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

 כללי .1.1

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

 פונה, ("הקרן" ו/או "הפנימית "הקרן: )להלן ישראל ממשלת של הממשלה לביטוחי

ן הקרתיקי משטרה עבור ו יסוף חומר רפואיאשירותי  למתן הצעות קבלתל בזאת

 בהתאמה(. "ההליך"ו/או  "הצעות לקבלת הליך": להלן) הפנימית

 מספקת שירותי . ענבלישראל ממשלת של מלאה בבעלות ממשלתית חברה הינה ענבל .1.1.1

ם והגופי ישראל ממשלת עבור שונים פיננסים ושירותים ביטוחי וכיסוי ייעוץ

 ביטוחיות פעילויות במגוון הממשלה של ביצועית כזרוע ומשמשת שבשליטתה

 שהינהלה לביטוחי הממש הפנימית קרןבין שאר עיסוקיה מנהלת את ה ופיננסיות.

 ענבל מנהלתהקרן  במסגרת. ישראל ממשלת של העצמי ביטוחקרן שמנהלת את הה

תביעות בגין  לרבות המדינה כנגד תביעות ,בשליטתה וגופים ישראל ממשלת עבור

כיסוי ביטוחי לנזקים הנגרמים לכלי רכב  כמו כן נותנת נזקי גוף שאירעו לצדדי ג'.

 של מדינת ישראל וגופים שבשליטתה. ורכוש 

 הגדרות .1.1

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו: .1.1.1

איסוף חומר י שירותהמספקים שותפות או תאגיד עוסק מורשה או  :מציעה

   .ותיקי משטרה רפואי

 המכרזים של ענבל. תועד וועדת המכרזים:

תיקים רפואיים מקופות חולים, רשומות רפואיות מבתי חולים  :חומר רפואי

לרבות תיקי מכונים, דו"חות מד"א, תיקי מעקב הריון, פענוחי 

חומר  ,, ועוד(CT ,MRIצילומים )רנטגן, בדיקות הדמיה, בדיקות, 

מהמוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, וועדות משרד הבריאות 

 .או מנהל הגמלאות וכיוצ"ב חומר רפואי

רכוש נזקי ו/או  אירוע תאונת דרכיםתיק שנפתח במשטרה בגין  :תיק משטרה

המכיל בתוכו עדויות אודות האירוע, חקירת האירוע /או נזקי גוף וו

 וכל חומר רלוונטי אחר הקשור לאירוע. יוומסקנות

תחת לשונית  www.inbal.co.ilאתר האינטרנט הרשמי של ענבל  :אתר ענבל

 "מכרזים".

http://www.inbal.co.il/
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 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  ההזמנה:

וענבל חתמה עמו על מציע אשר קיבל הודעת זכייה בהליך זה  המציע/ים הזוכה/ים:

  . (להזמנה 'ג נספחכהמצ"ב )ההסכם 

 2מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה כמפורט בפרק  המבוקשים: השירותים

 להזמנה.

בקרן הפנימית ו/או גופים  ו/או מטופלות יחידות אשר מכוסות :יחידות מכוסות בקרן

 להם ענבל נותנת שירותים. אחרים

 ביצוע על ענבל מטעם אחראי

 :ההליך

 הגב' מירה אשטובקר.

ביצוע אחראי מטעם ענבל על 

 :ההסכם

או כל מי שימונה ו/ בענבל ביטוחהסמנכ"ל מנכ"ל ענבל ו/או 

 .םמטעמ

 

  להליך זמנים לוח .1.1

 הפעילות התאריך

 מועד פרסום  2614, במרץ 16

 מועד אחרון לשאלות הבהרה 2614, במרץ 17

 אחרון למענה של המזמינה לשאלות ההבהרהמועד  2614, במרץ 26

בשעה:  4712, במרץ 40 -ה ה'יום 

12:77 

 להגשת ההצעות אחרון מועד 

 לעיל, שנמנוהמזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים 

 כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. , ולא תהיה למי מהמציעיםבאתר ענבל למציעיםפורסם בהודעה שת

 ההתקשרות תקופת .1.1

 שלושים וששה) חודשים 36  שלקופה לת תהיה הזוכה המציע עם ההתקשרות תקופת .1.4.1

"תקופת להלן: )על ידי הצדדים  מועד חתימת ההסכםב ( המתחילהשנים 3 – חודשים

 .("התקשרותה
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 ההתקשרות תקופת הארכת .1.4.1

המבוקשים  השירותים למתן ההתקשרות תקופת את להאריך האופציהשמורה  לענבל

עשרים וארבעה ) נוספים חודשים 24 עד, הצרכיל ובכפוף הבלעדי דעתה שיקולל בכפוף

 . ("המוארכת ההתקשרות תקופת": להלן) םחלקאו  ם, כול(שנתיים – חודשים

 ההליך מסמכי פרסום .1.1

עדכוני מועדים באתר ענבל. במידה ויהיו הן בעיתונות והן יפורסמו  מכרזמסמכי ה .1.5.1

בלבד ענבל יפורסמו השינויים באתר  מכרז,הבהרות ו/או תיקונים במסגרת הו/או 

 .ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל ואת המציעים

 לאתר להיכנס ,המכרז משלבי שלב ובכל, הצעתו הגשת טרם, החובה חלה המציע על .1.5.1

ר יחייבו משפטית השינויים, הבהרות ועדכונים אש באופן שוטף בדבר ולהתעדכן ענבל

לשינויים, הבהרות ועדכונים, במידה  בהתאם יגיש את הצעתו שלא את המציע. מציע

 להיפסל. עלולההצעתו , ואכן פורסמו

 הקשר אשת .1.1

  הגב' הלמכרז זה היניש לעמוד בקשר בכל הקשור  עמההקשר מטעם ענבל  תאש .1.6.1

. כל Michrazim_isuf@inbal.co.il אלקטרונית:ה הדואר בכתובת ,מירה אשטובקר

  .המצוין לעיל מיילבאמצעות ההקשר בכתב בלבד  תהפניות בגין בקשה זו ייעשו לאש

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.1

- ה ב'ליום הקשר כאמור לעיל וזאת עד  תאשל בלבדשאלות המציעים תוגשנה בכתב  .1.7.1

באתר  במכתב הבהרות אשר יפורסם פורסמנהת לשאלותתשובות  . 2614, במרץ 17

  .הצדדיםתחייבנה משפטית את ענבל רק תשובות בכתב באתר ענבל. 

 ההצעות מסירת .1.1

במשרדי  ,לתיבת המכרזים ,יש למסור את ההצעות, כמוגדר להלן, במעטפה חתומה .1.8.1

, במרץ 27 – ה ה'עד ליום המזמינה בבית ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, 

שלא  "(. כל הצעההאחרון להגשת ההצעותהמועד )להלן: " 14:66שעה ב, 2614

 לא תבחן במסגרת ההליך.   תתקבל עד המועד האחרון להגשת ההצעות

והמעוניין להשתתף במכרז, יגיש להלן  3 בפרקהמפורטים  הסף תנאיהעונה על  מציע .1.8.1

 מעטפות כדלקמן: 3את הצעתו באמצעות 
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 ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין גבה על – (יתאיכו מרכיב) 1 מס' מעטפה .1.8.1.1

 - ענבל עבורותיקי משטרה  שירותי איסוף חומר רפואיל פומבי מכרז" עליה:

 המסמכיםמ אחד העתק המציע יכניס זו במעטפה "המכרז מסמכי – 1 מס' מעטפה

 5.3-5.5 + 5.1 פיםבסעי המפורטים

 :עליה ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין גבה על -(מחיר הצעת) 2 'מס מעטפה .1.8.1.1

 מעטפה - ענבל עבורותיקי משטרה  שירותי איסוף חומר רפואיל פומבי מכרז"

 הכספית הצעתו של אחד עותק המציע יכניס זו במעטפה "כספית הצעה -4 'מס

 .להזמנה 'ב נספח – המחיר הצעת טופס גבי על 5.2 בסעיף כנדרש

איסוף שירותי ל 70/4712 'מס פומבי מכרז" המציע ירשום גבה על – 3 מס' מעטפה .1.8.1.1

 1 'מס מעטפה את המציע יכניס זו במעטפה ענבל עבורותיקי משטרה  חומר רפואי

 .2 'מס מעטפה ואת

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

 ההצעה טופס של צילומים או העתקים לרבות ,כלשהם כספיים נתונים 1 'מס במעטפה לכלול אין

 .ממנו חלק כל או ,הכספית

 לא ,לעיל שנקבעו והשעה למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש .1.8.1

 המכרזים, חובת לתקנות )ב(26 משנה תקנת להוראות בהתאם תידונה ולא תתקבלנה

 "(.התקנות" )להלן: 1993-תשנ"גה

 כל מלהעלות מנועים יהיו המציעים וכי זה עניין על לערער ניתן לא כי להדגיש נבקש

 של סמכויותיה הפעלת עם בקשר ,שהן וסוג מין מכל דרישה /אוו תביעה /אוו טענה

 .כאמור סמכות הפעלת של מהשלכותיה כתוצאה /אוו זה בעניין ענבל

 ההצעה תוקף .1.1

כאשר לאחר  ,להגשת ההצעותמהמועד האחרון  ימים 126משך תוקף ההצעה הוא  .1.9.1

נוספים או עד תום ההליך, ימים  66מועד זה יוארך תוקף ההצעה באופן אוטומטי עד 

 המוקדם מבין השניים. 

 הצעה ערבות .1.11

₪  25,666, בסך של ערבות אוטונומית ובלתי מותניתעל המציע להמציא לענבל  .1.11.1

(, להבטחת מלוא "הצעה"ערבות אלף שקלים חדשים( )להלן:  שהעשרים וחמי)

 .זו ההתחייבויותיו של המציע על פי הזמנ

הנערב/המבקש הרשום בכתב  .מאת בנק ישראלי - ענבלתּוצא לטובת  ההצעהערבות  .1.11.1

 הערבות לקיום המכרז חייב להיות המציע עצמו.
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 .הזמנהל 'דכנספח תהיה בנוסח המצורף  ערבות ההצעה .1.11.1

אלא ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות  126הערבות לקיום המכרז תהא תקפה  .1.11.4

ימים נוספים  66 -באת הארכתה ו/או את הארכת תוקף הצעת המציע  ענבלאם דרשה 

 בהתאם (,המכרז לקיום הערבות תוקף )ואז המציע יהיה מחויב להאריך במקביל את

 .זו בהזמנה לאמור

 ביצוע ערבות .1.11

 להמציא לענבל, כתנאי לחתימת הסכם ההתקשרות עמו, יתבקש  הזוכההמציע  .1.11.1

אלף  ארבעים₪ ) 46,666על סך , שתהא אוטונומית ובלתי מותנית ערבות בנקאית

 הסכםעל פי  התחייבויותיו להבטחת ("ביצוע ערבות": )להלןחדשים(  שקלים

היה בהתאם לאמור יו הזמנהל 'ה נספחכ ףההתקשרות. נוסח ערבות הביצוע מצור

 .להסכם 8בסעיף 

הערבות להבטחת ביצוע השירותים תהא בתוקף עד תום שלושה חודשים מתום  .1.11.1

 תקופת ההסכם שייחתם עם המציע לרבות הארכותיו.

לענבל הזכות לחלט את ערבות הביצוע של המציע הזוכה, כולה או חלקה, בכל מקרה  .1.11.1

הכלולה בו הפר המציע הזוכה את הוראות המכרז, ההסכם, הדין או כל הוראה אחרת 

במישרין או בעקיפין במכרז זה, לרבות הפרה או חריגה או אי מילוי של הוראה 

 מהוראות ענבל או כל מי מטעמה.

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר     .1.11

המזמינה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון,  .1.11.1

 .לבטלוו/או , להפסיקו או מכרזלשנות את ה

או להחליט שלא להיענות להצעה  אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיאהמזמינה  .1.11.1

כלשהי ו/או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה, וכל פעולה נוספת 

 כיבזאת  מובהר ספק הסר למען והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. שתמצא לנכון

, ירהסב בלתי ההצעה אם הצעה בכל לבחור שלא הדעת שיקול שמור למזמינה

 . לכך בקשר תביעות או/ו טענות כל תהיינה לא ולמציעים

 הצעה כל לדחות, חייבת לא אך, רשאית המזמינה תהא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1.11.1

 וזאת, המכרז מסמכיל פי דרישות ע ערוכה שאינה או, ברורה אוו/ שלמה שאיננה

 .המזמינה של והבלעדי הסופי דעתה שיקול י"עפ

 או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה .1.11.4

 או/ו הסברים או/ו הבהרות או/ו נוסף מידע להמציא בדרישה שלישיים לצדדים
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 בעניין לרבות, כן לעשות למציע לאפשר או/ו מציעה של להצעתו ביחס השלמות

 לצורך ולרבות, זה מכרז תנאי לפי כנדרש רישיון או היתר, אישור, מסמך כל המצאת

 יהיו היתר או אישור, רישיון, מסמך שכל ובלבד, הסף בתנאי המציע עמידת הוכחת

 . הצעותה להגשת האחרון למועד ותחולה תוקף בעלי

 זה מכרז מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול הזכות את העצמל שומרת המזמינה .1.11.5

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

  .המזמינה של המכרזים עדתוו

 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.11

ארבעה מזמינה ל יםדרושלמען הסר ספק יובהר כי בנקודת הזמן בה מפורסם המכרז,  .1.11.1

לשנות את מספר קול הדעת ימבלי לגרוע מן האמור, למזמינה ש .מציעים זוכים

מידה ונתון בקול דעתה הבלעדי. יולש, והכל בכפוף לצרכי המזמינה המציעים הזוכים

 זה ישתנה בעת קביעת המציעים הזוכים על המזמינה יהיה לנמק החלטתה בכתב.

