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  נספח  ב' להזמנה

  

היכלל במאגר חברות לתכנו� התקנה  ושירות לקבלת הצעות לסכ� מסגרת ה
  לשיקו� נזקי�כיבוי אש וטמ"ס  וחברות ושל מערכות גילוי 

  

  2012_____ בשנת שנער� ונחת� בקרית שדה התעופה נתב"ג ביו� ___ בחודש 

  

ענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקר� הפנימית   בי�:
   לביטוחי הממשלה

  מרחוב הערבה, קריית שדה התעופה

  )"המזמינה"" ו/או ענבל(להל�:  "

  

  

  

  מצד אחד;

  ___________________________  לבי�:

 ת.ז/ח.פ/ע.מ __________________ 

  מרחוב ______________________

___________________________  

  )"הספק"ו/או  "ספק מכרז המסגרת(להל�:  "

  

  

  

  מצד שני;

למת� שירותי תכנו� התקנה קבלת הצעות למת� ל 01/2012מסגרת מכרז וענבל פרסמה   הואיל

(להל�:  לשיקו� נזקי�מת� שירותי� לווטמ"ס גילוי וכיבוי אש לושירות של מערכות 

  ");המכרז"

לפחות מאחד המאגרי� הבאי�: להיכלל בעל מנת וספק מכרז המסגרת הגיש הצעה למכרז   והואיל

מאגר חברות לתכנו� כיבוי אש ווחברות לתכנו� התקנה ושירות של מערכות גילוי מאגר 

הצעת " או "ההצעה(להל�: " לשיקו� נזקי�חברות מאגר של וטמ"ס התקנה ושירות של 

  ");ספק מכרז המסגרת

 המבוקשי� השירותי� למת� המכרזי� של ענבל בחרה בספק כספק מכרז מסגרתוועדת   והואיל

  : הבאי� תחומי�ב

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

מכרז ספק  יית� בה�"התחומי� : להל� ) ההסכ� על החתימה בעת המזמינה ידי על ימולא  

  )."מכרז המסגרת ספקנבחר ה�"התחומי� אלי /אוו" המבוקשי� השירותי� אתהמסגרת 

כקבל�  המבוקשי� השירותי� מת� לצור� ספק מכרז המסגרת ע� להתקשר מעוניינת וענבל  והואיל

  עצמאי, הכל כמפורט בהסכ� זה להל�; 
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וענבל מעוניינת להתקשר ע� ספק מכרז המסגרת ולקבל ממנו מעת לעת הצעות מחיר למת�   והואיל

(להל�:  �שיקו� נזקי, טמ"ס והתקנה ושירות של מערכות גילוי וכיבוי אששירותי תכנו�, 

  );"הצעות המחיר" ו/אוצעת המחיר" ה"

ירות של מערכות גילוי תכנו�, התקנה וש שירותי מספק מכרז המסגרתמעוניינת לקבל וענבל   והואיל

  ., א� וכאשר יזכה בפניה הפרטניתושיקו� נזקי�וכיבוי אש, טמ"ס 

יש בידו את כל האמצעי� הוא עומד בכל תנאי המכרז, כי מצהיר, כי  ספק מכרז המסגרתו  והואיל

 , כוח אד�א בעל רקע מקצועי, ידע, ניסיו�, כישורי�ו, וההשירותי� המבוקשי�לית� את 

לפי  וואת כל התחייבויותיהמבוקשי� ומומחיות הדרושי� על מנת לבצע את השירותי� 

  על פי תנאי הסכ� זה;ו, הסכ� זה ברמה המקצועית הנאותה

  

  לפיכ! הוסכ� הוצהר והותנה בי� הצדדי� כדלקמ�:

  כללי .1

  המבוא להסכ� זה ונספחיו מהווי� חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

  כותרות הסעיפי� בהסכ� זה משמשות לצרכי נוחיות בלבד ואי� לפרש הוראות     1.2

 הסכ� זה על פיה�.

  זכר ג� בלשו� נקבה משמע וההיפ�.האמור ביחיד ג� ברבי� משמע וההיפ�, האמור בלשו�  1.3

  הגדרות ונספחי� .2

 בהסכ� זה תהיה למונחי� הבאי� המשמעות המופיעה לצד�: 2.1

  להל� מונחי� מרכזיי� בהזמנה זו: .1.1.1

 

ספק ספק ו/או 

מסגרת המכרז 

("מציע זוכה" 

  במכרז המסגרת)

אשר הצעתה עמדה בתנאי הס( במכרז  /ישות משפטיתחברה

וענבל חתמה אחד תחו� מת� השירותי� בלפחות עבור  המסגרת

  עימה על הסכ� מסגרת זה

מכרז ו/או מכרז 

  מסגרת

ספק מכרז המסגרת הצעה להיכלל עבורו הגיש  01/2012מכרז מסגרת 

כיבוי אש וחברות לתכנו� והתקנה ושירות של מערכות גילוי במאגר 

  לשיקו� נזקי�וחברות וטמ"ס 

פנייה שתופנה באופ� אלקטיבי לספקי מכרז המסגרת בכפו(   הפנייה הפרטנית

 נזקלשיטה המפורטת בהזמנה, לקבלת הצעות מחיר בעת אירוע 

  מ"ס.ו/או בעת ביצוע פרויקט בטיחות אש/ט
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 החברה הזוכה

ו/או ספק מכרז 

  מסגרת זוכה

  ספק מכרז מסגרת שזכה בפנייה פרטנית כלשהי.

המזמינה ו/או 

  ענבל 

לביטוח בע"מ כמנהלת הקר� הפנימית לביטוחי ענבל חברה 

  הממשלה.

השירותי� 

  המבוקשי�

  בהסכ� זה 2בפרק כהגדרת� 

 לתת תתבקש שענבל אחר גור� כל או/ו משרדי הממשלה השוני�   השירותי� מקבלי

  את השירותי� לו

 פרויקטי�

  גדולי�/מורכבי�  

  מורכבי� ובעלי היק( כספי גבוה  פרויקטי�

 פרויקטי�

 בינוניי�/קטני�/  

 בעלי היק( כספי בינוני/נמו� פרויקטי�

קי בי� השאר נז המכוסי� תחת כתב הכיסוי י�נזקלרבות נזקי�   י�נזק

 .אש ומי�

  ענבל של המכרזי� ועדה  המכרזי� וועדת

נציג ענבל לצור! 

