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 נספחים

 

 מסמך תצהירים –הזמנה נספח א' ל. 

  הצעת המחיר. –' להזמנה בנספח 

  המפרט הטכני. -להזמנה 1נספח 

  אמנת השירות.  -להזמנה 2נספח 

  ההסכם על נספחיו.  -' להזמנהגנספח 
 
 
 

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

 .זה הליך על ענהמ
. 

 2017ינואר 

 מסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד אולם פונה לשני המינים
. 
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 - כללי : 1 פרק-

 ההזמנה מטרת .1

 שירותי תלקבל הצעות לקבלת בזאת פונה  ,("המזמינה" או/ו "ענבל" :להלן) מ"בע לביטוח חברה ענבל .1.1

 לביטוח חברה ענבל באמצעות הכלכלה במשרד ההשקעות מרכז עבור BI דוחות כלי רישוי ואספקת פיתוח

  (."ההזמנה" להלן:) בע"מ

 המחשוב מערכות את מנהלת עיסוקיה ובין ישראל ממשלת של מלאה בבעלות ממשלתית חברה הינה ענבל .1.2

  הכלכלה. במשרד ההשקעות מרכז של

 נתונים, טעינת ,רישוי כולל ,שלה המידע מאגרי בסיס על עבודה לוחות פיתוח שירותי שלרכו נתמעוניי ענבל .1.3

 ההשקעות. מרכז עבור צורך, לפי הכל מנהלים, ודו"חות לתחקור המידע הצגת נתונים, טיוב

 אשרו והאיכות הסף בדרישות העומד ספק עם זה מכרז במסגרת תקשרלה המזמינה נתמעוניי כך, לצורך .1.4

 .זה מכרז נשוא השירותים את לספק מסוגל

 הגדרות .1.5
 זו: בהזמנה מרכזיים מונחים להלן

 
בהזמנה זו והינו עומד בתנאי הסף  שפנתה אליו המזמינה מציע פוטנציאלי מציע:

  הרשומים בה.

 ענבל.בדיקה מטעם  תועדו :הבדיקהוועדת 

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  :ו/או ההליך  ההזמנה

 .מציע אשר קיבל הודעת זכייה בהליך זה :המציע/ים הזוכה/ים

 מציע זוכה עימו חתמה ענבל על ההסכם המצ"ב להזמנה.  ספק:
 השירותים

 :המבוקשים

 להזמנה 2מציע הזוכה כמפורט בפרק מכלול השירותים שיסופקו על ידי ה
 להזמנה.  1זו ובפרק הטכני המצ"ב כנספח 

  :הפרויקט
 על עבודה לוחות פיתוח שירותי זה ללובכ המבוקשים השירותים כלל ביצוע

 נתונים, טעינת ,רישוי כולל ,המזמינה אצל הקיימים המידע מאגרי בסיס

 צורך לפי הכל מנהלים, ודו"חות לתחקור המידע הצגת נתונים, טיוב
 מדינת ישראל. המדינה:

אחראי מטעם ענבל על 
 ההליך:

 עומר קלפון.עו"ד 

אחראי מטעם ענבל על 
 ותביצוע ההתקשר

 ו/או מי שימונה מטעמה סמנכ"ל מערכות מידע

 ענבל חברה לביטוח בע"מ המזמינה
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 להליך זמנים לוח .1.6

 
 התאריך

 הפעילות

 "נוסח חדש" פרסום ההזמנהמועד  26.12.2016

 מועד אחרון לשאלות הבהרה 14:00בשעה  02.01.2017
הקשר כאמור  אישל בלבדשאלות המציעים תוגשנה בכתב 

לשאלות תשובות שלהלן, באמצעות דוא"ל.   1.9 בסעיף 
ענבל רק תשובות בכתב באתר פורסמנה באתר ענבל. ת ההבהרה

 המציעים.את תחייבנה משפטית את  ענבל ו

 

 מועד מענה המזמינה לשאלות ההבהרה 11.01.2017
 להגשת ההצעות אחרון מועד  14:00בשעה  16.01.2017

לתיבת להלן, במעטפה חתומה  יש למסור את ההצעות, כמוגדר
, במשרדי המזמינה בבית המכרזים הממוקמת בדלפק הקבלה

בימים א' עד ה' ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, 
וזאת עד למועד  18:00  -ל 09:00)למעט ערבי חג ( בין השעות 

"(. כל הצעה המועד האחרון להגשת ההצעות)להלן: " האמור
רון להגשת ההצעות לא תבחן שלא תתקבל עד המועד האח

   ותפסל באופן אוטומטי. 

)עם אופציה להארכה  ימים 90
 בהזמנה כמפורט ימים 60למשך 

 (זו

 תוקף ההצעה 

 

המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים המנויים לעיל,  
 כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. מהמצעים , ולא תהיה למיבאתר ענבל למציעיםפורסם בהודעה שת

 ההתקשרות תקופת .1.7

 -בהסכם וו  בהזמנה זו עד לסיום הפרויקט בהתאם לאמור  הינהספק תקופת ההתקשרות עם ה .1.7.1
 שנים(. -3) נוספים לביצוע תמיכה ותחזוקה חודשים 36

וע לביצ ההתקשרות  תקופתלענבל בלבד תעמוד הזכות להאריך את  -הארכת תקופת ההתקשרות .1.7.2
 החודשים נוספים, כולם או חלקם והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וצרכי 48 -ב תמיכה ותחזוקה

(. בתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו כלל התנאים "המוארכת ההתקשרות"תקופת )ולהלן: 
 האמורים בהסכם במלואם, לרבות הצעת מחיר הספק. 

 הקשר איש .1.8
רחוב ערבה, אשר יושב בבית ענבל,  עומר קלפוןעו"ד ו זה הינ הליךלש הקשר מטעם ענבל בכל הקשור יא

כל הפניות בגין בקשה  .  m2316@inbal.co.ilובכתובת אלקטרונית:  70100קריית שדה התעופה, נתב"ג 
ליעד  הל המציע החובה לוודא שבקשתו הגיע)ע  דוא"לבאמצעות הזו ייעשו לאיש הקשר בכתב בלבד 

 (.המבוקש

 ההצעות מסירת .1.9

לתיבת המכרזים הנמצאת בקומת הכניסה בבית ענבל, רחוב הערבה, ההצעה יש להגיש את  .1.9.1
 מעטפות: 3 -בקריית שדה התעופה, נתב"ג. ההצעה תוגש 

 מסמכי הזמנה זו על נספחיה חתומים בכל עמוד בראשי תיבות. -1מעטפה מס'  .1.9.1.1

 הצעת המחיר.  -2מעטפה מס'  .1.9.1.2
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, על מעטפה זו יש לרשום 2מס'  ומעטפה 1בתוכה יהיו מעטפה מס'  -3מעטפה מס'  .1.9.1.3
 בלבד.  "23/2016 מכרז ": 

ומת לב המציעים כי אין להציג את נספח הצעת המחיר בשום מקום אחר בהצעה, מלבד תש .1.9.2
 הצעת המחיר. -ב'נספח 

  הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.10

 למתן השירותים המבוקשים.  מציע זוכה אחדבכוונת ענבל להתקשר עם  .1.10.1

 – לעיל, 1.4ביותר מכלי אחד כמפורט בסעיף ת להגיש הצעה הן בכלי  במידה ולמציע היכול .1.10.2
 .בנפרד כל כליבעבור מציע יגיש הצעה שלמה ונפרדת ה

בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה תתבצע על ידי ענבל, אשר תהיה רשאית )אך לא חייבת(, להיעזר   .1.10.3
 ביועצים ומומחים חיצוניים מטעמה לשם כך. 

וכן לפצל  מהצעה אחת הזכות לא לקבל אף הצעה או לקבל יותר המזמינה שומרת לעצמה את  .1.10.4
 .גדול יותר את מתן השירותים בין מספר זוכים

 לפנות הזכות שמורה למזמינהבמקרה של עזיבת מציע זוכה או במקרה של שינוי בצרכי החברה  .1.10.5
למציע שהשתתף בהליך ולא נכלל בין המציעים הזוכים בהליך, על מנת להתקשר עמו למתן 

מובהר . המבוקשים, והכל בכפוף להסכמת המציע אשר השתתף בהליך ולא זכה שירותיםה
שדורג במקום הגבוה ביותר מבין המציעים שלא  המציע בזאת כי במקרים אלו תפנה ענבל אל

לעיל,  כאמור של ענבל לפעול התחייבות משום באמור מבלי לגרוע מן האמור, אין זכו בהליך. 
לפנות למציעים אחרים שעמדו בתנאי הסף והכל לשיקול דעתה  ולענבל שמורה הזכות גם

 הבלעדי ולפי צרכיה. 

יובהר כי בכל מקרה ענבל אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהוא והכל ייקבע על פי שיקול  .1.10.6
 דעתה הבלעדי וצרכיה.

 ההתקשרות שווי אומדן .1.11

 המזמינה תפקיד אומדן בתיבת המכרזים. .1.11.1

 תיפסל. כלפי מעלה 10% -צעה שתחרוג מהאומדן ביותר מה .1.11.2

המזמינה  על ידי מהאומדן שהופקד חורגותבמקרה בו יימצא כי כלל ההצעות אשר הוגשו  .1.11.3
מו"מ עם שלושת  למזמינה שמורה הזכות, אך אינה חייבת לערוךוהמכרז  יבוטל כאמור לעיל 

 המציעים בעלי הניקוד הגבוה ביותר.
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 -המבוקשים השירותים :2  פרק-
 

 המבוקשים השירותים .2
 מפרט הטכני ובסעיף זה וכוללים: ה -1נספח השירותים המבוקשים הינם השירותים כהגדרתם ב

 .למובייל מותאמים עבודה לוחות כולל ,ומפורטים סיכומים דוחות / עבודה לוחות ופיתוח איפיון .2.1
  UI|UX כולל גרפי עיצוב .2.2
 לתחקור המידע הצגת נתונים, טיוב נתונים, טעינת לכול רכיב, או מערכת (ועדכון פיתוח ,)יישום מימוש .2.3

 .מנהלים ודו"חות
 במערכת בעייתיים/חסרים נתונים יתגלוש ככל העבודה, לוחות תבניי במסגרת -הנתונים טיוב ענייןב

 המזמינה. מטעם המחשוב עובדי ע"י יתבצע הטיוב .טיוב לצורך המידע את להציף היא המטרה .התפעולית
  -BIל GIS שילוב .2.4

 מרכז, דרום, צפון, מחוז – איזורים ולפי ישוב, שם ישוב, סמל )לפי בארץ ישובים טבלת מנהלת המערכת

 .המפה גבי על השונים הנתונים את להציג היא המטרה ,ם(ירושלי
  שאושרה. ההשקעה גודל ומה ישוב בכל אושרו בקשות כמה לדעת נבקש מסוימת שנהב :לדוגמא
 וכו'. מיקוד כגון נוסיף נתונים להוסיף צורך יש אם זו. בטבלה הנתונים על הניתן ככל להישען היא המטרה
 לשימוש מתאימים המוצר של המפות שירותי אם לבחון יש מפות, שירותי קיימים ובמוצר במידה

 .במערכת

 הדרישה ,המזמינה ידי על יבוצע ההרשאות ניהול -וחיצוניים פנימיים למשתמשים הרשאות ניהול .2.5

 .הרשאות לניהול תשתית בנית הינה המכרז במסגרת
 שיפותחו העבודה לוחות ועל המוצע הכלי על בענבל הפיתוח לצוות הדרכות מתן .2.6
  (.POWER USERS) "על "משתמשי של יהיו רישיונות 2 מתוכם ראשון בשלב שיונותיר 17 אספקת .2.7
  (QA) תקינות בדיקות .2.8

 לייצור. יועבר בטרם לתוצר (QA) קינותת בדיקות לבצע הזוכה על התוצר, מהזמנת נפרד בלתי כחלק

 המציע לליווי מטעמה צוות איש תעמיד ענבל .תקינותו על המזמינה אישור מבלי כמוגמר ייחשב לא תוצר

 בתהליך. הזוכה
  תיעוד .2.9

 מקור בין העברה של תכנון מסמך .נתונים מבנה כולל העבודה, לוחות ,ועיצוב תכנון תיעוד מסמך .2.9.1

 נוהל מסמך ,(DWH לבניית החלטה תתקבל האיפיון ובמהלך )במידה , SOURCE TO TARGET ליעד

 הרשאות. ומתן ניהול נוהל העבודה, סביבות בין גרסאות העברת
 אינו זה צפי וכי המכרז פרסום למועד נכון הינו ההתקשרות היקף לעניין המזמינה צפי כי יודגש .2.9.2

  .כלשהוא במועד או בהיקף םהזוכי מהזוכה/ שירותים ו/או טובין לרכוש ענבל את מחייב
 
  .("הפרויקט" :1 בנספח האמור עם וביחד להלן)

 קיימות טכנולוגיות סביבות .2.10
 :ענבלב כיום הקיימות הסביבות להלן .2.10.1

 מסדי נתונים BIסביבת  סביבת פיתוח

Oracle REPORTING SERVICES SQL Server  
 

 Excel 
 

Oracle  
 

 Panorama 
 

 

גיית שימוש בטכנולו -קוביות  
OLAP 
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 הכול ,לעיל כמצוין ענבלב הקיימות העבודה לסביבות בהתאם השירותים את לממש המציע על .2.10.2

 .המזמינה לדרישות בהתאם

 100-כ הכוללת DATA BASE ORACLE מבוססת אחת תפעולית מערכת קיימת המזמינה אצל .2.10.3

  .חפענו לאותטב 50-כ ע,מיד טבלאות
 ובמהלך ייתכן  .המידע למקורות ישירות להתחבר היא הדרישה .DWH היום אין זו מערכת עבור כי מובהר

 (.ממנה לחלקים אלא , המערכת לכל בהכרח לא ) DWH להקים צורך יש כי לנכון המזמינה תמצא האיפיון

 בגין תמורה הזוכה. המציע "יע שיבוצע לאיפיון בהתאם המזמינה עובדי באמצעות תתבצע DWH ה בניית

  העבודה. בתכולת שאינם פיתוח לשעות בהתאם יבוצע בלבד DWH להקמת האיפיון
 .במוצר מלאה טכנית ותמיכה תחזוקה .2.11

 
 

 -הסף תנאי :3 פרק-
 
  :במצטבר הבאים התנאים כל על  בעצמו, העונה מציע זה הליך במסגרת הצעה להגיש רשאי .3

 המציע .א

 דין. כל לפי והכל מותרת מורשה/התאגדות עוסק ומה/רש שותפות בע"מ/ ברהח להיות המציע על .3.1

 את לו יש כי יצהיר מטעמו חתימה מורשה/י באמצעות המציע -במלואם המבוקשים השירותים נתינת .3.2

 ,לעיל 2 בפרק המבוקשים השירותים לכ מתן לשם הדרוש אחר עניין וכל האדם חוכ המיומנות, היכולת,
 א בנספח הכלולים בטפסים המפורטים התצהירים על וכן במלואם המכרז מסמכי וביתר הטכני במפרט

 בטפסים חתימה לאימות דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה טופס כל בסוף יחתום ההזמנה, למסמכי

 .מחיקה ו/או שינוי ללא נדרש, הדבר בהם

 כל על להלן. המפורטים האישורים כל את יגיש המציע -ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי אישורים .3.3

 ההצעה: הגשת ליום ועדכניים תקפים להיות האישורים

 מס( יועץ או רו"ח שומה, )פקיד ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו מורשה פקיד אישור .3.3.1

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

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

 חדש[. ]נוסח הכנסה מס פקודת להוראות בהתאם במקור מס ניכוי על אישור .3.3.2

 והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר אישור .3.3.3

 1987 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק ולפי (זרים עובדים חוק -להלן) 1991-א"התשנ (,הוגנים תנאים

 ובהתאם זו( להזמנה א' בנספח 3 טופס )לפי כדין מאומת בתצהיר ערוך מינימום( שכר חוק – להלן)

 .1976 – התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות לחוק ב2 לסעיף

 ישראל. בארץ המוצר יצרן/משווק ע"י מורשה רישוי למכירת אישור -תוכנה רישוי .3.4

 מציעב מקצועי ניסיון .3.5

 לוחות בפיתוח לפחות, זה מכרז לפרסום שקדמו החודשים 18 -ב  מוכח סיוןינ בעל להיות מציעה על .3.5.1

  .המוצע בכלי עבודה

 המוצע, בכלי עבודה לוחות תלבניי פרויקטים 3 עביצ לעיל, 3.6.1 בסעיף כאמור התקופה במהלך .3.5.2

  לפחות. שונים לקוחות 3 אצל לפחות,

-  ורישוי( תמיכה תחזוקה, כולל לא) לעיל 2 בסעיף כהגדרתו רויקטפ זה: סף תנאי לעניין פרויקט
 המתעתד ₪ 300,000 -מ גדול שהיקפו פרויקט או ₪ 100,000 -מ פחת לא היקפו אשר שהסתיים

 הקרובים. החודשים בשלושת להסתיים

 הסף. בתנאי העומדים צוות אנשי למציע .3.5.3

 ראש הצוות ואנשי הצוות המוצע .ב

 אנשי צוות נוספים.  2 -נשי צוות מתוכם ראש צוות וא 3מציע יציע צוות של 



 23/2016מכרז פומבי 
 "מעודכן "נוסח 

                                                                                                         

       ___________ 
 המציע חתימת     

 BI דוחות כלי עבור רישוי ואספקת פיתוח שירותי לקבלת פומבי מכרז
   70100, קריית שדה התעופה, נתב"ג 282רח' הערבה ת.ד.  בית ענבל, בע"מ לביטוח חברה ענבל בחברת

  
- 7 - 

 המוצע הצוות ראש של מקצועי ניסיון .3.6
   זה מכרז לפרסום שקדמו החודשים 18 -ב מוכח ניסיון בעל -הפיתוח צוות וליווי אפיוןב ניסיון .3.6.1

 .המוצע בכלי פיתוח צוות וליווי באפיון לפחות

 ,2013-2016 השנים בין שנתיים של ניהולי ניסיון בעל להיות המוצע תהצוו ראש על - ניהולי ניסיון .3.6.2
  לפחות.

  המוצע הצוות אנשי של מקצועי ניסיון .3.7
 זה מכרז לפרסום שקדמו החודשים 12 -ב מוכח ניסיון בעל להיות המוצע מהצוות צוות איש כל על .3.7.1

 המוצע. בכלי עבודה לוחות בפיתוח לפחות

 2 של המוצע בכלי עבודה לוחות בפיתוח וכחמ ניסיון בעל להיות המוצע מהצוות צוות איש כל על .3.7.2
 לפחות.  שונים לקוחות 2 אצל שונים רויקטיםפ

  .לפחות אחת שנה של המציע אצל ניסיון בעל להיות המוצע מהצוות צוות איש כל על .3.7.3

 תנאי סף למוצר .ג

  "חובה". המינוח תחת 8 מס' טופס א' בנספח הנדרש בכלל יעמוד הפיתוח כלי .3.8

 
 האם ההחלטה זה ובכלל וההשכלה הניסיון בדרישת עומד המציע האם טהההחל כי מובהר -כללית הערה

 רלוונטית הינה ההשכלה האם או המזמינה לדרישות בהתאם ניסיון אוה המציע הצביע ושעלי הניסיון

  .המזמינה של הבלעדי דעתה שיקולל נתונה זה  הליך נשוא לשירותים
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 -4פרק -

  ההצעה מבנה .4

 שלהלן. 5 בפרק כמפורט  המסמכים כלל את להכיל צעההה על -ההצעה מבנה .4.1

 יש אותו ההסכם את למעט מקורי אחד בעותק הצעתו את להגיש המציע על -ההצעה של העותקים מספר .4.2

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

 בשלמותה.

 ההצעה על חתימה .4.3

 בכל תיבות בראשי 5 בפרק כמפורט הנדרשים והנספחים ההזמנה מסמכי כל תא תכיל המציע הצעת .4.3.1

 .הנדרשים במקומות מלאה ובחתימה עמוד

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

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

 .כנדרש ,תיבות בראשי יחתום ו/או וחתימה חותמת יםיש

 סכםבה או החברה בתקנון לכך שהוסמך מי רק יחתום - רשומה שותפות או תאגיד הינו המציע אם .4.3.4

 .החברה במוסדות כדין שהתקבלה בהחלטה או דהתאגי חותמת ובתוספת השותפות

 ההצעה מילוי .4.4

 חייב והוא נספחיה, על בהזמנה המופיעים תנאי ו/או פרט כל שהיא דרך בכל לשנות אסור למציע .4.4.1

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

 כל ו/או ובנספחיו ההסכם בתנאי נספחיה, כל על ההזמנה בטופס המציע ידי על שיעשה שינוי כל .4.4.2

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

 עיניה ראות לפי השינוי, את לתקן או להתעלם המזמינה של בזכותה לגרוע מבלי וזאת הצעת לפסילת .4.4.3

  המציע. את יחייבו ואלו

 -5 פרק-

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .5

  :1 מס' מעטפה .5.1

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

 :לעיל כמצוין סעיף תת בכל המודגשת הכותרת

 להזמנה. א' נספח  הגשת -תצהירים מסמך - 1 חוצץ .5.1.1
, 1971 –בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א על המציע להצהיר כמשמעותו 

 אימות ורךלצ דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה תצהירהלחתום בסוף על התצהירים הבאים, 
 ו ולצרף את כלל המסמכים הנדרשים בגוף התצהירים.חתימת

 הוא העסק לפיו ותצהיר אישור להגיש אישה" בשליטת "עסק ההגדרה על העונה מציע לע

 "אישור"; אישה"; בשליטת "עסק "עסק"; המונחים: של משמעותם )על אישה בשליטת

  (.1992 -תשנ"ב המכרזים, חובת חוק ראה ו"תצהיר"

 לביסוס אסמכתאות להגיש המציע על -נוספים ומסמכים חיים קורות מציע,ה פרופיל -2 ץחוצ .5.1.2

 בו יש כי סבור המציע אשר נוסף, מסמך וכל המלצות הסמכה, תעודות בצירוף ניסיונו הצהרות

  המוצע. הגורם אומדן לשם למזמינה עניין משום

 אסמכתאות להגיש המציע על -פיםנוס ומסמכים חיים קורות המוצע, הצוות ראש פרופיל -3 חוצץ .5.1.3

 .נוסף מסמך וכל המלצות הסמכה, תעודות בצירוף הצוות ראש של ניסיונו הצהרות לביסוס

 להגיש המציע על -נוספים ומסמכים חיים קורות המוצעים, הצוות אנשי פרופיל -4 חוצץ .5.1.4

 מסמך וכל המלצות הסמכה, תעודות בצירוף הצוות אנשי של ניסיונו הצהרות לביסוס אסמכתאות

 .נוסף

   נספחיו על ההסכם -5 חוצץ .5.1.5
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 כדין חתום יוגש ההסכם .עמוד בכל תיבות בראשי לחתום יש עצמו וההסכם להסכם הנספחים על

 חתומים עותקים בשני 1971-התשל"א חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א' בסימן כמשמעותו

  כדין.
 ערבות תיבות, בראשי חתום ריק, המסמך קר -מהבנק ביצוע ערבות להציג צורך אין זה בשלב

