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 1 פרק

 כללי .1

לות מלאה הינה חברה ממשלתית בבע ,("המזמינה" או/ו" ענבל: "להלן) מ"בע לביטוח חברה ענבל .1.1

של ממשלת ישראל ושל גופים ציבוריים. החברה מתמחה  ביצועיתשל המדינה, המשמשת זרוע 

 במתן שירותי ייעוץ וכיסוי ביטוחי ושירותי ניהול מגוונים, ומסייעת למשרד האוצר במימוש יעדיו.

 במסגרת זו עוסקת הסוכנות"(. הסוכנות)להלן: "מנהלת את סוכנות הנסיעות הממשלתית  ענבל .1.2

  .בנושא שירותי נסיעות לחו"ל למשרדי הממשלה ולגופים ציבוריים

ותחזוקה של  , הטמעהלאספקה 01/2019' סמ הליךב ,הצעות תפונה בזאת בהזמנה לקבלענבל  .1.3

ובגבולות אחריות כפי  ,בתנאים, בהיקף הכלו"( השירותים המבוקשים)להלן: " GDS מערכת

 "(.ההזמנה" ו/או "י ההזמנהמסמכשיפורטו בהמשך במסמכי ההזמנה )להלן: "

 הגדרות .1.4

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:

 ."מבע לביטוח חברה ענבל ענבל ו/או המזמינה

 אתר האינטרנט של ענבל
 אשר מ"בע לביטוח חברה ענבל של הרשמי האינטרנט אתר

 .www.inbal.co.il :כתובתה

 .ענבל של המכרזים ועדת םועדת מכרזי

 .אגף סוכנות הנסיעות בענבל סוכנות הנסיעות

 מציע ו/או החברהה
הגיש ש, GDSמערכות  של ואחזקה הטמעה, בפיתוח העוסק גוף

 הצעה כנדרש להלן. 

 הזוכה/המציע החברה
הזוכה,  כהצעהעל ידי ועדת המכרזים  הנבחר הצעתו אשר מציע

 .מענבל זכייה הודעת קיבלו

  להתקנה בענבל. המוצעת בגרסה GDS מערכת וצעתהמ המערכת

http://www.inbal.co.il/
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 . ה/ או כל מי שימונה מטעמו בענבל מנהלת סוכנות הנסיעות מטעם ענבל  מקצועיאחראי 

 מטעםליך העל ה אחראי

 ענבל
 ."דעו, שירה אלון

 

 
  להליך זמנים ותלוח .1.5

 הפעילות מועד

 ההליךמועד פרסום  2019בינואר,  51, יום שלישי

 
  2019בינואר,  27, יום ראשון

  11:00בשעה: 

 בחברת ענבל 4בחדר ישיבות קומה 

 

 מועד מפגש מציעים

 על דרך הגשת תמפורט דרכהמפגש המציעים יכלול ה 

 נספח ב' )נספח התמורה(. ההצעה ובפרט דרך הגשת

  עד אישור השתתפות במפגש המציעים יש לשלוח

 לדוא"ל: 0021:, בשעה 9201 בינואר 24לתאריך 

inbal.co.ilm0119@. 

  יובהר כי ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך

 איננה מהווה תנאי להגשת ההצעה.

 2019בפברואר,  03יום ראשון, 
 12:00בשעה: 

 שאלות הבהרה הגשת מועד אחרון ל

  2019, באפריל 10, יום רביעי
 14:00בשעה: 

 מועד אחרון להגשת ההצעות 

מהמועד האחרון להגשת  ימים 120
אופציה להארכת  למזמינה ות.ההצע

  .נוספים ימים 90-בתוקף ההצעה 

 תוקף ההצעה 

  

 המנוייםהמזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים 

, ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה באתר ענבל למציעים פורסםלעיל, בהודעה שת

 בקשר לכך.

 ותההתקשר תקופת .1.6

 36 תהיה ,קהוחזת שירותי קבלת תקופת לרבות, ההתקשרות עם המציע הזוכה תקופת 1.6.1

"תקופת להלן: )ידי הצדדים -על החוזה על החתימה החל ממועד)שלוש שנים(  חודשים

 .("התקשרותה
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 תקופת את להאריך ,ולצרכיה הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף רשאית, תהיה בלבד ענבל 1.6.2

 תקופות" :להלן) חלקם או כולם ,שנים( שש) נוספים חודשים 72 עד של לתקופה ההתקשרות

  ."(ההארכה

 ההסכם הוראות יחולו, תמומש וכאשר אם, המוארכת ההתקשרות בתקופת כי יובהר 1.6.3

 .המחויבים בשינויים, לתמורה הנוגעות הוראות לרבות, המקורי

 תקשרותהה הסכם את להביא הזכות למזמינה כי בזה מוסכם, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 1.6.4

 מוקדמת הודעה כך על שניתנה ובתנאי, נימוק בכל צורך וללא שהיא סיבה מכל, סיום לידי

 .ומראש בכתב ימים 60 של

 מציעים מפגש קיוםו ההליך מסמכי פרסום .1.7

 ו/או הבהרות ו/או מועדים עדכוני ויהיו במידה ענבל. באתר יפורסמו המכרז מסמכי 1.7.1

 ענבל את משפטית יחייבו אלו ורק ענבל באתר יםהשינוי יפורסמו המכרז, במסגרת תיקונים

  המציעים. ואת

 ענבל לאתר כנסילה ,הליךה משלבי שלב ובכל הצעתו הגשת טרם ,החובה חלה המציע על 1.7.2

 ידי על שיבוצעו וככל אם עדכוניםהו הבהרותה ,השינויים בדבר שוטף באופן ולהתעדכן

 ואכן במידה ,עדכוניםהו הבהרותה ,לשינויים בהתאם הצעתו את יגיש לא אשר מציע .ענבל

 .להיפסל עלולה הצעתו ,פורסמו

 ההצעה למילוי והדרכה מציעים מפגש יתקיים 11:00 בשעה: 2019 בינואר, 27 בתאריך 1.7.3

 על זה במפגש השתתפות תחוב אין כי מבהירה המזמינה .ענבל בחברת 4 קומה ישיבות בחדר

 ההליך. מורכבות אורל זה למפגש להגיע מומלץ אולם ,ההצעה את להגיש מנת

 לדוא"ל: 12:00 בשעה ,2019 בינואר 24 לתאריך עד לשלוח יש זה במפגש השתתפות אישור 1.7.4

IL.CO.INBAL0119@M. 

 הקשר שתא .1.8

 הליך במסגרת פנייה כל .אלון שירה עו"ד היא זה למכרז שורהק בכל המזמינה מטעם הקשר אשת

 ייעשו זה הליך בגין הפניות כל .IL.CO.INBAL0119@M:"להדוא לכתובת בלבד בכתב תעשה זה

 הגיעה שהפנייה לוודא החובה המציע )על לעיל המצוין המייל באמצעות בלבד בכתב הקשר לאשת

 המבוקש(. ליעד

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.9

 03 לתאריך עד וזאת ל"הנ האלקטרוני הדואר באמצעות בכתב תוגשנה המציעים שאלות 1.9.1

 יפורסם אשר ההבהרות במכתב תפורסמנה לשאלות תתשובו .12:00בשעה: 2019 בפברואר,

  .ענבל באתר
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 אשר תשובה או/ו תוספת או/ו עדכון או/ו תיקון או/ו שינוי או/ו הבהרה רק כי בזאת מובהר 1.9.2

.והמציעים ענבל את יחייבו בכתב ענבל י"ע ייערכו

 ההצעות מסירת .1.10

 הכללית להצעה אחת מעטפה) סגורות מעטפות בשתי, להלן כמוגדר, ההצעות את להגיש יש 1.10.1

 - נוספתיוכנסו למעטפה  אשר, (נספח ב' הצעה כספית - העלות למרכיב נפרדת ומעטפה

  כמפורט בהמשך. ,שלישית

 בבית המזמינה במשרדי הנמצאת המכרזים לתיבת במסירה ידנית בלבדההצעה תוגש  1.10.2

)למעט  09:00-16:00 השעות ביןה' -'א בימים, התעופה שדה קריית, 3 הערבה ברחוב, ענבל

 14:00בשעה:  2019, באפריל 10, מיום רביעי יאוחר לא(, המועד חול וימי חגים, חג ערבי

 (. "ההצעות להגשת האחרון המועד": להלן)

עבור  GDSאספקה ותחזוקה של מערכת  -  01/2019ס' הליך מעל המעטפה יש לציין: "

 ".שירה אלוןעו"ד לידי  - סוכנות הנסיעות הממשלתית

 .  ההליך במסגרת תבחן לא ההצעות להגשת האחרון המועד עד תתקבל לאש הצעה כל 1.10.3

 הצעתו את יגיש ,הליךב להשתתף ומעוניין להלן המפורטים התנאים על העונה מציע 1.10.4

 כדלקמן:
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 על ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין ייהעל -כספית( הצעה) 1 'מס מעטפה 1.10.4.1

 עבור  GDS מערכת של ותחזוקה אספקהל 01/2019 'מס הליך" :המעטפה גבי

  ".כספית הצעה -1 'מס מעטפה - סוכנות הנסיעות הממשלתית

 להלן. 5 בפרק כמפורט הכספית הצעתו של אחד העתק המציע יכניס זו מעטפהל

 על ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין יהעל - (הליךה מסמכי) 2 מס' מעטפה 1.10.4.2

 עבור  GDS מערכת לש ותחזוקה לאספקה 01/2019 'מס הליך" :המעטפה גבי

  ".הליךה מסמכי - 2 מס' מעטפה - סוכנות הנסיעות הממשלתית

 להלן. 5 בפרק כמפורט המסמכים יתר מכל אחד העתק המציע יכניס זו מעטפהל

 של ותחזוקה לאספקה 9/20101 'מס הליך" המציע יציין יהעל - 3 מס' מעטפה 1.10.4.3

  ".סוכנות הנסיעות הממשלתית עבור  GDS מערכת

 כשהיא ויגישה 2 'מס מעטפה ואת 1 'מס מעטפה את המציע יכניס זו למעטפה

 .המציע זהות על המעידים חיצוניים זיהוי סימני כל חסרת

 לכך ובהתאם ,הליךה מסמכי לשאר הכספית ההצעה שבין הפרדהל המציע לב תשומת

 או העתקים לרבות ,כלשהם כספיים נתונים 2 'מס במעטפה לכלול אין כי מובהר

 .הממנ חלק כל או ,הכספית ההצעה טופס של םצילומי

 לא ,לעיל שנקבעו והשעה למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש 1.10.5

 המכרזים, חובת לתקנות )ב(20 משנה תקנת להוראות בהתאם תידונה ולא תתקבלנה

 איחור בשל ההצעה פסילת יתסוגי כי להדגיש נבקש "(.התקנות" )להלן: 1993-תשנ"גה

 /אוו תביעה /אוו טענה כל מלהעלות מנועים יהיו המציעים לערעור. ניתנת אינה בהגשתה

 כתוצאה /אוו זה בעניין ענבל של סמכויותיה הפעלת עם בקשר ,שהן וסוג מין מכל דרישה

  .כאמור סמכות הפעלת של מהשלכותיה

 ההצעה תוקף .1.11

 בכפוף, נוספים ימים 90 /אוו הצעות להגשתמהמועד האחרון  ימים 120 הינותוקף ההצעה 

 .ענבל מאת ומראש בכתב להודעה

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.12

, כפי שתמצא לנכון, המוחלט והבלעדי , על פי שיקול דעתהבכל עת רשאית המזמינה 1.12.1

, להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה הליךה תנאילשנות את 

 י מדיניות/נהלים וכו'.אחרת ו/או עקב שינו מערכתית/ מקצועית/

ההצעה בעל  אתבשים לב לאמור לעיל, מודגש בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל  1.12.2

כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר הניקוד הגבוה ביותר ו/או 

לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון, ו/או להחליט שלא להיענות להצעה  חוזהב
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את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה וכל פעולה נוספת  כלשהי ו/או לבטל

וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית/מערכתית/אחרת ו/או  שתמצא לנכון,

 עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם  1.12.3

שאיננה שלמה ו/או ברורה ו/או  ו/או תי סבירהבל הצעה הינה המכרזים ועדת לדעת

ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או , הליךשאינה ערוכה על פי דרישות מסמכי ה

 תביעות בקשר לכך. 

המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או  1.12.4

או הסברים ו/או לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/

השלמות ביחס להצעתו של המציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת 

זה, ולרבות לצורך הוכחת  הליךכל מסמך, אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי 

עמידת המציע בתנאי הסף, ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף 

 האחרון להגשת הצעות.  למועד נכוןותחולה 

זה  הליךהמזמינה שומרת לעצמה את הזכות לוותר על קיום דרישה או תנאי מתנאי  1.12.5

 .הוהכל לפי שיקול דעת ,אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון

 הזוכים המציעים מספר .1.13

כפוף לשיקול והכל ב אחד זוכה מציע עם להתקשר ענבל בכוונתלפגוע באמור לעיל,  מבלי 1.13.1

 דעתה הבלעדי של המזמינה ובכפוף לצרכיה ביום הבחירה.

תתבצע על ידי ענבל, אשר תהיה רשאית )אך לא חייבת(,  כהההצעות ובחירת הזו בדיקת 1.13.2

  מטעמה.  ומומחים חיצונייםביועצים כך  לשםלהיעזר 

 לבש אם, זוכה מציעמפרישת  כתוצאה)אם  הצורך שיעלה ככל, האמור מן לגרוע מבלי 1.13.3

 למציע לפנות הזכות שמורה למזמינה( אחרת סיבה כל בשל או ענבל"י ע יהיהזכ ביטול

 מנת על וזאת והצעתו לא הוכרזה כזוכה בהליך, , עמד בתנאי הסףשהשתתף בהליך

 כי יובהר. המציע של להסכמתו בכפוף והכל המבוקשים השירותים למתן עמו להתקשר

המציעים שלא זכו  מקום הגבוה ביותר מביןב שדורג המציע אל ענבל תפנה אלו במקרים

 לפעול המכרזים וועדת של התחייבות משום באמור אין, האמור מן לגרוע מבליבהליך. 

 והכל הסף בתנאי שעמדו אחרים למציעים לפנות, ולענבל שמורה הזכות לעיל כאמור

 .צרכיה ולפי הבלעדי דעתה שיקול פיל

  משנה קבלני .1.14

 יכולותיוהזוכה בהתחשב ב המציע בחירת היא זה הליך של מטרתו כי במיוחד מודגש 1.14.1

. מסיבה זו, ככלל, לא תאפשר ענבל למציע להעניק לה את השירותים האישיים וכישוריו

 את לאפשר הזכות את לעצמה שומרת ענבל, זאת עםבאמצעות ספקי משנה )קבלנים(. 
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 תהא, ורכאמ במצב. משנה קבלני באמצעות, מהם חלק או, השונים השירותים קבלת

או שלא לאשר, מתן , ולאשר שונים ופרטים מסמכים המצאת לדרוש ענבל רשאית

כן תהא  או קבוצת בני אדם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. מסויםהשירות בידי אדם 

 השלישי הגורם שלרשאית ענבל לדרוש כתנאי להסכמתה כאמור את התחייבותו בכתב 

כפי שתמצא ענבל  ףתנאי נוסניגוד עניינים, וכן כל , הצהרה על סודיותשמירה על לעניין 

 לנכון. 

בכל מקרה ובכל מצב, לא תתאפשר קבלת שירותים על ידי קבלני משנה ללא מתן אישור  1.14.2

 מראש ובכתב מאת המזמינה. 
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 2  פרק

 המבוקשים שירותיםגדרת הוה המערכת פירוט .2

ם הנדרשים מהמציע הינם כדלקמן במצטבר מבלי לגרוע  מהאמור בכל מקום אחר במסמכי מכרז זה, השירותי

כל ל המתאימה GDS מערכת להציע המציעים על, "(השירותים המבוקשים" ו/או "השירותים)להלן: "

  :להלן דרישותה

 סעיף מס' נושא

דרישות 

 כלליות

  להזמנת שירותי תיירות. *הנדרשת להיות מערכת גלובלית המערכתעל  1

  מיעדים שונים ברחבי העולם. שירותי תיירות מערכת המאפשרת הזמנת -גלובלית*

את כל הפעולות  הגבלה וללא עצמאי באופן לבצע הנסיעות לסוכן תאפשר המערכת 2

  המפורטות להלן, במצטבר:

 טיסות דוגמת שירותים מגווןשל  ולקבוצות בודד לנוסע ותמחור הזמנות ,חיפוש 

הזמנת , רכבהשכרת , ןמלו חדרים בבתי הזמנת, Low Cost טיסות, סדירות

 וגם; רכבת כרטיסי

 שירותים תהוספ, ןביטולשינוי בהזמנות,  של כל השירותים הנ"ל, לרבות כרטוס 

 וגם; והושבה מטען דוגמת נלווים

  בגין השירותים תשלוםביצוע. 

