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 כללי - 1פרק  .1

 רקע .1.1

ו/או  "ענבל"ענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן:   .1.1.1

שינוע רכבים של מדינת "(, פונה בזאת לקבלת הצעות במכרז פומבי למתן שירותי המזמינה"

עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח ישראל וגופים נוספים 

 (. "מכרז"הו/או  "מכרז"מסמכי ה)להלן: בע"מ  

ו/או  "הקרן"ענבל, מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה של ממשלת ישראל )להלן:  .1.1.2

מלאה של ממשלת ישראל. ענבל מספקת  (, הינה חברה ממשלתית בבעלות"הקרן הפנימית"

 םשירותי ייעוץ וכיסוי ביטוחי ושירותים פיננסיים שונים עבור ממשלת ישראל והגופי

  פעילויות ביטוחיות ופיננסיות. ןשבשליטתה ומשמשת כזרוע ביצועית של הממשלה במגוו

אחת מפעילויות הליבה של הקרן הפנימית הינה מתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות  .1.1.3

 דרכים לרבות ניהול תביעות אבדן מוחלט, גניבות, שבוב יוצא ונכנס לרכבים ממשלתיים. 

  היעד וקהל ההתקשרות מטרת .1.2

השירותים המבוקשים,  לקבלת אחד זוכה לבחורהמזמינה מבקשת  מטרת ההתקשרות: .1.2.1

 להלן. 2כהגדרתם בפרק 

ו/או להפסיק התקשרות מכל סיבה מציע לא להתקשר עם שענבל שומרת לעצמה את הזכות  .1.2.2

במידה וישנן דרישות מיוחדות מטעם היחידות הממשלתיות המחייבות זאת )לדוגמא שהיא 

 (.מוגבלתרשימה זו אינה  –וכו' דרישות ביטחוניות, נישת התמחות ייחודית 

 הגדרות .1.3

 :במכרזלהלן מונחים מרכזיים  .1.3.1

ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי  המזמינה ו/או ענבל 

 הממשלה.

 .הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל הקרן הפנימית

 וועדת המכרזים של ענבל. וועדת המכרזים

   www.inbal.co.il –אתר האינטרנט הרשמי של ענבל  אתר ענבל

 תחת לשונית "מכרזים"(. -)מכרזים 

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה. ההזמנה / מסמכי ההליך

http://www.inbal.co.il/
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/ נותן  הספק /המציע 

 השירותים

תאגיד )חברה בע"מ או שותפות( או עוסק מורשה אשר הוריד 

והגיש הצעה  את טפסי ההליך מאתר האינטרנט של ענבל

 בכתב למזמינה.

 מציע זוכה

 

וקיבל מכתב זכיה מאת  המכרזבמסגרת  מציע זוכה שנבחר

 . המזמינה

שירותים, בכפוף  המציעספק מטעם המציע, אשר יבצע עבור  קבלן משנה 

 להוראות ההסכם.

וכמפורט בהסכם המצ"ב כנספח  מכרזכהגדרתם במסמכי ה השירותים המבוקשים

 המכרז.למסמכי  ה'

 /מקבלי השירותים

 היחידות

שב"ס ויחידות  ,מנהל הרכב הממשלתי, משטרת ישראל

ו/או כל גורם אחר שענבל  חברות ממשלתיות ,ביטחוניות

 לתת לו את השירותים כמפורט במסגרת הזמנה זו. תדרוש

 .המשתמש בפועל ברכב מטעם מקבלי השירותים / היחידות לקוח קצה

 .ממשלתית בכל יחידה ךשהוסמך לכהגורם  נציג היחידה

של מקבלי השירותים /  טון 3.5 עד ומסחריים פרטיים רכבים כלי רכב

 היחידות

כלי   200 ברשותה לכל הפחות/ישות משפטית אשר בבעלותה צי רכב

 רכב.

 / המערכת המערכת

 הממוחשבת

מערכת עם גישה מרחוק לפתיחת הזמנות ומעקב אחר 

ההזמנות )סטאטוס( פר יחידה ממשלתית עם יכולת קבלת 

נתונים בצורה ממוחשבת אונליין לפי סוג שירות )ביצוע 

יודגש כי המערכת טסט, שינוע לטיפול/תקלה/תאונה(. 

 צפייה של נציג היחידה/לקוח הקצה תכלול אפשרות

 בסטטוס ההזמנות.

 תחראישת הקשר ואא

 מטעם ענבל על ההליך

 ., אגף רכש ומכרזיםורד גלאםעו"ד 

מקצועית על אחראית 

ביצוע הסכם 

 מטעם ענבל ההתקשרות 

פרטוק, מנהלת אגף תביעות רכב ורכוש ו/או -נגביגב' אודליה 

 .מי מטעמה
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 במכרז זמנים לוח .1.4

 מועד הפעילות

 08.06.2021 מועד פרסום ההליך

 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 

29.06.2021 

 12:00שעה 

 מועד אחרון להגשת ההצעות

)הצעות שיוגשו לאחר מועד זה לא יבחנו 

 במסגרת ההליך(

06.10.2021 

 14:00שעה 

 

 תוקף ההצעה

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  180

 90-למזמינה אופציה להארכת תוקף ההצעה ב

 ימים נוספים. 

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

מהמציעים כל טענה ו/או המנויים לעיל, בהודעה שתפורסם למציעים באתר ענבל, ולא תהיה למי 

 .דרישה בקשר לכך

 ההתקשרות תקופת .1.5

המזמינה על הסכם ההתקשרות  תהיה מיום חתימת המציע הזוכהתקופת ההתקשרות עם  .1.5.1

 (. "תקופת ההתקשרות")להלן:  חודשים 36ולמשך 

חודשים  36אך לא חייבת, להאריך את ההתקשרות לתקופה של עד  ,המזמינה רשאית .1.5.2

או מלא, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה וזאת ע"י מתן הודעה נוספים, באופן חלקי 

ההתקשרות לפני תום תקופת יום  30 לספק בכתב על רצונה להאריך את ההתקשרות,

"(. בתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו על תקופת ההתקשרות המוארכת)להלן: " כאמור

 בשינויים המחויבים.  ההסכםהצדדים כל הוראות 

  שוטפים עדכונים ההזמנה, מסמכי פרסום .1.6

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

 יחייבו ענבל אתרב שיפורסמו השינויים רק המכרז, במסגרת תיקונים ו/או הבהרות ו/או

 .המציעים ואת ענבל את משפטית

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

 את משפטית יחייבו אשר עדכוניםהו בהרותהה השינויים, בדבר שוטף באופן ולהתעדכן

 ואכן במידה עדכונים,לו הבהרותל לשינויים, בהתאם הצעתו את יגיש שלא מציע המציע.

 להיפסל. הצעתו עלולה פורסמו,
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 ההצעה הגשת לאחר המציע עם התקשרות פרטי .1.7

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

 א', נספחב צוינה אשר המציע של הדוא"ל כתובת פי על תעשנה תהיינה, וכאשר אם עדכונים, ו/או

 אחרים או אלו פרטים שונו באם המזמינה את לעדכן החובה חלה המציע על ".המציע פרטי" 1 סעיף

 ההצעה. במסגרת וגשוה אשר

 
  הקשר שתא .1.8

 זה מכרז במסגרת פנייה כל .גלאם ורד עו"ד נההי זה למכרז הקשור בכל ענבל מטעם הקשר תשא

 הגיעה שהפנייה לוודא החובה המציע על .m4320@inbal.co.il  הדוא"ל: לכתובת דבבל בכתב תעשה

  .המבוקש ליעד

 ובירורים שאלות העברת  נוהל .1.9

 עד וזאת לעיל 1.8 בסעיף כמפורט הדוא"ל באמצעות בלבד בכתב תוגשנה המציעים שאלות .1.9.1

 יפורסמו ההבהרה לשאלות המזמינה תשובות .12:00 בשעה 2021 יוני,ב 29 שלישי, ליום

  "מכרזים". לשונית תחת ענבל באתר הבהרות במכתב

 אשר תשובה ו/או תוספת ו/או עדכון ו/או תיקון ו/או שינו ו/או הבהרה רק כי בזאת מובהר .1.9.2

  והמציעים. ענבל את יחייבו בכתב ענבל ע"י ייערכו

 ההצעות הגשת .1.10

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

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

  להלן. 4

 ענבל, בבית המזמינה במשרדי הנמצאת המכרזים לתיבת בלבד ידנית במסירה תוגש ההצעה .1.10.2

 חג, ערבי )למעט 8:00-16:00 השעות בין ה'-א' בימים התעופה, שדה קריית ,3 הערבה ברחוב

 "המועד )להלן: 14:00 בשעה 2021 ,באוקטובר 06  מיום יאוחר לא המועד(, חול וימי חגים

  (.ההצעות" להגשת האחרון

 לרכבים שינוע שירותי למתן 43/2020 מס' "מכרז המכרז: שם את לציין יש המעטפה גבי על .1.10.3

 ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן עבור נוספים וגופים ישראל מדינת של

 . "______בעיר, בע"מ לביטוח חברה

 הוא אם ובין המציע נציג הוא אם )בין המוסר על המכרזים, לתיבת ההצעה הגשת במעמד .1.10.4

 המכרזים. לתיבת ההצעה הגשת על אישור על ולחתום אישיים פרטים למלא בתשלום( שליח

 תבאחריו לבן(. )טופס למוסר יינתן ממנו והעתק ורוד( )טופס ההצעה למעטפת יצורף האישור

 המכרזים לתיבת הצעתו הגשת על ענבל, של מטעמה בכתב אישור לו ניתן כי לוודא המציע

 כי יודגש המכרזים. לתיבת תוכנס אשר למעטפה הוצמד האישור של ההעתק וכי כאמור

 תתקבלנה לא ההצעות, להגשת האחרון למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות

 1993-התשנ"ג המכרזים, חובת לתקנות )ב(20 שנהמ תקנת להוראות בהתאם תדונה ולא

 ניתנת אינה בהגשתה איחור בשל הצעה פסילת סוגיית כי להדגיש נבקש (."התקנות" )להלן:

mailto:m4320@inbal.co.il
mailto:m4320@inbal.co.il
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 וסוג מין מכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כל מלהעלות מנועים יהיו המציעים לערעור.

