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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; 

 

"ההזמנה"(,  )ולהלן: 04/2018וענבל פרסמה הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז שמספרו  הואיל

 הגיש הצעתו והצעתו נבחרה להיות ההצעה הזוכה על ידי וועדת המכרזים של ענבל. ספקוה

הצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים ו והואיל

וציוד  ב, רכבי משימה/ממוגניםכלי רכלשירותי תיקון  מתןלויחסיהם המשפטיים בקשר 

אשר ניזוקו בתאונות היחידות המכוסות בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, של  ,מנועי

 ;"(השירותים המבוקשיםאו "/ו "השירותיםזה: " הסכם)להלן ב םדרכי

המצורפת  הספקכמפורט בהצעת , השירותים המבוקשיםהגיש הצעה לענבל למתן  הספקו והואיל

 ;'א נספח -זה כ הסכםל

ב, רכבי כלי רכלשירותי תיקון  -המבוקש מצהיר כי הוא בעל ניסיון רב בתחום  הספקו והואיל

בביצוע  משמעותי ניסיוןלרבות  דרכים אשר ניזוקו בתאונות, וציוד מנועי משימה/ממוגנים

 זה להלן; הסכםהפעולות המפורטות ב

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

בהיקף  על נספחיה וההצעה ועל פי ההזמנה זה הסכםביצוע ומילוי כל התחייבויותיו על פי 

 וברמה המקצועית הגבוהה ביותר;ין והדהנדרש על ידי ענבל 

לבצע  , בחרה בוכאמור במסמכי ההזמנה הספקעל סמך, בין היתר, הצהרותיו של וענבל  והואיל

 ;בהזמנה על נספחיה ובהסכם זה השירותים המפורטיםאת  ,כקבלן עצמאי ,עבורה

 למתןהקשור והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל  והואיל

 זה; הסכםבו בהזמנה על נספחיה השירותים המפורטים
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 : לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 כללי .1

 זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הסכםהמבוא להנספחים ו 1.1

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

לרבות  על כל נספחיו)ולהיפך(  זה הסכם" הכוונה להסכםע המונח "הבכל מקום בו יופי 1.3

ויקראו  המהווים חלק בלתי נפרד הימנובמלואה,  הספקוהצעת  ההזמנה על נספחיה

 בכפיפה אחת עם יתר תנאיו. 

", "מכרז", "הצעה", "הצעת הסכםבכל מקום בו מופיעים המינוחים "הזמנה", "הסכם", " 1.4

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

בכל מקום בו ישנה סתירה בין מסמכי ההזמנה ומסמכי המכרז, יגבור הסעיף המיטיב עם  1.5

 ענבל. 

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

 מנהללרבות  המדובר הוא במתן השירותים המבוקשים גם ליחידות המכוסות בענבל

 שענבל אחר גורם כל או/ו ממשלתיות חברות, ס"ושב ישראל משטרת, הממשלתי הרכב

)ולהלן: "היחידות המכוסות",  הסכם זההשירותים כמפורט במסגרת  את לו לתת תאות

 "היחידות"(.

 ואלה הנספחים להסכם זה: 1.7

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

 ר עריכת ביטוחים.אישו -נספח ב' -

 נוסח ערבות ביצוע. -נספח ג' -

 המפרט הטכני.  -1נספח  -

 זה. הסכםהנספחים, כאשר הם מלאים וחתומים במלואם, הינם תנאי לקיום 

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

זה  הסכםוהסמכויות לחתום על  ח האדםו, האמצעים, התעודות, כיש כל הכוחות ספקל 2.1

 את כל התחייבויותיו על פיו.ולבצע 

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

 על פיו. והתחייבויותיולקיום 

שיונות, הסמכות, אישורים, הודעות ורישומים )יכונו להלן ביחד: יכל ההיתרים, ר 2.3

 הסכםרצויים לצורך חתימת  "היתרים"( אצל גופים ממשלתיים או ציבוריים הנדרשים או

ו/או לביצוע התחייבויותיו על פיו נתקבלו ו/או נעשו והינם בתוקף מלא  הספקזה על ידי 

 ולא נעשו כל הפרה או מחדל של תנאי כלשהו שנקבע בהיתרים כאמור.

