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 הסכם

  שנה __________ ,________חודש  ,_____ביום  קריית שדה התעופהשנערך ונחתם ב

  

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב ערבה  

 קריית שדה התעופה  

 282ת.ד.  

 70100נתב"ג   

  (, "החברה""ענבל")להלן:  

 מצד אחד; 

 ______________ ל ב י ן :

 _______ח.פ./עוסק מורשה: _________  

   כתובת: 

   מס' טלפון: 

  מס' פקס':  

 דוא"ל:  

 (, "הספק""מוסך"ה)להלן:  

 מצד שני; 

 

 )ולהלן: 02/2017שמספרו  משלים וענבל פרסמה הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז הואיל

הגיש הצעתו והצעתו נבחרה להיות ההצעה הזוכה על ידי וועדת  ספק"ההזמנה"(, וה

 המכרזים של ענבל.

 

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של  והואיל

תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר שירותי  מתןלהצדדים ויחסיהם המשפטיים בקשר 

השירותים ו/או " "השירותיםזה: " הסכם)להלן ב ניזוקו בתאונות דרכים

 ;"(המבוקשים

 

 הספקכמפורט בהצעת , השירותים המבוקשיםן הגיש הצעה לענבל למת הספקו והואיל

 ;'א נספח -זה כ הסכםהמצורפת ל

 

תיקון כלי רכב למתן שירותי המבוקש )מצהיר כי הוא בעל ניסיון רב בתחום  הספקו והואיל

בביצוע הפעולות  משמעותי ניסיון לרבות( וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכים

 זה להלן; הסכםהמפורטות ב

 

מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון, המיומנות, העובדים וכל האמצעים הדרושים  הספקו והואיל

על  וההצעה ועל פי ההזמנה זה הסכםלצורך ביצוע ומילוי כל התחייבויותיו על פי 

 וברמה המקצועית הגבוהה ביותר;והדין בהיקף הנדרש על ידי ענבל  נספחיה
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 , בחרה בוכאמור במסמכי ההזמנה הספקשל על סמך, בין היתר, הצהרותיו וענבל  והואיל

בהזמנה על נספחיה ובהסכם  השירותים המפורטיםאת  ,כקבלן עצמאי ,לבצע עבורה

 ;זה

 

והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור  והואיל

 זה; הסכםבו בהזמנה על נספחיה השירותים המפורטים למתן

 

 : הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,

 

 כללי .1

 

 חלק בלתי נפרד הימנו. יםזה מהוו הסכםהמבוא להנספחים ו 1.1

 

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

 פרשנותו.

 

לרבות  על כל נספחיו זה הסכם" הכוונה להסכםבכל מקום בו יופיע המונח "ה 1.3

 המהווים חלק בלתי נפרד הימנובמלואה,  הספקוהצעת  ההזמנה על נספחיה

 ויקראו בכפיפה אחת עם יתר תנאיו. 

 
" הספק, "מכרז", "הצעה", "הצעת יע "הזמנה", "הסכם"בכל מקום בו מופ 1.4

 ומסמכיהם, הכוונה לכלל המסמכים כאמור בסעיף זה על כלל נספחיהם. 

 

ר הסעיף כרז, יגבמסמכי ההזמנה ומסמכי המבכל מקום בו ישנה סתירה בין  1.5

 המיטיב עם ענבל. 

 
בכל מקום בו ישנה התייחסות למתן השירותים המבוקשים לענבל, מובהר בזאת  1.6

כי המדובר הוא במתן השירותים המבוקשים גם ליחידות המכוסות בענבל 

 או/ו ממשלתיות חברות, ס"ושב ישראל משטרת, הממשלתי הרכב מנהללרבות 

 השירותים כמפורט במסגרת הזמנה זו את לו לתת תאות שענבל אחר גורם כל

 )ולהלן: "היחידות המכוסות", "היחידות"(.

 

 ואלה הנספחים להסכם זה: 1.7

 

 וההזמנה להציע הצעות. ספקהצעת המחיר, הצעת ה -נספח א' -

 ביטוחים. אישור קיום -נספח ב' -

 נוסח ערבות ביצוע. -נספח ג' -
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 זה. הסכם חתומים במלואם, הינם תנאי לקיוםהמלאים והנספחים ה

 

 :חייב בזה כלפי ענבל כדלקמןמאשר, מצהיר ומת הספק .2

 

 הסכםוהסמכויות לחתום על  האמצעים, התעודות, כח האדם כלאת יש  ספקל 2.1

 זה ולבצע את כל התחייבויותיו על פיו.

 

על  הספק, לחתימתו של הסכםאין כל מניעה שהיא, בין על פי דין ובין על פי  2.2

 על פיו. והתחייבויותיזה ולקיום  הסכם

 

אשר רישומים )ההודעות והאישורים, השיונות, הסמכות, ירהכל ההיתרים,  2.3

להלן ביחד: "היתרים"( אצל גופים ממשלתיים או ציבוריים הנדרשים או  קראוי

ביצוע התחייבויותיו על פיו ו/או ל הספקזה על ידי  הסכםרצויים לצורך חתימת 

פרה או מחדל של תנאי כלשהו ולא נעשו כל ה והינם בתוקף תקבלוו/או נ עשונ

 שנקבע בהיתרים כאמור.

 

אשר יש יחסים ו/או חוזים כלשהם  ולא היו לו בעבר התקשרויות ו/או ספקאין ל 2.4

ולגרום למצב של ניגוד  זה הסכםו/או יכולה להיות להם השפעה כלשהי על ביצוע 

 .במלואו ו/או בחלקו הסכםו/או כל עניין אחר, העלול לסכל ביצוע ה עניינים

  זה. הסכםתוקפו של כי לא ימצא במצב של ניגוד עניינים למשך יקפיד  הספק

 

מובהר בזאת מבלי לפגוע באמור במסמכי ההזמנה בדבר שמירת זכותה של ענבל,  2.5

במסמכי המכרז  תםכמשמעו השירותים המבוקשיםכי קיימת הפרדה מלאה בין 

. לתיקון הנזקיםאספקת חלקי החילוף אשר ישמשו על נספחיו ובהסכם זה לבין 

מתן שירותי תיקונים לרכבים אשר ניזוקו החתום על הסכם זה לשם  הספק

כל  מאספקת חלקי החילוף הנדרשים לצרכי התיקון,מנוע  , יהאבתאונות דרכים

אלא אם עשתה ענבל שימוש בזכותה לפעול אחרת  ,בפועל הספקזמן שהינו 

 ובהסכמת הספק. 