 ההסכ�

או כל מי שימונה ו/ביטוח בענבל הסמנכ"ל מנכ"ל ענבל ו/או 

מטעמ� לצור� ביצוע הסכ� זה ותפעול העבודה השוטפת מול 

 הספק
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  הסכ�:הלהל� פירוט נספחי 

מכרז על נספחיה שהוגשה על ידי ספק מכרז המסגרת ב ההצעה – נספח א' להסכ�

  .המסגרת

הצעות המחיר שיוגשו על ידי המציע  בפניות הפרטניות, ככל שאלו  ) נספח ב' להסכ� 

יעשו על ידו, וככל שזכה בפניות פרטניות אלו. יובהר כי נספח ב' יכלול במצטבר את 

  כלל הצעות המחיר אשר בה� זכה המציע מציע הזוכה.

  אישור ביטוחי, ככל שיידרש בכל פניה פרטנית. –נספח ג' 

  מהות ההסכ� .3

תכנו� התקנה ושירות של מערכות גילוי הסכ� זה הנו הסכ� מסגרת עבור קבלת שירותי  3.1

בכפו( לתנאי� המפורטי� בהסכ� זה ובמסמכי והכל  שיקו� נזקי�טמ"ס וווכיבוי אש 

 מכרז המסגרת.

ענבל תרכוש את השירותי� האמורי� בכפו( למגבלות תקציביות החלות על הממשלה ו/או  3.2

. כמו כ� ענבל אינה ושיקו� נזקי�שינוי מדיניות הממשלה בנוגע לביצוע התקני בטיחות 

את השירותי� האמורי� בהיק( כלשהוא, ושומרת  מספק מכרז המסגרתמתחייבת לרכוש 

 ספק מכרז המסגרת. למספק מכרז המסגרת לעצמה את הזכות שלא לרכוש כלל שירותי�

  לא תהיה כל טענה ו/או דרישות בכל הנוגע לאמור לעיל.

ההתקשרות ו/או בהארכתה כדי לחייב  מובהר, כי אי� בתקופתמבלי לגרוע מהאמור לעיל  3.3

אלא בהתא� לצרכיה ועל היק( כלשהו, שירותי� ב ספק מכרז המסגרתלהזמי� מ ענבלאת 

 פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד. 

בקשר ע� היק(  ענבללספק לא תהא כל דרישה, טענה או תביעה, מכל סוג ומי� שהוא, כלפי  3.4

דרישה או תביעה, מכל סוג ומי� ו/או כל השירותי� שיוזמנו ממנו בפועל ו/או כל טענה, 

אחרי�, והוא מוותר  מכרז מסגרת מספקי ענבלשירותי� שיוזמנו על ידי השהוא, בקשר ע� 

  יתור בלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה כאמור.ובזאת בו

נפקותה של תקופת ההתקשרות היא לעניי� חובתו של ספק מכרז המסגרת לספק לענבל את  3.5

/יות בפניה/יות הפרטנית/יות, הלזכייהמבוקשי� שיוזמנו ממנו מעת לעת בכפו( השירותי� 

ככל שיהיו, והכל על פי שיקול דעת ענבל,  בהתא� להוראות הסכ� זה ולרבות במחירי� 

  הנקובי� בהצעת/הצעות המחיר.

להסרת כל ספק מוסכ� בזה, כי אי� באמור בהסכ� זה משו� הטלת חובה כלשהי על ענבל   3.6

  שירותי� כול� ו/או חלק�.לרכוש 

  ת והצהרות ספק מכרז המסגרתהתחייבויו .4

 ספק מכרז המסגרת מצהיר ומתחייב כדלקמ�:

 

כי הוא עומד בכל תנאי המכרז, כי יש בידו את כל האמצעי� לית� את השירותי�, והוא בעל  4.1

רקע מקצועי, ידע, ניסיו�, כישורי�, כוח אד� ומומחיות הדרושי� על מנת לבצע את 
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ותי� ואת כל התחייבויותיו לפי ההסכ� ברמה המקצועית הנאותה, ועל פי תנאי השיר

 ההסכ�.

כי כל מי שיועסק על ידו בביצוע השירותי� נשוא הסכ� זה, יהיה בעל הכשרה מקצועית  4.2

מתאימה, בעל כל הרישיונות ו/או האישורי� הנדרשי� על פי די�, בעל ניסיו� מתאי�, 

  מיומ�, כשיר ומתאי� לעבודה.  

כי אי� כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח די�, חוזה או מסמכי היסוד שלו,  4.3

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 

הסכ� או התחייבות אחרי� כלשה� שלו, וכל די�, לרבות תקנה, פסק  פיו משו� הפרה של

די� או צו, וידוע לו, שיחויב לפצות ולשפות את ענבל  בגי� כל תביעה ו/או דרישה אשר תוגש 

בקשר ע� הפרת הצהרתו זו, וכי אישר הסכ� זה כדי� על פי נהליו הפנימיי� ומסמכי  וכנגד

 ההתאגדות שלו.

ו/או בינו לבי� מקבלי השירותי� כל ניגוד  מדינהנבל ו/או בינו לבי� הכי אי� בינו לבי� ע 4.4

ענייני� ביחס ע� העבודות נשוא הסכ� זה, והוא מתחייב כי בכל מקרה של קיו� חשש 

לענבל, ויפעל בהתא� להוראותיה, על פי  מידילניגוד ענייני� כאמור הוא יודיע על כ� באופ� 

 שיקול דעתה הבלעדי.  

כל פעולה שמטרתה או , ולמיטב ידיעתו ג� לא עתידה להינקט נגדו, נגדוכי לא ננקטה  4.5

 תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו, מחיקתו או תוצאה דומה אחרת.

כי הוא מתחייב לפעול בתו� לב ובצורה עצמאית בכל הנוגע לביצוע השירותי� המבוקשי�  4.6

 ולהגשת הצעות מחיר בפניות הפרטניות.

דרישות השירותי� המבוקשי� המפורטי� בהסכ� זה, הבינ�, וכי הוא כי הוא קרא את כל  4.7

מתחייב לבצע את השירותי� המבוקשי� בהתא� לכל התנאי� והדרישות בדייקנות, 

ביעילות, במומחיות, ובמיומנות לשביעות רצו� ענבל, ובמועדי� הקבועי� בהסכ� ו/או 

 במכרז.

