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 :לכבוד

 משרד התחבורה מורשי מוסכים
 

 

תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות הצעות למתן שירותי  לקבלתהזמנה הנדון: 

עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה  מדינת ישראל וגופים נוספים כלי הרכב שלדרכים ל

 בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 02/2017 'מס הליך

 דו שלבי -פומבימכרז סוג ההליך: 

ו/או  "ענבל")להלן ענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה 

הציע הצעתם ל מציעים העומדים בתנאי המכרז שיפורטו להלן,  מזמינה בזאת( "המזמינה"

אשר ניזוקו בתאונות וציוד מנועי תיקון כלי רכב למתן שירותי במכרז לבחירת מוסכים 

 .בערים ובאזורים המפורטים בהזמנה זו ענבל כלי רכב עבורלדרכים 

 

אחר הדרישות אם הנך מעוניין להגיש הצעה למתן השירותים האמורים הנך מתבקש למלא 

  המפורטות במסמכי ההזמנה.

, ח' באייר תשע"ז 04.05.2017יום חמישי, : האחרון להגשת ההצעות במכרז הינו המועד

 .14:00בשעה: 

 

הקשר מטעם  תשא, שירה אלוןלעו"ד בלבד  מייללשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות ב

 .m0217@inbal.co.ilמייל: ה כתובתהמזמינה, באמצעות 

 

 

 

 רב, בכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ   

  

mailto:m0217@inbal.co.il
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מסמך זה הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. כל הזכויות שמורות לענבל חברה לביטוח בע"מ.  
לכל מטרה שהיא מלבד   ,מלא או חלקי ,המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש

ענה על מכרז זה.מ  
. 

2017 



 02/2017מכרז  

 

`3 

 

 

 עמ'                                                                                                 :עניינים תוכן

 
 4............................................................................................כללי -1פרק 

 12.......................................................המבוקשיםשירותים ה הגדרת -2פרק 

 19..................................................................................סף..התנאי  -3פרק 

 21......................................................................................התמורה -4פרק 

 21.............................................................................. ההצעה מבנה - 5פרק 

 24............המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו .................... -6פרק 

 25.................בחינת ההצעות ........................................................... -7פרק 

 31...............................דרישות מהמציע הזוכה ................................. -8פרק 

 32...................ועדת המכרזים ..........................................וסמכויות  -9פרק 

 34....................................................................ותנוספ התחייבויות -10פרק 

 35.......................תנאים כללים ..................................................... -11פרק 

  : נספחים

 טפסים: – להזמנה 'אנספח 

 1טופס מס'  - המציע התחייבות כתב. 

 2טופס מס'  -  ותצהיר המציע של כלליים פרטים טופס. 

  3טופס מס'  -על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר. 

 4טופס מס'  -סיון רלוונטי יתצהיר בדבר נ. 

  5כטופס מס' הצהרה על מחזור כספי ואישור רו"ח בנוסח המצורף למכרז זה. 

 6טופס מס'  - עובדים תחום העסקתלקיום חקיקה ב התחייבות. 

 7 טופס מס' - מורשי החתימה של המציע. 

  8טופס מס'  - והיעדר ניגוד ענייניםשמירה על סודיות. 

 9טופס מס'  - תצהיר בדבר היעדר הרשעות. 

  .)מצורף בנפרד( הסכם - להזמנה 'בנספח 

 והמערכת הממוחשבת.  העבודהמודל  נספח ג'

 תצהיר בדבר מוסך משנה. 'נספח ד

 טופס הצעת המחיר. נספח ה'
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 -1פרק -

 כללי .1

 רקע .1.1

)להלן:   רן הפנימית לביטוחי הממשלהלביטוח בע"מ מנהלת הקענבל חברה  .1.1.1

תיקון כלי רכב למתן שירותי הצעות  תבזאת לקבלפונה "(, המזמינהו/או  "ענבל"

 ו/או "ההזמנה מסמכי")להלן: אשר ניזוקו בתאונות דרכים וציוד מנועי 

 (. "ההזמנה"

מספקת שירותי ה ענבל הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל .1.1.2

 עבור ממשלת ישראל והגופיםמגוונים ייעוץ וכיסוי ביטוחי ושירותים פיננסים 

 יםכפי שנמסר ,כול בכפוף להחלטות ומדיניות הממשלה ובקשתהוה שבשליטתה

 למזמינה מעת לעת.

אחד משירותי הניהול הניתנים על ידי ענבל הינו ניהול בנאמנות של הקרן הפנימית  .1.1.3

(. הקרן הפנימית הוקמה על ידי "הפנימית הקרן"הלן: לביטוחי הממשלה )ל

הממשלה במטרה להעניק כיסוי ביטוחי ליחידות הממשלתיות בהתאם למדיניות 

 האוצר והחלטות החשב הכללי.משרד 

פריסה הארצית , בנפח נותני השירותים בתחום זהב מערכתייםלאור שינויים  .1.1.4

ושינויים מערכתיים נוספים, ענבל נדרשת למתן מענה ליחידות המכוסות  הדרושה

והציוד המנועי שברשותם, עת אלו ניזוקו בתאונות דרכים. מענה כלי הרכב בתיקון 

זה ניתן ליחידות בצורת הרחבת סוג והיצע המוסכים הנותנים שירות ליחידות, 

 אשר יבחרו במסגרת מכרז זה.

ערים ואזורים אשר לא נכללו ב 04/2014מכרז מס' מכרז זה הינו מכרז משלים ל .1.1.5

יחידות מקבלות דרושות לואשר או שלא נתקבלו בהם הצעות זוכות רז במכ

 .השירותים

  היעד וקהל ההתקשרות מטרת .1.2

בכל עיר כאמור  מוסך אחד לבחורהמזמינה מבקשת  :מטרת ההתקשרות .1.2.1

מתן  , לצורך)כפי שיפורט להלן( משרד התחבורה המורשאשר הינו  1.13 בסעיף

 כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכיםל וצבע במרכ תיקוןשירותי 

 .ענבל עבור

מטעם נם בעלי מוסכי רכב מורשים יזה מופנה למציעים שה הליךקהל היעד:  .1.2.2

, באזורים המוגדרים ההצעה הגשת ליום משרד התחבורה במדינת ישראל נכון

   .כפי שיפורט להלןבהזמנה זו, 

לא להתקשר עם מוסכים במידה וישנן שענבל שומרת לעצמה את הזכות  .1.2.3

דרישות מיוחדות מטעם היחידות הממשלתיות המחייבות זאת )לדוגמא 

 דרישות ביטחוניות, נישת התמחות ייחודית כגון רכבי משימה ייעודיים ועוד(.

ענבל שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להפחית את מספר המוסכים הזוכים  .1.2.4

 לשיקול דעתה הבלעדי.ותאם לצרכיה בה
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 הגדרות .1.3

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו: .1.3.1

 

ו/או  מציעה

 המוסך

  .בישראל משרד התחבורה המורשמוסך 

ישות משפטית אחת, אשר  - "רשת מוסכים" לעניין הזמנה זו רשת מוסכים

 בבעלותה יותר ממוסך אחד.

ו/או  מוסך זוכה

 מציע זוכה

וקיבל מכתב זכיה מאת  במסגרת הליך זה מציע זוכה שנבחר

 . המזמינה

המערכת 

 הממוחשבת

רכב בשימוש המזמינה  יבכל תיקונים לניהול הממוחשבת המערכת

להתחבר למערכת  ידרשיזוכה המציע ה. ומקבלי השירותים

   .הממוחשבת

המזמינה ו/או 

 ענבל 

ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי 

 הממשלה.

השירותים 

 המבוקשים

 'ב כנספחכם המצ"ב במסמכי ההזמנה וכמפורט בהסכהגדרתם 

 למסמכי ההזמנה.

 מקבלי

/ השירותים

 היחידות

  ,ויחידות ביטחוניות ס"שב ,ישראל משטרת, הממשלתי הרכב מנהל

 את לו לתת תיאות שענבל אחר גורם כל או/ו ממשלתיות חברות

 .הזמנה זוכמפורט במסגרת ם שירותיה

 .מקבלי השירותיםל ש הרכב כלי הרכב כלי

 כלי רכב ומעלה. 20בבעלותה  רישות משפטית אש צי רכב

מהלך את השמאי מטעם ענבל ו לבקר אתנציג ענבל אשר הוסמך  בקר ענבל

 תיקון הנזק מול המוסך לרבות פיקוח ובקרה פיזית במוסך. 

 מקבלי נציגי לרבות) היחידה הממשלתיתו/או  מטעם ענבל נציג הטכני המפקח

 טכניים כמפקחים לשמש ענבל ידי על שאושרו( השירותים

 המבוקשים לשירותים בנוגע הסכם לענבל יש שעימם במוסכים

 . זה במכרז

 .ענבל של המכרזים ועדתו המכרזים וועדת

מטעם  תאחראי

 ענבל על ההליך

 , אגף רכש ומכרזיםעו"ד שירה אלון

אחראית מטעם 

ענבל על ביצוע 

 ההסכם

פרטוק, מנהלת אגף תביעות רכב ורכוש ו/או מי -גב' אודליה הנגבי

 מטעמה
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 -)מכרזים   www.inbal.co.il –אתר האינטרנט הרשמי של ענבל  אתר ענבל

 .(תחת לשונית "מכרזים"

מתקן מרכב 

 )פחח(

 התחבורה.בעל תעודת הסמכה לתיקון מרכבים מטעם משרד 

  .מטעם משרד התחבורהבעל תעודת הסמכה לצביעת רכב    רכב צבעי

 מתיחה מתקן

 שלדות ויישור

 

מעלות מכל נקודה במרחב. עם  360היקפית של  פעולה יכולת בעל

גם לטיפול ברכב מסחרי,  תהידראולי( ייחודיזרוע מתיחה )ליפט 

 .מהרכב גלגלים להורדת המכשיר על מגבהים של תוספת עם

 

תיקון והשלמה של כל פגם ו/או נזק, ישיר ו/או עקיף,  - תיקון חוזר  חוזר תיקון

אשר נגרם כתוצאה מהתיקון הראשון ו/או בעקבותיו, בין אם 

לחלק המתוקן ובין אם לחלקים אחרים ברכב לרבות תיקון 

 .הוהרכבה לקוי

בחלפים נזק שנגרם כתוצאה מתיקון לקוי לרבות: עבודה, שימוש  נזק תוצאתי

לא מתאימים ו/או באיכות ירודה ו/או כל עניין אשר גרם לנזק 

והקשור במישרין ו/או בעקיפין לתיקון לרבות תיקון לקוי שגרם 

 לנזק נוסף ברכב כתוצאה מהתיקון הלקוי .
 

מ',  3 –תא ו/או שטח עבודה לרכב פרטי ומסחרי שהינו ברוחב  עמדת עבודה

יותר, עם תאורה מתאימה  מ' או 4מ' וגובה של  7.5 –אורך 

המשמש להעמדת רכב למטרת תיקונים וטיפולים עם אפשרות 

לעבודה היקפית על הרכב כולל פתיחת דלתות ומקום לכלי עבודה 

.םכלליים וייעודיי  
מטעם חברת ענבל במעטפת הרכב או  תיקון שנעשה במוסך  תיקון 

ידי אנשי מקצוע שהוכשרו לכך  -על  האוטומטיביותבמערכות 

ובאמצעים וחומרים המתאימים לתיקון ואשר עומדים באמות 

מידה מוכרות ונהוגות לתיקון רכבים )חלקים מתאימים, התקנה 

על פי אמות מידה ידועות מוכרות ונהוגות, צבע העומד בתקנים 

והתאמתו לרכב וכיו"ב( ובסיום התיקון, הרכב נבדק ואושר ע"י 

או שמאי או בקר מטעמו של מזמין התיקון.מפקח   
 

 שעות עבודה שנקבעו ע"י שמאי או בקר מטעם ענבל שעתון

http://www.inbal.co.il/
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שירותים נלווים,  מטעם המציע, אשר יבצע עבור המציעמוסך  מוסך משנה

 שאינם תיקון פח או צבע.

 

 

 להליך זמנים לוח .1.4

 

 הפעילות /שעההתאריך

 ההליךמועד פרסום  תשע"ז , ג' בניסן30.03.2017

, תשע"ז , י' בניסן06.04.2017 

)שאלות יוגשו  14:00בשעה 

 הקשר( תשבדוא"ל בלבד לא

 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 , כט' בניסן25.04.2017

 18:00תשע"ז, עד השעה: 

מועד אחרון למתן מענה לשאלות 

 ההבהרה

 מועד לתחילת הגשת הצעות  ל' בניסן תשע"ז 2017.04.26

בשעה , ח' באייר 04.05.2017

14:00 

)סגירת  הצעות להגשת אחרון מועד

 תיבת המכרזים(

 אוו/ להקדים ו/או לשנות ,הבלעדי הדעת יקולש לפי עת, בכל רשאית המזמינה .1.4.1

 אחרים ותנאים מועדים לשנות וכן צעותהה להגשת האחרון המועד את לדחות

  ענבל. של האינטרנט באתר שתפורסם בהודעה זו להזמנה הנוגעים

 בהרותהה ו/או עדכוניםה ו/או השינויים בדבר להתעדכן החובה חלה יםהמציע על .1.4.2

 טענה כל מהמציעים למי תהיה ולא המכרז שלבי כל במהלך ענבל באתר שיפורסמו

  לכך. בקשר דרישה ו/או

 ההתקשרות קופתת .1.5

ההסכם הצדדים על תחל ממועד חתימת עם המציע הזוכה  תקופת ההתקשרות .1.5.1

 . ("תקופת ההתקשרות")להלן:  11.03.2018עד ליום תימשך ו

, נוספות שנתייםעד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למזמינה שמורה ה .1.5.2

והכל כולה או חלקה, "(, תקופת ההתקשרות המוארכת")להלן:  שנה אחת בכל פעם

בתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו אותם בכפוף לתנאים שהוגדרו בהסכם. 

 בשינויים המחויבים.כאמור בתקופת ההתקשרות, התנאים 

שמורה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במועד סיום תקופת ההתקשרות בין הצדדים,  .1.5.3

בכלי רכב שהופנו לטפל  ימשיך/כו /יםהזוכה /יםהמציעלמזמינה האופציה ש

 (. סיום ההתקשרות בפועל""מועד סיום ההסכם )להלן:  בטרם /םלטיפולו

רשאית לממש את האופציה להארכת תקופת  תהא בנוסף, מובהר בזאת, כי  ענבל .1.5.4

וזאת על פי שיקול דעתה  הזוכים בלבד מוסכיםההתקשרות ביחס לחלק מן ה
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יתור בלתי חוזר על כל טענה, דרישה או ומוותר בזאת בו המציעהבלעדי והמוחלט. 