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

ו/או  ולגרום למצב של ניגוד עניינים זה הסכםהשפעה כלשהי על ביצוע יכולה להיות להם 

כי לא ימצא יקפיד  הספק .במלואו ו/או בחלקו הסכםכל עניין אחר, העלול לסכל ביצוע ה

  זה. הסכםתוקפו של במצב של ניגוד עניינים למשך 
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בהר מומסמכי ההזמנה בדבר שמירת זכותה של ענבל, הסכם זה ובמבלי לפגוע באמור ב 2.5

כמשמעו במסמכי המכרז על  השירותים המבוקשיםבזאת כי קיימת הפרדה מלאה בין 

 הספק. אספקת חלקי החילוף אשר ישמשו לתיקון הנזקיםנספחיו ובהסכם זה לבין 

, מתן שירותי תיקונים לרכבים אשר ניזוקו בתאונות דרכיםהחתום על הסכם זה לשם 

בפועל  הספקכל זמן שהינו  כי התיקון,מאספקת חלקי החילוף הנדרשים לצרמנוע  איה

 אלא אם עשתה ענבל שימוש בזכותה לפעול אחרת ובהסכמת הספק. 

 :של השירותהמסירה והקבלה  .3

 4בסעיף המפורט את כל  עמקבל בזה על עצמו לבצ הספקו הספקאת  אתבזענבל ממנה  3.1

ב, כלי רכלשירותי תיקון  למתןכקבלן עצמאי,  ,להזמנה להציע הצעות 2וסעיף  זה הסכםל

היחידות המכוסות בקרן הפנימית לביטוחי של  ,וציוד מנועי רכבי משימה/ממוגנים

, בהזמנה זה הסכםהכל כמפורט וכמותנה בו ,אשר ניזוקו בתאונות דרכיםהממשלה, 

 .ובנספחים

ההזמנה על ההסכם על נספחיו ואת והבין את היטב  קראר בזאת כי מצהיר ומאש הספק 3.2

, כי שירותים המבוקשיםלוהקשורים הנוגעים  האחרים מסמכיםכל האת וכן  , נספחיה

ההשקעה של הגבוהה ולהיקף הנרחב  הוא מודע למורכבות הרבה, למידת המיומנות

של  ,וציוד מנועי ב, רכבי משימה/ממוגניםכלי רכלשירותי תיקון שירותי  למתן ההדרוש

 תאונות דרכיםאשר ניזוקו בהיחידות המכוסות בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, 

מסכים ליטול על עצמו את  הספקו - כךבהתוצאות הקשורות ו םיבטיה, על כל הובביצועם

 כל תנאיו, בהתחייבות גמורה,על זה  הסכםואת ביצועו של  האמור בהסכם זה על נספחיו

 .גת כלפי ענבלמוחלטת ובלתי מסוי

, התקשרותה תקופתכל  לאורךדין ועל פי מתחייב לקיים מערכת חשבונות מסודרת  הספק 3.3

 .דרשיולהמציא לענבל אישורים ככל שי

הספק מצהיר ומתחייב כי הוסבר לו, כי משך כלל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות  3.4

ההארכה, ענבל אינה מחויבת בכמות הרכבים שיוטפלו אצלו, אם בכלל, ואין בכך משום 

 עילה לביטול הסכם מצידו. 

 השירותים המבוקשים .4

השירותים הנדרשים  ,, על כלל נספחיוזההסכם ר בכל מקום אחר במסמכי מבלי לגרוע מהאמו

מפרט הטכני שהינו חלק בלתי נפרד מהסכם ה -1נספח אמור בהינם כעבור כלי הרכב  הספקמ

ו/או  "השירותים" )להלן: במצטבר -בצירוף מסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה זה

 .("השירותים המבוקשים"

 ועובדיו, צוותו הספקמעמד  .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  ספקהנספחים לו והצעת ה 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



 - 4 - 

 

את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי , צוותו ועובדיו שא וישלם עבור עצמויי הספק 5.2

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

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

 ו/או עקב קבלת תמורה בגינן.

