
44/2020    

- 1 -                                               
 חתימת המציע: __________________                                                                                                                                   

   
 
 

          

 

  

 מומחה הנדסי לביצוע בקרה על ההשקעותלבחירת  מכרז פומבי

המדווחות לרשות להשקעות במסגרת החוק                               

   1959לעידוד השקעות הון, תשי"ט 

  של מפעל אינטל אלקטרוניקה בע"מ הרחבהבפרויקט 

 

 44/2020מס':  מכרז

 מכרז פומביה: סוג הפני

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

. 

 2021 פברואר 



44/2020    

- 2 -                                               
 חתימת המציע: __________________                                                                                                                                   

 
 

 
 תוכן עניינים

 

 פרק עמוד

כללי – 1פרק  3  

המבוקשים השירותיםהגדרת  – 2פרק  8  

  נאי סףת – 3פרק  9

פירוט המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו  – 4פרק  11  

ההזוכ המות המידה ומשקולות לבחירת ההצעא – 5פרק  14  

התמורה – 6פרק  16  

ןשת ההצעות ובחינתדרך הג – 7פרק  16  

התחייבויות המציע – 8פרק  18  

תנאים כלליים – 9פרק  19  
 
 

 נספחים
 
 

 נספח תצהירים –נספח א' להזמנה  21

 תנאי הסף ב פירוט עמידהתצהיר  –להזמנה  1נספח א' 28

 הצעת מחיר –נספח ב' להזמנה  31

 הסכם ההתקשרות – נספח ג' להזמנה 32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44/2020    

- 3 -                                               
 חתימת המציע: __________________                                                                                                                                   

  כללי – 1 פרק .1
 

 רקע .1.1

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

(, הינה "הקרן"ו/או  "הקרן הפנימית"לביטוחי הממשלה של ממשלת ישראל )להלן: 

חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל. ענבל מספקת שירותי ייעוץ וכיסוי 

סים שונים עבור ממשלת ישראל והגופים שבשליטתה ומשמשת ביטוחי ושירותים פיננ

  כזרוע ביצועית של הממשלה במגוון פעילויות ביטוחיות ופיננסיות.

שירותי ניהול ובקרה לרשות להשקעות ולפיתוח ענבל מעניקה במסגרת שירותיה,  .1.1.2

ם שירותים בתחוענבל  המעניק ,במשרד הכלכלה. בין יתר השירותיםהתעשייה והכלכלה 

ת במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, כניות מאושרוחשבות, בקרה ופיקוח על ביצוע תה

 .("החוק")להלן:  1959-תשי"ט

 ההזמנה מטרת .1.2

 לביצוע בקרה על ההשקעות מומחה הנדסיהצעות לבחירת  קבלתל בזאת פונה ענבל .1.2.1

  1959המדווחות לרשות להשקעות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט 

במסגרת  לצורך קבלת מענקים ה של מפעל אינטל אלקטרוניקה בע"מהרחבבפרויקט 

 (. "ההליך"ו/או  "המכרז"ו/או " ההזמנה" : להלן) זו בהזמנה שיפורטכפי  הכלוהחוק 

 הגדרות .1.3

 זו: בהזמנה מרכזיים מונחים להלן 
 

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

 ."מבע אלקטרוניקה אינטל ו/או החברה אינטל

 .עדת המכרזים של ענבלו ועדת מכרזים

 .ישראל מדינת המדינה

לפיתוח ולהשקעות רשות ה

ו/או  כלכלההתעשייה וה

 הרשות להשקעות

 .הכלכלהיחידה במשרד 

ע"י הרשות להשקעות   רשימת השקעות אשר אושרו אישור כתב

כמזכות במענקים ובהטבות מכוח החוק לעידוד 

 .השקעות הון

 באתר המאושר בכתב האישור ת מפעל אינטל הרחב הפרויקט
 ."מבע אלקטרוניקה אינטלבאמצעות השקעות של 

המקום הגאוגרפי של המפעל המבצע את ההשקעות  אתר
 נדרש מענק. בגינן המאושרות
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"( ההצעהלמזמינה )להלן: " הגיש הצעהמי ש מציע 
 אתביכולתו לספק ובהתאם לאמור במסמכי המכרז 

 .המבוקשים השירותים

ה על ידי ועדת ז מכרז במסגרת יבחר אשרמציע  הזוכה המומחהו/או  זוכה מציע
 המבוקשים השירותים מתןשם ל המכרזים של ענבל

המצורף  התקשרותה הסכםעל  עמווענבל חתמה 
 .'גכנספח להזמנה זו 

 .המסמכי הזמנה זו על כל נספחי ההזמנהמסמכי המכרז ו/או 

תים שיסופקו על ידי המציע הזוכה מכלול השירו השירותים המבוקשים
 .זו הזמנה במסמכיכמפורט 

על  מטעם ענבלמקצועי אחראי 
 ביצוע הפרויקט

  מנהלת מחלקת בקרה ודיווח ממשלתי

                 , אגף רכש ומכרזיםעו"ד שירה אלון אחראי מטעם ענבל על ההליך

  inbal.co.il-m44@2020 : דוא"ל

 

  זמנים לוח .1.4

 

כל אחד מהמועדים המנויים ול הדעת הבלעדי לשנות המזמינה שומרת לעצמה את שיק

ולא תהיה למי מהמציעים כל  ו/או תפורסם באתר ענבל למציעים שתישלחלעיל, בהודעה 

 טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

  ההתקשרות תקופת .1.5

 החל מיום (שנים 3) חודשים 36 תהיה למשך הזוכה המציע עם ההתקשרות תקופת .1.5.1

 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: " חתימת המזמינה על הסכם ההתקשרות

בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה, להאריך את תקופת  ,המזמינה תהיה רשאית .1.5.2

)להלן:   שנים( 3) נוספים חודשים 36ת נוספות של עד ההתקשרות לתקופה או לתקופו

 הפעילות מועדה

 פרסום המכרזמועד  2021בפברואר,  14ראשון, יום  

 שאלות הבהרההגשת מועד אחרון ל 2021במרץ,  01שני, ום י

   2021במרץ,  17רביעי, יום            

 14:00עד השעה                    

 להגשת ההצעות  אחרוןמועד 

לאחר מועד זה לא יבחנו  )הצעות שיוגשו

 (במסגרת המכרז

ימים מהמועד האחרון להגשת  180
ימים נוספים במידה וענבל  90 -ו ההצעה

 הודיעה על הארכה. 

 תוקף ההצעה 

http://#
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( וזאת בתנאים זהים לתקופת ההתקשרות "תקופת ההתקשרות המוארכת"

  המקורית. 

הסכם הזכות להביא את ישנה כי לענבל  אתמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בז .1.5.3

 .ובכתב מראשימים  30לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של  ההתקשרות

 המכרז מסמכי פרסום .1.6

תחת לשונית:  www.inbal.co.il שכתובתו: באתר ענבלמסמכי המכרז יפורסמו  .1.6.1

. במידה ויהיו עדכוני מועדים ו/או הבהרות ו/או תיקונים במסגרת המכרז, "מכרזים" 

 יפורסמו השינויים באתר ענבל ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל ואת המציעים.

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

ענבל ולהתעדכן באופן שוטף בדבר השינויים, ההבהרות והעדכונים אשר יחייבו 

ים, ההבהרות יאת הצעתו בהתאם לשינו שמשפטית את המציע. מציע שלא יגי

 והעדכונים, במידה ואכן פורסמו, הצעתו עלולה להיפסל.

 ההצעה גשתה לאחר המציע עם התקשרות פרטי .1.7

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

 אשר המציע של הדוא"ל כתובתל בהתאם תעשה יידרשו, וכאשר אם עדכונים, ו/או  הבהרות

 שונו באם המזמינה את לעדכן החובה חלה המציע על ".המציע פרטי" 1 סעיף א', בנספח צוינה

 ההצעה. במסגרת הוגשו אשר חריםא או אלו פרטים

 הקשר אשת .1.8

 מכרז בגין הפניות כל .אלון שירה עו"ד נההי  זה מכרזל הקשור בכל המזמינה מטעם הקשר שתא

 המציע )על IL.CO.INBAL2020@-44M  :דוא"ל לכתובת בלבד בכתב הקשר לאשת ייעשו זה

 .המבוקש( ליעד הגיעה יהשהפנ לוודא החובה חלה

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.9

 ליום עד וזאת לעיל המצוין הדוא"ל באמצעות בלבד בכתב נהתוגש המציעים שאלות .1.9.1

 לשונית תחת ,ענבל באתר יפורסמו בהרההה לשאלות תשובות .2021 במרץ, 01 שני,

  .הבהרה" לשאלות "תשובות הכותרת תחת  44/2020 מספר מכרז במסגרת "מכרזים",

 תשובה ו/או תוספת ו/או כוןעד ו/או תיקון ו/או שינוי ו/או הבהרה רק כי בזאת, מובהר .1.9.2

 .המציעים אתו ענבל את משפטית יחייבו ,בכתב ענבל ע"י  פורסמוי אשר

 ההצעות הגשת .1.10

 ומעטפה הכללית להצעה אחת )מעטפה סגורות מעטפות בשתי ההצעות, את להגיש יש .1.10.1

 כמפורט ,שלישית מעטפה – נוספת למעטפה יוכנסו אשר הכספית(, להצעה נפרדת

  .להלן 4 בפרק בהרחבה

http://#
http://#
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 ענבל  המזמינה: במשרדי אתהנמצ המכרזים לתיבת בלבד ידנית במסירה תוגש ההצעה .1.10.2

 בין ה'-א' בימים נתב"ג התעופה, שדה קריית ,3 הערבה רחוב בע"מ, לביטוח חברה

        רביעי, מיום יאוחר אל המועד(, חול וימי חגים חג, ערבי )למעט 8:00-18:00 השעות

 (.ההצעות" להגשת האחרון "המועד )להלן: 14:00 השעה עד  2021 במרץ, 17

 מומחה לבחירת  44/2020 'מס פומבי "מכרז :המכרז שם את לציין יש המעטפה גבי על .1.10.3

 לעידוד החוק במסגרת להשקעות לרשות המדווחות ההשקעות על בקרה לביצוע הנדסי

 בע"מ". אלקטרוניקה אינטל מפעל לש הרחבה בפרויקט ,1959 תשי"ט הון, השקעות

מוסר ההצעה במעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים, באחריות המציע לוודא כי  .1.10.4

שם המוסר, מס' ת.ז. של )מטעמו ימלא את הפרטים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה 

המאבטח על ידי תן לו על גבי טופס הגשת הצעה מובנה שיינ המוסר וחתימת המוסר(

 בבית ענבל. 

קיבל לידיו אישור לוודא כי  באחריות המציעהגשת ההצעה לתיבת המכרזים, במעמד  .1.10.5

אישור הגשת ההצעה לתיבת המכרזים )טופס מהעתק על הגשת ההצעה )טופס לבן( וכי 

 ורוד( ישודך למעטפה. 

 ההצעות, להגשת האחרון למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש .1.10.6

 המכרזים, חובת לתקנות )ב(20 משנה תקנת להוראות םבהתא תדונה ולא תתקבלנה לא

 איחור בשל הצעה פסילת סוגיית כי להדגיש בקשא (."התקנות" )להלן: 1993-התשנ"ג

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

 ו/או זה ענייןב ענבל של סמכויותיה הפעלת עם בקשר שהוא, וסוג מין מכל דרישה ו/או

  .כאמור סמכות הפעלת של מהשלכותיה כתוצאה

 ההצעה תוקף .1.11

בכפוף נוספים, ימים  90 - ו ותהצעלהגשת מהמועד האחרון ימים  180הינו תוקף ההצעה 

 .ענבל מראש ובכתב שללהודעה 

 התמורה .1.12

תמורה המפורטים במסמכי ההזמנה, תשולם למציע הזוכה ביצוע מכלול השירותים  עבור

 . מכרזה למסמכינספח ב' על גבי על ידו תמולא אשר  להצעת המחיר שהגישבהתאם 

 כלשהי הצעה תלקבל חובה העדר .1.13

, כפי שתמצא לנכון, לשנות את הבלעדי והמוחלט המזמינה רשאית, על פי שיקול דעתה .1.13.1

, להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה י המכרזתנא

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

 אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא בשים לב לאמור לעיל, מודגש בזאת כי המזמינה .1.13.2

לקבלת השירותים עם כל גורם  הסכםבוהיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר 

אף המכרז ושהי ו/או לבטל את ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כל שתמצא לנכון
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 וכל זאת בכפוף לכך שקיימת ולה נוספת שתמצא לנכוןוכל פע חדש מכרזלפרסם 

 הצדקה מקצועית/מערכתית/אחרת לכך ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'. כאמור

מובהר בזאת, כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם  ,למען הסר ספק .1.13.3

ה ו/או ת המכרזים הינה הצעה בלתי סבירה ו/או שאיננה שלמה ו/או ברורדלדעת וע

תביעות  אוכל טענות ו/ יהיוולמציעים לא  מכרזערוכה על פי דרישות מסמכי ה השאינ

 בקשר לכך.

