נספח ב' להזמנה

הסכ מסגרת למת שירותי תחזוקה עבור כלי הרכב של מדינת ישראל וגופי נוספי
שנער ונחת בקרית שדה התעופה נתב"ג ביו ___ בחודש _____ בשנת 2011
בי:

ענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקר הפנימית
לביטוחי הממשלה
מרחוב הערבה ,קריית שדה התעופה

מצד אחד;

)להל" :ענבל" ו/או "המזמינה"(
לבי:

___________________________
ת.ז/ח.פ/ע.מ __________________
מרחוב ______________________

מצד שני;

___________________________
)להל" :ספק מכרז המסגרת"(
הואיל

וענבל פרסמה מכרז מסגרת  05/2011לקבלת הצעות למת שירותי תחזוקה עבור כלי הרכב
של מדינת ישראל וגופי נוספי )להל" :המכרז"(;

והואיל

וספק מכרז המסגרת הגיש הצעה למכרז להיכלל במאגר ספקי מכרז המסגרת )להל:
"ההצעה" או "הצעת ספק מכרז המסגרת"(;

והואיל

וועדת המכרזי של ענבל בחרה בספק כספק מכרז מסגרת;

והואיל

וענבל מעוניינת להתקשר ע ספק מכרז המסגרת ולקבל ממנו מעת לעת הצעות מחיר למת
שירותי תחזוקה לדגמי במסגרת הפניות הפרטניות כפי שיוגדר בהמש )להל" :הצעת
המחיר" ו/או "הצעות המחיר"(;

והואיל

וענבל מעוניינת לקבל מספק מכרז המסגרת שירותי תחזוקה ,א
הפרטנית ,עבור הדגמי בה יזכה במסגרת הפניה הפרטנית;

וכאשר יזכה בפניה

והואיל

וספק מכרז המסגרת הנו מוס מורשה לתיקו כלי רכב ,מטע משרד התחבורה ,ובידו
אישור בתוק' מטע היבוא של כלי הרכב ,לפיו הינו מוס שירות המורשה מטע יבוא
כלי הרכב לטפל בכלי הרכב ,ואישורי אלה יהיו בידו ,ברציפות ,למש כל תקופת ההסכ ,
כפי שתוגדר להל;

והואיל

וספק מכרז המסגרת מצהיר ,כי הוא עומד בכל תנאי המכרז ,כי יש בידו את כל האמצעי
לית את השירותי המבוקשי  ,והוא בעל רקע מקצועי ,ידע ,ניסיו ,כישורי  ,כוח אד
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ומומחיות הדרושי על מנת לבצע את השירותי המבוקשי ואת כל התחייבויותיו לפי
הסכ זה ברמה המקצועית הנאותה ,ועל פי תנאי הסכ זה;

לפיכ! הוסכ הוצהר והותנה בי הצדדי כדלקמ:
.1

כללי
1.1

.2

המבוא להסכ זה ונספחיו מהווי חלק בלתי נפרד ממנו.
בהסכ

זה משמשות לצרכי נוחיות בלבד ואי לפרש הוראות

1.2

כותרות הסעיפי
הסכ זה על פיה.

1.3

האמור ביחיד ג ברבי משמע וההיפ ,האמור בלשו זכר ג בלשו נקבה משמע וההיפ.

הגדרות ונספחי
2.1

בהסכ זה תהיה למונחי הבאי המשמעות המופיעה לצד :

מכרז מסגרת ו/או
המכרז

מכרז מסגרת  05/11לקבלת הצעות להיכלל במאגר ספקי מכרז מסגרת
למת שירותי תחזוקה עבור כלי הרכב של מדינת ישראל ו/או גופי
נוספי  ,בעבור ענבל חברה לביטוח בע"מ.

ספק מכרז המסגרת מוס אשר הצעתו עמדה בתנאי הס' במכרז המסגרת וענבל חתמה
עמו על הסכ זה והינו בעלי של מוס מורשה יבוא בישראל.
הפנייה הפרטנית

פנייה שתופנה באופ אלקטיבי לספק המסגרת לקבלת הצעות מחיר
לדגמי המסוימי לה נית שירות אצל ספקי מכרז המסגרת .פנייה
זו תתבצע מעת לעת ,ככל שמנהל הרכש יפרס מכרזי רכש חדשי .

מוס!

ספק מכרז מסגרת שזכה בפנייה פרטנית כלשהי.

ענבל

ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקר הפנימית לביטוחי הממשלה.

יבוא הרכב ו/או
יבואני הרכב

יבוא רכב מורשה מטע משרד התחבורה במדינת ישראל.

השירותי
המבוקשי

כהגדרת בהסכ זה * סעי'  6להל.
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מנהל הרכב
הממשלתי

יחידה בחטיבת נכסי  ,רכש ולוגיסטיקה שבאג' החשב הכללי במשרד
האוצר שתפקידה אספקת שירותי רכב לכלל משרדי הממשלה ויחידות
הסמ שלה וכ פיקוח על אופ השימוש במשאבי אלה ,לרבות
באמצעות קביעת הוראות ביצוע ואכיפת.

מנהל הרכש
הממשלתי

גו' מטה בחטיבת נכסי רכש ולוגיסטיקה שבאג' החשב הכללי
במשרד האוצר ,המתווה ומבצע את מדיניות הרכש והלוגיסטיקה
הממשלתית .המנהל מתמחה ואחראי על גיבוש מדיניות ואסטרטגיה
לביצוע רכש טובי ושירותי במגזר הממשלתי ,ביצוע רכש מרכזי
וסיוע לגופי ממשלתיי בביצוע ויישו מדיניות הרכש.

מקבלי השירותי

מנהל הרכב הממשלתי ,משטרת ישראל ושב"ס ,חברות ממשלתיות
ו/או כל גור אחר שענבל תתבקש לתת לו את שירותי התחזוקה

כלי הרכב

כלי הרכב של מקבלי השירותי .

המפקח הטכני

נציג ענבל ו/או נציג מטעמה )הכוללי בי השאר את נציגי מקבלי
השירותי ( שאושרו על ידי ענבל לשמש כמפקחי טכניי במוסכי
שעימ יש לענבל הסכ מסגרת בנוגע לשירותי המבוקשי בהסכ
זה.

וועדת המכרזי

ועדה המכרזי של ענבל.

אחראי מטע ענבל
על הסכ זה

אתר ענבל

סמנכ"ל ביטוח או כל מי שימונה מטעמו לצור ביצוע הסכ זה
ותפעול העבודה השוטפת מול המוס הזוכה.

אתר האינטרנט הרשמי של ענבל –  www.inbal.co.ilתחת לשונית
"מכרזי ".
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הסכ זה על כל נספחיו.
ההסכ

.3

.4

מהות ההסכ
3.1

הסכ זה הנו הסכ מסגרת עבור קבלת שירותי תחזוקה לכלי הרכב בכפו' לתנאי
המפורטי בהסכ זה ובמסמכי מכרז המסגרת.

3.2

מספר כלי הרכב בעבור יינתנו השירותי המבוקשי כפו' למגבלות תקציביות החלות על
מקבלי השירותי ו/או שינוי מדיניות אצל מקבלי השירותי לרכישת כלי רכב ו/או לכל
החלטה אחרת אצל מקבלי השירותי ביחס לרכישת כלי רכב .בהתא  ,אי בהסכ זה
משו התחייבות של ענבל לרכוש מספק מכרז המסגרת שירותי בהיק' האמור או בכל
היק' שהוא ,וענבל שומרת לעצמה את הזכות שלא לרכוש מספק מכרז המסגרת שירותי
בכלל.

3.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר ,כי אי בתקופת ההתקשרות ו/או בהארכתה כדי לחייב
את ענבל להזמי מספק מכרז המסגרת שירותי בהיק' כלשהו ,אלא בהתא לצרכיה ועל
פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

3.4

לספק לא תהא כל דרישה ,טענה או תביעה ,מכל סוג ומי שהוא ,כלפי ענבל בקשר ע היק'
השירותי שיוזמנו ממנו בפועל ו/או כל טענה ,ו/או כל דרישה או תביעה ,מכל סוג ומי
שהוא ,בקשר ע השירותי שיוזמנו על ידי ענבל מספקי מכרז מסגרת אחרי  ,והוא מוותר
בזאת בוויתור בלתי חוזר על כל טענה ,דרישה או תביעה כאמור.

3.5

נפקותה של תקופת ההתקשרות היא לעניי חובתו של ספק מכרז המסגרת לספק לענבל את
השירותי המבוקשי שיוזמנו ממנו מעת לעת בכפו' לזכייה/יות בפניה/יות הפרטנית/יות,
ככל שיהיו ,והכל על פי שיקול דעת ענבל ,בהתא להוראות הסכ זה ולרבות במחירי
הנקובי בהצעת/הצעות המחיר.

3.6

להסרת כל ספק מוסכ בזה ,כי אי באמור בהסכ זה משו הטלת חובה כלשהי על ענבל
לרכוש שירותי כול ו/או חלק  ,לכלי הרכב של מקבלי השירותי .