 כאמור על ידי ענבל.תביעה ביחס לאי מימוש האופציה 

 
 מציעים ומפגש שוטפים עדכונים ,ההזמנה מסמכי פרסום .1.6

   עדכוני ויהיו במידה ."מכרזים" לשונית תחת ענבל באתר יפורסמו ההזמנה מסמכי  .1.6.1

    שיפורסמו השינויים רק מכרז,ה במסגרת תיקונים ו/או הבהרות ו/או מועדים       

 .המציעים ואת ענבל את משפטית יחייבו ענבל אתרב       

 לאתר להיכנס המכרז משלבי שלב ובכל הצעתו הגשת טרם ,החובה חלה המציע על   .1.6.2

 יחייבו אשר עדכוניםהו בהרותהה השינויים, בדבר שוטף באופן ולהתעדכן ענבל

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

 להיפסל. הצעתו עלולה ,פורסמו ואכן במידה עדכונים,לו

 ההצעה הגשת לאחר המציע עם התקשרות פרטי .1.7

 / שלמותה בקשת בדבר המציע מול אל המזמינה של תכתובת כל ההצעה, הגשת לאחר

 אשר המציע של דוא"לה כתובת פי על תעשנה ,תהיינה וכאשר אם עדכונים, ו/או  הבהרות

 באופן להתעדכן החובה חלה המציע על ."המציע של םיכללי פרטים" – 2 מס' בטופס צוינה

 2 מס' בטופס ציין אותה האלקטרונית ההתקשרות בכתובת זמין ולהיות ענבל באתר שוטף

 אשר אחרים או אלו פרטים שונו באם המזמינה את לעדכן החובה חלה המציע על .האמור

 ההצעה. במסגרת הוגשו

 הקשר איש .1.8

 ,וןאל שירה עו"ד הנהי  זה למכרז הקשור בכל בקשר לעמוד יש העמ ענבל מטעם הקשר תשא

 לכתובת בכתב תעשה פניה כל .m0217@inbal.co.il אלקטרוני: דואר כתובת באמצעות

 .זו

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.9

 לכתובת אלון, שירה עו"ד הקשר, תשלא ,וורד בקובץ ,בכתב יוגשו המציעים שאלות

 בשעה תשע"ז בניסן י' ,06.04.2017 חמישי, םליו עד וזאת m0217@inbal.co.il הדוא"ל:

 רק כי בזאת מובהר ."מכרזים" לשונית תחת ענבל באתר יפורסמו המזמינה תשובות .14:00

 המציעים. אתו ענבל את תחייבנה ענבל באתר שיפורסמו בכתב הודעות

 ההצעות הגשת .1.10

 השומר בעמדת הממוקמת המכרזים לתיבת ידני באופן ההצעות את להגיש יש .1.10.1

 להלן, 5 בפרק כמוגדר ,התעופה שדה קרית ,3 הערבה רח' ענבל, ביתל בכניסה

 עדו  תשע"ז בניסן ל' 26.04.2017 רביעי, מיום החל ידנית ובמסירה סגורה במעטפה

 האחרון "המועד )להלן: 14:00 בשעה ,תשע"ז באייר ח' 04.05.2017 חמישי, ליום

  (.ההצעות" להגשת

 תיקון שירותי למתן הצעות לקבלת מכרז :המכרז שם את לציין יש המעטפה גבי על .1.10.2

 נוספים תיקונים שירותי ומתן דרכים בתאונות ניזוקו אשר מנועי וציוד רכב כלי

mailto:m0217@inbal.co.il
mailto:m0217@inbal.co.il
mailto:m0217@inbal.co.il
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 _____ עירב 02/2017 : מס' מכרז ,נוספים וגופים ישראל מדינת של הרכב כלי עבור

 למכרז(. מציע ניגש בה העיר )שם

 הבא: המבנה לפי להלן כמפורט  המסמכים לכ את להכיל ההצעה על              

  מעטפות: (3) שלוש תכלול ההצעה  .1.10.2.1

 .6 בסעיף  החלוקה לפי נספחיה על בהזמנה הנדרשים המסמכים כל - 1 מעטפה            

 מחיר. הצעת - 2 מעטפה            

 בלבד. 2 מעטפה +1 מעטפה את תכלול - 3 מעטפה             

   מענה  -1"מעטפה מספר  הבא: הנוסח את לציין יש 1 מספר מעטפה גבי על    .1.10.2.2

 תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר הצעות למתן שירותי  תלקבל להזמנה           

   ומסמכים תצהירים ההזמנה, מסמכי – דרכיםניזוקו בתאונות            

 ".נוספים              

   מענה -2 מספר "מעטפה הבא: הנוסח את לציין יש 2 מספר מעטפה גבי על     .1.10.2.3

  אשר מנועי וציוד רכב כלי תיקון שירותי למתן הצעות תלקבל להזמנה                        

  ".מחיר הצעת -דרכים בתאונות ניזוקו                         

     מענה  -3"מעטפה מספר  הבא: הנוסח את לציין יש 3 מספר מעטפה גבי על      .1.10.2.4

   תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר הצעות למתן שירותי  תלקבל להזמנה    

     בה העיר שם את )ולציין __________ לעיר ניזוקו בתאונות דרכים    

  לכל אחת עיר - לעיל 1.13.1 בסעיף הרשימה מתוך להתמודד מציע מבקש     

 ".1+2 מעטפות – הצעה(     

 תידון ולא הסף על תיפסל - ההצעות להגשת האחרון המועד עד תתקבל שלא הצעה .1.10.3

  כלל.

 ההצעה תוקף .1.11

 אם נוספים יום 90  או  ,ההצעות להגשת האחרון מהמועד יום 180  הוא ההצעה תוקף

 המועד. הארכת על תודיע ענבל חברת

 הזוכים כמות צמצום או הרחבה ,כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.12

 שתמצא כפי והבלעדי, המוחלט דעתה שיקול פי על עת, בכל רשאית המזמינה .1.12.1

 אחר גורם כל עם להתקשר ו/או לבטלו או להפסיקו ,מכרזה את לשנות לנכון,

  זה. מכרזב השתתף שלא

 הצעה כל לקבל מתחייבת אינה המזמינה כי אתבז מודגש לעיל, לאמור לב בשים .1.12.2

 עם השירותים לקבלת בהסכם להתקשר הזכות את לעצמה שומרת והיא שהיא

 לבטל ו/או כלשהי להצעה להיענות שלא להחליט ו/או לנכון, שתמצא גורם כל

 לנכון צאשתמ נוספת פעולה וכל חדשה הזמנה לפרסם ואף ההזמנה הליכי את

 הבלעדי. דעתה שיקול לפי לוהכ

 ההתקשרות, עמדבמ בצרכיה שינוי שיחול ככל כי בזאת מבהירה המזמינה .1.12.3

 ו/או להוסיף רשאית תהא היא ,אחרת סיבה מכל או העבודה כמות בנפחי

 היא תפנה זה, סעיף לפי שימוש ענבל שתעשה ככל המוסכים. כמות את להפחית
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 בדרוג מיקומם לסדר בהתאם זה במכרז זכו שלא למציעים זו כוונה על בהודעה

  .לנכון שתמצא כפי אחר סדר בכל או ההצעות

 בערים מוסכים להוסיף הצורך שיתעורר ככל כי בזאת מבהירה המזמינה .1.12.4

 בעניין טענה כל על בזה מוותר זוכהה מציעהו התאםב מכרז יפורסם ,סמוכות

  זה.

 מספר המציעים הזוכים  .1.13

 ערים פי על המתחלקים זוכים מציעים 4 לבחור מתחייבת, לא אך מתכוונת, ענבל .1.13.1

  להלן: כמפורט

 מספר  עיר מס"ד

  המוסכים

 1  טבריה 1

 או סבא כפר או תקווה פתח 2

 רעננה

1 

 1 נתניה  3

 1 שמש בית 4

 

 מידע כי דהובהע לאור היתר בין מתחייבת, אינה ענבל האמור, אף על .1.13.1.1

  זוכה. במוסך בכלל, אם שיטופלו, הרכבים לכמות בידיה, מצוי אינו זה

 תהיה אחרים, מטעמים או הצעות מספיק יתקבלו שלא ככל  כי מובהר .1.13.1.2

  זוכים. מציעים של יותר קטן מספר לבחור רשאית ענבל

  מצוי. הינו בה עירל הצעתו יגיש מוסך*

 הינהו מוסך נמצא בה עיר לכל ונפרדת שלמה הצעה תגיש מוסכים *רשת

 .בה מתמודדת

 יהיה ניתן כלל, הצעה תוגש לא לעיל המצוינות מהערים יותר או תובאח במידה*

 עד של נסיעתי במרחק נמצא אלא העיר באותה נמצא אינו אשר מוסך אל להתייחס

  העיר. אותהל ההוגש הצעתו כאילו העיר אותה של השיפוטי הגבול מקצה ק"מ 10

 

קבע בהתאם המזמינה אינה מתחייבת למספר מציעים זוכים מסוים והמספר יי .1.13.2

 ולפי ההצעות שתתקבלנה. לצרכיה ושיקוליה בלבד 

וזאת על מנת לאפשר עיר יהיה בהתאם לכל  מציעיםיובהר כי הדירוג הסופי של ה .1.13.3

 קבלת במועד לצרכיהוהכל בהתאם עיר בכל הזוכים לענבל לבחור את המוסכים 

 מספר את להקטין/או ו להגדיל הזכות את לעצמה שומרת ענבל כי יובהר. ההחלטה

 קוליש"פ וע צרכיה"פ ע ערים לפצל או לאחד וכן צרכיה"פ ע הזוכים המוסכים

 . הבלעדי דעתה

מובהר כי אין בעצם פרסום מכרז זה על נספחיו ופרטיו משום יצירת התחייבות  .1.13.4

של המזמינה כלפי ציבור המציעים לכמות ההצעות הזוכות, כמות הטיפולים ו/או 
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תקופת ההתקשרות ו/או כל התחייבות  ונים שיבוצעו במידה וזכו במשך כלהתיק

 אחרת.

המוסכים עמם תתקשר, על פי לשנות את מספר למזמינה שמורה הזכות מובהר כי  .1.13.5

שמע יצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי, גם לאורך תקופת ההסכם עם הזוכים ולא ת

 כל טענה בעניין זה. 

 כשיר נוסף .1.14

)להלן: ' וכוהבלעדי, לקבוע מציעים ככשיר שני, שלישי  ת, לפי שיקול דעתהרשאי ענבל

ככל , ע"פ דירוג הכשירים נוסףלהתקשר בהסכם עם כשיר  תרשאי ענבל"(. נוסף כשיר"

איננו מסוגל ו/או איננו  מזמינהה"י ע שייבחר, במקרה בו יתברר כי הזוכה נקבעש

ו/או ההסכם ו/או במקרה שההתקשרות עם הזוכה  זה מכרזמתכוון לעמוד בתנאי 

 הראשון/שני לא תצא אל הפועל מכל סיבה שהיא ו/או תופסק מכל סיבה שהיא.

זכות להתקשר עם כל מציע אחר אשר עבר את תנאי המזמינה שומרת לעצמה את ה

 הסף ולא זכה בהליך, בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.

 מכרזים והתקשרויות קודמות .1.15

האמור במכרז זה,  הזוכים וכלת אמל השירותים אשר יינתנו מובהר בזה כי כ .1.15.1

תמה המזמינה ולחוזים קודמים עליהם חשל ענבל תחזוקה  ילמכרז הינו בנוסף

 הם.על תנאי ל האמור בהםעם גורמים שונים ולכ

על המציעים חלה החובה, טרם הגשת הצעתם, לעיין באתר ענבל ו/או באתר  .1.15.2

 מנהל הרכב הממשלתי ולהתעדכן במכרזים וחוזים קודמים שפורסמו.

מובהר בזאת כלפי מציעים, שהינם  - מציעים אשר זכו במכרזים קודמים .1.15.3

ואשר יגישו  הקודמים שפורסמו על ידי ענבלמציעים אשר זכו במכרזי התחזוקה 

כי הצעת המחיר אשר תחייבם הינה ההצעה  זו,עתם גם במסגרת הזמנה הצ

 הזולה ביותר הקיימת אצל המזמינה ו/או אצל המדינה ו/או אצל מי מטעמם. 

 התמחרות בין מציעים .1.16

למזמינה שמורה הזכות לנהל משא ומתן עם מציע בודד ו/או מספר מציעים,  .1.16.1

או חלקם, בקשר עם מחירים, שירות, התקשרויות, הבהרות וכל עניין  כולם

 .דעת הזכייהאחר, בטרם יוכרז זוכה ו/או לאחר הו

תם הכספית הצע את למזמינה שמורה הזכות לבקש ממציע, אחד או יותר, לשפר .1.16.2

כזוכה ו/או עת היותו מציע בודד ו/או חלק מקבוצת לאחר ההכרזה עליו 

 .מציעים

 השירותים היקף את להגדיל ו/או להקטין לקבל,הזכות שלא  .1.17

 את  להרחיב או לצמצם הזוכה, מהמציע שירותים לקבל שלא הזכות שמורה לענבל   .1.17.1

 שיקול ולפי לצרכיה בכפוף והכל הזוכה מהמציע המבוקשים השירותים היקף

 מקבלי היקף הגדלת עקב בין צורך, בכך שיהיה ככל כי מובהר, .הבלעדי דעתה

 סיבה מכל אם ובין היחידות אצל הרכב כלי במצבת שינויים עקב אם בין השירותים,
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 לא ךא רשאית, תהיה ענבל – פםוהיק השירותים מגוון הגדלת תצדיק אשר אחרת

  המוחלט. דעתה שיקול פי על כן, לעשות מחויבת

 ואין כלשהו מינימאלי בהיקף שירותים נתלהזמ מחויבת אינה המזמינה כי יודגש   .1.17.2

 הזמנת של היקף כל להבטיח כדי תקשרותהה הסכם על בחתימה או זה במכרז

  ענבל. ע"י שירותים

 ו/או מכרז נוסף מכרז משלים .1.18

 :הבאים הכללים גם יחולו זה מכרז על ,המכרז ובמסמכי דין בכל האמור על בנוסף

 מציע עם להתקשר לא או/ו יחיד מציע עם להתקשר המזמינה בזכויות לפגוע מבלי .1.18.1

 ו/או ערים להוספת דרישה ותתקבל במידה כי מובהר ,בכלל או/ו מסוימת בעיר כלל

 הסף תנאי את עברו לא לחילופין או/ו מסוימת בעיר הצעות שתי לפחות יתקבלו לא

 שמורה למזמינה ,מסוימת בעיר מציעים שני לפחות הנדרש האיכות בניקוד ועמדו

 זה במכרז כאמור מהרשימה העיר אותה את להוריד ,חייבת אינה אך ,הזכות

 ,העיר לאותה בנפרד ("המשלים "המכרז )להלן: "משלים מכרז" על ולהורות

 כללים תחת לנכון, שתמצא דרך בכל או/ו מכרז ללא בהתקשרות או/ו מכרז בתנאי

  .המשלים המכרז לטובת שייקבעו חדשים

 לצאת זמן, ובכל מועד בכל הבלעדי, דעתה שיקול לפי הזכות, שמורה למזמינה .1.18.2

 נוספות ערים ו/או סמוכות בערים נוספים מוסכים עם להתקשר ו/או נוסף במכרז

 זה. בעניין טענה כל על  בזאת מוותרים והמציעים

 -2פרק -

 המבוקשים השירותים הגדרת .2

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

 )להלן: במצטבר קמןכדל הינם הרכב כלי עבור מהמציע הנדרשים השירותים עיקר ,ההזמנה

 :(המבוקשים" "השירותים ו/או "השירותים"

   כללי -דרכים תאונות במסגרת תיקונים  .2.1

 הצעת סך על יעלה לא והתיקון זוכה במוסך לתיקון יוכנס תאונה לאחר רכב .2.1.1

 להנחה בכפוף כלהו מטעמה שמאי ו/או ענבל בקר ידי על המאושרת התיקון

  .העבודה שעת על זה מכרז במסגרת הזוכה המציע שיציע

 לצורך הדרושים לפיםהח את הזוכה וסךלמ ענבל תספק תאונה, של במקרה .2.1.2

 וזאת התיקון לצורך הנדרשת העבודה את קור אך יבצע המוסך ,התיקון ביצוע

 בכפוף – בלבד עבודהה מחיר את תכלול העלות במחיר. כלשהי תוספת ללא

  .זה במכרז הזוכה המציע שיציע להנחה

 בתאום הזכות, את לעצמה שומרת המזמינה לעיל, 2.1.2 בסעיף האמור אף על .2.1.3

  זוכה. ממציע חילוף חלקי להזמין ,בלבד מיוחדים במקרים זוכה, מציע ובאישור

 זוכה מציע כי ומובהר המזמינה כלפי חובה כל החלת משום זה בסעיף באמור אין

 תמורה כל יקבל לא ובכתב, ראשמ המזמינה בקשת ללא חילוף חלקי יתקין אשר

 החלפים. בגין

 המוסך אחריות תחול ,יהא אשר אספקתו מקור יהא רכב, על המורכב חלק כל על .2.1.4

 על .הרכב בטיחות ועל התקנתו השלכות לעניין והן עצמו החלק לעניין הן הזוכה
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 וכל מושלמת תאימות לרמת וחלק חלק כל לבדוק חובה חלה הזוכה המוסך

 מתאים אינו ו/או בתקן עומד אינו לו שסופק חלק המקצועית שלדעתו אימת

 ענבל ולשמאי לבקר כך על להודיע ומושלם, מלא באופן התיקון ביצוע למטרת

 וקבלת מטעמה מי ו/או מזמינהה מול העניין רורילב עד התקנתו את ולהשהות

 בדבר. הוראות

 וציוד רכב לכלי זה, סעיף פי על בשירות להשתמש מתכוונת המזמינה כי מובהר .2.1.5

 תחזוקה והסכמי ענבל שפרסמה תחזוקהה מיהסכב נכללים הם אם בין מנועי

 דעתה לשיקול כפוףב והכל לאו אם ובין בעבר הרכב מנהל שפרסם היבואנים מול

  .כלכלית כדאיות של שיקוליםב ,היתר בין ובהתחשב, ענבל של הבלעדי

 דעתו את נוגדת אשר בטיחותי בעניין פעולה לבצע הוראה המוסך מנהל קיבל .2.1.6

  .בכתב למזמינה כך על יודיע ,המקצועית

 רק: לא אך לרבות, צבע, ו/או מרכב תיקון שאינו תיקון כל - נלווים תיקונים .2.1.7

 באישור רק זוכה מציע באמצעות יבוצע צמיגים, מיזוג, חשמל, מכונאות,

 המזמינה אצל שאושרו משנה קבלני באמצעות ורק ובכתב מראש המזמינה

  ובכתב. מראש

 לרבות זה מכרז הוראות יחולו ברכב, נלווים תיקונים ביצוע המזמינה אישרה

 החלפים ספק באמצעות החלפים אספקת ולרבות המציע של המחיר הצעת

  המזמינה. מטעם

 רכב לכלי תיקונים שירותי   .2.2

 מי ו/או המזמינה של המנועי והציוד רכב לכלי תיקונים שירותי לספק המציע על .2.2.1

  מטעמה.