/או מי מטעמו ימלאו את תפקידיה� הוא מתחייב שהוא ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו 4.8

 בנאמנות ובמסירות, וישתמשו בכישוריה�, ידיעותיה� וניסיונ� לתועלת ענבל והמדינה.  

כי הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרי� והאישורי� הנדרשי� על פי כל די� לניהול פעילותו  4.9

לסניפי�  �העסקית בכלל, ולביצוע התחייבויותיו על פי ההסכ� בפרט, ובכלל זה כי נית

רישוי להפעלת עסק מטע� הרשות המקומית; ספק מכרז המסגרת יספק את כל  מטעמו

על פי כל די� כפי שהוא בתוק( ביו� חתימת הסכ� זה ו/או כפי  חברההשירותי� וינהל את ה

 שיתוק�, יעודכ� או יתקבל בעתיד.

השגה, וכי בכוחו כי הוא הבי� את צרכי ענבל ודרישותיה, כי צרכי� ודרישות אלה ניתני� ל 4.10

 ספק את השירותי�, בהתא� לצרכי ענבל.ל

כי כל ההצהרות ו/או המצגי� ו/או המידע ו/או הנתוני� ו/או המסמכי� שניתנו ו/או הוגשו  4.11

ו/או הוצגו על ידו במסגרת הצעת ספק מכרז המסגרת במכרז הנ� נכוני�, מדויקי� 

רת ההסכ�, וכי הוא הציג בפני ומלאי�, וכי יש לראות בה� כאילו ניתנו על ידו ג� במסג

ענבל את מלוא המידע ו/או הנתוני� שהתבקשו על ידה ו/או את מלוא המידע ו/או הנתוני� 

ספק מכרז מקרה של שינוי מהותי בעמידתו של בכל הרלוונטיי� להתקשרות בהסכ� זה. 
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להודיע על כ� לאלתר לענבל בכתב, לא יאוחר משלושה ספק בתנאי המכרז, על ההמסגרת 

יכול ספק מכרז המסגרת ימי עבודה מיו� השינוי. בכפו( למהות השינוי, ענבל תחליט בא� 

להמשי� ולתת את שירותיו ובא� אי� הפרת הסכ� במקרה זה, ומכא� ביטול ההתקשרות 

 ., והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ענבלמוע

בויותיו, ומצא את כי הוא קיבל את כל ההסברי� הנחוצי� לו לגיבוש הצעתו ולמילוי התחיי 4.12

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.

 לת כלכלית מספקת לביצוע התחייבויותיו לפי ההסכ�.כי הוא בעל איתנות פיננסית ויכו 4.13

ספק מכרז המסגרת מתחייב לשת( פעולה ע� כל גור� אחר הקשור ע� ענבל או כל גור�  4.14

 אחר השות( לביצוע העבודות, והכל על פי הנחיות והוראות ענבל. 

ק האמור בסעי( זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכ�, והפרתו, או הפרת כל חל 4.15

 ממנו, על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכ�. 

  הגשת הצעת מחיר בפנייה/פניות פרטניות .5

ספק מכרז המסגרת מצהיר בזאת כי הבי� את השיטה בה ינוהלו הפניות הפרטניות כאמור  5.1

 בפרק השיטה במסמכי המכרז.

המסגרת, תצור( להסכ� כל הצעת מחיר שתוגש במסגרת פניה פרטנית בה זכה ספק מכרז  5.2

  להסכ� ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו.' בותסומ� כנספח  זה (במצטבר)

כל אישור ביטוחי, במידה ויידרש לכ� על ידי המזמינה במסגרת הפניה הפרטנית, יצור(  5.3

 להסכ� (במצטבר) ויסומ� כנספח ג' להסכ� ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 הגדרת השירותי� המבוקשי� .6

ספק מכרז השירותי� הנדרשי� מ ,זה המכרז והסכ�מבלי לגרוע מהאמור בכל מקו� אחר במסמכי 

. יובהר כי )"המבוקשי�"השירותי� ו/או  "השירותי�" (להל�: קמ� במצטברהינ� כדל המסגרת

ו/או בעת הצור� לביצוע פרויקט עבור נזק שירותי� אלו יתבקשו מספקי מכרז המסגרת בקרות 

  :מקבלי השירותי�

   כללי 6.1

 בכפו( האמורי� השירותי� את תרכוש ענבל כי בזאת יובהר ספק הסר למע� 6.1.1

 ענבל כ� כמו. ענבל והקר� הפנימית  על ולהנחיות החלות תקציביות למגבלות

 בהיק( האמורי� השירותי� את מכרז המסגרת קמספ לרכוש מתחייבת אינה

מספק מכרז  שירותי� בכלל לרכוש שלא הזכות את לעצמה ושומרת, כלשהוא

 הנוגע בכל דרישות או/ו טענה כל תהיה לא לספק מכרז המסגרת. המסגרת

   .לעיל לאמור

 מתחייב ספק מכרז המסגרתזה,  הסכ�במסגרת השירותי� המבוקשי� נשוא  6.1.2

 הקשורי� שעה והוראות תקני�,  תקנות, החוקי� כל את ולקיי� לעמוד

  .לעבודתו
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/או לספק את וו/או להחלי(  זוכה לא יהיה רשאי לשנות ספק מכרז מסגרת 6.1.3

מראש ובכתב, ובלבד  ענבל, אלא בהסכמת אחרת חברההשירותי� באמצעות 

 זה.הסכ� התנאי� הקבועי� בעמוד בכל תנאי המכרז ות תהמוצע החברהש

 של ושירות התקנה תכנו�מחברות הנותנות שירותי� בתחו� של השירותי� המבוקשי�  6.2

 אש  ומערכות טמ"ס  וכיבוי גילוי מערכות

של בתחומי�  י�מת� שירות פק מכרז המסגרת שנבחר לתחומי� של על ס 6.2.1

את השירותי� בי� השאר מערכות טמ"ס לתת /או מערכות גילוי וכיבוי אש ו

מובהר הזאת כי כאשר תופנה פנייה פרטנית לספק מכרז המסגרת הוא ( הבאי�

ולבצע בי� השאר סיקור מתחייב לפעול על פי הנחיות ענבל ו/או מי מטעמה 

 ראשוני, סיור קבלני� , הגשת הצעת מחיר ועוד וכל זאת ללא כל תמורה):

  הפרטנית). בפניה המבוקש ולפרויקט לתחו� (בהתאמה ההתקני� ביצוע 6.2.2

   רלוונטי. בא� בתק�, המערכת לעמידת התקני� מכו� אישור הגשת 6.2.3

 בפניות פרטני ופ�בא תוגדר הזמ� (תקופת ולמוצר לעבודה ואחריות שירות מת� 6.2.4

 הפרטניות).