התחייבויות והצהרות ספק מכרז המסגרת
ספק מכרז המסגרת מצהיר ומתחייב כדלקמ:
4.1

כי הנו מורשה לתיקו כלי רכב ,מטע משרד התחבורה ,כי בידו אישור בתוק' מטע
היבוא של כלי הרכב ,לפיו הינו מוס שירות מורשה מטע היבוא ,וכי אישורי אלה ,ה
מטע משרד התחבורה וה מטע היבוא של כלי הרכב ,יהיו בידו ,ברציפות ובתוק',
לאור כל תקופת ההסכ ; ספק מכרז המסגרת מתחייב להודיע לענבל באופ מידי על כל
מקרה של העדר איזה מבי האישורי האמורי .
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4.2

כי הוא עומד בכל תנאי המכרז ,כי יש בידו את כל האמצעי לית את השירותי  ,והוא בעל
רקע מקצועי ,ידע ,ניסיו ,כישורי  ,כוח אד ומומחיות הדרושי על מנת לבצע את
השירותי ואת כל התחייבויותיו לפי ההסכ ברמה המקצועית הנאותה ,ועל פי תנאי
ההסכ .

4.3

כי כל מי שיועסק על ידו במוס בביצוע השירותי נשוא הסכ זה ,יהיה בעל הכשרה
מקצועית מתאימה ,בעל כל הרישיונות ו/או האישורי הנדרשי על פי די ,בעל ניסיו
מתאי  ,מיומ ,כשיר ומתאי לעבודה במוס.

4.4

כי אי כל איסור ,הגבלה או מניעה כלשהי ,לרבות מכוח די ,חוזה או מסמכי היסוד שלו,
להתקשר ע ענבל בהסכ ולבצע את התחייבויותיו על פיו ,אי כל התחייבות שלו המנוגדת
להתחייבויות שנת על פי ההסכ ואי בחתימתו על הסכ זה או בביצוע התחייבויותיו על
פיו משו הפרה של הסכ או התחייבות אחרי כלשה שלו ,וכל די ,לרבות תקנה ,פסק
די או צו ,וידוע לו ,שיחויב לפצות ולשפות את ענבל בגי כל תביעה ו/או דרישה אשר תוגש
כנגדה בקשר ע הפרת הצהרתו זו ,וכי אישר הסכ זה כדי על פי נהליו הפנימיי ומסמכי
ההתאגדות שלו.

4.5

כי אי בינו לבי ענבל ו/או בינו לבי המדינה ו/או בינו לבי מקבלי השירותי כל ניגוד
ענייני ביחס ע העבודות נשוא הסכ זה ,והוא מתחייב כי בכל מקרה של קיו חשש
לניגוד ענייני כאמור הוא יודיע על כ באופ מידי לענבל ,ויפעל בהתא להוראותיה ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי.

4.6

כי לא ננקטה נגדו * ולמיטב ידיעתו ג לא עתידה להינקט נגדו * כל פעולה שמטרתה או
תוצאתה האפשרית פירוקו ,חיסול עסקיו ,מחיקתו או תוצאה דומה אחרת.

4.7

כי הוא קרא את כל דרישות השירותי המבוקשי המפורטי בהסכ זה ,הבינ  ,וכי הוא
מתחייב לבצע את השירותי המבוקשי בהתא לכל התנאי והדרישות בדייקנות,
ביעילות ,במומחיות ,ובמיומנות לשביעות רצו ענבל ,ובמועדי הקבועי בהסכ ו/או
במכרז.

4.8

הוא מתחייב שהוא ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ימלאו את תפקידיה
בנאמנות ובמסירות ,וישתמשו בכישוריה  ,ידיעותיה וניסיונ לתועלת ענבל והמדינה.

4.9

כי הוא בעל כל הרישיונות ,ההיתרי והאישורי הנדרשי על פי כל די לניהול פעילותו
העסקית בכלל ,ולביצוע התחייבויותיו על פי ההסכ בפרט ,ובכלל זה כי למוסכי נית
רישוי להפעלת עסק מטע הרשות המקומית; ספק מכרז המסגרת יספק את כל השירותי
וינהל את המוס על פי כל די כפי שהוא בתוק' ביו חתימת הסכ זה ו/או כפי שיתוק,
יעודכ או יתקבל בעתיד.

4.10

כי הוא הבי את צרכי ענבל ודרישותיה ,כי צרכי ודרישות אלה ניתני להשגה ,וכי בכוחו
של ספק מכרז המסגרת לספק את השירותי  ,בהתא לצרכי ענבל.

4.11

כי כל ההצהרות ו/או המצגי ו/או המידע ו/או הנתוני ו/או המסמכי שניתנו ו/או הוגשו
ו/או הוצגו על ידו במסגרת הצעת ספק מכרז המסגרת במכרז הנ נכוני  ,מדויקי
ומלאי  ,וכי יש לראות בה כאילו ניתנו על ידו ג במסגרת ההסכ  ,וכי הוא הציג בפני
ענבל את מלוא המידע ו/או הנתוני שהתבקשו על ידה ו/או את מלוא המידע ו/או הנתוני
הרלוונטיי להתקשרות בהסכ זה.
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4.12

כי הוא קיבל את כל ההסברי הנחוצי לו לגיבוש הצעתו ולמילוי התחייבויותיו ,ומצא את
כל אלה להנחת דעתו ,ואי ולא יהיו לו כל טענה או תביעה כלפי ענבל בקשר ע הנתוני או
העובדות הקשורי לביצוע השירותי  ,בקשר לאי מסירת מידע או בקשר לאי התאמה מכל
מי וסוג שהוא ,לרבות טענות לביטול ההסכ או לשינויו.

4.13

כי הוא בעל איתנות פיננסית ויכולת כלכלית מספקת לביצוע התחייבויותיו לפי ההסכ .

4.14

ספק מכרז המסגרת מתחייב לשת' פעולה ע כל גור אחר הקשור ע ענבל או כל גור
אחר השות' לביצוע העבודות ,והכל על פי הנחיות והוראות ענבל.

4.15
.5

.6

האמור בסעי' זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכ  ,והפרתו ,או הפרת כל חלק
ממנו ,על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכ .

הגשת הצעת מחיר בפנייה/פניות פרטניות
5.1

ספק מכרז המסגרת מצהיר בזאת כי הבי את השיטה בה ינוהלו הפניות הפרטניות כאמור
בפרק השיטה במסמכי המכרז.

5.2

כל הצעת מחיר שתוגש במסגרת פניה פרטנית בה זכה ספק מכרז המסגרת ,תצור' להסכ
זה )במצטבר( ותסומ כנספח ג' להסכ ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הגדרת השירותי המבוקשי
מבלי לגרוע מהאמור בכל מקו אחר בהסכ זה ,לרבות במכרז המסגרת ,השירותי הנדרשי מספק
מכרז המסגרת עבור כלי הרכב הינ כדלקמ במצטבר )להל" :השירותי" ו/או "השירותי
המבוקשי"(:
 .6.1כללי
 .6.1.1שירותי התחזוקה הינ לכלי הרכב בעבור מקבלי השירותי .
 .6.1.2למע הסר כל ספק ,מובהר בזאת כי היק' הרכבי שיירכש על ידי מנהל הרכש ו/או מקבלי
השירותי האחרי

הינו כפו' למגבלות תקציביות החלות על המדינה ו/או שינוי מדיניות

המדינה בנוגע לרכישת כלי הרכב ו/או לכל החלטה אחרת של המדינה ביחס לרכישת כל רכב.
בהתא  ,ענבל שומרת לעצמה את הזכות שלא לצאת בפניות פרטניות – ראה בהמש פרק
השיטה.
 .6.1.3ענבל אינה מתחייבת לבצע את כל הטיפולי והתיקוני הנדרשי לכלי רכב מסוי במוס
מסוי )קרי אי התחייבות להצמיד כלי רכב לצור ביצוע הטיפולי /תיקוני למוס מסוי
לכל אור תקופת ההתקשרות( .ענבל תהא רשאית להפנות את כלי הרכב לצור ביצוע כל
טיפול ו/או תיקו לכל מוס או כל מוס אחר ,בכל אזור כפי שתמצא לנכו ,בכל עת ,בכפו'
לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
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 .6.1.4במסגרת השירותי

המבוקשי

נשוא הסכ

זה ,תהא רשאית ענבל ,לפי שיקול דעתה

הבלעדי ,להורות למוס להשתמש בחלקי חילו' מקוריי

ו/או חלופיי

שהינ

מוצרי

תעבורה העומדי בדרישות איכות והתאמה ,כמשמעות מונח זה בצו שפורס לפי סעי' 50ב
לחוק ההגבלי

