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

 .זה מכרז על ענהמ
. 

 2712 נובמבר



 

 "מבע לביטוח חברה ענבל עבור גיבוי מערכת של ותחזוקה רכישהל הזמנה להציע הצעות
 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"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 

2 
 

 תוכן עניינים
 

 ההזמנה

 

 0...................................................................................כללי........................................................ - 1פרק 

  8...............................................................................מבוקשים.......................ההגדרת השירותים   - 2פרק 

 11.........................................................................................................................תנאי הסף....  – 0פרק 

 10....................................................................................................................הצעה........המבנה  – 4פרק 

 18.....................................המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו......................................... – 5פרק 

 27........................................................................הזוכות ההצעות לבחירת ומשקולותאמות המידה  – 1פרק 

 24..............................................................דרך הגשת ההצעות ובחינת ההצעות.............................. – 0פרק 

 21...........................................................................................התחייבויות המציע......................... – 8פרק 

 20.................................................................................................תנאים כלליים......................... – 8פרק 
 

 נספחים

 28......................................................................................................... תצהירים נספח –נספח א' להזמנה 

 01.....................................................................................................הצעה כספיתנספח  –נספח ב' להזמנה 

 08........................................................................................................................חוזהה –' להזמנה נספח ג

 54......................................................................................................הצעה ערבות נוסח –' להזמנה ד נספח
 
 
 

  



 

 "מבע לביטוח חברה ענבל עבור גיבוי מערכת של ותחזוקה רכישהל הזמנה להציע הצעות
 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"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 

0 
 

 1 פרק

 כללי .1.1

פונה בזאת בהזמנה , ("המזמינה" או0ו" ענבל: "להלן) מ"בע לביטוח חברה ענבל .1.1.1
 ,7002712' מסדינמי  תיחורהליך אפשרות ל עםשלבי  דופומבי  במכרז ,הצעות תלקבל

 הכלו"( השירותים המבוקשים)להלן: "ענבל  עבוררכישה ותחזוקה של מערכת גיבוי ל
מסמכי בהיקף ובגבולות אחריות כפי שיפורטו בהמשך במסמכי ההזמנה )להלן: "

 "(.ההזמנה" ו0או "ההזמנה

 הגדרות .1.1

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:  .1.2.1

 .גיבוי פתרונות של ואחזקה במכירה המתמחה חברה מציע ו/או החברהה

 .מענבל זכייה הודעת שקיבל מציע הזוכה/המציע החברה

 ."מבע לביטוח חברה ענבל ענבל/או ו המזמינה

 .ההזמנה במסמכי 2 בפרקכהגדרתם  השירותים המבוקשים

מטעם  מקצועיאחראי 
  .ו0 או כל מי שימונה מטעמו בענבל מידע מערכות"ל סמנכ ענבל 

 המכרזיעל ההליך  אחראי
 שרה מורלי, עו"ד מטעם ענבל

  להליך זמנים לוח .1.1

 

 זמנים לוחות תאריך

 ההליךמועד פרסום  18.11.12

 מועד אחרון לשאלות הבהרה  25.11.12

 ההבהרה שאלות על ענבל לתשובות אחרון מועד 72.12.12

 מועד אחרון להגשת ההצעות  78.12.12

 חכם וקורא כרטיסיםמועד אחרון להצטיידות בכרטיס  11.12.12

 מועד תיחור דינמי אפשרי 24.12.12

מהמועד האחרון להגשת  ימים 127 
אופציה  למזמינה .ההצעות

 ימים 87-בלהארכת תוקף ההצעה 
  .נוספים

 תוקף ההצעה 
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 שנמנוהמזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו0או לדחות כל אחד מהמועדים  
, ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו0או דרישה באתר ענבל למציעים פורסםלעיל, בהודעה שת

 בקשר לכך.

 ההתקשרות תקופת .1.1

 ושישה שלושים) חודשים 01  שלקופה לת תהיהההתקשרות עם המציע הזוכה  תקופת .1.4.1
להלן: )ידי הצדדים -על החתימה על החוזה מועד( המתחילה בשנים שלוש – חודשים

 .("התקשרות"תקופת ה

 תקופת את להאריך ולצרכיה הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף רשאית, תהיה בלבד ענבל .1.4.2

 נוספות מפעמיים יותר לא אך פעם בכל נוספים חודשים 12 עד של לתקופה  ההתקשרות

 :להלן .חוזהה פי על והכל חלקם או כולם (שנתיים - נוספים חודשים 24 )בסה"כ
 ."(ההארכה תקופות"

 ההליך מסמכי פרסום .1.1

 ו0או הבהרות ו0או מועדים עדכוני ויהיו במידה ענבל. באתר יפורסמו מכרזה מסמכי .1.5.1

 את משפטית יחייבו אלו ורק ענבל באתר השינויים יפורסמו ,מכרזה במסגרת תיקונים

 המציעים. ואת ענבל

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

 יחייבו  אשר עדכוניםהו הבהרותה ,השינויים בדבר שוטף באופן ולהתעדכן ענבל

 הבהרותה ,לשינויים בהתאם הצעתו את יגיש שלא מציע .המציע את משפטית

 .להיפסל עלולה הצעתו ,פורסמו ואכן במידה ,עדכוניםהו

 הקשר תשא .1.1

 רחוב :הכתובת אשר ,מורלי שרה  "דעו נההי  זה להליך הקשור בכל ענבל מטעם הקשר אשת

 אלקטרוני: דואר כתובת ,07177 נתב"ג התעופה, שדה קריית ערבה,

MICHRAZIM_BACKUP@INBAL.CO.IL. למספר טלפונית ו0או זו לכתובת בכתב תעשה פנייה כל 

 .70-8008172 כדלקמן: הטלפון

 והבהרות הבהרה שאלות .1.1

 האלקטרוני הדואר באמצעות בכתב תוגשנה המציעים שאלות .1.0.1

MICHRAZIM_BACKUP@INBAL.CO.IL א' ליום עד וזאת לעיל, כמצוין הקשר לאשת 

  המציעים. לכלל תשלחנה ענבל תשובות .25.11.2712 -ה

 תשובה 0אוו תוספת 0אוו עדכון 0אוו תיקון 0אוו שינוי 0אוו הבהרה רק כי ,בזאת מובהר .1.0.2

 .והמציעים ענבל את משפטית תחייבנה  בכתב ענבל "יע ייערכו אשר

 ההצעות מסירת .1.1

במשרדי המזמינה בבית ענבל,  סגורהיש למסור את ההצעות, כמוגדר להלן, במעטפה  .1.8.1
"המועד )להלן:  18:77שעה ב, 78.12.12ליום  עדברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, 

 (. האחרון להגשת ההצעות"

 את יגיש במכרז, להשתתף והמעוניין להלן 0 בסעיף המפורטים התנאים על העונה מציע .1.8.2

 כדלקמן: מעטפות 0 באמצעות הצעתו
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 עליה: ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין גבה על – )טכנית( 1 מס' מעטפה .1.8.2.1

 - ענבל עבוררכישה ותחזוקה של מערכת גיבוי ל 1/1/11/ 'מס פומבי מכרז"
 מכל אחד העתק המציע יכניס זו במעטפה "המכרז מסמכי – 1 מס' מעטפה

 .5.1-5.0 פיםבסעי המפורטים המסמכים

 :עליה ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין גבה על -)כספית( 2 'מס מעטפה .1.8.2.2
 - ענבל עבור גיבוי מערכת של ותחזוקה רכישהל 1/1/11/ 'מס פומבי מכרז"

 הצעתו של אחד עותק המציע יכניס זו במעטפה "כספית הצעה -1 'מס מעטפה

 .להזמנה ב' נספח – המחיר הצעת טופס גבי על 5.4 בסעיף כנדרש הכספית

 רכישהל 1/1/11/ 'מס פומבי מכרז" המציע ירשום גבה על – 0 מס' מעטפה .1.8.2.0

 יכניס זו במעטפה "הצעות להציע הזמנה - ענבל עבור גיבוי מערכת של ותחזוקה

 .2 'מס מעטפה ואת 1 'מס מעטפה את המציע

 כי מובהר לכך ובהתאם ,המכרז מסמכי לשאר הכספית ההצעה שבין בהפרדה המציע לב תשומת

 ההצעה טופס של צילומים או העתקים לרבות ,כלשהם כספיים נתונים 1 'מס במעטפה לכלול אין

 .ממנו חלק כל או ,הכספית

 לא ,לעיל שנקבעו והשעה מועדל עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש .1.8.0

 המכרזים, חובת לתקנות )ב(27 משנה תקנת להוראות בהתאם תידונה ולא תתקבלנה

 "(.התקנות" )להלן: 1880-תשנ"גה

 0אוו טענה כל להעלותמ מנועים יהיו המציעים וכי זה עניין על לערער ניתן לא כי להדגיש נבקש

 0אוו זה בעניין ענבל של סמכויותיה הפעלת עם בקשר ,שהן וסוג מין מכל דרישה 0אוו תביעה

  .כאמור סמכות הפעלת של מהשלכותיה כתוצאה

 ההצעה תוקף .1.1

 בכפוףנוספים,  ימים 087או ו הצעות להגשתמהמועד האחרון  ימים 127 הינותוקף ההצעה 
 .ענבל מאת ומראש בכתב להודעה

 הצעה ערבות ./1.1

אלף שקלים  השיוחמ עשרים₪ ) 25,777ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, בסך של  .1.17.1
 הפי הזמנ "(, להבטחת מלוא התחייבויותיו של המציע עלהצעהערבות )להלן: " חדשים(

 .זו

הנערב0המבקש הרשום בכתב  .מאת בנק ישראלי - ענבללטובת תּוצא  ההצעהערבות  .1.17.2
 המכרז חייב להיות המציע עצמו. הערבות לקיום

 .להזמנה ד'תהיה בנוסח המצורף כנספח  ערבות ההצעה .1.17.0

אלא  ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות  127הערבות לקיום המכרז תהא תקפה  .1.17.4
ימים נוספים  87 -בהארכתה ו0או את הארכת תוקף הצעת המציע  את ענבלאם דרשה 

 בהתאם (,המכרז לקיום הערבות תוקף את )ואז המציע יהיה מחויב להאריך במקביל
 .זו בהזמנה לאמור

 ביצוע ערבות .1.11

( ₪)חמישים אלף ₪  57,777יתבקש להמציא לענבל ערבות בנקאית על סך  הזוכההמציע 
 חוזהל ג' כנספח ףההתקשרות. נוסח ערבות הביצוע מצור חוזהעל פי  תיויוהתחייבו להבטחת

 .לחוזה 17היה בהתאם לאמור בסעיף יו ההתקשרות



 

 "מבע לביטוח חברה ענבל עבור גיבוי מערכת של ותחזוקה רכישהל הזמנה להציע הצעות
 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"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 

1 
 

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.11

המזמינה רשאית, על פי שיקול דעתה, כפי שתמצא לנכון, לשנות את המכרז, להפסיקו  .1.12.1
או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית0מערכתית0אחרת לכך ו0או 

 עקב שינוי מדיניות0נהלים וכו'.

בשים לב לאמור לעיל, מודגש בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא,  .1.12.2
רת לעצמה את הזכות להתקשר בהסכם לקבלת השירותים עם כל גורם והיא שומ

שתמצא לנכון, ו0או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו0או לבטל את הליכי 
ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה, וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון, וכל זאת בכפוף 

דיניות0נהלים לכך שקיימת הצדקה מקצועית0מערכתית0אחרת לכך ו0או עקב שינוי מ
 וכו'.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם  .1.12.0
 הינה בלתי סבירה, ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו0או תביעות בקשר לכך. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה  .1.12.4
שאינה ערוכה על פי דרישות מסמכי המכרז, וזאת עפ"י שאיננה שלמה ו0או ברורה ו0או 

 שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.

המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו0או  .1.12.5
לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו0או הבהרות ו0או הסברים ו0או 

למציע לעשות כן, לרבות בעניין  השלמות ביחס להצעתו של המציע ו0או לאפשר
המצאת כל מסמך, אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה, ולרבות לצורך 
הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו 

 בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות. 

ל קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לוותר ע .1.12.1
אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת 

 וועדת המכרזים של המזמינה.

כלשהוא והכל ייקבע  הזמנת שירותיםיובהר כי בכל מקרה ענבל אינה מתחייבת להיקף  .1.12.0
 על פי שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה.

 הזוכים המציעים מספר .1.11

 .השירותים למתן אחד זוכה מציע עם להתקשר ענבל בכוונת .1.10.1

ההצעות ובחירת הזוכים תתבצע על ידי ענבל, אשר תהיה רשאית )אך לא חייבת(,  בדיקת .1.10.2
 ומומחים חיצוניים מטעמה לשם כך. להיעזר  ביועצים 

בשל ביטול ככל שיעלה הצורך על ידי ענבל )אם בעזיבת מציע זוכה, אם , האמור מן לגרוע מבלי .1.10.0
למציע שהשתתף  לפנות הזכות שמורה יה ע"י ענבל או בשל כל סיבה אחרת( למזמינהיהזכ

 בהליך ולא נכלל בין המציעים הזוכים בהליך וזאת על מנת להתקשר עמו למתן השירותים
 המציע יובהר כי במקרים אלו תפנה ענבל אל. המבוקשים והכל בכפוף להסכמתו של המציע

 באמור מבלי לגרוע מן האמור, אין ה ביותר מבין המציעים שלא זכו בהליך. שדורג במקום הגבו
לעיל, ולענבל שמורה הזכות גם לפנות  כאמור של וועדת המכרזים לפעול התחייבות משום

 למציעים אחרים שעמדו בתנאי הסף והכל לשיקול דעתה הבלעדי ולפי צרכיה.
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 משנה קבלני .1.11

לפי שיקול  -במפורש ובמודגש כי בכל מקרה בו תסכים ענבל )ככל שתסכים  אתמוסכם בז
דעתה(, כי במתן השירותים המבוקשים ו0או כל חלק מהם, ייעזר המציע באדם אחר מטעמו 
ו0או קבלן0ני משנה מטעמו )לרבות כוח עזר כלשהו(, תותנה הסכמתה של ענבל הן באישור 

בכך שכל אדם ו0או קבלן0ני משנה כאמור יוחתם, זהותו, בכתב ומראש, של אותו אדם וכן 
 .נספחיה על זו הזמנהמראש ובכתב, על התחייבות לסודיות וכן על התחייבויות נוספות כאמור ב
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 1  פרק

 המבוקשים השירותים הגדרת .1

 (:"המבוקשים "השירותים ו0או "השירותים" )להלן: כדלקמן הינם מהמציע הנדרשים השירותים

 כללי .1.1

המערכת  בהזמנה זו )להלן " כמפורטגיבוי ה מערכתמעוניינת לרכוש פתרון כולל ל ענבל .2.1.1
 "(. הפתרון " ו0או "

רכיב אחר  כל כןו שיונותיור תקשורת, של תוכנה, חומרה אספקה יכלול הפתרון .2.1.2
 שירות, אחריותלכלול  הפתרון על, כן כמומערכת הגיבוי. ותחזוקה של  רכישהל
 כמפורט והכל עצמה למערכתו הגיבוי מערכת הימצאות באתר, הלקוח באתר תחזוקהו

 .זו הזמנה במסמכי

 בענבל כיום הקיים הגיבוי מערך .1.1

 עלו בלבד שחזור לצורכי בענבל תישמר להלן כמפורט בענבל כיום הקיימת הגיבוי מערכת כי בזאת מודגש

 .יישמר ,.בהתאם זאת לתמחר  המציע

 תיאור המצב הקיים .2.2.1

 .17TBשל  נפח בעל מלא גיבוי בענבל קיים כיום .2.2.1.1

 .FCעם  NETAPPהאחסון הקיים כיום בענבל הינו מסוג  מערך .2.2.1.2

 .שנים( 0) שבע למשך נשמר המידע .2.2.1.0

 .tb1ל DATA PROTECTOR  ל   NDMP רישיוןקיים  .2.2.1.4

 ספריית גיבוי באמצעות קלטות. גביעל  מתבצע לעיל המפורט הגיבוי כל .2.2.1.5

   LTO4ראשים  2 –סלוטים  44 בעלת הינהגיבוי  הספריית  .2.2.1.1

 וזאת קלטות של נוסף לסטקלטת  גביעל  משוכפל בענבל מתבצעש מלאגיבוי  .2.2.1.0
 מחוץ לאתר הראשי של החברה.  מוצא הנוסף הסט. רגולציה מטעמי

