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 . 1פרק - 1כללי
 .1.1ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן" :ענבל" ו/או "המזמינה") הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של
ממשלת ישראל המספקת שירותי ייעוץ וכיסוי ביטוחי ושירותים פיננסים מגוונים עבור ממשלת ישראל
והגופים שבשליטתה בכפוף להחלטות ומדיניות הממשלה.
 .1.2אחד משירותיה הינו ניהול בנאמנות של הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה (להלן" :הקרן הפנימית") אשר
הוקמה במטרה להעניק כיסוי ביטוחי ליחידות הממשלתיות בהתאם למדיניות האוצר והחלטות החשב
הכללי.
 .1.3במסגרת תפקידה של ענבל כמנהלת הקרן הפנימית ,היא אמונה על מתן כיסוי ביטוחי למבנים שבבעלות
הממשלה או באחזקתה ,כיסוי למגוון הציוד והתכולה שבבעלותן ובאחזקתן של היחידות הממשלתיות
השונות וכן ,כיסוי לכלי רכב ממשלתיים.
 .1.4הכיסוי הביטוחי שמעניקה הקרן הפנימית חל על מגוון רחב של אירועים ביטוחיים ,לרבות נזקים
הנגרמים מאש .מתוקף תפקידה של הקרן ובהתחשב באופיים של המבנים ,הציוד וכלי הרכב אשר נחוצים
לצורך שמירת יכולת תפקודו של השירות הממשלתי ,נדרש טיפול מהיר ויעיל בנזקים במבנים ,בציוד
ובכלי הרכב האמורים.
 .1.5במסגרת הטיפול בתביעות רכב ורכוש ענבל נדרשת למנות בעת הצורך ,חוקרי דליקות לצורך זיהוי מקור
וסיבת נזק האש.
 .1.6מטרת החקירה הינה לבדוק האם קיימת אחריות כלשהי של צדדים שלישיים לאירוע הדליקה ,וזאת
במטרה לתבוע את הנזק הכספי שנגרם כתוצאה מהאירוע (לעיתים גם בתחום הרכב נדרש למנות חוקרי
דליקות).
 .1.7ענבל פונה בזאת לקבלת שירותי חקירת דליקה מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל כפי שיפורט בהמשך
(להלן" :הליך לקבלת הצעות" ו/או "ההליך") ומזמינה מציעים פוטנציאליים העומדים בתנאי הסף
המפורטים להלן להגיש את הצעותיהם עבור השירותים באחד משני הסלים כדלקמן:
סל מס'  :1חקירת דליקה על-ידי חוקר דליקות  -ימונו על-ידי ענבל כאשר אין חשד לכשל חשמלי שגרם
לפרוץ האש (הגורם לדליקה הוא הצתה או חומר דליק).
סל מס'  :2חקירת דליקה על-ידי מהנדסי חשמל ומתן ייעוץ הנדסי וחוות דעת לגבי שיקום והיקף נזקי
רכוש  -ימונו על-ידי ענבל כאשר מדובר בחשד לכשל חשמלי שגרם לפרוץ האש.
המזמינה תבחר עד שלושה מציעים זוכים עבור כל סל.

 .1.8הגדרות
להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:
ענבל ו/או המזמינה

ענבל חברה לביטוח בע"מ.
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אתר האינטרנט הרשמי של ענבל חברה לביטוח בע"מ אשר

אתר האינטרנט של ענבל

כתובתה.www.inbal.co.il :
ועדת המכרזים של ענבל.

ועדת מכרזים

ישראל.

המדינה

מדינת

המציע

מציע שהגיש את הצעתו ואשר הוריד את טפסי ההליך מאתר
האינטרנט של ענבל WWW.INBAL.CO.IL :והגיש הצעה
בכתב למזמינה.

מציע זוכה

כל אחד מהמציעים שהצעתו נבחרה ע"י ועדת המכרזים כהצעה
הזוכה ,אשר המציא את כל האישורים הנדרשים לאחר בחירתו
כאמור ,וענבל חתמה איתו על הסכם התקשרות.

חוקר דליקות

חוקר שריפות אשר עבר הכשרה כחוקר דליקות מטעם המשרד
לביטחון פנים או רשות הכבאות או אגודת חוקרי השריפות
בישראל .NFPA / IAAI

מהנדס חשמל חוקר דליקות

מהנדס חשמל בעל רישיון בתוקף מטעם משרד העבודה אשר עבר
הכשרה כחוקר דליקות מטעם המשרד לביטחון פנים או רשות
הכבאות או אגודת חוקרי השריפות בישראל .NFPA / IAAI

אחראי מקצועי מטעם ענבל

מנהלת אגף תביעות רכב ורכוש בענבל ו /או כל מי שימונה
מטעמה.

אחראי על ההליך מטעם ענבל

עו"ד מורן שרפמן ,אגף רכש ומכרזים.

 .1.9לוחות זמנים להליך
מועד

הפעילות
מועד פרסום ההליך

 1בנובמבר 2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 11בנובמבר  2020בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת ההצעות
(הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תבחן במסגרת ההליך)

 23בנובמבר  2020בשעה 14:00

תוקף ההצעה

 120ימים מהמועד האחרון להגשת
ההצעות .למזמינה אופציה להארכת
תוקף ההצעה ב 60-ימים נוספים.

המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים המנויים לעיל,
בהודעה שתפורסם למציעים באתר ענבל ,ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
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 .1.10תקופת ההתקשרות
 .1.10.1תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה ,תהיה  36חודשים החל ממועד החתימה על החוזה על-ידי
הצדדים (להלן" :תקופת ההתקשרות").
 .1.10.2ענבל בלבד תהיה רשאית ,בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה ,להאריך את תקופת ההתקשרות
לתקופה נוספת או למספר תקופות שלא יעלו יחד על  24חודשים (להלן" :תקופת ההתקשרות
המוארכת") .מימוש זכות הברירה ,ייעשה באמצעות הודעה מראש למציע הזוכה ,לפחות  30ימים
לפני תום תקופת ההתקשרות ובכפוף להוראות ההסכם בנושא זה.
 .1.10.3יובהר כי בתקופת ההתקשרות המוארכת ,אם וכאשר תמומש ,יחולו הוראות ההסכם המקורי,
לרבות הוראות הנוגעות לתמורה ,בשינויים המחויבים.
 .1.10.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי למזמינה הזכות להביא את הסכם ההתקשרות לידי
סיום ,מכל סיבה שהיא וללא צורך בכל נימוק ,ובתנאי שניתנה על כך הודעה מוקדמת של  30ימים
בכתב ומראש.
 .1.11התמורה
בעבור ביצוע השירותים המבוקשים כמפורט בפרק  2להזמנה זו ,תשלם המזמינה למציע הזוכה תמורה
כדלקמן:
 .1.11.1תשלום עבור חקירת דליקה על-ידי חוקר דליקות או מהנדס חשמל חוקר דליקות  -סך של 2,800
ש"ח (בתוספת מע"מ) לחקירה אחת .המחיר כולל הגשת דו"ח ערוך בכתב לבית משפט.
 .1.11.2תשלום עבור מתן ייעוץ הנדסי וחוות דעת לגבי שיקום והיקף נזקי רכוש  -המזמינה תשלם שכר
טרחה בהתאם לשעות העבודה וזאת לפי תעריף ההתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים כקבוע
בהוראת התכ"מ מס'  13.9.2.1בפרק העוסק נותני שירות חיצוניים ,יועצים לניהול (מקצועות
שונים) .בתעריף עבור "יועץ "/ "1יועץ " / "2יועץ  "3וזאת בהתאם לשנות הניסיון של המציע.
 .1.11.3התשלום שלעיל אינו כולל הגעה לבית משפט ,מתן עדות ומתן שירותי ייעוץ במידת הצורך .תשלום
עבור כך יינתן בהתאם לשעות העבודה לפי תעריף ההתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים כקבוע
בהוראת התכ"מ מס'  13.9.2.1בפרק העוסק נותני שירות חיצוניים ,יועצים לניהול (מקצועות
שונים) .בתעריף עבור "יועץ "/ "1יועץ " / "2יועץ  "3וזאת בהתאם לשנות הניסיון של המציע .לא
תינתן תמורה עבור זמן הנסיעה.
 .1.11.4למען הסר ספק ,התמורה המפורטת בסעיפים  1.11.1ו 1.11.2-הינה סופית ומוחלטת וכוללת בתוכה
את כלל הוצאותיו האפשריות של המציע .המציע לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום או הטבה אחרת
ו/או נוספת בשל ביצוע השירותים המבוקשים ,לרבות תשלומים בעד הוצאות טלפון ,נסיעה ,זמן
נסיעה ,דואר ,צילומים ,הדפסות ,אש"ל וכדומה.
 .1.12פרסום מסמכי ההליך
מסמכי המכרז יפורסמו באתר ענבל .במידה ויהיו עדכוני מועדים ו/או הבהרות ו/או תיקונים במסגרת
המכרז ,יפורסמו השינויים באתר ענבל ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל ואת המציעים.
על המציע חלה החובה ,טרם הגשת הצעתו ובכל שלב משלבי ההליך ,להיכנס לאתר ענבל ולהתעדכן באופן
שוטף בדבר השינויים ,ההבהרות והעדכונים אם וככל שיבוצעו על ידי ענבל .מציע אשר לא יגיש את
הצעתו בהתאם לשינויים ,ההבהרות והעדכונים ,במידה ואכן פורסמו ,הצעתו עלולה להיפסל.
חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794-INBAL Insurance Company Ltd.