 לאחרו ענבל מטעם שמאי להגעת המוסך ימתין לתיקון, למוסך רכב כניסת עם .2.2.2

 .לשמאי החשבונית תועבר התיקון סיום לאחר .התיקון יחל ואישורו השמאי בדיקת

 העבודות פירוט את הרכב תיקון טרם הממוחשבת במערכת להזין יידרש המציע .2.2.3

 .זו להזמנה 'ג נספחב מופיע כאמור פירוט . הרכב תיקון לצורך הנדרשים והחלפים

  השירותים הזמנת .2.3

  הבא: אופןב יתבצע רכב כלי תיקון לביצוע אישור

 את המוסך( של במחשב שתותקן ענבל )מערכת הממוחשבת למערכת זיןי המוסך .2.3.1

 ג'(. נספחב פירוט )ראה  הרכב. תיקון לצורך הדרושים והחלפים עבודותה

 לעומת כיום הקיים העבודה תהליך לגבי הדרכה יקבלו הזוכים המוסכים כי מובהר .2.3.2

 ענבל של המידע מערכות ידי על הנתמך  העבודה מודל יחול לגביו העבודה תהליך

  האופציות. לשתי בהתאם להיערך המוסכים ועל

 הוראת או ,עבודה תהזמנ ללא שיתבצע תיקון בעבור כי מודגש לעיל לאמור בהתאם .2.3.3

  תמורה. כל תשולם  לא ,עבודה

  חוזרים תיקונים .2.4

 צריך הזוכה המוסך שמאי ו/או הבקר לדעת שבו במקרה כי מובהר ספק הסר למען .2.4.1

 ללא וזאת החוזר התיקון של בביצועו הזוכה וסךהמ מחויב יהיה חוזר, תיקון לבצע

 תיקון אם לשאלה ביחס מחלוקת של במקרה כי בזאת, מובהר נוספת. תמורה כל
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 על מקובל יהיה אשר ,בורר להכרעת המחלוקת תועבר חוזר", "תיקון הנו מסוים

 כל על בזאת מוותר הזוכה מוסךוה ומכרעת סופית תהא קביעתוו הצדדים שני

 זה. בעניין תביעה או דרישה טענה,

 המקצועי, םדעת שיקול פי על ,םרשאי המזמינה מטעם המקצועיים הגורמים .2.4.2

 על להורותו בסיומה או במוסך העבודה במהלך תיקונים לדחות או לשנות לאשר,

 יהיו חוזר לתיקון הוראה מתן ו/או תיקונים ודחיית שינוי אישור, .חוזרים תיקונים

 להלן. כמפורט הזמנה באמצעות

 אחר, זוכה במוסך חוזר תיקון לבצע ואחרות אלוכ מסיבות ידרשי רכב וכלי במידה .2.4.3

 למוסך הודעה כך על תינתן הראשון, התיקון את שביצע הזוכה במוסך לא קרי

 התיקון בעלות יחויב הראשון הזוכה והמוסך הראשון התיקון את שביצע הזוכה

 אפשרות הראשון התיקון את שביצע הזוכה למוסך תינתן האמור, אף על החוזר.

 בכפוף וזאת החוזר התיקון את בעצמו ולבצע שלו למוסך הרכב את חשבונו על לגרור

 האירע בו מהמקום ק"מ 60 על עולה שאינו במרחק למוסך תעשה שהגרירה לכך

 בעשנק כפי תיקון לביצוע הזמנים מלוח סטייה תהיה ושלא ברכב החוזרת התקלה

 לעיל.

 תמורה", ללא חוזר "תיקון המילים בציון ,לעיל כמצוין הזמנה תימסר חוזר לתיקון .2.4.4

 הראשון. התיקון בוצע בו זוכה מוסך באותו יתבצע החוזר שהתיקון ככל

 לקוי: מתיקון כתוצאה תוצאתי נזק .2.4.5

 ,השמאי ו/או הבקר לדעת שבו במקרה כי מובהר ספק הסר למען .2.4.5.1

 וסךהמ מחויב יהיה ,לרכב נוסף נזק נגרם המוסך של לקוי תיקון בעקבות

 בזאת, מובהר נוספת. תמורה כל ללא וזאת ןהתיקו של בביצועו הזוכה

 "תיקון הנו מסוים תיקון אם לשאלה ביחס מחלוקת של במקרה כי

 שני על מקובל יהיה אשר בורר, להכרעת המחלוקת תועבר ",תוצאתי

 על בזאת מוותר הזוכה מוסךוה ומכרעת סופית תהא קביעתוו הצדדים

 זה. בעניין תביעה או דרישה טענה, כל

 נזק בעקבות תיקון לבצע ואחרות אלוכ מסיבות ידרשי רכב וכלי במידה .2.4.5.2

 בשינויים לעיל, כאמור 2.3.3 סעיף יחול לקוי, מתיקון כתוצאה תוצאתי

  המחויבים.

 נוסף נזק .2.4.6

 נזק ברכב והתגלה המזמינה רצון לשביעות שוחרר והרכב רכבה תיקון הסתיים

 בתיקון קשור הוא ואין לתקנו הורה לא ענבל שמאי ואשר בתאונה הקשור נוסף

 המזמינה מטעם שמאי למוסך, הרכב נכנס ינהגב בתאונה קשור אולם הקודם,

 התיקון. השלמת לשם לחוו"ד תוספת יוציא

 המבוקשים השירותים לעניין כלליות הוראות .2.5

 במוסך יםמסו רכב לכלי הנדרשים התיקונים כל את לבצע מתחייבת אינה ענבל .2.5.1

 למוסך התיקונים ביצוע לצורך רכב כלי להצמיד התחייבות אין )קרי מסוים אחד

 הרכב יכל את להפנות רשאית תהא ענבל ההתקשרות(. תקופת אורך לכל מסוים
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 כפי עיר בכל זה, במכרז זוכה כמוסך שיוכרז מוסך לכל תיקון כל ביצוע לצורך

 יהיה וכהוהז הבלעדי דעתה שיקול פי ועל לצרכיה בכפוף עת, בכל לנכון, שתמצא

 מטעמה מי ו/או ענבל להנחיות בהתאם מלא טיפול ולטפל הרכב כלי את לקבל חייב

 .נספחיו על המכרז להנחיות ובהתאם

 שיקול לפי ענבל, רשאית תהא זה, מכרז נשוא המבוקשים השירותים במסגרת .2.5.2

 חלופיים ו/או ייםמקור חילוף בחלקי להשתמש זוכה למוסך להורות הבלעדי, דעתה

 והתאמה, איכות בדרישות העומדים תעבורה מוצרי שהינם משומשים ו/או

-תשמ"ח העסקיים, ההגבלים לחוק ב50 סעיף לפי שפורסם בצו זה מונח כמשמעות

 ובהתאם בכפיפות זה מכרז נשוא והשירותים העבודות את יבצע זוכה מוסך .1988

 בכתב יוגש זה בסעיף האמור על ערעור הרכב. כלי של היבואן ו/או היצרן להוראות

  מטעמה. מי ו/או למזמינה

 מתן את לספק רשאי יהיה לא זוכה מוסך ,זו בהזמנה מהאמור לגרוע מבלי .2.5.3

 ובכתב מראש ענבל בהסכמת אלא אחר, מוסך באמצעות המבוקשים השירותים

 הב עירה באותה היותו זה ובכלל המכרז תנאי בכל יעמוד המוצע וסךשהמ ובלבד

  הזוכה. המוסך מצוי

 השירותים בביצוע הכרוכים והאישורים התיקון הוראות הסכם,ה תקופת בכל .2.5.4

 הזוכה וסךלמ מהמזמינה יועברו וכד'( חריגות עבודות אישור בחלפים, שימוש )כגון

 המערכת באמצעות השירותים למקבלי ו/או למזמינה הזוכה מוסךומה

 ענבל של המידע מערכות ידי על הנתמך העבודה מודל כאשר וזאת הממוחשבת

  .לתוקף ייכנס

 המבוקשים השירותים מתן זמינות .2.6

 השירות מתן זמני .2.6.1

  כן כמו זה. חוזה נשוא רכב בכלי לטיפול עדיפות לתת מתחייב זוכה מוסך.2.6.1.1

 הגעת ממועד שעה חצימ יאוחר לא יחל ברכב/ים בפועל הטיפול כי מתחייב

  התיקון. ביצוע בתחילת ואישורו השמאי

 בסעיף כאמור יחלו העבודות העבודות, לתחילת אישור ענבל מטעם שמאי נתן.2.6.1.2

 החלפים וספק לרכב חילוף חלקי נדרשו בו. האמורים במועדים לעיל 2.6.1.1

 לנקודה עד הרכב את יתקן המוסך הנדרשים, החלפים הציג טרם ענבל מטעם

 למוסך. החלפים מהגעת שעה חצימ יאוחר לא וימשיך החלפים דרשיםנ בה

 הפעולה לביצוע שבשעתון התקן זמן על יעלה לא הזוכה במוסך הרכב שהיית משך   .2.6.2

 כתוצאה נוצרה אשר ,יותר ארוכה שהייה של במקרה .למוסך הרכב נכנס בגינה

 לפעול רשאית המזמינה (,היתר" "שהיית )להלן: בלבד במוסך התלויים מגורמים

   :הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל בכולן, או הבאות מהדרכים באחת

 שוות ברמה או הזוכה במוסך השוהה הרכב מסוג חלופי רכב לשכור .2.6.2.1

 כל למשך וזאת הזוכה  מוסךה חשבון על החלופי"( "הרכב )להלן: ערך
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  עלות את לקזז המזמינה רשאית תהא זה במקרה היתר. שהיית תקופת

  הזוכה. מוסךה זכאי יהיה לה מהתמורה החלופי הרכב השכרת

 : הבאה בדרך קנסות להטיל  .2.6.2.2

 .₪ 250 של בסך קנס ממנו חלק /אוו שלם עבודה יום עבור .2.6.2.2.1

  . ₪ 500 של קנס ממנו חלק ו/או נוסף יום כל עבור .2.6.2.2.2

 הרכב כניסת ממועד שעות 24 הינו זה סעיף לעניין יום, .2.6.2.2.3

 (.3 כפול בשעתון התקן )זמן + למוסך

 חישוב לצורך אחד כתיקון בויחש חוזרים תיקונים כי בזאת מובהר .2.6.2.3

 .שעתון

 הבאים: התנאים בהתקיים יחול לא 2.6.2 סעיף .2.6.2.4

 במוסך תלוי אינו אשר גורם לאור התקיימה היתר שהיית .2.6.2.4.1

 סופקו שלא חילוף חלקי המזמינה, מטעם שמאי )כגון

  .(וכו' תואמים ואינם שסופקו ו/או

 של ובכתב אשמר באישור התקיימה היתר שהיית .2.6.2.4.2

 המזמינה.

 קשור ושאינו שבדין מעניין כתוצאה נגרמה היתר שהיית .2.6.2.4.3

 וכו'(. חירום מצב כללית, שביתה )חג, במציע

  המידע מערכות ידי על הנתמך העבודה מודל .2.7

 ,ענבל של המידע מערכות ידי על הנתמך העבודה מודל לתוקפו נכנס כי מבהירה המזמינה

 מחויב יהיה זה, במכרז שיבחר המציע כי מובהר זו. להזמנה 'ג בנספח מובאים שעיקריו

  ענבל. של המידע מערכות ידי על הנתמך העבודה מודל הוראות כל אחר למלא

  מזכירות שירותי .2.8

 . מלאה במשרהאחד/ת  אדמיניסטרציהעסיק לפחות מזכיר/ה / איש יהמציע 

 המשנה מוסך ו/או הזוכה המוסך ידי על המבוקשים השירותים מתן .2.9

 מרכב תיקוני שאינם השירותים ל)כ הנלווים השירותים את יספק שמציע מנת על .2.9.1

 באמצעות אם ובין ישיר באופן בעצמו אם בין השירותים את לספק רשאי הוא ,וצבע(

 המשנה מוסךש ובלבד המשנה"( "מוסך )ולהלן: אחר מוסך עם משנה התקשרות

 המציע בין תוקף בר הסכם ויהיה בדין כהגדרתו התחבורה משרד מורשה מוסך הינו

 הבאים: בתנאים יעמוד המציע מטעם המשנה ומוסך המשנה מוסך ובין

ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה בתחום  מוסך המשנה .2.9.1.1

הנדרש. תחום העיסוק הנדרש לעניין סעיף זה הינו תחום העיסוק 

)מכונאי, המציע כי אותו יספק מוסך המשנה  שהצהירהעיסוק כפי 

 .(וכו' חשמלאי

 .מורשה מטעם משרד התחבורה  יהיה מוסך המשנה .2.9.1.2

 אין בעצם אישור המזמינה של , ע"י המזמינה. מוסך המשנה יהיה מאושר, בכתב .2.9.2

מוסך המשנה מטעם המציע הזוכה משום וויתור ו/או גריעה בכל טענה ו/או עילה 

 המציע ייחשב כאמור, מקרה בכלשל המציע הזוכה כלפי המזמינה. ו/או אחריות 
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 אם גם שניתן, השירות בגין המלאה באחריות ונושא בעצמו השירות את שנתן כמי

 ובזמנים בתנאים יהיה משנה מוסך באמצעות טיפול וכל אחר באמצעות בפועל בוצע

  עצמו. הזוכה המציע על החלים

 מלוא את תחיל המשנה מוסך ידי על נספחיה על זו הזמנה עפ"י התחייבות כל הפרת .2.9.3

 זה. בעניין טענה כל תעמוד לא הזוכה ולמציע הזוכה המציע כלפי והסעדים האחריות

 יגיש מבוקשים,ה השירותים מתן לשם משנה מוסך עם להתקשר המעוניין מציע .2.9.4

 ההתאגדות מסמכי יהם,בנ ההתקשרות חוזה את הכוללת בכתב למזמינה בקשה

 המשנה. מוסך את לאשר באם תחליט והמזמינה המשנה מוסך ורישיונות

 מוסך באמצעות הזוכה המוסך שיספק השירותיםמ חלק באספקת אין כי מובהר .2.9.5

 דין לכל ובהתאם זה הסכם פי על הזוכה מציעה של מאחריותו לגרוע כדי המשנה

  כה.הזו המציע על הינה במלואה האחריות מקרה ובכל

 נספחיה, על זו הזמנה פי על לענבל השירותים מתן לצורך  כי מודגש ספק הסר למען .2.9.6

 התחבורה. משרד מורשי שאינם מוסכים עם להתקשר רשאי אינו  הזוכה המוסך

 מוסך עם המציע להתקשרות להסכים שלא הזכות את לעצמה שומרת המזמינה .2.9.7

 מחויב יהיה והמציע לכך הסבר ליתן חובה ו/או צורך כל ללא וזאת מטעמו משנה

   נספחיה. על זו הזמנה לפי התחייבויותיו בכלל לעמוד

 מהמזמינה בכתב אישור דורש משנה מוסך של בשירותים שימוש ספק, הסר למען .2.9.8

 במוסך שימוש לעשות הזוכה למציע המזמינה אישרה לא המזמינה. לבדיקת וכפוף

 מכך. המשתמע כל על מהמוסך, אחריות גריעת משום בכך אין ,משנה

  המשנה למוסך המזמינה תשלום ואי קיזוז אי .2.9.9

 המשנה למוסך והתשלום המזמינה תמא תשלום כל יקבל לא המשנה מוסך.2.9.9.1

  בלבד. המציע ידי על יתבצע

 קבלת למעט יחסים, כל קיימים יהיו ולא אין והמזמינה המשנה מוסך בין.2.9.9.2

 ד'. נספח במסגרת התחייב בגינם השירותים

  בלבד. ועליו המציע על תחול המשנה למוסך יהבהפנ האחריות.2.9.9.3

 המציע, מאחריות גריעה משום משנה מוסך אישרה ענבל כי העובדה בעצם אין.2.9.9.4

  אחרת. התחייבות וכל זמנים קנסות, לרבות

 חוץ עבודות .2.10

 מכון הדורשת בדיקה וכל 309 בדיקת אחורי, ציר בדיקת פרונט, כיוון : הכוללות חוץ עבודות על