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

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

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 פקהקשור במישרין ו/או בעקיפין לסו/או לכל אדם אחר 

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

 "(.ההחזר)להלן: "בקשר עם עניין זה לשלם 

בגין  ספקענבל תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום המגיע ל 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  השירותים המבוקשים ו/או כתוצאה מהםכל הקשור בנתינת בוו/או בעקיפין 

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

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

 מעביד ו/או כל עניין אחר.  -מי מטעמו בעניין זה ו/או בעניין יחסי עובד

 יניםיוהיעדר ניגוד ענ סודיותשמירת  .6

עובדיו ו/או כל אדם ו/או גוף צוותו וריותו כי כן באחו על סודיותמתחייב לשמור  הספק 6.1

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

אשר מסמכים בעל פה, שיחות, נתונים וכל מידע ו או/בכל הנוגע לחומר בכתב וסודיות 

ובין שהוכנו על ידי נבל ידי ע שהוכנו על בין , לרבות העתקים וניירות עבודה,ייחשף להם

כל ידיעה ומידע  על סודיות, וכן לשמור בהזמנה ולעילו/או עובדיו כהגדרתם  הספק

ולא למסור ידיעה ו/או ידיעות ו/או מידע זה  הסכםביצוע ובקשר עם שהגיעו אליהם עקב 

ולא יעשו בו שימוש תוך תקופת ביצועו, על ידי ענבל קבלן ככאמור לאדם שלא הוסמך 

 "(. המידע)להלן: "או לאחריה לפניה 

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  ,עובדיו, שליחיו, וקבלני המשנה שיעסיקצוותו, יחתים את  הספק 6.3

 זה. 6זה, על הצהרת סודיות כמפורט בסעיף  הסכםהמטלות על פי  לביצועשל ענבל, 

בכל אמצעי סביר כדי לשמור על כל מידע  הספקכל דין ינקוט פי על מבלי לגרוע מאחריותו  6.4

וכדי  למתן השירותים המבוקשיםומסמך המוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר 

לכל דרישה של ענבל  הספקת. כן יציית לו זא ההתירלמנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא 

טחון נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי יבדבר נקיטת אמצעי ב

 קרות האירוע.ד עם ילענבל מ הספקלמסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על כך 
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או בהפסקתו את כל המידע,  הסכםמתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום ה הספק 6.5

 הספקומר והנתונים המצויים ברשותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב הח

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

 לניהול ידע 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  הואשלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו  ובחובותי

 ואו עיסוק ולהימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקיד

ו י, ענייניון עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו עניינבמסגרת מתן השירותים לענבל לבי

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

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

 ו, או עובד העובד עמואו שותפ ומעסיק או ספקשהבזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, 

 ים )להלן: "עניין אחר"(.ספק, מיצגים/מייעצים/ואו בפיקוח

על ניגוד עניינים קיים או  ספקלבכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע  6.7

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

 בו. יםחבר ואו קרובי שהואאו עניין של גוף  ואו עניין של קרובי ור שלעניין אח

 .הסכםמהווה תניה יסודית ב בסעיף זההאמור  6.8

 :אחריות לנזקים .7

יגרם  "(נזק: "ולחוד שא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )יכונו להלן ביחדיי ספקה 7.1

ובדיו ו/או שליחיו ו/או ע הספקלענבל ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של 

 ביצועעם , עקב ו/או בקשר במישרין או בעקיפין ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימו

 . המבוקשים השירותים

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

או ממחדל  מוו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עיעובדיו, שליחיו צוותו, , הספקהנובעות מ

לשפות את  הספקכאמור, לרבות נזק שיגרם כתוצאה ממחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב 

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

יחולו כל ההוצאות, או התשלומים, שייעשו על ידי ענבל להבטחת זכויות ענבל  הספקעל  7.3

