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 .1פרק  - 1כללי
 .1.1רקע
 .1.1.1ענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה (להלן" :ענבל"
ו/או המזמינה") ,פונה בזאת לקבלת הצעות במכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום
שמאות הרכב עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח
בע"מ (להלן" :מסמכי המכרז" ו/או "המכרז").
 .1.1.2ענבל ,מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה של ממשלת ישראל (להלן" :הקרן"
ו/או "הקרן הפנימית") ,הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל.
ענבל מספקת שירותי ייעוץ וכיסוי ביטוחי ושירותים פיננסיים שונים עבור ממשלת
ישראל והגופים שבשליטתה ומשמשת כזרוע ביצועית של הממשלה במגוון פעילויות
ביטוחיות ופיננסיות.
 .1.1.3במסגרת תפקידה של ענבל כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ,היא אמונה
על מתן כיסוי ביטוחי לרכבים שבבעלות הממשלה או באחזקתה .כחלק ממתן שירותי
הכיסוי הביטוחי ,ענבל זקוקה לשירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב לצורך הערכות
שונות בתחומים כאמור ,הן מבחינת נזקים כתוצאה מתאונות דרכים והן בתחומי
הרכב -כללי.
 .1.2מטרת ההתקשרות וקהל היעד
במסגרת טיפול בתביעות קסקו ,שיבוב וצד ג' רכב דרושים למזמינה שירותי ייעוץ בתחום
שמאות הרכב לצורך בקרה ,בדיקת נזקים והערכות שונות הן מבחינת נזקים כתוצאה
מתאונות דרכים והן בתחומי הרכב -כללי .לצורך כך מבקשת המזמינה להתקשר עם שמאי
רכב בעל ידע ,מומחיות וניסיון כמפורט בהליך זה.
 .1.3מספר המציעים הזוכים
 .1.3.1בכוונת המזמינה להתקשר עם מציע זוכה אחד .
 .1.3.2על אף האמור לעיל מובהר כי המזמינה אינה מתחייבת למספר מציעים זוכים מסוים
והמספר ייקבע בהתאם לצרכיה ושיקוליה בלבד ,הן בטרם החתימה על ההסכם והן
לאחריו .למזמינה שמורה הזכות להגדיל את מספר המציעים הזוכים וזאת בהתאם
לצרכיה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .1.3.3על אף האמור לעיל ,ככל שיעלה הצורך על ידי ענבל ,אם בעזיבת מציע זוכה ,אם בשל
גידול הצרכים של ענבל ואם מכל סיבה אחרת ,למזמינה שמורה הזכות לפנות למציע
שהשתתף בהליך ,עמד בתנאי הסף ,ולא היה המציע הזוכה בהליך וזאת על מנת
להתקשר עמו למתן השירותים המבוקשים והכל בכפוף להסכמתו של המציע .יובהר
כי במקרים אלו תפנה ענבל אל המציע שדורג במקום הגבוה ביותר מבין המציעים שלא
זכו בהליך .מבלי לגרוע מן האמור ,אין באמור משום התחייבות של ועדת המכרזים
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לפעול כאמור לעיל ,ולענבל שמורה הזכות גם לפנות למציעים אחרים שעמדו בתנאי
הסף ובכל זמן נתון אחר והכל לשיקול דעתה הבלעדי ולפי צרכיה
 .1.3.4הגדרות
להלן מונחים מרכזיים במכרז:
מציע

שמאי רכב שהוא בעלים של משרד שמאות או שותף שווה בו ,בעל
תעודת הסמכה לשמאות רכב מטעם משרד התחבורה העומד בתנאי
הסף אשר הגיש הצעתו בהזמנה זו.

וועדת
המכרזים

וועדת המכרזים של ענבל.

ההזמנה

מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.

השירותים
המבוקשים

מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה כמפורט בפרק הטכני.

היועץ
המוצע

שמאי  ,העומד בתנאי הסף ואשר יש בידיו היכולת להעניק השירותים
המבוקשים כאמור במכרז זה.

המציע/ים
הזוכה/ים

מציע/ים שהצעתו/ם זכתה בהליך זה וענבל חתמה עמו/ם על ההסכם
המצ"ב והמסומן כנספח ב' להזמנה.

מצב חירום

מצב חירום שהוכרז בכלי התקשורת ו/או בכל מקום אחר וכן אושר על
ידי ענבל ככזה לרבות מצב חירום שהוכרז על ידי ענבל.

אתר ענבל

אתר האינטרנט של ענבל אשר כתובתוwww.inbal.co.il :

רפרנט
אחראי

הנציג המקצועי מטעם הקרן הפנימית ,האחראי על הטיפול בתביעת
נזק/פרויקט בתחום הרכב -וכן על ביצוע התשלומים בתחום זה.
הרפרנט מהווה הגורם המרכז את כל החומר הרלוונטי
לתביעה/פרויקט בענבל וישמש איש הקשר הישיר מטעם הקרן
הפנימית מול המציע הזוכה ומול היחידות הממשלתיות ,וזאת בכל
הנובע והקשור בשירותים שיינתנו מתוקף הליך זה.

אחראי
מקצועי
מטעם ענבל

מנהלת אגף תביעות רכב ורכוש ו/או כל מי שימונה מטעמה לצורך
ביצוע הסכם זה ותפעול העבודה השוטפת מול המציע/ים הזוכה/ים.

אחראית על עו"ד ורד גלאם ,אגף רכש ומכרזים -ענבל חברה לביטוח בע"מ
ההליך
המכרזי
מטעם ענבל
המוסכים

המוסכים אליהם מגיעים כלי הרכב לתיקונים.
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רכבי
משימה
מיוחדים

רכבים ממוגני ירי או כל כלי רכב שהוסב לצורך ביטחוני מיוחד.

מודל עבודה בקרה מקצועית על תיקוני תאונות דרכים מול המוסכים ע"י בקרים
מקצועיים כמוגדר בנספח .1
חדש
בקר מקצועי עובד  /נציג של ענבל אשר יבצע בקרה על דוחות הנזק ועל אופן תיקון
הנזק במוסך
 .1.4לוח זמנים במכרז
מועד

הפעילות

 14במרץ2021 ,

מועד פרסום ההליך
מועד אחרון לשאלות הבהרה
שאלות המציעים תוגשנה בכתב באמצעות הדואר
האלקטרוני  ,m0221@inbal.co.ilוזאת עד למועד
האחרון לשאלות הבהרה כמפורט בסעיף זה .ענבל
תפרסם התשובות לשאלות ההבהרה ,ככל שיוגשו,
באתר ענבל .מובהר בזאת כי רק הבהרה ו/או שינוי
ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת ו/או תשובה
אשר ייערכו ע"י ענבל בכתב ותפורסמנה באתר ענבל
תחייבנה משפטית את ענבל והמציעים.