 הזכייה. הודעת לאחר רק תידרש הביצוע
 בראשי חתום ריק, המסמך רק הביטוח, חברת ע"י חתום הביטוח נספח להגיש צורך אין זה בשלב

  הזכייה. הודעת לאחר רק יידרש, הביטוח מחברת חתום הביטוח נספח תיבות,

 חתומים ההליך מסמכי – 6 חוצץ .5.1.6
 כנדרש, חתומים רסמופווי במידה הבהרה מכתבי לרבות ההליך מסמכי כלל את להגיש עהמצי על

  ידו. על חתומים השירות ואמנת הטכני המפרט את לצרף בנוסף
דרוש מהמציע השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים למזמינה הזכות ל :הערה כללית

ו, מקצוענותו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים למצגים שניתנו בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישורי
פי ההסכם, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של -העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

והמציע יעמיד לרשות המזמינה את לרבות בדיקה אצל כל הגורמים הרשמיים, תנאי ההשתתפות, 
 . יןוהכל בכפוף לכל ד הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור

  המחיר. הצעת :2 מס' מעטפה .5.2

 הצפוי המחיר הצעת מספר הוספת עטלמ הוספה, ו/או שינוי כל ללא המחיר הצעת את להגיש מציע על

 עו"ד. ואימות
 למכרז "הצעה רשום: יהיה ועליה 2 מס' מעטפה ואת 1 מס' מעטפה את בתוכה תכלול :3 מס' מעטפה

  בלבד. "23/2016

 

 -6  פרק-
 
  הזוכות ההצעות לבחירת ולותומשק מידה אמות .6

 70% -, ואיכות  30%במשקלים של  ועלות על שיקולי איכות ויתבסס הזוכה ההצעה לבחירת המידה אמות
 , בהתאם לאמור בסעיף זה.מחיר

 ושלב מעבר שלב  הכולל ההצעה איכות למדידת א' שלב – שלבים 2 -ל יחולקו -האיכותיות המידה אמות .6.1

  מעבר. ציון הכולל ותהתרשמ ראיוןו המלצות -ב'

 הבא. לשלב יעבור האפשריות 75 מתוך לפחות נקודות 60 של ניקוד שקיבל מציע רק -א' שלב .6.1.1

 ראיון בגין נקודות 10 -ו להמלצות נקודות 15 ניתנו זה לשלב הראיונות.ו ההמלצות שלב הינו -'ב שלב .6.1.2

 .בראיון נוכח להיות חייב יהיה המוצע הצוות ראש הצוות. מראש התרשמות יכלול אשר התרשמות
 פתיחת -הבא לשלב יעבור ,ההתרשמות בראיון לשלב הנקודות 10 מתוך 6 לפחות שקיבל מי רק

  המחיר. הצעות

 או הסף ציון העלאת של בדרך הביניים משלבי אחד בכל הסף ציון את לשנות הזכות שמורה למזמינה .6.2

 ו/או במכרז שיוגשו ההצעות מותבכ תחשבבה היתר בין זאת הבלעדי, דעתה לשיקול בהתאם ,והורדת

  לשלב. משלב שיעברו המציעים בכמות

   :נקודות 65 עד – (20%) א' שלב האיכות מדד .6.3

 בכלי עבודה לוחות לבניית ,הסף בתנאי כהגדרתם הלקוחות( )לכלל פרויקטים 3  לפחות על מציע להציע

 .בדיקתה ל  לקוחות שונים 3, אצל נים דומים לנדרש למזמינהבעלי מאפיי המוצע
 

 
 משקל פירוט הקריטריון

 מקסימאלי

פרויקט בגין כל  .א
נוסף, מעבר לנדרש 
בתנאי הסף, במהלך 

 5 -נקודה אחת לכל פרויקט ולא יותר מעד 

 
 נקודות 5
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החודשים  18
  האחרונים

)לא כולל רישוי, ₪  100,000 -היקף פרויקט, הגדול מבגין  היקף הפרויקט .ב
 50,000בגין כל  ותנקודתי שתמיכה ותחזוקה( יקבל מציע 

 נקודות.  10 -נוספים ולא יותר מ₪ 

 נקודות 10

התרשמות  .ג
בכלי מפרויקטים 

 המוצע 

לפי שיקול דעתה  -או יותר) פרויקט אחדהמזמינה תבדוק 
 :ומהפרויקטים שיוגשו אשר ינוקד הבלעדי(

  10 עד ויינתנ –התרשמות מעיצוב לוחות העבודה 
 .נקודות

 נקודות 10עד    ויינתנ -מוש התרשמות מנוחות השי. 

 נקודות  20

התרשמות מתפיסת  .ד
 הפתרון של המציע

התרשמות מתפיסת הפתרון של המציע לפרויקט 
מציע יציג את הפתרון המוצע בהתאם למפרט  -המתבקש

הטכני של המזמינה. המזמינה תנקד את הפתרון המוצע 
רויקט המתואר, בין היתר בהתחשב בתאימות הפתרון לפ

 נקודות.  10, עד ותו ותפעולומורכב

 נקודות 10

בגין כל קטגוריה שאינה חובה וקיימת בכלי המוצע, יקבל  8נספח א' טופס מס'  .ה
 נקודות. 8המציע נקודה אחת וסה"כ עד 

נקודות  12בנספח מציע יקבל  26בגין קיומו של סעיף 
 באופן אוטומטי

 נקודות 20

 
 שלב ביניים א'

  קוד הגבוה ביותר יזומנומציעים בעלי הניה שתחמרק 
 .לראיון התרשמות

  הגיעו יותר מחמישה מציעים לניקוד המקסימאלי או
לניקוד השווה הגבוה ביותר, כלל המציעים בעלי 
 הניקוד השווה הגבוה ביותר יזומנו לראיון התרשמות. 

 

   
 

 נקודות:  35 עד – (10%) ב' שלב איכות מדד .6.4

 בחירתה. לפי המלצה, לשם העבודה מזמיני 2 -ל תפנה זמינההמ שיוצגו, הפרויקטים מתוך -המלצות .6.4.1

   נקודות. 20 עד הכל וסך נקודות 10 עד יינתנו המלצה כל בגין

 ראיון בגין המזמינה, אצל התרשמות לראיון נויזומ המוצע הצוות ראשו ציעמה -התרשמות ראיון .6.4.2

 נקודות. 15 עד יינתנו ההתרשמות
 פתיחתנקודות בראיון ההתרשמות יעבור לשלב  8ון של לפחות מציע שקיבל צי רק -שלב ביניים ב'

 הצעת המחיר. 
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 תוך היתר בין ייבדקו וההצעות כאמור, ניקוד על להחליט והבלעדי המלא הדעת שיקול למזמינה כי מובהר .6.5

 והתאמתן המקצועי האגף של דעתו לחוות בהתאם או עצמן לבין בינן ההצעות בין והשוואה התחשבות

  נה.המזמי לצרכי

 המציע שקיבל הניקוד סך ועוד %20 כפול 6.3 לסעיף המציע שקיבל הניקוד סך :הסופי ציון חישוב דרך .6.6

 .10% כפול 6.4 לסעיף

  המחיר הצעת .6.7

 תהא לסעיפים החלוקה בהצעה. כאמור הסעיפים כלל שכלול של הסופי הסכום תהא המחיר הצעת

 כדלהלן:

  הפרויקט. לביצוע המחיר הצעת .6.7.1

 שנה. למשך מלאה טכנית ותמיכה תחזוקה לרבות הדרכות( )כולל אחד שיוןלרי מחיר הצעת .6.7.2

 ממחיר באחוזים ואילך( השנייה מהשנה )החל לשנה מלאה טכנית ותמיכה תחזוקהל מחיר הצעת .6.7.3

  הרישיון.

 נספחיה. על ההזמנה במסמכי האמור כלל בתכולת שלא פיתוח שעות בגין פיתוח לשעת מחיר הצעת .6.7.4

  ניקוד חישוב .6.7.5

 כדלהלן: יבוצעו לאומדן, וההשוואה הסופית המחיר הצעת
 המחיר הצעת בתוספת ,6.7.1 בסעיף כאמור הפרויקט לביצוע המחיר הצעת בחשבון ילקח מציע לכל

 מלאה טכנית ותמיכה לתחזוקה המחיר הצעת בתוספת ,17 כפול 6.7.2 בסעיף כאמור אחד לרישיון

 כפול בתכולה שלא פיתוח לשעת המחיר הצעת ובתוספת 4 כפול 6.7.3+. בסעיף כאמור שנה למשך

100.  
 אין וכי בלבד המחיר הצעת ניקוד חישוב לצורך הינו זה בסעיף כאמור שיתקבל הסכום כי יובהר

  לענבל. כלשהי מחויבות ליצור בכדי באמור

  (70%) אחוזים  שבעים של משקל יינתן המחיר הצעתל .6.7.6
 הנמוך ביותר יקבל את מלוא הנקודות בסעיףבסעיף א'  כלל השירותים המבוקשיםהמחיר לביצוע 

זה, שאר המציעים יקבלו ציון ביחס למציע שהציע את המחיר הנמוך ביותר וזאת בהתאם לנוסחה 
  הבאה:

 

  Zi= של המציע  המחיר הצעת

  Zmin=  ביותר הזולה המחיר הצעת

 Y ציון הצעת המחיר =

Zmin/Zi X 70= Y   
  

 ביותר. הגבוה מחיר( + )איכות הניקוד שכלול בעל המציע הינו הזוכה המציע .6.8

 
 -7 פרק-

 ההצעות בחינת דרך .7

)כולל בקשת בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם  -בדיקת המסמכים הנדרשים   שלב א'
 (. וקבלת ההשלמות השלמות במקרה הצורך

המזמינה תבחן אם ההצעות עומדות בתנאי הסף. המזמינה רשאית לפסול כל הצעה שלא  - תנאי סף ב'שלב 
עמדה בתנאי הסף ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים ו/או אם יתגלה כי פרט 

 מפרטי ההצעה כלל מידע לא נכון או לא מלא.
כל צעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם לאמות המידה. בחינת הה -ניקוד ההצעות על פי אמות המידה  'שלב ג

 לעיל וינוקדו בהתאם 6 בהתאם לאמות המידה שפורטו בפרקנוקדו ההצעות שעברו את תנאי הסף י
 .בחינת הניקוד הכולל של המציעים )נכון לשלב זה(  - תוך סינון בשלבי המעבר

 פתיחת הצעות המחיר וניקודן. -פתיחת הצעת המחיר     השלב 
 הצעת המחיר. ניקוד ה על בסיס ניקוד האיכות ובחירת המציע הזוכ - הבחירת מציע זוכ 'ושלב 
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ליחת הודעות שו ההזוכ החלטה סופית בדבר המציע - הודעות זכיה/דחיה לכלל המציעים ' ז שלב
 . לגבי תוצאות ההליך זכיה/דחיה

 בהתאם הכל ',וכו השלמות של יםנוספ ביניים שלבי ויהיו ייתכן אלו שלבים בין כי מובהר -כללית הערה

  .וצרכיה המזמינה של דעתה לשיקול
 

 -8 פרק-

 המציע התחייבויות .8

 במציע עדכונים ו/או שינויים לגבי המציע של דיווח חובת .8.1

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

 את שייתנו במציע האדם כח מצבת בשינוי פרט כל זה ובכלל פחיהנס על ההצעה במסגרת שהגיש

 השירותים מתן לגבי השלכות לו להיות שיכולות המציע  במבנה כלשהוא שינוי ו/או המבוקשים השירותים

 בכתב הודעה קבלת לאחר זו. הזמנה במסגרת הסף מתנאי באחד עמידה באי שינוי זה ובכלל המבוקשים

 מתן זה ובכלל לפעול כיצד להחליט הבלעדי הדעת שיקול יהיה למזמינה לעיל, ורכאמ שינוי לגבי מהמציע

  מהמציע. השירותים קבלת הפסקת של אפשרות

  זכויות הסבת איסור .8.2

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

 ענבל. של ומראש בכתב מההסכ ללא חלקן, או כולן זה, הליך תנאי
 

- 9 פרק - 

 

 נוספים תנאים .9

ביצוע ההליך כפוף לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. במקרה של  -ההליך מסמכי של עדיפות סדר .9.1
 המופיעה בהסכם. סתירה בין מסמכי ההליך השונים, על נספחיהם, תגבר ההוראה 

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .9.2

 את לשנות לנכון, שתמצא כפי והבלעדי, המוחלט דעתה קולשי פי על עת, בכל רשאית המזמינה .9.2.1

  זה. הליךב השתתף שלא אחר גורם כל עם להתקשר ו/או לבטלו או להפסיקו ההליך,

 שומרת והיא שהיא, הצעה כל לקבל מתחייבת אינה המזמינה כי אתבז מודגש לעיל, לאמור לב בשים .9.2.2

 להחליט ו/או לנכון, שתמצא גורם כל עם השירותים לקבלת בהסכם להתקשר הזכות את לעצמה

 פעולה וכל חדשה, הזמנה לפרסם ואף ,ליךהה הליכי את לבטל ו/או כלשהי להצעה להיענות שלא

 שמור למזמינה כי מובהר ספק הסר למען הבלעדי. דעתה שיקול לפי והכול לנכון, שתמצא נוספת

 או/ו טענות כל תהיינה לא ולמציעים ,סבירה בלתי ההצעה אם הצעה בכל לבחור שלא הדעת שיקול

  .לכך בקשר תביעות

 ,המציע של כושרו את שיקוליה יתר בין לשקול ,חייבת לא אך ,רשאית תהא המזמינה כי מובהר עוד .9.2.3
 ציבוריים גופים עבור או/ו עבורה שבוצעו קודמות עבודות לרבות ,דומות עבודות בביצוע ניסיונו

 כפי אחר, נימוק ו/או שיקול כל ו/או המציע של תוהכלכלי הארגונית יכולתו בחינת לרבות אחרים

 .לנכון שתמצא

 זה הליך נשוא העבודות את למסור שלא רשאית תהיה המזמינה ,לה העומדת זכות מכל לגרוע מבלי .9.2.4

 המציע עם המזמינה של הרע ניסיונה עקב ,היתר בין ,איכותית ביותר הטובה היא שהצעתו למציע

 והגופים היחידים עם הרע ניסיונה עקב ,בתאגיד שמדובר הבמיד או ,המציע את היכרותה או/ו

  .אותם היכרותה או/ו מטעמו והפועלים בו, השולטים

 הטובה היא שהצעתו למציע זה הליך נשוא העבודות את למסור שלא המזמינה רשאית תהיה כן .9.2.5

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

 והגופים היחידים עם ,תאגיד הינו שהמציע ובמקרה המציע עם רע ניסיון יש אחרים ציבוריים
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 בכלל, אם כלשהו, עבודה להיקף מתחייבת אינה המזמינה כן, כמו  .מטעמו והפועלים בו השולטים

 הבלעדי. דעתה ולשיקול לצרכיה בכפוף והכל

 שלמה שאיננה הצעה כל לדחות ,חייבת לא אך ,רשאית המזמינה תהא ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי .9.2.6

 והבלעדי הסופי דעתה שיקול י"עפ וזאת ,ההליך מסמכי דרישות פי על ערוכה שאינה או ,ברורה ו/או

 .המזמינה של

 לצדדים או/ו למציע לפנות ,הבלעדי דעתה שיקול לפי ,חייבת לא אך ,רשאית תהא המזמינה .9.2.7

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

 כנדרש רישיון או היתר ,אישור ,מסמך כל המצאת בעניין לרבות ,כן לעשות למציע לאפשר או/ו מציע

 ,רישיון ,מסמך שכל ובלבד ,הסף בתנאי המציע עמידת הוכחת לצורך ולרבות ,זה הליך תנאי לפי
 שומרת זו זכות במסגרת הצעות. להגשת האחרון למועד ותחולה תוקף בעלי יהיו היתר או אישור

 המציע של מקצועיים פרטים לבירור בנוגע לרבות  ג' צד לכל לפנות הזכות את גם המזמינה לעצמה

 פליליים ו/או משמעתיים הליכים ו/או הלשכה ידי על הניתנים והיתרים רישיונות בדבר אישור ו/או

  .דין לכל בכפוף והכל דרכה, המתנהלים

 מהמציע להזמין המזמינה את לחייב כדי  נספחיה על זו בהזמנה אין כי בזאת מובהר ספק, הסר למען .9.2.8

 בהיקף ו/או בכלל הטכני, המפרט לרבות נספחיה על זו בהזמנה כאמור השירותים כלל את הזוכה

 הזוכה, מהמציע המבוקשים מהשירותים חלק קבלת על תחליט המזמינה בו מקרה בכל מסוים.

 הזוכה המציע שהציע המחיר בהצעת כאמור הספציפיים השירותים לתמחור בהתאם תמורה תשלם

  המזמינה. כנגד עילה ו/או טענה כל על בזה מוותר  הזוכה והמציע בהצעתו

 אינם אשר זה הליך מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול הזכות את לעצמה שומרת המזמינה .9.2.9

 .המזמינה של דעתה שיקול לפי והכל וויוןהש בעיקרון לפגוע כדי בהם אין ואשר מהותיים

 מפורסמים והם המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל -ההזמנה מסמכי הפצת איסור .9.3

 לצלמם, לשנותם, להעתיקם, רשאי אינו המציע זה. הליך במסגרת תוהצע הגשת לשם ענבל באתר

 כלשהי. אחרת למטרה בהם להשתמש או לאחר להעבירם

 הההצע הגשת .9.4

 הסכים ,העבודה מהות את הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד המציע כי פירושה ההצעה הגשת .9.4.1

 הפרטים ,הנתונים כל את בדק ,האפשרי המידע מלוא את קיבל ,הצעתו את הגיש ובטרם  תנאיה לכל

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

 .וחלקיו פרטיו כל על  ,זה הליך במסמכי

 והכול ההסכם לרבות ,נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .9.4.2

 .תוספת או/ו שינוי בלא

 להגשת הקבוע האחרון מהמועד ימים 90 במשך בתוקפה תעמוד ,צרופותיה כל על ,שהוגשה הצעה .9.4.3

 .ובכתב מראש מהמציע המועד הארכת את ביקשה ענבל אם נוספים ימים 60 או ,ההצעות

 המציע ומלאים. אמתיים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים הנתונים, כלל כי מתחייב המציע .9.4.4

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

 לאלתר. הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים

, םעל פי כתובת יםמציעההודעה על תוצאות ההזמנה יימסרו בכתב לכל  -ההליך תוצאות על עההוד .9.5
הסר ספק  מען . לזמנה, או בכתובת הדואר האלקטרוני שציין המציע בנספח א' להתםכמצוין בהצע

, כי לא יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות ההזמנה, והיא לא תחייב את המזמינה אתמובהר בז
כן מובהר בזאת כי אין על פי הוראות סעיף זה. ו/או בדוא"ל ורה שהיא, אלא אם נמסרה בכתב בכל צ

להלן ובכלל  8בתוצאות ההזמנה כדי לחייב את המזמינה כל עוד לא הושלמה ההתקשרות כמפורט בפרק 
 .ההסכםזה חתימת המזמינה על  

 עיון זכות .9.6

 שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד חשוףל עלולים בהצעתו חלקים אילו מראש לציין רשאי המציע .9.6.1

 מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף העלולים חלקים בהצעתו יציין שלא מציע .קצר הסבר בתוספת
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 את להעביר תרשאי ענבל תהא הזוכה, ההצעה את להציג תתבקש ענבלש במקרה כי לכך מסכים שלו

  זכו. שלא מציעים לעיון במלואה הזוכה הצעתו

 מלדרוש מנוע יהא מקצועיים ו/או מסחריים כסודות בהצעתו מסוימים לקיםח הגדיר אשר מציע .9.6.2

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

 ההצעה, של חלקים גילוי בעניין החלטה כל ליתן דין פי על המזמינה של מסמכותה לגרוע האמור

  .המלא דעתה שיקול לפי וזאת

 ישולם הסכום .250₪ של בתשלום כרוכה תזכה, לא שהצעתו מציע ידי על הזוכה בהצעה העיון זכות .9.6.3

 כתוצאה שיידרש נוסף כסף סכום כל לדרוש תרשאי ענבל הזוכה. בהצעה המציע יעיין בטרם לענבל

  הבלעדי. דעתה שיקול לפי הכל מתשלום, לפטור או הזוכה/זוכות בהצעה/הצעות מהעיון

 המזמינה החליטה ,נספחיה על זו הזמנה "יועפ דין "יעפ המכרזים וועדת בסמכויות ועלגר מבלי .9.6.4

 אשר לתגובתו הזוכה למציע כך על הודעה תיתן ,שהיא סיבה מכל הזוכה בהצעה חלקים לחשוף

 ותשלח סופית החלטה המזמינה תקבל זו תגובה לאחר .עסקים ימי 5 בתוך המזמינה אצל תתקבל

 .הזוכה למציע החלטתה

 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .9.7

 למועד נכון העדכניים העבודה ינוהל את המזמינה אליו תשלח זוכהה למציע ההודעה משלוח עם .9.7.1

 )כשם ביצוע ערבות הצגת הנדרשים, הביטוחים האישורים לשליחת דרישה כולל ההודעה, משלוח

 מקור חתומים להציגם הזוכה המציע ועל במערכת חדש ספק פתיחת ופרטי להסכם( כנספח שצורפה

 יכולים העבודה נהלי כי יובהר ספק הסר למען .עבודה ימי 10 בתוך ומהבנק הביטוח מחברת

  לצרכיה. ובכפוף ענבל של הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף לעת, מעת להשתנות

 ,שלה החתימה מורשי באמצעות ,המזמינה חתימת לאחר רק תהא לתוקף ההסכם כניסת כי יובהר .9.7.2
 וכנדרש. בזמן הזוכה, המציע ידי על כאמור האישורים והמצאת ההסכם על

 

 השיפוט סמכות .9.8

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

  .בלבד והמרכז יפו אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה

 
 

 בכבוד רב,            
 מ"בע יטוחלב חברה ענבל
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 הצעת מחיר -נספח ב 
 

(, מגיש הצעת מחיר מחייבת וסופית זו  "המציע"אני הח"מ, ________________, ת.ז./ח.פ. ____________ )להלן: 
 .23/2016שמספרו  במכרז פומבי

 הצעת המחיר
 

 א: הצעת המחיר לביצוע השירותים המבוקשים בהזמנה זו על נספחיה הי .א

 )לא כולל מע"מ(.₪  _________________ )כולל תחזוקה לשנה ראשונה( אחד מחיר לרישיון .1

 )לא כולל מע"מ(. ₪ ________________ לביצוע הפרויקט   מחיר פיתוח .2

 אחוז ממחיר הרישיון.  ______________ אילך( :נה השנייה ו)מהש לשנהתחזוקה מחיר  .3

 ( )לא כולל מע"מ₪  ___________ של ראש הצוות נוספתפיתוח  מחיר לשעת .4
  משכר שעת פיתוח של ראש הצוות. 70% הסך שלשל איש צוות שאינו ראש הצוות ישולם  פיתוח נוספתשעת  בגין

 

 המפרט את היטב שבחנתי לאחר, נספחיו על המכרז במסמכי האמור כלל את שקראתי לאחר זו הצעתי מגיש אני .ב
 על המכרז מסמכי בכלל האמור כלל את משקפת מגיש היני אותה המחיר והצעת וההסכם השירות אמנת, הטכני

 .זה בעניין עילהאו /ו טענה כל על בזה מוותר ואני נספחיו

 ידוע לי כי לענבל הזכות לקבל רק חלק מהשירותים המפורטים בהצעת מחיר זו במחירים המפורטים בה.  .ג

 לעיל ישולמו לי רק בהתקיים כל התנאים הבאים: 4שעות פיתוח כאמור בסעיף א. .ד

 שעות הפיתוח אינם חלק מתכולת כלל האמור במסמכי המכרז על נספחיו.  .1

 כמות שעות הפיתוח אושרו מראש ובכתב ע"י סמנכ"ל כספים בענבל.  .2

 

 
 ולראיה באתי על החתום:

 

______________________________________________________________________________ 
 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
תה עצמו/ה על ידי ת.ז. /___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה

_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על הצעת המחיר והתצהיר דלעיל. 