5

 .1.13אשת הקשר
אשת הקשר מטעם המזמינה בכל הקשור למכרז זה היא עו"ד מורן שרפמן .כל פנייה במסגרת הליך זה
תעשה בכתב בלבד לכתובת הדוא"ל M3520@inbal.co.il :כל הפניות בגין הליך זה ייעשו לאשת הקשר
בכתב בלבד באמצעות המייל המצוין לעיל (על המציע החובה לוודא שהפנייה הגיעה ליעד המבוקש,
באמצעות קבלת אישור במייל חוזר).
 .1.14נוהל העברת שאלות ובירורים
 .1.14.1שאלות המציעים תוגשנה בכתב באמצעות הדוא"ל הנ"ל וזאת עד ליום  11בנובמבר  2020בשעה
 .14:00תשובות לשאלות ההבהרה תפורסמנה במכתב ההבהרות באתר ענבל .
 .1.14.2מובהר בזאת כי רק הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת ו/או תשובה אשר
ייערכו בכתב על-ידי ענבל ,יחייבו את ענבל ואת המציעים .
 .1.15מסירת ההצעות
 1.15.1יש להגיש את ההצעה במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי
המזמינה בבית ענבל ,ברחוב הערבה  ,3קריית שדה התעופה ,בימים א'-ה' בין השעות - 08:00
( 16:00למעט ערבי חג ,חגים וימי חול המועד) ,לא יאוחר מיום  23בנובמבר  2020בשעה 14:00
בדיוק (להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות").
על המעטפה יש לציין" :הליך מס'  - 35/2020מכרז פומבי לקבלת שירותי חוקרי שריפות
ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ -
לידי עו"ד מורן שרפמן"' -יש לציין מספר סל אליו מוגשת ההצעה.
 1.15.2במעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים ,באחריות המציע לוודא כי מוסר ההצעה מטעמו ימלא
את הפרטים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה (שם המוסר ,מספר ת.ז .של המוסר וחתימת
המוסר) על גבי טופס אישור הגשה שייתן לו המאבטח בבית ענבל.
 1.15.3במעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים ,באחריות המציע לוודא כי קיבל לידיו אישור על הגשת
ההצעה (טופס לבן) וכי העתק מאישור הגשת ההצעה לתיבת המכרזים (טופס ורוד) ישודך
למעטפה.
 1.15.4כל הצעה שלא תתקבל עד המועד האחרון להגשת ההצעות תפסל ולא תבחן במסגרת ההליך.
 1.15.5יודגש כי הצעות אשר לא תגענה לתיבת המכרזים עד למועד והשעה שנקבעו לעיל ,לא תתקבלנה
ולא תידונה בהתאם להוראות תקנת משנה (20ב) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג( 1993-להלן:
"התקנות").
נבקש להדגיש כי סוגיית פסילת ההצעה בשל איחור בהגשתה אינה ניתנת לערעור .המציעים יהיו
מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן ,בקשר עם הפעלת
סמכויותיה של ענבל בעניין זה ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.
 .1.16מספר המציעים הזוכים
 .1.16.1בכוונת המזמינה להתקשר עם עד שלושה מציעים זוכים עבור כל סל (כאמור בסעיף  1.7לעיל)
אשר יקבלו את הציונים הגבוהים ביותר בהליך וזאת בהתאם לצרכי ענבל ולשיקול דעתה
הבלעדי.
חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794-INBAL Insurance Company Ltd.
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 .1.16.2למזמינה שמורה הזכות ,עד לתום תקופה של שנתיים ,לפנות למציעים שלא הוכרזו כזוכים
בהליך ,בהתאם לדירוגם ומיקומם ,ככל שיעלה הצורך בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ,לרבות
במקרה של עזיבת מציע או עקב הגדלת היקף העבודה הדורש מציע זוכה נוסף ,ולהגדירם
כמציעים זוכים ולקבל מהם השירותים המבוקשים בהליך .במקרה זה ,יהא על המציע להצהיר
כי הינו עומד בתנאי הסף המפורטים בהזמנה במועד ההתקשרות עמו.
 .1.16.3לענבל שמורה הזכות להתקשר עם מציעים נוספים בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.
 .1.16.4לענבל שמורה הזכות לצאת להליך משלים /נוסף ככל שיעלה הצורך לכך.
 .1.17העדר חובה לקבל הצעה כלשהי
 1.17.1המזמינה רשאית בכל עת ,על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,כפי שתמצא לנכון ,לשנות את
תנאי ההליך ,להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית /מערכתית/
אחרת ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'.
 1.17.2עוד מובהר כי המזמינה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לשקול בין יתר שיקוליה את כושרו של
המציע ,ניסיונו בביצוע עבודות דומות ,לרבות עבודות קודמות שבוצעו עבורה ו/או עבור גופים
ציבוריים אחרים לרבות בחינת יכולתו הארגונית והכלכלית של המציע ו/או כל שיקול ו/או נימוק
אחר ,כפי שתמצא לנכון.
 1.17.3מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה ,המזמינה תהיה רשאית שלא למסור את העבודות נשוא מכרז
זה למציע בעל הניקוד הגבוה ביותר ,וזאת אם יתברר לה ,על פי בדיקות שתערוך ,ועל פי שיקול
דעתה המקצועי ,כי לגופים ציבוריים אחרים יש ניסיון רע עם המציע ובמקרה שהמציע הינו
תאגיד ,עם היחידים והגופים השולטים בו ו/או הפועלים מטעמו .כמו כן ,המזמינה אינה
מתחייבת להיקף עבודה כלשהו ,אם בכלל ,והכל בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.
 1.17.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא המזמינה רשאית ,אך לא חייבת ,לדחות כל הצעה שאיננה שלמה
ו/או ברורה ,או שאינה ערוכה על פי דרישות מסמכי המכרז ,וזאת עפ"י שיקול דעתה הסופי
והבלעדי של המזמינה.
 1.17.5המזמינה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות למציע ו/או לצדדים
שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו
של מציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן ,לרבות בעניין המצאת כל מסמך ,אישור ,היתר או רישיון
כנדרש לפי תנאי מכרז זה ,ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף ,ובלבד שכל מסמך,
רישיון ,אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות.
 1.17.6המזמינה שומרת לעצמה את הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם
מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת וועדת המכרזים של
המזמינה.

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794-INBAL Insurance Company Ltd.
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 .2פרק  - 2הגדרת השירותים המבוקשים
 .2.1מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר במסמכי מכרז זה ,השירותים המבוקשים עבור נזקים בתחום
הרכוש ועבור נזקים בתחום כלי רכב יהיו כהגדרתם בפרק זה ועל המציע לספק אותם באופן מלא (להלן:
"השירותים" ו/או השירותים המבוקשים"):
.2.1.1

סל מס'  :1חקירת דליקה על-ידי חוקר דליקות  -חקירה כאשר גורם הדליקה אינו כתוצאה
מכשל חשמלי שגרם לפרוץ האש  -הצתה או שימוש בחומר דליק.

.2.1.2

סל מס'  :2חקירת דליקה על-ידי מהנדסי חשמל -
( )1חקירת דליקות שנגרמו כתוצאה מכשל חשמלי  -למשל; אש שפרצה מלוח חשמל ,גנרטורים,
חדרי שרתים ,מתקני חברת חשמל ,גופי תאורה וכדומה.
( )2מתן שירותי ייעוץ לגבי שיקום והיקף הנזק בתביעות בהן קיים נזק לציוד חשמלי /
אלקטרוני.

 .2.2אופן חלוקת העבודה
כאמור בסעיף  1.7לעיל ,המזמינה תבחר עד שלושה מציעים זוכים עבור כל סל .חלוקת העבודה בין
הזוכים בכל סל תהא שוויונית ותתבצע באמצעות מערכת הקצאות אוטומטית .עם זאת ,ייתכנו מקרים
בהם המזמינה תאלץ למנות זוכה באופן ידני בהתאם לצרכיה כדלקמן:


מקרים בהם השמאי בתיק השריפה ימליץ בהתאם לממצאים בשטח למנות חוקר דליקות ספציפי
בהתאם לסוג האירוע /נסיבות המקרה /היקף הנזק /מומחיות מיוחדת/סיווג בטחוני וכדומה.



מקרים בהם מערכת ההקצאות האוטומטית בחרה חוקר דליקות /מהנדס חשמל והתברר כי חוקר
הדליקות שנבחר מונה כבר על-ידי גורם אחר באירוע (חברת ביטוח למשל).



בעת חלוקת העבודה רשאית המזמינה להתייחס לגורמים נוספים כגון :צרכי המזמינה ,מורכבות
העבודה ,מאפייניה והיקפה ,התמחות ומומחיות וניסיון המציע ,זמינות ,רגישות בטחונית וכן ניגודי
עניינים קיימים או צפויים.

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794-INBAL Insurance Company Ltd.
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 . 3פרק  - 3תנאי סף
תנאי סף להשתתפות בהליך הינו עמידת המציע בעצמו ,בכל התנאים הבאים במצטבר ,במועד האחרון להגשת
הצעות:
 .3.1מתן השירותים המבוקשים המפורטים בפרק  2לעיל במלואם.
המציע יצהיר כי יש ביכולתו לספק את כל השירותים המפורטים בפרק  2לעיל ,בסל אליו מוגשת הצעתו.
 .3.2המציע אינו שותף בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר וכן אינו בניגוד עניינים עם מתן השירותים לענבל
חברה לביטוח בע"מ ו/או למדינת ישראל.
 .3.3תנאי סף מנהליים למציע


עוסק מורשה או תאגיד  -המציע עצמו הוא תאגיד רשום בישראל כדין או עוסק מורשה לפי חוק מס
ערך מוסף ,התשל"ו .1975 -



על המציע עצמו להחזיק בכל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו (להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") כמפורט להלן:
א .אישור תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה מפקיד השומה ו/או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין
בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף התשל"ו.1975 -
ב .אישור תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס
הכנסה [נוסח חדש].
ג .תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  -תצהיר בכתב של המציע בדבר היעדר הרשעות
בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א-
 1991ולפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-וכן בדבר קיום הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח.1998-

 .3.4תנאי סף מקצועיים עבור סל מס'  :1חקירת דליקה על-ידי חוקר דליקות:
 .3.4.1המציע או מי מטעמו אשר יספק את השירותים בפועל הינו חוקר דליקות בעל ותק מקצועי של חמש
שנים לפחות בתחום חקירת דליקות.
 .3.4.2כל נותני השירות מטעם המציע ,המשמשים כחוקרי דליקות ויספקו את השירותים בפועל ,עברו
הכשרה כחוקר דליקות מטעם המשרד לביטחון פנים ו/או רשות הכבאות ו/או אגודת חוקרי
השריפות בישראל .IAAI\NFPA
 .3.4.3המציע או מי מטעמו אשר יספק את השירותים בפועל ,הפיק לכל הפחות  20דו"חות חקירת דליקה
במהלך השנתיים האחרונות (החל מיום  1בנובמבר .)2018
 .3.5תנאי סף מקצועיים עבור סל מס'  :2חקירת דליקה על-ידי מהנדס חשמל:
 .3.5.1כל נותני השירות מטעם המציע אשר יספקו את השירותים בפועל ,הינם מהנדסי חשמל בעלי
רישיון בתוקף מטעם משרד העבודה.
חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794-INBAL Insurance Company Ltd.
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 .3.5.2המציע או מי מטעמו אשר יספק את השירותים בפועל ,בעל ותק מקצועי של חמש שנים לפחות
בתחום השירותים המבוקשים בסל מס' .2
 .3.5.3כל נותני השירות מטעם המציע ,אשר יספקו את השירותים בפועל ,הינם מהנדסי חשמל בעל רישיון
בתוקף מטעם משרד העבודה אשר עברו הכשרה כחוקרי דליקת מטעם המשרד לביטחון פנים ו/או
רשות הכבאות ו/או אגודת חוקרי השריפות בישראל .IAAI\NFPA
 .3.5.4המציע או מי מטעמו אשר יספק את השירותים בפועל ,הפיק לכל הפחות  20דו"חות חקירת דליקה
במהלך השנתיים האחרונות (החל מיום  1בנובמבר .)2018

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794-INBAL Insurance Company Ltd.
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 .4פרק  - 4פירוט המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו
מציע העונה על התנאים המפורטים ומעוניין להשתתף בהליך ,יגיש הצעתו במסירה ידנית לתיבת המכרזים
כמפורט בסעיף  1.15לעיל.
על המציע להגיש את הצעתו בקלסר עם חוצצים על-פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל חוצץ את
הכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמפורט להלן:
 4.1חוצץ  - 1תנאי סף מנהליים


אישור עוסק מורשה או תאגיד  -יש לצרף מסמך המעיד כי המציע הינו ישות משפטית רשומה כדין
בישראל (תעודת התאגדות /רישום כחברה ו/או כעוסק מורשה).



אישור ניהול ספרים כדין  -על המציע לצרף את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו (להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") כמפורט להלן:


אישור תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה מפקיד השומה ו/או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין
בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף התשל"ו.1975 -



אישור תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס
הכנסה [נוסח חדש].



כל מסמכי ההליך כשהם חתומים בראשי תיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת המציע.



מכתבי הבהרה  -ככל שיפורסמו באתר ענבל .המסמכים יצורפו כשהם חתומים בכל עמוד בראשי
התיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת המציע.



מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו ,יצרף להצעתו אישור
ותצהיר כמשמעותם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב .1992 -



עבור סל מס'  - 2יש להציג רישיון מהנדס חשמל מטעם משרד התחבורה (בתוקף).

 4.2חוצץ  - 2נספח תצהירים.
 הגשת נספח א'  -ב' להזמנה.
את התצהירים יש למלא באמצעות מחשב ולא בכתב יד ,לשם כך יצורף למסמכי ההזמנה הנספחים
בקובץ  .WORDלאחר מילוי הטופס יש להדפיסו ,להחתימו כדין ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה .יובהר
כי אין לשנות כל פרט מנספח זה .על המציע להצהיר כמשמעותם בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות
(נוסח חדש) ,התשל"א  ,1971 -לחתום בסוף כל תצהיר בחתימה מלאה וכן להחתים עורך דין לצורך
אימות חתימתו.


צירוף  2דו"חות חקירה אשר נכתבו על-ידי המציע וצוינו במסגרת נספח ב' להליך וזאת לצורך מתן
ניקוד כמפורט בפרק  5למסמכי ההליך.



תעודות בגין תחומי התמחות של המציע הרלוונטיים לשירותים המבוקשים (ככל שקיימות) וזאת
לצורך מתן ניקוד כמפורט בפרק  5למסמכי ההליך.

