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  כללי - 1 פרק .1

 של מלאה בבעלות ממשלתית חברה הינה (המזמינה"" ו/או "ענבל)להלן: " חברה לביטוח בע"מ ענבל .1.1

 ישראל ממשלת עבור מגוונים פיננסים ושירותים ביטוחי וכיסוי ייעוץ שירותי המספקת ישראל ממשלת

 הממשלה. ומדיניות להחלטות בכפוף שבשליטתה והגופים

"( אשר הקרן הפנימיתהינו ניהול בנאמנות של הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן: "ה אחד משירותי .1.2

הוקמה במטרה להעניק כיסוי ביטוחי ליחידות הממשלתיות בהתאם למדיניות האוצר והחלטות החשב 

 הכללי.

"( ההליך" ו/או "הליך להקמת רשימה"להלן: )מפרסמת בזאת הליך להקמת רשימת מציעים  ענבל .1.3

ומזמינה מציעים פוטנציאליים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן להגיש את הצעותיהם להיכלל 

 :כדלקמן נפרדים תחומיםבשלושה ברשימת מציעים 

 שירות של מערכות גילוי וכיבוי אש.מתן שירותי תכנון, התקנה ו - תחום אקטיבי. 1

 .מפני אשפסיבי תכנון והתקנה של מיגון  ימתן שירות -תחום פסיבי . 2

 נזקים )אש ומים( בהליכי חירום. מתן שירות שיקום -תחום שיקום . 3

 ההתקשרות מטרת .1.4

 תכלולאשר  נפרדיםשלושה תחומים  ההתקשרות ענבל תקים רשימת מציעים עבור במסגרת 1.4.1

התקנת מערכות אקטיביות  - שונים; מיגון מבנים מפני אשבביצוע פרויקטים  ספקים המתמחים

)לרבות משרדי ממשלה, בתי חולים, יחידות ממשלתיות ברחבי הארץ עבור פסיבי מפני אש מיגון ו

 .פרויקטים לשיקום נזקים בחירום )אש ומים(וכן,  בתי כלא, בתי ספר ועוד(

 הספקיםעתידיות עם  ביצוע התקשרויותבחירה ולל מהווה בסיס רשימת מציעיםהליך זה להקמת  1.4.2

ואינו מבטיח הזמנת השירותים  לקבלת הליך מקדמיהליך זה הינו . יםהמוגדר מיםבתחו

 . רשימהאשר יכללו ב ספקיםרציף מכל ה השירותים בכלל או באופן

היינה בכפוף לקיום תלקבלת הצעות,  תחרותיותההפניות  ביצוע ההתקשרויות העתידיות, כאמור 1.4.3

תכלול תנאי סף  תחרותיתהליכים תחרותיים בין המציעים ברשימה באותו התחום. הפנייה ה

 בהתאם להוראות הדין רלוונטית כפי שיימצא לנכון, הכולספציפיים ו/או הצעת מחיר וכל בדיקה 

  .למציעים שתשלח התחרותיתובכפוף לאמור בפנייה 

 ההליך של היעד קהל .1.5

)הגדרת השירותים  2בפרק הידע, הניסיון והוותק כמפורט זה מופנה למציעים שהנם בעלי  הליך

  .3, אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט בפרק המבוקשים(

 

 הצעה נפרדת עבור כל תחום, עליו להגיש ביותר מתחום אחדבמידה ומציע עוסק . 

 הצעה נפרדת עבור כל במידה ומציע מעונין להגיש הצעה עבור מספר חברות בבעלותו, עליו להגיש

  .בבעלותוחברה 



 

 חתימת המציע:    _________________
 

 הקמת רשימת מציעים לתכנון והתקנה של מיגון מפני אש ושיקום נזקים בחירום עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778202, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

 4  

 הגדרות .1.6

 :הז ליךלהלן מונחים מרכזיים בה

 מציעה

: ענבל של האינטרנט מאתר ההליך טפסי את הוריד אשר מציע

WWW.INBAL.CO.IL להלן) למזמינה בכתב הצעה והגיש :
 המבוקשים השירותים את אישי באופן לתת וביכולתו"( ההצעה"

 בלפחות אחד מהתחומים שלהלן:
מערכות גילוי וכיבוי אש . מתן שירותי תכנון, התקנה ושירות של 1

 )אקטיבי(;
 . מתן שירות תכנון והתקנה של התקני מיגון מפני אש )פסיבי(;2
 . מתן שירות שיקום נזקים )אש ומים( בהליכי חירום.3

 רשימת מציעיםבספק 

עמדה בתנאי הסף במכרז עבור אחד מהתחומים  ואשר הצעת מציע
ועדת המכרזים של  ידי-על הוהצטרפותו לרשימה אושר לעיל המוגדרים

אחד התחומים המוזכרים בהמציעים  מציע יכלל כספק ברשימתה .ענבל
  מעת לעת ובהתאם לדרישה;תחרותיות לעיל ולספק תשלחנה פניות 

 תתחרותיפנייה 
פנייה וציא ענבל בהתאם לצרכיה לאחר הקמת רשימת המציעים, ת

  ;באותו התחום ברשימת המציעיםלקבלת הצעות מהספקים  תחרותית

 ;תחרותיתספק אשר זכה בפנייה  החברה הזוכה

 ;ענבל חברה לביטוח בע"מ ענבל ו/או המזמינה
 ;ועדת המכרזים של חברת ענבל ועדת המכרזים

 מסמכי הזמנה שלהלן על כל נספחיהם; מסמכי המכרז

 תחום אקטיבי
מתן שירותי תכנון, התקנה ושירות של מערכות גילוי וכיבוי אש 

 )אקטיבי(;
 ;מתן שירות תכנון והתקנה של התקני מיגון מפני אש )פסיבי( תחום פסיבי

 ;מתן שירות שיקום נזקים )אש ומים( בהליכי חירום תחום שיקום 

 מקבלי השירותים
משרדי הממשלה השונים ו/או כל גורם אחר שענבל תתבקש להעניק לו 

 את השירותים;

 נזקי חירום

 לשקמם צורך שיש ומים אש בתחומי בעיקר המדינה, לרכוש נזקים

 על אדם. לחיי סכנה להסיר ו/או נזקים החמרת למנוע במטרה בדחיפות

 אלקטרוני ציוד לניקוי מקצועי ציוד בעל וכן מיומנות בעל להיות המציע

 ;חשמל ללוחות בקרח וטיפול לניירת חירום שיקום לרבות ורפואי,

 עמוקד חירום למצי
 למתן זמין וטכנאי מזכירות שירותי כולל אשר המציע של חירום מוקד

 שעות ולאחר 17:00 עד 08:00 השעות בין הפועל מקצועיות, תשובות

 תורן; לטכנאי המפנה קולי מענה באמצעות עבודהה

 המבוקשים השירותים
ק ברשימת המציעים, ככל שיזכה ספמכלול השירותים שיסופקו על ידי 

 להזמנה זו; 2בפרק  כמפורט, מהפניות התחרותיותו באיל
על אחראי מטעם ענבל 

 ביצוע ההתקשרות
 

לשם  הבענבל ו/או כל מי שימונה מטעמ מנהלת אגף תביעות רכש ורכוש
  מעת לעת; ביצוע ההתקשרות ותפעול העבודה השוטפת

אשת הקשר בנוגע 
 להליך המכרזי

 

   בדוא"ל: בענבל, ומכרזים רכש אגף ,שרפמן מורן ד"עו

M0420@inbal.co.il. 

 להליך זמנים ותלוח .1.7

 תאריך פעילות

 2020 במרץ 22 ההליך מועד פרסום

 .2020 באפריל 16 יוםמ החל מועד ראשון להגשת ההצעות

mailto:M0420@inbal.co.il
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 תחומה אינה המציעים לרשימת ההצטרפות

 באתר קבוע באופן ותפורסם מסוימים במועדים

  ענבל. של האינטרנט

 

 מעבר לרשימה להצטרפות הצעות תתקבלנה לא מועד אחרון להגשת הצעות

 .2029 במאי 1 ליום

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

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

 לרשימה הצטרפות מועדי .1.8

אינה תחום במועדים מסוימים ההצטרפות  .2020באפריל  16 ביוםתחל ההצטרפות לרשימת המציעים 

ותפורסם באופן קבוע באתר האינטרנט של ענבל. מציע העומד בתנאי הסף של ההליך באחד מהתחומים, 

  .2029במאי  1ליום , עד להגיש את הצעתו בכל עתרשאי 

 ההתקשרות תקופת .1.9

 רותההתקש הסכם על ענבל של החתימה מיום תחל המציעים ברשימת מציע כל עם ההתקשרות תקופת

 "(.ההתקשרות תקופת)להלן:" .2029 בדצמבר 31 ליום עד ,שנים עשר של לתקופה

תהא יחסית ותותאם התקופה, במהלך  ציעים אשר יצטרפו לרשימהיובהר כי תקופת ההתקשרות עם מ

ענבל התקשרה. כך שבכל זמן נתון, לכל המשיבים  הראשונים עמם ציעיםליתרת התקופה הקבועה עם המ

  התקשרות זהה.תיוותר תקופת 

 

 ההליך מסמכי פרסום .1.10

עדכוני מועדים באתר ענבל. במידה ויהיו בעיתונות ו םפורסת רשימת המציעיםהודעה בדבר הקמת  1.10.1

בלבד ענבל האינטרנט של יפורסמו השינויים באתר  ,ההליךהבהרות ו/או תיקונים במסגרת ו/או 

 .ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל ואת המציעים

 באופן שוטף בדבר ולהתעדכן ענבל לאתר להיכנס, הצעתו הגשת טרם, החובה חלה המציע על 1.10.2

 השינויים, הבהרות ועדכונים אשר יחייבו משפטית את המציע. 

 הקשר אשת .1.11

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

 ליעד הגיעה שהפנייה לוודא החובה המציע )על IL.CO.INBAL0420@M להדוא" לכתובת בלבד בכתב תעשה

 המבוקש(.

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.12

 .שאלות המציעים תוגשנה בכתב בלבד לאשת הקשר כאמור לעיל

 

 

mailto:M0420@inbal.co.il
mailto:M0420@inbal.co.il
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 ההצעות מסירת .1.13

סגורה לתיבת המכרזים  במעטפה, 5כמפורט בהרחבה בפרק  את ההצעות להליך זה להגיש יש 1.13.1

במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, ממוקמת בדלפק הקבלה ה

על המעטפה יש . 16:00 - 08:00שעות ין ה(, ב, חגים וימי חול המועדה' )למעט ערבי חג-בימים א'

לתכנון והתקנה של מיגון בפני אש ושיקום מציעים רשימת הקמת  - 04/2020מס' "הליך לציין: 

 ."עו"ד מורן שרפמן עבור -נזקים בחירום 

 .2020 באפריל 16 מיום, החל תתאפשר בכל עת רשימת המציעיםלההצטרפות  1.13.2

רשימת ב ולהיכלל מוקדם ככל הניתן זה להליך הצעותיהם את להגיש מציעיםמומלץ בזאת ל 1.13.3

הרלוונטית  תחרותיתה הפנייה את לקבל האפשרות שתינתן להם מנת עלוזאת  מראש המציעים

 .אליהם

 בחינת ההצעות .1.14

 בקשהוועדת המשנה המוסמכת על ידי וועדת המכרזים, תביא לאישור וועדת המכרזים כל  1.14.1

 רשימת המציעים ואת המלצתה בדבר קבלתו או אי קבלתו לרשימה. להצטרפות ל

לאור ניסיון רשאית לסרב לבקשתו של מציע להצטרף לרשימת המציעים בין היתר  וועדת המכרזים 1.14.2

 . אינו מתאים להיכלל ברשימת המציעיםמו או באם מצאה כי קודם שלילי ע

המכרזים, ייכללו ברשימת המציעים, עבור  מציעים שיעמדו בתנאי הסף ואשר יאושרו על ידי וועדת 1.14.3

 הצעתם.במסגרת  נואותו צייך לדואר האלקטרוני ותימסר להם הודעה על כהתחום המבוקש, 

 שלישיים לצדדים או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא ענבל 1.14.4

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

 לפי כנדרש רישיון או היתר, אישור, מסמך כל המצאת בעניין לרבות, כן לעשות למציע לאפשר או/ו

 אישור, רישיון, מסמך שכל ובלבד, הסף בתנאי המציע עמידת הוכחת לצורך ולרבות, זההליך  תנאי

 . בו הוגשה הצעתו למועד ותחולה תוקף בעלי יהיו היתר או

 מקצועיים פרטים לבירור בנוגע גוף כלל לפנות הזכות את לעצמה שומרת, ענבל זו זכות במסגרת

 פליליים או/ו משמעתיים הליכים בדבר או/ו והיתרים רישיונות בדבר אישור או/ו המציע של

 . דין לכל בכפוף והכל, מתנהלים

מציע שוועדת המכרזים קבעה כי אינו עומד בתנאי הסף להצטרפות לרשימה ו/או קבעה כי לאור  1.14.5

לדואר  המציעים, תימסר לו הודעה על כךניסיון קודם שלילי עמו אינו מתאים להיכלל ברשימת 

 האלקטרוני אותו ציין במסגרת הצעתו .

  תחרותית פנייה - המציעים ברשימת שימוש .1.15

 . בלבד תופנה לספקים הנכללים ברשימת המציעים הצעותלקבלת  תחרותיתפנייה  1.15.1

ייקבעו מראש במסמכי הפניה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה בפניה תחרותית כזו או אחרת,  1.15.2

   שיהיו אמות מידה כספיות בלבד ו/או איכותיות בלבד ו/או שילוב של השתיים. יתכןיהתחרותית, 

. ענבל תחרותיתבכוונת ענבל להתקשר עם ספק זוכה אחד למתן השירותים המבוקשים בכל פנייה  1.15.3

השירותים המבוקשים  רשאית להתקשר גם עם מספר מציעים זוכים בהתאם לצרכיה ו/או לפצל את

 בין הספקים ברשימה.
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עמידה בתנאי סף נוספים לצורך הגשת  תחרותיתענבל שומרת לעצמה את הזכות לדרוש בכל פנייה  1.15.4

 לפרויקט. ההצע

, ולא יהיה זכאי לכל תחרותיתספק ברשימת המציעים יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בפנייה  1.15.5

 .שיפוי מענבל ו/או גורם אחר בגין הוצאות אלה

ידי ענבל. יודגש, אין בהקמת רשימת המציעים -היקף ולוחות הזמנים בכל פנייה כאמור, ייקבעו על 1.15.6

משום התחייבות כלשהי מצד ענבל לפנות למציעים הכלולים ברשימת המציעים, כולם או חלקם, 

 לקבלת הצעה או הצעות כלשהן למתן שירותים עבור ענבל.