___________               ______________________            _______________ 
  הדין-חתימת עורך                     חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

____________________ 

 
__________________ 

 שם וחתימת המציע     תאריך               
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 תצהיר בדבר ניסיון רלוונטי - 1טופס מס' נספח א' 
 לכבוד, 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 הנדון: תצהיר בדבר ניסיון המציע
___, נושא ת.ז. מס' ________, אשר משמש בתפקיד בעלים/ שותף / מנהל המוסמך אני החתום מטה, ____

"( לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא המציע" –כדין לחתום בשם המציע  _________ )להלן 
 אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

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

 אני מצהיר כי המציע הינו התאגדות מותרת לפי כל דין. .2

 להצעתי זו.  Aמצ"ב לעיונכם מסמכי רישום ההתאגדות לעיונכם המסומן כנספח 
)להלן: "חוק  1976-ים, התשל"ובעל כל האישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריאני מצהיר כי המציע  .3

 .עסקאות גופים ציבוריים"( 
 להצעתי.  Bמצ"ב לעיונכם האישורים הנדרשים המסומנים כנספח 

, ללא כל סייג ולשביעות לעיל במלואם 2לתת את כל השירותים המבוקשים בפרק  ייש ביכולתאני מצהיר כי  .4
 רצונה המלא של המזמינה. 

 למכירת רישוי מורשה ע"י יצרן/משווק המוצר בארץ.אני מצהיר כי יש ברשותי אישור  .5

 להצעתי.  Cמצ"ב לעיונכם האישורים הנדרשים המסומנים כנספח 
 החודשים שקדמו לפרסום מכרז זה לפחות, בפיתוח לוחות עבודה בכלי המוצע 18 -ב  מוכח סיוןינ בעל המציע .6

אצל לוחות עבודה בכלי המוצע, לפחות, פרויקטים )כהגדרתם בתנאי הסף( לבניית  3ובמהלך תקופה זו ביצע 
 לקוחות שונים לפחות. מצ"ב ניסיון המציע: 3
 

שם החברה  מס"ד
מזמינת 

 הפרויקט

חודש/שנת  תיאור קצר של הפרוייקט/ השירותים 
 -התחלה

חודש/שנת 
 סיום

היקף 
כספי של 
הפרויקט 

 -)מעל ל
 ____
אלפי 

 שקלים( 

איש הקשר 
בגוף בו בוצע 
הייעוץ ופרטי 

 ותהתקשר

1      
2      
3      
4      
5      

 
 במציע אנשי צוות העומדים בתנאי הסף ואלו הם: .7

 בעלהינו  :____________תפקיד______________ ז.ת:______________ שם -ראש הצוות המוצע 

 בעל -ו צעהמו בכלי פיתוח צוות וליווי באפיון לפחות  זה מכרז לפרסום שקדמו החודשים 18 -ב מוכח ניסיון

 לפחות. ,2013-2016 השנים בין שנתיים של ניהולי ניסיון
 להצעתי.  Dמצ"ב לעיונכם קו"ח של ראש הצוות המוצע, המלצות ותעודות המעידות על השכלתו כנספח 

 תפקיד______________ ז.ת:______________ שם -איש צוות מוצע____________: 

 תפקיד______________ ז.ת:______________ שם -איש צוות מוצע____________: 
 בכלי עבודה לוחות בפיתוח לפחות זה מכרז לפרסום שקדמו החודשים 12 -ב מוכח ניסיון בעלישניהם 

  שונים לקוחות 2 אצל שונים פרויקטים 2 של המוצע בכלי עבודה לוחות בפיתוח מוכח ניסיון בעלי המוצע,

 לפחות. אחת שנה של המציע אצל ניסיון ובעלי לפחות
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 להצעתי. Eמצ"ב לעיונכם קו"ח של אנשי הצוות המוצע, המלצות ותעודות המעידות על השכלתם כנספח 
 .  הממליצים פירוט גם הינו זה מטעמי ראש הצוות המוצע של ניסיונו או/ו ניסיוני פירוט .8
: המונחים של משמעותם על" )אישה בשליטת עסק" ההגדרה על (המיותר את מחק) עונה אינו/עונה המציע .9

 (.1992 -ב"תשנ, המכרזים חובת חוק ראה" תצהיר"ו"; אישור"; "אישה בשליטת עסק"; "עסק"
 מצ"ב אישור ותצהיר מתאים ומאומת כדין לעיונכם )יש לצרף תצהיר כנדרש בכל דין(. 

 .  ____________________________: הוא כלי הפיתוח המוצע על ידי בהצעה זוכי  .10
 "חובה". המינוח תחת 8 מס' טופס א' בנספח הנדרש בכלל עומד הפיתוח כלי כי .11

 
 זהו תצהירי וכל תוכנו אמת,

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

 את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

   

 ו"דחתימת ע שם עו"ד ומ.ר תאריך
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 כתב התחייבות – 2נספח א' טופס מס' 
 לכבוד,

  ענבל חברה לביטוח בע"מ

קעות עבור מרכז ההש  BIלקבלת שירותי פיתוח ואספקת רישוי כלי דוחות 23/2016מכרז פומבי מס' 
 במשרד הכלכלה באמצעות ענבל

 
. פ.ח______________,  בשם זו התחייבות נותן, במציעימה  חת מורשה____________,  ז"ת__________,  אני הח"מ,

לאחר שקראתי בעיון את תנאי ההליך וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את "(, המציע: "להלן______________ )
על "(, בתנאים המפורטים במסמכי ההליך השירותים" -כאמור בכותרת )להלן  23/2016מס'  הצעתי במסגרת מכרז פומבי

 צרופותיו.  

אני מצהיר כי בדקתי היטב את כל מסמכי ההזמנה והנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם והאמצעים  .1
הדרושים למתן מענה כולל  לשירותים נשוא הזמנה זו, במועדם, לרבות המומחיות, הידע, המיומנות, הניסיון, 

 ורטים בהזמנה על צורפותיה. היכולות הפיננסיות והטכניות, בהתאם לכל התנאים המפ

וכל פעולה נוספת ובנספחים להזמנה  2מנויות בסעיף אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות ה .2
הנדרשת לפי ההזמנה או לפי דין, כולן או מקצתן, במועד, אאבד את זכותי למתן  השירותים והמזמינה תהיה 

ים. כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של המזמינה לבקש ולתבוע כל רשאית להתקשר עם ספק אחר לביצוע השירות
 סעד המגיע לה על פי דין עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי כאמור. 

ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה בהליך טעונה החלטה של גורמים שונים אצל המזמינה ידוע לי כי ביצוע  .3
 כי הליך זה על ידי מורשי החתימה של ענבל.ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמ

נדרשים כמפורט בהזמנה להציע הצעות למשך כל הביטוחים הכי במידה ואבחר כזוכה אקיים את כלל מתחייב אני  .4
 תקופת ההתקשרות.

הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, שינוי או תיקון והיא תעמוד בתוקפה ותחייב אותי לתקופה של  .5
ימים נוספים, אם תודיע על כך  60 -להציע הצעות ו יום מן המועד האחרון להגשת הצעות כנקוב בהזמנה 180

 המזמינה.

ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם )בלא שינוי ו/או תוספת כלשהי(,  הליךמקבל את תנאיהם של מסמכי ה יאנ .6
 ןמבי אני ות הסמכות לנהל משא ומתן,לרב ,לגורמים השונים אצל המזמינהובפרט את הסמכויות המוקנות בהם 

 .על פיהם ימגיש את הצעת יאת האמור בהם והשלכותיהם ואנ

 אני מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים, אעמוד בכל דרישות ההליך.  .7

שתמש לצורך מתן השירותים אך ורק א ,כל תקופת ההתקשרותבהתאם לאמור לעיל, אני מתחייב בזאת לכך שב .8
 חזקות על ידי כדין. המוחוקיות בתוכנות 

-איהבנה, -ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על איאולא  הזמנה וההליך הלכל האמור במסמכי  םמסכי יאנ .9
 עילה מכלאו תביעה ו/או דרישה כאמור, /ומוותר מראש על כל טענה  יו/או אי ידיעה ואנ התאמה חוסרבהירות, 

אותן בטרם מועד הגשת  תימתחייב כי העלימצהיר ו יכאמור,  אנטענות  י. ככל שיש להכלל מן יוצא וללא שהיא
כל טענה בקשר עם  ימצהיר ומתחייב כי אין ל יכמי שוויתר עליהן. כן אנ יאותן יש לראות תיההצעה והיה ולא טענ

, וכי אלה מובנים ומוסכמים ההליך שיטת בחינת ההצעות או הדרישות בהן עלי לעמוד, כפי שהם מפורטים במסמכי 
 עלי.

ידוע לי כי המזמינה ו/או מי מטעמה, רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות הזמנה  .10
 זו, כולן או חלקן.

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

והמוחלט,  הבלעדיה כל האמור לעיל נתון לשיקול דעת וכי, כלשהי ההצע לקבלאינה מחויבת  י כי המזמינהל ידוע .12
 ובכפוף להוראות כל דין.  ההליך והכל בהתאם לאמור במסמכי 

ו/או  בהליך  ימוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה של אני .13
ו/או  ההליך ו/או כתוצאה מניסוח מסמכי ב להוצאתו לפועל( )לרבות חוסר בתקצי, מכל סיבה שהיא ו ביטול

 בסמכות המוקנית לה לפי מסמכי ההזמנה ו/או לפי הדין.  ענבל כתוצאה מכל שימוש של 

מתחייב ומצהיר  י, אנ1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .14
 כדלקמן:
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ת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך לא להציע ו/או לא לת .14.1
ו/או  ענבלבמטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או או של נושא משרה ו/או עובד 

 מי מטעמם ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך .

ו/או מי מטעמם ו/או  ענבלנושא משרה ו/או עובד עם  , לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין .14.2
    כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך .

ו/או מי מטעמם ו/או  ענבלנושא משרה ו/או עובד  עם לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין,  .14.3
 או בכל דרך אחרת שאינה כדין.   בצורה מלאכותית ההליך כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות 

הזכות, ענבל פעלנו בניגוד לאמור לעיל, תהיה לי ו/או מי מטעמ ימאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אנ יהננ .15
ו/או לבטל בכל זמן שהוא ציון  יבהליך , ו/או לא לקבל או לפסול את הצעת ניהבלעדי, לא לשתפ העפ"י שיקול דעת

 תודיע ענבל. במקרה זה ו/או לבטל בכל זמן שהוא את הסכם ההתקשרות הליך ב י, וזכיית, אם יינתןיעובר שיינתן ל
 .זה לעניין טענותיו להשמיע הזדמנות למציע ותיתן ומראש בכתב למציע כך על

בכל דרך שהיא  המעורב מטעמי מי וכל יועץ, שלוח, קבלןתוכן סעיף זה לידיעת כל עובד,  הבאתי כי, לאשר הריני .16
 .  הימנוובע והנ בהליך

להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות ביטולם וקביעתם מחדש,  ענבלכי בסמכות  לי ידוע .17
 ההליך.לטפל בהסתייגויות והכל כמפורט במסמכי 

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

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

נכונים,  םבהצעה  ה ים, המצגים וההצהרות הכלולהנתונים, כל שערכתי נאותה בדיקה ולאחר, ידיעתי למיטב .20
 שיקול על להשפיע כדי בו יש אשר פרט כל מההצעה הושמט ולאמלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה, 

 .המזמינה של דעתה

 , אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או מהגיונם.זמנההבה תהא המשמעות הנתונה להם המונחים בטופס ז לכל .21

תנאי ההליך ועל הזכות לבקש הליך או לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר ל ידוע .22
או מי  זמינהמבתי המשפט להוציא צווי מניעה )לרבות צווי ביניים( בכל הליך משפטי בקשר עם ההליך נגד המ

והכל בקשר עם מהות ההליך, מועד  היה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמורא, וספקאו נגד ה המטעמ
 פרסומו ותכולתו ולמעט תוצאות ההליך והחלטות וועדת המכרזים. 

 בכבוד רב,
 

 תפקיד  חתימה  שם
     

 תאריך     חותמת
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 פרטים כללים של המציע ותצהיר – 3מס' נספח א' טופס 
 

 המציע ובעלי השליטה בו

 ____________________שם המציע: _________________ סוג ההתארגנות:_______________, ח.פ/ע.מ 

 ובחברה ציבורית שמות בעלי השליטה העיקריים ומס' ת.ז שלהם שלהם ח.פ/שמות הבעלים במציע ומספרי ת.ז :
_________________________________________________ 

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

 __________________:המציע כתובת שם המנהל הכללי במציע________________________________: 

  , _____________.פקס: מס' ____,________________ : טלפוןת.ד ___________________     
 איש הקשר במציע

 תפקיד, ________________   זה: להליך הקשר איש שם :________________  , 

 'הקשר איש של נייד טלפון מס: _______________________________ 

 הקשר איש של להתכתבויות דוא"ל:     ___________________________ 
ובת דוא"ל זו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך ולמתן השירותים לתשומת לבכם, לכת

 המבוקשים.
 מאפייני המציע: 

 בשם זו התחייבות נותן במציע, מורשה חתימה ____________,  ז"ת__________, אני הח"מ,  .1
י, כלל למיטב ידיעתי ולאחר שבדקת"(, המציע: "להלן. ______________ )פ.ח______________, 

 הנתונים האמורים לעיל נכונים ומלאים. 

ו/או דומה להם כנדרש במסמכי המבוקשים  השירותים במתןהמציע הינו גוף ו/או חברה בעל/ת ניסיון   .2
 ההזמנה על נספחיה ועומד בכלל הנדרש בתנאי הסף.

 .למציע יש את כלל המחשוב, החומרה, התכנה וכח האדם לשם ביצוע כלל המטלות נשוא ההליך .3

 כלל החומרה והתוכנה המצויים במציע ואצל כל מי מטעמו ללא יוצא מהכלל הינם בעלי רישוי חוקי מלא. .4

 

 :החתום על באתי ולראיה
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 אישור

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

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

   

 חתימה וחותמת עורך הדין מלא של עורך הדין ומ.ר שם תאריך
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 ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי תצהיר – 4' מס טופסנספח א' 

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

 א אעשה כן, מצהיר כלהלן:עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם ל
 -( ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעם הספק כי המציע"" –אני נציג ___________ )להלן 

 

  החוק(  -, להלן 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף
ורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות ( לא הב לחוק2הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -)עבירה לעניין זה 
 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א

 או 

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

(, אולם במועד 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א
 חרונה.ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה הא

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[ 
 __________________                  

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

 
______ במשרדי שברח'___________, הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד __________

מר __________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ / המוכר לי אישית, מורשה חתימה מטעם 
המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
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 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות 5 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 או/ו ההסכם חתימת בעת שהם כפי ,להלן המפורטים העבודה בחוקי ,זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר

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

 
 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

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

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

 וחתם עליו. 
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  6 טופס מס'נספח א' 
 

 מציע -חובת סודיות ואי הרשעה  היעדר ניגוד עניינים, שמירה על סודיותתצהיר 
 

 .פ.ח ______________, בשם זו התחייבות נותן במציע,  חתימה מורשה ____________, ז"ת __________, הח"מ, אני
 במסגרת שירות ליתן מתעתדים אשר במציע המקצועיים העובדים והן אני הן כי "(,המציע" :להלן) ______________

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים ההליך
 מבוא

 המציע. מטעם חתימה מורשה ואני הואיל:

 מטעמו אחר אדם וכל משנה  קבלני עובדיו, לרבות המציע כי בתנאי המציע עם התקשרל עתידה זמינההמו  והואיל:

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

 .סביר באופן ,להלן כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות המציע
 סייג. כל ללא בהליך שאזכה ככל יתקיים האמור כלל כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:
 או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או המזמינה עם תקשרותיה במהלך כי לי וידוע לי והוסבר                והואיל:

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

-תשל"ז העונשין, לחוק 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית,
 להסכם בקשר אוו/ כתוצאה לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1977

 בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל למידע הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או

 מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות

 מצוי שהיה (ב) או הכלל נחלת הפך או שהיה (א) למעטו ,ודו"חות מסמכים נתונים, האמור, מכלליות גרוע

 והמציע 'ג צד ידי-על למציע שנמסר (ג) או המזמינה ידי-על לגילוי קודם מטעמו מי או/ו המציע בחזקת

 (."המידע" )להלן: .דין פי-על נדרש גילויו אשר (ד) או ,למזמינה כך על הודיע
 כלשהם גוף או אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 עלול ובכתב מראש המוסמך  ענבל נציג אישור הגשת ללא ההסכם, יןלעני המוסמכים ענבל לנציגי מלבד

 – תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל למשרד לגרום
 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977

 כדלקמן: ענבל כלפי מתחייב אני לזאת, אי 

 הימנה. נפרד בלתי חלק מהווה זו תלהתחייבו המבוא .1

 מי של או המציע של או שלי הפרה כל בגין האחריות בכלל ואשא מטעמי הצוות ראש התחייבות גם הינה זו התחייבותי .2

 הצוות. ראש של הפרה לרבות ,עימי הקשור

 תוך השירותים ממתן הנובע או הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור בכדי שביכולתי כל לעשות .3

  כך. לשם סבירים באמצעים שימוש

 לעיל, לאמור פוףובכ ,למזמינה השירותים מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .4

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

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

 הגבלת וללא מכן לאחר או המזמינה עם התקשרותי תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .5

 יר,להעב לפרסם, לא בעקיפין, ובין במישרין בין המידע, את להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא זמן

 או חפץ כל או אחר כתוב חומר כל או המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע,

  ובכתב. מראש המזמינה אישור ללא ,שהוא כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר,

 שמירה לרבות זה, התחייבות כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .6

 או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה סביריםה הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על

 אחרת.

 ואת סודיות שמירת של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי או משנה קבלני או עובדי לידיעת להביא .7

 .7 מס' טופס א' בנספח כאמור התחייבות טופס על אותם ולהחתים חובהה מילוי אי על העונש

 כל שלישי לצד או לכם ייגרמו אשר סוג, מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .8

 עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא

 .אחרים

 שהגיע לכם, השייך או מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .9

 ענבל עבור שהכנתי חומר או השירותים מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי
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 חובה עלי שחלה מידע למעט כאמור חומר של שהוא כל עותק אצלי לשמור אל מתחייב הנני כן, כמו .זה הליך במסגרת

   חוק. באותו האמורים המועדים בחלוף יישמר לא שהמידע ובלבד לשמרו, חוק עפ"י

 מתן שמכוח או זה התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .10

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

 או שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין מזמינהל השירותים מתן במסגרת

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

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

 "עניין )להלן: זהותו על מידע כל ההצעה, הגשת למועד נכון לי אין אשר במציע, מניות בעל למעט מיצגים/מייעצים/מציעים

 אחר"(.

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

 קרובי או שאני גוף של עניין או קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי

 בו. חבר

 הקשור ו/או ברשותכם הנמצא ו/או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה לבכ .12

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

 עונשין, חוק לפי עבירה מהווים לאחר סירתומ לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997 -התשל"ז

 אחריותי למעט נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו/או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .13

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית

 זה. התחייבות כתב הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו שרא המידע, של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .14

 או דין כל פי על לענבל המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .15

 ההסכם. לרבות הסכם

 מס לפקודת 32 סעיף )לפי בו טההשלי בעלי או במציע השותפים שכל כך על אחראי אהיה כי מצהיר הנני -הרשעה אי .16

 הפלילי המרשם חוק לפי ההתיישנות תקופת שחלפה או תעבורה עבירות למעט פלילית, בעבירה הורשעו לא הכנסה(,

 ולא לעיל המנויות מהעבירות עבירה על אישום כתב מהם מי נגד ועומד תלוי לא כי וכן 1981 – התשמ"א השבים ותקנות

  .בתצהיר כמפורט והכל תעבורה בעבירות למעט אלה מעבירות ירהעב בגין חקירה נגדם מתנהלת

 *תחולה: תצהיר זה ייכנס לתוקף רק עם הודעת הזכייה
 :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 להצהיר את האמת וכי הוא  , מורשה חתימה מטעם המציע,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

 שים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.יהא צפוי לעונ
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 7 טופס מס'נספח א' 
 

 עובדי המציע –חובת סודיות ואי הרשעה  היעדר ניגוד עניינים, שמירה על סודיותתצהיר 
 

 ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייב אני כי מצהיר במציע מועסק ____________, ז"ת __________, הח"מ, אני

   כדלקמן: עניינים
 מבוא

 המציע. מטעם עובד ואני הואיל:

 ישמור מטעמו אחר אדם וכל משנה  קבלני עובדיו, לרבות המציע כי בתנאי המציע עם התקשרה המזמינהו  והואיל:

 המציע על התחייבות סמך על וכן זו, התחייבות להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על

 .סביר באופן ,להלן כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות
 או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או המציע עם תקשרותיה במהלך כי לי וידוע לי והוסבר                והואיל:

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

-תשל"ז העונשין, לחוק 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית,
 להסכם בקשר אוו/ כתוצאה לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1977

 בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל למידע הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש עתושידי מידע או

 מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות

 מצוי שהיה (ב) או הכלל נחלת הפך או שהיה (א) למעטו ,ודו"חות מסמכים נתונים, האמור, מכלליות גרוע

 והמציע 'ג צד ידי-על למציע שנמסר (ג) או המזמינה ידי-על לגילוי קודם מטעמו מי או/ו המציע בחזקת

 (."המידע" )להלן: .דין פי-על נדרש גילויו אשר (ד) או ,למזמינה כך על הודיע
 כלשהם גוף או אדם לכל יאשה צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 עלול ובכתב מראש המוסמך  ענבל נציג אישור הגשת ללא ההסכם, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד

 – תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל למשרד לגרום
 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977

 כדלקמן: ענבל כלפי מתחייב אני לזאת, אי 

 הימנה. נפרד בלתי חלק מהווה זו להתחייבות המבוא .17

 תוך השירותים ממתן הנובע או הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור בכדי שביכולתי כל לעשות .18

  כך. לשם סבירים באמצעים שימוש

 לעיל, לאמור פוףובכ ,לענבל השירותים מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .19

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

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

 מכן לאחר או המזמינה עם הזוכה המציע התקשרות תקופת כל במשך כי מתחייב נניה לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .20

 לפרסם, לא בעקיפין, ובין במישרין בין המידע, את להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא זמן הגבלת וללא

 כל או אחר כתוב חומר כל וא המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר,

  ובכתב. מראש המזמינה אישור ללא ,שהוא כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ

 שמירה לרבות זה, התחייבות כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .21

 או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה סביריםה הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על

 אחרת.