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794-INBAL Insurance Company Ltd.
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יש לוודא הגשת כל הנספחים והמסמכים הנדרשים כשהם מלאים וחתומים כנדרש.
 4.3חוצץ  - 4הסכם התקשרות
הגשת נספח ג' (הסכם ההתקשרות על נספחיו).
על המציע להגיש את נספח ג' להליך (הסכם התקשרות) בשני העתקים חתומים על-ידו כדין .על המציע
לחתום על הנספחים בראשי תיבות וזאת להבעת הסכמתו לנוסח האמור בהם .בעמוד האחרון של ההסכם,
תחת הכותרת "זוכה" יש לחתום בחתימה מלאה של מורשי החתימה במציע ובחותמת המציע.
 4.4חתימה על ההצעה:
המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת המציע (במידה ורלוונטי) בכל מקום בו התבקש .בכל
יתר העמודים בהם לא נדרשה חתימת המציע באופן מפורש ,לרבות מסמכי ההצעה וכל דף נייר אחר שיוגש
יחד עם ההצעה ,בין אם נערך על ידי המציע ובין אם נערך על ידי המזמינה ,יחתום המציע בראשי תיבות.
מציע שלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת הצעתו.
 4.5מספר העותקים של ההצעה:
על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד מקורי למעט החוזה אותו יש להגיש בשני עותקים חתומים כדין.
העותקים אשר יוגשו יהיו חתומים בחתימות מקוריות (לא צילום).
על המציע להשאיר ברשותו העתק נאמן למקור של ההצעה בשלמותה.
יובהר ,כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין העותק הקשיח שהוגש לבין העתק המענה הדיגיטלי,
המזמינה תפרש סתירות או אי-התאמות אלו ,ופרשנותה תחייב את המציע.
 4.6שינויים אסורים בהצעה:
 .4.6.1למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בהזמנה על נספחיה ,והוא חייב
למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בהזמנה על נספחיה.
 .4.6.2כל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההזמנה על כל נספחיה ,בתנאי החוזה ובנספחיו ו/או כל
הסתייגות על ידי תוספת בגוף המסמכים ,או במסמך נפרד ,או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום
לפסילת ההצעה.
הערה כללית :לענבל הזכות לדרוש מהמציע השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים
למצגים שניתנו בהתאם להזמנה ,לרבות בקשר לכישוריו ,מקצועיותו ,ניסיונו ,אמינותו והאמצעים
העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על-פי החוזה ,וכן לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של
תנאי ההשתתפות (לרבות ביקור באתר החברה ו/או קיום ראיונות ותשאולים כנדרש) .המציע יעמיד
לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור והכל בכפוף לכל דין.

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794-INBAL Insurance Company Ltd.
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.5

פרק  - 5אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה
בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים:
 5.1שלב  - 1עמידה בתנאי סף
בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,ותיבדק עמידת
המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים .רק הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב השני.
 5.2שלב  - 2בדיקת איכות ההצעות (סך הניקוד עבור שלב זה  -עד  100נקודות).
איכות ההצעות תיבדק על פי הקריטריונים והניקוד המקסימלי בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן:
ניקוד מקסימלי

אמת מידה
1

ותק מקצועי  -עבור כל שנת ותק מעבר לנדרש בתנאי עד  12נקודות (עבור  12שנות ותק
הסף בסעיף  3.4.1ובסעיף  3.5.2לעיל יקבל המציע נקודה מעבר לנדרש בתנאי הסף).
אחת.

2

מספר דו"חות חקירת דליקה כאמור בתנאי הסף בסעיף עד  8נקודות.
 3.4.3ו 3.5.5-לעיל-
עבור  21עד  40דו"חות חקירה אשר נכתבו במהלך
השנתיים האחרונות  4 -נקודות
עבור  41עד  60דו"חות חקירה אשר נכתבו במהלך
השנתיים האחרונות  8 -נקודות

3

ניסיון המציע בכתיבת דו"חות במהלך השנתיים עד  5נקודות.
האחרונות עבור חברות ביטוח ו/או גוף ממשלתי (לרבות
המזמינה).

4

תחומי התמחות מיוחדים של המציע הרלוונטיים עד  10נקודות (עבור חמש תעודות/
לשירותים המבוקשים (לדוגמא :כימיה ,מכונאות רכב ,תחומים לכל היותר).
תעודת חשמלאי מוסמך ,קיום מעבדה ועוד)  2 -נקודות יש לצרף הוכחה על-ידי הצגת תעודה.
לכל תחום.
המציע יציין במסגרת נספח ב' את פרטי ההתמחות וכן
יציג את התעודה הנדרשת להוכחת ההתמחות .ניתן
לצרף תעודות של עובדים במציע אשר בעלי תחומי
מומחיות.

5

בחינת דו"ח חקירה  -המזמינה תבחן  2דו"חות חקירה עד  20נקודות (עד  10נקודות עבור כל
דו"ח שייבחן).
שנכתבו על-ידי המציע.
המזמינה תתייחס ,בין היתר ,לאיכות הדו"ח ,מורכבותו,
יכולת ניסוח ,מבנה הדו"ח ,אופן ההצגה והתאמתו
חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
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לצרכי המזמינה.
6

המלצות  -המזמינה תפנה לפחות לשניים מאנשי הקשר עד  15נקודות ( 7.5נקודות לכל חוות
אשר נכתב עבורם דו"ח חקירה אשר צוין במסגרת נספח דעת).
ב' וזאת לצורך קבלת חוות דעת בנוגע למציע.
המזמינה תשאל שאלות בדבר מקצועיות המציע ,איכות
השירות המוענק על-ידו ו/או כל עניין אחר לשיקול
דעתה.
* למזמינה שמורה הזכות לבחור למי לפנות לשם קבלת
חוות דעת ,והיא רשאית לפנות לכל אחד מאנשי הקשר
שצוינו על ידי המציע על גבי נספח ב' .בנוסף ,למזמינה
שמורה הזכות לנקד חוות דעת אחת על-פי ניסיונה מול
המציע.
סך הניקוד לשלב מס'  70 - 2נקודות

 ציון סף :הציון המינימלי על מנת לעבור לשלב הריאיון האישי  50 -נקודות
רק מציע אשר יצבור לפחות  50נקודות מתוך  70הנקודות האפשריות ,יעבור לשלב הריאיון האישי.
מבלי לגרוע מן האמור ,ענבל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את ציון הסף האמור בהתאם לשיקול דעתה
ומנימוקים שיירשמו .למזמינה תהא הזכות לעדכן /לבטל את ציון הסף לשלב הראיון האישי ,ולקבוע כי כל
המציעים שעמדו בתנאי הסף ונוקדו בשלב האיכותי  -יוזמנו לראיון אישי ,והכל בהתאם לשיקול דעתה
וצרכי חברת ניהול המערכת.
 5.3שלב  3ריאיון אישי  -עד  30נקודות.
הניקוד בריאיון האישי יינתן על בסיס התרשמות מהמציע על פי הקריטריונים הבאים :הפגנת ידע
ומקצועיות בתחום השירותים המבוקשים ,התרשמות מיכולת המציע לספק את השירותים המבוקשים
באופן המותאם לצרכי המזמינה ,התרשמות מהזמינות והמוטיבציה של המציע והתרשמות כללית
מהמציע.
סיכום המשקולות לבחינת ניקוד המציע:
רכיב

משקל

ותק המציע

עד  12נקודות

מספר דו"חות חקירת דליקה

עד  8נקודות

ניסיון המציע בעבודה מול חברות ביטוח עד  5נקודות

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
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תחומי התמחות מיוחדים של המציע

עד  10נקודות

בחינת דו"ח חקירה

עד  20נקודות

המלצות

עד  15נקודות

ריאיון אישי

עד  30נקודות

סך כל הרכיבים = הציון הסופי של המציע
המזמינה תבחר עד שלושה מציעים בעלי הציון הגבוה ביותר בכל סל והם יוכרזו כזוכים בהליך.
 5.4לצורך בדיקת ההצעות ענבל רשאית להשתמש בידע המקצועי העומד לרשותה ,ובמקורות מידע מהימנים,
וביניהם מידע ציבורי על המציע ,ניסיון בעבודה עם המציע ,חוות דעת יועצים מקצועיים ,וכן כל מקור
מידע אמין אחר.
 5.5המזמינה או מי מטעמה רשאית לבקש ממציע לבאר פרט מסוים מתוך הצעתו ,להשלים פרט חסר מתוכה,
או להמציא מסמך נוסף או חלופי המוכיח את עמידתו בתנאי המכרז ובתנאי הסף של המכרז ,וזאת בתוך
פרק זמן קצוב .אי מענה לפניה כאמור ,או מענה שלא בפרק הזמן שהוגדר עלול לגרום לפסילת ההצעה.

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
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 .6פרק  - 6דרך בחינת ההצעות
 6.1הגשת ההצעה
 6.1.1הגשת ההצעה משמעה שהמציע סבור כי הינו עומד בתנאי הסף האמורים לעיל ,הבין את מהות
העבודה ,הסכים לכל תנאיה ובטרם הגיש את הצעתו ,קיבל את מלוא המידע האפשרי ,בדק את כל
הנתונים ,הפרטים והעובדות ,ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או
תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה ,על כל פרטיו וחלקיו.
 6.1.2הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ההליך על נספחיו ,לרבות החוזה על
נספחיו וההבהרות להליך אם תהיינה והכול בלא שינוי ו/או תוספת.
 6.1.3הצעה שהוגשה ,על כל צרופיה ,תעמוד בתוקפה במשך  120ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת
ההצעות ,ו/או  60ימים נוספים בכפוף להארכת המועד ע"י ענבל.
 6.1.4המציע מתחייב כי כל הנתונים ,הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם נכונים ומלאים .המציע
מתחייב כי הצעתו משקפת באופן מהימן ,תקף ומדויק את המציע ופועלו .ידוע למציע כי מילוי
פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת הצעתו לאלתר.
 6.2דרך בחירת ההצעה הזוכה בהליך
המזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו על-פי הזמנה זו כדלקמן:
שלב א'



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



תנאי סף  -בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף .המזמינה רשאית לפסול כל הצעה שלא עמדה
בתנאי הסף ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים ו/או אם יתגלה כי פרט
מפרטי ההצעה הינו שגוי ,לא נכון או לא מלא.

שלב ב'

שלב ג'



ניקוד ההצעות על פי אמות המידה -בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם לאמות המידה
המפורטות בפרק  6לעיל וקביעת ניקוד ההצעות.



ציון סף  -בחינת הניקוד הכולל של ההצעות ובדיקה האם הן עברו את ציוני הסף הנדרשים.



ציון משוקלל של כלל ההצעות  -קביעת הניקוד סופי של ההצעות.



בחירת מציע/ים זוכה/ים.



הודעות זכיה/דחיה לכלל המציעים  -שליחת הודעות זכיה/דחיה לגבי תוצאות ההליך וכן
דרישה מהמציע הזוכה לשליחת האישורים הנדרשים ופרטי פתיחת ספק חדש במערכת.

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
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 6.3איסור הפצת מסמכי ההזמנה
כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם מפורסמים באתר ענבל לשם הגשת הצעות
במסגרת הליך זה .המציע אינו רשאי להעתיקם ,לשנותם ,לצלמם ,להעבירם לאחר או להשתמש בהם
למטרה אחרת כלשהי.
 6.4הודעה על תוצאות ההליך
הודעות על תוצאות ההליך יימסרו בדואר אלקטרוני לכל המציעים כמצוין בהצעתם בנספח א' להזמנה.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי לא יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות ההזמנה ,והיא לא תחייב את
המזמינה בכל צורה שהיא ,אלא אם נמסרה בכתב ו/או בדוא"ל על פי הוראות סעיף זה .מובהר בזאת כי אין
במשלוח הודעת הזכייה כדי לחייב את המזמינה ,כל עוד לא הושלמה ההתקשרות ובכלל זה חתימת
המזמינה על הסכם ההתקשרות והמצאת כל המסמכים הנדרשים.
 6.5זכות עיון
6.5.1

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו
בתוספת הסבר מפורט .מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד
מקצועי שלו מסכים לכך כי במקרה שענבל תתבקש להציג את ההצעה הזוכה ,תהא ענבל רשאית
להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו או כל דורש כדין אחר .מודגש בזאת כי
חשיפת החלקים המסומנים ,בעת דרישה ,יעמוד במבחן וועדת המכרזים בענבל והינו מצוי בשיקול
דעתה הבלעדי .ענבל מתחייבת לידע את המציע על דרישה לעיין בהצעתו ועל החלטת וועדת
המכרזים.

