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 1 פרק .1

 כללי .1.1

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

הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של , ("הקרן"ו/או  "הפנימית "הקרן: ישראל )להלן ממשלת של

ייעוץ וכיסוי ביטוחי ושירותים פיננסים שונים עבור ממשלת ממשלת ישראל. ענבל מספקת שירותי 

ביטוחיות צועית של הממשלה במגוון פעילויות ישראל והגופים שבשליטתה ומשמשת כזרוע בי

  ופיננסיות.

מנהלת ענבל עבור ממשלת ישראל וגופים בשליטתה תביעות כנגד המדינה הפנימית במסגרת הקרן 

בהתנהלות מול התובעים בתביעות נגד המדינה וכן בכיסוי ביטוחי בין היתר, ועוסקות המטופלות בקרן, 

  לנזקים הנגרמים לכלי רכב של מדינת ישראל וגופים שבשליטתה.

 הליךה מטרת .1.2

 הפעולות שלהלן: לביצועבמהלך טיפול בתביעות ענבל נדרשת 

 איתור מען ו/או מספר ת.ז. ו/או כל פעולת איתור נוספת בפריסה ארצית; 

  מסירה של מכתבי דרישהשירותי; 

  דין-בימסירה של כתבי שירותי; 

 בית משפטפי בקשת -שירותי מסירות על; 

 הדבקה"; תחליף המצאה כדין מסוג" 

 בתחום שליחות משפטית.  פעולות נדרשות נוספות 

למתן שירותי עזר משפטיים בפריסה ארצית הכוללים שירותי איתור  הצעות לקבלת בזאת פונהענבל 

: להלן) בהמשך והכל כפי שיפורט, רה וכל פעולה הנדרשת לקרן הפנימית בתחום שליחות משפטיתומסי

 (."ההליך"ו/או  "הצעות לקבלת הליך"

 .לענבל שמורה הזכות לצאת להליך משלים/ אחר ככל שיעלה הצורך

 הגדרות .1.3

 זו: בהזמנה מרכזיים מונחים הלןל    

 ;ענבל חברה לביטוח בע"מ ענבל ו/או המזמינה

 ;המכרזים של ענבל תועד ועדת מכרזים

 ;מדינת ישראל המדינה

את טפסי ההליך מאתר האינטרנט של ענבל:  הוריד אשר מציע מציע

WWW.INBAL.CO.IL  :והגיש הצעה בכתב למזמינה )להלן

 ;המבוקשים השירותים את אישי באופן ביכולתו לתתו"( ההצעה"

ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה בהליך, -מציע שהצעתו נבחרה על מציע זוכה

אשר המציא את כל האישורים הנדרשים לאחר בחירתו כאמור 

 וענבל חתמה עמו על הסכם התקשרות;

 ;מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה מסמכי המכרז

http://www.inbal.co.il/
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 2פרק במכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה, כמפורט   השירותים המבוקשים

 להזמנה זו;

בפריסה  או כל פעולת איתור נוספתו/ת.ז. מספר ו/או  מעןאיתור  איתור 

 ;ארצית

תקנות סדר הדין האזרחי, כאמור ב פעולה של העברת מסמך מסירה 

או כתב ו/של מכתב דרישה "( תקנות סד"א)להלן: " 1984-תשמ"ד

וביצועה כדין בהתאם  נדרשת ו/או כל פעולת מסירהתביעה 

 ;לתקנות סד"א

ביצוע אחראי מטעם ענבל על 

 ההסכם

או כל מי שימונה  בחברת ענבלמנהלת אגף תביעות רכב ורכוש 

לצורך ביצוע הסכם זה ותפעול העבודה השוטפת מול  המטעמ

 ;המציע הזוכה

בדוא"ל  שרפמן, אגף רכש ומכרזים עו"ד מורן ההליךאחראי מטעם ענבל על 

2120@inbal.co.ilM 

 

 להליך זמנים ותלוח .1.4

 מועד פעילותה

 .2020באוקטובר  25 ההליך מועד פרסום

 .14:00בשעה  2020בנובמבר  3 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 להגשת ההצעותאחרון מועד 

מועד זה לא יבחנו )הצעות שיוגשו לאחר 

 במסגרת ההליך(

 .14:00בשעה  2020בנובמבר  52

 תוקף ההצעה

מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  ימים 90

 60 -למזמינה אופציה להארכת תוקף ההצעה ב

 ימים נוספים. 

המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים המנויים   

, ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר באתר ענבל למציעיםפורסם בהודעה שתלעיל, 

 לכך.

  ההתקשרות תקופת .1.5

מועד ב ותהמתחיל (חודשים 36) שנים שלוש תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה   1.5.1

 .("התקשרות"תקופת הלהלן: )על ידי הצדדים  חתימת ההסכם

 תקופת את להאריך ולצרכיה, הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף רשאית, תהיה בלבד ענבל   1.5.2

: )להלן או חלקם םכול ,(חודשים 36) שלוש שנים נוספות עד של לתקופה ההתקשרות

  וזאת בתנאים זהים לתקופת ההתקשרות המקורית. ("המוארכת ההתקשרות תותקופ"

mailto:M2120@inbal.co.il
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למציע הזוכה,  מימוש זכות הברירה כאמור בסעיף זה, ייעשה באמצעות מתן הודעה מראש   1.5.3

ימים לפני תום תקופת ההתקשרות ובכפוף להוראות הסכם ההתקשרות בנושא  30לפחות 

 זה.

 ההתקשרות הסכם את להביא הזכות לענבל כי אתבז מוסכם, לעיל מהאמור לגרוע מבלי   1.5.4

 בכל צורך וללא שהיא סיבה מכל הן בתקופת ההתקשרות והן בתקופות ההארכה, סיום לידי

  .ומראש בכתב ימים 60 של מוקדמת הודעה כך על שניתנה ובתנאי, נימוק

 ההליך מסמכי פרסום .1.6

הבהרות ו/או תיקונים עדכוני מועדים ו/או יפורסמו באתר ענבל. במידה ויהיו  מכרזמסמכי ה  1.6.1

ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל ואת ענבל יפורסמו השינויים באתר  מכרז,במסגרת ה

 .המציעים

 ענבל לאתר להיכנס ,המכרז משלבי שלב ובכל, הצעתו הגשת טרם, החובה חלה המציע על  1.6.2

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

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

 להיפסל. עלולה

 הקשר שתא .1.7

 זה הליך במסגרת פנייה כל .מורן שרפמן"ד עו היא זה למכרז הקשור בכל המזמינה מטעם הקשר אשת

 תייעשו לאש הליך זהכל הפניות בגין . inbal.co.ilM@2120לכתובת הדוא"ל:  בלבד בכתב תעשה

ליעד  ההגיע הפנייהשל המציע החובה לוודא )ע המצוין לעילמייל באמצעות ההקשר בכתב בלבד 

 (.המבוקש

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.8

 2020בנובמבר  3ליום עד  אתל וזבאמצעות הדוא"ל הנ" בלבדשאלות המציעים תוגשנה בכתב  1.8.1

 באתר ענבל.  אשר יפורסם פורסמנה במכתב הבהרותת לשאלות ההבהרהתשובות  .14:00בשעה 

 ייערכו אשר תשובה או/ו תוספת או/ו עדכון או/ו תיקון או/ו שינוי או/ו הבהרה רק כי בזאת מובהר 1.8.2

.והמציעים ענבל את יחייבו בכתב ענבל י"ע

 ההצעות מסירת .1.9

 הכללית להצעה אחת מעטפה) סגורות מעטפות בשתי, להלן כמוגדר, ההצעות את להגיש יש 1.9.1

כמפורט  שלישית, -נוספת יוכנסו למעטפה  אשר (,נספח ב' -הכספיתלהצעה  נפרדת ומעטפה

  להלן. יש להקפיד על הוראות ההגשה כנדרש. 4בהרחבה בפרק 

, ענבל בבית המזמינה במשרדי הנמצאת המכרזים לתיבת במסירה ידנית בלבדתוגש ההצעה  1.9.2

, חג ערבי)למעט  16:00 - 08:00 השעות ביןה' -'א בימים, התעופה שדה קריית, 3 הערבה ברחוב

 האחרון המועד" :להלן) 14:00בשעה  2020בנובמבר  52 מיום יאוחר לא(, המועד חול וימי חגים

 (. "ההצעות להגשת

mailto:M2120@inbal.co.il
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למתן שירותי עזר פומבי לקבלת הצעות  מכרז -21/2020ס' הליך מעל המעטפה יש לציין: " 1.9.3

 ".לידי עו"ד מורן שרפמן -עבור ענבל חברה לביטוח בע"ממשפטיים )איתור ומסירות( 

מטעמו ימלא  מוסר ההצעהבמעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים, באחריות המציע לוודא כי  1.9.4

חתימת ו מספר ת.ז. של המוסר, שם המוסראת הפרטים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה )

 שייתן לו המאבטח בבית ענבל.  ההגשאישור ( על גבי טופס המוסר

קיבל לידיו אישור על הגשת לוודא כי  באחריות המציעבמעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים,  1.9.5

אישור הגשת ההצעה לתיבת המכרזים )טופס ורוד( ישודך מהעתק ההצעה )טופס לבן( וכי 

 למעטפה. 

 .  ההליך במסגרת תבחן לאתפסל ו ההצעות להגשת האחרון המועד עד תתקבל שלא הצעה כל 1.9.6

 תתקבלנה לא ,לעיל שנקבעו והשעה למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש 1.9.7

 )להלן: 1993-תשנ"גה המכרזים, חובת לתקנות )ב(20 משנה תקנת להוראות בהתאם תידונה ולא

 לערעור. ניתנת אינה בהגשתה איחור בשל ההצעה פסילת יתסוגי כי להדגיש נבקש "(.התקנות"

 עם בקשר ,שהן וסוג מין מכל דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל מלהעלות מנועים יהיו המציעים

  .כאמור סמכות הפעלת של מהשלכותיה כתוצאה או/ו זה בעניין ענבל של סמכויותיה הפעלת

 ההצעה תוקף .1.10

בכפוף להודעה נוספים  ימים 60או ו/, להגשת ההצעותמהמועד האחרון  ימים 90 הינותוקף ההצעה 

 בכתב ומראש מאת ענבל.

 ההתקשרות לביצוע ערבות .1.11

 המציע ימציא זכייתו, ומימוש ההתקשרות הסכם לחתימת וכתנאי זה, במכרז הזוכה בחירת עם 1.11.1

"ח שתהא אוטונומית ש 10,000מאת מוסד בנקאי ישראלי בסך של  ,ביצוע ערבותלענבל הזוכה 

 ובלתי מותנת להבטחת התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות. 

  .ההתקשרות הסכםל א'נספח כ פתהביצוע מצור תנוסח ערבו 1.11.2

 הפר בו מצב בהתקיים חלקה, או כולה ,זו ערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המזמינה 1.11.3

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

 מטעמה. מי או ענבל מהוראות הוראה של מילוי אי או חריגה או הפרה לרבות זה, במכרז בעקיפין

 התמורה .1.12

במסמכי ההזמנה, תשולם למציע הזוכה תמורה בהתאם  ביצוע מכלול השירותים המפורטים עבור

 למסמכי ההליך. נספח ב'להצעת המחיר שהגיש, שתמולא על גבי 

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.13

, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון, לשנות את בכל עת המזמינה רשאית 1.13.1

 מערכתית/ ההליך, להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית/ תנאי

 אחרת ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'.

ההצעה בעל הניקוד  אתבשים לב לאמור לעיל, מודגש בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל  1.13.2

לקבלת  חוזההגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר ב

השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון, ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל 
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וכל זאת בכפוף  את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון,

 ך שקיימת הצדקה מקצועית/מערכתית/אחרת ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'.לכ

 לדעתלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם  1.13.3

שאיננה שלמה ו/או ברורה ו/או שאינה ערוכה  ו/או בלתי סבירה הצעה הינה המכרזים ועדת

 , ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך. הליךעל פי דרישות מסמכי ה

המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים  1.13.4

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

ניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או של המציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בע

זה, ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, ובלבד שכל  הליךרישיון כנדרש לפי תנאי 

 למועד האחרון להגשת הצעות.  נכוןמסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה 

פי שיקול דעתה -כל ייקבע עליובהר כי בכל מקרה ענבל אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו וה 1.13.5

 הבלעדי וצרכיה.

 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.14

ייבחר בהתאם לאמות המידה המפורטות  אשר אחד זוכה מציע להתקשר עםהמזמינה  בכוונת 1.14.1

  .5בפרק 

אף האמור לעיל, המזמינה אינה מתחייבת למספר מציעים זוכים מסוים והמספר ייקבע -על   1.14.2

להפחית את  המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל/בהתאם לצרכיה ושיקוליה בלבד. 

 מספר המציעים הזוכים או לשנות את אופן בחירתם.