 נגישה וזמינה לסוכן הנסיעות בכל עת( WEBאינטרנטית )על המערכת להיות מערכת  3

  .ומכל מקום

 Passive) התעופה חברות מול ישירות הוזמנו אשר טיסות של הזנה תאפשר רכתהמע 4

Segment).  

  .ליעדים השונים (ויזות) אשרות כניסהמאפשרת לקבל מידע על הצורך ב מערכתה 5

 Time ,בהושבה שינוי, המטוס סוגשינוי , טיסה שעות שינויתריע לסוכן על ת המערכת 6

Limit הזמנה סטטוסו.  

המחירים הקבועים בהסכמים של ענבל את ן בעת תמחור טיסה המערכת תציג לסוכ 7

 . י המערכתמחירל בנוסף וזאת ,עם חברות התעופה

שעות  24 -במהלך שבעה ימים בשבוע והפועל  טלפוני תמיכה מערך קיים למציע 8

 .ביממה, לאורך כל השנה )מלבד יום כיפור(

 תמיכה ולספק ענבלבסוכני הנסיעות ל יים הכשרהאחר זכייתו, לקהמציע מתחייב ל 9 

למזמינה במסגרתה יוצבו נציגי המציע במשרדי סוכנות הנסיעות,  on-site טכנית

 בהתאם לדרישת הסוכנות.  ,חודשיםשלושה במשך 
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דרישות 

 טכניות

  .פי סוכן ומשרד-על של משתמשי המערכתניהול הרשאות המערכת מאפשרת  10

 .שעות 3עד  -תקלות במערכת התאוששות מ זמן 11

למערכת אפשרות להתממשק מול מערכת ניהול משרד "גלבוע" ומערכת ניהול  21

 . ComBTASשל חברת  TAS -התקשרות עם לקוח 

 המערכת בעלת יישום המרת שערי חליפין. 31

ים שבוטלו על ידי חברת ביטול אוטומטי של טיסות עם סגמנטהמערכת בעלת יישום ל 41

  .( HXופה )דוגמת סגמנטהתע

 הנסיעות סוכנותבמערכת המוצעת עבור  מותאמים פתרונות פתחלהמציע בעל יכולת  51

 .דרישה פי על ,בענבל

 המערכת תומכת באינטרנט אקספלורר או כרום.  16

 :על המערכת לעמוד בדרישות אבטחת מידע הכוללות, בין היתר 17 

 .של מדינת ישראלעמידה בתנאי חוק הגנת הפרטיות . 1

 ,משתמש וסיסמאשם משתמשים רשומים יזוהו באמצעות  מנהלי המערכת/. 2

 .נגיש באופן סיסמא החלפת תאפשר המערכת

 :על סיסמאות המערכת להיות חזקות

  וים לפחותתו שמונהבעלות 

 קומבינציה של אותיות, מספרים ולפחות תו אחד מיוחד 

  קודמותסיסמאות  שלושישמרו 

 יום 180 -בגדר חובה אחת לות של מנהלי המערכת היא החלפת סיסמא 

  אשר תוחלף עם הכניסה הראשונה למשתמש מזוהה תשלח סיסמא זמנית

 למערכת

 שחזור סיסמא על ידי כתובת דוא"ל 

 ו בקוד גלוי ולא ישמרו בקוד גלויסיסמאות לא יעבר 

  על יכול להתבצע מנעילה שחרור  ,ניסיונות כושלים שלושהנעילת משתמש לאחר

 ידי מנהל המערכת בלבד.

 טיסות

 

 : כוללת יישומים אוטומטיים לטיסות, כמפורט להלן מערכתה 18

 ו  כרטוסקביעה אוטומטית של מועד ה- Time Limit. 

 חלוקה אוטומטית ל-Q  הסוכנים.  

 הזמנות שנעשות בשיטת מנוע אוטומטי להעברת Online Booking  ל-Q  

  וס.ייעודי להמשך טיפול בהזמנה וכרט
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 . DOCS-ו המאפשר הטענה של שמות נוסעים, מספרי  טלפון  (Script) למערכת מסך 19

 .re issue -מחדש אחרי שינויים  כרטוס  (Script)מסך המערכת בעלת 02

בכרטיס הטיסה דוגמת  תוספות שונותכרטוס להזמנה ו (Script) מסךהמערכת בעלת  12

 .הושבה, מזוודה ועוד

בתי 

 מלון

 המערכת תבצע חיפוש מלונות, לכל הפחות, בהתאם לפרמטרים הבאים: 22

 ;תאריך 

 ;יעד 

 ;כתובת 

 ;דירוג המלון 

 ;שירותים נלווים כגון ארוחות 

  .מחיר 

 המערכת מתחייבת לעלות המלון במועד ההזמנה. 32
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 3 פרק

 הסף תנאי .3

פסילה על הסף של ההצעה. יובהר כי יש לצרף להצעה את לוי כל הדרישות כמפורט להלן עלול להביא ליאי מ

כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף. כל שינוי או תוספת שייעשו 

במסמכי הפניה המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי 

 ים לגרום לפסילת ההצעה.או בכל דרך אחרת, עלול

במועד האחרון להגשת  במצטבר כל התנאים הבאיםב, ציע בעצמוהמהינו עמידת  הליךסף להשתתפות ב תנאי

 : הצעות

 .לעיל, במלואם 2המציע והמערכת המוצעת בכל התנאים המפורטים בטבלה בסעיף  תעמיד 3.1

 מוצעתה המערכתוכי  לעיל 2בפרק  המפורטיםאת כל השירותים  ספקיש ביכולתו להמציע יצהיר כי 

 .על ידו עומדת בכל הדרישות כמפורט שם

(. "חוק עסקאות גופים ציבוריים") 1976-עמידה בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 3.2

ניהול פנקס חשבונות ים על ניכוי מס במקור ולצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף אישור

 ברשות המיסים.

 ואישור בדבר מורשי החתימה במציע תעודת התאגדות  3.3

אם המציע הינו תאגיד, אישור על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו 

ואישור עו"ד או רו"ח על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי הפניה רשאים 

  לחייב את התאגיד בחתימתם.

 מנה.להז א' נספח  - תצהירים נספחהגשת  3.4

  ערוך להיות התצהיר על .א' כנספח "בהמצ הנוסח לפי צהירת הצעתו עם יחד גישלה המציע על

 חתימה אימות לרבות ,1971- התשל"א חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א' בסימן משמעותוכ

  דין. עורך בפני

 ימקצוע ניסיון 3.5

בישראל,  GDSותחזוקה של מערכת  המציע הינו בעל ניסיון של שנתיים לפחות במתן שירותי אספקה

סגמנטי טיסות על ידי סוכני נסיעות ישראלים במהלך  100,000כורטסו לפחות  הבאמצעותאשר 

)שלושה( גופים/לקוחות לכל הפחות,  3מותקנת ופועלת אצל יא )המערכת( השנתיים האחרונות וה

  השנתיים האחרונות., בכל אחת מהנ"ל במערכת סגמנטי טיסה בשנה 30,000אשר לכל אחד מהם 
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 4 פרק

 ההצעה הגשת אופן .4

 :ההצעה מבנה 4.1

 .להלן 5 בפרק כמפורט המסמכים כלל את להכיל ההצעה על

 :ההצעה על חתימה 4.2

 בו מקום בכל ורלוונטי( )במידה המציע חותמת עם ביחד מלאה מקורית חתימה יחתום המציע 4.2.1

 מסמכי לרבות פורש,מ באופן המציע חתימת נדרשה לא בהם העמודים יתר בכל התבקש.

 על נערך אם ובין המציע ידי על נערך אם בין ההצעה, עם יחד שיוגש אחר נייר דף וכל ההצעה

  תיבות. בראשי המציע יחתום המזמינה, ידי

 .הצעתו לפסילת לגרום עשוי כנדרש ומלאים חתומים המסמכים כל את יגיש שלא מציע 4.2.2

 :ההצעה של עותקיםה מספר 4.3

 חתומים עותקים בשני להגיש יש אותו חוזהה למעט מקורי אחד בעותק עתוהצ את להגיש המציע על

  צילום(. )לא מקוריות בחתימות חתומים יהיו יוגשו אשר העותקים .כדין

  בשלמותה. מההצעה למקור נאמן העתק ברשותו להשאיר המציע על

 :בהצעה אסורים שינויים 4.4

 והוא נספחיה, על בהזמנה ופיעיםהמ תנאי ו/או פרט כל שהיא דרך בכל לשנות אסור למציע 4.4.1

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

 כל ו/או 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

  .הצעהה לפסילת

 עליו המצורפים, לנספחים ו/או ההליך ילסעיפ בנוגע השגות ישנן שלמציע ככל כי יודגש

 הסתייגויות הגשת תתאפשרנה לא לעיל. 1.9 בסעיף כמפורט ההבהרות בשלב ורק אך להציגן

 חיםלנספ ואו/ ההליך וסעיפי למסמכי כלשהן תוספות ו/או מסמכים ו/או הבהרות ו/או

 את תבחן ענבל של המכרזים ועדת כי יודגש כאמור. ההבהרות בשלב שלא אליהם, פיםרהמצו

 ידי על שימסרו )ככל "ההסתייגויות"( להלן: יכונו )אשר והתוספות ההבהרות/המסמכים

 לקבל הבלעדי, דעתה לשיקול בהתאם לנכון, שתמצא וככל כאמור( ההבהרות בשלב המציעים

 במסגרת ענבל של האינטרנט באתר כל לעין גלויות ויהיו יפורסמו הן כלשהן, הסתייגויות

 הוצגו אשר כלשהן שהסתייגויות סבור ומציע במידה כי יובהר ההבהרה. לשאלות התשובות

 באופן לפרסמם האם תשקול ענבל של המכרזים וועדת לסמנן יידרש הוא חסויות, הינן ידו על

  הבלעדי. דעתה לשיקול בהתאם מלא או חלקי
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5 רקפ  

 :(הליךה מסמכי ביתר בנדרש לפגוע )מבלי הצעתו עם יחד להגיש המציע שעל המסמכים פירוט .5

   - )הצעת כספית( 1' מס מעטפה 5.1

 חתום כשהוא בלבד להזמנה 'ב נספח את תכיל 1 מספר מעטפה לעיל, 1.410.1. בסעיף לאמור בהמשך

  כנדרש. מולאו סעיפיו כלו

 - (הליךמסמכי ה) 2' מס מעטפה 5.2

המציע להגיש את הצעתו בקלסר עם חוצצים על פי החלוקה  עללעיל,  1.10.4.2ך לאמור בסעיף בהמש

 :ןקמדלהמפורטת להלן ולרשום על כל חוצץ את הכותרת המודגשת בכל תת סעיף כ

 .םיתצהיר נספחו הסף בתנאי עמידה לע אישורים - 1 חוצץ 5.2.1

 מציע. אופן םבשו הכתוב את לשנות אין .כשהוא חתום ומלא להזמנה 'א נספח 5.2.1.1

 .להיפסל הצעתו עלולה הכתוב ישנה אשר

להצהיר כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות ו למלאהמציע  על 5.2.1.2

, להזמנה' א בנספח המצורפים, על התצהירים 1971 -)נוסח חדש(, התשל"א 

 .דין עורך בפני חתימתו את לאמת וכן מלאה בחתימה התצהירלחתום בסוף 

יד, אישור על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי אם המציע הינו תאג 5.2.1.3

 תאגידים מסוגו.

חברה וקו"ח של אנשי הצוות אשר ישמשו בפועל להטמעת המערכת  פרופיל 5.2.1.4

 . השירותולמתן 

 אישורים על ניכוי מס במקור וניהול פנקס חשבונות ברשות המיסים. 5.2.1.5

 תעודת התאגדות ואישור בדבר מורשי החתימה במציע  5.2.1.6

 נספח ג' להזמנה  -2 חוצץ 5.2.2

כשהוא חתום ומלא, בצירוף כל המסמכים הנדרשים )רשימת ניקוד איכותי(  'ג נספח הגשת

  .בנספחכמפורט 

 חוזהה - 3 חוצץ 5.2.3

 .(נספחיו על )הסכם ההתקשרות 'ג נספח הגשת

ידו -על חתומים תקיםהע בשני( סכם התקשרות)ה' להזמנה ג נספחהמציע להגיש את  על

. על אישור ביטוחי נוסחעל  חתימה לרבות, שם הנדרשים במקומות מלאה בחתימה, כדין

המציע לחתום על הנספחים בראשי תיבות וזאת להבעת הסכמתו לנוסח האמור בהם. 
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 הזוכה כמציע המציע בחירת לאחר רק ידרש הביטוח נספחחתימת חברת הביטוח על  דרישת

 הזוכה(.  ימי עבודה מיום ההודעה על בחירת המציע 10)ולא יאוחר מ 

 

דרוש מהמציע השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים ל הזכות לענבל: כללית הערה

תו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים יולמצגים שניתנו בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, מקצוע

יומם של פי החוזה, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את ק-העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

המציע יעמיד  (.כנדרש ותשאולים ראיונות קיום/או ו החברה)לרבות ביקור באתר תנאי ההשתתפות 

 לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור והכל בכפוף לכל דין. 
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  6 פרק

 ההזוכ הההצע לבחירת ומשקולות מידה אמות .6

 : שלבים ארבעהב תעשה הבחינה

 סף עמידה בתנאי - 1שלב  6.1

ההצעות, ותיבדק עמידת  הגשתבשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון ל

)כאמור לעיל( " 2' מס מעטפהזו, תפתח " במסגרתהמציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. 

 הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב השני.  רקשל כל מציע. 

  .(ודותנק 60 -ך הניקוד עבור שלב זהס) המציע איכותבדיקת  - 2שלב  6.2

 :בהתאם למפורטהמקסימאלי  והניקודההצעות תיבדק על פי הקריטריונים  איכות

 נקודות. 40עד המערכת המוצעת.   ניקוד - 'גנספח   6.2.1

לפחות שייבדקו מרשימה  המלצותשתי  בדיקת פי על ניקוד יוקנה למציע .נקודות 5עד  - המלצות 6.2.2

. ברשימה ייכללו ממליצים ליךלה 'אנספח ם שיגיש במסגרת ממליצי שלושהשל לפחות 

יובהר כי ישנה אפשרות לציין ממליצים מחו"ל ובלבד  בלבד! המוצעת במערכתהמשתמשים 

 להתקנה בענבל. המוצעת בגרסה במערכתשהם משתמשים 

הפעלת המציע להציג את על . נקודות 15עד  - בפני ועדת המשנה בענבלהמוצעת הצגת המערכת  6.2.3

יבחנו בזמן אמת והמוצעת תופעל המערכת בפגישה זו  .בפני ועדת משנה בענבל המוצעת מערכתה

תתואם המוצעת הצגת המערכת וכן עמידה בתנאי הסף. המוצעת פעולות שונות של המערכת 

 משך הריאיון כשעה אחת. ,במועד שיקבע לנוחיות הצדדים

 :ציון סף

  .נקודות האיכות 60ך מתו %70 - במכרז מחירהשלב לציון סף למעבר 

ענבל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את ציון הסף האיכותי, בהתאם לשיקולים ונימוקים שיתקבלו על 

 ידי ועדת המכרזים.