תכנון, התקנה ושירות של התקני מיגון מפני אש )פסיבי בתחום מתן שירותי  תחרותיתפנייה  1.15.7

 :ואקטיבי(

בין המציעים הכלולים  תחרותיתרשימת המציעים תשמש את ענבל לצורך עריכת פניות  1.15.5.1

 .בתחומים שלעיל ברשימה

תשלח פנייה  - עד עשרה ספקיםתחומים שלעיל יכללו מהאחד ככל שברשימת המציעים ב 1.15.5.2

 לכל הספקים ברשימה.  תחרותית

הפנייה  - מעל עשרה ספקים תחומים שלעיל יכללומהאחד ככל שברשימת המציעים ב 1.15.5.3

קיומו של באופן אשר יבטיח  ,לפחות שונים חמישה ספקיםלבכל פעם תשלח  תחרותיתה

 ככל שניתן. ,סבב מחזורי, שוויוני והוגן ביניהם

 :בתחום של שיקום נזקים בחירום תחרותיתפנייה  1.15.8

ענבל תוכל בהתאם לשיקול דעתה, ואין חובה שתפרט את בשל העובדה כי מדובר בעבודות חירום, 

 שיקוליה, לנקוט באחת משתי הדרכים שלהלן: 

תשלח הפנייה . לשניים או יותר מהספקים ברשימת המציעים תחרותיתפנייה  הוצאת 1.15.6.1

 ,שוויוני והוגן ביניהםקיומו של סבב מחזורי, באופן אשר יבטיח  שונים, לספקיםבכל פעם 

 תכלול קבלת הצעת מחיר בהתאם לכתב כמויות. ו ככל שניתן

 בכפוף לשיקולי מרחק גאוגרפי.לספקים מסוימים הפנייה תיעשה ייתכן ו

ים באתר האירוע אולם אינה חייבת לעשות כן ויכולה לבקש נסיור קבל ענבל רשאית לנהל

 הצעות מחיר גם ללא סיור כאמור.

. ללא קבלת הצעת מחירבאופן מיידי לביצוע עבודה שימת המציעים מרספק הזמנת  1.15.6.2

הזמנת הספק תהיה בכפוף לסבב מחזורי והוגן בין הספקים ברשימה, תוך התייחסות 

 לנתונים כגון זמינות, מרחק גאוגרפי ועוד. 

 ידי השמאי המטפל.-במקרה זה, הספק יהיה כפוף למחירים שיוכתבו על

 : יכללו תחרותיתמסמכי הפנייה ה 1.15.9

מהות הפרויקט, מיקומו, דרישות טכניות מהספקים, תיאור כללי של הפרויקט ומסמך המפרט  .א

 כתבי כמויות, מפרט טכני ונתונים נוספים ככל שיידרש.

 ככל שיידרש. -נספח דרישות ביטוח  .ב

 ככל שיידרש. -נוסח ערבות ביצוע  .ג

 :לקבלת הצעות מחיר תחרותיתתיאור שלבי הפנייה ה 1.15.10

באמצעות דוא"ל לספקים הרלוונטיים ברשימת המציעים  תחרותיתענבל תפנה בפנייה : שלב א'

. ענבל שומרת לעצמה את הזכות לפנות לספק ספציפי במידה וישנן דרישות הצעותבתחום לקבלת 

 מיוחדות המחייבות זאת כדוגמת דרישות בטחוניות, נישת התמחות ועוד.
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תערוך ענבל סיור קבלנים לצורך הכרת המתחם  במידת הצורך ובכפוף לשיקול דעתה,: שלב ב'

 המיועד לביצוע הפרויקט. 

 קבלת הצעות מהספקים ברשימת המציעים. :שלב ג'

 .תחרותיתענבל תבדוק את עמידתם של הספקים בתנאי הסף ככל שיידרשו בפנייה ה :שלב ד'

 .תחרותיתבפנייה ה ת המידה שנקבעושקלול הצעות בהתאם לאמו :שלב ה'

בחירת ספק זוכה ושליחת הודעות זכיה/ דחייה לכלל הספקים שהשתתפו בפנייה  :שלב ו

 .תחרותיתה

 ככל שיידרש המציע הזוכה יידרש להציע אישור קיום ביטוחים/ ערבות. :שלב ז'

 המציעים רשימת ועדכון ניהול .1.16

וככל שתמצא לנכון בכפוף לשיקול דעתה  שנהלפחות אחת ל רשימת המציעיםאת  תעדכןענבל  1.16.1

 הבלעדי ולצרכיה.

 רשימת המציעים, תפורסם באתר האינטרנט של ענבל ותהא פתוחה לעיון הציבור.  1.16.2

אין בעריכת רשימת מציעים זו כדי למנוע מענבל לפעול בכל עת להרחבת הרשימה ולצרף מעת  1.16.3

טנציאליים נוספים, בכפוף לעת מציעים חדשים לרשימה ו/או לאתר באופן יזום מציעים פו

 לצרכיה ושיקול דעתה.

 והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה. םענבל רשאית בכל עת להוסיף/לגרוע תחומי 1.16.4

: עו"ד מורן שרפמן בדוא"לבקשות להיגרע מרשימת המציעים, יוגשו בכתב לאשת הקשר ) 1.16.5

IL.CO.INBAL0420@M ) 

שתיתן  ועדת המכרזים תהא רשאית לגרוע מציע מרשימת המציעים, גם שלא על פי בקשתו, לאחר 1.16.6

  להסכם ההתקשרות. 16 לו הזדמנות לטעון טענותיו, כמפורט בהרחבה בסעיף

ענבל תהא רשאית לבקש, מעת לעת, עדכונים של הפרטים באשר למציעים הכלולים ברשימת  1.16.7

 המציעים.

על כל שינוי ציעים יהא מחויב למסור לאשת הקשר בענבל הודעה בכתב מציע שייכלל ברשימת המ 1.16.8

 יום מהמועד שנודע לו דבר השינוי כאמור. 14וזאת תוך  שיחול אצלו ביחס לתנאי הסף

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.17

המזמינה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון, לשנות את  1.17.1

 .לבטלוו/או , להפסיקו או ההליך

או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל  המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא 1.17.2

והכל לפי שיקול  את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה, וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון

 הצעה בכל לבחור אשל הדעת שיקול שמור למזמינה כיבזאת  מובהר ספק הסר למען דעתה הבלעדי.

 . לכך בקשר תביעות או/ו טענות כל תהיינה לא ולמציעים, סבירה בלתי ההצעה אם

 שלמה שאיננה הצעה כל לדחות, חייבת לא אך, רשאית המזמינה תהא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 1.17.3

 הסופי דעתה שיקולפי -על וזאת, ההזמנה מסמכיל פי דרישות ע ערוכה שאינה או, ברורה אוו/

 .המזמינה של והבלעדי

 בדבר והצהרהעדת המכרזים והצעת המציע על ידי ו קבלתמכל זכות העומדת לה,  מבלי לגרוע 1.17.4

 בפניות כלשהי בלעדיות למציע הזוכה תקנה של ענבל לא רשימת המציעיםכרשום ב המציע

 השירותים לביצוע בלעדיות לו תקנה ולא, תהיינה וכאשר אם, התחרותיות לקבלת הצעות

mailto:M0420@inbal.co.il


 

 חתימת המציע:    _________________
 

 הקמת רשימת מציעים לתכנון והתקנה של מיגון מפני אש ושיקום נזקים בחירום עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778202, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

 9  

תהיה הזכות בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי  למזמינה. בכלל אם, כלשהוא בהיקף המבוקשים

למזמינה הזכות הבלעדית והמוחלט להתקשר עם אחר ו/או אחרים לקבלת השירותים המבוקשים. 

 רשימת המציעיםמתוך ו/או למספר מציעים מוגבל על פי שיקול דעתה הבלעדי לפנות למציע אחד 

 כיה.בהתאם לצר
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 הגדרת השירותים המבוקשים - 2 פרק .2

 ,ההזמנה מסמכיל נספחכ המצורף בהסכם לרבות זה, מכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי

 "השירותים ו/או "השירותים" )להלן: תחום כל עבור במצטבר קמןכדל הינם מהמציע הנדרשים השירותים

  .(המבוקשים"

 :להלן כמפורט הבאים מהתחומים אחד בלפחות להתמחות המציע על

 :אש וכיבוי גילוי מערכות של ושירות התקנה תכנון, שירותי מתן - אקטיבי תחום .2.1

  (.תחרותיתה בפניה המוגדר בפרויקט הכמויות לכתב )בהתאם םההתקני ביצוע .א

  רלוונטי.ו ככל בתקן, המערכת לעמידת התקנים מכון אישור הגשת .ב

 הפרטניות(. בפניות ספציפי באופן תוגדר הזמן )תקופת ולמוצר לעבודה ואחריות שירות מתן .ג

 על שנה לחצי אחת שוטפת מונעת ותחזוקה ביקורות ביצוע לרבות שירות הסכם במסגרת תיקונים .ד

 גילוי. למערכות 11 חלק 1220 ישראלי תקן פי

 ומתזים. כיבוי למערכות 1928 ישראלי תקן פי על שוטפת מונעת ותחזוקה קורתיב ביצוע .ה

 ,השירותים מקבל ו/או ענבל דרישת לפי המבוקשים השירותים למתן רלוונטי נוסף ותשיר כל .ו

 השירותים היקף את להרחיב או לצמצם הזכות שמורה לענבל ,כן כמו הבלעדי. םדעת ולשיקול

 .הבלעדי דעתה שיקול ולפי לצרכיה בכפוף ,מהמציע המבוקשים

 :אש מפני מיגון התקני של והתקנה תכנון שירות מתן - פאסיבי תחום .2.2

  (.תחרותיתה בפניה המוגדר בפרויקט הכמויות לכתב )בהתאם ההתקנים ביצוע .א

  רלוונטי.ו ככלבתקן, המערכת לעמידת התקנים מכון אישור הגשת .ב

 הפרטניות(. בפניות ספציפי באופן תוגדר הזמן )תקופת ולמוצר לעבודה אחריות מתן .ג

 ,השירותים מקבל ו/או ענבל דרישת לפי המבוקשים השירותים למתן רלוונטי נוסף שירות כל .ד

 השירותים היקף את להרחיב או לצמצם הזכות שמורה לענבל ,כן כמו הבלעדי. םדעת ולשיקול

 .הבלעדי דעתה שיקול ולפי לצרכיה בכפוף ,מהמציע המבוקשים

  .חירום בהליכי ומים( )אש נזקים שיקום שירות מתן - שיקום תחום .2.3

 הבאים בתחומים ,הצורך פי-ועל השמאי ידי-על שיוגדר כפי כמויות לכתב בהתאם שיקום עבודות ביצוע

 כדלקמן:

 .ורפואי אלקטרוני ציוד ניקוי .א

 .לניירת חירום שיקום .ב

 חשמל. ללוחות בקרח טיפול  .ג
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  כללי .2.4

 ייתנו המבוקשים והשירותים כלשהו עבודה להיקף מתחייבת איננה ענבל כי מובהר ספק הסר למען 2.4.1

 לצרכיה. בהתאם

 השירותים מקבלי עבור פרויקט לביצוע הצורך בעת המציעים רשימת מספקי יתבקשו השירותים 2.4.2

 .אירוע בקרות ו/או

 והקרן ענבל על החלות ולהנחיות תקציביות למגבלות בכפוף האמורים השירותים את תרכוש ענבל 2.4.3

 בהיקף האמורים השירותים את הזוכים מהמציעים לרכוש מתחייבת אינה ענבל ,כן כמו .הפנימית

 תהיה לא למציע .הזוכים מהמציעים שירותים בכלל לרכוש שלא הזכות את לעצמה ושומרת ,כלשהו

  .לעיל לאמור הנוגע בכל דרישה או/ו טענה כל

 דין כל הוראות ולקיים לעמוד מתחייב המציע זה, מכרז נשוא המבוקשים השירותים במסגרת 2.4.4

  .לעבודתו הקשורים השעה והוראות התקנים ,התקנות ,החוקים לרבות,

 '(ב )נספח ההתקשרות הסכםל בהתאם םשירותיה את לספק מתחייב המציעים ברשימת ספק  2.4.5

  .תחרותית יהפני בכל שיפורסמו כפי המפורטות ולדרישות הכמויות לכתב לב בשיםו

 זמן פרקי בתוך זה, בהסכם המבוקשים השירותים לביצוע זמין להיות הספק על ,חירום מצב בהינתן 2.4.6

  הבלעדי. דעתה ושיקול צרכיה לפי המזמינה ידי על שייקצבו

 במקרים .שעות 4 תוך ייעשה חירום במצב שיקום בתחום השירותים מתן אחרת, נאמר אם אלא

 לעדכן יש שעות(, 4 )תוך לעיל קבעשנ הזמן בפרק השירות ליתן אפשרות אין החירום מצב עקב בהם

 4 תוך ולבצעו השירות, לספק אפשרות אין החירום מצב בשל כי בענבל ההתקשרות על האחראי את

 הינה חירום בשעת שירות על ההכרזה ספק, הסר למען השירות. ליתן שמתאפשר מהרגע שעות

 מקום בכל ו/או תקשורתה בכלי באמור אין בלבד. ידה על ותבוצע בלבד המזמינה של דעת בשיקול

 מוחלט וויתור מוותר והמציע המזמינה חיוב משום חירום צו הוכרז כי שבדין, מקום כל לרבות אחר,

 זה. בעניין טענה כל על

   בהתאם או ,1212 הישראלי תקן הוראות פי על יינתנו ואחריות אחזקה שירות, - הפרויקט בסיום 2.4.7

 .תחרותיתה בפניה לנדרש

 האמורים השירותים את לספק ו/או להחליף ו/או לשנות רשאי יהיה לא תחרותית בפנייה זוכה מציע 2.4.8

 תהמוצע החברהש ובלבד ובכתב, מראש ענבל בהסכמת אלא ,אחרת חברה באמצעות מקצתן או

 הסכם.ב הקבועים התנאיםו המכרז תנאי בכל עמודת

 (ו/או "השירותים המבוקשים" "השירותים" )להלן:
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 סף תנאי - 3 פרק .3

 :עבור כל התחומים - כללייםתנאי סף  .3.1

  :על כל התנאים הבאים באופן מצטברבעצמו מציע העונה רשאי להגיש הצעה 

 אשר הרלוונטי( לתחום )בהתאם המבוקשים השירותים כל את להעניק המציע והתחייבות יכולת 3.1.1

 .לעיל 2 בפרק מפורטים

 או בישראל תאגיד רישום תעודת לרבות דין, פי על המתנהל מרשם בכל רישום - משפטית  ישות 3.1.2

 מורשה. עוסק תעודת

 ציבוריים, גופים עסקאות בחוק כנדרש האישורים כל בעל להיות המציע על - כדין ספרים ניהול 3.1.3

 להלן: כמפורט ("ציבוריים גופים עסקאות חוק" )להלן: 1976-התשל"ו

( שהמציע עצמו מנהל את 1אישור מפקיד מורשה או רו"ח או יועץ מס המעיד: ) -ודיווח פנקסים

פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ועל פי חוק מס 

; "חוק מס ערך מוסף"( או -)להלן ובהתאמה: "פקודת מס הכנסה" ו 1975-ערך מוסף, תשל"ו

 ניכוי מס במקור.  אישור( 2שהוא פטור מלנהלם; )

 כאמור להיות תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה.כל אישור על 

תצהיר בכתב של המציע עצמו בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים  -קיום דיני עבודה

)להלן: "חוק עובדים  1991- )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אזרים 

 א)להלן: "חוק שכר מינימום"(. המציע יצהיר כי ל 1987-זרים( ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 הורשע ביותר משתי עבירות לפי החוקים שלעיל, ואם הורשע כי במועד הגשת ההצעה חלפה שנה.