 של מהשלכותיה וצאהכת ו/או זה בעניין ענבל של סמכויותיה הפעלת עם בקשר שהוא,

  כאמור. סמכות הפעלת

 ההצעה תוקף .1.11

 על תודיע ענבל  אם נוספים יום 90  או ,ההצעות להגשת האחרון מהמועד יום 180 הינו ההצעה תוקף

 המועד. הארכת

 התמורה .1.12

 בהתאם תמורה הזוכה למציע תשולם המכרז, במסמכי המפורטים השירותים מכלול ביצוע עבור

  המכרז. למסמכי 'ב נספח גבי על שהגיש המחיר להצעת

 היעדר חובה לקבל הצעה כלשהי  .1.13

רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון, לשנות  המזמינה .1.13.1

את תנאי המכרז, להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית ו/או 

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

מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת בשים לב לאמור לעיל, מודגש בזאת כי המזמינה אינה  .1.13.2

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

בחוזה לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון ו/או להחליט שלא להיענות להצעה 

כלשהי ו/או לבטל את הליכי המכרז, ואף לפרסם מכרז חדש וכל פעולה נוספת שתמצא 

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

 שינוי מדיניות ו/או נהלים וכו'.

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

ועדת המכרזים הינה הצעה בלתי סבירה ו/או שאיננה שלמה ו/או ברורה ו/או שאינה ערוכה 

 פי דרישות מסמכי ההליך, ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך.  על

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 של 

לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או  המציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן,

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, ובלבד  רישיון כנדרש לפני תנאי מכרז זה, ולרבות

סמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת שכל מ

 ההצעות. 

עבודה כלשהו והכל ייקבע על פי  , כי בכל מקרה המזמינה אינה מתחייבת להיקףיובהר .1.13.5

 שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה. 

 הצעה פסילת .1.14

 משלבי שלב בכל הצעה לדחות ו/או לפסול הזכות שמורה למזמינה דין ובכל לעיל האמור על בנוסף

 מאלה: אחת כל בהתקיים גם ההתקשרות, תקופת בשלב לרבות המכרז,
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  -ענבל עם לעבודה מתאים שאינו מציע .1.14.1

 במזמינה גורם מאת לחילופין או השירותים ממקבלי ממי הודעה התקבלה .1.14.1.1

 ו/או העבודה לאופי ו/או השירותים לספק מתאים אינו המציע כי במדינה ו/או

  חלקם. או כולם השירותים מקבלי לסוג

 וגופים ישראל משטרת גם בהם השירותים מקבלי אופי לאור כי יוער .1.14.1.2

 דחיית ו/או פסילת בגין פירוט למסור תוכל לא המזמינה כי ייתכן ביטחוניים,

 בעניין טענה ו/או זכות כל על בזה מוותר הצעתו המגיש מציע זה. במקרה ההצעה

  זה.

 המכרז דרישות על עונה אינו המציע לפיה  המשנה מוועדת הודעה התקבלה .1.14.1.3

  ..במכרז המציע של להצהרותיו תואם אינו בפועל הדברים שמצב ו/או

 מספר המציעים הזוכים  .1.15

 הכל. בסך אחד מציע עם להתקשר המזמינה בכוונת 

 הזכות של ענבל לפנות למציעים שלא זכו במכרז .1.16

ככל שיעלה הצורך על ידי ענבל, אם בשל הפסקת התקשרות עם מציע זוכה, אם בשל גידול  .1.16.1

הצרכים של ענבל ואם מכל סיבה אחרת, למזמינה שמורה הזכות לפנות למציע שהשתתף 

בהליך, עמד בתנאי הסף, ולא היה המציע הזוכה בהליך וזאת על מנת להתקשר עמו למתן 

הסכמתו של המציע. יובהר כי במקרים אלו תפנה ענבל השירותים המבוקשים והכל בכפוף ל

אל המציע שדורג במקום הגבוה ביותר מבין המציעים שלא זכו בהליך. מבלי לגרוע מן 

האמור, אין באמור משום התחייבות של ועדת המכרזים לפעול כאמור לעיל, ולענבל שמורה 

ון אחר והכל לשיקול הזכות גם לפנות למציעים אחרים שעמדו בתנאי הסף ובכל זמן נת

 דעתה הבלעדי ולפי צרכיה. 

אי הסף ועל בסיס תיעשה בכפוף להמשך עמידה בתנה זבסעיף כאמור ההתקשרות  .1.16.2

ממועד  חודשים( 24) ובתוך תקופה שלא תעלה על שנתיים ההצעה אשר הוגשה במכרז

 .הכרזת הזכייה בהליך זה

  המבוקשים השירותים הגדרת – 2 פרק .2

 למסמכי כנספח המצורף בהסכם לרבות זה, מכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי

 לרכבים שינוע שרותי מתן הינם "(הספק" )ולהלן: הזוכה מהמציע הנדרשים השירותים עיקר ההזמנה,

 "השירותים ו/או "השירותים" )להלן: במצטבר להלן כמפורט טון 3.5 עד ומסחריים פרטיים

 (:המבוקשים"

 של משנה קבלני ו/או עצמו המציע באמצעות אם ,הרכב בתחום שינוע שירותי ייתן הספק .2.1

 הבאות: המטלות את היתר בין המציע יבצע תפקידו במסגרת .המציע

הרכב,  שינוע -תקלות( תיקון , כלי הרכב לצורך קבלת שירותי תחזוקה )טיפולי רכבשינוע  .2.1.1

 ליחידה / לקוח הקצה למוסך ובחזרה ,או מכל מקום שיידרש הקצה מחצר היחידה / לקוח

 לאחר תיקון.
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הספק ישנע את הרכב למכון הרישוי מחצר היחידה/לקוח –שינוע למכוני רישוי )טסט(  .2.1.2

מכון, רשום את הרכב במשרד הקבלה בהתאם להוראות השיידרש, י או מכל מקוםהקצה 

דא כי קיבל וומול משרד הקבלה וי אלשחרר את הרכב יעביר את הרכב במסלול הבדיקה, י

  את כל המסמכים חתומים. 

או מכל  הקצהמחצר היחידה / לקוח שינוע הרכב  –למוסכים לשם תיקון תאונה  שינוע .2.1.3

 לאחר תיקון.הקצה לקוח למוסך ובחזרה אל חצר היחידה /   מקום שיידרש

, הרכב )בעיר רמלהשינוע לצורך מסירת/החזרת רכב אל ו/או מאת מאגר הרכבים של מנהל  .2.1.4

 . או מכל מקום שיידרש קצה  ( אל ו/או מאת חצר היחידה/לקוחירושלים וחיפה

 שינוע הרכב מכל סיבה שהיא. .2.1.5

 בשעות עת בכל המאויש זה, הליך נשוא השירותים מתן לצורך טלפוני שירות מוקד יפעיל הספק .2.2

 השעות בין ה-א' בימים הפחות לכל יפעל המוקד הפחות. לכל מוקדנים 3 ידי על להלן, הפעילות

08:00-17:00. 

  בארץ, והמקומות האזורים בכלל מלאה, ארצית בפריסה המבוקשים  השירותים את ייתן הספק .2.3

 ושומרון. יהודה תחומיב לרבות

 זה בפרק המוגדרים לזמנים בהתאם ה'-א' הימים במהלך המבוקשים השירותים את ייתן הספק .2.4

 להלן.

 רכב רישיון בעלי הינם אשר זה, הליך נשוא השירותים הספקת לצורך נהגים מעסיק הספק .2.5

 .דין כל והוראות החבורה משרד לתקנות בהתאם מתאים

  העבודהשיטת  .2.6

 .מקבלי השירותים ולקוחות הקצהמול הספק ייעשה ע"י אופן תיאום והזמנת השירות יודגש כי 

 שירותי השינוע לקבלתים הזכא  .2.6.1

את רשימת כלי הרכב הזכאים לקבלת השירותים  הספקתעביר לידי  המזמינה .2.6.1.1

 .המבוקשים. רשימה עדכנית תועבר אל הספק מדי חודש

כי הרכב  ,באחריות הספק לוודא, בטרם יקים הזמנה למתן השירותים המבוקשים .2.6.1.2

כלי הרכב הזכאים הנו זכאי למתן השירותים המבוקשים בהתאם לרשימה 

 העדכנית שהועברה אליו. 

ירותים יסופקו לכלי רכב אשר אינו מופיע ברשימת כלי הרכב יודגש כי ככל שהש .2.6.1.3

 הזכאים לקבלת השירות, לא תשולם כל תמורה בגינם.

באחריות הספק לעדכן את המערכת הממוחשבת בסטטוס השינוע בכל שלב כי  יודגש .2.6.2

 בתהליך )אישור הזמנה, איסוף הרכב, החזרת, סיום טיפול וכו'(. 