העסקיי  ,תשמ"ח* .1988המוס ,יבצע את העבודות והשירותי

נשוא

הסכ זה בכפיפות ובהתא להוראות היצר ו/או היבוא של כלי הרכב.
 .6.1.5המוס מתחייב לספק שירותי תחזוקה בהתא לקבוע בהצעתו ובהסכ זה על נספחיו.
 .6.1.6מוס לא יהיה רשאי לשנות ו/או להחלי' את המוס באמצעותו הוא מעניק את השירותי
ו/או לספק את השירותי באמצעות מוס אחר ,אלא בהסכמת ענבל מראש ובכתב ,ובלבד
שהמוס המוצע יעמוד בכל תנאי המכרז והסכ המסגרת ,ובכלל זה היותו באותו אזור
גיאוגרפי בו היה המוס הזוכה.
 .6.1.7בכל תקופת הסכ המסגרת ,הוראות התיקו והאישורי הכרוכי בביצוע השירותי )כגו
שימוש בחלפי  ,אישור עבודות חריגות וכד'( יועברו מהמזמינה למוס ומהמוס למזמינה
ו/או למקבלי השירותי באמצעות המערכת הממוחשבת או באישור כתוב מפורט משמאי
רכב כמפורט בפרק  3להל.
 .6.1.8אישור לביצוע תיקו כלי רכב ו/או טיפול בו ,יתבצע באמצעות הזמנת תיקו/טיפול במערכת
הממוחשבת בלבד )להל" :הזמנת העבודה"( שתוצא על ידי ענבל עבור מקבלי השירותי
ו/או כל גור נוס' שיקבל אישור בכתב להוציא הזמנות מענבל .בהזמנת העבודה יצוי
התיקו הנדרש .חובת המוס לקבל אישור מראש לתיקו שאינו נכלל באחריות היבוא.
בנוס' ,מובהר בזאת ,כי בעבור תיקו ו/או טיפול שיתבצע ללא הזמנת עבודה ,לא תשול כל
תמורה .מידע על המורשי להוציא הזמנות עבודה בנוס' למנויי לעיל יובא על ידי ענבל,
לידיעת המוסכי מראש ובכתב בלבד.
 .6.2תיקוני במסגרת אחריות יבוא
 .6.2.1כלי הרכב שיירכשו במסגרת מכרז הרכש ,עבור יתבקש המוס לתת שירותי תחזוקה,
כוללי אחריות יצר לתקופה  /קלומטראג' כפי שיוגדר במכרזי הרכש.
 .6.2.2המוס מתחייב לתק כל תקלה שהיא בתחו אחריות היבוא שתתגלה ברכב במש תקופת
התחזוקה ,כמפורט בכתב האחריות של היצר/היבוא .התמורה בגי תיקו כל התיקוני
שהנ באחריות היצר/היבוא ,תיגבה על ידי המוס מהיצר/יבוא במישרי ,ולענבל לא
תהייה כל אחריות ו/או חבות בקשר לכ.
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 .6.3שירותי תחזוקה
המוס מתחייב לספק למזמינה בי השאר את שירותי התחזוקה הבאי :
 .6.3.1שירותי תיקוני .
 .6.3.2שירותי תיקו של נזקי תאונות דרכי כמפורט להל.
 .6.3.3שירותי תחזוקה על פי הנחיות יצר ותיקוני הכוללי בי השאר כמפורט להל:
.6.3.3.1טיפולי תקופתיי )זמ/ק"מ( הכוללי החלפת שמני  ,נוזלי  ,מסנני  ,ובדיקות.
.6.3.3.2תיקוני  ,בדיקות וכיווני במסגרת אחריות היצר/היבוא;
.6.3.3.3דיאגנוסטיקה ,עבודות מכונאות ,עבודות חשמל ומיזוג אוויר;
.6.3.3.4תיקוני  ,תיקוני נזק ו/או שבר שאינ כלולי במסגרת אחריות היצר/היבוא;
 .6.3.3.5תחזוקה ותיקו של אביזרי

ומיתקוני

מקוריי

וכ מיתקוני

ואביזרי

נוספי

שהותקנו ברכב על ידי היבוא א לפני או אחרי רכישת הרכב;
.6.3.3.6עבודות כלליות ,כגו :מנעולי  ,ידיות למיניה ,סגרי וצירי .
.6.3.3.7תיקוני מרכב – פחחות וצבע ,מסגרות וריתו לרכב לאחר תאונה;
.6.3.3.8תיקו רדיו ואמצעי שמע ,תיקו מערכות מיגו שהותקנו בכלי הרכב ו/או כל מיתק נוס'
שקיבל את אישור היבוא;
.6.3.3.9כיווני פרונט * ליקוי בזויות ההיגוי שנתגלה ברכב לפני הגעתו לטיפול התקופתי הראשו
יהיה באחריות היבוא ,למעט במקרי של פגיעה עקב תאונה או נזק;
 .6.3.3.10בדיקת חור' כולל תווית;
 .6.3.3.11בגמר התיקו ו/או הטיפול שבגינו נכנס הרכב למוס ,לבצע בדיקה בטיחותית ברכב
בהתא

למפרט הבדיקה המופיע בטופס שיצור' ל"הזמנת תיקו/עבודה" של הרכב.

המוס יחתו כנדרש על גבי הטופס וימסרו לנציג מקבל השירותי .
 .6.3.3.12כנה לרישוי שנתי ,ביצוע רישוי שנתי וביצוע כל התיקוני הנדרשי ;
 .6.3.3.13כל מטלה אחרת שתוטל על המוס בעניי תחזוקת הרכבי על*ידי ענבל;
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 .6.3.4למע הסר ספק מובהר כי מתפקידו של המוס הזוכה לוודא א התיקו ו/או הטיפול הנדרש
נכלל בגדר אחריות היבוא לפני ביצוע כל תיקו ו/או טיפול .במידה והתיקו ו/או הטיפול
המבוקש לא נכלל באחריות היבוא על המוס הזוכה לבקש מהמזמינה אישור בכתב ומראש
לביצוע התיקו ו/או הטיפול .בוצע תיקו ו/או טיפול שאינו נכלל באחריות היבוא ללא קבלת
אישור בכתב כאמור ,לא תשול בגינו כל תמורה.
 .6.3.5חלפי תקולי שהוסרו מהרכב ,במסגרת תיקו ,שאושר לתשלו על ידי ענבל ,יהיו שייכי
לענבל ויימסרו לה ,אלא א כ המפקח הטכני יורה אחרת.
 .6.4תיקוני במסגרת תאונות דרכי
 .6.4.1על פי שיקול דעתה הבלעדי של ענבל ,רכב לאחר תאונה יוכנס לתיקו במוס הזוכה והתיקו
לא יעלה על ס הערכת מחיר של שמאי מטע ענבל ו/או הצעת מחיר לתיקו מהמוס הזוכה
שתאושר על ידי המפקח הטכני.
 .6.4.2במקרה של תאונה ,תהא רשאית ענבל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לספק למוס את החלפי
הדרושי לצור ביצוע התיקו ,ולדרוש ממנו לבצע א ורק את העבודה הנדרשת לצור
התיקו ,וזאת ללא תוספת כלשהי במחיר .העלות תכלול עבודה בלבד.
 .6.5תיקוני מכללי
 .6.5.1לתיקוני מכללי תינת אחריות של שישה ) (6חודשי לכל הפחות על ידי המוס .אחריות זו
תמש כל עוד כלי הרכב ברשות מקבלי השירותי ו/או מי מרשויותיה ו/או מי מטעמה ,וזאת
ג א נסתיימה תקופת ההסכ .
 .6.6תיקוני חוזרי
 .6.6.1למע הסר ספק מובהר כי במקרה שבו לדעת המפקח הטכני מחויב המוס בביצוע של תיקו
חוזר ,יהיה מחויב המוס בביצועו של התיקו החוזר ,וזאת ללא כל תמורה נוספת .מובהר
בזאת ,כי במקרה של מחלוקת ביחס לשאלה א תיקו מסוי הנו "תיקו חוזר" ,תועבר
המחלוקת להכרעת המפקח הטכני שקביעתו תהא סופית ומכרעת ,והמוס מוותר בזאת על
כל טענה ,דרישה או תביעה בעניי זה.
 .6.6.2המפקח הטכני יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו המקצועי ,לאשר ,לשנות או לדחות תיקוני או
טיפולי  ,במהל העבודה במוס או בסיומה ,להורות על תיקוני חוזרי ולהנחות מקצועית
את המוס .אישור ,שינוי ודחיית תיקוני ו/או טיפולי ו/או מת הוראה לתיקו חוזר יהיו
באמצעות הזמנה כמפורט להל.
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 .6.6.3במידה וכלי רכב יידרש מסיבות אלו ואחרות לבצע תיקו חוזר במוס אחר ,קרי לא במוס
הזוכה שביצע את התיקו הראשו ,תינת על כ הודעה למוס שביצע את התיקו הראשו
והמוס הראשו יחויב בעלות התיקו החוזר .על א' האמור ,תינת למוס שביצע את
התיקו הראשו אפשרות לגרור על חשבונו את הרכב למוס שלו ולבצע בעצמו את התיקו
החוזר וזאת בכפו' לכ שהגרירה תעשה למוס במרחק שאינו עולה על  60ק"מ מהמקו בו
אירע התקלה החוזרת ברכב ושלא תהיה סטייה מלוח הזמני לביצוע תיקו כפי שנקבע לעיל.
 .6.6.4לתיקו חוזר תימסר הזמנה כמצוי לעיל ,בציו המילי "תיקו חוזר ללא תמורה" ,ככל
שהתיקו החוזר יתבצע באותו מוס בו בוצע התיקו הראשו.
 .6.7זמינות מת השירותי המבוקשי
 .6.7.1מוס מתחייב לתת עדיפות לטיפול בכלי הרכב נשוא חוזה זה .כמו כ מתחייב כי הטיפול
בפועל ברכב/י יחל לא יאוחר משעה עגולה ממועד הגעת הרכב/י למוס.
 .6.7.2מש שהיית הרכב במוס לא יעלה על זמ התק שבשעתו היצר לביצוע הפעולה בגינה נכנס
הרכב למוס כפול שלוש .במקרה של שהייה ארוכה יותר )להל" :שהיית היתר"( ,המזמינה
רשאית לשכור רכב חלופי מסוג הרכב השוהה במוס הזוכה או ברמה שוות ער )להל:
"הרכב החלופי"( על חשבו המוס ,וזאת למש כל תקופת שהיית היתר .במקרה זה תהא
רשאית המזמינה לקזז את עלות השכרת הרכב החלופי מהתמורה לה יהיה זכאי המוס.
מובהר בזאת כי תיקוני חוזרי יחשבו כתיקו אחד לצור חישוב שעתו כפול שלוש של
היצר.
 .6.8הערה כללית
 .6.8.1לענבל שמורה הזכות לצמצ או להרחיב את היק' השירותי המבוקשי מהמוס ,בכפו'
לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
.7