ככל שיעלה הצורך על ידי ענבל )אם בעזיבת מציע זוכה, אם בשל גידול הצרכים של  .1.11.1

שהשתתף בהליך למציע  לפנות הזכות שמורה למזמינהענבל ואם מכל סיבה אחרת( 

 למתן השירותיםולא נכלל בין המציעים הזוכים בהליך וזאת על מנת להתקשר עמו 

 אליובהר כי במקרים אלו תפנה ענבל . והכל בכפוף להסכמתו של המציע המבוקשים

בהתאם לצרכיה ושדורג במקום הגבוה ביותר מבין המציעים שלא זכו בהליך  המציע

מבלי לגרוע מן האמור,  פי שיקול דעתה הבלעדי. בנקודת הזמן הרלוונטית והכל על 

ולענבל שמורה  ,לעיל כאמור ועדת המכרזים לפעולושל  התחייבות משום באמור אין

הזכות גם לפנות למציעים אחרים שעמדו בתנאי הסף והכל לשיקול דעתה הבלעדי 

 ולפי צרכיה.
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 4  פרק

 המבוקשים השירותים הגדרת .1

הזמנה, ל 'ג כנספחמבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר במסמכי מכרז זה, לרבות בהסכם המצורף 

 השירותים הנדרשים מהמציע הינם כדלקמן במצטבר:

 כללי .1.1

איסוף תיקים רפואיים ממוסדות שונים, כגון: קופות חולים, בתי חולים, לשכות  .1.1.1

מנהל הגמלאות, צה"ל,  משרד הביטחון, בריאות, מכונים, המוסד לביטוח לאומי,

 .וכיוצ"ב מרפאות פרטיות

התחייבויות )טפסי רשימת רופאים/אצל  מטופל ים שלביקורהעברת רשימת  .1.1.1

 התחייבות שנתנו למטופל בקופת החולים לצורך קבלת טיפול במוסד אחר(.

 תיקי משטרה.  העתקת .1.1.1

 .כל שירות רלוונטי אחר הקשור למתן השירותים המבוקשים .1.1.4

 המבוקשים השירותים למתן תקן זמן .1.1

 הינו כדלקמן: לעיל 2.1זמן תקן למתן השירותים המבוקשים כהגדרתם בסעיף 

מיום קבלת טופס  ימים 36לכל היותר תוך הנדרשים במלואם העברת תוצרי האיסוף  .1.1.1

 .הזמנת השרות

 ימים 7במקרים אשר יוגדרו מראש כדחופים, קבלת תוצרי האיסוף לכל היותר תוך  .1.1.1

 .קצר יותרמועד האו תוך פרק הזמן שנתבקש לפי ה

כי הספק לא עמד בלוחות הזמנים כפי שהוגדרו  לענבל תהיה הזכות הבלעדית לקבוע .1.1.1

 . וכן את הקנסות בגין תקופות הפיגור כמפורט בהסכם ההתקשרות

במסגרת  זוכיםלספקים שייבחרו כלהקצאת עבודה העתידיים במסגרת השיקולים  .1.1.4

בין היתר איכות ביצוע השירותים המבוקשים וכן עמידה בלוחות , תשקלל ההליך

 .הספק של הזמנים

  טלפונית זמינות .1.1

למעט  ,17:66ועד  68:66טלפונית בימים ראשון עד חמישי בין השעות: על המציע הזוכה להיות זמין 

 בערבי חג וחג.
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  מחשובית מערכת .1.1

באמצעות מערכת זו תועברנה הזמנות מענבל ענבל תתקין מערכת ממוחשבת במחשבי המציע הזוכה. 

 זוכה ויישלחו בחוזר תוצרי האיסוף כשהם סרוקים.מציע הל

 דרישות ציוד וטכנולוגיה  .1.4.1

  מחשבPC  מגה זיכרון פנימי. 128ומעלה עם מינימום  3דגם פנטיום 

  מערכת הפעלהWindows 98/2000/XP. 

  : דפדפן אינטרנטInternet Explorer 5  .ומעלה 

 .מדפסת 

 .סורק 

 קישור לאינטרנט. 

  מומלץ חיבור לאינטרנט מהירADSL.כבלים כדי לשפר את ביצועי המערכת/  

 כנת אנטי וירוס מותקנת ומעודכנת באופן שוטף )מומלץ נורטון אנטי וירוס(ות. 

 באמצעות המערכת הממוחשבתתיאור תהליך העבודה  .1.4.1

  ע"י עורכי הדין המערכת תאפשר לספק לקבל הזמנות עבודה לאיסוף מסמכים, מענבל או

 .דרך אתר הבית שיפותח ויתוחזק על ידי ענבל החיצוניים מטעמה 

  קליד למערכת דיווחי ביצוע, כולל פירוט סעיפי חיוב.יהספק 

  סרוק את החשבונית למערכת.יהספק 

 במקביל  מסמכי המקור לרבות העתק החשבוניתשלח לענבל באמצעות הדואר את יהספק י

 החומר למערכת.וסריקת  להקלדת

 .לא יישאר אצל הספק כל עותק מהחומר הקשור בתיקים 

 ענבל תספק שירותי תמיכה ותפעול למערכת המידע בלבד. .1.4.1

 להנחיות ובהתאם להסכם, ד' נספח העבודה, בנוהל מפורטות אשר להנחיות בהתאם יעבוד הספק .1.5

 לספק. ובכתב מראש ובהודעה הבלעדי דעתה שיקול פי על לעת מעת יתעדכנו אשר ענבל

 

 .(המבוקשים" "השירותים ו/או "השירותים" )להלן:
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 3 רקפ

 הסף תנאי .1

 על כל התנאים הבאים:  באופן מצטברבעצמו מציע העונה רשאי להגיש הצעה 

 תצהירים נספח  .1.1

 להזמנה. א' נספח  הגשת

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

 וכן מלאה בחתימה המסמך בסוף לחתום ,המצ"ב 'א בנספח המפורטים התצהירים על ,1971

 חתימתו. אימות לצורך דין עורך להחתים

 
 וותק בתחום השירותים המבוקשים         .1.1

האחרונות שנים ה (16עשר )במהלך ( שנים 5חמש )לפחות על המציע להיות בעל ניסיון של 

ניסיון של לפחות מתוכן  .במתן השירותים המבוקשיםטרם המועד האחרון להגשת ההצעות, 

 ממשלתיים.חברות ביטוח ו/או גופים שנים עם ( 3) שלוש

 
 

 ניסיון קודם בסריקת מסמכים של שנה לפחות .1.1

( השנים האחרונות 5חמש )במהלך  (1) שנה אחתלפחות על המציע להיות בעל ניסיון של 

 העברת תוצרי האיסוף שנדרשו להם כשהם סרוקים.ב

 
  טלפונית זמינות  .1.4

 קבוע טלפוני קשר איש יוקצה המבוקשים השירותים מתן לצורך כי צהירלה המציע על

 טלפונית מיןז להיות הקשר איש על .ענבל תא המייצגים עוה"ד מול והן ענבל מול הן לעבודה

 וחג. חג ערבי למעט ,68:66-17:66 בשעות: ה'-א' ימים המקובלות: העבודה בשעות

 
 מחשוביות דרישות               .1.1

 במחשביו תקיןת שענבל במערכת לעבוד ערוך ויהא מסכים ,מוכן הינו כי הצהירל המציע על

 המערכת. לתפעול הנדרשות והטכנולוגיה הציוד דרישות כלל את יספק וכי

 
  הצעה ערבות               .1.1

 25,666 סך על חוזרת, בלתי אוטונומית, בנקאית, ערבות להגיש המציע על הצעה. ערבות הגשת

 בנוסח ,נספחיה כל על זו הזמנה ע"פ והתחייבויותיו בהצעתו המציע הצהרות להבטחת ש"ח

  להזמנה. ד' כנספח המצ"ב
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 ציבוריים גופים עסקאות חוקב כנדרש אישורים .1.1

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

 :(ציבוריים" גופים עסקאות "חוק )להלן:

 או "חרו ,שומה )פקיד ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו מורשה פקיד אישור .1.7.1

 ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד (מס יועץ

 ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח נוהג

 .ההצעה הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות האישור על  .1975-ו"התשל ,מוסף

 שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר אישור .1.7.1

 חוק ולפי( זרים עובדים חוק -להלן) 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין

 המציע כי יצהיר המציע(. מינימום שכר חוק – להלן) 1987 – ז"התשמ, מינימום שכר

 משתי ביותר והורשע לא, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתם, אליו זיקה ובעל

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

 תקף להיות האישור על. האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה – כאמור

 .ההצעה הגשת לתאריך ועדכני

 סודיות וחובת עניינים ניגוד העדר .1.1

השירותים מתן לצורך חובת סודיות ושמור על העדר ניגוד עניינים לעל המציע להתחייב 

 אם בעצמו ואם ע"י עובדים מטעמו.  המבוקשים
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 2 פרק

 ההצעה מבנה .1

 ההצעה מבנה .1.1

 שלהלן. 5כמפורט בפרק על ההצעה להכיל את כלל המסמכים 

 ההצעה של העותקים מספר .1.1

בעותק אחד למעט את ההסכם אותו יש להגיש בשני עותקים על המציע להגיש את הצעתו 

 בשלמותה. מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר המציע על. כדיןחתומים 

 ההצעה על חתימה .1.1

 חותמת עם ביחד מלאה מקורית חתימהוב תיבות בראשי עמוד כל על יחתום המציע .4.1.1

 .התבקש בו מקום בכל ורלוונטי( )במידה המציע

 .תוהצע לפסילת לגרום עשוי כנדרש ומלאים חתומים המסמכים כל את יגיש שלא מציע .4.1.1

 ההצעה מילוי .1.1

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

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

 נספחיה.

 ובנספחיו ההסכם בתנאי נספחיה, כל על ההזמנה בטופס המציע ידי על שיעשה שינוי כל .4.4.1

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

   .תוהצע לפסילת לגרום עלולים
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 5 פרק

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .1

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

 :להלןהכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין 

  ההזמנה מסמכי .1.1

 עמוד. בכל תיבות בראשי חתומים הנספחים לרבות ההזמנה מסמכי את הגישל המציע על

 יםתצהיר נספח .1.1

 להזמנה 'א נספח הגשת 

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

אמת את ל וכן מלאה בחתימה תצהירהלחתום בסוף למלאו כנדרש ו, על התצהיר, 1971

 . חתימתו על ידי עורך דין

 התמורה נספח .1.1

 

 להזמנה 'ב נספח  הגשת

כמפורט  מבוקשכל סוג חומר  איסוף עבורב (ח"סכום בש)לתת הצעת מחיר על המציע 

 על נספח התמורה להיות חתום בחתימה מלאה כדין. להזמנה. 'ב בנספח

 ההסכם .1.1

 על נספחיו להזמנה 'ג נספח הגשת 

 כמשמעותו כדין חתומים עותקים בשנילהזמנה )ההסכם(  'ג נספחהמציע להגיש את  על

כולל את כל הנספחים , 1971-בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א

חתומים בראשי תיבות עם הגשת ההצעה, ביצוע יוגשו הביטוחי וערבות האישור ה .חתומים

לא יאוחר מעשרה ימי עבודה לאחר רק על ידי המציע הזוכה וחתומים כדין  מלאיםאך יוגשו 

 .הזכייהי שיפורט במכתב או כפ הזכייהקבלת הודעת 

 המציע התחייבות להבטחת בנקאית  ערבות – הצעה ערבות  .1.1

על המציע להגיש ערבות בנקאית, אוטונומית, בלתי חוזרת, על סך . ערבות הצעההגשת 

 ,והתחייבויותיו ע"פ הזמנה זו על כל נספחיה הצהרות המציע בהצעתוש"ח להבטחת  25,666

  להזמנה. 'ד כנספח בהמצ" בנוסח

 מס וניכוי ספרים ניהול על אישור .1.1

 .לעיל 3.7כאמור בסעיף  ים ציבורייםפהגשת האישורים הנדרשים ע"פ חוק עסקאות גו
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 למצגים המתייחסים נוספים מסמכים או/ו פרטים השלמות מהמציע דרושל הזכות למזמינה :כללית הערה

 ,לרשותו העומדים והאמצעים אמינותו, ניסיונו, מקצוענותו, לכישוריו בקשר לרבות, להזמנה בהתאם שניתנו

 של קיומם את אחרת דרך בכל לבדוק וכן, ההתקשרות הסכםמסמכי ההזמנה ו פי-על התחייבויותיו ביצוע לצורך

 ל"הנ הפרטים את המזמינה לרשות יעמיד והמציע, הרשמיים הגורמים כל אצל בדיקה לרבות, ההשתתפות תנאי

 . דין לכל בכפוף והכל כאמור בדיקה ויאפשר
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 6 קפר

 ומשקולות מידה אמות .1

  37% – יאיכות מרכיב .1.1

 שלב א' 
 

ניקוד  אמת המידה נושא

 מקסימאלי

 עם בעבודה ניסיון שנות

 וגופים ביטוח חברות

 ממשלתיים

 חברות עם שנים 3 -מ למעלה  של ניסיון בעבור ניקוד יינתן מציעל

 כדלקמן: במצטבר ממשלתיים גופים /אוו ביטוח

 נקודות 2 יינתנו – שנים 4-6 של ניסיון בעל מציעל

 נקודות 4 יינתנו – שנים 7-9 של ניסיון בעל מציעל

 נקודות 5 יינתנו – שנים 16-מ למעלה של ניסיון בעל מציעל

 שונות. בחברות חופפות ניסיון שנות עבור ניקוד יינתן *לא

 נקודות 5עד 

 המלצות

 עם המזמינה שתקיים טלפונית לשיחה בכפוף ניקוד יינתן למציע

 'א בנספח  המציע ציין אשר הממליצים מבין אחד ממליץ לפחות

 מול אל המציע ניסיון השאר בין ייבדק זו בשיחה .להזמנה

  ועוד. זמנים בלוחות עמידה העבודה, טיב השירות, איכות הממליץ,

  לעיל. כאמור ממליצים שלושה לפחות לפרט המציע על

 הכרות לה ויש במידה ,הזכות את לעצמה שומרת המזמינה***

 שלה הידע סמך על זה בסעיף לנקד מציע,ה עם קודמת מקצועית

 יצוין זה במקרה בלבד. המציע מול שלה עבודהה ניסיון סמך ועל

 במזמינה. הממליץ הגורם

 

 

 

 

 נקודות 16עד 

 
 

 מן לגרוע מבלי הראיונות. לשלב לעבור מנת על נקודות 15 מתוך נקודות 17 לפחות לצבור המציע על זה בשלב

 בהם במקרים לרבות האמור הסף ציון את לשנות מיוחדים במקרים הזכות את לעצמה שומרת המזמינה האמור,

 בכתב. החלטתה את תנמק המזמינה זה, במקרה .מדי נמוך או גבוה ראיונותה לשלב שעלה המציעים מספר
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  -שלב ב' 
 

  איוןיר

 "אכ לרבות המבוקשים השירותים בתחום ומקצועיות ידע הפגנת

 .ועוד מוניטין ,במציע

 מבוקשיםה השירותים את לספק המציע מיכולת התרשמות

 .ענבל לצרכי והתאמה

 -מ קצר בזמן הזמנה לספק היתר בין שיתחייב למציע יתרון יוקנה

 מהם הגורמים עם הכרות ,מתאים מחשובי מערך ,זמינות ,יום 36

 אותם מול ויעילה מהירה לעבודה ויכולת הכרות ,החומר נאסף

  .ועוד יצירתיות ,מוטיבציה , גורמים

 נקודות 15עד 

 

 פתיחת לשלב לעבור מנת על יתהאיכו מהמרכיב נקודות 37 מתוך נקודות 47 לפחות לצבור המציע על זה בשלב

 ציון את לשנות מיוחדים במקרים הזכות את לעצמה שומרת המזמינה האמור, מן לגרוע מבלי המחיר. הצעות

 בכתב. החלטתה את תנמק המזמינה זה, במקרה .האמור הסף

 07% – המחיר הצעת .1.1

 ניקוד הצעת המחיר ומתן ציון עלות יבוצע באופן הבא:

 להמציא שיידרשו החומרים סוגי משלושת אחד כל איסוף בעבור מחיר הצעת ייתן מציע .6.1.1

 'ב נספח – התמורה נספח גבי על להגיש יש המחיר הצעת את המבוקשים. השירותים במסגרת

 להזמנה.

