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 כללי - 1פרק  .1

 רקע .1.1

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

למתן שירותי תיקון נזקי מכרז פומבי "(, פונה בזאת לקבלת הצעות בהמזמינהו/או 

חלפים ייעודיים ותיקונים מורכבים  מצריכיםנגררים אשר ל מורכבים תאונות דרכים

עבור הקרן הפנימית  המכוסים בקרן הפנימיתלנגררים  (תיקון שילדה )כגון, אך לא רק,

 ו/או "מכרזה מסמכי")להלן:   הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ לביטוחי

 (. "מכרז"ה

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

(, הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל. "הקרן הפנימית"ו/או 

ענבל מספקת שירותי ייעוץ וכיסוי ביטוחי ושירותים פיננסיים שונים עבור ממשלת 

פעילויות  ןהממשלה במגוו שבשליטתה ומשמשת כזרוע ביצועית של םישראל והגופי

  ביטוחיות ופיננסיות.

במסגרת הקרן הפנימית מנהלת ענבל תביעות כנגד המדינה המטופלות בקרן, בין היתר,  .1.1.3

  .בשליטתה וגופים ישראל מדינת של יםנגררל הנגרמים לנזקיםכיסוי ביטוחי 

  היעד וקהל ההתקשרות מטרת .1.2

)כהגדרתה  נדרשתעיר  בכל אחד מציע לבחורהמזמינה מבקשת  מטרת ההתקשרות: .1.2.1

אשר נגררים תיקון מתן שירותי  לצורך ,משרד התחבורה על ידי המורששר הינו א להלן(

המכוסים  (תיקון שילדה)כגון, אך לא רק, מצריך חלפים ייעודיים ותיקונים מורכבים 

בקרן הפנימית, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח 

 . בע"מ

ו/או להפסיק התקשרות מכל  ציעמלא להתקשר עם שענבל שומרת לעצמה את הזכות  .1.2.2

במידה וישנן דרישות מיוחדות מטעם היחידות הממשלתיות המחייבות סיבה שהיא 

רשימה זו אינה  –וכו' זאת )לדוגמא דרישות ביטחוניות, נישת התמחות ייחודית 

 (.מוגבלת

 הגדרות .1.3

 :במכרזלהלן מונחים מרכזיים  .1.3.1

 רכב לייצור בישראל משרד התחבורה על ידי המורש יצרן יצרןו/או ה מציעה

 ק"ג (02-7002 )קוד 3500 עד נתמכים  /גרורים – מנועי שאינו

 הרכב בענף ומקצועות שירותים רישוי לחוק  20 סעיף לפי

   .2016 התשע"ו

 .מקום בו היצרן מתקן את הנגררים   בית מלאכה  מפעל/
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שלא לשם ללא תשלום, העמדת רכב לזמן כל שהוא, מקום  חניה

העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, 

, בלי הפסקות, בין שיש ברכב נהג או אנשים או מטען ובין שאין

כשהוא מגודר מלאכה הבית מפעל/שטח הבתוך אשר מצוי 

 .(מלאכההמפעל/ בית הולא בשטח שמקיף את ונעול )

ו/או מציע  זוכה יצרן

 זוכה

וקיבל מכתב זכיה מאת  המכרזבמסגרת  מציע זוכה שנבחר

 . המזמינה

בשימוש בנגררים  תיקונים לניהול הממוחשבת המערכת הממוחשבתהמערכת 

להתחבר  ידרשיזוכה המציע ה. המזמינה ומקבלי השירותים

   .ולבצע פעולות מסוימות באמצעותה למערכת הממוחשבת

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

 הממשלה.

 כנספחכם המצ"ב וכמפורט בהס מכרזבמסמכי הכהגדרתם  השירותים המבוקשים

 למסמכי המכרז. ה'

 /השירותים מקבלי

 היחידות

ס ויחידות "שב ,ישראל משטרת, הממשלתי הרכב מנהל

בתאונות שניזוקו ונגררים , ממשלתיות חברות ,ביטחוניות

 אחר גורם כל או/ו דרכים מרכבים המכוסים בקרן הפנימית

 הזמנה במסגרת כמפורט השירותים את לו לתת תדרוש שענבל

 .זו

המיועד לפי  ,רכב מנועישאינו של מקבלי השירותים,  רכב נגררים/  נגרר

 מבנה להיגרר עד ידי רכב מנועי מאחוריו

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

בבית לרבות פיקוח ובקרה פיזית  יצרןתיקון הנזק מול המהלך 

   .המלאכה

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

 כמפקחים לשמש ענבל ידי על שאושרו( השירותים מקבלי

 לשירותים בנוגע הסכם לענבל יש שעימם במוסכים טכניים

 . זה במכרז המבוקשים

 .ענבל של המכרזים ועדתו המכרזים וועדת

מטעם ענבל על  תאחראי

 ההליך

 ., אגף רכש ומכרזיםורד גלאםעו"ד 

אחראית מטעם ענבל על 

 ביצוע ההסכם

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

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

 .(תחת לשונית "מכרזים" -)מכרזים 

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

נגרם כתוצאה מהתיקון הראשון ו/או בעקבותיו, בין אם 

לחלק המתוקן ובין אם לחלקים אחרים ברכב לרבות תיקון 

 .הה לקוינגררו

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

בחלפים לא מתאימים ו/או באיכות ירודה ו/או כל עניין אשר 

גרם לנזק והקשור במישרין ו/או בעקיפין לתיקון לרבות תיקון 

 לקוי שגרם לנזק נוסף ברכב כתוצאה מהתיקון הלקוי .

בה המזמינה להלן   1.15.1ים המפורטות בסעיף אחת מהער נדרשת עיר 

לצורך אספקת  להתקשר עם מציע במסגרת הליך זה מבקשת

 . השירותים המבוקשים

ידי אנשי  -על  נגררב יצרןאצל  מטעם ענבל  תיקון שנעשה  תיקון 

מקצוע שהוכשרו לכך ובאמצעים וחומרים המתאימים 

לתיקון ואשר עומדים באמות מידה מוכרות ונהוגות לתיקון 

)חלקים מתאימים, התקנה על פי אמות מידה ידועות  נגררים

נבדק ואושר ע"י  נגררהמוכרות ונהוגות, ובסיום התיקון, 

 מפקח או שמאי או בקר מטעמו של מזמין התיקון.

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

שירותים נלווים,  מטעם המציע, אשר יבצע עבור המציע ספק משנהספק 

 .בכפוף להוראות ההסכם, שאינם תיקון פח

 

 במכרז זמנים לוח .1.4

 מועד הפעילות

 2020באוקטובר,  20 מועד פרסום ההליך

 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 

  2020בנובמבר,  03יום שלישי, 

 12:00שעה 

 מועד אחרון להגשת ההצעות

)הצעות שיוגשו לאחר מועד זה לא יבחנו 

 במסגרת ההליך(

 2020בנובמבר,  17יום שלישי, 

 14:00שעה 

 

http://www.inbal.co.il/
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 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

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

 .ךו/או דרישה בקשר לכ

 ההתקשרות קופתת .1.5

המזמינה על הסכם  תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהיה מיום חתימת .1.5.1

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

 חודשים 24לתקופה של עד  ההתקשרותרשאית, אך לא חייבת, להאריך את  המזמינה .1.5.2

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

לפני תום תקופת ום י 30 על רצונה להאריך את ההתקשרות, בכתב ספקהודעה ל

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

 בשינויים המחויבים.  ההסכםהמוארכת יחולו על הצדדים כל הוראות 

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

 ם/שהופנו לטיפולו יםנגררבלטפל  ימשיך/כו ים/הזוכה ים/המציעלמזמינה האופציה ש

 (. "סיום ההתקשרות בפועל")להלן:  התקשרותמועד סיום ה בטרם

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

וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי  הזוכים בלבד מוסכיםההתקשרות ביחס לחלק מן ה

יתור בלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה ביחס ומוותר בזאת בו המציעוהמוחלט. 

 לאי מימוש האופציה כאמור על ידי ענבל.

  שוטפים עדכונים ,ההזמנה מסמכי פרסום .1.6

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

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

 .המציעים ואת ענבל את משפטית יחייבו ענבל

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

 יחייבו אשר עדכוניםהו בהרותהה השינויים, בדבר שוטף באופן ולהתעדכן ענבל

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

 להיפסל. הצעתו עלולה ,פורסמו ואכן במידה עדכונים,לו



 
 
 
 

 
לנגררים של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי מורכבים  תיקון נזקי תאונות דרכיםלמתן שירותי  מכרז פומבי

 28/2020הליך מס'  – הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
 

  

 
 חתימת המציע:____________
 7 
  

 

 ההצעה הגשת לאחר המציע עם התקשרות פרטי .1.7

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

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

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

 ההצעה. במסגרת הוגשו אשר אחרים או אלו

 

  הקשר שתא .1.8

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

 לוודא החובה המציע על .m2820@inbal.co.il  הדוא"ל: לכתובת דבבל בכתב תעשה זה

  .המבוקש ליעד הגיעה שהפנייה

 ובירורים שאלות העברת  נוהל .1.9

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

 ההבהרה לשאלות המזמינה תשובות .12:00 בשעה 2020 בנובמבר, 03 שלישי, ליום עד

  "מכרזים". לשונית תחת ענבל באתר הבהרות במכתב יפורסמו

 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 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

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

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

 14:00 בשעה 2020 בנובמבר, 17 שלישי, מיום יאוחר לא המועד(, חול וימי חגים חג, ערבי

  (.ההצעות" להגשת האחרון "המועד )להלן:

 נזקי תיקון שירותי למתן 28/2020 מס' מכרז" :המכרז שם את לציין יש המעטפה גבי על .1.10.3

 הקרן עבור נוספים וגופים ישראל מדינת של לנגררים מורכבים דרכים תאונות

 )יש "______בעיר, בע"מ לביטוח חברה ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית

 למכרז(. מציע ניגש בה העיר שם את לציין

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

 על ולחתום זהות( תעודת ומס' מלא )שם אישיים פרטים למלא בתשלום( שליח הוא

 ורוד( )טופס ההצעה למעטפת יצורף האישור המכרזים. לתיבת ההצעה הגשת על אישור

 בכתב אישור לו ניתן כי לוודא המציע תבאחריו (.לבן )טופס למוסר יינתן ממנו והעתק

mailto:m2820@inbal.co.il
mailto:m2820@inbal.co.il


 
 
 
 

 
לנגררים של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי מורכבים  תיקון נזקי תאונות דרכיםלמתן שירותי  מכרז פומבי

 28/2020הליך מס'  – הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
 

  

 
 חתימת המציע:____________
 8 
  

 

 האישור של ההעתק וכי כאמור המכרזים לתיבת הצעתו הגשת על ענבל, של מטעמה

 לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש .המכרזים לתיבת תוכנס אשר למעטפה הוצמד

 בהתאם תדונה ולא תתקבלנה לא ההצעות, להגשת האחרון למועד עד המכרזים

 )להלן: 1993-התשנ"ג המכרזים, חובת לתקנות )ב(20 משנה תקנת להוראות

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

 וסוג מין מכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כל מלהעלות מנועים יהיו המציעים לערעור.

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

  .כאמור סמכות הפעלת

 ההצעה תוקף .1.11

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

 המועד. הארכת על

 התמורה .1.12

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

  המכרז. למסמכי 'ד נספח גבי על שתמולא שהגיש המחיר להצעת בהתאם

 היעדר חובה לקבל הצעה כלשהי  .1.13

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

לשנות את תנאי המכרז, להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה 

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

יבת לקבל את ההצעה בשים לב לאמור לעיל, מודגש בזאת כי המזמינה אינה מתחי .1.13.2

בעלת 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 

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

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

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

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

דרישות מסמכי ההליך, ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או שאינה ערוכה על פי 

 תביעות 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 

ות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, של המציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרב

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי  היתר או רישיון כנדרש לפני תנאי מכרז זה, ולרבות
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סמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד הסף, ובלבד שכל מ

 האחרון להגשת ההצעות. 

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

 שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה. 

 הצעה פסילת .1.14

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

 מאלה: אחת כל בהתקיים גם ההתקשרות, תקופת בשלב לרבות המכרז, משלבי

  -ענבל עם לעבודה מתאים שאינו יצרן .1.14.1

 גורם מאת לחילופין או השירותים ממקבלי ממי הודעה התקבלה .1.14.1.1

 לאופי ו/או השירותים לספק מתאים אינו יצרןה כי במדינה ו/או במזמינה

  חלקם. או כולם השירותים מקבלי לסוג ו/או העבודה

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

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

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

  זה. בעניין טענה

 יצרןה לפיה יצרןה  אצל הביקור לאחר המשנה מוועדת הודעה התקבלה .1.14.1.3

 מקבלי לסוג ו/או העבודה לאופי ו/או רותיםהשי לספק מתאים אינו

  חלקם. או כולם השירותים

 מספר המציעים הזוכים  .1.15

 עריםה לפי המתחלקים זוכים מציעים 7 לבחור מתחייבת, לא אך מתכוונת, ענבל .1.15.1

  להלן: כמפורט

  המוסכים מספר  עיר מס"ד

 1 ירושלים 1

 1 חיפה 2

 1 תל אביב  3

 1 רמלה 4

 1 נצרת  5

 1 באר שבע  6

 1 אילת  7

בהתאם למיקום המציע, כפי שיציין  וקצה לאחת מן הערים הפורטות לעילמציע י

 נספח התצהירים. –בנספח א' להזמנה 
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אינה מתחייבת למספר מציעים זוכים מסוים והמספר  המזמינהעל אף האמור,  .1.15.2

בכפוף לצרכי המזמינה ולשיקול דעתה  לוהכבלבד,  ושיקוליהייקבע בהתאם לצרכיה 

 .הבלעדי ולפי ההצעות שתתקבלנה

פריסה הגיאוגרפיים המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לאחד או לפצל את אזורי ה .1.15.3

 על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 הצעה: הגשת כללי – המציע מיקום .1.15.4

 השיפוט תחום– זה לעניין "עיר" מצוי. הינו בה לעיר הצעתו יגיש  מציע .1.15.4.1

 בהתאם המפורסמים בגבולותיה הנדרשת העיר אותה של המוניציפאלי

 העיריות. לפקודת הראשונה התוספת להוראות

 יגישו לעיל, כאמור נדרשת מעיר ק"מ 15 עד של במרחק המצויים מציעים .1.15.4.2

  העיר. אותהל ביחס תיבדק והצעתם הנדרשת לעיר הצעתם

 הגיאוגרפית לחלוקה בהתאם למוסכים בהצעות לבחור ענבל בכוונת .1.15.4.3

 מפורטת שאינה עיר בתחומי  הצעה לפיכך לעיל, 1.15.1 בסעיף המפורטת

 בסעיף כאמור במציע מדובר אם אלא ותיפסל, תיבדק לא זה, בסעיף בטבלה

  להלן. 1.15.5

 נדרשת עירמ ק"מ 20 עדו ק"מ 15-מ למעלה של במרחק המצויים ביישובים  מציעים .1.15.5

 ,זו עיר של המוניציפאלי השיפוט בתחום מצויים אינם כי אף על לעיל, בטבלה כאמור

 אלו אולם מסוימת. לעיר ותשויך תיבדק הצעתם כי להחליט המכרזים וועדת בסמכות

 לא ו/או העיר לאותה הצעה כל הוגשה לא ובמידה אם בלבד שני כמקום בחשבון יילקחו

 שיקול שמור למזמינה העיר. באותה זוכה הצעה נבחרה לא ו/או כשרה הצעה אף נמצאה

 דעתה לשיקול בהתאם הכל כזוכה, גם ורכאמ העיר לאותה מציע על להכריז הדעת

 שיקול כל או השירותים מקבלי ליחידות קרבה יבואו, שיקוליה שבין וצרכיה הבלעדי

  אחר. ענייני או מקצועי

וזאת על מנת לאפשר לענבל עיר יהיה בהתאם לכל  מציעיםכי הדירוג הסופי של ה יובהר .1.15.6

 .ההחלטה קבלת במועד הלצרכיוהכל בהתאם עיר בכל הזוכים לבחור את המוסכים 

 של ענבל לפנות למציעים שלא זכו במכרז הזכות .1.16

לא זכו בו  שהשתתפו במכרז אך ענבל שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים .1.16.1

וזאת בין היתר במקרים של גדילת  בעיר מסוימת  -לצורך מתן השירותים המבוקשים 

נפח העבודה, סיום התקשרות עם זוכה בהליך או מכל סיבה שהיא בכפוף לצרכי 

 החברה. 

לעיר בהתאם  כאמור, וזאת מציעים שלא זכואותם הפנייה תיעשה לבמקרה כזה  .1.16.2

לניקוד אותו קיבלו כך שהפנייה הראשונה תיעשה למציע בעל הציון ו  המציעבו נמצא 

הגבוה ביותר מבין המציעים שלא זכו. למציע זה נתונה הזכות לסרב לפנייה, וענבל 
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 לעמודמציע שיסכים כאמור, יידרש  תפנה למציע המדורג הבא לאחריו וכן הלאה.

 .זה במכרז האמורות והמחויבויות התנאים בכל

המציעים כאמור תיעשה בכפוף להמשך עמידה בתנאי הסף ועל ההתקשרות עם  .1.16.3

 בסיס ההצעה אותה הגישו.