 שוטפת מונעת ותחזוקה ביקורות ביצוע לרבות  שירות הסכ� במסגרת תיקוני� 6.2.5

 גילוי. למערכות 11 חלק 1220 ישראלי תק� פי על שנה לחצי אחת

 כיבוי למערכות 1928 ישראלי תק� פי על שוטפת מונעת ותחזוקה בקורת ביצוע 6.2.6

  ומתזי�.

 ולשיקול ,ענבל דרישת לפי המבוקשי� השירותי� למת� רלוונטי נוס( שירות כל 6.2.7

 היק( את להרחיב או לצמצ� הזכות שמורה לענבל כ� כמו .הבלעדי דעתה

 דעתה שיקול ולפי לצרכיה בכפו( ,המסגרת מכרז ספקמ המבוקשי� השירותי�

  .הבלעדי

  שיקו� נזקי�הנותנות שירותי� בתחו� של השירותי� המבוקשי� מחברות  6.3

בתחו� של   ספק מכרז המסגרת הזוכהבי� השאר מבוקשי� להל� השירותי� המ 6.3.1

  :שיקו� נזקי�

 .(בהתא� לפניה הפרטנית) עבודות השיקו� ביצוע 6.3.2

על שביעות רצו� היחידה עבורה בוצעה העבודה והעברת הטופס  קבלת אישור 6.3.3

 לענבל. 

שתוגדר בפנייה הפרטנית בכל אחריות בדק לעבודות שבוצעו לתקופה  מת� 6.3.4

  .פרויקט

 ולשיקול, ענבלדרישת  לפיהשירותי� המבוקשי�  למת� רלוונטי נוס( שירות כל 6.3.5

. כמו כ� לענבל שמורה הזכות לצמצ� או להרחיב את היק( הבלעדי דעתה

 דעתה שיקול ולפי לצרכיה בכפו(, ספק מכרז המסגרתמ המבוקשי�השירותי� 

  .הבלעדי
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 ותחולת ההסכ� תתקופ .7

למר2,  1 –במכרז המסגרת ועד לתארי� ה  הזכייה הודעת קבלת מיו� זה הסכ� תקופת 7.1

  ")תקופת ההתקשרות(להל�: " 2017

לכל היותר,  בשנתיי�ענבל שומרת לעצמה את הזכות להארי� את תקופת ההתקשרות  7.2

 ההתקשרותתקופת באופ� חלקי או מלא, בכפו( לשיקול דעתה הבלעדי (להל�: "

 ").המוארכת

כי כל אחד מהצדדי� יהיה רשאי להביא את מוסכ� בזמבלי לגרוע מ� האמור לעיל,  7.3

ימי� בכתב  60את ההסכ� לידי סיו�, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 

לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי   ספק מכרז המסגרתל ומראש ובכפו( לחוק.

 ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיו� ההסכ� ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא.

  

י לגרוע מזכותו של כל צד להפסיק, לאלתר, את תקופת כדבבאמור לעיל אי�  7.4

ההתקשרות בכל מקרה של הפרת יסודית של ההסכ� על ידי הצד שכנגד, לרבות 

זכותו  של הצד המפסיק לכל סעד או תרופה כלפי הצד המפר במקרה של הפרה 

 כאמור.

  

רתו ובי� בשל הפ בוטלה או הופסקה התקשרות לפני מועד סיומה, בי� כאמור לעיל, 7.5

בעד אותו חלק מעבודות ספק לענבל , תשל� היסודית על ידי ספק מכרז המסגרת

שבוצעו על ידו עד לביטול ו/ או עד להפסקת ההתקשרות וזאת לסילוק סופי, ספק ה

על פי  הסכ� זה ו/ או בקשר ספק גמור ומוחלט של כל התמורה הכספית המגיעה ל

תביעה כלשהי נגד ענבל ו/או מי  עקב כ� עילת ספקאליו. במקרה כאמור לא תהיה ל

מטעמה, והוא לא יהיה רשאי לתבוע ו/ או לקבל פיצוי או תשלו� כלשהו בעד כל נזק, 

פגיעה  במוניטי� או הפסד העלולי� להיגר� לו מכ�, פרט לתמורה בעד אותו חלק 

שבוצע על ידו עד למועד סיו� ו/ או ביטול ו/ או הפסקת ההסכ�, ספק מעבודות ה

 מקרה.הכל לפי ה

 

ובי� על ידי ספק סיו� ההתקשרות בי� הצדדי� מכל סיבה שהיא, בי� על ידי הע�  7.6

את כל המידע, החומר , באופ� מסודר, לענבל ועל פי הוראותיהספק ענבל, יעביר ה

והנתוני� שיהיו מצויי� ברשותו, באופ� שע� סיו� ההתקשרות והעברת החומר 

של המידע והנתוני� הנוגעי�  לענבל כאמור ימצא בידי ענבל העותק היחידי

 לשירותי� ו/או להסכ� זה. 

  

ובכפו( להוראותיה, מתחייב  ,, על פילעיל כאמור ביצוע העברת החומר לענבלע�    3.8

להשמיד כל חומר, מידע ונתו� שיישארו ברשותו בקשר ע� הסכ� זה ו/או ספק ה

  השירותי�. 
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  תמורהה .8

ספק מכרז המסגרת, יהיה ספק יו של התחייבויותבתמורה לביצוע השירותי� ולקיו� מלוא  8.1

 שתפורט בכל פנייה פרטנית ותצור( להסכ� זה (במצטבר)מכרז המסגרת זכאי לתמורה 

 ). התמורה"' להסכ� (להל�: "בנספח כותסומ� 

 חשבו� הגשת מיו� 60  + שוט( עד של בתנאי� הזוכה המסגרת מכרז לספק תשול� התמורה 8.2

 ענבל. נציג ע"י שיאושר לאחר ורק מפורט

ציג אישור על ניהול ספרי� בתוק( ואישור על פטור מניכוי מחוייב לה ספק מכרז המסגרת 8.3