 04באפריל2021 ,
שעה 12:00

 22באפריל2021 ,

מועד אחרון להגשת ההצעות
(הצעות שיוגשו לאחר מועד זה לא יבחנו במסגרת
ההליך)

שעה 14:00

 180ימים מהמועד האחרון להגשת
אופציה
למזמינה
ההצעות.
להארכת תוקף ההצעה ב 90-ימים
נוספים.

תוקף ההצעה

המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים
המנויים לעיל ,בהודעה שתפורסם למציעים באתר ענבל ,ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה

ו/או דרישה בקשר לכך.
 .1.5תקופת ההתקשרות
 .1.5.1תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה מיום חתימת המזמינה על הסכם
ההתקשרות ולמשך  24חודשים (להלן" :תקופת ההתקשרות").
חתימת המציע____________:
5

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ –
הליך מס' 02/2021
נוסח מעודכן

 .1.5.2המזמינה רשאית ,אך לא חייבת ,להאריך את ההתקשרות לתקופה של עד  42חודשים
נוספים ,באופן חלקי או מלא ,בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה וזאת ע"י מתן
הודעה לספק בכתב על רצונה להאריך את ההתקשרות 30 ,יום לפני תום תקופת
ההתקשרות כאמור (להלן" :תקופת ההתקשרות המוארכת") .בתקופת ההתקשרות
המוארכת יחולו על הצדדים כל הוראות ההסכם בשינויים המחויבים.
 .1.5.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במועד סיום תקופת ההתקשרות בין הצדדים ,שמורה
למזמינה האופציה שהמציע הזוכה ימשיך לספק את השירותים המבוקשים שהופנו
לטיפולו בטרם מועד סיום ההתקשרות (להלן" :סיום ההתקשרות בפועל").
 .1.6היקף ההתקשרות
 .1.6.1היקף ההתקשרות מוערך ע"י המזמינה בכ 80 -שעות בחודש.
 .1.6.2כל חריגה מהיקף השעות הקבוע בסעיף  .1.6.1לעיל מותנה מאישור בכתב ומראש של
מנהלת אגף תביעות רכב ורכוש .יודגש כי לא תשלום כל תמורה בגין שעות שלא אושרו
כאמור.
 .1.6.3על אף האמור בסעיף זה ,מדובר בכמות שעות מוערכת בלבד ולאור העובדה שכמות
השעות הינה בהתאם לצרכי המזמינה ,המזמינה אינה מחויבת לכמות השעות שיאושרו
בפועל אשר יכול ויהיו פחות או יותר מכמות השעות המוערכת .
 .1.6.4יובהר ,כי בכל מקרה המזמינה אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו והכל ייקבע על פי
שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה .
 .1.7פרסום מסמכי ההזמנה ,עדכונים שוטפים
 .1.7.1מסמכי ההזמנה יפורסמו באתר ענבל תחת לשונית "מכרזים" .במידה ויהיו עדכוני
מועדים ו/או הבהרות ו/או תיקונים במסגרת המכרז ,רק השינויים שיפורסמו באתר
ענבל יחייבו משפטית את ענבל ואת המציעים.
 .1.7.2על המציע חלה החובה ,טרם הגשת הצעתו ,ובכל שלב משלבי המכרז ,להיכנס לאתר
ענבל ולהתעדכן באופן שוטף בדבר השינויים ,ההבהרות והעדכונים אשר יחייבו
משפטית את המציע .מציע שלא יגיש את הצעתו בהתאם לשינויים ,להבהרות
ולעדכונים ,במידה ואכן פורסמו ,עלולה הצעתו להיפסל.
 .1.8פרטי התקשרות עם המציע לאחר הגשת ההצעה
לאחר הגשת ההצעה ,כל תכתובת של המזמינה אל מול המציע בדבר בקשת השלמות ו/או
הבהרות ו/או עדכונים ,אם וכאשר תהיינה ,תעשנה על פי כתובת הדוא"ל של המציע אשר צוינה
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בנספח א' ,סעיף " 1פרטי המציע" .על המציע חלה החובה לעדכן את המזמינה באם שונו פרטים
אלו או אחרים אשר הוגשו במסגרת ההצעה.
 .1.9אשת הקשר
אשת הקשר מטעם ענבל בכל הקשור למכרז זה הינה עו"ד ורד גלאם .כל פנייה במסגרת מכרז
זה תעשה בכתב בלבד לכתובת הדוא"ל .m0221@inbal.co.il :על המציע החובה לוודא
שהפנייה הגיעה ליעד המבוקש.
.1.10