 כל שלישי לצד או לכם ייגרמו אשר סוג, מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .22

 עם ביחד ראיאח אהיה אם ובין האמור כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא

 .אחרים

 שהגיע לכם, השייך או מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .23

 כמו ענבל. עבור שהכנתי חומר או השירותים מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי

 מידע. של או כאמור חומר של שהוא כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני כן,

 מתן שמכוח או זה התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .24

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

 או שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין מזמינהל השירותים תןמ במסגרת

 רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב
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 בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או שאני לקוח, של וענינ גם וכן הצבעה, בזכות או מנהל למנות בזכות

 אחר"(. "עניין )להלן: מיצגים/מייעצים/מציעים

 מילוי בין בו לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל .25

 קרובי או שאני גוף של עניין או קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין נבללע השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי

 בו. חבר

 הקשור ו/או ברשותכם הנמצא ו/או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .26

 לפגוע מבלי וזאת ,שלעיל דיותהסו חובת הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם,

 לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני .הזוכה המציע כלפי בזכויותיכם

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה מהווים לאחר מסירתו

 אחריותי למעט נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו/או בידמע-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .27

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית

 זה. התחייבות כתב הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .28

 או דין כל פי על לענבל המוקנית אחרת תסמכו או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .29

 ההסכם. לרבות הסכם
 *תחולה: תצהיר זה ייכנס לתוקף רק עם הודעת הזכייה

 :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 להצהיר את האמת וכי הוא  , מורשה חתימה מטעם המציע,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

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

 
  

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך
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 תצהיר מפרט הכלי 8 טופס מס'נספח א' 

 
 בשם זו התחייבות נותן, במציעחתימה   מורשה____________,  ז"ת__________, אני הח"מ, 

לאחר שקראתי בעיון את תנאי ההליך וכל "(, המציע: "להלן______________ ). פ.ח______________, 
 המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את המפרט המינימאלי הנדרש בכלי המוצע על ידי. 

 סוג הכלי המוצע על ידי:  .א
שם הכלי: ________________, יצרן: ___________________, פרטי זיהוי 

 _.________________________________________________נוספים:_______________

 אני מצהיר כי ידוע לי שתצהיר זה הינו בנוסף למפרט הטכני המצורף. .ב

 לכלי המוצע.  "חובה" הינם דרישת סף -ם בטבלה כאני מצהיר כי ידוע לי שכלל הסעיפים המופיעי .ג

 מוצע על ידי ערב הגשת הצעתי."חובה" קיים בכלי ה -אני מצהיר כי כל הנדרש בטבלה והמסומן כ .ד

קיים בכלי המוצע ערב הגשת  "קיים" -אני מצהיר כי כל מה שלא חובה שיתקיים בכלי המוצע על ידי וסומן כ .ה
 הצעתי.

"חובה" על המציע  -)בהקשר זה מובהר כי כל מה שאינו מופיע כ להלן מענה מינימאלי נדרש לכלי המוצע .ו
 : להקיף בעיגול האם קיים או לא קיים(

 ( הכלי המוצע ייתן מענה בין היתר לפרמטרים הנ"ל: (dashboardsבתהליך פיתוח לוחות עבודה  .1

' מס
סיד
 ורי

 התכונה פירוט
קיים / לא קיים 

 )להקיף בעיגול(

 בעיצוב גמישותכולל הצגת לוגו החברה,  –ויזואליות: בניית לוחות עבודה בעברית   .1
, גמישות יישור כותרות תבות שורומרובעברית וכותרות "חות, תמיכה בכותרות הדו

(alignment אפשרות החלת סגנונות ,)-  ,פונטים/צבעים וכד' על כותרות הדו"ח וגופו
 .(הדוח הרצת תאריך)=< אפשרות להציג את התאריך באופן אוטומטי בדו"חות

 חובה

 ידי על / מיונים נושאים עץ לפי גרפים/  דוחות סידורסידור תוצרים: אפשרות ל  .2
 .או ע"י משתמש קצה המערכת ניסטראטוראדמי

 חובה

הוספת כפתורים בלוח העבודה לצורך מעבר בין לוחות העבודה השונים )עפ"י   .3
 הרשאות(

 קיים/לא קיים

 חובה )ציבוריים(. משותפים ודוחות פרטיים דוחות בין הפרדהניהול   .4

ל או קובץ + שליחה אוטומטית למייל באקס דוחות אוטומטיתזמון תזמון ושיתוף:   .5
 בפורמט אחר 

 חובה

 חובה שיתוף דוחות / לוחות עבודה לגורמים אחרים העובדים במערכת  .6

 קיים/לא קיים מסכים, תפריטים הגדרת על משתמש העדפות של אישית התאמה  יכולות  .7

 שימוש ביכולות תחקור:  .8

 Drill down   /Drill across  /Drill to detailשימוש ביכולות 

 בעברית.  excel  /pdf-א את הנתונים ליכולת לייצ

 חובה

 תאריכים:  .9
יכולת הצגת תאריכון לועזי. פורמט תאריכים ברמת יום / חודש / שנה / רבעון / תאריך 

 בבחירת התאריכים וכן יכולת לתחום טווח תאריכים

 חובה

 חובה ( התלויה בפרמטר אחר.List Of Values) שדות של ערכים רשימת יצירת  .10

 חובה לדוח והוספת פרמטרים  פילטור, חיתוךיכולת   .11

 באחד פרמטר שינוי -במקביל המוצגים תוצרים מספר  דינאמי באופן לקשראפשרות   .12
 .הקשור התוצר על ישפיע מהם

 חובה
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ן היתר )גם במסגרת ההדרכות( מענה בי ידע וניהול הרשאות הכלי המוצע ייתןיך אבטחת מבתהל .2

 פרמטרים הנ"ל:ל

 

' מס
 סידורי

 התכונה פירוט
 קיים/

 לא קיים

 חובה המשתמש ועל פי ההרשאות שהוגדרו לו בלבד. זיהויגישה לנתונים על פי   .1

 חובה  Active Directoryניהול הרשאות בתוך הכלי על בסיס קבוצות   .2

 חובה ניהול הרשאות למשתמשים בתוך הארגון ומחוץ לארגון  .3

 קיים/לא קיים לוג. לקבצי( של פעולות בתוך הכלי וייצוא Auditingיכולת ניטור )  .4

וניסיון יכולת ניטור של חריגה מהרשאות: גישה לנתונים לא מורשים, ביצוע   .5
 פעולות לא מורשות.

 קיים/לא קיים

 יראה לא המשתמש למשל. המשתמש הרשאות ילפ פילטרים הסתרת/  הצגת  .6
 "טווחי שכר" הפילטר את

 חובה

 קיים/לא קיים Versioningשמירת גרסאות  יכולת  .7

 : הבאות לרמות הרשאהניהול מתן   .8
, קבוצת משתמשים, עמודות, דשבורדים, טבלאות, גרפים, דוחותספריות, 

 (data, רשומות )Role, משתמשים

 חובה

 קיים/לא קיים Single Sign On התחברות ניהול  .9

 חובה .Checkpointכגון  Firewall מול פעילות יכולת  .10

 חובה .ייצור לסביבת פיתוח מסביבת ודוחות תשתיות העברת שמאפשר מנגנון קיום  .11

 השונים לתוצרים וכןשל הכלי,  repository -גיבוי/ שחזור לכולת ביצוע י  .12
 ....('וכד גרפים)דוחות 

 קיים/לא קיים

 גרפים: עושר  .13

)יתרה למשל( כפונקציה של שינוי  X(: הצגת שינוי במשתנה What Ifניתוח רגישות )

 יפין למשל(. כלומר תצוגה של השינוי על ידי שינוי מדד )לא ממד()שער חל Yבמשתנה 

 חובה

 היחידות איתור, ביעד עומד כולו הארגון אם גם(: למשל, Bubble Upהצפת נתונים )  .14
 )"אדומות"(. ביעד עומדות שאינן הארגוניות

 קיים/לא קיים

 חובה צאה בשדה נוסף.חישובים על שדות: ביצוע פעולות על שני שדות )עמודות( והצגת התו  .15

 חובה Hide Empty Rows & Columnsשל  יכולותשימוש ב  .16

, אקסל( ולהציג ולנתח את ORACLEגזירת נתונים ממקורות מידע שונים ) לדוגמא:   .17
 הנתונים באותו לוח עבודה ) לקשר בניהם (

 חובה

ל מקור בחינת יכולות חיפוש / ערכים בתוך חותך: חיפוש של שדה או ערך מסוים מו  .18
 המידע

 קיים/לא קיים

 חובה .וערכים שורות, עמודות מיון יכולות  .19

 חובה על ידי נוסחה. שלה גראפית והצגה הסדרה של( שינוי שיעורי או) הפרשים סדרת יצירת  .20

 חובה עד תאריך – מתאריך, מכיל, מ קטן, מ גדול, ערך עד– מערך סינון:  יכולות  .21

 חובה (reporting servicesכמו ) אחרות למערכות פרמטרים העברת  .22

 חובה  מתוך הכלי.הוספת יכולות גרפיות   .23

 חובה .מפה גבי על הנתונים ניתוחהצגת ו  .24

 חובה איפיון ופיתוח לוחות עבודה מותאמים למובייל  .25

 קיים/לא קיים data wearhouseהתפעולי של המזמינה/ יכולת עבודה ישירה מול בסיס הנתונים  .26
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 . WEBמתוכננת לעבודה בסביבת  המערכת  .13

 .SSLעם פרוטוקול  לעבודה גם נדרש הפתרוןככזו, 

 חובה

 חובה ניהול סיסמאות  .14

 

 כלל האמור בטבלה זו משקף את האמור בכלי המוצע ללא כל חריג. אני מצהיר כי  .ז
 

 :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  ימה מטעם המציע,, מורשה חתהופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני 

 את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך
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 ותכולת העבודה המפרט הטכני -1נספח 

 
 

 :כללי .1

איפיון ופיתוח לבצע על הספק  התיחום הכללי של הפרויקט, הגדרתו ומטרותיו.מסמך זה מגדיר את  1.1

 המסמך המחייב.יהיה  תבסס על מסמך זה והואבהלוחות עבודה / דוחות סיכומים ומפורטים 

רכות תמיכה הטמעה ותחזוקה לרבות הדניהול הרשאות, הפרויקט כולל אפיון ופיתוח לוחות העבודה,  1.2

מזמינה מלאה עם תשתיות ה ה,  אינטגרציUI|UXפרויקט מטעם הספק, עיצוב ממשק משתמש  ל, ניהו

 בסביבות הקיימות: פיתוח, טסט וייצור )ככל שרלוונטי( במשך כל תקופת ההתקשרות.

 הפרויקט יכלול: 1.3

 כללי 1.3.1

 

 ( יש לתת מענה בין היתר לכל הפרמטרים הנ"ל: (dashboardsבתהליך פיתוח לוחות עבודה  1.3.2

 
' מס

 סידורי
 התכונה פירוט

 ויזואליות:  .1
"חות, תמיכה הדו בעיצוב גמישותהצגת לוגו החברה, כולל  –בניית לוחות עבודה בעברית 

(, אפשרות החלת alignment, גמישות יישור כותרות )תרובות שורומבעברית וכותרות בכותרות 
פונטים/צבעים וכד' על כותרות הדו"ח וגופו, אפשרות להציג את התאריך באופן  -סגנונות 

 .(הדוח הרצת תאריך)=< אוטומטי בדו"חות

' מס
 סידורי

 פירוט התכונה
 

 ( drill down+ דוחות  dashboards  ) לוחות העבודה 30-אפיון ועיצוב ממשק למשתמש של כ  .1
 , כולל לוחות עבודה מותאמים למוביילכולל כתיבת מסמכי תיעוד

בנייה ובדיקת  -למסמכי המכרז 2.10כאמור בהבהרה בסעיף  אפיוןבמהלך ה DWHבמידה ויוקם   .2

תבצע ע"י הכלי עצמו, ת הטעינה  DWHבמידה ולא יוקם . כולל כתיבת מסמכי תיעודETL תהליך 
 .כולל כתיבת מסמכי תיעוד – הטעינה תהליך, בנייה ובדיקת אפיון והמציע הזוכה יבצע

כולל כתיבת מסמכי תיעוד ונוהל העברה בין  –פיתוח , טסט וייצור : הקמת סביבות עבודה   .3
 סביבות

בם וכתיבת מסמכי כולל טעינת נתונים וטיוודוחות(:  (dashboardsפיתוח ועיצוב לוחות עבודה   .4
 תיעוד

 בדיקות תקינות ללוחות העבודה והנתונים  .5

 איפיון ובניית מערך הרשאות, כולל ניהול סיסמאות וכתיבת מסמכי תיעוד  .6

 )אספקת חוברת הדרכה על הכלי( הדרכה והטמעה של הכלי שנבחר  .7

 הקצה ילמערכות מידע בחברת ענבל ולמשתמש הדרכה והטמעה של התוצרים  .8

 בנושא אבטחת מידע / הרשאות /גיבויים הדרכה  .9
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' מס
 סידורי

 התכונה פירוט

 טראטוראדמיניס ידי על / מיונים נושאים עץ לפי גרפים/  דוחות סידוראפשרות ל סידור תוצרים:  .2
 .או ע"י משתמש קצה המערכת

 הוספת כפתורים בלוח העבודה לצורך מעבר בין לוחות העבודה השונים )עפ"י הרשאות(  .3

 )ציבוריים(. משותפים ודוחות פרטיים דוחות בין הפרדהניהול   .4

 + שליחה אוטומטית למייל באקסל או קובץ בפורמט אחר  דוחות אוטומטיתזמון  תזמון ושיתוף:  .5

 תוף דוחות / לוחות עבודה לגורמים אחרים העובדים במערכתשי  .6

 מסכים, תפריטים הגדרת על משתמש העדפות של אישית התאמה  יכולות  .7

 שימוש ביכולות תחקור:  .8

 Drill down   /Drill across  /Drill to detailשימוש ביכולות 

 בעברית.  excel  /pdf-יכולת לייצא את הנתונים ל

 תאריכים:  .9
יכולת הצגת תאריכון רמט תאריכים ברמת יום / חודש / שנה / רבעון / תאריך עברי / לועזי. פו

 בבחירת התאריכים וכן יכולת לתחום טווח תאריכים

 ( התלויה בפרמטר אחר.List Of Values) שדות של ערכים רשימת יצירת  .10

 לדוח והוספת פרמטרים  פילטור, חיתוךיכולת   .11

 ישפיע מהם באחד פרמטר שינוי -במקביל המוצגים תוצרים מספר  ינאמיד באופן לקשראפשרות   .12
 .הקשור התוצר על

 גרפים: עושר  .13

 Y)יתרה למשל( כפונקציה של שינוי במשתנה  X(: הצגת שינוי במשתנה What Ifניתוח רגישות )
 )שער חליפין למשל(. כלומר תצוגה של השינוי על ידי שינוי מדד )לא ממד(

 הארגוניות היחידות איתור, ביעד עומד כולו הארגון אם גם(: למשל, Bubble Up)הצפת נתונים   .14
 )"אדומות"(. ביעד עומדות שאינן

 חישובים על שדות: ביצוע פעולות על שני שדות )עמודות( והצגת התוצאה בשדה נוסף.  .15

 Hide Empty Rows & Columnsשל  יכולותשימוש ב  .16

, אקסל( ולהציג ולנתח את הנתונים ORACLEם ) לדוגמא: גזירת נתונים ממקורות מידע שוני  .17
 באותו לוח עבודה ) לקשר בניהם (

 חיפוש של שדה או ערך מסוים מול מקור המידע: בחינת יכולות חיפוש / ערכים בתוך חותך  .18

 .וערכים שורות, עמודות מיון יכולות  .19

 על ידי נוסחה. שלה תגראפי והצגה הסדרה של( שינוי שיעורי או) הפרשים סדרת יצירת  .20

 עד תאריך – מתאריך, מכיל, מ קטן, מ גדול, ערך עד– מערך סינון:  יכולות  .21

 (reporting services)כמו  אחרות למערכות פרמטרים העברת  .22

 גרפיקה במידת הצורך-הוספת יכולות גרפיות  / אינפו  .23

 .מפה גבי על הנתונים ניתוחהצגת ו  .24

 מותאמים למובייל איפיון ופיתוח לוחות עבודה  .25
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לכל )גם במסגרת ההדרכות( בתהליך אבטחת מידע וניהול הרשאות יש לתת מענה בין היתר  1.3.3

 הפרמטרים הנ"ל:

 

' מס
 סידורי

 התכונה פירוט

 המשתמש ועל פי ההרשאות שהוגדרו לו בלבד. זיהויגישה לנתונים על פי   .1

  Active Directoryניהול הרשאות בתוך הכלי על בסיס קבוצות   .2

 ניהול הרשאות למשתמשים בתוך הארגון ומחוץ לארגון  .3

 לוג. לקבצי( של פעולות בתוך הכלי וייצוא Auditingיכולת ניטור )  .4

 פעולות לא מורשות.וניסיון יכולת ניטור של חריגה מהרשאות: גישה לנתונים לא מורשים, ביצוע   .5

טווחי " הפילטר את יראה לא שתמשהמ למשל. המשתמש הרשאות לפי פילטרים הסתרת/  הצגת  .6
 "שכר

 Versioningשמירת גרסאות  יכולת  .7

 : הבאות לרמות הרשאהניהול מתן   .8

, Role, , קבוצת משתמשיםמשתמשים, עמודות, דשבורדים, טבלאות, גרפים, דוחותספריות, 

 (dataרשומות )

 Single Sign On התחברות ניהול  .9

 .Checkpointכגון  Firewall מול פעילות יכולת  .10

 .ייצור לסביבת פיתוח מסביבת ודוחות תשתיות העברת שמאפשר מנגנון קיום  .11

 ....('וכד גרפים)דוחות  השונים לתוצרים וכןשל הכלי,  repository -גיבוי/ שחזור לכולת ביצוע י  .12

 . WEBמתוכננת לעבודה בסביבת  המערכת  .13

 .SSLעם פרוטוקול  לעבודה גם נדרש הפתרוןככזו, 

 יהול סיסמאותנ  .14

 

 דרישות נוספות .2

 למובייל. מותאמים עבודה לוחות כולל ,ומפורטים סיכומים דוחות / עבודה לוחות ופיתוח איפיון .2.1
  UI|UX כולל גרפי עיצוב .2.2
 לתחקור המידע הצגת נתונים, טיוב נתונים, טעינת כולל רכיב, או מערכת (ועדכון פיתוח ,)יישום מימוש .2.3

 .מנהלים ודו"חות
  -BIל GIS שילוב .2.4
 שיפותחו העבודה לוחות ועל המוצע הכלי על בענבל הפיתוח לצוות הדרכות מתן .2.5
 (.POWER USERS) על" "משתמשי של יהיו רישיונות 2 מתוכם ראשון בשלב רישיונות 17 אספקת .2.6
  (QA) תקינות בדיקות .2.7

 לייצור. יועבר בטרם לתוצר (QA) תקינות בדיקות לבצע הזוכה על התוצר, מהזמנת נפרד בלתי כחלק

 תקינותו. על המזמינה אישור מבלי כמוגמר ייחשב לא תוצר
  תיעוד .2.8

 מקור בין העברה של תכנון מסמך . נתונים מבנה כולל העבודה, לוחות ועיצוב, תכנון תיעוד מסמך .2.8.1

 תןומ ניהול נוהל העבודה, סביבות בין גרסאות העברת נוהל מסמך , , SOURCE TO TARGET   ליעד

 הרשאות.
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 אינו זה צפי וכי המכרז פרסום למועד נכון הינו ההתקשרות היקף לעניין המזמינה צפי כי יודגש .2.8.2

  .כלשהוא במועד או בהיקף ספקמה שירותים ו/או טובין לרכוש ענבל את מחייב
 קיימות טכנולוגיות סביבות .2.9

 :ענבלב כיום הקיימות הסביבות להלן
 מסדי נתונים BIסביבת  סביבת פיתוח

Oracle REPORTING SERVICES SQL Server  
 

 Excel 
 

Oracle  
 

 Panorama 
 

 

שימוש בטכנולוגיית  -קוביות  
OLAP 

 

 

 

 סביבות ו/או לעיל כמצוין ענבלב הקיימות העבודה לסביבות בהתאם השירותים את לממש ספקה על

 ענבל. לדרישות בהתאם הכול בענבל, שיהיו עתידיות טכנולוגיות

  מלאה. טכנית ותמיכה התחזוק .2.10
 

 :החתום עלקראתי והבנתי את המסמך בכללותו, 

   

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

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

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

 דלעיל וחתם עליו.את נכונות התצהיר 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך
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 אמנת השירות -2נספח  
 23/2016מכרז מס': 

 לליכ .1

 מסמך זה מהווה את אמנת השירות המינימאלית לה מחויב הספק כלפי ענבל.  .1.1

וטפת ולביצוע אמנת השירות היא כלי בידי ענבל, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקה, לתחזוקה ש .1.2
 פיקוח על הספק לקיום תנאי המכרז.

 הספק יהיה מחויב לאמנת שירות זו במלואה.  .1.3

במידה והספק לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות  בנספח זה,  –פיצויים מוסכמים  .1.4
 מוסכם כי האמור במסמך זה יחול, בנוסף על כל סעד ו/או עילה העומדת לענבל מכח כל דין.

 קת השירותים המבוקשים כאמור במסמכי המכרז ובמפרט הטכניאספ .2

ם הינה קשיחה ובלתי ניתנת הספק מחויב לעמוד בזמני האספקה המצוינים בנספח זה, מסגרת הזמני .2.1
 לשינוי למעט אם הסכימה המזמינה לשינוי בכתב. 

 זמני השירות המינימאליים להם יתחייב הספק יחולקו בהתאם להלן: .2.2

 .למובייל מותאמים עבודה לוחות כולל ,UI|UX כולל גרפי עיצוב כולל בודהע ולוחות איפיון 2.2.1

 לתחקור המידע הצגת נתונים, טיוב נתונים, טעינת הרשאות, ניהול כולל ,עבודה לוחות פיתוח 2.2.2

 .מנהלים ודו"חות

 .התוצרים ושלמות תקינות בדיקות 2.2.3

 . רישוי אספקת 2.2.4

 .הדרכות 2.2.5

 המבוקשים השירותים :2  בפרק 2.11 בסעיף כמפורט נוספים תיעוד מסמכי אספקת 2.2.6

 

 הישג נדרש סוג הביצוע שלב הביצוע מס"ד

ימי עסקים ממועד קבלת הזמנת העבודה  10עד  (2.2.1) איפיון מפורט שלב א'  .1
 מענבל. 