  המבוקשים השירותים הגדרת – 2 פרק .2

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

  נגרריםה עבור "(יצרןה" ",הספק" )ולהלן: הזוכה מהמציע הנדרשים השירותים עיקר ההזמנה,

 (:המבוקשים" "השירותים ו/או "השירותים" )להלן: במצטבר כדלקמן הינם

 כללי  - דרכים תאונת במסגרת תיקונים .2.1

 התיקון הצעת סך על יעלה לא והתיקון זוכה  יצרן אצל לתיקון יוכנס תאונה לאחר נגרר .2.1.1

 הספק שיציע להנחה בכפוף והכל מטעמה שמאי ו/או ענבל בקר ידי על המאושרת

 עבודה. שעת על זה מכרז במסגרת

  :רכישת חלפים מהמוסכים מדיניות .2.1.2

במסגרת השירותים המבוקשים, תהא רשאית ענבל, לפי שיקול דעתה  .2.1.5.1

זוכה להשתמש בחלקי חילוף מקוריים ו/או חלופיים  יצרןהבלעדי, להורות ל

ו/או משופצים ו/או משומשים שהינם מוצרי תעבורה העומדים בדרישות 

ב לחוק 50איכות והתאמה, כמשמעות מונח זה בצו שפורסם לפי סעיף 

זוכה, יבצע את העבודות  יצרן. 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ״ח

תאם להוראות היצרן ו/או היבואן והשירותים נשוא הליך זה בכפיפות ובה

 .נגררהשל 

או להנחות  יצרןענבל תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לספק חלקים ל .2.1.5.2

לרכוש חלק חלופי ו/או חלק משופץ ו/או חלק משומש ו/או לבצע  יצרןאת ה

את התיקון אצל קבלן משנה )עבודת חוץ( מספק חיצוני מסוים לפי דרישת 

יכול להציע את אותו החלק או השירות )עבודת חוץ(  יצרןענבל. לחילופין, ה

מהמחיר שהוצע על ידי  10%מספק אחר בתנאי שמחירו יהיה נמוך בלפחות 

 הספק האחר המצוין בתחילת הסעיף.

כי שיקול הדעת הבלעדי בדבר מקור אספקת החלפים נתון למזמינה  ודגשי .2.1.5.3

 בלבד.

יוודא שהספק או המקור האחר שדרכו רוכש את החלק או השירות  יצרןה .2.1.5.4

)עבודות חוץ( יחזיק ברשותו רישיון סחר בחלפים בתוקף על שם העסק 
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מטעם משרד התחבורה הישראלי ו/או רישיון יבוא חלפים במידה והספק 

 הינו יבואן חלפים.

 במסגרת תיקון, שאושר לתשלום על ידי מהנגרר תקולים שהוסרו חלפים .2.1.5.5

 ורה אחרת.ענבל תענבל, יהיו שייכים לענבל ויימסרו לה, אלא אם כן 

בכתב, מראש ואישור המזמינה קבלת לא ב חלפיםבמידה ויותקנו ובהר כי י .2.1.5.6

. יודגש כי עלות הפירוק ו/או ההרכבה תחול על כל תמורה לא תשולם בגינם

 המציע.

 החלקים ספק אחריות תחול יהא, אשר אספקתו מקור יהא ,נגרר על המורכב חלק כל על .2.1.3

למעט במקרה שבו יסופק החלק על ידי המזמינה ו/או ספק , עצמו החלק לעניין הן

 חלה הספק על .נגררה בטיחות ועל התקנתו השלכות לעניין והןהחלפים של המזמינה,  

 מקצועיתה שלדעתו אימת וכל מושלמת תאימות לרמת וחלק חלק כל לבדוק החובה

 מלא באופן התיקון ביצוע למטרת מתאים אינו ו/או בתקן עומד אינו לו שסופק חלק

 העניין לבירור עד התקנתו את ולהשהות ענבל ולשמאי לבקר כך על להודיע ומושלם,

  בדבר. הוראות וקבלת מטעמה מי ו/או ענבל מול

 נכללים הם אם בין נגררל זה, סעיף פי על בשירות להשתמש מתכוונת  ענבל כי מובהר .2.1.4

 ישראל משטרת ו/או הממשלתי הרכב מנהלו/או  ענבל שפרסמו התחזוקה בהסכמי

 והכל לאו אם ובין בעבר ממשלתיות חברותו/או יחידות ביטחוניות ו/או  ס"שב ו/או

 כדאיות של בשיקולים היתר בין ובהתחשב, ענבל של הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף

 כלכלית.

 יודיע המקצועית, דעתו את נוגדת אשר בטיחותי בעניין פעולה צעלב הוראה יצרןה קיבל .2.1.5

  בכתב. לענבל כך על

 המחיר הצעת לרבות זה מכרז הוראות יחולו ברכב, נלווים תיקונים ביצוע ענבל אישרה .2.1.6

  ענבל. מטעם החלפים ספק באמצעות החלפים אספקת ולרבות הספק של

 נגררל תיקונים שירותי .2.2

 מרכב תיקוני .2.2.1

 ו/או מטעמה מי ו/או ענבל של לנגררים תיקונים שירותי לספק הספק על .2.2.1.1

 הפנימית. הקרן המכוסים נגררים  עם דרכים בתאונות שניזוקו לרכבים

 ולאחר ענבל מטעם שמאי להגעת היצרן  ימתין לתיקון, צרןיל נגרר כניסת עם .2.2.1.2

 החשבונית תועבר התיקון סיום לאחר התיקון. יחל ואישורו השמאי בדיקת

 לשמאי.

 לאישור צרןיה ימתין לתיקון, יצרןל נגרר כניסת עם – שמאי ללא בתביעות .2.2.1.3

 החשבונית תועבר התיקון סיום לאחר התיקון. יחל אישורו לאחר ענבל בקר

  לענבל.
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 פירוט את הנגרר תיקון טרם הממוחשבת במערכת להזין יידרש הספק .2.2.1.4

 בנספח מופיע כאמור פירוט הנגרר. תיקון לצורך הנדרשים והחלפים העבודות

  זה. למכרז (העבודה )מודל 'ג

 ולאחר התיקון במהלך תיקון, לפני תמונות יצרןה ישלח שמאי ללא בתביעות .2.2.1.5

  בקר. דרישת לפי ו/או הנגרר תיקון

  והדבקות חלקים צביעת .2.2.2

  .מטעמו משנה קבלן אצל או הספק אצל יבוצעו צבע ותיקוני חלקים צביעת .2.2.2.1

 תספק ענבל הספק. ע"י תבוצע אחרת הדבקה כל או לוגו הדבקות – הדבקות .2.2.2.2

  המדבקות. את

 השירותים הזמנת .2.2.3

 הבא: באופן יתבצע נגרר תיקון לבצע אישור

 הספק( של במחשב שתותקן ענבל )מערכת הממוחשבת למערכת יזין הספק .2.2.3.1

 )מודל 'ג בנספח ראה .נגררה תיקון לצורך הדרושים והחלפים העבודות את

 .(העבודה

 כיום הקיים העבודה תהליך לגבי הדרכה יקבלו הזוכים המוסכים כי מובהר .2.2.3.2

 מערכות ידי על הנתמך העבודה מודל יחול לגביו העבודה תהליך לעומת

  האופציות. לשתי בהתאם להיערך המוסכים ועל ענבל של המידע

 או עבודה, הזמנת ללא שיתבצע תיקון בעבור כי מודגש לעיל לאמור בהתאם .2.2.3.3

  תמורה. כל תשולם לא דה,עבו הוראת

 חוזרים תיקונים .2.2.4

 הזוכה הספק שמאי ו/או הבקר לדעת שבו במקרה כי מובהר ספק הסר למען .2.2.4.1

 החוזר התיקון של בביצועו הזוכה הספק מחויב יהיה חוזר, תיקון לבצע צריך

 ביחס מחלוקת של במקרה כי בזאת, מובהר נוספת. תמורה כל ללא וזאת

 להכרעת המחלוקת תועבר חוזר", "תיקון הינו מסוים תיקון אם לשאלה

 יצרןוה ומכרעת סופית תהא וקביעתו הצדדים שני על מקובל יהיה אשר בורר,

  בעניין. תביעה או דרישה טענה, כל על בזאת מוותר הזוכה

 המקצועי, דעתם שיקול פי על רשאים, ענבל מטעם המקצועיים הגורמים .2.2.4.2

 ולהורות בסיומה או יצרןב דההעבו במהלך תיקונים לדחות או לשנות לאשר,

 לתיקון הוראות מתן ו/או תיקונים ודחיית שינוי אישור, חוזרים. תיקונים על

  להלן. כמפורט הזמנה באמצעות יהיו חוזר

 אחר, ספק אצל חוזר תיקון לבצע ואחרות כאלו מסיבות יידרש נגררו במידה .2.2.4.3

 לספק הודעה כך על תינתן הראשון, התיקון את שביצע הספק אצל לא  היינו,

 על החוזר. התיקון בעלות יחויב הראשון והספק הראשון התיקון את שביצע

 על לגרור אפשרות הראשון התיקון את שביצע לספק תינתן האמור, אף
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 בכפוף וזאת החוזר התיקון את בעצמו ולבצע שלו יצרןל נגררה את חשבונו

 בו וםמהמק ק"מ 60 על עולה שאינו במרחק יצרןל תעשה שהגרירה לכך

 תיקון לביצוע הזמנים מלוח סטייה תהיה ושלא ברכב החוזרת התקלה אירעה

  לעיל. שנקבע כפי

 ללא חוזר "תיקון המילים בציון לעיל, כמצוין הזמנה תימסר חוזר לתיקון .2.2.4.4

 הראשון. התיקון בוצע בו יצרן באותו יתבצע החוזר שהתיקון ככל תמורה",

 לקוי: מתיקון כתוצאה תוצאתי נזק .2.2.5

 בעקבות השמאי, ו/או הבקר לדעת שבו במקרה כי מובהר ספק הסר למען .2.2.5.1

 בביצועו הזוכה הספק מחויב יהיה לרכב, נוסף נזק נגרם יצרןה של לקוי תיקון

 מחלוקת של במקרה כי בזאת, מובהר נוספת. תמורה כל ללא וזאת התיקון של

 המחלוקת תועבר תוצאתי", "תיקון הנו מסוים תיקון אם לשאלה ביחס

 סופית תהא וקביעתו הצדדים שני על מקובל יהיה אשר בורר, עתלהכר

  זה. בעניין תביעה או דרישה טענה, כך על בזאת מוותר הזוכה והספק ומכרעת

 תוצאתי נזק בעקבות תיקון לבצע ואחרות כאלו מסיבות יידרש נגררו במידה .2.2.5.2

  המחויבים. בשינוים לעיל 2.2.4 סעיף יחול לקוי מתיקון כתוצאה

 נוסף נזק .2.2.6

 הקשור נוסף נזק ברכב והתגלה ענבל רצון לשביעות שוחרר נגררהו נגררה תיקון הסתיים

 קשור אולם הקודם, בתיקון קשור הוא ואין לתקנו הורה לא ענבל שמאי ואשר בתאונה

 השלמת לשם לחו"ד תוספת יוציא ענבל מטעם שמאי ,יצרןל נגררה נכנס בגינה בתאונה

  התיקון.

  המשנה ספק ו/או הזוכה יצרןה ידי על קשיםהמבו השירותים מתן .2.2.7

 תיקוני שאינם השירותים )כלל הנלווים השירותים את יספק שמציע מנת על .2.2.7.1

 אם ובין ישיר, באופן בעצמו אם בין השירותים לספק רשאי מציע וצבע(, מרכב

 ובלבד "(המשנה ספק" )ולהלן: אחר  ספק עם משנה התקשרות באמצעות

 הסכם ויהיה בדין כהגדרתו התחבורה משרד מורשה ספק הינו המשנה ספקש

 יעמוד המציע מטעם המשנה יצרןו המשנה ספק ובין המציע בין תוקף בר

 הבאים: בתנאים

 . התחבורה משרד מטעם מורשה יהיה המשנה ספק .2.2.7.1.1

 -זה סעיף לעניין )סמוך הזוכה למציע סמוך יהיה המשנה ספק .2.2.7.1.2

  ק"מ(. 5 -מ יותר לא של נסיעה במרחק

 ע"י בכתב, מאושר, יהיה המשנה ספק כי לדרוש עת בכל רשאית המזמינה .2.2.7.2

 הזוכה המציע מטעם המשנה ספק את המזמינה אישור בעצם אין .המזמינה

 הזוכה המציע של אחריות ו/או עילה ו/או טענה בכל גריעה ו/או וויתור משום

 ור,כאמ מקרה בכל .אחרת התחייבות וכל זמנים קנסות, לרבות המזמינה כלפי

 בגין המלאה באחריות ונושא בעצמו השירות את שנתן כמי המציע ייחשב
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 ספק באמצעות טיפול וכל אחר באמצעות בפועל בוצע אם גם שניתן, השירות

 עצמו. הזוכה המציע על החלים ובזמנים בתנאים יהיה משנה

 כי: מובהר .2.2.7.3

 המשנה ספק ידי על נספחיה על זו פנייה עפ"י התחייבות כל הפרת .2.2.7.3.1

 ולמציע הזוכה המציע כלפי והסעדים האחריות מלוא את תחיל

 זה. בעניין טענה כל תעמוד לא הזוכה

 חוזה הצגת הכוללת בכתב, זוכה ממציע לדרוש רשאית המזמינה .2.2.7.3.2

 של ורישיונות ההתאגדות מסמכי בניהם, ההתקשרות

 המשנה. ספק את לא, או תאשר והמזמינה המשנהספק

 הזוכה יצרןה שיספק מהשירותים חלק באספקת אין כי מובהר .2.2.7.3.3

 הזוכה המציע של מאחריותו לגרוע כדי המשנה, ספק באמצעות

 במלואה האחריות מקרה ובכל דין לכל ובהתאם זה הסכם פי על

  הזוכה. המציע על הינה

 פי על לענבל השירותים מתן לצורך  כי מודגש, ספק הסר למען .2.2.7.3.4

 עם התקשרל רשאי אינו  הזוכה יצרןה נספחיה, על זו הזמנה

 התחבורה. משרד מורשי שאינם מוסכים

 להתקשרות להסכים שלא הזכות לעצמה שומרת המזמינה .2.2.7.3.5

 ליתן חובה ו/או צורך כל ללא וזאת מטעמו משנה  ספק עם המציע

 לפי התחייבויותיו בכלל לעמוד מחויב יהיה והמציע לכך הסבר

   נספחיה. על זו הזמנה

 לעשות הזוכה יעלמצ המזמינה אישרה לא ספק, הסר למען .2.2.7.3.6

 המשנה ספק את להחליף ממנו ביקשה או משנה ספקב שימוש

 ,יצרןמה אחריות גריעת משום בכך אין שהיא, סיבה מכל באחר,

 מכך. המשתמע כל על

  המשנה  ספקל המזמינה תשלום ואי קיזוז אי .2.2.7.4

 ספקל והתשלום המזמינה מעת תשלום כל יקבל לא המשנה  ספק .2.2.7.4.1

  בלבד. המציע ידי על יתבצע המשנה

 יחסים כל קיימים יהיו ולא אין והמזמינה המשנה ספק בין .2.2.7.4.2

  משפטיים. ו/או מסחריים

  כלליות הוראות .2.2.8
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 כלשהו מינימאלי בהיקף שירותים להזמנת מחויבת אינה המזמינה כי יודגש .2.2.7.1

 של היקף כל להבטיח כדי ההתקשרות הסכם על בחתימה או זה במכרז ואין

  .ענבל ע"י שירותים הזמנת

 מסוים לנגרר הנדרשים התיקונים כל את לבצע מתחייבת אינה ענבל .2.2.7.2

 התיקונים ביצוע לצורך נגרר להצמיד התחייבות אין )קרי אחד יצרן באמצעות

 את להפנות רשאית תהא ענבל ההתקשרות(. תקופת אורך לכל מסוים יצרןל

 עיר בכל במכרז, זוכה יצרןכ שיוכרז יצרן לכל תיקון כל ביצוע לצורך נגררה

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

 להנחיות בהתאם מלא טיפול ולטפל נגררה את לקבל חייב יהיה הזוכה והספק

  נספחיו. על המכרז להנחיות ובהתאם מטעמה מי ו/או ענבל

 שיקול לפי ענבל, רשאית תהא המכרז, נשוא המבוקשים השירותים במסגרת .2.2.7.3

 חלופיים ו/או מקוריים חילוף בחלקי להשתמש יצרןל להורות הבלעדי, הדעת

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

 ,הכלכלית התחרות לחוק ב50 סעיף לפי שפורסם בצו זה מונח כמשמעות

 בכפיפות זה מכרז נשוא והשירותים העבודות את יבצע הספק .1988-תשמ"ח

 זה בסעיף האמור על ערעור .נגררה של היבואן ו/או היצרן להוראות םובהתא

 מטעמה. מי ו/או לענבל בכתב יוגש

 בביצוע הכרוכים והאישורים התיקון הוראת ההתקשרות, תקופת בכל .2.2.7.4

 מענבל יועבר וכד'( חריגות עבודות אישור בחלפים, שימוש )כגון השירותים

 המערכת באמצעות השירותים למקבלי ו/או לענבל ומהספק לספק

 הממוחשבת

 המבוקשים השירותים מתן זמינות .2.3

 הספק מתחייב כן, כמו השירותים. מקבלי של נגררב לטיפול עדיפות לתת מתחייב הספק .2.3.7

 בקר ו/או השמאי אישור ממועד שעה מחצי יאוחר לא יחל ברכב/ים בפועל הטיפול כי

  התיקון. ביצוע לתחילת ענבל

 מיד. יחלו העבודות העבודות, תחילתל אישור ענבל מטעם שמאי נתן .2.3.8

 של ובמידה בענבל המקצועי האגף ידי על תימדד יצרןה אצל בתיקון נגררה שהיית משך .2.3.9

  כדלהלן: ,יצרןב השהייה משך של חישוב יבוצע יתר שהיית

 בבפועל רכב שהיית זמן משך חישוב ידי על תחושב יצרןה אצל היתר שהיית .2.3.9.1

 נגררה כי יצרןמה עדכון לקבלת ועד רנגרה תיקון תחילת על אישור מקבלת

  תוקן.

 העבודות כל עלות  סך חישוב ידי על נקבע יצרןה אצל נגררה לשהיית התקן זמן .2.3.9.2

 חלקי ,2 חלקי נגררה צביעת עבודות עלות + (נגררה צביעת בגין עלות )ללא

 שעות מספר הינו שמתקבל הסכום להסכם. בהתאם העבודה שעת מחיר
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 השעות כאשר שעות( 8.5) נוסף עבודה יום יתווסף שמתקבלת לתוצאה עבודה.