נוהל העברת שאלות ובירורים

 .1.10.1שאלות המציעים תוגשנה בכתב בלבד באמצעות הדוא"ל כמפורט בסעיף  1.8לעיל וזאת
עד ליום  04באפריל 2021 ,בשעה  .12:00תשובות המזמינה לשאלות ההבהרה יפורסמו
במכתב הבהרות באתר ענבל תחת לשונית "מכרזים".
 .1.10.2מובהר בזאת כי רק הבהרה ו/או שינו ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת ו/או תשובה
אשר ייערכו ע"י ענבל בכתב יחייבו את ענבל והמציעים.
 .1.11הגשת ההצעות
 .1.11.1יש להגיש את ההצעות במעטפה סגורה ,כמפורט בהרחבה בפרק  4להלן.
 .1.11.2ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמינה בבית
ענבל ,ברחוב הערבה  ,3קריית שדה התעופה ,בימים א'-ה' בין השעות ( 8:00-16:00למעט
ערבי חג ,חגים וימי חול המועד) ,לא יאוחר מיום  22באפריל 2021 ,בשעה ( 14:00להלן:
"המועד האחרון להגשת ההצעות").
 .1.11.3על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז " :הליך  - 02/2021הזמנה להציע הצעות
למתן שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה
בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ".
 .1.11.4במעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים ,על המוסר (בין אם הוא נציג המציע ובין אם
הוא שליח בתשלום) למלא פרטים אישיים (שם מלא ומס' תעודת זהות) ולחתום על
אישור על הגשת ההצעה לתיבת המכרזים .האישור יצורף למעטפת ההצעה (טופס ורוד)
והעתק ממנו יינתן למוסר (טופס לבן) .באחריות המציע לוודא כי ניתן לו אישור בכתב
מטעמה של ענבל ,על הגשת הצעתו לתיבת המכרזים כאמור וכי ההעתק של האישור
הוצמד למעטפה אשר תוכנס לתיבת המכרזים .יודגש כי הצעות אשר לא תגענה לתיבת
המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,לא תתקבלנה ולא תדונה בהתאם
להוראות תקנת משנה (20ב) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג( 1993-להלן:
"התקנות") .נבקש להדגיש כי סוגיית פסילת הצעה בשל איחור בהגשתה אינה ניתנת
לערעור .המציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג
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שהוא ,בקשר עם הפעלת סמכויותיה של ענבל בעניין זה ו/או כתוצאה מהשלכותיה של
הפעלת סמכות כאמור.
 .1.12תוקף ההצעה
תוקף ההצעה הינו  180יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,או  90יום נוספים אם ענבל תודיע
על הארכת המועד.
 .1.13התמורה
עבור ביצוע מכלול השירותים המפורטים במסמכי המכרז ,תשולם תמורה על בסיס שעתי
כאמור בתנאי ההסכם המצורף כנספח ג' להזמנה זו.
 .1.14היעדר חובה לקבל הצעה כלשהי
 .1.14.1המזמינה רשאית בכל עת ,על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,כפי שתמצא לנכון,
לשנות את תנאי המכרז ,להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה
מקצועית ו/או מערכתית ו/או אחרת ו/או עקב שינוי מדיניות ו/או נהלים וכו'.
 .1.14.2בשים לב לאמור לעיל ,מודגש בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה
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
נוספת שתמצא לנכון ,וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית ו/או מערכתית
ו/או אחרת ו/או עקב שינוי מדיניות ו/או נהלים וכו'.
 .1.14.3למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם
לדעת ועדת המכרזים הינה הצעה בלתי סבירה ו/או שאיננה שלמה ו/או ברורה ו/או
שאינה ערוכה על פי דרישות מסמכי ההליך ,ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או
תביעות בקשר לכך.
 .1.14.4המזמינה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות למציע ו/או לצדדים שלישיים
בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו
של המציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן ,לרבות בעניין המצאת כל מסמך ,אישור,
היתר או רישיון כנדרש לפני תנאי מכרז זה ,ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי
הסף ,ובלבד שכל מסמך ,רישיון ,אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד
האחרון להגשת ההצעות.
 .1.15פסילת הצעה
בנוסף על האמור לעיל ובכל דין למזמינה שמורה הזכות לפסול ו/או לדחות הצעה בכל שלב
משלבי המכרז ,לרבות בשלב תקופת ההתקשרות ,גם בהתקיים כל אחת מאלה:
 .1.15.1מציע שאינו מתאים לעבודה עם ענבל-
חתימת המציע____________:
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 .1.15.1.1התקבלה הודעה ממי ממקבלי השירותים על ידי המזמינה או לחילופין
מאת גורם במזמינה ו/או במדינה כי המציע אינו מתאים לספק השירותים
ו/או לאופי העבודה ו/או לסוג מקבלי השירותים כולם או חלקם.
 .1.15.1.2התקבלה הודעה מוועדת המשנה לאחר בדיקת ההמלצות והריאיון האישי
עם המציע על כך שהמציע אינו מתאים לספק השירותים ו/או לאופי
העבודה ו/או לסוג מקבלי השירותים כולם או חלקם.

 .2פרק  – 2הגדרת השירותים המבוקשים
 .2.1השירותים המבוקשים יהיו כהגדרתם בהסכם ,בהזמנה זו ובנספחים  1ו 2 -להזמנה זו.
 .2.2למזמינה נתון שיקול הדעת להרחבת השירותים המבוקשים ,מעבר ובנוסף לאמור בנספחים
 1ו ,2-בתיאום עם המציע הזוכה.
 .2.3מציע זוכה שהינו משרד הכולל מספר שמאים ,לא יהא רשאי משך כלל תקופת ההתקשרות,
להחליף את היועץ המוצע מטעמו באחר והיועץ המוצע בעצמו ,הוא שייתן את כלל השירותים
המבוקשים ,למזמינה.
 .2.4למזמינה שמורה הזכות במקרים מיוחדים לאשר ,בכתב ומראש ,את החלפת היועץ המוצע
באחר ,אשר עומד בכל התנאים הרלוונטיים ליועץ בהתאם להליך זה.
(להלן" :השירותים" ו/או "השירותים המבוקשים").