 .את המס כנדרש ממנו בהתא� לכל די�) ענבלתנכה א� לא כ�, מס במקור (ש

כוללת את כל הנה התמורה המלאה, הסופית והמוחלטת, והיא  התמורה האמורה לעיל 8.4

ספק , מכל מי� וסוג שהיא, ה� ישירות וה� עקיפות, בה� יצטר� ספק מכרז המסגרתהוצאות 

לשאת לצור� מת� השירותי� ו/או לצור� מילוי כל התחייבות אחרת על פי  מכרז המסגרת

לא יהיה זכאי, מכל סיבה שהיא, לכל תשלו� ו/או תמורה  ספק מכרז המסגרתהסכ� זה, ו

 וג שהוא.נוספי�, מכל ס

בהצעת המחיר בפניה ספק מכרז המסגרת יגיש את החשבוניות כשה� תואמות את הקבוע  8.5

בי� הצעת המחיר לבי� חשבונית ביצוע . כל עיכוב בתשלו� הנגר� מאי התאמה הפרטנית

, לא יהיה בו כדי לחייב את ענבל לפצות את ספק מכרז המסגרת על כ�, העבודה בפועל

כרז המסגרת לקבלת תשלומי� בגי� התייקרות, ולא תהיה לרבות העדר זכות של ספק מ

  לספק כל טענה בקשר לכ�. 

  שמירת סודיות .9

ספק מכרז המסגרת מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור, או להביא לידיעת  9.1

כל אד�, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר ע� הסכ� זה, או בתוק( הסכ� זה, תו� תקופת 

 ר מכ�.ההסכ�, לפניו, או לאח

פי מסמ� זה, )ספק מכרז המסגרת מצהיר בזאת, כי ידוע לו, כי אי מילוי התחייבות על 9.2

)מהווה עבירה לפי חוק דיני העונשי� (בטחו� המדינה, יחסי חו2 וסודות רשמיי�), תשל"ז

1977. 

ידי עובדיו, מנהליו, סוכניו )ספק מכרז המסגרת מתחייב, שהסודיות כאמור תישמר ג� על 9.3

ידי ספק מכרז המסגרת או )כאמור יובא לידיעתו עלהסכ� על ידיו, וכל מי שהוהמועסקי� 

על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא להעביר, להודיע, למסור או מ�באמצעותו, ולהחתי

זה, או תו� תקופת הסכ� להביא לידיעת כל אד�, כל ידיעה שתגיע  אליה� בקשר ע� 

 לפניו או לאחר מכ�. הסכ� ה

ג� לאחר  וחולית בזמ� וומוגבל �אינ לסודיות כאמור בסעי( זהספק הת יובוהתחיי 9.4

בר�,  שיסתיימו יחסי הצדדי� על פי הסכ� זה, תהא סיבת סיו� היחסי� אשר תהא.

הוכיח במסמ� כתוב, כי המידע שנמסר לו הינו (או הפ� להיות) ספק להא� יוכל 

המידע היה ברשותו או כי , ענבלנחלת הציבור, שלא עקב הפרת ההתחייבויות כלפי 

 בתהרי שהתחייבות זו לא תהא , שהיא, בכל דר� חוקית ענבללפני מועד קבלתו מידי 

  פועל ביחס לאותו חלק של המידע וביחס לאותו חלק בלבד.
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  הוראות בטחו� .10

  ספק מכרז המסגרת מתחייב לקיי� את כל הוראות  הביטחו� שבדי�. 10.1

  ל� עצמאי)מעביד (יחסי מזמי� קב (אי תחולת יחסי עובד   .11

קבל� עצמאי, וכי  –היוע2 מאשר ומצהיר כי היחסי� בי� הצדדי� הינ� יחסי מזמי�  11.1

 לא יחולו בי� הצדדי�, בשו� פני� ואופ�, יחסי עובד מעביד.

מוצהר ומוסכ� כי לספק או למי מעובדיו לא יהיו זכויות של עובדי� אצל ענבל ו/או אצל  11.2

כמפורט לעיל, הוא לא יהיה זכאי לכל מקבלי השירותי�  וכי למעט תשלו� התמורה 

מכל  )תשלו� או הטבה אחרת בקשר להסכ� זה  ו/או ביטולו, או סיומו, ו/או הפסקתו 

  סיבה שהיא.

 ו ו/או מי מטעמוישא בכל התשלומי� לה� זכאי� עובדיי ספק מכרז המסגרת בלבד 11.3

וח לאומי וכל , ובכלל זה תשלומי מס הכנסה, ביטלענבלבמת� השירותי�  והמועסקי� על יד

בגי� העסקת עובדי� ו/או מועסקי�  ספק מכרז המסגרתנוס( שחל או יחול על תשלו� אחר 

ותנאי העסקת� מתוק( דיני העבודה במדינת ישראל, לרבות פיצויי פיטורי�, חופשה, 

הפרשות לקופות גמל, קרנות פנסיה, דמי נסיעה, הבראה, החזרי הוצאות מכל סוג, הודעה 

קבוע מוקדמת או פדיונה או בגי� כל תנאי סוציאלי אחר ותשלומי� סוציאליי� נוספי� כ

 בדי�.

מתחייב לקיי� לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי  מבלי לגרוע מהאמור, ספק מכרז המסגרת 11.4

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 

מתחייב לעמוד בהוראות החוקי� הבאי�, לפחות: חוק שירות  ז המסגרתספק מכרהאמור, 

; חוק דמי מחלה, 1951); חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1959) התעסוקה, תשי"ט

; חוק שכר 1954); חוק עבודת נשי�, תשי"ד1951); חוק חופשה שנתית, תשי"א1976)תשל"ז

; חוק הגנת השכר, 1953)תשי"ג ; חוק עבודת הנוער,1996)שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו

; חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], 1963) ; חוק פיצויי פיטורי�, תשכ"ג1958)תשי"ח

; חוק עובדי� זרי� (איסור העסקה שלא 1987); חוק שכר מינימו�, התשמ"ז1995)תשנ"ה

, ; חוק העסקת עובדי� על ידי קבלני כוח אד�1991) כדי� והבטחת תנאי� הוגני�), התשנ"א

, והכל כפי נוסח� במועד החתימה על חוזה זה ו/או כפי שיתוקנו ו/או יעודכנו 1996)תשנ"ו

 בעתיד, ועל פי התקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוח�.

מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],  ספק מכרז המסגרת 11.5

שתקוימנה כל התחייבויותיו  , והתקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו על מנת1968 )תשכ"ח 

דרישות כל די�, מש� כל תקופת ההסכ� והארכותיו, על פי הסכ� זה, וכ� מתחייב לקיי� 

ככל שתהיינה, בכל הקשור לתנאי ההעסקה של העובדי� אשר יועסקו על ידו בביצוע 

 העבודות לפי הסכ� זה ולרבות תנאי עבודה ותנאי� סוציאליי�. 

אשר בזה כי העובדי� שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו על מצהיר ומ ספק מכרז המסגרת 11.6

 הינ� עובדיו בלבד וכי ה� יהיו נתוני� להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאי�.פי הסכ� זה 

שירותי� נשוא הסכ� זה, ממת� , מידיתהא רשאית להורות לספק על הרחקה, באופ�  ענבל 11.7

מספקי� את השירותי�, בכל עת ה ספק מכרז המסגרתשל כל אחד מאנשי צוות העבודה של 
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ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתצטר� לנמק את החלטתה, ומבלי שתישא בגי� כ� 

. מבלי לגרוע ספק מכרז המסגרתו/או עובדי  ספק מכרז המסגרתבכל אחריות כלפי 

תהא רשאית להורות לספק על הרחקה כאמור במקרי� בה� לאיש  ענבלמכלליות האמור, 

בר פלילי ו/או שהוא נמצא בעיצומו של הלי� פלילי, לרבות חקירה משטרתית, הצוות יש ע

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, יש בכ� כדי למנוע ממנו מהיות מעורב במת� ענבלושלדעת 

 השירותי� נשוא הסכ� זה.

ספק מכרז או לנציגה לפקח, להדרי� או להכווי� את  לענבלאי� לראות בכל זכות הניתנת  11.8

מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את ביצוע העבודות כראוי וביצוע הסכ� זה  או מי המסגרת

  במלואו ואי� בה� כדי להק� מערכת יחסי� של עובד מעביד.

בלבד יהיה אחראי לכל תשלו� לשיפוי בגי� נזק או פיצויי� או כל  ספק מכרז המסגרת 11.9

ד� אחר בש� תשלו� אחר המגיע ממנו על פי כל די� לאנשי� המועסקי� על ידו, או לכל א

 פעולות שביצע.

ד ימעב)בעילה כלשהי שעניינה יחסי עובד ענבלתבע את יכי לא  ספק מכרז המסגרת מתחייב 11.10

 ענבלעשה כ�, או א� תחולנה על י ו, וכי א� למרות התחייבותענבללבי�  וו/או מי מטעמ ובינ

מעביד בי�  )הוצאות נוספות מעבר לאמור בהסכ� זה, הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד 

ספק חויב יאזי,  ) ההסכ�במהל� תקופת  וו/או מי מטעמ ספק מכרז המסגרתלבי�  ענבל

לפי דרישתה הראשונה לכ�, על כל הוצאה שתגר� לה בגי�  ענבללשפות את  מכרז המסגרת

ספק עדכנה את  שענבלובלבד  ,די�) לרבות שכר טרחת עורכי או בקשר ע� התביעה כאמור,

אפשרות להתגונ� באופ�  ספקע� קבלת התביעה ו/או הדרישה וניתנה ל מיד מכרז המסגרת

 עצמאי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ומסיבה כלשהי יקבע על ידי רשות מוסמכת, לרבות על ידי 

ו עובד של ענבל, או כי מי מטע� ספק גו( שיפוטי, כי מי מטע� ספק מכרז המסגרת הינ

מכרז המסגרת זכאי לזכויות כשל עובד של ענבל, או א� תחולנה על ענבל הוצאות נוספות 

מעביד בינה לבי� מי מטע� )מעבר לאמור בהסכ� זה, הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד

 הבאות:  פי הסכ� זה,  יחולו ההוראות)ספק מכרז המסגרת במהל� תקופת ההתקשרות על

במקו� התמורה ששולמה לספק מתחילת ההתקשרות שבי� הצדדי� תבוא  11.10.1

מהתמורה ששולמה בפועל, ויראו את   40%תמורה מופחתת (ברוטו) בשיעור של 

, במקרה כזה, כזכאי א� ורק לתמורה המופחתת (ברוטו) ספק מכרז המסגרת

 60%בת רטרואקטיבית ממועד תחילת ההתקשרות שבי� הצדדי� (קרי, לתמורה 

  מהתמורה אשר שולמה בפועל).

, כל סכו� ששול� ממועד תחילת לענבל, יהיה להחזיר ספק מכרז המסגרתעל  11.10.2

ההתקשרות ואשר שול� מעל לתמורה המופחתת, וזאת בצמוד למדד המחירי� 

מדד הבסיס: המדד הידוע במועד כל תשלו�; המדד  )לצרכ� (לעניי� סעי( זה 

בפועל) וע� הפרשי ריבית חודשית צמודה  החדש: המדד הידוע במועד ההחזר

תהיה רשאית לקזז  ענבללשנה. מבלי לגורע מכל זכות העומדת לה,  4%בשיעור 

 סכומי� עודפי� אלה כנגד כל סכו� שיגיע ממנה לספק או למי שיבוא מכוחו.

  עוסק מורשה .12

תנאי מוקד� לביצוע התשלומי� לפי הסכ� זה הינו המצאת צילו� תעודת עוסק מורשה  12.1

, ובכל שנת כספי� במש� קיו� הסכ� 1976)ברת תוק( על פי חוק מס ער� מוס(, התשל"ו
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זה אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבו�, או העתק ממנו, המעיד כי ספק מכרז המסגרת 

  שעליו לנהל� על פי חוק.מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות 

  תרופות .13

לא עמד ספק מכרז המסגרת בהתחייבויותיו על פי הסכ� זה מכל סיבה שהיא, ולא תיק�  13.1

ימי� מקבלת התראה בכתב מ� ענבל, רשאית ענבל לפי שיקול דעתה  7את ההפרה תו�  

להפסיק את ביצוע העבודה או כל חלק מה� ללא כל התראה נוספת, או לבטל את ההסכ�, 

כ� רשאית )פי כל די�. כמו)ת מבלי לגרוע מזכות ענבל לפיצוי הנאמר בהסכ� זה או עלוזא

ענבל לראות את החוזה בתוק( ולעשות את העבודות בעצמה, או באמצעות אחר, על חשבו� 

  ספק מכרז המסגרת. 

