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. מ"בע לביטוח חברה לענבל שמורות הזכויות כל. מ"בע לביטוח חברה ענבל של רכושה הינו זה מסמ�
 מלבד שהיא מטרה לכל ,חלקי או מלא ,שימוש בו יעשה ולא ישוכפל לא, יפורס# לא בו הכלול המידע

 .זה מכרז על ענהמ
. 

 2013 ינואר
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  1 פרק

  כללי .1.1

 הפנימית הקר. מנהלת , )"המזמינה" או/ו "ענבל": להל.(מ "בע לביטוח חברה ענבל .1.1.1

 לקבלת בזאת פונה, )"הקר�" ו/או "הפנימית "הקר�: ישראל (להל. ממשלת לביטוחי

 ת תאונות,מערכות התרעשל  , שירות ותחזוקהההתקנ ,שירותי אספקה למת. הצעות

 "הצעות לקבלת הלי�" $ ו "הרכב"כלי המכוסי# בקר. הפנימית (להל.: לכלי הרכב 

  ). בהתאמה "ההלי�"ו/או 

ובי. שאר עיסוקיה  ישראל ממשלת של מלאה בבעלות ,ממשלתית חברה הינה ענבל .1.1.2

 הקר. שמנהלת את הביטוח שהינה ,הפנימית לביטוחי הממשלה מנהלת את הקר.

 וגופי#  ישראל ממשלת עבור ,ענבל הקר. מנהלת במסגרת. ישראל ממשלת של העצמי

מעניקה הקר. כיסוי לנזקי# הנגרמי# לכלי  ,כ.כמו . המדינה כנגד תביעות ,בשליטתה

 עבור שוני# פיננסי# ושירותי# ביטוחי וכיסוי ייעו0 שירותי ענבל , מספקתבנוס%רכב . 

 במגוו. הממשלה  של ביצועית כזרוע ומשמשת שבשליטתה והגופי# ישראל ממשלת

   .ופיננסיות ביטוחיות פעילויות

דרכי#, הבהמש� לאמור לעיל ולצור� צמצו# ו/או מניעה של היק% ושכיחות תאונות  .1.1.3

 של ותחזוקה, שירות התקנה ,אספקה שירותי למת.ענבל מבקשת לקבל הצעות 

 .המכוסי# בקר. הפנימית הרכב כליל ת תאונות,התרע מערכות

  הגדרות .1.2

  להל. מונחי# מרכזיי# בהזמנה זו:   .1.2.1

בפני  החברה המייצרת/משווקת מערכת התרע מציע 

  .תאונות דרכי#

מערכת התרעה בפני תאונות 

דרכי� ו/או המערכת ו/או 

  המוצר

מערכת התרעה בפני תאונות דרכי#, המפיקה 

התרעות ויזואליות וקוליות לנהג אשר מסבות את 

תשומת ליבו ועשויות למנוע תאונה אפשרית. 

המערכת מתריעה מפני תאונות הנגרמות עקב אי 

 ,שמירת מרחק, סטייה מנתיב, פגיעה באופניי#

  ובהולכי רגל. בכלי רכב אחרי#

  .ענבל חברה לביטוח בע"מ  ענבל



 

  03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"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 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794  
E-mail Address michrazim_accident_warning@inbal.co.il  
    

� 4 �  

   .הממשלה בהנהלת ענבלהקר. הפנימית לביטוחי   הקר� הפנימית

  פריסה ארצית
אזורי# הבאי#: כל אחד מהב יכולת מת. שירות

, אזור השרו., אזור לרבות אילת אזור הדרו#

   .יפו$, תל אביבוסביבתה הצפו., ירושלי#

 המכרזי# של ענבל. תעדוו  וועדת המכרזי�

 www.inbal.co.ilאתר האינטרנט הרשמי של ענבל   אתר ענבל:

  תחת לשונית "מכרזי#".

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  ההזמנה:

וענבל מציע אשר קיבל הודעת זכייה בהלי� זה  המציע/י� הזוכה/י�

   .להזמנה 'ג כנספחהמצ"ב  החוזהחתמה עמו על 

 שיסופקו על ידי המציע הזוכהותי# מכלול השיר המבוקשי� השירותי�

 להזמנה. 2כמפורט בפרק 

יחידות אשר מכוסות ו/או מטופלות בקר. הפנימית   יחידות מכוסות בקר�

כל גו% אחר לו ענבל תרצה לתת את השירותי# ו/או 

  המבוקשי#.

  מדינת ישראל.  המדינה

או ו/ מנהלת אג% תביעות רכב ורכוש בחברת ענבל מטע� ענבל מקצועי אחראי 

 .הכל מי שימונה מטעמ

  גב' מירה אשטובקר, רכזת מרכזי#  אחראי על ההלי� המכרזי
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   להלי� זמני� לוח .1.3

  

�  הפעילות  התארי

  ההלי�מועד פרסו�  27.01.13

  מועד אחרו� לשאלות הבהרה 03.02.13

  מועד אחרו� לתשובות ענבל על שאלות ההבהרה 12.02.13

  מועד אחרו� להגשת ההצעות  19.02.13

מהמועד  ימי# 90  

האחרו. להגשת 

למזמינה  .ההצעות

האופציה להארכת תוק% 

 ימי# 60ההצעה למש� 

 עלנוספי# ובמקביל 

 את להארי� המציע

 .בהתא#ערבות ההצעה 

 וערבות ההצעה תוק' ההצעה

 

 שנמנוהמזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדי#   

, ולא תהיה למי מהמציעי# כל טענה ו/או דרישה באתר ענבל למציעי#פורס# לעיל, בהודעה שת

  בקשר לכ�.

  ההתקשרות תקופת .1.4

 עשרי# וארבעה( חודשי# 24 של קופה לת תקופת ההתקשרות ע# המציע הזוכה תהיה .1.4.1

"תקופת להל.: (על ידי הצדדי#  החוזהמועד חתימת המתחילה ב )שנתיי# – חודשי#

  .)"התקשרותה

 :ההתקשרות תקופת הארכת .1.4.2

המבוקשי#  השירותי# למת. ההתקשרות תקופת את להארי� האופציהשמורה  לענבל

נוספי#  חודשי# 24 עדשל  לתקופה, הצרכיל ובכפו% הבלעדי דעתה שיקולל בכפו%

 ההתקשרות תקופת": להל.(חלק# או כול# , )נתיי#ש –חודשי# עשרי# וארבעה(

 .)"המוארכת



 

  03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"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 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794  
E-mail Address michrazim_accident_warning@inbal.co.il  
    

� 6 �  

  ההלי� מסמכי פרסו� .1.5

הבהרות ו/או עדכוני מועדי# ו/או יפורסמו באתר ענבל. במידה ויהיו  מכרזמסמכי ה .1.5.1

ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל יפורסמו השינויי# באתר  מכרז,תיקוני# במסגרת ה

  .ענבל ואת המציעי#

 לאתר להיכנס ,המכרז משלבי שלב ובכל, הצעתו הגשת טר#, החובה חלה המציע על .1.5.2

עדכוני# אשר יחייבו ההבהרות וההשינויי#,  באופ. שוט% בדבר ולהתעדכ. ענבל

הבהרות הלשינויי#,  בהתא# יגיש את הצעתו שלא משפטית את המציע. מציע

 להיפסל. עלולההצעתו , עדכוני#, במידה ואכ. פורסמוהו

  הקשר שיא .1.6

 ,מכרזי# רכזת, אשטובקר מירההגב'  ההינ זה למכרזהקשר מטע# ענבל בכל הקשור  שתא

ובכתובת  70100רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג בבית ענבל,  תיושבה

זו ייעשו  הזמנההפניות בגי. . כל michrazim_accident_warning@inbal.co.ilאלקטרונית:

  .בענבל פנייתו קבלתלוודא  החובה חלההמציע  לע .מיילה באמצעותהקשר בכתב בלבד   שתלא

  ובירורי� שאלות העברת נוהל .1.7

תשובות   03.02.13ליו# הקשר כאמור לעיל וזאת עד  תאשל בלבדשאלות המציעי# תוגשנה בכתב 

 ענבלרק תשובות בכתב באתר ענבל.  באתרבמכתב הבהרות  פורסמנהת ההבהרה לשאלות

  .הצדדי#תחייבנה משפטית את 

  ההצעות מסירת .1.8

במשרדי המזמינה בבית ענבל,  סגורהיש למסור את ההצעות, כמוגדר להל., במעטפה  .1.8.1

"המועד (להל.:  14:00שעה ב, 19.02.13ליו#  עדברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, 

 ). האחרו� להגשת ההצעות"

 את יגיש במכרז, להשתת% והמעוניי. להל. 3 בסעי% המפורטי# התנאי# על העונה מציע .1.8.2

 כדלקמ.: מעטפות 3 באמצעות הצעתו
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 פומבי מכרז" עליה: ירשו# וכ. המלא, שמו את המציע יציי. גבה על –1 מס' מעטפה .1.8.2.1

שירותי אספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מערכות  למת� � 02/2013 'מס

 העתק המציע יכניס זו במעטפה "המכרז מסמכי – 1 מס' מעטפה � התרעת תאונות

 .5.1$5.6 פי#בסעי המפורטי# המסמכי# מכל אחד

 פומבי מכרז" :עליה ירשו# וכ. המלא שמו את המציע יציי. גבה על $ 2 'מס מעטפה .1.8.2.2

שירותי אספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מערכות  למת� 02/2013 'מס

 עותק המציע יכניס זו במעטפה "כספית הצעה � 2 'מס מעטפה �התרעת תאונות 

 ב' נספח – המחיר הצעת טופס גבי על 5.7 בסעי% כנדרש הכספית הצעתו של אחד

 .להזמנה

שירותי  למת� 02/2013 'מס פומבי מכרז" המציע ירשו# גבה על – 3 מס' מעטפה .1.8.2.3

 להציע הזמנה � אספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מערכות התרעת תאונות

 .2 'מס מעטפה ואת 1 'מס מעטפה את המציע יכניס זו במעטפה "הצעות

 כי מובהר לכ� ובהתא# ,המכרז מסמכי לשאר הכספית ההצעה שבי. בהפרדה המציע לב תשומת

 ההצעה טופס של צילומי# או העתקי# לרבות ,כלשה# כספיי# נתוני# 1 'מס במעטפה לכלול אי.

  .ממנו חלק כל או ,הכספית

 לא ,לעיל שנקבעו והשעה למועד עד המכרזי� לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש .1.8.3

 המכרזי#, חובת לתקנות (ב)20 משנה תקנת להוראות בהתא# תידונה ולא תתקבלנה

 ").התקנות" (להל.: $1993תשנ"גה

 /אוו טענה כל מלהעלות מנועי# יהיו המציעי# וכי לערעור ניתנת לא זו סוגיה כי להדגיש נבקש

 /אוו זה בעניי. ענבל של סמכויותיה הפעלת ע# בקשר ,שה. וסוג מי. מכל דרישה /אוו תביעה

  .כאמור סמכות הפעלת של מהשלכותיה כתוצאה

  ההצעה תוק' .1.9

נוספי# א# חברת  ימי# 60, או  ההצעות להגשתמהמועד האחרו.  ימי# 90 הינותוק% ההצעה 

  .מראש ובכתב על הארכת המועד ודיעתענבל 

  הצעה ערבות .1.10

1  35,000ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, בס� של על המציע להמציא לענבל  .1.10.1

"), להבטחת מלוא הצעהערבות אל% שקלי# חדשי#) (להל.: " השיוחמ שלושי#(

  .זו ההתחייבויותיו של המציע על פי הזמנ
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הנערב/המבקש הרשו# בכתב  .מאת בנק ישראלי $ ענבלת2צא לטובת  ההצעהערבות  .1.10.2

  הערבות לקיו# המכרז חייב להיות המציע עצמו.

  .זמנהלה 'דכנספח תהיה בנוסח המצור%  ערבות ההצעה .1.10.3

אלא א#  ימי# מהמועד האחרו. להגשת הצעות  90הערבות לקיו# המכרז תהא תקפה  .1.10.4

(ואז ימי# נוספי#  60 $באת הארכתה ו/או את הארכת תוק% הצעת המציע  ענבלדרשה 

 בהתא# ),המכרז לקיו# הערבות תוק% המציע יהיה מחויב להארי� במקביל את

  .זו בהזמנה לאמור

  ביצוע ערבות .1.11

) 1אל%  שבעי# וחמישה1 ( 75,000יתבקש להמציא לענבל ערבות בנקאית על ס�  הזוכההמציע 

 חוזהל 'בכנספח  %ההתקשרות. נוסח ערבות הביצוע מצור חוזהעל פי  התחייבויותיו להבטחת

  לחוזה. 10היה בהתא# לאמור בסעי% יההתקשרות ו

  כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.12

המזמינה רשאית, על פי שיקול דעתה, כפי שתמצא לנכו., לשנות את המכרז, להפסיקו  .1.12.1

או לבטלו וכל זאת בכפו% לכ� שקיימת הצדקה מקצועית/מערכתית/אחרת לכ� ו/או 

  עקב שינוי מדיניות/נהלי# וכו'.

בשי# לב לאמור לעיל, מודגש בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא,  .1.12.2

לקבלת השירותי# ע# כל גור#  חוזהברת לעצמה את הזכות להתקשר והיא שומ

שתמצא לנכו., ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליכי 

ההזמנה, וא% לפרס# הזמנה חדשה, וכל פעולה נוספת שתמצא לנכו., וכל זאת בכפו% 

לכ� שקיימת הצדקה מקצועית/מערכתית/אחרת לכ� ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלי# 

  וכו'.

מובהר בזאת, כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה א#  למע. הסר ספק .1.12.3

  הינה בלתי סבירה, ולמציעי# לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכ�. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא המזמינה רשאית, א� לא חייבת, לדחות כל הצעה  .1.12.4

המכרז, וזאת עפ"י שאיננה שלמה ו/או ברורה ו/או שאינה ערוכה על פי דרישות מסמכי 

  שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.

המזמינה תהא רשאית, א� לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או  .1.12.5

לצדדי# שלישיי# בדרישה להמציא מידע נוס% ו/או הבהרות ו/או הסברי# ו/או 
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השלמות ביחס להצעתו של המציע ו/או לאפשר למציע לעשות כ., לרבות בעניי. 

או רישיו. כנדרש לפי תנאי מכרז זה, ו/היתר  ו/או אישור ו/או מצאת כל מסמ�ה

ולרבות לצור� הוכחת עמידת המציע בתנאי הס%, ובלבד שכל מסמ�, רישיו., אישור או 

  היתר יהיו בעלי תוק% ותחולה למועד האחרו. להגשת הצעות. 

מתנאי מכרז זה המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לוותר על קיו# דרישה או תנאי  .1.12.6

אשר אינ# מהותיי# ואשר אי. בה# כדי לפגוע בעיקרו. השוויו. והכל לפי שיקול דעת 

  וועדת המכרזי# של המזמינה.