 .3פרק  - 3תנאי הסף
רשאי להגיש הצעה במכרז מציע המצוי ,באופן מצטבר ,על כל התנאים הבאים:
א .מתן השירותים המבוקשים במלואם
המציע יצהיר כי יש לו היכולת ,המיומנות ,כוח האדם וכל עניין אחר הדרוש לשם מתן כלל
השירותים המבוקשים המפורטים במסמכי המכרז ובמפרט הטכני במצטבר.
ב .תנאי סף מקצועיים:
 .3.1מאפייני המציע
.3.1.1המציע הינו חברה בע"מ ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה כדין ו/או כל
התאגדות מותרת אחרת עפ"י דין העוסקת בתחום שמאות הרכב במשך לפחות 24
חודשים (שנתיים) ,שקדמו למועד פרסום מכרז זה (.)2018-2020
.3.1.2המציע אינו מספק כיום ,ולא יספק לאורך כל תקופת ההתקשרות ,שירותי
שמאות רכב לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ו/או לענבל.
 .3.2מאפייני היועץ המוצע מטעם המציע אשר ייבצע השירותים בפועל עבור ענבל (להלן –
"היועץ המוצע")
.3.2.1היועץ המוצע הינו בעל ותק של עשר שנים רצופות לפחות ב  15-השנים שקדמו
לפרס ומכרז זה ,בתחום שמאות הרכב.
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.3.2.2היועץ המוצע הינו המציע/ו/או מבעלי ו/או שותף שווה במציע.
.3.2.3היועץ המוצע הינו בעל ניסיון מקצועי מוכח בביצוע כל הפעולות הבאות,
במצטבר ,עבור כלי רכב מכל הסוגים:
 3.1.6.1דוח שמאי בתחום אובדן מוחלט ) ; (TOTL LOSSוגם
 3.1.6.2דוח שמאי בתחום צדדי ג'; וגם
 3.1.6.3הגשת חוות דעת לבתי משפט.
.3.2.4היועץ המוצע בעל רישיון שמאות רכב בתוקף מטעם משרד התחבורה ורישיון זה
לא נשלל ממנו במהלך  5השנים שקדמו לפרסום הזמנה זו.
ג .תנאי סף מנהליים:
 .3.3ניהול ספרים כדין – על המציע עצמו להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") כמפורט להלן:
 .3.3.1פנקסים ודיווחים  -אישור מפקיד מורשה או רו"ח או יועץ מס המעיד )1( :שהמציע
מנהל את פנקסי חשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח
חדש] ועל פי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו( 1975-להלן ובהתאמה" :חוק מס הכנסה"
ו" ;-חוק מס ערך מוסף") או שהוא פטור מלנהלם; ( )2שהמציע עצמו נוהג לדווח
לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק
מס ערך מוסף .על אישור כאמור להיות תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה.
 .3.3.2קיום דיני עבודה  -תצהיר בכתב של המציע עצמו בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים ,התשנ"א1991-
(להלן" :חוק עובדים זרים") ולפי חוק שכר מינימום ,השתמ"ז( 1987-להלן" :חוק
שכר מינימום") .המציע יצהיר כי הוא ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי
עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,ואם הורשעו ביותר משתי עבירות
כאמור – כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
 .3.3.3המציע בעל אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה
[נוסח חדש] בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות .
 .3.4בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס'  ,)11התשע"ו –  ,2016המציע יגיש בהצעתו
תצהיר בכתב של המציע ובו יצהיר האם הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,התשנ"ח 1998-חלות/לא חלות עליו.
מבלי לפגוע בכלליות האמור ,המזמינה שומרת לעצמה את הזכות ,אך אינה חייבת ,לפי שיקול
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,
בתנאי הסף כמפורט לעיל.

 .4פרק  – 4פירוט המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו
.4.1.1ההצעה תכלול מעטפה אחת בלבד ובה קלסר הכולל את כלל המסמכים הנדרשים
בהזמנה על נספחיה ,לפי החוצצים כמפורט להלן.
 .4.1.2על גבי המעטפה יציין המציע את שמו המלא וכן ירשום על גבי המעטפה "הליך
 - 02/2021הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב עבור הקרן
הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ".
 .4.2על המציע להגיש את הצעתו בקלסר עם חוצצים כאשר המסמכים יימצאו בתוך
שמרדפים ולא מהודקים בסיכות על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל חוצץ את
הכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין לעיל:
 .4.2.1חוצץ  – 1תצהירים והתחייבויות :
על המציע למלא את כל הפרטים בנספחים שיפורטו להלן ולחתום בסוף כל תצהיר
בחתימה מלאה וכן להחתים עורך דין לצורך אימות החתימה .על המציע להצהיר
על התצהירים הבאים כמשמעותם בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות (נוסח חדש),
תשל"א.1971-
על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו
העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים" :עסק"; "עסק בשליטת
אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים ,תשנ"ב.)1992 -
ההצעה תכיל את כל המסמכים הדרושים כמפורט להלן:
.4.2.1.1

נספח  – 1המפרט הטכני

.4.2.1.2

נספח  – 2אמנת השירות

.4.2.1.3

נספח א' – נספח התצהירים – כמפורט להלן:

.4.2.1.4



סעיף  – 1פרטי המציע



סעיף  – 2מורשי החתימה מטעם המציע



סעיף  – 3הצהרות המציע בגין מסמכי המכרז וההצעה



סעיף  – 4תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים



סעיף  – 5התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים



סעיף  – 6תצהיר אי תיאום הצעות



סעיף  – 7התחייבות לשמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים



סעיף  – 8בקשה למניעת חלקים חסויים בהצעת המציע

נספח ב' – התחייבות לעבודה עם תוכנות בעלות רישוי כדין

חתימת המציע____________:
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 .4.2.2חוצץ  – 2מסמכי המכרז ומכתבי הבהרה
 .4.2.2.1מסמכי המכרז – כשהם חתומים בכל עמוד בראשי תיבות של מורשי
החתימה במציע וחותמת המציע.
 .4.2.2.2מכתבי הבהרה – ככלל שיפורסמו באתר ענבל .המסמכים יצורפו כשהם
חתומים בכל עמוד בראשי התיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת
המציע.
 .4.2.3חוצץ  – 3הסכם ההתקשרות
 .4.2.3.1נספח ג' להזמנה – הסכם ההתקשרות על נספחיו יש להגיש בשני עותקים
מקוריים .כל עותק של ההסכם יוגש שהוא חתום בכל עמוד בראשי תיבות
של מורשי החתימה ובחותמת המציע ובמקום המבוקש לכך בסוף ההסכם
בחותמת מלאה של מורשי החתימה בצירוף חותמת המציע.
 .4.2.3.2נספח  3להסכם -ערבות ביצוע (בשלב זה אין להציג ערבות ביצוע מהבנק ,רק
להגיש את המסמך חתום בראשי תיבות של המציע) .

 .4.2.4חוצץ  – 4קורות חיים ומסמכים נוספים -במסגרת חוצץ זה יגיש מציע קורות חיים,
המלצות וכן כל מסמך נוסף רלוונטי להוכחת ניסיונו של המציע.
 .4.2.5חוצץ  – 5המפרט הטכני ואמנת השירות כאשר הינם חתומים בחותמת המציע.
 .4.3מספר עותקים של ההצעה
 .4.3.1על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד מקורי ,למעט הסכם ההתקשרות (נספח
ג') אותו יש להגיש בשני עותקים חתומים כדין .העותקים אשר יוגשו יהיו חתומים
בחתימות מקוריות (לא צילום).
 .4.3.2על המציע להשאיר ברשותו העתק נאמן למקור של ההצעה בשלמותה.
 .4.4חתימה על ההצעה
המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת המציע (במידה ורלוונטי) בכל מקום
דרוש בו התבקש .בכל יתר העמודים בהם לא נדרשה חתימת המציע באופן מפורש ,לרבות
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
המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת הצעתו.
 .4.5שינויים אסורים בהצעה
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
הסתייגות על ידי תוספת בגוף המסמכים ,או במסמך נפרד או בכל דרך אחרת עלולים לגרום
לפסילת ההצעה.
חתימת המציע____________:
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הערה כללית :לענבל הזכות לדרוש מהמציע השלמות ,פרטים ו/או מסמכים נוספים
המתייחסים למצגים שניתנו בהתאם להליך ,לרבות בקשר לכישוריו ,מקצועיותו ,ניסיונו,
אמינותו והאמצעים העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם ,וכן לבדוק
בכל דרך אחרת את קיומם של תנאי ההשתתפות (לרבות ביקור באתר החברה ו/או קיום
ראיונות ותשאולים כנדרש) .המציע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר
בדיקה כאמור והכל בכפוף לכל דין.