 (. נקודות 40 -סך הניקוד עבור שלב זה) המחיר דירוג - 3 שלב 6.3

בכל הצעת  ,)כמפורט בטופס הצעת המחיר( הכלולים בתחרות הרכיבים השונים את תסכוםהמזמינה 

 ותדרג את הצעות המחיר בהתאם לחלופות הבאות: ,בהליך תוגשמחיר ש

לגבוהה,  מהנמוכהההצעות ידורגו אזי  : (0 מ)גדולות  חיוביות המחיר הצעות כל - 1 החלופ 6.3.1

 באופן ציון יקבלו היתר וכל, נקודות( 40) תקבל את הציון המרבי ביותר כאשר ההצעה הנמוכה

 .אליה יחסי
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ביותר עד  מהשליליתאזי ההצעות ידורגו  (:0 מ)קטנות  כל הצעות המחיר שליליות -2 חלופה 6.3.2

 וכלנקודות(  40השלילית ביותר תקבל את הציון המרבי ) ההצעה. 0 -להצעה הקרובה ביותר ל 

  יחסי אליה.היתר ידורגו באופן 

 מחירות הבמקרה שבו חלק מהצע: שליליות ןהמחיר חיוביות וחלק מהצעותחלק  - 3 חלופה 6.3.3

 שליליתראשית ענבל תדרג את כל ההצעות, מה :התהליך הבא יתבצעחיוביות,  ןשליליות וחלק

לאחר מכן, לצורך התחרות בלבד וקביעת הציון הכספי, ענבל הגבוהה ביותר. ת ביהחיוביותר ועד 

ותבצע השוואה נוספת של  ההצעה החיובית הגבוהה ביותר גובהמכל אחת מהצעות את  תפחית

הסר ספק, במקרה  למען. יללע 6.3.2, בהתאם לאמור בסעיף ת, לאחר ההפחתה כאמורכל ההצעו

 . 0יהא  ביותר הגבוההכזה הציון הכספי של המציע בעל ההצעה החיובית 

 : 3הציון הכספי לפי חלופה  לחישוב דוגמא

 תההצעודירגה את מציעים. ענבל סכמה את הרכיבים הכספיים בכל הצעה ו ארבעהמ הצעות התקבלו

 :מהשלילית ביותר לחיובית הגבוהה ביותר

 -100': א מציע

 -80': ב מציע

 5': ג מציע

  . 20ד':  מציע

 תפחית ענבל, בלבד הכספי הציון חישוב לצורך, 20 היא ביותר הגבוהה החיובית המחיר שהצעת מכיוון

 של כל משתתף: מההצעה 20

 -120': א מציע

 -100ב':  מציע

 -15ג':  מציע

   .0ד':  מציע

נקודות ויתר ההצעות  40מציע א' מקבל  לעיל.  6.3.2שבסעיף  2הכספי יחושב משלב זה לפי חלופה  הציון

 ידורגו ביחס אליו. 

  :מציעה ניקוד לבחינת המשקולות סיכום

 משקל רכיב

 60% המציע איכותבדיקת 

 40% המחיר דירוג הצעות

 %100 סך הכל
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 : תקופת ניסיון - רביעיר לשלב הועבזכה ויי )איכות + מחיר( רהגבוה ביותהמשוקלל בעל הניקוד המציע 

  .אצל המזמינה תקופת ניסיון של שלושה חודשים -  4 שלב 6.4

בדרישות שנקבעו ולהציג את פעולתה לעמוד המערכת וכיח את יכולות לההזוכה  מציעה שיידר זה בשלב

תקופת חודשים )להלן: " לתקופה של שלושה ענבלעבור סוכנות הנסיעות בהתקינה של המערכת 

לצורך כך, תאפשר ענבל למציע גישה לחלק ממאגרי המידע בחברה אשר בקשר אליהם תבחן  ."(הניסיון

 המערכת המוצעת. 

ככל והמזמינה לא תהא שבעת רצון מתקופת הניסיון, או ככל וימצא כי המציע לא עמד בכל התנאים 

ה צורך אחר, רשאית היא לסיים את ההתקשרות והתכונות עליהן הצהיר במהלך ההליך, או ככל שיעל

 מול הזוכה ולפנות אל המציע שדורג במקום הגבוה ביותר מבין המציעים שלא זכו בהליך. 

דחיית מועד כניסתו לתוקף של הסכם להחליט על הזכות תישמר מזמינה בסיום תקופת הניסיון ל

 . ההתקשרות והפעלת המערכת המוצעת בענבל

  ורה הזכות להאריך את תקופת הניסיון מכל סיבה שתמצא לנכון.יובהר כי לענבל שמ

ככל שענבל תחליט כי תקופת הניסיון לא צלחה וכי הפיילוט נכשל וההתקשרות עם הזוכה מבוטלת, ענבל 

תשלם לזוכה את עלויות הפיילוט שהושקעו על ידי הזוכה )שעות הדרכה והטמעה של המערכת בתקופת 

 מע"מ.לשעת עבודה, בתוספת  ₪ 200הפיילוט(, לפי ביצוע שעות עבודה בפועל, על פי ערך של 
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 7 פרק

 כללי .7

 ההצעה הגשת 7.1

 מהות את הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד הינו כי סבור המציעש משמעה ההצעה הגשת 7.1.1

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

 הבין לא או/ו ידע לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך ,והעובדות םהפרטי ,הנתונים כל

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

 על חוזהה לרבות ,נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת 7.1.2

 .תוספת או/ו שינוי בלא והכול תהיינה אם הליךל וההבהרות נספחיו

 להגשת שנקבע האחרון מהמועד ימים 120 במשך בתוקפה תעמוד ,היצרופ כל על ,שהוגשה הצעה 7.1.3

 .ענבל "יע המועד להארכת בכפוף נוספים ימים 90 או/ו ,ההצעות

 המציע .ומלאים נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים ,הנתונים כל כי מתחייב המציע 7.1.4

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

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים

 ההצעות בחינת דרך 7.2

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

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

 (. ההשלמות וקבלת הצורך במקרה השלמות בקשת כולל)

 כל לפסול רשאית המזמינה. הסף בתנאי עומדות ההצעות אם תבחן המזמינה - סף תנאי 'ב שלב

 הנדרשים המסמכים כל אליה צורפו שלא הצעה כל או/ו הסף בתנאי עמדה שלא הצעה

 .מלא לא או נכון לא הינו שגוי, ההצעה מפרטי פרט כי יתגלה אם או/ו

הצגת המערכת מול )לרבות  המידה אמותהאיכותי של  החלק פי על ההצעות ניקוד 'ג שלב

המפורטות בפרק  המידה לאמות בהתאם הסף בתנאי שעמדו ההצעות בחינת - (המזמינה

 .לעיל וניקוד ההצעות בחלק האיכותי 6

  רק הצעות -שלב בדיקת מרכיב העלות )פתיחת הצעת המחיר( מעבר של ציון הסף ל 'דשלב 

יעברו לשלב הבא של פתיחת הצעות  נקודות האיכות 60מתוך  70%שידורגו בציון של 

 המחיר.

פתיחת מעטפות המחיר וניקוד ההצעות כמפורט  -ניקוד ההצעות על פי החלק של העלות  ה'שלב 

  להזמנה. 6פרק  -בפרק אמות המידה 

 .ההצעות של סופי ניקוד -ציון משוקלל של כלל ההצעות  'ו שלב
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  .זוכה מציע בחירת 'ז שלב

 וכןההליך  תוצאות לגבי דחיה/זכיה הודעות שליחת - המציעים לכלל דחיה/זכיה הודעות ' ח שלב

 . במערכת חדשספק  פתיחת ופרטי הנדרשים האישורים לשליחתמהמציע הזוכה  דרישה

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור 7.3

 תוהצע הגשת לשם ענבל באתר סמיםמפור 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

  המציעים. עם מו"מ לנהל הזכות את לעצמה שומרת ענבל 7.4

 ההליך תוצאות על הודעה 7.5

 בכתובת /אוו ,תםבהצע כמצוין ,םתובתכ פי על יםמציעה לכל בכתב יימסרו ההזמנה תוצאות על הודעה

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

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

 את לחייב כדי היהזכי הודעת במשלוח אין כי בזאת מובהר זה. סעיף הוראות פי על בדוא"ל /אוו בכתב

 אישורי והמצאת חוזהה  על המזמינה חתימת זה ובכלל ההתקשרות הושלמה לא עוד כל ,המזמינה

  ביטוח.

  עיון זכות 7.6

 עלולים בהצעתו חלקים אילו (א' בנספח 7 סעיף במסגרת ההצעה, הגשת בעת) מראש לציין רשאי המציע                        

 מלדרוש מנוע יהא המציע כי בזאת בהרמו .קצר הסבר בתוספת שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף

 זכות כי בזאת מובהר ככאלה. אותם הגדיר לא הזוכה המציע אם גם הזוכה בהצעה אלה חלקים חשיפת

 ותקנותיו. המכרזים חובת לחוק ענבל, של המכרזים ועדת להחלטת כפופה העיון

 ההתקשרות חוזה של לתוקף לכניסתו מקדימים נאיםת 7.7

 הנדרשים האישורים רשימת את המזמינה אליו תשלח הזוכה למציע ההודעה משלוח עם 7.7.1

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

 .פרטיו כל על מלא ורהאמ והטופס

 מורשי באמצעות חוזהה על המזמינה חתימת לאחר רק תהא לתוקף חוזהה כניסת כי יובהר 7.7.2

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

 המציע התחייבויותב מיוחדים דגשים .8

 המציע עובדי   8.1

 קבלתל הכוללת האחריות .ובעצמ המבוקשים השירותים כל את לתת מתחייב המציע 8.1.1

  .בלבד המציע על מוטלת השירותים

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

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

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

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

 במציע עדכונים ו/או שינויים לגבי המציע של דיווח חובת   8.2

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

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

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

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

  .מהמציע המבוקשים השירותים קבלת הפסקת של אפשרות מתן זה

 זכויות הסבת איסור 8.3

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

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

  תסודיו שמירת 8.4

. ועקב מתן השירותים המבוקשים זה הליך ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב מציעה

, לעניין לקבלה מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור ידיעה כל מציעה ימסור לא ענבל מהנהלת הרשאה ללא

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

  ביטוח 8.5

על  חוזהבבהזמנה ו לקבוע בהתאםבעצמו ועל חשבונו לביטוח  ידאג יזכה אם כימתחייב  מציעה

בהזמנה  המפורטות הביטוח בדרישות עומד הינו כי הצעתו הגשת טרם לוודא המציע על .הםנספחי

מתחייב לרכוש אצל מבטח מורשה את כל הביטוחים  המציע הזוכה .במלואן הםעל נספחי בחוזהו

מ כשהם "מ ולהציגם לענבל חברה לביטוח בע"זה, לטובתו ולטובת ענבל חברה לביטוח בעהמפורטים ב

 האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן: כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות
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 המעבידים חבות ביטוח 8.5.1

יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים  המציע הזוכה 8.5.1.1

 ישראל והשטחים המוחזקים.  דינתבכל תחומי מ

שנת לעובד, למקרה ולדולר ארה"ב  5,000,000 -חתו מסך גבולות האחריות לא יפ 8.5.1.2

 .ביטוח

קבלני משנה ת חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, הביטוח יורחב לכסות א 8.5.1.3

 ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

יה ונטען מ ה"יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בעעל פי הפוליסה הביטוח  8.5.1.4

/ מחלת מקצוע כלשהי, ויובהר כי הם נושאים בחבות לעניין קרות תאונת עבודה

 מעביד כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו. 

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 8.5.2

י כלפ הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות 8.5.2.1

פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים  בגיןזקי גוף ורכוש צד שלישי בגין נ

 המוחזקים.

 דולר ארה"ב.  250,000 -לא יפחת מ  שנהגבול האחריות למקרה ול 8.5.2.2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) 8.5.2.3

למעשי מ ככל שתחשב אחראית "הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע 8.5.2.4

 פועלים מטעמו. פק וכל ההסו/או מחדלי 

  המוצר וחבות מקצועית לאחריות משולב ביטוח 8.5.3

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY 

POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY              

 או

 ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS 

 AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE        

 או 

 

 נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/ תחום מחשוב 

 

 כדלהלן:__________________________________ )בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל(



 

                                                            "מבע לביטוח חברה ענבלסוכנות הנסיעות הממשלתית המנוהלת ב עבור GDS  מערכת של הליך פומבי לאספקה ותחזוקה                
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

24 
 

 

. מערכת הזמנות GDSאספקה ותחזוקה של מערכת מתן שירותי בגין  אחריותו את יבטח הספק .א

ענבל חברה לביטוח  עם להסכם בלית המציע מגוון שירותים בתחום התיירות והנסיעות, בהתאםגלו

 ;המוצר וחבות מקצועית בע"מ בביטוח משולב לאחריות

 

 :מטעמו הפועלים כל ובגין עובדיו, הספק חבות את תכסה הפוליסה .ב

 

 , מטההש טעות, מקצועית חובה הפרת בגין כיסוי -  מקצועי מחדל או מעשה עם בקשר (1)

 ;ורשלנות הזנחה                          

 , הורכבו, פותחו,  שיוצרו מוצרים עם בקשר ייגרמו נזקים בגין כיסוי - במוצר מפגם חבותו (2)

 ;מטעמה מי או החברה  ידי על אחרת דרך בכל טופלו או הופצו, נמכרו, סופקו, תוקנו                          

   

מתן שירותי אספקה ותחזוקה  בגין כולל ומטעמ הפועלים כל ובגין ועובדי, הספק פעילות  (3)

. מערכת הזמנות גלובלית המציע מגוון שירותים בתחום תיירות GDSשל מערכת 

 .והנסיעות

 ;ב"ארה דולר 500,000 - מ יפחתו לא ולשנה למקרה האחריות גבולות .ג

 ;חודשים  12 לפחות הגילוי תקופת הארכת -              

 .Cross  Liability - צולבת אחריות -              

 מחדלי  או/ו למעשי אחראים שייחשבו ענבל חברה לביטוח בע"מ  ככל את לשפות יורחב הביטוח .ד

 .ו מטעמ הפועלים וכל הספק

 
 כללי  8.5.4

 יכללו התנאים הבאים: דרשותבכל פוליסות הביטוח הנ

בכפוף להרחבי  ,ענבל חברה לביטוח בע"מלשם המבוטח תתווסף כמבוטח נוסף:  8.5.4.1

 השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  8.5.4.2

יום לפחות במכתב רשום לחשב  60ניתנה על כך הודעה מוקדמת של   אלא, אם

 בע"מ.  חברת ענבל חברה לביטוח

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

לנזק מתוך הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם ועובדיה, ובלבד ש לביטוח בע"מ

 כוונת זדון.

כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות  יהיה אחראי בלעדית הספק 8.5.4.4

 ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
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 עדית על הספק.                                                                                   בכל פוליסה תחול בל ותת הנקובות העצמייוההשתתפו 8.5.4.5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח  8.5.4.6

הוא  מ והביטוח"כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח בע

 ה במלוא הזכויות על פי הביטוח.בחזקת ביטוח ראשוני המזכ

 ככל שקיים בפוליסות. ,ביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי 8.5.4.7

קיום ביטוחים בחתימת המבטח העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור  8.5.5

מ עד למועד חתימת "יומצאו לענבל חברה לביטוח בע, כאמור לעילעל ביצוע הביטוחים 

  .חוזהה

מ להחזיק "ל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בעבכהספק מתחייב  8.5.6

בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה 

מתחייב להציג את העתקי מ בתוקף. הספק "בשנה, כל עוד החוזה עם ענבל חברה לביטוח בע

או אישור קיום ביטוחים בחתימת הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח 

מ לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת "המבטח על חידושן לענבל חברה לביטוח בע

 הביטוח.   

ואין ק מכל חובה החלה עליו על פי דין אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספ 8.5.7

סעד המוקנים לה על מ על כל זכות או "לפרש את  האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע

 .הזמנה זאתפי דין ועל  פי 
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 9 פרק

 כלליים תנאים .9

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת 9.1

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

 שהוא. ואופן צורה

 ענבל ליווי 9.2

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

 בלעדיות העדר 9.3

 לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא חוזהה על וחתימה ההליך במסגרת הזוכה המציע הצעת קבלת

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

 .אחרים דומים שירותים או ההליך נשוא השירותים

 והוראות דינים שמירת 9.4

 ,שהיא 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

 מההצעות איזו לקבלת חובה העדר 9.5

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

 .בהליך שיוגשו מההצעות איזה או ביותר

 השיפוט סמכות 9.6

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

  והמרכז. יפו אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה

 

 

 בכבוד רב,

 מ"בע לביטוח חברה ענבל
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 תצהיריםנספח  -' להזמנה אספח נ

 .ההצעה ממסמכי כחלק ולצרפו, לחתום על כל עמוד בו, ובסופו, להדפיסו יש הטופס מילוי לאחר כללית: הערה

 אין לבצע כל שינוי בגוף מסמך אלא בחלקים המסומנים להשלמה בלבד.