 איפיון מסמכי אישור 1שלב א'   .2

  המזמינה ע"י מפורט
 ימי עסקים מסיום שלב א' 5עד 

 עבודה לוחות פיתוח שלב ב'   .3
(2.2.2) 

ימי עסקים מיום אישור שלב א' ידי  60 עד
 .המזמינה

 לפיתוח תיעוד מסמכי 1שלב ב'   .4

 העבודה לוחות
 ימי עסקים מסיום של שלב ב' 5עד 

' )יעשה גשלב   .5
במקביל לשלב 

 ב'(

 ושלמות תקינות בדיקות

 (2.2.3) התוצרים

 

' על ידי בימי עסקים מיום אישור שלב  10 עד
 .המזמינה

 (2.2.4) רישוי ספקתא 'דשלב   .6

 
ימי עסקים ממועד קבלת הזמנת העבודה  30 עד
 .המזמינהמ

ימי עסקים מיום אישור שלב ג' על ידי  10תוך  (2.2.5הדרכות ) 'השלב   .7
 .המזמינה

 

הספק מחויב לספק את השירותים המבוקשים במלואם ברמה הגבוהה ביותר ולעמוד בכלל הנדרש, ללא  .2.3
 לביצוע כלל הנדרש מהמציע הזוכה. יוצא דופן וזאת עד 

 2.2במינימום הנדרש באמור בסעיף אבן הדרך כאמור לעיל, לא עמד הספק במספר ימי העבודה לסיום  .2.4
 לעיל, יחולו הכללים הבאים:
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מהתמורה  0.2%, או חלק מימנו, יקוזז סכום של החל מהיום השמיני  בגין איחור של כל יום .2.4.1
א' להצעת המחיר, והספק ומוותר בזה על כל זכות ו/או עילה ו/או 1ה לו כאמור בסעיף המגיע

 מנגנון זה. הפעלת דרישה כלפי ענבל בגין 

 לעיל לא יחול ו/או יחול בחלקו בכל אחד מהמקרים הבאים בלבד: 2.4.1סעיף  -אי תחולה .2.4.2

 העיכוב אושר בענבל מראש ובכתב על ידי סמנכ"לית מערכות מידע.  .2.4.2.1

 אישור שכזה יחולו הכללים הבאים:על 

על הספק לבקש אישור עיכוב מנומק בכתב מסמנכ"לית מערכות מידע  .2.4.2.1.1
 בענבל הכולל את מספר ימי העיכוב וסיבת העיכוב מענבל. 

ענבל תדון בבקשה לאישור ותשיב לספק בכתב האם האישור התקבל או  .2.4.2.1.2
 לא.  

 שובת ענבל.מקור מענבל, של ת -הספק מתחייב לשמור אצלו עותק חתום .2.4.2.1.3

ישור ענבל לפי האחריות בקבלת אישור שכזה מוטלת על הספק וכפופה לא .2.4.2.1.4
 שיקול דעתה הבלעדי.

בין שיקולי ענבל למתן האישור יעמדו בין היתר סבירות סיבת האיחור  .2.4.2.1.5
 וכמות ימי האיחור אל מול כמות ימי העבודה הנדרשים לביצוע הפרויקט.

מחדל של ענבל והספק הגיש בקשה ו או מעשה אהעיכוב נבע כתוצאה מרשלנות או  .2.4.2.2
לדיון בעניינו והוועדה מטעם ענבל אישרה כי אכן העיכוב כולו ו/או חלקו, נבע 

 מאחריותה של ענבל. 

 העיכוב נבע כתוצאה מכח עליון.  .2.4.2.3

לענבל כאמור במסמך זה ובמסמכי עמד הספק בדרישות המזמינה לאיכות השירות שניתן על ידו לא  .2.5
ימים לפחות )אלא אם  14, לאחר שהות של זמן את הספקתודיע על כך לספק ותל ענבהמכרז על נספחיו, 

לשמיעת טענותיו בפגישה אחת, בתום הפגישה או בסמוך לאחריה הסכים הספק לשהות קצרה יותר( 
 תתקבל בענבל אחת מההחלטות הבאות :

 יוטל או לא יוטל על הספק, קנס כספי בגין ההפרות.  .2.5.1

 קשים לספק אחר כן או לא.העברת מתן השירותים המבו .2.5.2

 יוחלט בדבר גובהו של הקנס ודרך גבייתו: -הוחלט להטיל קנס על הספק .2.5.3

 חילוט ערבות ביצוע או אי תשלום מלוא התמורה או חלקה או שילוב של השניים.

בכל מקרה גובה הקנס לא יעלה על הצעת מחיר המציע בתוספת עלויות ההפרה הנלוות הישירות  .2.5.4
 והעקיפות. 

 תחזוקה שירותי  .3

בספק יהיה איש קשר טלפוני למתן מענה לענבל, אשר יהיה זמין טלפונית ובכתובת  -מוקד טלפוני לתמיכה .3.1
 . 08:00-17:00דואר אלקטרוני בכל יום עבודה בין השעות 

ויטופלו לפי הערכת שעות  שינויים, ככל שיידרשו, ידונו בין הספק לבין ענבל במהלך תקופת ההתקשרות .3.2
 . שינוי בתעריף שעתי שיצויין בהצעת המחירמוסכמת לכל 

 מועדי מתן השירות בתקלות יהיו כדלהלן: .3.3

או לאי יכולת תפעולו,  המערכת כל תקלה הגורמת להשבתת  –תקלה ברמת דחיפות קריטית  .3.3.1
 הספק יחל לטפל בתקלה בתוך שעתיים ממתן ההודעה על התקלה. 

, הספק יחל במערכת בשימוש הסביר  כל תקלה הגורמת לשיבושים -תקלה ברמת דחיפות גבוהה .3.3.2
 שעות ממתן ההודעה על התקלה 12לטפל בתקלה בתוך 

, העל כלל תוכנ במערכת כל תקלה אשר אינה מונעת את השימוש  -תקלה ברמת דחיפות רגילה .3.3.3
אי יכולת חציבת מידע, אי יכולת גישה ללוח אולם מונעת שימוש ברמה גבוהה )מהירות התגובה, 

 ימי עבודה.  3את התקלה בתוך יחל לתקן פק וכו'(, הס עבודה 

 ההחלטה בדבר רמת הדחיפות הינה של סמנכ"ל מערכות מידע בענבל או מי שתסמיכו לכך.  .3.3.4

 מנגנון קנסות .3.4
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לכל שעת איחור מהשעה ₪  20תיקון תקלה קריטית, הספק ישלם הסך של התחלת בגין איחור ב .3.4.1
 השנייה ואילך. 

לכל שעת ₪  10קלה ברמת דחיפות גבוהה הספק ישלם הסך של תיקון תהתחלת בגין איחור ב .3.4.2
 איחור, מהשעה השנייה ואילך. 

לכל שעת ₪  5תיקון תקלה ברמת דחיפות רגילה, הספק ישלם הסך של התחלת בגין איחור ב .3.4.3
 איחור, החל מהשעה השנייה ואילך.

לום הכספי למזמינה שמורה הזכות, אך אינה חייבת, ובשיקול דעתה הבלעדי להמיר את התש .3.4.4
 שווה ערך ליומיים תחזוקה שוטפת. ₪  5בימי תחזוקה שוטפת נוספים ללא כל תשלום כאשר כל 

מנגנון הקנסות האמור לעיל לא יחול ו/או יחול בחלקו בכל אחד מהמקרים הבאים  -אי תחולה .3.4.5
 בלבד:

ימי עבודה מסיום הטיפול בתקלה לענבל,  3הספק הגיש בקשה מנומקת בכתב, בתוך  .3.4.5.1
מחדש את רמת הדחיפות שנקבעה לתקלה וענבל שקלה והחליטה כי רמת לשקול 

במקרה זה יחול מנגנון הקנסות לפי רמת הדחיפות  -הדחיפות שנקבעה הייתה שגויה
 החדשה. 

הספק הגיש בקשה מנומקת בכתב לענבל, לשקול הטלת קנס חלקי לאור נסיבות  .3.4.5.2
גו בפניה ים שהוצמיוחדות וטעמים מיוחדים וענבל אישרה כי הנסיבות והטעמ

 מצדיקים הטלת קנס חלקי או ביטולו.

העיכוב נבע כתוצאה מרשלנות או מחדל של ענבל והספק הגיש בקשה לדיון בעניינו  .3.4.5.3
 והוועדה מטעם ענבל אישרה כי אכן העיכוב כולו ו/או חלקו, נבע מאחריותה של ענבל. 

 העיכוב נבע כתוצאה מכח עליון.  .3.4.5.4

 המוצר חיי יוםס .4

 שנים לפחות מיום הודעת הזכייה ואילך.  10של  ייםח אורךיהיה בעל המוצע  המוצר .4.1

 מוצר, נוסף תשלום, הספק יספק על חשבונו, וללא כל   end of life –והמוצר יוכרז על ידי היצרן כ  היה .4.2
 . לענבל)לפחות(  בתכונותיו זהה

 תנאים נוספים .5

ל סיבה שהיא וללא מתן ם, מכלתת שירותימעובד מעובדי הספק שמורה הזכות לפסול  אתה לענבל .5.1
 ימים ממועד ההודעה.  30פו בעובד אחר מטעמו וזאת בתוך לספק, והספק יחלי הסברים

 על עובדי הספק או כל גורם אחר מטעמו, המגיעים לאתר ענבל לעבוד על פי נהלי העבודה הנהוגים בענבל. .5.2

מהספק, חילוט ערבות ביצוע  ענבל רשאית לבצע גביית קנסות בכל דרך הנראית לה, אם בקיזוז תשלום .5.3
 ו/או כל דרך אחרת והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 לענבל שמורה הזכות לעשות שימוש בסעיף אחד או יותר מהסעיפים האמורים לעיל.  .5.4

ימים לפחות בטרם הפעלת המנגנון  14אלא בהודעה מנומקת בכתב לספק,  קנסותענבל לא תפעיל מנגנון  .5.5
 בכתב או בע"פ. ולספק יינתן זמן להגיב, 

 :החתום עלקראתי והבנתי את המסמך בכללותו, 

   

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

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

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

 

 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך



 23/2016מכרז פומבי 
 "מעודכן "נוסח 

                                                                                                         

       ___________ 
 המציע חתימת     

 BI דוחות כלי עבור רישוי ואספקת פיתוח שירותי לקבלת פומבי מכרז
   70100, קריית שדה התעופה, נתב"ג 282רח' הערבה ת.ד.  בית ענבל, בע"מ לביטוח חברה ענבל בחברת

  
- 37 - 

 
 

 
 הסכם התקשרות

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:
 מרחוב ערבה  
 קריית שדה התעופה  
 70100נתב"ג   
  "ענבל"()להלן:  

 מצד אחד; 
 שם הספק: ________________ ל ב י ן :
 ח.פ./ע.מ: ________________  

       :כתובת 
 ("פקס"ה)להלן:  
 מצד שני;                                                                                                                  

  

"נספח  –אשר מצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן  23/2016זכה במכרז שמספרו והספק  והואיל
 א' להסכם"(;

בעל הידע, הניסיון, המיומנות והיכולת על מנת לבצע עבור ענבל את מכלול  והספק מצהיר כי הינו והואיל
 השירותים המבוקשים המפורטים בנספח א' להסכם באופן מלא ושלם וברמה מקצועית גבוהה;

והספק מעוניין לבצע עבור ענבל את השירותים המבוקשים כהגדרתם בהסכם זה, הכול בתנאים  והואיל
 ולהלן; המפורטים בהסכם זה לעיל

 וענבל מעוניינת לקבל מהספק את השירותים המבוקשים, הכול כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן;  והואיל
והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים  

 ויחסיהם המשפטיים בקשר לביצוע השירותים המבוקשים;

 רותים המבוקשים כמפורט בהסכם זה;וענבל מעוניינת לקבל את השי והואיל
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הסכםהמבוא ל 1.1

 ן פרשנותו.יזה נעשו למען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעני הסכםהכותרות ב 1.2

 נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. זה על כל הסכם" הכוונה להסכםבכל מקום בו יופיע המונח "ה 1.3

  הנספחים המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו הינם: 1.4
 מסמכי המכרז על נספחיו לרבות כלל הנספחים להסכם זה.  – 'א נספח

 התחייבות לשמירה על סודיות. -נספח ב'
 אישור קיום ביטוחים.  -נספח ג'
 הספק. ערבות לביצוע התחייבויות -נספח ד'

 המפרט הטכני. -1נספח 
 אמנת השירות.  -2נספח 
 הצעת מחיר הספק. -3נספח 
 בקשה להוראת שינוי. -4נספח 

 

 הגדרות .2

 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו הפירוש והמשמעות הבא:

 "כהגדרתו בכותרת.  –"הספק 

 "ענבל חברה לביטוח בע"מ ו/או מדינת ישראל.  -"ענבל 

 "המצורפים לו. 3, 2, 1המתואר בנספח א' ובנספחים הפרויקט  -"פרויקט 
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 ביצוע כלל האמור בנספח א' בדרך ובמועדים האמורים בו, עד לשביעות  –״ המבוקשים ״השירותים
 רצונה המלא של ענבל. 

 גב' לילית לוי, סמנכ"לית  – ו/או "האחראי על ההתקשרות" ״אחראי מטעם ענבל על ביצוע ההסכם״ה
 כך; מטעמה לשם שימונה מי כל ומערכות מידע בענבל א

  "הארכות, אם תהיינה לרבותלהסכם זה  4התקופה המפורטת בסעיף  –"תקופת ההסכם  . 

 "מידע" - ( כל מידעinformation( ידע ,)know- how ,ידיעה, מסמך, תכתובת,  תוכנית, נתון, מודל ,)
או דרך של שימוש ידיעות בצורה חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה 

חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת בין שהתגבש לכדי תוצר שימושי ובין 
רויקט, לתוצריו הקשור במישרין ו/או בעקיפין לפ שהוא תוצר ביניים במסגרת תהליך הכנת תוצר שימושי

 מטעמו מי או/ו המציע בחזקת מצוי שהיה( ב) או הכלל נחלת הפך או שהיה( א) ולמעטולשימוש לו נועד 
( ד) או, למזמינה כך על הודיע והמציע' ג צד ידי-על למציע שנמסר( ג) או המזמינה ידי-על לגילוי קודם
 .דין פי-על נדרש גילויו אשר

 "כל מידע אשר יגיע לידי הספק בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן  - "סודות מקצועיים
מדינת ענבל או ירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מידע אשר יימסר ע"י הש

ישראל או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו של כל אחד מהנ"ל, ולרבות מידע שהוא סוד מסחרי כמשמעו 
סור על פי , למעט מידע שהוא בגדר נחלת הכלל או מידע שיש למ1999 –בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט 

 ביצוע הסכם זה . או סוד מקצועי שהיה ידוע לספק טרם כל דין

 "זכויות לפי חוק הפטנטים, 2007-לרבות זכויות על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח – "זכויות קניין רוחני ,
, זכויות על פי פקודת הפטנטים 1972 –, זכויות לפי פקודת סימני מסחר, תשל"ב 1967 –התשכ"ז 

"סוד מסחרי" לפי חוק  -, זכויות ב1999 –זכויות על פי חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס  והמדגמים,
 , וזכויות אחרות במידע שאינו נחלת הכלל.1999 –עוולות מסחריות, התשנ"ט 

 "למעט  לתי חוזר, תקף ובלתי ניתן לביטולרישיון שימוש ב -ביחס לזכויות קניין רוחני  - "רישיון שימוש
אשר , ידי הספק במסגרת השירותים המבוקשים-כפי שאלו יסופקו על ,בבעלות צד ג'ותוכנה ש תוכנת מדף

 .שימוש הסטנדרטיים של הספק או של יצרן התוכנה, בהתאמהשיון היבהתאם לתנאי ר יסופקו

 מהות ההתקשרות .3

 1 השירותים המבוקשים כאמור בנספח קבלת לצורך, בלעדי לא באופן, הספק עם בזאת מתקשרת ענבל 3.1
 להסכם זה בלבד.

השירותים  כלל את מהספק להזמין ענבל את לחייב כדי זה בהסכם אין כי בזאת מובהר, ספק הסר למען 3.2
בכל מקרה בו ענבל תחליט . מסוים בהיקף או/ו בכללבהסכם זה על נספחיו לרבות המפרט הטכני,  כאמור

ר השירותים הספציפיים על קבלת חלק מהשירותים המבוקשים מהספק, תשלם תמורה בהתאם לתמחו
 כאמור בהצעת המחיר שהציע הספק בהצעתו והספק מוותר בזה על כל טענה ו/או עילה כנגד ענבל. 

 וזאת גם מספקם נוספים שירותים לקבל הזכות את לעצמה שומרת ענבל, לעיל האמור מן לגרוע מבלי 3.3
 .אחר ראוי טעם מכל או גישותור, ענייןה מורכבות או מיוחדת מומחיות עקב מיוחדים או חריגים במקרים

 דעתה שיקול לפי ענבל רשאית, 1בנספח  שפורטו לתחומיםנוסף מהותי  תחוםמקרה שבו יתווסף  בכל 3.4
הספק, בתיאום מולו )הן לעניין לוחות הזמנים והן לעניין "י ע יטופל זה תחום גם כי לקבוע, הבלעדי

 עדי וצרכיה. התמורה( ו/או ע"י כל ספק אחר והכל לפי שיקול דעתה הבל

 לפי, אחר ספק לטיפול ולהעבירו, הספק מידי להוציא שירות אחד או יותר, רשאית  ענבל, בכל רגע נתון 3.5
השירות או  שהעברת סבורה שבעטיין מיוחדות נסיבות ועקב לצרכיה ובהתאם הבלעדי דעתה שיקול

 מכל או, עניינו רגישות או מורכבותו או היקפו או גודלו או הנדרשת המומחיות עקב בין  העניין חיונית
 שביעות אי קיימת בו במקרה, כאמור הספק או עניין מידי שירות. כן רשאית ענבל  להוציא אחר ראוי טעם
 שביעות חוסראו /השירות או העניין ו לאופן קשוראו /ו מקצועיותו זה ובכלל מניהולו ע"י הספק שלה רצון
 השירותים.  מתן מאיכות רצון

על ידי ענבל אם בהגדלת היקף  הצורך שיעלה ככל, ספק אחרל לפנות הזכות שמורה נבלעלידוע כי  לספק 3.6
כולם  השירותים המבוקשים למתןם /עמו להתקשר מנת על וזאת, נוספים יועציםהעבודה בענבל הדורש 

 או חלקם. 

 התחייבויות הצדדים  .4
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 מאשר, מצהיר ומתחייב בזה כלפי ענבל כדלקמן: ספקה .4.1

"היתרים"( אצל גופים  –רישומים )יכונו להלן האישורים, והסמכות, הנות, השיוירהכל ההיתרים,  .4.1.1
נתקבלו ו/או  הספקזה על ידי  הסכםהנדרשים לצורך חתימת או אחרים ממשלתיים או ציבוריים 

 כל הפרה או מחדל של תנאי כלשהו שנקבע בהיתרים כאמור. תהנעשו והינם בתוקף מלא ולא נעש

נספחיו, כי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שבהסכם זה קרא את תנאי הסכם זה ו כי .4.1.2
ונספחיו והוא מבין ומסכים להם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים 

 בצורה מעולה ובהתאם לכלל דרישות ענבל. המפורטים בהסכם זה

 כשם שיימסרו לו מענבל. בהתאם להנחיות העבודה  לפעול .4.1.3

השירותים המבוקשים, כלל , היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושים לשם מתן כי הוא בעל הידע .4.1.4
 והוא מתחייב לבצעם ברמה של מיומנות, נאמנות, וזהירות מקצועית מעולה. 

מתחייב לאפשר לענבל או מי מטעמה, מעת לעת ולפי דרישה, לבחון את טיב השירותים כי הוא  .4.1.5
 השירותים המבוקשים. המבוקשים ולהעביר לענבל כל חומר הקשור למתן

לענבל, אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  להעביר .4.1.6
וכן אישור כדין בדבר ניכוי מס במקור. בהעדר  1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

ע להם כחוק מהתמורה אישורים הנ"ל תהיה ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות המס את המגי
 ובכל מקרה הספק מצהיר כי ידוע לו כי ענבל לא תחתום על הסכם זה עד להצגת האמור.  הנ"ל

כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה, בין על פי הסכם זה ובין על פי דין ובין אחרת, להתקשרותו עם  .4.1.7
 ענבל על פי הסכם זה ולמתן השירותים המבוקשים על ידו.

 או כל עובד אחר מטעמובעלי השליטה  -או בחברה ציבורית השותפים יעתו, ולמיטב ידהוא כי .4.1.8
 מטעמומי  אוכיום במצב של ניגוד עניינים או חשש לכך וכי לא יעמיד את עצמו  יםאינם נמצא/ואינ

במצב של ניגוד עניינים או חשש לכך עם ביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה וימנע מכל מעשה 
בהתאם ו כמפורט בהסכם זה  הכלהתחייבויותיו נשוא הסכם זה  אשר עלול לפגוע בביצוע

 ו בתצהיר המצורף כחלק מההסכם. יתיולהתחייבו

לאלתר, בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש ככל ויבוא לידיעתו, להודיע לענבל,  .4.1.9
 לניגוד עניינים כלפי ענבל ו/או המדינה.

 יסודית בהסכם. כי האמור לעיל מהווה תניה וידוע ל כי .4.1.10

לשמירת  מי מטעמואו /ו הספקלמען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבותו של  .4.1.11
 בתצהיר המצורף.  הםסודיות כאמור בהסכם זה על נספחיו ובהתחייבויותי

כפי שיתעדכנו מעת לעת, בכל הנוגע לקיום הוראות  -מתחייב למלא אחר הוראות כל דין  הספק .4.1.12
 רותים המבוקשים על פיו. הסכם זה ומתן השי

ידאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור למתן   הספק .4.1.13
 . לענבלעל פי הסכם זה על מנת שיוכל ליישמם במסגרת ביצוע התחייבויותיו  השירותים המבוקשים

 כדלקמן: מתחייבת בזה כלפי הספק ענבל .4.2

 במלואו נדרש שיתוף פעולה מלא של ענבל עם הספק.  כי היא מבינה שלצורך השלמת הפרויקט .4.2.1

להעביר לספק כל מידע הנדרש לשם ביצוע הפרויקט, לו ייזקק הספק במהלך הפרויקט בכדי  .4.2.2
 לסיימו במלואו ובמועדו. 

ליתן הוראה לגורמים הרלוונטיים, על ביצוע הפרויקט ולהעמיד לרשות הספק איש קשר קבוע,  .4.2.3
 לצורך ביצוע הפרויקט. 

כל מקרה בו היא תצביע על אי שביעות רצון מאיכות השירות ו/או התוצר, תעביר, לבקשת כי ב .4.2.4
אם הסכים לכך הספק או אם  -ימים )או פחות 14הספק, נימוק מלא בכתב ותזמנו לשימוע, לפחות 

 מדובר בעניין בהול שדחיפותו תמנע נזק משמעותי לענבל( לאחר שליחת המכתב המנומק. 

או עיצום כספי כנגד הספק, מכח הסכם זה על נספחיו לרבות אמנת השירות , ענבל לא תטיל קנס  .4.2.5
 אלא לאחר שניתנה לספק הזדמנות להשמיע טענותיו בפניה. 