דרישות מיחשוביות
7.1

ספק מכרז המסגרת יחזיק ,יפעיל ויתחזק בכל תקופת ההסכ
כמפורט להל )להל" :המערכת הממוחשבת"(:

את מערכות המחשוב

7.1.1

מחשב  PCדג פנטיו  4ומעלה ע מינימו  GB 1זיכרו פנימי;

7.1.2

מינימו מערכת הפעלה;SP3 Windows XP

7.1.3

דפדפ אינטרנט Internet Explorer 7 :ומעלה;

7.1.4

תכננת אנטי וירוס מותקנת ומעודכנת באופ שוט';
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7.1.5

אפשרות להרצת  ActiveX, JAVA , CheckPoint Clientולאפשר  Pop-Upמול
אתר האינטרנט והמערכת של ענבל;
חיבור למערכת המחשוב של ענבל באחת משתי האופציות הבאות ,וזאת על פי
הנחיות ענבל בלבד ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ובכפו' לצרכיה:
7.1.5.1

קישור ל* IP/VPNשל בזק ייעודי לענבל;

7.1.5.2

חיבור לאינטרנט מהיר בקצב מינימאלי של M/128K 1.5
/(ADSLכבלי וכו'(;

7.1.6

במקרה של תשתית /ADSLכבלי תתאפשר התקנת תוכנת זיהוי והצפנה
מתוצרת חברת  Checkpointלצור חיבור לאתר ענבל;

7.1.7

פורט ייעודי לצור העברת קבצי דו כיוונית בטכנולוגית .FTP

7.1.8

אפשרות לתמיכה טכנית באמצעות פורט  TCP 5500החוצה מהתחנות לכיוו
האינטרנט והתקנת  RealVNCאו מקבילה לתמיכה מרחוק ) Support Meeting
 ,(Juniper Port 443הכל על פי הנחיות ענבל ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי;

7.1.9

מובהר בזאת ,כי עלות כל תשתיות המחשוב הנדרשות לצור עבודה ע המערכת
הממוחשבת ,לרבות חומרה ,רישיונות למערכת הפעלה ,אנטי וירוס ,סורק
ותקשורת שוטפת לספקי )בזק וכו'( יהיו על חשבו ספק מכרז המסגרתבלבד.

7.1.10

כ מובהר  ,כי ענבל תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה ,וככל שתמצא שהדבר נדרש
לצור מת השירותי  ,להורות לספק מכרז המסגרת ,עמו תתקשר ,לשנות ו/או
לעדכ את מערכות המחשוב המותקנות אצלו על מנת שתהיינה תואמות שדרוגי
במערכת הממוחשבת )כהגדרתה להל( ,במידה שיהיו .שינוי ו/או עדכו כאמור
ייעשה על חשבו הספק מכרז המסגרת הזוכה בלבד.

7.1.11

קשרי עבודה שוטפי ע ענבל יתבצעו באמצעות מערכת מידע ממוחשבת
מבוססת  INTERNET EXPLORERשתסופק על ידי ענבל ועל חשבונה )להל:
"המערכת הממוחשבת"( ,שתאפשר בי היתר:
7.1.11.1

קבלת הנתוני והמסמכי הנדרשי על מנת לספק את השירותי
לה התחייב ספק מכרז המסגרת הזנת בקשות וקבלת האישור
לביצוע העבודות בהתא לדרישות המערכת.

7.1.11.2

הזנת נתוני העבודה והחלפי
שביצע הספק מכרז המסגרת.

בוצע שימוש במהל השירות

7.1.11.3

סריקת כל המסמכי הנלווי הנדרשי  ,בהתא לדרישות ענבל,
במידה ויהיו כאלו.

בה
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7.1.11.4

כ מובהר ,כי ענבל תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה ,וככל שתמצא
שהדבר נדרש לצור מת השירותי  ,להורות לספק עמו תתקשר
לשנות ו/או לעדכ את מערכות המחשוב המותקנות אצלו על מנת
שתהיינה תואמות שדרוגי במערכת הממוחשבת )כהגדרתה להל(,
במידה שיהיו .שינוי ו/או עדכו כאמור ייעשה על חשבו ספק מכרז
המסגרת בלבד.

7.1.11.5

בכל תקופת ההסכ  ,הוראות התיקו והאישורי הכרוכי בביצוע
השירותי )כגו שימוש בחלפי  ,אישור עבודות חריגות וכד'(
יועברו מענבל ו/או ממקבלי השירותי לספק ומספק מכרז
המסגרת לענבל ו/או למקבלי השירותי באמצעות המערכת
הממוחשבת.

תקופה ותחולת ההסכ

.8

7.1.12

תקופת הסכ זה תחול מיו קבלת הודעת הזכייה הראשונה בפנייה פרטנית
כלשהיא .במידה וספק מכרז המסגרת עדיי לא זכה בפנייה פרטנית כלשהי
הסכ זה לא יהיה בתוק' .הסכ זה ייכנס לתוק' מיו קבלת הודעת הזכייה
בפנייה פרטנית כלשהי.

7.1.13

הסכ זה יהיה לתקופה של  4שני ) 48חודשי ( החל ממועד קבלת הודעת
הזכייה הראשונה בפניה פרטנית כלשהיא.

7.1.14

תקופת ההסכ תתוק באופ אוטומטי בכל פע שספק מכרז המסגרת יזכה
בפניה פרטנית נוספת לתקופה של  4שני ) 48חודשי ( מלאות החל ממועד קבלת
הודעת הזכייה בפניה הפרטנית האחרונה בה זכה .דהיינו ,תקופת ההתקשרות
תמנה מחדש לתקופה של ארבע שני החל ממועד קבלת הודעת הזכייה האחרונה
וכ הלאה) .להל" :תקופת ההתקשרות"(

7.1.15

ענבל שומרת לעצמה את הזכות להארי את תקופת ההתקשרות בארבע שני
לכל היותר ,באופ חלקי או מלא ,בכפו' לשיקול דעתה הבלעדי )להל" :תקופת
ההתקשרות המוארכת"(.

התמורה
8.1

בתמורה לביצוע השירותי ולקיו מלוא התחייבויות ספק מכרז המסגרת ,יהיה ספק מכרז
המסגרת זכאי לתמורה המפורטת בנספח ג' להסכ )להל" :התמורה"(.

8.2

התמורה לה יהיה זכאי ספק מכרז המסגרת עבור השירותי תשול לספק במהל שבעת
הימי החל מהיו ה*  15לכל חודש קלנדארי הבא לאחר החודש העוקב לחודש בו הוצגה
חשבונית מס ספק תקינה )שוט'  45 +יו (.

8.3

ספק מכרז המסגרת יציג אישור על ניהול ספרי בתוק' ואישור על פטור מניכוי מס במקור
)שאחרת ,תנכה ענבל את המס כנדרש ממנו בהתא לכל די(.
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.9
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8.4

התמורה האמורה לעיל הנה התמורה המלאה ,הסופית והמוחלטת ,והיא כוללת את כל
הוצאות ספק מכרז המסגרת ,מכל מי וסוג שהיא ,ה ישירות וה עקיפות ,בה יצטר ספק
מכרז המסגרת לשאת לצור מת השירותי ו/או לצור מילוי כל התחייבות אחרת על פי
הסכ זה ,וספק מכרז המסגרת לא יהיה זכאי ,מכל סיבה שהיא ,לכל תשלו ו/או תמורה
נוספי  ,מכל סוג ומי שהוא.

8.5

ספק מכרז המסגרת יגיש את החשבוניות כשה תואמות את הקבוע בנספחי המחירי  .כל
עיכוב בתשלו הנגר מאי התאמה לקבוע בנספחי המחירי  ,לא יהיה בו כדי לחייב את
ענבל לפצות את ספק מכרז המסגרת על כ ,לרבות העדר זכות של ספק מכרז המסגרת
לקבלת תשלומי בגי התייקרות ,ולא תהיה לספק כל טענה בקשר לכ.

שמירת סודיות
9.1

ספק מכרז המסגרת מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור ,או להביא לידיעת
כל אד  ,כל ידיעה שתגיע אליו בקשר ע הסכ זה ,או בתוק' הסכ זה ,תו תקופת
ההסכ  ,לפניו ,או לאחר מכ.