/גב' ומר___________, אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _

___________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו להצהיר 

בזאת בכתב  יםלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ יםאת האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/

 כדלקמן:

 ותלהצע המצורף( לחתום על תצהיר זה "המציע"הלן: אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )ל

 (."הליך"העבור ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן:  GDSת ותחזוקה של מערכ אספקהל  12/2018מס'  הליךב

 

 :/יםהמציע פרטי .1

  ________________ :המציע שם 1.1

 ______________ :המציע כתובת 1.2

 ומספר: _______________  רחוב

 ________ :______________עיר

 :____________________   מיקוד

 .ד.______________________ת

     ______________ :פקס     ________________ :המציע של טלפון 1.3

 ________________   תפקיד: ________________  :מציעב הקשר איש שם 1.4

 ________________ במציע: הקשר איש של נייד טלפון מס' 1.5

             _______________________________  במציע: הקשר איש מול ותלהתכתבוי דוא"ל 1.6

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

 .המבוקשים
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 החתימה של המציע מורשי .2

 הינם: הליךב תלעניין השתתפוהחתימה במציע  מורשי

 

                                                                      

 המציע יכולת .3

ירותים , כל הדרישות וכל השהתנאים כלידועים וברורים לי , נספחיה עלקראתי את תנאי הזמנה זו  3.1

 .שינוי/או ו תוספת כל ללא אלה כל את עלי מקבל ואני, הנדרשים

 זה. הליךמעוניין להשתתף ב המציעוכי  הליךמצהיר כי המציע עומד בתנאי הסף שנקבעו ב הנני 3.2

את כל הנתונים,  תיאת מלוא המידע האפשרי, בדק תיהצעתי זו קיבל שתבטרם הג כי מצהיר הנני 3.3

  .לכל תנאי ההזמנה מסכים הנניו, המבוקשים השירותים מתןמהות  אתהפרטים והעובדות, הבנתי 

על אי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה, פרט ו/או תנ נתיו/או לא הב תיכל טענה כי לא ידע, אין לי לפיכך

 כל פרטיו וחלקיו.

 על כל נספחיה הזמנהאת כלל השירותים המבוקשים המפורטים ב להעניקמצהיר כי ביכולת המציע  הנני 3.4

 .ומלאבאופן מצטבר 

ומלאים וכי  יםאמיתימתחייב בשם המציע כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעה הינם  הנני 3.5

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

 .לאלתר ההצעה לפסילת עילההיתר,  בין

 בהליך הצעות הגשת לצורך ונמסרוהזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה למציע כי כל מסמכי ה ידוע 3.6

רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש בהם  אינו וכי זה

 למטרה אחרת כלשהי.

/או ו הצעות להגשתמהמועד האחרון  ימים 120רופיה, תעמוד בתוקפה במשך יהצעה שהוגשה, על כל צה 3.7

 .ענבל מאת ומראש בכתב להודעה בכפוף, נוספים מיםי 90

 

 חתימה דוגמת ת.ז. מס' בחברה פקידת החתימה מורשה שם

    

 חתימה דוגמת ת.ז. מס' בחברה תפקיד החתימה מורשה שם
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  סף תנאי .4

 ימקצוע ניסיון        

בישראל, אשר  GDSהמציע הינו בעל ניסיון של שנתיים לפחות במתן שירותי אספקה ותחזוקה של מערכת 

סגמנטי טיסות על ידי סוכני נסיעות ישראלים במהלך השנתיים  100,000באמצעותה כורטסו לפחות 

)שלושה( גופים/לקוחות לכל הפחות, אשר לכל אחד מהם  3ונות והיא )המערכת( מותקנת ופועלת אצל האחר

 כמפורט להלן:והכל , בכל אחת מהשנתיים האחרונות הנ"ל במערכת סגמנטי טיסה בשנה 30,000

 

 טלפון מס' הלקוח שם 

 הלקוח של

 

 איש שם

 + קשר

 דוא"ל

 מהשנתיים אחת בכל סגמנטים מס'

 האחרונות

 התחלת מועד

 התקשרות

 הלקוח מול

 2017 שנת    1

 -סגמנטים מס'

_____________ 

 2018 נתש

 -סגמנטים מס'

_____________ 

 

 2017 שנת    2

 -סגמנטים מס'

_____________ 

 2018 שנת

 -סגמנטים מס'

_____________ 

 

 2017 שנת    3

 -סגמנטים מס'

_____________ 

 2018 שנת

 -סגמנטים מס'

_____________ 
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  למסמכי ההזמנה 2סעיף  -תצהיר עמידה בכל השירותים המבוקשים  .5

 (יש לציין את שם המערכת) _________________ :המוצעתהמערכת 

יש לסמן  סעיף נושא

אם 

 קיים

במערכת 

 המוצעת

דרישות 

 כלליות

 

  הנדרשת להיות מערכת גלובלית* להזמנת שירותי תיירות. המערכתעל 

חבי מערכת המאפשרת הזמנת שירותי תיירות מיעדים שונים בר -גלובלית*

 העולם. 

 

את כל הפעולות  הגבלה וללא עצמאי באופן לבצע הנסיעות לסוכן תאפשר המערכת

  המפורטות להלן, במצטבר:

 דוגמת שירותים מגווןשל  ולקבוצות בודד לנוסע ותמחור הזמנות ,חיפוש 

, רכבהשכרת , ןמלו חדרים בבתי הזמנת, Low Cost טיסות, סדירות טיסות

 וגם; רכבת כרטיסיהזמנת 

 תהוספ, ןביטולשינוי בהזמנות,  של כל השירותים הנ"ל, לרבות כרטוס 

 וגם; והושבה מטען דוגמת נלווים שירותים

 בגין השירותים. ביצוע תשלום 

 

( נגישה וזמינה לסוכן הנסיעות בכל WEBעל המערכת להיות מערכת אינטרנטית )

 עת ומכל מקום. 

 

 התעופה חברות מול ישירות זמנוהו אשר טיסות של הזנה תאפשר המערכת

(Passive Segment).  

 

  .( ליעדים השוניםויזות) מאפשרת לקבל מידע על הצורך באשרות כניסה מערכתה

 

 ,בהושבה שינוי, המטוס סוגשינוי , טיסה שעות שינויתריע לסוכן על ת המערכת

Time Limit הזמנה סטטוסו.  

 

המחירים הקבועים בהסכמים של וכן את בעת תמחור טיסה המערכת תציג לס

 י המערכת. מחירל ענבל עם חברות התעופה, וזאת בנוסף

     

שעות  24 -במהלך שבעה ימים בשבוע והפועל  טלפוני תמיכה מערך קיים למציע

 .ביממה, לאורך כל השנה )מלבד יום כיפור(
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 ולספק ענבלבסוכני הנסיעות המציע מתחייב לאחר זכייתו, לקיים הכשרה ל

למזמינה במסגרתה יוצבו נציגי המציע במשרדי סוכנות  on-site טכנית תמיכה

 בהתאם לדרישת הסוכנות.  ,חודשיםשלושה במשך הנסיעות, 

 

דרישות 

 טכניות

 

  . פי סוכן ומשרד-על של משתמשי המערכתניהול הרשאות המערכת מאפשרת 

  .שעות 3עד  -התאוששות מתקלות במערכת  זמן

למערכת אפשרות להתממשק מול מערכת ניהול משרד "גלבוע" ומערכת ניהול 

 . ComBTASשל חברת  TAS -התקשרות עם לקוח 

 

   המערכת בעלת יישום המרת שערי חליפין.

המערכת בעלת יישום לביטול אוטומטי של טיסות עם סגמנטים שבוטלו על ידי 

 . ( HXחברת התעופה )דוגמת סגמנט

 

 סוכנותבמערכת המוצעת עבור  מותאמים פתרונות פתחלציע בעל יכולת המ

  .דרישה פי על ,בענבל הנסיעות

 

  המערכת תומכת באינטרנט אקספלורר או כרום. 

 :על המערכת לעמוד בדרישות אבטחת מידע הכוללות, בין היתר

 .עמידה בתנאי חוק הגנת הפרטיות של מדינת ישראל. 1

 ,משתמש וסיסמאשם משתמשים רשומים יזוהו באמצעות  /מנהלי המערכת. 2

 .נגיש באופן סיסמא החלפת תאפשר המערכת

 :על סיסמאות המערכת להיות חזקות

  וים לפחותתו שמונהבעלות 

 קומבינציה של אותיות, מספרים ולפחות תו אחד מיוחד 

  קודמותסיסמאות  שלושישמרו 

  יום 180 -ה אחת לבגדר חובהחלפת סיסמאות של מנהלי המערכת היא 

  אשר תוחלף עם הכניסה הראשונה למשתמש מזוהה תשלח סיסמא זמנית

 למערכת

 שחזור סיסמא על ידי כתובת דוא"ל 

 ו בקוד גלוי ולא ישמרו בקוד גלויסיסמאות לא יעבר 

על יכול להתבצע מנעילה שחרור  ,ניסיונות כושלים שלושהנעילת משתמש לאחר 

 ידי מנהל המערכת בלבד.

 

 : כוללת יישומים אוטומטיים לטיסות, כמפורט להלן מערכתה ותטיס

 ו  כרטוסקביעה אוטומטית של מועד ה- Time Limit. 

 חלוקה אוטומטית ל-Q   .הסוכנים 
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 הזמנות שנעשות בשיטת מנוע אוטומטי להעברת Online Booking  ל-Q  

 ייעודי להמשך טיפול בהזמנה וכרטוס. 

-ו פשר הטענה של שמות נוסעים, מספרי  טלפוןהמא  (Script) למערכת מסך

DOCS . 

 

  . re issue-כרטוס מחדש אחרי שינויים   (Script)המערכת בעלת מסך

תוספות שונות בכרטיס הטיסה כרטוס להזמנה ו (Script) המערכת בעלת מסך

 דוגמת הושבה, מזוודה ועוד.

 

את כל הפעולות  הגבלה וללא עצמאי באופן לבצע הנסיעות לסוכן תאפשר המערכת מלונות

  המפורטות להלן, במצטבר:

 דוגמת שירותים מגווןשל  ולקבוצות בודד לנוסע ותמחור הזמנות ,חיפוש 

, רכבהשכרת , ןמלו חדרים בבתי הזמנת, Low Cost טיסות, סדירות טיסות

 וגם; רכבת כרטיסיהזמנת 

 תהוספ, ןטולבישינוי בהזמנות,  של כל השירותים הנ"ל, לרבות כרטוס 

 וגם; והושבה מטען דוגמת נלווים שירותים

 בגין השירותים. ביצוע תשלום

 

  המערכת מתחייבת לעלות המלון במועד ההזמנה.

 

 )לצורך קבלת חוות דעת(.  המלצות .6

 פי בדיקה של לפחות שני ממליצים מתוך הרשימה שבטבלה שלהלן. -למציע יינתן ניקוד על

 בגרסה במערכתאשר משתמשים  בתחום השירותים המבוקשים םשמות של ממליציאנא ציין לפחות שלושה 

 (יש לציין את שם המערכת) _____________________ :בענבל להתקנה המוצעת

 לפחות. חודשים 12 בתקופה רציפה שלבמערכת המוצעת  והשתמש ות אשרלקוחכי יש לציין שמות של יודגש 

 

 

 

 

 

 

 

 ותפקידו  ממליץה שם לקוחה שם

 
 טלפון מספר - התקשרות פרטי

 הממליץ של דוא"ל וכתובת נייד
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 זכות עיון .7

קים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד אילו חלעל המציע לציין  להזמנה 7.6מור בסעיף לא בהתאם

יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה המציע מובהר בזאת, כי  מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר.

. מובהר בזאת כי זכות העיון כפופה להחלטת וועדת הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה

 :מכרזים, לחוק חובת המכרזים ולתקנותיו

 

 

 

 

 בתחום העסקת עובדיםחובות חקוקות  לקיום התחייבות .8

 במתן ידו על שיועסקו העובדים לגבי ,זה חוזה 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 /אוו ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות ,לעת מעת שישונו כפי או/ו חוזהה חתימת

 .המוארכת ההתקשרות

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 
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o 1987 - ז"תשמה ,מינימום שכר חוק 

o 2002 - ב"התשס (,עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק 

o 1959 - ט"תשי ,התעסוקה שירות חוק 

 

 ניגוד עניינים ל חששהתחייבות לשמירת סודיות ולמניעת   .9

 שירות ליתן מתעתדים אשר במציע המקצועיים והעובדים השותפים המציע, בשם בזאת מתחייב הח"מ אני

   כדלקמן: עניינים ניגוד של ממצב ויימנעו סודיות על ישמרו אלה כי ההליך במסגרת

 אדם וכל עובדיו לרבות ,השירותים נותן כי בתנאי השירותים נותן עם להתקשר הסכימה וענבל  הואיל:

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

 ,להלן כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות השירותים נותן התחייבות סמך על

שהיה ידוע למציע טרם  מידעכי פורסם ברבים והיה ידוע לכל ו/או  הוכחלמעט מידע פומבי ש

"פ צו של עעל פי כל דין ו/או זה ו/או מידע אשר המציע נדרש לגלותו ע"פ  חוזההתקשרותו ב

ו ו/או כל מי מטעמ הספקעל ידי  מידע שפותח ו/או יפותח באופן עצמאיו/או  רשות מוסמכת

ואינו מבוסס או כולל בתוכו כל מידע סודי השייך לענבל, היה שמור במאגריה, או הועבר 

  לזוכה על ידה. 

 או ולחזקת 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 תבוא

 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או רי/עסקימסח סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית, חומר, דעת,

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

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

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

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

 (."המידע" )להלן: ודו"חות מסמכים

 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 ,חוזהה לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד כלשהם גוף

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

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק וראותבה ופגיעה 1977 - תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף

 כדלקמן: ענבל כלפי מתחייב אני המציע בשם לזאת, אי

 הימנה. נפרד בלתי חלק מהווה זו להתחייבות המבוא .1

 השירותים. ממתן הנובע או הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .2
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 לאמור פוףובכ השירותים, מתן במסגרת יעתיליד הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .3

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

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

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

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

 את מחזקתי להוציא לא כןו גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא בעקיפין,

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

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

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

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית,

 האמור את מטעמי מי או ענבל( ידי על ובכתב מראש שיאושרו וככל )אם משנה קבלני או עובדי לידיעת להביא .6

 טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות שמירת של זו חובה לרבות זו בהתחייבות

 ה.ז התחייבות

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

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

 אחרים. עם ביחד אחראי

 לכם, השייך או מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .8

 חומר או השירותים מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע

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

 או זה התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך לבכ להתקשר או לעסוק שלא .9

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

 ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי

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

 לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה, בזכות או מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק

 (.אחר" "עניין )להלן: מיצגים/מייעצים/מציעים יקוחי,בפ או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או שאני

 בין בו לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל .10

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

 בו. חבר קרובי או נישא

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

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

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

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה
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 למעט נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו/או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .12

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי

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

 זה. התחייבות

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

 .החוזה לרבות חוזה או דין

 חוק את הסעיף המיותר()נא למפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -תצהיר מציע על .10

 מצהיר בזאת בשם המציע כי: הנני

"( החוק, להלן: "1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף 

בפסק דין חלוט  הורשעו לאב' לחוק( 2המשרד, כ"א מעובדי המשרד ובעל זיקה אליהם )כהגדרתם בסעיף 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -לעניין זה  ביותר משתי עבירות )עבירה

 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 

 או:

ר ב' לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביות2המשרד, כ"א מעובדי המשרד ובעל זיקה אליהם )כהגדרתו בסעיף 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

(, אולם 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

 .במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 ביטוח .11

כמפורט  נדרשיםהמציע כי במידה והמציע יבחר כמציע זוכה יקיים את כלל הביטוחים ה בשםמתחייב  הנני

 .  הצורך במידת, המוארכת ההתקשרות תקופת/או ו ההתקשרות תקופת כל למשךנספחיו  על בחוזה

 

 אמת: דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי, זהו
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______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך             

 

______________    ____________________ 

 המצהיר חתימת       ת.ז.            

 

______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך             

 

______________    ____________________ 

 חתימת המצהיר      ת.ז.             

 

 אישור עו"ד

הח"מ _____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי בתאריך _____________ הופיע/ו בפניי:  אני

_____________המוכר/ים לי אישית ואשר זיהה/ו את עצמו/ם באמצעות ת.ז.  ו___________ 

תיו/הם כי עליו/הם להצהיר את האמת בהתאמה, ולאחר שהזהר .ז. ____________ות____________ 

כן, יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר/ו הצהרתו/ם דלעיל וחתם/מו  /ווכי באם לא יעשה

 עליה בפניי.