כלשהוא והכל ייקבע  הזמנת שירותי#יובהר כי בכל מקרה ענבל אינה מתחייבת להיק%  .1.12.7

 על פי שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה.

 את שיקוליה יתר בי. לשקול, חייבת לא א�, רשאית תהא המזמינה כי מובהר עוד .1.12.8

 שבוצעו קודמות עבודות לרבות, דומות עבודות בביצוע ניסיונו, המציע של מקצועיותו

של  והכלכלית הארגונית כולתולרבות בחינת י אחרי# ציבוריי# גופי# עבור או/ו עבורה

  ..לנכו שתמצא כפי ,אחר נימוק או/ו שיקול כלהמציע ו/או 

 או/ו המציע ע# הרע ניסיונה עקב, רשאית המזמינה, לה העומדת זכות מכל לגרוע מבלי .1.12.9

, ביותר הטובה היא שהצעתו למציע זה מכרז נשוא העבודות את למסור שלא, היכרותה

 . י#המציע בי.מ

 שהצעתו למציע זה מכרז נשוא העבודות את למסור שלא המזמינה רשאית תהיה כ. .1.12.10

 דעתה שיקול פי ועל, שתערו� בדיקות פי על, לה יתברר א# וזאת, ביותר הטובה היא

 נהאי המזמינה ,כ. כמו  .המציע ע# רע ניסיו. יש אחרי# ציבוריי# לגופי# כי, המקצועי

והכל בכפו% לצרכיה ולשיקול דעתה  ,א# בכלל ,כלשהו עבודה להיק% מתחייבת

 הבלעדי.

  הדרוש הזוכי� המציעי� מספר .1.13

  בכוונת ענבל להתקשר ע# מציע זוכה אחד בהלי� זה.  .1.13.1

 של הצרכי# גידול בשל א#, זוכה מציע בעזיבת(א#  ענבל ידי על הצור� שיעלה ככל .1.13.2

 בהלי� שהשתת% למציע לפנות הזכות שמורה למזמינה) אחרת סיבה מכל וא# ענבל

 השירותי# למת. עמו להתקשר מנת על וזאת בהלי� הזוכי# המציעי# בי. נכלל ולא

 אל ענבל תפנה אלו במקרי# כי יובהר. המציע של להסכמתו בכפו% והכל המבוקשי#

 מ. לגרוע מבליבמקו# הגבוה ביותר מבי. המציעי# שלא זכו בהלי�.  שדורג המציע

 ולענבל, לעיל כאמור לפעול המכרזי# וועדת של התחייבות משו# באמור אי., האמור
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 דעתה שיקולפי ל והכל הס% בתנאי שעמדו אחרי# למציעי# לפנות ג# הזכות שמורה

 .צרכיה ולפי הבלעדי

 משנה קבלני .1.14

עזר בקבלני משנה ו/או בכל יהמציע הזוכה יוכל להבמפורש ובמודגש כי  אתמוסכ# בז .1.14.1

של ענבל ובכפו% לחתימת קבל.  מראש ובכתב אד# אחר מטעמו א� ורק באישור

על התחייבות לסודיות וכ. על  המשנה ו/או כל אד# אחר מטע# המציע הזוכה

 הזמנה זו על נספחיה.התחייבויות נוספות כאמור ב
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  2  פרק

  המבוקשי� השירותי� הגדרת .2

   כדלקמ. הינ# מהמציע הנדרשי# השירותי#

  כללי .2.1

 למניעתמערכות התרעה להתקשר ע# מציע אשר יספק, יתקי. ויתחזק מעוניינת  ענבל .2.1.1

(להל.:  לעיל  1.2כמוגדר בסעי%  הפנימית המכוסי# בקר.בכלי רכב תאונות דרכי# 

 ).בכלל הרכבי# – "המערכות"ברכב אחד,  – "המערכת"

במיקו# ע"פ דרישת  ,התקנת המערכת בכלי הרכב ע"פ דרישה מעת לעת 2.1.1.1

 .מקבלי השירותי#

. 1.2פריסה ארצית כאמור בסעי% ב. השירות יינת. תיקוני# למערכתשירות  2.1.1.2

 .לעיל

פריסה ארצית כאמור בסעי% ב .תינת. התחזוקה תחזוקה שוטפת של המערכת 2.1.1.3

 . לעיל.1.2

  המערכת עדכניות .2.2

שהינה המערכת העדכנית והאיכותית ביותר שקיימת  המציע יציע מערכת אחת בלבד

 ., של אותו היצר.בשוק

  מערכות שדרוג .2.3

תחזוקת המערכת תכלול שדרוגי תוכנה למערכת החדישה ביותר הקיימת בשוק של  .2.3.1

כלומר, במידה ויצר. המערכת יבצע שדרוגי תוכנה במערכת בהווה ו/או אותו היצר.. 

בעתיד (במהל� תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת) ו/או יהיה קיי# 

דג# חדיש יותר של אותו היצר., ידאג המציע הזוכה לשדרג את התוכנות של המערכות 

מת בשוק של אותו מנת שיהיו תואמות למערכת החדישה ביותר הקיי$הקיימות על

היצר.. אי שדרוג התוכנה במערכת יהווה עילה לביטול חוזה ההתקשרות מול המציע 

 הזוכה.

לאחר תו# תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת, יבצע המציע הזוכה  .2.3.2

 .כפי שיוסכ# בי. הצדדי# מראש שדרוגי# למערכת בתשלו#
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  שיירכשו המערכות כמות .2.4

המערכות שיירכשו על ידי היחידות מספר למע. הסר כל ספק, מובהר בזאת כי  .2.4.1

ו/או   כפו% למגבלות תקציביות החלות על המדינההממשלתיות השונות ו/או ענבל הינו 

. בהתא#, ענבל שומרת המערכות כאמורלכל החלטה אחרת של המדינה ביחס לרכישת 

 לרכוש כלל את המערכת.לעצמה את הזכות שלא 

 ושירות אחריות ,תחזוקה .2.5

מיו#  חודשי# 12למש� של היצר. או היבוא.  המערכת שתוצע תכלול אחריות מלאה .2.5.1

 .רכישת המערכת

או בתוכנה. האחריות מחייבת את ו/האחריות תכלול כיסוי כנגד ליקויי# בחומר  .2.5.2

לש# פעולת המערכת  ,המציע הזוכה בתיקו. או בהחלפת המערכת במידת הצור�

 לאה. בצורה תקינה ומ

בתשלו#, כל המציע הזוכה יספק שירות תיקוני# ותחזוקה מעבר לתקופת האחריות  .2.5.3

  עוד ענבל תהיה מעוניינת בכ�.

בפריסה ארצית כאמור  עבודה,תו� שני ימי  ייעשה ,שיידרש ככל, התיקוני# ביצוע .2.5.4

 .בקר.הקשר ביחידות המכוסות  אישובתיאו# מול  לעיל 1.2בסעי% 

(הדו"ח יישלח  הבאי# הפרטי# את תכלול אשר ממוחשבת רשימה ינהל הזוכה המציע .2.5.5

  ):בכל בקשת תשלו# לנציג ענבל

  בו הותקנה המערכת. כלי רכברישוי של כל  מספר .2.5.5.1

  .היחידה ש# .2.5.5.2

 .התקנה תארי� .2.5.5.3

  התקשרות לאחר התקנה .2.6

איש הקשר ביחידה ובתיאו# מול כלי הרכב במקו# הימצאות  תבוצעהתקנת המערכת  .2.6.1

  .המכוסה

  .הזמנההמיו# קבלת  ימי עסקי# 7 יהיההתקנה הזמ.  .2.6.2
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בהתא# לכל התנאי#  ושירות תיקוני# ו/או החלפת המערכת לאחר אירוע תאונתי יהי .2.6.3

  המפורטי# בהזמנה זאת על כל נספחיה.

  זכיה לאחר פיילוט .2.7

לבדיקת איכות המערכת  ,מערכות לניסיו. 20 $ המציע הזוכה מתחייב לספק לענבל כ .2.7.1

  . בכל התנאי# אשר פורטו בהזמנה זאת ובהצעתו ועמידתו

כלי רכב במספר בענבל וכלי רכב מספר ב תוהניסיוני המערכות את יתקי. הזוכה המציע .2.7.2

 מכוסות, בהתא# לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל. היחידות ב

ובתאו# מראש ע# איש הקשר של  השירותי# מקבלי דרישת"פ ע מיקו# ההתקנה יהיה .2.7.3

 היחידה המכוסה.

 במידת הצור�.למערכות הניסיוניות יספק שירותי תיקו. ותחזוקה מציע הזוכה ה .2.7.4

  ימי#, בהתא# לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל. 30הפיילוט ייער� לתקופה של עד  .2.7.5

תנאי# ביעריכו את איכותה ועמידתה בכל תנאי הזמנה זאת ו ,המשתמשי# במערכת .2.7.6

   .מראש ע"פ שאלו. מובנה ואחיד שיסופק לה# ע"י ענבל ,הצעהאשר פורטו ב

זאת ושפורטו בהצעתו  בהזמנהבמידה והמציע הזוכה לא יעמוד בתנאי# המפורטי#  .2.7.7

האמור לעיל  שלא לרכוש את המערכות וא% לבטל ההתקשרות עמו.תהא ענבל רשאית 

  אינו גורע מכל סעד אחר אשר עומד לענבל ע"פ כל די..

מערכת לא יהיו שבעי רצו. מהמערכת תהא ענבל רשאית שלא במידה והמשתמשי# ב .2.7.8

  למציע הזוכה לא תהיה כל טענה בנוגע לעניי. זה. לרכוש את המערכות.

  )."השירותי� המבוקשי�"או  "השירותי�"להל.: (

  

 להזמנה) 'ב נספח( הצעת המחיר .2.8

 

  הצעת המחיר של המציע תכלול את הרכיבי# הבאי#:

 התקנתה, שירות תיקוני# ותחזוקה לשנה.עלות קניית המערכת,  .2.8.1

עלות קניית המערכת תכלול ביצוע שדרוגי# בכל תקופת ההתקשרות ותקופת  .2.8.2

 ההתקשרות המוארכת.
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ותחזוקה לכל שנה נוספת מעבר לשנה הראשונה ועד לשנה תיקוני# עלות שירות  .2.8.3

 .הרביעית

 העברת המערכת מרכב לרכב. עלות .2.8.4

לרכוש שירותי תיקו. ותחזוקה מעבר לשנת ענבל ו/או היחידה תהא רשאית שלא  .2.8.5

 האחריות הראשונה.

 אופ� התשלו� .2.9

ר ע"י איש לעיל, אשר תאוש 2.5.5התשלו# יבוצע לאחר קבלת חשבונית בצירו% דו"ח כאמור בסעי% 

  .45, בשוט% + הקשר ביחידה וע"י ענבל
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  3 רקפ

  הס' תנאי .3

  : במצטבר הבאי#, על כל התנאי# מציע העונה בעצמורשאי להגיש הצעה 

 תצהירי� נספח .3.1

  .תצהירי# נספח – להזמנה א' נספח  הגשת

להצהיר כמשמעותו בסימ. א' לפרק ב' לפקודת הראיות (נוסח חדש), למלא ועל המציע  .3.1.1

, לחתו# בסו% המסמ� בחתימה 'א המפורטי# בנספח, על התצהירי# 1971 –התשל"א 

  מלאה וכ. להחתי# עור� די. לצור� אימות חתימתו.

  השירותי# המבוקשי# במלוא#. את לתת יכולת בעל הינו כי להצהיר המציע על .3.1.2

על המציע להצהיר כי המערכת המוצעת הינה מערכת התרעה בפני תאונות דרכי#,  .3.1.3

המפיקה התרעות ויזואליות וקוליות לנהג אשר מסבות את תשומת ליבו ועשויות 

עקב אי שמירת  למנוע תאונה אפשרית. המערכת מתריעה מפני תאונות הנגרמות

  מרחק, סטייה מנתיב, פגיעה באופניי#, בכלי רכב אחרי# ובהולכי רגל.

פונקציות נוספות כמפורט יישומי#/על המציע להצהיר כי המערכת מאפשרת ביצוע  .3.1.4

  בהצעתו.

של אותו  בשוק, הקיימת ביותר העדכנית המערכת הינה מערכתלהצהיר כי ה המציע על .3.1.5

  היצר..

  קוד� ניסיו� .3.2

התקנות של מערכת להתרעת תאונות בכלי רכב  1,000להגיש תצהיר כי ביצע לפחות על המציע 

   .בשנה אשר קדמה למועד הגשת הצעתו בישראל

  היצר� מטע� הסמכה .3.3

המציע מוסמ� מטע# יצר. המערכת המוצעת למכירה, התקנה, שירות תיקוני# ותחזוקה של 

  המערכות.
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  התקנה יכולת .3.4

המוצעת נית. להתקי. בכל סוגי כלי הרכב הפרטיי# והמסחריי# המציע יצהיר כי את המערכת 

  טו. וכמו כ., נית. להתקינ# באוטובוסי#. 4עד 

  לרכב מרכב העברה יכולת .3.5

  .להעביר את המערכת מרכב לרכב ביכולתוהמציע יצהיר כי 

  המערכת ופירוק התקנה לתיקו�, גיאוגרפית פריסה .3.6

, בכל חלקי האר0ותחזוקה תיקו.  ,פירוקהמציע יצהיר כי ביכולתו לתת שירות התקנה, 

  לעיל. 1.2בהתא# לפריסה הארצית כאמור בסעי% 

  כדי� אישורי� .3.7

 $1976על המציע להיות בעל כל האישורי# כנדרש בחוק עסקאות גופי# ציבוריי#, התשל"ו

  ").חוק עסקאות גופי� ציבוריי�(להל.: "
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  4 פרק

  ההצעה מבנה .4

 ההצעה מבנה .4.1

  .שלהל� 5בפרק כמפורט  כלל המסמכי#על ההצעה להכיל את 

  ההצעה של העותקי� מספר .4.2

אותו יש להגיש בשני עותקי# החוזה בעותק אחד למעט את על המציע להגיש את הצעתו 

לרבות  בשלמותה מההצעהלמקור  נאמ.העתק  ברשותו להשאיר המציע על. כדי.חתומי# 

  .על כל נספחיוהחוזה 

  ההצעה על חתימה .4.3

בראשי תיבות בכל עמוד  חתומהמלאה והמציע יגיש את ההזמנה על כל נספחיה  .4.3.1

 ובחתימה מלאה בכל מקו# שנדרש.

  לעיל.  5הצעת המציע תכיל את כל מסמכי ההזמנה והנספחי# הנדרשי# כמפורט בפרק  .4.3.2

לא יגיש את כל המסמכי# חתומי# ומלאי# כנדרש עשוי לגרו# לפסילת אשר מציע  .4.3.3

  .הצעתו

בכל מקו#  (א# רלוונטי) המציעהמציע יחתו# חתימה מקורית מלאה ביחד ע# חותמת  .4.3.4

  .בו התבקש

  ההצעה מילוי .4.4

למציע אסור לשנות בכל דר� שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעי# בהזמנה על נספחיה,  .4.4.1

זאת והוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה א� ורק על גבי המסמכי# הכלולי# בהזמנה 

 על נספחיה.