 

 :יםתשל השירוהמסירה והקבלה  .3

 

המפורט את כל  עמקבל בזה על עצמו לבצ הספקו הספקאת  אתבזל ממנה ענב 3.1

 למתןכקבלן עצמאי,  ,להזמנה להציע הצעות 2סעיף בו זה הסכםל 4בסעיף 

הכל כמפורט ו תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכיםשירותי 

 ., בהזמנה ובנספחיםזה הסכםוכמותנה ב

את וכן  ההזמנה על נספחיהוהבין את היטב  ראקר בזאת כי מצהיר ומאש הספק 3.2

, כי הוא מודע שירותים המבוקשיםלוהקשורים הנוגעים  האחרים כל המסמכים



 - 4 - 

 

ההשקעה של הגבוהה ולהיקף הנרחב  למורכבות הרבה, למידת המיומנות

 תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכיםשירותי  למתן ההדרוש

מסכים ליטול על  הספקו - כךבהקשורות  השלכותהו םבטייה, על כל הובביצועם

כל תנאיו, על זה  הסכםואת ביצועו של  האמור בהסכם זה על נספחיועצמו את 

 .גת כלפי ענבלמוחלטת ובלתי מסוי בהתחייבות גמורה,

 תקופתכל  לאורךדין ועל פי מתחייב לקיים מערכת חשבונות מסודרת  הספק 3.3

 .דרשיורים ככל שיולהמציא לענבל איש התקשרותה

ת ל תקופת ההתקשרות, לרבוק מצהיר ומתחייב כי הוסבר לו, שבמשך כהספ 3.4

 ות הרכבים שיטופלו אצלו, אם בכללבת בכמתקופות ההארכה, ענבל אינה מחוי

 דו. ין בכך משום עילה לביטול הסכם מצוא

 

 השירותים המבוקשים .4
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 הנדרשים השירותים עיקר ,נספחיו כל על זה, הסכם במסמכי אחר מקום בכל מהאמור גרועל מבלי

 "השירותים ו/או "השירותים" )להלן: במצטבר קמןכדל הינם הרכב כלי עבור ספקמה

 :(המבוקשים"

   כללי -דרכים תאונות במסגרת תיקונים  .4.1

 התיקון הצעת סך על יעלה לא והתיקון במוסך לתיקון יוכנס תאונה לאחר ברכ     .4.1.1

 שיציע להנחה בכפוף כלוה מטעמה ישמא ו/או ענבל בקר ידי על המאושרת

  העבודה. שעת על זה מכרז במסגרת הספק

 ביצוע לצורך הדרושים החלפים את וסךלמ ענבל תספק תאונה, של במקרה      .4.1.2

 ללא וזאת התיקון לצורך הנדרשת העבודה את ורק אך יבצע המוסך ,התיקון

 להנחה ףבכפו – בלבד עבודהה מחיר את תכלול העלות במחיר. כלשהי תוספת

  .זה במכרז הספק שיציע

 בתאום הזכות, את לעצמה שומרת ענבל לעיל, 4.1.2 בסעיף האמור אף על      .4.1.3

  .מהספק חילוף חלקי להזמין בלבד, מיוחדים במקרים ,הספק ובאישור

 אשר ספק כי ומובהר ענבל כלפי חובה כל החלת משום הז בסעיף באמור אין

 בגין תמורה כל יקבל לא ובכתב, ראשמ ענבל בקשת ללא חילוף חלקי תקיןי

 החלפים.

 הספק אחריות תחול ,יהא אשר אספקתו מקור יהא רכב, על המורכב חלק כל על      .4.1.4

 הספק על .הרכב בטיחות ועל התקנתו השלכות לעניין והן עצמו החלק לעניין הן

 שלדעתו אימת וכל מושלמת תאימות לרמת וחלק חלק כל לבדוק חובה חלה

 ביצוע למטרת מתאים אינו ו/או בתקן עומד אינו לו שסופק קחל המקצועית

 את ולהשהות ענבל ולשמאי לבקר כך על להודיע ומושלם, מלא באופן התיקון

 בדבר. הוראות וקבלת מטעמה מי ו/או ענבל מול העניין לבירור עד התקנתו

 וציוד רכב לכלי זה, סעיף פי על בשירות להשתמש מתכוונת ענבל כי מובהר      .4.1.5

 תחזוקה והסכמי ענבל שפרסמה התחזוקה בהסכמי נכללים הם אם בין מנועי

 לשיקול בכפוף והכל לאו אם ובין בעבר הרכב מנהל שפרסם היבואנים מול

  כלכלית. כדאיות של בשיקולים היתר, בין ובהתחשב, ענבל של הבלעדי דעתה

 דעתו את דתנוג אשר בטיחותי בעניין פעולה לבצע הוראה המוסך מנהל קיבל      .4.1.6

  בכתב. לענבל כך על יודיע המקצועית,

 רק: לא אך לרבות, צבע, ו/או מרכב תיקון שאינו תיקון כל - נלווים תיקונים      .4.1.7

 ענבל באישור רק הספק באמצעות יבוצע צמיגים, מיזוג, חשמל, מכונאות,

  ובכתב. מראש ענבל אצל שאושרו משנה קבלני ותבאמצע ורק ובכתב מראש

 הצעת לרבות זה כרזמ הוראות יחולו ברכב, נלווים תיקונים ביצוע בלענ אישרה

 מטעם החלפים ספק באמצעות החלפים אספקת ולרבות הספק של המחיר

  .ענבל

 רכב לכלי תיקונים שירותי   .4.2

 מי ו/או ענבל של המנועי והציוד רכב לכלי תיקונים שירותי לספק הספק על .4.2.1

  מטעמה.
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 ולאחר ענבל מטעם שמאי להגעת המוסך מתיןי לתיקון, למוסך רכב כניסת עם .4.2.2

 החשבונית תועבר התיקון סיום לאחר התיקון. יחל ואישורו השמאי בדיקת

 לשמאי.

 העבודות פירוט את הרכב תיקון טרם הממוחשבת במערכת להזין יידרש הספק .4.2.3

 מסמכיל 'ג נספחב מופיע כאמור פירוט . הרכב תיקון לצורך הנדרשים והחלפים

 .הזמנהה

  השירותים הזמנת .4.3

  הבא: אופןב יתבצע רכב כלי תיקון לביצוע אישור

 את המוסך( של במחשב שתותקן ענבל )מערכת הממוחשבת למערכת יזין המוסך .4.3.1

 למסמכי ג' בנספח פירוט )ראה  הרכב תיקון לצורך הדרושים החלפיםו העבודות

 (.ההזמנה

 תהליך מתלעו כיום הקיים העבודה תהליך לגבי הדרכה יקבל הספק כי מובהר .4.3.2

 ועל ענבל של המידע מערכות ידי על הנתמך העבודה מודל יחול לגביו העבודה

  האופציות. לשתי בהתאם להיערך הספק

 או ,עבודה תהזמנ ללא שיתבצע תיקון בעבור כי מודגש לעיל לאמור בהתאם .4.3.3

  תמורה. כל תשולם  לא עבודה, הוראת

  חוזרים תיקונים .4.4

 לבצע צריך המוסך שמאי ו/או הבקר לדעת ושב במקרה כי מובהר ספק הסר למען .4.4.1

 תמורה כל ללא וזאת החוזר התיקון של בביצועו ספקה מחויב יהיה חוזר, תיקון

 הנו מסוים תיקון אם לשאלה ביחס מחלוקת של במקרה כי בזאת, מובהר נוספת.