 )טיפול( רכביםצורך תחזוקת שינוע ל .2.6.3

לקוח הקצה מטעם היחידה הממשלתית יפתח הזמנת עבודה מול מוקד השירות  .2.6.3.1

הטלפוני של הספק וזאת שני ימי עסקים, לכל הפחות, לפני מועד הטיפול. הספק 

יעדכן את לקוח הקצה במספר ההזמנה.  ההזמנה תכלול את פרטי הרכב )מספר 

מספר בית(, שם המוסך, כתובת רישוי, יצרן, דגם(, פרטי מקום האיסוף )עיר, רחוב, 

המוסך, סוג הטיפול הנדרש, פרטי התקשרות של מוסר הרכב )שם היחידה 
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הממשלתית, שם פרטי , שם משפחה, טלפון נייד( ומספר תביעה בענבל. לא ניתן יהיה 

 .לפתוח הזמנת שינוע ללא הפרטים הללו

הזמנה הספק היחידה יפתח  מטעם לאחר תיאום מועד איסוף הרכב מול לקוח הקצה .2.6.3.2

 .(..2.6.3.1)יש להזין את כל הפרטים כמפורט בסעיף הממוחשבת במערכת 

וימלא  הספק יצלם תמונות סביב הרכב ואת לוחית הרישוי.איסוף הרכב  במעמד .2.6.3.3

טופס "טופס איסוף והחזרה"  באופן ממוחשב או ידני. טופס זה ימולא  ע"י הספק 

 בעת מסירת הרכב.נציג היחידה לקוח הקצה/ וייחתם על ידי

יעקוב אחר מתן הטיפול ע"י ישנע את הרכב אל המוסך בהתאם להזמנה, הספק  .2.6.3.4

נציג היחידה. עם קבלת הודעה מהמוסך לקוח הקצה/המוסך ויעדכן ככל שיידרש את 

אוחר משעתיים מקבלת הודעה שהרכב מוכן על הספק להגיע לאיסוף הרכב לא י

במידה וההודעה .  14:00סך התקבלה עד השעה במידה וההודעה מהמו מהמוסך

השעה  דיאסוף הספק את הרכב ביום למחרת ע 14:00התקבלה מהמוסך לאחר השעה 

10:00 . 

נציג היחידה לשם לקוח הקצה/הספק יהיה בקשר עם מהמוסך לאחר איסוף הרכב  .2.6.3.5

טופס איסוף . עם קבלת הרכב יחתום לקוח הקצה / נציג היחידה על  "החזרת הרכב

 חזרה". באחריות הספק לצלם את הרכב עם החזרתו לנציג היחידה/לקוח קצה.וה

עד שנה מיום הספק למשך תקופה של שמור איסוף והחזרה יטופס את התמונות ו .2.6.3.6

 .הזמנת העבודה

 תיקון הרכב לאחר אירוע תאונתי/צורך טיפול בתקלותשינוע ל .2.6.4

הטלפוני של לקוח הקצה מטעם היחידה יפתח הזמנת עבודה מול מוקד השירות  .2.6.4.1

הספק. הספק יעדכן את לקוח הקצה במספר ההזמנה. ההזמנה תכלול את פרטי 

הרכב )מספר רישוי, יצרן, דגם(, פרטי מקום האיסוף )עיר, רחוב, מספר בית(, שם 

המוסך, כתובת המוסך, פרטי התקשרות של מוסר הרכב )שם היחידה הממשלתית, 

יעה בענבל. לא ניתן יהיה לפתוח שם פרטי , שם משפחה, טלפון נייד( ומספר תב

 הזמנת שינוע ללא הפרטים הללו.

היחידה יפתח הספק  מטעם לאחר תיאום מועד איסוף הרכב מול לקוח הקצה .2.6.4.2

)יש להזין את כל פרטי ההזמנה כמפורט בסעיף הממוחשבת הזמנה במערכת 

2.6.4.1..) 

הרכב ויאסוף את איסוף מקום את מול נציג היחידה/לקוח הקצה הספק יתאם  .2.6.4.3

השעות חל במסגרת  24יודגש כי ככל וחלוף  ./שעות ממועד ההזמנה 24תוך ב הרכב

 יום א' שלאחר מכן.ב 10:00עד השעה ישי / שבת, יבצע הספק את השינוע יום ש

וימלא  הספק יצלם תמונות סביב הרכב ואת לוחית הרישויבמעמד איסוף הרכב  .2.6.4.4

טופס "טופס איסוף והחזרה"  באופן ממוחשב או ידני. טופס זה ימולא  ע"י הספק 

 .וייחתם על ידי לקוח הקצה/נציג היחידה בעת מסירת הרכב

ידה. הספק יעקוב אחר מתן הטיפול ע"י המוסך ויעדכן ככל שיידרש את נציג היח .2.6.4.5

עם קבלת הודעה מהמוסך שהרכב מוכן על הספק להגיע לאיסוף הרכב לא יאוחר 
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במידה וההודעה מהמוסך התקבלה עד השעה  משעתיים מקבלת הודעה מהמוסך

יאסוף הספק את  14:00במידה וההודעה התקבלה מהמוסך לאחר השעה .  14:00

 . 10:00השעה  דהרכב ביום למחרת ע

נציג היחידה לשם החזרת לקוח הקצה/לאחר איסוף הרכב הספק יהיה בקשר עם  .2.6.4.6

"טופס איסוף והחזרה". תום לקוח הקצה/נציג היחידה על הרכב. עם קבלת הרכב יח

 באחריות הספק לצלם את הרכב עם החזרתו לנציג היחידה/לקוח קצה.

ה מיום את התמונות וטופס איסוף והחזרה ישמור הספק למשך תקופה של עד שנ .2.6.4.7

 הזמנת העבודה.

 מכוני רישוי )טסט(שינוע ל .2.6.5

הקצה מטעם היחידה הממשלתית יפתח הזמנת עבודה מול מכון הרישוי  לקוח .2.6.5.1

הרלוונטי )יודגש כי ביצוע מבחן הרישוי יתבצע אך ורק במכוני הרישוי החתומים על 

 הסכם מול המדינה(. 

מול מוקד השירות יפתח הזמנת עבודה  לקוח הקצה מטעם היחידה הממשלתית .2.6.5.2

 וזאת שבעה ימי עסקים, לכל הפחות, לפני מועד מבחן הרישוי.הטלפוני של הספק 

 ההזמנה תכלול את פרטי הרכב הספק יעדכן את לקוח הקצה במספר ההזמנה.

מכון , שם )עיר, רחוב, מספר בית( , פרטי מקום האיסוף)מספר רישוי, יצרן, דגם(

)שם היחידה התקשרות של מוסר הרכב פרטי כתובת מכון הרישוי, , הרישוי

לפתוח הזמנת שינוע יהיה הממשלתית, שם פרטי , שם משפחה, טלפון נייד(. לא ניתן 

 ללא הפרטים הללו.

לאחר תיאום מועד איסוף הרכב מול לקוח הקצה מטעם היחידה יפתח הספק  .2.6.5.3

 כמפורט ההזמנה פרטי כל את להזין)יש  הממוחשבתהזמנה במערכת 

 (...2.6.5.1בסעיף

  .איסוף הרכבמקום את מול נציג היחידה/לקוח הקצה הספק יתאם  .2.6.5.4

וימלא  הספק יצלם תמונות סביב הרכב ואת לוחית הרישויבמעמד איסוף הרכב  .2.6.5.5

טופס "טופס איסוף והחזרה"  באופן ממוחשב או ידני. טופס זה ימולא  ע"י הספק 

בנוסף ימסור נציג  הרכב.וייחתם על ידי לקוח הקצה/נציג היחידה בעת מסירת 

טופס ייפוי  )אגרת רישוי( המשולםהיחידה / לקוח הקצה לספק את רישיון הרכב 

)יודגש כי תשלום אגרת הרישום יוסדר על ידי  , אישור ביטוח חובהכוח חתום

 .היחידה הממשלתית אל מול מכון הרישוי וכי הספק נדרש לשאת בעלות זו(

הספק כי אכן קיימת הזמנת עבודה לביצוע מבחן עם הגעתו אל מכון הרישוי יוודא  .2.6.5.6

ירשום את הרכב במשרד הקבלה בהתאם להוראות המכון, הספק רישוי לרכב. 

א יעביר את הרכב במסלול הבדיקה, ישחרר את הרכב אל מול משרד הקבלה ויווד

הספק יצמיד את המסמכים המקוריים לרכב  כי קיבל את כל המסמכים חתומים.

 . / לקוח הקצה לנציג היחידהויגיש את הצילום 

 :ויש צורך לתיקון הרכב במוסך במקרה בו הרכב לא עבר את מבחן הרישוי .2.6.5.7
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השירות של היחידה הרלוונטית לפתיחת תביעה וקבלת  למוקד פנההספק י .2.6.5.7.1

 זהות המוסך המתקן. 

  הספק ישנע את הרכב למוסך המתקן. .2.6.5.7.2

לקוח ויעדכן ככל שיידרש את  הספק יעקוב אחר מתן הטיפול ע"י המוסך .2.6.5.7.3

 נציג היחידה.הקצה/

עם קבלת הודעה מהמוסך שהרכב מוכן על הספק להגיע לאיסוף הרכב לא  .2.6.5.7.4

במידה וההודעה מהמוסך  יאוחר משעתיים מקבלת הודעה מהמוסך

במידה וההודעה התקבלה מהמוסך לאחר .  14:00התקבלה עד השעה 

 . 10:00השעה  דעיאסוף הספק את הרכב ביום למחרת  14:00השעה 

 שוב את מבחן הרישוי לאחר תיקון הרכב. הספק יבצע .2.6.5.7.5

תמורה בגין שינוע למכון פעמיים היובהר כי במקרה כזה תשולם לספק  .2.6.5.7.6

)ללא תמורה בגין שינוע הרכב הרכב את מבחן הרישוי  העברתרישוי בעבור 

יצוין בהקשר זה כי מנתוני עבר שבידי המזמינה, הרוב המכריע של  .למוסך(

 רכבי מקבלי השירותים עוברים את מבחני הרישוי בפעם הראשונה.