ובנספחיו  חוזההכל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההזמנה על כל נספחיה, בתנאי  .4.4.2

ו/או כל הסתייגות על ידי תוספת בגו% המסמכי#, או במסמ� נפרד, או בכל דר� אחרת, 

   . הצעתועלולי# לגרו# לפסילת 
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  5 פרק

  הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכי� .5

על המציע להגיש את הצעתו בקלסר ע# חוצצי# על פי החלוקה המפורטת להל. ולרשו# על כל 

  :להל.חוצ0 את הכותרת המודגשת בכל תת סעי% כמצוי. 

 �יתצהיר נספח – 1 חוצ. .5.1

  להזמנה. נספח א' הגשת 

 –בסימ. א' לפרק ב' לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א כמשמעותו  ,על המציע להצהיר

 מלאה בחתימה י#התצהירלחתו# בסו% , המפורטי# בנספח א' להזמנה, על התצהירי# 1971

  .די.$ לאמת את חתימתו על ידי עור� וכ.

  הטכנית ההצעה �  2 חוצ. .5.2

המתאר  שרטוטדג# המערכת, מפרט טכני, , הגשת מסמ� המפרט את יכולותיה של המערכת

  את אופ. ההתקנה ברכב ואופ. השימוש בה בצורה מלאה.

 חוזהה – 3 חוצ. .5.3

  על נספחיו.החוזה  $ להזמנה 'גנספח  הגשת  

בסימ. א'  כמשמעותו כדי. #חתו ,עותקי# בשני) חוזהה(' להזמנה ג נספחהמציע להגיש את  על

יגיש  אשרנספח הביטוח את  למעט, $1971לפרק ב' לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א

או כפי שיפורט  הזכייהלא יאוחר מעשרה ימי עבודה לאחר קבלת הודעת מלא וחתו# המציע 

  .הזכייהבמכתב 

, לחוזהמובהר בזאת, כי אי. באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של המציע להגיש את כל הנספחי# 

במועד הגשת ובחתימה מלאה כנדרש, ידו בראשי תיבות $ לרבות נספח הביטוח, חתומי# על

  ההצעה.

 הצעה) (ערבות המציע התחייבות להבטחת בנקאית ערבות – 4 חוצ. .5.4

 ס� על חוזרת, בלתי אוטונומית, בנקאית, ערבות להגיש המציע על .להזמנה 'דנספח הגשת 

  להזמנה. ד' כנספח המצ"ב בנוסח בהצעתו, המציע הצהרות להבטחת ש"ח 35,000
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  היבוא� או היצר� מטע� אחריות – 5 חוצ. .5.5

  האחריות על המערכת של היצר. או היבוא..עותק של כתב על המציע להגיש 

  המציע הסמכת בדבר היצר� מטע� אישור  – 6 חוצ. .5.6

 למכירה, מטעמו הסמכה בעל נוהי כי שתסופק המערכת יצר. מטע# אישור לצר% המציע על

  המערכת. של הותחזוק תיקוני# שירות ,התקנה

  המחיר הצעת .5.7

 .נפרדת במעטפה המחיר הצעת – להזמנה ב' נספח הגשת

  : כללית הערה

דרוש מהמציע השלמות פרטי# ו/או מסמכי# נוספי# המתייחסי# למצגי# ל הזכות למזמינה

שניתנו בהתא# להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, מקצוענותו, ניסיונו, אמינותו והאמצעי# 

, וכ. לבדוק בכל דר� חוזההוהזמנה זאת, הצעתו פי $העומדי# לצור� ביצוע התחייבויותיו על

בדיקה אצל כל הגורמי# הרשמיי#, והמציע  לרבותאחרת את קיומ# של תנאי ההשתתפות, 

  יעמיד לרשות המזמינה את הפרטי# הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור והכל בכפו% לכל די.. 
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  6 פרק

  הזוכות ההצעות לבחירת ומשקולות מידה אמות .6

  נקודות 30 – האיכות רכיב � 1 שלב .6.1

  :אופ. יחסי לשאר המציעי#בו על בסיס הטבלה שלהל. ניקודלמציע יוקנה 

איכות השירות אשר נית. ו המערכת המוצעת הערכת איכות

יינת. בי. היתר בהתא# הניקוד בסעי% זה  –ע"י המציע 

בהתא# /או ו אשר יתקבלו על המערכת ועל המציע *להמלצות

  .אשר יבוצע ע# המציע *לראיו. אישי

  נקודות 20עד 

של המערכת מעבר לגורמי התאונה  י#שומי#/פונקציות נוספיי

  .לעיל 3.1.3אשר פורטו בתנאי הס% בסעי% 

  

  נקודות 10עד 

 המלצות *

, מחברות השירותי# המבוקשי# בתחו# ממליצי# שלשמות  שלושה לפחותציי. על המציע ל

  להזמנה המצ"ב. בנספח א' (לכל אחד מה#) לפחות מערכות 100 לה# נמכרוביטוח או גופי# 

 במסגרת המציע שיגיש הרשימה מתו� אחת המלצה לפחות של העל פי בדיק יינת. ניקודלמציע 

. יובהר כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות ג# לנקד סעי% זה על בסיס מידת שביעות הצעתו

ובת לתקנות חוק ח 22הרצו. מאופ. ביצוע התקשרויות קודמות אתו והכל בכפו% לתקנה 

  . 1993 –"ג התשנהמכרזי# 

כי במקרה זה האחרו., המזמינה שומרת לעצמה את הזכות, במידה ויש לה הכרות  יודגש

עבודה שלה מול המקצועית ע# המציע, לנקד בסעי% זה על סמ� הידע שלה ועל סמ� ניסיו. 

  המציע בלבד. במקרה זה יצוי. הגור# הממלי0 במזמינה. 

  ריאיו� אישי* 

מנת להתרש# $לעצמה את הזכות לקיי# ראיו. אישי ע# כל אחד מהמציעי# עלענבל שומרת 

ומאיכות השירות אשר נית. ע"י  הפוקציות/היישומי# הנוספי# מאיכות המערכת המוצעת

  המציע.
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  2 לשלב למעבר ס' ציו� .6.1.1

שלב רכיב  2$נקודות על מנת לעבור לשלב  30נקודות מתו�  20בשלב זה על המציע לצבור לפחות 

לשנות את  במקרי# מיוחדי# המזמינה שומרת לעצמה את הזכותמבלי לגרוע מ. האמור,  העלות.

גבוה מדי או נמו� מדי.  2לרבות במקרי# בה# מספר המציעי# שעלה לשלב ציו. הס% האמור 

  במקרה זה, המזמינה תנמק את החלטתה בכתב.

  נקודות 70 � העלות רכיב � 2 שלב .6.2

  :להל.שלמציע יינת. ניקוד עבור סעי% זה באופ. יחסי לשאר המציעי# כמפורט בנוסחת החישוב 

נקודות. הצעות  70 –הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא הנקודות עבור רכיב העלות 

  המחיר האחרות יקבלו ניקוד יחסי כמפורט להל.:

  
   �Z=  במכרז בודד מציע של המחיר הצעת

   ���Z: ה המציע של ביותר הזולה המחיר הצעת

  

����

��

   	 
   נקודות 70 מתו�  i ה המציע ניקוד   �

  
  

  .העלות רכיב של הניקוד בתוספת האיכות רכיב שלהסופי של כל מציע יהיה סכו� הניקוד  הציו�
  

לטובי. מתוצרת האר0 בהתא# לתקנות חובת המכרזי# (העדפת תוצרת העדפה תינת. במכרז זה * יש לציי. כי 

המערכת המוצעת מטעמו הינה טובי. מתוצרת האר0 כהגדרת# . על המציע אשר $1995האר0) התשנ"ה

  להזמנה המצ"ב. בנספח א'בתקנות הנ"ל להצהיר על כ� 
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  7 פרק

7. � ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דר

  ההצעה הגשת .7.1

 מהות את הבי. ,לעיל האמורי# הס% בתנאי עומד הינו כי סבור המציע כי פירושה ההצעה הגשת .7.1.1

 את בדק ,האפשרי המידע מלוא את קיבל ,הצעתו את הגיש ובטר# תנאיה לכל הסכי# ,העבודה

 הבי. לא או/ו ידע לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכ� ,והעובדות הפרטי# ,הנתוני# כל

  .וחלקיו פרטיו כל על  ,זה הלי� במסמכי הכלול כלשהו תנאי או/ו פרט

 על החוזה לרבות ,נספחיו על ההלי� תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטע# הצעה הגשת .7.1.2

  .תוספת או/ו שינוי בלא והכול נספחיו

 להגשת האחרו. מהמועד ימי# 90 במש� בתוקפה תעמוד ,צרופותיה כל על ,שהוגשה הצעה .7.1.3

  .מהמציע המועד הארכת את בכתב ביקשה ענבל א# ,נוספי# ימי# 60 או ,ההצעות

 המציע ומלאי#. נכוני# הינ# בהצעתו שמסר והמידע הפרטי# הנתוני#, כלל כי מתחייב המציע .7.1.4

 מילוי כי למציע ידוע ופועלו. המציע את ומדויק תק% מהימ., באופ. משקפת הצעתו כי מתחייב

  לאלתר. הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבי# פרטי#

 

7.2. � ההצעות בחינת דר

  פי הזמנה זו כדלקמ.: $המזמינה תבח. את ההצעות שיוגשו על

(כולל בדיקת הימצאות כלל המסמכי# הנדרשי# ותקינות#  $   בדיקת המסמכי� הנדרשי�  שלב א'

  ). וקבלת ההשלמות בקשת השלמות במקרה הצור�

שאית לפסול כל המזמינה תבח. א# ההצעות עומדות בתנאי הס%. המזמינה ר $ תנאי ס'  שלב ב'

הצעה שלא עמדה בתנאי הס% ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכי# הנדרשי# ו/או 

  לא נכו. או לא מלא. הינו שגוי,א# יתגלה כי פרט מפרטי ההצעה 

הצעות שעמדו מת. ניקוד ל $ האיכות רכיב – 1בשלב  ניקוד ההצעות על פי אמות המידה  'גשלב 

  . לעיל 6המפורטות בפרק  המידהבתנאי הס% בהתא# לאמות 

דיקה הא# בחינת הניקוד הכולל של המציעי# (נכו. לשלב זה) וב $ 2למעבר לשלב ציו� ס'   'דשלב 

  עברו את ציו. הס% שנקבע.

מת. ניקוד להצעות שעמדו  $ העלות רכיב – 2ניקוד ההצעות על פי אמות המידה בשלב   'השלב 

   .לעיל 6בתנאי הס% ובציו. הס% בהתא# לאמות המידה המפורטות בפרק 

(שלב זה הינו  2ענבל רשאית לערו� התמחרות בי. המציעי# אשר הגיעו לשלב  –התמחרות   ו'שלב 

  .אופציונלי ונתו. לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל)
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  .ניקוד סופי של כלל ההצעות  ז'שלב 

  .הזוכהמציע הבחירת   ח'שלב 

כולל  לגבי תוצאות ההלי�זכיה/דחיה ליחת הודעות ש $ הודעות זכיה/דחיה לכלל המציעי�  ' ח שלב

ופרטי פתיחת ספק  , ערבות ביצועהנדרש הביטוח אישור מהמציע הזוכה לשלוח אתדרישה 

  . חדש במערכת

  ההזמנה מסמכי הפצת איסור .7.3

 הגשת לש# ענבל באתר מפורסמי# וה# המזמינה של הבלעדי רכושה הינ# ההזמנה מסמכי כל

 או לאחר להעביר# לצלמ#, לשנות#, להעתיק#, רשאי אינו המציע זה. הלי� במסגרת תוהצע

  כלשהי. אחרת למטרה בה# להשתמש

 ההלי� תוצאות על הודעה .7.4

 אוו/ ,ת#בהצע כמצוי. ,#כתובת פי על י#מציעה לכל בכתב יימסרו ההלי� תוצאות על הודעה

 כי ,אתבז מובהר  ,ספק הסר מע.ל .זמנהלה 'א בנספח המציע שציי. האלקטרוני הדואר בכתובת

 צורה בכל המזמינה את תחייב לא והיא ההזמנה, תוצאות בדבר הודעה לכל תוק% כל יהיה לא

 אי. כי בזאת מובהר כ., זה. סעי% הוראות פי על בדוא"ל ו/או בכתב נמסרה א# אלא שהיא,

 עוד וכל החוזה על המזמינה חתמה לא עוד כל המזמינה, את לחייב כדי הזכיה הודעת במשלוח

   כנדרש. המסמכי# כל המציא לא המציע

 עיו� זכות .7.5

 שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשו% עלולי# בהצעתו חלקי# אילו מראש לציי. המציע על .7.5.1

 סוד או מסחרי סוד לחשו% העלולי# חלקי# בהצעתו יציי. שלא מציע .קצר הסבר בתוספת

 תרשאי ענבל תהא הזוכה, ההצעה את להציג תתבקש ענבלש במקרה כי לכ� מסכי# שלו מקצועי

 בזאת מודגש .אחר כדי. דורש לכל או זכו שלא מציעי# לעיו. במלואה הזוכה הצעתו את להעביר

 מצוי והינו בענבל המכרזי# וועדת מבח.ב יעמוד דרישה, בעת המסומני#, החלקי# חשיפת כי

 החלטת ועל בהצעתו לעיי. דרישה על המציע את לידע מתחייבת ענבל הבלעדי. דעתה בשקול

 המכרזי#. וועדת

 מלדרוש מנוע יהא מקצועיי# ו/או מסחריי# כסודות בהצעתו מסוימי# חלקי# הגדיר אשר מציע .7.5.2

 אי. כי מובהר ככאלה. אות# הגדיר לא הזוכה המציע א# ג# הזוכה, בהצעה אלה חלקי# חשיפת

 של חלקי# גילוי בעניי. החלטה כל לית. די. פי על המכרזי# עדתוו של מסמכותה לגרוע האמור מ.