 שאינה מוגבלת בכמות המידע DATA PROTECTORתוכנת ל יוןרישענבל ל  .2.2.1.8
 -פיזיים כשרתים, החלוקה הינה:  107 –"כ כ סה) לגיבוי וכמות השרתים לגיבוי

 אין(. מבחינת בסיסי הנתונים 87% -כ( VMWARE+VDIווירטואליים ), 17%
 ( בסיסי נתונים בו זמנית.5אפשר חמישה )מולכמות בסיסי הנתונים  הגבלה

ימים בשבוע וכל שבוע "דורך" על השבוע הקודם לפי ימים  5מתבצע  –גיבוי יומי  .2.2.1.8
(. הגיבוי היומי הוא אינקרמנטלי קודם לוה)כלומר, ראשון "דורך" על ראשון בשבוע 

 נתונים. הלקבצים ובאופן מלא לבסיסי 

  



 

 "מבע לביטוח חברה ענבל עבור גיבוי מערכת של ותחזוקה רכישהל הזמנה להציע הצעות
 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"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 

8 
 

 הגיבוי תדירות .2.2.2

מתבצע גיבוי מלא של כל החומר כאשר השבוע הרביעי הוא החודשי.  –גיבוי שבועי  .2.2.2.1
כל שבוע דורך על השבוע הקודם בכל חודש )כלומר, השבוע הראשון של פברואר 

 .ינואר(  שלראשון ה"דורך" על השבוע 

 4מורכב מהשבוע הרביעי שנשמר במחזוריות כל רבעון )כלומר שבוע  –גיבוי חודשי  .2.2.2.2
בחודש אפריל עולה על  4בחודשים ינואר + פברואר + מרץ נשמרים עד ששבוע 

 .בחודש ינואר(  4שבוע 

ללא קשר לגיבויים לעיל נשמרים גיבויים בנקודות החלפת  – חודשי גיבוי תלת .2.2.2.0
 .( 01.12ו  07.8, 07.1, 07.0הרבעון )כלומר בנקודות זמן של 

 משש בערב עד הבוקר ונשמר בקלטת בענבל. נמשךגיבוי יומי  .2.2.2.4

ונשמר בספריית  גיבוי שבועי נמשך מיום חמישי בצהריים עד יום ראשון בצהריים .2.2.2.5
 .אתר מרוחקגיבוי, משוכפל ומוצא ל

 המבוקש הפתרון של כללי תיאור .2.2.0

 מערכתו ענבל בבית הראשי לאתר גיבוי מערכת הכולל גיבוי פתרון לרכוש מעוניינת ענבל

 שתי .בענן כשירות ("המתקן" ו0או "מרוחק "אתר )להלן: מרוחק באתר נוספת גיבוי

 .זו הזמנה במסמכי לאמור בכפוף והכל ביניהן מסונכרנות יהיו המערכות
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 :הפתרון של כללי שרטוט להלן

 

 המוצעת הגיבוי מערכתמ כלליות דרישות .1.1

 והכלמרוחק  לאתר ולסנכרנובאתר הראשי  ת את כל המידע הקיים בענבלבולג מוצעפתרון  כל על .2.0.1

 .לעיל בסעיפים וכמפורט בענבל כיום מהקיים תפחת שלא בזמינות

 שחזור .2.0.2

 המגובה. מידעהכל ל רושחזיכולת  לכלול מוצעפתרון  כל על .2.0.2.1
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 לרבות) אחר אתר לכל מרוחקה גיבויה מאתר נתונים שחזור יכולתל נדרש מציעה .2.0.2.2
שעות מקבלת  48 עד. המציע ישחזר את המידע היד על רשדשיי ככל( ענבל לבית

לכל הקיים  ביותר העדכני המידע רולשחז המציעכן, מתחייב  כמוהדרישה מענבל. 
  בחברה. בהתאם למדיניות הגיבוי הקיימת כיוםהפחות 

אחת במהלך כל  פעם ,באתר המרוחקיזום  שחזורבהצעת המחיר  לתמחר המציע על .2.0.2.0
ולא  במידהוכל זאת ובתאום מראש עם ענבל,  במהלך ההתקשרותשנת עבודה 

 .עבודה שנת במהלך ענבל ידי עלעבודה תפעולית  לצרכישחזור  תבצעה

 המידע נפח .1.1

טרה בייט  07 –כ  הינו (ענבל ביתב)הראשי  באתר אותו נדרש המציע לגבותהמידע  נפח - ענבל בית .2.4.1
 277 לפחות של גידול יכולת בעל יהיהנטו על גבי דיסקים. מערך הגיבוי שיותקן באתר הראשי 

 בנפח המידע. בייט טרה

 על נטו בייט טרה 07 –הגיבוי הינו כ  באתראותו נדרש המציע לגבות המידע  נפח - הגיבוי באתר .2.4.2
 בנפח טרה בייט 277יכולת גידול של לפחות  בעל להיות הגיבוי באתר הגיבוי ךמער על .דיסקים גבי

 .המידע

 הבאים: הפרמטרים את יכלול הפתרון .1.1

 .טרה בייט VMWARE+VIEW 0.8וירטואלי כולל  גיבוי .2.5.1

 .(בנטאפ  CIFS)ללא קבצי  טרה בייט file system  - 0.0גיבוי שרתים  .2.5.2

 .טרה בייט CIFS -  1.5גיבוי   .2.5.0

 -ו  sharepoint )לרבות מערכות ועוד oracle, exchange, sql,  טרה בייט 1.8 -נתונים בסיסיגיבוי  .2.5.4
sap.) 

 :הבאים הפרמטרים את יכלול גיבויה פתרון הטמעתו התקנה .1.1

 המוצע. גיבויה מפתרון כחלק כאמור והכל כיום בענבל הקיימת לתשתית החדשה המערכת חיבור .2.1.1

 .שחזור לצרכי תישמר הישנה הגיבוי מערכת כי לוודא המציע על  .2.1.2

 בפתרון לשימוש הנחוצים הרישיונות כל את הכספית  הצעתו במסגרת לענבל יספק המציע – רישוי  .2.1.0

  .המידע בנפח גידול לרבות ,המוארכת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות תקופת אורך כלל הגיבוי

 והכל שייבחר הפתרון של והתקנה לביצוע הנדרשת החומרה כל את לענבל יספק המציע – חומרה .2.1.4

 .המוארכת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות תקופת כל ולאורך זו הזמנה במסמכי למפורט בהתאם

 .הלקוח באתר 2400 של ותמיכה תחזוקה ,שרות  .2.1.5

 וענבל במידה ההתקשרות. תקופת כל למשך לפתרון היצרן אחריות קיימת כי לוודא המציע על  .2.1.1

 ההתקשרות תקופת בכל האחריות תקופת להארכת לדאוג המציע על ההתקשרות, את תאריך

 .המוארכת

 יצרן של התקניים הסטנדרטים ,ההסמכות פי ועל גבוהה מקצועית ברמה יהיו התחזוקה שירותי .2.1.0

 ככל) כאמור היצרן של התמיכה מרכזי ובתמיכת ,העניין לפי ,החדשה המערכת או0ו התוכנה
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 הפעלת את לאפשר מנת ועל והחומרה התוכנה פתרונות של מרבית זמינות להבטיח מנת על (שנדרש

 .שוטף באופן החדשה המערכת

 בציוד בטיפול לפחות שנתיים של ניסיון בעלי מיומנים, טכנאים של שירות למערך יידרש המציע .2.1.8

 למערכת. והוגדרו ושהותקנ והמערכות

 תקופת סוף עד המציע שהציע התחזוקה במחיר ייכללו  מערכתב תוספות ו0או במערכת שינוי כל .2.1.8

 .ותהיה במידה המוארכת ההתקשרות תקופת לרבות ההתקשרות

  .הגיבוי פתרון של שוטף לתפעול ענבל מטעם עובדים שלושה לפחות ידריך הזוכה המציע - הדרכה .2.1.17

 עצמאי. באופן ענבל ידי על המערכת של מלא לתפעול עד המציע "יע תבוצע ההדרכה

 בכל בענבל הרלוונטיים לגורמים ותמיכה תחזוקה ,ייעוץ שירותי תןיי הזוכה המציע – תמיכה .2.1.11

 במידה המוארכת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות תקופת כל לאורך תקלות ופתרון לתפעול הנוגע

 .ותהיה

 לטיפול האחריות שוטף. באופן תקלות וזיהוי לאיתור האחריות המציע על -תקלות וזיהוי איתור .2.1.12

 ובכל האפשרית, במהירות בתקלה לטפל המציע על כי בזאת, מובהר הספק. על תחול בתקלות

 על להצביע המציע על באחריותו, אינה תקלהוה במידה שעות. 24 על יעלה שלא זמן בטווח מקרה

 התקלה. מקור

 לתיאום בכפוף תקלות של יזום לאיתור הלקוח באתר הספק ידי על ביקורת תבוצע לשנה אחת .2.1.10

 החומרה התקשורת, המערכת, רכיבי כלל את תכלול הביקורת ענבל, מטעם הקשר איש עם

 מסכם. דו"ח יופק ובסיומה הנדרשים ושיפורים לשינוים ודרישות בעיות והתוכנה,

 תומכת מטעמו המוצעת המערכת כי לוודא המציע על – בענבל למערכות הפתרון התאמת .2.1.14

 כל (.תקשורתו תוכנה ,חומרה ,שיונותיר לרבות,) בענבל המידע מערכות לסביבת ומתאימה

 לכך. שנקבע מועדב ההבהרה ושאלות ההבהרות תקופתב להעלות יש וז הדריש לגבי הסתייגות

 לא ענבל  כי יובהר ספק הסר למען .זו הלדריש הסתייגויות כל תתקבלנה לא ההצעה הגשת לאחר

 .זה בעניין נוספת עלות בכל תישא

 רכיבי כל את ויעדכן יתמוך ,ישדרג המציע – (תוכנה )עדכוני וייעול עדכונים תמיכה ,שדרוגים .2.1.15

 את הכספית בהצעתו לכלול המציע על .ענבל עם מראש בתאום שוטף באופן ,שיוטמעו הפתרון

 כי בזאת, מובהר .ועדכון תמיכה שדרוג, לרבות המערכת של שוטפים בעדכונים הכרוכות העלויות

 ובכל 10:07 השעה לפני ולא ענבל פעילות שעות לאחר תתבצע תחזוקה לצרכי מערכות השבתת

 חזרה אפשרות על לשמור יש זה, סעיף במסגרת ענבל. מטעם הקשר איש עם מראש בתיאום מקרה

 הלקוח. הגדרת לפי חמורה תקלהל יגרם ייעול ו0או שדרוג ו0או והעדכון במידה הקודם למצב

 הפתרון להטמעת זמנים לוחות .1.1

 17 על תעלה שלא זמן בתקופת ידי על המוצע הפתרון את ויטמיע יתקין ,יספק הזוכה המציע

 להלן: לאמור בהתאם מענבל בהליך הזכייה הודעת מתן קבלת מיום ימים

 .החוזה על החתימה מיום ימים 15 עד המערכת לאספקת מפורטת עבודה תכנית הגשת .2.0.1

 עד  ענבל של רצונה לשביעות המרוחק ובאתר הראשי באתר והטמעה התקנה ,אספקה סיום .2.0.2

 .החוזה על החתימה מיום ימים 17

 .החוזה על החתימה מיום ימים 07 עד הדרכה סיום .2.0.0
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 לענבל המציע ישלם כן, יעשה ולא במידה .לעיל המפורטים הזמנים בלוחות עמודל הזוכה המציע על .2.0.4

 למציע. חייבת תהא אשר סכום מכל זה סכום לקזז רשאית תהא ענבל איחור. יום כל עבור ₪ 1,577

 את לבטל ,היתר בין ,רשאית ענבל תהא לעיל המפורט הזמנים בלוח יעמוד לא הזוכה והמציע במידה .2.0.5

 מובהר ספק, הסר למען. השני מקוםל שהגיע למציע בודההע עביצו את למסורו המציע של זכייתו

 לרשותה העומדת אחרת סנקציה כל להטיל ענבל של מזכותה גורע אינו זה בסעיף האמור כי בזאת

 '.וכו מוסכם פיצוי הערבות, חילוט לרבות דין כל וע"פ חוזהה ע"פ

 מרוחק אתר .1.1

  כללי .2.8.1

 י ענןשירות במתכונת המרוחק באתר גיבוי שירותי לענבל יספק הזוכה המציע .2.8.1.1
 .חודשי תשלוםב

גיבוי  פתרוןיציע מתקן לשירותים המבוקשים, שיכללו בין השאר: הקמת  המציע .2.8.1.2
לאורך , תמיכה ותחזוקה ענבל בביתהמוצע הגיבוי  לפתרוןו לענבל המותאםמרוחק 

מידע  שחזור, נפח אחסון, ותקופת ההתקשרות המוארכת ההתקשרות תקופת כל
הראשי ו0או לכל אתר אחר, שחזור מאתר הראשי לאתר מאתר המרוחק לאתר 

 במסמכי פורטמכ והכלהמרוחק, יכולת סנכרון מאתר הראשי לאתר המרוחק 
 .ההזמנה

 המרוחק האתר מיקום .2.8.2

 .ענבל מבית אווירי בקו "מק 4 לפחות מרוחק להיות המרוחק האתר על

 המרוחק האתר זמינות .2.8.0

 .88.8% לפחות של זמינות בעל יהיה המתקן .2.8.0.1

 את המורידה שבר תקלת או יזומה פעולה כל על ענבל את לעדכן מחויב המציע .2.8.0.2
 על ההודעה. בפועל השבתה יוצרת אינה אם גם למוגדר מתחת המתקן יתירות

 ותשתיות התמיכה מחלקת למנהל"פ ובע בכתב תועבר יזומות פעילויות ביצוע
 הפעילות לפני יום 14 של בהתראה בענבל המידע מערכות"ל לסמנכ0ו או בענבל

 .בכתב למציע ותאושר המיועדת

 .ענבל לנציג מידית כך על להודיע ישהמרוחק  באתר תקלה של במקרה .2.8.0.0

המרוחק  אתרל  המתקן מאפייני את המכיל תיק הצעתו במסגרת ויגיש יכין המציע .2.8.0.4
, קירור, חשמל, מבנהלרבות ) והתשתיות המבנהשיכלול את מאפייני  המוצע

(. אש וכיבוי גלוי ,ואלקטרונית פיזית אבטחה, טלפונית תקשורת, תקשורת תשתית
 מיזוג, באש ולחימה בטיחות, האבטחה מערך של פירוט יכלול המתקן תיק, כן כמו

 :להלן כמפורט והחשמל האוויר

 המרוחק האתרשל  הנדסיות סכמות. 

 המרוחק אתרב המערכות של ומפורט מילולי הסבר. 

 ככל שיידרש. ענבל לנציגי במתקן המערכות הצגת 

 המרוחק באתר השירותיםאבטחת המידע של  פירוט. 

 המרוחק. לאתר ומסביב בתוך הפיזית האבטחה מערך פירוט 
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 המרוחק באתרמערכות הגילוי, כיבוי והלחימה באש  פירוט. 

 :כדלקמן0פירוט תעודות0האישורים את הניתן ככלהמתקן  לתיק לצרף יש .2.8.0.5

 אדמה ברעידות המבנה עמידות לרמת מוסמך מומחה אישור. 

 חשמל, תקשורת הכוללות באתר התומכות המערכות שרידות תיאור ,
 המערכות שרידות ותיאור בחירום לאתר ונגישות כבישים, מים

 השרתים מערך לרבות)  ענבל עבור שיוגדר האזור את התומכות
 (.  הווירטואליים

 ומציעים מתכננים הצהרות. 

 המרוחקהשונות באתר  המערכות מבחני פרוט. 

 האבטחה מערך .2.8.0.1

 רמת ועד המרוחק האתר מרמת החל פיזית אבטחה יכולת תהיה למציעכי  נדרש
 : הבאותעל המציע לעמוד בדרישות  ,בנוסף. לענבל המוקצה האזור

 כמו ,עבורה המוקצה לציוד גישה ענבל "יע המורשים לגורמים יאפשר המציע 

 .דרישתה לפי עת בכל המרוחק לאתר גישה יאפשר ,כן

 בשנה ימים 015 ,ביממה שעות  24  ומאובטח מאויש להיות המתקן על. 