 הבאים: הכללים יחולו מוסמך,

  המתאימה. הרישוי תעודת ובעל מוסך במכון ורק אך תעשה חוץ עבודת  .2.10.1

 מטעמה. מי ו/או המזמינה מטעם בכתב באישור ורק אך עשהת חוץ עבודת .2.10.2

  מחשוב דרישות .2.11

 :הבאות המחשוב בדרישות ההתקשרות תקופת בכל לעמוד תחייבמ המציע

 ממערכות אחת את בפועל ההתקשרות תקופת בכל ויתחזק יפעיל יחזיק, המציע .2.11.1

 להלן: כמפורט המחשוב

 4GB של מינימום זיכרון עם  PC מחשב  .2.11.1.1
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 SP1 כולל  WIN7 32/64 BIT הפעלה מערכת .2.11.1.2

  INTERNET EXPLORER 11 אינטרנט: דפדפן .2.11.1.3

 שוטף; באופן ומעודכנת מותקנת וירוס אנטי תכננת .2.11.1.4

 ACTIVEX, JAVA, JUNIPER , CHECKPOINT CLIENT להרצת אפשרות .2.11.1.5

 ענבל; של והמערכת האינטרנט אתר מול POP-UP ולאפשר

 הבאות, האופציות משתי באחת ענבל של המחשוב למערכת חיבור .2.11.1.6

 ובכפוף הבלעדי דעתה שיקול פי על בלבד, לענב הנחיות פי על וזאת

 לצרכיה:

  MB 10/1   של מינימאלי בקצב מהיר לאינטרנט חיבור .2.11.1.7

 דרך השתלטות תוכנות התקנת באמצעות טכנית לתמיכה אפשרות .2.11.1.8

 דעתה שיקול פי ועל המזמינה הנחיות פי על הכל נטרנט,האי

  הבלעדי;

 

לרבות המחשוב עצמו מובהר בזאת, כי עלות כל תשתיות המחשוב הנדרשות  .2.11.2

לרבות חומרה, רישיונות למערכת הפעלה, עבודה עם המערכת הממוחשבת  כילצור

מציע וירוס, סורק ותקשורת שוטפת לספקים )בזק וכו'( יהיו על חשבון ה אנטי

 בלבד.הזוכה 

וככל שתמצא שהדבר נדרש  נבל תהא רשאית, על פי שיקול דעתהכי ע מובהר כן  .2.11.3

עמו תתקשר, לשנות ו/או לעדכן את  ן השירותים, להורות למציע הזוכהלצורך מת

שתהיינה תואמות שדרוגים במערכת מערכות המחשוב המותקנות אצלו על מנת 

הממוחשבת )כהגדרתה להלן(, במידה שיהיו. שינוי ו/או עדכון כאמור ייעשה על 

 חשבון המציע הזוכה בלבד.

 ,וככל שתמצא שהדבר נדרש נבל תהא רשאית, על פי שיקול דעתהכי עכן מובהר  .2.11.4

 שקשרי העבודה השוטפים עמה יתבצעו באמצעות מערכת להורות למציע הזוכה

שתסופק על ידי ענבל )להלן:  INTERNET EXPLORERמידע ממוחשבת מבוססת 

את הדברים  בכפוף להחלטת ענבל ,"המערכת הממוחשבת"(, שתאפשר בין היתר

 הבאים: 

קבלת כל הנתונים והמסמכים הנדרשים על מנת לספק את השירותים  .2.11.4.1

  מציע הזוכה.להם התחייב ה

במהלך  שוטף אחר הנדרשוכל עדכון  הערכות סיכון הזנת בקשות, .2.11.4.2

 הטיפול בתיק התביעה.

 סריקת כל המסמכים הנלווים הנדרשים, בהתאם לדרישות ענבל . .2.11.4.3

ושעתונים )שישלפו ת תכנית עבודה המבוססת על מק"טים הזנ .2.11.4.4

הזנת  והתחשבנות,( לצורך קבלת אישור לביצוע עבודה מהמערכת

הנדרש במהלך נתוני מד אוץ, סיווג מוקדי נזק וכל עדכון שוטף אחר 

 הטיפול בתביעה בהתאם לדרישות ענבל.

סריקת כל המסמכים הנלווים הנדרשים וצירוף תמונות הרכב לפני  .2.11.4.5

 ואחרי תיקון בהתאם לדרישות ענבל .

שוב המצויות חכות לדרוש ממציע זוכה לשדרג את מערכות המזלמזמינה שמורה ה .2.11.5

חות למינימום הנדרש, אצלו, על חשבונו של המציע הזוכה ומציע זוכה ישדרגן, לפ

 ימים מיום דרישה זו. 10בתוך 
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 -3 פרק-

 הסף תנאי .3

 בעצמו, העונה 1.13.1 בסעיף כאמור הערים באחת המצוי יעמצ במכרז הצעה להגיש רשאי

 :הבאים התנאים כל על מצטבר, באופן

 במלואם המבוקשים השירותים נתינת  .3.1

 מתן לשם הדרוש אחר עניין וכל האדם חוכ המיומנות, היכולת, לו יש כי יצהיר המציע

 .במצטבר לעיל 2 סעיףוב המכרז מסמכיב המפורטים המבוקשים השירותים כלל

 והיתרים רישיונות .3.2

 רכב כלי לתיקון ,ההצעה הגשת מועדל נכון ,בתוקף שיוןיר בעל להיות המציע על .3.2.1

 .התחבורה  משרד מטעם

  המקומית. הרשות מטעם בתוקף עסק רישיון בעל להיות המציע על .3.2.2

 בע"מ חברה שאינו מציע חברות. רשם תדפיס יציג בע"מ חברה שהינו מציע .3.2.3

 כדין. רשומה שותפות ו/או מורשה עוסק תעודת יציג כאמור,

 !בתוקף שלא תעודה ו/או רישיון יוצג לא

   המוסך מאפייני .3.3

 ;מזכירות שירותי קיימים במוסך .3.3.1

 שלדות; ליישור מתקן במוסך .3.3.2

 ;צביעה תנור במוסך .3.3.3

 ;הפחות לכל עבודה עמדות (2) שתי במוסך .3.3.4

 אחת. בכתובת רשומים או אחד שטח בתא להימצא מחויבים כאמור המתקנים כל *

  העסק. רישיון במסמכי יםהמופיע והרחוב העיר שם אותו – זה סעיף לעניין אחת כתובת

 מקצועי וותק - ניסיון .3.4

 השירותים בתחום שנים (5) חמש לפחות של סיוןינ בעל להיות המציע על .3.4.1

    .זה במכרז המבוקשים

 או 2015) זה למכרז שקדמו מהשנתיים באחת רלוונטי סיוןינ להוכיח המציע על .3.4.2

 לפחות של כספי בערך ,ענבל לרבות ,רכב ציי עבור שירותים במתן (2016

 .(שנה לאותה הרכב ציי ו/או הביטוח חברות לכל במצטבר) בשנה ש"ח 200,000

  לפחות. רכבים 20 בעלת אחת, משפטית ישות - זה מכרז לעניין רכב *צי

 כדין ספרים ניהול .3.5

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

 כמפורט להלן: (.ציבוריים" גופים עסקאות "חוק )להלן: 1976
 רו"ח שומה, )פקיד ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו מורשה פקיד אישור   .3.5.1

 מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד מס( יועץ או

 לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח נוהג ושהינו
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 הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות האישור על  .1975-ו"התשל ,מוסף ערך מס חוק

 .ההצעה

 שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר תצהיר   .3.5.2

 חוק ולפי (זרים עובדים חוק -להלן) 1991-א"התשנ (,הוגנים תנאים והבטחת כדין

 המציע כי יצהיר המציע (.מינימום שכר חוק – להלן) 1987 – ז"התשמ ,מינימום שכר

 משתי ביותר הורשע לא ,ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתם ,אליו זיקה ובעל

 עבירות משתי ביותר הורשע ואם מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי עבירות

 תקף להיות האישור על .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה – כאמור

  .ההצעה הגשת לתאריך ועדכני

 אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. .3.5.3

 לעניין 1976 -התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות לחוק ב2 סעיף בדרישות עומד  .3.5.4

 כדין. זרים עובדים והעסקת מינימום שכר תשלום

  כספי מחזור .3.6

 לשנת והן 2015לשנת הן  ₪ (1,000,000) מיליון לפחות של כספי מחזור בעל להיות המציע על

2016 . 

 
 המציע מטעם מקצועי מנהל .3.7

 יהיה בעל כתב הסמכה בתחום עיסוקו של המוסך. מנהל מטעם המציע

 
 הסף: תנאי להוכחת מסמכים .3.8

בהתאם לאמור לעיל, על המציע לצרף להצעתו הוכחות מלאות לעמידתו בתנאי הסף 

 הבאים: ובכלל זה את האישורים והמסמכים

את יציג המציע , 3.7, 3.6, 3.4, 3.3, 3.1להוכחת עמידתו באמור בסעיפים  .3.8.1

על ידי  יםומאומת חתומים, 1-10טפסים  - בנספח א' יםהאמור יםהתצהיר

  ו/או עו"ד.רו"ח 

תעודת מוסך מורשה יציג המציע  3.2להוכחת עמידתו של המציע בסעיף  .3.8.2

תעודות רישום העסק כדין, תדפיס רשם  ,מטעם משרד התחבורה בתוקף

 רלוונטית אחרת.  החברות וכל תעודה

 חתומים ובתוקף כדין. ורישיונותלהוכחת שאר הסעיפים מציע יציג אישורים  .3.8.3

 

הזכות, אך אינה חייבת, לפי שיקול את מבלי לפגוע בכלליות האמור, המזמינה שומרת לעצמה 

, כולם או חלקם, לאחר הגשת ההצעות למכרז, דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים

ך אחר מכל אישור ו/או מסלהשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ו/או 

לזמנם לראיון בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו הקשור במכרז ו/או 

 זה, בתנאי הסף כמפורט לעיל. 
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 -4פרק -

 
 התמורה .4

 למתן המבוקשת התמורה את (ה' נספח) המחיר הצעת נספח "גע למלא יידרש המציע .4.1

  להלן: כמפורט המחיר את להציע דרשיי המציע הטופס. נוסח פי על השירותים,

באחוזים.  לשעת עבודה( ₪ 160הנחה עבור שעת עבודה )מהמחיר המקסימלי העומד על 

ניתן להציע הנחה שלילית מובהר כי לא . %20המקסימלית הינה  ההנחהמודגש כי 

  .)תוספת תשלום(

ל החומרים הנדרשים לשם רה בגין שעת עבודה כוללת גם את כמודגש ומובהר כי התמו

  )כגון זפת, בוסטיק וכו'(.ביצוע תיקון 

 

 :תמורה בגין צביעת חלק מעטפת .4.2

 

התמורה הקבועה אותה תשלם המזמינה בגין צביעת חלק מעטפת, מכל סוג ומכל יצרן 

 + מע"מ.  ₪ 700הינה 

 

עבור אספקת צמיגים תשולם הצמיגים בעצמה, את ככל שהמזמינה לא תספק  - צמיגים .4.3

 שיתואם בין המזמינה ובין מציע זוכה.  תמורה לפי סוג הצמיג כפי

 

 כמחירה של עבודת החוץ.  חוץ תהא התמורה בגין עבודת - עבודות חוץ .4.4

 

מיום  30שוטף + של וכה תשולם בתנאי תשלום כל תמורה המגיעה למציע ז - תנאי תשלום .4.5

 הצגת החשבונית.

 -5פרק -

 

  ההצעה מבנה .5

 ייבדקו ראשון בשלב כאשר שלבי,-דו מכרז עבור הינה הצעות להציע ההזמנה - ההצעה מבנה .5.1

 הראשון השלב ניקוד לאחר ורק שני ובשלב המידה ואמות הנוספים המסמכים הסף, תנאי כל

 ןיב ההפרדה כן על אשר המחיר. הצעת מעטפות ייפתחו ,7 פרקב כאמור בו המעבר ותנאי
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 לפסילת עילה תהווה זה, בסעיף כאמור שלא הגשה ו/או הפרדה ואי חשובה הינה המעטפות

 הסף. על ההצעה

 הבא: המבנה לפי להלן כמפורט  המסמכים לכ את ללהכי ההצעה על

  מעטפות: (3) שלוש תכלול הצעהה .5.1.1

 החלוקה לפי נספחיה על בהזמנה הנדרשים המסמכים כל - 1 מעטפה .5.1.1.1

 .6 בסעיף

 מחיר. הצעת - 2 מעטפה .5.1.1.2

 בלבד. 2 מעטפה +1 מעטפה את תכלול - 3 מעטפה .5.1.1.3

 מענה להזמנה -1מספר מעטפה " הבא: הנוסח את לציין יש 1 מספר מעטפה גבי על  .5.1.2

 אשר ניזוקו בתאונות דרכיםוציוד מנועי תיקון כלי רכב למתן שירותי הצעות  תלקבל

 ".נוספים ומסמכים תצהירים ההזמנה, מסמכי –

 להזמנה מענה -2 מספר "מעטפה הבא: הנוסח את לציין יש 2 מספר מעטפה גבי על .5.1.3

 -דרכים בתאונות ניזוקו אשר מנועי וציוד רכב כלי תיקון שירותי למתן הצעות תלקבל

  ."מחיר הצעת

 מענה להזמנה -3"מעטפה מספר  הבא: הנוסח את לציין יש 3 מספר מעטפה גבי על .5.1.4

 תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכיםהצעות למתן שירותי  תלקבל

 הרשימה מתוך להתמודד מציע מבקש בה עירה שם את )ולציין __________ עירל

 ".1+2 מעטפות – (הצעה לכל תאח עיר - לעיל 1.13.1 בסעיף

 ,מקורי אחד בעותק הצעתו את להגיש המציע על -להגיש שיש ההצעה של העותקים מספר .5.2

 עותקים 2 -ב להגיש יש אותו ההתקשרות הסכם למעט למקור כנאמן שיסומן נוסף והעתק

  ברשותו. למקור נאמן עותק לשמור המציע על מקוריים.

 ההצעה על חתימה .5.3

 5הצעת המציע תכיל את כל מסמכי ההזמנה והנספחים הנדרשים כמפורט בפרק  .5.3.1

 למסמכי ההזמנה.

מציע שלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת  .5.3.2

 ההצעה.

ובכל  מקום בו התבקש ביחד עם חותמת בכלהמציע יחתום חתימה מקורית מלאה  .5.3.3

 דף אחר יחתום בראשי תיבות.

בתוספת יחתום רק מי שהוסמך לכך ו -אם המציע הינו תאגיד או שותפות רשומה  .5.3.4

 אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה של המציע.חותמת התאגיד ויצרף 

 ההצעה מילוי .5.4

. נספחיהלמציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בהזמנה על  .5.4.1

הזמנה על נספחיה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או בכל שינוי שיעשה על ידי המציע 

בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דרך כלשהי כל הסתייגות על ידי תוספת 

שאלות הבהרה . שינויים יהיו רק לאחר קבלת צעתואחרת, עלולים לגרום לפסילת ה
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שיקול דעתה הבלעדי של התאם לכל בוה השינויאת הדורשות ופרסום תשובות 

 .המזמינה

פגם טכני, כל לתקן ו/או להשלים בשם מציע  לענבל שמורה הזכות, אך אינה חייבת, .5.4.2

 אימת שלא הציג מציע נתון ו/או שגה בהבנת הנתון. 