   המלא. דעתה שיקול לפי וזאת ההצעה,

 רשאית וענבל די. ע"פ דורש לכל תינת. זכתה לא שהצעתו מציע ידי על הזוכה בהצעה העיו. זכות .7.5.3

  במימושה. כרוכות שיהיו ההוצאות עבור סביר תשלו# לדרוש
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  ההתקשרות חוזה של לתוק' לכניסתו מקדימי� תנאי� .7.6

 טופסו הנדרשי# האישורי# רשימת את המזמינה אליו תשלח זוכהה למציע ההודעה משלוח ע# .7.6.1

 והטופס הנדרשי# האישורי# המזמינה אל לשלוח המציע על .במערכת חדש ספק פתיחת פרטי

  פרטיו. כל על מלא האמור

 פי על התחייבויותיו להבטחת מותנית ובלתי אוטונומית בנקאית ערבות להגיש הזוכה המציע על .7.6.2

 כנספח המצ"ב לנוסח בהתא# ,1) אל% וחמישה שבעי#( 1 75,000 של בגובה ההתקשרות חוזה

  .לחוזה 'ג

 באמצעות החוזה על המזמינה חתימת לאחר רק תהא לתוק% חוזהה כניסת כי בזאת מובהר .7.6.3

  הזוכה. המציעמ שנדרשו האישורי# כלל המצאת לאחר זאת וכל שלה החתימה מורשי
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  8 פרק

  המציע התחייבויות .8

 המציע עובדי .8.1

 שאושרו משנה קבלני באמצעות ו/או בעצמו המבוקשי# השירותי# כל את לתת מתחייב המציע

 אחר מסמ� כל או ענייני# וניגוד סודיות הסכ# על לחתימת# ובכפו% ,ענבל ידי על ובכתב מראש

  .ענבל ע"י שידרש

 ידו על המועסקי� כלפי המציע אחריות .8.2

 .די. כל והוראות הנזיקי. ,העבודה דיני לפי ידו על המועסקי# כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע

 המועסקי# ידי על /אוו ונכסיו רכושו בגי. או ידו, על שיגר# נזק לכל אחראי לבדו המציע יהיה כ.

 או בחבות, לשאת כדי., ענבל תחויב האמור א% על א# .המבוקשי# השירותי# מת. לצור� ידו על

 בכ�, הכרוכות ההוצאות כל לרבות ,מלא באופ. המציע כ� על אותה יפצה כלשהו, מעשה לעשות

  ענבל. של בכתב הראשונה דרישתה ע# מיד

 במציע עדכוני� ו/או שינויי� לגבי המציע של דיווח חובת .8.3

 ו/או הצהרותיו ו/או מהתחייבויותיו באלו שיחול שינוי בכל המזמינה את לעדכ. מחויב המציע

 לו להיות שיכולות במציע שינוי כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש הנתוני#

 הס% מתנאי באחד עמידה איל הגור# שינוי לרבות המבוקשי# השירותי# מת. לגבי השלכות

 יהיה למזמינה לעיל, כאמור שינוי לגבי מהמציע בכתב הודעה קבלת לאחר זו. הזמנה במסגרת

 השירותי# קבלת את להפסיק האפשרות זה ובכלל לפעול כיצד להחליט הבלעדי הדעת שיקול

   מהמציע. המבוקשי#

 זכויות הסבת איסור .8.4

או את ו/או להעביר לזולת, במישרי. או בעקיפי., את זכויותיו המציע אינו רשאי להמחות ו/

  של ענבל. מראש ובכתבהלי� זה, כול. או חלק., ללא הסכמה מ ותהנובעחובותיו 

   ביטוח .8.5

ולהציג ענבל,  ולטובת ומתחייב  לרכוש את כל הביטוחי# המפורטי# בזה, לטובת הזוכה המציע

האחריות לא  והתנאי# הנדרשי# כאשר גבולותלה  את הביטוחי# הכוללי# את כל הכיסויי# 

  יפחתו מהמצוי. להל.:
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  מעבידי� חבות ביטוח .8.5.1

 תחומי בכל המעבידי# חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את תבטח החברה .8.5.1.1

  ;המוחזקי# והשטחי# ישראל  מדינת

, דולר 5,000,000 $דולר ארה"ב  לעובד, ו 1,500,000האחריות לא יפחתו מס�   גבולות .8.5.1.2

  (שנה); ביטוחהארה"ב למקרה ולתקופת 

של המבוטח כלפי קבלני#,  קבלני משנה ועובדיה#  חבותויורחב לכסות את  הביטוח .8.5.1.3

  היה ויחשב כמעביד#.  

 מקצוע/מחלת עבודה תאונת קרות לעניי. ונטע. היה ענבל את לשפות יורחב הביטוח .8.5.1.4

  .המציעכלפי מי מעובדי  י#מעביד בחבות נושאת היא כי כלשהי

  שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .8.5.2

 כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותה את תבטח החברה .8.5.2.1

  ;המוחזקי# והשטחי# ישראל מדינת תחומי בכל פעילותו בגי. ורכוש גו% שלישי צד

  ארה"ב; 250,000 –האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  גבול .8.5.2.2

של המבוטח כלפי צד שלישי בגי. פעילות של קבלני#,  חבותומורחב לכסות את  הביטוח .8.5.2.3

  קבלני משנה ועובדיה#.

  ;Cross  Liability $ייכלל סעי% אחריות צולבת  בפוליסה .8.5.2.4

וכל  המציעלי יורחב לשפות את ענבל ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחד הביטוח .8.5.2.5

  . והפועלי# מטעמ

   המוצר חבות ביטוח .8.5.3

  . וטיפול שרות התקנה כולל המערכת בגי. המוצר חבות ביטוח ציגהמציע הזוכה י .8.5.3.1

  "ב.ארה דולר 250,000 מ יפחת לא ולתקופה למקרה האחריות גבול .8.5.3.2

  .CROSS  LIABILITY $ייכלל סעי% אחריות צולבת  בפוליסה .8.5.3.3
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הביטוח מורחב לשפות את ענבל  ככל שתחשב אחראית  בגי. נזק עקב פג# במוצרי#  .8.5.3.4

  .החברה"י ע תקנווהו/או אשר סופקו 

  כללי .8.5.4

  
  בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאי� הבאי�:

לש# המבוטח תתווס% כמבוטחת נוספת ענבל חברה לביטוח בע"מ, בכפו% להרחבי  .8.5.4.1

  השיפוי כמפורט לעיל.

צמצו# או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדי# לא יהיה לה# כל תוק%  בכל מקרה של .8.5.4.2

  יו# לפחות במכתב רשו# לענבל.  45אלא א#  ניתנה על כ� הודעה מוקדמת של 

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  ענבל ועובדיה,  .8.5.4.3

  דו..ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אד# שגר#  לנזק מתו� כוונת ז

היה אחראי בלעדי כלפי המבטח לתשלו# דמי הביטוח עבור כל י המציע הזוכה .8.5.4.4

  הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

המציע ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  .8.5.4.5

  .הזוכה

� כל שהיא את אחריות המבטח, כל סעי% בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצ# בדר .8.5.4.6

ביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני  כאשר קיי#

  המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית ע# ענבל להחזיק בתוק% את פוליסות  המציע הזוכה .8.5.5

ולהמציא את החוזה מתחייב לחדש את כל הביטוחי# לכל אור� תקופת המציע הזוכה הביטוח. 

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימתו על חידוש. ענבל, לכל 

  המאוחר שבועיי# לפני תו# תקופות הביטוח הקיימות.                                                                       

על פי כל  ומכל חובה החלה עלי המציע הזוכהאי. בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  .8.5.6

די. ועל פי  החוזה ואי. לפרש את האמור כוויתור של ענבל על כל סעד או זכות המוקני# לה# 

  על פי הדי. ועל פי  חוזה זה.
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 9 פרק

  כלליי� תנאי� .9

  המציע ידי על שיינתנו השירותי� של הארגונית המסגרת .9.1

 מעביד עובד יחסי יהיו ולא אי. עובדיו ו/או המציע לבי. ענבל בי. כי בזאת מובהר ספק הסר למע.

  שהוא. ואופ. צורה בשו#

 ענבל ליווי .9.2

   מטעמו. מי ו/או ענבל נציג ע"י הילוו השירותי# מת. מכלול האמור, מכל לגרוע בלימ

 השיפוט סמכות .9.3

 ו/או מהחוזה ו/או זה מהלי� הנובעת תביעה בכל או זה, הלי� לניהול הקשור בכל השיפוט סמכות

   והמרכז. יפו$ אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה ,המבוקשי# השירותי# ממת.

 בלעדיות העדר .9.4

 לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא החוזהוחתימה על  במכרז הזוכי# המציעי# הצעת קבלת

/י# אחר ע# להתקשר, הבלעדי דעתה שיקול פי ועל, עת בכל רשאית תהיה וענבל השירותי#

  .השירותי# לביצוע

 והוראות דיני� שמירת .9.5

 מכל וכ. הדי. הוראות את ענבל לדעת, תוא# אינה בה הנקוב המחיר אשר הצעה כל תתקבל לא

  די..שהיא, ההצעה בכללותה אינה תואמת לדעת ענבל את התחייבות הזוכה על פי  סיבה

 מההצעות איזו לקבלת חובה העדר .9.6

למרות כל האמור בכל מקו# אחר בהזמנת הצעות זאת, ענבל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה 

  הזולה ביותר או איזה מההצעות שיוגשו במכרז.

  

 

  

  בכבוד רב,            

  מ"בע לביטוח חברה ענבל
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 נספח א' להזמנה � נספח תצהירי�

הערה כללית: תצהיר זה יש למלא באמצעות מחשב ולא בכתב יד. לאחר מילוי הטופס יש להדפיסו, להחתימו 
  .במידה ולא רלוונטי 5 סעי'יש לשי� לב שיש למחוק את כדי� ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה. 

 –(א# מדובר בעוסק מורשה) / ש# החברה (א# מדובר בהתאגדות)  המציעאני הח"מ, ______________ ש# 
________________ , לאחר שהוזהרתי כי עלי   #), נושא/ת ת.ז. / ח.פ. (בהתאמה) שמספר"המציע"להל.: 

  להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשי# הקבועי# בחוק א# לא אעשה כ., מצהיר בזאת בכתב כדלקמ.:

 של ותחזוקה שירות, התקנה, אספקה שירותיהצעות למת.  קבלתל הלי�זה בתמיכה ל חות# על תצהיר הנני
 לביטוח חברה ענבל עבור, הממשלה לביטוחי הפנימית בקר. המכוסי# הרכב בכלי, תאונות התרעת מערכות

  )."הלי�"ה(להל.:  02$2013"מ,  הלי� מס' בע

 :המציע פרטי .1

  _________________________________________________________: המציעש#  1.1

  _________ומספר: ____________________________________ רחוב:  המציעכתובת  1.2

   ____:____________________  מיקוד : ____________ ת.ד. ___________עיר

 : _____________________________________________     המציע של טלפו. 1.3

 מס' טלפו. נייד של המציע: _______________________________________ 1.4

 : ___________________________________________    המציע של פקס' מס 1.5

  _____________________________________________ דוא"ל להתכתבויות  ע# המציע: 1.6

 להלי� הנוגע בכל יהידח/יהיזכומכתבי  הודעותהבהרות,  יישלחו בלבד זו מייל לכתובת, לבכ� לתשומת
  .המבוקשי� השירותי� ולמת�

 נתינת השירותי� המבוקשי� במלוא� .2

כמו כ., . הזמנה במלוא#ל 2פרק ב כמפורטלתת את השירותי# המבוקשי# י מצהיר כי ביכולת הנני 2.1

  .2המפורטות בסעי% הנני עומד בכל הדרישות 

כי המערכת המוצעת הינה מערכת התרעה בפני תאונות דרכי#, המפיקה התרעות הנני מצהיר  2.2

ויזואליות וקוליות לנהג אשר מסבות את תשומת ליבו ועשויות למנוע תאונה אפשרית. המערכת 

י רכב מתריעה מפני תאונות הנגרמות עקב אי שמירת מרחק, סטייה מנתיב, פגיעה באופניי#, בכל

  אחרי# ובהולכי רגל.

  .יכמפורט בהצעת י#כי המערכת מאפשרת ביצוע יישומי#/פונקציות נוספ הנני מצהיר 2.3

  של אותו היצר.. בשוק, הקיימת ביותר העדכנית המערכת הינה כי המערכת הנני מצהיר 2.4
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  ס' תנאי .3

  קוד� ניסיו� 3.1

התקנות של מערכת להתרעת תאונות בכלי רכב  1,000לפחות  ני מצהיר בזאת כי בצעתינה

   .י זאתבשנה אשר קדמה למועד הגשת הצעת בישראל

  היצר� מטע� הסמכה 3.2

המציע מוסמ� מטע# יצר. המערכת המוצעת למכירה, התקנה, שירות ני מצהיר בזאת כי נה

  .המוצעות תיקוני# ותחזוקה של המערכות

  התקנה יכולת 3.3

את המערכת המוצעת נית. להתקי. בכל סוגי כלי הרכב הפרטיי#  כי הנני מצהיר בזאת

  טו. וכמו כ., נית. להתקינ# באוטובוסי#. 4והמסחריי# עד 

  לרכב מרכב העברה יכולת 3.4

  .להעביר את המערכת מרכב לרכב יביכולתכי  הנני מצהיר בזאת

  המערכת ופירוק התקנה לתיקו�, גיאוגרפית פריסה 3.5

, בכל חלקי האר0תחזוקה ותיקו.  ,לתת שירות התקנה, פירוק הנני מצהיר בזאת כי ביכולתי

  .להזמנה 1.2בהתא# לפריסה הארצית כאמור בסעי% 

  כדי� אישורי� 3.6

$בעל כל האישורי# כנדרש בחוק עסקאות גופי# ציבוריי#, התשל"ו הנני מצהיר בזאת כי הנני

1976.   

   מידה אמות .4

 המלצות 4.1

 במסגרת המציע שיגיש הרשימה מתו� אחת המלצה לפחות של העל פי בדיק יינת. ניקודלמציע 

. יובהר כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות ג# לנקד סעי% זה על בסיס מידת שביעות הצעתו

לתקנות חוק חובת  22הרצו. מאופ. ביצוע התקשרויות קודמות אתו והכל בכפו% לתקנה 

  . 1993 –"ג התשנהמכרזי# 
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ומרת לעצמה את הזכות, במידה ויש לה הכרות כי במקרה זה האחרו., המזמינה ש יודגש

עבודה שלה מול המקצועית ע# המציע, לנקד בסעי% זה על סמ� הידע שלה ועל סמ� ניסיו. 

  המציע בלבד. במקרה זה יצוי. הגור# הממלי0 במזמינה. 

, מחברות ביטוח או השירותי# המבוקשי# בתחו# ממליצי# שלשמות  שלושה לפחותאנא ציי. 

  :(לכל אחד מה#) לפחות מערכות 100 נמכרולה# גופי# 

 כדלקמ.:י# /פונקציות נוספ#יישומיהנני מצהיר בזאת כי למערכת המוצעת  4.2

  
  תיאור קצר של היישו�/הפונקציה  ש� היישו�/הפונקציה

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 (נא למחוק במידה ולא רלוונטי)העדפת תוצרת האר.  .5

הנני מצהיר בזאת כי המערכת המוצעת הינה טובי. מתוצרת האר0 כהגדרת# בתקנות חובת המכרזי# 
  .1995 –התשנ"ה (העדפת תוצרת האר0), 

  

  

 

 /מקו�החברה ש�  הממלי. ש�  

  עבודתו
 / הממלי. תפקיד
 של ההכרות מסגרת

  המציע ע� הממלי.

 לרבות התקשרות פרטי

 של נייד טלפו� מספר

 דואר וכתובת הממלי.

  אלקטרוני

1.          

2.          

3.          