 האתר של הביטחוני הסיווג רמת את דרישה פי ועל עת, בכל  להציג המציע על 

 .שלו האבטחה ומערכת

 על הפיזית השמירה לשיטת הנוגע כל את דרישה פי ועל עת, בכל לפרט המציע על 

 הם אותו הציוד ,רמתם ,שומרים מספר) האבטחה מעגלי כמות ופירוט האתר

 .לענבל שיוקצה האזור ועד כולו המתקן מרמת החל '(וכו גיבוי ,נושאים

 כניסה בקרת מערכת קיימת האם דרישה פי ועל עת, בכל לציין המציע על 

 וההרשאות הפעולה שיטת ,המערכת את לתאר וקיימת ובמידה אלקטרונית

 ארונות של פיזית בהפרדה צורך אין .זו מערכת מגדיר ומי שולט מי ,הרמות בכל

  .ענבל עבור שיותקנו הציוד

  המידע עדכניות .2.8.4

2.8.4.1. RPO– המרוחק לאתר הראשי האתר בין מידע עדכניות על לשמור מתחייב המציע 

 .שעות 24 על יעלה שלא

 יכולת אין הזוכה ולמציע פעמי חד באופן תקלה רעהיוא במידה כי בזאת, מודגש .2.8.4.2

 ענבל מטעם הקשר איש את לעדכן המציע על ,לעיל 2.8.4.1 בסעיף באמור לימוד

 מטעמו. תרוןפ פירוט לרבות ובע"פ בכתב

 המרוחק לאתר תקשורת .2.8.4.0

 LAYER-ב קישור המאפשר לפחות מגה 57 של סימטרי תמסורת קו להציע המציע על .2.8.4.4

 בקו הכרוכות העלויות כל את לכלול המציע על .המרוחק לאתר ענבל בית בין 2

 הפתרון להטמעת מספיק אינו מגה 57 באם .הכספית בהצעתו "להנ התמסורת

 .הכספית ההצעה בנספח מפורשות זאת לציין המציע על -  במלואו
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 המרוחק באתר המערכות של ובקרה תקופתיות בדיקות ,תחזוקה .2.8.5

 :הבאות בדרישות לעמוד המציע על

של  בתדירות המרוחק באתרכי יבוצעו בדיקות תקופתיות למערכות  להתחייב .2.8.5.1
 באתרלפחות פעם בשנה כולל שליחת דו"ח  מסכם לענבל על מצב המערכות 

 .המרוחק

 המתקן תקינות לבדיקת ושוטפת תובקרה יומיומי ניטור התראה מערך של קיום .2.8.5.2
 .ולבדיקת סנכרון הנתונים

במסגרת תחזוקת המערכת, הספק יהיה אחראי לפעולתם התקינה )טיפול בכל סוגי  .2.8.5.0
כל תקופת ההתקשרות ותקופת התקלות0באגים( של כל רכיבי המערכת במשך 

דתם . האחריות של הספק לתחזוקת המערכת תכלול גם עבוההתקשרות המוארכת
נדרש ממנו בכל בעיה יפעל הספק בהתאם לזמן ה של ספקי משנה אם יהיו כאלו. 

 כמפורט לעיל.

 ושירות תחזוקה ,אחריות .2.8.1

האחריות, התחזוקה והשירות לפתרון הגיבוי בבית ענבל תהא למשך כל תקופת  תקופת
 ידי על שתוגש המחיר הצעת. ולרבות, תקופת ההתקשרות המוארכת במידה ותהיהההתקשרות 

 .לעיל האמור את בתוכה תכלול הצעת המחיר בנספח המציע

 .המוארכת ההתקשרות בתקופת גם זהה תחזוקה עלות למחיר מתחייב המציע
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 1 רקפ

 הסף תנאי .1

 : במצטבר , על כל התנאים הבאיםמציע העונה בעצמורשאי להגיש הצעה 

 תצהירים נספח .1.1

 להזמנה. א' נספח  הגשת

 ,1801 – התשל"א חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א' בסימן כמשמעותו להצהיר המציע על
 דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה המסמך בסוף לחתום ,'א בנספח המפורטים התצהירים על

 חתימתו. אימות לצורך

 כספי מחזור  .1.1

כולל מע"מ ₪( וחמש מאות אלף  מיליון₪ ) 1,577,777העולה על  בסכום כספימציע מחזור ל
 ., בנפרד2711 -ו 2717בכל אחת מהשנים 

 מקצועי ניסיון  .1.1

 0עבור  ,פתרונות גיבויבאספקה והתקנת בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות  המציע
 .האחרונות שניםה ארבע במהלך ,בנפחים דומים לנדרש בהזמנה זו ,בישראל חברות0ארגונים

 כדין ספרים ניהול  .1.1

 1801-התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות חוקב כנדרש האישורים כל בעל להיות המציע על

 (.ציבוריים" גופים עסקאות "חוק )להלן:
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 1 פרק

 ההצעה מבנה .1

 :ההצעה מבנה .1.1

 .שלהלן 5 בפרק כמפורט  המסמכים כלל את להכיל ההצעה על

 :ההצעה של עותקיםה מספר .1.1

 להגיש יש אותו חוזהה את למעט ,אחד בעותק עמוד, בכל חתומה ,הצעתו את להגיש המציע על

 בשלמותה. מההצעה למקור נאמן העתק ברשותו להשאיר המציע על .כדין חתומים עותקים בשני

 :ההצעה על חתימה .1.1

 חתומים ,להלן 5 בפרק כמפורט ,הנדרשים והנספחים ההזמנה מסמכי כל את תכיל המציע הצעת .4.0.1

  .עמוד בכל

 .הצעתו לפסילת לגרום עשוי כנדרש ומלאים חתומים המסמכים כל את יגיש שלא מציע .4.0.2

 בו מקום בכל ורלוונטי( )במידה המציע חותמת עם ביחד מלאה מקורית חתימה יחתום המציע .4.0.0

 התבקש.

 ההצעה מילוי .1.1

 חייב והוא נספחיה, על בהזמנה המופיעים תנאי ו0או פרט כל שהיא דרך בכל לשנות אסור למציע .4.4.1

 נספחיה. על בהזמנה הכלולים המסמכים גבי על ורק אך ולהגישה הצעתו את למלא

 כל ו0או ובנספחיו חוזהה בתנאי נספחיה, כל על ההזמנה בטופס המציע ידי על שיעשה שינוי כל .4.4.2

 לגרום עלולים אחרת, דרך בכל או נפרד, במסמך או המסמכים, בגוף תוספת ידי על הסתייגות

  .הצעתו לפסילת
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 1 פרק

  .לעיל 1 בפרקו 1.1.1 בסעיף לאמור בכפוף והכל הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .1

על המציע להגיש את הצעתו בקלסר עם חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל 
 חוצץ את הכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין לעיל:

 םיתצהיר נספח – 1 חוצץ .1.1

נספח זה יצורף כקובץ וורד לנוחיותכם. אין לשנות את הכתוב בשום  .להזמנה 'א נספח הגשת 
 אופן. מציע אשר ישנה הכתוב עלולה הצעתו להיפסל.

להצהיר כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, למלא והמציע  על
 בחתימה התצהיר, לחתום בסוף המצורפים בנספח א' להזמנה, על התצהירים 1801 –התשל"א 

 .דין עורך ידי על חתימתו את לאמת וכן מלאה

 של)בנפרד(  מפורט ותיאור כללי תיאור לרבות מרכיביה כל על ההצעה של הטכני החלק גשתה
 את המתאר'( וכו תקשורת, חיבורים סוגי, רישוי, תוכנה)חומרה,  טכני שרטוט הגשת, הפתרון
 .לעיל. 2.8.0.5 -ו 2.8.0.4הנדרש בסעיף כל , לרבות מלא באופן המוצע הפתרון

 אישור רו"ח בדבר המחזור הכספי.

 פרופיל חברה וקו"ח של אנשי הצוות המוצעים מטעמו.

 .המציע הסמכת בדבר היצרן מטעם אישור

 הכספית ההצעה – 1 חוצץ .1.1

 .דופן יוצא ללא מלאים הסעיפים כשכל כשהוא להזמנה 'ב נספח הגשת

 חוזהה – 1 חוצץ .1.1

 .נספחיו על להזמנה 'ג נספח  הגשת 

 כמשמעותו ,כדיןידו -על חתומים עותקים בשני( חוזה)ה' להזמנה ג נספחהמציע להגיש את  על
 חוזהל הנספחים לרבות, 1801-בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א

 . (ערבות ביצועו )אישור ביטוחי

הביטוחי חתום ע"י חברת הביטוח ואת נספח ערבות על המציע הזוכה למסור לענבל את הנספח 
או כפי  הזכייהלא יאוחר מעשרה ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הביצוע חתום ע"י הבנק 

 .הזכייהשיפורט במכתב 

 (הצעה )ערבות המציע התחייבות להבטחת בנקאית ערבות – 1 חוצץ .1.1

 להזמנה. 'דנספח הגשת 

 להבטחת ש"ח 25,777 סך על חוזרת, בלתי אוטונומית, בנקאית, ערבות להגיש המציע על

 ההזמנה למסמכי 1.8 לסעיף ובהתאם להזמנה ד' כנספח  המצ"ב בנוסח ,בהצעתו יותיוהתחייבו

 זו.

 מילה זו, להזמנה ד' נספחב מופיעה שהיא כפי הערבות את להעביר המציע על כי בזאת, מודגש

 .הצעתו תיפסל ואחרת שינוי כל וללא מילהב
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 : כללית הערה

השלמות פרטים ו0או מסמכים נוספים המתייחסים למצגים  דרוש מהמציעל הזכות למזמינה
שניתנו בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, מקצוענותו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים 

פי החוזה, וכן -העומדים לרשותו )לרבות ביקור באתר הגיבוי( לצורך ביצוע התחייבויותיו על
בדיקה אצל כל הגורמים  לרבות, לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של תנאי ההשתתפות

הרשמיים, והמציע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור והכל 
 בכפוף לכל דין. 
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 1 פרק

 הזוכות ההצעות לבחירת ומשקולות מידה אמות .1

 נקודות /1 עד – האיכות רכיב .1.1

 נקודות /1 עד – איכות ניקוד  - 1 שלב .1.1.1

 :המציעים לשאר יחסי אופןבו בסיס הטבלה שלהלןעל  נתן ניקודילמציע י

, כמות אנשי המקצוע שברשותו המציע של כללית איכות הערכת 1
שירותים המבוקשים להליך ואנשי הצוות המוצעים מטעמו לביצוע ה

 זה.

 נקודות 5 עד

, לרבות באתר ענבל ענבל לצרכי בהתאם הכולל הפתרון איכות הערכת 1
 .ובאתר המרוחק

 נקודות 17 עד

 נקודות 5 עד המרוחק ובאתר ענבל באתרהציוד שיסופק  איכות הערכת 1

לפחות פירוט של  -ניסיון קודם בפתרון הגיבוי הספציפי המוצע  1
 שלושה פרויקטים רלוונטיים, פירוט היקף כספי, ואנשי קשר. 

 

 נקודות 5 עד

 מתוך רשימת הפרויקטיםציון שלושה ממליצים  - המלצות 1
  בטבלה זו. 1בסעיף  יםהמפורט

 המזמינה מתחייבת לפנות לפחות לממליץ אחד.

 נקודות 5 עד

 

שלב  -2נקודות על מנת לעבור לשלב  07נקודות מתוך  21 לפחות בשלב זה על המציע לצבור
לשנות  במקרים מיוחדים המזמינה שומרת לעצמה את הזכותמבלי לגרוע מן האמור,  הראיונות.

לרבות במקרים בהם מספר המציעים שעלה לשלב הריאיון גבוה מדי ו0או את ציון הסף האמור 
 נמוך מדי. במקרה זה, המזמינה תנמק את החלטתה בכתב.

 נקודות /1 עד – המוצע הגיבוי פתרון והצגת ראיון - 1 שלב .1.1.2

 :המציעים לשאר יחסי באופןעל בסיס הטבלה שלהלן ו למציע יינתן ניקוד

 0 המבוקשים  השירותיםבתחום ומקצועיות הפגנת ידע 

 –לצרכי ענבל  והתאמהביצוע השירותים המבוקשים  יכולת

, במציע"א כ לרבות מבוקשיםהתרשמות מיכולת המציע לבצע  את השירותים ה
 ועוד מוניטין

0 

ההצעה  -0נקודות על מנת לעבור לשלב  47נקודות מתוך  07 לפחות בשלב זה על המציע לצבור
לשנות את  במקרים מיוחדים המזמינה שומרת לעצמה את הזכותמבלי לגרוע מן האמור,  .הכספית

לרבות במקרים בהם מספר המציעים שעלה לשלב הריאיון גבוה מדי ו0או נמוך ציון הסף האמור 
 מדי. במקרה זה, המזמינה תנמק את החלטתה בכתב.
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 נקודות /1 עד – העלות רכיב .1.1

 נקודות /1 - הכספית ההצעה - 1 שלב  .1.2.1

בנספח  המפורטתבהתאם לנוסחה  המציעים לשאר יחסי באופן זה סעיף עבור ניקוד יינתן למציע
 .נספח ההצעה הכספית –ב' להזמנה 

 מקוון דינמי תיחור להליך אפשרות -1 שלב .1.2.2

 בחינת ולאחר איכות ציון במינימום עמידה וכן 2 ובשלב 1 בשלב ההצעות עמידת בדיקת לאחר

 תיחור הליך ביצוע על  המשנה וועדת המכרזים עדתוו להחלטת בכפוף וזאת ,ייתכן הכספית ההצעה

 הגישו אשר הכספיות ההצעות על ובהתבסס זה לשלב הגיעו אשר המציעים כלל בין מקוון דינמי

 .להלן וסברשי כפי במכרז

 כללי .1.2.2.1

)המיוצגת בישראל ע"י חברת   EVISIONשל חברת   ECTההליך יתבצע דרך מערכת 
ESV ":בין המציעים תוך שיפוריוצר מו"מ דינמי, ה ,"(מערכת הניהול הדינמי( ) להלן 

, ובחירת המציע הזוכה אשר ידורג בזמן אמת תוך קבלת משוב מידיההצעות הכספיות 
בכל שלב ידעו המציעים אם הם מדורגים במקום הראשון או ראשון עם סיום ההליך. 

נתונים נוספים שיוצגו  חליט עלשאינם מדורגים במקום הראשון. ענבל תהיה רשאית לה
 בפני המציעים.

הנושא  – בלבד וסיסמא חכם כרטיס באמצעות התיחור תמציעים יורשו להיכנס לזירה
יבחן במהלך תרגול הדמה. הסיסמא הינה סיסמת כרטיס החכם כפי שהוגדרה בעת קבלת 

 הכרטיס.

  .י המציעיםבהצעות הכספיות שהוגשו על ידהתמחור חלוקה להתיחור יחולק בהתאם 

 מחיר הצעות מתן .1.2.2.2

 ההצעה הכספית שקלולמציע יקבע מחיר פתיחה משוקלל המבוסס על  לכל .1.2.2.2.1
 .ט באמות המידהכמפור וציון האיכות

רכיב מתן % הנחה לגבי המחיר של כל  "יעהצעות המחיר תהיה  הגשת .1.2.2.2.2
כלל  של נכוןההמחירים בהפחתת אחוז ההנחה  סיכום. בהצעה הכספית

 בכל העדכני ההצעה מחיר את תןיי, הכספית ההצעה על בהתבסס החלקים
 .שלב

זה המחיר  באופן .בלבד ההנחה % את להגדיל ניתן שהחד הצעה מתן בעת .1.2.2.2.0
 המשוקלל של המציע ירד בכל הצעה חדשה. 

עד שלא יגיש הצעה  התיחורלא יוכל לראות את ההתרחשויות בזירה  המציע .1.2.2.2.4
 ממנה טובה או המכרזים לתיבת שהוגשה הראשונה הצעההאחת לפחות. 