 לצורך הנדרשים הימים מספר את המשקפים עבודה ימי למספר מתורגמות

  .נגררה תיקון

 ומועדי שבת ,שישי מדדו:י לא נגררה שהיית זמן וחישוב תקן זמני בחישוב .2.3.9.3

  עבודה. אין בהן ישראל

 תקן מזמן שווה או קטן יצרןה אצל רכב שהיית זמן סך תקין: יעד הגדרת .2.3.9.4

 שנמדד התקן מזמן שחורג זמן חריג: תקן זמן קו.דבשנ באירועים שנמדד

 שנבדקו. באירועים

 (Z): בימים יצרןה אצל היתר שהיית זמן משך לחישוב הרלוונטית הנוסחה להלן .2.3.9.5

  בפועל: בימים נגררה שהיית זמן משך חישוב .2.3.9.5.1

A – תוקן". נגררה כי יצרןמה עדכון "קבלת הפעילות דיווח ושעת תאריך 

B – נגררה תיקון תחילת על אישור "קבלת הפעילות דיווח ושעת תאריך." 

X – בפועל בימים יצרןה אצל נגררה שהיית זמן משך. 

𝑋 =
𝑨 − 𝑩

𝟖. 𝟓
 

  היצרן אצל נגררה לשהיית בימים תקן זמן חישוב .2.3.9.5.2

C – הצבע מרכיב ללא העבודות כל עלות סך 

D – נגררה צביעת עלות סך 

E – מע"מ כולל במכרז זכייה עבודה שעת עלות 

Y – 'היצרן אצל נגררה לשהיית תקן זמן להלן - עבודה ימי מס  

 

𝐘 =

𝑪 +
𝑫
𝟐

𝑬 + 𝟖. 𝟓

𝟖. 𝟓
 

 (Z) בימים יצרןב היתר שהיית זמן משך חישוב .2.3.9.5.3

𝒁 = 𝐗 − 𝐘 

 בלבד יצרןב התלויים מגורמים כתוצאה נוצרה אשר ,יותר ארוכה שהייה של במקרה .2.3.10

 הכל בכולן, או הבאות מהדרכים באחת לפעול רשאית ענבל (,היתר" "שהיית )להלן:

   הבלעדי: דעתה שיקול לפי

 ערך שוות ברמה או הזוכה יצרןב השוהה נגררה מסוג חלופי רכב לשכור .2.3.10.1

 תקופת כל למשך וזאת הזוכה יצרןה חשבון על (החלופי" נגררה" )להלן:
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 נגררה השכרת עלות את לקזז ענבל רשאית תהא זה במקרה היתר. שהיית

  הספק. זכאי יהיה לה מהתמורה החלופי

  הבא: בדרך קנסות להטיל .2.3.10.2

 ₪. 250 של בסך קנס ממנו חלק או/ו שלם עבודה יום עבור .2.3.10.2.1

  . ₪ 500 של קנס ממנו חלק ו/או נוסף יום כל עבור .2.3.10.2.2

 .יצרןל נגררה כניסת ממועד שעות 24 הינו זה סעיף לעניין יום, .2.3.10.2.3

 שעתון. חישוב לצורך אחד כתיקון יחשבו חוזרים םתיקוני כי בזאת מובהר .2.3.11

 הבאים: התנאים בהתקיים יחול לא .2.3.10 סעיף .2.3.12

 מטעם שמאי )כגון יצרןב תלוי אינו אשר גורם לאור התקיימה היתר שהיית .2.3.12.1

  וכו'(. תואמים ואינם שסופקו ו/או סופקו שלא חילוף חלקי ענבל,

 ענבל. של ובכתב מראש באישור התקיימה היתר שהיית .2.3.12.2

 שביתה )חג, בספק קשור ושאינו שבדין מעניין כתוצאה נגרמה היתר שהיית .2.3.12.3

 וכו'(. חירום מצב כללית,

  חירום במצב שירות .2.4

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

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

שעות מהרגע  3גישות למקום האירוע ולהגיע תוך הרפרנט בענבל כי קיימת בעיית נ

 שמתאפשרת גישה למקום האירוע. 

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

ו/או בכל מקום אחר, לרבות כל מקום שבדין, כי  ידה בלבד. אין באמור בכלי התקשורת

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

  מידע מערכות ידי על הנתמך העבודה מודל .2.5

 מובאים שעיקריו ,ענבל של המידע מערכות ידי על הנתמך העבודה מודל - כי מבהירה ענבל

 מודל הוראות כל אחר למלא מחויב יהיה זה, במכרז שיבחר ספקה כי מובהר .'ג בנספח

  ענבל. של המידע מערכות ידי על הנתמך העבודה

 חוץ עבודות .2.6

 ,קדמי מערך כיוון חשמל עבודות ,מיזוג עבודות ,מכונאות עבודות :הכוללות חוץ עבודות על

 :הבאים הכללים יחולו ,מוסמך מכון הדורשת בדיקה וכל 309 בדיקת ,אחורי מערך בדיקת

  .המתאימה הרישוי תעודת ובעל מוסמך מכון מוסך/ב ורק אך תעשה חוץ עבודת .2.7.1

  .אלה עבודות בגין טיפול לעמלת זכאי לא הזוכה המציע .2.7.2

  מחשוב דרישות .2.7

 :הבאות המחשוב בדרישות ההתקשרות תקופת בכל לעמוד מתחייב הספק
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 ממערכות אחת את בפועל ההתקשרות תקופת בכל ויתחזק יפעיל יחזיק, הספק .2.7.1

 להלן: כמפורט המחשוב

 ;8GB של מינימום זיכרון עם PC מחשב .2.7.1.1

 עדכני; כרום גוגל או ומעלה INTERNET EXPLORER 11 אינטרנט: דפדפן .2.7.1.2

 שוטף; באופן ומעודכנת מותקנת וירוס אנטי תתכנ .2.7.1.3

 ;MB 10/1 של מינימאלי בקצב מהיר לאינטרנט חיבור .2.7.1.4

 נטרנט,האי דרך השתלטות תוכנות התקנת באמצעות טכנית לתמיכה אפשרות .2.7.1.5

  הבלעדי; דעתה שיקול פי ועל ענבל הנחיות פי על הכל

 כילצור עצמו המחשוב לרבות הנדרשות המחשוב תשתיות כל עלות כי בזאת, מובהר .2.7.2

 וירוס, אנטי הפעלה, למערכת רישיונות חומרה, לרבות הממוחשבת המערכת עם עבודה

 בלבד. הספק חשבון על יהיו וכו'( )בזק לספקים שוטפת קשורתות סורק

 לצורך נדרש שהדבר שתמצא וככל דעתה שיקול פי על רשאית, תהא ענבל כי מובהר כן  .2.7.3

 המחשוב מערכות את לעדכן ו/או נותלש תתקשר, עמו לספק להורות השירותים, מתן

 )כהגדרתה שבתהממוח במערכת שדרוגים תואמות שתהיינה מנת על אצלו המותקנות

 בלבד. הספק חשבון על ייעשה כאמור עדכון ו/או שינוי שיהיו. במידה להלן(,

 להורות ,נדרש שהדבר שתמצא וככל דעתה שיקול פי על רשאית, תהא ענבל כי מובהר כן .2.7.4

 ממוחשבת מידע מערכת באמצעות יתבצעו עמה השוטפים העבודה שקשרי לספק

 "המערכת )להלן: ענבל ידי על שתסופק כרום / INTERNET EXPLORER מבוססת

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

קבלת כל הנתונים והמסמכים הנדרשים על מנת לספק את השירותים להם  .2.7.4.1

  הספק.התחייב 

במהלך הטיפול  וכל עדכון שוטף אחר הנדרש הערכות סיכון בקשות, הזנת .2.7.4.2

 בתיק התביעה.

 כל המסמכים הנלווים הנדרשים, בהתאם לדרישות ענבל .סריקת  .2.7.4.3

הזנת תכנית עבודה המבוססת על מק"טים ושעתונים )שישלפו מהמערכת(  .2.7.4.4

קבלת אישור לביצוע עבודה והתחשבנות, הזנת נתוני מד אוץ, סיווג  לצורך
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מוקדי נזק וכל עדכון שוטף אחר הנדרש במהלך הטיפול בתביעה בהתאם 

 לדרישות ענבל.

לפני ואחרי  נגררהכל המסמכים הנלווים הנדרשים וצירוף תמונות  סריקת .2.7.4.5

 תיקון בהתאם לדרישות ענבל .

 על אצלו, המצויות המחשוב מערכות את לשדרג מהספק לדרוש הזכות שמורה ענבלל .2.7.5

 דרישה מיום ימים 10 בתוך הנדרש, למינימום לפחות ישדרגן, והספק הספק של חשבונו

 זו.

 כללי .2.8

איכות  ניטורתוך  לנגררים רשאית לבקר ולפקח על השירותים הניתנים  תהיה נבלע .2.8.1

 :השירות וניתוח הפעילויות השוטפות. להלן הנושאים העיקריים המנוטרים

 נגרר   לתיקון   כניסת של ממוצעת עלות .2.8.1.1

 /טיפול. תיקון למטרת השירות במרכזנגרר  שהיית זמן ממוצע  .2.8.1.2

 .חס עלות העבודה מול עלות החלפיםי  .2.8.1.3

 .חוזרים תיקונים  .2.8.1.4

הגיע  נגררמשך זמן העברת הצעת תיקון ראשונית מנקודת הזמן בה   .2.8.1.5

 .יצרןל

 .שביעות רצון הלקוחות .2.8.1.6

 שיקול פי על בקרהמדדי  להוריד/ להוסיף הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית ענבל

כל עניין שיעלה, שאינו מופיע במפורש במכרז על נספחיו או בהסכם על . דעתה

 מטעם שמאי או בענבל המקצועינספחיו בכל עניין מקצועי יובא להכרעת האגף 

  ומחייבת. סופית תהא בעניין והכרעתם עניין לפי -ענבל

 המקצועי, בתחום למוסכים הבהרות/הנחיות לעת מעת להוציא רשאית תהיה ענבל .2.8.2

 בהתאם לפעול יחויבו השירות ומרכזי ועדכונים מדדים עבודה, תהליכי

 הללו. להבהרות/הנחיות

 מהמציע, המבוקשים השירותים היקף את להרחיב או לצמצם הזכות שמורה לענבל .2.8.3

 .הבלעדי דעתה שיקול ולפי לצרכיה בכפוף

 הסף תנאי - 3 פרק .3

 בעצמו, העונה לעיל 1.15.1  בסעיף כאמור הערים באחת המצוי יעמצ במכרז הצעה להגיש רשאי

 :הבאים התנאים כל על מצטבר, באופן

  :מקצועיים סף תנאי .א

   המציע מאפייני .3.1

 מנועי שאינו רכב לייצור  והבטיחות התחבורה משרד מטעם ברישיון מחזיק המציע .3.1.1

 שירותים רישוי לחוק  20 סעיף לפי ק"ג (02-7002 )קוד 3500 עד נתמכים  /גרורים –



 
 
 
 

 
לנגררים של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי מורכבים  תיקון נזקי תאונות דרכיםלמתן שירותי  מכרז פומבי

 28/2020הליך מס'  – הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
 

  

 
 חתימת המציע:____________
 21 
  

 

 להגשת האחרון במועד בתוקף יהא אשר ,2016 התשע"ו הרכב בענף ומקצועות

  ההצעות.

 1.15.1 בסעיף כמוגדר נדרשת בעיר הממוקם  מלאכה בית/ מפעל  המציע  בבעלות .3.1.2

 .הנדרשים התיקונים יתבצעו בו לעיל,

 מקצועי וותק - ניסיון .3.2

 להגשת האחרון מועדל קדמו אשר םשני (3) שלוש לפחות של ניסיון בעל להיות המציע על

    זה. במכרז המבוקשים השירותים בתחום הצעות

 מנהליים: סף תנאי .ב

 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

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

 ]נוסח הכנסה מס פקודת פי על לנהלם שעליו והרשומות חשבונות פנקסי את מנהל

 הכנסה" מס "חוק ובהתאמה: )להלן 1975-,תשל"ו מוסף ערך מס חוק פי ועל חדש[

 לדווח נוהג עצמו שהמציע (2) מלנהלם; פטור שהוא או מוסף"( ערך מס "חוק ;-ו

 וקח לפי מס עליהם שמוטל עסקאות על למנהל ולדווח הכנסותיו על השומה לפקיד

  ההצעה. הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות כאמור אישור עלמוסף. ערך מס

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

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

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

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

 עבירות משתי ביותר הורשעו ואם מינימום, שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי עבירות

 ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההצעות להגשת האחרון במועד כי – כאמור

   האחרונה.

 והיתרים שיונותרי .3.4

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

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

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

 .שמו על בתוקף, ,כדין

 בהצעתו יגיש המציע ,2016 – התשע"ו (,11 מס' )תיקון ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם .3.5

 עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות האם יצהיר ובו המציע של בכתב תצהיר

 עליו. חלות חלות/לא 1998-התשנ"ח מוגבלות,

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

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

 כמפורט לעיל.בתנאי הסף 

 

 פירוט המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו – 4 פרק .4

 (:הכספית)ההצעה  1' מס מעטפה .4.1

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

 וגופים ישראל מדינת של לנגררים מורכבים דרכים תאונות נזקי תיקון שירותי למתן 28/2020

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

 .כספית"הצעה  – 1מעטפה מס' 

 הכספית ההצעה

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

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

אותו ניתן להציע המחיר המקסימלי  יודגש כי)דקות  60בת עבור שעת עבודה  מחיר .4.1.1

 לשעת עבודה(   לא כולל מע"מ ₪ 200 הנו

לגרום לפסילת הצעתכם והכל בהתאם  עלולה חריגה מטווח המוגדר לעיל  - יובהר

 לשיקול דעתה של וועדת המכרזים.

התמורה בגין שעת עבודה כוללת גם את כל החומרים הנדרשים לשם ביצוע תיקון  .4.1.2

אינם מובהר כי כל התשלומים לרבות הצעת המחיר )כגון זפת, בוסטיק וכו'(. 

 ולתשלומים אלו תוסיף ענבל מע"מ כדין.  כוללים מע"מ

 כשהרכב לא תוקן בפועל מחירתמורה בגין עריכת הצעת  .4.1.3

 לקבל יש בפועל הרכב תיקון ללא מחיר הצעת להכין יידרש ויצרן במידה כי יובהר

 ענבל. מבקרי ובכתב מראש אישור

 ביצוע טרם ענבל בקר של מראש אישור נדרש – שמאי מעורב בה בתביעה .4.1.3.1

 המטפל. השמאי ידי על עבודה שעות הערכת פי על תיקבע התמורה הבדיקה,

 שעות מספר של לאישור בכפוף תיקבע התמורה – שמאי מעורב לא בה בתביעה .4.1.3.2

 ענבל. בקר ידי על העבודה

 

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

 .לעילכמפורט  סעיפיו מולאו כנדרש

 

 מסמכי המכרז: – 2מעטפה מס'  .4.2

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

 וגופים ישראל מדינת של לנגררים מורכבים דרכים תאונות נזקי תיקון שירותי למתן 28/2020



 
 
 
 

 
לנגררים של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי מורכבים  תיקון נזקי תאונות דרכיםלמתן שירותי  מכרז פומבי

 28/2020הליך מס'  – הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
 

  

 
 חתימת המציע:____________
 23 
  

 

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

 .מסמכי המכרז" – 2מעטפה מס' 

 

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

 על ההצעה הכספית שכן הימצאות של מידע כאמור עשוי לגרום לפסילת הצעתכם.

 

 של מסמכי המכרז כמפורט להלן: מקורי אחדהעתק  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 .4.2.1

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

על המציע להצהיר . אימות החתימהבחתימה מלאה וכן להחתים עורך דין לצורך 

על 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 .4.2.1.1

  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  – פירוט עמידה בתנאי הסף תצהיר – 1'נספח א .4.2.1.2

 :ם תקפים במועד הגשת ההצעהה, כשהנספחים כמפורט להלן

 מטעם משרד  תקף נכון למועד הגשת ההצעה רישיון – 1 נספח

נתמכים   /גרורים –התחבורה והבטיחות  לייצור רכב שאינו מנועי 
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לחוק רישוי שירותים   20ק"ג לפי סעיף  (02-7002)קוד  3500עד 

 .2016-ומקצועות בענף הרכב התשע"ו

  רישיון עסק מטעם הרשות המקומית  – 2נספח 

  תעודת רישום עסק כדין )תדפיס רשם החברות לחברה  – 3נספח

 בע"מ / תעודת עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה(

  אישור ניהול ספרים  – 4נספח 

  אישור ניכוי מס במקור  – 5נספח 

 התחייבות לעבודה עם תוכנות בעלות רישוי כדין –' בנספח  .4.2.1.3

 מודל העבודה  –' גנספח  .4.2.1.4

 

 הבהרה ומכתבימסמכי המכרז  – 2חוצץ  .4.2.2

כשהם חתומים בכל עמוד בראשי תיבות של מורשי  – מסמכי המכרז .4.2.2.1

 החתימה במציע וחותמת המציע.

ככלל שיפורסמו באתר ענבל. המסמכים יצורפו כשהם  –מכתבי הבהרה  .4.2.2.2

חתומים בכל עמוד בראשי התיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת 

 המציע. 

 הסכם ההתקשרות – 3חוצץ  .4.2.3

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

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

ובחותמת המציע ובמקום המבוקש לכך בסוף ההסכם בחותמת מלאה של מורשי 

 החתימה בצירוף חותמת המציע.

 3מעטפה מס'  .4.3

 דרכים תאונות נזקי תיקון שירותי למתן 28/2020 מס' מכרז""על גבי מעטפה זו יציין המציע 

 הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן עבור נוספים וגופים ישראל מדינת של לנגררים מורכבים

 מציע ניגש בה העיר שם את לציין )יש ______בעיר, בע"מ לביטוח חברה ענבל בהנהלת

 ."גלאם ורד עו"ד לידי – למכרז(

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

 כל סימני זיהוי חיצוניים המעידים על זהות המציע. 

 מספר עותקים של ההצעה .4.4

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

העותקים אשר יוגשו יהיו חתומים  עותקים חתומים כדין.בשני יש להגיש  אותו( 'ה

 בחתימות מקוריות )לא צילום(.

 על המציע להשאיר ברשותו העתק נאמן למקור של ההצעה בשלמותה. .4.4.2
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 חתימה על ההצעה .4.5

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

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

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

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

 עשוי לגרום לפסילת הצעתו.  המסמכים חתומים ומלאים כנדרש

 הצעהשינויים אסורים ב .4.6

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

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

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

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

 לפסילת ההצעה. 