הרכב לא עבר את מבחן הרישוי ויש צורך לתקן חלפים במכון הרישוי במקרה בו  .2.6.5.8

 :לוחית רישוי, מגבים, נורות וכדומהכגון 

של היחידה הרלוונטית הזמנה לתיקון  הספק יפתח מול מוקד שירות טלפוני .2.6.5.8.1

  מכון הרישוי.  

 יבצע שוב את מבחן הרישוי.הספק לאחר תיקון הליקוי  .2.6.5.8.2

יובהר כי במקרה כזה לא תשולם לספק תמורה נוספת למעט התמורה בגין  .2.6.5.8.3

 שינוע למכון רישוי )פעם אחת בלבד(. 

נציג לקוח הקצה/הספק יהיה בקשר עם  שהרכב עבר את מבחן הרישוילאחר  .2.6.5.9

היחידה לשם החזרת הרכב. עם קבלת הרכב יחתום לקוח הקצה / נציג היחידה על  

"טופס איסוף והחזרה". באחריות הספק לצלם את הרכב עם החזרתו לנציג 

 היחידה/לקוח קצה.

את התמונות וטופס איסוף והחזרה ישמור הספק למשך תקופה של עד שנה  .2.6.5.10

 מיום הזמנת העבודה.

  החזרת רכבשינוע לצורך מסירת /  .2.6.6

 של הטלפוני השירות מוקד מוליפתח הזמנת עבודה  הממשלתית היחידה נציג .2.6.6.1

. ההזמנה תכלול את פרטי ההזמנה במספר הקצה לקוח את יעדכן הספק.  הספק

פרטי  הרכב )מספר רישוי, יצרן, דגם(, פרטי מקום האיסוף )עיר, רחוב, מספר בית(,

התקשרות של מוסר/מקבל הרכב )שם היחידה הממשלתית, שם פרטי, שם 

 .הללו הפרטים ללא שינוע הזמנת לפתוח יהיהמשפחה, טלפון נייד(. לא ניתן 

היחידה יפתח הספק הזמנה במערכת  נציגלאחר תיאום מועד איסוף הרכב מול  .2.6.6.2

 (..2.6.6.1כמפורט בסעיף  הממוחשבת )יש להזין את כל פרטי ההזמנה

 שעות ממועד ההזמנה. 4תוך הרכב ב יאסוף/יחזיר אתהספק  .2.6.6.3
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וימלא  הספק יצלם תמונות סביב הרכב ואת לוחית הרישויבמעמד איסוף הרכב  .2.6.6.4

טופס "טופס איסוף והחזרה"  באופן ממוחשב או ידני. טופס זה ימולא  ע"י הספק 

 וייחתם על ידי נציג היחידה בעת מסירת הרכב.

הרכב הספק יהיה בקשר עם נציג היחידה לשם החזרת הרכב. עם לאחר איסוף  .2.6.6.5

"טופס איסוף והחזרה". תום לקוח הקצה / נציג היחידה על קבלת הרכב יח

 באחריות הספק לצלם את הרכב עם החזרתו לנציג היחידה/לקוח קצה.

את התמונות וטופס איסוף והחזרה ישמור הספק למשך תקופה של עד שנה מיום  .2.6.6.6

 .הזמנת העבודה

  חירום במצב שירות .2.7

בהינתן מצב חירום על המציע להיות זמין לביצוע השירותים המבוקשים במכרז זה, לפי העניין, 

 בתוך פרקי זמן שייקצבו על ידי המזמינה לפי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי. 

שעות. במקרים  3מובהר כי אלא אם נאמר אחרת ביצוע הערכת נזקים במצב חירום ייעשה תוך 

עקב האירוע אין גישה ולא ניתן להגיע פיזית למקום האירוע, יש לעדכן את הרפרנט בענבל בהם 

שעות מהרגע שמתאפשרת גישה למקום  3גישות למקום האירוע ולהגיע תוך כי קיימת בעיית נ

 האירוע. 

למען הסר ספק, ההכרזה על שירות בשעת חירום הינה בשיקול המזמינה בלבד ותבוצע על ידה 

ן באמור בכלי התקשורת ו/או בכל מקום אחר, לרבות כל מקום שבדין, כי הוכרז צו בלבד. אי

 חירום משום חיוב המזמינה והמציע מוותר וויתור מוחלט על כל טענה בעניין זה.

  משנה קבלן באמצעות המבוקשים השירותים מתן .2.8

 התקשרות באמצעות אם ובין ישיר, באופן בעצמו אם בין השירותים לספק רשאי זוכה מציע .2.8.1

 המציע בין תוקף בר הסכם שיהיה ובלבד "(המשנה קבלן" )להלן: משנה קבלני עם משנה

 .המשנה  קבלן ובין

  המזמינה. ע"י בכתב, מאושר, יהיה המשנה קבלן כי לדרוש עת בכל רשאית המזמינה .2.8.2

 גריעה ו/או וויתור משום הזוכה המציע מטעם המשנה קבלן את המזמינה אישור בעצם אין .2.8.3

לרבות קנסות, זמנים  המזמינה כלפי הזוכה המציע של אחריות ו/או עילה ו/או טענה בכל

 ונושא בעצמו השירות את שנתן כמי המציע ייחשב כאמור, מקרה בכל .וכל התחייבות אחרת

 שינוע וכל אחר באמצעות בפועל בוצע אם גם שניתן, ותהשיר בגין המלאה באחריות

 עצמו. הזוכה המציע על החלים ובזמנים בתנאים יהיה משנהה קבלן באמצעות

 כי: מובהר .2.8.4

 תחיל המשנה מוסך ידי על נספחיה על זו הזמנה מסמכי עפ"י התחייבות כלהפרת  .2.8.4.1

 כל תעמוד לא הזוכה ולמציע הזוכה המציע כלפי והסעדים האחריות מלוא את

 זה. בעניין טענה

ת לדרוש ממציע זוכה כי יציג את חוזה ההתקשרות בינו ובין קבלן רשאי המזמינה .2.8.4.2

המשנה והמזמינה תאשר או לא, את  קבלן, מסמכי ההתאגדות ורישיונות המשנה

 .סך המשנהמו
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המזמינה שומרת לעצמה הזכות שלא להסכים להתקשרות המציע עם קבלן משנה  .2.8.4.3

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

 בכלל התחייבויותיו לפי הזמנה זו על נספחיה.  

 קבלן הזוכה באמצעות  המציעהשירותים שיספק מאין באספקת חלק מובהר כי  .2.8.4.4

 הזוכה על פי הסכם זה ובהתאם לכל דין מציע, כדי לגרוע מאחריותו של ההמשנה

 ובכל מקרה האחריות במלואה הינה על המציע הזוכה.

משנה  בקבלןלא אישרה המזמינה למציע הזוכה לעשות שימוש למען הסר ספק,  .2.8.4.5

המשנה באחר, מכל סיבה שהיא, אין בכך משום  קבלןלהחליף  או ביקשה ממנו

 , על כל המשתמע מכך.הזוכה מהמציעחריות גריעת א

המשנה לא יקבל כל תשלום  קבלן -קיזוז ואי תשלום המזמינה למוסך המשנה  אי .2.8.4.6

 המשנה יתבצע על ידי המציע בלבד.  לקבלןמעת המזמינה והתשלום 

 המשנה והמזמינה אין ולא יהיו קיימים כל יחסים משפטיים.  קבלןבין  .2.8.4.7

 : ביצוע דוחות .2.9

למזמינה מדי חודש, בצמוד לחשבונית החודשית הדיגיטלית,  דו"ח על ביצוע הספק יעביר  .2.9.1

בצירוף טופס איסוף והחזרה חתום על ידי מקבל השירות )לגבי כל  השירותים המבוקשים

יועברו במבנה הדו"חות  לכל חודש עבור החודש החולף. 5-שינוע(. הדוחות יועברו עד ל

 את הנתונים הבאים:  ויכללשיוכתב על ידי המזמינה ו

 מספר מזהה חד ערכי לקריאה  .2.9.1.1

 תאריך הקריאה .2.9.1.2

 שעת הקריאה .2.9.1.3

סוג השירות: תקלה, טיפול, מבחן רישוי, שינוע רכב ממאגר הרכבים של  .2.9.1.4

 היחידה

 מס' הרכב .2.9.1.5

 סוג הרכב/דגם .2.9.1.6

 מקום איסוף הרכב .2.9.1.7

 שם המוסך/מכון רישוי .2.9.1.8

 שם היחידה הממשלתית .2.9.1.9

 (לקוח הקצה/נציג היחידההגורם המזמין ) .2.9.1.10

 ת ההגעה לרכבשע .2.9.1.11

 השינוע )בק"מ( מחצר היחידה/לקוח הקצה ועד המוסך/מכון רישוימרחק  .2.9.1.12

 השינועתאריך ושעת סיום  .2.9.1.13

 סכום החיוב לפני מע"מ  .2.9.1.14

 סכום המע"מ .2.9.1.15

  מחשוב דרישות .2.10
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 מקבל ידי על החתומים וההחזרה האיסוף טפסי סריקות הדיגיטליות, החשבוניות .2.10.1

  .PTF-ב למזמינה יועברו לעיל 2.7 בסעיף כמפורט הביצוע ודוחות  השירות

 ענבל. ע"י שיוכתב ומוסכם קבוע בפורמט יהיו הקבצים שמות .2.10.2

 . החשבון וחודש ליחידה זיהוי מספר יכלול החשבונית שם .2.10.3

 . הקריאה של מזהה ומספר חשבונית מספר יכלול החתום האיסוף טופס סריקת .2.10.4

 נלווה. הוא אליה החשבונית מספר את יכלול הנלווה הקובץ .2.10.5

 מידע והגנת סייבראבטחת  .2.11

 תקנות)להלן: " 2017 -לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז 15לתקנה  בהתאם

ד' "(, המציע יישם את דרישות אבטחת מידע והגנת סייבר כמפורט בנספח אבטחת מידע

 למסמכי הזמנה זו.