המזמינה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים שלישיים  .1.13.4

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

לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור,  ר למציע לעשות כן,מציע ו/או לאפששל ה

המציע בתנאי ולרבות לצורך הוכחת עמידת  זה הליךהיתר או רישיון כנדרש לפי תנאי 

למועד נכון ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה  הסף

 צעות. ההאחרון להגשת ה

זה  מכרזותר על קיום דרישה או תנאי מתנאי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לו .1.13.5

רון השוויון והכל לפי שיקול דעת אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיק

 ועדת המכרזים של המזמינה.

והכל ייקבע על פי  אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו יובהר כי בכל מקרה ענבל .1.13.6

 שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה.

 הזוכים המציעים מספר .1.14

  .המבוקשים מתן השירותיםשם ל זוכה אחדבכוונת ענבל להתקשר עם מציע  .1.14.1

, אשר תהיה רשאית )אך לא המזמינהתתבצע על ידי  הבדיקת ההצעות ובחירת הזוכ .1.14.2

 חיצוניים מטעמה לשם כך.מקצועיים פנימיים או חייבת(, להיעזר  ביועצים ומומחים 

והמספר  מוגדרציעים זוכים מ רעל אף האמור לעיל, המזמינה אינה מתחייבת למספ .1.14.3

יקבע בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי בלבד. המזמינה שומרת לעצמה את 

 הזכות להגדיל את מספר המציעים הזוכים או לשנות את אופן בחירתם.

, ככל שיעלה הצורך )אם כתוצאה מפרישת מציע זוכה, אם לעיל האמורמבלי לגרוע מ .1.14.4

כל סיבה אחרת( למזמינה שמורה הזכות לפנות ה ע"י ענבל או בשל הזכי לבשל ביטו

וזאת על  סף והצעתו לא הוכרזה כזוכה בהליךתנאי הב, עמד ךלמציע שהשתתף בהלי

מתן השירותים המבוקשים והכל בכפוף להסכמתו של המציע. שם מנת להתקשר עמו ל

יותר מבין ב מקום הגבוהביובהר כי במקרים אלו תפנה ענבל אל המציע שדורג 

  שלא זכו בהליך. המציעים
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 המבוקשים השירותים הגדרת – 2 פרק .2
 מסמכיל 'ג נספחכ המצורף םהסכב לרבות זה, הליך במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי

 הינם מהמציע ("המבוקשים "השירותים ו/או "השירותים" )להלן: הנדרשים השירותים ההזמנה,

 :קמןכדל

בשני התחומים יות בהתאם לבקשת המענק נטווהמציע יבצע אימות של המערכות הרל .2.1

 הבאים :

        .בקשההתאימות המערכות ורכיביהן המרכזיים הקיימים בשטח ביחס לפרטי  .2.1.1

 .מת תכנון פרוגרמה ולא תכנון סופי לבצועבדיקת סבירות העלות הכוללת, בר .2.1.2

הבקרה תבוצע בתאום מלא עם הבקרה החשבונאית ובהתאם לתכנית עבודה אשר תקבע ע"י  .2.2

 אום עם ענבל.יהרשות להשקעות בת

הפקת דוח ביקורת )בהתאם לפורמט שיקבע בתיאום עם ענבל( המפרט את ממצאי הבדיקה  .2.3

 שבוצעה. 

ייעוץ לענבל או באמצעותה לממשלה והשתתפות בבירור תביעות וסכסוכים בקשר עם ביצוע  .2.4

 עבור שירות  ציעמהפרויקט לרבות הופעה כיועץ ו/או כעד בפני בתי משפט ובוררים. התשלום ל

 יוסכם בין המציע לענבל אם וכאשר יידרש.זה 

 לשיקולובהתאם  ענבל דרישת לפי המבוקשים השירותים למתן רלוונטי נוסף שירות כל .2.5

 .הבלעדי דעתה

אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו והשירותים  ענבלבזאת כי ובהר מ ספק הסר למען .2.6

  .הבלעדי דעתה לשיקול ובכפוף ההמזמינ של לצרכיה בהתאם יינתנו המבוקשים

 מבוקשיםה השירותים את יבצע הזוכה מציעה לפיה הזכות את לעצמה שומרת המזמינה .2.7

 לחברה שיאושרו אישור לכתבי בהתאם לאינטל, יאושרו אשר פרויקטים במספר לעיל כאמור

  להשקעות. הרשות "יע
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  סף יתנא – 3 פרק .3

 , על כל התנאים הבאים: באופן מצטבר, בעצמו העונה מציע רקרשאי להגיש הצעה 

 תנאי סף מנהליים  .3.1

הינו תאגיד רשום כדין  בהליך זהמציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות  .3.1.1

 או עוסק מורשה. בישראל

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יצרף המציע תעודת התאגדות או תעודת עוסק 

 מורשה.

-, התשל"ובחוק עסקאות גופים ציבורייםכל האישורים כנדרש  על המציע להיות בעל .3.1.2

 ( כמפורט להלן:"חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן:  1976

בונות כדין או אישור פקיד מורשה או רו"ח המעיד שהמציע מנהל פנקסי חש .3.1.2.1

שהינו נוהג לדווח על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות , שהוא פטור מלנהלם

על האישור להיות  .1975-ס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ושמוטל עליהן מ

 .תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יצרף המציע אישור ניהול פנקסי חשבונות 

 תקף.

)איסור  תצהיר המציע בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים .3.1.2.2

חוק עובדים  -)להלן 1991-ם(, התשנ"אהעסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגני

 חוק שכר מינימום(.  –)להלן  1987 –זרים( ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

נספח א', ב 4סעיף במסגרת  המציע יצהיר לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה,

כי המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים נספח התצהירים, 

וק עובדים זרים וחוק שכר יותר משתי עבירות לפי חציבוריים, לא הורשע ב

חלפה שנה לפחות ממועד  –ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור  מינימום

 ההרשעה האחרונה. על התצהיר להיות תקף ועדכני לתאריך הגשת ההצעה.

בדבר עמידה בדרישה לייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם  צהיר המציעת .3.1.3

חוק שוויון  –להלן ) 1998 –ן זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח להוראות חוק שיווי

 (.זכויות

נספח  –בנספח א'  7לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יצהיר המציע במסגרת סעיף 

 התצהירים.



44/2020    

- 10 -                                               
 חתימת המציע: __________________                                                                                                                                   

 עניינים או חשש לניגוד עניינים דאין כל ניגו ו/או למי למטעמו למציעכי יצהיר המציע  .3.1.4

לענבל, לרבות כל קשר שהוא עם אינטל ו/או מי מבעלי במתן השירותים המבוקשים 

על המציע להודיע לענבל, לאלתר,  חברי ההנהלה באינטל.מי מהשליטה בה ו/או עם 

בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי ענבל ו/או 

 .להנחיותיה בהתאם ולפעולהמדינה 

נספח  –בנספח א'  8, יצהיר המציע במסגרת סעיף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה

 התצהירים.

 

 סף מקצועיים תנאי .3.2

 בעל הינו, אשר יספק את השירותים בפועלמטעם המציע, השירותים  נותןהמציע או  .3.2.1

 בהנדסה שניתן לו על ידי מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ראשון תואר

 אוו/או כימיה ו/שמל/אלקטרוניקה או חלפחות אחד מהתחומים הבאים: מכונות ו/ב

 .חומרים

 

תצהיר  – 1יצהיר על כך המציע במסגרת נספח א'על מנת להוכיח עמידה בתנאי סף זה, 

)תואר ראשון בהנדסה בלפחות  צרף תעודת השכלהפירוט עמידה בתנאי הסף וכן י

 אחד מהתחומים אשר צוינו לעיל( ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 

הינו  ,אשר יספק את השירותים בפועלמטעם המציע, נותן השירותים ציע או המ .3.2.2

  PROCESS),מהנדס תהליך אוו/( EQUIPMENT ENGINEERמהנדס ציוד )

(ENGINEER. 

 

תצהיר  – 1המציע במסגרת נספח א'יצהיר על כך על מנת להוכיח עמידה בתנאי סף זה, 

דיווח על עבודתו כמהנדס ציוד או הכוללים  צרף קו"חיוכן  פירוט עמידה בתנאי הסף

 תהליך.

 

 

בעל הינו  ,אשר יספק את השירותים בפועלמטעם המציע, נותן השירותים המציע או  .3.2.3

 ,ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמוהשנים  10 - לפחות ב שנים 5 שלניסיון 

 יותר אובאחד  סמיקונדוקטורעבור פרויקטים בתעשיית  ,במערכות ייצור בחדר נקי

 הבאים:  חומיםמהת

 ו/או ((Lithography ליתוגרפיה ●

 ו/או (Etchאיכול ) ●

 ו/או (Thin Filmשכבות דקות ) ●

 ו/או (Planarשיטוח ) ●

 ו/או (Implantהשתלת יונים ) ●

 ((Diffusionדיפוזיה  ●
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שנים  5יובהר כי לצורך עמידה בתנאי סף זה, המציע יכול להיות בעל ניסיון של 

שנים במספר תחומים  5יסיון מצטבר של נבעל באחד מהתחומים הנ"ל או 

 המצוינים לעיל.

תצהיר  – 1המציע במסגרת נספח א'על כך יצהיר  לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה,          

בנספח זה,  7בסעיף בנוסף, יפרט המציע בטבלה המצויה  פירוט עמידה בתנאי הסף.

. בורם סיפק את השירותיםעכן יציין את שמות הלקוחות את שנות הניסיון האמורות ו

בסעיף יובהר כי שמות הלקוחות יהוו אנשי קשר לצורך קבלת המלצות כמפורט 

 במסגרת אמות המידה. ההמלצות 

 

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים פירוט .4
  – )הצעה כספית( 1מעטפה מס'  .4.1

 ירשום על גבי המעטפה: על גבי מעטפה זו יציין המציע את שמו המלא וכן                       

    המדווחות ההשקעות על בקרה לביצוע הנדסי מומחה לבחירת 44/2020 מס' פומבי מכרז                            

             בפרויקט   ,1959 תשי"ט הון, השקעות לעידוד החוק במסגרת להשקעות לרשות                            

  .הצעה כספית – 1מס'  מעטפה - הרחבה של מפעל אינטל אלקטרוניקה בע"מ                      

ע י צ מ ה ס  י נ כ י ו  ז ה  פ ט ע מ ח  ל פ ס נ ( ת  י פ ס כ ה ו  ת ע צ ה ל  ש ד  ח א ק  ת ע ה

' ם כ (ב ו ת ח ו א  ל מ א  ו ה ר ש ו ק מ שב ר ד נ   .כ

  – ()מסמכי המכרז 2מעטפה מס'  .4.2

 בי המעטפה: על גבי מעטפה זו יציין המציע את שמו המלא וכן ירשום על ג                     

   המדווחות ההשקעות על בקרה לביצוע הנדסי מומחה לבחירת 44/2020 מס' פומבי מכרז                            

                   בפרויקט   ,1959 תשי"ט הון, השקעות לעידוד החוק במסגרת להשקעות לרשות                             

 ". מכרזה מסמכי - 2מעטפה מס'  - בה של מפעל אינטל אלקטרוניקה בע"מהרח                       

 כמפורט להלן. מכי המכרזהעתק אחד מקורי של מסלמעטפה זו יכניס המציע                        
 

על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל חוצץ את  בקלסר עם חוצציםעל המציע להגיש את הצעתו 

 כל תת סעיף:הכותרת המודגשת ב

 :צהירים והתחייבויות ת – 1חוצץ  4.2.1

לחתום בסוף כל תצהיר על המציע למלא את כל הפרטים בנספחים שיפורטו להלן ו

על המציע  .מלאה וכן להחתים עורך דין לצורך אימות החתימהמקורית בחתימה 

להצהיר על התצהירים הבאים כמשמעותם בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח 

 .1971-תשל"א חדש(,

 כמפורט להלן: כאמור, חוצץ זה יכלול את כל המסמכים                                
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 נספח התצהירים  –א'  נספח                                