6.5.2

מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו/או מקצועיים יהא מנוע מלדרוש
חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה .מובהר כי אין מן
האמור לגרוע מסמכותה של וועדת המכרזים על פי דין ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של
ההצעה ,וזאת לפי שיקול דעתה המלא.

6.5.3

זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא זכתה תינתן לכל דורש על-פי דין וענבל רשאית
לדרוש תשלום סביר עבור ההוצאות שיהיו כתוצאה מהעיון בהצעה/הצעות הזוכה/זוכות.

 6.6תנאים מקדימים לכניסתו לתוקף של חוזה ההתקשרות
 .6.6.1עם משלוח ההודעה למציע הזוכה תשלח אליו המזמינה את רשימת האישורים הנדרשים וטופס
פרטי פתיחת ספק חדש במערכת .על המציע לשלוח לענבל את האישורים הנדרשים והטופס האמור
מלא על כל פרטיו.
 .6.6.2יובהר כי כניסת החוזה לתוקף תהא רק לאחר חתימת המזמינה על החוזה באמצעות מורשי
החתימה שלה וכל זאת לאחר המצאת כלל האישורים שנדרשו מהמציע הזוכה.

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
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 .7פרק  - 7התחייבויות המציע
 7.1עובדי המציע
7.1.1

המציע מתחייב לתת את כל השירותים המבוקשים בעצמו .האחריות הכוללת לקבלת השירותים
מוטלת על המציע בלבד.

7.1.2

המציע בלבד הינו אחראי כלפי כל המועסקים על ידו לפי דיני העבודה ,הנזיקין והוראות כל דין .כן
יהיה המציע לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידו ,או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו
למטרות חוזה זה .אם על אף האמור תחויב ענבל לשאת בחבות או לעשות מעשה כלשהו ,יפצה
אותה על כך המציע באופן מלא ומיד עם דרישתה הראשונה בכתב של ענבל.

 7.2חובת דיווח של המציע לגבי שינויים ו/או עדכונים במציע
המציע מחויב לעדכן את המזמינה בכל שינוי שיחול באלו מהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו ו/או הנתונים
שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל שינוי במציע שיכולות להיות לו השלכות לגבי מתן
השירותים המבוקשים לרבות שינוי באי עמידה באחד מתנאי הסף במסגרת הזמנה זו .לאחר קבלת הודעה
בכתב מהמציע לגבי שינוי כאמור לעיל ,למזמינה יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט כיצד לפעול ובכלל זה
מתן אפשרות של הפסקת קבלת השירותים המבוקשים מהמציע.
 7.3איסור הסבת זכויות
המציע אינו רשאי להמחות ו/או להעביר לזולת ,במישרין או בעקיפין ,את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי
הליך זה ,כולן או חלקן ,ללא הסכמה בכתב ומראש של ענבל.
 7.4שמירת סודיות
המציע מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע הליך זה ועקב מתן השירותים המבוקשים.
ללא הרשאה מהנהלת ענבל לא ימסור המציע כל ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ,לעניין זה
יחולו על המציע הוראות סעיפים  118ו 119 -לחוק העונשין ,תשל"ז  .1977 -שמירת הסודיות תהא בכפוף
לאמור בנספח א'  -התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת חשש לניגוד עניינים.
 7.5ביטוח
המציע מתחייב כי באם יזכה בהליך יהא לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ,ככל שנהוגים בתחום פעילותו
בהתאם למפורט בנספח ג'  -הסכם ההתקשרות בסעיף .7
על המציע לוודא טרם הגשת הצעתו כי הינו עומד בדרישות הביטוח המפורטות.
המציע הזוכה מתחייב לרכוש אצל מבטח מורשה את כל הביטוחים המפורטים בזה ,לטובתו ולטובת ענבל
חברה לביטוח בע"מ ולהציגם לענבל חברה לביטוח בע"מ כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים
הנדרשים.

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794-INBAL Insurance Company Ltd.
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 .8פרק  - 8תנאים כלליים
.8.1

המסגרת הארגונית של השירותים שיינתנו על ידי המציע
למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין ענבל לבין המציע ו/או עובדיו אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בשום
צורה ואופן שהוא.

 .8.2ליווי ענבל
מבלי לגרוע מכל האמור ,מכלול מתן השירותים ילווה ע"י נציג ענבל ו/או מי מטעמו.
 .8.3העדר בלעדיות
קבלת הצעת המציע הזוכה במסגרת ההליך וחתימה על החוזה לא תקנה בלעדיות כלשהי לביצוע
השירותים .ענבל תהיה רשאית בכל עת ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,להתקשר עם אחר/ים לביצוע
השירותים נשוא ההליך או שירותים דומים אחרים.
 .8.4שמירת דינים והוראות
לא תתקבל כל הצעה אשר אינה תואמת לדעת ענבל את התחייבות הזוכה על פי דין.
 .8.5העדר חובה לקבלת איזו מההצעות
למרות כל האמור בכל מקום אחר בהזמנת הצעות זאת ,ענבל אינה מתחייבת לקבל איזה מההצעות שיוגשו
בהליך.
 .8.6סמכות השיפוט
סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים להליך זה ,או בכל תביעה הנובעת מהליך זה,
תהיה בבתי המשפט באזור תל אביב יפו והמרכז.

בכבוד רב,
ענבל חברה לביטוח בע"מ

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794-INBAL Insurance Company Ltd.
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נספח א' להזמנה  -נספח תצהירים
את נספח א'  -ב' יש למלא באמצעות מחשב ולא בכתב יד (נוסח בקובץ  WORDמופיע באתר ענבל תחת
מסמכי ההליך) .לאחר מילוי הנספח יש להדפיסו ,להחתימו כדין ולצרפו כחלק ממסמכי ההזמנה.
על מורש/י החתימה במציע להצהיר ,כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות (נוסח חדש),
התשל"א ,1971-על מכלול התצהירים.
הנדון :מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית
לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
אני הח"מ ,מר/גב' ______________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה __________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב
כדלקמן:
אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ (להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה
להצעה בהליך מס'  - 35/2020מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל
עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ עבור סל מספר ______ (להלן:
"ההליך").
 .1פרטי המציע:
 1.1שם המציע________________ :
 1.2כתובת המציע
רחוב ומספר_______________ :
עיר______________________:
 1.3מס' טלפון של המציע________________ :
 1.4שם איש הקשר במציע ________________ :תפקיד________________ :
 1.5מס' טלפון נייד של איש הקשר במציע__________________ :
 1.6דוא"ל להתכתבויות מול איש הקשר במציע_______________________________ :
לתשומת לבכם ,לכתובת דוא"ל זו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך.
 1.7מספר שנות ותק מקצועי בתחום השירותים הנדרשים בסל אליו מוגשת ההצעה_________ :
 .2מורשי החתימה של המציע
מורשי החתימה במציע לעניין השתתפות בהליך הינם:
שם מורשה החתימה

מס' ת.ז.

תפקיד בחברה

דוגמת חתימה

חתימת המציע_________________ :
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שם מורשה החתימה

מס' ת.ז.

תפקיד בחברה

דוגמת חתימה

 .3תצהיר כללי
 3.1הנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה זו על נספחיה וכי אקרא את מכתבי ההבהרות ,ככל שאלו
יתפרסמו במסגרת ההליך ,וכי ידועים וברורים לי התנאים והשירותים המבוקשים במסגרת הליך
זה.
 3.2הגשת ההצעה על ידי משמעה כי הנני עומד בתנאי הסף המבוקשים ,הבנתי את מהות מתן
השירותים המבוקשים ,ומסכים לכל תנאי .כמו כן מצהיר כי טרם הגשת הצעתי זו ,קיבלתי את
מלוא המידע האפשרי ,בדקתי את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות ,ולפיכך אין לי כל טענה כי לא
ידעתי ו/או לא הבנתי פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה ,על כל פרטיו וחלקיו.
 3.3ביכולתי להציע את כלל השירותים המבוקשים בהזמנה ובהסכם ההתקשרות במצטבר .הנני
מצהיר כי יש לי את הידע ,הניסיון והכישורים להעניק את השירותים המבוקשים בזמינות גבוהה
כלפי חברת ענבל.
 3.4הגשת הצעה מטעמי מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ההזמנה על נספחיה ,לרבות הסכם
ההתקשרות והכול בלא שינוי ו/או תוספת.
 3.5הנני מתחייב כי כלל הנתונים ,הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי משקפים באופן
מהימן ,תקף ,מלא ומדויק את המציע ופועלו .ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת
ההצעה לאלתר.
 3.6ידוע לי כי כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה ונמסרו לצורך הגשת הצעות
בהליך זה וכי איני רשאי להעתיקם ,לצלמם ,להעבירם לאחר ,לאפשר לאחר לעיין בהם או
להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.
 3.7ידוע לי כי הצעה שהוגשה ,על כל צרופותיה ,תעמוד בתוקפה במשך תשעים ימים מהמועד האחרון
הקבוע להגשת ההצעות ,או שישים ימים נוספים אם חברת ענבל ביקשה את הארכת המועד
מהמציע ובכתב.
 3.8הנני מתחייב בזאת לעמוד במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת
בדרישה להשתמש לצורך מתן השירותים האמורים אך ורק בתוכנות המוחזקות על ידי כדין.
 3.9ביטוח :הנני מתחייב כי במידה ואבחר כמציע זוכה אקיים את כלל הביטוחים הנדרשים כמפורט
בהסכם ההתקשרות למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת.

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794-INBAL Insurance Company Ltd.

21

 .4זכות עיון
בהתאם לאמור בסעיף  6.5להליך על המציע לציין אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או
סוד מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר .מובהר בזאת ,כי המציע יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים אלה
בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה .מובהר בזאת כי זכות העיון כפופה
להחלטת וועדת מכרזים ,לחוק חובת המכרזים ולתקנותיו:
מס'

נימוק

מס' הסעיף בהצעה

ניתן להוסיף שורות נוספות על-פי המבנה המפורט לעיל.
 .5התחייבות להעדר ניגוד עניינים ,חובת סודיות ואי הרשעה
אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני מתחייב במסגרת ההליך וביצוע השירותים המבוקשים להעדר ניגוד
עניינים ,חובת סודיות ואי הרשעה כדלקמן:
התחייבות לחובת סודיות:
הואיל:

וענבל הסכימה להתקשר עם המציע בתנאי כי המציע לרבות עובדיו ,קבלני משנה וכל
אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות
התחייבות זו ,וכן על סמך התחייבות המציע לעשות כל הדרוש לשמירת סודיות המידע
כהגדרתו להלן.

והואיל:

והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי
או יבוא לידיעתי מידע ( )INFORMATIONאו ידע ( )KNOW- HOWכלשהם לרבות תכתובת,
חוות דעת ,חומר ,תכנית ,מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה
בסעיף  91לחוק העונשין ,תשל"ז 1977-מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור
או מידע שהגיע לידיעתי באו בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל"-קיצור דרך"
לשם הגעה למידע הכלל יכול להגיע אליו ,בין בעל פה ובין בכתב ,לרבות בכל כלי ואמצעי
אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות אך מבלי גרוע מכלליות האמור,
נתונים ,מסמכים ודו"חות (להלן" :המידע").

והואיל:

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל
אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי ענבל המוסמכים לעניין ההסכם ,ללא הגשת אישור נציג
ענבל המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למשרד לענבל או לצדדים נזק מרובה ומהווה
עבירה פלילית לפי סעיף  118לחוק העונשין ,תשל"ז  1977 -ופגיעה בהוראות חוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א.1981-
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אני מתחייב כלפי ענבל כדלקמן:
.1

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים.

.2

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים ,ובכפוף
לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לתועלתי האישית או לכל שימוש עצמי אחר
שלא בהתאם לאמור לעיל ,וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן שהם ,את המידע.

.3

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת מתן השירותים או לאחר מכן
וללא הגבלת זמן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם להגיש את המידע ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי
את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל שהוא.

.4

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב התחייבות
זה ,לרבות שמירה על סודיות המידע ושלמותו ,ובין השאר ,לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים
מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת.