4.          
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 :החתימה של המציע (במידה ורלוונטי) יימורש .6

_______________  __________________  _________________   
 מס' ת.ז.                   ש# פרטי ומשפחה                תפקיד בחברה/תאגיד

  
______________  __________________  _________________   

  מס' ת.ז.                  ש# פרטי ומשפחה                תפקיד בחברה/תאגיד 

  כללי תצהיר .7

אקרא את מכתבי ההבהרות, ככל  וכינספחיה  עלהנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה זו  7.1
 מבוקשי#שאלו יתפרסמו במסגרת ההלי�, וכי ידועי# וברורי# לי התנאי# והשירותי# ה

  .זה הלי� במסגרת

לכל  ומסכי#, המבוקשי# השירותי# מת.את מהות  נתיידי משמעה כי הב עלהגשת ההצעה  7.2
את  תיאת מלוא המידע האפשרי, בדק תי, קיבלזו יהצעת תמצהיר כי טר# הגש ,. כמו כ.ותנאי

לי  אי., ולפיכ� ועמוד אני בתאי הס% ובאמות המידה הנדרשות כל הנתוני#, הפרטי# והעובדות
פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הלי� זה,  על כל  נתיו/או לא הב תיכל טענה כי לא ידע

 פרטיו וחלקיו.

 באופ. משקפי# וכי אמת הינ# בהצעתי שנמסרו והמידע הפרטי#, הנתוני# כל כי מתחייב הנני 7.3
 עילה יהווה כוזבי# פרטי# מילוי כי לי ידוע. ופועלו המציע את ומדויק מלא, תק%, מהימ.

 .לאלתר ההצעה לפסילת

 הצעות הגשת לצור� ונמסרולי כי כל מסמכי ההזמנה הינ# רכושה הבלעדי של המזמינה  ידוע 7.4
רשאי להעתיק#, לצלמ#, להעביר# לאחר, לאפשר לאחר לעיי. בה# או  איני וכי זה בהלי�

  להשתמש בה# למטרה אחרת כלשהי.

 ימי#) 90( ועשרי#מאה לי כי הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במש�  ידוע 7.5
בכפו% לבקשת ענבל נוספי#  ימי#) 60( תשעי#/או ומהמועד האחרו. הקבוע להגשת ההצעות, 

 מראש ובכתב להארכת המועד כאמור.

 נדרשי#את כלל הביטוחי# ה עבירבמידה ואבחר כמציע זוכה א כי: הנני מתחייב ביטוח 7.6
 ההתקשרות ותקופתשרות למש� כל תקופת ההתקלהזמנה  כנספח ג'המצור%  בחוזה כמפורט

 . במידה ותהיה המוארכת

  זכות עיו� .8

אילו חלקי# בהצעתו עלולי# לחשו% סוד מסחרי או סוד על המציע לציי. להזמנה  7.5לאמור בסעי%  בהתא#
יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקי# אלה בהצעה המציע מובהר בזאת, כי  מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר.

כי זכות העיו. כפופה להחלטת וועדת בזאת . מובהר לא הגדיר אות# ככאלההזוכה ג# א# המציע הזוכה 
  :תקנותיולמכרזי#, לחוק חובת המכרזי# ו
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  סודיות  וחובתניגוד ענייני�  העדרהתחייבות ל

  סודיות כדלקמ.:   וחובתהח"מ מצהיר בזאת כי אני מתחייב במסגרת ההלי� להעדר ניגוד ענייני#  אני

 אחר אד# וכל משנהה קבלני עובדיו, לרבות המציע כי תנאיב המציע ע# להתקשר הסכימה וענבל  הואיל

 סמ� על וכ. זו, התחייבות להוראות בהתא# להל. כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו

 פומבי מידע למעט ,להל. כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות המציע התחייבות

 זה בחוזה התקשרותו טר# למציע ידוע שהיה מידע ו/או לכל ידוע והיה ברבי# ס#פור כי הוכחש

  מוסמכת. רשות של צו ע"פ ו/או די. כל פי על ע"פ לגלותו נדרש המציע אשר מידע ו/או

 יבוא או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכ. אליה בקשר או העסקתי במהל� כי לי וידוע לי והוסבר  והואיל

 דעת, חוות תכתובת, לרבות כלשה# )KNOW- HOW( ידע או )INFORMATION( מידע לידיעתי

 לחוק 91 בסעי% כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, רישו#, מסמ�, תכנית,  ומר,ח

 לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שוני#, מסוגי# $1977 תשל"ז העונשי.,

 להגיע יכול הכלל למידע  הגעה לש# דר�" "קיצור$ל תשמש שידיעתו מידע או לחוזה בקשר באו

 לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובי. פה בעל בי. אליו,

 ודו"חות מסמכי# נתוני#, האמור, מכלליות גרוע מבלי א� לרבות עקי%, ובי. ישיר בי. מידע

  )."המידע" (להל.:

 או אד# לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי עוידו לי והוסבר  והואיל

 המוסמ� ענבל נציג אישור הגשת ללא החוזה, לעניי. המוסמכי# ענבל לנציגי מלבד כלשה# גו%

 סעי% לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדי# או לענבל למשרד לגרו# עלול ובכתב מראש

  .$1981התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 – ל"זתש העונשי., לחוק 118

 את הגיש אליו והתחומי# הרלוונטיות פי על אחד כל( כדלקמ. ענבל כלפי מתחייב אני ,לזאת אי  

  ):הצעתו

  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

  ענייני� ניגוד העדר 9.1

 כלפי ה.כל מצב של ניגוד ענייני# או חשש לניגוד ענייני# ב להיותמצהיר כי אמנע  מ הנני .8.1.1
 החל ממועד תחילת עבודתי ע# המזמינה.  ובחוזה ההזמנה במסמכי כאמור המזמינה

 לית.אהיה רשאי  לאשירותי# היחת# חוזה למת. שי שלאחר לי ידוע כי בזאת מצהיר כ. כמו .8.1.2
ו/או את השירותי# המבוקשי#, כול# או חלק#, בתביעות נגד המדינה בתחומי# בה#  "דחוו

עוסקת ענבל כמנהלת הקר. הפנימית לביטוחי הממשלה (היוע0 מצהיר כי ידוע לו כי ייתכנו 
שינויי# בתחומי העיסוק של ענבל מעת לעת) וא% לא אקיי# שיתו% פעולה ע# חברות ביטוח, 

כנגד ענבל, למעט במידה שתופנה בקשה  תביעות המגישי#חרי# סוכנויות ביטוח וגופי# א
 לאישור ענבל מראש ובכתב. בעניי. 

 סודיות חובת 9.2

סודיות לרבות אי העברת מסמ� או אי העברת מידע  לשמירתמצהיר כי אהיה אחראי  הנני 9.2.1
על ידי  המבוקשי#לידיעת כל אד# שאינו מטע# המזמינה ואינו קשור למת. השירותי# 

 והכל כמפורט בתצהיר. המזמינה 

 שיש במידה, במציע העובדי# לכל בקשר סודיות על לשמירה אחראי אהיה כי מתחייב הנני 9.2.2
 . במציע עובדי#
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  חקיקה בתחו� העסקת עובדי� לקיו� התחייבות 10

 ידו על שיועסקו העובדי# לגבי, זה חוזה תקופת בכל לקיי# מתחייב המציע כי בכתב בזאת מצהיר הנני
 בתקופת שיחוקקו חדשי# חוקי# לרבות די. כל בהוראות האמור אחר האמורי# השירותי# במת.

  .המוארכת ההתקשרות תקופת/או ו ההתקשרות

  פי חוק עסקאות גופי� ציבוריי� � תצהיר מציע על 11

  מצהיר בזאת בש# המציע כי: הנני

") החוקלהל.: " ,$1976ב' לחוק עסקאות גופי# ציבוריי#, התשל"ו2עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעי% 
בפסק די. חלוט  הורשעו לאב' לחוק) 2המשרד, כ"א מעובדי המשרד ובעל זיקה אליה# (כהגדרת# בסעי% 

עבירה לפי חוק עובדי# זרי# (איסור העסקה שלא כדי. והבטחת  –ביותר משתי עבירות (עבירה לעניי. זה 
 ).31.10.2002, שנעברה לאחר יו# $1987או לפי חוק שכר מינימו#, התשמ"ז $1991תנאי# הוגני#), התשנ"א

  או:

ב' לחוק) הורשעו בפסק די. חלוט ביותר 2המשרד, כ"א מעובדי המשרד ובעל זיקה אליה# (כהגדרתו בסעי% 
עבירה לפי חוק עובדי# זרי# (איסור העסקה שלא כדי. והבטחת תנאי#  –משתי עבירות (עבירה לעניי. זה 

), אול# 31.10.2002, שנעברה לאחר יו# $1987מינימו#, התשמ"ז או לפי חוק שכר $1991הוגני#), התשנ"א
  במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

המזמינה תהא רשאית, א� לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא מידע  12
 .התצהירשנית� במסגרת  למידענוס' ו/או הבהרות ו/או הסברי� ו/או השלמות ביחס 

  :אמת דלעיל תצהירי ותוכ� חתימתי זו ,שמי זהו

  :1 חתימה מורשה

        

�  המצהיר חתימת  .ז.ת    מלא ש�  תארי

    :2 חתימה מורשה

        

�  המצהיר חתימת  .ז.ת    מלא ש�  תארי

  ד"עו אישור

  בפניי הופיע_____________  בתארי� כי בזאת ת/מאשר, ד"עו_____________  מ"הח אני
____________   מספרה אשר. ז.ת באמצעות עצמו את זיהה ואשר אישית לי המוכר _____________

, בחוק הקבועי# לעונשי# צפוי יהיה, כ. יעשה לא בא# וכי האמת את להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר
  .בפניי עליה וחת# דלעיל הצהרתו הצהיר

        

�  הדי� עור� של וחותמת חתימה   רישיו� מספר  ש� עור� הדי�  תארי
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  נספח תמורה �נספח ב' 
  
  

  עלות מלאה ללא מע"מ  

עלות קניית המערכת, התקנתה, שירות 

  *תיקוני# ותחזוקה לשנה

  

עלות שירות ותחזוקה לכל שנה נוספת מעבר 

  *הרביעיתלשנה הראשונה ועד לשנה 

  

    עלות העברת המערכת מרכב לרכב

  
  
  

  תכלול ביצוע שדרוגי# בכל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת.* עלות קניית המערכת 

  * ענבל ו/או היחידה תהא רשאית שלא לרכוש שירותי תיקו. ותחזוקה מעבר לשנת האחריות הראשונה.
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  ' להזמנה גנספח 

  חוזה

  

  בשנת _____ר� ונחת# בקרית שדה התעופה ביו# _____ בחודש__________ שנע

  
  חברה לביטוח בע"מענבל   ב י .:

  מרחוב ערבה   
  282קריית שדה התעופה, ת.ד.   
  70100נתב"ג    
    "ענבל")(להל.:   

  מצד אחד;  
      ל ב י . :
    ת.ז.     

     כתובת:  
     מס' טלפו.:  
    מס' פקס':   
  )"המציע"(להל.:   

  מצד שני;  

  

  נספחיו;וענבל מעוניינת לקבל את השירותי# המבוקשי# כמפורט בחוזה זה על   הואיל

והמציע, מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיו. והמיומנות על מנת לתת את השירותי# המבוקשי#   והואיל
לכלי הרכב המכוסי# בקר.  עבור התקנה, שירות ותחזוקה של מערכות התרעת תאונות לאספקה,
 כמפורט בחוזה זה על נספחיו, והואיל והמציע מעוניי. לתת לענבל את השירותי# הפנימית,

  הכל בתנאי# המפורטי# בחוזה זה לעיל ולהל.;והמבוקשי# כהגדרת# בחוזה זה 

ובהסתמ�, בי. היתר, על הצהרותיו של המציע במסגרת הלי� קבלת הצעות שערכה ענבל (להל.:   והואיל 
), בחרה בו ענבל מבי. מספר מועמדי# והיא מעוניינת לקבל ממנו השירותי# "הלי� קבלת הצעות"

  חלק בלתי נפרד מחוזה זה.י# והינ# קבלת הצעות מצורפלהלי� הי המבוקשי#. מסמכ

והצדדי# מעונייני# להתקשר בחוזה אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדי# ויחסיה#   והואיל
  המשפטיי# בקשר למת. השירותי# המבוקשי#;

  

  לפיכ� הוצהר, הותנה והוסכ� בי� הצדדי� כדלקמ�:

  
 מבוא, פרשנות והגדרות  

  בוא לחוזה והנספחי# המצורפי# אליו מהווי# חלק בלתי נפרד הימנו. המ

  הכותרות בראש כל סעי% נועדו לנוחות הצדדי# בלבד ולא ישמשו לצור� פרשנות החוזה.

 והגדרות נספחי� .1

   מונחי# מרכזיי# בחוזה זה:הגדרות ולהל.   
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 של ,התקנה, שירות  ותחזוקה רכישה עבור הצעות הזמנה לקבלת  ההזמנה
  לכלי הרכב המכוסי# בקר. הפנימית. התרעת תאונות  מערכת

 רכישה, חוזה זה על נספחיו להתקשרות ע# המציע הזוכה עבור  החוזה
התרעת תאונות לכלי הרכב  מערכת של התקנה, שירות ותחזוקה

  המכוסי# בקר. הפנימית. 

החברה/המציע 
  הזוכה ו/או הספק

  על חוזה זה. עמומציע שקיבל הודעת זכייה וענבל חתמה 

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

השירותי� 
  המבוקשי�

  להזמנה. 2בסעי% כהגדרת# 

מקצועי אחראי 
  מטע� ענבל 

  ה.או כל מי שימונה מטעמ מנהלת אג% תביעות רכב ורכוש בענבל ו/

  החוזה מסמכי .2

 המסמכי� המפורטי� להל� מהווי� חלק בלתי נפרד מחוזה זה: 2.1

לא יאוחר מעשרה ימי הזוכה מלא וחתו# על ידי המציע  גשאישור עריכת ביטוחי# (יו – לחוזה נספח א' 2.1.1
 ).על זכייתו המזמינהמאת עבודה לאחר קבלת הודעת הזכייה 

 לאחר עבודה ימי מעשרה יאוחר מלא וחתו# לא המציע ידי על יוגש( ביצוע ערבות – לחוזה' ב נספח 2.1.2
 ).זכייתו על מאת המזמינה הזכייה הודעת קבלת

 מצור% אליה ההזמנה במסמכי האמור לכל בנוס% ובא חלק הינו נספחיו על החוזה כי, בזאת מובהר 2.1.3
וכל האמור במסמכי ההזמנה מחייב את המציע זה  חוזה על חתימה לאחר א%, וזאת כנספח זה חוזה

  הזוכה בכל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת.

  המבוקשי� השירותי� .3

 אספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מערכות התרעת תאונות, כמפורט במסמכי ההזמנה.  3.1.1

להזמנה אשר חוזה זה מצור% אליה.  2השירותי# המבוקשי# יכללו את כל השירותי# המפורטי# בפרק  3.1.2
  (להל�: "השירותי� המבוקשי�").