 

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

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

, וכן לבדוק הסכםלצורך ביצוע התחייבויותיו על פי האמינותו והאמצעים העומדים לרשותו 

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

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

 בדיקה כאמור והכל בכפוף לכל דין. 

 

 עה הזוכה אמות מידה לבחירת ההצ – 5פרק  .5

המכרזים של חברת ענבל, מבין ההצעות אשר הגישו ע"י וועדת  הנבמכרז תיבחר ותהזוכ ותההצע

את המסמכים הנדרשים ועמדו בתנאי הסף, על פי שקלול של קריטריונים איכותיים )אמות 

וזאת על  בנפרדעיר ביניהן תתבצענה לכל  . בדיקת ההצעות וההשוואההמידה( ושל הצעת המחיר

 פי השלבים הבאים:

 עמידה בתנאי הסף  – 1שלב  .5.1

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

ותיבדק עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. במסגרת זו, תפתח 

תעבור לשלב הצעה שתעמוד בתנאי הסף רק כאמור לעיל של כל מציע. " 2"מעטפה מס' 

 השני.

 (:%30) אמות מידה, ביקור והתרשמות כללית: –2שלב   .5.2

 

 ניקוד מקסימלי אמת מידה

 נקודות 10 עמדת עבודה;
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 נקודות. 10הכוללת ליפט יינתנו אחת בעבוד עמדת עבודה 

 או

 נקודות. 5יינתנו אחת בעבור עמדת עבודה 

 

יובהר כי נקודות, בכל מקרה.  10ברכיב זה לא ניתן לצבור מעל 

 תעמדת עבודה ללא ליפט ועמדת עבודה הכוללבית מלאכה בעל 

נקודות( ולא את הסך  10יקבל את הניקוד המקסימלי ) ליפט

 נקודות(. 15המצטבר )

  חניה;

 נקודות. 10בעבור חניה בתוך שטח בית המלאכה יינתנו 

 או

 נקודות. 5בעבור חניה מחוץ לשטח בית המלאכה יינתנו 

 

יובהר כי בית מלאכה בעל מקומות חניה בתוך ומחוץ לשטחו 

נקודות( ולא את הסך המצטבר  10יקבל את הניקוד המקסימלי )

 נקודות(. 15)

 נקודות 10

 ; במפעל/בית המלאכהביקור 

המוצעים לצורך  במפעלים/בית המלאכהנציגי המזמינה יבקרו 

התרשמות כללית וניקוד. במהלך ביקור במוסכים המוצעים 

 נקודות:  10ייבחנו, בין היתר, הנתונים הבאים בגינם יינתנו עד 

 תהליכי ניהול ושלבי העבודה;  •

: חומרים, כלים, מכשור, שיטות במפעל/בית המלאכהציוד  •

 עבודה חדשניות; 

 ;המפעל/בית המלאכההתרשמות מצוות  •

 לעבודה עם ענבל. המפעל/בית המלאכההתאמת  •

 נקודות 10

 

 חלופת ביקור .5.2.1

במפעל/בית למזמינה שמורה הזכות, אך אינה חייבת, שלא לבקר  .5.2.1.1

ולנקד סעיף הביקור עפ"י ניסיון קודם שלה ו/או של מי  המלאכה

מטעמה ו/או על פי תמונות ונתונים שיידרשו מהמציע בשל כמות 

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

 הבלעדי. 

כמו כן המזמינה שומרת לעצמה הזכות לנקד ניקוד איכות על סמך  .5.2.1.2

 .במפעל/בית המלאכהביקור קודם 
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למזמינה שמורה הזכות להזמין את המציע ו/או מנהל המציע ו/או מי  .5.2.1.3

מטעמו אל משרדיה לראיון התרשמות וזאת בנוסף לביקור 

 במפעל/בית המלאכהו/או במקום הביקור  במפעל/בית המלאכה

וכתוצאה מראיון זה, אשר יכול ויכלול דרישה לתמונות מאזורים 

ינה אך אינה חייבת , רשאית המזממהמפעל/בית המלאכהספציפיים 

 להוסיף ו/או לגרוע, ניקוד כאמור בסעיף זה.

מציע מוותר בזאת על כל טענה בעניין הניקוד, לרבות ביקור ו/או אי  .5.2.1.4

 ביקור לשם הניקוד. 

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

 

 (%70) מחיר וניקודןהפתיחת הצעות  – 3שלב  .5.3

מדו בתנאי " )הצעה כספית( של המציעים אשר ע1זה תפתח המזמינה את "מעטפה מס'  בשלב

 המידה המפורטות לעיל.  אמותאיכות על פי הסף ובוצעה להם בחינת 

 :נקודות בהתאם לפירוט שלהלן 70להצעת המחיר יינתן משקל של 

שאר המציעים ו יקבל את מלוא הנקודות בסעיףעיר בכל  הנמוך ביותרהמחיר לשעת עבודה 

וזאת  את המחיר הנמוך ביותר לשעת עבודהיקבלו ציון ביחס למציע שהציע עיר באותה 

 בהתאם לנוסחה הבאה: 

  Zi= של המציע  המחיר הצעת

  Zmin=  ביותר הזולה המחיר הצעת

 Yציון הצעת המחיר = 

 

 הזוכות ההצעות ובחירת ומחיר איכות ניקודשקלול  – 4 שלב .5.4

את הניקוד המשוקלל הגבוהה ביותר בחיבור  שתקבלה ההצעה , תהייעירכל ב ההצעה הזוכה

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

X= איכות. ניקוד  

Y= המחיר. הצעת ציון 

Z= סופי. ציון 

 

Y=Zmin/Zi * 70 

X+Y=Z 
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 דרך בחינת ההצעות  - 6 פרק .6

 ההצעה הגשת 6.1

, לעיל האמורים הסף בתנאי עומדהינו מצהיר כי  המציע משמעה כי ההצעה הגשת .6.1.1

 את קיבל, הצעתו את הגיש ובטרם תנאיה לכל הסכים, העבודה מהות את הבין

 מנוע יהא ולפיכך, והעובדות הפרטים, הנתונים כל את בדק, האפשרי המידע מלוא

 במסמכי הכלול כלשהו תנאי או/ו פרט הבין לא או/ו ידע לא כי טענה כל מלהעלות

 .וחלקיו פרטיו כל על, זה הליך

, נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .6.1.2

 .תוספת או/ו שינוי בלא והכול ההסכם לרבות

 האחרון מהמועד ימים 180 במשך בתוקפה תעמוד, צרופותיה כל על, שהוגשה הצעה .6.1.3

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

 .בכתב מהמציע

 אמתייםהמציע מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם  .6.1.4

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

עתו ופועלו. ידוע למציע כי מילוי פרטים כוזבים עלול להוות עילה לפסילת הצ

 לאלתר.

 ההצעה הזוכה בהליך בחינת דרך 6.2

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

בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים  הנדרשים המסמכים בדיקת שלב א'

 ותקינותם )כולל בקשת השלמות במקרה הצורך וקבלת ההשלמות(. 

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

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

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

 או לא מלא. 

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

לעיל וניקוד  5בחינה בהתאם לאמות המידה המפורטות בפרק  המערכת(

  ההצעות בחלק האיכותי.

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

 של פתיחת הצעות המחיר.  לשלבהאיכות יעברו ההצעות 

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

 .להזמנה 5 פרק - המידה אמות בפרק כמפורט

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

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

 .הנדרשים האישורים לשליחתהזוכה  מהמציע דרישה וכן ההליך

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור 6.3

באתר ענבל לשם  מפורסמיםכל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם 

, לצלמם, לשנותםת במסגרת הליך זה. המציע אינו רשאי להעתיקם, והגשת הצע

 למטרה אחרת כלשהי.להעבירם לאחר או להשתמש בהם 

 ההליך תוצאות על הודעה 6.4

, תם, כמצוין בהצעםעל פי כתובת יםמציעהיימסרו בכתב לכל  המכרזהודעה על תוצאות 

הסר ספק מובהר  מען. ללמכרז בנספח א'או בכתובת הדואר האלקטרוני שציין המציע /ו

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

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

מובהר בזאת כי אין בתוצאות ההזמנה כדי לחייב את המזמינה כל עוד לא הושלמה  כן

 ם והמצאת כל המסמכים הנדרשים.ההתקשרות ובכלל זה חתימת המזמינה על ההסכ

 עיון זכות 6.5

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד  .6.1.5

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

 את להציג תתבקש ענבלסוד מסחרי או סוד מקצועי שלו מסכים לכך כי במקרה ש

להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים  תרשאי ענבל תהא, הזוכה ההצעה

 שלא זכו. 

אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו/או מקצועיים יהא  מציע .6.1.6

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

פי  עלעדת המכרזים וה של ואותם ככאלה. מובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכות

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

 המציע התחייבויות - 7פרק  .7

 איסור הסבת זכויות  .7.1

י להמחות ו/או להעביר לזולת, במישרין או בעקיפין, את זכויותיו או אהמציע אינו רש

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



 
 
 
 

 
לנגררים של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי מורכבים  תיקון נזקי תאונות דרכיםלמתן שירותי  מכרז פומבי

 28/2020הליך מס'  – הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
 

  

 
 חתימת המציע:____________
 30 
  

 

 עובדי המציע .7.2

 הכוללת האחריות .בעצמו המבוקשים השירותים כל את העניקל מתחייב המציע 7.2.1

  .בלבד המציע על מוטלת השירותים מתןל

 הנזיקין העבודה, דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע 7.2.2

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

 תחויב האמור אף על אם .זו התקשרות תלמטר ידו על המועסקים ידי ועל וונכסי

 מלא באופן המציע כך על אותה יפצה כלשהו, מעשה לעשות או בחבות לשאת ענבל

 ענבל. של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד

 עדכונים במציע חובת דיווח של המציע לגבי שינויים ו/או .7.3

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

 הקשורו/או הנתונים שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל פרט בשינוי 

שירותים המבוקשים ו/או שינוי כלשהוא במבנה המציע ו/או כל שינוי במציע שיכולות ל

לגבי מתן השירותים המבוקשים ובכלל זה שינוי באי עמידה באחד להיות לו השלכות 

 לעיל, כאמור שינוי לגבי מהמציע בכתב הודעה קבלת לאחרמתנאי הסף במסגרת הזמנה זו. 

 של אפשרות מתן זה ובכלל לפעול כיצד להחליט הבלעדי הדעת שיקול יהיה למזמינה

 .מהמציע המבוקשים השירותים קבלת הפסקת

לחוק  14סכמתו למסירת מידע מהמרשם הפלילי והכל בכפוף לאמור בסעיף המציע נותן ה .7.4

 .2019 –תשע"ט ההמידע הפלילי ותקנות השבים, 

 תשמירת סודיו .7.5

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

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

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

  ביטוח .7.6

מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים / עבודות  המציע הזוכה .7.6.1

, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לדוגמה: ביטוח חבות עבור ענבלאותם הוא מספק 

כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות  מעבידים, ביטוח אחריות

מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית / מוצר, ביטוחי כלי 

רכב, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות, או כל ביטוח 

פם של השירותים אחר, לפי העניין(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיק

המבוצעים על ידו. ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו 

כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם 
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הישירה, כנדרש בסעיף זה, או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם 

 הישירה.

וודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למעט י המציע הזוכה .7.6.2

תווסף כמבוטח ת ענבל חברה לביטוח בע"מביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה(, 

 כמקובל באותו סוג ביטוח.  ענבלנוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי 

מתייחס לשירותים יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה, ה המציע הזוכה .7.6.3

 וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים.  ענבליכלל תנשוא ההתקשרות, 

יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל  המציע הזוכה .7.6.4

)ויתור כאמור לא יחול בגין  הועובדי ענבלסעיף ויתור על זכות התחלוף / השיבוב כלפי 

 נזק בזדון(. 

אישור על קיום ביטוח או  מהמציע הזוכהאת הזכות לקבל  הלעצמ תשומר נבלע .7.6.5

 מעת לעת ולפי דרישה. ,העתקי פוליסות

 זה. מכרזאי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של  .7.6.6

 

 כלליים תנאים - 8פרק  .8

 המסגרת הארגונית של השירותים שיינתנו על ידי המציע  .8.1

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

 בשום צורה ואופן שהוא.

 ליווי ענבל .8.2

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

 בטחוני אישור .8.3

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

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

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

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

 .למציע יימסרו לא הביטחונית בדיקהה תוצאות
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 בלעדיות העדר .8.4

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

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

 .אחרים דומים שירותים או ההליך נשוא השירותים לביצוע

 והוראות דינים שמירת .8.5

 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

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .8.6

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

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

 בהם למטרה אחרת כלשהי.

 ההזמנה מסמכי של עדיפות סדר .8.7

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 

 סבירה אחת, תגבר ההוראה שיש בה להטיב ביותר עם המזמינה.

 סמכות השיפוט .8.8

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

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

 

 בכבוד רב,    

 מ"בע לביטוח חברה ענבל                                                                                      
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 נספח תצהירים –נספח א' 
 

לנגררים של מדינת ישראל  מורכבים תיקון נזקי תאונות למתן שירותי  2020/28הנדון:  מכרז פומבי מס' 

 הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ עבורוגופים נוספים 

 

להצהיר אני הח"מ, מר/גב' _____________, נושא/ת ת.ז. שמספרה __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 את האמת וכי אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא עשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

היר זה בתמיכה להצעה למכרז ( לחתום על תצ"המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי ______________)להלן: 

לנגררים של מדינת ישראל וגופים נוספים  מורכבים למתן שירותי תיקון נזקי תאונות דרכים 28/2020מס' 

 (."המכרז")להלן:  עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 פרטי המציע: .1

  שם המציע כפי שהוא רשום במרשם 1

  סוג התארגנות 2

  תאריך הרישום 3

  מספר מזהה 4

5 
כתובת המציע )רחוב, מספר, עיר, מיקוד 

 ות.ד(
 

  בה מוקם המציע העיר  6

  טלפון המציע 7

  מספר חשבון בנק 8

 מנכ"ל המציע 9

 שם:

 מספר טלפון:

 דוא"ל:

 איש הקשר מטעם המציע 10

  שם:

  כתובת:

  טלפון:

  פקס:

  דוא"ל:
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 הנוגע בכל והודעות עדכונים יישלחוואליה בלבד  איש הקשר שללכתובת מייל  -ליבכם לשימת

 .המבוקשים השירותים ולמתן להליך

 

 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    

 

  ריק(אין להשאיר  –)יש לסמן בהתאם הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע  

 ביחד  

 ביחד בצירוף חותמת החברה 

 לחוד 

 לחוד בצירוף חותמת החברה 

 וההצעה המכרז מסמכי בגין המציע הצהרות .3

בעיון רב את מסמכי המכרז על כל נספחיו, תנאיו וחלקיו )לרבות תשובות  תיקראהנני מצהיר כי  3.1

הבהרות לגבי כל נושא  תיאת כל האמור בו וקבל תילשאלות ההבהרה והבהרות עורך המכרז(, הבנ

 שבספק.

הנני מצהיר כי הגשת ההצעה על ידי משמעה כי הנני עומד בתנאי הסף המבוקשים, הבנתי את מהות  3.2

טרם הגשת הצעתי זו, קיבלתי כי הנני מצהיר כן, מתן השירותים המבוקשים ומסכים לכל תנאי. כמו 

טענה כי  אין לי כל יכךהנתונים, הפרטים והעובדות, ולפכל את מלוא המידע האפשרי, בדקתי את 

 ו/או לא הבנתי פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי מכרז זה, על כל פרטיו וחלקיו.  ידעתילא 

ע את כלל השירותים המבוקשים במכרז זה ובהסכם ההתקשרות יהנני מצהיר כי יש ביכולתי להצ 3.3

יון, הכישורים, היכולת הפיננסית והטכנית להעניק את היר כי יש לי הידע, הניסצבמצטבר. הנני מ

 השירותים המבוקשים עבור ענבל. 

הנני מצהיר כי הגשת הצעה מטעמי מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז על נספחיו, לרבות הסכם  3.4

 ההתקשרות והכל בלא שינוי ו/או תוספת.

הצעתי הינם אמת וכי הם הנני מצהיר ומתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו ב 3.5

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

 עילה לפסילת ההצעה לאלתר. 

ימים  180, תעמוד בתוקפה במשך צורפותיההנני מצהיר כי ידוע לי שההצעה שהוגשה על ידי, על כל  3.6

ימים נוספים אם ענבל ביקשה להאריך את תוקף ההצעה  90מהמועד האחרון להגשת ההצעות, או 

 כאמור ובכתב. 

בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. כמו שלי  ידועהנני מצהיר כי  3.7

 מורשיכן, ידוע לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי 

 י הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המזמינה לזוכה. ידוע לי כ .החתימה של ענבל
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 להציע בהזמנה כמפורט נדרשיםבמידה ואבחר כזוכה אקיים את כל הביטוחים ה כימתחייב הנני  3.8

 .ההתקשרות תקופת כל למשך הצעות

 .שלא להתקשר עם גורם שאינו מקיים את הוראות המכרזומתחייב בזאת מצהיר  הנני 3.9

 דרישות לרבות המכרז דרישות בכל אעמוד השירותים ביצוע לצורך כי מתחייבו מצהיר הנני 3.10

 .המכרז במסמכי כמפורט המחשוב

שתמש לצורך מתן השירותים אך ורק אכל תקופת ההתקשרות שב לכך בזאת  הנני מצהיר ומתחייב 3.11

 המוחזקות על ידי כדין.  חוקיותבתוכנות 

כי כלל המוסכים אשר זכו במכרזים לתיקון תאונות דרכים אצל המזמינה ואשר ההסכם  ליידוע  3.12

)לרבות תקופות הארכה( וכלל המוסכים אשר יזכו בעתיד  זה עימם בתוקף ערב פרסום מכרז

ים המופיעים במכרז זה, גם אם לא הופיעו במכרזים נגררהבמכרזים דומים, יטפלו בכלל סוגי 

ות כל סוג רכב נוסף עליו תחליט המזמינה בעתיד ובעצם הגשת הצעתי אני שפורסמו ובהם זכו, לרב

 מוותר בזה מראש על כל זכות ו/או עילה ו/או טענה כנגד המזמינה ו/או מי מטעמה. 