 על פי דרישה ובתמורה שתסוכם בין הצדדים - אופציה למתן שירותים נוספים לענבל .2.12

ו/או קיצור זמני תגובת  המבוקשים השירותיםלמתן  השעות ו/או הימים)שירותים כגון הגדלת 

 .(בגינם נדרש שינוע הרכבים ו/או מתן שירותים נוספים הספק לאספקת השירותים המבוקשים

 השירותים מתן למטרות הרכב את ישנע מטעמו מי ו/או הספק כי ויודגש יובהר .2.13

 יעשה לא מטעמו מי ו/או הספק כן, כמו הדין. להוראות בהתאם כן ויעשה בלבד, המבוקשים

 )דוגמת שהוא סוג מכל תהחברתי מדיהב ופרסום צילום לרבות ברכב אסור ו/או לקוי שימוש

 כדומה(.ו אינסטגרם ,בוקפייס טוק, טיק

משך כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות ההארכה, ענבל אינה מחויבת ב כי יובהר .2.14

 . לכך בקשר טענה כל תהיה לא ולספק, אם בכלל, שונעושי הרכביםבכמות 

 מהמציע, המבוקשים השירותים היקף את להרחיב או לצמצם הזכות שמורה לענבל .2.15

 הבלעדי. דעתה שיקול ולפי לצרכיה בכפוף

 הסף תנאי - 3 פרק .3

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

  :מקצועיים סף תנאי .א

    המציע מאפייני .3.1

 האזורים בכלל מלאה, ארצית בפריסה המבוקשים השירותים למתן יכולת בעל המציע .3.1.1

 ושומרון. יהודה תחומיב לרבות בארץ, והמקומות

 בשעות עת בכל המאויש זה, הליך נשוא השירותים מתן לצורך טלפוני שירות מוקד למציע .3.1.2

 בין ה-א' בימים הפחות לכל יפעל המוקד .הפחות לכל מוקדנים 3 ידי על להלן, הפעילות

 .08:00-17:00 השעות

 ,אינטרנטי )ממשק זה הליך נשוא השירותים מתן לצורך ממוחשב עבודה ממשק למציע .3.1.3

 (.המכרזים וועדת ידי על שיאושר כפי אינטרנט מבוססת אחרת מערכת ו/או אפליקציה

 מקצועי וותק - ניסיון .3.2

 וזאת רכב צי  עבור זה הליך נשוא השירותים במתן שנים שלוש לפחות של ניסיון למציע .3.2.1

 .(2015-2020) ההליך לפרסום שקדמו האחרונות השנים חמש במהלך

 מנהליים: סף תנאי .ב



 
 
 
 

 
של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת  שירותי שינוע רכבים תמכרז פומבי לקבל

 43/2020הליך מס'  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
 נוסח חדש

  

 
 חתימת המציע:____________
 16   

 

 גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים בכל להחזיק עצמו המציע על – כדין ספרים ניהול .3.3

 כמפורט להלן: (ציבוריים" גופים עסקאות "חוק )להלן: 1976-תשל"ו ,ציבוריים

 מנהל שהמציע (1) המעיד: מס יועץ או רו"ח או מורשה מפקיד אישור - ודיווחים פנקסים .3.3.1

 פי ועל חדש[ ]נוסח הכנסה מס פקודת פי על לנהלם שעליו והרשומות חשבונות פנקסי את

 ערך מס "חוק ;-ו הכנסה" מס "חוק ובהתאמה: )להלן 1975-,תשל"ו מוסף ערך מס חוק

 על השומה לפקיד לדווח נוהג עצמו שהמציע (2) מלנהלם; פטור שהוא או מוסף"(

 אישור עלמוסף. ערך מס וקח לפי מס עליהם שמוטל עסקאות על למנהל ולדווח הכנסותיו

  ההצעה. הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות כאמור

 חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר עצמו המציע של כתבב תצהיר - עבודה דיני קיום .3.3.2

 )להלן: 1991-התשנ"א הוגנים, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים

 שכר "חוק )להלן: 1987-השתמ"ז ,נימוםמי שכר חוק ולפי זרים"( עובדים "חוק

 לפי עבירות משתי ביותר הורשעו לא אליו הזיקה ובעל הוא כי יצהיר המציע מינימום"(.

 כי – כאמור עבירות משתי ביותר הורשעו ואם מינימום, שכר וחוק זרים עובדים חוק

   האחרונה. ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההצעות להגשת האחרון במועד

 2016 – התשע"ו (,11 מס' )תיקון ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם המציע תהצהר .3.3.3

 .1998-התשנ"ח ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף להוראות ביחס

 והיתרים רישיונות .3.4

 בעל אינו אשר מציע המקומית. הרשות מטעם שמו על בתוקף עסק רישיון בעל המציע .3.4.1

 מתחייב הנו כי )התצהיר( א נספח במסגרת יתחייב ההצעה הגשת במועד עסק רישיון

 יובהר, ההסכם. על המזמינה חתימת ממועד חודשים שישה בתוך כאמור רישיון להמציא

 הזוכה למציע להאריך הבלעדי דעתה שיקול ועפ"י חריגים במקרים רשאית תהא ענבל כי

 תביעה ו/או טענה כל תהיה המציעים שליתר מבלי וזאת העסק רישיון המצאת מועד את

 זה סעיף לפי בהתחייבותו הזוכה המציע עמד לא .זה בעניין החלטתה עם בקשר ענבל כלפי

 תהיה לא הזוכה ולמציע בחירתו את לבטל הבלעדי, דעתה שיקול לפי ענבל, רשאית תהא

 דרישה ו/או תביעה טענה, כל על מוותר הוא זה הצעתו הגשת ובעצם ענבל כלפי טענה כל

 .כאמור בחירתו ביטול עם בקשר ענבל כלפי

 .שמו על בתוקף, ,חברות רשם תדפיס יציג בע"מ חברה שהינו מציע - כדין עסק רישום בעל .3.4.2

 ,כדין רשומה שותפות ו/או מורשה עוסק תעודת יציג כאמור, בע"מ חברה שאינו מציע

 .שמו על בתוקף,

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

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

מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ו/או כל אישור ו/או מסמך אחר ו/או לזמנם 

ור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו הקשור במכרז זה, בתנאי הסף לראיון בכל הקש

 כמפורט לעיל.
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 התמורה – 4פרק  .4

 הכספית ההצעה .4.1

 למתן המבוקשת התמורה את להזמנה( 'ב )נספח המחיר הצעת נספח גבי על למלא יידרש המציע

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

מתן כלל לצורך  מקום האיסוף ק"מ 20עד מרחק אחד  לכיוון הצעת מחיר עבור שינוע .4.1.1

עבור שירות שינוע  מחיריש לציין  –(למעט שינוע למכון רישוי)השירותים המבוקשים 

 .)ללא מע"מ(₪  170עומד על המקסימלי  יודגש כי המחיר –לכלי רכב בודד 

יש  – , ביצוע מבחן הרישוי והחזרת הרכב ללקוח למכון רישוי הצעת מחיר עבור שינוע .4.1.2

 150עומד על לי המחיר המקסימיודגש כי  –שירות שינוע לכלי רכב בודד  מחיר עבורלציין 

  .)ללא מע"מ(₪ 

בגין הרכיבים הבאים לא תהיה תחרות כספית והתמורה שתשולם למציע הזוכה, תהא  .4.1.3

 לעיל, בתוספות המצוינות להלן: 6.1.2 -ו 6.1.1בהתאם להצעתו בסעיפים 

ממקום האיסוף ק"מ  60ק"מ ועד מרחק  20העולה על אחד  לכיווןשינוע  .4.1.3.1

תוספת  –(למעט שינוע למכון רישוי)מתן כלל השירותים המבוקשים לצורך 

 . 30%של 

ממקום האיסוף  ק"מ 100עד מרחק ק"מ ו 60העולה על אחד  לכיוון שינוע .4.1.3.2

תוספת  –  (למעט שינוע למכון רישוי)מתן כלל השירותים המבוקשים לצורך 

 . 50%של 

ממקום האיסוף לצורך מתן כלל  ק"מ 100העולה על אחד  לכיוון שינוע .4.1.3.3

 . 70%תוספת של  –השירותים המבוקשים )למעט שינוע למכון רישוי(  

ממקום האיסוף למקום מתן  קילומטר נסיעתייודגש כי חישוב המרחק יבוצע על בסיס  .4.1.4

  .השירות הנדרש )מוסך, מכון רישוי וכיו"ב(

יבטל את ההזמנה עד שעה  הקצהלקוח /כל תמורה במידה ונציג היחידה תינתןלא יודגש כי  .4.2

 מיציאה לאיסוף.

המוגדר לעיל עלולה לגרום לפסילת הצעתכם והכל בהתאם הסכומים חריגה מטווח  כי יובהר .4.3

 לשיקול דעתה של וועדת המכרזים.

 התמורה בגין השירות כוללת גם את כל הנדרש למציע לשם ביצוע השירות.  .4.4

ולתשלומים אלו תוסיף ענבל  ם כוללים מע"מאינמובהר כי כל התשלומים לרבות הצעת המחיר  .4.5

 מע"מ כדין. 

  קנסות: מנגנון .4.6

הזמנה זו ו/או מבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ו/או תרופה אחרים עפ"י כל דין ו/או לפי  .4.6.1

, לחברת ענבל שמורה הזכות הבלתי מותנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ההסכם מכוחה

 להלן. 4.6.6בסעיף בכל אחד מהמקרים המפורטים להטיל קנסות על המציע הזוכה, 

 )כאשר לגבי כל אחד מהם יוטלו קנסות בסכום המפורט בצדם(.