 הצדדים שני על מקובל יהיה אשר בורר, להכרעת המחלוקת תועבר חוזר", "תיקון

 תביעה או דרישה טענה, כל על בזאת מוותר ספקוה ומכרעת סופית אתה קביעתוו

 זה. בעניין

 לאשר, המקצועי, םדעת שיקול פי על ,םרשאי ענבל מטעם המקצועיים הגורמים .4.4.2

 על להורותו בסיומה או במוסך העבודה במהלך תיקונים לדחות או לשנות

 חוזר לתיקון אההור מתן ו/או תיקונים ודחיית שינוי אישור, .חוזרים תיקונים

 להלן. כמפורט הזמנה באמצעות יהיו

 קרי אחר, במוסך חוזר תיקון לבצע ואחרות לואכ מסיבות ידרשי רכב וכלי במידה .4.4.3

 שביצע ספקל הודעה כך על תינתן הראשון, התיקון את שביצע הספק במוסך לא

 אף על החוזר. התיקון בעלות יחויב הראשון הספק מוסךו הראשון התיקון את

 על לגרור אפשרות הראשון התיקון את שביצע הספק למוסך תינתן ר,האמו

 לכך בכפוף וזאת החוזר התיקון את בעצמו ולבצע שלו למוסך הרכב את חשבונו

 האירע בו מהמקום ק"מ 60 על עולה שאינו במרחק למוסך תעשה שהגרירה

 עבשנק כפי תיקון לביצוע הזמנים מלוח סטייה תהיה ושלא ברכב החוזרת התקלה

 לעיל.

 ללא חוזר "תיקון המילים בציון ,לעיל כמצוין הזמנה תימסר חוזר לתיקון .4.4.4

 הראשון. התיקון בוצע בו מוסך באותו יתבצע החוזר שהתיקון ככל תמורה",

 לקוי: מתיקון כתוצאה תוצאתי נזק .4.4.5
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 השמאי, ו/או הבקר לדעת שבו במקרה כי מובהר ספק הסר למען .4.4.5.1

 מחויב יהיה לרכב, נוסף נזק נגרם המוסך של לקוי תיקון בעקבות

 בזאת, מובהר נוספת. תמורה כל ללא וזאת ןהתיקו של בביצועו וסךהמ

 "תיקון הנו מסוים תיקון אם לשאלה ביחס מחלוקת של במקרה כי

 שני על מקובל יהיה אשר בורר, להכרעת המחלוקת תועבר ",תוצאתי

 לכ על בזאת מוותר מוסךוה ומכרעת סופית תהא קביעתוו הצדדים

 זה. בעניין תביעה או דרישה טענה,

 נזק בעקבות תיקון לבצע ואחרות אלוכ מסיבות ידרשי רכב וכלי במידה .4.4.5.2

 בשינויים לעיל, כאמור 4.3.3 סעיף יחול לקוי, מתיקון כתוצאה תוצאתי

  המחויבים.

 נוסף נזק .4.4.6

 נוסף נזק ברכב והתגלה ענבל רצון לשביעות שוחרר והרכב הרכב תיקון הסתיים

 הקודם, בתיקון קשור הוא ואין לתקנו הורה לא ענבל שמאי ואשר תאונהב הקשור

 תוספת יוציא ענבל מטעם שמאי למוסך, הרכב נכנס בגינה בתאונה קשור אולם

 התיקון. השלמת לשם לחוו"ד

 המבוקשים השירותים לעניין כלליות הוראות .4.5

 מוסךב מסוים רכב לכלי הנדרשים התיקונים כל את לבצע מתחייבת אינה ענבל .4.5.1

 למוסך התיקונים ביצוע לצורך רכב כלי להצמיד התחייבות אין )קרי מסוים אחד

 הרכב כלי את להפנות רשאית תהא ענבל ההתקשרות(. תקופת אורך לכל מסוים

 כפי עיר בכל זה, במכרז זוכה כמוסך שיוכרז מוסך לכל תיקון כל ביצוע לצורך

 יהיה והספק הבלעדי דעתה לשיקו פי ועל לצרכיה בכפוף עת, בכל לנכון, שתמצא

 מי ו/או ענבל להנחיות בהתאם מלא טיפול ולטפל הרכב כלי את לקבל חייב

 נספחיו. על המכרז להנחיות ובהתאם מטעמה

 שיקול לפי ענבל, רשאית תהא זה, מכרז נשוא המבוקשים השירותים במסגרת .4.5.2

 ו/או םחלופיי ו/או מקוריים חילוף בחלקי להשתמש ספקל להורות הבלעדי, דעתה

 כמשמעות והתאמה, איכות בדרישות העומדים תעבורה מוצרי שהינם משומשים

 .1988-תשמ"ח העסקיים, ההגבלים לחוק ב50 סעיף לפי שפורסם בצו זה מונח

 להוראות ובהתאם בכפיפות זה מכרז נשוא והשירותים העבודות את יבצע הספק

 לענבל בכתב יוגש זה בסעיף האמור על ערעור הרכב. כלי של היבואן ו/או היצרן

  מטעמה. מי ו/או

 השירותים מתן את לספק רשאי יהיה לא ספק זו, בהזמנה מהאמור לגרוע מבלי .4.5.3

 ובלבד ובכתב מראש ענבל בהסכמת אלא אחר, מוסך באמצעות המבוקשים

 מצוי הב העיר באותה היותו זה ובכלל המכרז תנאי בכל יעמוד המוצע שהמוסך

  .הספק מוסך

 השירותים בביצוע הכרוכים והאישורים התיקון הוראות כם,הסה תקופת בכל .4.5.4

 ספקומה ספקל ענבלמ יועברו וכד'( חריגות דותעבו אישור בחלפים, שימוש )כגון
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 מודל כאשר וזאת הממוחשבת המערכת באמצעות השירותים למקבלי ו/או ענבלל

  .לתוקף ייכנס ענבל של המידע מערכות ידי על הנתמך העבודה

 המבוקשים שירותיםה מתן זמינות .4.6

 השירות מתן זמני .4.6.1

  כן כמו זה. חוזה נשוא רכב בכלי לטיפול עדיפות לתת מתחייב הספק .4.6.1.1

 הגעת ממועד שעה חצימ יאוחר לא יחל ברכב/ים בפועל הטיפול כי מתחייב

  התיקון. ביצוע בתחילת ואישורו השמאי

 כאמור יחלו העבודות העבודות, לתחילת אישור ענבל מטעם שמאי נתן .4.6.1.2

 וספק לרכב חילוף חלקי נדרשו בו. האמורים במועדים לעיל 4.6.1.1 עיףבס

 הרכב את יתקן המוסך הנדרשים, החלפים הציג טרם ענבל מטעם החלפים

 מהגעת שעה מחצי יאוחר לא וימשיך החלפים נדרשים בה לנקודה עד

 למוסך. החלפים

 בגינה פעולהה לביצוע שבשעתון התקן זמן על יעלה לא במוסך הרכב שהיית משך   .4.6.2

 מגורמים כתוצאה נוצרה אשר ,יותר ארוכה שהייה של במקרה .למוסך הרכב נכנס

 באחת לפעול רשאית ענבל (,היתר" "שהיית )להלן: בלבד במוסך התלויים

   הבלעדי: דעתה שיקול לפי הכל בכולן, או הבאות מהדרכים

 ערך שוות ברמה או במוסך השוהה הרכב מסוג חלופי רכב לשכור .4.6.2.1

 תקופת כל למשך וזאת מוסךה חשבון על החלופי"( "הרכב ן:)להל

 השכרת עלות את לקזז ענבל רשאית תהא זה במקרה היתר. שהיית

  .מוסךה זכאי יהיה לה מהתמורה החלופי הרכב

 : הבאה בדרך קנסות להטיל  .4.6.2.2

 .₪ 250 של בסך קנס ממנו חלק ו/או שלם עבודה יום עבור .4.6.2.2.1

  . ₪ 500 של נסק ממנו חלק ו/או נוסף יום כל עבור .4.6.2.2.2

 + למוסך הרכב כניסת ממועד שעות 24 הינו זה סעיף לעניין יום, .4.6.2.2.3

 (.3 כפול בשעתון התקן )זמן

 חישוב לצורך אחד כתיקון יחשבו חוזרים תיקונים כי בזאת מובהר     .4.6.2.3

 .שעתון

 הבאים: התנאים בהתקיים יחול לא 4.6.2 סעיף .4.6.2.4

 )כגון ךבמוס ויתל אינו אשר גורם לאור התקיימה היתר שהיית .4.6.2.4.1

 שסופקו ו/או סופקו שלא חילוף חלקי ,ענבל מטעם שמאי

  וכו'(. תואמים ואינם

 .ענבל של ובכתב מראש באישור ימההתקי היתר שהיית .4.6.2.4.2

 בספק קשור ושאינו שבדין מעניין הכתוצא נגרמה היתר שהיית .4.6.2.4.3

 וכו'(. חירום מצב כללית, שביתה )חג,

 