כן אני מצהיר כי בעצם חתימתי על מסמך זה אני מבין ומודע כי ההחלטה אילו סוגי רכבים  כמו 3.13

 ונה למזמינה ולה בלבד. יטופלו באילו מוסכים ו/או ערים נת

לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות  ידוע 3.14

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

 יך כאמור.היה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהלאו האו מי מטעמ זמינהכנגד המ

 ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי תצהיר –  4פרק  .4

 [                                     בפסקה הרלוונטית Vסמן ]יש ל  -כי  מצהיראני הח"מ   .4.1

  ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף-

( לא הורשעו ב לחוק2)כהגדרתם בסעיף החוק( הספק ובעל זיקה אליו  -, להלן 1976

עבירה לפי חוק עובדים זרים  -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

חוק שכר או לפי  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-מינימום, התשמ"ז

 לחילופין או

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

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

-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-הוגנים(, התשנ"א תנאיםכדין והבטחת 

במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות  (, אולם31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987

 ממועד ההרשעה האחרונה.

 

, הנני מצהיר בזאת כי 2016 –(, התשע"ו 11בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס'  .4.2

עלי  לא חלות / חלות 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף 

הנני מתחייב כי, ככל שהוראות החוק הנ"ל חלות עלי וככל שאזכה בהליך  .[נא למחוק המיותר]

שבנדון, אעביר לידי ענבל העתק מהתצהיר שמסרתי למנכ"ל של משרד העבודה והרווחה בעניין 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30זה, בתוך 
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 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות – 5פרק  .5

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

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

 תלרבו ,לעת מעת שישונו כפיו ההתקשרות הסכם חתימת בעת שהם כפי עובדים, בהעסקת הקשורים והפסיקה החוק

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

 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. 

 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 נא

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

 פוטנציאלי אחר.

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

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

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

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 
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  המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

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

 . 1988-לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

 התחייבות לשמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים  – 7ק פר .7

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

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים המכרז

 יע.במצ 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

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

 להלן. כהגדרתו המידע

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

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

 91 סעיףב כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית, חומר, דעת,

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

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

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

 האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע ורגלא העשוי אחר ואמצעי

 (."המידע" )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים,

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

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

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

-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 – תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף

1981. 

 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

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

 אחר עצמי שימוש לכל או האישית תילתועל או לפרנסתי לנצלו או במידע להשתמש לא לעיל, לאמור

 את שהם אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן לעיל לאמור בהתאם שלא

 המידע.

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

 בין המידע, את להגיש כלשהם מוסד או ףגו או אדם לכל אפשרל לא ,זמן הגבלת וללא מכן לאחר או

 לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא בעקיפין, ובין במישרין
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 לאף עקיף ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר כתוב חומר כל או המידע את מחזקתי להוציא

 .גורם

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

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

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה הנדרשים

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

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

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

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

 אחרים. עם ביחד אחראי היהא אם ובין

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

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

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

 מידע. של או כאמור

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

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

 אחר. עניין לבין לענבל השירותים ןמת במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין עניינים, ניגוד של במצב

 אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל

 בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק שלי לקרובש או שלי גוף או בו, אחראי עובד או

 עמי העובד עובד או שותפי או מעסיקי או שאני לקוח של ינויענ גם וכן הצבעה בזכות או מנהל למנות

 אחר"(. "עניין )להלן: צגים/מייעצים/מציעיםימי בפיקוחי, או

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

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

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

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

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

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

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

 .1981 -התשמ"א

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

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי למעט

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

 זה. התחייבות

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

 .הסכם או דין כל פי על

 

 בהצעתי חסויים חלקים חשיפה למניעת בקשה – 8פרק  .8
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הנני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי וכי במידה והצעתי תיבחר כהצעה הזוכה בהליך זה, הצעתי 

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

ל שאר המציעים איננה חלה לגביהם. כמו כן, אני מודע מהווה סוד מסחרי ו/או מקצועי שזכות העיון ש

כי פירוט חלק מההצעה כסוד מסחרי תמנע ממני את הזכות לקבל מידע דומה במהלך עיון בהצעה של 

 מציע אחר במידת הצורך.

הנני מצהיר כי על אף האמור בתצהירי זה או בכל מקום אחר, השיקול האם מידע מסויים יוצג או לא 

אחר נתון לוועדת המכרזים של ענבל ולה בלבד ואין ולא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או  כלפי כל מציע

 דרישה בעניין זה.

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

 נימוק לחיסיון המבוקש בהצעתנו מס' הסעיף בהצעה שם המסמך

   

   

   

   

   

 
 נוספות על פי המבנה המפורט לעילניתן להוסיף שורות 

  

 :ולראיה באתי על החתום

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

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

חוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך ב
 דלעיל וחתם עליו. 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
 

 תצהיר פירוט עמידה בתנאי הסף  – 1נספח א'
 

 אישור עמידת המציע בתנאי הסף, דרישות ניסיון קודם תצהיר בדבר ניסיון רלוונטי
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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 המציע" –______ מטעם המציע_________ )להלן 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

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

המבוקשים השירותים כל  בעל הניסיון, היכולת, המיומנות, כוח האדם וכל עניין אחר הדרוש לשם מתן כי המציע .2

 מסמכי המכרז במצטבר.ב המפורטים

בו  ,מסמכי ההזמנה להציע הצעותב 1.15.1הממוקם בעיר נדרשת כמוגדר בסעיף המציע בית מלאכה בבעלות  .3

 .יתבצעו התיקונים הנדרשים

 עמדת עבודה בבית המלאכה: .3.1

 במקום המתאים Vיש לסמן 

   עמדת עבודה הכוללת ליפטבבית המלאכה 

 מדת עבודה ללא ליפטבבית המלאכה ע, 

  :המלאכה בבית חניה .3.2

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  חניה בתוך שטח בית המלאכה 

 המלאכה בית לשטח מחוץ חניה 

 

במתן השירותים  אשר קדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ( שנים3לפחות שלוש ) המציע הינו בעל ניסיון של .4

 מכרז זה. ב המבוקשים

 3500נתמכים עד   /גרורים –מחזיק ברישיון מטעם משרד התחבורה והבטיחות  לייצור רכב שאינו מנועי  המציע .5

במועד  תקף 2020לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב התשע"ו לשנת   20ק"ג לפי סעיף  (02-7002)קוד 

 האחרון להגשת ההצעות.

 .  1"ב רישיון בתוקף המסומן מצ

 המציע בעל רישיון עסק בתוקף מטעם הרשות המקומית.  .6

 .  2מצ"ב רישיון בתוקף המסומן 

בע"מ יציג תדפיס רשם חברות, בתוקף, על שמו. מציע שאינו מציע שהינו חברה  -בעל רישום עסק כדין המציע  .7

 חברה בע"מ כאמור, יציג תעודת עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה כדין, בתוקף, על שמו.

 .  3מצ"ב תדפיס / תעודה בתוקף המסומן 

 ניהול ספרים כדין .8

"חוק עסקאות )להלן:  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ובעל כל האישורים כנדרש באני מצהיר כי  הנני

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

 ושהינו הכנסותיו על לדווח נוהג ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע

 תקף להיות האישור על .1975-ו"התשל ,מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח

 .ההצעה הגשת ליום נכון ועדכני

   .4בתוקף המסומן  ניהול ספרים מצ"ב אישור*        

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

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

 האחרונה.

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

  .ההצעות להגשת האחרון למועד

 .  5בתוקף המסומן ניכוי מס במקור *מצ"ב אישור    

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

 כדין. זרים עובדים והעסקת

 

דין פ"י כאשר המציע הוא עסק בשליטת אישה: אני מצהיר כי המציע הינו עסק בשליטת אישה, מצ"ב אישורים ע .9

 להצעתי. 6נספח *המסומנים 
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 כדין רישוי בעלות תוכנות עם לעבודה התחייבות –'ב נספח

  
 

 
ומר/גב' אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, 

שמספרה ______________, מורשה חתימה  __________________, נושא/ת ת.ז._

החברה/ארגון/עוסק מורשה(, מס' ח.פ./ע.מ. ב__________________________ )שם 

 נהיה/להצהיר את האמת וכי אהיה נו/כי עלי נו/לאחר שהוזהרתי"(  המציע___________ )להלן: "

כי לצורך מתן בזאת בכתב  יםכן, מצהיר/ נעשה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה יםצפוי/

שתמש המציע בתוכנות בעלות רישיון , ובכלל, מ28/2020 מס' מכרזהשירותים המבוקשים במסגרת 

 שימוש כדין, ובהן בלבד. 

 

 

 

 

 

 
 :החתום על באתי ולראיה

    

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז שם מלא של המצהיר תאריך
 

 

 
 

 אישור

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

 ה/עצמו תה/_________, שזיההאשר ברחוב________ בישוב/בעיר_______ מר/גב'במשרדי הופיע בפני 

המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי / שמספרה ____________ ע"י ת"ז

הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם 

  עליו.

______________ 

 חותמתוחתימה 
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 העבודה מודל -להזמנה ונספח ב להסכם  'ג נספח

 

מך על מודל עבודה הנת -שאינו נתמך על ידי מערכות מידע והמערכת הממוחשבת מודל העבודה 

 והמערכת הממוחשבתידי מערכות המידע של ענבל 

 עם מעורבות שמאי  ענבל של המידע מערכות ידי על הנתמך  מודל עבודה .1

  .נגררהזין למערכת הממוחשבת את העבודות והחלפים הנדרשים לתיקון י יצרןהלאחר הגעת שמאי  .1.1

 . נגררהטרם תיקון  יצרןשמאי יעביר במערכת הממוחשבת את הצעת תיקון ה .1.2

 ללא מעורבות שמאי  ענבל של המידע מערכות ידי על הנתמך מודל עבודה .2

בצירוף תמונות  נגררהזין למערכת הממוחשבת את העבודות והחלפים הנדרשים לתיקון י יצרןה .2.1

 הנזק במהלך תיקון ולאחר תיקון. 

 .נגררהטרם תיקון  יצרןבקר ענבל  יאשר במערכת הממוחשבת את הצעת תיקון ה .2.2

 מודל העבודה שאינו נתמך על ידי מערכות המידע של ענבל .3

 להגעת שמאי מטעם ענבל. יצרןהימתין  יצרןלתיקון ב נגררעם הגעת  .3.1

 . נגררהיחל התיקון של לאחר בדיקת השמאי ואישורו בלבד   .3.2

 . שמאי דוח הוצאת לשםלאחר סיום התיקון תועבר החשבונית לשמאי  .3.3

 המערכת הממוחשבת .4

בחירת מק"טים  . המערכת מאפשרתחלפיםמחירי  אוכפתבמערכת הממוחשבת משולבת מערכת 

מק"טים של חלפים מקוריים  מזין יצרןמהמערכת. ה נגררהמתאימים או שימוש במסך תמונות לחלקי 

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

 (. נםתחליפיים )במידה ויש

 שינויים .5

ים בכל דרך אחרת, והכל בהתאם נגררהלבצע את בדיקות לענבל בלבד שמורה הזכות לבצע כל שינוי ו

 לשיקול דעתה הבלעדי. 

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

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

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

 כך. 

 

 

__________________       ____________________   ____________________  _________ 

 תאריך              שם+ משפחה                                    ת.ז                                    חתימה וחותמת     
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 המחיר הצעת -' ד נספח

 

 _________________ –הצעת מחיר מטעם המציע 

 _____________________________ ___ –כתובת מלאה של המציע 

 

( לקרוא היטב את מסמכי ההליך אשר על יצרןנספח זה מחויב הספק )הטרם מילוי  .1

 בסיסו מוגשת הצעת מחיר זו. 

 .ללא מע"מכל המחירים שימולאו במסגרת נספח זה, יהיו בשקלים חדשים,  .2

 יובהר כי יש למלא את כל השדות בכתב יד קריא וברור במקום המיועד לכך. .3

מלאה וחותמת כדין בכל עמוד במקום לאחר מילוי הצעת המחיר יש לחתום בחתימה  .4

 המיועד לכך.

 

 דקות מלאות, 60בת  לשעת עבודהמוצע מחיר 

  ללא מע"מ

 מחיר ________ ללא מע"מ

 ₪( 200לכל היותר )

אחוז הנחה ממחירון יבואן על חלפים 

 מקוריים:
 15%אחוז הנחה 

 

הנדרשים לשם ביצוע מבין כי התמורה בגין שעת עבודה כוללת גם את כל החומרים אני  .5

 .תיקון )כגון זפת, בוסטיק וכו'(

שעת עבודה כוללת בתוכה את כל ההוצאות האפשריות העתידיות שיהיו לי בגין ביצוע  .6

 עבודה ולא אדרוש מענבל כל תוספת תשלום. 

 כשהרכב לא תוקן בפועל מחירתמורה בגין עריכת הצעת  .7

 אישור לקבל יש בפועל הרכב תיקון ללא מחיר הצעת להכין ואדרש במידה כי לי ידוע

 ענבל. מבקרי ובכתב מראש

 הבדיקה, ביצוע טרם ענבל בקר של מראש אישור נדרש – שמאי מעורב בה בתביעה .7.1

 המטפל. השמאי ידי על עבודה שעות הערכת פי על תיקבע התמורה

 שעות ספרמ של לאישור בכפוף תיקבע התמורה – שמאי מעורב לא בה בתביעה .7.2

 ענבל. בקר ידי על העבודה

שלא על ידי  נגרר, )אביזרים המותקנים על  מיוחדותתמורה בגין תשלום על עבודות חוץ  .8

 : להלן לרשום בהתאם הינה לעיל מופיעות שלא,  (היצרן

 20%עמלת הרווח ₪  1,000עד  םשעלות עבודות חוץ

 15%עמלת הרווח ₪  5,000עד  םשעלותעבודות חוץ 

 10%עמלת הרווח ₪  10,000עד  עבודות חוץ שעלותם 
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 8%ובכלל עמלת הרווח ₪  10,000ל עבודות חוץ שעלותם מע

 תיקבע ע"י הערכת שמאי ו/או בקר  :בגין צבע תמורה .9

מובהר כי המזמינה מספקת צמיגים באמצעות ספק מטעמה, ככל שהמזמינה  –צמיגים  .10

לא תספק את הצמיגים בעצמה, עבור אספקת צמיגים תשולם תמורה לפי סוג הצמיג 

 כפי שיתואם בין ענבל וביני.  

בגין ביצוע הדבקת מדבקות רכב, ישולם לי לפי הערכת שמאי/בקר מטעם  - הדבקות .11

 ענבל. 

בכפוף לאישור בכתב של בקר ענבל, התמורה בגין עבודת חוץ תהא  –עבודות חוץ  .12

כמחירה של עבודת החוץ. אני מבין כי עבודת חוץ שבוצעה ללא אישור בקר ענבל, הן 

לא תשולם לי בגינה כל תמורה  -לעניין מהות העבודה והן לעניין התמורה הנדרשת בגינה

ש על כל דרישה כלפי ענבל ו/או והעבודה תהיה על חשבוני בלבד ואני מוותר בזה מרא

 מי מטעמה בעניין זה. 

בפועל יש לקבל  נגררהיידרש להכין הצעת מחיר ללא תיקון  יצרןכי במידה ו יובהר .13

 מבקרי ענבל. אישור מראש ובכתב

נדרש אישור מראש של בקר ענבל טרם ביצוע הבדיקה,  –בתביעה בה מעורב שמאי 

 .על ידי השמאי המטפל תיקבע על פי הערכת שעות עבודה התמורה

התמורה תיקבע בכפוף לאישור של מספר שעות העבודה  –בתביעה בה לא מעורב שמאי 

 על ידי בקר ענבל.

 

 

       

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימה וחותמת המציע

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם 

 למטרות המכרז.מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

 תאריך 

 

 

 

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימה וחותמת החבר במציע

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם 

 מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

 תאריך 
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 הסכם ההתקשרות –' ה נספח

 

 __________ שנהביום _____, חודש ________,  התעופה שדה קרייתשנערך ונחתם ב

  

 ב י ן:

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 מרחוב ערבה 

 קריית שדה התעופה 

 282ת.ד. 

 7015103נתב"ג  

 מצד אחד;    "ענבל", "החברה"()להלן:  

 

 

  ל ב י ן :   

 

 ______________הספק: 

 : ________________מורשה.פ./עוסק ח

  _______________כתובת: 

 _______________מס' טלפון: 

 _______________מס' פקס': 

 _______________ דוא"ל:

 מצד שני;                                                                                             (", "הספק"יצרן"ה)להלן:  

 

 

(, "ההזמנה")ולהלן:  28/2020פרסמה הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז שמספרו  וענבל הואיל

 ;ענבל של המכרזים וועדת ידי על הזוכה ההצעה להיות נבחרה והצעתו הצעתו הגיש והספק

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים  והואיל

המכוסים בקרן הפנימית בתאונות  נגרריםתיקון למתן שירותי ויחסיהם המשפטיים בקשר 

)להלן  הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ דרכים, עבור הקרן הפנימית לביטוחי

 (;"המבוקשים"השירותים ו/או  "השירותים"בהסכם זה: 

המבוקשים, כמפורט בהצעת הספק המצורפת  השירותיםוהספק הגיש הצעה לענבל למתן  והואיל

 ;'א נספחלהסכם זה כ

, אשר ניזוקו יםנגררלשירותי תיקון  - המבוקשוהספק מצהיר כי הוא בעל ניסיון רב בתחום  והואיל

 בתאונות דרכים לרבות ניסיון משמעותי בביצוע הפעולות המפורטות בהסכם זה להלן;
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והספק מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון, המיומנות, העובדים וכל האמצעים הדרושים לצורך  והואיל

וההצעה על נספחיה בהיקף  ההזמנהביצוע ומילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי 

 וברמה המקצועית הגבוהה ביותר; והדיןהנדרש על ידי ענבל 

לבצע  בו בחרה, ההזמנה במסמכי כאמור הספק של הצהרותיו, היתר בין, סמך עלוענבל  והואיל

 ;זה ובהסכם נספחיה על בהזמנה המפורטים השירותיםעבורה, כקבלן עצמאי, את 

 למתןוהצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור  והואיל

 בהסכם זה;ו נספחיה על בהזמנה המפורטים השירותים

 

 : הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר, 

 

 כללי .1

 חלק בלתי נפרד הימנו. יםהמבוא להסכם זה מהווו הנספחים 1.1

 ן פרשנותו.יהכותרות בהסכם זה נעשו למען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעני 1.2

זה )ולהיפך( על כל נספחיו לרבות  הסכםבכל מקום בו יופיע המונח "ההסכם" הכוונה ל 1.3

, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויקראו בכפיפה במלואהההזמנה על נספחיה והצעת הספק 

 אחת עם יתר תנאיו. 