 
 
 
 

 
של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת  שירותי שינוע רכבים תמכרז פומבי לקבל

 43/2020הליך מס'  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
 נוסח חדש

  

 
 חתימת המציע:____________
 18   

 

היעשות באמצעות הפחתת התשלומים מהתמורה החודשית הטלת קנסות יכולה ל כייובהר  .4.6.2

המשולמת למציע הזוכה לפי הסכם זה ו/או באמצעות חילוט ערבות הביצוע שהגיש המציע 

 ניסת ההסכם לתוקפו.הזוכה עם כ

המציע הזוכה מסכים להטלת הקנסות הקבועות בנספח זה, ואין לו ולא יהיו לו טענות כלפי  .4.6.3

ענבל בשל כך, והוא מייפה בזה את כוחה של ענבל מראש, לנכות את סכומי הקנסות 

מהתשלומים שיגיעו לו מענבל ו/או  לחלט את ערבות הביצוע שהמציא המציע הזוכה 

 והמציע הזוכה מסכים לכך. כמפורט בהסכם,

במסגרת מתן השירותים יובהר כי הקנסות יוטלו בגין כל הפרה/ות שיבצע המציע הזוכה  .4.6.4

כלפי הרכב ואין בהטלת קנס בגין הפרה שביצע המציע הזוכה המבוקשים לכלי רכב ספציפי 

ביחס לאותו של אותו סעיף  נוספת/כדי למנוע מענבל להטיל קנס נוסף בגין הפרה חוזרת

 .רכב במסגרת מתן השירותים המבוקשים

לנציג המציע הטלת הקנס תלווה במתן הודעה בכתב מצד האחראי על ביצוע ההתקשרות  .4.6.5

 , ולאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את עמדתו. פי שיקול דעתו הבלעדית-ועל הזוכה

 : סוגי ההפרות שיאפשרו הטלת קנסות .4.6.6

 
 סנקציה   זמן תקן השירות

 
מהמוסך שהרכב מוכן על עם קבלת הודעה  

הספק להגיע לאיסוף הרכב לא יאוחר 
במידה  ,משעתיים מקבלת הודעה מהמוסך

וההודעה מהמוסך התקבלה עד השעה 
במידה וההודעה התקבלה מהמוסך .  14:00

יאסוף הספק את הרכב  14:00לאחר השעה 
 .10:00השעה  דביום למחרת ע

 

 ש"ח. 100שעה נוספת מעל שעתיים  תוך שעתיים
 .₪ 50כל שעה נוספת עוד 

 
חריגה מזמני )הסכום יוטל בעבור כל 

 (התקן כמפורט להלן

תוך שלוש  מענה טלפוני לפתיחת הזמנה
 דקות

 ₪. 15כל דקה מעבר לשלוש דקות 
 

חריגה מזמני )הסכום יוטל בעבור כל 
 (התקן כמפורט להלן

מול נציג היחידה/לקוח הקצה הספק יתאם 
 ויאסוף את הרכבאיסוף הרכב מקום את 

, כשהאיסוף שעות ממועד ההזמנה 4תוך ב
שעות ממועד  6מתבצע מעיר מרכזית ובתוך 

ההזמנה, כשהאיסוף מתבצע מעיר שאינה 
 .מרכזית

בעיר  שעות 4שעה נוספת מעל  שעות 4וך ת
שעות בעיר שאינה  6מרכזית, או 

  .₪ 100  מרכזית
 ₪. 50כל שעה נוספת עוד 

 
חריגה מזמני )הסכום יוטל בעבור כל 

 (התקן כמפורט להלן
שעות מעבר ל  30איחור מצטבר בחודש של 

שיש לאסוף את שעות  6ו/או שעות  4 –
 הרכב מרגע הזמנת השינוע.

של  הפרה יסודיתהדבר יהווה  -----
 ההסכם על כל המשתמע מכך
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מעבר שעות  30איחור מצטבר בחודש של 
מהמוסך שיש לאסוף את הרכב  לשעתיים

 סיום התיקון.לאחר 

של  הפרה יסודיתהדבר יהווה  ------
 ההסכם על כל המשתמע מכך

או דו"ח על חנייה ו/דו"ח תנועה קבלת 
 אסורה 

 תשלום מלוא סכום הדו"ח ------

השבתת הרכב כתוצאה מתאונת דרכים 
אשר נגרמה במהלך מתן השירותים 

 המבוקשים

רכב חלופי  השכרת תשלום עלות -------
)להלן: "הרכב  שהושבתמסוג הרכב 

וזאת למשך כל תקופת  החלופי"( 
 השבתת הרכב לצורך תיקונו.

 לחלופין:
 להטיל קנסות בדרך הבאה :

עבור כל  ₪ 100בסך של  תשלום קנס
  .יום עבודה שלם או חלק ממנו

שעות  24זה הינו  לעניין יום עבודה 
 .השבתת הרכבממועד 

 הבאים: מנגנון הקנסות לא יחול בכל אחד מהמקרים .4.6.7

בכתב  ו/או מקבלי השירותים או באישורם חברת ענבללבקשת  השינוע לא בוצע .4.6.7.1

 בלבד.

 בכתב בלבד. ו/או מקבלי השירותים למועד אחר, באישור המזמינה השינוע נדחה .4.6.7.2

 החריגה מהזמנים לא הייתה תלויה בספק.הספק הוכיח לענבל כי  .4.6.7.3

 

 הצעתופירוט המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת  - 5פרק  .5

 )ההצעה הכספית(: 1מעטפה מס'  .5.1

 43/2020 מס' "מכרז"על גבי המעטפה יציין המציע את שמו המלא וכן ירשום על גבי המעטפה: 

 לביטוחי הפנימית הקרן עבור נוספים וגופים ישראל מדינת של לרכבים שינוע שירותי לקבלת

 .הצעה כספית" – 1מעטפה מס'  – בע"מ לביטוח חברה ענבל בהנהלת הממשלה

( שהוא חתום וכל 'דשל הצעתו הכספית )נספח  מקורי העתק אחדלמעטפה זו יכניס המציע 

 .לעילכמפורט  סעיפיו מולאו כנדרש

 

 מסמכי המכרז: – 2מעטפה מס'  .5.2

 43/2020 מס' "מכרז"על גבי המעטפה יציין המציע את שמו המלא וכן ירשום על גבי המעטפה 

 לביטוחי הפנימית הקרן עבור נוספים וגופים ישראל מדינת לרכבים שינוע שירותי למתן

 .מסמכי המכרז" – 2מעטפה מס'  – בע"מ לביטוח חברה ענבל בהנהלת הממשלה

 

להכניס שום מידע הנוגע להצעה הכספית או רמיזה על  איןלמעטפה זו  –לשימת לבכם 

 ההצעה הכספית שכן הימצאות של מידע כאמור עשוי לגרום לפסילת הצעתכם.
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 של מסמכי המכרז כמפורט להלן: אחד מקוריהעתק  למעטפה זו יכניס המציע

 

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

 חוצץ את הכותרת המודגשת בכל תת סעיף: 

 

 : והתחייבויות תצהירים – 1 חוצץ .5.2.1

על המציע למלא את כל הפרטים בנספחים שיפורטו להלן ולחתום בסוף כל תצהיר 

על המציע להצהיר על בחתימה מלאה וכן להחתים עורך דין לצורך אימות החתימה. 

התצהירים הבאים כמשמעותם בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, 

 .1971-תשל"א

 

 כמפורט להלן:ה תכיל את כל המסמכים הדרושים צעהה  

 כמפורט להלן: –נספח התצהירים  –א'  נספח .5.2.1.1

  פרטי המציע – 1סעיף 

  מורשי החתימה מטעם המציע – 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 

  התחייבות לשמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים – 7סעיף 

  בקשה למניעת חלקים חסויים בהצעת המציע – 8סעיף 

לתצהיר יצורפו הנספחים  –פירוט עמידה בתנאי הסף  תצהיר – 1'נספח א .5.2.1.2

 :ם תקפים במועד הגשת ההצעהה, כשכמפורט להלן

  רישיון עסק מטעם הרשות המקומית  – 1נספח 

  תעודת רישום עסק כדין )תדפיס רשם החברות לחברה בע"מ  – 2נספח

 תעודת עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה( /

  אישור ניהול ספרים  – 3נספח 

  אישור ניכוי מס במקור  – 6נספח 

 

 הבהרה ומכתבימסמכי המכרז  – 2חוצץ  .5.2.2
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כשהם חתומים בכל עמוד בראשי תיבות של מורשי  – מסמכי המכרז .5.2.2.1

 החתימה במציע וחותמת המציע.

ככלל שיפורסמו באתר ענבל. המסמכים יצורפו כשהם  –מכתבי הבהרה  .5.2.2.2

חתומים בכל עמוד בראשי התיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת 

 המציע. 

 הסכם ההתקשרות – 3חוצץ  .5.2.3

. כל עותק עותקים מקורייםיש להגיש בשני הסכם ההתקשרות על נספחיו  –' הנספח 

שהוא חתום בכל עמוד בראשי תיבות של מורשי החתימה ובחותמת יוגש  של ההסכם

המציע ובמקום המבוקש לכך בסוף ההסכם בחותמת מלאה של מורשי החתימה בצירוף 

 חותמת המציע.

 3מעטפה מס'  .5.3

 מדינת של לרכבים שינוע שירותי למתן 43/2020 מס' "מכרז"על גבי מעטפה זו יציין המציע 

 בע"מ לביטוח חברה ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן עבור נוספים וגופים ישראל

 ."גלאם ורד עו"ד לידי –

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

 ת המציע. סימני זיהוי חיצוניים המעידים על זהו

 מספר עותקים של ההצעה .5.4

אותו ( ה'על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד מקורי, למעט הסכם ההתקשרות )נספח  .5.4.1

העותקים אשר יוגשו יהיו חתומים בחתימות  עותקים חתומים כדין.בשני יש להגיש 

 מקוריות )לא צילום(.