מתחייב  הספק, והספקזה על ידי  הסכםי מילוי הוראה מהוראות במקרה של הפרה, או א

, בתוספת תהדריש מיד עםלהחזיר לענבל וכל הוצאה שהוצאה על ידי ענבל לפי סעיף זה, 

  פי חוק באותה עת, החל ממועד הוצאת הסכומים. לעריבית בשיעור המקסימלי שיותר 

 ביטוח  .8

 חברת ענבלמפורטים בזה, לטובתו ולטובת מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים ה הספק

האחריות לא  את הביטוחים הכוללים הכיסויים  והתנאים הנדרשים כאשר גבולות לענבלולהציג  

 יפחתו מהמצוין להלן:

  ביטוח חבות המעבידים .8.1

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

 זקים . מדינת ישראל והשטחים המוח
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 , למקרה ולשנה. דולר ארה"ב לעובד 1,500,000גבול האחריות לא יפחת מסך   .8.1.2

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם  .8.1.3

 .כמעבידם היה  ויחשב

לעניין היה ונטען ענבל חברה לביטוח בע"מ הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את  .8.1.4

ודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי קרות תאונת עב

  ו. קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירות, נותן השירותים מעובדי מי 

 מוסכים אחריות ביטוח .8.2

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

 מוחזקים, הכולל:  ה והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל מוסכים 

 אחריות כלפי צד שלישי; .8.2.1.1

 אחריות לכלי הרכב במוסך; .8.2.1.2

                    אחריות לשרות, טיפול ותיקון.   .8.2.1.3

 (; שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 250,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .8.2.2

 ;Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .8.2.3

, קבלנים  של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח .8.2.4

 ;                                     ועובדיהם משנה  קבלני

ענבל חברה לביטוח בע"מ  ככל שייחשבו   את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח .8.2.5

 .מטעמו והפועלים נותן השירותים מחדלי או/ו למעשי אחראים

 כללי .8.3

 סות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:בכל פולי

 כמפורט  בכפוף להרחבי השיפוי , חברה לביטוח בע"מ -ענבללשם המבוטח תתווסף  .8.3.1

 לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  .8.3.2

 יום לפחות במכתב רשום לחשב ענבל 60ל אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת ש

 לביטוח בע"מ.  חברה

ועובדיה,  ענבלהמבטח מוותר על כל זכות תחלוף, תביעה, השתתפות או חזרה  כלפי  .8.3.3

 ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך  כוונת זדון.  

הספק לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל  .8.3.4

 פוליסות.החובות  המוטלות על המבוטח על פי תנאי ה

 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הספק. .8.3.5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח  .8.3.6

, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני ענבלכאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי 

 המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

 כוונה ו/או רשלנות רבתי, ככל שקיים בפוליסות. יבוטל חריג  .8.3.7

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים  .8.4

 עד למועד חתימת ההסכם.                                     ענבלכאמור לעיל, יומצאו 
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ק  בתוקף את פוליסות ,  יחזיענבלהספק מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם  .8.5

הביטוח. הספק   מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה,  כל עוד 

הציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות לבתוקף. הספק מתחייב  ענבלעם  הסכםה

, לכל המאוחר לענבלוחתומות ע"י המבטח או אישור חתום על ידי המבטח על חידושן 

 תקופת הביטוח.    תום שבועיים לפני

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי  .8.6

על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין  ענבלזה, ואין לפרש את האמור כוויתור של  הסכם

 זה. הסכםועל פי 

 הספקעל ידי  הסכםאיסור העברת ו/או הסבת ה .9

או כל חלק ממנו ו/או כל זכות ו/או התחייבות ו/זה  הסכםלהעביר או להסב  רשאי הספקאין  .9.1

המפורשת של ענבל  ההסכמתל אך ורק בכפוףאלא  ,זה ו/או הנובעים ממנו הסכםהכלולים ב

  בכתב ומראש.

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

 זה עד לסיומו.