"הצעת הספק"  "הסכם", "מכרז", "הצעה","הזמנה",  המינוחיםמקום בו מופיעים  בכל 1.4

 ספחיהם. ומסמכיהם, הכוונה לכלל המסמכים כאמור בסעיף זה על כלל נ

הסעיף המיטיב עם  יגברמקום בו ישנה סתירה בין מסמכי ההזמנה ומסמכי המכרז,  בכל 1.5

 ענבל. 

 המדובר כי בזאת מובהר, לענבל המבוקשים השירותים למתן התייחסות ישנה בו מקום בכל 1.6

ויחידות  ס"שב ,ישראל משטרת, הממשלתי הרכב מנהלל המבוקשים השירותים במתן הוא

שניזוקו בתאונות דרכים מרכבים המכוסים בקרן ונגררים , ממשלתיות חברותביטחוניות, 

 הסכם במסגרת כמפורט השירותים את לו לתת תדרוש שענבל אחר גורם כל או/ו הפנימית

 (."היחידותו/או " "מקבלי השירותים)ולהלן: " זה

 :זה להסכם הנספחים ואלה 1.7

 .הצעות להציע וההזמנה הספק הצעת, המחיר הצעת -' א נספח -

 מודל העבודה –נספח ב'  -

 .זה הסכם לקיום תנאי הינם, במלואם וחתומים מלאים הם כאשר, הנספחים

 הגדרות 1.8
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 רכב לייצור בישראל משרד התחבורה מורשה על ידי יצרן יצרןה הספק /

 ק"ג (02-7002 )קוד 3500 עד נתמכים  /גרורים – מנועי שאינו

 הרכב בענף ומקצועות שירותים רישוי לחוק  20 סעיף לפי

שנבחר במסגרת המכרז וקיבל מכתב זכיה  .2016 התשע"ו

  .מאת המזמינה

 מקום בו היצרן מתקן את הנגררים.  בית מלאכה  מפעל/ 

בשימוש בנגררים   תיקונים לניהול הממוחשבת המערכת המערכת הממוחשבת

ידרש להתחבר י. המציע הזוכה המזמינה ומקבלי השירותים

   .ולבצע פעולות מסוימות באמצעותה למערכת הממוחשבת

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

 הממשלה.

 להלן. 4בסעיף כהגדרתם  השירותים המבוקשים

השירותים/  מקבלי

 היחידות

ויחידות  ס"שב ,ישראל משטרת, הממשלתי הרכב מנהל

שניזוקו בתאונות  ונגררים, ממשלתיות חברותביטחוניות, 

 אחר גורם כל או/ו דרכים מרכבים המכוסים בקרן הפנימית

 המבוקשים. השירותים את לו לתת תדרוש שענבל

רכב מנועי המיועד לפי מבנה שאינו של מקבלי השירותים,  רכב נגרריםנגרר / 

 להיגרר עד ידי רכב מנועי מאחוריו

נציג ענבל אשר הוסמך לבקר את השמאי מטעם ענבל ואת  בקר ענבל

מהלך תיקון הנזק מול היצרן לרבות פיקוח ובקרה פיזית בבית 

 המלאכה.  

 נציגי לרבות)ו/או היחידה הממשלתית  מטעם ענבל נציג הטכני המפקח

 כמפקחים לשמש ענבל ידי על שאושרו( השירותים מקבלי

 לשירותים בנוגע הסכם לענבל יש שעימם במוסכים טכניים

 . זה במכרז המבוקשים

אחראית מטעם ענבל על 

 ביצוע ההסכם

פרטוק, מנהלת אגף תביעות רכב ורכוש -גב' אודליה הנגבי

 ו/או מי מטעמה.
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תיקון והשלמה של כל פגם ו/או נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר   חוזר תיקון

אם  נגרם כתוצאה מהתיקון הראשון ו/או בעקבותיו, בין

לחלק המתוקן ובין אם לחלקים אחרים ברכב לרבות תיקון 

 .הה לקוינגררו

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

בחלפים לא מתאימים ו/או באיכות ירודה ו/או כל עניין אשר 

גרם לנזק והקשור במישרין ו/או בעקיפין לתיקון לרבות תיקון 

 נוסף ברכב כתוצאה מהתיקון הלקוי .לקוי שגרם לנזק 

ידי אנשי  -תיקון שנעשה מטעם ענבל  אצל יצרן בנגרר על   תיקון 

מקצוע שהוכשרו לכך ובאמצעים וחומרים המתאימים 

לתיקון ואשר עומדים באמות מידה מוכרות ונהוגות לתיקון 

נגררים)חלקים מתאימים, התקנה על פי אמות מידה ידועות 

ובסיום התיקון, הנגרר נבדק ואושר ע"י  מוכרות ונהוגות,

 מפקח או שמאי או בקר מטעמו של מזמין התיקון.

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

ספק מטעם המציע, אשר יבצע עבור המציע שירותים נלווים,  משנהספק 

 שאינם תיקון פח, בכפוף להוראות ההסכם.

 

 

 ומתחייב בזה כלפי ענבל כדלקמן:הספק מאשר, מצהיר  .2

והסמכויות לחתום על הסכם זה  האדם כוח, התעודות, האמצעיםלספק יש כל הכוחות,  2.1

 ולבצע את כל התחייבויותיו על פיו.

זה ולקיום  הסכםאין כל מניעה שהיא, בין על פי דין ובין על פי הסכם, לחתימתו של הספק על  2.2

 על פיו. התחייבויותיו

שיונות, הסמכות, אישורים, הודעות ורישומים )יכונו להלן ביחד: יכל ההיתרים, ר 2.3

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

זה על ידי הספק ו/או לביצוע התחייבויותיו על פיו נתקבלו ו/או נעשו והינם בתוקף מלא ולא 

 קבע בהיתרים כאמור.נעשו כל הפרה או מחדל של תנאי כלשהו שנ

 1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9ל לקיים את הוראות סעיף עכי יפ 2.4

"(, במידה והן חלות עליו ו/או יחולו עליו במהלך תקופת חוק שוויון זכויות)להלן: "

עובדים לפחות במהלך תקופת  100במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק  ההתקשרות, וכן בנוסף,

ההתקשרות, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

 לחוק שוויון זכויות ויפעל ליישום הוראות והנחיות, כלל שיינתנו.  9יישום חובותיו לפי סעיף 
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 יכולהאו /ו יש אשרחסים ו/או חוזים כלשהם אין לספק ולא היו לו בעבר התקשרויות ו/או י 2.5

 עניין כלאו /ו עניינים ניגוד של למצב ולגרום זה הסכם ביצוע על כלשהי השפעה להם להיות

לא ימצא במצב של  כי. הספק יקפיד בחלקואו /ו במלואו ההסכם ביצוע לסכל העלול, אחר

 ניגוד עניינים למשך תוקפו של הסכם זה. 

 :השירות שלהמסירה והקבלה  .3

 4את הספק והספק מקבל בזה על עצמו לבצע את כל המפורט בסעיף  אתענבל ממנה בז 3.1

נזקי תאונות  תיקוןלמתן שירותי להזמנה להציע הצעות, כקבלן עצמאי,  2להסכם זה וסעיף 

המכוסים בקרן הפנימית, עבור הקרן הפנימית לביטוחי  יםנגררלמורכבים  דרכים

 בהזמנהזה,  הסכםהכל כמפורט וכמותנה בו, יטוח בע"מהממשלה בהנהלת ענבל חברה לב

 .ובנספחים

 על ההזמנה ואת נספחיו על ההסכם את והביןהיטב  קראהספק מצהיר ומאשר בזאת כי  3.2

, כי הוא המבוקשים שירותיםל והקשוריםכל המסמכים האחרים הנוגעים  את, וכן נספחיה

 הההשקעה הדרוש שלמודע למורכבות הרבה, למידת המיומנות הגבוהה ולהיקף הנרחב 

על כל  הממשלההמכוסות בקרן הפנימית לביטוחי  היחידותשל ים נגררלשירותי תיקון  למתן

בהסכם זה  האמורמסכים ליטול על עצמו את  והספק - בכךהתוצאות הקשורות ו םיבטיהה

כל תנאיו, בהתחייבות גמורה, מוחלטת ובלתי מסויגת  עלעל נספחיו ואת ביצועו של הסכם זה 

 כלפי ענבל.

, התקשרותה תקופתכל  לאורךפי דין  ועלהספק מתחייב לקיים מערכת חשבונות מסודרת  3.3

 דרש.יולהמציא לענבל אישורים ככל שי

ופת ההתקשרות, לרבות תקופות ל תקר ומתחייב כי הוסבר לו, כי משך כמצהי הספק 3.4

פלו אצלו, אם בכלל, ואין בכך משום עילה וים שיטנגררההארכה, ענבל אינה מחויבת בכמות 

 . מצידולביטול הסכם 

 המבוקשים השירותים .4

 השירותים עיקר בהזמנה, לרבות זה, מכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי

 "השירותים ו/או "השירותים" )להלן: במצטבר כדלקמן הינם  הנגררים עבור מהספק הנדרשים

 (:המבוקשים"

 כללי  - דרכים תאונת במסגרת תיקונים 4.1

 התיקון הצעת סך על יעלה לא והתיקון הספק אצל לתיקון יוכנס תאונה לאחר נגרר .4.1.1

 הספק שהציע להנחה בכפוף והכל מטעמה שמאי ו/או ענבל בקר ידי על המאושרת

 עבודה. שעת על זה מכרז במסגרת

  :רכישת חלפים מהמוסכים מדיניות .4.1.2

במסגרת השירותים המבוקשים, תהא רשאית ענבל, לפי שיקול דעתה  .4.1.2.1

להשתמש בחלקי חילוף מקוריים ו/או חלופיים ו/או  לספקהבלעדי, להורות 
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משופצים ו/או משומשים שהינם מוצרי תעבורה העומדים בדרישות איכות 

ב לחוק ההגבלים 50, כמשמעות מונח זה בצו שפורסם לפי סעיף והתאמה

יבצע את העבודות והשירותים נשוא הליך  ,הספק. 1988-העסקיים, תשמ״ח

 נגרר.הזה בכפיפות ובהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן של 

או להנחות  יצרןענבל תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לספק חלקים ל .4.1.2.2

לרכוש חלק חלופי ו/או חלק משופץ ו/או חלק משומש ו/או לבצע  יצרןאת ה

את התיקון אצל קבלן משנה )עבודת חוץ( מספק חיצוני מסוים לפי דרישת 

יכול להציע את אותו החלק או השירות )עבודת חוץ(  יצרןענבל. לחילופין, ה

מהמחיר שהוצע על ידי  10%מספק אחר בתנאי שמחירו יהיה נמוך בלפחות 

 האחר המצוין בתחילת הסעיף. הספק

כי שיקול הדעת הבלעדי בדבר מקור אספקת החלפים נתון למזמינה  ודגשי .4.1.2.3

 בלבד.

יוודא שהספק או המקור האחר שדרכו רוכש את החלק או השירות  יצרןה .4.1.2.4

)עבודות חוץ( יחזיק ברשותו רישיון סחר בחלפים בתוקף על שם העסק 

יבוא חלפים במידה והספק מטעם משרד התחבורה הישראלי ו/או רישיון 

 הינו יבואן חלפים.

במסגרת תיקון, שאושר לתשלום על ידי  מהנגרר תקולים שהוסרו חלפים .4.1.2.5

 ורה אחרת.ענבל תענבל, יהיו שייכים לענבל ויימסרו לה, אלא אם כן 

בכתב, מראש ואישור המזמינה קבלת לא ב חלפיםבמידה ויותקנו ובהר כי י .4.1.2.6

יודגש כי עלות הפירוק ו/או ההרכבה תחול על . כל תמורה לא תשולם בגינם

 המציע.

 ספק אחריות תחול יהא, אשר אספקתו מקור יהא ,נגרר על המורכב חלק כל על .4.1.3

למעט במקרה שבו יסופק החלק על ידי המזמינה , עצמו החלק לעניין הן החלקים

 .הנגרר בטיחות ועל התקנתו השלכות לעניין והןו/או ספק החלפים של המזמינה,  

 אימת וכל מושלמת תאימות לרמת וחלק חלק כל לבדוק החובה חלה הספק על

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

 את ולהשהות ענבל ולשמאי לבקר כך על להודיע ומושלם, מלא באופן התיקון

  בדבר. הוראות וקבלת מטעמה מי ו/או ענבל מול העניין לבירור עד התקנתו

 נכללים הם אם בין לנגרר זה, סעיף פי על בשירות להשתמש מתכוונת  ענבל כי מובהר .4.1.4

 ישראל משטרת ו/או הממשלתי הרכב מנהלו/או  ענבל מושפרס התחזוקה בהסכמי

 והכל לאו אם ובין בעבר ממשלתיות חברותו/או יחידות ביטחוניות ו/או  ס"שב ו/או

 כדאיות של בשיקולים היתר בין ובהתחשב, ענבל של הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף

 כלכלית.

 המקצועית, דעתו את נוגדת אשר בטיחותי בעניין פעולה לבצע הוראה היצרן קיבל .4.1.5

  בכתב. לענבל כך על יודיע
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 הצעת לרבות זה מכרז הוראות יחולו ברכב, נלווים תיקונים ביצוע ענבל אישרה .4.1.6

  ענבל. מטעם החלפים ספק צעותבאמ החלפים אספקת ולרבות הספק של המחיר

 לנגרר תיקונים שירותי 4.2

 מרכב תיקוני .4.2.1

 לרכבים ו/או מטעמה מי ו/או ענבל של לנגררים תיקונים שירותי לספק הספק על .4.2.1.1

 הפנימית. הקרן המכוסים נגררים  עם דרכים בתאונות שניזוקו

 ולאחר ענבל מטעם שמאי להגעת היצרן ימתין לתיקון, ליצרן נגרר כניסת עם .4.2.1.2

 החשבונית תועבר התיקון סיום לאחר התיקון. יחל ואישורו השמאי בדיקת

 לשמאי.

 בקר לאישור יצרןה ימתין לתיקון, יצרןל נגרר כניסת עם – שמאי ללא בתביעות .4.2.1.3

  לענבל. החשבונית תועבר התיקון סיום לאחר התיקון. יחל אישורו לאחר ענבל

 העבודות פירוט את ררהנג תיקון טרם הממוחשבת במערכת ןלהזי יידרש הספק .4.2.1.4

 )מודל ב' בנספח מופיע כאמור פירוט הנגרר. תיקון לצורך הנדרשים והחלפים

  זה. להסכם (העבודה

 ולאחר התיקון במהלך ן,תיקו ינלפ תמונות יצרןה ישלח שמאי ללא בתביעות .4.2.1.5

  בקר. דרישת לפי ו/או הנגרר תיקון

  והדבקות חלקים צביעת .4.2.2

 מטעמו משנה קבלן אצל או הספק אצל יבוצעו צבע ותיקוני חלקים צביעת .4.2.2.1

   ענבל. ע"י מאושר

 את תספק ענבל הספק. ע"י תבוצע אחרת הדבקה כל או לוגו הדבקות – הדבקות .4.2.2.2

  המדבקות.

 השירותים הזמנת 4.3

 הבא: באופן יתבצע נגרר תיקון לבצע אישור
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 את הספק( של במחשב שתותקן ענבל )מערכת הממוחשבת למערכת יזין הספק .4.3.1

 (העבודה )מודל 'ב בנספח ראה הנגרר. תיקון לצורך הדרושים והחלפים העבודות

 .זה להסכם

 לעומת כיום הקיים העבודה תהליך לגבי הדרכה יקבלו הזוכים המוסכים כי מובהר .4.3.2

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

  האופציות. לשתי בהתאם להיערך המוסכים ועל

 הוראת או עבודה, הזמנת ללא שיתבצע תיקון בעבור כי מודגש לעיל לאמור בהתאם .4.3.3

  תמורה. כל תשולם לא עבודה,

 חוזרים תיקונים 4.4

 צריך הזוכה הספק שמאי ו/או הבקר לדעת שבו במקרה כי מובהר ספק הסר למען .4.4.1

 כל ללא וזאת החוזר התיקון של בביצועו הספק מחויב יהיה חוזר, תיקון לבצע

 תיקון אם לשאלה ביחס מחלוקת של במקרה כי בזאת, מובהר נוספת. תמורה

 על מקובל יהיה אשר בורר, להכרעת המחלוקת תועבר חוזר", "תיקון הינו מסוים

 טענה, כל על בזאת מוותר הזוכה והיצרן ומכרעת סופית תהא וקביעתו הצדדים שני

  בעניין. תביעה או דרישה

 לאשר, המקצועי, דעתם שיקול פי על רשאים, ענבל מטעם המקצועיים הגורמים .4.4.2

 תיקונים על ולהורות בסיומה או יצרןב העבודה במהלך תיקונים לדחות או לשנות

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

  להלן. כמפורט הזמנה באמצעות

  היינו, אחר, ספק אצל חוזר תיקון לבצע ואחרות כאלו מסיבות יידרש נגררו במידה .4.4.3

 את שביצע לספק הודעה כך על תינתן הראשון, התיקון את שביצע הספק אצל לא

 תינתן האמור, אף על החוזר. התיקון בעלות יחויב וןהראש והספק הראשון התיקון

 שלו יצרןל הנגרר את חשבונו על לגרור אפשרות הראשון התיקון את שביצע לספק

 במרחק יצרןל תעשה שהגרירה לכך בכפוף וזאת החוזר התיקון את בעצמו ולבצע

 תהיה ושלא ברכב החוזרת התקלה אירעה בו מהמקום ק"מ 60 על עולה שאינו

  לעיל. שנקבע כפי תיקון לביצוע הזמנים מלוח סטייה

 ללא חוזר "תיקון המילים בציון לעיל, כמצוין הזמנה תימסר חוזר לתיקון .4.4.4

 הראשון. התיקון בוצע בו יצרן באותו יתבצע החוזר שהתיקון ככל תמורה",

 לקוי: מתיקון כתוצאה תוצאתי נזק 4.5

 תיקון בעקבות אי,השמ ו/או הבקר לדעת שבו במקרה כי מובהר ספק הסר למען .4.5.1

 וזאת התיקון של בביצועו הספק מחויב יהיה לרכב, נוסף נזק נגרם היצרן של לקוי

 אם לשאלה ביחס מחלוקת של במקרה כי בזאת, מובהר נוספת. תמורה כל ללא

 יהיה אשר בורר, להכרעת המחלוקת תועבר תוצאתי", "תיקון הנו מסוים תיקון
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 בזאת מוותר הזוכה והספק ומכרעת ופיתס תהא וקביעתו הצדדים שני על מקובל

  זה. בעניין תביעה או דרישה טענה, כך על

 תוצאתי נזק בעקבות תיקון לבצע ואחרות כאלו מסיבות יידרש נגררו במידה .4.5.2

  המחויבים. בשינוים לעיל .4.4 סעיף יחול לקוי מתיקון כתוצאה

 נוסף נזק 4.6

 הקשור נוסף נזק ברכב והתגלה ענבל רצון לשביעות שוחרר הנגררו הנגרר תיקון הסתיים

 בתאונה קשור אולם הקודם, בתיקון קשור הוא ואין לתקנו הורה לא ענבל שמאי ואשר בתאונה

  התיקון. השלמת לשם לחו"ד תוספת יוציא ענבל מטעם שמאי ,יצרןל הנגרר נכנס בגינה

  נההמש ספק ו/או היצרן ידי על המבוקשים השירותים מתן 4.7

 מרכב תיקוני שאינם השירותים )כלל הנלווים השירותים את יספק שהיצרן מנת על .4.7.1

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

 הינו המשנה ספקש ובלבד "(המשנה ספק" )ולהלן: אחר  ספק עם משנה התקשרות

 ובין היצרן בין תוקף בר הסכם ויהיה בדין כהגדרתו התחבורה משרד מורשה ספק

 הבאים: בתנאים יעמוד המציע מטעם המשנה ויצרן המשנה ספק

 . התחבורה משרד מטעם מורשה יהיה המשנה ספק .4.7.1.1

 לא של נסיעה במרחק -זה סעיף לעניין )סמוך יצרן סמוך יהיה המשנה ספק .4.7.1.2

  ק"מ(. 5 -מ יותר

 ע"י בכתב, מאושר, יהיה המשנה ספק כי לדרוש עת בכל רשאית המזמינה .4.7.1.3

 הזוכה המציע מטעם המשנה ספק את המזמינה אישור בעצם אין המזמינה.