 ביטול בשל אם, זוכה מציעמפרישת  כתוצאה)אם  הצורך שיעלה ככל, האמור מן לגרוע מבלי   1.14.3

שהשתתף  למציע לפנות הזכות שמורה למזמינה( אחרת סיבה כל בשל או ענבל"י ע הזכייה

 למתן עמו להתקשר מנת על וזאת והצעתו לא הוכרזה כזוכה בהליך, , עמד בתנאי הסףבהליך

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

, האמור מן לגרוע מבליבמקום הגבוה ביותר מבין המציעים שלא זכו בהליך.  שדורג המציע אל

, ולענבל שמורה הזכות לעיל כאמור לפעול המכרזים וועדת של התחייבות משום באמור אין

 .צרכיה ולפי הבלעדי דעתה שיקול לפי והכל הסף בתנאי שעמדו אחרים למציעים לפנות
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 המבוקשים השירותים הגדרת - 2 פרק .2

 במצטבר קמןכדל הינם  מהמציע הנדרשים השירותים זה, מכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור  לגרוע מבלי

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

 ימי 21 בתוך תשובה יחזיר הזוכה המציע לאיתור, המזמינה תבקש קבלת עם: בפריסה ארציתאיתור מען  .2.1

 .םהרלוונטיי מכיםהמס בצירוף עבודה

 המזמינה תבקש קבלת עם: דו"ח רשם החברות ו/או פנייה למשרד הפניםמספר ת.ז. ו/או  איתור .2.2

 .םהרלוונטיי מכיםהמס בצירוף עבודה ימי עשרה בתוך תשובה יחזיר הזוכה המציע לאיתור,

 : ארצית בפריסה מסירה שירותי .2.3

למסירה. המציע הזוכה יבצע את המסירה בתוך  דין-בי כתב הזוכה למציע תעביר המזמינה -

 .1984 -וזאת בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד  ימים שלושה

 המציע .באמצעות מערכת ממוחשבתלמסירה  מכתב משפטי הזוכהתעביר למציע המזמינה  -

 .עבודה ימי 21 בתוך המסירה את יבצע הזוכה

 יבצע הזוכה המציע .דין-מכתב משפטי ו/או כתב בי מעורך הדין המטפל יאסוףהמציע הזוכה  -

 .עבודה ימי 21 בתוך  המסירה את

 תצהיר וכן חתום מסירה אישור ,מפורט דו"ח למזמינה הזוכה המציע יעביר ,כאמור המסירה ביצוע לאחר

 .דרשנש ככל המוסר של

 את יבצע הזוכה המציע המסמך קבלת עם :השכרה חברת או ביטוח חברת שאינה לחברה מסירה שירותי .2.4

 וחתימתו חתימה מורשה יהיה שהחותם יוודא הזוכה המציע המסירה, עתב .עבודה ימי 21 בתוך המסירה

  .החברה של חותמת תכלול

  ,החברות ברשם החברה של לכתובת אסמכתא מפורט, דו"ח למזמינה יועבר כאמור המסירה ביצוע לאחר

 .שנדרש ככל המוסר של ירתצה וכן חתום מסירה אישור

 המציע המסירה, לשירות המזמינה בקשת קבלת עם  :משפט בית בקשת פי-על מסירות שירותי ביצוע .2.5

  .עבודה ימי שני בתוך הפעולה את לבצע נדרש הזוכה

 המוסר של תצהיר וכן חתום מסירה אישור מפורט, דו"ח למזמינה יועבר כאמור, המסירה ביצוע לאחר

  .שנדרש ככל

 ככל וזאת המסירה על עדות למסור לדיון להגיע מתחייב המוסר מטעם מצהיר - משפט בבית עדות .2.6

 שיידרש.

 בכתב. המזמינה אישור קבלת לאחר רק יתבצע המצאה תחליף :"הדבקה" מסוג המצאה תחליף ביצוע .2.7

 במידה) תצהיר מסירה,ה אישור את הכולל מפורט דו"ח למזמינה יועבר כאמור, הפעולה ביצוע לאחר

  החייב. / הנתבע של האחרונה כתובתו בדבר סמכתאא וכן (ונדרש

, בתוך סד הזמנים ארצית בפריסה שירותי עזר משפטיים בתחום לענבל הנדרשת פעולה כלביצוע  .2.8

 .שענבל תגדיר למציע הזוכה
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 סף תנאי - 3 פרק .3

 רקא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. רשאי להגיש הצעה הצעה אשר לא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל ול

 : במועד האחרון להגשת הצעות ,באופן מצטברמציע אשר עומד בכל תנאי הסף 

המציע יצהיר כי יש לו את היכולות, הידע,  :בפריסה ארצית מתן השירותים המבוקשים במלואם 3.1

מתן כלל השירותים המבוקשים המיומנות, המקצועיות, כוח האדם וכל עניין אחר הדרוש לשם 

 מסמכי ההליך במצטבר.כל וב 2המפורטים בפרק 

  :המציע ותק וניסיון 3.2

 עבורידי המציע -עלניתנו אשר  ארצית בפריסה דין-בי כתבי של מסירה שירותי בביצוע ניסיוןלמציע  

 1מתאריך  החל) השנים האחרונותשלוש מתוך  שנתייםמה כל אחתב שונים לקוחות שני לפחות

 ש"ח 30,000 לפחות וזאת בהיקף ההתקשרות של ועד למועד האחרון להגשת ההצעות( 2017 אוקטוברב

 ., בכל אחת מהשניםעבור שירותי המסירהלכל לקוח 

 .למציע קיימים שירותי מזכירות 3.3

 :תנאי סף מנהליים למציע 3.4

מורשה לפי חוק מס הוא תאגיד רשום בישראל כדין או עוסק המציע  -עוסק מורשה או תאגיד  3.4.1

 .1975 -ערך מוסף, התשל"ו 

על המציע עצמו להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  -ניהול ספרים כדין  3.4.2

 "( כמפורט להלן:חוק עסקאות גופים ציבורייםציבוריים, תשל"ו )להלן: "

ניהול ספרים מפקיד השומה ו/או רו"ח בדבר  ועדכני נכון ליום הגשת ההצעהאישור תקף  .א

 .1975 -כדין בהתאם להוראות  פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף התשל"ו

על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת  ועדכני נכון ליום הגשת ההצעהאישור תקף  .ב

 מס הכנסה ]נוסח חדש[.

רשעות תצהיר בכתב של המציע בדבר היעדר ה - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .ג

ם הוגנים(, יבעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנא

לחוק  9וכן בדבר קיום הוראות סעיף  1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

 .1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח
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 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים פירוט - 4 פרק .4

   - )הצעת כספית( 1' מס מעטפה .4.1

פומבי  מכרז -21/2020ס' הליך מ "  :המעטפה גבי על ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין עלייה

 - עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ (איתור ומסירותלמתן שירותי עזר משפטיים )לקבלת הצעות 

  ".כספית הצעה -1 'מס מעטפה

 מולאו סעיפיו כלו חתום כשהוא ב'( )נספח הכספית צעתוה של אחד העתק המציע יכניס זו מעטפהל

 כנדרש.

  -)מסמכי ההליך( 2מעטפה מס'  .4.2

פומבי לקבלת  מכרז -21/2020ס' הליך מ " :המעטפה גבי על ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין יהעל

 2 מס' מעטפה - עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ (איתור ומסירותלמתן שירותי עזר משפטיים )הצעות 

  ".ההליך מסמכי -

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

 הכותרת המודגשת בכל תת סעיף:

 .מנהליים סף תנאי - 1 חוצץ .4.2.1

  מסמך המעיד כי הזוכה הינו ישות משפטית יש לצרף  - עוסק מורשה או תאגידאישור

 בישראל )תעודת התאגדות/ רישום כחברה ו/או כעוסק מורשה מכל סוג שהוא(.רשומה כדין 

  האישורים הנדרשים לפי חוק  לצרף את כלעל המציע עצמו  - ניהול ספרים כדיןאישור

  "( כמפורט להלן:חוק עסקאות גופים ציבורייםעסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו )להלן: "

  מפקיד השומה ו/או רו"ח בדבר ניהול  ההצעהתקף ועדכני נכון ליום הגשת אישור

ספרים כדין בהתאם להוראות  פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף 

 .1975 -התשל"ו

 על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות  ור תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעהאיש

 ]נוסח חדש[. פקודת מס הכנסה

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

  יצורפו כשהם חתומים בכל עמוד  המסמכים .באתר ענבלככל שיפורסמו  - ההבהרמכתבי

 תיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת המציע.הבראשי 

 תצהירים נספח  -2 חוצץ .4.2.2

 המציע. תצהיר - 1א' ונספח א' נספח 

 נספחי ההזמנה למסמכי יצורף כך לשם יד, בכתב ולא מחשב באמצעות התצהירים את למלא יש

 ממסמכי כחלק ולצרפו כדין להחתימו להדפיסו, יש הטופס מילוי לאחר .WORD קובץב א'

 הבאים התצהירים על להצהיר המציע על זה. מנספח פרט כל לשנות אין כי יובהר ההצעה.

 כל בסוף לחתום ,1971 - "אהתשל חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א' בסימן כמשמעותם

  חתימתו. אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה תצהיר

 כדין. וחתומים מלאים - 2'ד ונספח 1'ד נספח 
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, 8202977-03, טל. 0099701נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ  03-9778794, פקס: 9700*

INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

 
11  

 התקשרות סכםה - 3 חוצץ .4.2.3

 .(נספחיו על ההתקשרות )הסכם 'ה נספח הגשת

, כדיןידו -על חתומים תקיםהע בשני( סכם התקשרותלהזמנה )ה' ה נספחהמציע להגיש את  על

בתחתית כל עמוד על המציע לחתום עם חותמת בעמוד האחרון של ההסכם.  מלאה בחתימה

 הסכמתו לנוסח האמור בהם. מדפי ההסכם בראשי תיבות וזאת להבעת 

  - 3מעטפה מס'  .4.3

איתור למתן שירותי עזר משפטיים )פומבי לקבלת הצעות  מכרז -21/2020ס' הליך מ" המציע יציין יהעל

  ".שרפמן מורן עו"ד לידי - עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ (ומסירות

 סימני כל חסרת המעטפה אשרכ ויגיש 2 'מס מעטפה ואת 1 'מס מעטפה את המציע יכניס זו למעטפה

  .המציע זהות על המעידים חיצוניים זיהוי

 לתיבת ההצעה תהגש אישור העתק כי לוודא המציע באחריות המכרזים, לתיבת ההצעה הגשת במעמד

  .3 מס' למעטפה ישודך (ורוד טופס) המכרזים

 אין כי מובהר לכך בהתאם .ההליך מסמכי לשאר הכספית ההצעה שבין בהפרדה המציע לב תשומת

 ,הכספית ההצעה טופס של צילומים או העתקים לרבות ,כלשהם כספיים נתונים 2 'מס במעטפה לכלול

 .הסף על ההצעה תפסל אחרת ה,ממנ חלק כל או

 ההצעה של העותקים מספר .4.4

יש להגיש  אותו ('הרות )נספח הסכם ההתקשלמעט  ,בעותק אחד מקוריעל המציע להגיש את הצעתו 

 העותקים אשר יוגשו יהיו חתומים בחתימות מקוריות )לא צילום(. . בשני עותקים חתומים כדין

 בשלמותה. של ההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר המציע על

 ההצעה על חתימה .4.5

 .בכל מקום בו התבקשהמציע )במידה ורלוונטי( המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת 

 אחר נייר דף וכל ההצעה מסמכי לרבות מפורש, באופן המציע חתימת נדרשה לא בהם העמודים יתר בכל

 בראשי המציע יחתום המזמינה, ידי על נערך אם ובין המציע ידי על נערך אם בין ההצעה, עם יחד שיוגש

מציע שלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת  .העמוד בתחתית תיבות

 .הצעתו

 בהצעה אסורים שינויים .4.6

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

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

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

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

 ההצעה. 

: לענבל הזכות לדרוש מהמציע השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים למצגים הערה כללית

שניתנו בהתאם להליך, לרבות בקשר לכישוריו, מקצועיותו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים העומדים 



  

               חתימת המציע:    _________________
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פי החוזה, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של תנאי -לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

)לרבות ביקור באתר החברה ו/או קיום ראיונות ותשאולים כנדרש(. המציע יעמיד לרשות ההשתתפות 

  המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור והכל בכפוף לכל דין. 
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  אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה -5 פרק .5

הגישו את המסמכים ידי וועדת המכרזים של חברת ענבל, מבין ההצעות אשר -ההצעה הזוכה במכרז תיבחר על  

פי שקלול של קריטריונים איכותיים )אמות המידה( ושל הצעת המחיר, וזאת -הנדרשים ועמדו בתנאי הסף, על

 פי השלבים הבאים:-על

 עמידה בתנאי סף - 1שלב  5.1

ההצעות, ותיבדק עמידת  הגשתבשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון ל

 כאמור לעיל" 2' מס מעטפהזו, תפתח " במסגרתהמציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. 

 הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב השני.  רקשל כל מציע. 