 )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א' בסימן כמשמעותו להצהירו למלא המציע על - תצהירים נספח 3.1.4

 מלאה בחתימה המסמך בסוף לחתום ',א בנספח המפורטים התצהירים על ,1971 - התשל"א חדש(,

 חתימתו. אימות לצורך דין עורך להחתים וכן

 ,רשימת המציעים במסגרת שמו לפרסום הסכמתו לתת המציע על - המציע שם לפרסום אישור 3.1.5

  ישראל. מדינת של אחרים אינטרנט באתרי ו/או ענבל של האינטרנט באתר תפורסם אשר

מתן שירותי תכנון, התקנה ושירות של לתחום אקטיבי: הגשת הצעה עבור  - מקצועייםתנאי סף  .3.2

 -מערכות גילוי וכיבוי אש

 ,הצעהה הגשת למועד שקדמו האחרונות השנים מחמש אחת בכל ותק בעל להיות המציע על - המציע ותק 3.2.1

  )אקטיבי(. אש מפני מיגון התקני של ושירות התקנה תכנון, עבודות של בתחום

 שלוש של ניסיון בעל מטעמו, מקצועי מנהל להציג המציע על - מציעה מטעם פרויקט" "מנהל הצגת 3.2.2

 מול ההתנהלות בכל הקשר איש ויהיה בפועל הפרויקט" "מנהל-כ תפקדי אשר ,בתחום לפחות שנים

  .ענבל

 היקףב פרויקטים עשרה לפחות ביצע כי להוכיח המציע על - (הקמהפעילות פרויקטים )תכנון והיקף  3.2.3

  .הצעהה הגשת למועד שקדמו חודשיםה 18 - ב  פרויקט כלל ש"ח 150,000 לפחות של כספי

 אחזקה ישירות מתןב ניסיון בעל הינו כי להוכיח המציע על - היקף פעילות של חוזי שירות ואחזקה 3.2.4

 ש"ח 0,0003 לפחות של עלותב שונים, פרויקטיםלקוחות/ עשרהל אש וכיבוי גילוי מערכות של בתחום

 .הצעהה הגשת למועד שקדמו חודשיםה 36 - ב  (לקוח/פרויקט כלל)
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 שכירים עובדים 15למציע לפחות  - האקטיבי המיגון בתחום מקצועיים שכירים עובדים כמות 3.2.5

 ם ו/או שותפים במצטבר(. י)שכיר מקצועיים בתחום המיגון האקטיבי

 כל את הכולל ,אש וכיבוי גילוי מערכות של בתחום עת בכל ייעודי חלפים מלאי למציע - חלפים מלאי 3.2.6

  .ש"ח 50,000 לפחות של בסכום וזאת ,המבוקשים השירותים מתן לשם הנדרשים והפריטים המוצרים

שירותי תכנון והתקנה של התקני מיגון מפני מתן  :עבור המציעים לתחום פסיבי  -מקצועיים תנאי סף  .3.3

 אש

 למועד שקדמו האחרונות השנים מחמש אחת בכל ותק בעל להיות עצמה( )החברה המציע על - המציע ותק 3.3.1

 אש, וחלונות דלתות של והתקנה אספקה :מאש פסיבית הגנה עבודות ביצוע של בתחום ,הצעהה הגשת

 מפני פסיבית הגנה בתחום עבודות" )להלן: נלוות עבודות וביצוע וצנרת כבלים במעברי אש חסימת ביצוע

 "(אש

 שנים שלוש של ניסיון בעל מטעמו, מקצועי מנהל להציג המציע על - מציעה מטעם פרויקט" "מנהל הצגת 3.3.2

  .ענבל מול ההתנהלות בכל הקשר איש ויהיה בפועל הפרויקט" "מנהל-כ תפקדי אשר בתחום לפחות

 של כספי היקףב פרויקטים עשר שלושה לפחות ביצע עצמה( )החברה המציע - פרויקטים פעילות היקף 3.3.3

 ביניהם כאשר ,האחרונות השנים חמשב מאש פאסיבית הגנה של בתחום פרויקט( כלל) ש"ח 50,000 לפחות

  :הבא הפירוט הפחות לכל קיים

 כנפיות חד אש דלתות חמש הפחות לכל סופקו מהם אחד בכל אשר לפחות פרויקטים ארבעה .א

 אשר ,RETROFIT קיימים בפתחים הותקנו ואשר 1212 ישראלי לתקן העונות כנפיות דו או/ו

 משקופי ביטון או RHS פרופילי עשויים עיוורים משקופים של והתקנה אספקה ,צוריי כללו

  בניה.

 כולל וצנרת כבלים במעברי אש חסימת עבודות ביצוע כללו אשר לפחות פרויקטים ארבעה .ב

 מהפרויקטים אחד בכל מ"ר 20 לפחות של בהיקף הגנה מדרכי של והתקנה אספקה ,ייצור

 .כאמור

 להלן: כמפורט והתקנה אספקה וכלל אשר לפחות פרויקטים חמישה .ג

 ידותיח 3 לפחות של בהיקף אש,ב עמידים חלונות של והתקנה אספקה של פרויקטים שני

  .לפרויקט

 לפחות של בהיקף  אש, עמידות מחיצות של והתקנה אספקה של לפחות פרויקטים שני - ובנוסף

 .לפרויקט ידותיח 3

 מ"ר 50 לפחות של בהיקף אש מחיצות/קירות הקמת של לפחות אחד פרויקט - ובנוסף

 לפרויקט.

 שירותי שיקום נזקים )אש ומים( בהליכי חירוםעבור המציעים לתחום  -מקצועיים תנאי סף  .3.4

 הגשת למועד שקדמו האחרונות השנים משלוש אחת בכל המציע )החברה עצמה( בעלת ותק - ותק המציע 3.4.1

 בתחום שיקום נזקים )אש ומים( בהליכי חירום.  ,הצעהה

 בתחום מקצועי ניסיון בעל מטעמו, מקצועי מנהל להציג המציע על - מציעה מטעם פרויקט" "מנהל הצגת 3.4.2

  .ענבל מול ההתנהלות בכל הקשר איש ויהיה בפועל הפרויקט" "מנהל-כ תפקדי אשר לפחות שנים עשר של
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 לפחות של כספי בהיקף שיקום עבודות עשרה חמש הפחות לכל ביצע עצמה( )החברה המציע -היקף פעילות  3.4.3

 נדרשה מינימליה לפירוט בהתאם ,הצעהה הגשת למועד שקדמו החודשים 36 - ב  עבודה( כלל) ש"ח 50,000

  כדלקמן:

 אלקטרוני ורפואי. ציוד של ניקוילפחות  עבודות חמש .א

 לפחות של שיקום חירום לניירת. עבודות חמש .ב

 לפחות של טיפול בקרח ללוחות חשמל. עבודות חמש .ג

 להיות המציע על ,ומים אש נזקי לאחר חשמל ולוחות אלקטרוני ציוד בניירת, טיפול למטרת - מלאי ציוד 3.4.4

 :להלן הפירוט כל את הפחות, לכל ,הכולל עת בכל ציוד מלאי בעל

  ריח(. )מפזר אחד פוגר אוויר, מסחררי שלושה לחות(, סופח )מכשיר יבשנים חמישה .א

 אירועי אחרי ניירת הקפאת ותנורי אלקטרוני וציוד לניירת ואקום תנורי לניירת, ייבוש תנור .ב

 ומים. שריפה

 יבש. לקרח העברה ואמצעי יבש קרח לייצור נהמכו .ג

שבעה ימים בשבוע כולל שבתות וחגים וכן שעות ביממה,  24 במשך עבודההמציע ערוך לבצע ה - זמינות 3.4.5

 לעיל. 2.4.6שעות כאמור בסעיף  4זמן קריאה של 
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 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים - 4 פרק .4

ומעוניין להגיש הצעתו להליך, יגיש את הצעתו במסירה ידנית לתיבת העונה על התנאים המפורטים לעיל מציע 

  .לעיל 1.13כמפורט בסעיף  םהמכרזי

בקלסר עם חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל חוצץ את הכותרת ההצעה להגיש את יש להגיש 

 :להלןהמודגשת בכל תת סעיף כמצוין 

  הליךה מסמכי - 1 חוצץ .4.1

 וחותמת במציע החתימה מורשי של תיבות בראשי חתומים כשהם הליךה מסמכי כל את להגיש המציע על

  לחתימה(. מקום ישנו עמוד כל )בתחתית המציע

 יםתצהיר נספח - 2 חוצץ .4.2

בהתאם לתחום בו מוגשת ההצעה  טופס רלוונטי -ותצהיר עמידה בתנאי סף  להזמנה' א נספח הגשת

 .נפרד(עמידה בתנאי סף )לכל תחום תצהיר 

, על 1971 -בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א על המציע להצהיר כמשמעותו 

 . אמת את חתימתו על ידי עורך דיןל וכן מלאה בחתימה תצהירהלחתום בסוף למלאו כנדרש והתצהיר, 

  מנהליים סף תנאי - 3 חוצץ .4.3

 כדין רשומה משפטית ישות הינו הזוכה כי המיעד מסמך לצרף יש - תאגיד או מורשה עוסק אישור 

 מורשה(. כעוסק ו/או כחברה רישום התאגדות/ )תעודת בישראל

 בחוק כהגדרתו מורשה פקיד אישור - במקור מס ניכוי ואישור כדין ספרים ניהול על אישור 

 חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד (מס יועץ או "חרו ,שומה )פקיד ציבוריים גופים עסקאות

 שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח נוהג ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין

 להיות יםהאישור על  במקור. מס ניכוי ואישור 1975-ו"התשל ,מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן

 .ההצעה הגשת ליום נכון יםועדכני פיםתק

  התקשרות הסכם - 4 חוצץ .4.4

חתומים כדין, בחתימה מלאה עם חותמת  בשני העתקים( ג'יש להגיש את הסכם ההתקשרות )נספח 

בעמוד האחרון של ההסכם. על המציע לחתום בתחתית כל דף מדפי ההסכם בראשי תיבות וזאת להבעת 

 הסכמתו לנוסח האמור בהם. 

 

 בהצעה אסורים שינויים

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

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

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

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

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

 והאמצעים אמינותו ניסיונו, מקצוענותו, לכישוריו, בקשר לרבות להזמנה, בהתאם שניתנו למצגים

 בכל לבדוק וכן ההתקשרות, והסכם ההזמנה מסמכי פי-על התחייבויותיו ביצוע לצורך לרשותו העומדים
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 יעמיד והמציע הרשמיים, הגורמים כל אצל בדיקה לרבות ההשתתפות, תנאי של קיומם את אחרת דרך

 דין. לכל בכפוף והכל כאמור בדיקה ויאפשר הנ"ל הפרטים את המזמינה לרשות
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 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך - 5 רקפ .5

 העבודה מהות את הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד הינו כי סבור המציע כי פירושה ההצעה הגשת .5.1

 ,הנתונים כל את בדק ,האפשרי המידע מלוא את קיבל ,הצעתו את הגיש ובטרם המבוקשים והשירותים

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

 .וחלקיו פרטיו כל על  ,זה הליך במסמכי הכלול

 .תוספת או/ו שינוי בלא והכול נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .5.2

 כי מתחייב המציע ומלאים. נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים הנתונים, כלל כי מתחייב המציע .5.3

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

 לאלתר. הצעתו לפסילת עילה

 ההצעות בחינת רךד .5.4

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

)כולל בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם  -  בדיקת המסמכים הנדרשים שלב א'

 (. וקבלת ההשלמות בקשת השלמות במקרה הצורך

. בכל תחום כפי שהוגדרו בתנאי הסף תעומד האם ההצעבהמזמינה תבחן  - תנאי סף ' בשלב 

המזמינה רשאית לפסול כל הצעה שלא עמדה בתנאי הסף ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה 

מידע לא נכון או לא מכיל כל המסמכים הנדרשים ו/או אם יתגלה כי פרט מפרטי ההצעה 

 מלא.

ידי וועדת המכרזים תביא לאישור וועדת -וועדת המשנה המוסמכת על  -בחירת המציעים  'גשלב 

 המכרזים כל הצעה שתוגש ואת המלצתה בדבר קבלתו או אי קבלתו לרשימת המציעים. 