 המציע של אחריות ו/או עילה ו/או טענה בכל גריעה ו/או וויתור משום

 בכל אחרת. התחייבות וכל זמנים קנסות, לרבות המזמינה כלפי הזוכה

 באחריות ונושא בעצמו השירות את שנתן כמי היצרן ייחשב ור,כאמ מקרה

 טיפול וכל אחר באמצעות בפועל בוצע אם גם שניתן, השירות בגין המלאה

 עצמו. היצרן על החלים ובזמנים בתנאים יהיה משנה ספק באמצעות

 כי: מובהר .4.7.1.4

 ספק ידי על נספחיה על זו פנייה עפ"י התחייבות כל הפרת .4.7.1.4.1

 הספק כלפי והסעדים האחריות אמלו את תחיל המשנה

 זה. בעניין טענה כל תעמוד לא ולספק

 חוזה הצגת הכוללת בכתב, מהספק לדרוש רשאית המזמינה .4.7.1.4.2

 ספק של ורישיונות ההתאגדות מסמכי בניהם, ההתקשרות

 המשנה. ספק את לא, או תאשר והמזמינה המשנה
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 הספק שיספק מהשירותים חלק באספקת אין כי מובהר .4.7.1.4.3

 פי על הספק של מאחריותו לגרוע כדי המשנה, ספק באמצעות

 במלואה האחריות מקרה ובכל דין לכל ובהתאם זה הסכם

  .הספק על הינה

 פי על לענבל השירותים מתן לצורך  כי מודגש, ספק הסר למען .4.7.1.4.4

 מוסכים עם להתקשר רשאי אינו יצרןה נספחיה, על זו הזמנה

 התחבורה. משרד מורשי שאינם

 להתקשרות להסכים שלא הזכות הלעצמ שומרת המזמינה .4.7.1.4.5

 חובה ו/או צורך כל ללא וזאת מטעמו משנה  ספק עם המציע

 בכלל לעמוד מחויב יהיה והיצרן לכך הסבר ליתן

   נספחיה. על זו הזמנה לפי התחייבויותיו

 לעשות הזוכה למציע המזמינה אישרה לא ספק, הסר למען .4.7.1.4.6

 משנהה ספק את להחליף ממנו ביקשה או משנה ספקב שימוש

 אחריות גריעת משום בכך אין שהיא, סיבה מכל באחר,

 מכך. המשתמע כל על ,יצרןמה

  המשנה  ספקל המזמינה תשלום ואי קיזוז אי .4.7.2

 המשנה ספקל והתשלום המזמינה מעת תשלום כל יקבל לא המשנה  ספק .4.7.2.1

  בלבד. היצרן ידי על יתבצע

 ו/או מסחריים יחסים כל קיימים יהיו ולא אין והמזמינה המשנה ספק בין .4.7.2.2

  משפטיים.

  כלליות הוראות 4.8

 ואין כלשהו מינימאלי בהיקף שירותים להזמנת מחויבת אינה המזמינה כי יודגש .4.8.1

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

  .ענבל ע"י שירותים

 יצרן באמצעות מסוים לנגרר הנדרשים התיקונים כל את לבצע מתחייבת אינה ענבל .4.8.2

 אורך לכל מסוים ליצרן התיקונים ביצוע לצורך נגרר להצמיד התחייבות אין )קרי אחד

 לכל תיקון כל ביצוע לצורך הנגרר את להפנות רשאית תהא ענבל ההתקשרות(. תקופת

 לצרכיה בכפוף עת, בכל לנכון, שתמצא כפי רעי בכל במכרז, זוכה כיצרן שיוכרז יצרן

 מלא טיפול ולטפל הנגרר את לקבל חייב יהיה והספק הבלעדי דעתה שיקול פי ועל

  נספחיו. על המכרז להנחיות ובהתאם מטעמה מי ו/או ענבל להנחיות בהתאם

 דעתה שיקול לפי ענבל, רשאית תהא המכרז, נשוא המבוקשים השירותים במסגרת .4.8.3

 משומשים ו/או חלופיים ו/או מקוריים חילוף בחלקי להשתמש יצרןל רותלהו הבלעדי,

 בצו זה מונח כמשמעות , והתאמה איכות בדרישות העומדים תעבורה מוצרי שהינם
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 את יבצע הספק .1988-תשמ"ח ,הכלכלית התחרות לחוק ב50 סעיף לפי שפורסם

 היבואן ו/או היצרן להוראות ובהתאם בכפיפות זה מכרז נשוא והשירותים העבודות

 מטעמה. מי ו/או לענבל בכתב יוגש זה בסעיף האמור על ערעור .הנגרר של

 השירותים בביצוע הכרוכים והאישורים התיקון הוראת ההתקשרות, תקופת בכל .4.8.4

 לענבל ומהספק לספק מענבל יועבר וכד'( חריגות בודותע אישור בחלפים, שימוש )כגון

 הממוחשבת המערכת באמצעות השירותים למקבלי ו/או

 המבוקשים השירותים מתן זמינות 4.9

 מתחייב כן, כמו השירותים. מקבלי של בנגרר לטיפול עדיפות לתת מתחייב הספק .4.9.1

 ו/או השמאי אישור ממועד שעה מחצי יאוחר לא יחל ברכב/ים בפועל הטיפול כי הספק

  התיקון. ביצוע לתחילת ענבל בקר

  מיד יחלו העבודות העבודות, לתחילת אישור ענבל מטעם שמאי נתן .4.9.2

 ובמידה בענבל המקצועי האגף ידי על תימדד היצרן אצל בתיקון הנגרר שהיית משך .4.9.3

  כדלהלן: ,יצרןב השהייה משך של חישוב יבוצע יתר שהיית של

 מקבלת בפועל רכב שהיית זמן משך חישוב ידי לע תחושב היצרן אצל היתר שהיית .4.9.4

  תוקן. הנגרר כי יצרןמה עדכון לקבלת ועד הנגרר תיקון תחילת על אישור

 )ללא העבודות כל עלות  סך חישוב ידי על נקבע היצרן אצל הנגרר לשהיית התקן זמן .4.9.5

 שעת מחיר חלקי 2 חלקי הנגרר צביעת עבודות עלות + (הנגרר צביעת בגין עלות

 לתוצאה עבודה. שעות מספר הינו שמתקבל הסכום להסכם. בהתאם ודההעב

 ימי למספר מתורגמות השעות כאשר שעות( 8.5) נוסף עבודה יום יתווסף שמתקבלת

  .הנגרר תיקון לצורך הנדרשים הימים מספר את המשקפים עבודה

 בהן ישראל ומועדי שבת שישי, מדדו: לא הנגרר שהיית זמן וחישוב תקן זמני בחישוב .4.9.6

  עבודה. אין

 שנמדד תקן מזמן שווה או קטן היצרן אצל רכב שהיית זמן סך תקין: יעד הגדרת .4.9.7

 שנבדקו. באירועים שנמדד התקן מזמן שחורג זמן חריג: תקן זמן שנדבקו. באירועים

 (Z): בימים היצרן אצל היתר שהיית זמן משך לחישוב הרלוונטית הנוסחה להלן .4.9.8

  בפועל: בימים הנגרר שהיית זמן משך חישוב .4.9.8.1

A – תוקן". הנגרר כי יצרןמה עדכון "קבלת הפעילות דיווח ושעת תאריך 

B – הנגרר תיקון תחילת על אישור "קבלת הפעילות דיווח ושעת תאריך." 

X – בפועל בימים היצרן אצל הנגרר שהיית זמן משך. 

𝑋 =
𝑨 − 𝑩

𝟖. 𝟓
 

  היצרן אצל הנגרר לשהיית בימים תקן זמן חישוב .4.9.8.2

C – הצבע מרכיב ללא העבודות כל עלות סך 



 
 
 
 

 
לנגררים של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי מורכבים  תיקון נזקי תאונות דרכיםלמתן שירותי  מכרז פומבי

 28/2020הליך מס'  – הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
 

  

 
 חתימת המציע:____________
 57 
  

 

D – הנגרר צביעת עלות סך 

E – מע"מ כולל במכרז זכייה עבודה שעת עלות 

Y – 'היצרן אצל הנגרר לשהיית תקן זמן להלן - עבודה ימי מס  

 

𝐘 =

𝑪 +
𝑫
𝟐

𝑬 + 𝟖. 𝟓

𝟖. 𝟓
 

 (Z) בימים יצרןב היתר שהיית זמן משך חישוב .4.9.8.3

𝒁 = 𝐗 − 𝐘 

 

 בלבד יצרןב התלויים מגורמים כתוצאה נוצרה אשר ,יותר ארוכה שהייה של במקרה .4.9.9

 הכל בכולן, או הבאות מהדרכים באחת לפעול רשאית ענבל (,היתר" "שהיית )להלן:

   הבלעדי: דעתה שיקול לפי

 )להלן: ערך שוות ברמה או ביצרן השוהה נגררה מסוג חלופי נגרר לשכור .4.9.9.1

 היתר. שהיית תקופת כל למשך וזאת יצרןה חשבון על (החלופי" נגררה"

 החלופי נגררה השכרת עלות את לקזז ענבל רשאית תהא זה במקרה

  הספק. זכאי יהיה לה מהתמורה

  הבא: בדרך קנסות להטיל .4.9.9.2

 ₪. 250 של בסך קנס ממנו חלק ו/או שלם עבודה יום עבור .א

  . ₪ 500 של קנס ממנו חלק ו/או נוסף יום כל בורע .ב

 ליצרן. הנגרר כניסת ממועד שעות 24 הינו זה סעיף לעניין יום,

 שעתון. חישוב לצורך אחד כתיקון יחשבו חוזרים תיקונים כי בזאת מובהר .4.9.9.3

 הבאים: התנאים בהתקיים יחול לא .4.9.9 סעיף .4.9.10

 )כגון ביצרן תלוי אינו אשר גורם לאור התקיימה היתר שהיית .4.9.10.1

 תואמים ואינם שסופקו ו/או סופקו שלא חילוף חלקי ענבל, מטעם שמאי

  וכו'(.

 ענבל. של ובכתב מראש באישור התקיימה היתר שהיית .4.9.10.2

 )חג, בספק קשור ושאינו שבדין מעניין כתוצאה נגרמה היתר שהיית .4.9.10.3

 וכו'(. חירום מצב כללית, שביתה

  חירום במצב שירות 4.10

לפי העניין, בתוך , ת זמין לביצוע השירותים המבוקשיםלהיו הספקבהינתן מצב חירום על 

 פרקי זמן שייקצבו על ידי המזמינה לפי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי. 
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שעות.  3מובהר כי אלא אם נאמר אחרת ביצוע הערכת נזקים במצב חירום ייעשה תוך 

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

שעות מהרגע  3ית נגישות למקום האירוע ולהגיע תוך הרפרנט בענבל כי קיימת בעי

 שמתאפשרת גישה למקום האירוע. 

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

ידה בלבד. אין באמור בכלי התקשורת ו/או בכל מקום אחר, לרבות כל מקום שבדין, כי הוכרז 

 מינה והמציע מוותר וויתור מוחלט על כל טענה בעניין זה.צו חירום משום חיוב המז

  מידע מערכות ידי על הנתמך העבודה מודל 4.11

 מובאים שעיקריו, הנתמך על ידי מערכות המידע של ענבל העבודה מודל - כי מבהירה ענבל

העבודה  מודלהוראות  כללמלא אחר  מחויב, יהיה ספק. מובהר כי ה'ב להסכם זה בנספח

  ידי מערכות המידע של ענבל.הנתמך על 

 חוץ עבודות 4.12

 ,קדמי מערך כיוון חשמל עבודות ,מיזוג עבודות ,מכונאות עבודות :הכוללות חוץ עבודות על

 :הבאים הכללים יחולו ,מוסמך מכון הדורשת בדיקה וכל 309 בדיקת ,אחורי מערך בדיקת

  .המתאימה הרישוי תעודת ובעל מוסמך מכון מוסך/ב ורק אך תעשה חוץ עבודת .4.12.1

  .אלה עבודות בגין טיפול לעמלת זכאי לא הזוכה המציע .4.12.2

  מחשוב דרישות 4.13

 :הבאות המחשוב בדרישות ההתקשרות תקופת בכל לעמוד מתחייב הספק

 ממערכות אחת את בפועל ההתקשרות תקופת בכל ויתחזק יפעיל יחזיק, הספק .4.13.1

 להלן: כמפורט המחשוב

 ;8GB של מינימום זיכרון עם PC מחשב .4.13.1.1

 עדכני; כרום גוגל או ומעלה INTERNET EXPLORER 11 אינטרנט: דפדפן .4.13.1.2

 שוטף; באופן ומעודכנת מותקנת וירוס אנטי תתכנ .4.13.1.3

 ;MB 10/1 של מינימאלי בקצב מהיר לאינטרנט חיבור .4.13.1.4

 דרך השתלטות תוכנות התקנת באמצעות טכנית לתמיכה אפשרות .4.13.1.5

  בלעדי;ה דעתה שיקול פי ועל ענבל הנחיות פי על הכל נטרנט,האי

 כילצור עצמו המחשוב לרבות הנדרשות המחשוב תשתיות כל עלות כי בזאת, מובהר .4.13.2

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

 בלבד. הספק חשבון על יהיו וכו'( )בזק לספקים שוטפת ותקשורת סורק וירוס,

 לצורך נדרש שהדבר שתמצא וככל תהדע שיקול פי על רשאית, תהא ענבל כי מובהר כן  .4.13.3

 המחשוב מערכות את לעדכן ו/או נותלש תתקשר, עמו לספק להורות השירותים, מתן
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 )כהגדרתה הממוחשבת במערכת שדרוגים תואמות שתהיינה מנת על אצלו המותקנות

 בלבד. הספק חשבון על ייעשה כאמור עדכון ו/או שינוי שיהיו. במידה להלן(,

 ,נדרש שהדבר שתמצא וככל דעתה שיקול פי על רשאית, תהא ענבל כי מובהר כן .4.13.4

 מידע מערכת באמצעות יתבצעו עמה השוטפים העבודה שקשרי לספק להורות

 )להלן: ענבל ידי על שתסופק כרום / INTERNET EXPLORER מבוססת ממוחשבת

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

  הבאים:

לת כל הנתונים והמסמכים הנדרשים על מנת לספק את קב .4.13.4.1

  הספק.השירותים להם התחייב 

במהלך  וכל עדכון שוטף אחר הנדרש הערכות סיכון בקשות, הזנת .4.13.4.2

 הטיפול בתיק התביעה.

 סריקת כל המסמכים הנלווים הנדרשים, בהתאם לדרישות ענבל . .4.13.4.3

הזנת תכנית עבודה המבוססת על מק"טים ושעתונים )שישלפו  .4.13.4.4

קבלת אישור לביצוע עבודה והתחשבנות, הזנת נתוני  לצורךמהמערכת( 

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

 בתביעה בהתאם לדרישות ענבל.