9.2

ספק מכרז המסגרת מצהיר בזאת ,כי ידוע לו ,כי אי מילוי התחייבות על*פי מסמ זה,
מהווה עבירה לפי חוק דיני העונשי )בטחו המדינה ,יחסי חו 3וסודות רשמיי ( ,תשל"ז*
.1977

9.3

ספק מכרז המסגרת מתחייב לגרו לכ ,שהסודיות כאמור תישמר ג על*ידי עובדיו,
מנהליו ,סוכניו והמועסקי על ידיו ,וכל מי שהחוזה כאמור יובא לידיעתו על*ידי ספק מכרז
המסגרת או באמצעותו ,ולהחתי אות על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא להעביר,
להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אד  ,כל ידיעה שתגיע אליה בקשר ע חוזה זה ,או
תו תקופת החוזה לפניו או לאחר מכ.

הוראות בטחו
10.1

.11

ספק מכרז המסגרת מתחייב לקיי את כל הוראות הביטחו שבדי.

מערכת היחסי בי הצדדי
11.1

מוצהר ומוסכ בזה בי הצדדי כי היחסי ביניה לפי הסכ זה יוצרי יחס בי מזמי
לספק ואינ יוצרי יחסי עובד*מעביד המבצע הזמנות או בי מוכר שירותי וקונה
שירותי בלבד ,וה אינ יוצרי יחסי עובד*מעביד.

11.2

מוצהר ומוסכ כי לספק או למי מעובדיו לא יהיו זכויות של עובדי אצל ענבל ו/או אצל
מקבלי השירותי וכי למעט תשלו התמורה כמפורט לעיל ,הוא לא יהיה זכאי לכל
תשלו או הטבה אחרת בקשר להסכ זה ו/או ביטולו ,או סיומו ,ו/או הפסקתו * מכל
סיבה שהיא.

11.3

ספק מכרז המסגרת בלבד יישא בכל התשלומי לה זכאי עובדיו ו/או מי מטעמו
המועסקי על ידו במת השירותי לענבל ,ובכלל זה תשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי וכל
תשלו אחר נוס' שחל או יחול על ספק מכרז המסגרת בגי העסקת עובדי ו/או מועסקי
ותנאי העסקת מתוק' דיני העבודה במדינת ישראל ,לרבות פיצויי פיטורי ,חופשה,
הפרשות לקופות גמל ,קרנות פנסיה ,דמי נסיעה ,הבראה ,החזרי הוצאות מכל סוג ,הודעה
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מוקדמת או פדיונה או בגי כל תנאי סוציאלי אחר ותשלומי סוציאליי נוספי כקבוע
בדי.
11.4

מבלי לגרוע מהאמור ,ספק מכרז המסגרת מתחייב לקיי לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי
העבודה החלי עליו ועל עובדיו מכוח כל די ,ואחר האמור בהוראות הסכמי קיבוציי
ככל שהללו חלי על המפעיל מכוח צווי הרחבה במשק ועל פי הדי .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,ספק מכרז המסגרת מתחייב לעמוד בהוראות החוקי הבאי  ,לפחות :חוק שירות
התעסוקה ,תשי"ט* ;1959חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א* ;1951חוק דמי מחלה,
תשל"ז* ;1976חוק חופשה שנתית ,תשי"א* ;1951חוק עבודת נשי  ,תשי"ד* ;1954חוק שכר
שווה לעובדת ולעובד ,תשנ"ו* ;1996חוק עבודת הנוער ,תשי"ג* ;1953חוק הגנת השכר,
תשי"ח* ;1958חוק פיצויי פיטורי ,תשכ"ג* ;1963חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
תשנ"ה* ;1995חוק שכר מינימו  ,התשמ"ז* ;1987חוק עובדי זרי )איסור העסקה שלא
כדי והבטחת תנאי הוגני ( ,התשנ"א* ;1991חוק העסקת עובדי על ידי קבלני כוח אד ,
תשנ"ו* ,1996והכל כפי נוסח במועד החתימה על חוזה זה ו/או כפי שיתוקנו ו/או יעודכנו
בעתיד ,ועל פי התקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוח .

11.5

ספק מכרז המסגרת מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
תשכ"ח *  ,1968והתקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו על מנת שתקוימנה כל התחייבויותיו
על פי הסכ זה ,וכ מתחייב לקיי דרישות כל די ,מש כל תקופת ההסכ והארכותיו,
ככל שתהיינה ,בכל הקשור לתנאי ההעסקה של העובדי אשר יועסקו על ידו בביצוע
העבודות לפי הסכ זה ולרבות תנאי עבודה ותנאי סוציאליי .

11.6

ספק מכרז המסגרת מצהיר ומאשר בזה כי העובדי שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו על
פי הסכ זה הינ עובדיו בלבד וכי ה יהיו נתוני להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאי .

11.7

ענבל תהא רשאית להורות לספק על הרחקה ,באופ מידי ,ממת שירותי נשוא הסכ זה,
של כל אחד מאנשי צוות העבודה של ספק מכרז המסגרת המספקי את השירותי  ,בכל עת
ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שתצטר לנמק את החלטתה ,ומבלי שתישא בגי כ
בכל אחריות כלפי ספק מכרז המסגרת ו/או עובדי ספק מכרז המסגרת .מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,ענבל תהא רשאית להורות לספק על הרחקה כאמור במקרי בה לאיש
הצוות יש עבר פלילי ו/או שהוא נמצא בעיצומו של הלי פלילי ,לרבות חקירה משטרתית,
ושלדעת ענבל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,יש בכ כדי למנוע ממנו מהיות מעורב במת
השירותי נשוא הסכ זה.

11.8

אי לראות בכל זכות הניתנת לענבל או לנציגה לפקח ,להדרי או להכווי את ספק מכרז
המסגרת או מי מטעמו ,אלא אמצעי להבטיח את ביצוע העבודות כראוי וביצוע הסכ זה
במלואו ואי בה כדי להק מערכת יחסי של עובד מעביד.

11.9

ספק מכרז המסגרת בלבד יהיה אחראי לכל תשלו לשיפוי בגי נזק או פיצויי או כל
תשלו אחר המגיע ממנו על פי כל די לאנשי המועסקי על ידו ,או לכל אד אחר בש
פעולות שביצע.

 11.10ספק מכרז המסגרת מתחייב כי לא יתבע את ענבל בעילה כלשהי שעניינה יחסי עובד*מעבד
בינו ו/או מי מטעמו לבי ענבל ,וכי א למרות התחייבותו יעשה כ ,או א תחולנה על ענבל
הוצאות נוספות מעבר לאמור בהסכ זה ,הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד * מעביד בי
ענבל לבי ספק מכרז המסגרת ו/או מי מטעמו במהל תקופת ההסכ * אזי ,יחויב ספק
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מכרז המסגרת לשפות את ענבל לפי דרישתה הראשונה לכ ,על כל הוצאה שתגר לה בגי
או בקשר ע התביעה כאמור ,לרבות שכר טרחת עורכי*די ,ובלבד שענבל עדכנה את ספק
מכרז המסגרת מיד ע קבלת התביעה ו/או הדרישה וניתנה לספק אפשרות להתגונ באופ
עצמאי.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,היה ומסיבה כלשהי יקבע על ידי רשות מוסמכת ,לרבות על ידי
גו' שיפוטי ,כי מי מטע ספק מכרז המסגרת הינו עובד של ענבל ,או כי מי מטע ספק
מכרז המסגרת זכאי לזכויות כשל עובד של ענבל ,או א תחולנה על ענבל הוצאות נוספות
מעבר לאמור בהסכ זה ,הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד*מעביד בינה לבי מי מטע
ספק מכרז המסגרת במהל תקופת ההתקשרות על*פי הסכ זה ,יחולו ההוראות הבאות:
11.10.1

במקו התמורה ששולמה לספק מתחילת ההתקשרות שבי הצדדי תבוא
תמורה מופחתת )ברוטו( בשיעור של  40%מהתמורה ששולמה בפועל ,ויראו את
ספק מכרז המסגרת ,במקרה כזה ,כזכאי א ורק לתמורה המופחתת )ברוטו(
רטרואקטיבית ממועד תחילת ההתקשרות שבי הצדדי )קרי ,לתמורה בת 60%
מהתמורה אשר שולמה בפועל(.

11.10.2

על ספק מכרז המסגרת ,יהיה להחזיר לענבל ,כל סכו ששול ממועד תחילת
ההתקשרות ואשר שול מעל לתמורה המופחתת ,וזאת בצמוד למדד המחירי
לצרכ )לעניי סעי' זה * מדד הבסיס :המדד הידוע במועד כל תשלו ; המדד
החדש :המדד הידוע במועד ההחזר בפועל( וע הפרשי ריבית חודשית צמודה
בשיעור  4%לשנה .מבלי לגורע מכל זכות העומדת לה ,ענבל תהיה רשאית לקזז
סכומי עודפי אלה כנגד כל סכו שיגיע ממנה לספק או למי שיבוא מכוחו.