  .סטטוס הצעתולמציע לגבי  השליחת הודע -ה הודעשליחת       ' דשלב 

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .5.5

 תוהצע הגשת לשם ענבל באתר מפורסמים והם המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל

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

 .כלשהי אחרת למטרה

 ההליך תוצאות על הודעה .5.6

 בכתובת אוו/ ,תםבהצע כמצוין ,םכתובת פי על יםמציעה לכל בכתב יימסרו ההליך תוצאות על הודעה

 תוקף כל יהיה לא כי ,אתבז מובהר  ספק הסר מעןל .זמנהלה א' בנספח המציע שציין האלקטרוני הדואר

 בכתב נמסרה אם אלא שהיא, צורה בכל המזמינה את תחייב לא והיא ,ההליך תוצאות בדבר הודעה לכל

 המזמינה את לחייב כדי ההליך בתוצאות אין כי בזאת מובהר כן זה. סעיף הוראות פי על בדוא"ל ו/או

 שיהיו. הזמנותה ובהיקפי עתידיות פרטניות בפניות לצאת
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 המציע התחייבויות - 6 פרק .6

 המציע עובדי .6.1

 ומועסקים עובדים הינם ,הפרטניות הפניות לרבות זה הליך ביצוע לצרכי עובדיו כל כי מתחייב המציע

 ההעסקה חוקי כל פי לע פועלים וכן השירותים מקבלי ו/או ענבל של ולא מציעה של הארגונית במסגרת

 ו/או המציע לבין השירותים מקבלי ו/או ענבל בין כי בזאת מובהר ספק הסר למען .חוק מכל כמתחייב

 .שהוא ואופן צורה בשום מעביד עובד יחסי יהיו ולא אין מטעמו המשנה קבלני ו/או עובדיו

 ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות .6.2

 אחראי לבדו המציע יהיה כן והנזיקין. העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע

 אף על אם זה. הסכם למטרות ידו על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או ידיו, על שיגרם נזק לכל

 באופן המציע כך על אותה  וישפה יפצה כלשהו, מעשה לעשות או בחבות, לשאת כדין, ענבל תחויב האמור

ובלבד שניתנה למציע הזדמנות להתגונן כמקובל, במידה  ,ענבל של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא

 .והדבר יתאפשר

 במציע עדכונים ו/או שינויים לגבי המציע של דיווח חובת .6.3

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

 מתן לגבי השלכות לו להיות שיכולות במציע שינוי כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש

 הודעה לתקב לאחר זו. הזמנה במסגרת הסף מתנאי באחד עמידה באי שינוי לרבות המבוקשים השירותים

 זה ובכלל לפעול כיצד להחליט הבלעדי הדעת שיקול יהיה למזמינה לעיל, כאמור שינוי לגבי מהמציע בכתב

  מהמציע. המבוקשים השירותים קבלת הפסקת של אפשרותה

 זכויות הסבת איסור .6.4

 תנאי לפי חובותיו את או זכויותיו את בעקיפין, או במישרין לזולת, להעביר ו/או להמחות רשאי אינו המציע

 ענבל. של ומראש בכתב הסכמה ללא חלקן, או כולן זה, הליך

 סודיות שמירת .6.5

 פרטניותה הפניות במסגרת אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב מטעמו עובד כל ובשם בעצמו מציעה

 שלא לאדם כאמור ידיעה כל מציע ימסור לא ענבל מהנהלת הרשאה ללא .המבוקשים השירותים וביצוע

  .לקבלה מוסמך יהיה

  ביטוח .6.6

 ,תחרותית פנייה לאותה הספציפיים הביטוחים כל את מורשה מבטח אצל לרכוש מתחייב הזוכה המציע

 והתנאים הכיסויים כל את כוללים כשהם לענבל ולהציגם מ"בע לביטוח חברה ענבל ולטובת לטובתו

  שיידרשו.



 

 חתימת המציע:    _________________
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 כלליים תנאים - 7 פרק .7

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת .7.1

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

 שהוא. ואופן

 ענבל ליווי .7.2

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

 השיפוט סמכות .7.3

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

  והמרכז. יפו אביב תל באזור המשפט בבתי

 בלעדיות העדר .7.4

 וענבל השירותים לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא הסכםוחתימה על ה הזוכים המציעים הצעת קבלת

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

 

 

 

 בכבוד רב,            

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

ולא בכתב יד  באמצעות מחשבלמלא  יש (בהתאם לתחום הרלוונטי 3עד  1טופס )נספח א' ונספח תצהירים זה 

 מופיע באתר ענבל תחת מסמכי ההליך(.  WORD)נוסח בקובץ 

על מורש/י החתימה במציע לאחר מילוי הנספח יש להדפיסו, להחתימו כדין ולצרפו כחלק ממסמכי ההזמנה. 

 לול התצהיריםמכ, על 1971-בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"אלהצהיר, כמשמעותו 

  בנספח זה.

 

ת.ז. נושא  _____________ -ו ת.ז. __________________,נושא אני הח"מ, ________________, 

__________________ מורשי החתימה מטעם ____________________, ח.פ./ ע.מ. ____________ )להלן: 

לתכנון והתקנה  רשימת מציעיםהליך להקמת את להגיש תצהיר מטעם המציע במסגרת (, מתכבד/ים בז"מציע"ה

 "ענבל" ו/או "המזמינה")להלן: של מיגון מפני אש ושיקום נזקים בחירום עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ 

 (."הליך"ה)להלן:  04/2020הליך מס'  - בהתאמה(

 

מצהיר , הנני כן אעשהעלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא כי לאחר שהוזהרתי 

 בכתב כדלקמן: בזאת

 :פרטי המציע .1

 שם המציע: ________________

 מס' ח.פ./ ע.ר. :______________

 כתובת המציע:

 רחוב ומספר: ________________ 

 עיר:_______________________ 

 טלפון : _____________________           

 תפקיד: ________________  שם איש הקשר:  ________________     

 מס' טלפון נייד של איש הקשר: _______________________________

 דוא"ל של איש הקשר:   ___________________________________  

לתשומת לבכם, לכתובת דוא"ל זו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע למכרז ולמתן השירותים 

 המבוקשים.

יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך זה ולמתן השירותים זו בלבד  דוא"ללתשומת לבכם, לכתובת 

  המבוקשים.

 החתימה של המציע מורשי .2
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 הינם:לעניין השתתפות בהליך החתימה במציע  מורשי

 

 

 :מתן השירותים המבוקשים .3

כהגדרתם באחד מהתחומים המפורטים הנני מצהיר כי ביכולתי לספק את כל השירותים המבוקשים 

אדרש לרמת  ענבלידוע לי כי בכל תקופת ההתקשרות עם חברת  .מסמכי ההזמנה באופן מצטבר ומלאב

זמינות גבוהה, לא אהיה רשאי להחליף עצמי באחר לצורך ביצוע השירותים המבוקשים ו/או להסתייע 

  באחר מטעמי. 

  :פרופיל המציע .4

  .המבוקשים השירותים בתחוםיש לתאר את פרופיל ופעילות המציע 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 :תצהיר כללי .5

הנני מצהיר כי המציע הינו תאגיד )חברה בע"מ או שותפות( או עוסק מורשה אשר עוסק  .5.1

 בתחום המוגדר. בשירותים המבוקשים

באתר האינטרנט של ענבל ו/או באתרי  יפורסםהנני מאשר ונותן בזאת את הסכמתי כי שם המציע  .5.2

אינטרנט אחרים של מדינת ישראל, ויהיו פתוחים לעיון הציבור. וזאת בהתאם להוראות תקנה 

 ולכל דין. 1993 -לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  16

לעמוד בתנאי הסף כמוגדר  הספקהשירותים המבוקשים יהא על מתן בשינוי בכל הנני מצהיר כי  .5.3

 יהא כפוף למתן אישור בכתב ומראש של ענבל. השינוי בהליך זה ו

 מורשה שם

 החתימה
 

 חתימה דוגמת ת.ז. מס' בחברה תפקיד

    

 מורשה שם

 החתימה
 

 חתימה דוגמת ת.ז. מס' בחברה תפקיד

    



 

 חתימת המציע:    _________________
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וכי קראתי את מכתבי ההבהרות, ככל שאלו  והבנתי את פרטי ההליךהנני מצהיר כי קראתי  .5.4

מבוקשים במסגרת וכי ידועים וברורים לי התנאים והשירותים ההתפרסמו במסגרת ההליך, 

 הליך זה.

מקדמי לביצוע התקשרויות לקבלת השירותים ואינו מבטיח הזמנת  ידוע לי כי הליך זה הינו הליך .5.5

. וכי ביצוע ההתקשרויות, לאחר רשימהרציף מהמציעים אשר יכללו ב השירותים בכלל או באופן

  .רשימהביהיה בכפוף לקיום הליכים תחרותיים בין המציעים  מציעיםהרשימת הקמת 

מתן את מהות נתי , הבמבוקשיםעומד בתנאי הסף ה הנניכי על ידי משמעה הגשת ההצעה  .5.6

את  תי, קיבלי זוהצעת תטרם הגש. כמו כן מצהיר כי לכל תנאי ומסכים, השירותים המבוקשים

כל טענה כי לא אין לי את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך  תימלוא המידע האפשרי, בדק

 פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה,  על כל פרטיו וחלקיו. נתיאו לא הב/ו תיידע

הנני מצהיר כי יש לי הידע, הניסיון  .ביכולתי להציע את כלל השירותים המבוקשים המפורטים .5.7

 ענבל.והכישורים הנדרשים לתת את השירותים המבוקשים, בזמינות גבוהה כלפי 

ו על נספחיההליך מהווה הסכמה מראש לכל תנאי  המציעיםלהצטרפות לרשימת הגשת הצעה  .5.8

 .והכול בלא שינוי ו/או תוספת

הנני מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי הינם משקפים  .5.9

באופן מהימן, תקף, מלא ומדויק את המציע ופועלו. ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים עלול להוות 

 לפסילת הצעתי לאלתר.עילה 

ונמסרו לצורך הגשת הצעות הינם רכושה הבלעדי של המזמינה  ההליךכל מסמכי ידוע לי כי  .5.10

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

 להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

באחד כי במידה ואבחר כמציע זוכה בהליך לפנייה תחרותית שתתבצע מתחייב : הנני ביטוח .5.11

אשר יידרשו למשך הביטוחים אהיה מחויב לקיים את כלל  ,שירותים המבוקשיםמהתחומים ב

  כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת/ות ההתקשרות המוארכת/ות.

 :העדר ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי הרשעההתחייבות ל .6

, כה בהליךאזר בזאת כי אני מתחייב במסגרת ההליך וביצוע השירותים המבוקשים במידה ואני הח"מ מצהי

  :להעדר ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי הרשעה כדלקמן

  :חובת סודיותהתחייבות ל

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

 וכן זו, התחייבות להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו אחר

 להלן. כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות המציע התחייבות סמך על
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 או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר  והואיל:

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

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

 שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1977-תשל"ז העונשין, לחוק

 הכלל למידע  הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם בקשר באו לידיעתי

 בין מידע לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול

 )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים, האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר

 (."המידע"

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

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

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

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

 .1981-התשמ"א

  :כדלקמן ענבל כלפי מתחייב אני       

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

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

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

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

 או השירותים נותן ידי על העסקתי תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .3

 במישרין בין המידע, את להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא זמן הגבלת וללא מכן לאחר

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

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

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

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

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית,

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

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

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

 ובין האמור כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת אהכתוצ שהוא כל שלישי לצד

 אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם

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

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

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

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

 ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין ,להימצא עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן שמכוח או

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

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

 וכן הצבעה, בזכות או מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק שלי לקרוב או שלי

 מיצגים/מייעצים/מציעים בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או שאני לקוח, של ענינו גם

 (.אחר" "עניין )להלן:

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

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

 לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל.

 .1981 -התשמ"א יות,הפרט הגנת וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה מהווים

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

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי

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

 זה. התחייבות

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

 .החוזה לרבות חוזה או דין כל

 :עניינים ניגוד להעדר התחייבות

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

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

 בו. חבר קרובי או שאני גוף של

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

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

 :קודמות הרשעות העדר בדברהמציע  תצהיר

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

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

לא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות לעיל ולא מתנהלת נגדם חקירה 

 .בגין עבירה מעבירות אלה למעט בעבירות תעבורה

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

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

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

 .1981 -עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"א

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

 .1981 -"אתשמ השבים ותקנת הפלילי המרשם חוק פי על הפלילי במרשם
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כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע כאמור  כמו .18

 .ענבלחברת  עם ההתקשרות תקופת כל ובמשך הצעתי הגשת מיוםה לעיל. הסכמה זו תהא תקפ

 :בעלות על מידע .7

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

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

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

 הלהשתמש במידע בעצמ תהא רשאית אשר ענבל( הינם רכושה וקניינה של ״המידע׳׳אלקטרוני )להלן: 

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

 . ענבלמיד עם דרישתה כל מידע כאמור ובכל פורמט על פי בחירת  ענבלמתחייב למסור ל המציעדעתה. 

פרסם, או אוהמידע בסודיות, ולא  ושמור את תוצאות עבודתא ימתחייב כי אני ו/או מי מטעמ הנני .2

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

 בתחום העסקת עובדיםחובות חקוקות  לקיום התחייבות .8

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

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

 מעת שישונו וכפי התקשרותה הסכם חתימת תבע שהם כפי עובדים, בהעסקת הקשורים והפסיקה החוק

  המוארכת. ההתקשרות בתקופת לרבות ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות לעת,

 ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי תצהיר .9

אני הח"מ, מר/גב'  ________________ מרח'____________________ ת.ז. _______________ 

לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 בזאת כדלקמן:

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

 חברה לביטוח בע"מ. 

 להצהיר בשם המציע כנדרש בתצהיר זה.הנני מוסמך/ת לתת  .2

ב לחוק עסקאות גופים 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -"בעל זיקה", "הורשע" ובתצהירי זה, המונחים  .3

אשר מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי  ,"(החוק" -)להלן  1976-ציבוריים, התשל"ו

 הם ברורים לי.

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

 לא ( ב לחוק2המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף במסגרת הליך זה, ההצעה  עד למועד הגשת

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה  הורשעו

, 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.31.10.2002שנעברה לאחר יום 

 לחילופין או

 בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה  הורשעוב לחוק( 2ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  מציעה

-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -לעניין זה 
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(, אולם במועד 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. חלפה שנהההתקשרות 

 או לחילופין

 בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה  הורשעוב לחוק( 2ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  מציעה

-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א עבירה לפי חוק עובדים זרים -לעניין זה 

(, אולם במועד 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. חלפה שנהלא ההתקשרות 

 

 עובדים כויות תצהיר בדבר קיום ז .10

__________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי  מס' ת.ז.נושא אני הח"מ _________________ 

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:לומר את האמת 

( שהוא הגוף המבקש המציעהנני נותן/ת תצהיר זה בשם ____________________)להלן: " .1

 וסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. "(, הנני מענבללהתקשר עם ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "

פי דיני -הנני מצהיר כי המציע מקיים ויקיים בעתיד את כלל חובותיו בעניין זכויות עובדים על .2

  העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו כמעסיק לצורך אספקת השירותים.

 :, יש לסמן את האפשרות המתאימהפירוט בדבר הרשעות בדין הפלילי  .3

  לא הורשע המציע בדין הפלילי.הצעהה הגשת למועד שקדמובשלוש השנים , 

   הורשע המציע בדין הפלילי, כדלקמן: הצעהה הגשת למועד שקדמובשלוש השנים ,

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________ 

 האפשרות המתאימה:, יש לסמן את פירוט בדבר קנסות בגין הפרת חוקי עבודה .4

 בעל )להלן: " 1981-המציע, בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א

בפסק דין חלוט בעבירה  לא הורשעו"(( וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, השליטה

פלילית אחת או יותר בגין הפרת דיני עבודה בשלוש השנים האחרונות ולא הושתו על מי מאלה 

 למכרז.  הגשת ההצעהות  בגין הפרת חוקי עבודה בשנה שקדמה למועד קנס

 

  בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר בגין  הורשעוהמציע או מי מבעלי השליטה בו

קנסות  2-הגשת ההצעות למכרז או נקנס בבשלוש השנים שקדמו למועד הפרת דיני עבודה וזאת 

 הגשת ההצעות למכרז, כדלקמן:יים שקדמו למועד ודה בשנתאו יותר בגין הפרת חוקי עב

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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שלא אעבור כל עבירה בנוגע לכל דין/הסכם/צו הרחבה המפורטים לעיל ו/או הנני מתחייב בזאת  .5

אשר יעודכנו או יתפרסמו במשך כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת, ככל 

 שתמומש.