  המידע מערכות ידי על הנתמך העבודה מודל .4.7
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 ,ענבל של המידע מערכות ידי על הנתמך העבודה מודל לתוקפו נכנס כי מבהירה לענב

 כל אחר למלא מחויב יהיה הספק כי מובהר .ההזמנה מסמכיל 'ג בנספח מובאים שעיקריו

  ענבל. של המידע מערכות ידי על הנתמך העבודה מודל הוראות

  מזכירות שירותי .4.8

 . מלאה במשרהאחד/ת  טרציהאדמיניסעסיק לפחות מזכיר/ה / איש י ספקה

 המשנה מוסך ו/או המוסך ידי על המבוקשים ותיםהשיר מתן .4.9

 מרכב תיקוני שאינם השירותים )כל הנלווים השירותים את יספק שהספק מנת על .4.9.1

 אם ובין ישיר באופן בעצמו אם בין השירותים את לספק רשאי הוא וצבע(,

 שמוסך ובלבד המשנה"( "מוסך )ולהלן: אחר מוסך עם משנה התקשרות באמצעות

 תוקף בר הסכם ויהיה דיןב כהגדרתו התחבורה משרד מורשה מוסך הינו המשנה

 הבאים: בתנאים יעמוד הספק מטעם המשנה ומוסך המשנה וסךמ ובין הספק בין

   ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה בתחום  מוסך המשנה .4.9.1.1

   סעיף זה הינו תחום הנדרש. תחום העיסוק הנדרש לעניין העיסוק    

 )מכונאי, כי אותו יספק מוסך המשנה  העיסוק כפי שהצהיר הספק    

 .(וכו'חשמלאי     

 .מורשה מטעם משרד התחבורה  יהיה מוסך המשנה .4.9.1.2
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אישור ענבל של  מוסך  . אין בעצםנה יהיה מאושר, בכתב, ע"י ענבלמוסך המש .4.9.2

עילה ו/או אחריות  ה ו/אומשום וויתור ו/או גריעה בכל טענ המשנה מטעם הספק

 השירות את שנתן כמי ספקה ייחשב כאמור, מקרה בכלכלפי המזמינה.  של הספק

 באמצעות בפועל בוצע אם גם שניתן, השירות בגין המלאה באחריות ונושא בעצמו

 הספק על החלים ובזמנים איםבתנ יהיה משנה מוסך באמצעות טיפול וכל אחר

  עצמו.

 מלוא את תחיל המשנה מוסך ידי על נספחיו על זה הסכם עפ"י התחייבות כל הפרת .4.9.3

 זה. בעניין טענה כל לו תעמוד לאו הספק כלפי והסעדים האחריות

 יגיש המבוקשים, ותיםהשיר מתן לשם משנה מוסך עם להתקשר המעוניין ספק .4.9.4

 ותההתאגד מסמכי בניהם, ההתקשרות חוזה את הכוללת בכתב לענבל בקשה

 המשנה. מוסך את לאשר באם תחליט וענבל המשנה מוסך ורישיונות

 המשנה מוסך באמצעות ספקה שיספק השירותיםמ חלק באספקת אין כי מובהר .4.9.5

 מקרה ובכל דין לכל ובהתאם זה הסכם פי על ספקה של מאחריותו לגרוע כדי

  .הספק על הינה במלואה חריותהא

 ,נספחיו על הז הסכם פי על לענבל השירותים מתן לצורך  כי מודגש ספק הסר למען .4.9.6

 התחבורה. משרד מורשי שאינם מוסכים עם להתקשר רשאי אינו  ספקה

 משנה מוסך עם הספק להתקשרות להסכים שלא הזכות את לעצמה שומרת ענבל .4.9.7

 לעמוד מחויב יהיה והספק לכך הסבר ליתן חובה ו/או ךצור כל ללא וזאת מטעמו

   .נספחיו על זה הסכם לפי ייבויותיוהתח לבכ

 וכפוף ענבלמ בכתב אישור דורש משנה מוסך של בשירותים שימוש ספק, הסר למען .4.9.8

 משום בכך אין ,משנה במוסך שימוש לעשות ספקל ענבל אישרה לא .ענבל לבדיקת

 מכך. המשתמע כל על מהמוסך, אחריות גריעת

  המשנה למוסך ענבל תשלום ואי קיזוז אי .4.9.9

 המשנה ךלמוס םוהתשלו ענבל מאת תשלום כל יקבל לא המשנה מוסך .4.9.9.1

  בלבד. הספק ידי על יתבצע

 קבלת למעט יחסים, כל קיימים יהיו ולא אין וענבל המשנה מוסך בין .4.9.9.2

  השירותים.

  בלבד. ועליו הספק על תחול המשנה למוסך בהפניה האחריות .4.9.9.3

 מאחריות גריעה משום משנה סךמו אישרה ענבל כי העובדה בעצם אין .4.9.9.4

  חרת.א התחייבות וכל זמנים קנסות, לרבות ,הספק

 חוץ עבודות .4.10

 הדורשת בדיקה וכל 309 בדיקת אחורי, ציר בדיקת פרונט, כיוון : הכוללות חוץ עבודות על

 הבאים: הכללים יחולו מוסמך, מכון

  המתאימה. הרישוי תעודת ובעל מוסך במכון ורק אך תעשה חוץ עבודת  .4.10.1

 מטעמה. מי ו/או ענבל מטעם בכתב באישור ורק אך תעשה חוץ עבודת .4.10.2
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  מחשוב שותדרי .4.11

 :הבאות המחשוב בדרישות ההתקשרות תקופת בכל לעמוד מתחייב הספק

 ממערכות אחת את בפועל ההתקשרות תקופת בכל ויתחזק יפעיל יחזיק, הספק .4.11.1

 להלן: כמפורט המחשוב

 4GB של מינימום זיכרון עם  PC מחשב  .4.11.1.1

 SP1 כולל  WIN7 32/64 BIT הפעלה מערכת .4.11.1.2

  INTERNET EXPLORER 11 אינטרנט: דפדפן .4.11.1.3

 שוטף; באופן ומעודכנת מותקנת וירוס אנטי תכננת .4.11.1.4

 ACTIVEX, JAVA, JUNIPER , CHECKPOINT להרצת אפשרות .4.11.1.5

CLIENT ולאפשר POP-UP של והמערכת האינטרנט אתר מול 

 ענבל;