  ההתקשרות וסיו� חוזהה תקופת .4

  החוזה תקופת 4.1

 ידי על החוזה חתימת במועד המתחילה) חודשי# עשרי# וארבעה( חודשי# 24 של  לתקופה הינו החוזה
  ").ההתקשרות תקופת: "להל.( הצדדי#

  החוזה תקופת להארכת אופציה 4.2

 לשיקול בכפו% המבוקשי# השירותי# למת. ההתקשרות תקופת את להארי� האופציה שמורה לענבל
 או כול#), שנתיי# –וארבעה עשרי#( נוספי# חודשי# 24 עד של לתקופה, לצרכיה ובכפו% הבלעדי דעתה
 כל הצדדי# על יחולו המוארכת ההתקשרות בתקופת ").המוארכת ההתקשרות תקופת: "להל.( חלק#

  . המחויבי# בשינויי#, זה חוזה הוראות
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  התקשרות סיו� 4.3

, סיו# לידי החוזה את להביא רשאית תהא ענבל כי בזה מוסכ#, לעיל $4.2 ו 4.1 בסעיפי# האמור למרות
  .מראש ובכתב ימי# 30 של מוקדמת בהודעה, שהיא סיבה מכל

  כללי 4.4

למציע לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיו# החוזה ו/או ביטולו  4.4.1
  מכל סיבה שהיא.

אי. באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של כל צד להפסיק את תקופת ההתקשרות בכל מקרה של הפרת  4.4.2
של החוזה על ידי הצד שכנגד, לרבות זכותו של הצד המפסיק לכל סעד או תרופה כלפי הצד  יסודית

  .ימי עבודה מראש ובכתב 7, בכפו% להודעה של המפר במקרה של הפרה כאמור

באופ.  $ ע# סיו# ההתקשרות בי. הצדדי# מכל סיבה שהיא, יעביר המציע לענבל ועל פי הוראותיה  4.4.3
 ,ר והנתוני# שיהיו מצויי# ברשותו, הנוגעי# לשירותי# ו/או לחוזה זהאת כל המידע, החומ $מסודר 

באופ. שע# סיו# ההתקשרות והעברת החומר לענבל כאמור, ימצא בידי ענבל העותק היחידי של המידע 
  והנתוני# הנוגעי# לשירותי# ו/או לחוזה זה. 

ב המציע להשמיד כל חומר, ע# ביצוע העברת החומר לענבל כאמור, על פי ובכפו% להוראותיה, מתחיי 4.4.4
מידע ונתו. שיישארו ברשותו בקשר ע# חוזה זה ו/או השירותי# המבוקשי#. ענבל תהיה רשאית לאשר 

 למציע על פי בקשתו להשאיר עותק נוס% בידי נאמ. שיהיה מקובל על ידי ענבל. 

 המציע והצהרות התחייבויות .5

 המציע מצהיר ומתחייב כדלקמ�: 5.1

חוזה זה ונספחיו, כי ידועי# וברורי# לו התנאי# והדרישות שבחוזה זה מצהיר כי קרא את תנאי  5.1.1
 ונספחיו, וכי יש ביכולתו לקיימ# ולבצע# על פי הדרישות והתנאי# המפורטי#.

המציע מצהיר ומתחייב לעשות מאמצי# סבירי# כדי להיות זמי. באופ. שוט% ביממה, שבעה ימי#  5.1.2
המבוקשי# נשוא חוזה זה וכ. כדי לעמוד בלוחות  לצור� ביצוע השירותי# בשבוע במש� כל השנה

והכל  הזמני# כפי שנקבעי# ע"י ענבל ו/ מעת לעת, תאו# לוחות הזמני# יבוצע בתאו# בי. ענבל למציע
 .בכפו% למפורט במסמכי ההזמנה

המציע מצהיר, כי קיימי# ברשותו, והוא מתחייב להוסי% ולקיי# בידו במש� כל תקופת החוזה, כל  5.1.3
, ההיתרי# והרישיונות הדרושי# על פי כל די. ועל ידי כל רשות מוסמכת לש# מת. האישורי#

 השירותי# המבוקשי# כאמור בחוזה זה. 

המציע מצהיר בזה, כי הוא בעל הידע, היכולת, כוח האד# והניסיו. הדרושי# לש# מת. השירותי#  5.1.4
וכי  וזהירות מקצועית מעולהמיומנות, נאמנות, מקצועיות, המבוקשי#, והוא מתחייב לבצע# ברמה של 

הוא נושא באחריות זו א% כלפי קבלני המשנה שלו בא# ישנ# ו/או כל אד# אחר הדרוש לו לש# ביצוע 
 .השירותי#

המציע מתחייב לאפשר לענבל או מי מטעמה, מעת לעת ולפי דרישה, לבחו. את טיב השירותי#  5.1.5
 המבוקשי# שיינתנו על ידו.

ימת חוזה זה, אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק המציע העביר לענבל, עובר לחת 5.1.6
וכ. אישור כדי.  1976 –עסקאות גופי# ציבוריי# (אכיפת ניהול חשבונות ותשלו# חובות מס), התשל"ו 

אישורי# הנ"ל תהיה ענבל רשאית לנכות ולשל# לרשויות המס את הבדבר ניכוי מס במקור. בהעדר 
 נ"ל.המגיע לה# כחוק מהתמורה ה

המציע מתחייב ומצהיר כי למיטב ידיעתו אי. כל מניעה, בי. על פי חוזה ובי. על פי די. ובי. אחרת,  5.1.7
להתקשרותו ע# ענבל על פי חוזה זה ולמת. השירותי# המבוקשי# על ידו ואינו נמצא כיו# במצב של 

 ניגוד ענייני# או חשש לכ�.
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כ�, שכל מי שמטעמו, כולל קבל./ני המשנה ולהיות אחראי על המציע מתחייב לא להעמיד את עצמו  5.1.8
במצב של ניגוד ענייני# או חשש לכ� ע# ביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה ולהימנע מטעמו, לא יהיו 

 מכל מעשה אשר עלול לפגוע בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה. 

יני# או חשש לניגוד ענייני# המציע מתחייב להודיע לענבל, לאלתר, בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עני 5.1.9
 כלפי ענבל.

  ידוע למציע כי האמור לעיל מהווה תניה יסודית בחוזה. 5.1.10

למע. הסר ספק, אי. באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבותו של המציע לשמירת סודיות כאמור בחוזה זה  5.1.11
  על נספחיו. 

לעת, בכל הנוגע  המציע מתחייב למלא אחר הוראות כל די. וכל רשות מוסמכת כפי שיתעדכנו מעת 5.1.12
 לקיו# הוראות חוזה זה ומת. השירותי# המבוקשי# על פיו. 

המציע ידאג להתעדכ. בכל החידושי# וההתפתחויות שיחולו בתחו# מומחיותו הקשור לשירותי#  5.1.13
במסגרת ביצוע התחייבויותיו ומת. השירותי#  המסופקי# על פי חוזה זה על מנת שיוכל ליישמ#

 זה זה. המבוקשי# לענבל על פי חו

 התמורה .6

בתמורה לביצוע כל ומלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו, יהיה המציע זכאי לקבלת תמורה  6.1.1
להזמנה ו/או המחיר הסופי שהוצע על ידו הנמו�  כנספח ב'כמפורט בנספח ההצעה הכספית המצור% 

 מביניה#.

מוסכ# בזאת כי הספק לבדו יישא בכל  ההוצאות והתשלומי#, הכרוכי# במת. השירותי# המבוקשי#,  6.2
הוצאות הכרוכות בכל הובכלל זה תשלומי מסי# והיטלי חובה החלי# או שיחולו עליו בעתיד וכ. בכל 

צורה פי חוזה זה, כל זאת באופ. שענבל לא תהיה אחראית לכ� בכל $הסיכוני# והאחריות של הספק על
  ואופ. שהוא.

מוסכ# בזאת כי התמורה נשוא חוזה זה הינה מוחלטת, כי היא הוגנת ונאותה וכי הספק (וכל אד# אחר  6.3
לו לש# מת. השירותי#) לא יהיה זכאי ולא ישול# לו כל תשלו# נוס%  הנדרשי# המשנה/ואו קבלני 

הוצאות  ל,"אש כגו. תשלומיפי חוזה זה, לרבות ביצוע השירותי# המבוקשי#, $עבור התחייבויותיו על
אחרות מכל סוג  /או הוצאותו משרדיות, צילומי#, טלפוני#, פקסי# הוצאות ותשלו# עבור נסיעות,

 שהוא.

  התמורה של ההצמדה תנאי .7

  כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת. במש� מדד לכל צמודה תהיה לא ההצעה 7.1

 התשלו� ביצוע אופ� .8

 איש י"ע תאושר אשר ,להזמנה 2.5.5 בסעי% כאמור ח"דו בצירו% חשבונית קבלת לאחר יבוצע התשלו#

   .45 + בשוט% ,ענבל י"וע ביחידה הקשר

 המציע ושיפוי אחריות .9

המציע מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למת. השירותי# המבוקשי# כאמור בחוזה זה,  9.1
ולבצע את השירותי# המבוקשי# וכ. כל פעולה אחרת הקשורה במת. השירותי#  וכי הוא מתחייב לית.

המבוקשי#, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בחוזה זה ובכפו% להוראות כל די. וכל רשות 
 מוסמכת.
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אשר נגר# ע"י המציע ו/או מי מטעמו ו/או או מי מטעמה, בגי. נזק ו/בכל מקרה של תביעה כנגד ענבל  9.2
, יפצה וישפה המציע את זה חוזהאליו, בקשר ו/או בנוגע למת. השירותי# המבוקשי# ו/או ל הקשור

הראשונה, על כל סכו# בו יחויבו בפסק די. ה ענבל או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, ע# דרישת
 בשל או בקשר לנזק כאמור, וכ. בגי. מלוא הוצאותיה# בגי. ההלי� המשפטי שיינקט כנגד# כאמור,

 לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי די.. 

 להצטר% לו לאפשר כדי בידה העולה ככל ותעשה כנגדה דרישה או/ו תביעה הגשת על למציע תודיע ענבל 9.3
 .ענבל ע# כאמור התביעה או הדרישה מפני ההגנה בניהול ולהשתת%, המשפטיי# להליכי#

פיצויי# או כל תשלו# אחר המגיע ממנו על פי כל די. המציע בלבד יהיה אחראי לכל תשלו# לשיפוי נזק,  9.4
 .השירותי# מת. לש# לו הנדרשי# המשנה קבלני ואו/ אחר אד# וכל לאנשי# המועסקי# על ידו

 המציע יפצה את ענבל על כל הוצאה או נזק שיגרמו לה כתוצאה מביצוע העבודה באופ. רשלני. 9.5

 האמור לעיל מהווה תניה יסודית בחוזה.  9.6

  חוזהה לביצוע בנקאית ערבות .10

  

 'נספח בכחוזרת בנוסח המצור% להמציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי  מציעעל ה 10.1
, צמודה למדד המחירי# לצרכ. ומבוילת כדי., לפקודת ענבל חברה בנק ישראלי, מאת לחוזה זה

תקופת  אור� כלק% ל, בתו(שבעי# וחמישה אל% שקלי# חדשי#)1  75,000בשיעור של  ,לביטוח בע"מ
ועד מועד סיו# תקופת  מת. השירותי#(מיו# תחילת  ותקופת ההתקשרות המוארכת ההתקשרות
 .מת. השירותי#חודשי# ממועד תחילת  54דהיינו,  וששה חודשי# נוספי#, המוארכת ההתקשרות

  

זמנה הכמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי ה המציע הזוכה,הערבות שימציא  10.2
 מציעהבו בכל מקרה  , כולה או חלקה,וחוזה ההתקשרות תוחזק בידי ענבל אשר תהיה רשאית לחלטה

  .ההזמנה וכל נספחיה לרבות חוזה זההזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי 

עמו, , רשאית ענבל לבטל את החוזה זה בהתחייבויותיו על פי חוזה מציעבכל מקרה בו לא יעמוד ה 10.3
הודעה  מציע, החל מתארי� שייקבע על ידי ענבל בהודעה, זאת לאחר שניתנה למציעלבהודעה בכתב 

לא תיק. את המעוות בהתא# להודעה תו� הזמ. שנקבע בהודעה.  מציעבה נדרש לתק. את המעוות וה
  אי. בסעי% זה כדי לגרוע מזכויות הצדדי# על פי כל די.. 

אית הנ"ל, וכ. למסור את ביצוע החוזה למי היה ובוטל החוזה רשאית ענבל לחלט את הערבות הבנק 10.4
  יפצה את ענבל על כל הפסד ונזק שיגרמו לה בגי. כ�. מציעשיקבע ע"י ענבל וה

לענבל וענבל תהא  מציעי# מאת הכמחילוט הערבות לא יחשב בשו# מקרה כתשלו# פיצויי# מוס 10.5
ערבות יגרע את הנזקי# מעבר לסכו# הנקוב בערבות, מבלי שחילוט ה מציעזכאית לתבוע מה

  מזכויותיה על פי כל די..

בנוס%, במידה ותמומש האופציה תואר� הערבות הבנקאית בהתא# ותנאי זה יהווה תנאי מהותי  10.6
 להמש� ההתקשרות.

        חביטו .11

 'א נספח – הביטוח בנספח המפורטי# הביטוחי# כל את מורשה מבטח אצל לרכוש מתחייב הספק
 חברה לענבל ולהחזיר# מ"בע לביטוח חברה ענבל ולטובת לטובתו, שינוי כל ללא ולמלא�, ב"המצ

 הכיסויי# כל את כוללי# כשה#, הזכיה על ההודעה קבלת לאחר ימי# מעשרה יאוחר לא מ"בע לביטוח
  :להל. מהמצוי. יפחתו לא האחריות גבולות כאשר הנדרשי# והתנאי#

  
   

  המעבידי# חבות ביטוח 11.1
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  מדינת תחומי בכל המעבידי# חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את תבטח החברה 11.1.1
  ;המוחזקי# והשטחי# ישראל

 ב"ארה דולר, 5,000,000 $ו, לעובד  ב"ארה דולר 1,500,000 מס� יפחתו לא האחריות  גבולות 11.1.2
  );שנה( הביטוח ולתקופת למקרה

 היה ועובדיה# משנה קבלני,  קבלני# כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח 11.1.3
  .  כמעביד# ויחשב

 כי כלשהי מקצוע מחלת/עבודה תאונת קרות לעניי. ונטע. היה ענבל את לשפות יורחב הביטוח 11.1.4
  .המציע מעובדי מי כלפי י�מעביד בחבות נושאת היא

  

  שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 11.2

 שלישי צד כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותה את תבטח החברה 11.2.1
  ;המוחזקי# והשטחי# ישראל מדינת תחומי בכל פעילותו בגי. ורכוש גו%

  ;ב"ארה 250,000 – מ יפחת לא ולתקופה למקרה האחריות גבול 11.2.2

 קבלני, קבלני# של פעילות בגי. שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח 11.2.3
  .ועובדיה# משנה

  ;Cross  Liability $ צולבת אחריות סעי% ייכלל בפוליסה 11.2.4

 הפועלי# וכל המציע מחדלי או/ו למעשי אחראית שתחשב ככל ענבל את לשפות יורחב הביטוח 11.2.5
  . ומטעמ

  

   המוצר חבות ביטוח 11.3

  .וטיפול שרות התקנה כולל המערכת בגי. המוצר חבות ביטוח יציג הזוכה המציע 11.3.1

  .ב"ארה דולר 250,000 מ יפחת לא ולתקופה למקרה האחריות גבול 11.3.2

  .CROSS  LIABILITY $ צולבת אחריות סעי% ייכלל בפוליסה 11.3.3

 אשר במוצרי# פג# עקב נזק בגי.  אחראית שתחשב ככל  ענבל את לשפות מורחב הביטוח  11.3.4
  .החברה י"ע הותקנו/או ו סופקו

   

  כללי 11.4

  
  :הבאי� התנאי� יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל
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השיפוי  להרחביהמבוטח תתווס% כמבוטחת נוספת ענבל חברה לביטוח בע"מ, בכפו%  לש# 11.4.1
  כמפורט לעיל.