 (.יותר)נמוכה 

את  כןמוביל או לא מוביל  ו היותויקבל חיווי על  המציעלאחר הגשת הצעה  .1.2.2.2.5
 המשוקלל המחיר את יראה המציע. )בלבד( הצעתו שלהמשוקלל  המחיר

 .הצעתו יאשר בטרם חדש הנחה % במתן המתקבל
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 לשפרמציע לא יוכל בהצעת המחיר הראשונה,  למעט - טווח שינויים בהצעות .1.2.2.2.1
השינוי המינימאלי " :)להלן המינימאלית ההנחה ממדרגת פחותבהצעתו 
 "(. לא יתקבלו במערכת ולא יאושרו הצעות שלא יקיימו תנאי זה. להצעה

לדוגמא: באם % ההנחה  . 1%./   -הינה  הצעהמדרגת השינוי המינימאלית ל
אולם ניתן להציע הנחה  5.75%לא ניתן להציע  5.7%במועד כלשהו הינו 

 2) של מאית האחוז קדיו ברמת הצעות להגיש ניתןומעלה.  5.1%בשיעור של 
 ספרות אחרי הנקודה(.

נקלטו במערכת הניהול הדינאמי שתי הצעות  אםב -הצעות זהות בתהליך .1.2.2.2.0
ניהול  תקבלה ראשונה למערכתהתיקלט ההצעה שמשוקלל זהה,  ציון בעלות

לקחת  המציע עלההליך, ומשוב מקוון יימסר למציע ההצעה השנייה כאמור. 
 עות.הצהבחשבון את זמני תגובת המערכת בתזמון הגשת 

 מועד התיחור   .1.2.2.0

 למכרז 1 -ו 1 שלב סיום עם ענבל תודיע עליו במועדהתיחור המקוון יתקיים  .1.2.2.0.1
דקות, לא כולל הארכות.  07משך התיחור הינו . המכרז במסמכי כהגדרתו

דקות לפני תום  1 -הארכה תתרחש כאשר ספק מגיש הצעה חדשה פחות מ
. דקות 0 שתישארנה כך. במקרה זה יאופס שעון התיחור מועד התיחור

דקות. השעון הקובע  0מצב בו לא יוגשו כלל הצעות במשך ב ייעצר תיחורה
 הינו השעון של שרת המערכת.

עלולות שלא  תיחורשניות או פחות לפני תום הליך ה 15הצעות שיוגשו 
 על המציעים.  מוטללהתקבל במערכת במועד והסיכון בעניין זה 

בתיחור הודיע0ו כי הינו0ם מעוניין0נים היה ואחד או יותר מן המשתתפים  .1.2.2.0.2
להמשיך ולהציע הצעות מחיר נוספות, יפתח התיחור הדינאמי המקוון מחדש 

הגשת הצעות נוספות בלשלוש דקות נוספות וכמפורט לעיל. בדיקת הכוונה 
באמצעות הדואר הפנימי של המערכת בין  הודעותבוצע בדרך של סבב ת

 להגיש בכוונתם אם לאשר ידרשו מציעיםה כאשרבין כל המציעים, להמזמין 
 . לא או נוספות הצעות

שתוגש תאריך את משך  חדשהבמהלך שלוש הדקות הנוספות, כל הצעה  .1.2.2.0.0
 לאחר .התיחור באופן אוטומטי לשלוש דקות ממועד הגשת אותה הצעה

 אחדיחלפו שלוש הדקות האחרונות מבלי שהוגשה הצעה חדשה על ידי ש
נהם, יעבור התיחור הדינמי המקוון שוב למצב י, לפי המאוחר מבהמציעים

עצירה שבו יחול שוב האמור לעיל לגבי המעבר למצב ההמתנה הראשון, עד 
 סיום התיחור הדינאמי המקוון.

" ו0או מוקד ESVטיפול בתקלות טכניות בעת המכרז יטופלו ע"י אנשי " .1.2.2.0.4
 . במקרה של תקלה טכנית, יפנה המציע בהקדם Evisionהשירות של חברת

(  והלה ינסה לפתור את 72-157-2448)בטלפון   ESVלאחד מנציגי חברת
ישנה תקלה מהותית יעביר הנציג הטכני את המידע  אםהתקלה בעצמו. ב

 על מנת לבחון את האפשרות לעצירת התיחור. ענבללנציג 

( יהווה גם בסיס רכיבההנחה שבו יסתיים המכרז )לכל  % - לרכיב סופי מחיר .1.2.2.0.5
 . המול הזוכ תבוצע ההזמנהועל בסיסו  רכיבלחישוב המחיר הסופי לכל 
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 הכנה להשתתפות בהליך .1.2.2.4

 של הפעלה ומערכת לאינטרנט תקין קשר - תיחורבלהשתתפות  תנאי .1.2.2.4.1
ומעלה. באחריות המציע לוודא שיש ברשותו  windows XP - מייקרוסופט

 חיבור תקין לאינטרנט על גבי המחשב ממנו מתוכננת הגשת ההצעות למכרז. 

נדרשים להיות בעלי קורא כרטיסים וכרטיס חכם המונפק ע"י אחד  המציעים .1.2.2.4.2
  Comsignחברת  –מהגורמים המאושרים להנפקה ע"י משרד המשפטים 

(http://www.comsign.co.il0 וחברת )ID personal 
(http://personalid.co.il0 ניתן להשתמש בכרטיסים שהונפקו לחברה .)

 הזמנים בלוחות לעמודמנת  עללמטרות אחרות כגון דיווח למס הכנסה. 
 כל. הכרטיס להנפקת בהקדם לפנות כםח כרטיס אין להםש מציעיםל מומלץ

 .המציע על חלות הכרטיסים וקורא הכרטיס בגין, שקיימות ככל, העלויות

"י מוקד עהמציעים יוזמנו  .ענבל תודיעיערך ביום עליו  דמה ותיחור תרגול .1.2.2.4.0
. מציעים EVISIONהשרות להתקין את מערכת המכרזים של חברת 
בתאריך ובשעה  ESVשמשתתפים בהליך יתבקשו להתאמן מול צוות חברת 
תכלול מעבר על  ESVשיקבעו מולם בטרם השתתפותם. ההדרכה של צוות 

-72 -הפורמט, חוקי ההליך והשתתפות בהליך דמה.  טלפון מוקד השרות הינו 
157-2448. 

 הגבלות .1.2.2.5

 ענבלהתיחור. יחד עם זאת, עושה כל מאמץ לשמור על תקינות הליך  ענבל .1.2.2.5.1
סדרו בלא הפסקות, קלקולים, שההליך לא יופרע, יתנהל כ תמתחייב האינ

לרבות תקלות בהפעלת המערכת, בחומרה בתוכנה או בקווי  תקלות,
בעקיפין באחריות כלשהי בכל מקרה  שא במישרין אותילא  ענבלהתקשורת. 

סיבה שהיא( ו0או  מציע לא תתקבל )מכלהכאמור, לרבות במקרה שבו הצעת 
 טכנית המונעת ממציע מלהגיש הצעתו או לעדכן אותה. לכל בעיה

ו0או לבטל את התיחור ו0או לקיים מיד  לעצוראת הזכות  הלעצמ תשומר ענבל .1.2.2.5.2
 .הבלעדי דעתה שיקול פי על ףנוס תיחורבמועד אחר שתקבע  או ולאחרי

שה ו0או טענה במקרים המפורטים לעיל לא תהיה למציעים כל תביעה ו0או דרי .1.2.2.5.0
, לצאת בבקשה מחויבת לא, אך תרשאי תהאאשר  ענבלמכל סוג שהוא כלפי 

חדשה לקבלת הצעות, לנהל מו"מ עם המציעים חלקם או כולם בהתאם 
 לשיקול דעתה המלא.

  

http://www.comsign.co.il/
http://personalid.co.il/
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 1 פרק

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך .1

 ההצעה הגשת .1.1

 מהות את הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד הינו כי סבור המציע כי פירושה ההצעה הגשת .0.1.1

 כל את בדק ,האפשרי המידע מלוא את קיבל ,הצעתו את הגיש ובטרם תנאיה לכל הסכים ,העבודה

 או0ו פרט הבין לא או0ו ידע לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך ,והעובדות הפרטים ,הנתונים

 .וחלקיו פרטיו כל על  ,זה הליך במסמכי הכלול כלשהו תנאי

 על חוזהה לרבות ,נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .0.1.2

 .תוספת או0ו שינוי בלא והכול תהיינה אם למכרז וההבהרות נספחיו

 להגשת שנקבע האחרון מהמועד ימים 127 במשך בתוקפה תעמוד ,צרופותיה כל על ,שהוגשה הצעה .0.1.0

 ענבל. ע"י המועד להארכת בכפוף נוספים ימים 87 אוו0 ,ההצעות

 המציע .ומלאים נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים ,הנתונים כל כי מתחייב המציע .0.1.4

 מילוי כי למציע ידוע .ופועלו המציע את ומדויק תקף ,מהימן באופן משקפת הצעתו כי מתחייב

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים

 ההצעות בחינת דרך .1.1

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

בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם )כולל  -  הנדרשים המסמכים בדיקת שלב א'
 בקשת השלמות במקרה הצורך וקבלת ההשלמות(. 

 המזמינה תבחן אם ההצעות עומדות בתנאי הסף. המזמינה רשאית לפסול כל - סף תנאי שלב ב'
הצעה שלא עמדה בתנאי הסף ו0או כל הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים ו0או 

 או לא מלא.ו0אם יתגלה כי פרט מפרטי ההצעה כלל מידע לא נכון 

בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם לאמות המידה. כל  -איכות ניקוד - 1שלב  'ג שלב
 שלבבלעיל.  1בהתאם לאמות המידה שפורטו בפרק  נוקדוההצעות שעברו את תנאי הסף י

 21בשלב זה על המציע לקבל  .נדרש באם, הגיבוי באתר ענבל נציג ביקור גם ייתכןזה 
 לפחות על מנת לעבור לשלב הבא. ודותנק

ראיון ובחינת פתרון הגיבוי המוצע על ידי  – המוצע הגיבוי פתרון והצגת ראיון -1 שלב 'ד שלב
 07בשלב זה על המציע לקבל  .לעיל.  1בהתאם לאמות המידה שפורטו בפרק  המציע וניקודו

 לפחות על מנת לעבור לשלב הבא. ודותנק

וניקודה בהתאם לאמות הצעה הכספית של המציעים ה בחינת - כספית הצעה - 1 שלב 'ה שלב
 שלב ו'.  על ביצועוהחלטת ענבל לעיל  1המידה המפורטות בפרק 

החליט על תיחור דינמי מקוון ענבל רשאית ל  -מקוון דינמי תיחור להליך אפשרות -1שלב  'ו שלב
)שלב זה הינו אופציונלי ונתון לשיקול דעתה הבלעדי  בין כל המציעים אשר הגיעו לשלב זה.

 .של ענבל(

 לענבל שמורה הזכות לבצע התמחרות עם כלל המציעים ו0או חלקם. שלב ז'

 .ההצעות כלל שלמשוקלל  סופי ניקוד 'ח שלב

 . הזוכ מציע בחירת 'ט שלב

0דחיה לגבי תוצאות ההליך כולל זכיהשליחת הודעות  - המציעים לכלל/דחיה זכיה הודעות ' י שלב
 חדש ספק פתיחת ופרטי ביצוע, ערבות דרישה לשליחת האישורים הביטוחים הנדרשים

 . הזוכהע"י המציע  במערכת



 

 "מבע לביטוח חברה ענבל עבור גיבוי מערכת של ותחזוקה רכישהל הזמנה להציע הצעות
 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"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 

25 
 

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .1.1

 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 .1.1

 בכתובת 0אוו ,תםבהצע כמצוין ,םכתובת פי על יםמציעה לכל בכתב יימסרו ההזמנה תוצאות על הודעה

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

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

 את לחייב כדי הזכיה הודעת במשלוח אין כי בזאת בהרמו זה. סעיף הוראות פי על בדוא"ל 0אוו בכתב

 חוזהה  על המזמינה חתימת זה ובכלל להלן 8 בפרק כמפורט ההתקשרות הושלמה לא עוד כל ,המזמינה

 .וביטוחים ביצוע ערבות והמצאת

  עיון זכות .1.1

 שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף עלולים בהצעתו חלקים אילו מראש לציין המציע על .0.5.1

 מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף העלולים חלקים בהצעתו יציין שלא מציע .קצר הסבר בתוספת

 את להעביר רשאית ענבל תהא ,הזוכה ההצעה את להציג תתבקש שענבל במקרה כי לכך מסכים שלו

 חשיפת כי בזאת מודגש .אחר כדין דורש כל או זכו שלא מציעים לעיון במלואה הזוכה הצעתו

 דעתה בשקול מצוי והינו בענבל המכרזים וועדת במבחן יעמוד ,דרישה בעת ,המסומנים החלקים

 .המכרזים וועדת החלטת ועל בהצעתו לעיין דרישה על המציע את לידע מתחייבת ענבל .הבלעדי

 מלדרוש מנוע יהא מקצועיים או0ו מסחריים כסודות בהצעתו מסוימים חלקים הגדיר אשר מציע .0.5.2

 מן אין כי מובהר .ככאלה אותם הגדיר לא הזוכה המציע אם גם הזוכה בהצעה אלה חלקים חשיפת

 של חלקים גילוי בעניין החלטה כל ליתן דין פי על המכרזים עדתוו של מסמכותה לגרוע האמור

  .המלא דעתה שיקול לפי וזאת ,ההצעה

 רשאית ענבלו דין פ"ע דורש לכל תינתן זכתה לא שהצעתו מציע ידי על הזוכה בהצעה העיון זכות .0.5.0

  .זוכות0הזוכה הצעות0בהצעה מהעיון כתוצאה שיהיו ההוצאות עבור סביר תשלום לדרוש

 ההתקשרות חוזה של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .1.1

 טופסו הנדרשים האישורים רשימת את המזמינה אליו תשלח הזוכה למציע ההודעה משלוח עם .0.1.1

 האמור והטופס הנדרשים האישורים את לענבל לשלוח המציע על .במערכת חדש ספק פתיחת פרטי

 .פרטיו כל על מלא

 על התחייבויותיו להבטחת מותנית ובלתי אוטונומית בנקאית ביצוע ערבות להגיש הזוכה המציע על .0.1.2

  (.חדשים שקלים אלף חמישים) ₪ 57,777 של בגובה ההתקשרות חוזה פי

 מורשי באמצעות חוזהה על המזמינה חתימת לאחר רק תהא לתוקף חוזהה כניסת כי יובהר .0.1.0

  .הזוכה המציעמ שנדרשו האישורים כלל המצאת לאחר זאת וכל שלה החתימה
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 1 פרק

 המציע התחייבויות .1

 המציע עובדי .1.1

 אושרו אשר משנה קבלני באמצעות או0ובעצמ המבוקשים השירותים כל את לתת מתחייב המציע .8.1.1

 ענבל. ע"י ידרשי אשר אחר מסמך כל על ו0או סודיות הסכם על וחתמו ענבל ע"י ומראש בכתב

 המועסקים כלפי המציע אחריות .בלבד המציע על מוטלת המוצע הגיבוי לפתרון הכוללת האחריות

 ידו על

 כן .דין כל והוראות הנזיקין ,העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע .8.1.2

 ידו על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או ידו, על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו המציע יהיה

 כלשהו, מעשה לעשות או בחבות, לשאת כדין, ענבל תחויב האמור אף על אם זה. חוזה למטרות

 ל.ענב של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן המציע כך על אותה יפצה

 במציע עדכונים ו/או שינויים לגבי המציע של דיווח חובת .1.1

 הנתונים ו0או הצהרותיו ו0או 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

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

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

  .מהמציע המבוקשים השירותים קבלת הפסקת של אפשרות מתן זה ובכלל

 זכויות הסבת איסור .1.1

ו0או להעביר לזולת, במישרין או בעקיפין, את זכויותיו או את חובותיו לפי  המציע אינו רשאי להמחות
 תנאי הליך זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של ענבל.