  .(ודותנק 30 -סך הניקוד עבור שלב זה) המציע איכותבדיקת  - 2שלב  5.2

 בהתאם למפורט:המקסימאלי  והניקודההצעות תיבדק על פי הקריטריונים  איכות

יקבל )שלוש שנים( . עבור כל שנת ותק מעבר לנדרש בתנאי הסף נקודות 5עד  - ותק המציע 5.2.1

 נקודה אחת.המציע 

כל אחת לו ניתנו שירותי מסירה ב נוסף. עבור כל לקוח נקודות 10עד  - ניסיון המציע 5.2.2

ש"ח עבור שירותי  30,000השנים האחרונות בהיקף התקשרות של שנתיים מתוך שלוש מה

יקבל המציע  ,תנאי הסף(לצורך עמידה בללקוחות שיצוינו מעבר ) בכל אחת מהשנים המסירה

 נקודות.  2

 על ניקוד יוקנה למציע .נקודות 5 עד - להם ניתנו השירותים המבוקשיםקבלת משוב מגופים  5.2.3

ידי -ויצוינו עלהלקוחות להם ניתנו השירותים מרשימת  אשר תבדק המלצה אחת בדיקת פי

הממליצים יכולות המציע, והמזמינה תשאל שאלות בדבר להליך.  1'נספח אהמציע במסגרת 

כל קריטריון שייבחן  עבורנקודות  5עד  1יידרשו לדרג את חוות דעתם מיכולות אלו בדירוג של 

 הגבוה ביותר(.  5 -הוא הנמוך ביותר ו 1)כאשר 

 .נקודות 10עד  - ריאיון אישי 5.2.4

 במהלך .ענבל לצרכי תווהתאמ מבוקשיםה השירותים את לספק המציע מיכולת התרשמות

 את לספק המציע מיכולת התרשמות מהמציע, כללית התרשמות :כגון נושאים ייבדקו הריאיון

  .ועוד יצירתיות ,מוטיבציה אדם, כח ,זמינות לענבל, המבוקשים השירותים

 נקודות( 70 - דירוג המחיר )סך הניקוד עבור שלב זה - 3שלב  5.3

 .לעיל 4.1בסעיף )הצעת כספית( כאמור  -" 1' מס מעטפה"בשלב זה תפתח המזמינה את 

 : להצעה הכספית בנספח ב' ציון מתן

נקודות( ויתר המציעים  07ברכיב זה )הנקודות יקבל את מלוא  שיעור ההנחה הגבוה ביותרהמציע בעל 

  .אליו ידורגו ביחס

  Zi=  בהתאם למפורט בנספח ב' הצעת המחיר של המציע

  Zmin=  ביותר נמוכההצעת המחיר ה

Zmin/Zi X 70   =   של המציע הציון להצעת המחיר  

 

  .במקרה זה ההצעה תיפסל ולא תובא לדיון -לא ניתן להציע אחוז הנחה שלילי מובהר כי 



  

               חתימת המציע:    _________________
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 :ציון משוקלל כולל )איכות ומחיר(

הזוכה בהליך, יהיה המציע שיקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר בחיבור הציון שקיבל המציע 

 לפי מרכיב האיכות והציון שקיבל בעבור הצעת המחיר על פי הנוסחה הבאה:

Q)ניקוד סופי בעבור איכות ההצעה )אמות המידה : 

Yציון סופי בעבור הצעת המחיר : 

T :ציון משוקלל סופי 

Y+Q=T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

               חתימת המציע:    _________________

עבור ענבל חברה לביטוח בע"מעזר משפטיים )איתור ומסירה( הצעות למתן שירותי מכרז פומבי לקבלת   
, 8202977-03, טל. 0099701נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ  03-9778794, פקס: 9700*

INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

 
15  

 דרך בחינת ההצעות  - 6 פרק .6

 ההצעה הגשת .6.1

, העבודה מהות את הבין, לעיל האמורים הסף בתנאי עומדמצהיר כי  המציע כימשמעה  ההצעה הגשת

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

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

 .וחלקיו פרטיו כל על, זה הליך במסמכי הכלול

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

 .תוספת או/ו שינוי בלא

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

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

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

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

 עילה לפסילת הצעתו לאלתר. עלול להוותכוזבים 

 ההצעה הזוכה בהליך בחינת דרך .6.2

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

בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם  - הנדרשיםבדיקת המסמכים  שלב א'

 (. וקבלת ההשלמות )כולל בקשת השלמות במקרה הצורך

המזמינה תבחן אם ההצעות עומדות בתנאי הסף. המזמינה רשאית לפסול כל  -תנאי סף  שלב ב'

הצעה שלא עמדה בתנאי הסף ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים 

  אם יתגלה כי פרט מפרטי ההצעה כלל מידע לא נכון או לא מלא. ו/או

בחינה בהתאם לאמות המידה  -המידה פי החלק האיכותי של אמות -ניקוד ההצעות על  שלב ג

 . בחלק האיכותי לעיל וניקוד ההצעות 5המפורטות בפרק 

המחיר וניקוד ההצעות הצעות פתיחת מעטפות  -ניקוד ההצעות על פי החלק של העלות  ' ד שלב

 להזמנה. 5פרק  -כמפורט בפרק אמות המידה 

 .ההצעות של סופי ניקוד -ציון משוקלל של כלל ההצעות  'ה שלב

  מציע זוכה. בחירת 'ו שלב

ההליך  תוצאות לגבי דחיה/זכיה הודעות שליחת - המציעים לכלל דחיה/זכיה הודעות ' ז שלב

 .הנדרשים האישורים לשליחת ההזוכע מהמצי דרישה וכן

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .6.3

 תולשם הגשת הצעמפורסמים באתר ענבל כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם 

או להשתמש בהם  לצלמם, להעבירם לאחרלשנותם, המציע אינו רשאי להעתיקם, במסגרת הליך זה. 

 למטרה אחרת כלשהי.
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 ההליך תוצאות על הודעה .6.4

או בכתובת ו/, תם, כמצוין בהצעםעל פי כתובת יםמציעההודעה על תוצאות ההזמנה יימסרו בכתב לכל 

, כי לא יהיה כל אתהסר ספק מובהר בזמען . לזמנהלה בנספח א'המציע הדואר האלקטרוני שציין 

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

כן מובהר בזאת כי אין בתוצאות ההזמנה כדי לחייב על פי הוראות סעיף זה. ו/או בדוא"ל נמסרה בכתב 

והמצאת כל  םההסכאת המזמינה כל עוד לא הושלמה ההתקשרות ובכלל זה חתימת המזמינה על 

 .המסמכים הנדרשים

 זכות עיון .6.5

 המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו

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

להעביר את הצעתו  תרשאי כה, תהא ענבלענבל תתבקש להציג את ההצעה הזומסכים לכך כי במקרה ש

 הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. 

מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו/או מקצועיים יהא מנוע מלדרוש 

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

ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, על פי דין עדת המכרזים ושל והאמור לגרוע מסמכותה 

 וזאת לפי שיקול דעתה המלא. 

ו יידרש עבור ההוצאות אשרזכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא תזכה, כרוכה בתשלום 

 .הזוכה בהצעה לצורך מימוש זכות העיון
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 המציע התחייבויות - 7 פרק .7

 איסור הסבת זכויות  .7.1

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.

 עובדי המציע .7.2

 מתןל הכוללת האחריות .בעצמו המבוקשים השירותים כל את העניקל מתחייב המציע 8.2.1

  .בלבד המציע על מוטלת השירותים

 דין. כל והוראות הנזיקין העבודה, דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע 8.2.2

 על המועסקים ידי ועל וונכסי רכושו בגין או ידו, על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו המציע יהיה כן

 כלשהו, מעשה לעשות או בחבות לשאת ענבל תחויב האמור אף על אם .זו התקשרות תלמטר ידו

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

 חובת דיווח של המציע לגבי שינויים ו/או עדכונים במציע .7.3

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

שירותים המבוקשים ו/או שינוי ל הקשורההצעה על נספחיה ובכלל זה כל פרט בשינוי  שהגיש במסגרת

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

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

 מתן זה ובכלל לפעול כיצד להחליט הבלעדי הדעת שיקול יהיה למזמינה לעיל, כאמור ינויש לגבי מהמציע

 .מהמציע המבוקשים השירותים קבלת הפסקת של אפשרות

 תמירת סודיוש .7.4

המציע מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע הליך זה. ללא הרשאה מהנהלת ענבל לא 

הוראות  מציעלאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין זה, יחולו על הימסור המציע כל ידיעה כאמור 

 . 1977 -לחוק העונשין, תשל"ז  119 -ו 118סעיפים 

  ביטוח .7.5
ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו ויקיים  כי באם יזכה בהליך, יערוך המציע מתחייב

  להסכם ההתקשרות. 8בסעיף למפורט בהתאם 

 .הסכם ההתקשרותבעל 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 

 הנדרשים.והתנאים 

 דרישות אבטחת מידע .7.6

לקיים במהלך  בהליך זה,ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסקו בקשר עם מתן השירותים המציע 

 –, את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א ו/או תקופת ההתקשרות המוארכתתקופת ההתקשרות 

אבטחת מידע, הנחיות , ובפרט את הוראות תקנות והתקנות שהותקנו מכוחו"( החוק)להלן: " 1981

שאלון אבטחת במלוא רכיבי מפרט הדרישות על פי  לעמודהרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, ו

וכן הוראות והנחיות של ענבל לעניין הגנת הפרטיות, אבטחת מידע והגנת סייבר,   (2ד'מידע )נספח 

מתן השירותים בהתאם טוריות הרלוונטיות לבהתאם לדרישות רגולוזאת  ,ככל שיינתנו מעת לעת

 לשיקול דעתה של ענבל. 
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 כלליים תנאים - 8 פרק .8

 המסגרת הארגונית של השירותים שיינתנו על ידי המציע  .8.1

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

 צורה ואופן שהוא.

 ליווי ענבל .8.2

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

 בלעדיות העדר .8.3

 לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא החוזה על המציע הזוכה במסגרת ההליך וחתימה הצעת קבלת

 לביצועים /אחר עם להתקשר, הבלעדי דעתה שיקול פי ועל, עת בכל רשאית תהיה השירותים. ענבל

 .השירותים נשוא ההליך או שירותים דומים אחרים

 והוראות דינים שמירת .8.4

 סיבה מכל וכן הדין הוראות את ענבל לדעת תואם אינה בה הנקוב המחיר אשר הצעה כל תתקבל לא

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

 מההצעות איזו לקבלת חובה העדר .8.5

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

 .בהליך שיוגשו מההצעות איזה או ביותר

 סמכות השיפוט .8.6

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

 תל אביב יפו והמרכז.  באזורתהיה בבתי המשפט 

 

 בכבוד רב,            

 מ"בע לביטוח חברה ענבל                                                                                      
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  נספח תצהירים - להזמנה א'ספח נ

מופיע  WORD)נוסח בקובץ  ולא בכתב יד באמצעות מחשביש למלא  זהנספח תצהירים : הערה כללית

. לאחר מילוי הטופס יש להדפיסו, להחתימו כדין ולצרפו כחלק ממסמכי באתר ענבל תחת מסמכי ההליך(

 ההצעה. 

 

 למתן שירותי עזר משפטיים )איתור ומסירות( עבור ענבל חברה לביטוח בע"ממכרז פומבי הנדון: 

אחר שהוזהרתי כי עלי אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה  __________, ל

להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב 

 כדלקמן:

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה "המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: 

 ומסירות( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מלמתן שירותי עזר משפטיים )איתור  21/2020 'מס הליךללהצעה 

 (."הליךה)להלן: "

 

 :המציע פרטי .1

  ________________ :המציע שם 1.1

 המציע כתובת 1.2

ומספר: _______________  רחוב  

:______________________ עיר  

      ________________ :המציע של טלפון מס' 1.3

 ________________   תפקיד: ________________  :מציעב הקשר איש שם 1.4

 __________________ במציע: הקשר איש של נייד טלפון מס' 1.5

             _______________________________  במציע: הקשר איש מול להתכתבויות דוא"ל 1.6

 תןולמ להליך הנוגע בכל והודעות עדכונים יישלחו בלבד זו דוא"ל לכתובת, לבכם לתשומת

 .המבוקשים השירותים

 החתימה של המציע מורשי .2

 הינם:לעניין השתתפות בהליך החתימה במציע  מורשי

 

 

 החתימה מורשה שם
 

 חתימה דוגמת ת.ז. מס' בחברה תפקיד

    

 החתימה מורשה שם
 

 חתימה דוגמת ת.ז. מס' בחברה תפקיד
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 מתן השירותים המבוקשים .3

. מסמכי ההזמנה באופן מצטברבהנני מצהיר כי ביכולתי לספק את כל השירותים המבוקשים כהגדרתם 

אדרש לרמת זמינות גבוהה, לא אהיה רשאי להחליף  ענבלידוע לי כי בכל תקופת ההתקשרות עם חברת 

  עצמי באחר לצורך ביצוע השירותים המבוקשים ו/או להסתייע באחר מטעמי. 

 ע בתנאי הסףתצהיר עמידת המצי .4

 לעיל, במלואם. 3בפרק  בכל תנאי הסף המציע עומדהנני מצהיר כי 

 תצהיר כללי .5

וכי אקרא את מכתבי ההבהרות, ככל שאלו נספחיה על הנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה זו  5.1

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  5.2

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. נתיבו/או לא ה תיידע

ובהסכם ההתקשרות במצטבר. הנני בהזמנה  ביכולתי להציע את כלל השירותים המבוקשים 5.3

מצהיר כי יש לי את הידע, הניסיון והכישורים להעניק את השירותים המבוקשים בזמינות גבוהה 

 כלפי חברת ענבל.