 הנגררסריקת כל המסמכים הנלווים הנדרשים וצירוף תמונות  .4.13.4.5

 פני ואחרי תיקון בהתאם לדרישות ענבל .ל

 על אצלו, המצויות המחשוב מערכות את לשדרג מהספק לדרוש הזכות שמורה ענבלל .4.13.5

 מיום ימים 10 בתוך הנדרש, למינימום לפחות ישדרגן, והספק הספק של חשבונו

 זו. דרישה

 כללי 4.14

איכות  ניטורתוך  לנגררים רשאית לבקר ולפקח על השירותים הניתנים  תהיה נבלע .4.14.1

 :השירות וניתוח הפעילויות השוטפות. להלן הנושאים העיקריים המנוטרים

 נגרר לתיקון   כניסת של ממוצעת עלות .4.14.1.1

 /טיפול. תיקון למטרת השירות במרכזנגרר  שהיית זמן ממוצע  .4.14.1.2

 .חס עלות העבודה מול עלות החלפיםי  .4.14.1.3

 .חוזרים תיקונים  .4.14.1.4

הגיע  נגררמשך זמן העברת הצעת תיקון ראשונית מנקודת הזמן בה   .4.14.1.5

 .יצרןל

 .שביעות רצון הלקוחות .4.14.1.6

 שיקול פי על בקרהמדדי  להוריד/ להוסיף הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית ענבל

כל עניין שיעלה, שאינו מופיע במפורש במכרז על נספחיו או בהסכם על . דעתה
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 מטעם שמאי או בענבל המקצועינספחיו בכל עניין מקצועי יובא להכרעת האגף 

  ומחייבת. סופית תהא בעניין והכרעתם עניין לפי -ענבל

בתחום המקצועי,  לספקים הבהרות/הנחיות לעת מעת להוציא רשאית תהיה ענבל .4.14.2

תהליכי עבודה, מדדים ועדכונים ומרכזי השירות יחוייבו לפעול בהתאם 

 להבהרות/הנחיות הללו.

 מהמציע, המבוקשים השירותים היקף את להרחיב או לצמצם לענבל שמורה הזכות .4.14.3

 .הבלעדי דעתה שיקול ולפי לצרכיה בכפוף

 ועובדיו צוותומעמד הספק,  .5

זה יהא ויפעל הספק  הסכםעל פי  המבוקשים השירותיםביצוע כל ב, כי אתמובהר ומוסכם בז 5.1

לענבל יחסי עובד  וצוותוכקבלן עצמאי ובלתי תלוי לכל דבר וענין ואין ולא יהיו בין הספק 

או בגין כל קשר הקיים בניהם. הספק /ו הספק והצעת לו הנספחים, זה הסכםומעביד בגין 

מיחסי עובד  יםו/או חובה כלשהם הנובע פטורה מכל אחריות תהאענבל  כי אתבז מצהיר

-ומעביד, לרבות במקרה בו יפורשו היחסים בין הצדדים, על ידי ערכאה כלשהי, כיחסי עובד

 מעביד.

שא וישלם עבור עצמו, צוותו ועובדיו את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל יהספק י 5.2

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

השירותים  ו/או עקב קבלת  מתןשיגיעו ממנו במישרין או בעקיפין על פי הוראות כל דין עקב 

 תמורה בגינן.

מו ובכל התשלומים ו/או כל אדם הקשור עעובדיו ו צוותושא במלוא שכרם של יהספק י 5.3

הסר ספק מובהר ומוסכם המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל דין. למען 

תשלום ו/או החל עליהם על פי כל  כלבזה כי ענבל לא תישא ולא תהא חייבת בשום אופן ב

תחויב ענבל בתשלום כלשהו לספק לרבות צוותו ועובדיו ו ובמידה לעיל האמור אף עלדין. 

וי , יחזיר לה הספק וישפה אותה שיפלספק בעקיפיןאו /ו במישרין הקשורו/או לכל אדם אחר 

 בקשרל הסכומים שהיה על ענבל לשלם כ בגיןהתשלום  דרישת עםמלא וללא כל סייג מיד 

 (."ההחזר"עם עניין זה )להלן: 

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

 על ידו כאמור בהסכם זה. שיינתנו השירותים

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע  5.5

, עובדיו, קבלן המשנה ו/או כל הקשור אליו, במישרין ו/או בעקיפין לצוותוממנו על פי כל דין 

ובכל הקשור בנתינת השירותים המבוקשים ו/או כתוצאה מהם והוא מתחייב בזאת 

בלתי מותנית, לשפות את ענבל, מיד עם דרישתה הראשונה, שיפוי התחייבות בלתי חוזרת ו

ו/או כל מי מטעמו בעניין  שלוחיומלא בגין כל תביעה ו/או דרישה הקשורה עם עובדיו ו/או 

 מעביד ו/או כל עניין אחר.  -זה ו/או בעניין יחסי עובד
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 שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים .6

עובדיו ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או ו צוותו כי באחריותו כןו סודיות עלהספק מתחייב לשמור  6.1

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

, לרבות להם ייחשף אשרמסמכים ו מידע וכל נתונים, שיחות, פה בעלאו /ו בכתב לחומר הנוגע

העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי ענבל ובין שהוכנו על ידי הספק ו/או עובדיו 

 ובקשרכל ידיעה ומידע שהגיעו אליהם עקב  סודיות על, וכן לשמור ולעיל בהזמנהכהגדרתם 

ולא למסור ידיעה ו/או ידיעות ו/או מידע כאמור לאדם שלא הוסמך  זהעם ביצוע הסכם 

י ענבל ולא יעשו בו שימוש תוך תקופת ביצועו, לפניה או לאחריה )להלן: קבלן על ידכ

 (. "המידע"

אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז',  כיהספק מצהיר שידוע לו  6.2

 .1977 -תשל"ז )סודות רשמיים( של חוק העונשין, סימן ה' 

בכתב ומראש של  באישורהמשנה שיעסיק,  , עובדיו, שליחיו, וקבלניצוותוהספק יחתים את  6.3

 זה. 6המטלות על פי הסכם זה, על הצהרת סודיות כמפורט בסעיף ענבל, לביצוע 

פי כל דין ינקוט הספק בכל אמצעי סביר כדי לשמור על כל מידע  עלמבלי לגרוע מאחריותו  6.4

וכדי למנוע  המבוקשים השירותים למתןומסמך המוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר 

לו זאת. כן יציית הספק לכל דרישה של ענבל בדבר  העיון בהם מכל אדם שענבל לא התיר

טחון נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ינקיטת אמצעי ב

 .האירוע קרותד עם יו/או למידע כאמור לעיל יודיע על כך הספק לענבל מ

הספק מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום ההסכם או בהפסקתו את כל המידע,  6.5

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

ולהשמיד כל חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע הסכם זה, כך שבידי ענבל 

כאמור  ידע לניהול הייעוץ שירותיוהנתונים הנוגעים לביצוע  ימצא העותק היחידי של המידע

 בהסכם זה על כל נספחיו.

מתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה  הספק 6.6

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

במסגרת  ואו עיסוק וצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידלהימצא, במישרין או בעקיפין, במ

 וו של קרוביי, ענייניומתן השירותים לענבל לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו עניינ

או לקרוב  וחבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של ואו קרוב של שהספקאו של גוף 

להגשת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן חלק בו, בהון המניות, בזכות  ושל

, ואו בפיקוח ו, או עובד העובד עמואו שותפ ואו מעסיק שהספקגם ענינו של לקוח, 

 (."עניין אחר"מיצגים/מייעצים/ספקים )להלן: 
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על ניגוד עניינים קיים או  לספקבכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע  6.7

במסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין  ואו עיסוק וי לעמוד בו בין מילוי תפקידעשו שהוא

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

 מהווה תניה יסודית בהסכם. זה בסעיףהאמור  6.8

 אחריות לנזקים: .7

"( יגרם לענבל נזקולחוד: "שא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )יכונו להלן ביחד יספק יה 7.1

ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל אדם 

ביצוע השירותים  עםו/או גוף הקשורים עימו במישרין או בעקיפין, עקב ו/או בקשר 

 המבוקשים. 

ות כלשהן הנובעות או כל גורם אחר הוצא/ויגרמו לענבל ו במידהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  7.2

או ממחדל כאמור,  , עובדיו, שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימוצוותומהספק, 

 מידלרבות נזק שיגרם כתוצאה ממחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב הספק לשפות את ענבל, 

 סכום, בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה להם כאמור.ה, במלוא תהדריש עם

וצאות, או התשלומים, שייעשו על ידי ענבל להבטחת זכויות ענבל על הספק יחולו כל הה 7.3

במקרה של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הספק, והספק מתחייב 

, בתוספת תהדריש עם מידלהחזיר לענבל וכל הוצאה שהוצאה על ידי ענבל לפי סעיף זה, 

 , החל ממועד הוצאת הסכומים. ל פי חוק באותה עתעריבית בשיעור המקסימלי שיותר 

 ביטוח  .8

מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים / עבודות אותם הוא  המציע הזוכה .8.1

, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לדוגמה: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח עבור ענבלמספק 

ביטוח עבודות אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, 

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

רכוש, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות, או כל ביטוח אחר, לפי העניין(, בגבולות 

אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל ויועסקו על 

קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם  ידי הספק

לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, או לוודא כי ביטוחיו יכללו 

 כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.

למעט ביטוח יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ) המציע הזוכה .8.2

תווסף כמבוטח נוסף, בכפוף ת ענבל חברה לביטוח בע"ממסוג עבודות קבלניות / הקמה(, 

 כמקובל באותו סוג ביטוח.  ענבללהרחבת שיפוי כלפי 

מתייחס לשירותים נשוא יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה, ה המציע הזוכה .8.3

 המשנה, כמבוטחים נוספים.  וכן כל הקבלנים וקבלני ענבליכלל תההתקשרות, 

יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל סעיף  המציע הזוכה .8.4

 )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(.  הועובדי ענבלויתור על זכות התחלוף / השיבוב כלפי 
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או העתקי אישור על קיום ביטוח  מהמציע הזוכהאת הזכות לקבל  הלעצמ תשומר ענבל .8.5

 מעת לעת ולפי דרישה. ,פוליסות

 זה. והסכם מכרזהאי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של  .8.6

 

 איסור העברת ו/או הסבת ההסכם על ידי הספק .9

או כל חלק ממנו ו/או כל זכות ו/או התחייבות /ואין הספק רשאי להעביר או להסב הסכם זה  .9.1

המפורשת של ענבל  ההסכמתל בכפוף ורק אךהכלולים בהסכם זה ו/או הנובעים ממנו, אלא 

 בכתב ומראש. 

שאר הספק אחראי כלפי ענבל לביצועו של הסכם יהיה ויקבל הספק מענבל הסכמה כאמור, י .9.2

 זה עד לסיומו.

 התמורה .10

המבוקשים ותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיו של הספק כלפי  השירותיםתמורת ביצוע  .10.1

הספק המחיר החתומה אותה הגיש  בהצעתענבל תשלם ענבל לספק תמורה כמפורט 

 במסגרת המכרז.                                

, זה הסכם לפי הספק של התחייבויותיו כל למילוי סופית תמורה מהווה"ל הנ התמורה .10.2

 כלל את בתוכה כוללת התמורה. נוספת תמורה לכל זכאי הספק יהיה לא לכך ופרט

זכאי לקבל כל תשלום או הטבה אחרת  היהלא י והספק הספק של האפשריות הוצאותיו

 מוצר, לרבות תשלומים בעד הוצאות נסיעה, המבוקשים שירותיםאו נוספת בשל ביצוע ה/ו

או של צד ג', טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיוצא באלה  -ו/או שירות ל

 בעניין זה.והספק מוותר וויתור מוחלט בגין כל טענה ו/או עילה ו/או דרישה 

במידה ותמומש אופציית תקופת ההארכה כאמור בהסכם על נספחיו, התמורה לעיל תהיה  .10.3

שנים מיום חתימת ההסכם.  3צמודה לשינויי במדד בין המדד היסודי למדד הידוע בתום 

 המדד היסודי הוא המדד הידוע לתאריך החתימה על ההסכם.

קות ופירות המתפרסם על ידי המונח "מדד" משמעו מדד המחירים לצרכן הכולל יר .10.4

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי כל גוף או מוסד 

 רשמי אחר, או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו".

 מיום אישור החשבון בענבל.  30התמורה יהא שוטף +  תשלום .10.5

 וסיום ההתקשרות ההתקשרותתקופת  .11
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 ההתקשרות תקופת 11.1

תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהיה מיום חתימת המזמינה על הסכם 

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

 ההתקשרות תקופת להארכת אופציה 11.2

 ,נוספים חודשים 24לתקופה של עד  ההתקשרותענבל רשאית, אך לא חייבת, להאריך את 

 ספקוזאת ע"י מתן הודעה ל צרכיהלו הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף, מלא או חלקי באופן

ימים לפני תום תקופת ההסכם כאמור )להלן:  30על רצונה להאריך את ההתקשרות, בכתב

המוארכת יחולו על הצדדים כל  ההתקשרות"(. בתקופת תקופת ההתקשרות המוארכת"

 הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים. 

 את להביא רשאית תהא ענבל כי בזה מוסכם, עילל 11.2-ו 11.1 בסעיף האמור אף על 11.3

 .ומראש בכתב ימים 10 של מוקדמת בהודעה, שהיא סיבה מכל, סיום לידי ההסכם

 אחריות ופטור מאחריות .12

מוסכם בזה כי לספק אין ולא יהיו כלפי ענבל כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה ו/או תביעה והספק 

במפורש בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל של ענבל ו/או הנהלתו ו/או עובדיו  בזאתמוותר 

 בביצוע התפקידים המוטלים עליהם, ובלבד שפעלו בתום לב ובמסגרת תפקידם.

 ניכוי במקור .13

הספק ימציא לענבל, עם חתימת הסכם זה, אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי 

"( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה אישור מס הכנסה)להלן: " במקור או פטור הימנו

תקפים מעת לעת עד לתום תקופת ההסכם. בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת ההסכם 

תהא ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או מכל 

 סכום כסף שהיא חייבת בתשלומם לספק.

 ול או סיום ההסכםהפסקה, ביט .14

ענבל בלבד תהא רשאית לבטל ו/או להפסיק ו/או לסיים את ההסכם עם הספק, וזאת בכל  .14.1

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.ועת שתמצא ענבל לנכון מכל סיבה שתראה בעיניה 

 מראשביטול ההסכם ו/או הפסקתו ו/או סיומו על ידי ענבל יעשו על ידי מתן הודעה לספק  .14.2

 לאחר מתן ההודעה.  מיםי 10ובכתב ויכנסו לתוקף 

לעיל, כל חשד לכוונה ו/או מעשה פלילי ו/או לא אתי ו/או שיש  14.2האמור בסעיף  למרות .14.3

 שלוחיובו לגרום נזק לענבל, הקשור במישרין ו/או בעקיפין לספק ו/או מי מעובדיו ו/או 

 .ו/או מי מטעמו, יביא לסיום ההסכם במועד בו תקבע ענבל
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 שהשירותיםזכות לבטל את ההסכם כל זמן  כל תהיה לאבמפורש, כי לספק  אתמובהר בז .14.4

 המבוקשים טרם הושלמו, והכל לפי קביעת ענבל ואישורה על כך בכתב.

 כחמתחייב לספק את השירותים המבוקשים באמצעות הכלים, המקום, המיקום,  הספק .14.5

למתן השירותים המבוקשים.  ידו-האדם, התעודות והאישורים )בתוקף( אשר הוצעו על

ימים מיום הידיעה על שינוי זה  3הספק מתחייב להודיע לענבל על כל שינוי כאמור בתוך 

 ו/או על הצפי לשינוי זה. 

לחובות הספק כלפי ענבל עפ"י הסכם זה, בוטל או הופסק ההסכם כאמור לעיל,  בכפוף .14.6

על ידו עד לביטול ו/או  שבוצעו המבוקשים מהשירותיםתשלם ענבל לספק בעד אותו חלק 

לסילוק סופי, גמור ומוחלט של כל התמורה הכספית המגיעה  יחשב זההפסקת ההסכם ו

 לספק על פי הסכם זה ו/או בקשר אליו.

השתמשה ענבל בסמכות או בזכות כלשהי מאלו שהוקנו לה בהסכם זה וסיימה או ביטלה  .14.7

או מקצתו(, לא תהיה לספק את ההסכם )כולו או מקצתו( או הפסיקה את ביצועו )כולו 

עילת תביעה כלשהי נגד ענבל, והספק לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לקבל פיצוי או תשלום 

כלשהו בעד כל נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מכך, פרט לתמורה בעד 

שבוצעו על ידו עד למועד סיום ו/או ביטול ו/או הפסקת ההסכם,  מהשירותיםאותו חלק 

 הכל לפי המקרה.

מבלי לגרוע מזכויותיה של ענבל לפי הסכם זה תהיה ענבל רשאית וזכאית בכל אחד  .14.8

המבוקשים  השירותיםמהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, למסור את המשך ביצוע 

 ובמסמכים השונים שנעשו על ידי הספק.  תוכניותלאחר ולהשתמש ללא הגבלה ב

לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של  כאמור 14למען הסר ספק אין באמור בסעיף  .14.9

על פי  התחייבויותיוענבל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין בכל מקרה בו יפר הספק את 

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

הפרת ההסכם על ידי , לא יחולו במקרה של זה הסכםהזכויות המוקנות לספק על פי 

 הספק.

את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם  להמחותתהיה זכאית להעביר ו/או להסב ו/או  ענבל .14.10

 זה בכל עת וללא הסכמת הספק. 

מידע, מסמך, נייר, הליך, פרוצדורה ו/או כל עניין אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין  כל .14.11

לואם לענבל ולה בלבד. במסגרת לשירותים המבוקשים נשוא הסכם זה, יהיו שייכים במ

 זו הספק מתחייב להעביר כל מידע לענבל, ככל שתבקש, בכל מסגרת זמן. 

 שונות .15
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ל פי עבמקרה מסוים, או במקרים מסוימים, בזכויותיה  תשתמשבמקרה שענבל לא  .15.1

יתור ענבל על זכויות אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא והסכם זה לא יחשב הדבר כו

 שיקרו לאחר מכן.לגבי מקרים 

 זכות במתןמבלי לגרוע מזכויות ענבל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, רשאית ענבל,  .15.2

, לקזז כנגד כל סכום שהספק חייב ו/או יהיה חייב לה ו/או על פי הסכם זה לספק שימוע

 ו/או על פי כל דין, כל סכום אשר יגיע לו מענבל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

הינם תנאים   12 -ו 10, 9, 8 ,7 ,6, 5, 4, 3, 2התנאים הקבועים בסעיפים  - יסודית הפרה .15.3

 יסודיים.

 משלוח הודעות .16

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

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

 רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

 שיפוט סמכות .17

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

 .בלבד יפו-אביב-תלאו /ו המרכז
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