  א# אלא תוק% כל לה# יהיה לא הצדדי# אחד"י ע  הביטוח ביטול או צמצו# של מקרה בכל 11.4.2
  .לענבל רשו# במכתב לפחות יו#  45 של מוקדמת הודעה כ� על ניתנה

 ובלבד, ועובדיה ענבל  כלפי חזרה או השתתפות, עהתבי, שיבוב זכות כל על מוותר המבטח 11.4.3
  .זדו. כוונת מתו� לנזק  שגר# אד# לטובת יחול לא שהוויתור

 הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלו# המבטח כלפי בלעדי אחראי יהיה הזוכה המציע 11.4.4
  .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות כל ולמילוי

  .הזוכה המציע על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות 11.4.5

 כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדר� מצמצ# או המפקיע הביטוח בפוליסות סעי% כל 11.4.6
 במלוא המזכה ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ענבל כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיי#

  .הביטוח פי על הזכויות

הזוכה מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית ע# ענבל להחזיק בתוק% את פוליסות  המציע 11.5
ולהמציא את  חוזההביטוח. המציע הזוכה מתחייב לחדש את כל הביטוחי# לכל אור� תקופת ה

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימתו על חידוש. ענבל, לכל 
  ופות הביטוח הקיימות.                                                                  המאוחר שבועיי# לפני תו# תק

    

 כל פי על עליו החלה חובה מכל הזוכה המציע את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אי. 11.6
 על לה# המוקני# זכות או סעד כל על ענבל של כוויתור האמור את לפרש ואי. החוזה  פי ועל די.
  .זה חוזה  פי ועל הדי. פי
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 עצמאי קבל� – מזמי� יחסי .12

 הצהרת המציע ליחסי� בי� הצדדי� 12.1

קבל. עצמאי, וכי לא יחולו בי.  –המציע מאשר ומצהיר כי היחסי# בי. הצדדי# הינ# יחסי מזמי.  12.1.1
 הדרושי# המשנה/ני קבל.או ו/ אחר אד# על כלהצדדי#, בשו# פני# ואופ., יחסי עובד מעביד, לרבות 

  .השירותי# למת. לו

וכל אד# אחר /ואו קבל./ני המשנה עבור עצמו  לשל#  מבלי לפגוע מהאמור לעיל, מתחייב  המציע 12.1.2
את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס, היטל ו/או תשלו#  הדרושי# לו למת. השירותי#

נוגע למת. השירותי# חובה אחר המגיע ו/או שיגיע על פי כל די. לכל גו% ו/או רשות, בקשר ו/או ב
 המבוקשי# לענבל ולביצוע חוזה זה.

לשפות את ענבל ו/או מי מטעמה, ע# דרישת# מציע מבלי לגרוע מהאמור בסעי% לעיל מתחייב ה 12.1.3
הראשונה, בגי. כל נזק או הוצאה שיגרמו לה# כתוצאה מתביעה או דרישה שתוגש נגד#, ואשר 

לרבות כל אד# אחר /ואו  ,המציעבי. ענבל לבי. מעביד  –תתבסס על קיומ# כביכול של יחסי עובד 
בקשר ו/או בנוגע למת. השירותי# המבוקשי# ו/או  קבל./ני המשנה הדרושי# לו למת. השירותי#

 לביצוע חוזה זה.

  זכויות הסבת איסור .13

 הסבת זכויות ענבל 13.1

 עת בכל זה חוזה פי על וחובותיה זכויותיה את להמחות או/ו להסב או/ו להעביר זכאית תהיה ענבל 13.2
. ענבל תודיע על כ� למציע הזוכה. כל זכויות ענבל ע"פ החוזה יועברו למוסב הזוכה המציע הסכמת וללא

מנת שהמוסב יקבל על $ ולא תהיה למציע הזוכה כל טענה לעניי. זה. ענבל תפעל ככל העולה בידה על
 עצמו את התחייבויותיה ע"פ החוזה.

 מסירת השירותי� לאחר 13.3

מסור לאחר/י# את ביצוע השירותי# המבוקשי# ו/או כל חלק מה#, ו/או למסור המציע אינו רשאי ל
לאחר/י# כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותי# המבוקשי#, אלא בהסכמת ענבל מראש 

 ובכתב. 

 הסכמת ענבל לגור� נוס' 13.4

ירותי# לפי שיקול דעתה), כי במת. הש $כי בכל מקרה בו תסכי# ענבל (ככל שתסכי#  מובהר בזאת,
(לרבות כוח  ו/או קבל./ני משנה מטעמו המבוקשי# ו/או כל חלק מה#, ייעזר המציע באד# אחר מטעמו

עזר כלשהו), תותנה הסכמתה של ענבל ה. באישור זהותו, בכתב ומראש, של אותו אד# וכ. בכ� שכל 
כאמור יוחת#, מראש ובכתב, על התחייבות לסודיות וכ. על התחייבויות  ו/או קבל./ני משנה אד#

  נוספות כאמור בחוזה זה.

 אחריות המציע 13.5

למע. הסר ספק אי. באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של המציע כלפי ענבל למת. השירותי# 
  המבוקשי# ולביצוע כל התחייבויותיו כאמור בחוזה זה.
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 ענייני� ניגוד והיעדר סודיות .14

 סוד מקצועי 14.1

ואצל כל אד# /ואו קבל./ני משנה  יתקבל אצלויחש% אליו ו/או ידוע לו שכל מידע שכי המציע מצהיר  14.1.1
כי פורס# ברבי#  הוכחיהיה בגדר סוד מקצועי, למעט מידע פומבי שמטעמו הקשורי# במת. השירותי# 

זה ו/או מידע אשר המציע נדרש  חוזהוהיה ידוע לכל ו/או מידע שהיה ידוע למציע טר# התקשרותו ב
 לענבל כ� על הודעה למת. בכפו% זאת וכל"פ צו של רשות מוסמכת, עלגלותו ע"פ על פי כל די. ו/או 

  .ובכתב מראש

המציע מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מי. וסוג שהוא הנוגע, במישרי. ו/או בעקיפי., לענבל  14.1.2
חוזה זה ו/או ע# , שיגיעו ו/או הגיעו אליו מענבל בקשר עמהו/או למי מטעמה ו/או לגופי# הקשורי# 

כל מסמ� כאמור  למת. השירותי# המבוקשי# על פיו, ולא למסור כל ידיעה ו/או נתו. ו/או מידע ו/או
  מידע").ה"להל.:לאד# שלא הוסמ� לכ� על ידי ענבל מראש ובכתב (

המציע מתחייב לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אד# ו/או גו%, כל מידע שיגיע  14.1.3
, או בכל עת שהיא בעתיד (להוציא שימוש חוזהאליו כאמור, ולא לעשות בו שימוש במש� תקופת ה

  זה).  חוזהכל שיידרש לצור� ביצוע במידע כ

אי מילוי התחייבויותיו על פי סעי% זה עלול להוות, בי. היתר, עבירה לפי פרק כי המציע מצהיר שידוע לו  14.1.4
 הפרטיות, הגנת חוק לפי עבירה כ.ו 1977 –ז', סימ. ה' (סודות רשמיי#) של חוק העונשי., התשל"ז 

  .1981 $התשמ"א

י חוזה זה ועל פי כל די. ינקוט המציע בכל אמצעי מתאי# שיש ברשותו כדי מבלי לגרוע מאחריותו על פ 14.1.5
לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמ� המוחזקי# על ידו בקשר לשירותי# ולחוזה זה וכדי למנוע 
עיו. בה# מכל אד# שענבל לא התירה לו זאת בכתב ומראש. כ. יציית המציע לכל דרישה סבירה של 

צעי בטחו. נוספי# לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכי# ו/או ענבל בדבר נקיטת אמ
  למידע כאמור לעיל יודיע על כ� המציע לענבל מיד ע# אירועה.

למע. הסר ספק מובהר בזה כי התחייבותו של המציע לסודיות כאמור תחול במש� כל תקופת חוזה זה  14.1.6
וכ. על כל אד# ו/או קבל./ני משנה הקשורי# ע# מת.  עובדיועל  ,ובכל עת בעתיד, ללא מגבלת זמ. עליו

 השירותי#.

 לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי או משנה קבלני או עובדי לידיעת להביא מתחייב המציע 14.1.7

 .לסודיות התחייבות טופס על אות# ולהחתי# החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות שמירת של זו חובה

 שקיבל חפ0 או אחר או כתוב חומר כל לכ� תבקשיכש מיד הולחזקת ענבל לידי להחזיר מתחייב המציע 14.1.8

 מת. עקב גו% או אד# מכל שקיבל או השירותי# מת. עקב ולידי או ולחזקת שהגיע ,הל השיי� או מענבל

 חומר של שהוא כל עותק ואצל לשמור לא מתחייב המציע כ., כמו ענבל. עבור י.שהכ חומר או השירותי#

 מידע. של או כאמור

 כתב שלפי ובחובותי פגיעה משו# בו שיש בעיסוק שהיא דר� בכל להתקשר או לעסוק שלא מתחייב המציע 14.1.9

 בעקיפי., או במישרי. להימצא, עשוי הוא שבעטיו או לענבל השירותי# מת. שמכוח או זה התחייבות

 בכלל אחר. עניי. לבי. ענבלל השירותי# מת. במסגרת ועיסוק או ותפקיד מילוי בי. ענייני#, ניגוד של במצב

 או אותו מנהל בו, חבר ושל קרוב או שהמציע גו% של או וקרובי של ויעניינ ,יועניינ ייחשבו אחר" "עניי.

 למנות בזכות רווחי#, להגשת בזכות המניות, בהו. בו, חלק ושל לקרוב או ושל גו% או בו, אחראי עובד

 או ועמ העובד עובד או ,ושותפ או ומעסיק או שהמציע לקוח, של ענינו ג# וכ. הצבעה, בזכות או מנהל

 ).אחר" "עניי� (להל.: מיצגי#/מייעצי#/מציעי# ,ובפיקוח

 עשוי שהוא או קיי# ענייני# ניגוד על למציע ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכו. זה, בכלל14.1.10

 של עניי. או ושל אחר עניי. בי.ל לענבל השירותי# מת. במסגרת ועיסוק או ותפקיד מילוי בי. בו לעמוד

 בו. י#חבר וקרובי או שהוא גו% של עניי. או וקרובי

 .מהווה תניה יסודית בחוזה בסעי% זההאמור 14.1.11

 קיזוז .15
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 סכו# כל, הימנה לספק המגיע סכו# כל כנגד לקזז רשאית תהא ענבל כי, בזה מודגש, ספק הסר למע.
 במיסוי שמקור# חיובי# או/ו מקדמות לרבות, די. כל פי על או/ו זה חוזה פי על הספק מאת לה המגיע
 לצדדי# או/ו למדינה או/ו לענבל, יגרו# א#, יגרו# שהוא נזק או/ו, התמורה על החלי# חובה והיטלי

 זה. חוזה מביצוע כתוצאה שלישיי#

 המציע ע"י חוזה הפרת .16

המציע חייב לשל# לענבל הפר המציע התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל די., יהא 
פיצוי בגי. הנזקי# וההפסדי# שייגרמו לענבל כתוצאה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או 

  סעד אשר יעמדו לענבל לפי חוזה זה ולפי כל די..

 רוחני קניי� .17

כל ", וכ. כי work for hireכי השירותי#, וכ. כל תוצרי השירותי#, ניתני# על בסיס " זאתמוסכ# ב 17.1
הזכויות, לרבות הזכות להגיש בקשות לפטנט ו/או מדג#, הזכות לפטנט ו/או למדג#, סודות מסחריי#, 
סימני מסחר, זכויות יוצרי# ו/או זכויות קניי. תעשייתי או רוחני כלשה., לגבי המצאות (כשירות פטנט 

, ו/או הרצאות, או אחרות), התקדמויות, פיתוחי#, שיפורי#, רעיונות ויישומי#, מחקרי#, מצגות
או מי מטעמו ימציא, יפתח, יהגה או שיגיע אליו באופ. אחר, לבד או בשיתו% ע# אחרי#,  המציעש

ו/או תוצרי השירותי#, לרבות כל הזכויות בכל מוצר,  המבוקשי# בקשר ע# ו/או הנובעי# מהשירותי#
כל תיעוד נלווה (להל.: ו/או פרסו# הנלווי# לה# ו/או המבוססי# ו/או מכילי# חלק מה#, ובכלל זה 

"תוצרי השירותי#"), תהיינה לקניינה הבלעדי של ענבל, ותהיינה שייכות לענבל באופ. מלא ובלעדי לכל 
ללא הגבלה, לפעול למימוש. ומסחור. בכל וצור� ועניי. באופ. שתהיה רשאית לנהוג בה. מנהג בעלי# 

 .ממחה בזאת לענבל ומוותר על כל זכות כאמורמציע העול#, וה

מתחייב לשת% פעולה ע# ענבל בכל הקשור בביצוע האמור בסעי% זה, לית. כל מידע ותיעוד המציע  17.2
ולחתו# על כל מסמ�, הכול כפי שיתבקש ע"י ענבל, וזאת ג# לאחר סיו# תקופת חוזה זה ובלא כל 

 תמורה.

אחרת, בתוצרי כל זכות, קניינית או מציע מבלי לפגוע בכלליות ההוראה דלעיל, מובהר בזאת כי אי. ל 17.3
השירותי#, ואסור לו להשתמש בה# לכל מטרה פרט למטרת קיו# התחייבויותיו לענבל עפ"י חוזה זה. 

מצהיר ומתחייב בזה כי אי. ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו תביעות ו/או דרישות מכל מי. וסוג  המציע
פי., לשירותי# ו/או לתוצרי בכל עניי. הנוגע או הנובע, במישרי. או בעקיוהמדינה שהוא כלפי ענבל 

 השירותי#, לבעלות בה# ו/או לזכויות הקניי. הרוחני בה#.  