 11.11האמור בסעי' זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכ  ,והפרתו ,או הפרת כל חלק
ממנו ,על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכ .
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עוסק מורשה
12.1

.13

תנאי מוקד לביצוע התשלומי לפי הסכ זה הינו המצאת צילו תעודת עוסק מורשה
ברת תוק' על פי חוק מס ער מוס' ,התשל"ו* ,1976ובכל שנת כספי במש קיו הסכ
זה אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבו ,או העתק ממנו ,המעיד כי ספק מכרז המסגרת
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי חוק.

תרופות
13.1

לא עמד ספק מכרז המסגרת בהתחייבויותיו על פי הסכ זה מכל סיבה שהיא ,ולא תיק
את ההפרה תו  7ימי מקבלת התראה בכתב מ ענבל ,רשאית ענבל לפי שיקול דעתה
להפסיק את ביצוע העבודה או כל חלק מה ללא כל התראה נוספת ,או לבטל את ההסכ ,
וזאת מבלי לגרוע מזכות ענבל לפיצוי הנאמר בהסכ זה או על*פי כל די .כמו*כ רשאית
ענבל לראות את החוזה בתוק' ולעשות את העבודות בעצמה ,או באמצעות אחר ,על חשבו
ספק מכרז המסגרת.

13.2

הפר ספק מכרז המסגרת את ההסכ הפרה יסודית ,תהיה ענבל רשאית להפסיק את ביצוע
ההסכ ללא כל התראה מראש ,ולבטל את ההסכ  ,וזאת מבלי לגרוע מזכות ענבל לפיצוי
הנאמר בהסכ זה או על*פי כל די .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי כל
איחור בלוח הזמני הקבוע לפי הסכ זה ייחשב כהפרה יסודית של ההסכ .
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נוכח ספק מכרז המסגרת לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד
בהתחייבויותיו ,כול ,או מקצת ,מכל סיבה שהיא ,או כי לא יוכל לעמוד במועדי שנקבעו
בהסכ זה ,יודיע על כ מיד בעל פה ובכתב לנציג ענבל .הודיע ספק מכרז המסגרת כאמור,
רשאית ענבל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות לספק לעמוד בהתחייבויותיו לפי ההסכ
או להפסיק את ביצוע ההסכ או כל חלק ממנו.

.14

13.3

החלטת ענבל בדבר הפסקת העבודות על ידי ספק מכרז המסגרת ,כאמור לעיל ,אי בה כדי
לפטור את ספק מכרז המסגרת ממסירת אותו חלק של העבודה שבוצע על ידו לידי ענבל,
מיד ע הצגת דרישה כזו.

13.4

אי באמור בסעי' זה כדי לגרוע מזכות ענבל לכל סעד אחר על*פי הסכ זה או על פי כל די
בגי ההפרה.

הסבת ההסכ
14.1

בשל דרישות רגולטוריות בישראל ,נדרשת ענבל להפריד את פעילות הביטוח שלה מיתר
פעילותה העסקית .לפיכ ,מתכננת ענבל להעביר את פעילותה בתחו הביטוח לחברת בת
חדשה בבעלותה המלאה )"רה ארגו"( ,בכפו' לכמה תנאי  .במסגרת זו יסכי ספק מכרז
המסגרת להמחאה של זכויותיה והתחייבויותיה של ענבל על*פי הסכ זה לחברה בשמה
החדש לכשתוק  ,במועד השלמת הרה ארגו.

14.2

ספק מכרז המסגרת אינו רשאי להסב לאחר הסכ זה או כל חלק ממנו ,ו/או להעביר ו/או
למסור ו/או לשעבד כל זכות או חובה הנובעי מהסכ זה לכל גור שהוא ,בי בתמורה
ובי שלא בתמורה ,אלא בהסכמת ענבל בלבד ,אשר תינת מראש ובכתב.

14.3

ענבל תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחיוביה על פי הסכ זה ללא צור בקבלת אישור
ספק מכרז המסגרת ,ובלבד שהמחאה כאמור לא תפגע בזכויות ספק מכרז המסגרת על פי
הסכ זה.

14.4

אי בהסכמת ענבל לפי הסעי' לעיל ובהסבת ההסכ כאמור כדי לשחרר את ספק מכרז
המסגרת מכל אחריות או חובה החלה עליו על פי הסכ זה ועל פי כל די ,וספק מכרז
המסגרת ימשי להיות אחראי לקיו המלא והשל של כל ההתחייבויות לפי הסכ זה.

14.5
.15

האמור בסעי' זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכ  ,והפרתו ,או הפרת כל חלק
ממנו ,על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכ .

קיזוז ,ניכוי ועכבו
15.1

מבלי לגרוע מזכויות ענבל לכל סעד אחר על פי הסכ זה או על פי כל די ,רשאית ענבל
לקזז ו/או לעכב אצלה תשלומי אשר יגיעו לספק ממנה או כל סכו מה כנגד סכומי
אשר יגיעו לענבל מאת ספק מכרז המסגרת.

15.2

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בכל מקרה של גרימת נזק לענבל על ידי ספק מכרז
המסגרת ,בי במישרי ובי בעקיפי ,תהיה לענבל זכות לעכב ו/או לקזז מתו הכספי
שיגיעו לספק את כל הסכומי שענבל עלולה לשאת בה במקרה כזה ,לפי שיקול דעתה של
ענבל.
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15.3

מובהר בזאת ,כי לספק לא תהיינה כל זכויות עכבו ו/או קיזוז ,והוא לא יהיה רשאי ,בכל
מקרה ,לרבות במקרה של מחלוקת כספית ע ענבל ,לעכב תחת ידיו כל כלי רכב שנמסר
לטיפולו לפי הסכ זה.

15.4

בחשבוניות שספק מכרז המסגרת

15.5
.16

האמור בסעי' זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכ  ,והפרתו ,או הפרת כל חלק
ממנו ,על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכ .

התרופות מצטברות
16.1

.17

ענבל רשאית לנכות כל סכו  ,או חלק ממנו ,הרשו
הגיש ,א המחיר אינו לפי תנאי הסכ זה.

התרופות לרבות זכות הקיזוז והחילוט ,וכל הפעולות שהורשתה ענבל בהסכ זה לעשות
בתגובה להפרת ההסכ בידי ספק מכרז המסגרת ,ה מצטברות ,ואי בכל הוראה בהסכ זה
כדי לשלול את זכותה של ענבל לכל סעד או תרופה בהתא להסכ זה או על*פי כל די.

ערבות
17.1

ערבות ביצוע על ס ) 7 10,000תוגש ע"י ספק מכרז המסגרת לא יאוחר מעשרה ימי עבודה
לאחר קבלת הודעת ענבל על זכייתו בפניה הפרטנית הראשונה או עד למועד אחר כפי שיצוי
על ידי ענבל במכתב הזכייה( .ספק שכבר זכה בפניה פרטנית וכבר הגיש ערבות ביצוע אחת
אינו צרי להגיש ערבות ביצוע נוספת .במידה ומוס שהגיש כבר לענבל ערבות ביצוע בגי
פנייה פרטנית כלשהי ,יזכה בפנייה פרטנית נוספת וכ הלאה – יהיה עליו להגיש ערבות
ביצוע מוארכת במקו הערבות שהגיש בפנייה הפרטנית העוקבת בה זכה .על א' האמור
לעיל ,ענבל שומרת לעצמה את הזכות ,במקרי מיוחדי בה היק' ההתקשרות מול ספק
מכרז המסגרת עולה בממוצע רבעוני על  7 120,000לבקש את הגדלת ערבות הביצוע )להל:
"ערבות הביצוע המוגדלת"( .בכל מקרה של הגדלת הערבות ,לא תבקש ענבל ערבות מוגדלת
שתעלה על ס של –  .7 30,000ערבות הביצוע המוגדלת תהא במקו ערבות הביצוע
המקורית .ערבות הביצוע המוגדלת תוגש בנוסח של הערבות ביצוע המקורית ,בשינויי
המחויבי – ראה פרטי להל.

17.2

ערבות הביצוע תוגש בנוסח שיצור' לפניה הפרטנית ו/או להודעת הזכייה בפניה הפרטנית.

17.3

תוק' ערבות הביצוע :ערבות הביצוע תהא בתוק' לתקופה של  4שני ו* 60יו מיו
הזכייה בפניה הפרטנית הראשונה בה יזכה ספק מכרז המסגרת ,או מיו שאותו תקבע
ענבל כיו תחילת תוק' הערבות.

17.4

למע הסר ספק מובהר ,כי ממועד התקיימותו של התנאי להמצאת ערבות הביצוע המוגדלת
כאמור בסעי' זה ,תעמוד ערבות הביצוע המוגדלת בתוקפה למש כל יתרת תקופת ההסכ
ועוד  60יו  ,וג במקרה שבו היק' העבודה ע הזוכה יקט בהמש תקופת ההסכ
מהיק' העבודה האמור בסעי' זה ,תיוותר ערבות הביצוע המוגדלת על כנה והיא לא תפחת.