________       ______________________ 

        שם עורך הדין                תאריך    

 

_________      ______________________ 

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

 (:השדות כל את למלא חובה) מ"מע וללאדולרים ב שלהלן בטבלה המבוקשת התמורה את למלא המציע על

 - חלק א'
  

עלות מתן השירותים  נושא
המבוקשים במלואם 

 בדולרים וללא מע"מ

 מועד סימון הערות
 התחשבנות

 GDSמערכת ב שימוש

 ההליך במסמכי כמפורט

 הרישיונותלרבות מתן כל )

 המציע ידי על המונפקים

הנדרשים לצורך פעולתה ו

המלאה והחוקית של 

לכל תקופות  המערכת

ההתקשרות לרבות תקופות 

האופציה להמשך 

  .(ההתקשרות, ככל שימומשו

תשלום חד פעמי לכל תקופת 

 .ההתקשרות

 

 

 

 

דולר  __________

  ארה"ב

עלות השירותים 

כל שעות  במלואם לרבות

כולל עלויות , הייעוץ

 מיישמים ומפתחים,

כולל טיפול בתקלות, 

ככל  עדכון גרסאות,

 שיידרש, לצורך התקנת

המערכת וכן עלות 

תחזוקת הרישיונות 

והמערכת לשנה 

עד הראשונה להפעלתה )

  .משתמשים במערכת( 30

 

A ביצוע 

 תחזוקת המערכת ורישיונות

  .משתמשים במערכת 30לעד 

)החל מהשנה  שנתיתעלות 

השנייה להפעלת 

 -המערכת(

דולר  __________

 .לשנה ארה"ב

לרבות כל שעות הייעוץ 

שיידרשו, כולל עלויות 

מיישמים ומפתחים, 

כולל טיפול בתקלות, 

ככל עדכון גרסאות, 

 . שיידרש

B שנתי 

תחזוקת המערכת רישיון ו

 לכל משתמש, החל

 .ומעלה 31 -מהמשתמש ה

 -עלות חודשית למשתמש 

דולר  __________

  ארה"ב

לרכיב  מקסימלי)מחיר 

 (.A/30 זה יהא

 שנתי   .לא לשקלול

עלות לשעת פיתוח, מעבר 

לתחזוקה שוטפת נדרשת, 

 ביצוע  .לא לשקלול לשעה ש"ח 200



 

                                                            "מבע לביטוח חברה ענבלסוכנות הנסיעות הממשלתית המנוהלת ב עבור GDS  מערכת של הליך פומבי לאספקה ותחזוקה                
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

39 
 

פרד מנציג י אישור נפ-לוע

 .המזמין

 ו/או פיצ'ר כל שירות

)feature( נוסף  ו/או יישום

פק ללקוחותיו שהמציע מס

ו/או  במהלך תקופת ההסכם,

שיפותח במהלך תקופת 

, ATANכגון:  ההסכם

  smsשירותי 

  לא עלות נוספת. ל

 

 

 

 .לא לשקלול

 ענבלל יוכיח שהספק ככל

 נוסף שירות אספקת כי

בתשלום מצדו  כהכרו זה

לצדדים שלישיים, ענבל 

תשלם את העלויות 

 שלישיים לצדדים

 מאספקת הנובעות

 . בלבד לענבל זה שירות

מובהר בזאת כי 

השתתפות כספית זו לא 

תחול לגבי יישומים ו/או 

שירותים שהמציע 

התחייב לספקם 

באמצעות המערכת, 

בהתאם לפירוט 

הרכיבים הקיימים 

שמסר בהצעתו )לרבות 

הפריטים שסימן 

כקיימים בנספח ג' 

 למסמכי ההזמנה(

 

 ביצוע 

 
 

(, צריכה לכלול את A+Bי שמוצג בנספח התמורה )רכיבים עלות השימוש במערכת והתחזוקה שלה, כפ: הבהרה

( שסומנו כקיימים במערכת המוצעת בהתאם לדרישות תנאי featuresרכיבים )השירותים/ עלות השימוש בכל 

 )נספח ג'(.  רכיבים במערכתהניקוד רשימת והסף 

האמורים, ולא ינוהל בגינם לא תשולם תמורה נפרדת עבור רכיבים שסומנו כקיימים במערכת המוצעת, בפרקים 

   כל משא ומתן.
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  :GDS -זיכוי לענבל בגין הזמנות במערכת ה -חלק ב'

לשתי  ותהזיכוי מחולקהצעות המחיר בגין לצורך חישוב הציון הכספי, ענבל מתייחסת לרכיב הזיכוי בהצעה. 

 זיכוי עבור חברות מקומיות(.  -טבלאות כמפורט להלן )זיכוי עבור חברות זרות ו

לכלול את הזיכוי עבור כל הסגמנטים האפשריים, החל מהראשון ועד לסגמנט האין  חייבתהצעת המחיר בגין זיכוי 

, שניה הינה אופציונאליתשורה  .המציע חייב למלא את השורה הראשונה והשלישית בכל טבלהסופי. כלומר, 

 . לכמות זו של סגמנטים ככל שהמציע מעוניין לקבוע תעריף שונה

 הזיכוי לגובה שווה או, טבלה באותה השורות מבין ביותר הגבוה להיות צריך שלישיתהבשורה  הזיכוי גובהן, כ כמו

, )ככל שיצוין( חייב להיות גבוה יותר מגובה הזיכוי בשורה הראשונה השניה. גובה הזיכוי בשורה היהשני בשורה

 מהשלישית. או שווה יותר נמוךאו שווה לה, אך 

 

 

 טיסותבאמצעות המערכת המוצעת, ובכלל זה:  /פעילות שהוזמנושירות כלעבור סגמנט, הינו בגין זיכוי  -יובהר

 וכיו"ב.   רכבת כרטיסיהזמנת , רכבהשכרת , ןמלו חדרים בבתי הזמנת, Low Cost טיסות, סדירות

 

 :של חברות זרות סגמנטציהזיכוי בגין  .1
 

כמות שנתית )יש למלא את  'מס
 המספר(

זיכוי 
 *לסגמנט

 )בדולרים(

 סגמנטים ____________ 1

 **(למלא חובה)** ראשונים

 

____ ____ מסגמנטהחל  2

 ___________ סגמנטועד 

 

 מסגמנטכל סגמנט החל  3

____________________  

 **(חובה למלא)**

 

 
ומן של חברות זרות לשנה )יס סגמנטים 33,000ענבל תחשב את גובה הזיכוי השנתי הצפוי לפי תחזית של 

 (.D -כ

 
 
 
 
 
 

 3גובה זיכוי שורה  ≥ 2גובה זיכוי שורה   ≥ 1: גובה זיכוי שורה  לומרכ
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 :של חברות מקומיות סגמנטציהזיכוי בגין  .2
 

כמות שנתית )יש למלא את  'מס
 המספר(

זיכוי 
 *לסגמנט

 )בדולרים(

סגמנטים  ____________ 1

 **(חובה למלא)** ראשונים

 

____ _החל מסגמנט ___ 2

 ________ועד סגמנט ___

 

 מסגמנטכל סגמנט החל  3

____________________  

 **(ה למלאחוב)**

 

 
 

גמנטים של חברות מקומיות לשנה ס 15,000ענבל תחשב את גובה הזיכוי השנתי הצפוי לפי תחזית של 

 (.E -)יסומן כ

. ענבל לא תתייחס לכל ספרה נוספת מעבר החישוב יתייחס לעד שתי ספרות מעבר לנקודה העשרונית *

 לשתי הספרות כאמור. 

 
 
 
 
 
 

 

 : ההבהר

 הוצאותיו כל , לרבותכלשהן הצמדות או תוספות עליו יבואו ולא וסופי קבוע כוםס הינו התמורה סכום

 הנקובים בסכומים נכלליםה ב"וכיוצ תוכנה, חומרה, עבודה שכר, נסיעות כגון, שהם סוג מכל הספק של

 .לעיל

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 :חישוב הצעת המחיר למציע                     
 

          A+8*B-9*D-9*E        
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 המוצעת במערכת רכיבים רשימתניקוד  - 'ג נספח

 (את שם המערכת צייןיש ל) ______________:המוצעתמערכת ה

. היות והניקוד מקסימאלי לבחינת האיכות על ודותנק 100מסתכמת בניקוד מקסימאלי של  טבלת הניקוד להלן

ותוצאה זו תחשב לניקוד לו זכה המציע בקטגוריית  ,40% -יוכפל ניקוד המציע ב, ודותנק 40הינו נספח זה פי 

 איכות ההצעה. 

 המוצעת רכיבי המערכת פירוט

יש לסמן 

 אם קיים

 במערכת

 המוצעת

 כההניקוד המז

 נקודות( 100)סה"כ  

מאפשר עדכון עמלות על ידי מנהל הסוכנות, וכן  עמלות ספקיםמסך 

 . סוכני הנסיעות בענבלצפייה בעמלות והעברתן לכרטוס על ידי כלל 

 נקודות 4 

ב או בסכום נקובאחוזים ו/ טיפולדמי המערכת מציגה ומחשבת 

ת שיוזנו , בהתאם להגדרוחברת תעופה, מחלקה ויעד בחלוקה לפי

 למערכת על ידי סוכנות הנסיעות.

 נקודות 4 

פי הרשאות באופן עצמאי, -על דוחות בעלת אפשרות להפקת מערכתה

 לדוגמא: 

  ;דוחות מכירה בפילוח לפי חברות תעופה, מחלקות, יעדים ועוד 

 פי פרטי הטיסה: יעד, מספר טיסה, חברת תעופה-דוח נוסעים על 

   ס למיסי הנמל ועוד.מחיר בהפרדה בין מחיר הכרטי

 נקודות 4 

נסיעה מפורט, הכולל אפשרות מסלול ניתן להפיק באמצעות המערכת 

להצגת לוגו סוכנות הנסיעות וכן שדות נוספים להערות, בהתאם 

 לנדרש. 

 נקודות 4 

 למציע מוקד תמיכה טלפוני בשפה העברית
 נקודות 8 

יצוע תהליכי עבודה הסבר מפורטים בדבר ב מסכיבמערכת קיימים 

 במערכת )מעבר לנדרש בתנאי הסף(. 

 נקודות 4 

המערכת מאפשרת טעינה אוטומטית של תהליכי עבודה כגון הזמנת 

ביטול  (,Reissueשירותים מיוחדים: מזוודה, הושבה, כרטוס מחדש )

 (.Revalidationף כרטיס     )ו(, תיקRefundכרטיס )

 נקודות 4 

 זמןות נבחרות, בפרקי הזמנ ימחיר  הבודק יפושבמערכת קיים מנוע ח

על כך לסוכן מודיע  מחירים, המנוע להוזיל, ובמידה וניתן מוגדרים

 ומשנה את ההזמנה בהתאם. 

 נקודות 8 
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 המוצעת רכיבי המערכת פירוט

יש לסמן 

 אם קיים

 במערכת

 המוצעת

 כההניקוד המז

 נקודות( 100)סה"כ  

, ברשימות המתנהמקום בטיסות ש לאישור במערכת קיים מנוע חיפוש

 בפרקי זמן מוגדרים. 

 נקודות 8 

 שימוש ללאכרטוס  ערכת תאפשר, המ Low Costבהזמנת טיסות

 .אשראיבכרטיס 

 נקודות 2 

כרטיס ותשלום ללא שימוש במלונות המערכת מאפשרת לבצע הזמנת 

 .אשראי

 נקודות 2 

למערכת מנוע חיפוש המאפשר תמחור מסלול המורכב ממספר כרטיסי 

 טיסה. 

 נקודות 8 

 על" וחברות-סגמנטים של חברת "אל תהמשלב (PNR) הזמנהב

 . על" את כל ההזמנה-תראה חברת "אלחרות א

 

 נקודות 2 

מועברות במלואן לחברות התעופה  (PNRהערות המוכנסות להזמנה )

 השונות. 

 נקודות 5 

המחירונים של  מאגרולהציג באפשרות להוסיף במערכת קיימת 

המערכת גם את המחירים הקבועים בהסכמים של ענבל מול מלונות 

 נבחרים.

 ותנקוד 5 

המערכת תבצע חיפוש של מלונות בהתאם לפרמטרים הבאים )מעבר 

 לדרישה בתנאי הסף בעניין זה(:

 ;חוות דעת על המלון 

 ;מפה אינטראקטיבית 

  מיקום המלון יחסית לנקודת ייחוס שתקבע על ידי המחפש

 )דוגמת כתובת מסוימת או אתר(;

  הצגת שירותים נוספים במלון דוגמת אינטרנט, חדר כושר

 ו';וכ

 רפרמטכל  

 יזכה

בנקודה 

 אחת 



 

                                                            "מבע לביטוח חברה ענבלסוכנות הנסיעות הממשלתית המנוהלת ב עבור GDS  מערכת של הליך פומבי לאספקה ותחזוקה                
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

44 
 

 המוצעת רכיבי המערכת פירוט

יש לסמן 

 אם קיים

 במערכת

 המוצעת

 כההניקוד המז

 נקודות( 100)סה"כ  

מעבר לנדרש , רלוונטיים אפשרות להזמנת שירותים נוספים למערכת

 . (2מס'  )בפרק 2בסעיף כאמור  בתנאי הסף

נקודות ברכיב  5של   סך כוללל, עד בנקודה אחתשירות נוסף יזכה  כל

 זה.

  להלן השירותים הנוספים:

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 נקודות 5 

של  טיסות בטווחלבדיקת מחירים וזמינות  המערכת בעלת פונקציה

 זור(.שבעה ימים מהמועד המבוקש )הלוך וח

 נקודות 6 

של המטוס כולו ולא רק בהתאם  מפת ההושבההמערכת מציגה את 

 לזמינות מקומות בפועל.

 נקודות 4 

המערכת מציגה את כל הטיסות הקיימות ליעד המבוקש, ללא קשר 

 לזמינות מקומות בפועל.

 נקודות 4 

 לקוחות פרופיל של עצמאית זנהלה עודייי מסךקיים  במערכת

 .רכתלמע

 

 נקודות 4 

 

 
 

 

 

 



 

                                                            "מבע לביטוח חברה ענבלסוכנות הנסיעות הממשלתית המנוהלת ב עבור GDS  מערכת של הליך פומבי לאספקה ותחזוקה                
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

45 
 

 נספח ד' - הסכם התקשרות

 2018נערך ונחתם בקרית שדה התעופה ביום _____ בחודש__________, שנת 

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב ערבה  

 282קריית שדה התעופה, ת.ד.  

 7019900נתב"ג   

  "(ענבל")להלן:  

 ;מצד אחד 

  _____________________ ל ב י ן :

   /ח.פת.ז.  

   כתובת: 

   מס' טלפון: 

  מס' פקס':  

  

 ("הזוכה")להלן:  

 ;מצד שני 

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

 לאספקהמצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון והמיומנות על מנת לתת את השירותים המבוקשים  זוכהוה והואיל

, ובגבולות בתנאיםבהיקף,  הכל"( והשירותים המבוקשים)להלן: " GDSשל מערכת ותחזוקה 

  ;כמפורט בחוזה זה על נספחיוו, 01/2019 הליךבמסמכי  פורטואחריות כפי ש

הכל בתנאים וענבל את השירותים המבוקשים כהגדרתם בחוזה זה ל העניקמעוניין ל זוכהוה והואיל 

 המפורטים בחוזה זה לעיל ולהלן;

קבלת הצעות שערכה ענבל פומבי לבמסגרת הליך  זוכהובהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו של ה ואיל וה

מבין מספר מועמדים והיא מעוניינת לקבל ממנו  זוכהב(, בחרה ענבל "הליך קבלת הצעות")להלן: 

  ;השירותים המבוקשים

הדדיות של הצדדים ויחסיהם והצדדים מעוניינים להתקשר בחוזה אשר יסדיר את ההתחייבויות ה והואיל

 המשפטיים בקשר למתן השירותים המבוקשים;
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 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא, פרשנות והגדרות 

 המבוא לחוזה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

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

 והגדרות נספחים .1

  מונחים מרכזיים בחוזה זה:ו הגדרותלהלן  

 GDSותחזוקה של מערכת אספקה עבור מחיר הצעות לקבלת הזמנה ההזמנה

 .01/2019 מספרוש הליךב

  .זה על נספחיו חוזה החוזה

ו/או  החברה

 המציע/או ו הספק

 הזוכה

 .לעיל" הזוכה" כהגדרת

ו/או  המזמינה

 ענבל 

 ."מבע לביטוח חברה נבלע

השירותים 

 המבוקשים

 .בנספחים המצורפים לו ההזמנה במסמכי 2 בסעיףכהגדרתם 

הינה מערכת, הכוונה  :הסכם זה, בכל מקום בו מופיעה המילהבמסגרת  המערכת

 למערכת אשר בה ייעשה שימוש בפועל בחברת ענבל.