בתוצרי ה כל שימוש לפי שיקול דעת לעשות תזכאי ההיענבל תמאשר ומתחייב בזה כי בנוס% המציע  17.4
שהוא וכל מטרה אחרת ולרבות הכנסת שינויי#  גור#נשוא חוזה זה ובי. היתר להעביר# לכל  י#השירות

וזאת בלי צור� לבקש הבלעדי  האחר לפי שיקול דעת שימושלעשות בה# כל  תוצרי השירותי# ו/אוב
לכל תמורה או תוספת תמורה בגי. שימוש זה בתוצרי  זכאייהיה שהמציע ובלי מהמציע רשות 

 י#.השירות

היוצרי# זכות  תבעליא תהיה זכות בלעדית והלענבל לגרוע באמור לעיל, מוצהר ומובהר בזאת כי  מבלי 17.5
או המציע על ידי  יער�ישאו חוות דעת או נכס רוחני (לרבות פיסי או מדיה מגנטית) בכל מסמ� 

 .התקשרות זו נשואבמהל� מת. השירות המציע נת. על ידי ישי שירותבהסתמ� על 

 .מהווה תניה יסודית בחוזה בסעי% זההאמור  17.6

 ויתור או סטייה .18

 סטייה מתנאי החוזה 18.1

לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוי# או בסדרת מקרי#, לא תהווה תקדי# ולא הסכמת מי מהצדדי# 
 ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.
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 ויתור על זכויות 18.2

לא השתמש או השתהה מי מהצדדי# מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי חוזה זה במקרה 
 יו.מסוי# או בסדרת מקרי#, לא יראו בכ� ויתור על זכות מזכויות

 חתימת הצדדי� 18.3

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוק% אלא א# נעשה בכתב ובחתימת 
  שני הצדדי# והצדדי# יהיו מנועי# מלהעלות כל טענה בעניי. שלא נעשה בדר� האמורה.

 שונות .19

 מסמכי החוזה 19.1

המותנה ביניה# במלואו, וכי משקפי# נכונה את המוסכ# ו זה מוסכ# בי. הצדדי#, כי מסמכי חוזה
הצדדי# לא יהיו קשורי# בכל הבטחות, הצהרות, מצגי#, הסכמי# והתחייבויות, בכתב או בע"פ, 

  שאינ# נכללי# בחוזה זה ואשר נעשו, א# נעשו, קוד# לחתימתו.

 נציגי ענבל 19.2

טיפול לצור�  האו מי שמונה מטעמ מנהלת אג% תביעות רכב ורכושנציגי ענבל לצור� חוזה זה ה#: 
  בחוזה זה.

  הודעות משלוח 19.3

 כאילו תחשב לעיל זה לחוזה במבוא כמצוי. כתובתו לפי למשנהו צד ידי על שתשלח בכתב הודעה כל
 רשו# בדואר למשלוח שנמסרה מעת שעות 72 בתו# או, הכתובת באותה מסירתה ע# ליעודה הגיעה
  . השניי# מבי. המוקד#, הדואר בבית

  שיפוט סמכות 19.4

 או/ו המרכז באזור המוסמכי# המשפט בבתי הינה זה לחוזה והנוגע הקשור בכל המקומית הסמכות
  .בלבד יפו$אביב$ תל

  
  

   ולראיה באו הצדדי� על החתו�:

  

_________________ :�  תארי

  

 _________________                  _______________     _________________    

  ש� מלא של מורשה החתימה        תפקיד במציע                        חתימת המציע                 

 _________________                  _______________      _________________    

  ש� מלא של מורשה החתימה         תפקיד במציע                        חתימת המציע                 

          _______________         _________________      _________________    

  ש� מלא של מורשה החתימה         תפקיד בענבל                                     חתימת ענבל                 

 _________________                  _______________       _________________    

  ש� מלא של מורשה החתימה          תפקיד בענבל                                     בלחתימת ענ                 
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  אישור עריכת ביטוחי� –נספח א' לחוזה 

  

  ") הספק"להל.: _______________________________( למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרי# הננו 1
 מערכת לאספקת  הקשור בכל________________  יו# עד_______________  מיו#  הביטוח לתקופת

 חברה ענבל   ע#  חוזה/למכרז בהתא# ותחזוקה תמיכה שרותי כולל הדרכה,  הטמעה, התקנה כולל  גיבוי
  :להל. כמפורט הביטוחי# את מ"בע לביטוח

  ביטוח חבות המעבידי� 1.1

  .המוחזקי# והשטחי#  ישראל מדינת תחומי בכל ומועסקיו עובדיו כלפי  1.1.1

  ).שנה( הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000 ס�  מס� יפחתו לא האחריות גבולות 1.1.2

 ויחשב היה ועובדיה# משנה קבלני,  קבלני# כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח 1.1.3
  .כמעביד#

 לרבות עבודה תאונת  קרות לעניי. ונטע. היה מ"בע לביטוח חברה ענבל את לשפות מורחב הביטוח 1.1.4
  .הספק  עובדי מי כלפי כלשהו מעביד בחבות נושאי# ה# כי כלשהי מקצועית מחלת

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  1.2

 בכל ורכוש גו% נזקי בגי., ישראל מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו 1.2.1
  . המוחזקי# והשטחי# ישראל מדינת  תחומי

  ). שנה,  (הביטוח ולתקופת למקרה, ב"ארה דולר 1,000,000 מס� יפחתו שלא האחריות גבולות 1.2.2

  ).CROSS LIABILITY( צולבת אחריות סעי% ייכלל בפוליסה 1.2.3

 משנה קבלני, קבלני# של פעילות בגי. שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח 1.2.4
  .ועובדיה#

 הספק מחדלי או/ו למעשי אחראי#  שיחשבו ככל מ"בע לביטוח חברה ענבל את לשפות מורחב הביטוח  1.2.5
 .מטעמו הפועלי# וכל

        המוצר וחבות מקצועית לאחריות משולב ביטוח  1.3
COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY FOR 

THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.                  
  או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS AND PRODUCTS 

LIABILITY INSURANCE 

אחריותו החוקית בגי.  אספקת מערכת גיבוי  כולל התקנה, הטמעה,  הדרכה כולל שרותי תמיכה  1.3.1
מ בביטוח  משולב לאחריות מקצועית "ותחזוקה בהתא# למכרז/חוזה  ע#   ענבל חברה לביטוח בע

  וחבות המוצר; 

  $חבות  הספק,  עובדיו וכל הפעלי# מטעמו: הפוליסה מכסה את 1.3.2

כיסוי בגי. הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה  $בקשר ע# מעשה או מחדל מקצועי    1.3.3
  ורשלנות;

כיסוי בגי. נזקי# ייגרמו בקשר ע# מוצרי# שיוצרו,  פותחו, הורכבו,  $חבותו מפג# במוצר  1.3.4
  חרת על ידי  הספק או מי מטעמו; תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דר� א

פעילות הספק, עובדיו וכל הפועלי# מטעמו כולל התקנה, הטמעה,  הדרכה , שרותי תמיכה  1.3.5
  ותחזוקה .

  דולר ארה"ב; 1,000,000 –גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  1.3.6

  חודשי#;  12הארכת תקופת הגילוי לפחות  •

  .Cross  Liability $ אחריות צולבת  •
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מ ככל שייחשבו אחראי# למעשי ואו מחדלי הספק "יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע הביטוח 1.3.7
  וכל הפועלי# מטעמו.

  כללי 1.4

  בכל פוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאי# הבאי#:      

  .לעילהשיפוי כמפורט  להרחביהמבוטח התווספה כמבוטח נוס%: ענבל חברה לביטוח בע"מ, בכפו%  לש# 1.4.1

בכל מקרה של צמצו# או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדי# לא יהיה לה# כל תוק% אלא א# ניתנה על  1.4.2
  יו# לפחות במכתב רשו# לחשב חברת ענבל חברה לביטוח  60ידינו הודעה מוקדמת של  

  בע"מ. 

אנו מוותרי# על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ ועובדיה,  1.4.3
  ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אד# שגר#  לנזק מתו� כוונת זדו..

הספק  לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלו# הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על  1.4.4
  המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

  ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הספק. 1.4.5

פקיע או מקטי. בדר� כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיי# ביטוח כל סעי% בפוליסות הביטוח המ 1.4.6
מ והביטוח  הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא "אחר, לא יופעל כלפי הענבל חברה לביטוח בע

  הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

תנאי  תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידי# ואחריות כלפי צד שלישי  לא יפחתו מהמקובל על פי  1.4.7
  "פוליסות נוסח ביט".

  

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

                                                                                        
  בכבוד רב,       

                 
  וחותמת המבטחחתימת מורשה המבטח     תארי�
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  החוזה (ערבות ביצוע)ערבות בנקאית לביצוע  �' לחוזה בנספח 
  ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכיה) 10 –(יוגש לענבל מלא רק על ידי המציע הזוכה ולא יאוחר מ 

  
________________�  תארי

  לכבוד
  ענבל חברה לביטוח בע"מ

  רח' ערבה 
   282ת.ד. 

  70100קריית שדה התעופה, 
  

  הנדו�: ערבות מס. _____________

), "י�/המבקש"לבקשת ה"ה ________________________________________________ (להל.:  .1
 עבור ענבל גיבוי מערכת של ותחזוקה עבור רכישהאשר נבחרו להיות הספקי#/נותני השירות של חברתכ# 

שבעי# (במילי#: 1  75,000אנו ערבי# בזה כלפיכ# לסילוק כל סכו# עד לס� של  מ"בע לביטוח חברה
) בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעי# מהצמדת "ל"הנ הקר� סכו�"), (להל.: שקלי# חדשי#אל%  וחמישה

בכל המגיע או  ,")למדד הצמדה הפרשי" סכו# הקר. הנ"ל, למדד המחירי# לצרכ. כמפורט להל. (להל.:
התקנה,  לאספקה, עשוי להגיע לכ# מאת המבקש בקשר להתקשרותכ# עמו במסגרת ההלי� לבחירת ספק

 )."ענבל"(להל.:  לכלי הרכב המכוסי# בקר. הפנימית עבור שירות ותחזוקה של מערכות התרעת תאונות

  ".הערבות סכו#הקר. הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להל.: " .2

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

משמעו מדד המחירי# לצרכ. המתפרס# ע"י הלשכה  $ "מדד המחירי# לצרכ." א.
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

מדד המחירי# לצרכ. שפורס# לאחרונה לפני התשלו#  $ "המדד החדש" ב.
 בפועל עפ"י ערבות זו.

 .המכרז פרסו# ביו# המפורס# לצרכ. המחירי# מדד $ "היסודי המדד" ג.

א# יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכו# השווה להכפלת ההפרש   
בי. המדד החדש למדד היסודי בסכו# הקר. הנדרש (עד לסכו# הקר. הנ"ל) ומחולק במדד היסודי. א# 

  מנו, יועמד סכו# הערבות על סכו# הקר. הנ"ל.יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמו� הי

לאחר  (במילי#: שבעה ימי#)ימי#  7תו�  את סכו# הערבות, לפי החישוב דלעיל #אנו מתחייבי# לשל# לכ .4
קבלת דרישתכ# הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, 
מיקוד_____, טלפו. וש# איש קשר _______, (יש להכניס את כתובת הבנק), כל סכו# שצוי. בדרישתכ# 
עד לסכו# הערבות, בלי שיהיה עליכ# לבסס את דרישתכ# או לדרוש תחילה את הסכו# האמור מאת 

מבקש, ובלבד שדרישתכ# נמסרה לנו לפני יו# פקיעת הערבות. לש# הסרת ספק, דרישתכ# לתשלו# ה
 סכו# הערבות יכול שתיעשה לשיעורי#, ובלבד שס� התשלומי# לא יעלה על סכו# הערבות.

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .5

בלבד, ולאחר תארי� זה תהיה בטלה ומבוטלת.  ערבות זו תישאר בתוק% עד ליו# _____________(כולל) .6
 הדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתארי� הנ"ל.

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

  בכבוד רב,  
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  בנק _____________________ש# ה  

  ________________________סני%   

  מספר סני% ___________________  

  

   תארי�:_____________

  חתימה של מורשיי החתימה וחותמת הבנק:____________________
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  לקיו� הצעה (ערבות הצעה)ערבות בנקאית  � ' להזמנה דנספח 

  
________________�  תארי

  :לכבוד
  ענבל חברה לביטוח בע"מ

  ערבה הרח' 
   282ת.ד. 

  70100קריית שדה התעופה, 
  

  מס. _____________בנקאית הנדו�: ערבות 
  

"), אנו ערבי# בזאת כלפיכ# לשל# לכ# כל המציע" פי בקשת ____________________ (להל.:$על .1
וחמישה אל% שקלי# חדשי#)  שלושי#ש"ח (במילי#:  35,000 סכו# לפי דרישתכ#, עד לסכו# כולל של

"), בקשר ע# עמידתו של המציע בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת סכו� הערבותלהל.: "(
שירותי אספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מערכות התרעת תאונות, לכלי  למת. הצעות לקבלתהלי� 

 ). "ענבל"ענבל חברה לביטוח בע"מ (להל.: הרכב המכוסי# בקר. הפנימית בהנהלת 

מבלי שתהיו חייבי# לנמק את דרישתכ# ופי דרישתכ# הראשונה בכתב,  לעאנו מתחייבי# לשל# לכ#,  .2
ובלי לטעו. כלפיכ# טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכ#, כל סכו# אשר יצוי. 

) ימי# ממועד קבלת דרישתכ# 7ובכל מקרה לא יאוחר מתו# שבעה ( מידיבאותה דרישה, באופ. 
 עה בראשית כתב ערבות זה.במשרדנו, לפי הכתובת המופי

יכול שתהיה לשיעורי., וכי  הלמע. הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכ# לתשלו# מכוח כתב ערבות ז .3
התשלו# יתבצע בהתא# לדרישתכ# כאמור, ובלבד שס� כל התשלומי# מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על 

 סכו# הערבות.

טונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיו חייבי# התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, או .4
 להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכ# או לדרוש תחילה את התשלו# מאת המציע.

 הסבה.העברה ו/או כתב ערבות זה אינו נית. ל .5

אר� , אול# יו19.05.13כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתארי� המצוי. בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליו#  .6
, ובלבד שדרישתכ# בכתב להארכת תוק% הערבות ו/או כל 19.07.13על פי דרישתכ# לתקופה של עד 

  דרישה על פיה תימסר לנו בכתובתנו הרשומה מטה, לא יאוחר מהתארי� האמור. 

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסני% הבנק שכתובתו:   .7
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

                                                                                                                     

  בכבוד רב,    

  בנק _____________________ש# ה  

  ________________________סני%   

  מספר סני% ___________________  

  

  חתימה של מורשי החתימה וחותמת הבנק:____________________  תארי�:______________
 