 פרטי המציע – 1סעיף                                 

 מטעם המציעמורשי החתימה  – 2סעיף                                 

 הצהרות המציע בגין מסמכי המכרז וההצעה – 3סעיף                                 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 4סעיף                                 

 התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים – 5סעיף                                 

 תצהיר אי תיאום הצעות – 6סעיף                                 

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות – 7סעיף                                 

 התחייבות לשמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים - 8סעיף                                 

 חלקים חסויים בהצעת המציעחשיפת בקשה למניעת  – 9סעיף                                 

                                 

 צהיר יצורפו הנספחים הבאים:לת –תצהיר פירוט עמידה בתנאי הסף  – 1'נספח א                                

  תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה  – 1 נספח                                

    על ידי מוסד המוכר  בהנדסה שניתן למציע ראשון תוארתעודת השכלה:  – 2נספח                                 

  לפחות אחד מהתחומים הבאים: מכונות ב להשכלה גבוההעל ידי המועצה                                                 

 .חומרים אוו/או כימיה ו/חשמל/אלקטרוניקה ו או/                                                

   מהנדס ציוד צירוף קו"ח הכוללים דיווח על עבודתו של המציע כ – 3נספח                                  

                                                 (EQUIPMENT ENGINEER)  תהליך מהנדסכו/או (PROCESS  

ENGINEER).                                                   

 .אישור ניהול ספרים כדין  – 4נספח                                   

  אישור ניכוי מס במקור. – 5נספח                                   

 דה והמציע הינו עסק בשליטת אישה.אישורים ע"פ דין במי – 6נספח                                   

 מסמכי המכרז ומכתבי הבהרה – 2חוצץ  4.2.2

בכל עמוד בראשי  כשהם חתומיםצירוף מסמכי המכרז  – מסמכי המכרז 4.2.2.1

 .מורשי החתימה במציע תיבות של

על ידי ענבל ואשר  שיפורסמו ככלצירוף מכתבי ההבהרה  –מכתבי הבהרה  4.2.2.2

בכל עמוד בראשי  תומיםכשהם חבאתר ענבל. המסמכים יצורפו יופיעו 

 . מורשי החתימה במציע תיבות של

 הסכם ההתקשרות  – 3חוצץ . 4.2.3

בשני עותקים הסכם ההתקשרות על נספחיו יש להגיש צירוף  – ג'נספח 

בכל עמוד בראשי תיבות  שהוא חתוםכ. כל עותק של ההסכם יוגש מקוריים

סכם הה בסוף כן במקום הנדרששל מורשי החתימה ובחותמת המציע ו

 בחותמת מלאה של מורשי החתימה בצירוף חותמת המציע.
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 3מעטפה מס'  .4.3

 לביצוע הנדסי מומחה לבחירת 44/2020 מס' פומבי זמכר"על גבי מעטפה זו יציין המציע 

 הון, השקעות לעידוד החוק במסגרת להשקעות לרשות המדווחות ההשקעות על בקרה

שירה לידי עו"ד  -טל אלקטרוניקה בע"מ" של מפעל אינ הרחבה בפרויקט ,1959 - תשי"ט

 אלון.

כאשר המעטפה חסרת  הויגיש 2ומעטפה מס'  1למעטפה זו יכניס המציע את מעטפה מס' 

 כל סימני זיהוי חיצוניים המעידים על זהות המציע. 

במעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים, באחריות המציע לוודא כי קיבל לידיו אישור על 

הצעה המכרזים )טופס לבן( וכי העתק האישור כאמור על הגשת ההגשת הצעה לתיבת 

 . 3שודך למעטפה מס' לתיבת המכרזים )טופס ורוד( 

 מספר עותקים של ההצעה .4.4

, למעט הסכם ההתקשרות )נספח בעותק אחד מקורי על המציע להגיש את הצעתו 4.4.1

המציע על ידי אשר יוגשו  מסמכים. העותקים חתומים כדיןבשני ( אותו יש להגיש ג'

 )לא צילום(. בחתימות מקוריותיהיו חתומים 

 על המציע להשאיר ברשותו העתק נאמן למקור של ההצעה בשלמותה. 4.4.2

 

 חתימה על ההצעה 4.5

)במידה ורלוונטי( בכל  חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת המציעבהמציע יחתום 

, לרבות רשבכל יתר העמודים בהם לא נדרשה חתימת המציע באופן מפו בו התבקש. מקום

אחר שיוגש יחד עם ההצעה, בין אם נערך על ידי המציע ובין אם מסמך מסמכי המכרז וכל 

נערך על ידי המזמינה, יחתום המציע בראשי תיבות בתחתית העמוד. מציע שלא יגיש את 

 . כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת הצעתו

 שינויים אסורים בהצעה 4.6

תנאי המופיעים בהזמנה על נספחיה. המציע  בכל דרך שהיא כל פרט ו/או סור לשנותיאחל 

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

, בתנאי ההסכם ובנספחיו ספחיהעל כל נ ל שינוי שיעשה על ידי המציע במסמכי ההזמנהכ

סמכים, או במסמך נפרד או בכל דרך אחרת ו/או כל הסתייגות על ידי תוספת בגוף המ

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

לענבל הזכות לדרוש מהמציע השלמות, פרטים ו/או מסמכים נוספים  הערה כללית:

המתייחסים למצגים שניתנו בהתאם להליך, לרבות בקשר לכישוריו, מקצועיותו, ניסיונו, 

וכן לבדוק  התחייבויותיו על פי ההסכם ביצוע אמינותו והאמצעים העומדים לרשותו לצורך

(. ההשתתפות )לרבות עריכת ביקור ו/או קיום ראיונותבכל דרך אחרת את קיומם של תנאי 

המציע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור והכל בכפוף לכל 

 דין. 
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 הזוכה ההצעה לבחירת ומשקולות מידהה אמות – 5פרק  .5

ועדת המכרזים של חברת ענבל, מבין ההצעות אשר הגישו את במכרז תיבחר על ידי ההצעה הזוכה 

 ושל הצעת המחיר קריטריונים איכותייםהמסמכים הנדרשים ועמדו בתנאי הסף, על פי שקלול של 

 שלבים המפורטים להלן:והכל בהתאם ל

 

 עמידה בתנאי הסף המצאת כל המסמכים הנדרשים ו – 1שלב  5.1

ותיבדק ו עד למועד האחרון להגשת ההצעות חו כל ההצעות אשר התקבלייפת ,בשלב הראשון

כל תנאי הסף הנדרשים במסגרת מכרז זה לרבות המצאת כל המסמכים עמידת המציעים ב

הצעה רק יודגש כי כאמור לעיל של כל מציע. " 2"מעטפה מס' תפתח הנדרשים. בשלב זה, 

 תעבור לשלב השני.שים ואשר תכלול את כל המסמכים הנדר שתעמוד בתנאי הסף

 

 (:%60בחינת איכות ) – 2שלב  5.2

 בשלב זה תתבצע בחינת איכות של ההצעות על פי הקריטריונים הבאים:

 ביחס דרשהנ את להשלים בכדיזו  להזמנהפים המצור 1א' -ו 'א יםנספחהמציע למלא את  על

 שלהלן.המידה  לאמות

 ניקוד מקסימלי אמות המידה

במערכות ייצור בחדר נקי בתעשיית  שנות ניסיון)א( 

סמיקונדקטור בתפקיד מהנדס ציוד ו/או תהליך: )מעבר לנדרש 

 בתנאי הסף(

 נק' 5 –שנים  5-7

 נק' 10 –שנים  7-10

 נק' 15 –שנים  10מעל 

)אמת מידה זו תיבחן ותנוקד בהתאם לנתונים שימולאו על ידי 

 (.1המציע במסגרת נספח א'

 נק' 15

בחדר הנקי בהם קיים למציע ניסיון  ניסיוןמספר תחומי ה)ב( 

 שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות:השנים  10במהלך 

 נק' 5 -תחומי ניסיון  2-3

 נק' 10 -תחומי ניסיון  4-5

 נק' 15 -תחומי ניסיון  5מעל 

)אמת מידה זו תיבחן ותנוקד בהתאם לנתונים שימולאו על ידי 

 (.1המציע במסגרת נספח א'

 נק' 15

 המלצות )ג(

המזמינה תבחר מתוך רשימת הלקוחות שציין המציע במסגרת 
 להצעתו שני לקוחות לצורך קבלת המלצות. 1נספח א'

המזמינה תפנה לשני אנשי הקשר בשאלות זהות ומובנות מראש  
בטווח שנע  מהמציעוכל איש קשר יידרש לדרג את שביעות רצונו 

 רבה(.  )שביעות רצון 5-)חוסר שביעות רצון( ל 1בין 

 נק' 10

 נק' בגין כל המלצה( 5)
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 ניקוד מקסימלי אמות המידה

יובהר כי המזמינה תהיה רשאית לנקד המלצה אחת מבין 
השתיים מניסיונה האישי עם המציע, גם אם המציע לא ציין את 

 המזמינה כלקוחה/אשת הקשר במסגרת הצעתו. 

במידה והמציע סיפק שירותים ללקוח אחד בלבד, יציין )מלבד 
 הלקוח( איש קשר נוסף, הקשור בלקוח, לצורך קבלת המלצה.

  ראיון)ה( 

 ראיון: מסגרת הייבחן המציע ב הפרמטרים בגינם

: הפגנת ידע ומקצועיות בתחום מהמציעמקצועית התרשמות  .1

 – והתאמה לצרכי הפרויקט יםהמבוקש יםובתכני השירות

  נק'. 10עד 

לרבות עוצמה אישית, : התרשמות כללית מהמציע .2

  נק'. 10עד  – בעה ורהיטותייצוגיות, המוטיבציה, 

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לקיים ראיון טלפוני או 

 באמצעות הזום.

יודגש כי לצורך מעבר לשלב הבא שהינו פתיחת מעטפת הצעת *

 בשלב הראיון.  נקודות 15לפחות המחיר, על המציע לצבור 

 נק' 20

 נק' 60 סה"כ

 לשלב מעבר לשם הדרוש בריאיוןן את ציון הסף לעדכ הזכות שמורה ענבל של המכרזים עדתלו*

 . בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדיוזאת  הכספי במכרז

 (%40הצעות המחיר וניקודן )מעטפות פתיחת  – 3שלב  5.3

מדו בתנאי צעה כספית( של המציעים אשר עה)ה 1מעטפה מס' זה תפתח המזמינה את  בשלב

בשלב  והצעתם נוקדה ידה המפורטות לעילהמ אמותאיכות על פי הסף ובוצעה להם בחינת 

  .אפשריותהנקודות ה 20מתוך לפחות נקודות  15 –מסגרת אמות המידה ב הריאיון ב

 :להלןנקודות בהתאם לפירוט  40משקל של להצעת המחיר יינתן 

שאר המציעים יקבלו ציון ו נק'( 40יקבל את מלוא הנקודות ) הנמוך ביותר לשעת עבודה המחיר

 וזאת בהתאם לנוסחה הבאה:  את המחיר הנמוך ביותר לשעת עבודהע שהציע ביחס למצי

  Zi= של המציע  המחיר הצעת

  Zmin=  ביותר הזולה המחיר הצעת

 Yהצעת המחיר =  ניקוד

 

Y=Zmin/Zi *40  
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 כההזו הההצע ובחירת ומחיר איכות ניקודשקלול  – 4 שלב 5.4

יבלה כל שק יקודבסכימת הנ הגבוה ביותרה שתקבל את הניקוד ה ההצעההצעה הזוכה תהי

 נוסחה הבאה:הצעה ברכיב האיכות וברכיב הצעת המחיר בהתאם ל

X= איכות. ניקוד  

Y= המחיר. הצעת ניקוד 

Z= סופי. ניקוד 

 תמורהה - 6  פרק  .6
 

 למסמכי ב' נספח במסגרת המציע ידי על תמולא המבוקשים השירותים מתן עבור המחיר הצעת 6.1

 מע"מ(. כולל )לא לשעה ₪ 290 של כוםמס הנחה אחוז במונחי גדרתוו זו הזמנה

 לפסילת להביא עלול הדבר ילשלי הנחה אחוז שיוצע ככל שלילי. הנחה אחוז להציע אין

  .המכרזים ועדת של הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם ההצעה

  יתואם הזוכה המציע של ביקור שכל בכך מותנה יהא כאמור התמורה תשלום כי אתבז מוסכם 6.2