 .5פרק  – 5אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה
ההצעות הזוכות במכרז תיבחרנה ע"י וועדת המכרזים של חברת ענבל ,מבין ההצעות אשר הגישו
את המסמכים הנדרשים ועמדו בתנאי הסף ,על פי שקלול של קריטריונים איכותיים (אמות
המידה) ושל הצעת המחיר .בדיקת ההצעות וההשוואה ביניהן תתבצענה לכל עיר בנפרד וזאת על
פי השלבים הבאים:
 .5.1שלב  – 1עמידה בתנאי הסף
בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות,
ותיבדק עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות .במסגרת זו ,תפתח
המעטפה כאמור לעיל של כל מציע .רק הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב השני.
.5.2

שלב  –2אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה ()100%
.5.2.1אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה יתבססו על שיקולי איכות בלבד ויקנו עד 100
נקודות כמפורט להלן.
 .5.2.2כלל האמור בתקופות וותק וניסיון לעניין ניקוד האיכות הינו מעבר לנדרש בתנאי
הסף.
.5.2.3אמות מידה ישוכללו כדלהלן:
 .5.2.3.1אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה תחולק ל 2 -שלבים עם ציון מעבר .ציון
המעבר הינו  50נקודות מתוך  70האפשריות לשלב הראשון .בשלב השני
יזומנו מי שעברו את השלב הראשון לראיון התרשמות ,שמשקלו  30נקודות
לכל היותר.
 .5.2.3.2אמות המידה ינוקדו בגין כל סעיף והניקוד שלצידו כדלהלן:
ניקוד מקסימלי

אמת מידה
ניסיון וותק מקצועי של המציע

 4נקודות

בגין כל שנת ניסיון נוספת ,של המציע ,מעבר לנדרש בתנאי הסף ,3.1.1
יקבל מציע עד נקודה אחת ולא יותר מ 4 -נקודות.
חברות היועץ המוצע באיגוד השמאים

 6נקודות
חתימת המציע____________:
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ניקוד מקסימלי

אמת מידה
ניסיון מקצועי של היועץ המוצע

 16נקודות

א .וותק
יינתנו  2נקודות לכל שנת ניסיון מעבר לנדרש בתנאי הסף  3.2.1ועד
 8נקודות בסך הכל.
ב .ניסיון כשמאי יועץ* -בגין ניסיון של היועץ המוצע בתפקיד שמאי
יועץ בחברות ביטוח או גופים ממשלתיים ו/או חברות ממשלתיות
או רשויות מקומיות ו/או סטטוטוריות ו/או קרנות ביטוח
ממשלתיות לרבות ענבל (להלן וביחד" :החברות") יקבל מציע
נקודה אחת לכל שנת ניסיון ועד  4נקודות.
לעניין סעיף זה תתקבל רק הגדרת תפקיד "שמאי יועץ" אצל
מקבלי השירותים
ג .ניסיון ברכבי משימה מיוחדים -בגין ניסיון של השמאי היועץ ברכבי
משימה מיוחדים יתקבלו עד  1נקודות לכל שנה ועד  4נקודות.
*לעניין סעיף זה ,שמאי יועץ -המועסק כשכיר או כנותן שירות
חיצוני לגוף המזמין (עצמאי).
איכות דוחות שמאי בתחומים (יוגשו דוחות אשר נכתבו על ידי היועץ
המוצע)
א .אובדן מוחלט ) –(total lossיוגשו  2דוח"ות .יינתנו עד  5נקודות לכל
דו"ח ולא יותר מ  10נקודות בסך הכל.
ב .דוח שמאי צדדי ג'  -יוגשו  2דוח"ות .יינתנו עד  5נקודות לכל דו"ח
ולא יותר מ  10נקודות בסך הכל.
ג .הגשת חוות דעת לבית משפט .יוגשו  2דו"חות .יינתנו עד  2נקודות
לכל חוו"ד ולא יותר מ  4נקודות בסך הכל.

 24נקודות

המלצות

 20נקודות

על פי בדיקה של לפחות  2המלצות אחת מתוך רשימת ממליצים (רשימת
מקבלי השירותים בנספח א' תהיה גם רשימת הממליצים) יינתנו עד 10
נקודות לכל המלצה.
יובהר כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנקד סעיף זה אף על בסיס
מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עם המציע והכל
בכפוף לתקנה  22לתקנות חוק חובת המכרזים התשנ"ג –  .1993יודגש
כי במקרה זה האחרון ,המזמינה שומרת לעצמה את הזכות ,במידה ויש
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אמת מידה
לה הכרות מקצועית עם המציע ,לנקד סעיף זה על סמך הידע שלה ועל
סמך ניסיון העבודה שלה מול המציע בלבד .יובהר כי במקרה זה על
המציע לציין כי המזמינה הינה גורם ממליץ.

ניקוד מקסימלי

ניקוד איכות בגין המלצות יינתן לשיקול דעת המזמינה בלבד.

ציון מעבר -רק מציע שקיבל לפחות 50נקודות מתוך  70האפשריות ,יעבור לשלב הבא

 30נקודות

ראיון אישי
המזמינה תזמן את היועצים אשר עברו לשב הבא לראיון אישי ותנקד
עפ"י התרשמות כללית מהם.
ניקוד איכות בגין הריאיון האישי יינתן לשיקול דעת המזמינה בלבד.
מובהר כי המזמינה שומרת על זכותה לזמן מספר גדול/קטן יותר של
מציעים לשלב הריאיון האישי ,והכל בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה.
בראיון ייבדקו בין היתר:
 ניסיון העבר של המציע והתרשמות כללית.
 ניסיון המציע בעבודה כשמאי האחראי על שמאים אחרים ,לרבות
ביקורת ,בדיקת דו"חות וכו'.
 התאמת המציע לצרכי המזמינה.
 שאלות בדבר הדו"חות שהוגשו במסגרת נספח א'.
 עצמה אישית ,רהיטות והתנסחות בע"פ.