  .חומר סוג כל בצד המצוין המקסימלי מהמחיר הנמוך מחיר לציין המציע על .6.1.1

  .השונים מהמקומות האיסוף שירותי עבורב האגרה תשלום את כוללת אינה המחיר הצעת .6.1.1

 המחיר הצעת את הגיש כאילו ייחשב – המקסימלי מהמחיר גבוהה הצעה שיגיש מציע .6.1.4

 .תהמקסימלי

 מדד הווהתו נקודות 76 – הנקודות במלוא המציע את תזכה ביותר הנמוכה המחיר הצעת .6.1.5

 הבאה: הנוסחה לפי המציעים יתר של יחסי לניקוד

 של המציע הנוסף. הצעת המחיר= ציון   X  76הנמוכה ביותר הצעת המחיר

 של המציע הנוסף הצעת המחיר     

 

 העלות. ברכיב שניתן הציון + האיכותי במרכיב שניתן הציון יהא: כולל ציון .6.1.6
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  נוסף תחרותי הליך .1.1

 לא )אך רשאית תהא המכרזים וועדת המחיר, הצעת ובדיקת האיכות מרכיב ניקוד לאחר .6.1.1

 לפחות םהתקיי באם הסופיים המועמדים לכלל נוסף תחרותי הליך עריכת על להחליט חייבת(

 .6.3.3 בסעיףו  6.3.2 ףבסעי המפורטים התנאיםמ אחד תנאי

 אחריה הבאה/ות ההצעה/ות לבין ביותר הזולה ההצעה בין פחות או 16% של פער בהתקיים .6.1.1

 בדירוג.

 המחיר בהצעת משוקלל ציון אותו בעלי יהיו אשר ומעלה, לזכייה מועמדים שני ימצאו באם .6.1.1

 שהגישו.

 תודיע נוסף, תחרותי הליך עריכת על לעיל התנאים בהתקיים המכרזים, וועדת החליטה .6.1.4

 מחיר הצעת הוועדה, שתקבע במועד להגיש, רשאים הם כי הרלוונטיים, למציעים הוועדה

  הראשונה. שבהצעתם למחירים ביחס המזמינה עם המיטיבה משופרת סופית

 נוספת הצעה להגיש בכוונתו אין כי זמינהלמ להודיע יידרש נוספת, הצעה  גישי שלא מציע .6.1.5

 זה. בהליך הסופית כהצעתו הראשונה הצעתו תיחשב מקרה, ובכל
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 0 רקפ

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך .1

 ההצעה הגשת .1.1

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

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

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

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

 .וחלקיו פרטיו

 לרבות ,נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .7.1.1

 .תוספת או/ו שינוי בלא והכול ההסכם

 נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים הנתונים, כלל כי מתחייב המציע .7.1.1

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

 לאלתר. והצעת לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים מילוי כי למציע ידוע ופועלו.

 

 ההצעות בחינת דרך .1.1

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

)כולל בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם  -  בדיקת המסמכים הנדרשים שלב א'

 (. וקבלת ההשלמות בקשת השלמות במקרה הצורך

. המזמינה כפי שהוגדרו בתנאי הסףאם ההצעות עומדות בהמזמינה תבחן  - תנאי סף ' בשלב 

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

 מידע לא נכון או לא מלא.מכיל המסמכים הנדרשים ו/או אם יתגלה כי פרט מפרטי ההצעה 

לאמות בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם  -ניקוד ההצעות על פי אמות המידה  'גשלב 

לפחות ממליץ אחד . שלב זה יכלול גם פניה ללהזמנה 6המפורטות בפרק יות האיכות המידה

מציע שיעמוד בציון . להזמנה 'א נספחמתוך רשימת הממליצים שהגיש המציע במסגרת 

 עבור לשלב הראיונות.י מרכיב האיכותשל א'  בשלבהסף המינימאלי 

 סף יוזמן לראיון בבית ענבל.מציע שיעבור את ציון ה –ראיונות  שלב ד'

 המציעיםשל רק ת המחיר והצע נהתפתח ,איוןישלב הרמתן ניקוד בלאחר   –הצעת מחיר  שלב ה'

 .(שני השלבים)בכללותו במרכיב האיכות בציון הסף המינימאלי  שעמדו

ענבל שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים לצורך  –)אופציונלי( הליך תחרותי נוסף  ו'שלב 

 מה.מיטיבים ע בתנאיםמתוקנות קבלת הצעות מחיר 
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  .הבחירת מציע זוכ  ז'שלב 

 לגבי תוצאות ההליךה ייה/דחייזכליחת הודעות ש - יה לכלל המציעיםיה/דחיהודעות זכי  ח שלב

פרטי פתיחת ספק חדש וערבות הביצוע וכן האישור הביטוחי הנדרש  לשליחת כולל דרישה

 . מהמציעים הזוכים בלבד ,במערכת

 

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .1.1

 ענבל באתר מפורסמים והם המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל .7.1.1

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

 .כלשהי אחרת למטרה בהם להשתמש או לאחר להעבירם

 ההליך תוצאות על הודעה .1.1

 כמצוין ,םכתובת פי על יםמציעה לכל בכתב יימסרו ההליך תוצאות על הודעה .7.4.1

 מעןל .זמנהלה א' בנספח המציע שציין האלקטרוני הדואר בכתובת אוו/ ,תםבהצע

 והיא ,ההליך תוצאות בדבר הודעה לכל תוקף כל יהיה לא כי ,אתבז מובהר  ספק הסר

 פי על בדוא"ל ו/או בכתב נמסרה אם אלא שהיא, צורה בכל המזמינה את תחייב לא

 כל המזמינה את לחייב כדי ההליך בתוצאות אין כי בזאת מובהר ןכ זה. סעיף הוראות

 .ההסכם  על המזמינה חתימת זה ובכלל להלן כמפורט ההתקשרות הושלמה לא עוד

  עיון זכות .1.1

 סוד אוו/ מסחרי סוד לחשוף עלולים בהצעתו חלקים אילו מראש לציין מציעה על .7.5.1

 חלקים בהצעתו יציין שלא מציע .רלוונטי( )באם קצר הסבר בתוספת שלו מקצועי

 ענבלש במקרה כי לכך מסכים שלו מקצועי סוד אוו/ מסחרי סוד לחשוף העלולים

 הזוכה הצעתו את להעביר תרשאי ענבל תהא הזוכה, ההצעה את להציג תתבקש

  זכו. שלא מציעים לעיון במלואה

 יהא מקצועיים ו/או מסחריים כסודות בהצעתו מסוימים חלקים הגדיר אשר מציע .7.5.1

 אותם הגדיר לא הזוכה המציע אם גם הזוכה בהצעה אלה חלקים חשיפת מלדרוש מנוע

 ליתן דין פי על המכרזים ועדתו של מסמכותה לגרוע האמור מן אין כי מובהר ככאלה.

  המלא. דעתה שיקול לפי וזאת ההצעה, של חלקים גילוי בעניין החלטה כל

 מראש בתאום למציע תינתן זכתה לא שהצעתו מציע ידי על הזוכה בהצעה העיון זכות .7.5.1

 /הצעותבהצעה מהעיון כתוצאה שיהיו ההוצאות עבור בתשלום כרוכה הינהו

  .זוכות/הזוכה
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 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .1.1

 ביטוחי, )אישור הנדרשים האישורים את לשלוח הזוכה המציע יתבקש הזכייה תהודעב .7.6.1

 הודעת קבלת לאחר ימים עשרה עד וזאת במערכת( חדש ספק וטופס ביצוע ערבות

  .הזכייה במכתב שיפורט כפי או הזכייה

 להבטחת מותנית ובלתי אוטונומית בנקאית ערבות להגיש הזוכה המציע על .7.6.1

 שקלים אלף ארבעים) ₪ 46,666 של בגובה ההתקשרות הסכם פי על התחייבויותיו

 הודעת קבלת לאחר ימים עשרה עד ,הזמנהל 'ה כנספח המצ"ב לנוסח בהתאם חדשים(

 .הזכייה במכתב שיפורט כפי או הזכייה

 באמצעות ההסכם על המזמינה חתימת לאחר רק האי לתוקף ההסכם כניסת כי יובהר .7.6.1

  הזוכה. המציעמ שנדרשו האישורים כלל המצאת לאחר זאת וכל שלה החתימה יימורש
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 8 פרק

 המציע התחייבויות .1

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

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

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

 זו. הזמנה במסגרת הסף מתנאי באחד עמידה באי שינוי לרבות המבוקשים השירותים מתן לגבי

 הבלעדי הדעת שיקול יהיה למזמינה לעיל, כאמור שינוי לגבי מהמציע בכתב הודעה קבלת לאחר

  מהמציע. המבוקשים השירותים קבלת הפסקת של אפשרותה זה ובכלל לפעול כיצד להחליט

 זכויות הסבת איסור .1.1

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

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

 סודיות שמירת .1.1

 הליך ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייבכל עובד מטעמו בעצמו ובשם  מציעה 

 כאמור ידיעה כל מציע ימסור לא ענבל מהנהלת הרשאה ללא. ועקב מתן השירותים המבוקשים זה

 . לקבלה מוסמך יהיה שלא לאדם

 
  ביטוח .1.1

מתחייב לרכוש אצל מבטח מורשה את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת  המציע הזוכה

כשהם כוללים את מ ולהציגם לענבל "הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע

 והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:כל הכיסויים 

 ביטוח חבות המעבידים .א

  
יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת המציע הזוכה  .1

 ישראל והשטחים המוחזקים. 

 ולתקופת הביטוח.דולר ארה"ב  לעובד, למקרה  5,666,666 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .2

הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה היה  .3

ונטען לעניין קרות תאונת עבודה לרבות מחלת מקצועית כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד 

 .  המציע הזוכהכלשהו כלפי  מי עובדי 
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 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

 
יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריותו כלפי צד שלישי  הזוכההמציע  .1

 בגין נזקי גוף ורכוש  עקב פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 דולר ארה"ב.  256,666 –גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  .2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .3

הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ככל  .4

 וכל הפועלים מטעמו.  המציע הזוכהשתחשב  אחראית  למעשי ו/או מחדלי 

                                
 ביטוח אחריות מקצועית .ג

 
 ריות מקצועית;יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אח המציע הזוכה .1

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו  ואשר  .2

אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית 

ביטוח שנעשו בתום לב, בקשר למתן שירותי איסוף חומר רפואי ותיקי משטרה עבור ענבל חברה ל

 בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה לפי מכרז והסכם עם ענבל.

 דולר ארה"ב;  156,666 –גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  .3

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .4

 ;מרמה ואי יושר של עובדים 

 ה ביטוח;אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש או העיכוב עקב מקר 

  אחריות צולבת- Cross  Liability;אולם הביטוח לא יחול כלפי תביעות הספק כנגד ענבל . 

  חודשים; 6הארכת תקופת הגילוי לפחות 

 
הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ככל  .5

 מטעמו. שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי הספק, וכל הפועלים
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 כללי .ד

 
 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:      
      

לשם המבוטח תתווסף כמבוטח נוסף: ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי  .1

 הממשלה, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה  .2

 יום לפחות במכתב רשום לחשב חברת ענבל חברה לביטוח בע"מ.  66על כך הודעה מוקדמת של  

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ  .3

 בד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.ועובדיה, ובל

לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות  המציע הזוכה .4

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הספק. .5

המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח  כל סעיף בפוליסות הביטוח .6

מ והביטוח  הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא "אחר, לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח בע

 הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

 
להחזיק בתוקף את פוליסות מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל  המציע הזוכה .ה

מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד  המציע הזוכההביטוח. 

מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות  המציע הזוכהבתוקף. עם ענבל  הסכםה

לכל המאוחר וחתומות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימת המבטח על חידושן לענבל 

 שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

ואין מכל חובה החלה עליו על פי דין  זוכההמציע האין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  .ו

לפרש את האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה 

 זה. הסכםעל כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל  פי 
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  9 פרק

 כלליים תנאים .1

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת .1.1

 מעביד עובד יחסי יהיו ולא אין עובדיו ו/או המציע לבין ענבל בין כי בזאת מובהר ספק הסר למען

 שהוא. ואופן צורה בשום

 ענבל ליווי .1.1

  .ומטעמ מי ו/או ענבל נציג ע"י ילוו השירותים מתן מכלול האמור, מכל לגרוע בלי

 השיפוט סמכות .1.1

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

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

 בלעדיות העדר .1.1

 לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא הסכםוחתימה על ה במכרז הזוכים המציעים הצעת קבלת

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

 .השירותים לביצוע

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,            

 מ"בע לביטוח חברה ענבל                                                     
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 תצהירים נספח - ' להזמנהאנספח 

לאחר מילוי הטופס יש להדפיסו, להחתימו הערה כללית: תצהיר זה יש למלא באמצעות מחשב ולא בכתב יד. 