 ההתקשרות  תקופת .5

 באמנת השירות ובנוסף תכלול: לפי אבני הדרך המצויינות תקופת ההתקשרות עם הספק תהיה  .5.1
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 רויקט.חודשים מיום סיום הפ 36תחזוקה בת  תקופת .5.1.1

תקופת  ההתקשרות לצרכי לענבל בלבד תעמוד הזכות להאריך את  -ההתקשרות תקופת הארכת .5.1.2
חודשים נוספים, כולם או חלקם והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וצרכי )ולהלן:  48 -ב תחזוקה 
"(. בתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו כלל התנאים האמורים המוארכת ההתקשרות"תקופת 
 הצעת מחיר הספק.  לרבות ,במלואםבהסכם 

: לענבל שמורה האופציה להרחיב את ההתקשרות למתן השירותים המבוקשים הרחבת ההתקשרות .5.2
, הן לעניין המועדים והן הספק ה ובתיאום עםבכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לצרכיה, בהסכמ

 )להלן: "תקופת ההתקשרות המורחבת"(.לעניין התמורה 

 בשינויים המחויבים.   ,זה חבת, תחולנה על הצדדים כל הוראות הסכםבתקופת ההתקשרות המור .5.3

ענבל רשאית, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הפסקת ההתקשרות, וזאת באמצעות  .5.4
 ימים מראש לפחות.  30מסירת הודעה בכתב לספק, 

 היקף ההתקשרות .6

וצא דופן, עד לביצוע מלא ומוחלט של האמור בו , ללא י1היקף ההתקשרות הינו לביצוע כלל האמור בנספח 
 לשביעות רצונה של ענבל.  

 תמורה .7

סופית מלאה ומוחלטת של הסכום הנקוב  לספק תמורה ביצוע השירותים מבוקשים, תשולם בעבור .7.1
 .  1בנספח 

 כמפורט להלן: באבני דרך התשלומים יבוצעו  .7.2

 ן: לפי ביצוע אבני דרך כמפורט להללביצוע הפרויקט תשלום  .7.2.1

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תשלום תחזוקת הרישוי יחל רק מתאריך סיום הבדיקות. .7.2.2

 בשלב סיום הבדיקות. 80% -ו בהוצאת ההזמנה 20%תשלום עבור הרישוי יהיה  .7.2.3

 תשולם תמורה שעתית בהתאם לנקוב בהצעת המחיר.  -פיתוח נוספות שעות .7.2.4

 שעות בשנה.  50שעות הפיתוח שיינתנו לענבל לא תעלה בכל מקרה על  כמות .א

אף האמור לעיל מובהר  כי ענבל אינה מתחייבת לכמות שעות הפיתוח והספק יספק את  על .ב
 פי דרישות ענבל והכל לפי צרכיה. שעות הפיתוח, אם בכלל, ל

 דרך ביצוע התשלומים .7.1.2

התמורה, יעביר  לתשלום חשבונית הגשת עםיחד בסיום כל אבן דרך,  -לפי אבני דרך תשלום .א
כי ביצע את כלל השירותים  בכתב חתום ע"י סמנכלי"ת מערכות מידעאישור  הספק לידי ענבל

  ך הרלוונטית להגיע לכדי סיום.וכי אבן הדר המבוקשים כאמור באבן הדרך הרלוונטית

 ישולם לספק בכל רבעון.  -שנתי תשלום .ב

 החשבונית הגשת מיום 30+ ישולם לספק עם הגשת החשבונית בתנאי שוטף  -שעתי תשלום .ג
 ואישור סמנכ"לית מערכות מידע על ביצוע השעות בפועל. לתשלום

ללת בתוכה את כלל הוצאותיו מובהר בזאת כי התמורה המפורטת בפרק זה הינה סופית ומוחלטת וכו .7.2
בשל ביצוע ו/או נוספת כל תשלום או הטבה אחרת היה זכאי לקבל לא י האפשריות של הספק והספק

טלפון, או של צד ג',  -מוצר ו/או שירות ל נסיעה, , לרבות תשלומים בעד הוצאותשירותים המבוקשיםה

סכום לתשלום )%  אבן דרך מס
 (מהתמורה

 10% עבודה הזמנתקבלת   .א

 15%    איפיון אישור  .ב

 35% פיתוח סיום  .ג

 15% סיום בדיקות  .ד

 15% סיום הדרכות   .ה

 10% לאוויר עליית  .ו
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וויתור מוחלט בגין כל טענה ו/או עילה  והספק מוותר וכיוצא באלה דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל
 ו/או דרישה בעניין זה.

  ענבל. מטעם האחראית ואישור כדין מס חשבונית קבלת מיום 30+  שוטף בתנאי תשולם כל תמורה .7.3

מבלי לגרוע מהאמור בפרק זה, ענבל שומרת לעצמה את הזכות, בנסיבות מיוחדות, להגיע עם הספק  .7.4
מורה שיהיו שונות משיטת התשלום המפורטת לעיל ובלבד שהללו יהיו להסכמות בנוגע לאופן תשלום הת

 בכתב.

 הגדרת השירותים המבוקשים .8

 להסכם זה. 3 -ו 2, 1בנספחים א',השירותים המבוקשים יהיו כהגדרתם  .8.1

הספק יבצע את כלל האמור בנספחים אלו בצורה הטובה והאיכותית ביותר בין היתר תוך התחשב בצרכי  .8.2
 וראותיה. ענבל ובכפוף לה

 :1שינויים ותוספות לנספח  .8.3

 , שאינם מהותיים ייעשו בתיאום של הצדדים בעניין לוחות הזמנים.1שינויים ותוספות לנספח  .8.3.1

, שהינם מהותיים, ייעשו בתיאום של הצדדים, הן בעניין לוחות הזמנים, 1שינויים ותוספות לנספח  .8.3.2
 2.  שינויים כגון אלו יצורפו בנפרד לנספח הן בעניין מהות התוספות והשינויים והן בעניין התמורה

ו בנפרד מלוחות הזמנים להסכם זה. את השינויים יגיש הספק ולוחות הזמנים לשינויים אלו יינתנ
 להסכם זה. 4באמצעות נספח 

 (: 2אמנת שירות )נספח  .8.4

  השירות. באמנת נדרש כמינימום הנדרש בכלל יעמוד הספק
 

 (.ים""השירותים המבוקש)להלן וביחד:  
 

 ספק כקבלן עצמאימעמד ה .9

, כקבלן עצמאיספק ה יוגדר ויפעלזה  הסכםעל פי  השירותים המבוקשיםביצוע בכי  את,מובהר ומוסכם בז .9.1
וצוותו לבין ענבל ו/או כל גוף ציבורי ו/או ממשלתי אחר )וביחד :"המדינה"(, לא מתקיימים  הספקבין ו

 .השירותים המבוקשים נשוא הסכם זהוע יחסי עובד ומעביד בגין ביצולא יתקיימו בעתיד 

כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף ו/או בשא יי ספקה .9.2
רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת ו/או שיגיעו ממנו במישרין או בעקיפין על פי הוראות כל דין 

 תמורה בגינן. ו/או עקב קבלתביצוע השירותים המבוקשים עקב 

מתן השירותים עובדיו ו/או כל אדם הקשור עימו בקשר עם צוותו ושא במלוא שכרם של יי ספקה .9.3
ספק ובכל התשלומים המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל דין. למען הסר המבוקשים 

על אף האמור . ין כךבגתשלום כל בשום אופן ב תחייב המדינה לא תישא ולא תהאכי  ,מובהר ומוסכם בזה
ו/או לכל אדם אחר  ספק ו/או לצד ג' לרבות צוותו ועובדיובתשלום כלשהו ללעיל ובמידה ותחויב המדינה 

בגין כלל הוצאותיו, לרבות אלך לא רק: הוצאות משפטיות, הוצאות  ישפה אותו הספק שיפוי מלאכאמור, 
 )להלן: "ההחזר"(. הראשונהלום התש עם דרישתמיד  ריבית וכל הוצאה אחרת, ללא יוצא דופן,

לנכות ו/או לקזז את סכום  מבלי לפגוע בזכויותיהם עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, המדינה תהא רשאית .9.4
 זה. הסכםעל ידו כאמור ב השירותים המבוקשים שיינתנובגין  ספקההחזר מכל תשלום המגיע ל

צויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פי ספקה .9.5
 לצוותו, עובדיו, ובכל הקשור בנתינת השירותים המבוקשים.כל דין 

 יהיה כן. דין כל והוראות הנזיקין, העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד ספקה .9.6
 הסכם למטרות ידו על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או, ידו על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו ספקה

 ספקה כך על אותה יפצה, כלשהו מעשה לעשות או, בחבות לשאת, כדין ענבל תחויב האמור אף על אם. זה
 .ענבל של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן

 ההסכם לביצוע בנקאית ערבות .10

להסכם ' ג נספחוסח המצורף כחוזרת בנמציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי הספק ה .10.1
 ,, צמודה למדד המחירים לצרכן ומבוילת כדין, לפקודת ענבל חברה לביטוח בע"מבנק ישראלי, מאת זה

תקופת ההתקשרות )מיום  אורך כל, בתוקף לב'שהוגשה בנספח  מסך הצעת המחיר 15%בשיעור של 
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)תקופת  שה חודשים נוספיםושועד מועד סיום תקופת ההתקשרות  מתן השירותים המבוקשיםתחילת 
 ענבל תאריך את תקופת ההתקשרות מחויב הספק בהגשת. במידה ו(חודשים שישהועוד  ההתקשרות

ותנאי זה  וששה חודשים נוספים מעבר לתקופה הנוספת ערבות מחודשת לתקופת ההתקשרות הנוספת
 יהווה תנאי מהותי להמשך ההתקשרות.

, למעט 1השירותים המבוקשים כאמור בתקופת ההתקשרות  ערבות ביצוע זו תוחלף, לאחר סיום כלל .10.2
מסך הצעת המחיר של הספק לתחזוקה +  15%סעיף התחזוקה, לערבות ביצוע חדשה שתעמוד על סך של 

 . 50הצעת המחיר לשעת עבודה כפול 

תוחזק בידי  זהכמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי הסכם  הספק,מציא ההערבות ש .10.3
לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי  בו הספקבכל מקרה , כולה או חלקה, בל אשר תהיה רשאית לחלטהענ

 זה על נספחיהם. הסכם

ההסכם, רשאית ענבל לבטל את ההסכם על פי בהתחייבויותיו על פי  ספקבכל מקרה בו לא יעמוד ה .10.4
לתקן  אפשרות ספקיתנה ל, החל מתאריך שייקבע על ידי ענבל בהודעה, זאת לאחר שנספקבהודעה בכתב ל
לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי  ספקאת המעוות וה

 לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. 

רשאית ענבל לחלט מכל סיבה שהיא, למעט ביטול מחמת סיום תקופת ההתקשרות, היה ובוטל ההסכם 
יפצה את ענבל  ספקלמסור את ביצוע ההסכם למי שיקבע ע"י ענבל וה את הערבות הבנקאית הנ"ל, וכן

 על כל הפסד ונזק שיגרמו לה בגין כך.

לענבל וענבל תהא זכאית  ספקים מאת הכמחילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה כתשלום פיצויים מוס .10.5
ותיה על פי כל את הנזקים מעבר לסכום הנקוב בערבות, מבלי שחילוט הערבות יגרע מזכוי ספקלתבוע מה

 דין.

 חילוט ערבות יתבצע רק לאחר שניתנה לספק הזדמנות להשמיע טענותיו, בכתב או בע"פ בדרך הבאה:  .10.6

 ענבל תפנה לספק בכתב עם הודעה על כוונתה לחלט ערבות. .10.6.1

 ימים בכתב.  14הספק יגיב למכתב זה בתוך  .10.6.2

ליף תשובה בכתב ענבל תהא רשאית, אך לא חייבת, להורות על תח -תחליף תגובה למכתב .10.6.3
 באמצעות זימון לשימוע.

 אי תגובת הספק לאמור בהודעת ענבל על כוונתה לחילוט ערבות, תחשב לקבלת כלל טענות ענבל. .10.6.4

 ענבל תקבל החלטה סופית בדבר ביצוע החילוט.  .10.6.5

לענבל שמורה הזכות, אך לא תהא חייבת, לדחות את מועד קבלת החלטתה ולבקש תגובות נוספות  .10.6.6
ימוע בנוסף לתשובת הספק ולא יהא בכך משום ויתור על זכויותיה עפ"י הסכם זה ו/או ביצוע ש
 ולפי כל דין. 

 לצדדים שלישיים הסבת ההסכם .11

לצד  מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן,הספק  .11.1
 םות מזכויותיו על פי הסכם זה, אלא אואין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכ שלישי,

תהיה רשאית  האחראית על ההתקשרותלכך מראש ובכתב. ה של האחראית מטעם ענבל קיבל את הסכמת
ליתן את הסכמתה כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכים בתנאים  או לסרב

 שתמצא לנכון.

תיה על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לצדדים שלישיים רשאית להסב את זכויותיה והתחייבויו ענבל תהא .11.2
על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן זכאית היא לשתף צדדיים שלישיים בכל אופן שתמצא לנכון בביצוע 

 ובלבד שזכויות הספק לפי הסכם זה לא תיפגענה. ושימוש בזכויותיה על פי הסכם זה התחייבויותיה

 והיעדר ניגוד עניינים שמירת סודיות .12

הפרויקט, ככלל, יהיה מסווג בסיווג "שמור". האנשים שיועסקו מטעם הספק בפרויקט זה וכל מידע  .12.1
 ומסמכים הקשורים בפרויקט זה, יהיו בהתאם לסיווג זה.

וכל דין  1977 –לחוק העונשין, התשל"ז  118 -ו 117זה חלות הוראות סעיפים הסכם מובהר בזה כי על  .12.2
זה  הסכםל 'אבנספח  הצהרה לשמירת סודיות על  פי הנוסח הרצ"ב  אחר שיבוא במקומו. הספק חתם על

עלול אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה כי מצהיר שידוע לו  ספקומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. ה
 .1977-עבירה לפי פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז להוות
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זה, מתחייב הספק לשמור על נוהלי אבטחת המידע במערכת  הסכםבמסגרת ביצוע התחייבויותיו לפי  .12.3
, ולעשות כל הנדרש ממנו, כמחזיק, מפעיל ומתחזק מערכת מחשוב ומאגר להנחיות ענבל וכל דיןבהתאם 

 מידע, לצורך אבטחת מערכת המחשוב והמידע.

ו לשמירה על ינקוט אמצעים כמקובל לשמירה על סודיות המידע לרבות אמצעים סבירים במשרד הספק .12.4
 חומרים רגישים.

אם תחול על הספק או מי מטעמו חובה על פי דין לגלות מידע שהוא חייב שמירתו בסוד לפי ההסכם, הוא  .12.5
וכל להפנות בקשה לערכאה המתאימה בקשה לצו חיסיון ו / ת ענבלבאופן מיידי, כך ש ענבליודיע על כך ל

על זכויותיו לגבי מידע מסוים,  היוותר ענבלאו אם  או צו מניעה לשימוש במידע. אם לא יינתן צו כאמור
יהיה רשאי הספק לגלות את אותו חלק מהמידע הדרוש על פי דין ויעשה כל שביכולתו על מנת שהמידע 

 הנמסר יישמר בסוד.

מוסכם ומוצהר כי ההתחייבויות שבסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו בתוקפן במקרה של ביטול  .12.6
נתנה ענבל הודאה מפורשת וחתומה בכתב המאשרת הפרת ההתחייבויות כולן או  אלא אם זההסכם 
 חלקן.

בנוגע לכל מידע שהובא לידיעתו במסגרת מתן השירותים המבוקשים.  על סודיותמתחייב לשמור הספק  .12.7
ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או  כמו כן, הספק מתחייב כי צוות היועצים מטעמו, וכן כל עובד אחר מטעמו

אשר יקחו חלק בביצוע השירותים ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: "עובדיו"(  שלוח
בכל הנוגע לחומר בכתב ו/או בעל פה שיגיע לידעיתם, לרבות, ישמרו בקפדנות על סודיות המבוקשים 

 שיחות, מסמכים, ניירות עבודה, חוות דעת, נתונים וכל מידע אחר אליו הם ייחשפו תוך כדי ביצוע
לאדם שלא הוסמך  סודיידיעה ו/או מידע כל למסור כמו כן, מתחייב הספק שלא  ,השירותים המבוקשים

, ההתקשרותתקופת כדי תוך  מעבר לביצוע השירותים המבוקשים לעשות בו שימושעל ידי ענבל ולא  לכך
 לפניה או לאחריה )להלן: "המידע"(. 

ט, תוכנה, הוראות עבודה, נהלי ביצוע ו / או כל הספק מתחייב לשמור בסוד כל מסמך, תוכנית, שרטו .12.8
מידע אחר אשר הגיע לידיעתו במהלך ביצוע הסכם זה ו / או בקשר עם ביצועו, ולרבות מסמכים ומידע 
שנוצרו על ידי הספק או מי מטעמו. הכל בהתאם לנהלים הנדרשים בגין השמירה על המידע, לפי רמת 

הג, הנחיות של רשויות מוסמכות וגופים מקצועיים, ועל  פי הנחיות הסיווג שנקבעה לו,  על פי כל דין, נו
, כמתחייב מנסיבות ביצוע השירותים, לפי המחמיר מבין אלה. התחייבות זאת תקפה גם לאחר סיום ענבל

ההתקשרות וכן בין הספק לבין קבלן משנה או כל מי שפעל מטעם הספק לעניין הסכם זה. מבלי לגרוע 
מצהיר כי מידע זה הינו סוד מקצועי והספק מתחייב שלא למסור, להעביר או  מהאמור לעיל, הספק

לפרסם,  בין בעצמו ובין באמצעות עובדיו או מי שפועל מטעמו, מידע, מסמך, או חומר כלשהו שיגיעו 
זה, או אגב ביצועו, ולא לעשות בהם שימוש אחר כלשהו שלא למטרות ביצוע  הסכםאליו עקב ביצוע 

. תנאים כאמור יכללו הוראה שענבל תקבעמראש ובכתב, בתנאים  ענבלכפוף לאישור , אלא בהסכםה
, ויוסכם בין ענבלמומן ע"י  הסכםשבכל העברה, תרגום או פרסום כאמור תצוין העובדה כי ביצוע ה

 בגין ההעברה, התרגום או הפרסום כאמור.  ענבלקבל תהצדדים על התשלומים ש

על ייקח חלק מטעמו בביצוע השירותים המבוקשים שוכל אדם אחר עובדיו, צוותו, יחתים את ספק ה .12.9
 הצהרת סודיות כמפורט בסעיף זה.

כדי לשמור על כל מידע ומסמך  הנדרשבכל אמצעי  ספקפי כל דין ינקוט העל מבלי לגרוע מאחריותו  .12.10
מכל  וכדי למנוע עיון בהם למתן השירותים המבוקשיםהמוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר 

טחון נוספים ילכל דרישה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי ב ספקלו זאת. כן יציית ה האדם שענבל לא התיר
 הספקלאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על כך 

 קרות האירוע.ד עם ילענבל מ

בסודיות, ולא יפרסם, או יעשה שימוש כלשהו  והמידע וו/או מי מטעמו ישמור את תוצאות עבודת הספק .12.11
 .ענבלבכתב ומראש של  ולמטרה לה נתבקשה הרשות בלבד, במידע, אלא ברשות מפורשת

בכל הקשור להסדרת הבטחת המידע ונוהלי הגישה  ענבל והמדינההספק מתחייב לפעול על פי הנחיות  .12.12
ר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד הנתונים. הספק מצהי

ותקנותיו והוא יעשה ויפעל כמתחייב מחוק זה ומכל חיקוק אחר  1981 -הגנת הפרטיות, התשמ"א 
 בתוקף, הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שיימצא ברשות הספק. 
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ר מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום ההסכם או בהפסקתו את כל המידע, החומ ספקה .12.13
למחוק ולהשמיד כל  ספקוהנתונים המצויים ברשותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב ה

חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע הסכם זה, כך שבידי ענבל ימצא העותק היחידי של 
 כאמור בהסכם זה על כל נספחיו. השירותים המבוקשיםהמידע והנתונים הנוגעים לביצוע 

בכל דרך שהיא  , במהלך כל תקופת ההתקשרות עם ענבל,שלא לעסוק או להתקשרחייב הספק מת .12.14
הוא, או אחד מעובדיו או שבעטיו  כלפי ענבל לפי הסכם זה, ובעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותי

עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים  העוסקים בביצוע השירותים המבוקשים,
יו של הספק, צוות היועצים, "עניין אחר" ייחשבו עניינכלענבל לבין עניין אחר.  חובותיו כלפיי בין מילו
  שהספק, בעליו או מנהליו הינם בעלי עניין בו.או של גוף  מנהליו בעליו או

במקרה שבו לספק יש ספק לעניין קיומו של ניגוד עניינים כאמור, ידווח על כך לאחראי/ת בענבל על  .12.15
 קשרות, אשר תכריע בשאלת קיומו של ניגוד העניינים. ביצוע ההת

 שהפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. מהווה תניה יסודית בהסכם בסעיף זה, על כל חלקיו,האמור  .12.16

 ניהול המידע .13

הספק יתעד באופן ברור ומסודר את כלל עבודתו וכל המידע שיגיע לידיו הקשור במישרין ו/או בעקיפין  .13.1
 תיו לפי הסכם זה. לביצוע התחייבויו

הספק ינהל את כלל המידע באופן כזה, שעם סיום העסקתו כל הבא בנעליו יוכל לקבל על עצמו את כלל  .13.2
 התחייבויות הספק באופן פשוט, מהיר ונגיש. 

 בעלות על מידע .14

דין, חישובים, נתונים, בדיקות, -כל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות חוות דעת, תכתובת, כתבי בי .14.1
צילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא לעיל,  12מידע כאמור בסעיף ניהול ה

ו/או בדרך אחרת, בכל  הספק מענבלשקיבל  מסמכים , אוהספק עבור ענבלכנו ע״י הושזה, ההסכם 
תהיה אשר , ענבלהינם רכושה וקניינה של  (״המידע׳׳פורמט שהוא לרבות פורמט אלקטרוני )להלן: 

השתמש במידע בעצמה ו/או באמצעות כל צד ג׳ שתבחר, לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה, וכן רשאית ל
מיד עם דרישתה כל מידע כאמור  ענבלמתחייב למסור ל הספקלפי שיקול דעתה.  ותליתן למידע פומבי

בפורמט אלקטרוני ענבל ל ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור, יעביר ה .ענבלובכל פורמט על פי בחירת 
לרבות  ה, כל מסמך שהוכן על ידו עבורענבל״פתוח״/לא מוגן סיסמה ובנוסף בכל פורמט אחר שתגדיר 

 חוות דעת, חוזים וכיו״ב, עם השלמתו של המסמך.