.5

להביא לידיעת עובדי או מומחים מקצועיים מטעמו (אם וככל שיאושרו מראש ובכתב על ידי ענבל) או
מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי
החובה.

.6

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג ,אשר ייגרמו לכם
או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל
האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

.7

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או
השייך לכם ,שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן
השירותים או חומר שהכנתי עבור ענבל .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של
חומר כאמור או של מידע.

.8

שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב התחייבות
זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו אני עשוי להימצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של
ניגוד עניינים ,בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר .בכלל
"עניין אחר" ייחשבו ענייני ,עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו ,מנהל אותו או עובד
אחראי בו ,או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו ,בהון המניות ,בזכות להגשת רווחים ,בזכות למנות מנהל
או בזכות הצבעה ,וכן גם ענינו של לקוח ,שאני או מעסיקי או שותפי ,או עובד העובד עמי או בפיקוחי,
מיצגים/מייעצים/מציעים (להלן" :עניין אחר").

.9

בכל מקרה שאפר התחייבות זו ,לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לענבל ו/או הנמצא
ברשותכם ו/או הקשור לפעילותיכם ,תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפיי אישית בגין הפרת
חובת הסודיות שלעיל .הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה
לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין ,התשל"ז 1997 -וחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א-
.1981
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 .10התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת מעמד של עובד-מעביד ו/או קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבינכם,
למעט אחריותי האישית על-פי כתב התחייבות זה.
 .11מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,אשר התקבלו אצלי בכל דרך שהיא ,יחולו כל הוראות כתב
התחייבות זה.
 .12מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית לענבל
על פי כל דין או חוזה לרבות החוזה.
התחייבות להעדר ניגוד עניינים:
 .13בכלל זה ,נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה ,לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד
בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי
או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.
 .14תקופת העדר ניגוד עניינים  -המגבלות האמורות לעיל ,תחולנה ,כלפי המזמינה עד שנה מתום תקופת
ההתקשרות ,אלא אם אישרה ענבל מראש ובכתב ,תקופה קצרה יותר.
תצהיר המציע בדבר העדר הרשעות קודמות:
 .15הנני מצהיר כי כל העובדים במציע לא הורשעו בעבירה פלילית או עבירה משמעתית ,למעט עבירות
תעבורה או שחלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א 1981 -
וכן כי לא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות לעיל ולא מתנהלת
נגדם חקירה בגין עבירה מעבירות אלה למעט בעבירות תעבורה.
 .16הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי או נחקרתי בעבר בגין עבירה כנגד בטחון המדינה ,או בגין עבירה
שנושאה פיסקאלי (כגון :אי העברת ניכויים ,אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלת רשמיות וכיו"ב),
או בגין עבירות לפי סעיפים  290עד  383 ,297עד  393ו 414 -עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז,1977 -
למעט עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים
תשמ"א.1981 -
 .17הואיל וכך ,אני נותן/ת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי
במרשם הפלילי על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"א.1981 -
 .18כמו כן ,למען הסר כל ספק ,אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע
כאמור לעיל .הסכמה זו תהא תקפה מיום הגשת הצעתי ובמשך כל תקופת ההתקשרות עם חברת
ענבל.
 .6בעלות על מידע:
א .כל המסמכים מכל סוג שהוא ,לרבות חוות דעת ,תכתובת ,מודלים ,חישובים ,נתונים ,בדיקות,
צילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא ההסכם זה ,שהוכנו ע״י המציע ו/או
מי מטעמו עבור ו/או כל גורם אחר בקשר עם מתן השירותים ,בכל פורמט שהוא לרבות פורמט
אלקטרוני (להלן :״המידע׳׳) הינם רכושה וקניינה של ענבל אשר תהא רשאית להשתמש במידע
בעצמה ו/או באמצעות כל צד ג׳ שתבחר ,לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה ,וכן ליתן למידע פומביות
חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
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לפי שיקול דעתה .המציע מתחייב למסור לענבל מיד עם דרישתה כל מידע כאמור ובכל פורמט על
פי בחירת ענבל.
ב.

הנני מתחייב כי אני ו/או מי מטעמי אשמור את תוצאות עבודתו והמידע בסודיות ,ולא אפרסם ,או
יעשה שימוש כלשהו במידע ,אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש של חברת ענבל.

 .7התחייבות לקיום חובות חקוקות בתחום העסקת עובדים
הנני מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם ,לגבי העובדים שיועסקו על ידי המציע לצורך ביצוע השירותים
המבוקשים כמפורט בהליך זה ובהסכם ההתקשרות ,אחר האמור בהוראות כל דין ובכלל זה ,אחר
הוראות החוק והפסיקה הקשורים בהעסקת עובדים ,כפי שהם בעת חתימת הסכם ההתקשרות וכפי
שישונו מעת לעת ,לרבות חוקים חדשים שיחוקקו בתקופת ההתקשרות לרבות בתקופת ההתקשרות
המוארכת.
 .8תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
________________ מרח'____________________ ת.ז.
מר/גב'
אני הח"מ,
_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1הנני נותן/ת תצהירי זה בשם חברת ________________(להלן" :המציע") המבקש להתקשר עם ענבל
חברה לביטוח בע"מ.
 .2הנני מוסמך/ת לתת להצהיר בשם המציע כנדרש בתצהיר זה.
 .3בתצהירי זה ,המונחים "בעל זיקה"" ,הורשע" ו"-תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן " -החוק") ,אשר מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים
אלה וכי הם ברורים לי.
 .4הנני מצהיר כי ( -יש לסמן את האפשרות המתאימה)
 עד למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת הליך זה ,המציע ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב
לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה לפי חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום,
התשמ"ז ,1987-שנעברה לאחר יום .)31.10.2002
או לחילופין
 המציע ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות
(עבירה לעניין זה  -עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-שנעברה לאחר יום  ,)31.10.2002אולם
במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
או לחילופין
 המציע ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות
(עבירה לעניין זה  -עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
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התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-שנעברה לאחר יום  ,)31.10.2002אולם
במועד ההתקשרות לא חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .5יש למחוק את המיותר -בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס'  ,)11התשע"ו  ,2016 -הנני
מצהיר בזאת כי הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998-חלות  /לא
חלות עלי הנני מתחייב כי ,ככל שהוראות החוק הנ"ל חלות עלי וככל שאזכה בהליך שבנדון ,אעביר לידי
ענבל העתק מהתצהיר שמסרתי למנכ"ל של משרד העבודה והרווחה בעניין זה ,בתוך  30ימים ממועד
ההתקשרות.
 .6זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

 .9תצהיר אי תאום הצעות
אני הח"מ______________________________ מס ת.ז _____________ .מצהיר בזאת כי:
א .הצעה זו הוחלטה על ידי באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע
פוטנציאלי אחר.
ב .הצעה זו לא הוצגה בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את
הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
ג .לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
ד .לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה גבוהה או נמוכה מהצעתי זו.
ה .לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
ו .הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או
מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
יש לסמן  Vבמקום המתאים
 המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז
אם כן ,אנא פרט:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
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אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק
ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח.1988-

תאריך

שם התאגיד

חותמת התאגיד

שם המצהיר

חתימת המצהיר

ולראיה באתי על החתום:

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ___________ ,מ.ר _______ ,מרח' ____________ ,מאשר בזאת כי ביום _________
הופיע בפני _________ ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז  /המוכר לי באופן אישי ,מורשה חתימה מטעם המציע,
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה
כן ,אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

תאריך

שם מלא של עורך הדין ומ.ר.

חתימה וחותמת עורך הדין

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
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נספח ב'  -תצהיר עמידה בתנאי סף ופירוט ניסיונו של המציע
יש להגיש תצהיר זה כקובץ מודפס (אין למלא את הפרטים בכתב יד)
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף שפורטו בפרק  3וכן לצורך מתן ניקוד בהתאם לאמות המידה
במפורטות בפרק  ,5על מורשה החתימה למלא את הפרטים בצהיר בהתאם למצבו של המציע במועד האחרון
להגשת ההצעה:
תצהיר עמידת המציע בתנאי הסף  -נא מחק את הסל המיותר בהתאם לסל אליו מוגשת ההצעה.
תצהיר עבור סל מס' - 1
א .המציע מצהיר כי יש ביכולתו לספק את כל השירותים המבוקשים כהגדרתם במסמכי ההזמנה
באופן מצטבר ומלא בסל אליו מוגשת הצעתו.
ב .המציע מצהיר כי אינו שותף בהצעה שהוגשה על-ידי מציע אחר וכן אינו בניגוד עניינים עם מתן
השירותים לענבל ו/או למדינת ישראל.
ג .המציע מצהיר או מי מטעמו אשר יספק את השירותים בפועל הינו חוקר דליקות בעל ותק מקצועי
של חמש שנים לפחות בתחום חקירת דליקות.
ד .כל נותני השירות מטעם המציע המשמשים כחוקרי דליקות ויספקו את השירותים בפועל ,עברו
הכשרה כחוקר דליקות מטעם המשרד לביטחון פנים ו/או רשות הכבאות ו/או אגודת חוקרי
השריפות בישראל .IAAI\NFPA
ה .המציע או מי מטעמו אשר יספק את השירותים בפועל ,הפיק לכל הפחות  20דו"חות חקירת דליקה
במהלך השנתיים האחרונות (החל מיום  1בנובמבר .)2018
תצהיר עבור סל מס' :2
א .המציע מצהיר כי יש ביכולתו לספק את כל השירותים המבוקשים כהגדרתם במסמכי ההזמנה
באופן מצטבר ומלא בסל אליו מוגשת הצעתו.
ב .המציע מצהיר כי אינו שותף בהצעה שהוגשה על-ידי מציע אחר וכן אינו בניגוד עניינים עם מתן
השירותים לענבל ו/או למדינת ישראל.
ג .כל נותני השירות מטעם המציע אשר יספוק את השירותים בפועל ,הינם מהנדסי חשמל בעל רישיון
בתוקף מטעם משרד העבודה.
ד .כל נותני השירות מטעם המציע אשר יספקו את השירותים בפועל ,בעלי ותק מקצועי של חמש
שנים לפחות בתחום השירותים המבוקשים בסל מס' .2
ה .כל נותני השירות מטעם המציע אשר יספקו את השירותים בפועל הינם מהנדסי חשמל בעל רישיון
בתוקף מטעם משרד העבודה אשר עברו הכשרה כחוקר דליקת מטעם המשרד לביטחון פנים ו/או
רשות הכבאות ו/או אגודת חוקרי השריפות בישראל .IAAI\NFPA
ו .המציע או מי מטעמו אשר יספק את השירותים בפועל ,הפיק לכל הפחות  20דו"חות חקירת דליקה
במהלך השנתיים האחרונות (החל מיום  1בנובמבר .)2018

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
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הפקת דו"חות חקירת דליקה  -יש למלא את הטבלה שלהלן:


לצורך עמידה בתנאי הסף של ההליך נדרש לציין לפחות  20דו"חות חקירת דליקה אשר נכתבו במהלך
השנתיים האחרונות (החל מיום  1בנובמבר .)2018



פירוט נוסף של דו"חות יקנה ניקוד (עד  8נקודות) כמפורט בפרק  - 5אמות מידה לבחירת ההצעה
הזוכה.



מתוך רשימת הגופים עבורם נכתבו הדו"חות כאמור ,המזמינה תפנה לפחות לשני אנשי קשר לצורך
קבלת חוות דעתם בנוגע למציע וזאת לצורך מתן ניקוד כאמור בפרק ( 5עד  15נקודות).