 .6פרק  - 6דרך בחינת ההצעות
 6.1הגשת ההצעה
 .6.1.1הגשת ההצעה משמעה כי המציע מצהיר כי הינו עומד בתנאי הסף האמורים לעיל,
הבין את מהות העבודה ,הסכים לכל תנאיה ובטרם הגיש את הצעתו ,קיבל את
מלוא המידע האפשרי ,בדק את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות ,ולפיכך יהא מנוע
מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי
הליך זה ,על כל פרטיו וחלקיו.
 .6.1.2הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ההליך על נספחיו,
לרבות ההסכם והכול בלא שינוי ו/או תוספת.
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 .6.1.3הצעה שהוגשה ,על כל צרופותיה ,תעמוד בתוקפה במשך  180ימים מהמועד האחרון
הקבוע להגשת ההצעות ,או  90ימים נוספים אם ענבל ביקשה את הארכת המועד
מהמציע בכתב.
 .6.1.4המציע מתחייב כי כלל הנתונים ,הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם אמתיים
ומלאים .המציע מתחייב כי הצעתו משקפת באופן מהימן ,תקף ומדויק את המציע
ופועלו .ידוע למציע כי מילוי פרטים כוזבים עלול להוות עילה לפסילת הצעתו
לאלתר.
 6.2דרך בחינת ההצעה הזוכה בהליך
המזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו על-פי הזמנה זו כדלקמן:
שלב א'

בדיקת המסמכים הנדרשים בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים
ותקינותם (כולל בקשת השלמות במקרה הצורך וקבלת ההשלמות).

שלב ב'

תנאי סף המזמינה תבחן אם ההצעות עומדות בתנאי הסף .המזמינה רשאית
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.

שלב ג'

ניקוד אמות המידה – בחינה בהתאם לאמות המידה המפורטות בפרק  5לעיל
וניקוד ההצעות בחלק האיכותי.

שלב ד'

מעבר לשלב הריאיון האישי – רק מציע שיעבור את ציון המעבר של  50מתוך 70
נקודות ,כמפורט לעיל ,יעבור לשלב הבא -ראיון האישי .

שלב ה'

ראיון אישי – ניקוד הריאיון האישי.

שלב ו'

ניקוד סופי של כלל ההצעות  -בהתאם לאמות המידה והריאיון האישי .

שלב ז'

בחירת מציע זוכה.

שלב ח'

הודעות זכיה/דחיה לכלל המציעים שליחת הודעות זכיה/דחיה לגבי תוצאות
ההליך וכן דרישה מהמציע הזוכה לשליחת האישורים הנדרשים.

 6.3איסור הפצת מסמכי ההזמנה
כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם מפורסמים באתר ענבל לשם
הגשת הצעות במסגרת הליך זה .המציע אינו רשאי להעתיקם ,לשנותם ,לצלמם,
להעבירם לאחר או להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.
 6.4הודעה על תוצאות ההליך
הודעה על תוצאות המכרז יימסרו בכתב לכל המציעים על פי כתובתם ,כמצוין בהצעתם,
ו/או בכתובת הדואר האלקטרוני שציין המציע בנספח א' למכרז .למען הסר ספק מובהר
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בזאת ,כי לא יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות ההזמנה ,והיא לא תחייב את
המזמינה בכל צורה שהיא ,אלא אם נמסרה בכתב ו/או בדוא"ל על פי הוראות סעיף זה.
כן מובהר בזאת כי אין בתוצאות ההזמנה כדי לחייב את המזמינה כל עוד לא הושלמה
ההתקשרות ובכלל זה חתימת המזמינה על ההסכם והמצאת כל המסמכים הנדרשים.
 6.5זכות עיון
 .6.1.5המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד
מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר .מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף
סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו מסכים לכך כי במקרה שענבל תתבקש להציג את
ההצעה הזוכה ,תהא ענבל רשאית להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים
שלא זכו.
 .6.1.6מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו/או מקצועיים יהא
מנוע מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר
אותם ככאלה .מובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של וועדת המכרזים על פי
דין ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה ,וזאת לפי שיקול דעתה המלא.

 .7פרק  - 7התחייבויות המציע
 .7.1איסור הסבת זכויות
המציע אינו רשאי להמחות ו/או להעביר לזולת ,במישרין או בעקיפין ,את זכויותיו או
את חובותיו לפי תנאי הליך זה ,כולן או חלקן ,ללא הסכמה בכתב ומראש של ענבל.
 .7.2עובדי המציע
7.2.1

המציע מתחייב להעניק את כל השירותים המבוקשים בעצמו .האחריות הכוללת
למתן השירותים מוטלת על המציע בלבד.

7.2.2

המציע בלבד הינו אחראי כלפי כל המועסקים על ידו לפי דיני העבודה ,הנזיקין
והוראות כל דין .כן יהיה המציע לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידו ,או בגין רכושו
ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרת התקשרות זו .אם על אף האמור תחויב
ענבל לשאת בחבות או לעשות מעשה כלשהו ,יפצה אותה על כך המציע באופן מלא
ומיד עם דרישתה הראשונה בכתב של ענבל.