של  ומוסכם בזה כי עם סיום הפיתוח מובהרלמען הסר ספק, הקוד הינו בבעלותה המלאה של ענבל ו .14.2
ה רשאית, בעצמה או באמצעות כל גורם אחר מטעמה, יועבר הקוד לענבל והיא תהי  לוחות העבודה

 .לעשות שימוש בתוצרי השירותים במלואם

על מוצרי מדף ו/או זכויות קניין כלשהן כדי להעביר זכויות יוצרים  בהסכםאין על אף האמור בסעיף זה  .14.3
ש ו/או מוצרים גנריים של הספק ו/או של צדדים שלישיים אשר יסופקו ו/או אשר יעשה בהם שימו

 המבוקשים לידי ענבל.  במסגרת מתן השירותים

עבודה, כלים סטנדרטיים,  הוראות הסעיף לא יחולו לגבי זכויות הקניין במתודולוגיות, נהלי ושיטות .14.4
 ענבל.אשר נוצר באופן ייעודי עבור בפרויקט או נרי ואינו מהווה פיתוח אשר הוא ידע ג תפישותו רעיונות

 

 אחריות לנזקים .15

ו/או  : "נזק"(, שיגרם לענבלולחוד ריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )יכונו להלן ביחדישא באחספק יה .15.1
ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל אדם  ספקו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של ה למדינה

השירותים ביצוע עם עקב ו/או בקשר  לרבות צדדי ג' שהינם ספקים מטעמו,ו/או גוף הקשורים עימו, 
 בוקשים.המ

מעשה או או כל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות מו/יגרמו לענבל ו במידהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .15.2
עובדיו, שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימו, לרבות נזק שיגרם כתוצאה צוותו, , מחדל של הספק

סכום, בעבור כל המלוא , בתהדריש מיד עםלשפות את ענבל, ספק ממחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב ה
 תביעה או הוצאה שנגרמה להם כאמור.
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יה להבטחת זכויות ו/או המדינה על ידי ענבל שישולמויחולו כל ההוצאות, או התשלומים,  ספקעל ה .15.3
מתחייב להחזיר לענבל  ספק, והספקבמקרה של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות הסכם זה על ידי ה

 לע, בתוספת ריבית בשיעור המקסימלי שיותר תהדריש מיד עםסעיף זה, לפי ה כל הוצאה שהוצאה על יד
  פי חוק באותה עת, החל ממועד הוצאת הסכומים.

 על נזק עקיף אחריות הגבלת .15.4

מחדל,  או לצד שלישי כלשהוא, עקב מעשה או  לענבלהספק יישא באחריות לכל נזק שייגרם  .15.4.1
מעובדיו  או ברשלנות שלו ו/או של מי  טעות או השמטה מקצועיים שנעשו במתכוון או בפזיזות

 ו/או שלוחיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה. 

השווה לסך   יהיה בסכום השנגרמו ל בגין נזקים ענבלגבול אחריות הספק לפיצוי ו/או לשיפוי  .15.4.2
הנזק )או לחילופין   החודשים שבסמוך לפני אירוע 18התמורה המגיעה על פי ההסכם לתקופת 

לתמורה הכוללת   חודשים על פי הממוצע החודשי של התמורה בהתאם  18 -סכום השווה ל
ההסכם מחולקת במספר חודשי ההסכם, הגבוה מביניהם( בכל מקרה לא   לאורך כל תקופת

 $. 500,000סך   יפחת גבול האחריות מאשר

חודשים ממועד תחילת תוקפו של ההסכם, יקבע גבול אחריותו  18אם הנזק אירע לפני שחלפו  .15.4.3
על פי   כאמור לעיל על פי התמורה הכוללת אשר הייתה צפויה להיות משולמת לספק  הספק של 

חודשים על פי  18   -החודשים הראשונים להסכם )או הסכום המחושב ל 18ההסכם בתקופת 
 לפי הגבוה מביניהם(.  הממוצע החודשי,

 מובהר בזאת כי הגבלות האחריות דלעיל לא תחולנה על: .15.4.4

 או נזקים לרכוש מוחשי;/נזקים לגוף ו .א

נזקים שייגרמו על ידי מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו במתכוון ו/או בפזיזות ו/או  .ב
 ברשלנות רבתי של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

 מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו שלא לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה; .ג

 יוצרים על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;הפרת חובת סודיות ו/או הפרת זכויות  .ד

 גניבה ו/או הפרת חובת נאמנות על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו; .ה

 תביעות המוגשות נגד הספק במישרין על ידי צד שלישי כלשהו בגין נזקים שנגרמו לו. .ו

נזק שנגרם לצג ג'  כנגד ענבל, עבוראו התנהל הליך מבלי לגרוע באחריות הספק, ככל שהוגשה תביעה  .15.5
 .אפשרי יהיה שהדבר ככל תאפשר לספק להצטרף להליכיםתידע את הספק ובאמצעות הספק, ענבל 

 סיום ההתקשרות .16

 30לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של  ההסכםלהביא את  תרשאי ענבלכי  אתמוסכם בז .16.1
 ימים בכתב ומראש ובכפוף לחוק.

ם ו/או ביטולו ו דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום ההסכלא תהיה כל תביעה ו/א ספקל .16.2
למעט התמורה לה היה זכאי בגין עבודה שביצע בפועל ואשר אושרה ע"י נציג ענבל, ככל  מכל סיבה שהיא

 שזו לא שולמה עד למועד ההודעה על סיום ההסכם.

 מהוראות בהוראה שינוי, צדדי חד באופן, לערוך או הפעילה ההתקשרות את לבטל רשאי תהא  ענבל .16.3
 . זאת המחייב חקיקה שינוי חל אם, ההסכם

, לאלתר, את תקופת ההתקשרות בכל מקרה של ענבל להפסיקשל ה אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות .16.4
 ענבלשל  ה, לרבות זכותהספקהפרת יסודית של ההסכם על ידי סטייה מהנדרש מהספק בהסכם זה או 

 הצד המפר במקרה של הפרה כאמור. לכל סעד או תרופה כלפי

 בקרות הבלעדי דעתה שיקול לפי הפעילה ההתקשרות את או ההסכם את לבטל רשאית תהא ענבל, בנוסף .16.5
 מיד לענבל יודיע ספק מקרה בכל. ההסכם של יסודית הפרה המהווים להלן המפורטים האירועים מן אחד

 :כך על לו היוודע עם

 מדויקים אינם או נכונים שאינם זה הסכם במסגרת הצהרה הצהיר או פרט ספק מסר בו במקרה .16.5.1
  לענבל עליו הודיע לא והוא לענבל שנמסר במידע שינוי חל או/ו כוזבים או מוטעים או מטעים או

 .השינוי קרות עם מיד

 שינוי בבעלי השליטה בה.  -ובחברה ציבורית ספק ביחידי שינוי חל .16.5.2
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ציע ראש צוות חלופי העומד בדרישות המזמינה והספק לא ה חדל לעבוד אצל הספק ראש הצוות .16.5.3
 או המתאים לעבודה עימה.

 הליכי נפתחונגד בעל השליטה בספק,  -ובחברה ציבורית ספקה מיחידי מי נגדכנגד הספק או כ .16.5.4
וההליכים אמורים לא  קבוע או זמני נכסים לכינוס צו ניתן או, רגל כפושט הוכרז או, רגל פשיטת

 ודעת ענבל. יום מיום ה 60בוטלו תוך 

 או, קבוע או זמני נכסים כינוס הליכי נפתחו או כנגד תאגיד בו הינו שותף או בעל עניין ספק נגד .16.5.5
וההליכים  בפירוק כתאגיד הוכרז או, קבוע או זמני נכסים לכינוס צו נגדו הוצא או, פירוק הליכי

 יום מיום קבלת הודעת ענבל. 60אמורים לא בוטלו תוך 

 מוגבל כחייב הוכרזבעל השליטה בספק,  -ובחברה ציבורית הספק מיחידי מיהספק או  .16.5.6
 .באמצעים

, פלילית חקירה הליכי נפתחונגד בעל שליטה בה,  -ובחברה ציבורית ספק מיחידי מי או ספק נגד .16.5.7
 .משמעתית קובלנה או, אישום כתב נגדו הוגשו או, משמעתית או

 או פלילית בעבירה הורשע בעל שליטה בה -ובחברה ציבורית ספק מיחידי מי או ספקה .16.5.8
 . תעבורה עבירת למעט, משמעתית

 חדל או, לפעולה כשיר בלתי נעשה בעל שליטה בה -ובחברה ציבורית ספק מיחידי מי או ספקה .16.5.9
 .שהיא סיבה מכל לפעול

 .ייצג אותו לעובדאו /ו למדינהאו /ו לענבל אמון הפרת תוך פעל ספקה .16.5.10

 ( אם באופן כללי או באופן ספציפי.ספק פעל בניגוד עניינים )כמפורט  בהסכםה .16.5.11

ספק מסר את ביצוע השירותים )או חלק מהם( שהועברו לטיפולו לאחר/ים שאינו/ם עובד/ים ה .16.5.12
 ללא אישור מראש בכתב מענבל.  אצל ספק

שנעשה  שירות, אך לא רק, במידה והסב נזק לענבל ו/או למדינה ו/או ובמיוחד, ברשלנות שנעשה שירות .16.6
כאמור  שירותרם לענבל ו/או למדינה נזק של ממש יהווה הפרה יסודית של ההסכם. בניגוד להנחיות וג

אחד בלבד, שהרשלנות בו לא היתה קיצונית או לא הסבה נזק של ממש לא תהווה הפרה יסודית.  מקרהב
 יהווה הפרה יסודית של ההסכם. ממקרה אחדכאמור ביותר שירות ואולם, 

 .בכתב החלטתה את ותנמק כםההס ביטול על לספק בכתב תודיע ענבל .16.7

 הספק ביוזמת ההתקשרות הפסקת .16.8

  :הבאים התנאים בהתקיים ורק אך ,זה בהסכם ההתקשרות הפסקת את מענבל לבקש רשאי יהא הספק

 תוך, לפחות יום 60 של ובכתב מראש מוקדמת הודעה מתן באמצעות - פעילה התקשרות הפסקת .16.8.1
 . בבקשה התומכים הנימוקים פירוט

 את  ענבל תבחן, ענבל שיקולי יתר בין. בלבד לענבל יהא הבקשה לאישור הבלעדי הדעת שיקול .16.8.2
 הם בו והשלב הספק של בטיפולו המצויים הפעילים מצב הפרויקט/ים את, הבקשה נימוקי

 הפיך בלתי נזק, למדינה או/וו/או לקרן  לענבל תסב לא כאמור הטיפול הפסקת אם, וכן נמצאים
 להפסקת תנאי, מקרה בכל. אחרספק  במינוי שיעלה הצורך עקב רהית ובין משמעותי נזקאו /ו

 עליו שתורה למי, מלא פעולה ובשיתוף מסודרת בצורהכל עניין ב הטיפול העברת יהא העבודה
 .ענבל

 או לנכות, להפחית רשאית תהא ענבל, כאמור במקרים כי, הצדדים על ומוסכם בזאת מובהר .16.8.3
 לקרןאו /ו לענבל הספק שהסב הנזקים את, זה הסכם ועלביצ בנוגע לספק המגיע סכום מכל לקזז

 עבודתו.  הפסקת בגין, כאלה שהסב ככל, הפנימית

 ביטול ההסכם .16.9

 ומין סוג מכל והחומר המסמכים את לענבל ספק ישיב, ההסכם את לבטל החליטה וענבל היה .16.9.1
 טיפל בהם כל עניין בול הקשורים"ב, וכיו ודיגיטאלית אלקטרונית מדיה באמצעות לרבות, שהוא

 .  הביטול הודעת קבלת לאחר וסמוך מיד

ובין על ידי ענבל, יעביר  הספקעם סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, בין על ידי  .16.9.2
המידע, החומר והנתונים המצויים , התיקיםלענבל ועל פי הוראותיה, באופן מסודר, את כל  הספק
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ר לענבל כאמור ימצא בידי ענבל העותק ברשותו באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החומ
 היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לשירותים. 

, ענבל ידי על הספק של עבודתו הפסקת לרבות, שהיא סיבה מכל ההתקשרות תקופת תום םע .16.9.3
 :כדלקמן לפעול הספק מתחייב, זה הסכם פי ועל דין כל פי על ענבל של מזכויותיה לגרוע ומבלי

 .הושלמו שטרם המטלות כל תא במועדם להשלים .16.9.3.1

 הספק כך על יודיע, לעיל כאמור המטלות את להשלים הספק באפשרות שאין במידה .16.9.3.2
 .זה  הסכם פי ועל דין כל פי על מזכויותיה לגרוע מבלי וזאת, לענבל מידית

או  בדין הקבוע המועד תום עד כתוצאה מהסכם זה כל מידע שהגיע אליו על ישמור .16.9.3.3
 ענבל בהסכמת אלא יבערם ולאבל )לפי המוקדם מבניהם( עד המועד אותו תקבע ענ

 .ומראש בכתב

 הזהות תעודות מספרי לרבות ידו על שהועסקו יםהספק כל שמות את לענבל ימציא .16.9.3.4
 .ופרטי יצירת הקשר עימם שלהם

 לא גם, זה הסכם מכוח ברשותו הנמצא, כלשהו חומר או כלשהו מסמך הספק יעכב לא, ההסכם בוטל .16.10
ו/או  ענבל לרשות יעבירם והספק, הפנימית לקרןאו /ו ענבל מאת, לטענתו, לו המגיע תשלום כל כנגד

והכל בכפוף  להחזיקם לזמן מסויים אלא אם כן התבקש על ידי ענבל מיידילקרן הפנימית באופן 
 עומדתככל ש עיכבון זכות כל על בזאת מוותר הספק. ענבללשיקול דעתה הבלעדי של ענבל וצרכי 

 .דין כל  יפ-על, לזכותו

 או פיצוי כל לספק ישולם לא, ספק עם ההתקשרות והפסקת ההסכם ביטול של במקרה כי, יודגש .16.11
למעט התשלום אותו חייבת ענבל לשלם בגין ביצוע או השלמת אבן הדרך, ככל  שהוא סוג מכל תשלום

 שלא שולם.

 פיצוי ביטול ההסכם ביוזמת ענבל .16.12

 -ו 16.6, 16.5, 16.4נית עם הסיבות הנמנות בסעיפים ביטלה ענבל את ההסכם מכל סיבה, שאינה נמ
 לעיל, תשלם ענבל לספק תשלום לפי אבני דרך כמפורט בסעיף התמורה כולן או חלקן.  16.8

 ביטוח .17

מ, "ענבל חברה לביטוח בע ולטובת לטובתו בזה המפורטים הביטוחים כל את ולקיים לבצע, מתחייבהספק 
 הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים את, לענבל חברה לביטוח בע"מ ולהציג משרד הכלכלה -ישראל מדינת

 :להלן מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר  הנדרשים והתנאים

 המעבידים חבות ביטוח .17.1

 ישראל מדינת תחומי  בכל מעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את  הספק יבטח .א
  המוחזקים; והשטחים

 ;(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000  מסך יפחת לא האחריות גבול .ב

ויחשב הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה  .ג
 כמעבידם; 

 הכלכלהמשרד  – ישראל מדינתמ, "ענבל חברה לביטוח בע את לשפות על פי הפוליסה יורחב הביטוח .ד
 מעביד כלשהם בחבות נושאים הם כי  כלשהי מקצוע מחלת/עבודה  תאונת קרות לעניין ונטען  היה

 וממועסקי הספק.  מעובדי מי כלפי

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .17.2

 שלישי  גוף צד כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותו את הספק יבטח .א
                   ;            חזקיםהמו והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל, ורכוש

 (; שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 250,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .ב

 ;Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .ג

 רכוש מדינת ישראל וענבל חברה לביטוח בע"מ ייחשב רכוש צד שלישי; .ד

 כל או שהספקרכוש מדינת ישראל וענבל חברה לביטוח בע"מ  כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס ל .ה
 יבוטל; -פועלים או פעלו בו שבשירותו איש
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קבלני משנה הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  .ו
                                  ועובדיהם;

 הכלכלה משרד  – ישראל מדינת, מ"בע לביטוח חברה ענבל את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח .ז
         .מטעמו והפועלים הספק מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו ככל

 ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר       .17.3

 

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY 

POLICY  FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE 

INDUSTRY.                              
 או                                                                    

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS 

AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE                                                                    

      

מ "בע חברה לביטוח בענבל BI דוחות כלי עבור רישוי ואספקת הספק יבטח את אחריותו בגין פיתוח .א
כולל טעינת נתונים, טיוב נתונים, אפיון ופיתוח לוחות עבודה, עיצוב, מימוש, ניהול הרשאות, 

למכרז  בהתאם שינויים, התקנה, בדיקות, תיעוד, הטמעה, הדרכה, תיקון תקלות, תחזוקה ושירות, 
 ;       המוצר וחבות לאחריות מקצועית משולב  בביטוח, מ"בע חברה לביטוח ענבל עם וחוזה

                  

 הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו: .ב
כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה  -(. בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  1)
 רשלנות;ו
 כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו,  -(. חבותו מפגם במוצר 2)

 תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;            
 דוחות כלי עבור רישוי ואספקת פיתוח (. פעילות הספק,  עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין3) 

BI עיצוב, עבודה לוחות ופיתוח אפיון, נתונים טיוב, נתונים טעינת כולל מ"בע לביטוח חברה בענבל ,
תחזוקה , תקלות תיקון, הדרכה, הטמעה, תיעוד, בדיקות, התקנה, שינויים, הרשאות ניהול,   מימוש

       ושירות. 

 דולר ארה"ב; 500,000 –גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  .ג
 חודשים;  12הארכת תקופת הגילוי לפחות  -  

 .Cross  Liability -אחריות צולבת  -   

משרד הכלכלה,  ככל  שייחשבו  –הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ, מדינת ישראל  .ד
 הספק וכל הפועלים מטעמו.  מחדלי או/ו אחראים למעשי

 

 כללי .17.4
 :הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל

 משרד– ישראל ענבל חברה לביטוח בע"מ, מדינת: נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .א
 ;                                   לעיל השיפוי להרחבי הכלכלה בכפוף

ה ניתנ אם, אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .ב
 למנכ"ל ענבל חברה לביטוח. רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך על

לביטוח  חברה ענבל כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .ג
  שגרם יחול לטובת אדם לא שהויתור ובלבד, ועובדיהם משרד הכלכלה - ישראל מ, מדינת"בע

                                                                                                                                           ; זדון כוונת מתוך לנזק

החובות  ולמילוי כל הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית הספק אחראי .ד
 ;ותהפוליס תנאי פי על המבוטח על המוטלות

 ;  המציע הזוכה על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .ה
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 קיים כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .ו
 ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל ענבל חברה לביטוח בע"מ, מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח

 הביטוח; פי על הזכויות זכה במלואהמ ראשוני

 בכפוף  ",ביט נוסח פוליסות" תנאי פי על מהמקובל יפחתו לא הנ"ל הפוליסות של הכיסוי תנאי .ז
 .                                                   לעיל כמפורט הכיסויים להרחבת

, הביטוחים כאמור  קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי .ח
 החוזה.  חתימת למועד עד מ"הספק לענבל חברה לביטוח בע ידי על יומצאו

  אחריותוענבל חברה לביטוח בע"מ,  וכל עוד  עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל הספק מתחייב .ט
על  תחודשנה פוליסות הביטוח כי הספק מתחייב. הביטוח פוליסות את בתוקף קיימת,  להחזיק

    .  בתוקף מ"ענבל חברה לביטוח בע עם החוזה עוד כל, בשנה שנה יידו מד

 המבטח י"ע וחתומות מאושרות  המחודשות הביטוח העתקי פוליסות את להציג הספק מתחייב .י
 לפני מ לכל המאוחר שבועיים"לענבל חברה לביטוח בע  חידושן על מבטחו בחתימת אישור  או

 .         הביטוח תקופת תום

   פי  ועל  דין פי על עליו החלה חובה הספק מכל את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין .יא
משרד   – ישראל מ, מדינת"ענבל חברה לביטוח בע של כוויתור האמור את לפרש ואין החוזה

 זה.   חוזה  פי ועל דין פי על לה המוקנים סעד או זכות כל על  הכלכלה

 והתוצרים הנתונים על יוצרים וזכויות בעלותקניין רוחני,  .18

 הספק מצהיר בזאת באשר לזכויות הקניין הרוחני כדלקמן:  .18.1

יש בידיו בעלות או רישיון שימוש ביחס לכל זכויות הקניין הרוחני הנדרשות לצורך ביצוע  .18.1.1
 בהסכם זה על נספחיו. , כמפורט הסכםה

יהיו בהתאם  הלהסכם ז 1הוא מסכים כי הזכויות בקניין הרוחני ברכיבים המפורטים בנספח  .18.1.2
, ובהתאם להגדרות סיווג הקניין הרוחני המפורטות בכל דיןלפירוט זכויות הקניין הרוחני 

ענבל . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מסכים הספק כי ככל שמופיעות בנספח האמור
, התוצרים, וכל הקשור בעלת כל זכויות הקניין הרוחני ביחס לכל הרכיבים יהיוהמדינה ו

כפי שאלו יסופקו  ,בבעלות צד ג'בהסכם זה למעט תוכנת מדף ותוכנה ש פרויקט כאמורבביצוע ה
שימוש שיון היבהתאם לתנאי ר אשר יסופקו, ידי הספק במסגרת השירותים המבוקשים-על

 הסטנדרטיים של הספק או של יצרן התוכנה, בהתאמה.

צד ג' לצורך עמידה הספק ערך את כל ההסכמים הנדרשים עם עובדיו ו/או ספקיו ו/או כל  .18.1.3
 בחובותיו ביחס להיבטי הקניין הרוחני של הוראות הסכם זה. 