      .ענבל עם ובכתב מראש

 זה מכרז לפי הזוכה המציע של התחייבויותיו כל למילוי סופית תמורה מהווה הנ"ל התמורה 6.3

    אחר. גורם מכל או מענבל נוספת תמורה לכל זכאי הזוכה המציע יהיה לא לכך ופרט

 ןובחינת ההצעות הגשת דרך - 7 פרק .7

 ההצעה הגשת .7.1

 הבין ,לעיל האמורים סףה בתנאי עומד הינו כי סבור המציעש פירושה ההצעה הגשת .7.1.1

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

 כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך והעובדות הפרטים ,הנתונים כל את בדק ,האפשרי

 .חלקיו כל על ,זה הליך במסמכי הכלול תנאי כל או/ו הבנה או/ו ידע חוסר לעניין טענה

 לרבות ,נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע עםמט הצעה הגשת .7.1.2

 .תוספת או/ו שינוי כל בלא והכל ההתקשרות הסכם

 .ומלאים נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים ,הנתונים לכ כי מתחייב המציע .7.1.3

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

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים מילוי כי למציע

 ההצעות בחינת דרך .7.2

 : ה באופן הבאזמכרז  במסגרת שיוגשו ההצעות את תבחן המזמינה

 הנדרשים המסמכים לכ הימצאות בדיקת - הנדרשים המסמכים בדיקת 'א שלב

לל בקשת השלמות כוככל שיפורסמו,  שפורסמו, הבהרות לרבות ותקינותם

 .הצורך והמצאתן כנדרשבמקרה 

. אשר הוגדרו במסגרת המכרז הסף בתנאית המציע עמידבחינת  – סף תנאי 'ב שלב

 שלא הצעה כל או/ו הסף בתנאי תעמוד שלא הצעה כל לפסול רשאית המזמינה

X+Y=Z 

 



44/2020    

- 17 -                                               
 חתימת המציע: __________________                                                                                                                                   

 ההצעה מפרטי פרט כי יתגלה אם או/ו הנדרשים המסמכים כל אליה צורפו

 .מלא אינו אוו/ נכון אינו

 הסף בתנאי שעמדו ההצעות ניקוד - המידה אמות פי על ההצעות ניקוד 'ג שלב

  .לעיל 5 המפורטות בפרק המידה לאמות בהתאם

מציע/מציעים שעברו את ניקוד האיכות המינימלי שנקבע בשלב  –התמורה  'שלב ד

הצעות הכספיות והכל בהתאם הריאיון האישי יעברו לשלב זה בו יפתחו ה

 להחלטת ועדת המכרזים.

  כאמור לעיל.בהתאם לשקלול הניקוד  זוכה מציע בחירת 'ה שלב

 תוצאות לגבי דחיה/זכיה הודעות שליחת - המציעים ללכ דחיה/זכיה הודעות ' ו שלב

  .נדרשים אישורים המצאתלהזוכה  מציעמה בקשה לרבות המכרז

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .7.3

 הגשת לשם עברים למציעיםמו והם המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל 

 או להעבירם, לצלמם, לשנותם, להעתיקם רשאי אינו המציע. זה הליך במסגרת הצעות

 .תאחר מטרהכל ל בהם להשתמש

 ההליך תוצאות על הודעה .7.4

, בהצעתם כמצוין, כתובתם פי על המציעים לכל בכתב תימסר ההליך תוצאות על הודעה

 ספק הסר למען. להזמנה 'א נספח במסגרת עהמצי שציין האלקטרוני הדואר בכתובת או/ו

 את תחייב לא והיא ההליך תוצאות בדבר הודעה לכל תוקף כל יהיה לא כי, בזאת מובהר

 כמו. זה סעיף הוראות פי על ל"בדוא או/ו בכתב נמסרה אם אלא ,שהיא צורה בכל המזמינה

קשור בהתקשרות ה בכל המזמינה את לחייב כדי ההליך בתוצאות אין כי ,בזאת מובהר ,כן

 הסכם ההתקשרות על המזמינה חתימת זה ובכלל ההתקשרות הושלמה לא עוד כלזו 

 .ומשלוח כל האישורים הנדרשים ע"י המציע הזוכה

 עיון זכות .7.5

 בהצעתו חלקים אילולמסמכי ההזמנה,  נספח א', במסגרת מראש לציין המציע על .7.5.1

 יציין שלא מציע. צרק הסבר בתוספת מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף עלולים

  לכך מסכים שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף העלולים חלקים בהצעתו

 את להעביר רשאית תהאהיא , הזוכה ההצעה את להציג תתבקש ענבלמידה ובש

 . במסגרת מכרז זה זכו שלא מציעים לעיון במלואה הצעתו

ים תחליט לחשוף ע הזוכה להביע את עמדתו במידה וועדת המכרזענבל תאפשר למצי .7.5.2

שהמציע ציין כסוד מסחרי או כסוד מקצועי, בטרם חשיפתו. לענבל שמורה חומר 

החומר או אם את אם לחשוף  ,לאחר קבלת עמדתו של המציע הזוכה ,הזכות להחליט

 לאו. ענבל תיידע את המציע הזוכה בהחלטתה בטרם ביצועה.

 יהא מקצועיים או/ו מסחריים כסודות בהצעתו מסוימים חלקים הגדיר אשר מציע .7.5.3

 הגדיר לא הזוכה המציע אם גם הזוכה בהצעה אלה חלקים חשיפת מלדרוש מנוע
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 פי על המכרזים עדתו של מסמכותה לגרועכדי  אמורב אין כי מובהר. ככאלה אותם

 . בלעדיה דעתה שיקולבהתאם ל ההצעה של חלקים גילוי בעניין החלטה כל ליתן דין

 ההתקשרות הסכם של ףלתוק לכניסתו מקדימים תנאים .7.6

גם בקשה למילוי והמצאת  אליו תשלח ,הזוכה למציע עת הזכיההוד משלוחבעת  .7.6.1

 . ענבל תובמערכ חדש ספק פתיחתמסמכי 

 באמצעות, המזמינה חתימת לאחר רקההתקשרות ייכנס לתוקף  הסכם כי יובהר .7.6.2

 ידי על כאמורהנדרשים  האישורים והמצאת ההסכם על, שלה החתימהי מורש

 .הזוכה המציע

 המציע התחייבויות - 8 פרק .8

  המציע עובדי .8.1

 מעביד עובד יחסי כל יהיו לא המציע לבין ענבל בין כי ,בזאת מובהר ספק, הסר למען .8.1.1

 והנובעים הקשורים תשלום/עלות בכל שאית לא ענבל וכי שהוא ואופן צורה בשום

 .לעיל 6 בפרק שצוין כפי התמורה למעט מכך

 במסגרת ומועסקים עובדים הינםכי עובדיו , זהמכרז  לצרכי ,מתחייב המציע .8.1.2

 מכל כמתחייב ההעסקה חוקי כל י"עפ פועלכי הוא  וכן ענבל של ולא ושל הארגונית

 .חוק

 ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות .8.2

.  והנזיקין העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע .8.2.1

 ידי על/או ו ונכסיו רכושו בגין או, ידו על שיגרם נזק לכל אחראייהא  לבדו המציע

 מעשה לעשות או, בחבות לשאת ענבל תחויב האמור אף על אם. ידו על המועסקים

 .בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן המציע כך על אותה יפצה, כלשהו

 תיתן לו אפשרותובעניין זה ענבל תודיע למציע על הגשת תביעה ו/או דרישה כנגדה  .8.2.2

להשתתף בניהול ו עד כמה שהדבר יהיה תלוי בה להצטרף להליכים המשפטיים

 .ביחד עמה ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור

 במציע עדכונים או/ו שינויים לגבי המציע של דיווח חובת .8.3

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

 כל או/ו להצעתו הנוגע פרט כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש הנתונים או/ו

 שינוי זה ובכלל המבוקשים השירותים מתן לגבי השלכות לו להיות שיכולות במציע שינוי

 בכתב הודעה קבלת לאחר .זו הזמנה מסגרתשהוגדרו ב הסף מתנאי באחד עמידה איהכולל 

 לפעול כיצד להחליט הבלעדי הדעת שיקול יהיה הלמזמינ, לעיל כאמור שינוי לגבי מהמציע

 . מהמציע השירותים קבלת הפסקת זה ובכלל

מציע נותן הסכמתו למסירת מידע מהמרשם הפלילי הרלוונטי למתן השירותים המבוקשים ה .8.4

לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  14 -ו 8במסגרת מכרז זה והכל בכפוף לאמור בסעיפים 
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כי המציע לא יידרש למסור מידע בנוגע להרשעות שהתיישנו או נמחקו  יובהר .1981 –תשמ"א 

 ותיקים שנסגרו.

 סודיות מירתש .8.5

 ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמורבשם עצמו והן בשם עובדיו,  הן מתחייב המציע 

 לאדם כאמור ידיעה כל המציע ימסור לא ,ענבל מהנהלתמפורשת  הרשאה ללא. זה הליך

 לחוק 119 -ו 118 סעיפים הוראות המציע על יחולו, זה לעניין. לקבלה וסמךמ יהיה שלא

 . 1977 - ז"תשל, העונשין

  זכויות הסבת איסור .8.6

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

 .ענבל תמא בכתבו מראש הסכמה ללא, חלקן או כולן, זה הליך תנאי לפי חובותיו

 ביטוח .8.7

כמפורט  נדרשיםהביטוחים ה קיים את כלי ,כמציע זוכה בחרוימתחייב כי במידה המציע 

ככל , המוארכת ההתקשרות תקופתבו ההתקשרות תקופת כל למשךבהסכם ההתקשרות 

כי הינו עומד בכל  בטרם הגשת הצעתועל המציע לוודא . וכל עוד אחריותו קיימתשתמומש 

 ההתקשרות. להסכם 9בסעיף ות המפורטדרישות הביטוח 

 כלליים תנאים - 9 פרק .9

 הארגונית של השירותים שיינתנו על ידי המציע  המסגרת .9.1

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

 מעביד בשום צורה ואופן שהוא.

 בלעדיות העדר .9.2

 לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא עימו הסכםה על הוחתימ בהליך הזוכה המציע הצעת קבלת

 /יםאחר עם להתקשר ,הבלעדי דעתה שיקול פי ועל עת בכל רשאית תהיה וענבל השירותים

 .השירותים ביצוע צורךל

 הצעה/הצעות לקבל חובה העדר .9.3

 ההצעות מבין מי לקבל מתחייבת אינה ענבל ,זו בהזמנה אחר מקום בכל האמור כל למרות

 .הליךה גרתמסב שיוגשו

 והוראות דינים שמירת .9.4

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

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

 השיפוט סמכות .9.5

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

 המרכז.ו יפו אביב תל באזור המשפט בבתיורק  אך תהיה, זה מהליך

                                                                             ,רב בכבוד                                                                        
 מ"בע לביטוח חברה ענבל
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 נספח א'

 תצהירים נספח

 

ומר/גב'  ספרה ____________שמ ת.ז. אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת

להצהיר את  /נוכי עלי /נולאחר שהוזהרתי___________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________, 

 בזאת בכתב כדלקמן: יםכן, מצהיר/ /נעשהלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה יםצפוי/ /נהיההאמת וכי אהיה

 תנולהצע המצורף( לחתום על תצהיר זה "המציע"__ )להלן: אני הוסמכתי כדין על ידי __________________

המדווחות לרשות להשקעות במסגרת  ת מומחה הנדסי לביצוע בקרה על ההשקעותלבחיר 44/2020מס'  בהליך

ענבל חברה עבור של מפעל אינטל אלקטרוניקה בע"מ בפרויקט הרחבה  ,1959 –החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט 

 "(.ההליך: "לביטוח בע"מ )להלן

 

 יש למלא בנוסף גם את הפסקה הבאה: שהתאגד כדיןבמידה ומדובר במציע 
 

לחתום על תצהיר זה בתמיכה שם ההתאגדות/חברה( אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )

המדווחות לרשות להשקעות  לביצוע בקרה על ההשקעות הנדסילבחירת מומחה  44/2020 מס' הליךללהצעה 

עבור הרחבה של מפעל אינטל אלקטרוניקה בע"מ  בפרויקט  ,1959-מסגרת החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט ב

 .ענבל חברה לביטוח בע"מ

 :המציע פרטי

 פרטי המציע: .1

  שם המציע כפי שהוא רשום במרשם 1

  סוג התארגנות 2

  תאריך הרישום 3

  מספר מזהה 4

  וד ות.ד(כתובת המציע )רחוב, מספר, עיר, מיק 5

  טלפון המציע 6

  מספר חשבון בנק 7

 מנכ"ל המציע 8

 שם:

 מספר טלפון:

 דוא"ל:

 איש הקשר מטעם המציע 9

  שם:

  כתובת:

  :+ניידטלפון

  :דוא"ל
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 ולמתן להליך הנוגע בכל והודעות עדכונים יישלחוואליה בלבד  איש הקשר שלמייל הלכתובת  -ך ליב לשימת

 .המבוקשים תיםהשירו

 מורשי החתימה מטעם המציע .2

 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת, אם ישנן:

 דוגמת חתימה מס' תעודת זהות שם מורשה חתימה מס'

1    

2    

3    

 

 אין להשאיר ריק( –)יש לסמן בהתאם כים להתחייב בשם המציע ך/הנ"ל מוסמ  

 ביחד  

 ביחד בצירוף חותמת החברה 

 לחוד 

 לחוד בצירוף חותמת החברה 
 

 וההצעה המכרז מסמכי בגין המציע הצהרות .3

שובות לרבות תכרז על כל נספחיו, תנאיו וחלקיו בעיון רב את מסמכי המ תיקראהנני מצהיר כי  3.1.1

את כל האמור בו  תי(, הבנ)אם וככל שיפורסמו  המכרז כתהרה והבהרות עורלשאלות ההב

 הבהרות לגבי כל נושא שבספק. תיבליוק

הנני מצהיר כי הגשת ההצעה על ידי משמעה כי הנני עומד בתנאי הסף המבוקשים, הבנתי את  3.1.2

הגשת  . כמו כן, הנני מצהיר כי טרםהמכרז מהות מתן השירותים המבוקשים ומסכים לכל תנאי

ולפיכך  את כל הנתונים, הפרטים והעובדות הצעתי זו, קיבלתי את מלוא המידע האפשרי, בדקתי

אין לי כל טענה כי לא ידעתי ו/או לא הבנתי פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי מכרז זה, על 

 כל פרטיו וחלקיו. 

ובהסכם ההתקשרות  השירותים המבוקשים במכרז זההנני מצהיר כי יש ביכולתי להציע את כל  3.1.3

במצטבר. הנני מצהיר כי יש לי הידע, הניסיון, הכישורים, היכולת הפיננסית והטכנית להעניק 

 את השירותים המבוקשים עבור ענבל. 

הנני מצהיר כי הגשת הצעה מטעמי מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז על נספחיו, לרבות  3.1.4

 הסכם ההתקשרות והכל בלא שינוי ו/או תוספת.

הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי הם  ני מצהיר ומתחייב כי כלהנ 3.1.5

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

 יהוו עילה לפסילת ההצעה לאלתר. 

ימים  180וקפה במשך , תעמוד בתי שההצעה שהוגשה על ידי, על כל נספחיההנני מצהיר כי ידוע ל 3.1.6

קשה להאריך את תוקף ימים נוספים אם ענבל בי 90מהמועד האחרון להגשת ההצעות, או 

 בכתב. ההצעה כאמור 

בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. שלי  ידועהנני מצהיר כי  3.1.7

סמכי מכרז זה על ידי כמו כן, ידוע לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למ

ומסמכי פתיחת ספק  בדבר קיום ביטוחים כאמור אישורהמצאת חתימה של ענבל וה מורשי

 ה אינה מהווה התקשרות בין המזמינה לזוכה. . ידוע לי כי הודעת הזכיבמערכות ענבל על ידי

 ציעלה בהזמנה כמפורט נדרשיםבמידה ואבחר כזוכה אקיים את כל הביטוחים ה כימתחייב הנני  3.1.8

 .וכן בתקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתוארך ההתקשרות תקופת כל למשך הצעות
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 .שלא להתקשר עם גורם שאינו מקיים את הוראות המכרזומתחייב בזאת מצהיר  הנני 3.1.9

 רז.המכ דרישות בכל אעמוד השירותים ביצוע לצורך כי ומתחייב מצהיר הנני 3.1.10

אש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מר ידוע 3.1.11

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

  .היה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמוראו האו מי מטעמ זמינהכנגד המ

ינה ונמסרו לצורך הגשת הצעות ידוע למציע כי כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמ 3.1.12

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

 להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

 הנני מצהיר כי המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל. 3.1.13

יתוח ת ולפניסיון עבודה קודם עם הרשות להשקעו בעל /איננו בעלהנני מצהיר כי המציע  3.1.14

  )אנא מחק את המיותר(.. התעשייה והכלכלה

 :במידה וקיים ניסיון קודם אנא פרט

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 את המיותר()אנא מחק   ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי תצהיר –  4פרק  .4

 -אני הח"מ מצהיר כי 

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

( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה ב לחוק2הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף 

 1991-ר העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסו -לעניין זה 

 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי 

 או

 ב לחוק( כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה 2ספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף ה

 1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -לעניין זה 

במועד ההתקשרות חלפה  (, אולם31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי 

 שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

                                      נטי[לוואת הסעיף שאינו רכאמור  ]יש למחוק                                           

  

 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות – 5פרק  .5

 השירותים מתן ביצוע לצורך המציע ידי על שיועסקו העובדים לגבי ההתקשרות, תתקופ בכל לקיים ומתחייב מצהיר הנני

 והפסיקה החוק הוראות זה, ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר ההתקשרות, ובהסכם זה במכרז כמפורט המבוקשים

 חדשים חוקים לרבות ,לעת מעת שישונו וכפי ההתקשרות הסכם חתימת בעת שהם כפי עובדים, בהעסקת הקשורים

 .המוארכת ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו

 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שרות חוק. 

 1959 – א"תשי ,והמנוחה העבודה שעות חוק. 

 1976 – ו"תשל ,מחלה דמי חוק. 

 1950 – א"תשי ,שנתית חופשה חוק. 

 1954 – ד"תשי ,נשים עבודת חוק. 

 1965 – ו"תשכ ,ולעובד לעובדת שווה שכר חוק. 
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 1953 – ג"תשי ,הנוער עבודת חוק. 

 1953 – ג"תשי ,החניכות חוק. 

 1951 – א"תשי (לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק. 

 1958 – ח"תשי ,השכר הגנת חוק. 

 1963 – ג"תשכ ,פיטורין פיצויי חוק. 

 1995 – ה"תשנ (,משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 

 1987 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק. 

 2002 – ב"התשס (,עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 

 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שירות חוק. 

 תצהיר אי תאום הצעות  - 6 פרק .6

 מצהיר בזאת כי: י הח"מ אנ

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

 פוטנציאלי אחר.

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

 הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

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

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

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

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

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרזהמציע לא נמצא 

 אם כן, אנא פרט:
_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

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

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 
 

 העסקת אנשים עם מוגבלויותתצהיר בדבר  – 7פרק  .7

 :יש לסמן את האפשרות המתאימה

 המציע. על חלות לא 1998- ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

  ע והוא מקיים המצי על חלות 1998- ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות
 .אותן

 
 נדרש המציע על חלות 1998 -ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוקל 9 סעיף שהוראות במקרה

 :המתאימה במשבצת x לסמן

  עובדים 100 -מ פחות מעסיק המציע. 
 יותר או עובדים 100 מעסיק המציע . 
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 :המתאימה במשבצת X לסמן נדרש יותר או עובדים 100 מעסיק שהמציע במקרה

 והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה במכרז שיזכה ככל כי מתחייב המציע 
- ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 . ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם -הצורך ובמקרה ,1998
 בחינת לשם החברתיים ותיםוהשיר והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות בעבר התחייב המציע 

 כאמור פנה הוא, 1998 -ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום
 ונעשתה זו פנייה לבצע בעבר התחייב שהמציע )במקרה ליישומן פעל חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם
 . זו( התחייבות נתן שלגביה התקשרות עמו

 הרווחה, העבודה משרד של הכללי למנהל זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר העתק להעביר מתחייב המציע
 . ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים

 

 התחייבות לשמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים  – 8פרק  .8

 המכרז במסגרת רותשי ליתן מתעתדים אשר במציע המקצועיים העובדים והן אני הן כי בזאת מצהיר הח"מ אני

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים

 במציע. דין עפ"י חתימה מורשה /המציע של הבעלים ואני הואיל:

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

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

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

 להלן. כהגדרתו

 יבוא או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:       

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

 לחוק 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית, חומר,

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

 להגיע יכול הכללש למידע הגעה לשם דרך" "קיצור-ל שתשמ שידיעתו מידע או להסכם בקשר או

 ורגלא העשוי אחר ואמצעי כלי בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו,

 ודו"חות מסמכים נתונים, האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע

 (."המידע" )להלן:

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

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

 לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל לגרום עלול ובכתב מראש

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 – תשל"ז העונשין,

 כדלקמן: חוזרת ובלתי מותנית בלתי התחייבות ענבל כלפי מתחייב אני 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

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

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

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

 המידע. את שהם אופן או דרך

 מקבל ידי על העסקתי תקופת לכ במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור ליותבכל לפגוע מבלי .4

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

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

 או אחר כתוב חומר כל או המידע את חזקתימ להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא

 .גורם לאף עקיף ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל
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 כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .5

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

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, ינהמבח הנדרשים הזהירות

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

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

 זה.

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

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

 אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור כל בגין

 שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .8

 אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב ילידי או לחזקתי שהגיע לכם, השייך או מכם

 לשמור לא מתחייב הנני כן, כמו ענבל. עבור שהכנתי חומר או השירותים מתן עקב גוף או

 מידע. של או כאמור חומר של עותק אצלי

 כתב לפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש סוקבעי שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .9

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

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

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

 בהון בו, חלק שלי לקרובש או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב

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

 צגים/מייעצים/מציעיםימי בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי או מעסיקי או שאני

 אחר"(. "עניין )להלן:

 שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות בכת חתימת למועד נכון זה, בכלל .10

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

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

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

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

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

 עונשין, חוק לפי עבירה מהווים לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת קוחו 1997 -התשל"ז

 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 למעט נכם,ילב

 כל יחולו שהיא דרך בכל אצלי תקבלוי אשר המידע של העתקים על כי לי עוידו מוסכם .13

 זה. התחייבות כתב הוראות

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

 .הסכם או דין כל פי על לענבל המוקנית

 

 בהצעתי חסויים חלקים תחשיפ למניעת בקשה – 9פרק  .9

ה הנני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי וכי במידה והצעתי תיבחר כהצעה הזוכה בהליך זה, הצעתי במלוא

תהיה חשופה לעיון של יתר המציעים, זאת למעט המופיע בטבלה המצורפת להלן, שהאמור בה מהווה סוד 

כי פירוט חלק לכך מסחרי ו/או מקצועי שזכות העיון של שאר המציעים איננה חלה לגביהם. כמו כן, אני מודע 
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של מציע אחר במידת  מההצעה כסוד מסחרי תמנע ממני את הזכות לקבל מידע דומה במהלך עיון בהצעה

 הצורך.

ים יוצג או לא כלפי כל ל מקום אחר, השיקול האם מידע מסוהנני מצהיר כי על אף האמור בתצהירי זה או בכ

עדת המכרזים של ענבל ולה בלבד ואין ולא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין , נתון לומציע אחר

 זה.

 ם אין חלקים חסויים בהצעתכם()יש לחתום על טופס זה ולצרפו גם א

 

 נימוק לחיסיון המבוקש בהצעתנו מס' הסעיף בהצעה שם המסמך

   

   

   

   

   

 

 :ולראיה באתי על החתום

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

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

ולאחר  ן אישי, מורשה חתימה מטעם המציעבפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופ

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני 

 את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
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 תצהיר פירוט עמידה בתנאי הסף – 1א' ספחנ

 בתנאי הסף האישור עמידותצהיר בדבר ניסיון רלוונטי 

 

_____ אשר משמש בתפקיד _מורשה חתימה עפ"י דין במציע __________, נושא ת.ז. מס' ________, הח"מ מר/גב'אני 

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

 כדלקמן:  לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת

 כי קיבלתי ייעוץ משפטי לפיו אני מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע ולחייב את המציע בנכונות הצהרתי זו. .1

המבוקשים השירותים כל  ניסיון, היכולת, המיומנות, כוח האדם וכל עניין אחר הדרוש לשם מתןבעל ה כי המציע .2

 .מסגרת מסמכי המכרזב המפורטים

כי למציע ו/או למי מטעמו אין כל ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במתן השירותים המבוקשים לענבל, לרבות כל  .3

 ה בה ו/או עם מי מחברי ההנהלה באינטל. קשר שהוא עם אינטל ו/או מי מבעלי השליט

 .1975-תאגיד רשום בישראל כדין או עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו הינו כי המציע עצמו  .4

 לנספח זה. 1נספח המסומן כ מצ"ב תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה בתוקף

, הינו בעל תואר ראשון בהנדסה שניתן לו פועלאשר יספק את השירותים בהמציע או נותן השירותים מטעם המציע,  .5

על ידי מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בלפחות אחד מהתחומים הבאים: מכונות ו/או 

 חשמל/אלקטרוניקה ו/או כימיה ו/או חומרים.

