' להזמנה אנספח 

לנוחיות המציעים על מנת שיוכלו למלא את הנספח בהדפסה )הקובץ הינו  ובץ נפרדמצורף כק

 קובץ וורד(.

 הסכם המסגרת –נספח ב' להזמנה 

על המציע להגיש את הסכם המסגרת חתום כדין כמשמעותו בסימן א'  – נפרדוורד מצורף כקובץ 

 מים כדין. בשני עותקים חתו 1971-לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א

 