 .7.3חובת דיווח של המציע לגבי שינויים ו/או עדכונים במציע
המציע מחויב לעדכן את המזמינה בכל שינוי שיחול באלו מהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו
ו/או הנתונים שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל פרט בשינוי הקשור
לשירותים המבוקשים ו/או שינוי כלשהוא במבנה המציע ו/או כל שינוי במציע שיכולות
להיות לו השלכות לגבי מתן השירותים המבוקשים ובכלל זה שינוי באי עמידה באחד
חתימת המציע____________:
17

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ –
הליך מס' 02/2021
נוסח מעודכן

מתנאי הסף במסגרת הזמנה זו .לאחר קבלת הודעה בכתב מהמציע לגבי שינוי כאמור לעיל,
למזמינה יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט כיצד לפעול ובכלל זה מתן אפשרות של
הפסקת קבלת השירותים המבוקשים מהמציע.
 .7.4המציע נותן הסכמתו למסירת מידע מהמרשם הפלילי הרלוונטי למתן השירותים
המבוקשים במסגרת מכרז זה והכל בכפוף לאמור בסעיפים  8ו 14 -לחוק המרשם הפלילי
ותקנת השבים ,תשמ"א –  .1981יובהר כי המציע לא יידרש למסור מידע בנוגע להרשעות
שהתיישנו או נמחקו ותיקים שנסגרו.
 .7.5שמירת סודיות
המציע מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע הליך זה .ללא הרשאה
מהנהלת ענבל לא ימסור המציע כל ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה .לעניין
זה ,יחולו על המציע הוראות סעיפים  118ו 119 -לחוק העונשין ,תשל"ז .1977 -
 .7.6ערבות בנקאית לביצוע ההסכם
על המציע הזוכה להמציא ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ובלתי חוזרת בנוסח
המצורף כנספח  3להסכם ,מאת בנק ישראלי ,צמודה למדד המחירים לצרכן ומבוילת
כדין ,לפקודת ענבל חברה לביטוח בע"מ ,בשיעור של ( ₪ 20,000עשרים אלף שקלים
חדשים) ,בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות (מיום תחילת מתן השירותים ועד מועד
סיום תקופת ההתקשרות וששה חודשים נוספים (תקופת ההתקשרות ועוד שישה
חודשים) ,דהיינו 66 ,חודשים ממועד תחילת מתן השירותים .במידה וענבל תאריך את
תקופת ההתקשרות מחויב הספק בהגשת ערבות מחודשת לתקופת ההתקשרות הנוספת
וששה חודשים נוספים מעבר לתקופה הנוספת ותנאי זה יהווה תנאי מהותי להמשך
ההתקשרות.
 .7.7ביטוח
 .7.7.1הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים אותם הוא
מספק  /מבצע עבור מדינת ישראל ו/או ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן ביחד:
"המזמין") ,ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמה :ביטוח חבות מעבידים,
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח אחריות מקצועית ,ביטוח חבות 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 אחר ,לפי העניין) ,בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם
של השירותים המבוצעים על ידו .ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה ,עליו
לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם ,וכן לדרוש מהם לערוך
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ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה ,כנדרש בסעיף זה ,או לוודא כי ביטוחיו
יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.
 .7.7.2הספק יוודא כי בכל ביטוחיו ,המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט
ביטוח מסוג עבודות קבלניות  /הקמה) ,המזמין יתווסף כמבוטח נוסף ,בכפוף
להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח .
 .7.7.3הספק יוודא כי בכל ביטוחיו ,המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ,ייכלל
סעיף ויתור על זכות התחלוף  /השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא
יחול בגין נזק בזדון) .
 .7.7.4המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי
פוליסות ,מעת לעת ולפי דרישה.אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של
מכרז זה.