  כדין ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה.

 

הוסמכתי כדין על ידי __________  ואשר  ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה  מר/ גב'אני הח"מ, 

"( המציעע.מ/ ח.פ _______________ )להלן: "חברה( ה/העסק/השותפותשם ____________________ )

 הפנימית קרןה עבור משטרה ותיקי רפואי חומר איסוף שירותי למתןבתמיכה להצעה  תצהיר זהלחתום על 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את ו"( ההליך)להלן: " בע"מ לביטוח חברה ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי

 בכתב כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת

 

 :המציע פרופיל .1

  ______________________________________________: ___המציעשם  .1.1

  ____________________________________ומספר:  המציע: רחובכתובת  .1.2

 עיר:____________________  מיקוד : ____________ ת.ד. ___________  .1.3

 _     ____________________________________________ טלפון של המציע: .1.4

: ושל ניידהמס' טלפון האחראי על ההליך ובמציע קשר האיש שם  .1.5

_______________________________________ 

 _    __________________________________________ מס' פקס של המציע: .1.6

: להתכתבויות  עם המציע דוא"ל .1.7

___________________________________________________________ 

נה הודעות ותכתובת מהמזמינה לרבות הודעות זכיה/דחיה בכל לתשומת לבכם, לכתובת מייל זו בלבד תשלח

 הנוגע להליך ולמתן השירותים המבוקשים.

וכל מידע רלוונטי היקף כוח האדם במשרד לרבות  את פעילות המציע ארלת ישפרופיל המציע:  .1.8

 אחר.

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 תצהיר כללי .4

וכי אקרא את מכתבי ההבהרות, ככל שאלו נספחיה על הנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה זו  .2.1

מבוקשים במסגרת הליך וכי ידועים וברורים לי התנאים והשירותים היתפרסמו במסגרת ההליך, 

 זה.

מתן את מהות  נתי, הבמבוקשיםעומד בתנאי הסף ה הנניכי על ידי משמעה הגשת ההצעה  .2.2

את  תי, קיבלי זוהצעת תטרם הגש. כמו כן מצהיר כי לכל תנאי ומסכים, השירותים המבוקשים

כל טענה כי לא אין לי את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך  תימלוא המידע האפשרי, בדק

 פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה,  על כל פרטיו וחלקיו. נתיו/או לא הב תיידע

ות האיכות במלואם, בהתאם לדריש את כלל השירותים המבוקשים לספקהנני מתחייב בזאת  .2.3

 .להזמנה 2ולוחות הזמנים כמפורט בפרק 

 , לרבות הסכםהעל נספחיזמנה מהווה הסכמה מראש לכל תנאי הה מיהגשת הצעה מטע .2.4

 .והכול בלא שינוי ו/או תוספתומכתבי ההבהרות ההתקשרות 

משקפים  הם הנני מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי .2.5

ימן, תקף, מלא ומדויק את המציע ופועלו. ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עילה באופן מה

 לפסילת ההצעה לאלתר.

ונמסרו לצורך הגשת הצעות כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה ידוע לי כי  .2.6

רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או  בהליך זה וכי איני

 להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

יום  (126)מאה ועשרים הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך ידוע לי כי  .2.7

יום נוספים אם חברת ענבל ביקשה את  (66שישים ) מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות, או

 הארכת המועד מהמציע ובכתב.
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נדרשים כמפורט הביטוחים הכי במידה ואבחר כמציע זוכה אקיים את כלל מתחייב ביטוח: הנני  .2.8

  בהסכם למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת.

 וותק בתחום השירותים המבוקשים  .3

שנים האחרונות ( ה16) עשרמהלך בשנים  (5חמש )יסיון של לפחות המציע בעל נהנני מצהיר כי  .3.1

טרם המועד האחרון להגשת ההצעות, באיסוף חומר מהמקומות הבאים: קופות חולים, בתי 

שנים עם חברות  3ניסיון של לפחות חולים, לשכות בריאות, מכונים, המוסד לביטוח לאומי. מתוכן 

 ביטוח ו/או גופים ממשלתיים.

מספר 

 וריסיד

שם החברה )לרבות 

חברות ביטוח ו/או 

 גופים ממשלתיים(

האם זו חברה 

ממשלתית או 

חברת ביטוח? 

יש להשיב "כן" 

 או "לא"

פירוט העבודה שבוצעה 

 לרבות ציון המקומות 

יש לציין את 

השנים 

)משנה עד 

 שנה(

1     

2     

3     

4     

5     

 האיסוף ממקומות סרוק חומר בקבלת ניסון .2

 .האיסוף ממקומות סרוק חומר בקבלתשנים  ______של  ניסיון בעל הינו המציע כי מצהיר הנני

 זמינות טלפונית .5

 והן ענבל מול הן לעבודה קבוע טלפוני קשר איש אקצה המבוקשים השירותים מתן לצורך כיהנני מצהיר  .5.1

 ה'-א' ימים המקובלות: העבודה בשעות טלפונית זמין יהא הקשר איש ענבל. את המייצגים עוה"ד מול

 וחג. חג ערבי למעט ,68:66-17:66 בשעות:
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 איש קשר .6

 (שם מלא + נייד ) הנני מצהיר כי לצורך מתן השירותים המבוקשים אקצה את איש הקשר הבא: .6.1

______________________________________________________ 

 דרישות מחשוביות .0

להיערך לעבוד במערכת המחשובית שתתקין ענבל במחשבים אשר ברשותי וכי  מתחייב בזאתהנני  .7.1

 אספק את כלל  דרישות הציוד והטכנולוגיה הנדרשות לתפעול מערכת זו. 

 

 המלצות  .8

 למציע יינתן ניקוד על פי בדיקה של לפחות המלצה אחת מתוך הרשימה שיגיש המציע במסגרת הצעתו .8.1

שומרת לעצמה את הזכות גם לנקד סעיף זה על בסיס מידת שביעות הרצון מאופן  ענבל. יובהר כי להלן

 . 1993 –לתקנות חוק חובת המכרזים התשנ"ג  22ביצוע התקשרויות קודמות אתו והכל בכפוף לתקנה 

יודגש כי במקרה זה האחרון, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות, במידה ויש לה הכרות מקצועית עם  .8.2

סעיף זה על סמך הידע שלה ועל סמך ניסיון העבודה שלה מול המציע בלבד. במקרה זה המציע, לנקד ב

 יצוין הגורם הממליץ במזמינה. 

 אנא ציין לפחות שלושה שמות של ממליצים בתחום השירותים המבוקשים: .8.3

 זכות עיון .9

חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו בתוספת על המציע לציין אלו   .9.1

יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע מובהר בזאת, כי  הסבר קצר.

. מובהר כי זכות העיון כפופה להחלטת וועדת מכרזים, לחוק ככאלההמציע הזוכה לא הגדיר אותם 

 חובת המכרזים ותקנותיו.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 החברה שם הממליץ שם

 מסגרת / הממליץ תפקיד

 עם הממליץ של ההכרות

 המציע

 לרבות התקשרות פרטי

 של נייד טלפון מספר

 דוא"ל וכתובת הממליץ
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 עובדים העסקת בתחום חקיקה לקיום התחייבות .17

 במתן ידו על שיועסקו העובדים לגבי, זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב המציע כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 בעת שהם כפי, להלן המפורטים העבודה בחוקי, זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים השירותים

 תקופת או/ו ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות, לעת מעת שישונו כפי או/ו ההסכם חתימת

 .המוארכת ההתקשרות

 1959 – ט"תשי, התעסוקה שרות חוק. 

 1959 – א"תשי, והמנוחה העבודה שעות חוק. 

 1976 – ו"תשל, מחלה דמי חוק. 

 1956 – א"תשי, שנתית חופשה חוק. 

 1954 – ד"תשי, נשים עבודת חוק. 

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

 1953 – ג"תשי, הנוער עבודת חוק. 

 1953 – ג"תשי, החניכות חוק. 

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

 1958 – ח"תשי, השכר הגנת חוק. 

 1963 – ג"תשכ, פיטורין פיצויי חוק. 

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

 1987 – ז"התשמ, מינימום שכר חוק. 

 2662 – ב"התשס(, עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 

 1959 – ט"תשי, התעסוקה שירות חוק. 
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  ציבוריים גופים עסקאות חוק פי-על מציע תצהיר .11

 :כי בזאת מצהיר הנני

"( החוק: "להלן, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק' ב2 בסעיף כהגדרתו) ההתקשרות למועד עד

 ביותר חלוט דין בפסק הורשעו לא( לחוק' ב2 בסעיף כהגדרתם) אליהם זיקה ובעל מציעה מעובדי א"כ, מציעה

 תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי עבירה – זה לעניין עבירה) עבירות משתי

 (.31.16.2662 יום לאחר שנעברה, 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי או 1991-א"התשנ(, הוגנים

 :או

 משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשעו( לחוק' ב2 בסעיף כהגדרתו) אליהם זיקה ובעל מציעה מעובדי א"כ מציע,ה

(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי עבירה – זה לעניין עבירה) עבירות

 במועד אולם(, 31.16.2662 יום לאחר שנעברה, 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי או 1991-א"התשנ

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההתקשרות

 כדין המוחזקות בתוכנות שימוש בדבר תצהיר .14

 ;כדין ייד על המוחזקות בתוכנות ורק אך האמורים השירותים מתן לצורך להשתמשמתחייב  הנני

 עניינים מניגוד להימנע התחייבות .13

 מכל עניינים ניגוד ענבל עם השירותים מתן תקופת במהלך, לי יהיה ולא שאין ומתחייב מצהיר הנני .13.1

 עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד שעלולים אחרים קשרים או עסקיים קשרים, שהוא וסוג מין

 . כאמור עניינים ניגוד של לקיומו חשש או

 של במצב להימצא עלול אני שבשלם מצב או נתון כל על מידי באופן למזמינה להודיע מתחייב הנני .13.2

 . האמורים המצב או הנתון לי היוודע עם מיד, עניינים ניגוד

 סודיות לשמירת התחייבות בדבר תצהיר .12

 ההליכים של תוצר שהוא המידע את או לידיעתי שיובא המידע את לשמור ענבל כלפי מתחייב הנני .14.1

 מתן לצורך ורק אך שימוש בו ולעשות, מוחלטת בסודיות ענבל עם התקשרותי במסגרת שאתן

 . המזמינה ידי על שייקבעו כפי הנדרשים השירותים

 למסור, להודיע, להעביר, לפרסם לא מתחייב אני, האמור מכלליות לגרוע ומבלי, ספק הסר למען .14.2

במהלך  הןוזאת  וקשיםשירותים המבמתן ההקשור ב מידע כל אחר אדם כל לידיעת להביא או

 . ענבל לבין ביני ההתקשרות סיום לאחר תקופת ההתקשרות והן

הנני מתחייב שלא להשאיר ברשותי כל עותק ממסמך או כל חומר אחר הקשור במתן השירותים  .14.3

 והן בתום תקופת ההתקשרות עמה. תקופת ההתקשרותהמבוקשים הן במהלך 
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הנני מצהיר כי ידוע לי כי אי מילוי התחייבות ע"פ מסמך זה, מהווה עבירה לפי חוק דיני העונשין  .14.4

 .1977 –ודות רשמיים(, תשל"ז )בטחון המדינה, יחסי חוץ וס

 מטעמי.כל עובד אחר תישמר גם על ידי עובדיי, מנהליי, ולעיל הסודיות כאמור כי הנני מתחייב  .14.5

 )במידה ורלוונטי בלבד(: החתימה של המציע המורש .15

_______________  __________________   _________________  

  .ז.ת מס'     אגידתפקיד בחברה/ת שם פרטי ומשפחה                

______________   __________________   _________________  

  מס' ת.ז.                 תפקיד בחברה/תאגיד שם פרטי ומשפחה                 

 

 :אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי, זהו

 

 ______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך               

 ______________                  ____________________ 

 המצהיר חתימת                      ת.ז.              

 

 

 אישור עו"ד

  _____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי בתאריך _____________ הופיע בפנייאני הח"מ 

ולאחר  ____________ אשר מספרה המוכר לי אישית ואשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז.  _____________

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי באם לא יעשה כן, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר 

 הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.

_________    ______________________    

        שם עורך הדין                תאריך    

_________      ______________________ 

   הדין עורך של וחותמת חתימה       רישיון מספר
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 נספח התמורה – / נספח ב' להסכם נספח ב' להזמנה

 
 בש"ח לפני מע"מ – תעריפי שכר טרחה     

 
 

ע"י  מוצעהמחיר ה מחיר מקסימלי משקל סוג החומר המבוקש
 משוקללציון  המציע

  ₪ 76 76% תיק רפואי
 

רשימת 
  ₪ 56 26% רופאים/התחייבויות

 

  ₪ 66 16% תיק משטרה
 

  ללא תשלום ללא תשלום - קבלת תשובה שלילית 

   166% סה"כ
 

 
 

 הערות:
 

סכום שהינו גבוה מהמחיר המקסימלי תיחשב ההצעה כאילו מדובר במחיר  המציע יצייןבמידה ו .1

 המקסימלי.

 .מבוקשה חומרהסוג של  בודדהמחיר המקסימלי מתייחס לאיסוף  .2

 הצעת המחיר אינה כוללת את תשלום האגרה בעבור שירותי איסוף החומרים מהמקומות השונים. .3

החומר המבוקש בהתאם לנתוני העבודה  של היקףעמודת "המשקל" בטבלה הינה החלק היחסי  .4

 הקיימים כיום בענבל.