ת ו/או השלמות ו/או לענבל שמורה הזכות, אך אינה חייבת, לפנות למציע לשם הבהרו .5.4.3

מנה לרבות בקשה להשלמה, בהצעתו ו/או בפגמים הנובעים מגם הפו כל עניין אחר

 בקשה למידע, בקשה להבהרה ו/או כל בקשה אחרת.

האמור לעיל, לענבל שמורה הזכות לפסול הצעה בשל פגמים שיתגלו בה,  על אף כל .5.4.4

 על פי שיקול דעתה הבלעדי.
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 -6פרק -

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .6

 עמוד כלכש להלן תהמפורט החלוקה פי על חוצצים עם בקלסר הצעתו את להגיש המציע על

   (:"ההצעה" )להלן: לעיל כאמור חתום

 '(א )חוצץ תצהירים -א' נספח .6.1

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

 דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימהמסמך הלחתום בסוף , על התצהירים הבאים, 1971

 כולל את התצהירים הבאים:)נספח א'( ו. מסמך התצהירים חתימת אימות לצורך

 .1 טופס מס' - המציע כתב התחייבות .6.1.1

 .2טופס מס'  -ם של המציעירטים כלליתצהיר בדבר פ .6.1.2

 .3טופס מס'  -קאות גופים ציבורייםתצהיר בדבר חוק עס .6.1.3

  .4טופס מס'  -רלוונטי  ןניסיותצהיר בדבר  .6.1.4

 .5 טופס מס' -הצהרה על מחזור כספי ואישור רו"ח  .6.1.5

 .6טופס מס'  - עובדים לקיום חקיקה בתחום העסקת התחייבות .6.1.6

 .7 טופס מס' - מורשי החתימה של המציע .6.1.7

 .8 טופס מס' - והיעדר ניגוד ענייניםשמירה על סודיות  .6.1.8

 נמחק. .6.1.9

 .9 טופס מס' - תצהיר בדבר היעדר הרשעות .6.1.10

 נספח ג'. - הממוחשבתוהמערכת מודל העבודה  .6.1.11

 נספח ד'. -תצהיר בדבר מוסך משנה  .6.1.12

מורשה משרד התחבורה מטעם  תעודת, מציע הניגש עם מוסך משנה נדרש להציג, בנוסף

  .מוסך המשנה

 '(ב )חוצץ הסף תנאי להוכחת מסמכים .6.2

 . כל מסמך מציין את תנאי הסף הרלוונטי, כאשר 3ל המסמכים המצוינים בסעיף כ .6.2.1

-פי פקודת מס הכנסה ועל-שעליו לנהל על על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות אישור .6.2.2

 , כדין. 1975-פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר תצהיר .6.2.3

 חוק ולפי( זרים עובדים חוק -להלן) 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין
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 נוסח התצהיר מצורף) (.מינימום שכר חוק – להלן) 1987 – ז"התשמ, מינימום שכר

 .(6מס' להזמנה כטופס 

  .2ס' לרבות אנשי קשר, על פי נוסח טופס מיים של המציע טופס פרטים כלל .6.2.4

 העתק נאמן למקור של תעודת מוסך מורשה מטעם משרד התחבורה. .6.2.5

 העתק נאמן למקור מרישיון העסק של המציע.  .6.2.6

 את תנאי הסף.כל מסמך אחר המוכיח  .6.2.7

על המציע לכתוב על גבי כל מסמך בצורה ברורה ומסודרת את תנאי הסף אשר בגינו מוגש 

 לעיל.  3בסעיף  המסמך וזאת על פי סדר תנאי הסף כמפורט

 מידה אמות -'(ג )חוצץ נוספים: מסמכים .6.3

 ל הטפסים הנדרשים במסמכי המכרז לשם הוכחת אמות המידה.כ .6.3.1

 מידע בדבר ניסיון קודם, לרבות ניסיון עם חברות ביטוח.  .6.3.2

 חתום על ידי המציע.  , על נספחיו,'הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ב .6.3.3

 . עמוד הזמנה זו כאשר הינה חתומה בכל .6.3.4

  המחיר מעטפת .6.4

בהתאם לאמור  להזמנה כנספח ה'המצורף הטופס גבי על  המחיר הצעת אתהמציע להגיש  על

מובהר שאין לחשוף את וחתומה.  נפרדת במעטפהאת הטופס  יש להגיש לעיל. 5.1.3בסעיף 

 מעטפת המחיר. בהצעת המחיר בכל חלק אחר של ההצעה למעט 

  הסף תנאי בחינת .6.5

בין תנאי הסף להבחין  שומרת לעצמה את הזכות אך אינה מתחייבת מזמינהה .6.5.1

או קודם  הגשת ההצעותל האחרוןהמהותי, אשר המועד להתקיימותו הינו עד למועד 

 אם נאמר כך בתנאי הסף ובהתאם לתנאיו, לבין דרכי הוכחתו של תנאי הסף.  ,לכן

להוסיף ולצרף אסמכתאות  לדרוש מהמציעים ,חייבת לא אך, תהיה רשאית ענבל .6.5.2

או ונתונים נוספים בקשר להוכחת עמידתם בתנאי הסף, לרבות אסמכתאות שנוצרו 

ובלבד  הוכנו לאחר הגשת ההצעות למכרז ולהוסיף ולדרוש אסמכתאות נוספות

 .שיוכח כי תנאי הסף התקיים במועד הנדרש

ות תנאי לקבל כל החלטה בקשר עם פרשנ ,חייבת לא אך, תהיה רשאית זמינההמ .6.5.3

להסיר או לוותר  הסף לרבות פרשנות רחבה או שאינה הסבירה או המסתברת ביותר,

ובלבד שהמשמעות שתיבחר עולה בקנה אחד עם לשון הדרישה  על כל פורמאליות

 לייחס תכונות של תאגיד או תרשאי המזמינה תהיהותכליתה. בכלל זה, בין השאר, 

ה ביניהם, להמיר דרישה בדרישה גוף אחד למשנהו גם אם לא הוכחה זהות מלא

 .וכיו"ב אחרת שוות ערך המקיימת את תכלית הדרישה המקורית

 

 -7פרק -

 בחינת ההצעות .7

 ההצעה הגשת .7.1

 מתן מהות את הבין לעיל, האמורים הסף תנאי את בחן המציע כי פירושה ההצעה הגשת

 המידע מלוא את קיבל הצעתו את הגיש ובטרם תנאיה לכל הסכים ,המבוקשים השירותים
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 לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך והעובדות הפרטים הנתונים, כל את בדק האפשרי,

 .נספחיה על ההזמנה במסמכי הכלול כלשהו תנאי ו/או פרט הבין לא ו/או ידע

 לרבות ,הנספחי על זמנההה תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת

 הבחירה ענבל, מזכויות לגרוע מבלי תוספת. ו/או שינוי בלא והכול 'ב כנספח המצורף סכםהה

  להלן. זה בסעיף למפורט בהתאם תהא במכרז כזוכה מציעב

 עריםל חלוקה .7.2

 .ערים לפי ותחלקם ההצעות את תקבל המזמינה .7.2.1

 .בנפרד עיר לכל תערך ניהןיב וההשוואה ההצעות בדיקת .7.2.2

 .בנפרד עיר לכל מתייחס מטה, האמור כל .7.2.3

 ההצעות בחינת דרך .7.3

 .שלבים לתתי המחולקים שלבים 2 -ב זו הזמנה פי על שיוגשו ההצעות את תבחן המזמינה

 הדרוש הזוכים המוסכים מספר יהיה 2 לשלב 1 משלב יעבור אשר המוסכים מספר ,עיר בכל

 ביותר. הגבוה הציון בעלי יהיו אשר ,3 כפול עירה לאותה

 הבא: באופן יערכו והשלבים המבחנים

 כללית: והתרשמות ביקור מידה, אמות סף, תנאי - (30%) 1 מס' שלב .7.3.1

 - , לרבות תנאי סףמהמציע נדרשיםהמסמכים הבדיקת  - שלב א' .7.3.1.1

שנדרשו על פי כל המסמכים  ואם הוגשבובדיקה  השהוגש  הבחינת ההצע

   . מסמכי ההזמנה

. בתנאי הסף הבחינת עמידת ההצע – ה בתנאי הסףדיקת עמידב -ב' שלב  .7.3.1.2

את  מפורטים בהזמנה והגישבתנאי הסף ה העמד ורק מציע אשר הצעת

 .'גלשלב  רויעבכל המסמכים במלואם 

האיכות לניקוד : הקריטריונים הבאיםמתן ציון איכות על פי  - 'גשלב  .7.3.1.3

ניקוד האיכות . נקודות(שלושים ) (30%)אחוזים שלושים נתן משקל של יי

 שלבים:תתי  2 -מחולק ל

ניקוד איכות בהסתמך על מסמכי  -( חלק ראשוןג' )שלב  .7.3.1.3.1

  .(30מתוך  נקודות 22ההצעה )

שלב הבא, על ההצעה לקבל תת על מנת לעבור למובהר כי 

 :מקסימליות 22נקודות מתוך  18לפחות 

 ניקוד מקסימלי  אמת מידה

מידת שביעות רצון המלצות ו .א

והתרשמות  קודמת מהתקשרות

 :  כללית

ממקבלי שירותים מלצות בגין ה

 .נקודות 12יינתנו עד  דומים בעבר

  יובהר כי על ההמלצות לכלול

גוף מאחת המלצה לפחות 

)לרבות ענבל( רכב  ציבמחזיק ה

 נקודות 12
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תיקונים וטיפולים במוסך שביצע 

לפחות  ₪ 200,000בהיקף של 

השנים )ובמצטבר(  3במהלך 

 שקדמו למועד הגשת ההצעות

(2014-2016). 

 החברות ובהר כי רשימת עוד י

תצהיר בדבר  4 - בטופס מס'

ניסיון, תשמש את המזמינה גם 

 כרשימת ממליצים.

 6 -מציע לא יציג יותר מ 

 .ממליצים

   ענבל מתחייבת לפנות לשני

ממליצים לפחות. יובהר כי ענבל 

לנקד שומרת לעצמה את הזכות 

את אחת ההמלצות בהתאם 

 לניסיון קודם שלה עם המציע. 

 מאפייני המוסך:  .ב

עד  בגין חניה מוסדרת, יינתנו. 1ב.

, לשיקול וועדת (2) שתי נקודות

הבדיקה בהתחשב בגודל שטח 

החניה, גידור השטח, נוחות 

 וכו'.

 עבודה עמדות בגין מספר .2ב.

, 2 -גבוה מלעבודות פחחות ה

נתן יתלעיל,  3.3.4כנדרש בסעיף 

חצי נקודה על כל עמדה נוספת 

  .נקודות 2 -עד ל

ליפט ייעודי ,  -עמדת עבודה       

מקום ייעודי עם מתקן מתיחה, 

עבודה שמתחתיו תעלה שטח 

שניתן להצביע או כל עמדה 

עליה בבירור כי היא משמשת 

כעמדת עבודה עצמאית לטיפול 

 ברכב. 

בגין צוות  -. בגין צוות עובדים3ב.

עובדים טכניים )לא כולל 

מזכירות, הנה"ח וכו'( הגדול 

עובדים, תינתן חצי נקודה  2 -מ

 נקודות  6
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 וע במשרה מלאהלכל עובד קב

 2שעות בחודש( עד ל  186)

 נקודות.

 ציי רכבעבודה עם ב סיוןינ .ג

 : )לרבות ענבל(

בגין כל צי רכב, תינתן חצי  .1

 נקודות( 2 נקודה )עד סך של

של  וטיפוליםתיקונים  בגין .2

 של בהיקף במוסך ציי רכב

 3 במהלך ₪ 200,000 -מ יותר

 הגשת למועד שקדמו השנים

 תינתן, (2014-2016) ההצעות

 נקודות 2 עד, נקודה חצי

תינתן בגין  נקודה חצי) סה"כ

נוספים, עד  ₪ 100,000כל 

  (נקודות 2למקסימום של 

 נקודות 4

 

לנקד , אך אינה חייבת, על אף האמור לעיל, למזמינה שמורה הזכות .7.3.1.3.2

בחלוקה  ר לשלב הבאמעבבאופן שונה ולהוריד ציון ניקוד  סעיף זה

ד למחצית מהנדרש בסעיף תוך הורדת התנאים לניקו עריםלפי 

 בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:וזאת  7.3.1.3.1

רף הניקוד לאף מציע  ו/או הגיע לא עבר מסוימתעיר ב .7.3.1.3.2.1

 הנדרש. 

עבר מציע ו/או הגיע מציע יחיד לרף  מסוימתעיר ב .7.3.1.3.2.2

 הניקוד הנדרש.

 

 המזמינה נציגי (30נקודות מתוך  8) ביקור במוסך - )חלק שני( ג'שלב  .7.3.1.3.3

 יינתןוניקוד.  כלליתבמוסכים המוצעים לצורך התרשמות  יבקרו

 ביקור במוסכים המוצעים במהלך. נקודות 8 עדלמוסכים ניקוד של 

 ייבחנו, בין היתר, הנתונים הבאים: 

 תהליכי ניהול ושלבי העבודה;  .7.3.1.3.3.1

ציוד המוסך: חומרים, כלים, מכשור, שיטות עבודה  .7.3.1.3.3.2

 חדשניות; 

 התרשמות מצוות המוסך; .7.3.1.3.3.3

 התאמת המוסך לעבודה עם ענבל.  .7.3.1.3.3.4

למזמינה שמורה הזכות, אך אינה חייבת, שלא לבקר  -חלופת ביקור .7.3.1.3.4

 במוסך ולנקד סעיף זה עפ"י ניסיון קודם שלה ו/או של מי מטעמה
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הצעות בשל כמות  י תמונות ונתונים שיידרשו מהמציעו/או על פ

 .והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי גבוהה ו/או בשל כל טעם אחר

סעיף את בת, לנקד שמורה הזכות, אך אינה חיין, למזמינה מו ככ

 30הביקור במוסך ) -שלב ג'+  במלוא הניקוד לסעיף 7.3.1.3.1

 נקודות(.

המציע ו/או מי  מנהלהמציע ו/או למזמינה שמורה הזכות להזמין את  .7.3.1.3.5

לראיון התרשמות וזאת בנוסף לביקור במוסך מטעמו אל משרדיה 

, אשר יכול ויכלול כתוצאה מראיון זהו/או במקום הביקור במוסך ו

רשאית המזמינה אך  דרישה לתמונות מאזורים ספציפיים מהמוסך,

 /או לגרוע, ניקוד כאמור בסעיף זה.להוסיף ואינה חייבת 

מציע מוותר בזאת על כל טענה בעניין הניקוד, לרבות ביקור ו/או אי  .7.3.1.3.6

 ביקור לשם הניקוד. 

 פתיחת הצעות מחיר -(70%) 2שלב  .7.3.2

 23לפחות  הציון האיכותירק מציעים שקיבלו בשלב כמובהר לעיל,  .7.3.2.1

  יעברו לשלב זה.   30נקודות מתוך 

שבעים להצעת המחיר יינתן משקל של  :המחיר להצעת ציון מתן .7.3.2.2

 בהתאם לפירוט כדלקמן: (70%) אחוזים

יקבל את מלוא הנקודות עיר המחיר לשעת עבודה הנמוך ביותר בכל 

את יקבלו ציון ביחס למציע שהציע עיר ה שאר המציעים באותו בסעיף

 וזאת בהתאם לנוסחה הבאה:  המחיר הנמוך ביותר לשעת עבודה

  Zi= של המציע  המחיר הצעת

  Zmin=  ביותר הזולה המחיר הצעת

 Yציון הצעת המחיר = 

Y=Zmin/Zi * 70 

 

 הזוכה ההצעה לחישוב נוסחה .7.4

  הבאה: הנוסחה פי על תחושב הזוכה ההצעה

X= המידה. אמות שלב ניקוד 

Y= המחיר. הצעת ציון 

Z= סופי. ציון 

 X+Y=Z 

 

יקוד כל המציעים לאחר ניובהר כי  ,לגרוע מכל סמכויות ועדת המכרזיםמבלי  .7.4.1

הוא  ושר הציון שלאלעיל, כמפורט זוכה אחד  מציעבכל עיר ייבחר בשלב זה, 

  . היוכרז כמציע הזוכוהוא  המתחרהינו  בהעיר בביחס למציעים  הגבוה ביותר

מובהר כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את מספר  .7.4.2

 הזוכים בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.
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מובהר כי מבלי לגרוע מכל סמכויות המזמינה, תוכל המזמינה לערוך סיור עוד  .7.4.3

במוסך טרם ההכרזה על הזוכים או טרם החתימה על הסכם עם המציעים נוסף 

מנת לתקף את החלטת ועדת המכרזים. במקרה שתמצא  הזוכים וזאת על

סותרים את האמור בהצעת המוסך או  יקורהמזמינה שנתוני המקום שיימצאו בב

 )ככל שנערך( וצג במהלך ביקור ההתרשמותמה שהו/או שונים מ במסמכי המכרז

 ית המזמינה לשנות את הניקוד הניתן למציע. אתהיה רש

יהיה בכפוף  המבטל את הודעת הזכייה של המוסך מובהר כי שינוי הניקוד באופן .7.4.4

 לשימוע שתערוך המזמינה למוסך המציע. 