הפר ספק מכרז המסגרת את ההסכ� הפרה יסודית, תהיה ענבל רשאית להפסיק את ביצוע  13.2

התראה מראש, ולבטל את ההסכ�, וזאת מבלי לגרוע מזכות ענבל לפיצוי  ההסכ� ללא כל

פי כל די�. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי כל )הנאמר בהסכ� זה או על

  איחור בלוח הזמני� הקבוע לפי הסכ� זה ייחשב כהפרה יסודית של ההסכ�.

כי לא יוכל לעמוד  נוכח ספק מכרז המסגרת לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת

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. 

החלטת ענבל בדבר הפסקת העבודות על ידי ספק מכרז המסגרת, כאמור לעיל, אי� בה כדי  13.3

לפטור את ספק מכרז המסגרת ממסירת אותו חלק של העבודה שבוצע על ידו לידי ענבל, 

 מיד ע� הצגת דרישה כזו.

פי הסכ� זה או על פי כל די� )לכל סעד אחר על אי� באמור בסעי( זה כדי לגרוע מזכות ענבל 13.4

 בגי� ההפרה.

 הסבת ההסכ� .14

בשל דרישות רגולטוריות בישראל, נדרשת ענבל להפריד את פעילות הביטוח שלה מיתר  14.1

פעילותה העסקית. לפיכ�, מתכננת ענבל להעביר את פעילותה בתחו� הביטוח לחברת בת 

 ספק מכרז המסגרתיסכי�  ובמסגרת זכפו( לכמה תנאי�. בחדשה בבעלותה המלאה 

החדש ה בשמה פי הסכ� זה  לחבר)להמחאה של זכויותיה והתחייבויותיה של ענבל על

 .לכשתוק�

אינו רשאי להסב לאחר הסכ� זה או כל חלק ממנו, ו/או להעביר ו/או  ספק מכרז המסגרת 14.2

י� בתמורה למסור ו/או לשעבד כל זכות או חובה הנובעי� מהסכ� זה לכל גור� שהוא, ב

 בלבד, אשר תינת� מראש ובכתב.  ענבלובי� שלא בתמורה, אלא בהסכמת 

על פי הסכ� זה ללא צור� בקבלת אישור  הוחיובי הלהמחות את זכויותי תהא רשאית ענבל 14.3

על פי  ספק מכרז המסגרת, ובלבד שהמחאה כאמור לא תפגע בזכויות ספק מכרז המסגרת

 הסכ� זה.
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ספק מכרז לעיל ובהסבת ההסכ� כאמור כדי לשחרר את  (הסעילפי  ענבלאי� בהסכמת  14.4

ספק מכרז מכל אחריות או חובה החלה עליו על פי הסכ� זה ועל פי כל די�, ו המסגרת

 ימשי� להיות אחראי לקיו� המלא והשל� של כל ההתחייבויות לפי הסכ� זה.  המסגרת

  קיזוז, ניכוי ועכבו� .15

  ענבל תפי הסכ� זה או על פי כל די�, רשאילכל סעד אחר על  ענבלמבלי לגרוע מזכויות  15.1

או כל סכו� מה� כנגד סכומי� ממנה תשלומי� אשר יגיעו לספק  הלקזז ו/או לעכב אצל

  .ספק מכרז המסגרתמאת ענבל גיעו ליאשר 

האמור לעיל, בכל מקרה של גרימת נזק לענבל על ידי ספק מכרז מבלי לפגוע בכלליות  15.2

בעקיפי�, תהיה לענבל זכות לעכב ו/או לקזז מתו� הכספי� המסגרת, בי� במישרי� ובי� 

שיגיעו לספק את כל הסכומי� שענבל עלולה לשאת בה� במקרה כזה, לפי שיקול דעתה של 

 ענבל.

מובהר בזאת, כי לספק לא תהיינה כל זכויות עכבו� ו/או קיזוז, והוא לא יהיה רשאי, בכל  15.3

לטיפולו לפי  השנמסר כל עבודה, לעכב מקרה, לרבות במקרה של מחלוקת כספית ע� ענבל

  הסכ� זה.

ענבל רשאית לנכות כל סכו�, או חלק ממנו, הרשו� בחשבוניות שספק מכרז המסגרת  15.4

 הגיש, א�  המחיר אינו לפי תנאי הסכ� זה.

האמור בסעי( זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכ�, והפרתו, או הפרת כל חלק  15.5

 המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכ�.ממנו, על ידי ספק מכרז 

  התרופות מצטברות .16

התרופות לרבות זכות הקיזוז והחילוט, וכל הפעולות שהורשתה ענבל בהסכ� זה לעשות  16.1

בתגובה להפרת ההסכ� בידי ספק מכרז המסגרת, ה� מצטברות, ואי� בכל הוראה בהסכ� זה 

  פי כל די�.)כ� זה או עלכדי לשלול את זכותה של ענבל לכל סעד או תרופה בהתא� להס

 אחריות  .17

ספק מכרז המסגרת יהיה האחראי הבלעדי והיחידי לכל נזק, פגיעה, הפסד ו/או אובד�,  17.1

ישיר או עקי(, שייגר� כתוצאה מביצוע העבודות, לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או 

די עובדי� ו/או לענבל ו/או לרכוש ו/או לצד ג' כלשהו לרבות נזק, הפסד ואובד� שייגר� בי

   כל מי שבא מכוחו או מטעמו של ספק.

ספק מכרז המסגרת ישל� לענבל או לצד שלישי, דמי נזק ו/או פיצוי מלא על כל נזק ו/או  17.2

 אבד�,  כאמור לעיל, כתוצאה מביצוע העבודות וכל הקשור בה�.

וג ענבל, עובדיה והבאי� מכוחה לא יישאו בכל תשלו�, הוצאה, אובד�, או נזק מכל ס 17.3

 שייגר� לספק ו/או לעובדיו ו/או לכל מי שבא מכוחו עקב קיו� הסכ� זה.