 

 ___________________________________ שם המציע:

 ___________________________________ שם מורשה החתימה במציע + תפקידו:

 ___________________________________ שם מורשה החתימה במציע + תפקידו:

 ___________________________________ שם מורשה החתימה במציע + תפקידו:

  מציע: ___________________________________חתימת מורשי החתימה + חותמת ה

 

 

 תאריך: ___________________
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 הסכם - נספח ג' להזמנה

 

 חברה ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן עבור משטרה ותיקי רפואי חומר איסוף לשירותיהסכם 

 בע"מ לביטוח

 4712שדה התעופה בנתב"ג ביום_____ בחודש _____  בקריתשנערך ונחתם 

 

 :בין

 

 הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת"מ בע לביטוח  חברה ענבל

 התעופה  שדה קריית, ערבה רחוב

 282.ד. ת, 76166 מיקוד

 

 (""המזמינה ו/או "ענבל)להלן : 

 מצד אחד;

    ובין:

 

  ______________________חברה בע"מ/ עוסק מורשה/שותפות: 

 _____________ח.פ./ע.מ. ___________

 '__________מס_____ _________ מרחוב

 עיר: ______________ 

 ת.ד. _________ : _______ מיקוד

 

 ("הספק": )להלן  

 מצד שני;

 

(, פרסמה הזמנה להציע "הפנימית "הקרן, מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן: וענבל הואיל

: להלן(. 67/2614)הליך מספר הפנימית  הקרן עבור משטרה ותיקי רפואי חומר איסוףהצעות למתן 

 בהתאמה(. "השירותים המבוקשים" –"ההליך" ו ו/או  "ההזמנה"

 

, בחרה הספק בהצעתולהזמנה, ובהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו של  במענההגיש הצעה הספק ו  והואיל

 .המבוקשים השירותים למתןבו ענבל, 

 

הכל כמפורט בהסכם זה ו המבוקשים השירותים מתן לצורךהספק  עם להתקשר מעוניינת וענבל והואיל

 להלן; 
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הינו בעל הידע, הניסיון ו בהזמנה כמפורט ממנו שנדרשו הסף תנאי בכל עומד הואמצהיר כי והספק   והואיל

, כמפורט בהסכם זה על המבוקשיםהדרושים על מנת לתת את השירותים  והאמצעיםוהמיומנות 

 צד בזכויות פוגע אינועל ידו בהתאם להסכם  שיינתנו המבוקשים השירותים מתן וכינספחיו, 

 ;כלשהו שלישי

 

הסכם בל בתנאים המפורטים ומעוניין לתת לענבל את השירותים כהגדרתם בהסכם זה, הכוהספק   והואיל

 זה להלן;

 

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים  והואיל

 ;בוקשיםויחסיהם המשפטיים בקשר למתן השירותים המ

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 והגדרות פרשנות ,מבוא .1

 (."ההסכם" )להלן: מנומ נפרד בלתי חלק מהווים אליו המצורפים והנספחים להסכם המבוא .1.1

 ההסכם. פרשנות לצורך ישמשו ולא בלבד הצדדים לנוחות נועדו סעיף כל בראש הכותרות .1.2

 והגדרות נספחים .4

 זה: בהסכם מרכזיים מונחים להלן .2.1

 

הליך למתן שירותי איסוף חומר רפואי ותיקי משטרה עבור הקרן הפנימית  ההליך:

 .(67/2614 –לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ 

 .ענבל חברה לביטוח בע"מ ו/או עורכי הדין החיצוניים מטעמה המזמינה ו/או ענבל:

ותיקי עוסק מורשה או תאגיד או שותפות המספקים שירותי איסוף חומר רפואי  הספק:

 אשר נבחר כזוכה במסגרת ההליך.  משטרה 

תיקים רפואיים מקופות חולים, רשומות רפואיות מבתי חולים לרבות תיקי  חומר רפואי:

מכונים, דו"חות מד"א, תיקי מעקב הריון, פענוחי בדיקות, בדיקות הדמיה, 

, ועוד(, חומר מהמוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, CT ,MRIצילומים )רנטגן, 

 וועדות משרד הבריאות או מנהל הגמלאות וכיוצ"ב חומר רפואי.

תיק שנפתח במשטרה בגין אירוע תאונת דרכים ו/או נזקי רכוש ו/או נזקי גוף  תיק משטרה:

 והמכיל בתוכו עדויות אודות האירוע, חקירת האירוע ומסקנותיו וכל חומר

 רלוונטי אחר הקשור לאירוע.
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 להסכם. נספח א'ו ואשר מהווה על נספחי בהליךמסמכי הזמנה  ההזמנה:

 השירותים

 המבוקשים:

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

תשלומי חובה הנדרשים על ידי קופות החולים, המוסד לביטוח לאומי, רשות,  אגרות:

 , בגין הזכות לקבל מידע.ב"וכיוצ רפואי או משטרתימוסד 

יחידות אשר מכוסות ו/או מטופלות בקרן הפנימית ו/או גופים אחרים להם ענבל  יחידות מכוסות בקרן:

 נותנת שירותים.

אחראי מטעם ענבל על 

 :ביצוע ההסכם

 ם.או כל מי שימונה מטעמו/ בענבל ביטוחהסמנכ"ל מנכ"ל ענבל ו/או 
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 ההסכם מסמכי .2.2

  זה. מהסכם נפרד בלתי חלק מהווים להלן המפורטים המסמכים .2.2.1

 .נספחיה על ההזמנה – להסכם א' נספח .2.2.1.1

 השירות. ספק ידי על חתום כשהוא התמורה נספח – להסכם ב' נספח .2.2.1.2

 בהתאם הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום ביטוחי אישור – להסכם ג' נספח .2.2.1.3

 ההזמנה. במסמכי שפורסם כפי המלא לנוסחו

 העבודה נוהל – להסכם 'ד נספח .2.2.1.4

 לנוסחו בהתאם ₪ 46,666 של בסך מקורית ביצוע ערבות - להסכם ה' נספח .2.2.1.5

 ההזמנה. במסמכי שפורסם כפי והמדויק המלא

 ההתקשרות מהות .3

  המבוקשים. השירותים קבלת לצורך הספק עם בזאת מתקשרת ענבל .3.1

 שיתואם כפי לצרכיה ובכפוף ענבל ע"י הדבר שיידרש כפי הספק ע"י יסופקו המבוקשים השירותים .3.2

   הספק. עם

 לעת מעת להשתנות עשויים ואשר ענבל "יע נקבעו אלוש כפי הזמנים בלוחות לעמוד מתחייב הספק .3.3

 ענבל. ולצרכי דעתה שיקולל בהתאם

 שיקול פי על ייקבע והכל כלשהוא עבודה להיקף מתחייבת אינה ענבל מקרה בכל כי בזאת, יובהר .3.4

 .צרכיה פי עלו הבלעדי דעתה

 לפי לוהכ שהיא, מתכונת בכל - שונים מספקים מסמכים איסוף שירותי לרכוש רשאית תהא ענבל .3.5

 טענה ו/או דרישה כל לו תהיה לא כי בזאת מצהיר והספק צרכיה ולפי ענבל של המוחלט דעתה שיקול

  לכך. בקשר ענבל כלפי

 בתדירות ו/או בכמות מסמכים איסוף שירותי מהספק להזמין תמתחייב האינ מטעמה מי או ענבל .3.6

 .צרכיה פי ועל הדעת שיקול פי על רק אלא מראש, מוגדרת

  



 

 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ 
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794   

E-mail Address: Michrazim_isuf@inbal.co.il 
  

- 38 - 

 

 המבוקשים השירותים .2

 כללי .4.1

 בריאות, לשכות חולים, בתי חולים, קופות כגון: שונים, ממוסדות רפואיים תיקים איסוף .4.1.1

 פרטיות מרפאות הגמלאות, מנהל צה"ל, הביטחון, משרד לאומי, לביטוח המוסד מכונים,

 וכיוצ"ב.

 התחייבות )טפסי התחייבויות /רשימת רופאיםאצל  מטופל ים שלביקוררשימת העברת  .4.1.2

 אחר(. במוסד טיפול קבלת לצורך החולים בקופת למטופל שנתנו

  משטרה. תיקי העתקת .4.1.3

 .המבוקשים השירותים למתן הקשור אחר רלוונטי שירות כל .4.1.4

 המבוקשים השירותים למתן תקן זמן .4.2

 הזמנת טופס קבלת מיום ימים 36 תוך היותר לכל במלואם הנדרשים האיסוף תוצרי העברת .4.2.1

 השרות.

 תוך או ימים 7 תוך היותר לכל האיסוף תוצרי קבלת כדחופים, מראש יוגדרו אשר במקרים .4.2.2

 יותר. הקצר מועדה לפי שנתבקש הזמן פרק

 כאמור הספק פעלי הספק, בשליטת שאינה סיבה מחמת להשלמה ניתנת שאינה הזמנה בוצעה .4.2.3

 מענבל. הספק שיקבל אחרת הנחיה לכל בכפוף ו/או להסכם ד' נספח – העבודה בנוהל

 לו ישולם ההזמנות בביצוע הספק ויפגר היה זה, הסכם פי על ענבל של בזכויותיה לפגוע מבלי .4.2.4

 כדלקמן: פחתמו תעריף

 26% של הפחתה גרורי - רותיהש הזמנת מיום יום 66 -מ למעלה של פיגור .4.2.4.1

 התעריף. עפ"י משכה"ט

 משכה"ט 36% של פחתהה יגרור השרות הזמנת מיום יום 96 -מ למעלה של פיגור .4.2.4.2

 התעריף. עפ"י
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  טלפונית זמינות .4.3

בימים ראשון עד חמישי בין הספק מתחייב להעמיד לרשות ענבל איש קשר אשר יהא זמין טלפונית 

 , למעט בערבי חג וחג.17:66ועד  68:66השעות: 

  מחשובית מערכת .4.4

 מענבל ההזמנות תועברנה באמצעותה אשר הספק במחשבי ממוחשבת מערכת תתקין ענבל .4.4.1

  סרוקים. כשהם האיסוף תוצרי בחוזר ויישלחו לספק

 תקופת בכל שלהלן המינימאליות והטכנולוגיה הציוד דרישות את לספק מתחייב הספק .4.4.2

 המוארכת: ההתקשרות תקופת לרבות ההתקשרות

  מחשבPC  מגה זיכרון פנימי. 128ומעלה עם מינימום  3דגם פנטיום 

  מערכת הפעלהWindows 98/2000/XP. 

  : דפדפן אינטרנטInternet Explorer 5  .ומעלה 

 .מדפסת 

 .סורק 

 קישור לאינטרנט. 

  מומלץ חיבור לאינטרנט מהירADSL.כבלים כדי לשפר את ביצועי המערכת/  

 כנת אנטי וירוס מותקנת ומעודכנת באופן שוטף )מומלץ נורטון אנטי וירוס(.ות 

 .בלבד המידע למערכת ותפעול תמיכה שירותי תספק ענבל .4.4.3

 המיחשוב מערכת באמצעות העבודה תהליך תיאור .4.5

עורכי הדין ממענבל ו/ או  עבודה לאיסוף מסמכיםהמערכת תאפשר לספק לקבל הזמנות  .4.5.1

 .ענבל ידי על ויתוחזק שיפותח הבית אתר דרך מטעמה החיצוניים

 חיוב. סעיפי פירוט כולל ביצוע, דיווחי למערכת קלידי הספק .4.5.2

 למערכת. החשבונית את סרוקי הספק .4.5.3

 בילבמק החשבונית, העתק לרבות המקור מסמכי את הדואר באמצעות לענבל שלחי הספק .4.5.4

 למערכת. החומר וסריקת להקלדת

 בתיקים. הקשור מהחומר עותק כל הספק אצל יישאר לא .4.5.5
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 ובהתאם להסכם, ד' נספח העבודה, בנוהל מפורטות אשר להנחיות בהתאם יעבוד הספק .4.5.6

 ובכתב מראש ובהודעה הבלעדי דעתה שיקול פי על לעת מעת יתעדכנו אשר ענבל להנחיות

 לספק.

 הדעת לשיקול עת בכל נתונה תהיה ,האיסוף תוצרי ואיכות שלמות קביעת כי בזאת מובהר .4.5.7

 .ענבל ידי על אליו שיועברו ההנחיות אחר למלא חייב יהא והספק ענבל של הבלעדי

 לענבל הספק ידווח הספק, בשליטת שאינה סיבה מחמת להשלמה ניתנת שאינה הזמנה בוצעה .4.5.8

 .העבודה נוהלב כאמור

 ובלוח במתכונת באיכות, בטיב, משטרה תיקי ו/או רפואיים מסמכים עותקי יספק הספק .4.5.9

 לעדכוני ו/או להוראות להזמנות, בכפוף והכל -המזמין ו/או ענבל ידי על הנדרשים הזמנים

  דין. כל להוראות בכפוף וכן לעת מעת לספק ימסרויש כפי ענבל,

 ו/או מלאה אינה ו/או שלמה אינה ו/או פגומה הספק שסיפק ההזמנה כי ענבל, הקבע .4.5.16

 אי את תהשגיל אחרי לספק, ענבל כך על ודיעת ,ענבל דרישות את תואמת אינה

 ההתאמה.

 ההזמנה את להשלים ו/או לבצע מתחייב והוא לספק תימסר התאמה-אי על הודעה .4.5.11

 .ענבל של המלא הרצונ לשביעות

 על יחול לא ,ענבל ידי על כנדרש כנ"ל הזמנה לספק יכול הספק אין אם כי בזאת מובהר .4.5.12

 הנ"ל, ההזמנה בגין תשלום לספק הועבר בו מקרה בכל ההזמנה. בגין כלשהו חיוב ענבל

 .מענבל עת, בכל לספק, שיגיע אחר תשלום מכל התשלום יקוזז

 היתר בין תישקלל הזוכים, ספקיםל עבודה הקצאתל העתידיים השיקולים במסגרת .4.5.13

 .הספק של הזמנים בלוחות עמידה וכן המבוקשים השירותים ביצוע איכות

 (.המבוקשים" "השירותים ו/או "השירותים" )להלן: 
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 ההתקשרות תקופת .5

שלוש  –שלושים ושישה חודשים ) חודשים 36 של קופה לת תקופת ההתקשרות עם הספק תהיה .5.1

 .("התקשרות"תקופת הלהלן: הצדדים )על ידי  מועד חתימת ההסכםהמתחילה ב שנים(

 בכפוףהמבוקשים  השירותים למתן ההתקשרות תקופת את להאריך האופציהשמורה  לענבל .5.2

שנתיים(,  -חודשים נוספים )עשרים וארבעה חודשים  24 עד, לצרכיה ובכפוף הבלעדי דעתה לשיקול

 (. "המוארכת ההתקשרות תקופת": להלן) םאו חלק םכול

רשאי להביא את ההסכם  אכי כל אחד מהצדדים יה אתלגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בז מבלי .5.3

לא לספק ימים בכתב ומראש ובכפוף לחוק.  66לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 

תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום ההסכם ו/או ביטולו מכל 

 סיבה שהיא.