  זכייה הודעת .7.5

 .ההחלטת בדבר בכתב הודעות למציעים מסורזמינה תהמ .7.5.1

 משא ומתן עם המציע הזוכה. לנהל תרשאי היהת המזמינה .7.5.2

ידי -על להזמנה 'ב כנספחההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף  ביצוע .7.5.3

והגשת  ,ידי הזוכה, הגשת ערבות )ערבות ביצוע(-ועל זמינההמ של החתימה מורשי

 , כנדרש בהסכם. בדבר קיום ביטוחים אישור

המציע  לביןמזמינה ה בין התקשרות מהווה אינה הזכייה הודעת כי בזאת מובהר .7.5.4

בהסכם עם הזוכה רק לאחר חתימת הסכם על  השנקשר כמי חשבענבל תהזוכה. 

 ה.מטעמידי מורשי החתימה 
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 -8פרק -

 הזכייה( הודעת )לאחר מהזוכה דרישות .8

 :ההתקשרות לתחילת כתנאי הבאות בדרישות לעמוד דרשיי ("הספק" גם )להלן הזוכה המציע

( בהתאם לדרישות המכרז ופרטי הצעתו שיאושרו ע"י 'ב נספח) ההסכםעל נוסח  לחתום .8.1

 ועדת המכרזים. 

  –ביצוע  ערבות .8.2

 זוכה להמציא ערבות ביצוע בדרך הבאה:  המזמינה תבקש ממציע .8.2.1

 . ₪ 50,000יעמוד על סך של ביצוע הערבות גובה  .8.2.1.1

ערים, יציג ערבות ביצוע במספר זכה מציע זוכה שהינו רשת מוסכים  .8.2.1.2

 , בסכומים המפורטים בסעיף זה. בנפרדעיר כלפי כל 

ירה שהוצאה עפ"י בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי הד ערבות .8.2.1.3

ישראל, צמודה למדד מאת תאגיד בנקאי הרשום ב הספק בלבדבקשת 

הקבוע בשיעור לפקודת ענבל חברה לביטוח בע"מ  המחירים לצרכן

 , בתוקף למשך תקופת ההתקשרותניגש המציע רמת העיר בהבהתאם ל

. הערבות שימציא הספק, חודשים 6והמוארכת בתוספת הראשונה 

כמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי מכרז וחוזה 

בכל מקרה  להחליטרשאית  אההתקשרות תוחזק בידי ענבל אשר תה

שהספק לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי החוזה או יכלול פרט מטעה 

 במסמכי המכרז או ישמיט בהם פרט מהותי .

ל תקופת ההתקשרות, ם משך כלמציעים זוכיערבות הביצוע לא תוחזר  .8.2.1.4

ו לרבות תקופות ההארכה, בין אם טופלו אצלם רכבים ובין אם לא

 כל טענה ו/או דרישה בעניין זה. ולמציע זוכה אין ולא תהא

, זה ומכרז החוזה תנאי פי על בהתחייבויותיו יעמוד לא הספק בו מקרה בכל .8.2.2

 ידי על שייקבע בתאריך החל, לספק בכתב בהודעה החוזה את לבטל ענבל רשאית

 המעוות את לתקן נדרש בה הודעה לספק שניתנה לאחר זאתו בהודעה ענבל

 הזמן תוך - להודעה בהתאם ימים ו/או 7בתוך  המעוות את תיקן לא והספק

 .דין כל פי על הצדדים מזכויות לגרוע כדי זה בסעיף אין. בהודעה שנקבע

 , אך לא חייבת,, תהא רשאית ענבלכאמורהתחייבויותיו וסך הזוכה בלא עמד המ .8.2.3

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו או ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר 

, תהא ענבל רשאית לחלט את מוסך הזוכההתחייבויותיו. ביטלה ענבל את זכיית ה

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר  זה מכרזשהגיש המציע במסגרת ביצוע הערבות 

 העומד לרשותה.

 מאת מלאים יםכממוס פיצויים כתשלום מקרה בשום יחשב לא הערבות חילוט .8.2.4

 הנקוב לסכום מעבר הנזקים את מהספק לתבוע זכאית תהא וענבל לענבל הספק

  .דין כל פי על מזכויותיה תגרע הערבות שחילוט מבלי בערבות

 לפי חובותיו את או זכויותיו את לזולת להעביר/או ו להמחות רשאי אינו הספק .8.2.5

 .ענבל של ומראש בכתב הסכמה ללא, חלקן או כולן, זה מכרז תנאי
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כל טענה כלפי ענבל ובעצם הגשת לו שזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה מוסך זוכה  .8.2.6

הצעתו הוא מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל בקשר עם ביטול זכייתו 

 ו/או חילוט הערבות כאמור.

 ביטוח .8.3

בהסכם למשך כל תקופת  ולקיים את הביטוחים המפורטיםהמציע מתחייב לבצע 

כל הסתייגות ההתקשרות ובמידת הצורך גם בתקופות הארכת ההתקשרות, במידה ויהיו. 

לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר 

 .הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח

  עיון זכות .8.4

 סוד או מסחרי סוד לחשוף עלוליםה בהצעתו חלקיםאת ה מראש לציין המציע על .8.4.1

 העלולים חלקים בהצעתו יציין שלא מציע. קצר הסבר בתוספת שלו מקצועי

 תתבקש שענבל במקרה כי לכך מסכים שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף

 במלואה הזוכה הצעתו את להעביר רשאית ענבל תהא, הזוכה ההצעה את להציג

 החלקים חשיפת כי בזאת מודגש. אחר כדין דורש כל או זכו שלא מציעים לעיון

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

 ועל בהצעתו לעיין דרישה על המציע את דעילי מתחייבת ענבל. הבלעדי דעתה

 .המכרזים וועדת החלטת

 מקצועיים או/ו מסחריים כסודות בהצעתו מסוימים חלקים הגדיר אשר מציע .8.4.2

 לא הזוכה המציע אם גם הזוכה בהצעה אלה חלקים חשיפת מלדרוש מנוע יהא

 וועדת של מסמכותה לגרועכדי  אמורב אין כי מובהר. ככאלה אותם הגדיר

 לפי וזאת ההצעה של חלקים גילוי בעניין החלטה כל ליתן דין פי על המכרזים

 . המלא דעתה שיקול

 דין פ"ע דורש לכל תינתן זכתה לא שהצעתו מציע ידי על הזוכה בהצעה העיון זכות .8.4.3

 מהעיון כתוצאה שיתהוו ההוצאות עבור סביר תשלום לדרוש רשאית וענבל

  .זוכות/הזוכה הצעות/בהצעה

 *מציע לא רשאי לשמור על חיסיון מפני המזמינה.     

 או מסחריים סודות עם בקשר המציעים טענת בעניין הסופית ההחלטה כי יובהר .8.4.4

 ,דעתה שיקול פי על ,רשאית אשר תהא המכרזים לוועדת מסורה מקצועיים

 .דין כל להוראות בכפוף, במסמכים עיון להתיר

 

 - 9פרק  -

  המכרזים ועדת סמכויות .9

  פרטים השלמת .9.1

השלמות פרטים ו/או  מציעהלדרוש מ , אך לא חייבת,המזמינה תהיה זכאיתמובהר כי 

 לכישוריו, בקשר לרבות להזמנה, בהתאם מסמכים נוספים המתייחסים למצגים שניתנו

-על התחייבויותיו ביצוע לצורך לרשותו העומדים והאמצעים אמינותו ניסיונו, מקצוענותו,

 לרשות יעמיד והמציע ההשתתפות תנאי של קיומם את אחרת דרך בכל לבדוק וכן ההסכם פי
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 ו/או בדרישה הנקוב הזמן בתוך וזאת כאמור בדיקה ויאפשר הנ"ל הפרטים את המזמינה

  הדרישה. מרגע שעות 48 בתוך

 ותוספות: השמטות שינויים, ,הסתייגויות .9.2

בכל מקרה של שינוי, השמטה או תוספת שייעשו על ידי המציע בהצעתו לעומת  .9.2.1

צעה, או כל הנדרש במסמכי המכרז, לרבות בקשר עם  תנאי הסף ו/או ערבות הה

תהיה הסתייגות(,  –הסתייגות לגבי הנדרש, בכל דרך או צורה שהיא )לעיל ולהלן 

 :אך לא חייבת תרשאי המזמינה

 לפסול את הצעת המציע; .9.2.1.1

 ולהתעלם ממנה; ות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלללרא .9.2.1.2

 ולהכשירה;  ת כאילו היא מהווה פגם טכני בלבדלראות בהסתייגו .9.2.1.3

לתקן את ההסתייגות, בין באמצעות הגשת הצעתו  לדרוש מהמציע .9.2.1.4

 תעדומחדש, כולה או חלקה, בין באמצעות הודעה של המציע לו

ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול  כי הוא מסיר את ההסתייגות מכרזיםה

 ;המכרזים ועדתהבלעדית של  הוהחלטת הדעת

ובלבד שהתיקון יחול באופן שוויוני על כל  לתקן את מסמכי המכרז .9.2.1.5

ולאפשר  לנכון שתמצא המזמינההמציעים ובהתאם לצורך, כפי 

את הצעותיהם או כל חלק מהן או לתקן את למציעים להגיש מחדש 

 הצעותיהם.

 

הבלעדי  המובהר כי ההחלטה בין האפשרויות המנויות לעיל מסורה לשיקול דעת .9.2.2

 ול לפי אחת החלופות המנויות לעיללפע מזמינההחליט ת. אם מזמינההשל 

לפסול את  זמינהמה ת, רשאיהוהמציע יודיע כי הוא מסרב להסכים להחלטת

. מזמינהלהצעתו של המציע וזאת מבלי לגרוע מכל זכות וסמכות אחרת המוקנים 

ה מסוימת, אף אם מדובר להקל בדריש מזמינהה תהיה רשאיתבנסיבות מיוחדות 

 .ענבל שיהיה הדבר לטובת הוהכל אם מצא בדרישת סף

  ומתן משא .9.3

ן עם המציעים , בכפוף להוראות הדין, לקיים משא ומתהעל זכות תשומר המזמינה .9.3.1

בקשר עם כל מאפיין בהצעתם, לרבות הצעתם הכספית וכל  ו/או חלק מהמציעים

 . המזמינהחלק אחר בהצעתם; כל זאת, מבלי לגרוע מיתר סמכויות 

לקיים הליך מו"מ בכל שלב, כתנאי  ת, אך לא חייבת,היה רשאית המזמינהיובהר כי  .9.3.2

משא ומתן לאחר הבחירה בזוכה ולהתנות כריתת יים לבחירה בזוכה או לק

ההסכם בתוצאותיו של משא ומתן זה, בין ביחס למחיר ובין ביחס לשאר חלקי 

 הבלעדי. הההצעה, בהתאם לשיקול דעת

 ואף לדחותו וא מכרזה את לבטל זכותה על שומרת המכרזים ועדת לעיל, לאמור בהתאם .9.4

 מכל או ארגוניות תקציביות, מסיבות  נוספת, פעולה או הליך כל ליזום או חדש מכרז לפרסם

 ההצעות מספר זה, בכלל .במכרז הזוכים קביעת לאחר לרבות שהוא, מועד בכל שהיא, סיבה

 לבטל המכרזים ועדת החלטת ביסוד לעמוד עשויים אשר נימוקיםה מן וניה תוגשנה, אשר

 בכל לבחור שלא הדעת שיקול שמור המכרזים ועדתול כי מובהר ספק הסר למען .מכרזה את
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 ועדת החלטת כי מובהר לכך. בקשר תביעות ו/או טענות כל תהיינה לא ולמשתתפים הצעה

 הבלעדי. דעתה שיקול פי על הינה הז סעיף פי על המכרזים

 סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לאש הזכות את לעצמה שומרת המכרזים וועדת .9.5

 שלדעת המכרז מסעיפי לסעיף מפורטת יחסותהתי חוסר תנאיה, ההצעה, מהות מבחינת אם

 כדבעי. ההצעה הערכת מונע המכרזים ועדת

 ומומחים ביועצים כך לצורך להיעזר רשאית אשר המכרזים ועדת ידי על תיבדקנה ותההצע .9.6

  מטעמה. משנה בוועדות ו/או לנכון שתמצא כפי

 ועדת כי ורשבמפ בזאת ומודגש מובהר וחשיבותו מורכבותו המכרז, של מהותו לאור .9.7

 כל לדחות הזכות את לעצמה שומרת והיא כלשהי הצעה לקבל מתחייבת אינה יםהמכרז

  והסופי. הבלעדי דעתה שיקול לפי כולן, ההצעות את או הצעה

 הצעה כל דחותל חייבת, לא אך רשאית, המכרזים ועדת תהא לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .9.8

 על מבוססת או מוטעית ההזמנה, מסמכי פי-על ערוכה שאינה או ברורה, או שלמה, שאיננה

 הסופי דעתה שיקול פי-על הכל הדרישות, של מוטעית הבנה על או נכונות בלתי הנחות

 בקשר מציעים מטעם כלשהן דרישות ו/או טענות תתקבלנה לא המכרזים. ועדת של והבלעדי

  זה. ףבסעי האמור עם

 זה מכרז מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול הזכות את לעצמה שומרת המכרזים ועדת .9.9

 והכל השוויון בעיקרון לפגוע כדי בהם אין ואשר מסוימת להצעה ביחס מהותיים אינם אשר

 המכרזים. ועדת דעת שיקול לפי

 

 -  10 פרק -

  המציע  של נוספות התחייבויות .10

 המציע עובדי .10.1

 ומועסקים עובדים הינם זה מכרז ביצוע לצרכי ומועסקיו יועובד כל כי מתחייב המציע

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

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

 מעביד עובד יחסי יהיו ולא אין מטעמו המשנה קבלני ו/או עובדיו ו/או המציע לבין השירותים

 .שהוא ואופן צורה בשום

ל ר אופי היחידות מקבלות השירותים למזמינה שמורה הזכות בכל מקרה לבקר את כלאו

תן הוראות בדבר ולי כלפי כל אחד מעובדיו ביטחוניותעובדי המציע הזוכה ולבצע בדיקות 

 עובד זה או אחר. 

 ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות .10.2

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

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

או  בחבותלשאת  אם על אף האמור תחויב ענבל כדיןלמטרות הסכם זה.  ו/או מי מטעמו
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אותה על כך המציע באופן מלא ומיד עם דרישתה וישפה  לעשות מעשה כלשהו, יפצה

 הראשונה בכתב של ענבל.

 המציע של דיווח חובת .10.3

וזאת  הסכםל פי ההמציע מתחייב לתת לענבל כל דיווח שיידרש ביחס לביצוע השירותים ע

 .שעות מרגע הצגת הדרישה 48 -לא יאוחר מ

 סודיות שמירת .10.4

מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע מכרז זה. ללא הרשאה המציע 

לא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין לא ימסור המציע כל ידיעה כאמור לאדם ש ,מהנהלת ענבל

 . 1977 -לחוק העונשין, תשל"ז  119 -ו 118יחולו על המציע הוראות סעיפים  זה

 זכויות הסבת איסור .10.5

או ו/את זכויותיו  או בעקיפיןו/ו/או להעביר לזולת, במישרין המציע אינו רשאי להמחות 

 את חובותיו לפי תנאי מכרז זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של ענבל.

 ההצעה פרטי אמינות .10.6

ומלאים.  הנתונים, הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם אמיתייםהמציע מתחייב כי כל 

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

 למציע כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת הצעתו לאלתר.