מס'
דו"ח

שם הדו"ח (כותרת) +
תאריך ההפקה

שם הארגון עבורו נכתב
הדו"ח

איש קשר בארגון (שם ,תפקיד
ומספר טל' נייד)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(ניתן להוסיף שורות במידת הצורך)
חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
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תחומי התמחות מיוחדים של המציע הרלוונטיים לשירותים המבוקשים (כאמור בפרק  ,5סעיף  4בטבלת
אמות המידה) :לשם קבלת ניקוד איכות ,המציע רשאי לציין פרטי התמחות מיוחדים של המציע /עובדים
במציע (דוגמת כימיה ,מכונאות רכב ,תעודת חשמלאי מוסמך ,קיום מעבדה וכדומה) ולצרף תעודות
מתאימות להוכחת ההתמחות (כאמור בפרק .)4
שם העובד
במציע

שם התעודה

תחום ההתמחות המיוחד

הערות

ולראיה באתי על החתום:

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ___________ ,מ.ר _______ ,מרח' ____________ ,מאשר בזאת כי ביום _________
הופיע בפני _________ ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז  /המוכר לי באופן אישי ,מורשה חתימה מטעם המציע,
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה
כן ,אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

תאריך

שם מלא של עורך הדין ומ.ר.

חתימה וחותמת עורך הדין

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
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נספח ג'  -הסכם התקשרות
נערך ונחתם בקרית שדה התעופה בנתב"ג ביום ____ בחודש______ 2020

בין
ענבל חברה לביטוח בע"מ
רחוב הערבה ,קריית שדה התעופה
מיקוד  ,7019900ת.ד282 .
(להלן" :ענבל")
מצד אחד;
ובין
שם הזוכה_____________:
ח.פ/.ע.מ______________:.
מרחוב_______________:
____________________
להלן"( :הזוכה")
מצד שני;
הואיל

וענבל מעוניינת לקבל את השירותים המבוקשים כמפורט בחוזה זה על נספחיו;

והואיל

והזוכה מצהיר כי הינו בעל הידע ,הניסיון והמיומנות על מנת להעניק את השירותים המבוקשים עבור
סל מס' ________ :והכל בהיקף ,בתנאים ,ובגבולות אחריות כפי שפורטו במסמכי המכרז הפומבי
מס'  ,35/2020וכמפורט בחוזה זה על נספחיו;

והואיל

והזוכה מעוניין להעניק לענבל את השירותים המבוקשים כהגדרתם בחוזה זה והכל בתנאים
המפורטים בחוזה זה לעיל ולהלן;

והואיל

ובהסתמך ,בין היתר ,על הצהרותיו של הזוכה במסגרת מכרז פומבי לקבלת הצעות שערכה ענבל
(להלן" :המכרז ו/או ההליך") ,בחרה ענבל בזוכה מבין מספר מועמדים והיא מעוניינת לקבל ממנו
השירותים המבוקשים;

והואיל

והצדדים מעוניינים להתקשר בחוזה אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים ויחסיהם
המשפטיים בקשר למתן השירותים המבוקשים;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
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הגדרות ומונחים:

.1

.2

ענבל ו/או המזמינה

ענבל חברה לביטוח בע"מ.

מסמכי ההזמנה /ההליך

מכרז פומבי מס'  35/2020לקבלת שירותי חקירת דליקה מחוקרי
דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה
בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ.

הסכם ההתקשרות

הסכם זה על נספחיו.

הזוכה /המציעה זוכה

כל אחד מהמציעים שהצעתו נבחרה ע"י ועדת המכרזים כהצעה
הזוכה בכל סל ,אשר המציא את כל האישורים הנדרשים לאחר
בחירתו כאמור ,וענבל חתמה איתו על הסכם התקשרות.

חוקר דליקות

חוקר שריפות אשר עבר הכשרה כחוקר דליקות מטעם המשרד
לביטחון פנים או רשות הכבאות או אגודת חוקרי השריפות
בישראל .NFPA / IAAI

מהנדס חשמל חוקר דליקות

מהנדס חשמל בעל רישיון בתוקף מטעם משרד העבודה אשר עבר
הכשרה כחוקר דליקות מטעם המשרד לביטחון פנים או רשות
הכבאות או אגודת חוקרי השריפות בישראל .NFPA / IAAI

אחראי מקצועי מטעם ענבל על
ביצוע ההתקשרות

מנהלת אגף תביעות רכב ורכוש בענבל ו /או כל מי שימונה
מטעמה.

מסמכי ההסכם
המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:
1.1

נספח א' להסכם  -מסמכי ההזמנה בהליך מס' .35/2020

1.2

מובהר בזאת שנוסח הסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה ,ותוכנו בא בנוסף לכל
האמור שם .אשר על כן ,כל האמור במסמכי ההזמנה מחייב את המציע הזוכה בכל תקופת
ההתקשרות ,ואין בהתחייבות ,פרט או דרישה שנכללו במסמכי ההזמנה והושמטו ממסמך זה בכדי
לפטור את החברה מאלה .ככל שקיימת סתירה בין האמור בחוזה זה ובין האמור במסמכי ההליך,
תחול על הזוכה הדרישה המחמירה יותר ,והמיטיבה עם ענבל ,וזאת כפי שייקבע באופן בלעדי על
ידי ענבל.

השירותים המבוקשים ואופן חלוקת העבודה
מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר ,השירותים הנדרשים עבור נזקים בתחום הרכוש ועבור נזקים
בתחום כלי רכב יהיו כהגדרתם בפרק זה ועל המציע לספק אותם באופן מלא (להלן" :השירותים" ו/או
"השירותים המבוקשים"):

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
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סל מס'  :1חקירת דליקה על-ידי חוקר דליקות  -חקריה כאשר גורם הדליקה אינו כתוצאה מכשל חשמלי
שגרם לפרוץ האש  -הצתה או שימוש בחומר דליק.
סל מס'  :2חקירת דליקה על-ידי מהנדסי חשמל -
( )1חקירת דליקות שנגרמו כתוצאה מכשל חשמלי  -למשל; אש שפרצה מלוח חשמל ,גנרטורים ,חדרי
שרתים ,מתקני חברת חשמל ,גופי תאורה וכדומה.
( )2מתן שירותי ייעוץ לגבי שיקום והיקף הנזק בתביעות בהן קיים נזק לציוד חשמלי  /אלקטרוני.
אופן חלוקת העבודה
כאמור במסמכי ההזמנה ,המזמינה תבחר עד שלושה מציעים זוכים עבור כל סל .חלוקת העבודה בין
הזוכים בכל סל תהא שוויונית ותתבצע באמצעות מערכת הקצאות אוטומטית .עם זאת ,ייתכנו מקרים
בהם המזמינה תאלץ למנות זוכה באופן ידני בהתאם לצרכיה כדלקמן:


מקרים בהם השמאי בתיק השריפה ימליץ בהתאם לממצאים בשטח למנות חוקר דליקות ספציפי
בהתאם לסוג האירוע /נסיבות המקרה /היקף הנזק /מומחיות מיוחדת/סיווג בטחוני וכדומה.



מקרים בהם מערכת ההקצאות האוטומטית בחרה חוקר דליקות /מהנדס חשמל והתברר כי חוקר
הדליקות שנבחר מונה כבר על-ידי גורם אחר באירוע (חברת ביטוח למשל).



.3
3.1

בעת חלוקת העבודה רשאית המזמינה להתייחס לגורמים נוספים כגון :צרכי המזמינה ,מורכבות
העבודה ,מאפייניה והיקפה ,התמחות ומומחיות וניסיון המציע ,זמינות ,רגישות ביטחונית וכן ניגודי
עניינים קיימים או צפויים.

תקופת ההסכם וסיום ההתקשרות
תקופת ההסכם
ההסכם הינו לתקופה של  36חודשים המתחילה במועד חתימת ההסכם על ידי הצדדים (להלן" :תקופת
ההתקשרות").

3.2

אופציה להארכת תקופת ההסכם
ענבל בלבד תהיה רשאית ,בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה ,להאריך את תקופת ההתקשרות במספר
תקופות שלא יעלו יחד על  24חודשים נוספים ,כולם או חלקם (להלן" :תקופות ההתקשרות המוארכת").
יובהר כי בתקופת ההתקשרות המוארכת ,אם וכאשר תמומש ,יחולו הוראות ההסכם המקורי ,לרבות
הוראות הנוגעות לתמורה ,בשינויים המחויבים.

3.3

סיום התקשרות
 3.3.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,למזמינה הזכות להביא את הסכם ההתקשרות לידי סיום ,מכל סיבה
שהיא וללא צורך בכל נימוק ,ובתנאי שניתנה על כך הודעה מוקדמת של  30ימים בכתב ומראש.
המזמינה תשלם למציע הזוכה עבור העבודה שבוצעה בפועל עד למועד סיום ההתקשרות בין הצדדים
וזאת על-פי שעות העבודה בפועל כפי שיאושרו על-ידי המזמינה.
 3.3.2לזוכה לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום החוזה ו/או
ביטולו מכל סיבה שהיא.
חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
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 3.3.3עם סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא ,יעביר הזוכה לענבל ועל פי הוראותיה ,באופן
מסודר ,את כל המידע ,החומר והנתונים שיהיו מצויים ברשותו הנוגעים לשירותים המבוקשים ו/או
לחוזה זה ,באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החומר לענבל כאמור ,ימצא בידי ענבל העותק
היחידי של המידע כאמור.
 3.3.4עם ביצוע העברת החומר לענבל כאמור ,על פי ובכפוף להוראותיה ,מתחייב הזוכה להשמיד כל חומר,
מידע ונתון שיישארו ברשותו בקשר עם חוזה זה ו/או השירותים המבוקשים .ענבל תהיה רשאית
לאשר לזוכה על פי בקשתו להשאיר עותק נוסף בידי נאמן שיהיה מקובל על ידי ענבל.
 .4התחייבויות והצהרות הזוכה
המציע מצהיר ומתחייב כדלקמן:
4.1

כי קרא את תנאי הסכם זה ונספחיו ,כי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שבהסכם זה ונספחיו,
וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים.

4.2

לעמוד בלוחות הזמנים כפי שנקבעים ע"י ענבל ו/או הרשויות השונות מעת לעת ,תיאום לוחות הזמנים
יבוצע בין ענבל למציע בכפוף למפורט במסמכי ההזמנה.

4.3

כי קיימים ברשותו ,והוא מתחייב להוסיף ולקיים בידו במשך כל תקופת החוזה ,כל האישורים,
ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין ועל ידי כל רשות מוסמכת לשם מתן השירותים
המבוקשים כאמור בחוזה זה.

4.4

עבור סל מס'  - 1הספק מתחייב כי כל נותני השירות מטעמו המשמשים כחוקרי דליקות ויספקו את
השירותים בפועל ,יהיו בכל עת בעלי הכשרה בתוקף כחוקרי דליקות מטעם המשרד לביטחון פנים
ו/או רשות הכבאות ו/או אגודת חוקרי השריפות בישראל  .IAAI\NFPAהספק מתחייב לדווח על כל
שינוי בנושא ולפעול בהתאם להוראות ענבל.

4.5

עבור סל מס'  - 2הספק מתחייב כי כל נותני השירות מטעמו המשמשים כחוקרי דליקות ויספקו את
השירותים בפועל ,יהיו בכל עת בעלי רישיון בתוקף של מהנדסי חשמל מטעם משרד העבודה אשר
עברו הכשרה בתוקף כחוקרי דליקת מטעם המשרד לביטחון פנים ו/או רשות הכבאות ו/או אגודת
חוקרי השריפות בישראל  .IAAI\NFPAהספק מתחייב לדווח על כל שינוי בנושא ולפעול בהתאם
להוראות ענבל.

4.6

בנוגע לתחומי התמחות מיוחדים של המציע  -ככל והמציע ציין בהצעתו תחומי התמחות מיוחדים
שלו או של עובדי משרדו ,הוא מתחייב להודיע במקרה של עזיבת עובד בעל תחום התמחות מיוחד על
מנת שהמזמינה לא תעביר אליו הזמנות העוסקות בתחום זה.

4.7

הזוכה מתחייב כי הוא בעל הידע ,היכולת ,כוח האדם והניסיון הדרושים לשם מתן השירותים
המבוקשים ,והוא מתחייב לבצעם ברמה של מקצועיות ,מיומנות ,נאמנות ,וזהירות מקצועית מעולה
וכי הוא נושא באחריות זו אף כלפי קבלני המשנה שלו באם ישנם ו/או כל אדם אחר הדרוש לו לשם
ביצוע השירותים.
חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
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4.8

הזוכה מתחייב לאפשר לענבל או מי מטעמה ,מעת לעת ולפי דרישה ,לבחון את טיב השירותים
המבוקשים שיינתנו על ידו.