כדי לגרוע מזכותו של כל צד להפסיק לאלתר, את תקופת ההתקשרות בכל מקרה בבאמור לעיל  אין .5.4

יסודית של ההסכם על ידי הצד שכנגד, לרבות זכותו של הצד המפסיק לכל סעד או  השל הפר

 תרופה כלפי הצד המפר במקרה של הפרה כאמור.

 החומר, המידע כל את בללענ להחזיר הספק מתחייב שהיא סיבה מכל ההתקשרות סיום במועד .5.5

 לביצוע או/ו זה הסכםל בנוגע או/ו בקשר ברשותו מצויים יהיו אשר שהוא וסוג מין מכל והנתונים

 .פיו על השירותים ומתן ההזמנות

 

 הספק והתחייבויות הצהרות .6

 הספק מצהיר ומתחייב :

על  זה בהסכם והדרישות התנאים לו וברורים ידועים כי, נספחיו על זה הסכם תנאי את קרא כי .6.1

 .המפורטים והתנאים הדרישות פי על ולבצעם לקיימם ביכולתו יש וכי, נספחיו

 לענבל המבוקשים שירותיםלמתן ה הידע, היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושיםי הוא בעל כ .6.2

 והוא מתחייב לבצעם ברמה של מיומנות, אמינות וזהירות מקצועית נדרשת. באופן מעולה ומקצועי

ירותים המבוקשים, להעמיד איש קשר טלפוני בעבודה מול ענבל בשעות העבודה לבצע את הש .6.3

המקובלות לצורך ביצוע השירותים המבוקשים וכן לעמוד בלוחות זמנים כפי שנקבעו על ידי ענבל, 

 נשוא הסכם זה.

לשירותים  יםלהתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור .6.4

על מנת שיוכל ליישמם במסגרת ביצוע התחייבויותיו  ,על ידו על פי הסכם זה שיסופקו מבוקשיםה

 לענבל על פי הסכם זה. המבוקשיםמתן השירותים ב

כי קיימים ברשותו, והוא מתחייב להוסיף ולקיים בידו במשך כל תקופת ההסכם, כל האישורים,  .6.5

ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין ועל ידי כל רשות מוסמכת לשם מתן השירותים 

 ., כאמור בהסכם זההמבוקשים
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לעת, בכל הנוגע לקיום  כפי שיתעדכנו מעת –למלא אחר הוראות כל דין וכל רשות מוסמכת  .6.6

 על פיו. המבוקשיםהוראות הסכם זה ומתן השירותים 

 שנקבע בנוהל העבודה ו/או בכל הנחיה אחרת, זמנים בלוח בדייקנות לעמוד מתחייב הספק .6.7

 דרישתה פי על זה זמנים בלוח עמידה אי בגין לה שייגרם נזק כל על ענבל את לפצות ומתחייב

 .אצלו קבלתה מיום ימים 7 - מ יאוחר ולא ענבל של הראשונה

הספק מתחייב כי לא יישאר בידו כל עותק ממסמך או מידע כלשהו הקשור במתן השירותים  .6.8

תקופת ההתקשרות לרבות תקופות ההתקשרות המאורכות אם תהיינה והן מהלך המבוקשים הן ב

 בתום תקופת ההתקשרות.

ובמידה ויחול  זה הסכם פי עלכי כל הצהרותיו תהיינה נכונות ותקפות במשך כל תקופת ההסכם  .6.9

שינוי באלו מהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו ו/או הנתונים שהגיש במסגרת הצעתו ידווח לענבל על 

השינוי לאלתר. למזמינה יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט כיצד לפעול ובכלל זה מתן אפשרות 

 של הפסקת קבלת השירותים המבוקשים מהספק.

  תמורהו דיווח .0

בכפוף זכאי לתמורה  ספקה אלביצוע השירותים ולקיום מלוא התחייבויות הספק, יהבתמורה  .7.1

מפורטת להנחות שנתנו על ידו במסגרת ההליך בו נבחר לתת את השירותים המבוקשים. התמורה 

חלק בלתי נפרד ממנו  הלהסכם זה והמהוו פת" המצורההצעה הכספית" -להסכם  בנספח ב'

 "(.הצעה כספית)"

והחזרי אגרות. הספק  ,למעט מע"מ כדין ,ווסף תשלום כלשהותלמחירי ענבל לא ימובהר בזאת כי  .7.2

אשר יהיו כרוכים במתן  ,שא, על חשבונו, בכל תשלום ו/או הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהואיי

ם ו/או יחולו לפי ימסים ו/או תשלומי חובה החל, לרבות זה על נספחיו הסכםהשירותים כאמור ב

, בכל שלב עד לאספקת ההזמנה למזמין בכל חלקי הארץ הסכםן ו/או נוהג במהלך תקופת הכל די

כמצוין בהזמנה אשר תועבר לספק, לרבות עלות הוצאות שמירה, סריקה, עיבוד, משלוח, נסיעה 

                .                                                                    ו/או כל עלות ו/או הוצאה אחרת

ספק יציג אישור על ניהול ספרים בתוקף ואישור על פטור מניכוי מס במקור )שאחרת, תנכה ענבל ה .7.3

 את המס כנדרש בהתאם לכל דין(.

התמורה האמורה לעיל הנה התמורה המלאה, הסופית והמוחלטת, והיא כוללת את כל הוצאות  .7.4

ספק  לשאת לצורך מתן הבהן יצטרך ספק, מכל מין וסוג שהיא, הן ישירות והן עקיפות, ה

ספק לא יהיה זכאי, מכל ההשירותים ו/או לצורך מילוי כל התחייבות אחרת על פי הסכם זה, ו

 סיבה שהיא, לכל תשלום ו/או תמורה נוספים, מכל סוג ומין שהוא.

. כל עיכוב בתשלום הנגרם תמורהספק יגיש את החשבוניות כשהן תואמות את הקבוע בנספח הה .7.5

ספק על כך, ההתאמה לקבוע בנספחי המחירים, לא יהיה בו כדי לחייב את ענבל לפצות את  מאי

ספק לקבלת תשלומים בגין התייקרות, ולא תהיה לספק כל טענה בקשר הזכות של לרבות העדר 

 לכך.

 הספק מתחייב לעדכן את ענבל על כל שינוי באגרות. .7.6
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ם כל תשלום מתשלומי התמורה עפ"י מוסכם כי לתמורה יתווסף מס ערך מוסף, במועד תשלו .7.7

 הסכם זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק עבור כל תשלום שנתקבל כאמור.

מוסכם בזה כי אם ימצא הפרש בין מחיר ההזמנה ו/או החזרי אגרות ששולמו בפועל לבין מחירי  .7.8

אמה, ו/או בכל מקרה של אי הת זה על נספחיו ו/או בהתאם לאגרות הסכםענבל בהתאם למוסכם ב

אשר יגיע ממנה אחר תפחית ו/או תקזז ענבל הפרש זה מהתשלום המגיע לספק ו/או מכל סכום 

 לספק, בכל עת.

יום ממועד  14לספק תהיה הזכות להגיב על ההודעה תוך הודעה על הפרש כנ"ל תומצא לספק.  .7.9

ן החודש קבלתה. היה ויימצא, להנחת דעתה של ענבל, כי צדק הספק בחיוביו, יוחזר ההפרש בחשבו

 .שלאחר מכן, או זה שלאחריו. החלטתה של ענבל כאמור תהיה סופית ומכרעת

שעליו חתם עם ענבל  מהספק והכל בכפוף להסכם לה המגיע סכום כל כנגד לקזז רשאית תהא ענבל .7.16

  על החלים חובה והיטלי במיסוי שמקורם חיובים או/ו מקדמות לרבות, דין כל פי על או/ו

 זה. הסכם מביצוע כתוצאה שלישיים לצדדים או/ו לענבל, יגרום אם, שיגרום נזק או/ו, התמורה

 ורק החשבון הגשת מיום יום 45+   שוטף של לספק בתנאים תשולם התמורה: התשלום לספק אופן .7.11

 (.במצטבר) ענבל נציג י"ע שהחשבון יאושר לאחר

 הסכםה לביצוע בנקאית ערבות .8

חוזרת בנוסח המצורף להמציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי  ספק השירותעל  .8.1

, צמודה בנק ישראלי, מאת (זה להסכם נספח ה'הערבות הבנקאית תהווה ) להזמנה' הכנספח 

)ארבעים אלף ₪  46,666בשיעור של  ,למדד המחירים לצרכן, לפקודת ענבל חברה לביטוח בע"מ

ועד מועד  מתן השירותיםתקופת ההתקשרות )מיום תחילת  כלאורך , בתוקף לשקלים חדשים(

מתן חודשים ממועד תחילת  66דהיינו,  ותקופת ההתקשרות המוארכת(,סיום תקופת ההתקשרות 

 . השירותים

 הסכםזמנה והכמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי ה הספק,הערבות שימציא  .8.2

לא בו הספק בכל מקרה , כולה או חלקה, יה רשאית לחלטהההתקשרות תוחזק בידי ענבל אשר תה

 .הסכםיעמוד בהתחייבויותיו על פי ה

 ההסכם, רשאית ענבל לבטל את זה הסכםבהתחייבויותיו על פי הספק בכל מקרה בו לא יעמוד  .8.3

לספק , החל מתאריך שייקבע על ידי ענבל בהודעה, זאת לאחר שניתנה לספקבהודעה בכתב מידית 

לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע והספק הודעה בה נדרש לתקן את המעוות 

 בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. 

אף האמור לעיל, ענבל שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסכם באופן מידי במקרים -על .8.4

 פלילית וכדומה. חריגים של הפרה יסודית כגון ביצוע עבירה

 הסכםרשאית ענבל לחלט את הערבות הבנקאית הנ"ל, וכן למסור את ביצוע ה הסכםהיה ובוטל ה .8.5

 יפצה את ענבל על כל הפסד ונזק שיגרמו לה בגין כך.והספק למי שיקבע ע"י ענבל 
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לענבל וענבל תהא הספק ים מאת כמחילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה כתשלום פיצויים מוס .8.6

מבלי שחילוט הערבות יגרע מזכויותיה על פי כל  אשר נגרמו להאת הנזקים מהספק תבוע זכאית ל

 דין.

 עניינים ניגוד והעדר סודיות .9

הספק מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין,  .9.1

זה ו/או למתן השירותים לענבל ו/או למי מטעמה, שיגיעו ו/או הגיעו אליו מענבל בקשר להסכם 

המבוקשים על פיו, ולא למסור כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך כאמור לאדם שלא 

 "(.מידע" או "המידעהוסמך לכך על ידי ענבל מראש ובכתב )יכונו להלן ביחד: "

 שלוח או/ו גוף או/ו אדם כל או/ו שעובדיו לכך לגרום וכן בסוד בעצמו לשמור מתחייב הספק .9.2

 יגיעו אשר שהוא וסוג מין מכל מסמך או/ו מידע או/ו ידע כל על בקפדנות ישמרו עמו הקשור

 נספחיו על זה הסכםב כאמור המסמכים ואיסוף השירותים למתן בקשר או/ו כדי תוך אליהם

 או גוף כל או/ו ענבל באמצעות אליהם שיגיע או/ו להם שיימסר מסמך או נתון, מידע כל לרבות

 . זה הסכם  נשוא החומר וייאסף השירותים יבוצעו באמצעותם או/ו מהם אשר מוסד

 מנת על שיידרש אמצעי בכל הספק ינקוט דין כל פי ועל זה הסכם פי על מאחריותו לגרוע מבלי .9.3

 ידי על או/ו ידו על שיוחזקו או/ו המוחזקים מסמך או/ו מידע או/ו ידע כל על מעולה שמירה לשמור

 .נספחיו על זה הסכםב כמפורט עובדיו

 .המבוקשים השירותים מתן עם/או ו ענבל עם עניינים ניגוד של במצב מצוי אינו כי מצהיר הספק .9.4

מי מטעמו, מתחייב כי לא יעמיד את עצמו במצב של ניגוד עניינים עם ביצוע  או ספקה .9.5

אשר עלול זה,  כמו כן יימנע מכל מעשה  הסכםהתחייבויותיו ו/או תפקידיו ו/או מטלותיו נשוא 

 זה. הסכםשוא נלפגוע בביצוע התחייבויותיו ו/או תפקידיו ו/או מטלותיו 
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 הצדדים בין היחסים מערכת .17

וכי  מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין לספק .16.1

 מעביד. -לא יחולו בין הצדדים, בשום אופן, יחסי עובד

וכי  מי מטעמהמוצהר ומוסכם כי לספק או למי מעובדיו לא יהיו זכויות של עובדים אצל ענבל ו/או  .16.2

למעט תשלום התמורה כמפורט לעיל, הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום או הטבה אחרת בקשר 

 מכל סיבה שהיא. -להסכם זה ו/או ביטולו, או סיומו, ו/או הפסקתו 

זכאים עובדיו ו/או מי מטעמו המועסקים על ידו במתן  ספק בלבד יישא בכל התשלומים להםה .16.3

השירותים לענבל, ובכלל זה תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר נוסף שחל או יחול 

ספק בגין העסקת עובדים ו/או מועסקים ותנאי העסקתם מתוקף דיני העבודה במדינת העל 

 ישראל.

גבי עובדיו אחר האמור בחוקי העבודה החלים עליו ספק מתחייב לקיים להמבלי לגרוע מהאמור,  .16.4

ועל עובדיו מכוח כל דין, ואחר האמור בהוראות הסכמים קיבוציים ככל שהללו חלים על המפעיל 

 מכוח צווי הרחבה במשק ועל פי הדין. 