 , לרבות הסכםהעל נספחיזמנה מהווה הסכמה מראש לכל תנאי הה מיהגשת הצעה מטע 5.4

 .והכול בלא שינוי ו/או תוספתההתקשרות 

הנני מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי משקפים באופן  5.5

ה לפסילת מהימן, תקף, מלא ומדויק את המציע ופועלו. ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עיל

 ההצעה לאלתר.

ונמסרו לצורך הגשת הצעות כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה ידוע לי כי  5.6

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

 להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

מהמועד האחרון  תשעים ימיםוקפה במשך הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתידוע לי כי  5.7

נוספים אם חברת ענבל ביקשה את הארכת המועד  ימים שישים הקבוע להגשת ההצעות, או

 מהמציע ובכתב.

כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת בדרישה  במשךלעמוד  הנני מתחייב 5.8

 להשתמש לצורך מתן השירותים האמורים אך ורק בתוכנות המוחזקות על ידי כדין. 

נדרשים כמפורט הביטוחים האקיים את כלל ציע זוכה כי במידה ואבחר כממתחייב : הנני ביטוח 5.9

 .ההתקשרות המוארכת למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופתההתקשרות בהסכם 
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 זכות עיון .6

אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או המציע לציין  להליך על 6.5לאמור בסעיף  בהתאם

יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים אלה המציע מובהר בזאת, כי  סוד מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר.

 . בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה

 :מובהר בזאת כי זכות העיון כפופה להחלטת וועדת מכרזים, לחוק חובת המכרזים ולתקנותיו

 נימוק מס' הסעיף בהצעה מס'

   

   

   

 

 פי המבנה המפורט לעיל.-ניתן להוסיף שורות נוספות על

  העדר ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי הרשעההתחייבות ל .7

להעדר ניגוד אני מתחייב במסגרת ההליך וביצוע השירותים המבוקשים אני הח"מ מצהיר בזאת כי 

  :, חובת סודיות ואי הרשעה כדלקמןעניינים

  :חובת סודיותהתחייבות ל

 וכל משנה  קבלני עובדיו, לרבות המציע כי תנאיב המציע עם להתקשר הסכימה וענבל   הואיל:

 להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו אחר אדם

 המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות המציע התחייבות סמך על וכן זו, התחייבות

 להלן. כהגדרתו

 לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר  והואיל:

 תכתובת, לרבות כלשהם (KNOW- HOW) ידע או (INFORMATION) מידע לידיעתי איבו או

 כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית, ומר,ח דעת, חוות

 הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1977-תשל"ז העונשין, לחוק 91 בסעיף

 דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם בקשר באו לידיעתי שהגיע מידע או

 ואמצעי כלי בכל לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל למידע  הגעה לשם

 האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי אחר

 (."המידע" )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים,

 לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר  והואיל:

 נציג אישור הגשת ללא ההסכם, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד כלשהם גוף או אדם

 ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל למשרד לגרום עלול ובכתב מראש המוסמך ענבל

 הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 - "זתשל העונשין, לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה

 .1981-התשמ"א הפרטיות,
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  :כדלקמן ענבל כלפי מתחייב אני       

 השירותים. ממתן הנובע או הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .1

 פוףובכ השירותים, מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .2

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

 המידע. את שהם, אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן לעיל, לאמור בהתאם שלא

 מכן לאחר או השירותים מתן תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .3

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

 מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא בעקיפין,

 שהוא. כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר כתוב חומר כל או המידע את

 התחייבות כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי וטלנק .4

 הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על שמירה לרבות זה,

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה

 את מטעמי מי או ענבל( ידי על ובכתב מראש אושרושי וככל )אם משנה קבלני או עובדי לידיעת להביא .5

 .החובה מילוי אי על העונש ואת יותסוד שמירת של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור

 לכם ייגרמו אשר סוג, מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .6

 כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו, יהתחייבות מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד או

 אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור

 או מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .7

 מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע לכם, השייך

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

 מידע. של או כאמור חומר

 התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .8

 של במצב יפין,בעק או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן שמכוח או זה

 בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין עניינים, ניגוד

 עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין

 מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת כותבז המניות, בהון בו, חלק שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי

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

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

 הנמצא ו/או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .9

 הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, הקשור ו/או ותכםברש

 זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל. הסודיות חובת

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

1981. 

 נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו/או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .10

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי למעט



  

               חתימת המציע:    _________________

עבור ענבל חברה לביטוח בע"מעזר משפטיים )איתור ומסירה( הצעות למתן שירותי מכרז פומבי לקבלת   
, 8202977-03, טל. 0099701נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ  03-9778794, פקס: 9700*

INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

 
23  

 כתב הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .11

 זה. התחייבות

 לענבל המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .12

 .החוזה לרבות חוזה או דין כל פי על

 :עניינים ניגוד להעדר התחייבות

 לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל .13

 קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין בו

 בו. חבר קרובי או שאני גוף של עניין או

תקופת שנה מתום  עד המזמינה כלפי, תחולנה, לעיל האמורות המגבלות - עניינים ניגוד העדר תקופת .14

 .יותר קצרה תקופה, ובכתב מראש ענבל אישרה אם אלא, ההתקשרות

 :קודמות הרשעות העדר בדברהמציע  תצהיר

למעט עבירות , משמעתיתעבירה הורשעו בעבירה פלילית או במציע לא  העובדיםכל כי הנני מצהיר  .15

 1981 -תעבורה או שחלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א 

המנויות לעיל ולא מתנהלת וכן כי לא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום על עבירה מהעבירות 

 .נגדם חקירה בגין עבירה מעבירות אלה למעט בעבירות תעבורה

 עבירה בגין או, המדינה בטחון כנגד עבירה בגין בעבר נחקרתי או הורשעתי לא כי בזאת מצהיר הריני .16

)כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות וכיו"ב(,  פיסקאלי שנושאה

, 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414 -ו 393עד  383, 297עד  290או בגין עבירות לפי סעיפים 

למעט עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים 

 .1981 -תשמ"א

 אודותיי קיים שיהיהאו /ו הקיים המידע כל למסירת מראש הסכמתי בזאתת /נותן אני, וכך הואיל .17

 .1981 -"אתשמ השבים ותקנת הפלילי המרשם חוק פי על הפלילי במרשם

כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע  כמו .18

חברת  עם ההתקשרות תקופת כל ובמשך הצעתי הגשת מיוםכאמור לעיל. הסכמה זו תהא תקפה 

 .ענבל

 :בעלות על מידע .8

, חישובים, נתונים, בדיקות, מודליםהמסמכים מכל סוג שהוא, לרבות חוות דעת, תכתובת,  כל .1

ו/או  המציעכנו ע״י הו, שזהצילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא ההסכם 

, בכל פורמט שהוא לרבות פורמט השירותיםו/או כל גורם אחר בקשר עם מתן  עבורמי מטעמו 

להשתמש במידע  יתתהא רשא אשר ענבל( הינם רכושה וקניינה של ״המידע׳׳אלקטרוני )להלן: 

 ותו/או באמצעות כל צד ג׳ שתבחר, לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה, וכן ליתן למידע פומבי הבעצמ

מיד עם דרישתה כל מידע כאמור ובכל פורמט על פי  ענבלמתחייב למסור ל המציעלפי שיקול דעתה. 

 . ענבלבחירת 
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פרסם, או אוהמידע בסודיות, ולא  ועבודתשמור את תוצאות א ימתחייב כי אני ו/או מי מטעמ הנני .2

 חברת ענבל.יעשה שימוש כלשהו במידע, אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש של 

 בתחום העסקת עובדיםחובות חקוקות  לקיום התחייבות .9

 השירותים ביצוע לצורך המציע ידי על שיועסקו העובדים לגבי סכם,הה תקופת בכל לקיים מתחייב הנני

 אחר זה, ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר ,התקשרותה ובהסכם זה בהליך כמפורט המבוקשים

 וכפי התקשרותה הסכם חתימת בעת שהם כפי עובדים, בהעסקת הקשורים והפסיקה החוק הוראות

 ההתקשרות בתקופת לרבות ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות לעת, מעת שישונו

  המוארכת.

 ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי תצהיר .10

אני הח"מ,  מר/גב'  ________________ מרח'____________________ ת.ז. 
_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

"( המבקש להתקשר עם ענבל המציע"בשם חברת ________________)להלן:  הנני נותן/ת תצהירי זה .1
 חברה לביטוח בע"מ. 

 להצהיר בשם המציע כנדרש בתצהיר זה.הנני מוסמך/ת לתת  .2
ב לחוק עסקאות 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה", "הורשע" ו .3

ותם של מונחים אשר מאשר/ת כי הוסברה לי משמע ,"(החוק" -)להלן  1976-גופים ציבוריים, התשל"ו
 אלה וכי הם ברורים לי.

 (לסמן את האפשרות המתאימהיש ) -הנני מצהיר כי  .4

  ב 2עד למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת הליך זה, המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף
עבירה לפי חוק עובדים  -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה  לא הורשעו( לחוק

חוק שכר מינימום, או לפי  1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-התשמ"ז

 או לחילופין

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

(, אולם 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א
 אחרונה.לפחות ממועד ההרשעה ה חלפה שנהבמועד ההתקשרות 

 או לחילופין

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

(, אולם 31.10.2002ם , שנעברה לאחר יו1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. חלפה שנהלא במועד ההתקשרות 

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

  הצעות תצהיר אי תאום .11

 _____________ מצהיר בזאת כי:  .ז.אני הח"מ______________________________ מס ת



  

               חתימת המציע:    _________________
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על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע  ההצעה זו הוחלט .א

 .פוטנציאלי אחר

בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את  ההצעה זו לא הוצג .ב

 .הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה

 עורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. לא הייתי מ .ג

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה גבוהה או נמוכה מהצעתי זו. .ד

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .ה

ו דין ודברים עם מתחרה או זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר אהצעה  .ו

 פוטנציאלי אחר במכרז זה.  מתחרה

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  המציע לא 

 אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

א לחוק 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

         

 חתימת המצהיר  שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 

 אישור
 

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

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. 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין ומ.ר.שם מלא של עורך הדין  תאריך
 

 

 

 

 



  

               חתימת המציע:    _________________
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 ופירוט הניסיון של המציע עמידה בתנאי סףתצהיר  - 1' אנספח 

וכן לצורך מתן ניקוד בהתאם לאמות המידה  3לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף שפורטו בפרק 

להליך, על מורשה החתימה למלא את הפרטים בתצהיר שלהלן בהתאם למצבו של המציע  5המפורטות בפרק 

 במועד האחרון להגשת ההצעות.

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה  __________, לאחר שהוזהרתי כי  .א

היר/ה בזאת עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצ

 .בכתב כדלקמן

 : _____________________________________.במציע תפקידי .ב

 .__________ : במתן השירותים המבוקשים )החברה(מס' שנות ותק המציע  .ג

הנני מצהיר כי למציע קיימת היכולת, הידע, המיומנות, המקצועיות, כוח האדם וכל עניין אחר  .ד

 ובמסמכי ההליך במצטבר. 2המבוקשים המפורטים בפרק הדרוש לשם מתן כלל השירותים 
 למציע קיימים שירותי מזכירות. .ה
-בי כתבי של מסירה שירותי בביצוע ניסיוןמצהיר כי החברה בעלת : הנני ניסיון המציע )החברה( .ו

מתוך  שנתייםכל אחת מהב שונים לקוחות שניידי המציע עבור -אשר ניתנו על ארצית בפריסה דין

וזאת  ועד למועד האחרון להגשת ההצעות( 2017אוקטובר ב 1מתאריך  החל) האחרונותהשנים שלוש 

 .לכל לקוח עבור שירותי המסירה, בכל אחת מהשנים ש"ח 30,000בהיקף ההתקשרות של 

 :הערות לגבי הטבלה שלהלן

  כל ש"ח ב 30,000להם ניתנו שירותי מסירה בהיקף התקשרות של  שונים לקוחותשני של פירוט

  .נדרש לצורך עמידה בתנאי הסף, שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונותמהאחת 

  שנתיים מתוך שלוש השנים כל אחת מהשל לקוחות להם ניתנו שירותי מסירה בפירוט נוסף

יקנה ניקוד כמפורט בפרק  -ש"ח עבור שירותי המסירה  30,000האחרונות בהיקף התקשרות של 

 .למסמכי ההליך 6

 וזאת לצורך לאיש קשר אחד לפחות שיפורטו בטבלה, המזמינה תפנה לקוחות מתוך רשימת ה

 .ידו-ולשירותים אשר ניתנו עלקבלת חוות דעת בנוגע למציע 

 

שם הלקוח מקבל  
 השירותים

 

היקף התקשרות כספי + 

 מועדי ההתקשרות )בשנים(

פירוט שירותי 

המסירה 

 שניתנו

 

 פרטי הלקוח:
שם מלא של איש 

 הקשר + תפקיד +

 מס' טלפון נייד

1     

2     

3     

4     



  

               חתימת המציע:    _________________
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5     