4.9

הזוכה מתחייב ומצהיר כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה ,בין על פי חוזה ובין על פי דין ובין אחרת,
להתקשרותו עם ענבל על פי חוזה זה ולמתן השירותים המבוקשים על ידו ואינו נמצא כיום במצב של
ניגוד עניינים או חשש לכך.

4.10

הזוכה מתחייב לא להעמיד את עצמו ולהיות אחראי על כך ,שכל מי שמטעמו ,לא יהיו במצב של ניגוד
עניינים או חשש לכך עם ביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה ולהימנע מכל מעשה אשר עלול לפגוע
בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה.

4.11

הזוכה מתחייב להודיע לענבל ,לאלתר ,בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד
עניינים כלפי ענבל במתן השירותים לפי הסכם זה ,לרבות של כל עובד אחר הנוגע למתן השירותים.

4.12

ההחלטה על קיומו של ניגוד עניינים תיבחן על ידי ענבל אשר בעלת הזכות להכריע בנוגע להמשך
ההתקשרות בכפוף לבחינת ניגוד העניינים ,אם וכאשר יועלה לדיון.

4.13

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין וכל רשות מוסמכת  -כפי שיתעדכנו מעת לעת ,בכל הנוגע
לקיום הוראות חוזה זה ומתן השירותים המבוקשים על פיו.

4.14

.5

הזוכה ידאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור לשירותים
המסופקים על פי הסכם זה על מנת שיוכל ליישמם במסגרת ביצוע התחייבויותיו ומתן השירותים
המבוקשים לענבל על פי הסכם זה.
התמורה ,היקף שעות העבודה ואופן התשלום
 5.1בעבור ביצוע השירותים המבוקשים כמפורט בפרק  2להזמנה זו ,תשלם המזמינה למציע הזוכה
תמורה כדלקמן:
תשלום עבור חקירת דליקה על-ידי חוקר דליקות או מהנדס חשמל חוקר דליקות  -סך של  2,800ש"ח
(בתוספת מע"מ) לחקירה אחת .המחיר כולל הגשת דו"ח ערוך בכתב לבית משפט.
תשלום עבור מתן ייעוץ הנדסי וחוות דעת לגבי שיקום והיקף נזקי רכוש  -המזמינה תשלם שכר טרחה
בהתאם לשעות העבודה וזאת לפי תעריף ההתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים כקבוע בהוראת
התכ"מ מס'  13.9.2.1בפרק העוסק נותני שירות חיצוניים ,יועצים לניהול (מקצועות שונים) .בתעריף
עבור "יועץ "/ "1יועץ " / "2יועץ  "3וזאת בהתאם לשנות הניסיון של המציע.
 5.2התשלום שלעיל אינו כולל הגעה לבית משפט ,מתן עדות ומתן שירותי ייעוץ במידת הצורך .תשלום
עבור כך יינתן בהתאם לשעות העבודה לפי תעריף ההתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים כקבוע
בהוראת התכ"מ מס'  13.9.2.1בפרק העוסק נותני שירות חיצוניים ,יועצים לניהול (מקצועות שונים).
בתעריף עבור "יועץ "/ "1יועץ " / "2יועץ  "3וזאת בהתאם לשנות הניסיון של המציע .לא תינתן תמורה
עבור זמן הנסיעה.

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
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 5.3למען הסר ספק ,התמורה המפורטת בסעיף  5.1לעיל הינה סופית ומוחלטת וכוללת בתוכה את כלל
הוצאותיו האפשריות של המציע .המציע לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום או הטבה אחרת ו/או נוספת
בשל ביצוע השירותים המבוקשים ,לרבות תשלומים בעד הוצאות טלפון ,נסיעה ,זמן נסיעה ,דואר,
צילומים ,הדפסות ,אש"ל וכדומה.
 5.4לאחר שאישר נציג ענבל את ההתחשבנות כאמור לעיל ,תועבר התמורה בין הצדדים בתנאי שוטף30+
ימים.
 5.5מוסכם בזאת כי הזוכה לבדו יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים במתן השירותים
המבוקשים ,ובכלל זה תשלומי מסים והיטלי חובה החלים או שיחולו עליו בעתיד וכן בכל ההוצאות
הכרוכות בכל הסיכונים והאחריות של הזוכה על-פי חוזה זה ,כל זאת באופן שענבל לא תהיה
אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.
.6

אחריות ושיפוי המציע
6.1

הזוכה יישא באחריות על-פי דין לכל נזק שייגרם לענבל או לצד שלישי כלשהו ,עקב מעשה או מחדל,
טעות או השמטה מקצועיים שנעשו במתכוון או בפזיזות או ברשלנות שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או
שלוחיו במסגרת פעולתם על פי חוזה זה.

6.2

הזוכה מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור בחוזה
זה ,וכי הוא מתחייב ליתן ולבצע את השירותים המבוקשים וכן כל פעולה אחרת הקשורה במתן
השירותים המבוקשים ,במיומנות ,בקפדנות ובזהירות ,כמפורט בחוזה זה ובכפוף להוראות כל דין
וכל רשות מוסמכת.

6.3

בכל מקרה של תביעה כנגד ענבל ו/או מי מטעמה ,בגין נזק אשר נגרם ע"י הזוכה ו/או מי מטעמו
ו/או הקשור אליו בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים המבוקשים ו/או לחוזה זה ,יפצה וישפה הזוכה
את ענבל או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה ,עם דרישתה הראשונה ,על כל סכום בו יחויבו
בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור ,וכן בגין מלוא הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט
כנגדם כאמור ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.

6.4

ענבל תודיע לזוכה על הגשת תביעה ו/או דרישה כנגדה ותעשה ככל העולה בידה כדי לאפשר לו
להצטרף להליכים המשפטיים ,ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור עם ענבל.

6.5

הזוכה בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק ,פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל
דין לאנשים המועסקים על ידו וכל אדם אחר /ואו קבלני המשנה הנדרשים לו לשם מתן השירותים.

6.6

הזוכה יפצה את ענבל על כל הוצאה או נזק שיגרמו לה כתוצאה מביצוע העבודה באופן רשלני.

6.7

האמור לעיל מהווה תניה יסודית בחוזה.

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
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.7

ביטוח
7.1

הזוכה מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ,ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לפי העניין :ביטוח
חבות מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח רכוש ,ביטוח אחריות מקצועית ,ביטוח חבות
מוצר ,ביטוח עבודות קבלניות ,ביטוח משולב אחריות מקצועית /מוצר ,ביטוחי כלי רכב) ,בגבולות
אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו.
ככל שיועסקו על ידי הזוכה מומחים מקצועיים ,עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או
לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.
הזוכה יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (תיכלל הרחבת שיפוי כלפי
מדינת ישראל  -ענבל חברה לביטוח בע"מ בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק).
הזוכה יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות
התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל  -ענבל חברה לביטוח בע"מ בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי
הספק ,עובדיה והפועלים מטעמה (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות ,לפי
דרישה.
אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

.8

יחסי מזמין  -קבלן עצמאי
8.1

הזוכה מאשר ומצהיר כי היחסים בין הצדדים הינם יחסי מזמין  -קבלן עצמאי ,וכי לא יחולו בין
הצדדים ,בשום פנים ואופן ,יחסי עובד מעביד ,לרבות על כל אדם אחר ו/או קבלן/ני המשנה
הדרושים לו למתן השירותים.

8.2

מבלי לפגוע מהאמור לעיל ,מתחייב הזוכה לשלם עבור עצמו וכל אדם אחר /ואו קבלן/ני המשנה
הדרושים לו למתן השירותים את כל תשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי וכל מס ,היטל ו/או תשלום
חובה אחר המגיע ו/או שיגיע על פי כל דין לכל גוף ו/או רשות ,בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים
המבוקשים לענבל ולביצוע חוזה זה.

8.3

.9

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל מתחייב הזוכה לשפות את ענבל ו/או מי מטעמה ,עם דרישתם
הראשונה ,בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מתביעה או דרישה שתוגש נגדם ,ואשר
תתבסס על קיומם כביכול של יחסי עובד  -מעביד בין ענבל לבין הזוכה ,לרבות כל אדם אחר /ואו
קבלן/ני המשנה הדרושים לו למתן השירותים בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים המבוקשים ו/או
לביצוע חוזה זה.

איסור הסבת זכויות
9.1

הסבת זכויות ענבל
ענבל תהיה זכאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי חוזה זה בכל
עת וללא הסכמת המציע הזוכה ובתנאי שהדבר לא יגרע מזכויות הזוכה ע"פ חוזה זה ולאחר
חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה לביטוח בע"מ  -רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,7019900 ,טל ,*9700 ,03-9778000 .פקס03-9778794 :
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שתודיע לו על כך בכתב .כל זכויות ענבל ע"פ החוזה יועברו למוסב ולא תהיה למציע הזוכה כל
טענה לעניין זה .ענבל תפעל ככל העולה בידה על-מנת שהמוסב יקבל על עצמו את התחייבויותיה
ע"פ החוזה.
9.2

מסירת השירותים לאחר
הזוכה אינו רשאי למסור לאחר/ים את ביצוע השירותים המבוקשים ו/או כל חלק מהם ,ו/או
למסור לאחר/ים כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים המבוקשים ,אלא בהסכמת ענבל
מראש ובכתב.
מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי לאסור על המציע הזוכה להסב את זכויותיו ו/או חובותיו
במסגרת מיזוג או מכירת תחום פעילות לחברה אם ,חברה אחות או חברה בת ,בכפוף לקבלת
אישור ענבל מראש ובכתב ובכפוף לכך שלא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות ענבל ע"פ ההזמנה על כל
נספחיה לרבות חוזה זה.

9.3

סודיות והמצאות במצב של ניגוד עניינים
9.3.1

הזוכה מצהיר כי ידוע לו שכל מידע אשר ייחשף בפניו ו/או יתקבל ו/או יגובה אצלו ואצל כל
אדם /ואו קבלן/ני משנה ו/או גורם מסייע מטעמו הקשורים במתן השירותים יהיה בגדר
סוד מקצועי ,למעט מידע פומבי שהוכח כי פורסם ברבים והיה ידוע לכל ו/או מידע שהיה
ידוע למציע טרם התקשרותו בחוזה זה ו/או מידע אשר הזוכה נדרש לגלותו ע"פ על פי כל
דין ו/או ע"פ צו של רשות מוסמכת ,וכל זאת בכפוף למתן הודעה על כך לענבל מראש ובכתב.

9.3.2

הזוכה מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע ,במישרין ו/או
בעקיפין ,לענבל ו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים עמה ,שיגיעו ו/או הגיעו אליו מענבל
בקשר עם חוזה זה ו/או למתן השירותים המבוקשים על פיו (להלן" :המידע") ,ולא למסור
כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך כאמור לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל
מראש ובכתב  ,אלא אם המידע פותח באופן עצמאי על ידי הזוכה ו/או כל מי מטעמו ואינו
מבוסס או כולל בתוכו כל מידע סודי השייך לענבל ,היה שמור במאגריה ,או הועבר לזוכה
על ידה.

9.3.3

הזוכה מתחייב לא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף ,כל
מידע שיגיע אליו כאמור ,ולא לעשות בו שימוש במשך תקופת החוזה ,או בכל עת שהיא
בעתיד (להוציא שימוש במידע ככל שיידרש לצורך ביצוע חוזה זה).

9.3.4

הזוכה מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה עלול להוות ,בין היתר,
עבירה לפי פרק ז' ,סימן ה' (סודות רשמיים) של חוק העונשין ,התשל"ז  1977 -וכן עבירה
לפי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981 -

9.3.5

מבלי לגרוע מאחריותו על פי חוזה זה ועל פי כל דין ינקוט הזוכה בכל אמצעי מתאים שיש
ברשותו כדי לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על ידו בקשר לשירותים
ולחוזה זה וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת בכתב ומראש .כן יציית
חתימת המציע_________________ :

מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
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הזוכה לכל דרישה סבירה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו על
ידו .במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על כך הזוכה לענבל
מיד עם אירועה.
9.3.6

למען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבותו של הזוכה לסודיות כאמור תחול במשך כל
תקופת חוזה זה ובכל עת בעתיד ,ללא מגבלת זמן עליו ,על עובדיו וכן על כל אדם ו/או
קבלן/ני משנה הקשורים עם מתן השירותים.