  ביטוח .1.1

על  .על נספחיו חוזהב לקבוע בהתאםבעצמו ועל חשבונו לביטוח  ידאג יזכה אם כימתחייב  מציעה
על נספחיו  עומד בדרישות הביטוח המפורטות בחוזההמציע לוודא טרם הגשת הצעתו כי הינו 

  .במלואן
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 1פרק 

 כלליים תנאים .1

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת .1.1

 בשום מעביד עובד יחסי יהיו ולא אין עובדיו ו0או המציע לבין ענבל בין כי בזאת מובהר ספק הסר למען

 שהוא. ואופן צורה

 ענבל ליווי .1.1

  מטעמו. מי ו0או ענבל נציג ע"י הילוו השירותים מתן מכלול האמור, מכל לגרוע בלימ

 בלעדיות העדר .1.1

 השירותים לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא ההסכם על וחתימה במכרז הזוכים המציעים הצעת קבלת

 .השירותים לביצוע 0יםאחר עם להתקשר ,הבלעדי דעתה שיקול פי ועל ,עת בכל רשאית תהיה וענבל

 והוראות דינים שמירת .1.1

 סיבה מכל וכן הדין הוראות את ענבל לדעת ,תואם אינה בה הנקוב המחיר אשר הצעה כל תתקבל לא

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

 מההצעות איזו לקבלת חובה העדר .1.1

 הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה ענבל ,זאת הצעות בהזמנת אחר מקום בכל האמור כל למרות

 .במכרז שיוגשו מההצעות איזה או ביותר

 השיפוט סמכות .1.1

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

  והמרכז. יפו אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה זה, הליך

 בכבוד רב,            

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

 לאחר(. ענבל מאתר להוריד ניתן הקובץ את) יד בכתב ולאבאמצעות מחשב נספח זה  למלא ישכללית:  הערה
 .ההצעה ממסמכי כחלק ולצרפו להדפיסו יש הטופס מילוי

 

ומר0גב' אני הח"מ, מר0גב' ______________, נושא0ת ת.ז. שמספרה ____________, 
להצהיר  0נוכי עלי 0נולאחר שהוזהרתי___________________, נושא0ת ת.ז. שמספרה ______________, 

בזאת בכתב  יםכן, מצהיר0 0נעשהלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה יםצפוי0 0נהיהאת האמת וכי אהיה
 לקמן:כד

 

 המצורף( לחתום על תצהיר זה "המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: 
לקבלת הצעות עבור רכישה ותחזוקה של מערכת גיבוי עבור ענבל חברה לביטוח  7002712מכרז מס' ב תנולהצע

 (."המכרז"בע"מ )להלן: 

 

 :המציע פרטי

  ________________ :המציע שם .1

 ______________ המציע: כתובת .2

 ומספר: _______________  רחוב

 עיר:______________________ 

    מיקוד:____________________

 ת.ד.______________________

     ______________ פקס:     ________________ המציע: של טלפון .0

 ________________: תפקיד  ________________   מציע:ב הקשר איש שם .4

 ________________ :במציע הקשר איש של נייד טלפון מס' .5

 __________________ _____________ :במציע הקשר איש של להתכתבויות דוא"ל .1
 

לתשומת לבכם, לכתובת מייל זו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך ולמתן השירותים 
 המבוקשים.

 

 החתימה של המציע מורשי

 החתימה במציע הינם: ימורש

    

 חתימה דוגמת .ת.ז מס' בחברה0תאגיד תפקיד                 ומשפחה פרטי שם

 

    

 חתימה דוגמת .ת.ז מס' בחברה0תאגיד תפקיד                 ומשפחה פרטי שם
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 המציע יכולת בדבר תצהיר

קראתי את מכתבי ההבהרות ככל שאלו נספחיה וכי על הנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה זו  .1
 .והשירותים הנדרשים בהזמנה התנאיםכל ידועים וברורים לי פורסמו על ידי המזמינה ו

 .זהמכרז להשתתף בהמציע מעוניין וכי הנני מצהיר כי המציע עומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז  .2

ובטרם  ההזמנה לכל תנאי ומסכים, מתן השירותים המבוקשיםאת מהות  ין הב המציע הנני מצהיר כי .0
ן אי, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך ו זוש הצעתיהג

פרט ו0או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה,  על כל פרטיו  יןכל טענה כי לא ידע ו0או לא הבלמציע 
 וחלקיו.

הזמנה על כל את כלל השירותים המבוקשים המפורטים ב להעניק המציע ביכולתהנני מצהיר כי  .4
 ומלא.מצטבר נספחיה באופן 

והכל החוזה , לרבות העל נספחיזמנה המהווה הסכמה מראש לכל תנאי ה ם המציעהגשת הצעה מטע .5
 .בלא שינוי ו0או תוספת

ומלאים וכי  הנני מתחייב בשם המציע כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעה הינם אמיתיים .1
ההצעה משקפת באופן מהימן, תקף ומדויק את המציע ופועלו. ידוע למציע  כי מילוי פרטים כוזבים 

 יהווה עילה לפסילת ההצעה לאלתר.

ונמסרו לצורך הגשת הצעות כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה ידוע למציע כי  .0
ירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש רשאי להעתיקם, לצלמם, להעב בהליך זה וכי אינו

 בהם למטרה אחרת כלשהי.

 הצעות להגשתמהמועד האחרון  ימים 127הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך ה .8
 .ענבל מאת ומראש בכתב להודעה בכפוףנוספים,  ימים 087או ו

 

 תצהיר בדבר הסמכה מטעם היצרן

מטעם יצרן מערך הגיבוי שיותקן באתר הראשי ברמת ההסמכה הגבוהה המציע מוסמך הנני מצהיר כי 
 ותחזוקה של הפתרון המוצע באתר הראשי. , שירותביותר למכירה, התקנה
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 תנאי סף

₪( מאות אלף  וחמש מיליון₪ ) 1,577,777העולה על  בסכום כספימחזור  בעלמציע ה כי מצהיר הנני .1
 .בנפרד, 2711 -ו 2717כולל מע"מ בכל אחת מהשנים 

 ."חרו אישור"ב מצ

 0 עבור, גיבוי פתרונות והתקנת באספקהמצהיר בזאת, כי המציע בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות  הנני .2
 :האחרונות השנים ארבע במהלך, זו בהזמנה לנדרש דומים בנפחים, בישראל0ארגונים חברות

 

הפרויקט ושם 
 הלקוח

תאריך תחילת  היקף כספי
 הפרויקטוסיום 

שם יצרן מערכת 
הגיבוי שהותקנה 

 אצל הלקוח

איש קשר, תפקידו 
ופרטי קשר )טלפון, 

 דוא"ל(

     

     

     

     

 

 אמות מידה

כמות אנשי המקצוע שברשותו ואנשי  המציע לרבות הנני מצהיר כי המפורט להלן הינו תיאור כללי של .1
  :(חברה פרופיל לצרף)ניתן  הצוות המוצעים מטעמו לביצוע השירותים המבוקשים להליך זה

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 שברשותי ______________________________________ המקצוע אנשי כמות
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 :ותאור תפקידם עים מטעמיאנשי הצוות המוצ

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 .השירותים למתן המציע מטעם המוצעים הצוות שיאנ של"ח קו"ב מצ

 ., לרבות באתר ענבל ובאתר המרוחקענבל לצרכי בהתאם הכולל פתרוןמצ"ב ה .1

 ניסיון קודם בפתרון הגיבוי הספציפי המוצע  .0

 

הפרויקט ושם 
 הלקוח

תאריך תחילת  היקף כספי
 וסיום הפרויקט

שם יצרן מערכת 
הגיבוי שהותקנה 

 אצל הלקוח

תפקידו איש קשר, 
ופרטי קשר )טלפון, 

 דוא"ל(
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 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות

 במתן ידו על שיועסקו העובדים לגבי ,זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב המציע כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 בעת שהם כפי ,להלן המפורטים העבודה בחוקי ,זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים השירותים

 תקופת ו0או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות ,לעת מעת שישונו כפי או0ו ההסכם חתימת

 .המוארכת ההתקשרות

o 1858 – ט"תשי ,התעסוקה שרות חוק. 

o 1858 – א"תשי ,והמנוחה העבודה שעות חוק. 

o 1801 – ו"תשל ,מחלה דמי חוק. 

o 1857 – א"תשי ,שנתית חופשה חוק. 

o 1854 – ד"תשי ,נשים עבודת חוק. 

o 1815 – ו"תשכ ,ולעובד לעובדת שווה שכר חוק. 

o 1850 – ג"תשי ,הנוער עבודת חוק. 

o 1850 – ג"תשי ,החניכות חוק. 

o 1851 – א"תשי (לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק. 

o 1858 – ח"תשי ,השכר הגנת חוק. 

o 1810 – ג"תשכ ,פיטורין פיצויי חוק. 

o 1885 – ה"תשנ (,משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 

o 1880 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק. 

o 2772 – ב"התשס (,עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 

o 1858 – ט"תשי ,התעסוקה שירות חוק. 
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 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים 

 מתעתדים אשר במציע המקצועיים העובדים והן השותפים הן כי המציע בשם בזאת מצהיר הח"מ אני

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים ההליך במסגרת שירות ליתן

 מבוא

 יקבלנ  עובדיו, לרבות השירותים נותן כי בתנאי השירותים נותן עם להתקשר הסכימה וענבל  והואיל:
 להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו אחר אדם וכל משנה

 המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות השירותים נותן התחייבות סמך על וכן זו, התחייבות

 להלן. כהגדרתו

 או וזקתלח קבלי או עסוקי כי יתכן אליה בקשר או והעסקת במהלך כי ול וידוע מציעל והוסבר והואיל:

 חוות תכתובת, לרבות כלשהם (KNOW- HOW) ידע או (INFORMATION) מידע ולידיעת בואת

 81 בסעיף כהגדרתה ידיעה או רי0עסקימסח סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית, חומר, דעת,

 שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1800-תשל"ז העונשין, לחוק

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

 אחר ואמצעי כלי בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול

 מסמכים נתונים, האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי

 (.מידע""ה )להלן: ודו"חות

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

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

 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל למשרד לגרום עלול ובכתב מראש

 .1881-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1800 – תשל"ז העונשין, לחוק 118

 כדלקמן: ענבל כלפי מתחייב אני המציע בשם לזאת, אי 

 הימנה. נפרד בלתי חלק מהווה זו להתחייבות המבוא .1

 ם.השירותי ממתן הנובע או הקשור כל ו0או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .2

 השירותים, מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .3

 שימוש לכל או האישית לתועלתי או לפרנסתי לנצלו או במידע להשתמש לא לעיל, לאמור פוףובכ

 אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן לעיל, לאמור בהתאם שלא אחר עצמי

 המידע. את שהם,

 נותן ידי על העסקתי תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .4

 להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא זמן הגבלת וללא מכן לאחר או השירותים

 לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא בעקיפין, ובין במישרין בין המידע, את

 בין דבר, או חפץ כל או אחר כתוב חומר כל או המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם

 שהוא. כל לצד עקיף, ובין ישיר

 כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .5

 אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על שמירה לרבות זה, התחייבות

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה הנדרשים הזהירות

 של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי או משנה קבלני או עובדי לידיעת להביא .6

 זה. התחייבות טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות שמירת

 ייגרמו אשר סוג, מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או זקנ לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .7

 לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד או לכם

 אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור כל בגין
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 מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .8

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

 כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני כן, כמו ענבל. עבור שהכנתי חומר או השירותים מתן

 מידע. של או כאמור חומר של שהוא

 כתב שלפי ותייבחוב פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .9

 או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן שמכוח או זה התחייבות

 לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין,

 שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין

 בזכות המניות, בהון בו, חלק שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר

 או מעסיקי או שאני לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה, בזכות או מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת

 (.אחר" ין"עני )להלן: מיצגים0מייעצים0מציעים בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי,

 עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל .11

 או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין בו לעמוד

 בו. חבר קרובי או שאני גוף של עניין או קרובי של עניין

 הנמצא ו0או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, ותהתחייב שאפר מקרה בכל .11

 בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, הקשור ו0או ברשותכם

 לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל. הסודיות חובת הפרת

 הגנת וחוק 1880 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה מהווים לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות

 .1881 -התשמ"א הפרטיות,

 ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו0או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .12

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי למעט נכם,ילב

 הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .13

 זה. התחייבות כתב

 המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .14

 ההסכם. לרבות הסכם או דין כל פי על לענבל
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 פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -תצהיר מציע על

 בשם המציע כי: מצהיר בזאתהנני 
 

, להלן: 1801-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף עד למועד 
 הורשעו לאב' לחוק( 2"( המשרד, כ"א מעובדי המשרד ובעל זיקה אליהם )כהגדרתם בסעיף החוק"

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  –בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
, שנעברה 1880-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1881-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א שלא כדין

 (.01.17.2772לאחר יום 
 

 או:
 

ב' לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט 2המשרד, כ"א מעובדי המשרד ובעל זיקה אליהם )כהגדרתו בסעיף 
)איסור העסקה שלא כדין עבירה לפי חוק עובדים זרים  –ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

, שנעברה לאחר יום 1880-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1881-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 .(, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה01.17.2772

 
 

 ביטוח
 

נדרשים ביטוחים ההבשם המציע כי במידה והמציע יבחר כמציע זוכה יקיים את כלל מתחייב הנני 
למשך כל תקופת ההתקשרות ו0או תקופת ההתקשרות המוארכת, במידת על נספחיו כמפורט בהסכם 

   הצורך.
 

 :אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי, זהו

______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך             

______________    ____________________ 

 המצהיר חתימת       ת.ז.            

______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך             

______________    ____________________ 

 חתימת המצהיר      ת.ז.             
 

 אישור עו"ד

: בפניי 0ו_____________ עו"ד, מאשר0ת בזאת כי בתאריך _____________ הופיעני הח"מ א
באמצעות ת.ז.  0םאת עצמו 0ולי אישית ואשר זיהה 0יםהמוכרו ________________________ 

להצהיר את  0הםכי עליו 0הםולאחר שהזהרתיוות.ז. _______________בהתאמה, ____________ 
דלעיל  0םהצהרתו 0ולעונשים הקבועים בחוק, הצהיר 0יםצפוי 0וכן, יהיה 0והאמת וכי באם לא יעשה

 עליה בפניי. 0מווחתם

________    ______________________    

        שם עורך הדין                תאריך    

_________      ______________________ 

   הדין עורך של וחותמת חתימה       רישיון מספר
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 כספית הצעה–' להזמנה בנספח 

 (:השדות כללמלא את  חובה) "ממע וללא בשקליםהמציע למלא את התמורה המבוקשת בטבלה שלהלן  על

 נתינת עלות נושא 
 השירותים
 המבוקשים

  במלואם
 וללא"ח בש

 "ממע

 הערות

 

 

 

 גיבוי

 באתר

הראש

 י

 מערך שלכוללת  עלות   
לאתר הראשי בנפח  הגיבוי

 לכל  נטו בייט טרה 07
 0) ההתקשרות, תקופת

  (.שנים

חיווטים, , חיבורים, כבילה לרבות 
אספקה וכל רכיב נוסף ל רישיונות
 לכל  ,מלאה של הפתרון והתקנה
 (. שנים 0) ההתקשרות תקופת

 המחיר בהצעת לכלול המציע על
 בשירותים הקשור כל את

 2 בסעיף כמפורט המבוקשים
 .זו להזמנה

 תחזוקה, אחריות, התקנה   
 תקופת לכל ושירות

 (.שנים 0) ההתקשרות

הטמעה מלאה של פתרון הגיבוי  
אחריות,  לרבות באתר הראשי

 של התוכנהשירות ותחזוקה 
תמיכה מלאה  והחומרה כולל

 תקופת לכל למערכת הגיבוי
 .(שנים 0) ההתקשרות

 המחיר בהצעת לכלול המציע על
 בשירותים הקשור כל את

 2 בסעיף כמפורט המבוקשים
 .זו להזמנה

 תחזוקהאחריות,   עלות   
, נוספת שנה לכלושירות 

 כל כולל הצורך במידת
)עד שנתיים .ההרחבות

 נוספות(

 עלות הרחבה, ותתבצע במידה 
 האמור כל את תכלול התחזוקה
 בסעיפים 

 .  -ו   

 המחיר בהצעת לכלול המציע על
 בשירותים הקשור כל את

 2 בסעיף כמפורט המבוקשים
 .זו להזמנה

B הרחבת לכלכוללת  עלות 
 17הקיים ב הגיבוינפח 

נוספים   נטוטרה בייט 
  הראשי באתר

 חיווטים, חיבורים, כבילה לרבות 
וכל רכיב נוסף להטמעה מלאה של 

הפתרון. המחיר יכלול אחריות, 
תחזוקה, שירות ורישיונות )תוכנה 

 לכלכולל תמיכה( למערכת הגיבוי 
 ההרחבה מיום ההתקשרות תקופת

 במידה. ההתקשרות לסיום עד
  תוספת תהיה לא הרחבה ותתבצע

 .התחזוקה לעלות

 המחיר בהצעת לכלול המציע על
 בשירותים הקשור כל את

 2 בסעיף כמפורט המבוקשים
 .זו להזמנה
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 נתינת עלות נושא 
 השירותים
 המבוקשים