 הבאות, האופציות משתי באחת ענבל של המחשוב למערכת חיבור .4.11.1.6

 ובכפוף הבלעדי דעתה שיקול פי על בלבד, ענבל הנחיות פי על וזאת

 לצרכיה:

  MB 10/1   של מינימאלי בקצב מהיר לאינטרנט חיבור .4.11.1.7

 השתלטות תוכנות התקנת באמצעות טכנית לתמיכה אפשרות .4.11.1.8

 דעתה שיקול פי ועל ענבל הנחיות פי על הכל ינטרנט,הא דרך

  הבלעדי;

 

לרבות המחשוב עצמו מובהר בזאת, כי עלות כל תשתיות המחשוב הנדרשות  .4.11.2

ודה עם המערכת הממוחשבת לרבות חומרה, רישיונות למערכת עב כילצור

הפעלה, אנטי וירוס, סורק ותקשורת שוטפת לספקים )בזק וכו'( יהיו על חשבון 

 בלבד. ספקה

מובהר כי ענבל תהא רשאית, על פי שיקול דעתה וככל שתמצא שהדבר נדרש  כן  .4.11.3

רכות המחשוב , לשנות ו/או לעדכן את מעספקמתן השירותים, להורות ללצורך 

המותקנות אצלו על מנת שתהיינה תואמות שדרוגים במערכת הממוחשבת 

 ספקכאמור ייעשה על חשבון ה)כהגדרתה להלן(, במידה שיהיו. שינוי ו/או עדכון 

 בלבד.

 ,כן מובהר כי ענבל תהא רשאית, על פי שיקול דעתה וככל שתמצא שהדבר נדרש .4.11.4

תבצעו באמצעות מערכת מידע שקשרי העבודה השוטפים עמה י ספקלהורות ל

שתסופק על ידי ענבל )להלן:  INTERNET EXPLORERממוחשבת מבוססת 

את הדברים  בכפוף להחלטת ענבל ,"המערכת הממוחשבת"(, שתאפשר בין היתר

 הבאים: 

קבלת כל הנתונים והמסמכים הנדרשים על מנת לספק את  .4.11.4.1

  .ספקהשירותים להם התחייב ה

במהלך  וכל עדכון שוטף אחר הנדרש הערכות סיכון הזנת בקשות, .4.11.4.2

 הטיפול בתיק התביעה.

 סריקת כל המסמכים הנלווים הנדרשים, בהתאם לדרישות ענבל . .4.11.4.3

הזנת תכנית עבודה המבוססת על מק"טים ושעתונים )שישלפו  .4.11.4.4

מהמערכת( לצורך קבלת אישור לביצוע עבודה והתחשבנות, הזנת 

טף אחר הנדרש במהלך נתוני מד אוץ, סיווג מוקדי נזק וכל עדכון שו

 הטיפול בתביעה בהתאם לדרישות ענבל.
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סריקת כל המסמכים הנלווים הנדרשים וצירוף תמונות הרכב לפני  .4.11.4.5

 ואחרי תיקון בהתאם לדרישות ענבל .

ת לשדרג את מערכות המחשוב המצויו לענבל שמורה הזכות לדרוש מהספק .4.11.5

 10הנדרש, בתוך ישדרגן, לפחות למינימום  אצלו, על חשבונו של הספק והוא

 ימים מיום דרישה זו.

 , צוותו ועובדיוהספקמעמד  .5

 

 ויפעל זה יהא הסכםעל פי  השירותים המבוקשיםביצוע כל בכי  אתבזמובהר ומוסכם  .5.1

לענבל וצוותו  הספקכקבלן עצמאי ובלתי תלוי לכל דבר וענין ואין ולא יהיו בין  הספק

ו/או בגין כל קשר הקיים  ספקצעת ההנספחים לו וה הסכם זה,בגין יחסי עובד ומעביד 

 יםהנובעמכל אחריות ו/או חובה כלשהם תהא פטורה ענבל כי  אתבז מצהיר הספקבניהם. 

מיחסי עובד ומעביד, לרבות במקרה בו יפורשו היחסים בין הצדדים, על ידי ערכאה 

 מעביד.-כלשהי, כיחסי עובד

 

לומי מס הכנסה, ביטוח לאומי את כל תש, צוותו ועובדיו שא וישלם עבור עצמויי הספק .5.2

וכל מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף ו/או רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או 

 מתן השירותים אחרת ו/או שיגיעו ממנו במישרין או בעקיפין על פי הוראות כל דין עקב 

 ו/או עקב קבלת תמורה בגינן.

 

אדם הקשור עימו ובכל התשלומים עובדיו ו/או כל צוותו ושא במלוא שכרם של יי הספק .5.3

המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל דין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם 

ו/או החל עליהם על פי כל תשלום כל בזה כי ענבל לא תישא ולא תהא חייבת בשום אופן ב

 עובדיוצוותו ולרבות  ספקליב ענבל בתשלום כלשהו תחועל אף האמור לעיל ובמידה ו. דין

וישפה אותה  הספק, יחזיר לה הקשור במישרין ו/או בעקיפין לספקו/או לכל אדם אחר 

ל הסכומים שהיה על ענבל לשלם בגין כהתשלום  דרישתעם מיד  שיפוי מלא וללא כל סייג

 )להלן: "ההחזר"(.בקשר עם עניין זה 

 

בגין  ספקהמגיע לענבל תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום  .5.4

 זה. הסכםעל ידו כאמור ב השירותים שיינתנו

 

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר  הספק .5.5

קבלן המשנה ו/או כל הקשור אליו, במישרין לצוותו, עובדיו, המגיע ממנו על פי כל דין 

והוא  ים ו/או כתוצאה מהםהשירותים המבוקשכל הקשור בנתינת בוו/או בעקיפין 

מתחייב בזאת התחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית, לשפות את ענבל, מיד עם דרישתה 

 רה עם עובדיו ו/או שלוחיו ו/או הראשונה, שיפוי מלא בגין כל תביעה ו/או דרישה הקשו

 מעביד ו/או כל עניין אחר.  -מי מטעמו בעניין זה ו/או בעניין יחסי עובד
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 יניםיוהיעדר ניגוד ענ ודיותשמירת ס .6

 

עובדיו ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או צוותו וכן באחריותו כי ו על סודיותמתחייב לשמור  הספק .6.1

שלוח ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: "עובדיו"( ישמרו בקפדנות על סודיות 

, אשר ייחשף להם מסמכיםבעל פה, שיחות, נתונים וכל מידע ו /אובכל הנוגע לחומר בכתב ו

ו/או  הספקובין שהוכנו על ידי ידי ענבל  שהוכנו על בין לרבות העתקים וניירות עבודה,

כל ידיעה ומידע שהגיעו אליהם עקב  על סודיותוכן לשמור  בהזמנה ולעילעובדיו כהגדרתם 

קבלן כידיעות ו/או מידע כאמור לאדם שלא הוסמך  ולא למסורזה  הסכםביצוע ובקשר עם 

 )להלן: "המידע"(. ולא יעשו בו שימוש תוך תקופת ביצועו, לפניה או לאחריה ידי ענבל על 

 

מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז', אי כי מצהיר שידוע לו  הספק .6.2

 .1977 -סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

 