 התמורה .10

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

החתומה אותה הגיש במסגרת  ת המחירבהצעתמורה כמפורט  ספקענבל תשלם ענבל ל

                                 .המכרז

, ופרט זה הסכםלפי  הספקופית למילוי כל התחייבויותיו של סהתמורה הנ"ל מהווה תמורה  .10.2

כוללת בתוכה את כלל הוצאותיו התמורה  .זכאי לכל תמורה נוספת הספקלכך לא יהיה 

ו/או נוספת כל תשלום או הטבה אחרת היה זכאי לקבל לא י האפשריות של הספק והספק

מוצר ו/או שירות  נסיעה, , לרבות תשלומים בעד הוצאותשירותים המבוקשיםבשל ביצוע ה

והספק מוותר  וכיוצא באלה טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"לאו של צד ג',  -ל

 וויתור מוחלט בגין כל טענה ו/או עילה ו/או דרישה בעניין זה.

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

שנים מיום חתימת ההסכם.  3צמודה לשינויי במדד בין המדד היסודי למדד הידוע בתום 

 המדד היסודי הוא המדד הידוע לתאריך החתימה על ההסכם.

ד" משמעו מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המונח "מד .10.4

המרכזית לסטטיסטיקה או אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי כל גוף או מוסד רשמי אחר, 

 או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו".

 מיום אישור החשבון בענבל.  30תמורה יהא שוטף + תשלום ה .10.5

 וסיום ההתקשרות ההתקשרותתקופת  .11

 ההתקשרות תקופת .11.1

  הסכםמיום חתימת ה ושים ושישה חודשים(שלוש שנים )שלהינו לתקופה בת  הסכםה

 ולהלן: "תקופת ההתקשרות"(.)
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 ההתקשרות תקופת להארכת אופציה .11.2

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

צרכיה וזאת להבלעדי ו דעתה לשיקול בכפוף, מלא או חלקי באופןחודשים בכל הארכה,  12

ימים לפני תום תקופת  15על רצונה להאריך את ההתקשרות, בכתב  ספקדעה למתן הוע"י 

המוארכת  ההתקשרות"(. בתקופת תקופת ההתקשרות המוארכתכאמור )להלן: " הסכםה

 זה, בשינויים המחויבים.  הסכםיחולו על הצדדים כל הוראות 

 את הביאל רשאית תהא ענבל כי בזה מוסכם, להלן 11.2-ו 11.1 בסעיף האמור על אף .11.3

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

 אחריות ופטור מאחריות .12

 הספקאין ולא יהיו כלפי ענבל כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה ו/או תביעה ו ספקמוסכם בזה כי ל

ו/או עובדיו  במפורש בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל של ענבל ו/או הנהלתובזאת מוותר 

 בביצוע התפקידים המוטלים עליהם, ובלבד שפעלו בתום לב ובמסגרת תפקידם.

 ניכוי במקור .13

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

"( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה אישור מס הכנסהבמקור או פטור הימנו )להלן: "

תהא  הסכם. בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת ההסכםקפים מעת לעת עד לתום תקופת הת

ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או מכל סכום 

 .ספקכסף שהיא חייבת בתשלומם ל

 הסכםביטול או סיום ה, הפסקה .14

, וזאת בכל הספקעם  הסכםיים את הענבל בלבד תהא רשאית לבטל ו/או להפסיק ו/או לס .14.1

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.ועת שתמצא ענבל לנכון מכל סיבה שתראה בעיניה 

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

  לאחר מתן ההודעה.מים י 10ויכנסו לתוקף ובכתב 

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

יו וחו/או מי מעובדיו ו/או של ספקבו לגרום לנזק לענבל, הקשור במישרין ו/או בעקיפין ל

 .במועד בו תקבע ענבל הסכםו/או מי מטעמו, יביא לסיום ה

ים שהשירותכל זמן  הסכםזכות לבטל את ה לא תהיה כל ספקבמפורש, כי ל אתמובהר בז .14.4

 והכל לפי קביעת ענבל ואישורה על כך בכתב. ,הושלמוטרם  המבוקשים

הכלים, המקום, המיקום, כח באמצעות  השירותים המבוקשיםמתחייב לספק את  הספק .14.5

 ידו למתן השירותים המבוקשים.-אשר הוצעו עלהאדם, התעודות והאישורים )בתוקף( 

ימים מיום הידיעה על שינוי זה  3הספק מתחייב להודיע לענבל על כל שינוי כאמור בתוך 

 ו/או על הצפי לשינוי זה. 