  ההלהשכלה גבו על ידי מוסד המוכר על ידי המועצה בהנדסה שניתן למציע ראשון תוארמצ"ב תעודת השכלה: 

 .חומרים אוו/או כימיה ו/חשמל/אלקטרוניקה  אולפחות אחד מהתחומים הבאים: מכונות ו/ב

 לנספח זה. 2כנספח תעודת ההשכלה מסומנת ומצורפת 

 EQUIPMENTמהנדס ציוד )הינו  ,אשר יספק את השירותים בפועלמטעם המציע, נותן השירותים המציע או  .6

ENGINEER )/מהנדס תהליך אוו (PROCESS ENGINEER) . 

( ו/או כמהנדס EQUIPMENT ENGINEER) ל עבודתו של המציע כמהנדס ציודקו"ח הכוללים דיווח עמצ"ב 

 לנספח זה. 3כנספח המסומן והמצורף  (PROCESS  ENGINEERתהליך )

 10 - לפחות ב שנים 5 שלבעל ניסיון הינו  ,אשר יספק את השירותים בפועלמטעם המציע, נותן השירותים המציע או  .7

 סמיקונדוקטורעבור פרויקטים בתעשיית  ,במערכות ייצור בחדר נקי ,ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמוהשנים 

 הבאים:  מהתחומים יותר אובאחד 

 ו/או ((Lithography ליתוגרפיה ●

 ו/או (Etchאיכול ) ●

 ו/או (Thin Filmשכבות דקות ) ●

 ו/או (Planarשיטוח ) ●

 ו/או (Implantהשתלת יונים ) ●

 ((Diffusionפוזיה די ●
 
ניסיון שנים באחד מהתחומים הנ"ל או בעל  5המציע יכול להיות בעל ניסיון של , כאמור בתנאי הסף, כי )יובהר

 .(שנים במספר תחומים המצוינים לעיל 5מצטבר של 
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התחום בגינו  לקוחשם ה מס"ד
סופק 

 השירות*

 

תקופת מתן 
השירותים 

 תחילה)תאריך 
, כולל וסיום

 שנת מתן
 (השירות

שם מלא של 
איש הקשר 

 **ותפקידו

מס' טלפון נייד של 
 איש הקשר

1.  
     

2.  
     

3.  
     

4.  
     

5.  
     

6.  
     

7.  
     

8.  
     

9.  
     

10.  
     

11.  
     

12.  
     

 

 :*התחום בגינו סופק השירות

 ו/או ((Lithography ליתוגרפיה ●

 ו/או (Etchאיכול ) ●

 ו/או (Thin Filmשכבות דקות ) ●

 ו/או (Planarח )שיטו ●

 ו/או (Implantהשתלת יונים ) ●

 ((Diffusionדיפוזיה  ●
 

יהוו אנשי קשר לצורך קבלת אשר יצוינו לעיל, כי שמות הלקוחות למסמכי המכרז,  3.2.3, כאמור בתנאי סף יובהר

 המלצות כמפורט בסעיף ההמלצות במסגרת אמות המידה.

יציין )מלבד הלקוח( איש קשר נוסף, הקשור בלקוח, לצורך קבלת ** במידה והמציע סיפק שירותים ללקוח אחד בלבד, 

 המלצה.

 ניהול ספרים כדין .8

"חוק עסקאות )להלן:  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והנני מצהיר כי אני בעל כל האישורים כנדרש ב

 כמפורט להלן:(. גופים ציבוריים"

 המעיד מס( יועץ או רו"ח שומה, )פקיד בורייםצי גופים עסקאות בחוק כהגדרתו מורשה פקיד אישור .8.1

 מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח נוהג ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע
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 נכון ועדכני תקף להיות האישור על .1975-ו"התשל ,מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על

 .ההצעה הגשת ליום

 .  לנספח זה 4נספח כהמסומן והמצורף  ב אישור ניהול ספרים בתוקףמצ"         

 חוק לפי עבירות משתי ביותר הורשע לא ,ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתם ,אליו זיקה ובעל המציע .8.2

 ממועד לפחות שנה חלפה – כאמור עבירות משתי ביותר הורשע ואם מינימום שכר וחוק זרים עובדים

 האחרונה. ההרשעה

 

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

  ההצעות. להגשת האחרון

   לנספח זה. 5נספח כמסומן והמצורף המצ"ב אישור ניכוי מס במקור בתוקף    

 והעסקת מינימום שכר תשלום לעניין 1976 -התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות לחוק ב2 סעיף בדרישות עומד המציע .9

 כדין. זרים עובדים

 

 עסק בשליטת אישה:  במידה והמציע הינו .10

 
 . לנספח זה 6נספח כדין המסומנים והמצורפים   מצ"ב אישורים ע"פכי המציע הינו עסק בשליטת אישה.  אני מצהיר

 

 ות המציע:דאולהלן פירוט  .11

 :פירוט פרופיל המציע
 

 המציע:פעילות  שלתיאור כללי  מפורט להלן מהווהכי ה הנני מצהיר            
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 :ולראיה באתי על החתום

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

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

ולאחר  ן אישי, מורשה חתימה מטעם המציעבפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופ

א יעשה כן, אישר בפני שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם ל

 את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
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 הצעת מחיר  - נספח ב'
 
 

 תדבמעטפה נפר הצעת המחיריודגש כי יש לצרף את 

 

 )לא לשעה ₪ 290 של מסכום הנחה אחוז במונחי תוגדר וקשיםהמב השירותים מתן עבור המחיר הצעת .1

 מע"מ(. כולל

 לשעה, לא כולל מע"מ ₪ 290סכום של מ הנחה נחה המוצע על ידי המציע הינו ______האחוז ה .2

  )להלן: "התמורה"(.

 בהתאם ההצעה לפסילת להביא עלול הדבר ילשלי הנחה אחוז שיוצע ככל שלילי. הנחה אחוז להציע אין .3

          המכרזים. ועדת של הבלעדי דעתה לשיקול

 מראש יתואם הזוכה המציע של ביקור שכל בכך מותנה יהא כאמור התמורה תשלום כי אתבז מוסכם .4

      ענבל. עם ובכתב

 ההתקשרות הסכם לפי הזוכה המציע של התחייבויותיו כל למילוי סופית תמורה מהווה הנ"ל התמורה .5

   אחר. גורם מכל או מענבל נוספת תמורה לכל זכאי הזוכה המציע יהיה לא לכך ופרט

  

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 'גנספח 
 

המדווחות לרשות להשקעות  על ההשקעותהתקשרות לביצוע בקרה הסכם 

בפרויקט הרחבה של  ,1959 –במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט 

 לקטרוניקה בע"מ מפעל אינטל א

 
 ______שנת ,  _____חודש  _,___שנערך ונחתם ביום 

 

 בין:

 חברה לביטוח בע"מענבל 

  3הערבה  וברח

  קריית שדה התעופה, נתב"ג

 "(ענבל)להלן: "

 

 ;מצד אחד                    

 

 לבין:

 _______________שם המציע: 

 _______________ כתובת:

 "(המומחההמציע"/"להלן: ")

   

  

 ;מצד שני 

 

 

 "הרשות)להלן:  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלהוהממשלה באמצעות  הואיל

)להלן:  אינטל מכונות וציוד בע"מו בע"מ אינטל אלקטרוניקהלאישרה  ("השקעותל

"(, המענק)להלן: " 1959 -תשי"ט "( מענק על פי החוק לעידוד השקעות הון, אינטל"

 ;25.12.2018 אם לתנאי כתב האישור מיום להרחבת מפעלה, בהת

, נתבקשה ענבל והתעשייה הכלכלהרד בין ענבל למש הפרטניובמסגרת הסכם ההתקשרות  והואיל

ההשקעות  על פרויקט  בקרהעבודות לבצע כחלק מן השירותים המקצועיים הנוספים 

 ;להרחבת מפעל חברת אינטל

להשקעות המדווחות על ידי אינטל  י בקרהש הצעה לענבל למתן שירותוהמומחה הגי והואיל

 לצורך תשלום המענקים.
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ומיומנות והכל כאמור במסמכי הסכם זה ובמסמכי  והמומחה מצהיר כי הוא בעל ניסיון והואיל

 המכרז.

והמומחה מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון, המיומנות, העובדים וכל האמצעים הדרושים  והואיל

זה בהיקף הנדרש על ידי ענבל ו/או  הסכם חייבויותיו על פילצורך ביצוע ומילוי כל הת

 וברמה המקצועית הגבוהה ביותר; הרשות להשקעות

כקבלן  ,לבצע עבורה על סמך, בין היתר, הצהרותיו הנ"ל של המומחה, בחרה בווענבל  והואיל

 זה לעיל ולהלן; סכםההבקרה, כמפורט בעבודות  את ,עצמאי

בכל הקשור לביצוע ם להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם והצדדים מעונייני והואיל

 זה; הסכםהבקרה כאמור בעבודות 

  

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 
 כללי .1
 

 זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.הסכם המבוא ל 1.1

 פרשנותו. ןילמען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעני כתבוזה נ הסכםהכותרות ב 1.2

זה על כל נספחיו המהווים חלק בלתי  הסכם" הכוונה לסכםבכל מקום בו יופיע המונח "ה 1.3

 נפרד הימנו.

ע"י הרשות  רשימת השקעות אשר אושרוזה משמעו:  הסכםין יכתב האישור" לענ" 1.4

 .להשקעות כמזכות במענקים ובהטבות מכוח החוק לעידוד השקעות הון

ענבל  שביןהמסגרת  הסכם של בפועל וקיומו תוקפות, בזה מותנה, בכל ע הסכם תוקפו של 1.5

זה, לרבות זכותה  הסכם , הכל מבלי לגרוע מזכויותיה של ענבל על פילהשקעות הרשותלבין 

 זה להלן. הסכםלהפסיק את ההתקשרות עם המומחה כמפורט ב

 
 :כלפי ענבל כדלקמן אתהמומחה מאשר, מצהיר ומתחייב בז .2
 

זה ולבצע את כל התחייבויותיו על  הסכםויות לחתום על למומחה יש כל הכוחות והסמכ 2.1

 פיו.

זה  חוזהאין כל מניעה שהיא, בין על פי דין ובין על פי חוזה, לחתימתו של המומחה על  2.2

 על פיו. והתחייבויותיולקיום 

 את השירותים המבוקשים בכל תקופת ההתקשרות.הוא זה שיספק מתחייב כי  המומחה 2.3

סמכות, אישורים, הודעות ורישומים )יכונו להלן ביחד: שיונות, היכל ההיתרים, ר 2.4

הסכם  ( אצל גופים ממשלתיים או ציבוריים הנדרשים או רצויים לצורך חתימת"היתרים"

ינם בתוקף מלא זה על ידי המומחה ו/או לביצוע התחייבויותיו על פיו נתקבלו ו/או נעשו וה

 תרים כאמור.כל הפרה או מחדל של תנאי כלשהו שנקבע בהי הולא נעש

אינטל כלשהם עם  הסכמיםאין למומחה ולא היו לו בעבר התקשרויות ו/או יחסים ו/או  2.5

המומחה יקפיד ויגרום  זה. הסכםאשר יש ו/או יכולה להיות להם השפעה כלשהי על ביצוע 

                זה. הסכםשאר במשך כל זמן תוקפו של ילכך שמצב זה י

תה בהם, כדי להעמידו יעילותו בהווה ו/או בעבר, ולא היאין במעמדו של המומחה ו/או בפ 2.6

בכל נושא שהוא. המומחה יקפיד ויגרום לכך  אינטלבמצב של ניגוד עניינים כלשהו כלפי 
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זה. המומחה מתחייב לא לעשות כל מעשה  הסכםשאר במשך כל זמן תוקפו של ישמצב זה י

 כאמור. םענייניאשר עלול להעמידו במצב של ניגוד 

כי הוא בדק את כל הטעון בדיקה מוקדמת ביחס למתן השירותים מצהיר  המומחה 2.7

והוא  ת במסגרת מתן השירותים המבוקשיםהמבוקשים, הוא מכיר היטב את הדרישו

יתור בלתי חוזר, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה אחרת ומוותר מראש, בו

 כלשהי כלפי ענבל בקשר עם האמור לעיל.