  במלואם
 וללא"ח בש

 "ממע

 הערות

 

 

 אתר

 הגיבוי

)אתר 

מרוחק

) 

 

 

C חודשית עבור קו  עלות
 מגה 57תמסורת בקצב 

 לחודש לשנייה ביט
 לאתר הראשי)מהאתר 
 (המרוחק

 

לענבל  המיועד   LAYER2 קו 
 ציוד כל לרבות מאובטחבלבד, 
 לביצוע הנדרש והרישוי הקצה

כולל תחזוקה לכל  - רפליקציה
 .ההתקשרות תקופת

 המחיר בהצעת לכלול המציע על
 בשירותים הקשור כל את

 2 בסעיף כמפורט המבוקשים
 .זו להזמנה

D קו להרחבת חודשית עלות 
 מגה 57 -הנ"ל ב התמסורת

 נוספים לשנייה ביט
 לאתר הראשי)מהאתר 
 (המרוחק

  

לענבל  המיועד   LAYER2קו 
 ציוד כל לרבות מאובטחבלבד, 
 לביצוע הנדרש והרישוי הקצה

כולל תחזוקה לכל  - רפליקציה
 .תקופת ההתקשרות

 המחיר בהצעת לכלול המציע על
 בשירותים הקשור כל את

 2 בסעיף כמפורט המבוקשים
 .זו להזמנה

E לפתרון חודשית עלות 
באתר המרוחק  הגיבוי

 טרה בייט נטו  07בנפח של 

 ענן שירותי במתכונת 

 המחיר בהצעת לכלול המציע על
 בשירותים הקשור כל את

 2 בסעיף כמפורט המבוקשים
 .זו להזמנה

F להרחבת חודשית עלות 
 המרוחק באתר הגיבוי נפח

 נוספים טרה בייט נטו 5 -ב

 ענן שירותי במתכונת 

 המחיר בהצעת לכלול המציע על
 בשירותים הקשור כל את

 2 בסעיף כמפורט המבוקשים
 .זו להזמנה

 :המידה אמות במסגרת העלות ניקוד חישוב אופן .1

לענבל והינן לצורך ניקוד ההצעה בלבד  לןאופן חישוב העלות והנחות העבודה המפורטות לה :הערה

 בכפוף, הרחבתםאו  צמצומםלהחליט על היקף השירותים המבוקשים,  הבלעדיתשמורה הזכות 

 .הבלעדי דעתה שיקול ולפי לצרכיה
 

 הראשי באתר למערכתמשוקללת  עלות: 

               
 הגיבוי לשירותי משוקללת עלות: 
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 ההצעה לכל משוקללת עלות: 

 

      

 ההצעה עבור העלות ניקוד: 

    משוקללת של מציע בודד במכרז =  עלות
      המשוקללת הזולה ביותר של המציע ה:  העלות

 
    

  
  נקודות 17מתוך   iניקוד המציע ה         

 

 . המוארכת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות תקופת כלההצעה לא תהיה צמודה לכל מדד שהוא במשך 
 

על המציע לציין מפורשות כל עלות ו/או הוצאה הנלוות להצעת המחיר כפי שמוגשת על ידו הדרושות בכדי  
 ליישם את הפתרון במלואו.

 התשלום ביצוע אופן .2

( תשולם למציע על פי השלבים A+Bבאתר הראשי בלבד )דהיינו  הגיבוי בעבורהתמורה  2.1

 הבאים כדלקמן:

 07תשולם תוך  'לם כמקדמהומסך התמורה המבוקשת על ידי המציע תש 5% – 1 שלב 2.1.1

עם ענבל ובכל מקרה לא לפני התקנת החומרה בבית  החוזהימי עבודה ממועד חתימת 

 ענבל.

 של ותקין מלא גיבוילם לאחר ומסך התמורה המבוקשת על ידי המציע תש 07% -2 שלב 2.1.2

 .בענבל מידע מערכות"ל סמנכ ידי על יאושר זה שלב. בענבל המערכות כל

חודשים לאחר  12לם ונוספים מסך התמורה המבוקשת על ידי המציע תש 07% – 0 שלב 2.1.3

 לעיל. 2.1.2סעיף התשלום כאמור ב

חודשים לאחר התשלום  12לם ורה המבוקשת על ידי המציע תשמסך התמו 05% -4 שלב 2.1.4

 הגיבוי מערכתויהווה גמר חשבון בכל הנוגע לתשלום בעבור  לעיל 2.1.0בסעיף כאמור 

 .ענבל בבית

 :כדלקמןבאתר הגיבוי )האתר המרוחק( תשולם  הענן שירותי עבורהתמורה   2.2

התשלום עבור התמורה תשולם לאחר תחילת קבלת שירותי הענן באתר הגיבוי  תחילת 2.2.1

. במידה להזמנה 2.0 בסעיף כאמור הזמנים ללוח בהתאם והכל)האתר המרוחק( 

והשירות יפעל פחות מחודש מלא, התשלום יהא לפי מספר הימים בו השירות ניתן 

בענבל  מידע רכותמע"ל סמנכ בכתב מאת בפועל. המציע הזוכה ידאג לקבל אישור

 לת קבלת השירותים כאמור בפועל.תחיהקובע את יום 

אושר ע"י ימפורט ש חשבון וכנגד ימים 45+שוטף של בתנאים חודש כל תשולם התמורה 2.2.2

 נציג ענבל, וזאת אחרי שהמציע יגיש לענבל חשבוניות מס כדין.
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 ' להזמנהגנספח 

 חוזהה

 2712בחודש__________, שנת שנערך ונחתם בקרית שדה התעופה ביום _____ 

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב ערבה  
 282קריית שדה התעופה, ת.ד.  
 07177נתב"ג   
  "ענבל"()להלן:  

 מצד אחד; 
   ל ב י ן :
  ת.ז.   

   כתובת: 
   מס' טלפון: 
  מס' פקס':  
 ("המציע")להלן:  

 מצד שני; 

 

 השירותים המבוקשים כמפורט בחוזה זה על נספחיו;וענבל מעוניינת לקבל את  הואיל

והמציע, מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון והמיומנות על מנת לתת את השירותים המבוקשים  והואיל
עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ כמפורט בחוזה זה על נספחיו, והואיל  מערך גיבויואחזקת  לאספקה

הכל בתנאים והמבוקשים כהגדרתם בחוזה זה  והמציע מעוניין לתת לענבל את השירותים
 המפורטים בחוזה זה לעיל ולהלן;

ובהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו של המציע במסגרת הליך קבלת הצעות שערכה ענבל )להלן:  והואיל 
(, בחרה בו ענבל מבין מספר מועמדים והיא מעוניינת לקבל ממנו השירותים "הליך קבלת הצעות"

 חלק בלתי נפרד מחוזה זה.ים והינם קבלת הצעות מצורפלהליך הי המבוקשים. מסמכ

והצדדים מעוניינים להתקשר בחוזה אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים ויחסיהם  והואיל
 המשפטיים בקשר למתן השירותים המבוקשים;

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 מבוא, פרשנות והגדרות 

 בוא לחוזה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. המ

 הכותרות בראש כל סעיף נועדו לנוחות הצדדים בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות החוזה.

 והגדרות נספחים .1

  מונחים מרכזיים בחוזה זה:הגדרות ולהלן  

 

 גיבוי מערכת של ותחזוקה רכישה עבור מחיר הצעות הזמנה לקבלת ההזמנה
אפשרות שלבי עם  דו פומבי במכרז "מבע לביטוח חברה ענבל עבור

 7002712, אשר מספרו דינמי תיחורהליך ל
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 רכישה חוזה זה על נספחיו להתקשרות עם המציע הזוכה עבור החוזה
 במכרז "מבע לביטוח חברה ענבל עבור גיבוי מערכת של ותחזוקה

 7002712, אשר מספרו דינמי תיחורהליך אפשרות לשלבי עם  דו פומבי

החברה/המציע 
 הזוכה ו/או הספק

 מציע שקיבל הודעת זכייה וענבל חתמה עימו על חוזה זה

 ענבל חברה לביטוח בע"מ המזמינה ו/או ענבל 

השירותים 
 המבוקשים

 במסמכי ההזמנה 2בסעיף כהגדרתם 

מקצועי אחראי 
 מטעם ענבל 

 ו.או כל מי שימונה מטעמ סמנכ"ל מערכות מידע בענבל ו0

אחראי מטעם ענבל 
 על ההליך המכרזי

 שרה מורלי, עו"ד

 החוזה מסמכי .1

 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה: 1.1

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

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

 מצורף אליה ההזמנה במסמכי האמור לכל בנוסף ובא חלק הינו נספחיו על החוזה כי, בזאת מובהר 1.1.1
וכל האמור במסמכי ההזמנה מחייב את המציע זה  חוזה על חתימה לאחר אף, וזאת כנספח זה חוזה

 הזוכה בכל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת.

  המבוקשים השירותים .1
 תקשורתשל תוכנה, חומרה,  אספקה יכלול הפתרון .בהזמנה כמפורטגיבוי ה מערכתפתרון כולל ל 1.1.1

, אחריותלכלול  הפתרון על, כן כמוותחזוקה של מערכת הגיבוי.  רכישהרכיב אחר ל כל כןו ישיונותור
 במסמכי כמפורט והכל עצמה למערכתו הגיבוי מערכת הימצאות באתר, הלקוח באתר ותחזוקה שירות

 .ההזמנה

להזמנה אשר חוזה זה מצורף אליה.  2השירותים המבוקשים יכללו את כל השירותים המפורטים בפרק  1.1.1
 וקשים"(.)להלן: "השירותים המב

 ההתקשרות וסיום חוזהה תקופת .1

 החוזה תקופת 1.1

 ידי על החוזה חתימת במועד המתחילה( חודשים שלושים וששה) חודשים 01 של  לתקופה הינו החוזה
 "(.ההתקשרות תקופת: "להלן) הצדדים

 החוזה תקופת להארכת אופציה 1.1

 מפעמיים יותר לא אך פעם בכל נוספים חודשים 12 עד של לתקופה החוזה את להאריך רשאית ענבל
 מתן י"ע וזאת ולצרכיה הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף, כולם או חלקם, חודשים לכל היותר( 24נוספות, )
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 כאמור ההתקשרות תקופת תום לפני ימים 15, ההתקשרות את להאריך רצונה על בכתב לספק הודעה
 כל הצדדים על יחולו המוארכת ההתקשרות בתקופת"(. המוארכת ההתקשרות תקופת: "להלן)

 . המחויבים בשינויים, זה חוזה הוראות

 התקשרות סיום 1.1

, סיום לידי החוזה את להביא רשאית תהא ענבל כי בזה מוסכם, לעיל 4.2-ו 4.1 בסעיפים האמור למרות
 .מראש ובכתב ימים 07 של מוקדמת בהודעה, שהיא סיבה מכל

 כללי 1.1

ענבל ו0או מי מטעמה כתוצאה מסיום החוזה ו0או ביטולו למציע לא תהיה כל תביעה ו0או דרישה כלפי  4.4.1
 מכל סיבה שהיא.

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

 הפרה כאמור.הצד המפר במקרה של 

באופן  -עם סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, יעביר המציע לענבל ועל פי הוראותיה  4.4.0
את כל המידע, החומר והנתונים שיהיו מצויים ברשותו, באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת  -מסודר 

ם לשירותים ו0או החומר לענבל כאמור, ימצא בידי ענבל העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעי
 לחוזה זה. 

עם ביצוע העברת החומר לענבל כאמור, על פי ובכפוף להוראותיה, מתחייב המציע להשמיד כל חומר,  4.4.4
מידע ונתון שיישארו ברשותו בקשר עם חוזה זה ו0או השירותים המבוקשים. ענבל תהיה רשאית לאשר 

 ל על ידי ענבל. למציע על פי בקשתו להשאיר עותק נוסף בידי נאמן שיהיה מקוב

 המציע והצהרות התחייבויות .1

 המציע מצהיר ומתחייב כדלקמן: 1.1

מצהיר כי קרא את תנאי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שבחוזה זה  5.1.1
 ונספחיו, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים.

שעות ביממה, שבעה  24סבירים כדי להיות זמין באופן שוטף  המציע מצהיר ומתחייב לעשות מאמצים 5.1.2
לצורך ביצוע השירותים המבוקשים נשוא חוזה זה וכן כדי לעמוד בלוחות  ימים בשבוע במשך כל השנה

הזמנים כפי שנקבעים ע"י ענבל ו0או הרשויות השונות מעת לעת, תאום לוחות הזמנים יבוצע בתאום בין 
 .והכל בכפוף למפורט במסמכי ההזמנה ענבל למציע

המציע מצהיר, כי קיימים ברשותו, והוא מתחייב להוסיף ולקיים בידו במשך כל תקופת החוזה, כל  5.1.0
האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין ועל ידי כל רשות מוסמכת לשם מתן 

 השירותים המבוקשים כאמור בחוזה זה. 

הוא בעל הידע, היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושים לשם מתן השירותים המציע מצהיר בזה, כי  5.1.4
וכי  מיומנות, נאמנות, וזהירות מקצועית מעולהמקצועיות, המבוקשים, והוא מתחייב לבצעם ברמה של 

הוא נושא באחריות זו אף כלפי קבלני המשנה שלו באם ישנם ו0או כל אדם אחר הדרוש לו לשם ביצוע 
 .השירותים

ע מתחייב לאפשר לענבל או מי מטעמה, מעת לעת ולפי דרישה, לבחון את טיב השירותים המצי 5.1.5
 המבוקשים שיינתנו על ידו.

המציע העביר לענבל, עובר לחתימת חוזה זה, אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  5.1.1
וכן אישור כדין  1801 –עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

בדבר ניכוי מס במקור. בהעדר אישורים הנ"ל תהיה ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות המס את 
 המגיע להם כחוק מהתמורה הנ"ל.
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המציע מתחייב ומצהיר כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה, בין על פי חוזה ובין על פי דין ובין אחרת,  5.1.0
למתן השירותים המבוקשים על ידו ואינו נמצא כיום במצב של להתקשרותו עם ענבל על פי חוזה זה ו

 ניגוד עניינים או חשש לכך.

ולהיות אחראי על כך, שכל מי שמטעמו, כולל קבלן0ני המשנה המציע מתחייב לא להעמיד את עצמו  5.1.8
במצב של ניגוד עניינים או חשש לכך עם ביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה ולהימנע מטעמו, לא יהיו 

 מכל מעשה אשר עלול לפגוע בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה. 

המציע מתחייב להודיע לענבל, לאלתר, בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים  5.1.8
 כלפי ענבל.

 ידוע למציע כי האמור לעיל מהווה תניה יסודית בחוזה. 5.1.17

תחייבותו של המציע לשמירת סודיות כאמור בחוזה זה למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מה 5.1.11
 על נספחיו. 

כפי שיתעדכנו מעת לעת, בכל הנוגע  -המציע מתחייב למלא אחר הוראות כל דין וכל רשות מוסמכת  5.1.12
 לקיום הוראות חוזה זה ומתן השירותים המבוקשים על פיו. 

ומחיותו הקשור לשירותים המציע ידאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מ 5.1.10
במסגרת ביצוע התחייבויותיו ומתן השירותים  המסופקים על פי חוזה זה על מנת שיוכל ליישמם

 המבוקשים לענבל על פי חוזה זה. 

 התמורה .1

בתמורה לביצוע כל ומלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו, יהיה המציע זכאי לקבלת תמורה  1.1
ית המצורף כנספח ב' להזמנה ו0או המחיר הסופי שהוצע על ידו במהלך כמפורט בנספח ההצעה הכספ

 התיחור הדינמי המקוון באם יתקיים, הנמוך מביניהם.