, והתקנות 1968 -ספק מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשכ"ח ה .16.5

או יותקנו מכוחו על מנת שתקוימנה כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכן מתחייב שהותקנו ו/

לקיים דרישות כל דין, משך כל תקופת ההסכם והארכותיו, ככל שתהיינה, בכל הקשור לתנאי 

ההעסקה של העובדים אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות לפי הסכם זה ולרבות תנאי עבודה 

 ותנאים סוציאליים. 

, ממתן שירותים נשוא הסכם זה, של כל מידיבל תהא רשאית להורות לספק על הרחקה, באופן ענ .16.6

ספק המספקים את השירותים, בכל עת ועל פי שיקול דעתה האחד מאנשי צוות העבודה של 

 .ספקההבלעדי, ומבלי שתצטרך לנמק את החלטתה, ומבלי שתישא בגין כך בכל אחריות כלפי 

ספק  או מי מטעמו, היתנת לענבל או לנציגה לפקח, להדריך או להכווין את אין לראות בכל זכות הנ .16.7

ם ייאלא אמצעי להבטיח את ביצוע העבודות כראוי וביצוע הסכם זה במלואו ואין בהם כדי לק

 מערכת יחסים של עובד מעביד.

ממנו ספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ה .16.8

 על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר בשם פעולות שביצע.

ד בינו ו/או מי מטעמו ימעב-ספק מתחייב כי לא יתבע את ענבל בעילה כלשהי שעניינה יחסי עובדה .16.9

או אם תחולנה או אם אחד מעובדיו יתבע את ענבל לבין ענבל, וכי אם למרות התחייבותו יעשה כן, 

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

ספק לשפות את ענבל האזי, יחויב  -ספק ו/או מי מטעמו במהלך תקופת ההסכם הבין ענבל לבין 

לפי דרישתה הראשונה לכך, על כל הוצאה שתגרם לה בגין או בקשר עם התביעה כאמור, לרבות 

עם קבלת התביעה ו/או הדרישה וניתנה  מידספק הין, ובלבד שענבל עדכנה את ד-שכר טרחת עורכי

 מידת האפשר.לספק אפשרות להתגונן ב
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האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק ממנו,  .16.16

 ספק תהווה הפרה יסודית של ההסכם. העל ידי 

 

  ושיפוי אחריות .11

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

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

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

 .מוסמכת רשות וכל דין כל

 ספקמקרה של תביעה כנגד ענבל ו/או מי מטעמה, בגין נזק כלשהו כאמור לעיל, יפצה וישפה ה בכל .11.2

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

יחויבו בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין מלוא הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי 

 גדם כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. שיינקט כנ

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

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

ת למניעת אובדן או נזק למסמכים ירביהספק מתחייב כי אספקת ההזמנות תתבצע באחריות מ .11.4

זה, על כל הכרוך והקשור  הסכםו/או לכל מסמך אחר הקשור לביצוע  רתייםמשט/או הרפואיים ו

 בהם. 

יום מיום קבלת דרישה בכתב  14הספק מתחייב לשפות את הזכאים לשיפוי או מי מהם, תוך  .11.5

שיפוי, ידרשו לשלם ו/או מהזכאים לשיפוי או מי מהם, בגין כל תשלום ו/או הוצאה שהזכאים ל

יחויבו לשלם לכל אדם או גוף בקשר ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו 

כמפורט לעיל. לסכום השיפוי כאמור תתווסף ריבית בשיעור המקסימלי שיותר על פי דין. הספק 

 מתחייב להודיע לענבל על כל דרישה לשיפוי מהזכאים לשיפוי.

 מקצועית אחריות ביטוח .14

 
הספק מתחייב לרכוש אצל מבטח מורשה את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת הקרן הפנימית 

מ כשהם כוללים את כל "מ ולהציגם לענבל חברה לביטוח בע"לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע

 להלן:הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין 

 
 ביטוח חבות המעבידים .א

  
הספק  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל  .1

 והשטחים המוחזקים. 

 דולר ארה"ב  לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח. 5,666,666 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .2
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הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה היה  .3

ונטען לעניין קרות תאונת עבודה לרבות מחלת מקצועית כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד 

 כלשהו כלפי  מי עובדי הספק.  

  

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

 
דיני מדינת ישראל בביטוח אחריותו כלפי צד שלישי בגין הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי  .1

 נזקי גוף ורכוש  עקב פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 דולר ארה"ב.  256,666 –גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  .2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .3

חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ככל  הביטוח יורחב לשפות את ענבל .4

 שתחשב  אחראית  למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו. 

                        
 ביטוח אחריות מקצועית .ג

 
 הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית; .1

הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו  ואשר הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של  .2

אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית 

שנעשו בתום לב, בקשר למתן שירותי איסוף חומר רפואי ותיקי משטרה עבור ענבל חברה לביטוח 

 הסכם עם ענבל.בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה לפי מכרז ו

 דולר ארה"ב;  156,666 –גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  .3

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .4

 ;מרמה ואי יושר של עובדים 

 ;אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש או העיכוב עקב מקרה ביטוח 

  אחריות צולבת- Cross  Liabilityיחול כלפי תביעות הספק כנגד ענבל; . אולם הביטוח לא 

  חודשים; 6הארכת תקופת הגילוי לפחות 

 
הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ככל  .5

 שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי הספק, וכל  הפועלים מטעמו.
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 כללי .ד

 
 ים הבאים:בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנא      
      

לשם המבוטח תתווסף כמבוטח נוסף: ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי  .1

 הממשלה, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה  .2

 יום לפחות במכתב רשום לחשב חברת ענבל חברה לביטוח בע"מ.  66על כך הודעה מוקדמת של  

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ  .3

 ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.ועובדיה, 

הספק לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות  .4

 על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הספק. .5

קיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח כל סעיף בפוליסות הביטוח המפ .6

מ והביטוח  הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא "אחר, לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח בע

 הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

 
מ להחזיק בתוקף את "בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בע הספק מתחייב .ה

עם  הסכםפוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד ה

ספק  מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות מ בתוקף. ה"ענבל חברה לביטוח בע

מ "וחתומות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימת המבטח על חידושן לענבל חברה לביטוח בע

 לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

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

האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה על כל זכות או 

 זה. הסכםסעד המוקנים לה על פי דין ועל  פי 
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  וחובות זכויות הסבת יסורא .13

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

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

 .ומראש בכתב ענבל להסכמת ובכפוף

 המבוקשים השירותים ביצוע את/ים לאחר למסור רשאי אינו ספקה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .13.2

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

 המבוקשים, אלא בהסכמת ענבל מראש ובכתב. 

 כי ענבל תסכיםמקרים חריגים בהם ב כי ובמודגש במפורש בזאת מוסכם, לעיל באמור לפגוע מבלי .13.3

 כוח)לרבות  מטעמו אחר / קבלןבאדםספק ה ייעזר מהם חלק כל/או ו המבוקשים השירותים מתן

 בכתב, זהותו באישור הן ענבל של הסכמתה תותנהאד הוק עבור משימה מסוימת, (, כלשהו עזר

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

 .והכל על פי דרישת ענבל  נוספות התחייבויות על

 למתן ענבל כלפי הספק של הבלעדית מאחריותו לגרוע כדי לעיל באמור יןספק א הסר למען .13.4

 .זה בהסכם כאמור התחייבויותיו כל ולביצוע המבוקשים השירותים

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

 .ידו על המועסק  לאדם  דין כל

 קיזוז .12

 

פי הסכם זה, כל -בקשר למתן השירותים על לספקענבל תהיה רשאית לקזז מכל סכום שהיא תחוב  .14.1

 יחוב כלפיה מכל סיבה שהיא. הספקסכום אשר 

חייב לשלם  הספקהתחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין, יהא  הספקהפר  .14.2

ה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע לענבל פיצוי בגין הנזקים וההפסדים שייגרמו לענבל כתוצא

 מכל זכות או סעד אשר יעמדו לענבל לפי הסכם זה ולפי כל דין.
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 שונות .15

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה  -מסמכי ההסכם  .15.1

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

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

 לגרוע מבלי "ל הביטוח בענבל ו/או מי מטעמם.סמנכנציגי ענבל לצורך הסכם זה הם: מנכ"ל ו .15.2

 .בכל עת נציגה אתלהחליף  תהיה רשאית ענבל, לעיל מהאמור

ויתור, ארכה, שינוי או תוספת להסכם ו/או בקשר לא יהיה תוקף לכל התחייבות, מצג, הבטחה,  .15.3

אליו, אלא אם וככל שייעשו, יינתנו ו/או ייערכו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם,  והצדדים 

 יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

תחשב למניעות הימנעות צד להסכם לאכוף זכות מזכויותיו עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין, לא  .15.4

 מצדו ולא תמנע הימנו לעשותן בעתיד.

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה  .15.5

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

 הודעות .16

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם  -משלוח הודעות  .16.1

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

 שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

כל עניין הנוגע להסכם זה יידון אך  - מקומית והסמכות זה בהסכם לדון המוסמכים המשפט בתי .16.2

 יפו בלבד.-אביב-ו העיר תלהמרכז א אזורורק בבתי המשפט המוסמכים של 
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 להסכם מתלה תנאי .10

 .החתימה של ענבל מורשהזה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי אחרון  הסכם .17.1

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 : ___________________תאריך

 ימולא על ידי ענבל בזמן חתימתה על ההסכם( -)אין למלא את התאריך 

 

 הספק:

__________________________________              ______        

 חותמת הספק וחתימת מורשי החתימה מטעמו        

_________________           __________________  

 תפקיד מורשה החתימה             שם מלא             

               _______________  _________________            

 תפקיד מורשה החתימה   שם מלא              

         ענבל:

 __________________________________              ______        

 חותמת ענבל וחתימת מורשה החתימה מטעמה        

_________________           __________________  

 תפקיד מורשה החתימה             שם מלא             

               _______________  _________________            

 תפקיד מורשה החתימה   שם מלא              
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 אישור קיום  ביטוחים  -ג' להסכם  נספח

 
 

 לכבוד 
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ 
 

 א.ג.נ.,
  

 אישור קיום ביטוחים:  הנדון                                            
 

למבוטחנו _______________________________)להלן "הספק"( לתקופת  הננו מאשרים בזה כי ערכנו

שירותי איסוף חומר רפואי  בקשר למתן הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________

ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה לפי מכרז ולהסכם עם ותיקי משטרה עבור 

 את הביטוחים כמפורט להלן: ענבל 

 
 ביטוח חבות המעבידים

 
 אחריותו החוקית כלפי עובדיו ומועסקיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.  .1

דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח  5,666,666אחריות לא יפחתו מסך  סך גבולות ה .2

 )שנה(.

הביטוח מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה  .3

כי הם נושאים בחבות  היה  ונטען לעניין קרות  תאונת עבודה לרבות  מחלת מקצועית כלשהי

 כלפי מי עובדי  הספק. מעביד כלשהו 

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

       
אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש  .1

 בכל תחומי  מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  )שנה(.  256,666גבולות האחריות שלא יפחתו מסך    .2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .3

הביטוח מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה  .4

 ל הפועלים מטעמו. ככל שיחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכ

 
 ביטוח אחריות מקצועית

 
הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק , עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר   .1

אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה  רשלנית 

משטרה עבור ענבל חברה לביטוח שנעשו בתום לב בקשר למתן שירותי איסוף חומר רפואי ותיקי 

 בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה לפי מכרז והסכם עם ענבל.

 דולר ארה"ב;     156,666גבול האחריות למקרה ולתקופה )שנה( לא יפחת מ  .2

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .3
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 ;מרמה אי יושר של עובדים 

  אובדן השימוש או העיכוב עקב מקרה ביטוח;אובדן מסמכים, לרבות 

  אחריות צולבת- Cross  Liability ;אולם הביטוח לא יחול כלפי תביעות הספק כנגד ענבל 

  חודשים; 6הארכת תקופת הגילוי לפחות 

 
הביטוח יורחב לשפות את  ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה  .4

 למעשי ו/או מחדלי הספק, עובדיו וכל הפועלים מטעמו.ככל שתחשב אחראית 

 
 כללי

 
 בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

  
ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לשם המבוטח התווספה כמבוטח נוסף:  .1

 , בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.לביטוחי הממשלה

אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י .2

מ, ת.ד. "יום לפחות במכתב רשום לחשב ענבל חברה לביטוח בע  66על ידינו הודעה מוקדמת של  

 .76166נתב"ג מיקוד  282

מ  "אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי ענבל חברה לביטוח בע .3

 ויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת  זדון.ועובדיה,  ובלבד  שהו

הספק  אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות  .4

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. .5

הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים כל סעיף בפוליסות  .6

ביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה 

 במלוא הזכויות על פי הביטוח.

         

 האמור באישור זה.בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                           
                                                                   

                                                                    ___________________________ 
 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
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 נוהל עבודה – נספח ד' להסכם

 

 מבוא .1
 

 התביעות )אגף תביעות נזקי גוף והגנה  מטרת נוהל עבודה זה, להסדיר את נהלי העבודה של אגפי

משפטית ואגף תביעות רכב ורכוש( בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה של ממשלת ישראל, בהנהלת 

"( הקרן" ו/או "הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה" ו/או "ענבלענבל חברה לביטוח בע"מ  )להלן: "

למתן שירותי איסוף חומר  בחר במסגרת ההליך לקבלת הצעותתאשר   חברת איסוף החומרעם 

 "(. הספקרפואי ותיקי משטרה. )להלן: "

  הקרן הפנימית  כלפיהספק נוהל עבודה ופיקוח זה יעודכן מעת לעת. הנוהל אינו ממצה את חובות

לביטוחי הממשלה, בהתאם להוראות כל דין ונוהג ובהתאם להוראות ההליך וההסכם למתן שרותי 

למלא בקפדנות  הספק נדרששצורף להליך ואינו בא לגרוע מהן.  איסוף חומר רפואי ותיקי משטרה

 אחר הוראותיו, כמו גם אחר הוראות כל דין ונוהג ויתר הוראות ההליך וההסכם.