 - 11 פרק-

 כלליים תנאים .11

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .11.1

הגשת והם נמסרים למציע לשם כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה 

והמציע אינו רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם  הצעתו

 או להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

 ההזמנה תוצאות על הודעה .11.2

או  כמצוין בהצעה ל מציע על פי כתובתוהודעה על תוצאות ההזמנה יימסרו בכתב לכ

להסרת  .המציע שצירף להצעתו להזמנה בפרופילבכתובת הדואר האלקטרוני שציין המציע 



 02/2017מכרז  

 

`36 

 

תחייב והיא לא  קף לכל הודעה בדבר תוצאות ההזמנהכל תו כי לא יהיה ספק  מובהר בזה

 אלא אם נמסרה בכתב על פי הוראות סעיף זה.   את המזמינה בכל צורה שהיא

 ההזמנה מסמכי של עדיפות סדר .11.3

סמכי סתירה בין מביצוע המכרז כפוף לתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה. במקרה של 

או במקרה שבו קיימת בכל מקרה של הוראות סותרות, או  ההזמנה השונים, על נספחיהם

 .המזמינהתגבר ההוראה שיש בה להטיב ביותר עם יותר ממשמעות סבירה אחת, 

 חלה דיןה .11.4

ות תערכנה ותוגשנה בהתאם נוסחם מעת לעת. ההצעכמכרז זה כפוף לדיני מדינת ישראל, 

והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות במכרז  לכל דין

 והגשת ההצעות.

 השיפוט סמכות .11.5

או בכל תביעה הנובעת  שאים ולעניינים הנוגעים למכרז זהסמכות השיפוט בכל הקשור לנו

 .יפו -  אביב בתל ניהול הליך זה, תהיה בבתי המשפט המוסמכיםמ

                   

 

 כבוד רב,ב                                                                     

  

 ענבל חברה לביטוח בע"מ       
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o  ,יובהר כי יש למלא את כל הטפסים במסגרת נספח א' באופן ממוחשב ולא באופן ידני )לנוחיותך

 (.wordמצ"ב הטפסים בקובץ 

o .יש להדפיס את הטפסים המצ"ב ולחתום עליהם בפני עו"ד 
o .יודגש כי אין לשנות/לעדכן/למחוק אף נתון המצוי בטופס 

 נספח א'

כתב התחייבות  – 1טופס מס'    
 :לכבוד

  ענבל חברה לביטוח בע"מ

 
עבור כלי תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכים מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי : הנדון

 מדינת ישראל וגופים נוספים הרכב של

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את  .1

מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכים להצעתי 

 -)להלן  מדינת ישראל וגופים נוספיםשל  ומתן שירותי תיקונים נוספים עבור כלי הרכב

 "(, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז על צרופותיו.  השירותים"

אני מצהיר כי בדקתי היטב את כל מסמכי המכרז והנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם  .2

שירותים נשוא מכרז זה, במועדם, לרבות המומחיות, מתן מענה כולל לוהאמצעים הדרושים ל

בהתאם לכל התנאים המפורטים  יון, היכולות הפיננסיות והטכניות והכלסיהידע, המיומנות, הנ

 במכרז על צרופותיו.

ימים מיום קבלת הודעת המזמינה בכתב, אחתום על  10הנני מתחייב כי בתוך  אם הצעתי תיבחר .3

בר קיום בצירוף אישור בד יב אותו לידי המזמינה כשהוא חתוםההסכם המצורף למכרז זה ואש

 על נספחיו. ע, הכל כנדרש בהתאם לתנאי המכרז וההסכם ביטוחים וצרוף ערבות ביצו

לעיל וכל פעולה נוספת  3אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .4

במועד, אאבד את זכותי לקבל את ביצוע השירותים  המכרז או לפי דין, כולן או מקצתןהנדרשת לפי 

והמזמינה תהיה רשאית להתקשר עם ספק אחר לביצוע השירותים. כל זאת מבלי לגרוע מזכותה 

ות שאני נוטל על של המזמינה לבקש ולתבוע כל סעד המגיע לה על פי דין עקב הפרת ההתחייבוי

 עצמי כאמור. 

ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לי  .5

זה על ידי מורשי החתימה  כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז

וע לי כי הודעת הזכייה כאמור. ידצוע ואישורים בדבר קיום ביטוחים והגשת ערבות לבי של ענבל

 לזוכה. המזמינה אינה מהווה התקשרות בין 

נדרשים כמפורט בהזמנה להציע הביטוחים הל ה ואבחר כזוכה אקיים את ככי במידמתחייב אני  .6

 הצעות למשך כל תקופת ההתקשרות.

 הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, שינוי או תיקון והיא תעמוד בתוקפה ותחייב .7

 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות כנקוב בהזמנה להציע הצעות. 180אותי לתקופה של 

מקבל את תנאיהם של מסמכי המכרז ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם )בלא שינוי ו/או  יאנ .8

לרבות הסמכות לנהל משא  תוספת כלשהי(, ובפרט את הסמכויות המוקנות בהם לוועדת המכרזים,

 .על פיהם ימגיש את הצעת יאת האמור בהם והשלכותיהם ואנ ןמבי אניומתן, 

ת הוראות המכרז, לרבות ם גורם שאינו מקיים אאני מצהיר שאקפיד הקפדה יתרה שלא להתקשר ע .9

אני  ורך מתן השירותים במסגרת מכרז זהכי לצ ,, בין היתרהקובעלהזמנה להציע הצעות  2סעיף 

 רשאי להתקשר רק עם מוסך מורשה מטעם משרד התחבורה. 

אעמוד בכל דרישות המכרז לרבות דרישות המחשוב ם אני מתחייב כי לצורך ביצוע השירותי .10

 .דרישות לעניין שירותי המזכירותוהבמסמכי המכרז כמפורט 

תן שתמש לצורך מאכל תקופת ההתקשרות בהתאם לאמור לעיל, אני מתחייב בזאת לכך שב .11

 המוחזקות על ידי כדין. חוקיות השירותים אך ורק בתוכנות 

הבנה, -ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על איאולא  המכרזלכל האמור במסמכי  םמסכי יאנ .12

/או תביעה ו/או דרישה ומוותר מראש על כל טענה  יו/או אי ידיעה ואנ התאמה חוסרבהירות, -אי

מתחייב כי מצהיר ו יאנ טענות כאמור י. ככל שיש להכלל מן יוצא וללא שהיא עילה מכלכאמור, 

כמי שוויתר עליהן. כן  יאותן יש לראות תיאותן בטרם מועד הגשת ההצעה והיה ולא טענ תיהעלי
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 הצעות או הדרישות בהן עלי לעמודכל טענה בקשר עם שיטת בחינת ה ימצהיר ומתחייב כי אין ל יאנ

 י.יוכי אלה מובנים ומוסכמים על זכפי שהם מפורטים במסמכי המכר

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות מכרז  .13

 זה, כולן או חלקן.

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת  .14

 את הצדדים.

 הכל האמור לעיל נתון לשיקול דעת וכי כלשהי הצעה לקבל תמחויב האינ המזמינהי כי ל ידוע .15

 והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובכפוף להוראות כל דין.  והמוחלט הבלעדי

מוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה  אני .16

ו/או רבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( )למכל סיבה שהיא  במכרז ו/או ביטול המכרז ישל

כתוצאה מניסוח מסמכי המכרז ו/או כתוצאה מכל שימוש של ועדת המכרזים בסמכות המוקנית 

 לה לפי מסמכי ההזמנה ו/או לפי הדין. 

 י, אנ1977-ח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"זובנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכ .17

 ן:מתחייב ומצהיר כדלקמ

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או  .17.1

כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל 

בקשר  ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר ענבלשל הוועדה או של נושא משרה ו/או עובד 

 להליך המכרז.

בר בה ו/או נושא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חלא  .17.2

ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי  ענבלמשרה ו/או עובד 

 הקשור להליך המכרז. 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא  .17.3

ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות המכרז  ענבלמשרה ו/או עובד 

 בצורה מלאכותית או בכל דרך אחרת שאינה כדין.  

פעלנו בניגוד לאמור לעיל, תהיה י עמו/או מי מט ימאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אנ יהננ .18

בהליך במכרז, ו/או לא לקבל או לפסול את  ניהבלעדי, לא לשתפ הלוועדה הזכות, עפ"י שיקול דעת

במכרז ו/או לבטל בכל  יזכייתאת ו , אם יינתןיו/או לבטל בכל זמן שהוא ציון עובר שיינתן ל יהצעת

 את הסכם ההתקשרות.זמן 

 המעורב מטעמי מי וכל יועץ, שלוח, קבלןסעיף זה לידיעת כל עובד,  תוכן הבאתי כי לאשר הריני .19

 .  מנווהנובע מ המכרזיבכל דרך שהיא בהליך 

כי בסמכות ועדת המכרזים להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות  לי ידוע .20

והכל  המכרזיםבהתאם ליתר סמכויות ועדת ביטולם וקביעתם מחדש, לטפל בהסתייגויות ולפעול 

 כמפורט במסמכי המכרז.

 כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו. לטובת או בשם תמוגש האינ הצעהה .21

 .המוסמכים הגופים ידי על כדין אושרו המציע והתחייבות ההצעה הגשת .22

בהצעה  ים, המצגים וההצהרות הכלולהנתונים, כל שערכתי נאותה בדיקה ולאחר ידיעתי למיטב .23

 פרט כל מההצעה הושמט ולא יקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעהמדו, כונים, מלאיםנ םה למכרז

 .המכרזים ועדת של דעתה שיקול על להשפיע כדי בו יש אשר

אלא אם עולה אחרת מהקשר  זמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל .24

 הדברים או מהגיונם.

לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות  ידוע .25

לבקש מבתי המשפט להוציא צווי מניעה )לרבות צווי ביניים( בכל הליך משפטי בקשר עם המכרז 

 .היה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמוראו ספקאו נגד ה המטעמאו מי  זמינההמנגד 

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תאריך     חותמת
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 ותצהיר פרטים כללים של המציע – 2טופס מס'  -נספח א'

 _____________ :שם המציע 

 המוסך כתובת

 ומספר: ________________  רחוב 

 עיר _______________________: 

 _____________________:מיקוד    

 _______________________.ת.ד 

 :טלפון במוסך      ________________ 

 :מס' פקס במוסך     ______________ 

 תפקיד  ________________     וסך:  שם איש הקשר במ :________________ 

 של איש הקשר במוסך מס' טלפון נייד_________ :______________________ 

 להתכתבויות של איש הקשר במוסך דוא"ל :    ___________________________ 

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

 השירותים המבוקשים.

 מאפייני המוסך:  -תצהיר 

___________ במציע ומורשה -משמש כה , ת.ז. _____________אני, ______________

  :כדלקמןמצהיר בזאת חתימה מטעמו,  

 בעל, ____________________המציע הינו מוסך מורשה מטעם משרד התחבורה משנת:  .1

 ובתוקף. עדכני רישיון

  במוסך נכון ליום זה הינו:____________.הפעילים והתקינים  תאי עבודה מספר .2

 שלדות: כן/לא )מחק את המיותר(. ורבמוסך מותקן מתקן ייש .3

או בהסכם התקשרות אחר( תנור צבע מסוג _________. )בבעלות באורח קבע במוסך מוצב  .4

 .)מצ"ב המסמכים הרלוונטיים(

 .ב"מערכת הקרן" ובתוכנת "דאטה קאר" ניסיוןבמוסך שירותי מזכירות הכוללים  .5

 

 :החתום על באתי ולראיה
 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 אישור

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

שזיהה את עצמו ע"י  מורשה חתימה מטעם___________ _________ הופיע בפני _________,
 להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוית"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

 לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 
 

______________ 
חותמתו חתימה                                                     
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ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר – 3' מס טופס -נספח א'  

 
מרח'____________________ ת.ז. _______________ לאחר אני הח"מ ______________ 

לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  ישהוזהרתי כי עלי
 כלהלן:

אני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעם ( הספק -אני נציג ___________ )להלן 
 -הספק כי 

  1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2)כהגדרתו בסעיף עד מועד ההתקשרות ,
( לא הורשעו בפסק דין ב לחוק2החוק( הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  -להלן 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987
 או

 ב לחוק( כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי 2ספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף ה
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -עבירות )עבירה לעניין זה 
, שנעברה לאחר 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.31.10.2002יום 
[                                      למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי יש]   

                   ולראיה באתי על החתום, 

    _____________  ______________   _____________     _________________ 
 חתימה                       ת.ז  חה                          משפ שם+  תאריך                              

 
 אישור

 

________________ במשרדי  עו"דהנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני 
אשר זיהה עצמו , מורשה חתימה מטעם __________שברח'___________, מר __________ 

על ידי ת.ז. מספר ___________ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 
 "ל וחתם עליה.וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ

 
 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך
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תצהיר בדבר ניסיון רלוונטי  - 4 טופס מס' -נספח א'  
 

 תצהיר ניסיון קודם של המציע
 

_, נושא ת.ז. מס' ________, אשר משמש בתפקיד ______ מטעם ___אני החתום מטה, ______
"( לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן המציע" –המציע_________ )להלן 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

ולחייב  מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע אני מצהיר כי קיבלתי יעוץ משפטי לפיו אני .1

 את המציע בנכונות הצהרתי זו.

ל כ וכל עניין אחר הדרוש לשם מתןח האדם והיכולת, המיומנות, כ בעל הניסיון, המציע .2

 במצטבר. מסמכי המכרזב המבוקשים המפורטיםהשירותים 
שנים או יותר, במתן  5אני מצהיר כי המציע : _____________ הינו בעל ניסיון של  .3

 השירותים נשוא מכרז זה. 
( 2016או 2015 ניסיון רלוונטי באחת מהשנתיים שקדמו למכרז זה ) בעלהנני אני מצהיר כי  .4

ש"ח  200,000במתן שירותים עבור חברות ביטוח ו/או ציי רכב לרבות ענבל, בהיקף של לפחות 
 בשנה )במצטבר לכל חברות הביטוח לאותה שנה(.

התחבורה ושהרישיון  משרד מטעם רכב כלי לתיקון מורשה רישיון בעלהנני אני מצהיר כי  .5
 .תוקףב

 בעל רישיון עסק בתוקף מטעם הרשות המקומית.  הנניאני מצהיר כי  .6
מציע שהינו חברה בע"מ יציג תדפיס רשם חברות. מציע שאינו חברה בע"מ כאמור, יציג  .7

 תעודת עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה כדין.
 כדין ספרים ניהול .8

 1976-התשל"ו ,ציבוריים גופים עסקאות חוקב כנדרש האישורים כל בעל הנני כי מצהיר אני

 כמפורט להלן: (.ציבוריים" גופים עסקאות "חוק )להלן:
 יועץ או רו"ח שומה, )פקיד ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו מורשה פקיד אישור .8.1

 נוהג ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד מס(

 ,מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח

 .ההצעה הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות האישור על  .1975-ו"התשל

 ביותר הורשע לא ,ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתם ,אליו זיקה ובעל המציע .8.2

 עבירות משתי ביותר הורשע ואם מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה – כאמור

 ]נוסח הכנסה מס פקודת להוראות בהתאם במקור מס ניכוי על תקף אישור בעל המציע .8.3

 חדש[.

 לעניין 1976 -התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות לחוק ב2 סעיף בדרישות עומד המציע  .8.4

 כדין. זרים עובדים והעסקת מינימום שכר תשלום

לשנת הן  ₪( 1,000,000) מיליון לפחות של כספי מחזור בעל המציע כי מצהיר אני -כספי מחזור .9

 .2016לשנת והן  2015

בעל כתב המקצועי מטעם המציע הינו מנהל ה כי מצהיר אני -המציע מטעם מקצועי מנהל .10

 הסמכה בתחום עיסוקו של המוסך.