ענבל מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל זכויות הקניין הרוחני בכל תוצרי העבודות שעשה הספק עבור  .18.2
זה, הסכם המדינה במסגרת ענבל והמדינה, ובכל תוצרי הפיתוח הייחודיים שיבוצעו באופן ייעודי עבור ו

ת, כל הממשקים, התוכניות, הנספחים, הטיוטות, התרשימים, המפרטים וכל מידע אחר או מידע לרבו
הגלום בתוצרים שהכין הספק לשם ביצוע השירות או כתוצאה ממנו, לרבות כל תוצרי הביניים של הנ"ל, 

 המדינה.ענבל ולמן ראשית פיתוחם יהיו בבעלותה הבלעדית והמלאה של  

 היום קבועות שהן כפי, היוצרים זכויות לרבות, הרוחני הקנין זכויות וכל, ויותהזכ כל כי, בזאת מוסכם .18.3
 זכות וכל, מוגבלת בלתי ולתקופה, בעולם אחר מקום בכל, בישראל, בעתיד קבועות שתהיינה כפי או

 במסגרת יופקו או, יוכנו, ייקלטו, שיאספו והמסמכים התוצרים, הנתונים בכל, אחרת זכות או קניינית
 קניינה הינן"( השירות תוצרי: "להלן) מרכיביהם כל על, אליו בקשר או, זה הסכם לפי שירותיםה מתן

 לעשות רשאית תהא ענבל .זה בהסכם הנקובה לזו נוספת תמורה כל ללא, ענבל של והמוחלט הבלעדי
 עריכה או השלמות, תוספות הכנסת, שינוי כל לרבות, לנכון שתמצא שימוש כל השירות תוצרי בכל

 או המשפטיים השירותים מתן בתקופת, בעלים מנהג בהם ולנהוג, לאחר העברתם או פרסומם, חדשמ
 .לאחריה

 מהווה אינו כאמור שינוי או שימוש וכל, בו' מוסרית'זכות  תהא לא החומר את שיצר למי או לספק .18.4
 '.מוסרית'זכות ב פגיעה

בכל זכויות הקניין הרוחני בכל רכיבי תהיה בעלים  ענבלמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי  .18.5

רשאית לעשות  ענבלהתיעוד(. למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה כי  –)להלן  של הפרויקטהתיעוד 
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,  במשרדי ממשלה אחרים, ביחידות סמך ענבלשימוש בתיעוד כולו או מקצתו, לאחר קבלתו, בחצרי 
פי שתראה לנכון ובהתבסס על הזכויות כובכל גוף ציבורי בכנסת , בחברות ממשלתיות, ממשלתיות

זה. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות למדינה על  הסכםשהיא רוכשת בתיעוד ויצירותיו על פי 
 זה או על פי דין.  הסכםפי 

תהיה רשאית, בעצמה או באמצעות כל גורם אחר  ענבלמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי  .18.6
וי ברכיבים שיש בהם זכות יוצרים ובפרט בתיעוד, ללא הסכמת הספק ואף ללא מטעמה, לעשות כל שינ

ידיעתו, ולא תהיה לספק או לקבלני המשנה  או למי מטעמו כל זכות לטעון כי יש בשינויים כאלו כדי 
לפגוע בו, בכבודו או בשמו הטוב, ולא תישמע טענה כזאת מאת או ביחס לעובד או עובדי הספק  או 

 או למי מטעמו אשר עסקו בהכנת רכיבים אלו.  קבלני המשנה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לדאוג לכך שלא תהא מניעה לביצוע פעולה כלשהי  .18.7
א לפקודת זכות יוצרים, של עובדיו או 4זה בשל זכויות מוסריות, כהגדרתן בסעיף  הסכםלצורך ביצוע 

 צדדים שלישיים.

זה ע"י הספק, מתחייב  הסכםבשל הפרת הוראות  ענבלה או סעד הנתונים למבלי לגרוע מכל זכות, טענ .18.8
בשל כל טענה או תביעה של צד שלישי בגין הפרה של זכויות קניין רוחני  ענבל והמדינההספק לשפות את 
 ספק.  הסכם זה כולו או מקצתו, על ידי ו/או באמצעות הנובעות ממימוש 

 בכל, ענבל ידי על, השירות בתוצרי שייעשה כאמור שימוש כל בעת כי, בזאת מובהר, ספק הסר למען .18.9
 .האמור לחומר בהקשר, מטעמו מי או הספק שם את לציין שהיא חובה כל תהא לא, שהוא הקשר

 ענבל שתעשה שימוש לכל אישורו על ומצהיר, השירות לתוצרי בקשר תביעה זכות כל על מוותר הספק .18.10
  .זה בחומר

 בין, חלקם או כולם, השירות בתוצרי שהוא סוג מכל שימוש לעשות אירש אינו הספק כי, בזאת מוסכם .18.11
 ענבל כך על ובכתב מראש היתר לקבל בלא, ההסכם ביצוע למטרות שלא, אחרים באמצעות בין, בעצמו

 .ידו על שייקבעו ובתנאים

 אם אף, ידיו תחת לעכבם רשאי יהא לא והספק ענבל של רכוש הינם השירות תוצרי כי, בזאת ודגשמ .18.12
 .זו עיכבון זכות כל על מוותר והוא, ענבל מאת תשלומים לטענתו לו יגיעו

ו/או שירות ו/או  הטיפול סיום או, ההסכם ביטול של מקרה בכל או, ההתקשרות תקופת סיום עם מיד .18.13
 גם, כאמור חומר כל ענבל נציג לידי לאלתר הספק ימסור, זאת ידרוש ענבל נציג בו מקרה בכל או עניין

 .סייג כל ללא, לידיו נמסר או ידו לע נוצר אם

 עמידה יבטיח, שירותים נותני או מטעמו קבלן עובדי לרבות, עובדיו עם הספק שיחתום בהסכמים .18.14
 אלה הסכמים. זה סעיף בתנאי לעמוד עובדים אותם של ויכולתם, בסעיף הנאמר בכל המפורטת בחובה

 האמורים בתוצרים זכויות על שירותים נותני או עובדים אותם של זכות כל על מפורש וויתור יהוו
ובאחריותו המלאה של הספק להחתימם על  אליו בקשר או, זה הסכם ביצוע במסגרת הופקו או שהוכנו

 הסכמים אלו ובכל מקרה אחריותו תהא מוחלטת בכל הקשור בהם. 

בחוק על כל אמצאה, כמשמעותה  ענבלמבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה מתחייב הספק להודיע לנציג  .18.15
,  או מידע שיש בו זכויות קניין רוחני והוא בעל פוטנציאל מימוש מסחרי 1967 –הפטנטים, התשכ"ז 

וזאת מיד  הסכם)להלן: "תוצר לוואי מסחרי"(, בין שהינו נשוא לפטנט ובין אם לאו הנובעת מביצוע 
שהיא לרישום  עם גילויה או פיתוחה. מבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב הספק שלא לפעול בכל דרך

זה.  כן מתחייב הספק להימנע מביצוע העברת זכויות  הסכםנובע מהאו  סכםפטנט הקשור עם ביצוע ה
או תוצאותיו או בשימוש בהם או ניצולם  הסכםלצד ג' כלשהו  באמצאה או בפטנט הנובעים מביצוע ה

אי המסחרי תהיה מראש ובכתב.  הבעלות באמצאה או בתוצר הלוו ענבלוכל זאת ללא קבלת הסכמה מ
 , אלא אם יסוכם אחרת מראש ובכתב.ענבלשל 

בתוצרי העבודות והפיתוח, ומתן רישיונות  ענבלהסכמת הצדדים בדבר בעלותה הבלעדית והמלאה של  .18.16
)על  זה הסכםבהכול כמפורט לעיל בסעיף זה, נכללת במסגרת התמורות הכספיות הקבועות  -השימוש  

 ספת כלשהי בשל כך.והספק לא יהא זכאי לתו (נספחיו
 .הסכםסעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ה

 או ויתור סטייה .19
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במקרה מסוים או על נספחיו הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה  -סטייה מתנאי ההסכם  .19.1
 בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי  -זכויות  ויתור על .19.2
 במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.על נספחיו הסכם זה 

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה  -חתימת הצדדים  .19.3
 בחתימת שני הצדדים והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.בכתב ו

  יאחריות ושיפו .20

לצד שלישי,  או ענבלבאחריות לכל נזק או פגיעה או אובדן או הפסד, מכל סוג שהוא, שייגרם ל ישא הספק .20.1
ע השירותים המבוקשים "ב, או ברשלנות, בקשר עם ביצווכיוצבזדון, במרמה  בגין מעשה או מחדל,

 ידי מי מטעמו. -ידי עובדיו, או על-פי הסכם זה, על ידו, או על-הניתנים על

בכל תשלום,  ישאוניתנים השירותים המבוקשים לא  םבעניינענבל ו/או המדינה שבין הצדדים, כי  מוסכם .20.2
לצד צד שלישי,  או מי מטעמו, או הספקהוצאה או נזק, מכל סוג שהוא, שייגרמו לגופו או לרכושו של 

 כתוצאה מביצועו של הסכם זה, או בקשר אליו. 

 מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור בהסכם זה הספק .20.3
וכן כל פעולה אחרת הקשורה במתן  , וכי הוא מתחייב ליתן ולבצע את השירותים המבוקשיםעל נספחיו

 הנחיות, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בהסכם זה ובכפוף לותבמקצועיהשירותים המבוקשים, 
 הוראות כל דין.ול

או הקרן הפנימית ו/או גופים המכוסים או מטופלים בקרן הפנימית /ובכל מקרה של תביעה כנגד ענבל  .20.4
ת וישפה א הספק, יפצה הספקו/או מדינת ישראל,  בגין נזק כלשהו בקשר לשירותים שהיו בטיפולו של 

 םאשר הוגשה כנגד אחרים גופיםאו /ו ישראל מדינתאו /ו ענבל באמצעות הפנימית הקרןאו /וענבל 
התביעה, עם דרישתם הראשונה, על כל סכום בו יחויבו בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין 

חת עורכי מלוא הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר טר
 דין. 

ותיתן לו, ככל שהדבר יתאפשר, אפשרות להצטרף  אמורעל הגשת תביעה ו/או דרישה כ לספקענבל תודיע  .20.5
 להליכים המשפטיים, ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור.

י כל בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על פ הספק .20.6
 דין לאנשים המועסקים על ידו.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק, על פי כל דין, כלפי ענבל ו/או המדינה ו/או צד שלישי,  .20.7
 אלא להוסיף עליה בלבד. 

 לעיל, בשינויים המחוייבים. 15.4על סעיף זה יחולו הכללים האמורים בסעיף  .20.8

 קיזוז .21

פי הסכם -בקשר למתן השירותים המבוקשים על לספקתחוב  יאשהענבל תהיה רשאית לקזז מכל סכום  .21.1
 מכל סיבה שהיא. המדינהאו /ו הקרןו/או  ענבליחויב כלפי  הספקזה, כל סכום קצוב אשר 

 שינוי בגין או, מסוים פרט לגבי הספק של שווא הצהרת בגין או, הספק ידי-על הפרתו עקב ההסכם בוטל .21.2
 המפורטים האירועים מן אחד קרות בגין או, השינוי קרות עם מיד עליו הודיע שלא הספק אצל שחל

 או/ו לענבל הספק שהסב הנזקים סכום את, תמורה לרבות, תשלום מכל להפחית  ענבל רשאית, בהסכם
 בדרך להיעשות יכולה כאמור הפחתה. ענבל ידי-על שייקבע לסכום בהתאם, כאלה שהסב ככל, למדינה

 לא. הפרויקט הן על ידי הספק והן על ידי ספק אחר, שבא במקומו וםסי למועד עד עיכבון או קיזוז של
 ענבל את הספק ישפה וכן לו ששולמו הכספים בהשבת הספק יחויב, כאמור עיכבון או קיזוז  ענבל ביצעה

 ובהתאם, ענבל דרישת עם מיד, כאלה שנגרמו ככל, ההסכם ביטול עקב שנגרמו נזקים בגיןאו הקרן /ו
 .שתקבע לסכום

ימציא לענבל, עם חתימת הסכם זה, אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין  ספקה -וי במקורניכ .21.3
הניכוי במקור או פטור הימנו )להלן: "אישור מס הכנסה"( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה תקפים 

שאית מעת לעת עד לתום תקופת ההסכם. בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת ההסכם תהא ענבל ר
לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או מכל סכום כסף שהיא חייבת 

 לכל מעין דהוא.  בתשלומם
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 בשינויים המחוייבים 10.6על סעיף זה יחולו הכללים האמורים בסעיף  .21.4

 שונות .22

נה ביניהם מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמות -מסמכי ההסכם  .22.1
במלואו, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או 

 ספקם יועצים לגבי כי יובהרבע"פ, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 
 את נכונה וישקף חליףי זה הסכם, קודמות התחייבויותאו /ושעובדים כיום עם ענבל  ושיש עמם הסכם 

, קודמת התחייבותאו /ו בהסכם קשורים יהיו לא הצדדים וכי במלואו הצדדים בין והמותנה המוסכם
 את שיגדיר בלבד זה והוא הספק היועץ עם קודמת התקשרות כל יחליף זה הסכם. קיימים באם

 בין הצדדים.  ההתקשרות

מתן השירותים המבוקשים עפ"י הסכם זה, בכל מקרה של תביעה או דרישה שתוצג לענבל, הקשורה ב .22.2
 ענבל תשתף, ככל הניתן, את הספק בפרטי ההליך. 

-על ונחתם בכתב נעשה אם רק תקף יהא הכלליים בתנאים או בהסכם שינוי כל כי, הצדדים על מוסכם .22.3
 .הצדדים של המוסמכים הנציגיםידי 

, ולא יציג עצמו כסוכן, ענבלעילות פי הסכם זה כפ-לא יציג כלפי כל גורם שהוא את פעילותו על הספק .22.4
 לא הספק. ענבל, אלא בהתאם לייפוי הכוח או בהתאם לאישור בכתב ומראש של נציג ענבלשלוח או נציג 

 .ממנו והנובעת זה הסכםפי -על פעילותו במסגרת שלא זה הסכםפי -על בתפקידו או בתוארו שימוש ייעשה

 ו סמנכ"ל מערכות מידה בענבל או מי מטעמם. מנכ"ל ענבל ו/א לצורך הסכם זה הם נציגי ענבל .22.5

)על כל  21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 4, 3התנאים הקבועים בסעיפים  -הפרה יסודית .23
בהסכם שהפרתם מהווה הפרה יסודית שבגינם תהיה רשאית ענבל  הינם תנאים יסודייםסעיפי המשנה שלהם( 

 .סיום ולנקוט כל פעולה אחרת למיצוי זכויותיה לפי כל דין להביא את ההסכם לכדי

להסכם זה לעיל  מבואכל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין ב -משלוח הודעות .24
שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר  72תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

 מבין השניים. רשום בבית הדואר, המוקדם 

בעלי הסמכות  המשפט בבתי ורק אך הינה זה להסכם הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות -סמכות שיפוט .25
 יפו.-אביב-תל ו/או המרכז העניינית באזור

 ולראיה באו הצדדים על החתום
_________________________________ 

 חותמת הספק וחתימות מורשיי החתימה
__________________________________ 

 חותמת ענבל וחתימות מורשיי החתימה

________________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה

__________________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה

 
_______________________________ 

 תפקיד של מורשה החתימה
__________________________________ 

 קיד של מורשה החתימהתפ
 

_______________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה

__________________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה
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 לכבוד,
 משרד הכלכלה;  – ישראל מ, מדינת"ענבל חברה לביטוח בע

  282, קרית שדה התעופה ת.ד 3 רחוב הערבה
  .,נ.ג.א

 ביטוחים קיום אישור  :ןהנדו
 

 לתקופת"( הספק" להלן_________)_____________________ למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו
 רישוי ואספקת פיתוח למתן שירותי בקשר________________  יום עד_______________  מיום  הביטוח

 הביטוחים את,  מ"בע לביטוח ענבל חברה עם הוחוז מכרז פי על,  מ"בע לביטוח חברה בענבל BI דוחות כלי עבור
 :להלן המפורטים

                                                       
 המעבידים חבות ביטוח .א

        .המוחזקים והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל עובדיו כלפי החוקית אחריותו .1
 .(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה, בדלעו ב"ארה דולר 5,000,000  מסך יפחת לא האחריות גבול .2
 כמעבידם.  ויחשב היה ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .3
 ונטען  היה הכלכלה משרד – ישראל מדינת, מ"בע לביטוח חברה ענבל את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .4

 מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד בחבות נושאים הם כי  לשהיכ מקצוע מחלת/עבודה  תאונת קרות לעניין
 .      הספק וממועסקי

 

  שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .ב
 תחומי ורכוש בכל גוף נזקי בגין, ישראל מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו .1

 המוחזקים. והשטחים ישראל מדינת
 (; שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 250,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .2
 .Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .3
 שלישי. צד רכוש וענבל חברה לביטוח בע"מ ייחשב ישראל מדינת רכוש .4
 איש כל או וענבל חברה לביטוח בע"מ שהספק ישראל מדינת לרכוש והמתייחס רכוש לגבי חריג/סייג כל .5

 מבוטל.  -בו פעלו או פועלים שבשירותו
 משנה קבלני, קבלנים של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .6

 ועובדיהם.
 ככל הכלכלה משרד  – ישראל מדינת, מ"בע לביטוח חברה ענבל את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .7

 מטעמו. ליםוהפוע הספק מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו
 

 ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר  .ג
 

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY              

POLICY  FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.                              
 או

    ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS 
   . AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE                                                                   

      
 

 כולל מ"בע לביטוח חברה בענבל BI דוחות כלי עבור רישוי ואספקת בגין פיתוח הספק של החוקית אחריותו .1
, התקנה, שינויים, הרשאות ניהול,  מימוש, עיצוב, העבוד לוחות ופיתוח אפיון, נתונים טיוב, נתונים טעינת

 חברה ענבל עם וחוזה למכרז בהתאם,  ושירות תחזוקה, תקלות תיקון, הדרכה, הטמעה, תיעוד, בדיקות
 המוצר.     וחבות מקצועית לאחריות משולב  בביטוח, מ"בע לביטוח

 עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו: הפוליסה תכסה את חבות הספק,  .2
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 הזנחה ורשלנות; כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, -בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי   (1
כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו,  -חבותו מפגם במוצר  (2

 נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;            
 בענבל BI דוחות כלי עבור רישוי ואספקת פיתוח פעילות הספק,  עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין (3

 ניהול,   מימוש, עיצוב, עבודה לוחות ופיתוח אפיון, נתונים טיוב, נתונים טעינת כולל מ"בע לביטוח חברה
    .ושירות תחזוקה, לותתק תיקון, הדרכה, הטמעה, תיעוד, בדיקות, התקנה, שינויים, הרשאות

 דולר ארה"ב; 500,000 –גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  .3
 חודשים;  12הארכת תקופת הגילוי לפחות  -        
 .Cross  Liability -אחריות צולבת  -        

 אחראים משרד הכלכלה  ככל שייחשבו –הביטוח מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ, מדינת ישראל  .4
 הספק וכל הפועלים מטעמו. מחדלי או/ו למעשי

 

 כללי .ד
 :הבאים התנאים נכללו  הביטוח בפוליסות

 בכפוף משרד הכלכלה  – ישראל מדינת  ,ענבל חברה לביטוח בע"מ: נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .1
      לעיל. השיפוי להרחבי

ידינו  על ניתנה אם אלא  תוקף, כל להם יהיה לא יםהצדד אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .2
 למנכ"ל ענבל חברה לביטוח. רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה

 מ, מדינת"בע ענבל חברה לביטוח כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים אנו .3
      זדון.  כוונת לנזק מתוך שגרם  אדם לטובת יחול לא שהויתור ובלבד, ועובדיהם משרד הכלכלה - ישראל

 על המוטלות החובות כל  ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח  דמי לתשלום כלפינו בלעדית הספק אחראי .4
        .הפוליסות תנאי פי על המבוטח

 .המציע הזוכה על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .5
 לא אחר ביטוח קיים כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח פוליסותב סעיף כל .6

 המזכה במלוא ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ,  יופעל
 .הביטוח פי על הזכויות

 להרחבת בכפוף", ביט נוסח פוליסות" תנאי פי על מהמקובל יפחתו לא ל"הנ הפוליסות של הכיסוי תנאי .7
 .      לעיל כמפורט הכיסויים

 
                                                           

 .זה באישור האמור פי על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף
 
 

 ,רב בכבוד                                                                                       
 
 

                                                                    ___________________________ 
 המבטח וחותמת  המבטח מורשה חתימת______________                        תאריך
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 תאריך________________                                                                                                   ,             לכבוד
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' ערבה 
  282ת.ד. 

 70100קריית שדה התעופה, 
 הנדון: ערבות מס. _____________

 הינם(, אשר "ים/המבקש"____________________ )להלן: לבקשת ה"ה ____________________________ .1
( עבור משרד :"השירותים"עבור מתן שירותי ליווי וייעוץ בתחום מערכות המידע )ולהלן ספקים/נותני השירות של חברתכם 
כום עד אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל ס (, "ענבל"מ )ולהלן: "בע לביטוח חברה ענבל הכלכלה במשרד האוצר באמצעות

( בתוספת הפרשי הצמדה, "ל"הנ הקרן סכום"(, )להלן: שקלים חדשים פיאל שלושים וחמישה)במילים: ₪  35,000לסך של 
בכל המגיע או  ,"(למדד הצמדה הפרשי" הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן )להלן:

 מתן השירותים.ו במסגרת עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמ

 ".הערבות סכוםהקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן: " .2

 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .3
משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  - "מדד המחירים לצרכן" א.

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל מדד המחירים  - "המדד החדש" ב.
 עפ"י ערבות זו.

 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - "היסודי המדד" ג.

 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת ההפרש בין המדד  
לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד היסודי. אם יתברר כי המדד החדש שווה החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד 

 למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום הקרן הנ"ל.

לאחר קבלת דרישתכם  )במילים: שבעה ימים(ימים  7תוך  את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל םאנו מתחייבים לשלם לכ .4
בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד_____, טלפון ושם איש קשר _______,  הראשונה בכתב, שתימסר לנו

)יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או 
עת הערבות. לשם הסרת ספק, לדרוש תחילה את הסכום האמור מאת המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו לפני יום פקי

 דרישתכם לתשלום סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים, ובלבד שסך התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .5

הדרישה על פי  כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.) 2018בדצמבר,  31ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .6
 ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7
 בכבוד רב, 

 בנק _____________________שם ה 
 ________________________סניף  
 מספר סניף ___________________ 

 
  תאריך:_____________

 ימה וחותמת הבנק:____________________חתימה של מורשיי החת
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 בקשה להוראת שינוי -א' 1נספח 

 
 תאריך:______________ 

 לכבוד,                      
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 שינוי הוראת לאישור בקשה: הנדון
 

 בדברים אליכם ניםפו הרינו)ולהלן :"הספק"(  23/2016_______________, מציע זוכה בהליך שמספרו  בשם
 :כדלהלן הבאים

________________ נחתם הסכם בין הצדדים הכולל תחולת עבודה כאמור בהזמנה להציע הצעות,  ביום .1
 .להם נספחיםההסכם וה

 ______________ נתקבלה פנייה לבצע את פעולת העבודה הבאה:  ביום .2

 פירוט .3
_________________________:____________________________________________הפעולה

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 הפונה בענבל לשם ביצוע העבודה : ______________________.  שם .4

 משמעותית על הספק.  הכבדהזו אינה בתחולת העבודה ויש בה בכדי להכביד  פעולה .5

 )כולל מע"מ(. הנדרש : _____________________ש"ח  השינוי ביצוע עלות .6

הריני להצהיר כי לאחר שקראתי את מסמכי המכרז על כלל נספחיו, הפעולה שפורטה אינה חלק מתחולת 
 העבודה.

 שם:____________  ת.ז:_____________ תפקיד במציע:_____________ חתימה:_____________
 

 חותמת המציע:________________. 

 

 -לשימוש המשרד-
 

לאחר שבדקתי את מסמכי ההסכם ותכולת העבודה ולאחר שאישרתי כי מדובר בתוספת לתכולת העבודה, 
קשרות לשם קבלת השירותים ביום ___________ אישרה וועדת המכרזים הרחבת הסכם ההת

 המתוארים לעיל.  
 הרבה זו הינה הרחבה מס' ________________ של הסכם ההתקשרות עם הספק. 

₪ סכום ההרחבה לשם ביצוע האמור לעיל יעמוד, לאחר ניהול מו"מ עם הספק ע"ס של ____________ 
 )לא כולל מע"מ(. 

 
 שם: ____________________ 

 
 מערכות מידע בענבלסמנכ"ל/ית תפקיד: 

 
 תאריך:__________________             חתימה: _________________