באישור בכתב ומראש של  ,בלני המשנה שיעסיקוק עובדיו, שליחיוצוותו, יחתים את  הספק .6.3

 זה.ף ה, על הצהרת סודיות כמפורט בסעיז הסכםלביצוע המטלות על פי ענבל, 

 

על כל מידע בכל אמצעי סביר כדי לשמור  הספקינקוט  ,כל דיןפי על מבלי לגרוע מאחריותו  .6.4

וכדי למנוע  יםלמתן השירותים המבוקשו ו/או על ידי עובדיו בקשר ומסמך המוחזקים על יד

לכל דרישה של ענבל בדבר  הספקלו זאת. כן יציית  ההתירעיון בהם מכל אדם שענבל לא 

כאמור לעיל דליפת מידע ל טחון נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה שינקיטת אמצעי ב

 קרות האירוע.ד עם ילענבל מ הספקיודיע על כך 

 

או בהפסקתו את כל המידע,  הסכםה מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום הספק .6.5

 הספקהחומר והנתונים המצויים ברשותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב 

זה, כך שבידי  הסכםלמחוק ולהשמיד כל חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע 

 ל ידעלניהו ץשירותי הייעוענבל ימצא העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לביצוע 

 זה על כל נספחיו. הסכםכאמור ב

 

שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה מתחייב  ספקה .6.6

עשוי  הואמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו שלפי כתב התחייבות זה או  ובחובותי

 ווקאו עיס ולהימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקיד

ו י, ענייניובמסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו עניינ

חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף  ואו קרוב של ספקשהאו של גוף  ושל קרובי

בזכות למנות מנהל או בזכות רווחים, ל חלק בו, בהון המניות, בזכות ואו לקרוב של ושל

או  ו, או עובד העובד עמואו שותפ ואו מעסיק ספקשהגם ענינו של לקוח,  וכן הצבעה

 ים )להלן: "עניין אחר"(.ספקיצגים/מייעצים/י, מובפיקוח
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על ניגוד עניינים קיים או  ספקלבכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע  .6.7

השירותים לענבל לבין עניין  במסגרת מתן ואו עיסוק ועשוי לעמוד בו בין מילוי תפקיד שהוא

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

 

 .הסכםב יסודי אימהווה תנ בסעיף זההאמור  .6.8

 

 :אחריות לנזקים .7

 

יגרם אשר  "(: "נזקולחוד שא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )יכונו להלן ביחדיי ספק .7.1

ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או  הספקהו עקב מעשה או מחדל של לענבל ו/או לצד שלישי כלש

 . המבוקשים השירותים ביצועעם כל אדם ו/או גוף הקשורים עימו, עקב ו/או בקשר 

 

או כל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות ו/יגרמו לענבל ו במידהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .7.2

או ממחדל כאמור,  ו גוף הקשורים עימוו/או כל אדם ו/אעובדיו, שליחיו צוותו, , הספקמ

מיד לשפות את ענבל,  הספקלרבות נזק שיגרם כתוצאה ממחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב 

 סכום, בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה להם כאמור.ה, במלוא תהדריש עם

 

 יהעל ידי ענבל להבטחת זכויות שולמוומים שיאו התשל יחולו כל ההוצאות הספקעל  .7.3

מתחייב  הספקו הספקזה על ידי  הסכםאו אי מילוי הוראה מהוראות  של הפרהבמקרה 

, בתוספת ריבית תהדריש מיד עםלפי סעיף זה,  הלהחזיר לענבל כל הוצאה שהוצאה על יד

  הסכומים. תשלוםפי חוק באותה עת, החל ממועד  לעבשיעור המקסימלי שיותר 

 

 ביטוח  .8

לטובתו ולטובת חברת ענבל , חים המפורטים בזאתקיים את כל הביטוול מתחייב לרכוש הספק

 להלן:, הכיסויים והתנאים הנדרשים והכל כמפורט לענבל את הביטוחים הכולליםולהציג 

 

 ביטוח חבות המעבידים .8.1

  

הספק  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל  .8.1.1

 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים . 

 5,000,000וסך של  דולר ארה"ב לעובד 1,500,000ות לא יפחת מסך  גבול האחרי .8.1.2

 למקרה ולתקופת הביטוח.  דולר ארה"ב

הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את חברת ענבל, חברה לביטוח בע"מ ככל  .8.1.3

 שייחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.
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 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .8.2

  

יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות  הספק  .8.2.1

 גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. ,כלפי צד שלישי

 

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח   250,000 –גבולות  האחריות לא יפחתו מ  .8.2.2

 )שנה(.

 (.  CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .8.2.3

, חברה לביטוח בע"מ ככל הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את חברת ענבל .8.2.4

 אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.שייחשבו 

 

 ביטוח אחריות מקצועית .8.3

 

 הספק יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית. .8.3.1

ספק, עובדיו ובגין כל מהפרת חובה מקצועית של ההפוליסה תכסה כל נזק  .8.3.2

או הפועלים  מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות 

בקשר לביצוע השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב 

 השירותים המבוקשים.

 דולר ארה"ב  למקרה ולשנה.  250,000גבולות  האחריות לא יפחתו מ  .8.3.3

 את ההרחבות הבאות:כלול ה יהכיסוי על פי הפוליס .8.3.4

 מרמה ואי יושר עובדים; .8.3.4.1

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח; .8.3.4.2

 חודשים; 6 הארכת תקופת הגילוי לפחות ל .8.3.4.3

אולם הכיסוי לא יחול על  CROSS LIABILITY אחריות צולבת  .8.3.4.4

 ;ענבלתביעות הספק כנגד 

ככל  בל, חברה לביטוח בע"מחברת ענהכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את  .8.3.5

 שייחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 כללי .8.4

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים: .8.4.1

 

 בכפוף לכתבי, חברה לביטוח בע"מ -ענבללשם המבוטח תתווסף  .8.4.1.1

 לעיל. השיפוי כמפורט 

לא יהיה  הצדדים, בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד .8.4.1.2

יום  60ל אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת ש להם כל תוקף אלא

 .לפחות במכתב רשום לחשב ענבל
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המבטח מוותר על כל זכות תחלוף, תביעה, השתתפות או חזרה   .8.4.1.3

ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  יהועובד ענבלכלפי 

 לנזק מתוך  כוונת זדון.  

 

בור הפוליסות תשלום הפרמיות עהספק לבדו אחראי כלפי המבטח ל .8.4.1.4

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.ולמילוי כל החובות 

 

 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הספק. .8.4.1.5

 

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את  .8.4.1.6

 ענבלאחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי 

הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי  והביטוח

 פוליסות הביטוח.

 

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע  .8.4.2

 עד למועד חתימת ההסכם.  ענבללהביטוחים כאמור לעיל, יומצאו 

                                                  

בתוקף את ,  יחזיק  ענבלל תקופת ההתקשרות החוזית עם הספק מתחייב כי בכ .8.4.3

ח תחודשנה על ידו מדי שנה מתחייב כי פוליסות הביטופוליסות הביטוח. הספק 

הציג את העתקי לבתוקף. הספק מתחייב  ענבלעם  הסכםכל עוד הבשנה, 

הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור חתום על ידי 

 לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.    לענבלדושן המבטח על חי

 

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על  .8.4.4

על כל זכות או  ענבלואין לפרש את האמור כוויתור של  זה הסכםפי דין ועל פי 

 זה. הסכםסעד המוקנים לה על פי דין ועל פי 

 

 הספקעל ידי  הסכםהסבת האיסור העברת ו/או  .9

 

או כל חלק ממנו ו/או כל זכות ו/או ו/זה  הסכםרשאי להעביר או להסב  הספקאין  .9.1

 ההסכמתל אך ורק בכפוףאלא  ,זה ו/או הנובעים ממנו הסכםהתחייבות הכלולים ב

  המפורשת של ענבל בכתב ומראש.