הנני מתחייב לדווח למזמינה לגבי כל עניין הקשור בכל היתר ו/או עבירה ו/או חשד לעבירה וזאת  .6

 עניין. מיד עם היוודע ה

 הצעות  תצהיר אי תאום .11

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

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

 .פוטנציאלי אחר

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

 .הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה

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

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

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

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

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  המציע לא 

 אם כן, אנא פרט:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

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

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח
 

         
 חתימת המצהיר  שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 
 :החתום על באתי ולראיה

   

 וחותמת המציעחתימה  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 

 אישור
 

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

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני 
 את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 
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 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
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 הבהרה: 

( בהתאם לתחום בו מוגשת הצעתו 3מס'  - 1טופס רלוונטי )מס' על המציע למלא 

 .)לכל תחום תצהיר נפרד לבחינת עמידה בתנאי סף(

 תחום אקטיבי עמידה בתנאי סף לתצהיר  - 1טופס מס' 

 מתן שירותי תכנון, התקנה ושירות של מערכות גילוי וכיבוי אש

 )בתחום לעיל 2 בפרק המפורטים המבוקשים השירותים כלל את לספק המציע של ביכולתו יש כי מצהיר הנני .1

 במלואם. האקטיבי(

 בתחום המיגון האקטיבי תצהיר בדבר הותק של המציע )החברה עצמה( .2

 למועד שקדמו, האחרונות שניםהמש חמהינו בעל ותק בכל אחת )החברה עצמה( מצהיר כי המציע הנני  .א

 )אקטיבי(. אש מפני מיגון התקני של ושירות התקנה תכנון, עבודות של בתחום ,הצעהה הגשת

 שנים. עבודות הגנה אקטיבית הן: ______מס' שנות הוותק של המציע בביצוע : נא להשלים .ב

 " מטעם המציע מקצועי "מנהל פרויקט .3

 ._____________שם מנהל הפרויקט: _______: נא להשלים .א

 ._______  - מאש מיגון אקטיביבתחום ניסיון  מס' שנות: נא להשלים .ב

הינו בעל ניסיון מוכח בתחום ויהיה איש הקשר  ימתחייב בזאת כי מנהל הפרויקט המוצע מטעמ הנני .ג

 בכל ההתנהלות מול ענבל.

בעלות של  עשרה פרויקטיםהמציע ביצע לפחות הנני מצהיר כי  - (והקמההיקף פעילות פרויקטים )תכנון  .4

של מערכות גילוי  בתחום למועד הגשת ההצעהשקדמו  החודשים 18 -)לכל פרויקט(  ב ש"ח  50,0001לפחות 

 :, כמפורט להלןוכיבוי אש

שם הגוף עבורו בוצע  מס'

 הפרויקט

תאריך התחלת  תיאור הפרויקט

 וסיום הפרויקט

סך עלות 

 הפרויקט

איש קשר 

ומס' טלפון 

בגוף עבורו 

 בוצע הפרויקט

1      

2      

3      

4      



 

 חתימת המציע:    _________________
 

 הקמת רשימת מציעים לתכנון והתקנה של מיגון מפני אש ושיקום נזקים בחירום עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ
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5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

ניסיון במתן שירותי אחזקה בתחום של  בעל הנני מצהיר כי המציע - היקף פעילות של חוזי שירות ואחזקה .5

 -ש"ח )לכל פרויקט(  ב  0,0003בעלות של לפחות פרויקטים שונים  /לעשרה לקוחותמערכות גילוי וכיבוי אש 

 , כמפורט להלן:האחרונים החודשים 36

מולו שם הגוף  מס'

 ההתקשרות

תיאור 

 התקשרותה

תאריך התחלה 

 וסיום

 ההתקשרות

סך עלות 

 הפרויקט

איש קשר 

ומס' טלפון 

מולו בגוף 

 ההתקשרות

1      

2      

3      

4      

5      

6      



 

 חתימת המציע:    _________________
 

 הקמת רשימת מציעים לתכנון והתקנה של מיגון מפני אש ושיקום נזקים בחירום עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ
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7      

8      

9      

10      

 

  בתחום המיגון האקטיבימקצועיים כמות עובדים שכירים  .6

)שכירים ו/או  מקצועיים בתחום המיגון האקטיבי עובדים שכירים 15מציע לפחות הנני מצהיר כי ל .א

 שותפים במצטבר(. 

)שכירים עובדים  _______בתחום המיגון האקטיבי: __המקצועיים העובדים מס' : נא להשלים .ב

 .ו/או שותפים במצטבר(

למציע מלאי חלפים ייעודי בכל עת הכולל בין השאר גלאים, רכזות, צופרים הנני מצהיר כי  - מלאי חלפים .8

 ש"ח בתחום של מערכות גילוי וכיבוי אש.  50,000משולבי מבזקים ועוד, וזאת בסכום של לפחות 

 

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 
 עו"ד אישור

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

ולאחר  , מורשה חתימה מטעם המציע, בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי
חוק אם לא יעשה כן, אישר בפני שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך ב

 את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 
 

   

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

  



 

 חתימת המציע:    _________________
 

 הקמת רשימת מציעים לתכנון והתקנה של מיגון מפני אש ושיקום נזקים בחירום עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ
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 תחום פסיבי עמידה בתנאי סף ל - 2טופס מס' 

 מתן שירותי תכנון והתקנה של התקני מיגון מפני אש

 :בביצוע עבודות הגנה פאסיבית מאשתצהיר בדבר הותק של המציע )החברה עצמה(  .1

שקדמו למועד  בכל אחת מחמש השנים האחרונותבעל ותק  והנני  מצהיר כי המציע )החברה עצמה( הינ .א

חסימת ביצוע דלתות וחלונות אש, אספקה והתקנה של הגשת ההצעה בביצוע עבודות הגנה פסיבית מאש: 

 ."(עבודות בתחום הגנה פסיבית)להלן: " עבודות נלוותביצוע מעברי כבלים וצנרת ואש ב

 שנים. עבודות הגנה פאסיבית הן: ______מס' שנות הוותק של המציע בביצוע : נא להשלים .ב

 "מנהל פרויקט מקצועי" מטעם המציע  .2

 שם מנהל הפרויקט: _______________.: נא להשלים .א

 _.______  - מאש ניסיון בתחום הגנה פסיבית מס' שנות: נא להשלים .ב

הנני מתחייב בזאת כי מנהל הפרויקט המוצע מטעמי הינו בעל ניסיון מוכח בתחום ויהיה איש הקשר בכל  .ג

 ההתנהלות מול ענבל.

 היקף פעילות פרויקטים  .3

 ש"ח 50,000 לפחות של כספי היקףב פרויקטים עשרה שלוש לפחות ביצע עצמה( )החברההנני מצהיר כי המציע 

 .האחרונות השנים חמשב מאש פסיבית הגנה של בתחום פרויקט( כלל)

כל טבלה  .פרויקטים )בכל שלושת הטבלאות יחדיו( בתחום של הגנה פאסיבית מאש 13יש לפרט לפחות 

  .של פרויקטים אחרמתייחסת לסוג 

 :פרויקטים ארבעהיש לציין לפחות  -שכללו אספקה והתקנה של דלתות אש פירוט פרויקטים  .א

דו כנפיות העונות לתקן או /דלתות אש חד כנפיות וחמש לכל הפחות אספקה של : לכלול על כל פרויקט

ייצור, אספקה והתקנה של משקופים אשר כללו , Retrofitוהתקנתן בפתחים קיימים  1212ישראלי 

 :דלתות לפרויקט 5לפחות  -או ביטון משקופי בנייה  RHSוורים עשויים פרופילי יע

  הפרויקטתיאור  בוצע עבור 'מס
 

  

מס' דלתות 
שהותקנו 
 בפרויקט

ה תאריך התחל
וסיום 

 הפרויקט

איש קשר ומס' 
טלפון בגוף 
עבורו בוצע 

 הפרויקט
1      

2      

3      

4      

 

 



 

 חתימת המציע:    _________________
 

 הקמת רשימת מציעים לתכנון והתקנה של מיגון מפני אש ושיקום נזקים בחירום עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ
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 :פרויקטים ארבעהיש לציין לפחות  -פירוט פרויקטים שכללו ביצוע עבודות חסימת אש במעברי כבלים וצנרת .ב

מדרכי  ביצוע עבודות חסימת אש במעברי כבלים וצנרת כולל ייצור אספקה והתקנה של :על כל פרויקט לכלול

 .פרויקט לבכמ"ר  20לפחות  בהיקף שלהגנה 

  תיאור הפרויקט בוצע עבור 'מס
 

  

ה תאריך התחל מ"ר בפרויקט
וסיום 

 הפרויקט

איש קשר ומס' 
טלפון בגוף 
עבורו בוצע 

 הפרויקט
1      

2      

3      

4      

 

 : אשר כללו אספקה והתקנה כמפורט חמישה פרויקטיםפירוט של  .ג

 ;פרויקטכל יחידות ל 3לפחות בהיקף של אש, ב עמידיםאספקה והתקנה של חלונות  ושכלל םיקטירושני פ

 ;פרויקטכל יחידות ל 3ש בהיקף של אאספקה והתקנה של מחיצות עמידות בשל  יםפרויקטשני 

 .מ"ר לפרויקט 50לפחות בהיקף של הקמת מחיצות/ קירות אש לפחות של  פרויקט אחד

  תיאור הפרויקט בוצע עבור  מס'
 

  

מס' יחידות/ 
 מ"ר בפרויקט

ה תאריך התחל
וסיום 

 הפרויקט

איש קשר ומס' 
טלפון בגוף 
עבורו בוצע 

 הפרויקט

1  
חלונות 

עמידים 
 באש

 

     

2      

3  
 

מחיצות 
עמידות 

 באש
 

     

4      

הקמת  5
מחיצות/ 

קירות 
 אש

     

 



 

 חתימת המציע:    _________________
 

 הקמת רשימת מציעים לתכנון והתקנה של מיגון מפני אש ושיקום נזקים בחירום עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778202, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

 34  

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 
 עו"ד אישור

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

ולאחר  , מורשה חתימה מטעם המציע, בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני 

 נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.  את
 

   

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

  



 

 חתימת המציע:    _________________
 

 הקמת רשימת מציעים לתכנון והתקנה של מיגון מפני אש ושיקום נזקים בחירום עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ
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 מתן שירות שיקום נזקים )אש ומים( בהליכי חירום. - תחום שיקוםעמידה בתנאי סף ל - 3טופס מס' 

 :תצהיר בדבר הותק של המציע )החברה עצמה( בביצוע עבודות הגנה פאסיבית מאש .1

של כל אחת משלוש השנים האחרונות שקדמו  ת ותקבעל המצהיר כי המציע )החברה עצמה( הינהנני  .א

 בתחום השירותים המבוקשים. למועד הגשת ההצעה 

 הן: ______ שנים. בתחום שיקום נזקים בחירוםמס' שנות הוותק של המציע : נא להשלים .ב

 "מנהל פרויקט מקצועי" מטעם המציע  .2

 הפרויקט: _______________. שם מנהל: נא להשלים .ג

 _.______  - בתחום שיקום נזקים בחירוםניסיון בתחום  מס' שנות: נא להשלים .ד

בתחום של עשר שנות ניסיון הנני מתחייב בזאת כי מנהל הפרויקט המוצע מטעמי הינו בעל ניסיון מוכח  .ה

 ויהיה איש הקשר בכל ההתנהלות מול ענבל.

 בהיקף שיקום עבודות 15 ביצע עצמה( )החברה המציע כי מצהיר הנני - המציע ידי-עלעבודות שבוצעו היקף  .3

  להלן. בטבלאות כמפורט ההצעה, הגשת למועד שקדמו החודשים 36 - ב  עבודה( כלל) ש"ח 50,000 לפחות של כספי

 :של ניקוי ציוד אלקטרוני ורפואילפחות  חמש עבודות

שם הגוף עבורו בוצע  מס'

 הפרויקט

תאריך התחלת  הפרויקטתיאור 

 וסיום הפרויקט

סך עלות 

 הפרויקט

איש קשר 

ומס' טלפון 

בגוף עבורו 

 בוצע הפרויקט

1      

2      

3      

4      

5      



 

 חתימת המציע:    _________________
 

 הקמת רשימת מציעים לתכנון והתקנה של מיגון מפני אש ושיקום נזקים בחירום עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ
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 של שיקום חירום לניירת:לפחות  חמש עבודות

שם הגוף עבורו בוצע  מס'

 הפרויקט

תאריך התחלת  תיאור הפרויקט

 וסיום הפרויקט

סך עלות 

 הפרויקט

איש קשר 

ומס' טלפון 

בגוף עבורו 

 בוצע הפרויקט

1      

2      

3      

 

 לפחות של טיפול בקרח ללוחות חשמל: חמש עבודות

שם הגוף עבורו בוצע  מס'

 הפרויקט

תאריך התחלת  תיאור הפרויקט

 וסיום הפרויקט

סך עלות 

 הפרויקט

איש קשר 

ומס' טלפון 

בגוף עבורו 

 בוצע הפרויקט

1      

2      

3      

 

 ,ומים אש נזקי לאחר חשמל ולוחות אלקטרוני ציוד בניירת, טיפול למטרת מלאי ציודהנני מצהיר כי למציע קיים  .4

  שלהלן: המלאי את הפחות לכל ,הכולל

 ריח(. )מפזר אחד פוגר אוויר, מסחררי שלושה לחות(, סופח )מכשיר יבשנים חמישה  

 ומים. שריפה אירועי אחרי ניירת הקפאת ותנורי אלקטרוני וציוד לניירת ואקום תנורי לניירת, ייבוש תנור 

 יבש. לקרח העברה ואמצעי יבש קרח לייצור מכונה 

בנוסף,  שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע כולל שבתות וחגים. 24להיות זמין לעבודה מתחייב המציע  -זמינות  .5

 שעות. 4למסמכי ההזמנה, המציע מתחייב למתן השירותים במצב חירום תוך  2.4.6בהתאם לסעיף 



 

 חתימת המציע:    _________________
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 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 עו"ד אישור

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

ולאחר  , מורשה חתימה מטעם המציע, בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני 

 נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.  את
 

   

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

  



 

 חתימת המציע:    _________________
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 נספח ב'

 הסכם התקשרות
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:
 מרחוב ערבה  
 קריית שדה התעופה  
 70100נתב"ג   
  "ענבל"()להלן:  

 ;מצד אחד 
 ________________שם הספק:  ל ב י ן :

 ח.פ./ע.מ: ________________  
       :כתובת 
 ("ספק"ה)להלן:  
 ;מצד שני                                                                                                                  

  
"( במסגרת הליך פומבי רשימהההגיש בקשה להיכלל ברשימת מציעים )להלן:"והספק  הואיל

הקמת רשימת מציעים לתכנון והתקנה של מיגון מפני אש ושיקום ל 04/2020שמספרו 

 המצורפים הליךכאמור במסמכי ה, נזקים בחירום עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

 כחלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והספק מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, המיומנות והיכולת לבצע עבור ענבל את  והואיל

באופן מלא ושלם וברמה  במסמכי ההליךמכלול השירותים המבוקשים המפורטים 

 מקצועית גבוהה;

והספק מעוניין לבצע עבור ענבל את השירותים המבוקשים כהגדרתם בהסכם זה, הכול  והואיל

 בהסכם זה לעיל ולהלן;בתנאים המפורטים 

 : בתחום שלהלן וענבל מעוניינת לקבל את השירותים המבוקשים כמפורט בהסכם זה והואיל

ידי המזמינה בעת -על ושלם)י _____________________________________

 החתימה על ההסכם(.

 והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של והואיל

 הצדדים ויחסיהם המשפטיים בקשר לביצוע השירותים המבוקשים:

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא .1
 .ומחייבים כמותו זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו הסכםהמבוא ל 1.1

 ן פרשנותו.יזה נעשו למען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעני הסכםבהסעיפים כותרות  1.2
 זה על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. הסכם" הכוונה להסכםבו יופיע המונח "ה בכל מקום 1.3

  הנספחים המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו הינם: 1.4

 
 לרבות הנספחים. הפנייה להקמת רשימת ספקיםמסמכי  - 'א נספח 

 

 :ומונחים מרכזיים בהסכם זה הגדרות .2

מסמכי ההזמנה/ 
 ההליך

הקמת רשימת מציעים לתכנון והתקנה של מיגון  - 04/2020הליך מס' 
 מפני אש ושיקום נזקים בחירום עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ;



 

 חתימת המציע:    _________________
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 הסכם זה על נספחיו; הסכם התקשרות

 ספק ברשימת מציעים

מציע אשר הצעתו עמדה בתנאי הסף במכרז עבור אחד מהתחומים 
שהצטרפותו לרשימה אושרה על ידי ועדת המכרזים המוגדרים לעיל 

וענבל חתמה עמו על הסכם התקשרות, המציע יכלל כספק ברשימת 
המציעים לאחד התחומים המוזכרים לעיל ולספק תשלחנה פניות 

  פרטניות מעת לעת ובהתאם לדרישה;

 תחרותיתפנייה 
לאחר הקמת רשימת המציעים, תוציא ענבל בהתאם לצרכיה פנייה 

  ;באותו התחום ברשימת המציעיםתחרותית לקבלת הצעות מהספקים 

 ;תחרותיתספק אשר זכה בפנייה  החברה הזוכה

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

 תחום אקטיבי
מתן שירותי תכנון, התקנה ושירות של מערכות גילוי וכיבוי אש 

 )אקטיבי(;
 ;של התקני מיגון מפני אש )פסיבי(מתן שירות תכנון והתקנה  תחום פסיבי

 ;מתן שירות שיקום נזקים )אש ומים( בהליכי חירום תחום שיקום 

 מקבלי השירותים
משרדי הממשלה השונים ו/או כל גורם אחר שענבל תתבקש להעניק לו 

 את השירותים;

 נזקי חירום

 לשקמם צורך שיש ומים אש בתחומי בעיקר המדינה, לרכוש נזקים

 על אדם. לחיי סכנה להסיר ו/או נזקים החמרת למנוע במטרה בדחיפות

 אלקטרוני ציוד לניקוי, מקצועי ציוד בעל וכן מיומנות בעל להיות המציע

 ;חשמל ללוחות בקרח וטיפול לניירת חירום שיקום לרבות ורפואי,

 יעמוקד חירום למצ
 למתן זמין וטכנאי מזכירות שירותי כולל אשר המציע של חירום מוקד

 שעות ולאחר 17:00 עד 08:00 השעות בין הפועל מקצועיות, תשובות

 תורן; לטכנאי המפנה קולי מענה באמצעות העבודה

 המבוקשים השירותים
בפרק  כמפורטמכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה במכרז, 

 ;ההזמנהלמסמכי  2

 

 מהות ההתקשרות .3

באחד השירותים המבוקשים  קבלת לצורך, בלעדי לא באופן, הספק עם בזאת מתקשרת ענבל 3.1
 :בהסכם זהכאמור מהתחומים שלהלן, 

 

 מתן שירותי תכנון, התקנה ושירות של מערכות גילוי וכיבוי אש. - תחום אקטיבי. 1

 מיגון מפני אש. מתן שירותי תכנון והתקנה של התקני -תחום פסיבי . 2

 מתן שירות שיקום נזקים )אש ומים( בהליכי חירום. -תחום שיקום . 3

הספק לענבל תלוי, בין היתר, בכמות המציעים ברשימה, באיכות  ידי-עלהיקף השירותים שיסופקו  3.2
 השירות, בהצעות המחיר אשר יתקבלו מהספק ובשיקול דעתו של הגורם המקצועי בענבל. 

 כלל את מהספק להזמין ענבל את לחייב כדי זה בהסכם אין כי בזאת מובהר, ספק הסר למען 3.3
ת חלק בכל מקרה בו ענבל תחליט על קבל. מסוים בהיקף או/ו בכלל בהסכם זה כאמורהשירותים 

 והספק מוותר בזה על כל טענה ו/או עילה כנגד ענבל. מהשירותים המבוקשים מהספק 

 וזאת ם נוספיםיגם מספק שירותים לקבל הזכות את לעצמה שומרת ענבל, לעיל האמור מן לגרוע מבלי 3.4
 ראוי טעם מכל או רגישותו, ענייןה מורכבות או מיוחדת מומחיות עקב מיוחדים או חריגים במקרים

 .אחר
 לפי, אחר ספק לטיפול ולהעבירו, הספק מידי להוציא שירות אחד או יותר, רשאית ענבל, בכל רגע נתון 3.5

השירות או  שהעברת סבורה שבעטיין מיוחדות נסיבות ועקב לצרכיה ובהתאם הבלעדי דעתה שיקול
 מכל או, עניינו רגישות מורכבותו או או היקפו או גודלו או הנדרשת המומחיות עקב בין העניין חיונית

וכן לגרוע ספק מרשימת , כאמור הספק או עניין מידי שירותלהוציא . כן רשאית ענבל אחר ראוי טעם
 קשוראו /ו מקצועיותו זה ובכלל מניהולו ע"י הספק שלה רצון שביעות אי קיימת בו במקרההמציעים, 



 

 חתימת המציע:    _________________
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ייגרע במידה והספק השירותים.  מתן מאיכות רצון שביעות חוסראו /השירות או העניין ו לאופן
 הזדמנות להשמיע את טענותיו.תינתן לו ימים מראש וכן  30מהרשימה תשלח אליו הודעה 

 

 

 התחייבויות הצדדים  .4

 :מאשר, מצהיר ומתחייב בזה כלפי ענבל כדלקמן ספקה
כי הוא בעל ידע מקצועי, ניסיון ומיומנות וכן בעל ציוד, כוח אדם מיומן ובעל האמצעים הדרושים לשם  .4.1

 פי הסכם זה, ברמה מקצועית גבוהה.-ביצוע התחייבויותיו על

"( אצל גופים היתרים" -רישומים )יכונו להלן האישורים, והסמכות, השיונות, הירהכל ההיתרים,  .4.2
נתקבלו ו/או נעשו  הספקזה על ידי  הסכםהנדרשים לצורך חתימת או אחרים ממשלתיים או ציבוריים 

 כל הפרה או מחדל של תנאי כלשהו שנקבע בהיתרים כאמור. תהוהינם בתוקף מלא ולא נעש

הבין את מהות השירותים המבוקשים ו, את תנאי הסכם זה ונספחיובדק את מסמכי ההליך וקרא  כי .4.3
ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שבהסכם זה ונספחיו והוא מבין ומסכים להם, וכי יש והיקפן, 

בצורה מעולה ובהתאם  ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהסכם זה
 לכלל דרישות ענבל.

 מסרו לו מענבל. כשם שייבהתאם להנחיות העבודה  לפעול .4.4

השירותים המבוקשים, והוא כלל כי הוא בעל הידע, היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושים לשם מתן  .4.5
 מתחייב לבצעם ברמה של מיומנות, נאמנות, וזהירות מקצועית מעולה. 

מתחייב לאפשר לענבל או מי מטעמה, מעת לעת ולפי דרישה, לבחון את טיב השירותים כי הוא  .4.6
 להעביר לענבל כל חומר הקשור למתן השירותים המבוקשים.המבוקשים ו

כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה, בין על פי הסכם זה ובין על פי דין ובין אחרת, להתקשרותו עם ענבל  .4.7
 על פי הסכם זה ולמתן השירותים המבוקשים על ידו.

 עובד אחר מטעמו או כל ,בעלי השליטה -או בחברה ציבורית ,השותפים , ולמיטב ידיעתוהוא כי .4.8
 מטעמומי  אוכיום במצב של ניגוד עניינים או חשש לכך וכי לא יעמיד את עצמו  יםאינם נמצא/ואינ

במצב של ניגוד עניינים או חשש לכך עם ביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה וימנע מכל מעשה אשר 
ו יתיובהתאם להתחייבוו כמפורט בהסכם זה  הכלעלול לפגוע בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה 

 בתצהיר המצורף כחלק מההסכם. 

לאלתר, בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד ככל ויבוא לידיעתו, להודיע לענבל,  .4.9
 עניינים כלפי ענבל ו/או המדינה.

 כי האמור לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם. וידוע ל כי .4.10
לשמירת סודיות  מי מטעמואו /ו הספקלמען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבותו של  .4.11

 בתצהיר המצורף.  הםכאמור בהסכם זה על נספחיו ובהתחייבויותי
כפי שיתעדכנו מעת לעת, בכל הנוגע לקיום הוראות  -מתחייב למלא אחר הוראות כל דין  הספק .4.12

 על פיו. הסכם זה ומתן השירותים המבוקשים 

הספק מתחייב לשתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור לענבל או כל גורם אחר השותף לביצוע  .4.13
 פי הנחיות והוראות ענבל.-העבודות, והכל על

ידאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור למתן   הספק .4.14
 .לענבלבמסגרת ביצוע התחייבויותיו  על פי הסכם זה על מנת שיוכל ליישמם השירותים המבוקשים

 

 הגדרת השירותים המבוקשים  .5

 למסמכי ההזמנה. 3הגדרת השירותים המבוקשים מפורטים בפרק  .5.1

בצורה הטובה  הנדרש ממנו בקשר עם ביצוע השירותים המבוקשים מעת המזמינהספק יבצע את כלל ה .5.2
 בצרכי ענבל ובכפוף להוראותיה.  ותוהאיכותית ביותר בין היתר תוך התחשב

מובהר כי ענבל תרכוש את השירותים האמורים בכפוף למגבלות תקציביות ולהנחיות החלות על ענבל  .5.3
והקרן הפנימית. כמו כן, ענבל אינה מתחייבת לרכוש מספק ברשימת המציעים את השירותים 

שירותים מספק ברשימת האמורים בהיקף כלשהו ושומרת לעצמה את הזכות שלא לרכוש בכלל 
 המציעים. לספקים ברשימה לא תהיה כל טענה ו/או דרישות בכל הנוגע לכך.
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 (."השירותים המבוקשים")להלן וביחד:  

 

 ההתקשרות  תקופת .6

 ועד ההתקשרות הסכם על ענבל של החתימה מיום תחל המציעים ברשימת מציע כל עם ההתקשרות תקופת

  .31.12.2029 ליום

 תמורה .7

 אשרמלאה ומוחלטת של הסכום  סופית תמורה לספק תשולם, המבוקשיםהשירותים  ביצוע בעבור .7.1
 .מענבל, תשלחככל ש, שנשלחה אליו התחרותית בפנייה הספק של המחיר בהצעת יצוין

 :התשלומים ביצוע דרך .7.2

המס  חשבונית אישור מיום 30שוטף + תשלום של  השירותים יבוצע אחת לחודש בתנאיהתשלום עבור 
השמאי בתחום שיקום נזקים ידי -עלאו  ע"י המפקח )בתחום מיגון אקטיבי ופסיבי(  לתשלום במקור

 .כאשר ענבל תשלם את מלוא הסכום לספק ולא לאף גורם נוסף ,בחירום

 : מקדמה .7.3

מהמחיר בהצעת המחיר הזוכה וזאת כנגד הפקדת ערבות בנקאית  50%עד ענבל תשלם מקדמה של 
 סכום המקדמה. מלוא על 

 מהפרויקט, הזוכה לא יקבל תשלום נוסף מעבר לתשלום שניתן כמקדמה.  50%עד לאישור ביצוע של 
 ענבל תחזיר לזוכה את הערבות הבנקאית על סכום המקדמה. מהפרויקט,  50%לאחר ביצוע של מעל 

שהוגשה על ידי הקבלן הזוכה, אשר תישאר בענבל עד לסיום  וללא קשר לערבות הביצועזאת בנוסף 
ידי הזוכה )יובהר כי במסגרת הפניות הפרטניות שתשלחנה לרשימת המציעים, הזוכה -הפרויקט על

 שיפורט במסמכי הפנייה )גם ללא קבלת מקדמה כאמור((. בפנייה יידרש להפקיד ערבות ביצוע כפי
מובהר בזאת כי התמורה המפורטת בפרק זה הינה סופית ומוחלטת וכוללת בתוכה את כלל הוצאותיו  .7.4

בשל ביצוע ו/או נוספת כל תשלום או הטבה אחרת היה זכאי לקבל לא י האפשריות של הספק והספק
טלפון, או של צד ג',  -מוצר ו/או שירות ל נסיעה, , לרבות תשלומים בעד הוצאותשירותים המבוקשיםה

והספק מוותר וויתור מוחלט בגין כל טענה ו/או  וכיוצא באלה "לדואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש
 עילה ו/או דרישה בעניין זה.

מבלי לגרוע מהאמור בפרק זה, ענבל שומרת לעצמה את הזכות, בנסיבות מיוחדות, להגיע עם הספק  .7.5
נוגע לאופן תשלום התמורה שיהיו שונות משיטת התשלום המפורטת לעיל ובלבד שהללו להסכמות ב
 יהיו בכתב.

 

 תחרותית פנייה - המציעים ברשימת שימוש .8
 לקבלת הצעת מחיר תופנה לספקים הנכללים ברשימת המציעים בלבד.  תחרותיתפנייה  .8.1

 . תחרותיתבכוונת ענבל להתקשר עם ספק זוכה אחד למתן השירותים המבוקשים בכל פנייה  .8.2

ענבל רשאית להתקשר גם עם מספר מציעים זוכים בהתאם לצרכיה ו/או לפצל את השירותים 
 המבוקשים בין הספקים ברשימה.