 הבאים: והשירותים המתקנים קיימים המציע אצל כי מצהיר אני .11

 מתקן ליישור שלדות.במוסך  .1.7.1

 במוסך קיימים שירותי מזכירות. .1.7.2
 במוסך תנור צביעה; .1.7.3
 לכל הפחות.  ( עמדות עבודה2במוסך שתי ) .1.7.4
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 :ילהלן טבלה המפרטת את ניסיוני ואת ממליצי .12

 

 
 

הטבלה  ים.ומאומת הינם נכונים לעיללרבות בטבלה שאני מצהיר כי הפרטים בכל המכרז 
 על פי סדר כרונולוגיהשירותים המבוקשים, או דומה להם ניסיון המציע בתחום  ת אתרטמפ

  יתן לצרף טבלה בנוסף לטבלה שלעיל(.)נ
 

 
 :החתום על באתי ולראיה

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 אישור

 
אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום 
_________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. כן, אישר בפ
 

______________ 
חותמת+  חתימה  

שם החברה  מס"ד
 נו)לה נית

שירותים ה
 (המבוקשים

 ממשלתי
 כן/לא

שנת 
מתן 

 השירות 
 

היקף כספי 
של 

השירות 
 לשנה

 (₪)באלפי 

סוגי 
שירות 
)עפ"י 

מספרי 
הסעיפים 
המנויים 

 2 בסעיף
 להזמנה(

איש 
הקשר 

לו בגוף 
 ניתנו

  השירותים

מס' 
טל' 

במשרד 
ומס' 
טל' 
 נייד

כתובת 
דואר 

 אלקטרוני

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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 אישור רו"חוהצהרה על מחזור הכנסות  5 -טופס מס'  -נספח א'
 

בדבר מחזור הכנסות הצהרה  

ואשר מוסמך למסור תצהיר  _______ מכהן כ___________ במציעאני הח"מ ______________ ת.ז. ________

תמך על הדוחות הכספיים של המציע הן הממוצע של המציע, בהס ממוצע מחזור ההכנסותזה מטעם המציע, מצהיר כי 

 .לפחות ₪ 1,000,000שווה ל  2016שנת והן ל 2015ת שנל

 

   
 חתימה וחותמת שם מלא תאריך

 

 

 

 אישור
המציעשל  שנהאישור על מחזור הכנסות ל  

המציע, ___________________, אנו, רו"ח ____________, בדקנו את  ובהסתמך על ספרי החשבון של לבקשתכם

והרינו לאשר כי  2016 והן בשנת 2015 בשנת הן מחזור ההכנסות של המציע המצוין לעיל, _________________, 

של המציע עמד ע"ס מחזור ההכנסות  31.12.2016עד ליום  01.01.2016וכן  31.12.2015עד ליום  1.1.2015לתקופה שבין 

  לפחות. ₪ 1,000,000של 

 

  

  

    
רו"ח –שם מלא  שם משרד רו"ח תאריך  חתימה וחותמת 
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 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות – 6 טופס מס' -נספח א'

 העובדים לגבי ,זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הנני כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 בחוקי זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר ,האמורים השירותים במתן ידי על שיועסקו

 לרבות ,לעת מעת שישונו כפי או/ו ההסכם חתימת בעת שהם כפי ,להלן המפורטים העבודה

 .המוארכת ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים

o 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שרות חוק. 
o 1959 – א"תשי ,והמנוחה העבודה שעות חוק. 
o 1976 – ו"תשל ,מחלה דמי חוק. 
o 1950 – א"תשי ,שנתית חופשה חוק. 
o 1954 – ד"תשי ,נשים עבודת חוק. 
o 1965 – ו"תשכ ,ולעובד לעובדת שווה שכר חוק. 
o 1953 – ג"תשי ,הנוער עבודת חוק. 
o 1953 – ג"תשי ,החניכות חוק. 
o 1951 – א"תשי (לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק. 
o 1958 – ח"תשי ,השכר הגנת חוק. 
o 1963 – ג"תשכ ,פיטורין פיצויי חוק. 
o 1995 – ה"תשנ (,משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 
o 1987 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק. 
o 2002 – ב"התשס (,עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 
o 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שירות חוק. 

 

 :החתום על באתי ולראיה
 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 אישור

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

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא 
ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. יעשה כן, אישר בפ  

 
______________ 

חותמת+  חתימה  
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  ורשי החתימה של המציעמ - 7טופס מס'  -נספח א'
  שם  המציע .א

 

  המס' המזהה )ת.ז., מספר חברה, מס' עמותה( .ב

 

  סוג התארגנות )עצמאי, חברה, עמותה(   .ג

 

  תאריך התארגנות .ד

 

 שותפות( : של חברה/שמות הבעלים )במקרה  .ה

 

 

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: .ו

 

 

  שם המנהל הכללי .ז

 

  שם איש הקשר למכרז זה .ח

 

  מען המציע )כולל מיקוד( .ט

 

  טלפונים .י

 

  פקסימיליה .יא

 

  כתובת דואר אלקטרוני .יב

 
   

המציעחתימה וחותמת  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך  
 

  אישור

)כשהמציע הוא תאגיד משפטי, שותפות וכיו"ב(   

 _______________, עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה  אני הח"מ 
וכי הם חתמו ולחייב אותה ____________ מוסמכים לחתום בשם __________________ת.ז. 

 על מסמך זה בפני. 
   

המציעחתימה וחותמת  שם מלא של רו"ח / עו"ד תאריך  
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 והיעדר ניגוד ענייניםשמירה על סודיות תצהיר  - 8 טופס מס' -נספח א'
 במסגרת שירות ליתן מתעתדים אשר במציע המקצועיים העובדים והן אני הן כי בזאת מצהיר הח"מ אני

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים המכרז
 המציע. של הבעלים ואני הואיל:

 עובדיו, לרבות השירותים נותן כי בתנאי השירותים נותן עם להתקשר הסכימה וענבל  והואיל:

 בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו אחר אדם וכל משנה קבלני

 לשמירת הדרוש כל לעשות השירותים נותן התחייבות סמך על וכן זו התחייבות להוראות

 ן.להל כהגדרתו המידע סודיות
 לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

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

 כהגדרתה ידיעה או חרי/עסקימס סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית, חומר, דעת, חוות

 או הציבור לכל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1977-תשל"ז ין,העונש לחוק 91 בסעיף

 הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם בקשר או לידיעתי שהגיע מידע

 בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול הכללש למידע

 מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין רישי בין מידע ורגלא העשוי אחר ואמצעי כלי

 (."המידע" )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים, האמור,
 אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 ענבל נציג אישור תשגה ללא ההסכם לעניין המוסמכים ענבל יגילנצ מלבד כלשהם גוף או

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

 הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 – תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף לפי

 .1981-התשמ"א
 כדלקמן: חוזרת ובלתי מותנית בלתי התחייבות ענבל כלפי מתחייב אני לזאת, אי

 הימנה. נפרד בלתי חלק המהוו זו להתחייבות המבוא .1

 השירותים. ממתן הנובע או הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .2

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

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

 דרך בכל לנצל, חריםלא לאפשר או לגרום לא וכן לעיל לאמור בהתאם שלא אחר עצמי ששימו

 המידע. את שהם אופן או

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

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

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

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

 .גורם לאף 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 תלרבו זה, התחייבות

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה הנדרשים הזהירות

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

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

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

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

 אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור

 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 ילידי או לחזקתי שהגיע לכם, השייך או

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

 מידע. של או אמורכ חומר

 כתב שלפי בחובותיי 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 לקרובש או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר

 עסיקימ או שאני לקוח של ינויענ גם וכן הצבעה בזכות או מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת

 אחר"(. "עניין )להלן: צגים/מייעצים/מציעיםימי בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי או
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 עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל .10

 או ליש 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

 ו/או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .11

 כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, הקשור ו/או ברשותכם הנמצא

 בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי ירמצה הנני שלעיל. הסודיות חובת הפרת בגין אישית

 וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה מהווים לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת

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

 זה. התחייבות כתב פי-לע 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

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

 .הסכם או דין כל פי על לענבל

 

 

 

 
 :החתום על באתי ולראיה

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 אישור

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

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

 נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 
 

______________ 
חותמתוחתימה    
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תצהיר בדבר העדר הרשעות -9טופס מס'  – א'נספח   

 
  המציעתצהיר בדבר היעדר הרשעות, כתבי אישום וחקירות פליליות של 

חתימה אני הח"מ, ________________________, נושא ת.ז. _________________, מורשה 

מטעם ____________________, בעל מס' רישום )עוסק מורשה/תאגיד, ת.ז( ____________ 

"(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים המציע)להלן: "

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 
בטופס מספר וכן בעל זיקה לו כהגדרתו בסעיף זה ומנהליו, לרבות איש הקשר שהוגדר  המציע .1

בהסתמך על הצהרותיהם  - מציעוכן עובדי ה בהסתמך על תצהיריהם -"( איש הקשר)להלן: " 2

לא הורשעו בפסק דין חלוט בשבע השנים האחרונות, לא עמדו כנגדם כתבי אישום בשבע  –

ים ועומדים כנגדם כתבי אישום וכן לא נחקרו על ידי משטרה או השנים האחרונות ולא תלוי

כל זאת באחת או יותר מן העבירות  –רשות חוקרת אחרת תחת אזהרה בשבע השנים האחרונות 

על פרקיו השונים ו/או על פי  "(חוק העונשין)להלן: " 1977-חוק העונשין, התשל"זהמפורטות ב

 כל דין אחר.

וכי  מקום העסקתיידוע לי כי מסירת הצהרה כוזבת עלולה לגרום לנקיטת צעדים נגדי ו/או נגד  .2

עליי לומר את האמת בהצהרתי זו וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 לרבות סנקציות בגין ניסיון לקבלת דבר במרמה ומסירת הצהרה כוזבת.

 

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת. יו שמי, זו חתימתאני מצהיר כי זה .3

 

 תאריך: __________ שם המצהיר: ____________________ חתימת המצהיר: _________

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 
 

 אישור
, אני הח"מ, ______________, 1971-הראיות ]נוסח חדש[, התשל"אלפקודת  15בהתאם לסעיף 

עו"ד )מ.ר __________( מרחוב __________________ מאשר/ת כי ביום ____ בחודש _____ 
ידי ת.ז. מס' -שנת _____ הופיע/ה בפניי במשרדי מר/גב' _____________, שזיהה עצמו על

אחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, , ולהמציע___________, המוסמך לחתום בשם 
וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה 

 בפניי.
______________  _______________  _________________ 

 חתימת עורך הדין        חותמת                                 תאריך
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מודל  - שאינו נתמך על ידי מערכות מידע והמערכת הממוחשבתמודל העבודה  -נספח ג' 

 והמערכת הממוחשבתמך על ידי מערכות המידע של ענבל עבודה הנת

 ענבל של המידע מערכות ידי על הנתמך  מודל עבודה .1

בצירוף תמונות  זין למערכת הממוחשבת את העבודות והחלפים הנדרשים לתיקון הרכבהמוסך י .1.1

 הנזק. 

 הצעת תיקון המוסך טרם תיקון הרכב. השמאי יאשרו במערכת הממוחשבת את בקר ענבל ו/או  .1.2

 שאינו נתמך על ידי מערכות המידע של ענבל מודל העבודה .2

 ימתין המוסך להגעת שמאי מטעם ענבל.עם הגעת הרכב לתיקון במוסך  .2.1

 הרכב. יחל התיקון של לאחר בדיקת השמאי ואישורו בלבד   .2.2

 . שמאי דוח הוצאת לשםלאחר סיום התיקון תועבר החשבונית לשמאי  .2.3

 המערכת הממוחשבת .3

בחירת מק"טים  . המערכת מאפשרתחלפיםמחירי  אוכפתבמערכת הממוחשבת משולבת מערכת 

של חלפים מקוריים  מק"טים מזיןמתאימים או שימוש במסך תמונות לחלקי הרכב מהמערכת. המוסך 

המערכת מציגה חלפים מקוריים  .בלבד ועל בסיסם תחזיר המערכת חלפים תחליפיים מתאימים

 (. נםוחלפים תחליפיים )במידה ויש

הקיים  העבודה  מודלו ענבל של המידע מערכות ידי על הנתמך אני מאשר כי קראתי את מודל העבודה

ת וכי אפעל על פי הנחיות אלו ואלו בלבד ללא כל חריגה ו/או שינוי בוהפעלת המערכת הממוחש כיום

המאפשרת לי לפעול לשם  בכל דרך שאינה בהתאם לנספח זה אלא אם אקבל הוראה בכתב מענבלו/או 

 כך. 

__________________       ____________________   ____________________  _________ 

 + משפחה                                    ת.ז                                    חתימה וחותמת תאריך              שם    
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 תצהיר בדבר מוסך משנה -נספח ד'

 לכבוד:

 ענבל חברה לביטוח בע"מ 

 הנדון: הצהרה בדבר מוסך משנה

 

אני החתום מטה, _______, נושא ת.ז. מס' ________, אשר משמש בתפקיד ______ מטעם 

"( לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן המציע" –המציע_________ )להלן 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

מסור תצהיר זה בשם המציע, ולחייב את אני מצהיר כי קיבלתי יעוץ משפטי לפיו אני מוסמך ל .1

 המציע בנכונות הצהרתי זו.

.מ ע.פ/ ח, _______________ מטעמי המשנה מוסך עם התקשרתי בחוזה מחייב, חוקי ותקף .2

 הצעות להציע להזמנה 2 בסעיף כאמור הסעיפים אספקת לטובת וזאת_______________, 

 . ________, ________, ________: _________, ________, הסעיפים רשימת וזוהי

שהינו  הנדרשנוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה בתחום העיסוק מ מוסך המשנה .3

.__________ 

 ובעל רישיון בתוקף.מורשה מטעם משרד התחבורה  מוסך המשנהבדקתי כי  .4

כמי שנתן את  בכל מקרה אחשב כי, אני מצהיר כי אני מבין ויודע, לפי ייעוץ משפטי שקיבלתי .5

מוסך א באחריות המלאה בגין השירות שניתן, גם אם בוצע בפועל באמצעות אשוהשירות 

 . שנה יהיה בתנאים ובזמנים החלים עלייוכל טיפול באמצעות מוסך מ המשנה

יל את מלוא האחריות הפרת כל התחייבות עפ"י הזמנה זו על נספחיה על ידי מוסך המשנה תח .6

 כל טענה בעניין זה.לי ד לא תעמווהסעדים כלפי ו

 

  תעודת מוסך מורשה משרד התחבורה מטעם מוסך המשנה. מצ"ב 

 

על פי  י, כדי לגרוע מאחריותמוסך המשנהבאמצעות  שאספקהשירותים מאין באספקת חלק  .7

ובכל מקרה האחריות במלואה  ובהתאם לכל דין על נספחיו 02/2017הצעתי במסגרת מכרז מס' 

  חלה עליי.

  -אי קיזוז ואי תשלום המזמינה למוסך המשנה .8

ואני מצהיר כי אשלם למוסך המשנה למוסך המשנה  מכםכל תשלום  אבקש לא להעביר .8.1

  את כל התשלומים המגיעים לו, בקשר עם מתן השירותים המבוקשים.

חלה עליי ואין בה כדי לגרוע מאחריותי באיכות למוסך המשנה  ית רכבהאחריות בהפני .8.2

  וזמן השירות אליהם התחייבתי. 

מוסך המשנה מצוי באותה העיר בה הגשתי הצעתי ובמידה וכתובתו תתחלף, חלה עליי החובה  .9

 שעות ממועד הגילוי.  24לעדכן בכך את ענבל, בתוך 

היכולת, המיומנות, כח  בעל הניסיון, מוסך המשנה עומד בכל האמור במסמכי המכרז והינו .10

 . להזמנה 2נויים בסעיף המהשירותים  האדם וכל עניין אחר הדרוש לשם מתן
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כל האחריות, באופן מוחלט וללא כל סייג, בגין כל מעשה ו/או מחדל הקשור אני מצהיר כי  .11

במישרין ו/או בעקיפין למוסך המשנה, תחול עליי במלואה ואני מוותר בזאת וויתור מלא 

  פי בגין כל טענה בעניין זה. מוחלט וסו

_____________   ___________   ___________   ___________   ___________ 

 תאריך                  שם+משפחה             תפקיד                    ת.ז               חותמת+חתימה

 

 אישור
, אני הח"מ, ______________, 1971-התשל"אלפקודת הראיות ]נוסח חדש[,  15בהתאם לסעיף 

עו"ד )מ.ר __________( מרחוב __________________ מאשר/ת כי ביום ____ בחודש _____ 
ידי ת.ז. מס' -שנת _____ הופיע/ה בפניי במשרדי מר/גב' _____________, שזיהה עצמו על

עליו להצהיר את האמת ___________, המוסמך לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי 
וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה 

 בפניי.
 
 
 

______________  _______________  _________________ 
 חתימת עורך הדין       חותמת                                 תאריך

 

 