 עמודות במידת הצורך(לטבלה )ניתן להוסיף  

או /ו קשר איש לכל ולפנות, שהוצהרו נתונים לאימות בדיקה לבצע תרשאי שהמזמינה לכך המציע מודע

 התנגדות. לא אם ובין זה בתצהיר קשר כאיש צוין הוא אם בין, לנכון שימצא ככל, גורם או גוף לכל

 ותהשתתפ את ותפסול יכול, שידרוש ככל עמו פעולה לשתף או, כאמור פנייהאו /ו בדיקה לביצוע מצידנו

 .זה במכרז

 

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

 אישור
 

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

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

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
 

  



  

               חתימת המציע:    _________________

עבור ענבל חברה לביטוח בע"מעזר משפטיים )איתור ומסירה( הצעות למתן שירותי מכרז פומבי לקבלת   
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  הצעה כספית - 'בספח נ

 למסמכי ההליך. 4.1כאמור בסעיף  במעטפה נפרדת הגישנספח זה יש ל .1

  :בכתב ברוראת הסעיף יש להשלים  .2

 

 

 

 

 :(ולפני הנחה בש"ח לפני מע"מ סכומים) טבלת תעריפים .3

 .כנספח ג'מצ"ב למסמכי ההליך  ה הנדרשיםחלוקאזורי המפה המפרטת את 

שירות דחוף  אזור ב' אזור א' הפעולה הנדרשת

 אזור א'

שירות דחוף 

 אזור ב'

 אושירות אחד של איתור מען 

 מסירה 

 ש"ח 240 ש"ח 120 ש"ח 160 ש"ח 80

שירות אחד של איתור מען 

 ומסירה

 ש"ח 360 ש"ח 180 ש"ח 240 ש"ח 120

 

 

 

 

 

 

 

 :המציע מאשר קבלת תמורה קבועה עבור השירותים שלהלן .4

 :מהשירותיםעבור אחד )ללא מע"מ( ש"ח  40סכום קבוע של  -המציע  תמורה בגין איתור במשרד

  איתור מספר ת.ז. (1)

 הוצאת דו"ח משרד הפנים  (2)

   דו"ח רשם החברות (3)

)ללא מע"מ(  ש"ח 60סכום קבוע של  - שעות לביצוע( 48)עד  של השירותים הללו איתור דחוףבעבור 

 .עבור אחד מהשירותים

 .ש"ח 250סכום קבוע של  - בגין הגעה לבית משפטקבועה תמורה המציע מאשר קבלת  .5

 

 

 

 שבע באר + ירושלים + והקריות חיפה + חדרה עד אשדוד  - א' אזור

 ושומרון יהודה שטחי כל ספק הסר למען) א' אזור בהגדרת כלול אינו אשר אזור כל - ב' אזור

  ב'( אזורכ מוגדרים ירושלים ומזרח

 .לביצוע שעות 48 עד  -דחוף באופן מסירה ו/או איתור ביצוע

 

                              להלן הוא %__________                   3בטבלה בסעיף  כל התעריפיםשיחול על  המוצעאחוז ההנחה 

  )ובמילים :____________________(.

 הנחה שלילית תביא לפסילת ההצעה.  לא ניתן להציע הנחה שלילית.

 להלן אינם בתחרות הכספית בהליך זה, ואחוז ההנחה לא יחול לגביהם.  5 -ו 4סעיפים 

 



  

               חתימת המציע:    _________________

עבור ענבל חברה לביטוח בע"מעזר משפטיים )איתור ומסירה( הצעות למתן שירותי מכרז פומבי לקבלת   
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  :כללי

  וכוללת בתוכה את כל ההוצאות האפשריות סופית ומוחלטתהתמורה בכל הצעת המחיר לעיל הינה 

 דומה.דוחות, מצגות, נסיעות, צילומים וכהכרוכות במתן השירותים המבוקשים בהליך זה, לרבות 

  מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי האחריות לתשלום שכר עבודה וזכויות לעובד חלה רק על המציע

 הזוכה והצעת המחיר מביאה בחשבון הוצאות אלה.

  תהיה שונה באופן מהותי ובלתי סבירה, תהיה המזמינה רשאית  והמחיר של למציע כי אם הצעתידוע

 .ולפסול את הצעת

 

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 עו"ד אישור

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

 , מורשה חתימה מטעם המציע, בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישיהופיע 

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. 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין ומ.ר.שם מלא של עורך הדין  תאריך

 

 

 

  



  

               חתימת המציע:    _________________
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 מפת מדינת ישראל המפרטת את אזורי החלוקה הנדרשים -נספח ג' 

 אשדוד עד חדרה + חיפה והקריות + ירושלים + באר שבע - אזור א' מסומן בצבע אדום

 כל אזור אשר אינו כלול בהגדרת אזור א' )יהודה ושומרון ומזרח ירושלים מוגדרים כאזור ב'( - אזור ב'
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 דרישות אבטחת מידע והגנת הסייבר - 1נספח ד'

 
 המציע"(, מידע אבטחת תקנות: "להלן) 2017 -ז"תשע(, מידע אבטחתבהתאם לתקנות הגנת הפרטיות )

 :להלן כמפורט סייבר והגנת מידע אבטחת דרישות את ליישם נדרש הזוכה

 יפ-למצהיר ומתחייב בשמו ו/או בשם עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסק במתן השירותים ע הזוכה המציע .1

 :כדלקמן, זה הסכם

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסקו בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה מקיימים  הוא .1.1

וימשיכו לקיים במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת, את הוראות חוק 

"( והתקנות שהותקנו מכוחו, ובפרט את הוראות החוק)להלן: " 1981 –הגנת הפרטיות, התשמ"א 

נחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, ולעמוד במלוא רכיבי תקנות אבטחת מידע, ה

 הדרישות מפרט: ")להלן( להלן 2ד'אבטחת מידע )נספח  שאלוןמפרט הדרישות על פי 

"( וכן הוראות והנחיות של ענבל לעניין הגנת הפרטיות, אבטחת מידע והגנת סייבר, וההתחייבויות

 נשוא השירותים למתן הרלוונטיות רגולטוריות שותלדרי בהתאםככל שיינתנו מעת לעת, וזאת 

 .זה הסכם

, מידע אבטחת פערי יתגלו והתחייבויות הדרישות למפרט הזוכה המציע של מענה פי ועל במידה .1.2

 החתימה מורשה ידי על חתום הסכם קבלת מיום חודשים ששה בתוך לתקנם הזוכה המציע מתחייב

 על שהממונה ככל. בדרישות העמידה את בענבל מידע אבטחת על הממונה בפני ולהציג בענבל

 לאחר גם, המידע אבטחת מדרישות באיזו מקיים אינו הזוכה המציע כי יקבע בענבל מידע אבטחת

 את להפסיק רשאית ענבל תהיה, ל"הנ בדרישות עמידה להציג סבירה הזדמנות לו שניתנה

, זה הסכם או/ו דין כל י"עפ לה הנתונה תרופה בכל ולהשתמש הזוכה המציע עם ההתקשרות

 .מטעמה מי או/ו ענבל כלפי זה בעניין דרישה או/ו טענה כל תהא לא הזוכה ולמציע

 לעיין מוסמך שאינו ממי השירותים מתן לצורך אותו המשרתות המחשב למערכות גישה למנוע .1.3

 .סודיות לשמירת התחייבות על חתם שלא ממי או, במחשב המאוחסן במידע או בחומר

 של השימוש להרשאת בהתאם ורק אך זה הסכם ביצוע כדי תוך אליו שיועבר במידע שימוש לעשות .1.4

 או/ו ידו על שייעשה לשימוש בלעדית אחראי יהא הזוכה המציע, דין כל מהוראות לגרוע מבלי. ענבל

הזוכה  המציע. על הזוכה המציע אצל ושנאגר ענבל מטעם שהועבר במידע מטעמו הגישה מורשי י"ע

זה, לכל  הסכםנשוא  יםחל איסור מוחלט לעשות כל שימוש במידע שאליו נחשף אגב ביצוע השירות

 זה. בהסכםמטרה אחרת שאינה קשורה באופן ישיר לביצוע התחייבויותיו בהתאם לאמור 

 לו שנמסר חומר כל לענבל להחזיר, המוארכת ההתקשרות תקופת או/ו ההתקשרות תקופת בסוף .1.5

 שהגיע מידע כל של והשמדה מחיקה לבצע, זה הסכם י"עפ השירותים מתן עם בקשר ואצל נוצר או

 אמצעי, קשיחים כוננים לרבות) שברשותו המדיה גבי על המאוחסן, ההתקשרות במסגרת אליו

המאמת ביצוע הפעולות  כדין ומאושר חתום תצהיר לענבל ולהמציא( אחרת מגנטית מדיה וכל גיבוי

 הללו. 

דוא"ל  באמצעות משלוחענבל, על אבטחת מידע והגנת הסייבר ב ממונהל להודיע .1.6

cyber_security@inbal.co.il על כל אירוע/חשד לאירוע  9779287-03: שמספרו ו/או טלפון

שאינם סייבר/אבטחת מידע שבו קיים חשד לחשיפת מידע או נחשף מידע של ענבל לגורמים 

במקרה של  .המציע הזוכהשעות מרגע איתורו ע"י  לושמורשים, וזאת באופן מידי ולא יאוחר מש

mailto:cyber_security@inbal.co.il
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העלול למניעת דליפת המידע וכל נזק בדחיפות הזוכה לפעול  המציעתקלת אבטחת מידע, על 

 .מהתקלה כתוצאה להיגרם

 הזוכה המציע אצל לערוך, ימי עבודה לפחות 3 מראש של בהודעה עת בכל, רשאית תהא ענבל .1.7

 שמירת, סייבר והגנת מידע אבטחת נושאי בכל ובקרות ביקורת(, מרחוק בהתקשרות או/ו בחצריו)

 להעמיד הזוכה המציע על. זה בהסכם האמור פי על ההתחייבויות לביצוע הנוגעים ופרטיות סודיות

 י"עפ, נציגה או/ו ענבל י"ע שידרשו ומידע חומר כל מטעמה נציג או/ו ענבל של ולעיונה לרשותה

 .נציגה או/ו ענבל של הבלעדי דעתה שיקול

 הזוכה המציע מתחייב, ליקויים יימצאו, לעיל 1.7 בסעיף כאמור והבקרות הביקורת במסגרת אם .1.8

 י"ע יקבע ואשר הליקוי של החומרה לרמת המותאם זמנים בלוח שנמצאו הליקויים את לתקן

 בענבל הסייבר והגנת מידע אבטחת על שהממונה ככל. בענבל הסייבר והגנת מידע אבטחת על ממונה

 הזדמנות לו שניתנה לאחר גם, המידע אבטחת מדרישות באיזו עמד לא הזוכה המציע כי יקבע

 המציע עם ההתקשרות את להפסיק ענבל רשאית תהיה, אלו בדרישות עומד הוא כי להוכיח סבירה

 כל תהא לא הזוכה ולמציע, זה הסכם או/ו דין כל י"עפ לה הנתונה תרופה בכל ולהשתמש הזוכה

 .מטעמה מי או/ו ענבל כלפי זה בעניין דרישה או/ו טענה

 והגנת מידע אבטחת על הממונה עם בקשר יעמוד אשר מטעמו קשר איש יקבע הזוכה המציע .1.9

 למתן בקשר המידע אבטחת דרישות נשוא ההנחיות כלל ויישום תיאום לצורך בענבל הסייבר

 .זה הסכם נשוא השירותים

 :החומריםת שמיראבטחה פיזית ו .2

ו/או עובדיו במסגרת מתן השירותים יהיה נתון  הזוכה המציעכל חומר ומידע שיהיה בחזקת  .2.1

 .שיינתנו ככל, ענבללהשגחה תמידית ויישמר בקפדנות ובהתאם להנחיות 

לגלותו כל חומר שיימסר במסגרת  מתן השירותים הינו בגדר חומר שאין לפתחו ו/או למוסרו ו/או  .2.2

 ו/או לאפשר גשה אליו למי שאינו מוסמך לכך.

לקבוע הוראות מיוחדות לעניין  ענבל של הלעיל, כדי לגרוע מסמכות 2.2.-ו 2.1.בסעיפיםאין באמור  .2.3

מתחייב אחר ההוראות הנ"ל  הזוכה המציעאבטחה וסודיות, הן דרך כלל והן לעניינים מסוימים ו

 קנות.וובקפידה ובד

המבוצעת בקטנוע, תבוצע בקטנוע בעל ארגז שליחות סטנדרטי לקטנוע, סגור הובלת חומר משפטי  .2.4

ונעול. למען הסר ספק, החומר יהא מאובטח ונעול במשך כל זמן שהוא נמצא בחזקתו או באחריותו 

, עובדיו או מי מטעמו. הובלת  חומר משפטי המבוצעת ע"י שליח רגלי תבוצע הזוכה המציעשל 

 תוך תיק או שק סגור ונעול. ב ןמאוחס המשפטי כשהחומר

', וכובמקרה של גרימת נזק לחומר המשפטי בגין כל סיבה שהיא, לרבות שריפה, פריצה, גניבה  .2.5

 יודיע על כך המציע הזוכה לענבל מידית מרגע קרות הנזק.   