 

לביצועו של  אחראי כלפי ענבל הספקשאר ימענבל הסכמה כאמור, י הספקהיה ויקבל  .9.2

 זה עד לסיומו. הסכם
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 התמורה .10

 

 הספקותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיו של השירותים המבוקשים תמורת ביצוע  .10.1

להזמנה ת המחיר המצורפת בהצעתמורה כמפורט  ספקכלפי ענבל תשלם ענבל ל

                                 .להציע הצעות

 הסכםלפי  הספקלוי כל התחייבויותיו של ופית למיסהתמורה הנ"ל מהווה תמורה  .10.2

 .זכאי לכל תמורה נוספת הספקזה, ופרט לכך לא יהיה 

במידה ותמומש אופציית תקופת ההארכה כאמור בהסכם על נספחיו, התמורה לעיל  .10.3

ההסכם. תקופת דד הידוע בתום במדד בין המדד היסודי למ יה צמודה לשינויתה

 החתימה על ההסכם.המדד היסודי הוא המדד הידוע לתאריך 

המונח "מדד" משמעו מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי כל גוף או 

 .או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומומוסד רשמי אחר, 

 ם הצגת  מיו 30כל תמורה המגיעה לספק תשולם בתנאי תשלום של שוטף+  .10.4

 החשבונית.  

 

 וסיום ההתקשרות ההתקשרותתקופת  .11

 ההתקשרות תקופת .11.1

להלן: ) 11.03.2018הצדדים על ההסכם ויימשך עד ליום חתימת יחל ממועד  הסכםה

 "תקופת ההתקשרות"(.

 ההתקשרות תקופת להארכת אופציה .11.2

חודשים  24לתקופה של עד  ההתקשרותלהאריך את , אך לא חייבת, ענבל רשאית           

הבלעדי  דעתה לשיקול בכפוף, מלא או חלקי באופןחודשים בכל הארכה,  12, נוספים

 15על רצונה להאריך את ההתקשרות, בכתב  ספקמתן הודעה לצרכיה וזאת ע"י לו

"(. תקופת ההתקשרות המוארכתכאמור )להלן: " הסכםימים לפני תום תקופת ה

זה, בשינויים  הסכםכל הוראות המוארכת יחולו על הצדדים  ההתקשרותבתקופת 

 המחויבים. 

 להביא רשאית תהא ענבל כי בזאת מוסכם, לעיל 11.2-ו 11.1 בסעיף האמור על אף  .11.3

 בכתב ימים 10 של מוקדמת בהודעה, שהיא סיבה מכל, סיום לידי הסכםה את

 .ומראש

 אחריות ופטור מאחריות .12

או דרישה ו/או עילה ו/או תביעה אין ולא יהיו כלפי ענבל כל טענה ו/ ספקכי ל אתם בזמוסכ

במפורש בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל של ענבל ו/או הנהלתו בזאת מוותר  הספקו

 ובלבד שפעלו בתום לב ובמסגרת תפקידם. ו בביצוע התפקידים המוטלים עליהםו/או עובדי

 ניכוי במקור .13

שהוא חייב בו בגין  זה, אישור כדין על גובה המס הסכםימציא לענבל, עם חתימת  הספק

"( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס אישור מס הכנסההניכוי במקור או פטור הימנו )להלן: "

. בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת הסכםהכנסה תקפים מעת לעת עד לתום תקופת ה



 - 18 - 

 

תהא ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק , הסכםה

 .ספקל סכום כסף שהיא חייבת בתשלומם למהתמורה ו/או מכ

 הסכםביטול או סיום ה, הפסקה .14

וזאת  הספקעם  הסכםענבל בלבד תהא רשאית לבטל ו/או להפסיק ו/או לסיים את ה .14.1

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.ומכל סיבה שתראה בעיניה  ,לנכוןבכל עת שתמצא 

 ספקעל ידי מתן הודעה ל ו/או הפסקתו ו/או סיומו על ידי ענבל יעשו הסכםביטול ה .14.2

  לאחר מתן ההודעה.מים י 10ויכנסו לתוקף מראש ובכתב 

פלילי ו/או לא אתי  -לעיל, כל חשד לכוונה ו/או מעשה 14.2למרות האמור בסעיף  .14.3

ו/או מי  ספקנזק לענבל, הקשור במישרין ו/או בעקיפין לכדי לגרום ו/או שיש בו 

 .במועד בו תקבע ענבל הסכםא לסיום היו ו/או מי מטעמו, יביוחמעובדיו ו/או של

כל זמן  הסכםזכות לבטל את ה לא תהיה כל ספקכי ל במפורש אתמובהר בז .14.4

 והכל לפי קביעת ענבל ואישורה על כך בכתב.הושלמו טרם  שהשירותים המבוקשים

, כח הכלים, המקוםבאמצעות  השירותים המבוקשיםמתחייב לספק את  הספק .14.5

ידו למתן השירותים -אשר הוצעו עלתוקף( האדם, התעודות והאישורים )ב

ימים מיום  3הספק מתחייב להודיע לענבל על כל שינוי כאמור בתוך  המבוקשים.

 הידיעה על שינוי זה ו/או על הצפי לשינוי זה. 

כאמור  הסכםבוטל או הופסק הזה,  הסכםבכפוף לחובות הספק כלפי ענבל עפ"י  .14.6

שבוצעו על ידו עד  ירותים המבוקשיםשמהבעד אותו חלק  ספקלעיל, תשלם ענבל ל

לסילוק סופי, גמור ומוחלט של כל התמורה  זה יחשבו הסכםלביטול ו/או הפסקת ה

 זה ו/או בקשר אליו. הסכםעל פי  ספקהכספית המגיעה ל

זה וסיימה או  הסכםהשתמשה ענבל בסמכות או בזכות כלשהי מאלו שהוקנו לה ב .14.7

פסיקה את ביצועו )כולו או מקצתו(, לא )כולו או מקצתו( או ה הסכםביטלה את ה

לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לקבל  הספקעילת תביעה כלשהי נגד ענבל, ו ספקתהיה ל

פיצוי או תשלום כלשהו בעד כל נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו 

שבוצעו על ידו עד למועד סיום ו/או  מהשירותיםמכך, פרט לתמורה בעד אותו חלק 

 , הכל לפי המקרה.הסכםטול ו/או הפסקת הבי

בל רשאית וזכאית בכל אחד תהיה ענ ,זה הסכםמבלי לגרוע מזכויותיה של ענבל לפי  .14.8

השירותים ביצוע המפורטים בסעיף זה לעיל, למסור את המשך  מהמקרים

ובמסמכים השונים שנעשו על  תוכניותבלאחר ולהשתמש ללא הגבלה המבוקשים 

 . הספקידי 

זה לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל  ספק אין באמור בסעיף למען הסר .14.9

על פי  והתחייבויותיאת  הספקזה ו/או על פי כל דין בכל מקרה בו יפר  הסכםעל פי 

זה ו/או כל חלק מהן. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה  הסכם

על  הסכםיחולו במקרה של הפרת ה לא זה הסכםעל פי  ספקכי הזכויות המוקנות ל

 .הספקידי 

ענבל תהיה זכאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי  .14.10

 . הספקזה בכל עת  וללא הסכמת  הסכם
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כל מידע, מסמך, נייר, הליך, פרוצדורה ו/או כל עניין אחר הקשור במישרין ו/או  .14.11

לענבל ולה ה, יהיו שייכים במלואם ז הסכםבעקיפין לשירותים המבוקשים נשוא 

מתחייב להעביר כל מידע לענבל, ככל שתבקש, בכל מסגרת  הספקבלבד. במסגרת זו 

 זמן. 