 

 החוזה מסמכי .2

 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

חר לא יאוחר מעשרה ימי עבודה לא הזוכהעל ידי המציע  גשאישור עריכת ביטוחים )יו - נספח א' לחוזה 2.1

 המזמינה על זכייתו(. מאתקבלת הודעת הזכייה 

 האמור לכל בנוסףותוכנו בא  ,01/2019  הליךזה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי  חוזהשנוסח  בזאת מובהר 2.2

, ואין ההתקשרות תקופת בכל הזוכה המציע את מחייב ההזמנה במסמכי האמור כל. אשר על כן, שם

 החברה את לפטור בכדי זה ממסמך והושמטוכי ההזמנה , פרט או דרישה שנכללו במסמבהתחייבות

 הדרישה הזוכה על תחול, הליךה במסמכי האמור ובין זה חוזהב האמור בין סתירה שקיימת ככל. מאלה

 , וזאת כפי שייקבע באופן בלעדי על ידי ענבל. ענבל עם והמיטיבה, יותר המחמירה
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   השירותים .3

 חוזהמ נפרד בלתי חלק המהווה , על כל נספחיו,להזמנה 2בפרק  המפורטים אלהאת כל  יכללו השירותים

  (.""השירותים )להלן: זה

 ההתקשרות וסיום חוזהה תקופת .4

 החוזה תקופת 4.1

: להלן) הצדדים ידי על החוזה חתימת במועד המתחילה( שלוש שנים) חודשים 36 של לתקופה הינו החוזה 

 "(.ההתקשרות תקופת"

 החוזה תקופת להארכת אופציה 4.2

 בכפוף ,חלקם או כולם שנים( )שש נוספים חודשים 72 עד של לתקופה החוזה את להאריך רשאית ענבל 

 15, ההתקשרות את להאריך רצונה על בכתב לספק הודעה מתן י"ע וזאת ולצרכיה הבלעדי דעתה לשיקול

 בתקופת"(. המוארכת ההתקשרות תקופת: "להלן) כאמור ההתקשרות תקופת תום לפני ימים

 . המחויבים בשינויים, זה חוזה הוראות כל הצדדים על יחולו המוארכת רותההתקש

 התקשרות סיום 4.3

, סיום לידי החוזה את להביא רשאית תהא ענבל כי בזה מוסכם, לעיל 4.2-ו 4.1 בסעיפים האמור למרות 

 .ובכתב מראש ימים 60 של מוקדמת בהודעה, שהיא סיבה מכל

 כללי 4.4

דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום החוזה ו/או למציע לא תהיה כל תביעה ו/או  4.4.1

 ביטולו מכל סיבה שהיא.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של כל צד להפסיק את תקופת ההתקשרות בכל מקרה של הפרת  4.4.2

יסודית של החוזה על ידי הצד שכנגד, לרבות זכותו של הצד המפסיק לכל סעד או תרופה כלפי הצד 

 .ובכתב מראש ימים חמישה של להודעה בכפוףשל הפרה כאמור, המפר במקרה 

 המציע והצהרות התחייבויות .5

 :המציע מצהיר ומתחייב כדלקמן

כי קרא את תנאי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שבחוזה זה ונספחיו,  5.1

 המפורטים.וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים 

במשך לכל בקשה של ענבל בקשר למערכת והשירותים המסופקים ורצוף  להיות זמין באופן שוטף 5.2

לעמוד בלוחות הזמנים כפי שעות ביממה לאורך כל השנה )מלבד יום כיפור(.  24 -שבעה ימים בשבוע ו

בל למציע שנקבעים ע"י ענבל ו/או הרשויות השונות מעת לעת, תאום לוחות הזמנים יבוצע בין ענ

 .בכפוף למפורט במסמכי ההזמנה
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כי קיימים ברשותו, והוא מתחייב להוסיף ולקיים בידו במשך כל תקופת החוזה, כל האישורים,  5.3

ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין ועל ידי כל רשות מוסמכת לשם מתן השירותים 

 המבוקשים כאמור בחוזה זה. 

אדם והניסיון הדרושים לשם מתן השירותים המבוקשים, והוא כי הוא בעל הידע, היכולת, כוח ה 5.4

, מיומנות, נאמנות, וזהירות מקצועית מעולה וכי הוא נושא מקצועיותמתחייב לבצעם ברמה של 

באחריות זו אף כלפי קבלני המשנה שלו באם ישנם ו/או כל אדם אחר הדרוש לו לשם ביצוע 

 השירותים.

מטעמה, מעת לעת ולפי דרישה, לבחון את טיב השירותים המציע מתחייב לאפשר לענבל או מי  5.5

 המבוקשים שיינתנו על ידו.

למערכת אפשרות להתממשק מול מערכת ניהול משרד "גלבוע" ומערכת ניהול המציע מתחייב כי  5.6

וכן מתחייב כי ככל שענבל תתקשר מול מערכות  ComBTASשל חברת  TAS -התקשרות עם לקוח 

  ע מתחייב להתממשק אליהן.נוספות ו/או אחרות, המצי

המציע העביר לענבל, עובר לחתימת חוזה זה, אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  5.7

וכן אישור כדין  1976 -עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

לנכות ולשלם לרשויות המס את בדבר ניכוי מס במקור. בהעדר אישורים הנ"ל תהיה ענבל רשאית 

 המגיע להם כחוק מהתמורה הנ"ל.

המציע מתחייב ומצהיר כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה, בין על פי חוזה ובין על פי דין ובין אחרת,  5.8

להתקשרותו עם ענבל על פי חוזה זה ולמתן השירותים המבוקשים על ידו ואינו נמצא כיום במצב של 

 כך.ניגוד עניינים או חשש ל

אחראי על כך, שכל מי שמטעמו, כולל קבלן/ני המשנה  ולהיותהמציע מתחייב לא להעמיד את עצמו  5.9

, לא יהיו במצב של ניגוד עניינים או חשש לכך עם )ככל שיאושרו מראש ובכתב על ידי ענבל( מטעמו

ותיו נשוא ביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה ולהימנע מכל מעשה אשר עלול לפגוע בביצוע התחייבוי

 חוזה זה. 

המציע מתחייב להודיע לענבל, לאלתר, בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד  5.10

 עניינים כלפי ענבל.

 ידוע למציע כי האמור לעיל מהווה תניה יסודית בחוזה. 5.11

חוזה למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבותו של המציע לשמירת סודיות כאמור ב 5.12

 זה על נספחיו. 

כפי שיתעדכנו מעת לעת, בכל הנוגע  -המציע מתחייב למלא אחר הוראות כל דין וכל רשות מוסמכת  5.13

 לקיום הוראות חוזה זה ומתן השירותים המבוקשים על פיו. 
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המציע ידאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור לשירותים  5.14

במסגרת ביצוע התחייבויותיו ומתן השירותים  וזה זה על מנת שיוכל ליישמםהמסופקים על פי ח

 המבוקשים לענבל על פי חוזה זה. 

 התשלום ואופן התמורה .6

 המציע יהיה(, הכספית הצעה) להזמנה' ב לנספח' א חלק פי על התחייבויותיו ומלוא כל לביצוע בתמורה 6.1

 .שם כמפורט תמורה לקבלת זכאי

ו/או יישום נוסף שהמציע מספק  (feature)בנספח ב' להזמנה, מובהר כי כל שירות ו/או פיצ'ר  כמפורט 6.2

 sms, שירותי ATANללקוחותיו במהלך תקופת ההסכם, ו/או שיפותח במהלך תקופת ההסכם כגון: 

ככל שהספק יוכיח לענבל כי הספקת שירות נוסף כזה כרוכה בתשלום  יינתן לענבל ללא עלות נוספת.

ת מאספקת שירות זה לענבל בלבד. לצדדים שלישיים, ענבל תשלם את העלויות לצדדים השלישיים הנובעו

מובהר בזאת כי השתתפות כספית זו לא תחול לגבי יישומים ו/או שירותים שהמציע התחייב לספקם 

באמצעות המערכת, בהתאם לפירוט הרכיבים הקיימים שמסר בהצעתו )לרבות הפריטים שסימן 

 כקיימים בנספח ג' למסמכי ההזמנה(.  

המציע יזכה את ענבל כמפורט בחלק ב' בנספח ב' להזמנה  :GDS -במערכת ה הזמנותבגין  ענבל זיכוי 6.3

שירות/פעילות שהוזמנו באמצעות המערכת המוצעת,  כל)הצעה הכספית( וזאת עבור כל סגמנט, בגין 

 כרטיסיהזמנת , רכבהשכרת , ןמלו חדרים בבתי הזמנת, Low Cost טיסות, סדירות טיסותובכלל זה: 

   וכיו"ב. רכבת

למציע, במועדים שנקבעו  תשולם לנספח ב' להזמנה 'א בחלקהמפורטים  השירותים ביצוע בעבור התמורה 6.4

לנספח ב' להזמנה  'ב בחלקוהתמורה בעבור השירותים המפורטים  עבור כל רכיב כספי באותו נספח ב',

ים איזה מהשירותים המפורט השלמתלאחר )טופס כספי( תשולם למציע בהתחשבנות שנתית, והכל 

נציג ענבל את פעולתה התקינה והמושלמת של המערכת או לחילופין יגיש אישורו של  ולאחר, בנספח ב'

 רשימת תקלות ודרישות להשלמת ההתקנה. 

 30בתנאי שוטף+ בין הצדדים, תועבר התמורה את ההתחשבנות כאמור לעיל אישר נציג ענבללאחר ש 6.5

לפי שיקול דעתה  רשאיתימים. במידה ותהיינה תקלות אשר אינן מונעות את הפעלת המערכת, תהא ענבל 

להורות על העברת התשלום לספק מבלי לוותר על כל זכויותיה בדבר תיקון מלא ומושלם של כל הפגמים 

את פעילות המערכת או  כאמור. לענבל שמורה הזכות הבלעדית לקבוע אם מדובר בתקלה אשר מונעת

 אם לאו. 

, המבוקשים השירותים במתן הכרוכים והתשלומים ההוצאות בכל יישא לבדו הספק כי בזאת מוסכם 6.6

 בכל הכרוכות ההוצאות בכל וכן בעתיד עליו שיחולו או החלים חובה והיטלי מסים תשלומי זה ובכלל

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

 .שהוא ואופן

 אחר אדם וכל) הספק וכי ונאותה הוגנת היא כי, מוחלטת הינה זה חוזה נשוא התמורה כי בזאת מוסכם 6.7

 עבור נוסף תשלום כל לו ישולם ולא זכאי יהיה לא( השירותים מתן לשם לו הנדרשים המשנה קבלני ואו/
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 ותשלום הוצאות ,ל"אש תשלומי כגון, המבוקשים השירותים ביצוע לרבות, זה חוזה פי-על התחייבויותיו

 .שהוא סוג מכל אחרות הוצאות או/ו פקסים, טלפונים, צילומים, משרדיות הוצאות ,נסיעות עבור

 הוצאותיו כל , לרבותכלשהן הצמדות או תוספות עליו יבואו ולא וסופי קבוע סכום הינו התמורה סכום 6.8

 הנקובים בסכומים נכלליםה ב"וכיוצ תוכנה, חומרה, עבודה שכר, נסיעות כגון, שהם סוג מכל הספק של

 .לעיל

 יפול בתקלותט .7

 :יהיו כדלקמן בתקלות הטיפולמועדי מתן 

כל תקלה הגורמת להשבתת המערכת או לאי יכולת תפעולה, הספק  -ת קריטית תקלה ברמת דחיפו 7.1

 יחל לטפל בתקלה בתוך שעתיים ממתן ההודעה על התקלה.

כל תקלה הגורמת לשיבושים בשימוש הסביר במערכת, הספק יחל לטפל  -תקלה ברמת דחיפות גבוהה 7.2

 שעות ממתן ההודעה על התקלה. 12בתקלה בתוך 

אולם  מערכת על כלל תכניה,כל תקלה אשר אינה מונעת את השימוש ב -רגילהתקלה ברמת דחיפות  7.3

 יהיותר מלחיצה אחת לשם מעבר אלי תשדורש פעולהמונעת שימוש ברמה גבוהה )מהירות תגובה, 

 וכדומה(, הספק יתקן את התקלה בתוך שבעה ימי עבודה.

 מידע בענבל.ההחלטה בדבר רמת הדחיפות לטיפול בתקלה הינה של סמנכ"ל מערכות  7.4

 המציע ושיפוי אחריות .8

מחדל, טעות או  או לצד שלישי כלשהו, עקב מעשה אוענבל ליישא באחריות לכל נזק שייגרם  הספק 8.1

מעובדיו ו/או שלוחיו  השמטה מקצועיים שנעשו במתכוון או בפזיזות או ברשלנות שלו ו/או של מי 

 זה.  חוזהבמסגרת פעולתם על פי 

יהיה בסכום ענבל או לצד שלישי כלשהו שיפוי בגין נזקים שנגרמו ללי ו/או לפיצו הספקגבול אחריות  8.2

 .$ 500,000  - שקלי השווה בערכו ל

 מובהר בזאת כי הגבלות האחריות דלעיל לא תחולנה על: 8.3

 נזקים לגוף ו/או נזקים לרכוש מוחשי; 8.3.1

יזות נזקים שייגרמו על ידי מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו במתכוון ו/או בפז 8.3.2

 ו/או עובדיו ו/או שלוחיו; המציע הזוכהו/או ברשלנות רבתי של 

 זה; חוזהמעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו שלא לצורך ביצוע העבודות נשוא  8.3.3

ו/או עובדיו ו/או  המציע הזוכהסודיות ו/או הפרת זכויות יוצרים על ידי  הפרת חובת 8.3.4

 שלוחיו;

 ו/או עובדיו ו/או שלוחיו; מציע הזוכההגניבה ו/או הפרת חובת נאמנות על ידי  8.3.5



 

                                                            "מבע לביטוח חברה ענבלסוכנות הנסיעות הממשלתית המנוהלת ב עבור GDS  מערכת של הליך פומבי לאספקה ותחזוקה                
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

51 
 

במישרין על ידי צד שלישי כלשהו בגין נזקים שנגרמו  המציע הזוכהתביעות המוגשות נגד  8.3.6

 לו.

מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור בחוזה  זוכהה 8.4

כל פעולה אחרת הקשורה במתן  זה, וכי הוא מתחייב ליתן ולבצע את השירותים המבוקשים וכן

כל דין  השירותים המבוקשים, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בחוזה זה ובכפוף להוראות

  וכל רשות מוסמכת.

 מטעמו מי/או ו זוכהה"י ע נגרם אשר/או מי מטעמה, בגין נזק ובכל מקרה של תביעה כנגד ענבל  8.5

 זוכה, יפצה וישפה הזה חוזהל/או ו המבוקשים ותיםהשיר למתן בנוגע/או ו בקשר אליו הקשור/או ו

הראשונה, על כל סכום בו יחויבו  האת ענבל או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, עם דרישת

בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין מלוא הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט 

 . כי דיןכנגדם כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עור

לו  לאפשר כדי בידה העולה ככל ותעשהעל הגשת תביעה ו/או דרישה כנגדה  זוכהענבל תודיע ל 8.6

 .להצטרף להליכים המשפטיים, ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור עם ענבל

פי כל בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על  זוכהה 8.7

 .השירותים מתן לשם לו הנדרשים המשנה קבלני ואו/ אחר אדםדין לאנשים המועסקים על ידו וכל 

 יפצה את ענבל על כל הוצאה או נזק שיגרמו לה כתוצאה מביצוע העבודה באופן רשלני. הזוכה 8.8

 האמור לעיל מהווה תניה יסודית בחוזה.  8.9

  ביטוח .9

. הםעל נספחי בחוזהבהזמנה ו לקבוע בהתאםחשבונו לביטוח בעצמו ועל  ידאג יזכה אם כימתחייב  המציע

על  בחוזהבהזמנה ו המפורטות הביטוח בדרישות עומד הינו כי הצעתו הגשת טרם לוודא המציע על

המציע הזוכה מתחייב לרכוש אצל מבטח מורשה את כל הביטוחים המפורטים בזה,  במלואן. הםנספחי

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

 הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 המעבידים חבות ביטוח 9.1

המציע הזוכה יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת  9.1.1

 ישראל והשטחים המוחזקים. 

 לשנת ביטוח. מקרה ול דולר ארה"ב לעובד 5,000,000 - השווה ל ריות לא יפחתו מסךגבולות האח 9.1.2

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב  9.1.3

 כמעבידם.
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מ היה ונטען לעניין קרות תאונת "יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בעעל פי הפוליסה הביטוח  9.1.4

, עובדי הספקמנושאים בחבות מעביד כלפי  מי , ויובהר כי הם מחלת מקצועית כלשהי /העבוד

 .  קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 9.2

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריותו כלפי צד שלישי בגין  9.2.1

 בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. נזקי גוף ורכוש  עקב פעילותו

 דולר ארה"ב.  250,000 -גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  9.2.2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) 9.2.3

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  9.2.4

 משנה ועובדיהם.

מ ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי "ורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בעהביטוח י 9.2.5

                        הספק וכל הפועלים מטעמו. 