 

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 מידע אבטחת דרישות מפרט - 2נספח ד'

 דרישה 'מס
מתקיים  האם

 ?מלא באופן
 בעיגול סמן

 'לא' וסומן במידה
 לפרט נא

 ומעובד שנאסף המידע על המציע אצל הגנה קיימת 1
 או, ההפעלה במערכת נפרד ייעודי חשבון באמצעות

 ענבל חומרי על עבודה לצורך נפרד מחשב קיים לחלופין
 לכך הנדרשים לעובדים רק הינה אליו גישה אשר

 על המציע כלפי חתמו אשר תפקידם במסגרת
 .סודיות לשמירת התחייבות

  לא \ כן

 מדיניות חלה המציע אצל הייעודי החשבון על 2
 :לפחות כדלקמן סיסמאות

 לפחות תווים 8 .א
 מספרים, אותיות שילוב -סיסמה  מורכבות .ב

 .וצורות
לא תכיל יותר משלושה תווים  הסיסמה .ג

 'וכד, abc, 123עוקבים לדוגמא: 
 .חודשים לשלושה אחת מאססי החלפת .ד
 הסיסמאות 10 של היסטוריה תשמר .ה

 .המשתמש של האחרונות

  לא \ כן

 של דקות 15 לאחר סיסמא מוגן מסך שומר הגדרת 3
  לא \ כן .פעילות חוסר

 מערכת מותקנת, השירותים נותן של המחשבים בכלל 4
  לא \ כן .חוקי רישוי עם הפעלה

-ל אחת מעודכנים, השירותים נותן של המחשבים כלל 5
  לא \ כן .המידע אבטחת עדכוני בכל ימיםחודש 

 של המחשבים כלל על המותקנתוירוס -האנטי תוכנת 6
  לא \ כן .חוקי רישוי בעלת השירותים נותן

 של המחשבים בכלל המותקנתוירוס -האנטי תוכנת 7
  לא \ כן .שבועית ברמה להתעדכן מוגדרת, השירותים נותן

מהרשת והמחשבים של נותן השירותים אל  הגישה 8
)חומת  FWרשת האינטרנט מופרדת באמצעות מנגון 

 .אש( ייעודי
  לא \ כן

 של ולמידע השירותים נותן למערכות מרחוק הגישה 9
 לכל הכוללת חזקה הזדהות באמצעות היא, ענבל

 :הבאים ההזדהות מנגנוני שלושת מתוך שניים הפחות
 קבועה סיסמה .1
 פיזי טוקן או משתנה סיסמה .2
 ביומטרי זיהוי .3

 (.בעיגול להקיף)נא  בשימוש אילו לציין יש

  לא \ כן

 מנגנון מופעל, השירותים נותן של המחשבים בכלל 10
  לא \ כן .באינטרנט גלישה סינון

 מחשבי מצויים בו הפיזי למתחם כניסה בקרת קיימת 11
 .השירותים נותן של העבודה

 ___________________ :הבקרה סוג את לציין יש
 

  לא \ כן

 התקשורת מתחמי לכלל כניסה בקרת קיימת 12
 .השירותים נותן של והשרתים

 ___________________ יש לציין את סוג הבקרה:
 

  לא \ כן

 השירותים נותן אשר הניידים הזיכרון אמצעי כלל 13
  לא \ כן .בסיסמה ומוגנים מוצפנים, שימוש בהם עושה

 בהם עושה השירותים שנותן הניידים המחשבים כלל 14
  לא \ כן .בסיסמה ומוגן מוצפן קשיח דיסק בעלי הינם שימוש
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 הוראה או נוהל ומקיים בכתב פירט השירות נותן 15
 דלף לאירוע חשד או אירוע בכל ענבל את לעדכן המנחה

 שעות 12-מ יאוחר לא, מידע אבטחת אירוע או מידע
 .האירוע זיהוי מרגע

  לא \ כן

 הוראה או נוהל ומקיים בכתב פירט השירותים נותן 16
 או העברה לפני, בכתב אישור מענבל לקבל המנחה
 שירותי' )לרבות ג צד גורם עם ענבל של מידע שיתוף
 .(ואחרים ענן, גיבוי, אחסון

  לא \ כן

 ענבל של למידע - ומעלה גישה מורשי 10

 הנהלים את ומקיים בכתב פירט השירותים נותן 17
 :הבאים
 מידע ותפעול גישה נוהל .1
 וסביבתית פיזית אבטחה נוהל .2
 עובדים וגיוס סינון נוהל .3
 עובדים והדרכת מודעות נוהל .4

 לא \ כן .1
 לא \ כן .2
 לא \ כן .3
 לא \ כן .4

 

 בסעיף המפורטים הנהלים את מתקף השירותים נותן 18
  לא \ כן .חודשים 24-ל אחת הפחות לכל 17

 לשרת גישה הרשאות סקר מבצע השירותים נותן 18
  לא \ כן .חודשים 12-ל אחת הפחות לכל, הקבצים

 לכל מידע אבטחת סיכוני סקר מבצע השירותים נותן 20
  לא \ כן .חודשים 24-ל אחת הפחות

 כל את המתעד)לוג(  בקרה נתיב שומר השירותים נותן 21
 של למידע( והכושלים)המוצלחים  הגישה ניסיונות

 .ענבל
  לא \ כן

 המפורט הבקרה נתיב על בקרה מבצע השירותים נותן 22
  לא \ כן .חודשים 12-ל אחת הפחות לכל, 21 בסעיף

 בלתי גישה בגין התראות ומקבל הגדיר השירותים נותן 23
או \ו המידע למערכותאו \ו המחשב לרשת מורשית

 .ענבל של למידע
  לא \ כן

השירותים הגדיר ומקבל התראות בגין חשד  נותן 24
להדבקות או התפשטות קוד עוין באחד או יותר 

 .ממחשבי העבודה 
  לא \ כן

 

 

 

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 התקשרות הסכם -' הנספח 

 2020שנערך ונחתם בקרית שדה התעופה ביום _____ בחודש__________, שנת 

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 , קריית שדה התעופה3ערבה המרחוב  

  "ענבל"(" ו/או המזמינה")להלן:  

 מצד אחד; 

 ________________ זוכה:שם ה ל ב י ן :

 ח.פ./ע.מ: ________________  

   כתובת: 

  

 

 (""הספק ו/אומציע הזוכה "ה)להלן:  

 מצד שני; 

  

(, "הקרן הפנימית"ו/או  "ענבל", מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן: וענבל הואיל

)מס' למתן שירותי עזר משפטיים )איתור ומסירות( לקבלת הצעות פרסמה מכרז פומבי 

 "ההזמנה": להלן) נספחיה( כמפורט במסמכי ההזמנה להגשת ההצעות על כל 21/2020

 בהתאמה(. "השירותים המבוקשים" -"ההליך" ו ו/או 

 

 המבוקשים; םשירותיהמתן צורך לבמסגרת ההליך האמור הגיש הצעה  המציע הזוכהו והואיל

 

על סמך התנאים  בחרה בהצעה שהגיש המציע הזוכה בהליך כהצעה הזוכה, וענבל והואיל

ההזמנה, והמציע הזוכה מקבל על עצמו לבצע את והקריטריונים הקבועים במסמכי 

 השירותים המפורטים בהסכם זה על נספחיו וכמפורט במסמכי ההזמנה;

 

את הניסיון והמיומנות על מנת לספק לענבל בעל הידע, מצהיר כי הוא  המציע הזוכהו והואיל

ותים מעוניין לתת לענבל את השירו כמפורט בהסכם זה על נספחיו השירותים המבוקשים

 ;המבוקשים כהגדרתם בהסכם זה, הכול בתנאים המפורטים בהסכם זה לעיל ולהלן

 

 למתןוהצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור  והואיל

 השירותים המבוקשים כמפורט בהסכם זה.

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כמותו. המבוא להסכם 1.1

 כותרות הסעיפים בהסכם זה אינן באות להוסיף או לגרוע על האמור בו והן לשם הנוחיות בלבד. 1.2

 :להלן הגדרות ומונחים מרכזיים בהסכם זה 1.3
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 ענבל חברה לביטוח בע"מ; ענבל ו/או המזמינה

 הסכם זה על נספחיו הסכם התקשרות

ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה בהליך, -מציע שהצעתו נבחרה על מציע זוכה /הזוכה

אשר המציא את כל האישורים הנדרשים לאחר בחירתו כאמור 

 וענבל חתמה עמו על הסכם התקשרות;

 ו;על כל נספחי 21/2020הליך מס' מסמכי  מסמכי המכרז

 2פרק במכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה, כמפורט   השירותים המבוקשים

 להזמנה זו;

ו/או כל פעולת איתור נוספת בפריסה ת.ז. מספר ו/או  מעןאיתור  איתור 

 ארצית;

תקנות סדר הדין האזרחי, פעולה של העברת מסמך כאמור ב מסירה 

"( של מכתב דרישה ו/או כתב תקנות סד"א)להלן: " 1984-תשמ"ד

תביעה ו/או כל פעולת מסירה נדרשת וביצועה כדין בהתאם 

 לתקנות סד"א;

אחראי מטעם ענבל על 

 ביצוע ההסכם

או כל מי שימונה  בחברת ענבל מנהלת אגף תביעות רכב ורכוש

לצורך ביצוע הסכם זה ותפעול העבודה השוטפת מול  המטעמ

 ;המציע הזוכה

 

נפרד ממסמכי ההזמנה ותוכנו בא בנוסף לכל  מובהר בזאת כי נוסח הסכם זה הינו חלק בלתי 1.4

האמור שם. אשר על כן, כל האמור במסמכי ההזמנה מחייב את המציע הזוכה בכל תקופת 

ההתקשרות ואין בהתייחסות או דרישה שנכללו במסמכי ההזמנה והושמטו מההסכם בכדי 

  לפטור את המציע הזוכה מאלה.

  המבוקשים השירותים .2

 בתוך תשובה יחזיר הזוכה המציע לאיתור, המזמינה בקשת קבלת עם: ארציתאיתור מען בפריסה  .2.1

 .םהרלוונטיי המסמכים בצירוף עבודה ימי 21

 המזמינה בקשת קבלת עם: הפנים למשרד פנייהאו /ו החברות רשם"ח דומספר ת.ז. ו/או  איתור .2.2

 .םהרלוונטיי המסמכים בצירוף עבודה ימי עשרה בתוך תשובה יחזיר הזוכה המציע לאיתור,

 : ארצית בפריסה מסירה שירותי .2.3

למסירה. המציע הזוכה יבצע את המסירה בתוך  דין-בי כתב הזוכה למציע תעביר המזמינה -

 .1984 -וזאת בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד  ימים שלושה

 המציע .למסירה באמצעות מערכת ממוחשבת מכתב משפטי הזוכהתעביר למציע המזמינה  -

 .עבודה ימי 21 בתוך המסירה את יבצע הזוכה

 יבצע הזוכה המציעדין. -מכתב משפטי ו/או כתב בי המטפל הדין מעורך יאסוף הזוכה המציע -

 למזמינה הזוכה המציע יעביר ,כאמור המסירה ביצוע לאחר .עבודה ימי 21 בתוך  המסירה את

 .שנדרש ככל המוסר של תצהיר וכן חתום מסירה אישור ,מפורט "חדו

 הזוכה המציע המסמך קבלת עם :השכרה חברת או ביטוח חברת שאינה לחברה מסירה שירותי .2.4

 מורשה יהיה שהחותם יוודא הזוכה המציע ,המסירה בעת .עבודה ימי 21 בתוך המסירה את יבצע

 דו"ח למזמינה יועבר מורכא המסירה ביצוע לאחר החברה. של חותמת תכלול וחתימתו חתימה
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 המוסר של תצהיר וכן חתום מסירה אישור ,החברות ברשם החברה של לכתובת אסמכתא מפורט,

 .שנדרש ככל

 המסירה, לשירות המזמינה בקשת קבלת עם  :משפט בית בקשת פי-על מסירות שירותי ביצוע .2.5

 יועבר כאמור, המסירה ביצוע לאחר .עבודה ימי שני בתוך הפעולה את לבצע נדרש הזוכה המציע

  שנדרש. ככל המוסר של תצהיר וכן חתום מסירה אישור מפורט, דו"ח למזמינה

 ככל וזאת המסירה על עדות למסור לדיון להגיע מתחייב המוסר מטעם מצהיר - משפט בבית עדות .2.6

 שיידרש.

 המזמינה אישור קבלת לאחר רק יתבצע המצאה תחליף :"הדבקה" מסוג המצאה תחליף ביצוע .2.7

 תצהיר המסירה, אישור את הכולל מפורט דו"ח למזמינה יועבר כאמור, הפעולה ביצוע לאחר בכתב.