 

 שונות .15

פי  לעבמקרה מסוים, או במקרים מסוימים, בזכויותיה  תשתמשבמקרה שענבל לא  .15.1

יתור ענבל על זכויות אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא יחשב הדבר כו ,זה הסכם

 ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

זה ו/או על פי כל דין, רשאית ענבל  לקזז כנגד  הסכםעל פי מבלי לגרוע מזכויות ענבל  .15.2

על פי כל דין, כל זה ו/או  הסכםעל פי  חייב ו/או יהיה חייב לה הספקכל סכום ש

 זה ו/או על פי כל דין. הסכםלו מענבל על פי סכום אשר יגיע 

 הפרה יסודית .16

 הינם תנאים יסודיים. 14-ו  12, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2ם הקבועים בסעיפים התנאי

 משלוח הודעות .17

זה לעיל  הסכםל מבואכל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין ב

שעות מעת  72דה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום תחשב כאילו הגיעה ליע

 הדואר, המוקדם מבין השניים.  שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית

 סמכות שיפוט .18

המוסמכים  המשפט בתיל ורק אך הינה זה הסכםל הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות

 .בלבד יפו-אביב-תל ו/או המרכז באזור

 

 

 

 

 

 הספק                       ע  נ  ב  ל            
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 -יהיוגש חתום מחברת הביטוח רק לאחר הודעת הזכי-

 אישור קיום ביטוחים -  נספח ב'

  לכבוד,

 ענבל חברה לביטוח בע"מ 

 א.ג.נ.,

 .אישור קיום ביטוחיםהנדון:  

"( לתקופת הביטוח  מיום הספקהננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________)להלן "

ון כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות תיקשירותי  למתן_______________ עד יום ________________בקשר 

 ,  את הביטוחים המפורטים להלן:וביחידות המכוסות )ולהלן: "השירותים"( בענבל דרכים

 ביטוח חבות המעבידים

 לענבל בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.  השירותיםכלפי עובדיו בכל הקשור למתן  .1

דולר למקרה ולתקופת הביטוח  5,000,000דולר ארה"ב לעובד וסך  1,500,000גבולות האחריות לא יפחת מסך   .2

 )שנה(.

    ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

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

 ישראל והשטחים המוחזקים.  

 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  )שנה(.   250,000ך   גבולות האחריות שלא יפחתו מס .2

 (.                                                   CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .3

 ביטוח אחריות מקצועית

שר אירע כתוצאה , עובדיו וכל הפועלים מטעמו וא ספקהפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של ה .א

בקשר למתן עם וממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב 

 .השירותים

 דולר ארה"ב;     250,000גבול האחריות למקרה ולתקופה )שנה( לא יפחת מ  .ב

 כלול את ההרחבות הבאות:יהכיסוי על פי הפוליסה  .ג

 עובדים; (  מרמה אי יושר של1ג. )

 (  אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש או העיכוב עקב מקרה ביטוח;2ג. )

 כנגד ענבל; הספקאולם הביטוח לא יחול כלפי תביעות   Cross  Liability -( אחריות צולבת 3ג. )

 חודשים; 6( הארכת תקופת הגילוי לפחות 4ג. )

 , עובדיו וכל הפועלים מטעמו.הספקי ו/או מחדלי הביטוח יורחב לשפות את  ענבל  ככל שתחשב אחראית למעש .ד

  -כללי

 בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

 , בכפוף להרחבת השיפוי כמפורט לעיל.ענבל חברה  לביטוח בע"מ לשם המבוטח תתווסף כמבוטחים נוספים:   .1

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

 יום לפחות במכתב רשום לענבל.  45מוקדמת של 

יתור לא יחול וובלבד  שהו  פות  או חזרה, כלפי ענבל ועובדיהאנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתת .3

 לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

וליסות ולמילוי  כל החובות המוטלות על המבוטח הביטוח עבור כל הפאחראי בלעדי כלפינו לתשלום דמי   הספק .4

 על פי תנאי הפוליסות.

 .הספקההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  .5

 את אחריות המבטח, כאשר  קיים ביטוח אחר לא טוח המפקיע או מצמצם בדרך כלשהיכל סעיף בפוליסות הבי .6

חזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח בכפוף לתנאי וסייגי ביופעל כלפי ענבל והביטוח הינו 

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

     בכבוד רב,

                                                                                                                     תאריך______________                       

 __________________ חתימת מורשי החברה  וחותמת החברה
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 -מהבנק רק לאחר הודעת הזכייה יתקבל-
 

 )ערבות ביצוע( הסכםהערבות בנקאית לביצוע  - הסכם' לגנספח 
 בלת הודעת הזכייה(ימי עבודה לאחר ק 10 –הזוכה לא יאוחר מ  ספק)יוגש לענבל על ידי ה

                                                                       
 תאריך________________                                                                      

 לכבוד
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' ערבה 
  282ת.ד. 

 70100קריית שדה התעופה, 
 ון: ערבות מס. _____________הנד

(, "ים/המבקש"לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .1
תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר שירותי  מתןלשם אשר נבחרו להיות הספקים/נותני השירות של חברתכם 

אנו ערבים בזה  "ענבל"(,  מ )ולהלן:"בע יטוחלב חברה ענבל עבור )ולהלן: "השירותים"(ניזוקו בתאונות דרכים 
 סכום"(, )להלן: __________________)במילים:   ₪____________ כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

( בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט "ל"הנ הקרן
כל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמו ב ,"(למדד הצמדה הפרשי" להלן )להלן:

 ענבל. עבור השירותיםבמסגרת 

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

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

 רכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המ - "מדד המחירים לצרכן" א.

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

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

 

להכפלת ההפרש בין  אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה 
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 םאנו מתחייבים לשלם לכ .4
, _____קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד

)יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס את 
ד שדרישתכם נמסרה לנו לפני יום פקיעת ובלב תחילה את הסכום האמור מאת המבקש דרישתכם או לדרוש

ובלבד שסך התשלומים  כום הערבות יכול שתיעשה לשיעוריםהערבות. לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום ס
 לא יעלה על סכום הערבות.

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .5

ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כולל( בלבד, ) 2020, נובמברב 31ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .6
 הדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7

 בכבוד רב, 

 בנק _____________________שם ה 

 ________________________סניף  

 מספר סניף ___________________ 

                                                                                                                                          ___________תאריך:__
 החתימה וחותמת הבנק:____________________ חתימה של מורשי