 ,יעילות, במקצועיות, בבמומחיות המטלות או/ו התפקידים את לבצע ייבמתח המומחה 2.8

 דין כל להוראות בהתאם להכ, בשוק המקובל ביותר הגבוה בסטנדרט ,חריצותבו נאמנותב

 .בענבל המקובלים לנהלים בהתאם וכן

י אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח כל דין, להתקשר מצהיר כ המומחה 2.9

המנוגדת זה ולבצע את התחייבויותיה על פיו, אין כל התחייבות שלו  סכםל בהעם ענב

זה או בביצוע התחייבויותיו הסכם זה ואין בחתימתו על  הסכםלהתחייבויות שנתן על פי 

מתחייב והוא  וכל דין או התחייבות אחרים כלשהם שלו הסכםעל פיו משום הפרה של 

בקשר עם הפרת  העה ו/או דרישה אשר תוגש כנגדתבי בגין כל לפצות ו/או לשפות את ענבל

 זה.  הסכםהצהרתו זו בכפוף להוראות 

 
 :הבקרההמסירה והקבלה של עבודות  .3
 

את  כקבלן עצמאי על עצמו לבצע אתאת המומחה והמומחה מקבל בז אתענבל ממנה בז 3.1

  .זה ובמסמכי המכרז סכםהבהבקרה כמפורט עבודות 

על פי הוראות כל דין,  ,מחה בנאמנות ובחריצותהבקרה תבוצענה על ידי המועבודות  3.2

 .ובהתאם להוראות ענבל ממשלהבבהתאם לנהלים המקובלים 

זה הינן  הסכםהבקרה שקיבל על עצמו על פי כי ידוע לו שעבודות  בזאתהמומחה מצהיר  3.3

אליהם  אינטל אמצעי בקרה ופיקוח עיקריים של הממשלה וענבל על ביצוע התחייבויות

וכל הכרוך והנוגע הרשות להשקעות מפעלה, על פי כתב האישור, מסמכי הרחבת בעניין 

 .אליהם

הגבוהה ולהיקף הנרחב  המומחה מצהיר כי הוא מודע למורכבות הרבה, למידת המיומנות 3.4

 ובביצועו, על כל היבטיוזה הבקרה הכרוכות בפרויקט לעבודות  הההשקעה הדרוששל 

הבקרה ואת ביצועו ול על עצמו את עבודות ליטוהמומחה מסכים  - בוהתוצאות הקשורות ו

ו/או  פי כל תנאיו, בהתחייבות גמורה, מוחלטת ובלתי מסויגת כלפי ענבלעל זה  סכםשל ה

 הממשלה.

 הסכםה תקופתדין במשך כל ל כועל פי המומחה מתחייב לקיים מערכת חשבונות מסודרת  3.5

 .ןהדרש על ידי מי מיולהמציא לענבל ו/או לממשלה אישורים ככל שי

  .המומחהבוצע כאמור על ידי עבודת הבקרה ת 3.6

 

 :השירותים המבוקשים – פירוט עבודות הבקרה .4
 

 הנדרשים השירותים זה, בהסכם האמור לרבות ,המכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי

 :קמןכדל הינם מומחהמה ("המבוקשים "השירותים ו/או "השירותים" )להלן:

 נטיות בהתאם לבקשת המענק בשני התחומים הבאים :ווהמערכות הרליבצע אימות של  מומחהה .4.1
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    .בקשההתאימות המערכות ורכיביהן המרכזיים הקיימים בשטח ביחס לפרטי  .4.1.1

 .צועימת תכנון פרוגרמה ולא תכנון סופי לבבדיקת סבירות העלות הכוללת, בר .4.1.2

שר תקבע ע"י הרשות הבקרה תבוצע בתאום מלא עם הבקרה החשבונאית ובהתאם לתכנית עבודה א .4.2

 אום עם ענבל.ילהשקעות בת

 הפקת דוח ביקורת )בהתאם לפורמט שיקבע בתיאום עם ענבל( המפרט את ממצאי הבדיקה שבוצעה.  .4.3

ייעוץ לענבל או באמצעותה לממשלה והשתתפות בבירור תביעות וסכסוכים בקשר עם ביצוע  .4.4

עבור שירות זה  ומחהים. התשלום למהפרויקט לרבות הופעה כיועץ ו/או כעד בפני בתי משפט ובורר

 לענבל אם וכאשר יידרש. יוסכם בין המומחה

 דעתה ענבל ובהתאם לשיקול דרישת לפי המבוקשים השירותים למתן רלוונטי נוסף שירות כל .4.5

 .הבלעדי

 המבוקשיםאינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו והשירותים  ענבלובהר בזאת כי מ ספק הסר למען .4.6

  .הבלעדי דעתה לשיקול ובכפוף כיהלצר בהתאם יינתנו

 במספר לעיל כאמור המבוקשים השירותים את יבצע מומחהה לפיה הזכות את לעצמה שומרת ענבל .4.7

  להשקעות. הרשות "יע לחברה שיאושרו אישור לכתבי בהתאם לאינטל, יאושרו אשר פרויקטים

 
 :ועובדיו , צוותומעמד המומחה .5
 

המומחה  ויפעל זה יהאהסכם הבקרה על פי ודות ביצוע כל עבבכי  אתמובהר ומוסכם בז 5.1

ענבל יחסי עובד בין כקבלן עצמאי ובלתי תלוי לכל דבר וענין ואין ולא יהיו בין המומחה ל

תהא ענבל כי  אתבז מצהירזה. המומחה  הסכםהבקרה ו/או בגין  בודותומעביד בגין ביצוע ע

ומעביד, לרבות במקרה בו מיחסי עובד  יםהנובע ןמכל אחריות ו/או חובה כלשהפטורה 

 מעביד.-יפורשו היחסים בין הצדדים, על ידי ערכאה כלשהי, כיחסי עובד

את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי , צוותו ועובדיו שא וישלם עבור עצמויהמומחה י 5.2

וכל מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף ו/או רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת 

הבקרה ו/או ת כל דין עקב ביצוע עבודות ו ממנו במישרין או בעקיפין על פי הוראוו/או שיגיע

 עקב קבלת תמורה בגינן.

קשור עמו בקשר עם עבודות עובדיו ו/או כל אדם הצוותו, שא במלוא שכרם של יהמומחה י 5.3

הבקרה ובכל התשלומים המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל דין. למען 

תשלום כל כי ענבל לא תישא ולא תהא חייבת בשום אופן ב אתמובהר ומוסכם בז ,קהסר ספ

תחויב ענבל בתשלום על אף האמור לעיל ובמידה והחל עליהם על פי כל דין. חיוב ו/או 

ו/או לכל אדם אחר כאמור, יחזיר לה המומחה מיד  לרבות צוותו ועובדיו כלשהו למומחה

סכומים שהיה על ענבל לשלם כאמור )להלן: את כל ההראשונה התשלום  עם דרישת

 (."ההחזר"

ענבל תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום המגיע למומחה בגין  5.4

 זה. הסכםהעבודות שיבוצעו על ידו כאמור ב
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המומחה בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר  5.5

 דין לאנשים המועסקים על ידו או מטעמו.המגיע ממנו על פי כל 

 
 :שמירת סודיות .6
 

עובדיו ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או כן באחריותו כי ו על סודיותמתחייב לשמור  המומחה 6.1

שלוח ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: "עובדיו"( ישמרו בקפדנות על סודיות 

סמכים המתייחסים לעבודות  המהתכניות, המידע, השרטוטים, המפרטים וכל יתר 

 אינטלהבקרה, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי ענבל ו/או הממשלה ו/או 

וכן לשמור  בהזמנה ולעילאו מטעמם ובין שהוכנו על ידי המומחה ו/או עובדיו כהגדרתם 

יעה ולא למסור ידזה הסכם ביצוע ובקשר עם בסוד כל ידיעה ומידע שהגיעו אליהם עקב 

קבלן על ידי הממשלה ו/או ענבל ולא כו/או ידיעות ו/או מידע כאמור לאדם שלא הוסמך 

 "(. המידעיעשו בו שימוש תוך תקופת ביצועו, לפניה או לאחריה )להלן: "

אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק כי המומחה מצהיר שידוע לו  6.2

 .1977 -ל חוק העונשין, התשל"ז ז', סימן ה' )סודות רשמיים( ש

וקבלני המשנה שיעסיק לביצוע המטלות על פי  עובדיו, שליחיוצוותו, המומחה יחתים את  6.3

 .המצ"ב להזמנה בנספח א'זה ול הצהרת סודיות כמפורט בסעיף זה, ע הסכם

מבלי לגרוע מאחריותו לפי כל דין ינקוט המומחה בכל אמצעי סביר כדי לשמור על כל מידע  6.4

 ןובדיו בקשר לעבודות הבקרה וכדי למנוע עיון בהמך המוחזקים על ידו ו/או על ידי עומס

מכל אדם שענבל ו/או הממשלה לא התירו לו זאת. כן יציית המומחה לכל דרישה של ענבל 

 חשיפהאלה שננקטו על ידו. במקרה של ו/או הממשלה בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים ל

קרות ד עם יכאמור לעיל יודיע על כך המומחה לענבל מכלשהי למסמכים ו/או למידע 

 האירוע.

לעיל יועברו  6.3כי העתקי הצהרות הסודיות האמורות בסעיף  נותן הסכמתו מומחהה 6.5

 לממשלה.

זה, מסכים המומחה כי ענבל תעביר ותמסור לממשלה  סכםמבלי לגרוע מכלליות האמור בה 6.6

זה:  הסכםמכונים להלן ולעיל בההרשות להשקעות /או למנהלת לחשב הכללי וו/או 

"הממשלה"( כל מידע, מסמך, ידיעה וכל ענין אחר הקשור במומחה ו/או בעובדיו כהגדרתם 

, כפי שיתקבלו ו/או יהיו בידי ענבל מפעם בפעם והמומחה מוותר בזאת ולחוזה זה לעיל

 ין זה.יבמפורש על כל זכות לסודיות ו/או לצנעת הפרט בענ

או בהפסקתו את כל  הסכםלפי ענבל להעביר במועד סיום ההמומחה מתחייב בזאת כ 6.7

המידע, החומר והנתונים המצויים ברשותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב 

 ,זה הסכםהמומחה למחוק ולהשמיד כל חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע 

יחידי של המידע , כך שבידי ענבל ימצא העותק האשר התקבלו מאינטל ו/או מענבל

הללו. המומחה יכול להותיר בידיו עותק של מסמכי העבודה שלו הקשורים והנתונים 

בידיו הנאמנות כאשר הוא מתחייב לא לעשות בהם כל שימוש למעט חובותיו  ,זההסכם ל

 ע"פ כל דין.
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זה לא יחול במקרה בו גילוי המידע נדרש מכוח הוראות כל דין, לרבות  6האמור בסעיף  6.8

ובלבד שהמומחה יודיע על כך לענבל  או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת ה שיפוטיתהחלט

 בהקדם האפשרי ובטרם העברת המידע כאמור.

 
 :מפקחים מטעם הממשלה .7
 

ידוע למומחה כי הממשלה רשאית למנות רואי חשבון, מהנדסים או כל נציג אחר מטעמה  7.1

 קרה על ביצוע הפרויקט.ביצוע פיקוח וב שם"( להמפקחים מטעם הממשלה)להלן: "

דרש יהמומחה מתחייב לשתף פעולה עם המפקחים מטעם הממשלה ולסייע להם ככל שי 7.2

להם כל מסמך או דיווח הדרושים לפי דעתם לשם  העבירמילוי תפקידם, ובין היתר, לעת ב

המפקחים מטעם ע"י  שיקבעכפי  -ין זה "זמן סביר" יביצוע תפקידם, תוך זמן סביר. לענ

 .הממשלה

המפקחים מטעם הממשלה יהיו רשאים לקבוע כללים בדבר רישום או נהלים אחרים  7.3

והמומחה מתחייב לפעול  יקורת אפקטיבייםהדרושים להם לפי דעתם לשם ביצוע פיקוח וב

 בהתאם להוראותיהם.