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

שבוצעו על ידו עד לביטול ו/או  שירותים המבוקשיםמהבעד אותו חלק  ספקתשלם ענבל ל

ל התמורה הכספית המגיעה לסילוק סופי, גמור ומוחלט של כ זה יחשבו הסכםהפסקת ה

 זה ו/או בקשר אליו. הסכםעל פי  ספקל
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זה וסיימה או ביטלה  הסכםהשתמשה ענבל בסמכות או בזכות כלשהי מאלו שהוקנו לה ב .14.7

 ספק)כולו או מקצתו( או הפסיקה את ביצועו )כולו או מקצתו(, לא תהיה ל הסכםאת ה

וע ו/או לקבל פיצוי או תשלום לא יהיה זכאי לתב הספקעילת תביעה כלשהי נגד ענבל, ו

כלשהו בעד כל נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מכך, פרט לתמורה בעד 

, הסכםשבוצעו על ידו עד למועד סיום ו/או ביטול ו/או הפסקת ה מהשירותיםאותו חלק 

 הכל לפי המקרה.

זכאית בכל אחד זה תהיה ענבל רשאית ו הסכםמבלי לגרוע מזכויותיה של ענבל לפי  .14.8

השירותים המבוקשים ביצוע מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, למסור את המשך 

 . הספקובמסמכים השונים שנעשו על ידי  תוכניותבלאחר ולהשתמש ללא הגבלה 

זה לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל על  13למען הסר ספק אין באמור בסעיף  .14.9

זה  הסכםעל פי  והתחייבויותיאת  הספקכל דין בכל מקרה בו יפר זה ו/או על פי  הסכםפי 

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

 .הספקעל ידי  הסכם, לא יחולו במקרה של הפרת הזה הסכםעל פי  ספקהמוקנות ל

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

 . הספקזה בכל עת  וללא הסכמת 

כל מידע, מסמך, נייר, הליך, פרוצדורה ו/או כל עניין אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין  .14.11

לענבל ולה בלבד. במסגרת זו זה, יהיו שייכים במלואם  הסכםלשירותים המבוקשים נשוא 

 בכל מסגרת זמן.  מתחייב להעביר כל מידע לענבל, ככל שתבקש, הספק

 שונות .15

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

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

 מקרים שיקרו לאחר מכן.

זכות , במתן ת ענבלזה ו/או על פי כל דין, רשאי הסכםמבלי לגרוע מזכויות ענבל ו על פי  .15.2

זה  הסכםחייב ו/או יהיה חייב לה ו/או על פי  הספקלקזז כנגד כל סכום ש  שימוע לספק,

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

 הינם תנאים יסודיים. 41-ו  12, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2התנאים הקבועים בסעיפים  -הפרה יסודית .16

 משלוח הודעות .17

זה לעיל תחשב  הסכםל מבואל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכ

שעות מעת שנמסרה למשלוח  72כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

  בדואר רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים.