17.5

לא עמד ספק מכרז המסגרת בהתחייבויותיו על פי הסכ המסגרת ,תהא רשאית ענבל לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את זכייתו או לית לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו.
ביטלה ענבל את זכייתו כאמור ,תהא ענבל רשאית לחלט כפיצוי מוסכ ומוער מראש את
ערבות הביצוע שהגיש הספק מכרז המסגרת במסגרת הפניה הפרטנית ו/או ערבות הביצוע
המוגדלת )במידה וזו החליפה את המקורית( ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד
לרשותה.
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17.6

ספק מכרז מסגרת ,שזכייתו בוטלה כאמור ,לא תהיה לו כל טענה כלפי ענבל ובעצ הגשת
הצעתו הוא מוותר על כל טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל בקשר ע ביטול זכייתו ו/או
חילוט הערבות כאמור.

17.7

מבלי לגרוע מ האמור ,ביטלה ענבל את זכייתו של ספק מכרז המסגרת בשל אי עמידתו
בתנאי סעי' זה או אחר ,אי ולא תהייה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה השפעת
ביטול ההתקשרות מול ספק מכרז המסגרת על שאר ספקי מכרז המסגרת שזכו במסגרת
הפניה הפרטנית שבה זכה ספק מכרז המסגרת עמו בוטלה ההתקשרות ובפרט לא לעניי
תנאי הס' הגיאוגרפי )ג א המוס הזוכה היה מוס חובה כהגדרתו בפניה הפרטנית
לעניי הפריסה הגיאוגראפית הנדרשת ,סיו ההתקשרות עמו לא יבטל את ההתקשרות ע
שאר המוסכי הזוכי בפניה הפרטנית בו זכה(.

17.8

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לענבל ,ובנוס' לכל זכות העומדת לה על*פי כל די ועל*פי
תנאי המכרז ,במקרה שבו ביטלה ענבל את הסכ המסגרת ע ספק מכרז המסגרת מכל
סיבה שהיא ,או במקרה שהחליטה ענבל משיקוליה כי נדרשי ספקי מכרז מסגרת נוספי
באותו אזור של המוס הזוכה ,תהייה רשאית ענבל ,א לא חייבת ,לפנות לספק מכרז
מסגרת שהצטר' למאגר לאחר הפניה הפרטנית ולהציע לו להתקשר עמה בהסכ על פי
הצעת מחיר שתוגש על ידו א שלא תעלה על יותר מ –  5%מהמחיר המשוקלל לדג  .ספק
מכרז מסגרת כאמור יית את תגובתו בכתב לפניה הפרטנית שתוגש לו תו לא יותר מ – 14
ימי עבודה .סרב ספק מכרז המסגרת להצעת ענבל או שסרב להפחית את הצעתו הכספית
)בא היתה גבוהה מדי( או שלא ניתנה מטעמו כל תגובה ,תהייה רשאית ענבל לפנות בהצעה
דומה לספק מכרז מסגרת אחר וכ הלאה .למע הסר ספק מובהר כי הזכות האמורה לפי
סעי' זה הנה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ענבל ,וכי לספק מכרז מסגרת עמו
בוטל ו/או לכל ספק מכרז מסגרת אחר אי ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
עקב ביטול הסכ המסגרת ע המוס הזוכה.

17.9

מבלי לגרוע מ האמור לעיל ,ערבות הביצוע או ערבות הביצוע המוגדלת תהיה ניתנת
לחילוט על ידי ענבל לצור גביית פיצויי המגיעי לענבל עקב הפרת ההסכ על ידי ספק
מכרז המסגרת ,או לצור כל תשלו אחר המגיע לענבל מספק מכרז המסגרת.

 17.10ערבות הביצוע או ערבות הביצוע המוגדלת תהא ניתנת לחילוט על ידי הצגתה לבנק מבלי
שענבל תצטר להציג לבנק כל מסמ ו/או ראיה ומבלי שענבל תצטר לנמק החלטתה .ספק
מכרז המסגרת מתחייב להימנע מלנקוט בכל הלי אשר יהא בו משו עיכוב חילוט
הערבויות כאמור.
 17.11מובהר בזאת כי חילוט ערבות הביצוע או ערבות הביצוע המוגדלת לא ייחשב כמלוא תשלו
פיצויי מוסכמי מאת ספק מכרז המסגרת לענבל .במידה שסכו ערבות הביצוע או
ערבות הביצוע המוגדלת נמו מגובה הפיצויי המוסכמי אשר מגיעי לענבל ,תהיה
זכאית ענבל לקבל מ ספק מכרז המסגרת את ההפרש בי הסכו ששול עקב חלוט
הערבות לבי מלוא סכו הפיצויי המוסכמי .
 17.12חולטה ערבות הביצוע או ערבות הביצוע המוגדלת ,כולה או חלקה ,מתחייב ספק מכרז
המסגרת להעמיד לפקודת ענבל ערבות ביצוע או ערבות ביצוע מוגדלת חדשה או להשלי
את ערבות הביצוע או את ערבות הביצוע המוגדלת שחולטה ,וזאת בתו  7ימי  ,כ שבכל
מקרה תיוותר בידי ענבל ערבות ביצוע או ערבות ביצוע מוגדלת על מלוא הסכו כאמור
לעיל ,לפי העניי.
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 17.13ערבות הביצוע או ערבות הביצוע המוגדלת תוחזר לספק לאחר גמר ביצוע כל העבודות
ואישור ענבל כי העבודות בוצעו לשביעות רצונה המלאה.
 17.14האמור בסעי' זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכ  ,והפרתו ,או הפרת כל חלק
ממנו ,על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכ .
.18

אחריות
18.1

ספק מכרז המסגרת יהיה האחראי הבלעדי והיחידי לכל נזק ,פגיעה ,הפסד ו/או אובד,
ישיר או עקי' ,שייגר כתוצאה מביצוע העבודות ,לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או
לענבל ו/או לרכוש ו/או לצד ג' כלשהו לרבות נזק ,הפסד ואובד שייגר בידי עובדי ו/או
כל מי שבא מכוחו או מטעמו של ספק.

18.2

ספק מכרז המסגרת ישל לענבל או לצד שלישי ,דמי נזק ו/או פיצוי מלא על כל נזק ו/או
אבד ,כאמור לעיל ,כתוצאה מביצוע העבודות וכל הקשור בה.

18.3

בנוס' לאמור לעיל ,ספק מכרז המסגרת יישא באחריות להוצאות בגי האובד ו/או הנזק
שנגר לכלי רכב מסיבה כלשהי בתקופת הימצאו באזור העבודה של ספק מכרז המסגרת,
או בעת נסיעת מבח ,א' א האבד ו/או הנזק נגר מסיבות שאינ תלויות בספק.

18.4

ענבל ,עובדיה והבאי מכוחה לא יישאו בכל תשלו  ,הוצאה ,אובד ,או נזק מכל סוג
שייגר לספק ו/או לעובדיו ו/או לכל מי שבא מכוחו עקב קיו הסכ זה.

18.5

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכ זה ו/או מכל די ,ספק מכרז המסגרת מתחייב
לשפות את ענבל באופ מידי ,בגי כל הוצאה ו/או נזק ו/או תביעה שתוגש נגד ענבל בשל
אובד ,פגיעה או נזק או הפסד שבאחריות ספק מכרז המסגרת כמפורט לעיל ,וכ בגי כל
ההוצאות הסבירות שענבל נשאה בה או עלולה לשאת בה בקשר לתביעה כאמור ,והכל
מבלי לגרוע מזכויות ענבל על פי הסכ זה ו/או על פי כל די לכל תרופה או סעד אחרי
ובלבד שענבל הודיעה לספק בהקד על קבלת תביעה ואפשרה לו להתגונ בפניה.

18.6

ספק מכרז המסגרת מתחייב בזאת לשאת באחריות ובחבות בלעדית ,וכ בנטילת ייצוג
משפטי כלפי מי מעובדיו ,ו/או הפועלי בשמו ,או מטעמו או לכל צד שלישי )"הניזוק"( לכל
פגיעה ו/או נזק גו' שנעשו תו כדי ביצוע העבודות נשוא הסכ זה ,א' א תהיה לה עילת
תביעה נגד ענבל.

18.7

ספק מכרז המסגרת מתחייב בזאת לשאת באחריות ובחבות מלאה ובלעדית וכ בנטילת
ייצוג משפטי כלפי הניזוק והמוסד לביטוח לאומי ,בא הפגיעה בו הוכרה כתאונת עבודה
על ידי המוסד לביטוח לאומי.

18.8

האמור בסעי' זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכ  ,והפרתו ,או הפרת כל חלק
ממנו ,על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכ .

19

.19

ביטוח
19.1

את הביטוחי המפורטי בזה ,לטובתו
ספק מכרז המסגרת מתחייב לרכוש ולקיי
ולטובת ענבל חברה לביטוח בע"מ ,ובמידה ויתבקש על ידי ענבל ,להציג כשה כוללי את
כל הכיסויי והתנאי הנדרשי וגבולות האחריות שלא יפחתו מהמצוי להל:
19.1.1

19.1.2

ביטוח חבות מעבידי
19.1.1.1

ספק מכרז המסגרת יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו,
בביטוח חבות המעבידי בכל תחומי מדינת ישראל והשטחי
המוחזקי .

19.1.1.2

גבולות האחריות לא יפחתו מ *  1,500,000דולר ארה"ב לעובד
ולמקרה ו *  5,000,000דולר ארה"ב לתקופת הביטוח.

19.1.1.3

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלני  ,קבלני
משנה ועובדיה היה ויחשב כמעביד .