 על המציע להשאיר ברשותו העתק נאמן למקור של ההצעה בשלמותה. .5.4.2

 חתימה על ההצעה .5.5

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

. בכל יתר העמודים בהם לא נדרשה חתימת המציע באופן מפורש, לרבות מסמכי בו התבקש

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

המזמינה, יחתום המציע בראשי תיבות בתחתית העמוד. מציע שלא יגיש את כל המסמכים 

 עשוי לגרום לפסילת הצעתו.  חתומים ומלאים כנדרש

 שינויים אסורים בהצעה .5.6

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

רק על גבי המסמכים הכלולים בהזמנה על נספחיה. כל שינוי למלא את הצעתו ולהגישה אך ו

שיעשה על ידי המציע בטופס המכרז על כל נספחיו, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או כל הסתייגות 

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

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

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

, וכן לבדוק בכל הסכםאמינותו והאמצעים העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ה

החברה ו/או קיום ראיונות דרך אחרת את קיומם של תנאי ההשתתפות )לרבות ביקור באתר 

המציע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור  ותשאולים כנדרש(.

 והכל בכפוף לכל דין. 

 

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה  – 6פרק  .6

י וועדת המכרזים של חברת ענבל, מבין ההצעות אשר הגישו את במכרז תיבחר ע" ההצעה הזוכה

המסמכים הנדרשים ועמדו בתנאי הסף, על פי שקלול של קריטריונים איכותיים )אמות המידה( ושל 

וזאת על פי השלבים  בנפרדעיר . בדיקת ההצעות וההשוואה ביניהן תתבצענה לכל הצעת המחיר

 הבאים:

 עמידה בתנאי הסף  – 1שלב  .6.1

בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ותיבדק 

"מעטפה מס' עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. במסגרת זו, תפתח 

 הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב השני.רק כאמור לעיל של כל מציע. " 2

 (:%30): איכותיות אמות מידה –2שלב   .6.2

 

 ניקוד מקסימלי אמת מידה

 מעבר לתנאי הסף –ניסיון בעבודה עם ציי רכב 

שטופל בשנים הרלוונטיות כמפורט בתנאי  בגין כל צי רכב נוסף
. 6.2.1הסף, מעבר לצי הרכב שצוין לצורך עמידה בתנאי הסף בסעיף 

 .לכל היותרנקודות ( 10) עשרעד ( ו2יינתנו ) לעיל,

10 

 בפני ועדת המשנה בענבלהממוחשבת הצגת המערכת 

שתספק השירותים המערכת  המציע יוזמן אל בית ענבל לצורך הצגת
. ונציגי אגף מערכות המידע בענבלמשנה הבפני ועדת נשוא הליך זה, 

בחנו פעולות שונות של בפגישה זו תופעל המערכת בזמן אמת וי
 ת המציעעמידלרבות פעולות במערכת המוכיחות את המערכת 

 בתנאי הסף. 

20 

 

  האיכות. ניקוד סדר ו/או דרך ו/או אופן את לשנות שלב בכל הזכות שמורה למזמינה

 (%70) מחיר וניקודןהפתיחת הצעות  – 3שלב  .6.3

מדו בתנאי " )הצעה כספית( של המציעים אשר ע1בשלב זה תפתח המזמינה את "מעטפה מס' 

 איכות על פי אמות המידה המפורטות לעיל. הסף ובוצעה להם בחינת 

 :נקודות בהתאם לפירוט שלהלן 70להצעת המחיר יינתן משקל של 
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 המחיר המשוקלל של כל מציע יחושב כדלקמן:

 

את מלוא הנקודות בסעיף ושאר המציעים יקבלו ציון ביחס יקבל  הנמוך ביותר המשוקלל המחיר

 למציע שהציע את המחיר הנמוך ביותר לשעת עבודה וזאת בהתאם לנוסחה הבאה: 

  Ziשל המציע = המשוקלל המחיר 

   Zminהזול ביותר = המשוקלל המחיר 

 Yציון הצעת המחיר = 

 

 ניקוד איכות ומחיר ובחירת ההצעות הזוכותשקלול  – 4שלב  .6.4

את הניקוד המשוקלל הגבוהה ביותר בחיבור הציון  שתקבלה ההצעה תהיי ההצעה הזוכה

 רכיב האיכות ובעבור הצעת המחיר על פי הנוסחה הבאה:שקיבלה כל הצעה ב

X= איכות. ניקוד  

Y= המחיר. הצעת ציון 

Z= סופי. ציון 

 

 דרך בחינת ההצעות  - 7פרק  .7

 הגשת ההצעה 7.1

עומד בתנאי הסף האמורים לעיל, הבין הינו הגשת ההצעה משמעה כי המציע מצהיר כי  .7.1.1

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

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

כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה, על כל פרטיו 

 וחלקיו.

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

 ההסכם והכול בלא שינוי ו/או תוספת.

ימים מהמועד האחרון  180צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך  הצעה שהוגשה, על כל .7.1.3

ימים נוספים אם ענבל ביקשה את הארכת המועד  90הקבוע להגשת ההצעות, או 

 מהמציע בכתב.

 אמתייםהמציע מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם  .7.1.4

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

 ופועלו. ידוע למציע כי מילוי פרטים כוזבים עלול להוות עילה לפסילת הצעתו לאלתר.

Y=Zmin/Zi * 70 

X+Y=Z 

מתן השירותים המבוקשים )למעט חד לצורך  כיווןשינוע  ממוצע מחיר = מחיר משוקלל

* מחיר שינוע למכון רישוי    +  0.8 *שינוע למכון רישוי(

  * 0.2 וביצוע מבחן רישוי
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 דרך בחינת ההצעה הזוכה בהליך 7.2

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

בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם  הנדרשיםבדיקת המסמכים  שלב א'

 )כולל בקשת השלמות במקרה הצורך וקבלת ההשלמות(. 

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

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

 יתגלה כי פרט מפרטי ההצעה כלל מידע לא נכון או לא מלא.  הנדרשים ו/או אם

 פי החלק האיכותי של אמות המידה )לרבות הצגת המערכת(-ניקוד ההצעות על 'שלב ג

לעיל וניקוד ההצעות בחלק  5בחינה בהתאם לאמות המידה המפורטות בפרק 

 האיכותי. 

לאחר סיום בחינת שלב בדיקת מרכיב העלות )פתיחת הצעת המחיר( מעבר ל ד' שלב

 לשלב של פתיחת הצעות המחיר. האיכות יעברו ההצעות 

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

 להזמנה. 5פרק  -כמפורט בפרק אמות המידה 

 ניקוד סופי של ההצעות. משוקלל של כלל ההצעות  ציון שלב ו'

  זוכה.בחירת מציע  שלב ז'

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

 וכן דרישה מהמציע הזוכה לשליחת האישורים הנדרשים.

 איסור הפצת מסמכי ההזמנה 7.3

כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם מפורסמים באתר ענבל לשם 

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

 לאחר או להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

 הודעה על תוצאות ההליך 7.4

יימסרו בכתב לכל המציעים על פי כתובתם, כמצוין בהצעתם, ו/או  המכרזהודעה על תוצאות 

. למען הסר ספק מובהר בזאת, למכרז בנספח א'בכתובת הדואר האלקטרוני שציין המציע 

כי לא יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות ההזמנה, והיא לא תחייב את המזמינה בכל 

צורה שהיא, אלא אם נמסרה בכתב ו/או בדוא"ל על פי הוראות סעיף זה. כן מובהר בזאת כי 

זה  אין בתוצאות ההזמנה כדי לחייב את המזמינה כל עוד לא הושלמה ההתקשרות ובכלל

 חתימת המזמינה על ההסכם והמצאת כל המסמכים הנדרשים.
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 זכות עיון 7.5

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד  .7.5.1

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

מסחרי או סוד מקצועי שלו מסכים לכך כי במקרה שענבל תתבקש להציג את ההצעה 

 ה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. הזוכה, תהא ענבל רשאית להעביר את הצעתו הזוכ

מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו/או מקצועיים יהא מנוע  .7.5.2

מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם 

ככאלה. מובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של וועדת המכרזים על פי דין ליתן 

 בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.  כל החלטה

 התחייבויות המציע - 8פרק  .8

 איסור הסבת זכויות  .8.1

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.

 המציע עובדי .8.2

 למתן הכוללת האחריות בעצמו. המבוקשים השירותים כל את להעניק מתחייב המציע .8.2.1

  בלבד. המציע על מוטלת השירותים

 והוראות הנזיקין העבודה, דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע .8.2.2

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

 או בחבות לשאת ענבל תחויב האמור אף על אם זו. התקשרות למטרת ידו על המועסקים

 הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן המציע כך על אותה יפצה כלשהו, מעשה לעשות

 ענבל. של בכתב

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

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

הנתונים שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל פרט בשינוי הקשור לשירותים 

המבוקשים ו/או שינוי כלשהוא במבנה המציע ו/או כל שינוי במציע שיכולות להיות לו השלכות 

ים המבוקשים ובכלל זה שינוי באי עמידה באחד מתנאי הסף במסגרת לגבי מתן השירות

 שיקול יהיה למזמינה לעיל, כאמור שינוי לגבי מהמציע בכתב הודעה קבלת לאחרהזמנה זו. 