מוסכם בזאת כי הספק לבדו יישא בכל  ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן השירותים המבוקשים,  1.1
הוצאות הכרוכות בכל הובכלל זה תשלומי מסים והיטלי חובה החלים או שיחולו עליו בעתיד וכן בכל 

צורה פי חוזה זה, כל זאת באופן שענבל לא תהיה אחראית לכך בכל -הסיכונים והאחריות של הספק על
 ואופן שהוא.

הימנה, כל סכום ספק למען הסר ספק, מודגש בזה, כי ענבל תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ל 1.1
על פי חוזה זה ו0או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו0או חיובים שמקורם במיסוי  הספקהמגיע לה מאת 

נבל ו0או למדינה ו0או לצדדים והיטלי חובה החלים על התמורה, ו0או נזק שהוא יגרום, אם יגרום, לע
 שלישיים כתוצאה מביצוע חוזה זה.

)וכל אדם אחר כי היא הוגנת ונאותה וכי הספק  מוסכם בזאת כי התמורה נשוא חוזה זה הינה מוחלטת, 1.1
לא יהיה זכאי ולא ישולם לו כל תשלום נוסף 0ואו קבלני המשנה הנדרשים לו לשם מתן השירותים( 

הוצאות  ל,"אש לרבות ביצוע השירותים המבוקשים, כגון תשלומי י חוזה זה,פ-עבור התחייבויותיו על
אחרות מכל סוג  הוצאותו0או  משרדיות, צילומים, טלפונים, פקסים הוצאות ותשלום עבור נסיעות,

 שהוא.

 התמורה של ההצמדה תנאי .1

 כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת. במשך מדד לכל צמודה תהיה לא ההצעה 1.1

 התשלום ביצוע אופן .1

 :כדלקמן למציע תשולם בלבד הראשי באתר הגיבוי בעבור התמורה 1.1
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 עבודה ימי 07 תוך ותשולם כמקדמה תשלום המציע ידי על המבוקשת התמורה מסך 5% – 1 שלב 8.1.1
 .ענבל בבית בפתרון החומרה התקנת לפני לא מקרה ובכל ענבל עם ההתקשרות חוזה חתימת ממועד

 לתשתית החדשה המערכת חיבור לאחר תשלום המציע ידי על המבוקשת התמורה מסך 07% -2 שלב 8.1.2
 בענבל הקיימת הגיבוי ממערכת הנתונים כל של שלמה והעברה הסבה כולל כיום בענבל הקיימת
 .לשימוש מוחלט במערכת החדשה ולא לפני אישור נציג ענבל עד החדשה למערכת

 התשלום לאחר חודשים 12 תשלום המציע ידי על המבוקשת התמורה מסך נוספים 07% – 0 שלב 8.1.0
 .2 בשלב כאמור

 0 בשלב כאמור התשלום לאחר חודשים 12 תשלום המציע ידי על המבוקשת התמורה מסך 05% -4 שלב 8.1.4
 .ענבל בבית האחסון פתרון בעבור לתשלום הנוגע בכל חשבון גמר ויהווה

 :כדלקמןבאתר הגיבוי )האתר המרוחק( תשולם  הענן שירותי עבורהתמורה   1.1

התשלום עבור התמורה תשולם לאחר תחילת קבלת שירותי הענן באתר הגיבוי )האתר המרוחק(  תחילת 8.2.1
. במידה והשירות יפעל פחות מחודש מלא, להזמנה 2.0 בסעיף כאמור הזמנים ללוח בהתאם והכל

 בכתב מאת המציע הזוכה ידאג לקבל אישורהתשלום יהא לפי מספר הימים בו השירות ניתן בפועל. 
 לת קבלת השירותים כאמור בפועל.תחיהקובע את יום בענבל  מידע מערכות"ל סמנכ

אושר ע"י נציג ענבל, וזאת ימפורט ש חשבון וכנגד ימים 45+שוטף של בתנאים חודש כל תשולם התמורה 8.2.2
 אחרי שהמציע יגיש לענבל חשבוניות מס כדין.

 המציע ושיפוי אחריות .1

המציע מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור בחוזה זה,  1.1
וכי הוא מתחייב ליתן ולבצע את השירותים המבוקשים וכן כל פעולה אחרת הקשורה במתן השירותים 

כל רשות המבוקשים, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בחוזה זה ובכפוף להוראות כל דין ו
 מוסמכת.

בכל מקרה של תביעה כנגד ענבל או מי מטעמה, בגין נזק כלשהו, יפצה וישפה המציע את ענבל או מי  1.1
הראשונה, על כל סכום בו יחויבו בפסק דין בשל או ה מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, עם דרישת

כנגדם כאמור, לרבות בקשר לנזק כאמור, וכן בגין מלוא הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט 
 הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. 

ענבל תודיע למציע על הגשת תביעה ו0או דרישה כנגדה ותיתן לו, ככל שהדבר יתאפשר, אפשרות  1.1
 להצטרף להליכים המשפטיים, ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור.

יצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין המציע בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פ 1.1
 .השירותים מתן לשם לו הנדרשים המשנה קבלני ואו0 אחר אדם וכל לאנשים המועסקים על ידו

 המציע יפצה את ענבל על כל הוצאה או נזק שיגרמו לה כתוצאה מביצוע העבודה באופן רשלני. 1.1

 האמור לעיל מהווה תניה יסודית בחוזה.  1.1

 חוזהה לביצוע בנקאית ערבות ./1

 
' נספח בחוזרת בנוסח המצורף כלהמציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי  מציעעל ה 1./1

, צמודה למדד המחירים לצרכן ומבוילת כדין, לפקודת ענבל חברה בנק ישראלי, מאת לחוזה זה
תקופת  רך כלאו, בתוקף ל)חמישים אלף שקלים חדשים(₪  57,777בשיעור של  ,לביטוח בע"מ

 וששה חודשים נוספיםועד מועד סיום תקופת ההתקשרות  מתן השירותיםההתקשרות )מיום תחילת 
. במידה מתן השירותיםחודשים ממועד תחילת  42דהיינו,  ,חודשים( שישהועוד  ההתקשרות)תקופת 

ערבות מחודשת לתקופת ההתקשרות  ענבל תאריך את תקופת ההתקשרות מחויב הספק בהגשתו
 .וששה חודשים נוספים מעבר לתקופה הנוספת הנוספת
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זמנה הכמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי ה המציע הזוכה,הערבות שימציא  1./1
הזוכה לא יעמוד  מציעהבו וחוזה ההתקשרות תוחזק בידי ענבל אשר תהיה רשאית לחלטה בכל מקרה 

 יו על פי החוזה.בהתחייבויות

מידית , רשאית ענבל לבטל את החוזה זה בהתחייבויותיו על פי חוזה מציעבכל מקרה בו לא יעמוד ה 1./1
הודעה  מציע, החל מתאריך שייקבע על ידי ענבל בהודעה, זאת לאחר שניתנה למציעבהודעה בכתב ל

ן שנקבע בהודעה. לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמ מציעבה נדרש לתקן את המעוות וה
 אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. 

היה ובוטל החוזה רשאית ענבל לחלט את הערבות הבנקאית הנ"ל, וכן למסור את ביצוע החוזה למי  1./1
 יפצה את ענבל על כל הפסד ונזק שיגרמו לה בגין כך. מציעשיקבע ע"י ענבל וה

לענבל וענבל תהא  מציעים מאת הכמתשלום פיצויים מוסחילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה כ 1./1
את הנזקים מעבר לסכום הנקוב בערבות, מבלי שחילוט הערבות יגרע  מציעזכאית לתבוע מה

 מזכויותיה על פי כל דין.

בנוסף, במידה ותמומש האופציה תוארך הערבות הבנקאית בהתאם ותנאי זה יהווה תנאי מהותי  1./1
 להמשך ההתקשרות.

       חביטו .11

 נספח א' –הספק מתחייב לרכוש אצל מבטח מורשה את כל הביטוחים המפורטים בנספח הביטוחי 
מ ולהחזירם לענבל חברה ", לטובתו ולטובת ענבל חברה לביטוח בעשינויכל ללא  ולמלאם, המצ"ב

ם מ לא יאוחר מעשרה ימים לאחר קבלת ההודעה על הזכיה, כשהם כוללים את כל הכיסויי"לביטוח בע
 והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 
 המעבידים חבות ביטוח 11.1

הספק  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל 
 והשטחים המוחזקים. 

 הביטוח. דולר ארה"ב  לעובד, למקרה ולתקופת 5,777,777 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך  11.1.1

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב  11.1.2
 כמעבידם.

 מ היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה לרבות "הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע 11.1.0

 מחלת מקצועית כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהו כלפי  מי עובדי הספק.   11.1.4

 אחריות כלפי צד שלישי ביטוח 11.1

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריותו כלפי צד שלישי בגין נזקי   11.2.1
 גוף ורכוש  עקב פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 דולר ארה"ב. 1,777,777 –גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  11.2.2

 (.CROSS LIABILITYסעיף אחריות צולבת ) בפוליסה ייכלל 11.2.0

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה  11.2.4
 ועובדיהם.

מ ככל שתחשב  אחראית  למעשי ו0או מחדלי הספק "הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע 11.2.5
 וכל הפועלים מטעמו. 
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  לאחריות מקצועית וחבות המוצרביטוח משולב  11.1

      
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 

חריותו החוקית בגין אספקת מערכת גיבוי כולל התקנה, הטמעה,  הדרכה כולל הספק יבטח את א 11.0.1
 שרותי תמיכה ותחזוקה בהתאם להזמנה ולחוזה זה בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר; 

 הפוליסה תכסה את חבות  הספק,  עובדיו וכל הפועלים מטעמו: 11.0.2

ובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה כיסוי בגין הפרת ח -בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  11.0.2.1
 ורשלנות;

כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו, תוקנו,  -חבותו מפגם במוצר  11.0.2.2
 סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק ו0או מי מטעמו; 

 הדרכה, שרותי תמיכה ותחזוקה . פעילות הספק, עובדיו וכל הפועלים מטעמו כולל התקנה, הטמעה, 11.0.2.0

 דולר ארה"ב; 1,777,777 –גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  11.0.0

  חודשים;  12הארכת תקופת הגילוי לפחות 
 

  אחריות צולבת- Cross  Liability. 

מ ככל שייחשבו אחראים למעשי ואו מחדלי הספק "הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע 11.0.4
 ם מטעמו.וכל הפועלי

 כללי 11.1

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:      

 .לעילכמפורט  השיפוי להרחביהמבוטח תתווסף כמבוטח נוסף: ענבל חברה לביטוח בע"מ, בכפוף  לשם 11.4.1

 על ניתנה אם, אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד"י ע הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל 11.4.2
 "מ. בע יום לפחות במכתב רשום לחשב חברת ענבל חברה לביטוח 17 של מוקדמת הודעה כך

, ועובדיה "מבע לביטוח חברה ענבל כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב זכות כל על מוותר המבטח 11.4.0
 .זדון כוונת מתוך לנזק  שגרם אדם לטובת יחול לא שהוויתור ובלבד

הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על הספק לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור  11.4.4
 המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הספק. 11.4.5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או המקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח  11.4.1
וא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא מ והביטוח ה"אחר, לא יופעל כלפי הענבל חברה לביטוח בע

 הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי  לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי   11.4.0
 "פוליסות נוסח ביט".

ל, העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור לעי 11.1
 מ עד למועד חתימת החוזה. "יומצאו לענבל חברה לביטוח בע

מ להחזיק בתוקף את "הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בע 11.1
פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה 
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ספק  מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מ בתוקף. ה"עם ענבל חברה לביטוח בע
מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור עריכת ביטוחים בחתימת המבטח על חידושן לענבל חברה 

 מ לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.   "לביטוח בע

דין  ואין לפרש את  אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי 11.1
מ על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל  פי חוזה "האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע

 זה.

 עצמאי קבלן – מזמין יחסי .11

 הצהרת המציע ליחסים בין הצדדים 11.1

קבלן עצמאי, וכי לא יחולו בין  –המציע מאשר ומצהיר כי היחסים בין הצדדים הינם יחסי מזמין  12.1.1
 הדרושים המשנה0ני קבלןאו ו0 אחר אדם על כלהצדדים, בשום פנים ואופן, יחסי עובד מעביד, לרבות 

 .השירותים למתן לו

חר 0ואו קבלן0ני המשנה וכל אדם אעבור עצמו  לשלם  מבלי לפגוע מהאמור לעיל, מתחייב  המציע 12.1.2
את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס, היטל ו0או תשלום  הדרושים לו למתן השירותים

חובה אחר המגיע ו0או שיגיע על פי כל דין לכל גוף ו0או רשות, בקשר ו0או בנוגע למתן השירותים 
 המבוקשים לענבל ולביצוע חוזה זה.

לשפות את ענבל ו0או מי מטעמה, עם דרישתם מציע מתחייב המבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל  12.1.0
הראשונה, בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מתביעה או דרישה שתוגש נגדם, ואשר 

לרבות כל אדם אחר 0ואו  ,המציעמעביד בין ענבל לבין  –תתבסס על קיומם כביכול של יחסי עובד 
בקשר ו0או בנוגע למתן השירותים המבוקשים ו0או  םקבלן0ני המשנה הדרושים לו למתן השירותי

 לביצוע חוזה זה.

 זכויות הסבת איסור .11

 הסבת זכויות ענבל 11.1

 עת בכל זה חוזה פי על וחובותיה זכויותיה את להמחות או0ו להסב או0ו להעביר זכאית תהיה ענבל
 .המציע הזוכה הסכמת וללא

 מסירת השירותים לאחר 11.1

המציע אינו רשאי למסור לאחר0ים את ביצוע השירותים המבוקשים ו0או כל חלק מהם, ו0או למסור 
לאחר0ים כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים המבוקשים, אלא בהסכמת ענבל מראש 

 ובכתב. 

 הסכמת ענבל לגורם נוסף 11.1

דעתה(, כי במתן השירותים לפי שיקול  -כי בכל מקרה בו תסכים ענבל )ככל שתסכים  מובהר בזאת,
)לרבות כוח  ו0או קבלן0ני משנה מטעמו המבוקשים ו0או כל חלק מהם, ייעזר המציע באדם אחר מטעמו

עזר כלשהו(, תותנה הסכמתה של ענבל הן באישור זהותו, בכתב ומראש, של אותו אדם וכן בכך שכל 
לסודיות וכן על התחייבויות  כאמור יוחתם, מראש ובכתב, על התחייבות ו0או קבלן0ני משנה אדם

 נוספות כאמור בחוזה זה.

 אחריות המציע 11.1

למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של המציע כלפי ענבל למתן השירותים 
 המבוקשים ולביצוע כל התחייבויותיו כאמור בחוזה זה.
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 עניינים ניגוד ומניעת סודיות .11

 סוד מקצועי 11.1

ותי הגיבוי הינם מאבן היסוד של ענבל וכי עליו לעשות את מירב המאמצים ידוע למציע כי שיר 14.1.1
 לשמירתם ולמניעת חשיפתם.

ואצל כל אדם 0ואו  אצלוו0או יגובה יתקבל יחשף אליו ו0או ידוע לו שכל מידע שכי המציע מצהיר  14.1.2
הוכח כי שיהיה בגדר סוד מקצועי, למעט מידע פומבי קבלן0ני משנה מטעמו הקשורים במתן השירותים 

 .והיה ידוע לכל פורסם ברבים

המציע מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו0או בעקיפין, לענבל  14.1.0
חוזה זה ו0או עם , שיגיעו ו0או הגיעו אליו מענבל בקשר עמהו0או למי מטעמה ו0או לגופים הקשורים 

ור כל ידיעה ו0או נתון ו0או מידע ו0או כל מסמך כאמור למתן השירותים המבוקשים על פיו, ולא למס
 (.מידע"ה"להלן:לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל מראש ובכתב )

המציע מתחייב לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ו0או גוף, כל מידע שיגיע  14.1.4
עת שהיא בעתיד )להוציא שימוש  אליו כאמור, ולא לעשות בו שימוש במשך תקופת ההסכם, או בכל

 במידע ככל שיידרש לצורך ביצוע הסכם זה(. 

אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר, עבירה לפי פרק כי המציע מצהיר שידוע לו  14.1.5
 הפרטיות, הגנת חוק לפי עבירה כןו 1800 –ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

 .1881 -שמ"אהת

מבלי לגרוע מאחריותו על פי חוזה זה ועל פי כל דין ינקוט המציע בכל אמצעי מתאים שיש ברשותו כדי  14.1.1
לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על ידו בקשר לשירותים ולחוזה זה וכדי למנוע 

כל דרישה סבירה של עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת בכתב ומראש. כן יציית המציע ל
ענבל בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו0או 

 למידע כאמור לעיל יודיע על כך המציע לענבל מיד עם אירועה.

למען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבותו של המציע לסודיות כאמור תחול במשך כל תקופת חוזה זה  14.1.0
וכן על כל אדם ו0או קבלן0ני משנה הקשורים עם מתן  עובדיועל  ,בעתיד, ללא מגבלת זמן עליוובכל עת 

 השירותים.

משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות קבלני להביא לידיעת עובדי או המציע מתחייב  14.1.8
ייבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה ולהחתים אותם על טופס התח

 .לסודיות

תבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבל ימיד כש הולחזקתענבל  להחזיר לידיהמציע מתחייב  14.1.8
עקב מתן השירותים או שקיבל מכל אדם או גוף עקב מתן  ואו לידי ו, שהגיע לחזקתהאו השייך ל מענבל

עותק כל שהוא של  ומתחייב לא לשמור אצל המציעעבור ענבל. כמו כן,  יןהשירותים או חומר שהכ
 חומר כאמור או של מידע.

שלפי  ושלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיהמציע מתחייב  14.1.17
עשוי להימצא, במישרין או  הואכתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו 

במסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין  ואו עיסוק וים, בין מילוי תפקידבעקיפין, במצב של ניגוד עניינ
חבר בו,  ואו קרוב שלשהמציע או של גוף  וו של קרוביי, ענייניואחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו עניינ

חלק בו, בהון המניות, בזכות להגשת רווחים,  ואו לקרוב של ומנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של
, או עובד ואו שותפ ואו מעסיק שהמציעכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, בז

 (."עניין אחר", מיצגים0מייעצים0מציעים )להלן: ואו בפיקוח והעובד עמ

עשוי  שהואעל ניגוד עניינים קיים או  למציעבכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע  14.1.11
או עניין של  ובמסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר של ואו עיסוק ון מילוי תפקידלעמוד בו בי

 בו. יםחבר ואו קרובי שהואאו עניין של גוף  וקרובי

 .מהווה תניה יסודית בחוזה בסעיף זההאמור  11.1
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 קיזוז .11

חוזה פי -ענבל תהה רשאית לקזז מכל סכום שהיא תחוב למציע בקשר למתן השירותים המבוקשים על
 זה, כל סכום קצוב אשר המציע יחויב כלפיה מכל סיבה שהיא.

 המציע ע"י חוזה הפרת .11

הפר המציע התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו0או על פי כל דין, יהא המציע חייב לשלם לענבל 
או פיצוי בגין הנזקים וההפסדים שייגרמו לענבל כתוצאה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות 

 סעד אשר יעמדו לענבל לפי חוזה זה ולפי כל דין.

 רוחני קניין .11

", וכן כי כל work for hireכי השירותים, וכן כל תוצרי השירותים, ניתנים על בסיס " זאתמוסכם ב 11.1
הזכויות, לרבות הזכות להגיש בקשות לפטנט ו0או מדגם, הזכות לפטנט ו0או למדגם, סודות מסחריים, 

יוצרים ו0או זכויות קניין תעשייתי או רוחני כלשהן, לגבי המצאות )כשירות פטנט  סימני מסחר, זכויות
או אחרות(, התקדמויות, פיתוחים, שיפורים, רעיונות ויישומים, מחקרים, מצגות, ו0או הרצאות, 

או מי מטעמו ימציא, יפתח, יהגה או שיגיע אליו באופן אחר, לבד או בשיתוף עם אחרים,  המציעש
ו0או תוצרי השירותים, לרבות כל הזכויות בכל מוצר,  המבוקשים 0או הנובעים מהשירותיםבקשר עם ו

ו0או פרסום הנלווים להם ו0או המבוססים ו0או מכילים חלק מהם, ובכלל זה כל תיעוד נלווה )להלן: 
לכל "תוצרי השירותים"(, תהיינה לקניינה הבלעדי של ענבל, ותהיינה שייכות לענבל באופן מלא ובלעדי 

ללא הגבלה, לפעול למימושן ומסחורן בכל וצורך ועניין באופן שתהיה רשאית לנהוג בהן מנהג בעלים 
 ממחה בזאת לענבל ומוותר על כל זכות כאמור.מציע העולם, וה

כל מידע ותיעוד  מתחייב לשתף פעולה עם ענבל בכל הקשור בביצוע האמור בסעיף זה, ליתןהמציע  11.1
ולחתום על כל מסמך, הכול כפי שיתבקש ע"י ענבל, וזאת גם לאחר סיום תקופת חוזה זה ובלא כל 

 תמורה.

כל זכות, קניינית או אחרת, בתוצרי מציע מבלי לפגוע בכלליות ההוראה דלעיל, מובהר בזאת כי אין ל 11.1
יבויותיו לענבל עפ"י חוזה זה. השירותים, ואסור לו להשתמש בהם לכל מטרה פרט למטרת קיום התחי

מצהיר ומתחייב בזה כי אין ולא תהיינה לו ו0או למי מטעמו תביעות ו0או דרישות מכל מין וסוג  המציע
בכל עניין הנוגע או הנובע, במישרין או בעקיפין, לשירותים ו0או לתוצרי והמדינה שהוא כלפי ענבל 

 ני בהם.  השירותים, לבעלות בהם ו0או לזכויות הקניין הרוח

בתוצרי ה כל שימוש לפי שיקול דעת לעשות תזכאי ההיענבל תמאשר ומתחייב בזה כי בנוסף המציע  11.1
שהוא וכל מטרה אחרת ולרבות הכנסת שינויים  גורםנשוא חוזה זה ובין היתר להעבירם לכל  יםהשירות

וזאת בלי צורך לבקש הבלעדי  האחר לפי שיקול דעת שימושלעשות בהם כל  תוצרי השירותים ו0אוב
לכל תמורה או תוספת תמורה בגין שימוש זה בתוצרי  זכאייהיה שהמציע ובלי מהמציע רשות 

 ים.השירות

זכות היוצרים  תבעליא תהיה זכות בלעדית והלענבל לגרוע באמור לעיל, מוצהר ומובהר בזאת כי  מבלי 11.1
או המציע על ידי  יערךישוחני או חוות דעת או נכס ר)לרבות פיסי או מדיה מגנטית( בכל מסמך 
 .התקשרות זו נשואבמהלך מתן השירות המציע נתן על ידי ישי שירותבהסתמך על 

 .מהווה תניה יסודית בחוזה בסעיף זההאמור  11.1

 ויתור או סטייה .11

 סטייה מתנאי החוזה 11.1

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא 
 ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

 ויתור על זכויות 11.1

לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי חוזה זה במקרה 
 מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.
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 חתימת הצדדים 11.1

לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא 
 שני הצדדים והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

 שונות .11

 מסמכי החוזה 11.1

משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי  זה מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי חוזה
מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בע"פ,  הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות,

 שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

 נציגי ענבל 11.1

או מי שמונה מטעמו לצורך טיפול בחוזה  סמנכ"ל מערכות מידע בענבלנציגי ענבל לצורך חוזה זה הם: 
 זה.

 הודעות משלוח 11.1

 כאילו תחשב לעיל זה לחוזה במבוא כמצוין כתובתו לפי למשנהו צד ידי על שתשלח בכתב הודעה כל
 רשום בדואר למשלוח שנמסרה מעת שעות 02 בתום או, הכתובת באותה מסירתה עם ליעודה הגיעה
 . השניים מבין המוקדם, הדואר בבית

 שיפוט סמכות 11.1

 או0ו המרכז באזור המוסמכים המשפט בבתי הינה זה לחוזה והנוגע הקשור בכל המקומית הסמכות
 .בלבד יפו-אביב-תל

 
 

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 תאריך: _________________

 

 _________________                  _______________    _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה     תפקיד במציע                       חתימת המציע            

 _________________                  _______________     _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה      תפקיד במציע                        חתימת המציע            

 _________________                  _______________     _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה        תפקיד בענבל                        חתימת ענבל            

 _________________                  _______________      _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה         תפקיד בענבל                        חתימת ענבל            
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 אישור עריכת ביטוחים –ספח א' לחוזה נ

 ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכייה( /1 –)יוגש לענבל מלא רק על ידי המציע הזוכה ולא יאוחר מ 
 

 תאריך________________
 לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 רח' ערבה 

  111ת.ד. 
 //1/1קריית שדה התעופה, 

 

 "( הספק"להלן: _______________________________) למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו 1
 מערכת לאספקת  הקשור בכל________________  יום עד_______________  מיום  הביטוח לתקופת

 חברה ענבל   עם  חוזה0למכרז בהתאם ותחזוקה תמיכה שרותי כולל הדרכה,  הטמעה, התקנה כולל  גיבוי
 :להלן כמפורט הביטוחים את מ"בע לביטוח

 ביטוח חבות המעבידים 1.1
 .המוחזקים והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל ומועסקיו עובדיו כלפי  1.1.1
 (.שנה) הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,777,777 סך  מסך יפחתו לא האחריות גבולות 1.1.2
 ויחשב היה ועובדיהם משנה קבלני,  קבלנים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח 1.1.0

 .כמעבידם
 לרבות עבודה תאונת  קרות לעניין ונטען היה מ"בע לביטוח חברה ענבל את לשפות מורחב הביטוח 1.1.4

 .הספק  עובדי מי כלפי כלשהו מעביד בחבות נושאים הם כי כלשהי מקצועית מחלת
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  1.1

 בכל ורכוש גוף נזקי בגין, ישראל מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו 1.2.1
 . המוחזקים והשטחים ישראל מדינת  תחומי

 (. שנה,  )הביטוח ולתקופת למקרה, ב"ארה דולר 1,777,777 מסך יפחתו שלא האחריות גבולות 1.2.2
 (.CROSS LIABILITY) צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה 1.2.0
 משנה קבלני, קבלנים של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח 1.2.4

 .ועובדיהם
 הספק מחדלי או0ו למעשי אחראים  שיחשבו ככל מ"בע לביטוח חברה ענבל את לשפות מורחב הביטוח  1.2.5

 .מטעמו הפועלים וכל

       המוצר וחבות מקצועית לאחריות משולב ביטוח  1.0
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 
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אחריותו החוקית בגין  אספקת מערכת גיבוי  כולל התקנה, הטמעה,  הדרכה כולל שרותי תמיכה  1.0.1
מ בביטוח  משולב לאחריות מקצועית "למכרז0חוזה  עם   ענבל חברה לביטוח בעותחזוקה בהתאם 

 וחבות המוצר; 

 -הפוליסה מכסה את חבות  הספק,  עובדיו וכל הפעלים מטעמו: 1.0.2

כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה  -בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי    1.0.0
 ורשלנות;

כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו,  -מפגם במוצר  חבותו 1.0.4
 תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו; 

פעילות הספק, עובדיו וכל הפועלים מטעמו כולל התקנה, הטמעה,  הדרכה , שרותי תמיכה  1.0.5
 ותחזוקה .

 דולר ארה"ב; 1,777,777 –למקרה ולשנה לא יפחת מ גבולות האחריות  1.0.1

  חודשים;  12הארכת תקופת הגילוי לפחות 
  אחריות צולבת- Cross  Liability. 

מ ככל שייחשבו אחראים למעשי ואו מחדלי הספק "הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע 1.0.0
 וכל הפועלים מטעמו.

 כללי 1.1

 ללו התנאים הבאים:בכל פוליסות הביטוח הנ"ל נכ      

 .לעילהשיפוי כמפורט  להרחביהמבוטח התווספה כמבוטח נוסף: ענבל חברה לביטוח בע"מ, בכפוף  לשם 1.4.1

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על  1.4.2
 ה לביטוח יום לפחות במכתב רשום לחשב חברת ענבל חבר 17ידינו הודעה מוקדמת של  

 בע"מ. 

אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ ועובדיה,  1.4.0
 ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.

הספק  לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על  1.4.4
 וטח על פי תנאי הפוליסות.המב

 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הספק. 1.4.5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח  1.4.1
מ והביטוח  הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא "אחר, לא יופעל כלפי הענבל חברה לביטוח בע

 על פי פוליסות הביטוח. הזכויות

תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי  לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי   1.4.0
 "פוליסות נוסח ביט".

 

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

                                                                                       
 בכבוד רב,       

                
 חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח  תאריך
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 החוזה )ערבות ביצוע(ערבות בנקאית לביצוע  -' לחוזה בנספח 
 ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכייה( /1 –)יוגש לענבל מלא רק על ידי המציע הזוכה ולא יאוחר מ 

 
 תאריך________________

 לכבוד
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' ערבה 
  111ת.ד. 

 //1/1קריית שדה התעופה, 
 

 _____________הנדון: ערבות מס. 

(, "ים/המבקש"לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .1
 עבור ענבל גיבוי מערכת של ותחזוקה עבור רכישהאשר נבחרו להיות הספקים0נותני השירות של חברתכם 

 חמישים)במילים: ₪  57,777אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  מ"בע לביטוח חברה
( בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן "ל"הנ הקרן סכום"(, )להלן: שקלים חדשיםאלף 

בכל המגיע או עשוי להגיע  ,"(למדד הצמדה הפרשי" הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן )להלן:
עבור רכישה ותחזוקה של ק לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמו במסגרת ההליך לבחירת ספ

 (."ענבל"עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן:  מערכת גיבוי

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

 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .0

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

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

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

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

 יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום הקרן הנ"ל.

לאחר  מילים: שבעה ימים()בימים  0תוך  את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל םאנו מתחייבים לשלם לכ .4
קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, 
מיקוד_____, טלפון ושם איש קשר _______, )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם 

הסכום האמור מאת עד לסכום הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את 
המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו לפני יום פקיעת הערבות. לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום 

 סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים, ובלבד שסך התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .5

_____________)כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .1
 הדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו0או להסבה. .0
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 בכבוד רב,  

 בנק _____________________שם ה 

 ________________________סניף  

 ___________________ מספר סניף 

 

  תאריך:_____________

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

 
 תאריך________________

 לכבוד
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 ערבה הרח' 
  111ת.ד. 

 //1/1קריית שדה התעופה, 
 

 מס. _____________בנקאית הנדון: ערבות 
 

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל המציע" פי בקשת ____________________ )להלן:-על .1
עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים( ש"ח )במילים:  25,777 סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של

"(, בקשר עם עמידתו של המציע בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הערבותסכום להלן: ")
 (. "ענבל"בחירת ספק שימכור, יספק ויתחזק מערך גיבוי לענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: להליך 

מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ופי דרישתכם הראשונה בכתב,  לעאנו מתחייבים לשלם לכם,  .2
ון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, כל סכום אשר יצוין ובלי לטע

( ימים ממועד קבלת דרישתכם 0ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ) מידיבאותה דרישה, באופן 
 במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.

יכול שתהיה לשיעורין, וכי  הכוח כתב ערבות זלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מ .3
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על 

 סכום הערבות.

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיו חייבים  .4
 ס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע.להסביר, לנמק, לפרט, לבס

 הסבה.העברה ו0או כתב ערבות זה אינו ניתן ל .5

לחודש  78 –ה  שניכתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום  .6
 70 –עד ליום ראשון ה ימים נוספים,  87אולם יוארך על פי דרישתכם לתקופה של עד , 2710אפריל, 

ובלבד שדרישתכם בכתב להארכת תוקף הערבות ו0או כל דרישה על פיה תימסר לנו  2710לחודש יולי, 
 בכתובתנו הרשומה מטה, לא יאוחר מהתאריך האמור. 

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

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                    

 בכבוד רב,  

 בנק _____________________שם ה 

 ________________________סניף  

 מספר סניף ___________________ 

 

 י החתימה וחותמת הבנק:____________________חתימה של מורש  תאריך:______________