19.1.1.4

הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ היה ונטע
לעניי קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת
בחבות מעביד כלפי מי מעובדי ומועסקי ספק מכרז המסגרת.

ביטוח אחריות מוסכי
19.1.2.1

ספק מכרז המסגרת יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת
ישראל בביטוח אחריות מוסכי בכל תחומי מדינת ישראל
והשטחי המוחזקי  ,הכולל:
א .אחריות כלפי צד שלישי;
ב .אחריות לרכב במוס;
ג .אחריות לשרות ,טיפול ותיקו.

19.1.2.2

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגי
פעילות של קבלני  ,קבלני משנה ועובדיה .

19.1.2.3

גבול האחריות למקרה ולתקופה * בגי נזקי גו' ורכוש לא יפחת מ
 100,000דולר ארה"ב.

19.1.2.4

בפוליסה ייכלל סעי' אחריות צולבת * .CROSS LIABILITY

19.1.2.5

הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שתחשב
אחראית למעשי ו/או מחדלי ספק מכרז המסגרת והפועלי מטעמו.

19.1.2.6

כלי רכב של מדינת ישראל ,חברות ממשלתיות וגופי ממשלתיי
אחרי ייחשב רכוש צד שלישי.
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19.1.3

ביטוח סחר כלי רכב
ביטוח סחר כלי רכב * חובה

19.2

כללי:
19.2.1

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאי הבאי *:
19.2.1.1

לש המבוטח תתוס' כמבוטח נוס' :ענבל חברה לביטוח בע"מ,
עבור הקר הפנימית לביטוחי הממשלה* למעט סחר כלי רכב .

19.2.1.2

בכל מקרה של צמצו או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדי לא יהיה
לה כל תוק' אלא ,א ניתנה על כ הודעה מפורשת של  60יו
לפחות במכתב רשו לענבל.

19.2.1.3

ספק מכרז המסגרת לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלו הפרמיות
עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי
תנאי הפוליסות.

19.2.1.4

ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על ספק
מכרז המסגרת.

19.2.1.5

כל סעי' בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטי בדר כלשהי את
אחריות המבטח כאשר קיי ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי מדינת
ישראל ,ענבל חברה לביטוח בע"מ ,חברות ממשלתיות וגופי
ממשלתיי נלווי והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה
במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

19.2.1.6

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי
מדינת ישראל ,ענבל חברה לביטוח בע"מ ,חברות ממשלתיות
וגופי ממשלתיי נלווי ועובדיה  ,ובלבד שהוויתור לא יחול
לטובת אד שגר לנזק מתו כוונת זדו.

19.2.2

במידה ויידרש לכ ימציא ספק מכרז המסגרת לענבל העתקי מפוליסות
הביטוח ע"י המבטח או אישור עריכת ביטוח של המבטח על ביצוע הביטוחי
כאמור.

19.2.3

ספק מכרז המסגרת מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית ע מזמינה
להחזיק בתוק' את פוליסות הביטוח .ספק מכרז המסגרת מתחייב כי פוליסות
הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה ,כל עוד ההסכ ע ענבל בתוק' .ספק
מכרז המסגרת מתחייב שבמידה ויידרש לכ על ידי ענבל ,יציג את הפוליסות
המתחדשות ,או את אישור עריכת ביטוחי המאושרי וחתומי ע"י המבטח
לענבל ,על פי דרישתה.

19.2.4

אי בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את ספק מכרז המסגרת מכל חובה
החלה עליו על פי די ועל פי הסכ זה ,ואי לפרש את האמור כוויתור של ענבל על
כל זכות או סעד המוקני לה על פי די ועל פי הסכ זה.
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19.3
.20

.21

ויתור
20.1

שו וויתור ,הנחה ,הימנעות מפעולה או ארכה לא יחשבו כוויתור של ענבל לפי הסכ זה
ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידה ,אלא א כ נעשו במפורש ובכתב ונחתמו על ידי ענבל.

20.2

ויתרה ענבל על הפרת הוראה מהוראות הסכ זה ,לא ייראה הוויתור כוויתור על כל הפרה
אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

שמירה על הוראות החוק
21.1

ספק מכרז המסגרת מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל די החל בקשר לביצוע
העבודות.

21.2

ספק מכרז המסגרת מצהיר כי חלה עליו בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת בנוגע לכל
תביעה ו/או דרישה באשר לאי שמירת דיני והוא משחרר בזאת את ענבל מכל תביעה
ו/או דרישה כאמור בי א הפרת הוראת די נעשתה על ידו ובי א נעשתה ע"י אחר
מטעמו.

21.3
.22

האמור בסעי' זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכ  ,והפרתו ,או הפרת כל חלק
ממנו ,על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכ .

האמור בסעי' זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכ  ,והפרתו ,או הפרת כל חלק
ממנו ,על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכ .

הצטרפות גורמי ממשלתיי אחרי
22.1

.23

עדיפות במסמכי
23.1

.24

בכל מקרה של סתירה בי הוראות המכרז לבי הסכ זה ,יחולו הוראות הסכ זה; על א'
האמור לעיל ,התניות שהסכי לה ספק מכרז המסגרת בהצעה מעבר לדרישות המפרט,
לרבות בעניי שיפור השירות ,יחייבו את ספק ,א תבוא דרישה לכ מאת המזמי.

שינויי
24.1

.25

גורמי ממשלתיי נוספי  ,לרבות מקבלי השירותי כהגדרת לעיל ,חברות ממשלתיות,
רשויות מקומיות ,תאגידי סטטוטוריי והכל כפו' לחוק חובת המכרזי  ,התשנ"ב*1992
)להל" :הגופי הנלווי "( יהיו רשאי להצטר' להסכ בכל עת במהל תקופת
ההתקשרות של ענבל ע ספק מכרז המסגרת ולקבל את השירותי על פי ההסכ שייחת
באמצעות ענבל או על ידי התקשרות ישירה ע ספק מכרז המסגרת .במקרה כזה יהיו כל
תנאי המכרז והוראות ההסכ תקפות ג ביחס לגו' הנלווה שהצטר' להסכ  .הצטרפות
על פי סעי' זה תהיה מותנית באישור מראש ובכתב מאת ענבל .מובהר בזאת ,כי כל הנחה
או הטבה אחרת כלשהי ,מכל מי וסוג ,בי בכס' ובי בשווה כס' ,אשר יינתנו לכל גו' נלווה
שיצטר' למכרז לפי סעי' זה ,יינתנו מידית ג לענבל.

כל שינוי בהוראת הסכ זה ייעשה בהסכמת שני הצדדי  ,ובכתב.

כתובות הצדדי והודעות
25.1

כתובת ענבל :בית ענבל ,רחוב ערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד 282 .נתב"ג  .70100טלפו
 ,03*9778793פקס – ;03*9778004
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25.2

כתובת ספק מכרז המסגרת כמפורט בראש הסכ המסגרת.

25.3

ש איש הקשר האחראי מטע ספק המסגרת לקשר ע ענבל – ראה לעניי זה את נספח א'
להסכ )בנספח א' להזמנה(.

25.4

כל הודעה שתינת על ידי צד להסכ זה למשנהו בקשר ע הסכ זה תועבר בהתא
לפרטי שלעיל .הודעה כאמור תחשב כאילו נמסרה בתו  48שעות ממועד שליחתה בדואר
רשו או בתו  48שעות ממועד שליחתה בפקס או במועד מסירתה ביד.

מיקו שיפוט ייחודי
26.1

תובענה בקשר להסכ זה תוגש א ורק לבית המשפט המוסמ באזור המרכז ו/או באזור
תל אביב * יפו.

ולראיה באו הצדדי על החתו:

_________________
חתימה  +חותמת ספק מכרז מסגרת )חותמת המוס!/מרכז השירות וחתימות מורשי החתימה(

_______________
ש מורשה החתימה

_______________
ש מורשה החתימה

_________________

_________________

תפקיד

_________________

תארי!

_________________
תארי!

תפקיד

_________________
ענבל חברה לביטוח בע"מ ) חותמת ענבל וחתימות מורשי החתימה(

_______________
ש מורשה החתימה
_______________
ש מורשה החתימה

_________________
תפקיד בענבל
_________________
תפקיד בענבל

_________________
תארי!
_________________
תארי!
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נספח א' להסכ & ההצעה

ההצעה על נספחיה )תצור' על ידי ענבל(

נספח ב' להסכ & ערבות ביצוע

תוגש ע"י ספק מכרז המסגרת לא יאוחר מעשרה ימי עבודה לאחר קבלת הודעת ענבל על
זכייתו בפניה הפרטנית הראשונה או עד למועד אחר כפי שיצוי על ידי ענבל במכתב הזכייה
ובנוסח שיצור' לפניה הפרטנית ו/או למכרז הזכייה בפניה הפרטנית .תוק' ועקרונות הערבות
ייקבעו בפנייה הפרטנית.

נספח ג' להסכ – הצעות המחיר
הצעות המחיר שיוגשו על ידי ספק מכרז המסגרת בפניות הפרטניות )יצורפו במצטבר מעת
לעת ככל שספק מכרז המסגרת יזכה בפניות הפרטניות(.
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