  המוצר וחבות מקצועית לאחריות משולב ביטוח 9.3

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY 

POLICY  FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY              

 או

 ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS 

 AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE                                                                      

 או

 

 נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/ תחום מחשוב 

 דלהלן:__________________________________ )בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל(כ

 

. מערכת הזמנות GDSאספקה ותחזוקה של מערכת מתן שירותי בגין  אחריותו את יבטח הספק .א

ענבל חברה לביטוח  עם להסכם גלובלית המציע מגוון שירותים בתחום התיירות והנסיעות, בהתאם

 ;המוצר וחבות מקצועית אחריותבע"מ בביטוח משולב ל

 

 :מטעמו הפועלים כל ובגין עובדיו, הספק חבות את תכסה הפוליסה .ב

 

 , השמטה טעות, מקצועית חובה הפרת בגין כיסוי -  מקצועי מחדל או מעשה עם בקשר (1)
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 ;ורשלנות הזנחה                          

, פותחו,  שיוצרו צריםמו עם בקשר ייגרמו נזקים בגין כיסוי - במוצר מפגם חבותו (2)

 , הורכבו

 ;מטעמה מי או החברה  ידי על אחרת דרך בכל טופלו או הופצו, נמכרו, סופקו, תוקנו                          

   

מתן שירותי אספקה ותחזוקה  בגין כולל ומטעמ הפועלים כל ובגין ועובדי, הספק פעילות  (3)

גוון שירותים בתחום תיירות . מערכת הזמנות גלובלית המציע מGDSשל מערכת 

 .והנסיעות

 

 ;ב"ארה דולר 500,000 - מ יפחתו לא ולשנה למקרה האחריות גבולות .ג

 ;חודשים  12 לפחות הגילוי תקופת הארכת -              

 .Cross  Liability - צולבת אחריות -              

 מחדלי  או/ו למעשי אחראים שייחשבו ענבל חברה לביטוח בע"מ  ככל את לשפות יורחב הביטוח .ד

 .ו מטעמ הפועלים וכל הספק

 
 כללי 9.4

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט ענבל חברה לביטוח בע"מלשם המבוטח תתווסף כמבוטח נוסף:  9.4.1

 לעיל.

אלא, אם ניתנה על ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף צמצום או ביטול הביטוח בכל מקרה של  9.4.2

 יום לפחות במכתב רשום לחשב חברת ענבל חברה לביטוח בע"מ.  60כך הודעה מוקדמת של  

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ  9.4.3

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

אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות הספק  לבדו  9.4.4

 על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

             ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הספק.                                                                        9.4.5

ת הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח כל סעיף בפוליסו 9.4.6

מ והביטוח  הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא "אחר, לא יופעל כלפי הענבל חברה לביטוח בע

 הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

 ביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי, ככל שקיים בפוליסות. 9.4.7
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על ביצוע  המבטח בחתימתקיום ביטוחים טוח מאושרות ע"י המבטח או אישור העתקי פוליסות הבי 9.5

 . חוזהמ עד למועד חתימת ה"יומצאו לענבל חברה לביטוח בעהביטוחים כאמור לעיל, 

מ להחזיק בתוקף את "הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בע 9.6

ת הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסו

 מ בתוקף. הספק  מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות"ענבל חברה לביטוח בע

מ "וחתומות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימת המבטח על חידושן לענבל חברה לביטוח בע

 ת הביטוח.   לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופ

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין  ואין לפרש את   9.7

     חוזה זה.מ על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל  פי "האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע

 עצמאי קבלן - מזמין יחסי .10

קבלן עצמאי, וכי לא יחולו בין  -ן הצדדים הינם יחסי מזמין מאשר ומצהיר כי היחסים בי הזוכה 10.1

 המשנה/ני קבלן/או ו אחר אדם כל עלהצדדים, בשום פנים ואופן, יחסי עובד מעביד, לרבות 

 .השירותים למתן לו הדרושים

 המשנה/ני קבלן/ואו  אחר אדם וכלעבור עצמו   לשלם הזוכה  מתחייב, לעיל מהאמור לפגוע מבלי 10.2

את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס, היטל ו/או תשלום  השירותים למתן לו הדרושים

חובה אחר המגיע ו/או שיגיע על פי כל דין לכל גוף ו/או רשות, בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים 

 המבוקשים לענבל ולביצוע חוזה זה.

מי מטעמה, עם דרישתם  לשפות את ענבל ו/או הזוכהמבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל מתחייב  10.3

הראשונה, בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מתביעה או דרישה שתוגש נגדם, ואשר 

, לרבות כל אדם אחר /ואו הזוכהמעביד בין ענבל לבין  -תתבסס על קיומם כביכול של יחסי עובד 

המבוקשים ו/או  קבלן/ני המשנה הדרושים לו למתן השירותים בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים

 לביצוע חוזה זה.

יודגש, כי מתן השירותים באמצעות קבלני משנה מותנה באישור מראש ובכתב מאת ענבל, אשר  10.4

אינם קבלני  -)חברות קשורות(  גופים הקשורים במציעיכול וינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד. 

 משנה לצורך סעיף זה. 

 זכויות הסבת איסור .11

 ענבל זכויות הסבת 11.1

 בכל זה חוזה יפ על וחובותיה זכויותיה את להמחות או/ו להסב או/ו להעביר זכאית תהיה ענבל

ולאחר ע"פ חוזה זה ובתנאי שהדבר לא יגרע מזכויות הזוכה  הזוכה המציע הסכמת וללא עת

. כל זכויות ענבל ע"פ החוזה יועברו למוסב ולא תהיה למציע הזוכה כל בכתבעל כך לו תודיע ש

ותיה מנת שהמוסב יקבל על עצמו את התחייבוי-טענה לעניין זה. ענבל תפעל ככל העולה בידה על

 .ע"פ החוזה
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לעניין התחברות או גישה למערכת של הספק, על ידי הגוף שאליו הוסב ההסכם, הדבר  רקכי יודגש 

של סיבות בלתי סבירות ייעשה בכפוף לקבלת אישור הספק להתחברות. אישור כאמור לא יינתן ב

 או בשל תנאים נוספים שלא חלו על החיבור למערכת בעת ההסכם עם ענבל. 

 

 מסירת השירותים לאחר 11.2

אינו רשאי למסור לאחר/ים את ביצוע השירותים המבוקשים ו/או כל חלק מהם, ו/או  הזוכה

למסור לאחר/ים כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים המבוקשים, אלא בהסכמת ענבל 

 מראש ובכתב. 

הזוכה להסב את זכויותיו ו/או חובותיו מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי לאסור על המציע 

במסגרת מיזוג או מכירת תחום פעילות לחברה אם, חברה אחות או חברה בת, בכפוף לקבלת 

אישור ענבל מראש ובכתב ובכפוף לכך שלא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות ענבל ע"פ ההזמנה על כל 

 . נספחיה לרבות חוזה זה

 הסכמת ענבל לגורם נוסף 11.3

לפי שיקול דעתה(, כי במתן השירותים  -כי בכל מקרה בו תסכים ענבל )ככל שתסכים  ,בזאת מובהר

באדם אחר מטעמו ו/או קבלן/ני משנה מטעמו )לרבות  הזוכההמבוקשים ו/או כל חלק מהם, ייעזר 

כוח עזר כלשהו(, תותנה הסכמתה של ענבל הן באישור זהותו, בכתב ומראש, של אותו אדם וכן 

ו קבלן/ני משנה כאמור יוחתם, מראש ובכתב, על התחייבות לסודיות וכן על בכך שכל אדם ו/א

 התחייבויות נוספות כאמור בחוזה זה.

 הזוכהאחריות  11.4

כלפי ענבל למתן  הזוכהלמען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של 

 השירותים המבוקשים ולביצוע כל התחייבויותיו כאמור בחוזה זה.

 ת והמצאות במצב של ניגוד עניינים סודיו 11.5

סוכנות התנהלותה העסקית של  שלהינם מאבן היסוד  GDS-הלמציע כי שירותי  ידוע 11.5.1

 .חשיפתם ולמניעת לשמירתם המאמצים מירב את לעשות עליו וכי נבלעהנסיעות ב

 /או יגובה אצלו ואצל כלוו/או יתקבל  בפניוייחשף  אשרידוע לו שכל מידע  כימצהיר  הזוכה 11.5.2

אדם /ואו קבלן/ני משנה מטעמו הקשורים במתן השירותים יהיה בגדר סוד מקצועי, למעט 

שהיה ידוע למציע טרם  מידעכי פורסם ברבים והיה ידוע לכל ו/או  הוכחמידע פומבי ש

"פ צו של עעל פי כל דין ו/או נדרש לגלותו ע"פ  הזוכהזה ו/או מידע אשר  חוזההתקשרותו ב

 .ובכתב מראש לענבל כך על הודעה למתן בכפוף זאת וכל, רשות מוסמכת

מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או  הזוכה 11.5.3

, שיגיעו ו/או הגיעו אליו מענבל עמהבעקיפין, לענבל ו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים 
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ולא למסור , (מידע"ה" :הלןל)חוזה זה ו/או למתן השירותים המבוקשים על פיו  עםבקשר 

כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך כאמור לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל 

, אלא אם המידע פותח באופן עצמאי על ידי הזוכה ו/או כל מי מטעמו ואינו מראש ובכתב

זוכה ור במאגריה, או הועבר להיה שממידע סודי השייך לענבל, כל מבוסס או כולל בתוכו 

  על ידה. 

מתחייב לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף, כל  הזוכה 11.5.4

, או בכל עת שהיא חוזהמידע שיגיע אליו כאמור, ולא לעשות בו שימוש במשך תקופת ה

 זה(.  חוזהבעתיד )להוציא שימוש במידע ככל שיידרש לצורך ביצוע 

י מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר, א כימצהיר שידוע לו  הזוכה 11.5.5

 עבירה כןו 1977 -עבירה לפי פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק לפי

בכל אמצעי מתאים שיש  הזוכהמבלי לגרוע מאחריותו על פי חוזה זה ועל פי כל דין ינקוט  11.5.6

שותו כדי לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על ידו בקשר לשירותים בר

ולחוזה זה וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת בכתב ומראש. כן יציית 

לכל דרישה סבירה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו על  הזוכה

לענבל  הזוכהמסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על כך ידו. במקרה של תקלה כלשהי ל

 מיד עם אירועה.

לסודיות כאמור תחול במשך כל  הזוכהלמען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבותו של  11.5.7

עובדיו וכן על כל אדם ו/או  עלתקופת חוזה זה ובכל עת בעתיד, ללא מגבלת זמן עליו, 

 קבלן/ני משנה הקשורים עם מתן השירותים.

משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות  קבלנימתחייב להביא לידיעת עובדי או  הזוכה 11.5.8

זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה ולהחתים אותם על 

 .לסודיותטופס התחייבות 

תבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או ימיד כש המתחייב להחזיר לידי ענבל ולחזקת הזוכה 11.5.9

עקב מתן השירותים או שקיבל  ואו לידי ו, שהגיע לחזקתהאו השייך ל מענבלץ שקיבל חפ

מתחייב  הזוכהעבור ענבל. כמו כן,  יןמכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכ

 עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע. ולא לשמור אצל

וק שיש בו משום פגיעה מתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיס הזוכה 11.5.10

עשוי  הואשלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו  ובחובותי

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

ו י, ענייניובמסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו עניינ

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

חלק בו, בהון המניות, בזכות להגשת רווחים, בזכות למנות מנהל או  ואו לקרוב של ושל
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 ו, או עובד העובד עמואו שותפ ואו מעסיק הזוכהשבזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, 

 "(.עניין אחריצגים/מייעצים/מציעים )להלן: ", מואו בפיקוח

על ניגוד עניינים קיים או  למציעבכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע  11.5.11

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

 בו. יםחבר וו קרוביא שהואאו עניין של גוף  ואו עניין של קרובי ואחר של

 מהווה תניה יסודית בחוזה. זה בסעיףהאמור  11.6

 קיזוז .12

סכום המגיע  , כלספקהמגיע ל, כי ענבל תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום אתלמען הסר ספק, מודגש בז

על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו/או חיובים שמקורם במיסוי והיטלי  הספקלה מאת 

ל התמורה, ו/או נזק שהוא יגרום, אם יגרום, לענבל ו/או למדינה ו/או לצדדים שלישיים חובה החלים ע

 .כתוצאה מביצוע חוזה זה. ענבל מתחייבת להודיע על כך למציע הזוכה חמישה ימים מראש

 הזוכה ע"י חוזה הפרת .13

לשלם לענבל פיצוי חייב  הזוכההתחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, יהא  הזוכההפר 

בגין הנזקים וההפסדים שייגרמו לענבל כתוצאה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד 

 אשר יעמדו לענבל לפי חוזה זה ולפי כל דין.

 במערכת השימוש וזכויות רוחני קניין .14

ת ההסכם בכל הזכויות, המציע הינו הבעלים או בעל רישיון בלתי חוזר ובלתי מוגבל לכל תקופ 14.1

(, ברכיבי התוכנה והחומרה של המערכת המוצעת על ידו ובעל IPכולל כל זכויות הקניין הרוחני )

 .בלוש במערכת וברכיביה כאמור לענהזכות להעניק רישיון לשימ

כן " וwork for hireעל בסיס "לענבל כי השירותים וכן כל תוצרי השירותים, ניתנים  זאתמוסכם ב 14.2

זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין תעשייתי מוניטין, כי כל הזכויות, סודות מסחריים, סימני מסחר, 

ורים, או רוחני כלשהן, לגבי המצאות )כשירות פטנט או אחרות(, התקדמויות, פיתוחים, שיפ

או מי מטעמו ימציא, יפתח, יהגה או  הזוכהרעיונות ויישומים, מחקרים, מצגות, ו/או הרצאות, ש

שיגיע אליו באופן אחר, לבד או בשיתוף עם אחרים, לרבות כל הזכויות בכל מוצר, ו/או פרסום 

 הספק.הנלווים להם ו/או המבוססים ו/או מכילים חלק מהם, תהיינה לקניינה הבלעדי של 

בביצוע האמור בסעיף זה, ליתן כל מידע מתחייב לשתף פעולה עם ענבל בכל הקשור  הזוכההמציע  14.3

ותיעוד ולחתום על כל מסמך, הכול כפי שיתבקש ע"י ענבל, וזאת גם לאחר סיום תקופת חוזה זה 

 ובלא כל תמורה.

, אחרת או קניינית, זכות כל למציע אין כי בזאת מובהר, דלעיל ההוראה בכלליות לפגוע מבלי 14.4

 קיום למטרת פרט מטרה לכל מידע זהואסור לו להשתמש ב במידע אשר ענבל תזין למערכת

 למי או/ו לו תהיינה ולא אין כי בזה ומתחייב מצהיר הזוכה. זה חוזה י"עפ לענבל התחייבויותיו
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בע, הנו או הנוגע עניין בכל והמדינה ענבל כלפי שהוא וסוג מין מכל דרישות או/ו תביעות מטעמו

 .  וו/או לזכויות הקניין הרוחני ב וו/או לבעלות ב מידע הנ"לבמישרין או בעקיפין, ל

 מהווה תניה יסודית בחוזה. זה בסעיףהאמור  14.5

 ויתור או סטייה .15

 סטייה מתנאי החוזה 15.1

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים 

 קרה אחר.ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מ

 ויתור על זכויות 15.2

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.

 חתימת הצדדים 15.3

ב כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכת

 ובחתימת שני הצדדים והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

 ספקה של למערכת גישה .16

 זה בהסכם לאמור בכפוף הספק במערכת להשתמש בלעדית ולא עבירה בלתי מוגבלת, זכות תהא לענבל

 להסכם 3 ובסעיף ההזמנה למסמכי 2 בסעיף כמפורט המבוקשים השירותים את לקבל מנת על ורק אך וזאת

 היוי למערכת המערכת. באמצעות לעת מעת הספק ידי על יוצעו אשר נוספים שירותים וכן ההתקשרות

 בכפוף והכל ענבל של באינטרנט ההזמנות מנוע של משתמשים או מורשים משתמשים רק להתחבר רשאים

 )תמורה(. להסכם 6.2 סעיף יחול -נוספים תכנים או פיצ'רים בפונקציות, השימוש בגין להסכם. 11.1 לסעיף

 לתוכנה רישיון .17

 מנת על ורק אך וזאת בתוכנה להשתמש בלעדית ולא עבירה בלתי מוגבלת, זכות לענבל מעניק הספק

 או עבירת ,עתיקת ,פיץת ,ייצאת ,מכורת ,שכירת ,גלהת לא ענבל .זה בהסכם כאמור  במערכת להשתמש

 11.1 לסעיף בכפוף וזאת הספק, מאת בכתב מוקדמת הסכמה ללא כלשהו שלישי לצד התוכנה את מחהת

 לא ענבל .הספק של המקורית במדיה מופיעים אשר והכיתובים ההודעות כל את תכלול התוכנה להסכם.