עמידה בתנאי סף נוספים לצורך הגשת  תחרותיתענבל שומרת לעצמה את הזכות לדרוש בכל פנייה  .8.3
 .וכן לקבוע אמות מידה שהן לא רק כספיות לצורך בחירת ההצעה הזוכה הצעת מחיר לפרויקט

, ולא יהיה זכאי לכל תחרותיתספק ברשימת המציעים יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בפנייה ה .8.4
 שיפוי מענבל ו/או גורם אחר בגין הוצאות אלה.

ידי ענבל. יודגש, אין בהקמת רשימת המציעים -בכל פנייה כאמור, ייקבעו על היקף ולוחות הזמנים .8.5
משום התחייבות כלשהי מצד ענבל לפנות למציעים הכלולים ברשימת המציעים, כולם או חלקם, 

 לקבלת הצעה או הצעות כלשהן למתן שירותים עבור ענבל.

מתחייב כי הבין את השיטה בי  הספק בחתימתו על הסכם זה - תחרותיתהגגשת הצעת מחיר בפנייה  .8.6
, תצורף להסכם תחרותיתינוהלו הפניות הפרטניות כאמור. כל הצעת מחיר שתוגש במסגרת פנייה 

 זה ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 הצעה והגשת קבלנים בסיור התייצבות חובת .9

 ככל ,קבלנים בסיור להתייצב חובה חלה מסוים, בתחום המציעים מרשימת חלק המהווים הספקים על

 אליהם יישלחו אשר הפרטניות מהפניות 80% -ב וזאת לפנייה הצעה להגיש וכן מסוימת, בפנייה שיקבע

  מסוימת. שנה במהלך
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 80% -ל במעל  הצעות יגיש ולא קבלנים לסיורי יגיע לא אשר ספק לגרוע הזכות את לעצמה שומרת המזמינה

    השנה. באותה שישלחו מהפניות

 והפסיבי האקטיבי בתחום הזוכה יעהמצ מטעם קשר איש החלפת .10

 המזמינה. מול הפרויקט כמנהל ישמש אשר מקצועי קשר איש להציג המציע על ,ההזמנה במסמכי כאמור

  זה. הליך במסגרת ידו-על שהוצע הקשר איש את להחליף רשאי לא הספק ככלל,

 מנהל ענבל  של הלאישור ביאיו כך על לענבל הספק יודיע פק,הס אצל עבודתו את יסיים הקשר שאיש במקרה

 בתחום. מקצועי ניסיון בעל יהיה החדש הפרויקט מנהל כי יתחייב הספק ,אחר פרויקט

 ציוד מלאי בדיקת .11

 כמות מוגדר בו תחום כל עבור ציוד" "מלאי לבדוק האופציה לענבל המקצועיים, הסף בתנאי לנדרש בהתאם

 נדרש. מלא

 ספק כקבלן עצמאימעמד ה .12
כקבלן ספק ה יוגדר ויפעלזה  הסכםעל פי  השירותים המבוקשיםביצוע בכי  את,מובהר ומוסכם בז 12.1

"(, המדינהוצוותו לבין ענבל ו/או כל גוף ציבורי ו/או ממשלתי אחר )וביחד :" הספקבין , ועצמאי
השירותים המבוקשים נשוא יחסי עובד ומעביד בגין ביצוע לא מתקיימים ולא יתקיימו בעתיד 

 .ם זההסכ

כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף בשא יי ספקה 12.2
ו/או רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת ו/או שיגיעו ממנו במישרין או בעקיפין על פי 

 ו/או עקב קבלת תמורה בגינן.ביצוע השירותים המבוקשים הוראות כל דין עקב 
מתן השירותים עובדיו ו/או כל אדם הקשור עימו בקשר עם צוותו ושא במלוא שכרם של יי ספקה 12.3

ובכל התשלומים המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל דין. למען הסר המבוקשים 
. בגין כךתשלום כל בשום אופן ב תחייב המדינה לא תישא ולא תהאכי  ,מובהר ומוסכם בזהספק 

ספק ו/או לצד ג' לרבות צוותו בתשלום כלשהו ליל ובמידה ותחויב המדינה על אף האמור לע
בגין כלל הוצאותיו, לרבות אלך  ישפה אותו הספק שיפוי מלאו/או לכל אדם אחר כאמור,  ועובדיו

 עם דרישתמיד  לא רק: הוצאות משפטיות, הוצאות ריבית וכל הוצאה אחרת, ללא יוצא דופן,
 "(.החזרה)להלן: " הראשונההתשלום 

לנכות ו/או לקזז  מבלי לפגוע בזכויותיהם עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, המדינה תהא רשאית 12.4
על ידו כאמור  השירותים המבוקשים שיינתנובגין  ספקאת סכום ההחזר מכל תשלום המגיע ל

וכן תינתן  ימים מראש ובכתב על כוונתה לעשות כן 14ובלבד שניתנה לספק הודעה בת  זה הסכםב
 .לו הזדמנות להשמיע את טענותיו

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו  ספקה 12.5
 לצוותו, עובדיו, ובכל הקשור בנתינת השירותים המבוקשים.על פי כל דין 

 כן. דין כל והוראות זיקיןהנ, העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד ספקה 12.6
 ידו על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או, ידו על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו ספקה יהיה

, כלשהו מעשה לעשות או, בחבות לשאת, כדין ענבל תחויב האמור אף על אם. זה הסכם למטרות
 .ענבל של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן ספקה כך על אותה יפצה

 

 לצדדים שלישיים הסבת ההסכם .13

 מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן,הספק  .13.1
ואין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם  לצד שלישי,
האחראית על לכך מראש ובכתב. ה של האחראית מטעם ענבל קיבל את הסכמת םזה, אלא א
ליתן את הסכמתה כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את  או תהיה רשאית לסרב ההתקשרות

 החלטתה, או להסכים בתנאים שתמצא לנכון.

רשאית להסב את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לצדדים  ענבל תהא .13.2
י, וכן זכאית היא לשתף צדדיים שלישיים בכל אופן שתמצא שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעד

ובלבד שזכויות הספק לפי הסכם זה  ושימוש בזכויותיה על פי הסכם זה לנכון בביצוע התחייבויותיה
 לא תיפגענה.

 

 והיעדר ניגוד עניינים שמירת סודיות .14
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וכל דין  1977 -התשל"ז לחוק העונשין,  118 -ו 117זה חלות הוראות סעיפים הסכם מובהר בזה כי על  .14.1
עבירה לפי פרק  עלול להוותאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה כי  ספקידוע לאחר שיבוא במקומו. 

 .1977-ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז
זה, מתחייב הספק לשמור על נוהלי אבטחת המידע במערכת  הסכםבמסגרת ביצוע התחייבויותיו לפי  .14.2

 , ולעשות כל הנדרש ממנו, לצורך אבטחת מערכת המחשוב והמידע.להנחיות ענבל וכל דיןהתאם ב

ינקוט אמצעים כמקובל לשמירה על סודיות המידע לרבות אמצעים סבירים במשרדו לשמירה  הספק .14.3
 על חומרים רגישים.

בסוד לפי ההסכם, אם תחול על הספק או מי מטעמו חובה על פי דין לגלות מידע שהוא חייב שמירתו  .14.4
וכל להפנות בקשה לערכאה המתאימה בקשה לצו ת ענבלבאופן מיידי, כך ש ענבלהוא יודיע על כך ל

על זכויותיו לגבי  היוותר ענבלחיסיון ו / או צו מניעה לשימוש במידע. אם לא יינתן צו כאמור או אם 
י דין ויעשה כל שביכולתו מידע מסוים, יהיה רשאי הספק לגלות את אותו חלק מהמידע הדרוש על פ

 על מנת שהמידע הנמסר יישמר בסוד.

מוסכם ומוצהר כי ההתחייבויות שבסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו בתוקפן במקרה של ביטול  .14.5
אלא אם נתנה ענבל הודאה מפורשת וחתומה בכתב המאשרת הפרת ההתחייבויות כולן או  זההסכם 
 חלקן.

בנוגע לכל מידע שהובא לידיעתו במסגרת מתן השירותים  יותעל סודמתחייב לשמור הספק  .14.6
ו/או כל אדם  המבוקשים. כמו כן, הספק מתחייב כי צוות היועצים מטעמו, וכן כל עובד אחר מטעמו

אשר יקחו חלק בביצוע "( עובדיוו/או גוף ו/או שלוח ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: "
בכל הנוגע לחומר בכתב ו/או בעל פה שיגיע פדנות על סודיות ישמרו בקהשירותים המבוקשים 

לידעיתם, לרבות, שיחות, מסמכים, ניירות עבודה, חוות דעת, נתונים וכל מידע אחר אליו הם ייחשפו 
 סודיידיעה ו/או מידע כל למסור כמו כן, מתחייב הספק שלא  ,תוך כדי ביצוע השירותים המבוקשים

תוך  מעבר לביצוע השירותים המבוקשים לעשות בו שימושי ענבל ולא על יד לכךלאדם שלא הוסמך 
 "(. המידע, לפניה או לאחריה )להלן: "ההתקשרותתקופת כדי 

הספק מתחייב לשמור בסוד כל מסמך, תוכנית, שרטוט, תוכנה, הוראות עבודה, נהלי ביצוע ו / או כל  .14.7
בקשר עם ביצועו, ולרבות מסמכים ומידע מידע אחר אשר הגיע לידיעתו במהלך ביצוע הסכם זה ו / או 

שנוצרו על ידי הספק או מי מטעמו. הכל בהתאם לנהלים הנדרשים בגין השמירה על המידע, לפי רמת 
הסיווג שנקבעה לו,  על פי כל דין, נוהג, הנחיות של רשויות מוסמכות וגופים מקצועיים, ועל  פי הנחיות 

לפי המחמיר מבין אלה. התחייבות זאת תקפה גם לאחר  , כמתחייב מנסיבות ביצוע השירותים,ענבל
סיום ההתקשרות וכן בין הספק לבין קבלן משנה או כל מי שפעל מטעם הספק לעניין הסכם זה. מבלי 
לגרוע מהאמור לעיל, הספק מצהיר כי מידע זה הינו סוד מקצועי והספק מתחייב שלא למסור, להעביר 

עובדיו או מי שפועל מטעמו, מידע, מסמך, או חומר כלשהו  או לפרסם,  בין בעצמו ובין באמצעות
זה, או אגב ביצועו, ולא לעשות בהם שימוש אחר כלשהו שלא למטרות  הסכםשיגיעו אליו עקב ביצוע 

. תנאים כאמור יכללו שענבל תקבעמראש ובכתב, בתנאים  ענבל, אלא בכפוף לאישור הסכםביצוע ה
, ויוסכם ענבלמומן ע"י  הסכםכאמור תצוין העובדה כי ביצוע ה הוראה שבכל העברה, תרגום או פרסום

 בגין ההעברה, התרגום או הפרסום כאמור.  ענבלקבל תבין הצדדים על התשלומים ש
כדי לשמור על כל מידע ומסמך  הנדרשבכל אמצעי  ספקפי כל דין ינקוט העל מבלי לגרוע מאחריותו  .14.8

וכדי למנוע עיון בהם מכל  למתן השירותים המבוקשים המוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר
טחון ילכל דרישה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי ב ספקלו זאת. כן יציית ה האדם שענבל לא התיר

נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על 
 קרות האירוע.ד עם ילענבל מ הספקכך 

והמידע בסודיות, ולא יפרסם, או יעשה שימוש  וו/או מי מטעמו ישמור את תוצאות עבודת הספק .14.9
 .ענבלבכתב ומראש של  ולמטרה לה נתבקשה הרשות בלבד, כלשהו במידע, אלא ברשות מפורשת

בכל הקשור להסדרת הבטחת המידע ונוהלי  ענבל והמדינההספק מתחייב לפעול על פי הנחיות  .14.10
ף, לסימון, לאימות ולעיבוד הנתונים. הספק מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הגישה למידע, לאיסו

ותקנותיו והוא יעשה ויפעל כמתחייב מחוק זה ומכל  1981 -הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 
 חיקוק אחר בתוקף, הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שיימצא ברשות הספק. 

מועד סיום ההסכם או בהפסקתו את כל המידע, החומר מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר ב ספקה .14.11
למחוק ולהשמיד כל  ספקוהנתונים המצויים ברשותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב ה

חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע הסכם זה, כך שבידי ענבל ימצא העותק היחידי של 
 כאמור בהסכם זה על כל נספחיו. מבוקשיםהשירותים ההמידע והנתונים הנוגעים לביצוע 
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בכל דרך שהיא  , במהלך כל תקופת ההתקשרות עם ענבל,שלא לעסוק או להתקשרהספק מתחייב  .14.12
הוא, או אחד מעובדיו או שבעטיו  כלפי ענבל לפי הסכם זה, ובעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותי

ן או בעקיפין, במצב של ניגוד עשוי להימצא, במישרי העוסקים בביצוע השירותים המבוקשים,
יו של הספק, צוות "עניין אחר" ייחשבו עניינכלענבל לבין עניין אחר.  חובותיו כלפיעניינים בין מילוי 

  שהספק, בעליו או מנהליו הינם בעלי עניין בו.או של גוף  מנהליו היועצים, בעליו או
במקרה שבו לספק יש ספק לעניין קיומו של ניגוד עניינים כאמור, ידווח על כך לאחראי/ת בענבל על  .14.13

 ביצוע ההתקשרות, אשר תכריע בשאלת קיומו של ניגוד העניינים. 

שהפרתו תהווה הפרה יסודית של  מהווה תניה יסודית בהסכם בסעיף זה, על כל חלקיו,האמור  .14.14
 ההסכם.

 

 בעלות על מידע .15

מכים מכל סוג שהוא, לרבות צילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא כל המס .15.1
ו/או בדרך אחרת, בכל  הספק מענבלשקיבל  מסמכים , אוהספק עבור ענבלכנו ע״י הושזה, ההסכם 

תהיה אשר , ענבלהינם רכושה וקניינה של  (׳׳המידע״פורמט שהוא לרבות פורמט אלקטרוני )להלן: 
רשאית להשתמש במידע בעצמה ו/או באמצעות כל צד ג׳ שתבחר, לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה, וכן 

מיד עם דרישתה כל מידע כאמור  ענבלמתחייב למסור ל הספקלפי שיקול דעתה.  ותליתן למידע פומבי
מט אלקטרוני בפורענבל ל ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור, יעביר ה .ענבלובכל פורמט על פי בחירת 

לרבות  ה, כל מסמך שהוכן על ידו עבורענבל״פתוח״/לא מוגן סיסמה ובנוסף בכל פורמט אחר שתגדיר 
  חוות דעת, חוזים וכיו״ב, עם השלמתו של המסמך.