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכ� זה ו/או מכל די�, ספק מכרז המסגרת מתחייב  17.4

, בגי� כל הוצאה ו/או נזק ו/או תביעה שתוגש נגד ענבל בשל מידילשפות את ענבל באופ� 

ספק מכרז המסגרת כמפורט לעיל, וכ� בגי� כל אובד�, פגיעה או נזק או הפסד שבאחריות 

ההוצאות הסבירות שענבל נשאה בה� או עלולה לשאת בה� בקשר לתביעה כאמור, והכל 
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מבלי לגרוע מזכויות ענבל על פי הסכ� זה ו/או על פי כל די� לכל תרופה או סעד אחרי� 

 פניה. ובלבד שענבל הודיעה לספק בהקד� על קבלת תביעה ואפשרה לו להתגונ� ב

ספק מכרז המסגרת מתחייב בזאת לשאת באחריות ובחבות בלעדית, וכ� בנטילת ייצוג  17.5

") לכל הניזוקמשפטי כלפי מי מעובדיו, ו/או הפועלי� בשמו, או מטעמו או לכל צד שלישי ("

פגיעה ו/או נזק גו( שנעשו תו� כדי ביצוע העבודות נשוא הסכ� זה, א( א� תהיה לה� עילת 

 תביעה נגד ענבל. 

ספק מכרז המסגרת מתחייב בזאת לשאת באחריות ובחבות מלאה ובלעדית וכ� בנטילת  17.6

ייצוג משפטי כלפי הניזוק והמוסד לביטוח לאומי, בא� הפגיעה בו הוכרה כתאונת עבודה 

 ל ידי המוסד לביטוח לאומי.ע

17.7  

 ביטוח  .18

כל שאלו ידרשו בפניה כהביטוחי�  כל ספק מכרז המסגרת מתחייב לרכוש ולקיי� את 18.1

 .פרטניתה

  ויתור .19

שו� וויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה לא יחשבו כוויתור של ענבל לפי הסכ� זה  19.1

  ב ונחתמו על ידי ענבל.ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידה, אלא א� כ� נעשו במפורש ובכת

ויתרה ענבל על הפרת הוראה מהוראות הסכ� זה, לא ייראה הוויתור כוויתור על כל הפרה  19.2

 אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

  שמירה על הוראות החוק .20

ספק מכרז המסגרת מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל די� החל בקשר לביצוע  20.1

 .שירותי� המבוקשי�ה

מוחלטת בנוגע לכל המסגרת מצהיר כי חלה עליו בלבד האחריות הבלעדית והספק מכרז  20.2

דרישה באשר לאי שמירת דיני� והוא משחרר בזאת את ענבל מכל תביעה ו/או תביעה ו/או  

 דרישה כאמור בי� א� הפרת הוראת די� נעשתה על ידו ובי� א� נעשתה ע"י אחר מטעמו.

  הצטרפות גורמי� ממשלתיי� אחרי� .21

גורמי� ממשלתיי� נוספי�, לרבות מקבלי השירותי� כהגדרת� לעיל, חברות ממשלתיות,  21.1

 1992)רשויות מקומיות, תאגידי� סטטוטוריי� והכל כפו( לחוק חובת המכרזי�, התשנ"ב

) יהיו רשאי� להצטר( להסכ� בכל עת במהל� תקופת "הגופי� הנלווי�"(להל�: 

לקבל את השירותי� על פי ההסכ� שייחת� ההתקשרות של ענבל ע� ספק מכרז המסגרת ו

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 

הנחה על פי סעי( זה תהיה מותנית באישור מראש ובכתב מאת ענבל. מובהר בזאת, כי כל 

או הטבה אחרת כלשהי, מכל מי� וסוג, בי� בכס( ובי� בשווה כס(, אשר יינתנו לכל גו( נלווה 

 ג� לענבל. מידיתשיצטר( למכרז לפי סעי( זה, יינתנו 
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  עדיפות במסמכי� .22

בכל מקרה של סתירה בי� הוראות המכרז לבי� הסכ� זה, יחולו הוראות הסכ� זה; על א(  22.1

לה� ספק מכרז המסגרת בהצעה מעבר לדרישות המפרט,  האמור לעיל, התניות שהסכי�

  לרבות בעניי� שיפור השירות, יחייבו את ספק, א� תבוא דרישה לכ� מאת המזמי�.

  שינויי� .23

  כל שינוי בהוראת הסכ� זה ייעשה בהסכמת שני הצדדי�, ובכתב. 23.1

 כתובות הצדדי� והודעות .24

. טלפו� 70100נתב"ג  282ת.ד. שדה התעופה,  תקרייכתובת ענבל: בית ענבל, רחוב ערבה,  24.1

 ;9778794)03 –, פקס 9778793)03

  כתובת ספק מכרז המסגרת כמפורט בראש הסכ� המסגרת.  24.2

כל הודעה שתינת� על ידי צד להסכ� זה למשנהו בקשר ע� הסכ� זה תועבר בהתא�  24.3

שעות ממועד שליחתה בדואר  48לפרטי� שלעיל. הודעה כאמור תחשב כאילו נמסרה בתו� 

 שעות ממועד שליחתה בפקס או במועד מסירתה ביד. 48או בתו� רשו� 

 מיקו� שיפוט ייחודי .25

באזור המרכז ו/או באזור תובענה בקשר להסכ� זה תוגש א� ורק לבית המשפט המוסמ�  25.1

  יפו. ) תל אביב  

  

  : באו הצדדי� על החתו� ולראיה

_________________      

  )חתימות מורשי החתימהוחותמת ( חתימה + חותמת ספק מכרז מסגרת           

  

_________________         _______________  _________________      

  תארי!                  תפקיד     ש� מורשה החתימה           

_________________         _______________  _________________      

  תארי!                  תפקיד     ש� מורשה החתימה           

  _________________      

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

_________________         _______________    _________________  

  תארי!                              בענבל תפקיד             ש� מורשה החתימה   

         ________________________________    _________________  

  תארי!                              בענבל תפקיד             ש� מורשה החתימה   
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  ההצעה ( ספח א' להסכ�נ

  

  )ענבל ידי על תצור(על נספחיה ( ההצעה

  

  הצעות המחיר –' להסכ� בנספח 

 מעתבמצטבר  יצורפושיוגשו על ידי ספק מכרז המסגרת בפניות הפרטניות ( המחיר הצעות

  .יזכה בפניות הפרטניות) המסגרת מכרז שספק ככל לעת

  

  אישור ביטוחי –' להסכ� גנספח 

  האישור הביטוחי יצור( במידה ונדרש בפניה פרטנית כלשהיא. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