 באופן ורק אך בתוכנה שתמשת ענבל בתוכנה. הפוכה הנדסה של פעולות או ,נגזרת יצירה ,שינוי בצעת

 זה. הסכם פי על בתוכנה להשתמש ספציפית הל שהותר

 הספק של יזומות ופעולות שינויים .18

 ההסכם, תקופת לךבמה זמן בכל שלו הדעת שיקול פי על התוכנה את או  המערכת את לשנות רשאי הספק

 גורעים ו/או פוגעים ולא למערכת ענבל של הגישה את מהותי באופן משנים אינם אלה שינויים עוד כל

 יודיע הספק להסכם. 3 ובסעיף ההזמנה למסמכי 2 בפרק שנקבע כפי מהמערכת, הנדרשים מהשירותים

 להתקין מתחייבת ענבל ערכת.במ ענבל של והשימוש הגישה על להשפיע עשוי אשר שינוי כל על לענבל מראש
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 ככל הספק, של מהודעתו יום (30) שלושים בתוך המערכת של בתוכנה שינויים להתקין לספק לאפשר או

 כי בזאת מצהיר הספק מהמערכת. הנדרשים השירותים על להשפיע כדי כאמור בשינוי אין כי שתתרשם

 לא ענבל ספק, הסר למען מערכת.ב יזם שהוא משינוי כתוצאה שתיגרם עלות בכל לשאת מתחייב הוא

   הספק. ייזום אשר במערכת שינויים בגין כלשהו בתשלום תחויב

 ובתוכנה במערכת שימוש .19

 הולם בלתי ימושש .19.1

 כולל, הולם בלתי שימוש ובתוכנה. במערכת הולם בלתי או מורשה לא שימוש יעשו לא מטעמה מי או ענבל

 הקיימים התנאים הפרת לצורך  במערכת שימוש (MARRIED SEGMENTS) מחוברים טיסה מקטעי שבירת

 ובשמות בסיסמאות לרעה שימוש ומחירים(, הזמנות תנאי )כולל הספק לבין ענבל בין הסכם כל של

 ללא שלישיים, לצדדים ענבל של הייעודי PCC ל גישה מתן )לרבות המורשים המשתמשים של המשתמש

 הזמנות ביצוע שלישיים(, צדדים שהן נסיעות לסוכנויות PCC בקשת או מהספק בכתב מראש אישור קבלת

 או הדרכה, או TEST לצורך שבוצעו הזמנות ביטול אי לביקוש, ציפייה מתוך הזמנות ביצוע ספקולטיביות,

 רוחני קניין זכויות או לפרטיות, זכות אסדרה, החל, הדין של הפרה תוך חומר של אחסון או קבלה העברה,

 שימוש איום. בגדר שהוא חומר או הרע לשון מהווה אשר חומר תועבה, חומר לרבות שלישיים, צדדים של

 את להשעות רשאי והספק זה, הסכם של יסודית הפרה מהווה ובתוכנה הספק של במערכת במתכוון לרעה

 ענבל. כלפי חבות כל ללא המוחלט( דעתו שיקול )לפי סיום לידי זה הסכם להביא ו/או  למערכת הגישה

 מורשים משתמשים .19.2

 שלה. המורשים המשתמשים ידי על  במערכת או בתוכנה שימוש לכל אחראית ענבל

 אסורים מקטעים .19.3

 הסכם פי על כלשהו לצורך בחשבון יובאו לא אסורים מקטעים . למערכת אסורים מקטעים תכניס לא ענבל

 ההזמנה כאשר מהמערכת (PASSIVE SEGMENTS) הפסיביים המקטעים כל את להסיר חייבת ענבל זה.

   הספק. מול ישירות מתבטלת המתאימה הפנימית

 והפעלה שימוש .19.4

 על שומר הספק והתוכנה. המערכת של ולתפעול לשימוש בנוגע הספק הוראות אחר  תמלא ענבל הניתן, ככל

 לעת. מעת אלו הנחיות לשנות הזכות

 הגישה שיטת .20

 הספק ייד על שתינתן גישה הרשאה;

 המערכת. עם והמתממשקים המתאימים תקשורת באמצעי רק תשתמש ענבל במערכת, שימוש לצורך
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 שלישי צד של שירותים או בציוד שימוש ידי על גישה .21

 שירותי ספק )כגון שלישי צד של או השל שירותים ו/או ציוד כל עבור שלםתו תחזקת תקין,ת רכוש,ת ענבל

 את מחייב אינו לעיל בסעיף הנדרש פי על לגישה הספק של אישור למערכת. לגישה בקשר ((ISP) אינטרנט

 כל ממנו להסיק ואין כאמור השלישי הצד או ענבל ידי על סופקו אשר בשירותים או בציוד לתמוך הספק

 על שומר הספק כן, כמו שאושר. הציוד של ההתאמה למידת באשר הספק של ודימצ התחייבות או מצג

 יתבררו ניתן האישור בסיסן על שהנסיבות במקרה האמור עם בקשר לענבל שניתן אישור כל לבטל הזכות

 כלשהי. מסיבה ישתנו אלו שנסיבות או מדויקות כלא או בותככוז

 הספק של שאינה תעבורה .22

 רשתות או ממערכות רק הספק של שאינם נתונים ולקבל להעביר מנת על בתוכנה להשתמש תרשאי ענבל

   .הספק ידי על בכתב אושרו אשר

 אינטרנטי הזמנות מנוע .23

 הספק תוכנה.לו  למערכת המתממשק באינטרנט הזמנות במנוע להשתמש הכוונת על פקלס ודיעת ענבל

 במנוע להשתמש מנת על הספק ובמערכת הספק של בנתונים בתוכנה, להשתמש זכות לענבל מעניק

 כל על קפידת (I) שענבל: לכך בכפוף זה ובכלל זה הסכםב המצוינות למטרות בכפוף באינטרנט, ההזמנות

 ושירותים ומוצרים ממשקים, כלים ,הספק בנתוני השימוש עבור החיובים כל את שלםתו השימוש הגבלות

 או ,השבבעלות באתר רק לעיל בשירותים שתמשת (II) ;אלקטרוני במסחר םלמוצרי הקשורים אחרים

  של קוד סיפק הספק שלה ענבל של הסוכנות של במיתוג ורק אך שימוש תוך ,המטעמ או העבור המנוהל

IPCC; (III) המשותף אינטרנט אתר באמצעות )לרבות שלישי צד שהנה לסוכנות נסיעות שירותי ספקת לא 

 כפי ,הספק של המיתוג ודרישות סטנדרטיםה אחר ניתןה ככל תמלא  (IV) - ו רבות(; נסיעות לסוכנויות

   לעת. מעת הספק ידי על הל שימסרו

 אופציונליים ומוצרים שירותים .24

 תקופת במהלך זמן בכל נוספים, מוצרים ו/או שירותים לקבל לבקש תרשאי וענבל להציע רשאי הספק

 וכו'. אתרים מיקום העתקות נוספות, מקצועיות הדרכות לתוכנה, יםיאופציונל שדרוגים לרבות זה, הסכם

 התמורה סעיףב במערכת, נוספים שירותים/רכיבים לגבי לאמור בהתאם יחוייבו אלו נוספים שירותים

 .להסכם '(ב נספח) ההזמנה למסמכי רפתהמצו הכספית ובהצעה

 לקוח אחריות .25

 והאישורים שיונותיהר כל זה הסכם תקופת כל לאורך הבהחזקת שארויוי הבהחזקת יש כי תמתחייב ענבל

 על שניתנים בשירותים ענבל ידי על והשימוש הגישה לצורך יםירלוונט רגולטוריים גופים ידי על הנדרשים

 זה. הסכם תחת הספק ידי
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 הספק של נתונים .26

 וניהול החשבונות הנהלת (1) הבאים: השירותים למתן בקשר רק ענבל את ישמשו הספק של הנתונים כל

 זמנים, לוחות של הצעות לרבות נסיעות, ושירותי למוצרי הזמנות ביצוע או מכירה (2) או ענבל; של הספרים

 כלשהו שלישי צד לרשות אחרת בדרך עמידת או גלהת פרסם,ת לא ענבל .הספק של במערכת יוצעו אשר

 תהא ענבל האמור, אף על .ענבל נהלי ו/או דין כל לפי כן לעשות נדרשה אם אלא הספק, של נתונים קובץ

 לוח של הצעה הזמנה, עם בקשר השל הלקוחות לטובת הספק של ספציפיים בנתונים להשתמש תזכאי

 אלו. ללקוחות כרטיס או דוח חשבון, נסיעה, מסלול של הפקה או זמנים

 זה הסכם של סיומו תוצאות .27

 וענבל סיום, לידי יבואו מוענקות אשר האחרות והזכויות הגישה זכויות כל זה, הסכם של סיומו עם

 ובסימני במערכת בתוכנה, שימוש מלעשות הצדדים בין שתיקבע כפי התקופה בתוך לחדול, מסכימה

 של והמסמכים המידע וכל התוכנה של וההחזרה ההתקנה ביטול בהסדרת הספק עם פעולה ולשתף המסחר

 לספק. הספק

 תיערך המוארכת, ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות תקופת תום לפני בוטל זה הסכם בהן בנסיבות

   שכנגד. מהצד צד לכל המגיעים ההדדיים החיובים בגין הצדדים בין התחשבנות

 שונות .28

 להחימ רב בוכיע 28.1

של אותו הצד את הסכם  השני להסכם זה במקרה שהביצוע פי הצדאף צד לא יישא באחריות כל

ובכלל זה אם  מעבר לשליטתו הסבירה של צד זה או יימנע על ידי סיבה כלשהי שהיא זה יתעכב

הצפה,  טרור, מלחמה, הפרת סדר, אש, תוצאה של כוח עליון, מתקפת העיכוב כאמור הנו

 או צווים של כל רשות ממשלתית, ה או שביתות, פעולותסכסוכי עבוד התפוצצות, רעידות אדמה,

 "כוח  -חומרים או ציוד )להלן בתקשורת או חוסר היכולת להשיג כשלים או הפרעות בחשמל או                          

שכנגד בהקדם המעשי האפשרי כוח עליון חייב לתת הודעה לצד עליון"(. צד אשר טוען לקיומו של 

להביא את הכוח העליון לידי  מאמצים מסחריים סבירים על מנתקיומו של כוח העליון ולעשות  על

 בהקדם האפשרי. סיום

מי למי מהצדדים  יציע, לא סיומהחודשים לאחר  12 , ובמשךזה חוזהלפי תקופת ההתקשרות ב 28.2

סוג כלשהו, כל שירותים מ מהםלהעסיקם כעובדים ו/או לקבל  השניעובדיו או שלוחיו של הצד מ

 . בהסכמת הצד השני, שלא מישרין ו/או בעקיפיןב

 מסמכי החוזה 28.3

ם במלואו, מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניה

וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או 

 בע"פ, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.
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 נציגי ענבל 28.4

לצורך  האו מי שמונה מטעמ בענבל מנהלת אגף סוכנות הנסיעות נציגי ענבל לצורך חוזה זה הם:

 וזה זה.טיפול בח

 הודעות משלוח 28.5

 תחשב לעיל זה לחוזה במבוא כמצוין כתובתו לפי למשנהו צד ידי על שתשלח בכתב הודעה כל

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

 . השניים מבין המוקדם, הדואר בבית רשום בדואר

 שיפוט סמכות 28.6

 המרכז באזור המוסמכים המשפט בבתי הינה זה לחוזה והנוגע ורהקש בכל המקומית הסמכות

 .בלבד יפו-אביב-תל או/ו

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 : _________________תאריך

 

 _________________                  _______________          _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה                    תפקיד                         הזוכהחתימת                     

 

 _________________                  _______________          _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה                    תפקיד                        הזוכהחתימת                    

 

 

                 _______________  _________________           _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה                                תפקיד                                    חתימת ענבל                    

 

 _________________                  _______________         _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה                       תפקיד                                    חתימת ענבל                   
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 נספח א' לחוזה - אישור עריכת ביטוחים

 ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכייה( 10 -)יוגש לענבל מלא רק על ידי המציע הזוכה ולא יאוחר מ  

 

 _______________תאריך_

 לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 3רח' ערבה 

  282ת.ד. 

 0099701קריית שדה התעופה, 

 

 אישור קיום ביטוחים:  הנדון

לתקופת  "(הספק" :_______________________________)להלןערכנו למבוטחנו  הננו מאשרים בזה כי 

בקשר למתן שירותי אספקה ותחזוקה של   __מיום _______________ עד יום ______________הביטוח 

מערכת הזמנות גלובלית המציעה מגוון שירותים בתחום התיירות והנסיעות, לסוכנות הנסיעות  - GDSמערכת 

  , את הביטוחים שלהלן: מ"ענבל חברה לביטוח בעהממשלתית המנוהלת ב

 מס' פוליסה___________________________ - ביטוח חבות המעבידים

 כלפי עובדיו ובכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. אחריותו החוקית  .1

 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 5,000,000סך מ. גבולות האחריות 2

 כמעבידם. . הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב3

/ מחלת מקצוע מ היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה"ב לשפות את ענבל חברה לביטוח בעהביטוח מורח .4

 .                                                              , קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותועובדי הספקמהם נושאים בחבות מעביד כלפי מי ויובהר כי  כלשהי

 מס' פוליסה________________________ - צד שלישיביטוח אחריות כלפי 

בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי  כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל,ביטוח אחריות . אחריותו החוקית ב1

 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

 ה(. )שנ  לר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוחדו 250,000  שלא יפחתו מסך.  גבולות האחריות 2

 (.CROSS LIABILITY. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת )3

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה     . 4

 ועובדיהם.
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מ ככל שיחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל ".  הביטוח מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע5

 פועלים מטעמו. ה

  מס' פוליסה___________________________ -ר ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצ

      

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    

 או

 

 נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/ תחום מחשוב 

 כדלהלן:__________________________________ )בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל(

 

. מערכת הזמנות GDSתחזוקה של מערכת אספקה ומתן שירותי בגין  אחריותו את יבטח הספק .א

ענבל חברה לביטוח  עם להסכם גלובלית המציע מגוון שירותים בתחום התיירות והנסיעות, בהתאם

 ;המוצר וחבות מקצועית בע"מ בביטוח משולב לאחריות

 

 :מטעמו הפועלים כל ובגין עובדיו, הספק חבות את תכסה הפוליסה .ב

 

 , השמטה טעות, מקצועית חובה הפרת בגין כיסוי -  מקצועי מחדל או מעשה עם בקשר (1)

 ;ורשלנות הזנחה                          

, פותחו,  שיוצרו מוצרים עם בקשר ייגרמו נזקים בגין כיסוי - במוצר מפגם חבותו (2)

 , הורכבו

 ;מטעמה מי או החברה  ידי על אחרת דרך בכל טופלו או הופצו, נמכרו, סופקו, תוקנו                          

מתן שירותי אספקה ותחזוקה  בגין כולל ומטעמ הפועלים כל ובגין ועובדי, הספק פעילות  (3)

. מערכת הזמנות גלובלית המציע מגוון שירותים בתחום תיירות GDSשל מערכת 

 .והנסיעות

 ;ב"ארה דולר 500,000 - מ יפחתו לא ולשנה למקרה האחריות גבולות (4)

 ;חודשים  12 לפחות הגילוי תתקופ הארכת -              

 .Cross  Liability - צולבת אחריות -              



 

                                                            "מבע לביטוח חברה ענבלסוכנות הנסיעות הממשלתית המנוהלת ב עבור GDS  מערכת של הליך פומבי לאספקה ותחזוקה                
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ
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 מחדלי  או/ו למעשי אחראים שייחשבו ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל את לשפות יורחב הביטוח .ג

 .ו מטעמ הפועלים וכל הספק

                                                                   

 כללי

 נכללו התנאים הבאים:הנדרשות וליסות הביטוח בפ

 לעיל. בכפוף להרחבי השיפוי כמפורטענבל חברה לביטוח בע"מ, לשם המבוטח התווספה כמבוטח נוסף:  .1

ה אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנ ידי-וח עלאו ביטול הביט שינוי לרעהבכל מקרה של  .2

 .מ"ות במכתב רשום לחשב ענבל חברה לביטוח בעיום לפח 60על ידינו הודעה מוקדמת של  

ענבל חברה לביטוח בע"מ  / תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי כל זכות שיבוב על המבטח מוותר .3

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

הפוליסות ולמילוי  כל החובות     יהיה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כלהספק  .4

 על המבוטח על פי תנאי הפוליסות. יםהמוטל

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. .5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח  .6

יטוח בע"מ, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא אחר לא יופעל כלפי ענבל חברה לב

 הזכויות על פי הביטוח.

 ביטול חריג כוונה ו'או רשלנות רבתי, ככל שקיים בפוליסות. .7

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

 

 בכבוד רב,                                                                                        

                                                                   

 תאריך _____________                                                                   

 __________________ חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח                                       

  

 

 

 

 