9.3.7

הזוכה מתחייב להביא לידיעת עובדיו או קבלני משנה או מי מטעמו את האמור בהתחייבות
זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה ולהחתים אותם על
טופס התחייבות לסודיות.

9.3.8

הזוכה מתחייב להחזיר לידי ענבל ולחזקתה מיד כשיתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או
חפץ שקיבל מענבל או השייך לה ,שהגיע לחזקתו או לידיו עקב מתן השירותים או שקיבל
מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכין עבור ענבל .כמו כן ,הזוכה מתחייב
לא לשמור אצלו עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

9.3.9

הזוכה מתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה
בחובותיו שלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו הוא עשוי
להימצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים ,בין מילוי תפקידו או עיסוקו
במסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר .בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייניו ,ענייניו
של קרוביו או של גוף שהזוכה או קרוב שלו חבר בו ,מנהל אותו או עובד אחראי בו ,או גוף
שלו או לקרוב שלו חלק בו ,בהון המניות ,בזכות להגשת רווחים ,בזכות למנות מנהל או
בזכות הצבעה ,וכן גם ענינו של לקוח ,שהזוכה או מעסיקו או שותפו ,או עובד העובד עמו
או בפיקוחו ,מיצגים/מייעצים/מציעים (להלן" :עניין אחר").

 9.3.10בכלל זה ,נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה ,לא ידוע לזוכה על ניגוד עניינים קיים או
שהוא עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו או עיסוקו במסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין
אחר שלו או עניין של קרוביו או עניין של גוף שהוא או קרוביו חברים בו.
 9.3.11המציע מתחייב לחתום ולהחתים כל גורם שיועסק מטעמו לצורך מתן השירותים על פי
הסכם זה על תצהיר/הצהרה בדבר שמירה על סודיות והעדר ניגוד עניינים בנוסח שיימסר
לו על-ידי ענבל.
 9.3.12האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בחוזה.
.10

קיזוז
למען הסר ספק ,מודגש בזאת ,כי ענבל תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לזוכה ,כל סכום המגיע
לה מאת הספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,לרבות מקדמות ו/או חיובים שמקורם במיסוי והיטלי
חובה החלים על התמורה ,ו/או נזק שהוא יגרום ,אם יגרום ,לענבל ו/או למדינה ו/או לצדדים שלישיים
כתוצאה מביצוע חוזה זה .ענבל מתחייבת להודיע על כך למציע הזוכה חמישה ימים מראש.
חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
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.11

הפרת חוזה ע"י הזוכה
הפר הזוכה התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,יהא הזוכה חייב לשלם לענבל פיצוי
בגין הנזקים וההפסדים שייגרמו לענבל כתוצאה מההפרה כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד
אשר יעמדו לענבל לפי חוזה זה ולפי כל דין.
הפרות יסודיות
מבלי לגרוע באמור בכל דין ,הפר הזוכה את ההסכם בהפרה יסודית ו/או הפר את ההסכם בהפרה שאינה
יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך  10ימי עבודה ממועד דרישתה בכתב של ענבל ,תהיה רשאית ענבל,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לנקוט באחד או יותר מהאמצעים שיפורטו להלן ,וזאת מבלי לגרום לפקיעתו
של ההסכם:


להפסיק מידית ,דרך קבע או באופן ארעי ,את המשך מתן השירותים המבוקשים ,כולם או חלקם.



להחליף את המציע הזוכה במציע אחר ,דרך קבע או באופן ארעי.



ענבל תהא זכאית לגבות ו/או לקזז מאת המציע את הוצאותיה במקרים האמורים (להלן" :הוצאות
ההפרה") לעיל בתוספת הוצאות מנהליות בשיעור של  15%כולל מע"מ מהוצאות ההפרה.

מבלי לגרוע מן האמור ,ובנוסף לאמור לעיל ,תהא ענבל רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל הסכם
זה מיד ,במלואו או בחלקו ,ע"י מתן הודעה בכתב למציע ,ללא צורך במתן התראה כלשהי ומבלי שתחויב
בתשלום פיצוי כלשהו ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף שיעמוד לזכותה ,בקרות אחד מהמקרים
הבאים:


הפרה יסודית של ההסכם על-ידי המציע ו/או מי מטעמו.



המציע ו/או מי מטעמו נחשדו בביצוע עבירה שיש עמה קלון.



הוגשה כנגד המציע או על ידו  /על-ידי מי מטעמו בקשה לפירוק או בקשה להסדר עם נושיו או בקשה
לפשיטת רגל.



הוטל עיקול על רכוש המציע ו/או על כספים המגיעים למציע מענבל והמוחזקים ע"י ענבל והעיקול
לא הוסר תוך  14יום.

.12

קניין רוחני
12.1

מוסכם בזאת כי השירותים ,וכן כל תוצרי השירותים ,ניתנים לענבל על בסיס ","work for hire
וכן כי כל הזכויות ,לרבות הזכות להגיש בקשות לפטנט ו/או מדגם ,הזכות לפטנט ו/או למדגם,
סודות מסחריים ,סימני מסחר ,זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין תעשייתי או רוחני כלשהן ,לגבי
כל המסמכים (מכל סוג שהוא ,לרבות חוות דעת ,תכתובות ,מודלים ,חישובים ,נתונים ,בדיקות,
צילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא הסכם זה ,שהוכנו על ידי המציע
ו/או מי מטעמו עבור חברת ענבל ו/או המדינה ו/או כל גורם אחר בקשר עם מתן שירותי הייעוץ או
מסמכים שקיבל המציע מענבל ו/או המדינה ו/או כל גורם אחר ו/או בדרך אחרת ,בכל פורמט
חתימת המציע_________________ :

מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
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שהוא לרבות פורמט אלקטרוני) ,המצאות (כשירות פטנט או אחרות) ,התקדמויות ,פיתוחים,
שיפורים ,רעיונות ויישומים ,מחקרים ,מצגות ,ו/או הרצאות ,שהזוכה או מי מטעמו יכתוב ,ימציא,
יפתח ,יהגה או שיגיע אליו באופן אחר ,לבד או בשיתוף עם אחרים ,בקשר עם ו/או הנובעים
מהשירותים המ בוקשים ו/או תוצרי השירותים ,לרבות כל הזכויות בכל מוצר ,ו/או פרסום
הנלווים להם ו/או המבוססים ו/או מכילים חלק מהם ,ובכלל זה כל תיעוד נלווה (להלן" :תוצרי
השירותים") ,תהיינה לקניינה הבלעדי של ענבל ,ותהיינה שייכות לענבל באופן מלא ובלעדי לכל
צורך ועניין באופן שתהיה רשאית לנהוג בהן מנהג בעלים וללא הגבלה ,לפעול למימושן ומסחורן
בכל העולם ,והזוכה ממחה בזאת לענבל ומוותר על כל זכות כאמור.
האמור בסעיף לא יחול על מוצרי מדף  /מוצרי צד שלישי ,שבהם יינתן למזמין רישיון שימוש בלבד
(בהתאם לתנאי יצרן המוצר) ולא זכויות בעלות  /פטנט .כל שימוש בכלים או מידע אשר פותחו
במסגרת השירותים שסופקו או יסופקו לענבל במסגרת התקשרות זו ,יחשבו כקניינה המלא
והבלעדי של ענבל.
12.2

המציע הזוכה מתחייב לשתף פעולה עם ענבל בכל הקשור בביצוע האמור בסעיף זה ,ליתן כל מידע
ותיעוד ולחתום על כל מסמך ,הכול כפי שיתבקש ע"י ענבל ,וזאת גם לאחר סיום תקופת חוזה זה
ובלא כל תמורה.

12.3

מבלי לפגוע בכלליות ההוראה דלעיל ,מובהר בזאת כי אין למציע כל זכות ,קניינית או אחרת,
בתוצרי השירותים ,ואסור לו להשתמש בהם לכל מטרה פרט למטרת קיום התחייבויותיו לענבל
עפ"י חוזה זה .הזוכה מצהיר ומתחייב בזה כי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו תביעות ו/או
דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפי ענבל והמדינה בכל עניין הנוגע או הנובע ,במישרין או בעקיפין,
לשירותים ו/או לתוצרי השירותים ,לבעלות בהם ו/או לזכויות הקניין הרוחני בהם.

12.4

בנוסף הזוכה מאשר ומתחייב בזה כי ענבל תהיה זכאית לעשות כל שימוש לפי שיקול דעתה בתוצרי
השירותים נשוא חוזה זה ולרבות הכנסת שינויים בתוצרי השירותים ו/או לעשות בהם כל שימוש
אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת בלי צורך לבקש רשות מהזוכה ובלי שהזוכה יהיה זכאי לכל
תמורה או תוספת תמורה בגין שימוש זה בתוצרי השירותים.

12.5

מבלי לגרוע באמור לעיל ,מוצהר ומובהר בזאת כי לענבל זכות בלעדית והיא תהיה בעלת זכות
היוצרים בכל מסמך (לרבות פיסי או מדיה מגנטית) או חוות דעת או נכס רוחני שייערך על ידי
הזוכה או בהסתמך על שירות שיינתן על ידי הזוכה במהלך מתן השירות נשוא התקשרות זו.

12.6

הוראות הסעיף לא יחולו לגבי זכויות הקניין במתודולוגיות ,נהלי ושיטות עבודה ,כלים
סטנדרטיים ,רעיונות ,תפישות know-how ,ו/או פיתוחים סטנדרטיים ו/או ידע אשר הנו ידע ג'נרי
ואינו מהווה פיתוח אשר נוצר באופן יעודי עבור ענבל ,ואלה ישארו בבעלות הזוכה .בנוסף ,האמור
בסעיפים אלה לא יחולו גם על תוכנות  OPEN SOURCEשנעשה בהן שימוש במסגרת
השירותים ,ענבל תהיה כפופה לרישיונות הקוד הפתוח שיעשה בהם שימוש וכן לרישיונות
יצרני/בעלי הרישיון במוצרי מדף או מוצרי צד שלישי (ככל שאלו ישולבו בשירותים).

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
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12.7

.13

האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בחוזה.

סטייה או ויתור
סטייה מתנאי החוזה
ה סכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא תהווה תקדים ולא
ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.
ויתור על זכויות
לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי חוזה זה במקרה
מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.
חתימת הצדדים
כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני
הצדדים והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

.14

שונות
 .14.1במקרים בהם נגרם איחור ו/או פיגור בלוח הזמנים בשל מעשה ו/או מחדל של ענבל או בשל כוח
עליון ,לא יחשב הדבר כהפרה של החוזה ע"י הזוכה.
 .14.2בתקופת ההתקשרות לפי חוזה זה ,ובמשך  12חודשים לאחר סיומה ,לא יציע מי מהצדדים למי
מעובדיו או שלוחיו של הצד השני להעסיקם כעובדים ו/או לקבל מהם שירותים מכל סוג כלשהו,
במישרין ו/או בעקיפין ,שלא בהסכמת הצד השני.
 .14.3מסמכי החוזה
מוסכם בין הצדדים ,כי מסמכי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו,
וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב או
בע"פ ,שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
 .14.4נציגי ענבל
נציגי ענבל לצורך חוזה זה הם :מנהלת יחידת הרכש הממשלתי בענבל או מי שמונה מטעמה לצורך
טיפול בחוזה זה.
 .14.5משלוח הודעות
כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין במבוא לחוזה זה לעיל תחשב
כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת ,או בתום  72שעות מעת שנמסרה למשלוח
בדואר רשום בבית הדואר ,המוקדם מבין השניים.

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
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 .14.6סמכות שיפוט
הסמכות המקומית בכל הקשור והנוגע לחוזה זה הינה בבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז
ו/או תל-אביב-יפו בלבד.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
תאריך_________________ :
_________________
המציע הזוכה

__________________
ענבל חברה לביטוח בע"מ

__________________
שם +חתימה מורשה חתימה 1
__________________
שם +חתימה מורשה חתימה 2

__________________
שם +חתימה מורשה חתימה 1
__________________
שם +חתימה מורשה חתימה 2

חתימת המציע_________________ :
מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
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