  החייב. / הנתבע של האחרונה כתובתו בדבר אסמכתא וכן ונדרש( )במידה

, בתוך סד הזמנים ארצית בפריסה שירותי עזר משפטיים בתחום לענבל הנדרשת פעולה כלביצוע  .2.8

 .שיוגדר על ידי ענבל

  ההתקשרות תקופת .3

מועד חתימת ב ותהמתחילחודשים(  36) שלוש שניםתקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה  .3.1

 .("התקשרות"תקופת הלהלן: על ידי הצדדים ) ההסכם

 תקופת את להאריך ולצרכיה, הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף רשאית, תהיה בלבד ענבל  .3.2

 תותקופ": , כולם או חלקם )להלןחודשים( 36)שלוש שנים נוספות עד  של לתקופה ההתקשרות

 וזאת בתנאים זהים לתקופת ההתקשרות המקורית. ("המוארכת ההתקשרות

מימוש זכות הברירה כאמור בסעיף זה, ייעשה באמצעות מתן הודעה מראש למציע הזוכה,   .3.3

 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות ובכפוף להוראות הסכם ההתקשרות בנושא זה. 30לפחות 

 לידי ההתקשרות הסכם את להביא הזכות לענבל כי אתבז מוסכם, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .3.4

, נימוק בכל צורך וללא שהיא סיבה מכל הן בתקופת ההתקשרות והן בתקופות ההארכה, סיום

  .ומראש בכתב ימים 60 של מוקדמת הודעה כך על שניתנה ובתנאי

 ההסכם ביטול .4

 ו/או ההסכם מסיום כתוצאה מטעמה מי ו/או ענבל כלפי דרישה ו/או תביעה כל תהיה לא למציע .4.1

 שהיא. סיבה מכל ביטולו

 בכל ההתקשרות תקופת את לאלתר, להפסיק, צד כל של מזכותו לגרוע כדי לעיל באמור אין .4.2

 סעד לכל המפסיק הצד של  זכותו לרבות שכנגד, הצד ידי על ההסכם של יסודית ההפר של מקרה

 כאמור. הפרה של במקרה המפר הצד כלפי תרופה או

 יעביר ענבל, ידי על ובין המציע ידי על בין שהיא, סיבה מכל הצדדים בין ההתקשרות סיום עם .4.3

 המצויים והנתונים מרהחו המידע, כל את מסודר, באופן הוראותיה, פי ועל לענבל המציע

 העותק ענבל בידי ימצא כאמור לענבל החומר והעברת ההתקשרות סיום שעם באופן ברשותו

  לשירותים. הנוגעים והנתונים המידע של היחידי
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 זוכהה והצהרות התחייבויות .5

 :כדלקמן ומתחייב מצהיר זוכהה

 זה שבהסכם והדרישות התנאים לו וברורים ידועים כי ונספחיו, זה הסכם תנאי את קרא כי .5.1

 והתנאים הדרישות פי על ולבצעם לקיימם ביכולתו יש וכי להם, ומסכים מבין והוא ונספחיו

 זה. בהסכם המפורטים

 תקופת כל במשך ברשותו יהיו כי לדאוג להמשיךו להוסיף מתחייב והוא ברשותו, קיימים כי .5.2

 רשות כל ידי ועל דין כל פי על הדרושים והרישיונות ההיתרים האישורים, כל ההתקשרות,

  זה. בהסכם כאמור המבוקשים השירותים מתן לשם מוסמכת

 המבוקשים, השירותים מתן לשם הדרושים והניסיון האדם כוח היכולת, הידע, בעל הוא כי .5.3

  מעולה. מקצועית ותוזהיר נאמנות, מיומנות, של ברמה לבצעם מתחייב והוא

 השירותים טיב את לבחון דרישה, ולפי לעת מעת מטעמה, מי או לענבל לאפשר מתחייב הזוכה .5.4

 המבוקשים. השירותים למתן הקשור חומר כל לענבל ולהעביר המבוקשים

 ובין דין פי-על בין זה, חוזה פי-על בין מניעה, כל אין ידיעתו למיטב כי ומצהיר מתחייב הזוכה .5.5

 בחשש או עניינים בניגוד נמצא ואינו המבוקשים השירותים ולמתן ענבל עם להתקשרותו אחרת

 לכך.

 למתן הקשור מומחיותו בתחום שיחולו והעדכונים החידושים בכל להתעדכן ידאג הזוכה .5.6

 התחייבויותיו ביצוע במסגרת ליישמם שיוכל מנת על זה הסכם פי-על המבוקשים השירותים

 זה. הסכם פי-על לענבל השירותים ומתן

 התשלום ותנאי התמורה .6

המפורטים במסמכי ההזמנה, תשולם למציע המבוקשים עבור ביצוע מכלול השירותים  התמורה .6.1

 למסמכי ההליך. נספח ב'הזוכה בהתאם להצעת המחיר שהגיש, שתמולא על גבי 

 יעשתג ו/או המגיעה התמורה מלוא את תהווה כאמור התמורה כי ובמודגש במפורש בזאת מוסכם .6.2

 נוסף החזר ו/או תמורה לכל זכאי יהיה לא וכי ההתקשרות, הסכם לפי השירותים מתן בגין מציעל

  אחר. או

שיאושר על ידי נציג מיום הגשת חשבון מפורט  30בתנאים של שוטף +   למציעהתמורה תשולם  .6.3

מלא של נית מס כדין במהלך ביצוע עבודתו, וזאת בכפוף לקיום ענבל. המציע ימציא לענבל חשבו

 כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

נסיעות, צילומים וכיו"ב, ככל הנדרש למתן השירותים  התמורה כאמור כולל גם הוצאות, דוחות, .6.4

 המבוקשים לענבל. 

וא התמורה המגיעה ו/או שתגיע למציע בגין לבמפורש כי התמורה כאמור תהווה את מיודגש  .6.5

המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או החזר נוסף או מתן השירותים המבוקשים לפי הסכם זה, 
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כמו כן, התמורה שהוגשה בטופס הצעת המחיר היא קבועה והזוכה לא יוכל לשנות זאת  אחר.

 במהלך תקופת ההתקשרות, או תקופת ההתקשרות המוארכת ככל ותמומש.

ובכלל זה הזוכה לבדו יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים במתן השירותים המבוקשים,  .6.6

תשלומי מסים והיטלי חובה החלים או שיחולו עליו בעתיד וכן בכל ההוצאות הכרוכות 

 בהתקשרות זו.

  יושיפו אחריות .7

 כאמור המבוקשים השירותים למתן והבלעדי היחיד האחראי הוא כי ומתחייב מצהיר המציע .7.1

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

 זה בהסכם כמפורט ובזהירות, בקפדנות במיומנות, ,במקצועיות המבוקשים, השירותים במתן

 דין. כל הוראותול הנחיותל ובכפוף

 יפצה המציע, לשירותי בקשר כלשהו נזק בגין הפנימית הקרן או/ו ענבל כנגד תביעה של מקרה בכל .7.2

 עם התביעה, םכנגד הוגשה אשר אחרים גופים או/ו הפנימית הקרן או/ו ענבל את וישפה המציע

 מלוא בגין וכן כאמור, לנזק בקשר או בשל דין בפסק יחויבו בו סכום כל על הראשונה, דרישתם

 עורכי טרחת ושכר משפט הוצאות לרבות כאמור, כנגדם שיינקט המשפטי ההליך בגין הוצאותיהם

  דין.

 אפשרות יתאפשר, שהדבר ככל לו, ותיתן אמורכ דרישה ו/או תביעה הגשת על למציע תודיע ענבל .7.3

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

 על ממנו המגיעים אחר תשלום כל או פיצויים נזק, לשיפוי תשלום לכל אחראי יהיה בלבד המציע .7.4

 ידו. על המועסקים לאנשים דין כל פי

 צד ו/או המדינה ו/או ענבל כלפי דין, כל פי על ,המציע מאחריות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין .7.5

  בלבד. עליה להוסיף אלא שלישי,

 בהסכם. ודיתיס תנייה מהווה לעיל האמור .7.6

 

  דרישות ביטוח .8

מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לפי העניין: ביטוח חבות  הזוכה

מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, 

מוצר, ביטוחי כלי רכב(, בגבולות אחריות  ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/

  סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו.

, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין הזוכה מומחים מקצועיים דייל ככל שיועסקו ע

 לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

לשירותים נשוא ההתקשרות )תיכלל הרחבת שיפוי כלפי  יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים הזוכה

 . (אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק בגין ענבל חברה לביטוח בע"מ -מדינת ישראל 

יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות  הזוכה

אחריותם למעשי ו/או מחדלי  בגין בע"מ ענבל חברה לביטוח - התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל

 עובדיה והפועלים מטעמה )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(. , הספק
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 לפי דרישה. ,המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

 מידע אבטחת דרישות .9

לקיים במהלך תקופת  בהליך זה,ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסקו בקשר עם מתן השירותים מציע ה

 1981 –, את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א ו/או תקופת ההתקשרות המוארכתההתקשרות 

, ובפרט את הוראות תקנות אבטחת מידע, הנחיות הרשות והתקנות שהותקנו מכוחו"( החוק)להלן: "

שאלון אבטחת מידע במלוא רכיבי מפרט הדרישות על פי  לעמודלהגנת הפרטיות במשרד המשפטים, ו

וכן הוראות והנחיות של ענבל לעניין הגנת הפרטיות, אבטחת מידע והגנת  (למסמכי ההליך 2ד')נספח 

בהתאם טוריות הרלוונטיות למתן השירותים בהתאם לדרישות רגולוזאת  ,סייבר, ככל שיינתנו מעת לעת

 לשיקול דעתה של ענבל. 

 צמאיע קבלן - מזמין יחסי .10

 בין יחולו לא וכי עצמאי, קבלן - מזמין יחסי הינם הצדדים בין היחסים כי ומצהיר מאשר זוכהה .10.1

 השירותים. למתן לו הדרוש אחר אדם כל על לרבות ,מעביד עובד יחסי ואופן, פנים בשום הצדדים,

 ביטוח הכנסה, מס תשלומי כל את השירותים, למתן לו הדרוש אדם וכל עצמו עבור ישלם זוכהה .10.2

 רשות, ו/או גוף לכל דין כל פי על שיגיע ו/או המגיע אחר חובה תשלום ו/או היטל מס, וכל לאומי

 זה. הסכם ולביצוע לענבל המבוקשים השירותים למתן בנוגע ו/או בקשר

 דרישתם עם מטעמה, מי ו/או ענבל את לשפות המציע מתחייב ללעי זה בסעיף מהאמור לגרוע מבלי .10.3

 ואשר נגדם, שתוגש דרישה או מתביעה כתוצאה להם שיגרמו הוצאה או נזק כל בגין הראשונה,

 למתן בנוגע ו/או בקשר ,למציע ענבל בין מעביד - עובד יחסי של כביכול קיומם על תתבסס

 זה. הסכם לביצוע ו/או המבוקשים השירותים

 זכויות הסבת איסור .11

 זכויותיו את להעביר ו/או להמחות ו/או להסב רשאי אינו המציע כי ובמודגש במפורש בזה מוסכם .11.1

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

 ומראש. בכתב ענבל להסכמת ובכפוף

 המבוקשים השירותים ביצוע את לאחר/ים למסור רשאי אינו המציע לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .11.2

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

  המבוקשים.

 בו מקרה בכל כי ובמודגש במפורש בזה מוסכם - מיוחדים במקרים נוסף לגורם ענבל הסכמת .11.3

 חלק כל ו/או המבוקשים השירותים במתן כי ה(,דעת שיקול לפי - שתסכים )ככל ענבל תסכים

 הן ענבל של הסכמתה תותנה כלשהו(, עזר כוח )לרבות מטעמו אחר באדם המציע ייעזר מהם,

 התחייבויות על יוחתם, כאמור אדם שכל בכך וכן אדם אותו של ומראש, בכתב זהותו, באישור

 זה. בהסכם כאמור

 למתן ענבל כלפי המציע של הבלעדית מאחריותו לגרוע כדי לעיל באמור אין ספק הסר למען .11.4

 זה. בהסכם כאמור התחייבויותיו כל ולביצוע המבוקשים השירותים

 הסכם פי על החובותי ו/או הזכויותי את להעביר ו/או להמחות ו/או להסב הזכות שמורה לענבל .11.5

 ולאחר זה החוז פי-על הזוכה מזכויות לגרוע ומבלי עת בכל וזאת לאחר/ים מהן חלק כל ו/או זה

 בכתב. הודעה

 בהסכם. יסודית תנייה מהווה לעיל האמור .11.6
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 עניינים וניגוד סודיות .12

או יגובה אצלו ואצל כל אדם /וו/או יתקבל  בפניוייחשף  אשרידוע לו שכל מידע  כיהזוכה מצהיר  .12.1

מטעמו הקשורים במתן השירותים יהיה בגדר סוד ו/או גורם מקצועי ואו קבלן/ני משנה /

שהיה ידוע למציע  מידעכי פורסם ברבים והיה ידוע לכל ו/או  הוכחלמעט מידע פומבי שמקצועי, 

"פ צו של עעל פי כל דין ו/או זה ו/או מידע אשר הזוכה נדרש לגלותו ע"פ  חוזהטרם התקשרותו ב

 .ובכתב מראש לענבל כך על הודעה למתן בכפוף זאת וכל, רשות מוסמכת

הזוכה מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין,  .12.2

 עם, שיגיעו ו/או הגיעו אליו מענבל בקשר עמהלענבל ו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים 

ולא למסור כל ידיעה ו/או , מידע"(ה" :להלןחוזה זה ו/או למתן השירותים המבוקשים על פיו )

, אלא ן ו/או מידע ו/או כל מסמך כאמור לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל מראש ובכתבנתו

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. 

להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף, כל מידע הזוכה מתחייב לא להעביר, לא  .12.3

, או בכל עת שהיא בעתיד )להוציא חוזהשיגיע אליו כאמור, ולא לעשות בו שימוש במשך תקופת ה

 זה(.  חוזהשימוש במידע ככל שיידרש לצורך ביצוע 

אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר, עבירה  כיהזוכה מצהיר שידוע לו  .12.4

עבירה לפי חוק הגנת  כןו 1977 -לפי פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

מבלי לגרוע מאחריותו על פי חוזה זה ועל פי כל דין ינקוט הזוכה  .1981 -הפרטיות, התשמ"א

ברשותו כדי לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על בכל אמצעי מתאים שיש 

ידו בקשר לשירותים ולחוזה זה וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת בכתב 

ומראש. כן יציית הזוכה לכל דרישה סבירה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה 

למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על כך הזוכה  שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי

 לענבל מיד עם אירועה.

למען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבותו של הזוכה לסודיות כאמור תחול במשך כל תקופת  .12.5

עובדיו וכן על כל אדם ו/או קבלן/ני משנה  עלחוזה זה ובכל עת בעתיד, ללא מגבלת זמן עליו, 

 .הקשורים עם מתן השירותים

את האמור בהתחייבות זו  ומשנה או מי מטעמ קבלניאו  ומתחייב להביא לידיעת עובדי הזוכה .12.6

לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה ולהחתים אותם על טופס 

 .לסודיותהתחייבות 

חפץ  תבקש לכך כל חומר כתוב או אחר אוימיד כש המתחייב להחזיר לידי ענבל ולחזקת הזוכה .12.7

עקב מתן השירותים או שקיבל מכל אדם  ואו לידי ו, שהגיע לחזקתהאו השייך ל מענבלשקיבל 

 ומתחייב לא לשמור אצל הזוכהעבור ענבל. כמו כן,  יןאו גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכ

 עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.
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 ומתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותי הזוכה .12.8

עשוי להימצא,  הואשלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו 

במסגרת מתן  ואו עיסוק ובמישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקיד

או של  וו של קרוביי, ענייניוהשירותים לענבל לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו עניינ

חלק  ואו לקרוב של וחבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של ואו קרוב של שהזוכהגוף 

של וכן גם ענינו  בו, בהון המניות, בזכות להגשת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה,

, מיצגים/מייעצים/מציעים ואו בפיקוח ו, או עובד העובד עמואו שותפ ואו מעסיק שהזוכהקוח, ל

 "(.עניין אחר)להלן: "

 שהואעל ניגוד עניינים קיים או  לזוכהבכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע  .12.9

 ורת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר שלבמסג ואו עיסוק ועשוי לעמוד בו בין מילוי תפקיד

 בו. יםחבר ואו קרובי שהואאו עניין של גוף  ואו עניין של קרובי

היועץ מתחייב לחתום ולהחתים כל גורם שיועסק מטעמו לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה  .12.10

 ע"י האחראיעל תצהיר/הצהרה בדבר שמירה על סודיות והעדר ניגוד עניינים בנוסח שיימסר לו 

המקצועי מטעם ענבל, הן בתחילת ההתקשרות והן בכל ייעוץ למכרז/התקשרות ספציפיים, 

 האחראית כאמור, טרם תחילת עבודתו.ולמסור את התצהיר/הצהרה החתום לידי 

 מהווה תניה יסודית בחוזה. זה בסעיףהאמור  .12.11

 קיזוז .13

 פי-על המבוקשים השירותים למתן בקשר למציע תחוב יאשה סכום מכל לקזז רשאית תהיה ענבל .13.1

 שהיא. סיבה מכל המדינה או/ו הקרן ו/או ענבל כלפי יחויב המציע אשר קצוב סכום כל זה, הסכם

 הצעתו מפרטי פרט לגבי המציע של שווא הצהרת בגין או ,המציע ידי-על הפרתו עקב ההסכם בוטל .13.2

 ,השינוי קרות עם מיד עליו הודיע שלא המציע של הצעתו בפרטי שחל שינוי בגין או ,ההליך במסגרת

 לרבות ,תשלום מכל להפחית  ענבל רשאית ,בהסכם המפורטים האירועים מן אחד קרות בגין או

  ענבל ביצעה לא ,עיכבון או קיזוז של בדרך להיעשות יכולה כאמור הפחתה .למציע שישולם ,תמורה

 או/ו ענבל את המציע ישפה וכן לו ששולמו הכספים בהשבת המציע יחויב ,כאמור עיכבון או קיזוז

 ובהתאם ,ענבל דרישת עם מיד ,כאלה שנגרמו ככל ,ההסכם ביטול עקב שנגרמו נזקים בגין הקרן

 .שתקבע לסכום

 הזוכה ע"י חוזה הפרת .14

הפר הזוכה התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, יהא הזוכה חייב לשלם לענבל 

הנזקים וההפסדים שייגרמו לענבל כתוצאה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או פיצוי בגין 

 סעד אשר יעמדו לענבל לפי חוזה זה ולפי כל דין.

 תויסודית והפר

את ההסכם בהפרה יסודית ו/או הפר את ההסכם בהפרה שאינה  זוכההלגרוע באמור בכל דין, הפר  מבלי

ימי עבודה ממועד דרישתה בכתב של ענבל, תהיה רשאית ענבל,  10יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך 
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לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט באחד או יותר מהאמצעים שיפורטו להלן, וזאת מבלי לגרום לפקיעתו 

 של ההסכם:

  כולם או המבוקשים םשירותיהקבע או באופן ארעי, את המשך מתן  , דרךמידיתלהפסיק ,

 חלקם.

 את הוצאותיה במקרים האמורים )להלן:  המציעתהא זכאית לגבות ו/או לקזז מאת  ענבל

כולל מע"מ מהוצאות  15%"( לעיל בתוספת הוצאות מנהליות בשיעור של ההפרה הוצאות"

 ההפרה.

, לבטל הסכם הבלעדי דעתה שיקול לפירשאית,  ענבל תהא, לעיל לאמור ובנוסף, האמור מן לגרוע מבלי

 שתחויב מבלי, ללא צורך במתן התראה כלשהי ומציעל, ע"י מתן הודעה בכתב בחלקוזה מיד, במלואו או 

, בקרות אחד מהמקרים התשלום פיצוי כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף שיעמוד לזכותב

 הבאים:

  המציע. ידי-לההסכם עהפרה יסודית של 

 בביצוע עבירה שיש עמה קלון. ונחשדו/או מי מטעמו  המציע 

  ובקשה לפירוק או בקשה להסדר עם נושיידי מי מטעמו -על /על ידו  אומציעההוגשה כנגד 

 .רגל לפשיטת בקשה או

  מענבל והמוחזקים ע"י ענבל מציע ו/או על כספים המגיעים ל המציעהוטל עיקול על רכוש

 יום. 14והעיקול לא הוסר תוך 

  והתוצרים הנתונים על יוצרים וזכויות בעלות .15

 קבועות שהן כפי ,היוצרים זכויות לרבות ,הרוחני הקנין זכויות וכל ,הזכויות כל כי ,בזאת מוסכם .15.1

 ,מוגבלת בלתי ולתקופה ,בעולם אחר מקום בכל ,בישראל ,בעתיד קבועות שתהיינה כפי או היום

 או ,יוכנו ,ייקלטו ,שיאספו והמסמכים התוצרים ,הנתונים בכל ,אחרת זכות או קניינית זכות וכל

 תוצרי" :להלן) מרכיביהם כל על ,אליו בקשר או ,זה הסכם לפי השירותים מתן במסגרת יופקו

 .זה בהסכם הנקובה לזו נוספת תמורה כל ללא ,ענבל של והמוחלט הבלעדי קניינה הינן ("השירות

 הכנסת ,שינוי כל לרבות ,לנכון שתמצא שימוש כל השירות תוצרי בכל לעשות רשאית תהא ענבל

 ,בעלים מנהג בהם ולנהוג ,לאחר העברתם או פרסומם ,מחדש עריכה או השלמות ,תוספות

 .לאחריה או השירותים מתן בתקופת

 מהווה אינו כאמור שינוי או שימוש וכל ,בו 'מוסרית 'זכות תהא לא החומר את שיצר למי או למציע .15.2

 '.מוסרית 'זכותב פגיעה

 או בתיק הטיפול סיום או ,ההסכם ביטול של מקרה בכל או ,ההתקשרות תקופת סיום עם מיד .15.3

 אם גם ,כאמור חומר כל ענבל נציג לידי לאלתר המציע ימסור ,זאת ידרוש ענבל נציג בו מקרה בכל

 .סייג כל ללא ,לידיו נמסר או ידו על נוצר

 ויתור או סטייה .16

 בסדרת או מסוים במקרה זה הסכם מתנאי לסטות מהצדדים מי הסכמת - ההסכם מתנאי סטייה .16.1

 אחר. מקרה בכל שווה גזרה ממנה ילמדו ולא תקדים תהווה לא מקרים,

 לו המוקנות מהזכויות בזכות מלהשתמש מהצדדים מי השתהה או השתמש לא - זכויות על ויתור .16.2

 מזכויותיו. זכות על ויתור בכך יראו לא קרים,מ בסדרת או מסוים במקרה זה הסכם פי על
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 אם אלא תוקף כל לו יהא לא זה הסכם מהוראות שינוי או הסכמה או ויתור כל - הצדדים חתימת .16.3

 נעשה שלא בעניין טענה כל מלהעלות מנועים יהיו והצדדים הצדדים שני ובחתימת בכתב נעשה

 האמורה. בדרך

  שונות .17

 למי מהצדדים מי יציע לא סיומו, לאחר חודשים 12 במשךו זה הסכם לפי ההתקשרות בתקופת .17.1

 שהוא סוג מכל שירותים מהם לקבל ו/או כעובדים להעסיקם השני הצד של שלוחיו או מעובדיו

 השני. הצד בהסכמת שלא בעקיפין ו/או במישרין

 והמותנה המוסכם את נכונה משקפים ההסכם מסמכי כי הצדדים, בין מוסכם - ההסכם מסמכי .17.2

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

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

 בכתב נעשה אם רק תקף יהא הכלליים בתנאים או בהסכם שינוי כל כי ,הצדדים על מוסכם .17.3

 .הצדדים של המוסמכים הנציגים ידי-על ונחתם

 עצמו יציג ולא ,ענבל כפעילות זה הסכם פי-על פעילותו את שהוא גורם כל כלפי יציג לא זוכהה .17.4

 נציג של ומראש בכתב לאישור בהתאם או הכוח לייפוי בהתאם אלא ,ענבל נציג או שלוח כסוכן,

  .ענבל

 כמצוין כתובתו לפי משנהול צד ידי על שתשלח בכתב הודעה כלו הודעות משלוח -  הודעות משלוח .17.5

 72 בתום או הכתובת, באותה מסירתה עם ליעודה הגיעה כאילו תחשב לעיל זה להסכם בכותרת

 השניים. מבין המוקדם הדואר, בבית רשום בדואר למשלוח שנמסרה מעת שעות

 באזור המוסמכים המשפט בבתי הינה זה לחוזה הקשור בכל המקומית הסמכות - שיפוט סמכות .17.6

  בלבד. יפו אביב -תל או/ו המרכז

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

__________________     __________________ 

 המציע הזוכה        ענבל

__________________     __________________ 

1שם+ חתימה  מורשה חתימה               1שם+ חתימה מורשה חתימה                    

__________________     __________________ 

2שם+ חתימה מורשה חתימה     2שם+ חתימה מורשה חתימה        
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 נספח א'  - נוסח ערבות ביצוע

 

 ,                                                                                                                 לכבוד
 חברה לביטוח בע"מ ענבל

 רח' ערבה 
  282ת.ד. 

 70100קריית שדה התעופה, 
 הנדון: ערבות מס. _____________

למתן הזוכה בהליך  ו כמציע(, אשר נבחר"ים/המבקש"_ )להלן: _____________ה של חברתלבקשת .1
אנו "( ענבל -" ו"השירותים)להלן: "שירותי עזר משפטיים )איתור ומסירה( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ 

(, שקלים חדשים עשרת אלפים)במילים:   ש"ח 10,000 ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
( בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים "ל"הנ הקרן סכום")להלן: 

בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר  ,"(למדד הצמדה הפרשי" לצרכן כמפורט להלן )להלן:
 ענבל. עבור השירותיםלהתקשרותכם עמו במסגרת 

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

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

כה המרכזית ידי הלש-משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על -א. "מדד המחירים לצרכן" 
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו. -ב. "המדד החדש" 

 מדד המחירים לצרכן המפורסם ביום פרסום המכרז. -ג ."המדד היסודי" 

לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת  האם יתברר כי המדד החדש על
ההפרש 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  את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל םלכאנו מתחייבים לשלם  .4
קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד_____, 
טלפון ושם איש קשר _______, )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום 

מבקש, ובלבד הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום האמור מאת ה
שדרישתכם נמסרה לנו עד מועד 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

בד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. הדרישה כולל( בל) _________,ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .6
 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:_____________

 החתימה וחותמת הבנק:____________________ חתימה של מורשי