 
 :אחריות לנזקים .8
 

גרם "(, שינזק: "ולחוד המומחה ישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )יכונו להלן ביחד 8.1

לענבל ו/או לממשלה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של המומחה ו/או עובדיו 

ביצוע עבודות עם ו/או שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימו, עקב ו/או בקשר 

 הבקרה. 

יגרמו לענבל ו/או לממשלה או לכל גורם אחר הוצאות ו במידהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  8.2

עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו צוותו, ות ממעשי המומחה, כלשהן הנובע

בקרה, מתחייב המומחה לשפות כתוצאה ממחדל באו ממחדל כאמור, לרבות נזק שיגרם 

בור כל תביעה או הוצאה סכום, בעה, במלוא תןדריש מיד עםאת ענבל ו/או הממשלה, 

 כאמור. ןשנגרמה לה

 יתן לו אפשרותתובעניין זה תביעה ו/או דרישה כנגדה על הגשת  מומחהענבל תודיע ל 8.3

להשתתף בניהול ההגנה מפני ו עד כמה שהדבר יהיה תלוי בה להצטרף להליכים המשפטיים

 .ביחד עמה הדרישה או התביעה כאמור

על המומחה יחולו כל ההוצאות, או התשלומים, שייעשו על ידי ענבל ו/או הממשלה  8.4

משלה במקרה של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות להבטחת זכויות ענבל ו/או המ

והמומחה מתחייב להחזיר לענבל ו/או לממשלה כל הוצאה  זה על ידי המומחההסכם 

, בתוספת ריבית בשיעור תןדריש מיד עםשהוצאה על ידי ענבל ו/או הממשלה לפי סעיף זה, 

 פי חוק באותה עת, החל ממועד הוצאת הסכומים. לעהמקסימלי שיותר 
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  :ביטוח .9

 
מבצע עבור ביחס לשירותים / עבודות אותם הוא מספק /  ק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמיםפהס

, ככל שנהוגים בתחום פעילותו "(נת ישראל ו/או ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן ביחד: "המזמינהדימ

אחריות מקצועית, ביטוח חבות ביטוח  ,: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישילדוגמה)

, ביטוח צמ"ה, מוצר, ביטוחי כלי רכב / מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית

(, בגבולות אחריות יטוח סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות, או כל ביטוח אחר, לפי הענייןביטוח רכוש, ב

קבלני  הספק דייל יועסקו עוככל  ם על ידו.סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעי

עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי  משנה,

 .אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה

ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג עבודות  ם לשירותים נשואהמתייחסי ,יוודא כי בכל ביטוחיו הספק

כמקובל באותו המזמינה הרחבת שיפוי כלפי ל תווסף כמבוטח נוסף, בכפוףהמזמינה ת ,הקמה( / קבלניות

  . סוג ביטוח

 כלליתמתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, הקמה, ה / יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות הספק

 כמבוטחים נוספים.  בלנים וקבלני המשנה,וכן כל הק נההמזמי

ייכלל סעיף ויתור על זכות  ,המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ,הספק יוודא כי בכל ביטוחיו

 )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(.  הועובדי המזמינההשיבוב כלפי  / התחלוף

מעת לעת  ,טוח או העתקי פוליסותאת הזכות לקבל מהספק אישור על קיום בי לעצמה תשומר המזמינה

 לפי דרישה.ו

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

 
 על ידי המומחה הסכםאיסור העברת ו/או הסבת ה .10
 

או כל חלק ממנו ו/או כל זכות ו/או ו/זה  הסכםאין המומחה רשאי להעביר או להסב  10.1

ן הסכמתל ך ורק בכפוףאאלא  ,זה ו/או הנובעים ממנו סכםהתחייבות הכלולים בה

 המפורשת של ענבל והממשלה בכתב ומראש.

שאר המומחה אחראי כלפי יכאמור, י היה ויקבל המומחה מענבל ומהממשלה הסכמה 10.2

 זה עד לסיומו. סכםהממשלה ו/או ענבל לביצועו של ה

כלפי ענבל  המומחהלמען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של  10.3

 זה. סכםותים המבוקשים ולביצוע כל התחייבויותיו כאמור בהלמתן השיר

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים  המומחה 10.4

 ממנו על פי כל דין  לאדם  המועסק על ידו.

 
 התמורה .11
 

 במסמכי המכרז, תשולם למומחה המפורטיםתמורה עבור ביצוע מכלול השירותים המבוקשים 

 למסמכי המכרז.  ב'על גבי נספח על ידו שתמולא בהתאם להצעת מחיר שהגיש, 

מומחה יתואם  כי תשלום התמורה כאמור יהא מותנה בכך שכל ביקור של ה מוסכם בזאת 11.1

 מראש ובכתב עם ענבל.
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 זה הסכםהתמורה הנ"ל מהווה תמורה סופית למילוי כל התחייבויותיו של המומחה לפי  11.2

 ורה נוספת מענבל או מכל גורם אחר.ממומחה זכאי לכל תופרט לכך לא יהיה ה

לא יהיה זכאי ו/או לא מומחה וה ונאותה הוגנת, מוחלטת הינה זו התקשרות נשוא התמורה 11.3

לרבות ביצוע  כל תשלום נוסף עבור התחייבויותיו אלא על פי הסכם שיחתם מולו,ישולם לו 

עבור נסיעות, הוצאות משרד  םהשירותים המבוקשים כגון תשלומי אש"ל, הוצאות ותשלו

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

מובהר בזה, במפורש ובמודגש, כי על הממשלה לא חלה ולא תחול אחריות ו/או מחויבות  11.4

כלשהי בכל נסיבות שהן לשלם למומחה סכומים כלשהם תמורת ביצוע עבודות הבקרה ו/או 

ו/או תמורת ו/או עבור כל דבר וענין שהם,  הסכםאמור והמפורט בביצוע כל יתר ה תמורת

 והממשלה פטורה מכל מחויבות כספית ו/או אחרת כלפי המומחה.

דו"ח מפורט של ביצוע שעות העבודה בפועל לצורך בדיקתו ואישורו  יגיש לענבל המומחה 11.5

 בענבל )להלן: "דיווח השעות"( .

ה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי במקור או פטור ימציא לענבל אישור כדין על גוב המומחה 11.6

ממנו )להלן: "אישור מס הכנסה"(  ויחדש ו/או ימציא אישורי מס הכנסה תקפים מעת לעת 

 זה. הסכםעד לתום תקופת ההתקשרות נשוא 

זה, תהא ענבל רשאית  הסכםבהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת ההתקשרות על פי  11.7

נסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או מכל סכום כסף לנכות ולשלם לרשויות מס הכ

 . למומחהאחר שהיא חייבת בתשלומם 

לענבל אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות  המומחהבמשך כל תקופת ההתקשרות ימציא  11.8

ו/או  1976 -ורשומות לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו

 על פי הוראות כל דין.

 
 :וסיום ההתקשרות ההתקשרותתקופת  .12

 
על הסכם  ענבלשנים החל מיום חתימת  3תהיה למשך  המומחה עם ההתקשרות תקופת 12.1

 "(.תקופת ההתקשרותההתקשרות )להלן: "

תהיה רשאית בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה, להאריך את תקופת ההתקשרות  ענבל 12.2

"תקופת סה"כ )להלן:  (םשני 3) ספיםנו חודשים 36לתקופה או לתקופות נוספות של עד 

  .( וזאת בתנאים זהים לתקופת ההתקשרות המקוריתההתקשרות המוארכת"

 ההתקשרות סכםהכי לענבל הזכות להביא את  אתמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בז 12.3

 ימים בכתב ומראש. 30לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 

 

 :אחריות ופטור מאחריות .13
 

וסכם בזה כי למומחה אין ולא יהיו כלפי ענבל ו/או הממשלה כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה מ

במפורש בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל של ענבל ו/או בזאת ו/או תביעה והמומחה מוותר 

לבד שפעלו בתום לב וב ןלה בביצוע התפקידים המוטלים עליההנהלתו ו/או עובדיו ו/או הממש

 .ןתפקידובמסגרת 
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 ההסכם:ביטול או סיום , הפסקה .14
 

עם המומחה, וזאת  הסכםענבל בלבד תהא רשאית לבטל ו/או להפסיק ו/או לסיים את ה 14.1

הכל על פי שיקול דעתה ובכל עת שתמצא זאת ענבל לנכון מכל סיבה שתראה בעיניה 

 הבלעדי.

הודעה למומחה והם ו/או הפסקתו ו/או סיומו על ידי ענבל יעשו על ידי מתן  הסכםביטול ה 14.2

 יום לאחר מתן ההודעה. 30יכנסו לתוקף 

הבקרה חה בעד אותו חלק מעבודות כאמור לעיל, תשלם ענבל למומ סכםבוטל או הופסק הה 14.3

לסילוק סופי, גמור ומוחלט של כל  זה יחשבו סכםשבוצעו על ידו עד לביטול ו/או הפסקת ה

 בקשר אליו.זה ו/או  הסכםורה הכספית המגיעה למומחה על פי התמ

זה וסיימה או ביטלה  הסכםהשתמשה ענבל בסמכות או בזכות כלשהי מאלו שהוקנו לה ב 14.4

)כולו או מקצתו( או הפסיקה את ביצועו )כולו או מקצתו(, לא תהיה למומחה  סכםאת הה

, והמומחה לא יהיה זכאי לתבוע אינטלעילת תביעה כלשהי נגד הממשלה ו/או ענבל ו/או 

ו תשלום כלשהו בעד כל נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם ו/או לקבל פיצוי א

הבקרה שבוצעו על ידו עד למועד סיום ו/או רה בעד אותו חלק מעבודות לו מכך, פרט לתמו

 , הכל לפי המקרה.סכםביטול ו/או הפסקת הה

אית תהיה ענבל רשאית וזכ ,זה הסכםשל ענבל ו/או הממשלה לפי  ןמבלי לגרוע מזכויותיה 14.5

הבקרה מסור את המשך ביצוע עבודות בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, ל

בעצם לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בעבודות ובמסמכים השונים שנעשו על ידי המומחה. 

 זה הוא מאשר את הסכמתו לאמור בסעיף זה לעיל. הסכםחתימתו של המומחה על 

לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל על פי  כדי זה 14למען הסר ספק אין באמור בסעיף  14.6

זה  סכםעל פי ה והתחייבויותיזה ו/או על פי כל דין בכל מקרה בו יפר המומחה את  הסכם

ו/או כל חלק מהן. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי הזכויות 

על  סכםה של הפרת ההלעיל, לא יחולו במקר 14.4 - 14.5המוקנות למומחה על פי סעיפים 

 ידי המומחה.

ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי חוזה זה  ענבל תהיה זכאית להעביר 14.7

 לממשלת ישראל בכל עת וללא הסכמת המומחה. 

 
 שונות .15
 

 חשבובהת בססהממשלה, וזאת בהת -התקשרות בין הצדדים לטובת צד ג'  הינוזה  הסכם 15.1

ביצוע הפרויקט, בעניין הרשות להשקעות ולמסמכי ישראל שבין ענבל לממשלת  הסכםב

מהמומחה לבצע את  במישרין באופן שהממשלה תהיה זכאית ומוסמכת בכל עת לדרוש

 או מקצתו. ןזה, כול הסכםהתחייבויותיו כאמור ב

פי  לע ום, או במקרים מסוימים, בזכויותיבמקרה מסוי לא ישתמש שצד להסכם זהבמקרה  15.2

יתור על זכויות אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי והדבר כו לא יחשב ,זה הסכם

 מקרים שיקרו לאחר מכן.
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זה ו/או על פי כל דין, רשאית ענבל  הסכםמבלי לגרוע מזכויות ענבל ו/או הממשלה על פי  15.3

על פי  ןו/או למי מה ןשהמומחה חייב ו/או יהיה חייב לה ו/או הממשלה לקזז כנגד כל סכום

הסכם מענבל ו/או הממשלה על פי  למומחהל פי כל דין, כל סכום אשר יגיע זה ו/או ע הסכם

 ו/או על פי כל דין. זה

 
 הפרה יסודית .16
 

 הינם תנאים יסודיים. 14-ו ,11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2התנאים הקבועים בסעיפים 

 

 משלוח הודעות .17

זה לעיל תחשב  סכםלה מבואכל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין ב

מעת שנמסרה למשלוח  ימי עסקים 3דה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום לו הגיעה ליעכאי

 בדואר רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

 סמכות שיפוט .18

 המוסמכים באזור המשפט בבתי ורק אך הינה זה הסכםל הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות

 .בלבד יפו-אביב-תלבעיר  ו/או המרכז

 
 

                                        
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:                                          
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