על מוצרי מדף ו/או זכויות קניין כלשהן כדי להעביר זכויות יוצרים  בהסכםאין על אף האמור בסעיף זה  .15.2
של הספק ו/או של צדדים שלישיים אשר יסופקו ו/או אשר יעשה בהם שימוש  ו/או מוצרים גנריים

 המבוקשים לידי ענבל.  במסגרת מתן השירותים
עבודה, כלים סטנדרטיים,  הוראות הסעיף לא יחולו לגבי זכויות הקניין במתודולוגיות, נהלי ושיטות .15.3

 הידוע לכלל. נרי אשר הוא ידע ג תפישותו רעיונות

 

 תסיום ההתקשרו .16

לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של  ההסכםלהביא את  תרשאי ענבלכי  אתמוסכם בז .16.1
  ימים בכתב ומראש ובכפוף לחוק. 30

ם ו/או ביטולו לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום ההסכ ספקל .16.2
למעט התמורה לה היה זכאי בגין עבודה שביצע בפועל ואשר אושרה ע"י נציג ענבל,  מכל סיבה שהיא

 ככל שזו לא שולמה עד למועד ההודעה על סיום ההסכם.
סטייה , את תקופת ההתקשרות בכל מקרה של ענבל להפסיקשל ה אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות .16.3

לכל  ענבלשל  ה, לרבות זכותהספקדי הפרת יסודית של ההסכם על ימהנדרש מהספק בהסכם זה או 
זכות הביטול תעמוד לענבל לאחר שהפרה , סעד או תרופה כלפי הצד המפר במקרה של הפרה כאמור

 .יסודית לא תוקנה בתוך שבעה ימים ממשלוח הודעה על הפרה יסודית
די ולגרוע באופן מיי לאלתר הפעילה ההתקשרות את או ההסכם את לבטל רשאית תהא ענבל, בנוסף .16.4

 המהווים להלן המפורטים האירועים מן אחד בקרות ,הבלעדי דעתה שיקול לפי את הספק מהרשימה,
 :כך על לו היוודע עם מיד לענבל יודיע ספק מקרה בכל. ההסכם של יסודית הפרה

 אינם או נכונים שאינם זה הסכם במסגרת הצהרה הצהיר או פרט ספק מסר בו במקרה .16.4.1
 הודיע לא והוא לענבל שנמסר במידע שינוי חל או/ו כוזבים או מוטעים או מטעים או מדויקים

 .השינוי קרות עם מיד  לענבל עליו

 הליכי נפתחונגד בעל השליטה בספק,  -ובחברה ציבורית ספקה מיחידי מי נגדכנגד הספק או כ .16.4.2
וההליכים אמורים  קבוע או זמני נכסים לכינוס צו ניתן או, רגל כפושט הוכרז או, רגל פשיטת

 יום מיום הודעת ענבל.  60לא בוטלו תוך 
, קבוע או זמני נכסים כינוס הליכי נפתחו או כנגד תאגיד בו הינו שותף או בעל עניין ספק נגד .16.4.3

 בפירוק כתאגיד הוכרז או, קבוע או זמני נכסים לכינוס צו נגדו הוצא או, פירוק הליכי או
 ם מיום קבלת הודעת ענבל.יו 60וההליכים אמורים לא בוטלו תוך 

 מוגבל כחייב הוכרזבעל השליטה בספק,  -ובחברה ציבורית הספק מיחידי מיהספק או  .16.4.4
 .באמצעים
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 חקירה הליכי נפתחונגד בעל שליטה בה,  -ובחברה ציבורית ספק מיחידי מי או ספק נגד .16.4.5
 .משמעתית קובלנה או, אישום כתב נגדו הוגשו או, משמעתית או, פלילית

 או פלילית בעבירה הורשע בעל שליטה בה -ובחברה ציבורית ספק מיחידי מי או ספקה .16.4.6
 . תעבורה עבירת למעט, משמעתית

 חדל או, לפעולה כשיר בלתי נעשה בעל שליטה בה -ובחברה ציבורית ספק מיחידי מי או ספקה .16.4.7
 .שהיא סיבה מכל לפעול

 .ייצג אותו לעובדאו /ו למדינהאו /ו לענבל אמון הפרת תוך פעל ספקה .16.4.8

 ספק פעל בניגוד עניינים )כמפורט  בהסכם( אם באופן כללי או באופן ספציפי.ה .16.4.9

ספק מסר את ביצוע השירותים )או חלק מהם( שהועברו לטיפולו לאחר/ים שאינו/ם ה .16.4.10
 ללא אישור מראש בכתב מענבל.  עובד/ים אצל ספק

או למדינה ו/או , אך לא רק, במידה והסב נזק לענבל ו/ובמיוחד, ברשלנות שנעשה שירות .16.4.11
שנעשה בניגוד להנחיות וגרם לענבל ו/או למדינה נזק של ממש יהווה הפרה יסודית  שירות

אחד בלבד, שהרשלנות בו לא היתה קיצונית או לא  מקרהכאמור ב שירותשל ההסכם. 
 ממקרה אחדכאמור ביותר שירות הסבה נזק של ממש לא תהווה הפרה יסודית. ואולם, 

 יהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 ענבל רשאית להוציא ספקים מרשימת המציעים במקרה של חוסר שביעות רצוןכאמור,  .16.4.12
הדורשות את גריעת הספק מרשימת  אחרותנסיבות בשל או ו/ מתפקודו של הספק

 .גם אם אלה לא פורטו בהסכם זה -המציעים

 .בכתב ההחלטת את ותנמק ההסכם ביטול על לספק בכתב תודיע ענבל .16.5

 ביטול ההסכם .16.6
 סוג מכל והחומר המסמכים את לענבל ספק ישיב, ההסכם את לבטל החליטה וענבל היה .16.6.1

כל עניין ל הקשורים"ב, וכיו ודיגיטאלית אלקטרונית מדיה באמצעות לרבות, שהוא ומין
 .  הביטול הודעת קבלת לאחר וסמוך מיד טיפל בהם בו

ובין על ידי ענבל,  הספקעם סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, בין על ידי  .16.6.2
המידע, החומר , התיקיםלענבל ועל פי הוראותיה, באופן מסודר, את כל  הספקיעביר 

והנתונים המצויים ברשותו באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החומר לענבל כאמור 
, למעט נתונים מידע והנתונים הנוגעים לשירותיםימצא בידי ענבל העותק היחידי של ה

 פי חוק.-שהספק חייב לשמור על

 ידי על הספק של עבודתו הפסקת לרבות, שהיא סיבה מכל ההתקשרות תקופת תום םע .16.6.3
 לפעול הספק מתחייב, זה הסכם פי ועל דין כל פי על ענבל של מזכויותיה לגרוע ומבלי, ענבל

 :כדלקמן

 הושלמו שטרם המטלות כל את במועדם להשלים. 

 הספק כך על יודיע, לעיל כאמור המטלות את להשלים הספק באפשרות שאין במידה 
 .זה  הסכם פי ועל דין כל פי על מזכויותיה לגרוע מבלי וזאת, לענבל מידית

 או  בדין הקבוע המועד תום עד כתוצאה מהסכם זה כל מידע שהגיע אליו על ישמור
 ענבל בהסכמת אלא יבערם ולאעד המועד אותו תקבע ענבל )לפי המוקדם מבניהם( 

 .ומראש בכתב
 הסכם מכוח ברשותו הנמצא, כלשהו חומר או כלשהו מסמך הספק יעכב לא, ההסכם בוטל .16.6.4

 ענבל לרשות יעבירם והספק, ענבל מאת, לטענתו, לו המגיע תשלום כל כנגד לא גם, זה
והכל בכפוף לשיקול  להחזיקם לזמן מסויים אלא אם כן התבקש על ידי ענבל מיידיבאופן 

 עומדתככל ש עיכבון זכות כל על בזאת מוותר הספק. ענבלדעתה הבלעדי של ענבל וצרכי 
 .דין כל  פי-על, לזכותו

 כל לספק ישולם לא, ספק עם ההתקשרות והפסקת ההסכם ביטול של במקרה כי, יודגש .16.6.5
למעט התשלום אותו חייבת ענבל לשלם בגין ביצוע או  שהוא סוג מכל תשלום או פיצוי

 השלמת אבן הדרך, ככל שלא שולם.

 

  ביטוח .17
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 םלערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילות הספקים ברשימת המציעים מתחייבים .17.1
ביטוח אחריות  ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, )לפי העניין:

מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי 
  .םכלי רכב(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על יד

כנ"ל או לחילופין לכלול קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים הזוכה  דייל ככל שיועסקו ע .17.2
 בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )תיכלל הרחבת שיפוי כלפי  הזוכה .17.3
 . (בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק ענבל חברה לביטוח בע"מ -מדינת ישראל 

ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות  יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא הזוכה .17.4
בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי  ענבל חברה לביטוח בע"מ - התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל

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

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.  

 
  יאחריות ושיפו .18

לצד  או ענבלבאחריות לכל נזק או פגיעה או אובדן או הפסד, מכל סוג שהוא, שייגרם ל ישא הספק .18.1
, או ברשלנות, בקשר עם ביצוע השירותים "בוכיוצבזדון, במרמה  שלישי, בגין מעשה או מחדל,

 ידי מי מטעמו. -ידי עובדיו, או על-פי הסכם זה, על ידו, או על-המבוקשים הניתנים על

בכל  ישאוניתנים השירותים המבוקשים לא  םבעניינענבל ו/או המדינה שבין הצדדים, כי  מוסכם .18.2
או מי מטעמו, או לצד צד  הספקתשלום, הוצאה או נזק, מכל סוג שהוא, שייגרמו לגופו או לרכושו של 

 שלישי, כתוצאה מביצועו של הסכם זה, או בקשר אליו. 

מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור בהסכם  הספק .18.3
וכן כל פעולה אחרת הקשורה  יתן ולבצע את השירותים המבוקשים, וכי הוא מתחייב לעל נספחיו זה

, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בהסכם זה ובכפוף במקצועיותבמתן השירותים המבוקשים, 
 הוראות כל דין.ול הנחיותל

או מדינת ישראל,  בגין נזק כלשהו בקשר לשירותים שהיו בטיפולו /ובכל מקרה של תביעה כנגד ענבל  .18.4
 םאשר הוגשה כנגד אחרים גופיםאו /ו ישראל מדינתאו /ו ווישפה את ענבל  הספק, יפצה הספקשל 

התביעה, עם דרישתם הראשונה, על כל סכום בו יחויבו בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין 
עורכי מלוא הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת 

 דין. 

ותיתן לו, ככל שהדבר יתאפשר, אפשרות  אמורעל הגשת תביעה ו/או דרישה כ לספקענבל תודיע  .18.5
 להצטרף להליכים המשפטיים, ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור.

ל בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על פי כ הספק .18.6
 דין לאנשים המועסקים על ידו.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק, על פי כל דין, כלפי ענבל ו/או המדינה ו/או צד שלישי,  .18.7
 אלא להוסיף עליה בלבד. 

 

 קיזוז .19

פי הסכם -בקשר למתן השירותים המבוקשים על לספקתחוב  יאתהיה רשאית לקזז מכל סכום שה ענבל .19.1
, ובלבד שניתנה מכל סיבה שהיא המדינהאו /ו הקרןו/או  ענבליחויב כלפי  הספקזה, כל סכום קצוב אשר 

 ימים מראש ובכתב על כוונתה לעשות כן. 7לספק הודעה בת 

 שינוי בגין או, ויםמס פרט לגבי הספק של שווא הצהרת בגין או, הספק ידי-על הפרתו עקב ההסכם בוטל .19.2
 המפורטים האירועים מן אחד קרות בגין או, השינוי קרות עם מיד עליו הודיע שלא הספק אצל שחל

 או/ו לענבל הספק שהסב הנזקים סכום את, תמורה לרבות, תשלום מכל להפחית  ענבל רשאית, בהסכם
 בדרך להיעשות יכולה כאמור הפחתה. ענבל ידי-על שייקבע לסכום בהתאם, כאלה שהסב ככל, למדינה

הן על ידי הספק והן על ידי ספק אחר,  מתן השירותים המבוקשים סיום למועד עד עיכבון או קיזוז של
 וכן לו ששולמו הכספים בהשבת הספק יחויב, כאמור עיכבון או קיזוז  ענבל ביצעה לא. שבא במקומו

 עם מיד, כאלה שנגרמו ככל, ההסכם ביטול עקב שנגרמו נזקים בגיןאו הקרן /ו ענבל את הספק ישפה
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ימים מראש ובכתב על כוונתה  14הודעה בת ובלבד שניתנה לספק  שתקבע לסכום ובהתאם, ענבל דרישת
 לעשות כן וכן תינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.

 

 שונות .20
מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  - מסמכי ההסכם .20.1

במלואו, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או 
שעובדים  יםספק לגבי כי יובהרבע"פ, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 

 המוסכם את נכונה וישקף יחליף זה הסכם, קודמות התחייבויותאו /ום עם ענבל  ושיש עמם הסכם כיו
 באם, קודמת התחייבותאו /ו בהסכם קשורים יהיו לא הצדדים וכי במלואו הצדדים בין והמותנה

 ההתקשרות את שיגדיר בלבד זה והוא הספק היועץ עם קודמת התקשרות כל יחליף זה הסכם. קיימים
 בין הצדדים. 

בכל מקרה של תביעה או דרישה שתוצג לענבל, הקשורה במתן השירותים המבוקשים עפ"י הסכם זה,  .20.2
 ענבל תשתף, ככל הניתן, את הספק בפרטי ההליך. 

-על ונחתם בכתב נעשה אם רק תקף יהא הכלליים בתנאים או בהסכם שינוי כל כי, הצדדים על מוסכם .20.3
 .יםהצדד של המוסמכים הנציגיםידי 

, ולא יציג עצמו כסוכן, ענבלפי הסכם זה כפעילות -לא יציג כלפי כל גורם שהוא את פעילותו על הספק .20.4
 הספק. ענבל, אלא בהתאם לייפוי הכוח או בהתאם לאישור בכתב ומראש של נציג ענבלשלוח או נציג 

 והנובעת זה הסכםפי -על פעילותו במסגרת שלא זה הסכםפי -על בתפקידו או בתוארו שימוש ייעשה לא
 .ממנו

מנהלת אגף תביעות רכש ורכוש בענבל ו/או כל מי שימונה מטעמה לשם  לצורך הסכם זה הם נציגי ענבל .20.5
 ביצוע ההתקשרות ותפעול העבודה השוטפת מעת לעת.

 

להסכם זה לעיל  מבואכל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין ב - משלוח הודעות .21
שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר  72תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

 רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

 

בעלי הסמכות  המשפט בבתי ורק אך הינה זה להסכם הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות - סמכות שיפוט .22
 יפו.-אביב-תל ו/או המרכז העניינית באזור

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

__________________     __________________ 
 המציע הזוכה       ענבל    

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

__________________       __________________ 
 2שם+ חתימה מורשה חתימה     2שם+ חתימה מורשה חתימה 

 
 

 תאריך
________________ 

 