 השירותים קבלת הפסקת של אפשרות מתן זה ובכלל לפעול כיצד להחליט הבלעדי הדעת

 מהמציע. המבוקשים
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לחוק  14דע מהמרשם הפלילי והכל בכפוף לאמור בסעיף המציע נותן הסכמתו למסירת מי .8.4

 .2019 –תשע"ט ההמידע הפלילי ותקנות השבים, 

 שמירת סודיות .8.5

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

ענבל לא ימסור המציע כל ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין זה, יחולו על 

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

 ההסכם לביצוע בנקאית ערבות .8.6

חוזרת בנוסח להמציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי הזוכה  מציעעל ה

, צמודה למדד המחירים לצרכן ומבוילת כדין, בנק ישראלי, מאת להסכם 'ב נספחהמצורף כ

, בתוקף אלף שקלים חדשים( מאה)₪  100,000בשיעור של  ,לפקודת ענבל חברה לביטוח בע"מ

ועד מועד סיום תקופת  מתן השירותיםתקופת ההתקשרות )מיום תחילת  אורך כלל

חודשים ממועד  38דהיינו,  ,(חודשייםועוד  ההתקשרות)תקופת  ם נוספיםיחודשיוההתקשרות 

 ענבל תאריך את תקופת ההתקשרות מחויב הספק בהגשת. במידה ומתן השירותיםתחילת 

ותנאי  נוספים מעבר לתקופה הנוספת יםוחודשי ערבות מחודשת לתקופת ההתקשרות הנוספת

 זה יהווה תנאי מהותי להמשך ההתקשרות.

 ביטוח  .8.7

הספק מתחייב לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת ענבל חברה 

לביטוח בע"מ כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות 

 צוין להלן:וסכומי הביטוח לא יפחתו מהמ

 ביטוח חבות מעבידים .8.7.1

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל  .8.7.1.1

 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח ₪  20,000,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .8.7.1.2

 )שנה(.  

קבלנים, קבלני משנה הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי  .8.7.1.3

 ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ היה ונטען לעניין קרות  הביטוח .8.7.1.4

תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי 

 מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

 לישיביטוח אחריות כלפי צד ש   .8.7.2

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות  .8.7.2.1

 כלפי צד שלישי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
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למקרה ולתקופת הביטוח ₪  2,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך .8.7.2.2

 )שנה(.

בגין פעילות של הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי  .8.7.2.3

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

 (.CROSS LIABILITY)  -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .8.7.2.4

הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי  .8.7.2.5

ובאמצעות מכשירי הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה 

 ופריקה, הוא יבוטל.  

המתייחס לרכוש מדינת ישראל שספק השירותים או  –לגבי רכוש  כל סייג/חריג .8.7.2.6

 יבוטל. –כל איש שבשירותו פועלים ו/או פעלו בו 

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. .8.7.2.7

ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל  –את מדינת ישראל  הביטוח יורחב לשפות .8.7.2.8

 שיחשבו אחראיים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

הובלה ע"ג גוררים/ מוביליות )יכול  -רלוונטי לשירותי שינוע -טוח רכוש בהעברהבי .8.7.3

 ויוצג ע"י הספק/ קבלן המשנה מטעמו(

הפוליסה תהיה על בסיס כל הסיכונים לרכוש המועבר כולל טעינה ופריקה,  .8.7.3.1

פריצה ושוד.  הכיסוי יתייחס לכל כלי התחבורה והציוד הנלווה שהקבלן גורר 

 ו/או מוביל.

ל האחריות על בסיס נזק ראשון לכל העברה ישקף את ערך כלי הרכב וכל גבו .8.7.3.2

לכלי רכב ₪  2,000,000רכוש אחר המועבר בכל כלי הרכב, ולא יפחת מסך של 

 אחד, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח )שנה(.

 במסגרת הכיסוי הביטוחי ניתן כיסוי ולא תחול כל הגבלה, חריג או סייג לגבי: .8.7.3.3

 של כלי הרכב או בקרבתו. טעינה ופריקה  -
 נפילה ושמיטת מטען.  -
 נזקים מבלימת פתע.   -
 נזק על ידי מטען אחר.  -
 נזקי מים.  -
 נזק בזדון.  -

תגמולי הביטוח שישולמו בגין פוליסה זו, עקב מקרה ביטוח הנוגע לרכוש  .8.7.3.4

ענבל חברה לביטוח  –המדינה )כלי רכב/ ציוד נלווה(, ישולמו למדינת ישראל 

 בע"מ, אלא אם כן יורה חשב ענבל חברה לביטוח בע"מ אחרת.

 ביטוח סחר כלי רכב )רלוונטי לשירותי שינוע באמצעות נהג( .8.7.4

  חובה ומקיף ) כולל נזקי צד שלישי(. –ביטוח סחר כלי רכב 

 ביטוחים נוספים .8.7.5
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מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הספק הזוכה על פי מכרז והסכם זה, מתחייב הספק לוודא  

יערכו ביטוחים בעלי מקצוע, נותני שירותים, שמאים, ספקים, קבלנים, קבלני משנה כי 

מתאימים לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, 

עובדים, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר )ככל  וביטוח חבות מעבידים כלפי

ורלוונטיים(, וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב הכוללים ביטוחי חובה, רכוש ואחריות 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ, –כלפי צד שלישי. הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל 

תור המבטח על זכות השיבוב ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם ויכללו וי

כלפיהם וכלפי עובדיהם. הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא תחול לטובת אדם שגרם 

 לנזק בזדון.

כולל משאיות, מובילים, גוררים, נגררים ועגלות המשמשות לביצוע שירותי  -כלי רכב

ל הגרירה, יבוטחו בביטוחי חובה, ביטוח רכב רכוש וביטוח צד שלישי רכוש כמקוב

ובהתאם לייעוד ומטרות השימוש בהם, הכיסוי יחול בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים 

  המוחזקים.

 כללי .8.7.6

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל )למעט ביטוחי הסחר הרכב( יכללו התנאים הבאים:    

, בכפוף ענבל חברה לביטוח בע"מלשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  .8.7.6.1

 להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.                                 

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  .8.7.6.2

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

 חברה לביטוח בע"מ.

ענבל המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  .8.7.6.3

ועובדיה, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק חברה לביטוח בע"מ 

 מתוך כוונת זדון.   

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח  .8.7.6.4

             ים כמפורט לעיל.                                                                                                              "ביט", בכפוף להרחבת הכיסוי

הספק  אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי  .8.7.6.5

 כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על המציע.                                    .8.7.6.6

כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח,  .8.7.6.7

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

 ה במלוא הזכויות על פי הביטוח.בחזקת ביטוח ראשוני המזכ

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות.                                        .8.7.6.8
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הספק  מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בע"מ, להחזיק בתוקף  .8.8

נה על ידו מדי תקופת ביטוח, ק  מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשפאת פוליסות הביטוח. הס

 .עם ענבל חברה לביטוח בע"מ, בתוקףכל עוד ההסכם 

אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הספק לענבל חברה לביטוח בע"מ  .8.9

עד למועד חתימת ההסכם. המציע  מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות 

לביטוח בע"מ לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.  חידוש הפוליסות לענבל חברה

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי 

סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה 

ת הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיו

המחייבות הן אלו המופיעות בנספח זה לעיל. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת 

הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא 

 הסתייגויות.

עת את העתקי הפוליסות ענבל חברה לביטוח בע"מ, שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק  בכל  8.9

במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל 

לבחון את עמידת המציע  בסעיפי בנספח זה ו/או מכל סיבה אחרת, והספק  יעביר את העתקי 

כל שינוי או תיקון  הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק  מתחייב לבצע

 שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף א' שבנספח זה.

הספק  מצהיר ומתחייב כי זכות  ענבל חברה לביטוח בע"מ לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים 

אחריות על מי מטעמה כל חובה וכל  כמפורט לעיל אינן מטילות על ענבל חברה לביטוח בע"מ או

שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין 

בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק  לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין 

 אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

ם בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשי .8.10

הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק ואין בהם משום אישור ענבל חברה לביטוח בע"מ 

או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים  רכוש וחבות לרבות 

 הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך. גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף

בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי ההסכם אין  .8.11

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

 כל דין ועל פי מכרז והסכם זה.

 .זה וההסכם מכוחו זה מהווה הפרה יסודית של מכרז סעיףאי עמידה בתנאי  .8.12

 תנאים כלליים - 9פרק  .9

 המסגרת הארגונית של השירותים שיינתנו על ידי המציע  .9.1

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

 בשום צורה ואופן שהוא.
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 ענבלליווי  .9.2

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

 בטחוני אישור .9.3

 וועדת בסמכות כי מובהר ביטחוניים וגופים ישראל משטרת גם בהם השירותים מקבלי אופי לאור

 לבימש שלב בכל עובדיו, או המציע מיחידי אחד כל של אחרת או ביטחונית בדיקה לבצע המכרזים

 חייב יהיה מציע אחרת. דרך בכל והן זהות תעודות מספרי פי על הן ההתקשרות בשלב לרבות המכרז

 תוצאות או מסקנות המזמינה. דרישת לפי עימו הקשורים או העובדים או הבעלים כלל פרטי למסור

 .למציע יימסרו לא הביטחונית הבדיקה

 העדר בלעדיות .9.4

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

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

 השירותים נשוא ההליך או שירותים דומים אחרים.

 שמירת דינים והוראות .9.5

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

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

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .9.6

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

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

 אחרת כלשהי.

 ההזמנה מסמכי של עדיפות סדר .9.7

כפוף לתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה. במקרה של סתירה בין מסמכי ההזמנה  המכרזביצוע 

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

 הטיב ביותר עם המזמינה.סבירה אחת, תגבר ההוראה שיש בה ל

 סמכות השיפוט .9.8

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

 זה, תהיה בבתי המשפט באזור תל אביב יפו והמרכז. 

 
 
 

 בכבוד רב,    

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                      
 

 