 סמכות שיפוט .18

 המוסמכים באזור המשפט בבתי ורק אך ההינ זה הסכםל הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות

 .בלבד יפו-אביב-תל ו/או המרכז

 

 הספק  ע  נ  ב  ל
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 -יוגש חתום מחברת הביטוח רק לאחר הודעת הזכייה-

 אישור קיום ביטוחים -  נספח ב'

 
 לכבוד 

 ;ענבל חברה לביטוח בע"מ
 , איירפורט סיטי, לוד3רחוב הערבה 

 

 א.ג.נ.,
 טוחיםאישור קיום בי:  הנדון

 
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________)להלן "נותן השירותים"( 

תיקון למתן שירותי  לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר
ת ישראל כלי רכב, רכבי משימה/ממוגנים וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכים לכלי הרכב של מדינ

 , את הביטוחים המפורטים להלן: ענבל חברה לביטוח בע"מ וגופים נוספים, על פי חוזה עם  
 : מספר פוליסה:_______________ביטוח חבות המעבידים

 אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.      .1
 "ב לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(.דולר ארה 5,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך   .2
לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה   מורחבהביטוח  .3

                                                   .ויחשב כמעבידם
    היה ונטען לעניין ענבל חברה לביטוח בע"מ לשפות את  מורחבהביטוח על פי הפוליסה  .4

קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי 
 מעובדי נותן השירותים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.    

      מוסכים: מספר פוליסה:___________________ אחריות ביטוח
 מדינת  בכל תחומי  ישראל, מדינת דיני פי על מוסכים אחריות בביטוח החוקית אחריותו .1

     -: הכולל, המוחזקים והשטחים ישראל
 ;שלישי צד כלפי אחריות .א        
 ;במוסך לכלי הרכב אחריות .ב        
 .   ותיקון טיפול, לשרות אחריות .ג        

 (; שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 250,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .2
 .Cross  Liability - צולבת אחריות ףסעי ייכלל בפוליסה .3
 , קבלנים  של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .4

 ועובדיהם. משנה  קבלני
 ענבל חברה לביטוח בע"מ  ככל שייחשבו   את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .5

 .עמומט והפועלים נותן השירותים מחדלי או/ו למעשי אחראים
 יכלל

 בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:
, המשרד להגנת הסביבה –מדינת ישראל  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:   .1

 בכפוף   להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.   
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא  .2

יום לפחות במכתב רשום לחשב ענבל חברה   60מוקדמת של   אם ניתנה על  ידינו הודעה
 לביטוח בע"מ.

אנו מוותרים  על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי ענבל חברה  .3
לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת  רלביטוח בע"מ ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתו

 זדון.
פינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  נותן השירותים אחראי בלעדית כל .4

 כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן  .5

 השירותים.
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח,  .6

 ביטוחביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו  בחזקת  קיים כאשר
 במלוא הזכויות על פי הביטוח. ראשוני המזכה
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 יבוטל חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי, ככל שקיים בפוליסות .7
            

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

 בכבוד רב,                                                                                                        
                                                                     

 
                                                                    ___________________________ 

 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
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 -רק לאחר הודעת הזכייה בנקתוגש מה-
 

 )ערבות ביצוע( הסכםהאית לביצוע בנקערבות  - הסכם' לגנספח 
 ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכייה( 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, 

 הנדון: ערבות מס. _____________
(, "ים/שהמבק"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 לביטוח 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

בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמו  ,"(למדד הצמדה הפרשי" להלן )להלן:
 ענבל. עבור השירותיםבמסגרת 

 ".הערבות סכוםת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן: "הקרן הנ"ל בתוספ .2

 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .3
 משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. - "מדד המחירים לצרכן" א.
 עפ"י ערבות זו. מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל - "המדד החדש" ב.
 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - "היסודי המדד" ג.

 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת ההפרש בין  
ם יתברר כי המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד היסודי. א

 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

, _____, מיקודקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______
(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס את בנק)יש להכניס את כתובת ה

דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום האמור מאת המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו לפני יום פקיעת 
שיעורים, ובלבד שסך התשלומים הערבות. לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום סכום הערבות יכול שתיעשה ל

 לא יעלה על סכום הערבות.

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .5

כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. ) 2023, נובמברב 31ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .6
 ך הנ"ל.הדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתארי

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7
 בכבוד רב, 

 _____________________ בנקשם ה 
 _________________________סניף  
 ___מספר סניף _________________ 

 :____________________בנקחתימה של מורשיי החתימה וחותמת ה                 תאריך:_____________