 

 נהלי העבודה במהלך הטיפול בתיק .1

 

 כללי -איסוף חומר רפואי/ תיקי משטרההזמנת  .1.1

 

  תעשה ע"י ענבל ו/ או ע"י עורכי הדין החיצוניים  איסוף החומר הרפואי/ תיקי משטרההזמנת

 "(מערכת האון ליין)להלן:"  בכתב ו/או באמצעות מערכת המחשוב."( המזמין)להלן : " מטעמה 

  בקשת המזמין תהא מפורטת בהתייחס לזהות הגוף הרפואי ו/או תחום הפגיעה ו/או הרופא

קיים. במקרה כזה, יש לפנות למזמין המטפל. הספק לא יקבל הנחיה גורפת לאיסוף כל התיעוד ה

 ולבקש הנחיות ספציפיות. 

  המלצות נוספות של הספק לאיסוף חומר רפואי ותיקי משטרה, יהיו כפופות לאישור מראש ובכתב

 של המזמין.

 
 

 החומר הרפואי/ תיקי משטרה לוחות זמנים לביצוע איסוף  .1.1

 

  ד קבלת ההזמנה ובהתאם לאמור יום ממוע 36מועד אספקת התיעוד הרפואי המתבקש יהא תוך

 בהסכם ההתקשרות מול ענבל. 

  ,7במקרים אשר יוגדרו מראש כדחופים, קבלת תוצרי האיסוף לכל היותר תוך למרות האמור לעיל 

 ימים או תוך פרק הזמן שנתבקש, לפי המועד הקצר יותר.

 מיד עם  מזמיןיודיע ל להשלים את איסוף החומר המוזמן,יזדקק לזמן נוסף על מנת  הספקבמידה ו

. עם קבלת העדכון   איסוףהבנתו כי הוא נדרש לזמן נוסף, כמו גם את פרק הזמן הנדרש להשלמת ה

 הבלעדי, להאריך את המועד הנקוב ברישא לסעיף זה. ו, לפי שיקול דעתיהא המזמין רשאי
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 החומר הרפואי/ תיקי משטרהאופן ביצוע הזמנת   .1.1

 

 הבאות: הזמנות באמצעות מערכת און ן באחת משתי דרכי התקשורת הזמנות יבוצעו על ידי המזמי

טופס ) הזמנות יבוצעו באמצעות טופס מתאיםה .ליין והזמנות שאינן באמצעות מערכת האון ליין

על פי  -, כפי שיוגדר ויעודכן, מעת לעת, על ידי ענבל העבודה( נוהלל 'א כנספחמצ"ב הזמנת שירות 

  צרכיה.

  :מידי. -מועד אישור קבלת ההזמנה ותחילת ביצועה הזמנות באמצעות מערכת האון ליין 

  ישוגר על ידי )כדוגמת וס"ר( הטופס על נספחיו מערכת האון ליין:  הזמנות שאינן באמצעות

 המזמין לספק באמצעות פקס ו/או דואר רגיל ו/או דואר אלקטרוני.

 ת ביצועה, אלא יחשב כמועד אישור קבלת ההזמנה ותחיל ,לאחר שיגור הטופס על ידי המזמין יום

אם התקבל דיווח אחר מהספק ו/או אם יוכח על ידו להנחת דעתה של ענבל, כי ההזמנה ו/או חלק 

 .ממנה לא הגיעו אליו

  אם אין באפשרות הספק, מכל סיבה שהיא, לבצע את ההזמנה במלואה או במקצתה, יפעל הספק

 כלהלן:

 .דעה הנ"ל תשלח באותה ההו ישלח מיד למזמין ולענבל הודעה על אי ביצוע ההזמנה

 דרך תקשורת שבה בוצעה ההזמנה.

 הודעה יפורטו הפריטים שבהזמנה אשר אין באפשרות הספק לספק והסיבות לכך.ב 

 .לעיל ( 2.1)בכפוף לסעיף   הספק רשאי להציע הצעות חלופיות 

 הזמנה המקוריקבלת הצעה חלופית על ידי המזמין תתבצע על פי תהליך ה. 

 

 

 ההזמנה למזמיןאספקת אופן   .1.1

 

באופן שבו התקבלה במשרדו   ההזמנה, למעט הספק ישלח למזמין בהתאם לבקשתו את המסמכים שנאספו  

לדרוש מהספק  ירשא המזמין  .מקרים בהם התבקש להמציא החומר באופן שונה ו/או בשל מגבלה טכנולוגית

   מידי בהתאם לצורך. באופן החומר הגשת 
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 המוזמנים למסמכים שהתקבלו אצל המזמין אי התאמה בין המסמכים .1.1

 

 יודיע על כך המזמין לספק, לאחר בין ההזמנה לחומר שנאסףהמזמין, כי קיימת אי התאמה  קבע ,

 את אי ההתאמה. השגיל

 ההתאמה תימסר לספק בהקדם האפשרי.-ההודעה על אי 

  לשביעות רצון המזמיןאת ההזמנה המתבקשתהספק מתחייב לספק מיד , . 

  יישלם שכ"ט הספק, רק בגין ההזמנה שהתבקשה מלכתחילה. עלויות איסוף החומר שלא המזמין

 תאם את ההזמנה, לרבות אגרות, יחולו על הספק.

 

 חומר רפואי/תיקי משטרהבגין שירותי איסוף  תשלום שכ"ט ואגרות  .1

 

  -אספקת חומר רפואי/ תיקי משטרה באמצעות מערכת האון ליין  .1.1

 

המוזמן בצרוף חשבון עסקה )המפרט את שכ"ט ואגרות( באמצעות מערכת האון הספק יעביר את החומר 

 .ליין

 

 -באמצעות מערכת האון לייןאספקת חומר רפואי/ תיקי משטרה שלא  .1.1

 

 באופן מרוכז, חשבונות עסקה בגין , לחודש  5 - אחת לחודש לא יאוחר מה מזמיןהספק ימסור ל

שנמסרו בפועל למזמין בחודש שחלף ו, תביעהחומר רפואי/ תיקי משטרה, שבוצע בתיק איסוף 

ובגינם לא נתקבלה הודעה על אי התאמה. חשבונות העסקה יכללו את תיאור השירותים שביצע 

 הספק בפועל בחודש שחלף, וכן את האגרות ששולמו על ידו בפועל בגין השירותים כאמור.

 סוג החיוב ) שכ"ט/ יודגש כי הספק נדרש לפרט בחשבון העסקה החודשי את הפרטים הבאים :

אגרה(, תאריך משלוח החומר למזמין ופרוט החומר שסופק לרבות שמות רופאים, שמות גופים 

 כדוגמת מכונים, בתי חולים, ביטוח לאומי )לרבות פרוט ענפים( וכיוצ"ב.

  ל לאחר אספקת התיעוד הרפואי שהוזמן ולאחר קבלת ענבשכר הטרחה והאגרות ישולמו ע"י

 ובמועד.  ה"ד על קבלתו לשביעות רצוןאישור משרד עו

 לא ישולמו בגינו שכ"ט ואגרה., תיעוד שלא הוזמן בהזמנת העבודה 

  במקרה של הזמנת חומר ע"י משרדי עוה"ד, יש להעביר חשבון שכר הטרחה ישירות למשרד עוה"ד

 המטפל. לאחר אישור החשבון ע"י עוה"ד יועברו החשבונות לענבל לתשלום.
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 ת שירותטופס הזמנ – א' לנוהל נספח 

 
 ____________ ענבל( :) תביעה' מס

 
 _____: _________ד"עו תיק מספר

 :לכבוד
      

 
 מידע איסוף הזמנת טופס

  רכוש רכב/  גוף רכב/מבנים מחזיקי/אישיות.ת/רפואה חבויות/חינוך חבויות: התביעה סוג 
 

 :__________רכב' מס:___________ עאירו תאריך:_______________________מבוטחים

:_________  לידה תאריך. ______________ז.ת' מס:_____________________  ת/נפגע שם

 :_______________________________________________________________כתובת

 ___________זהות/ מס:___________האב שם:_________זהות' מס:_________האם שם

 :הבאים מהגורמים מידע עבורנו להעתיק נא
 :חוליםקופת 

 .תיק רפואי מלא □

 :_____________________________________מרפאה/סניף-מאוחדת/מכבי/לאומית/כללית: חולים קופת □

 :_____________________________________________________________________שמות רופאים

 ________________:____________________מרפאה/סניף:__________________קודמת חולים קופת □

 :המוסד לביטוח לאומי

 שירותים/ניידות/ סיעוד/תלויים/שיקום/כללית נכות/עבודה נפגעי:מחלקות______________ סניף – לאומי לביטוח המוסד □

 (:________________________פרט) אחר/שארים/זיקנה/הכנסה הבטחה/אבטלה/מיוחדים

 (:___________________________1891 משנת מעודכן) נוספות תביעות אודות לאומי לביטוח מהמוסד מידע □

 : בתי חולים

 _____________:__________________________________________________________בתי חולים □

 :________________________________________________________מהתאריכים מיום חדר תגיליונו

 :___________________________________________________________מהתאריכים אישפוז סיכומי

 :__________________________________________________________________תיק מרפאות חוץ

 מוסדות נוספים  

 :___________________________מהתאריכים:______________________ ממכון .C.T/  רנטגן צילומי □

 (:________________________________________ילדים גן/ס"ביה שם לציין) חלב טיפת/הבריאות לשכת □

 (:__________________________________________מדויק תאונה מקום לציין) ן.ט.נ/  א.ד.מ פינוי ח"דו □

 :_______________________________________________________ושומרון יהודה, מעזה רפואי תיק □

 __________אישי' מס:__________אחר/גיוס לשכת/השיקום אגף/אישי תיק/ליקוי סעיפי:בטחון משרד/ל"צה □

 תיק משטרה מס':_______________________________________ תחנה:_______________________ □

 (:__________________________1881 משנת מעודכן) קודמות דרכים אונותת אודות ישראל ממשטרת מידע □

 _:_____________________תיק' מס:________________________________________משפט בית תיק □

 מסירת הודעה לצד ג':_________________________________________________________________ □

 (:_____________________________________________האירוע וכתובת המעסיק פרטי) :העבודה משרד □

 :__________________________________________________________________הערות/מידע אחר □

 .שלעיל הבקשות כמספר למקור מתאים/מקור רפואית סודיות על ויתור טפסי :לצרף נא
 

 . עבורנו לעיל המפורט הרפואי המידע את ___________________ לקבל נציג של כוחו את בזאת מייפה הריני:  כוח ייפוי
 

 :_________________________חתימה וחותמת:_____________________________            שם המזמין
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 ערבות הצעה -' להזמנה דנספח 

 

 תאריך________________

 :לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 ערבה הרח' 

  484ת.ד. 

 07177קריית שדה התעופה, 

 

 מס. _____________בנקאית הנדון: ערבות 

 

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

אלף שקלים חדשים(  עשרים וחמישהש"ח )במילים:  25,666 סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של

"(, בקשר עם עמידתו של המציע בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת סכום הערבותלהלן: ")

לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה עבור ענבל חברה ותיקי משטרה איסוף חומר רפואי  שירותי למתןהליך 

 (. "ענבל")להלן: לביטוח בע"מ 

מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ופי דרישתכם הראשונה בכתב,  לעאנו מתחייבים לשלם לכם,  .1

ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, כל סכום אשר יצוין 

( ימים ממועד קבלת דרישתכם 7ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ) מידיבאותה דרישה, באופן 

 במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.

יכול שתהיה לשיעורין, וכי  הען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זלמ .1

התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על 

 סכום הערבות.

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

 להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע.

 הסבה.העברה ו/או כתב ערבות זה אינו ניתן ל .5

ולם יוארך , א61.68.14כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום  .6

שדרישתכם בכתב להארכת תוקף הערבות ו/או כל  , ובלבד61.16.14של עד לתקופה על פי דרישתכם 

 דרישה על פיה תימסר לנו בכתובתנו הרשומה מטה, לא יאוחר מהתאריך האמור. 

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 בכבוד רב,  

 בנק _____________________שם ה 

 ________________________סניף  

 מספר סניף ___________________ 

 

   תאריך:______________

 חתימה של מורשי החתימה וחותמת הבנק:____________________
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 ערבות ביצוע -' להזמנה הנספח 

 

 יה(יימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכ 17 –רק על ידי המציע הזוכה ולא יאוחר מ וחתום )יוגש לענבל מלא 

 

 תאריך________________

 :לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' ערבה 

  484ת.ד. 

 07177קריית שדה התעופה, 

 

 הנדון: ערבות מס. _____________

(, "ים/המבקש"לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .1

 קרןה עבור משטרה ותיקי רפואי חומר איסוףלאשר נבחרו להיות הספקים/נותני השירות של חברתכם 

ילוק כל סכום אנו ערבים בזה כלפיכם לס, בע"מ לביטוח חברה ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית

( בתוספת "ל"הנ הקרן סכום"(, )להלן: שקלים חדשיםאלף  ארבעים)במילים: ₪  46,666עד לסך של 

 הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן )להלן:

בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמו  ,"(למדד הצמדה הפרשי"

 הממשלה לביטוחי הפנימית קרןה עבור משטרה ותיקי רפואי חומר איסוף שירותי למתןההליך במסגרת 

 (."ענבל")להלן:   בע"מ לביטוח חברה ענבל בהנהלת

 ."הערבות סכום"הקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן:  .2

 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .3

ע"י הלשכה  משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם - "מדד המחירים לצרכן" א.

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום  - "המדד החדש" ב.

 בפועל עפ"י ערבות זו.

 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - "היסודי המדד" ג.
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ההצמדה, סכום השווה להכפלת ההפרש אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי  

בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד היסודי. אם 

 יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום הקרן הנ"ל.

לאחר  )במילים: שבעה ימים(ימים  7תוך  דלעילאת סכום הערבות, לפי החישוב  םאנו מתחייבים לשלם לכ .4

קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, 

מיקוד_____, טלפון ושם איש קשר _______, )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם 

או לדרוש תחילה את הסכום האמור מאת  עד לסכום הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם

המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו לפני יום פקיעת הערבות. לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום 

 סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים, ובלבד שסך התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .5

, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה כולל( בלבד) 2619, _________עד ליום ערבות זו תישאר בתוקף  .6

 ומבוטלת. הדרישה על פי 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:_____________

 

 חתימה של מורשיי החתימה וחותמת הבנק:____________________