 .8פרק  - 8תנאים כלליים
 .8.1המסגרת הארגונית של השירותים שיינתנו על ידי המציע
למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין ענבל לבין המציע ו/או עובדיו אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד
בשום צורה ואופן שהוא.
 .8.2היועץ המוצע ,עובדי המציע וקבלני משנה
.8.2.1המציע מתחייב לתת את כל השירותים המבוקשים בעצמו ואינו רשאי להיעזר לצורך
כך בקבלני משנה לצורך ביצוע עבודתו בכל הקשור להליך זה.
.8.2.2יובהר כי היועץ המוצע הוא שייתן השירותים המבוקשים למזמינה משך כלל קיום
ההסכם.
.8.2.3היועץ המוצע לא יהיה רשאי להחליף עצמו באחר.
.8.2.4על אף האמור לעיל ,למזמינה שמורה הזכות ,אך אינה חייבת ,לאשר החלפת היועץ
המוצע ו/או שימוש בקבלני משנה .אישור כגון זה יהיה בכתב בלבד ,חתום ע"י מורשי
החתימה במזמינה.
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.8.2.5מציע אינו רשאי להגיש הצעתו ביחד עם קבלן משנה מטעמו.
 .8.3ליווי ענבל
בלי לגרוע מכל האמור ,מכלול מתן השירותים ילוו ע"י נציג ענבל ו/או מי מטעמו.
 .8.4העדר בלעדיות
קבלת הצעת המציע הזוכה במסגרת ההליך וחתימה על החוזה לא תקנה בלעדיות כלשהי לביצוע
השירותים .ענבל תהיה רשאית בכל עת ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,להתקשר עם אחר/ים
לביצוע השירותים נשוא ההליך או שירותים דומים אחרים.
 .8.5שמירת דינים והוראות
לא תתקבל כל הצעה אשר המחיר הנקוב בה אינה תואם לדעת ענבל את הוראות הדין וכן מכל
סיבה שהיא ,ההצעה בכללותה אינה תואמת לדעת ענבל את התחייבות הזוכה על פי דין.
 .8.6איסור הפצת מסמכי ההזמנה
כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם נמסרים למציע לשם הגשת הצעתו
והמציע אינו רשאי להעתיקם ,לצלמם ,להעבירם לאחר ,לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש
בהם למטרה אחרת כלשהי.
 .8.7סדר עדיפות של מסמכי ההזמנה
ביצוע המכרז כפוף לתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה .במקרה של סתירה בין מסמכי ההזמנה
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.
 .8.8סמכות השיפוט
סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים להליך זה ,או בכל תביעה הנובעת
מהליך זה ,תהיה בבתי המשפט באזור תל אביב יפו והמרכז.
בכבוד רב,
ענבל חברה לביטוח בע"מ
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נספח  - 1המפרט הטכני
 .1כללי:
 .1.1מסמך זה מגדיר את הדרישות מהספק לענבל במהלך תקופת ההתקשרות .מבלי לגרוע
מהאמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז ,לרבות בהסכם ,השירותים המבוקשים הינם
כאמור במסמך זה ועל הספק להיות מסוגל לספק את כולם באופן מצטבר (להלן:
"השירותים" ו/או "השירותים המבוקשים").
 .1.2למען הסר ספק מובהר בזאת כי ענבל אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו ,והשירותים
המבוקשים יינתנו בהתאם לצרכיה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 .1.3הספק מתחייב לקיים את כל החוקים ,התקנות ,התקנים והוראות השעה הקשורים לביצוע
השירותים המבוקשים המפורטים במכרז על נספחיו ,להחזיק בכלל האישורים הנדרשים
עפ"י כל דין והכל למשך כלל תקופת ההתקשרות.
 .2הגדרת התפקיד
 .2.1מתן שרותי ייעוץ בתחום הרכב בתביעות מבוטח ,צדדי ג' ושיבוב
 .2.2הספק ייתן שירותי ייעוץ ובקרה בתחום הרכב ובמסגרת תפקידו יבצע בין היתר את המטלות
הבאות:
 .2.2.1בקרה על דו"חות שמאים בתחום הרכב.
 .2.2.2ביצוע פרויקטים רוחביים מיוחדים.
 .2.2.3מתן חוות דעת לבית המשפט לרבות דו"חות נגדיים לצדדי ג' וכו'.
 .2.2.4בתיקי קסקו:
 .2.2.4.1בקרת שמאות בתיקים מעל סכום .₪ 25,000
 .2.2.4.2בדיקת דוחות שמאי הקרן עפ"י דרישת רפרנט.
 .2.2.4.3בדיקה ואישור תיקי אובדן מוחלט ).(total loss
 .2.2.4.4גישור בין שמאי ומוסך במקרים של מחלוקת בזמן תיקון.
 .2.2.4.5ביקורים במוסכים לפי הצורך.
 .2.2.4.6ייעוץ כללי בנושאים שונים.
 .2.2.5בתיקי צדדי ג' ושיבוב
 .2.2.5.1בקרה על דרישות צ"ג מבחינת גובה הנזק ,ירידת ערך,ימי עמידה ,אובדן
כללי ועוד.
 .2.2.5.2בדיקת רכב צד ג' (פיסית) וכתיבת חוות דעת נגדית.
 .2.2.5.3מתן חוות דעת לבית המשפט.
 .2.2.6בתיקי שיבוב
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 .2.2.6.1התייעצות לגבי גובה הנזק ,ירידת ערך ,ערך הרכב וכדומה.
 .2.2.7חיתום
 .2.2.7.1הערכת שווי כלים תפעוליים.
 .2.3מובהר כי הרשימה המופיעה תחת סעיף זה אינה מהווה רשימה סגורה ו/או ממצה של כל
המשימות שיבצע הספק במהלך תקופת ההתקשרות ,וכי משימות אלו מטבען עשויות
להשתנות מעת לעת.
 .3מתן השירותים המבוקשים
הספק ייתן את שירותי הייעוץ בפריסה כלל ארצית .השירותים המבוקשים יינתנו ממשרדו של
הספק ,ובמידת הצורך ולשיקול דעת ענבל ממשרדי ענבל.
 .4זמינות טלפונית:
השמאי היועץ יהיה זמין טלפונית ובדוא"ל לענבל בכל יום עבודה בין השעות 08:00-17:00
באמצעות מזכירה או באמצעותו אישית.
 .5שימוש במומחים
 .5.1השמאי לא יורשה לעשות שימוש במומחים מטעמו.
 .5.2ככל שיידרש מומחה ,על השמאי להודיע לענבל על דרישה זו בכתב ,בדבר סוג המומחה והסיבה
בגינה נדרש מומחה וענבל תיתן הוראות בעניין זה לשמאי ,בכתב.
 .5.3השמאי מתחייב לעדכן את ענבל בכל מקרה בו עולה הצורך למנות מומחים לעניין התמחות
מיוחדת בתחום הנזק כגון :חוקר שריפות ,מהנדס ,יעוץ בתחומי מומחיות שונים וכו' (להלן:
"מומחה מיוחד") .מינוי מומחה מיוחד כאמור ייעשה רק באמצעות ענבל ומומחים מטעמה,
הן לעניין זהות המומחה ,הן לעניין העסקת המומחה המיוחד והן לעניין גובה שכר הטרחה
שישולם למומחה המיוחד.
 .5.4במידה והשמאי יזדקק למומחה נוסף לצורך הערכת הנזק ו/או האחריות (להלן" :המומחה
הנוסף") ייעשה הדבר רק באמצעות ענבל.
 .5.5על אף האמור לעיל ,לענבל שמורה הזכות ,במקרים חריגים במיוחד ,ובהוראה כתובה וחתומה
בידי ראש אגף תביעות רכב ורכוש בענבל ,להורות לשמאי להעסיק מומחה מטעמו.

 .6דרישות מחשוביות –
הספק יחזיק ,יפעיל ,יתחזק ויעמוד בכל תקופת ההתקשרות ,לרבות תקופת ההתקשרות
המוארכת באם תמומש ,בדרישות המחשוביות כמפורט להלן:
 .6.1מחשב  PCעם מינימום ;4 GB
 .6.2מערכת הפעלה  BIT 32/64 WIN7כולל  ,sp1או מתקדמת יותר;
 .6.3דפדפן אינטרנט Internet Explorer 11 :או ;crome
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 .6.4תוכנת אנטי וירוס מותקנת והמעודכנת באופן שוטף;
 .6.5לאפשר  Pop-Upמול אתר האינטרנט והמערכת של ענבל;
 .6.6חיבור למערכת המחשוב של ענבל באחת משתי האופציות הבאות ,וזאת על פי הנחיות ענבל
בלבד ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ובכפוף לצרכיה:
 .6.7חיבור לאינטרנט מהיר בקצב מינימאלי של . 10/1 MB
 .6.8אפשרות לתמיכה טכנית באמצעות התקנת תוכנות השתלטות דרך האינטרנט ,הכל על פי
הנחיות המזמינה ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .6.9מובהר בזאת ,כי עלות כל תשתיות המחשוב הנדרשות לצורך עבודה עם המערכת הממוחשבת,
לרבות חומרה ,רישיונות למערכת הפעלה ,אנטי וירוס ,סורק ותקשורת שוטפת לספקים (בזק
וכו') יהיו על חשבון הספק בלבד.
 .6.10כמו כן מובהר כי ענבל תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה ,וככל שתמצא שהדבר נדרש לצורך
מתן השירותים ,להורות לספק ,לשנות ו/או לעדכן את מערכות המחשוב המותקנות אצלו על
מנת שתהיינה תואמות שדרוגים במערכת הממוחשבת ,במידה שיהיו .שינוי ו/או עדכון
כאמור ייעשה על חשבון הספק בלבד.
 .6.11הספק הזוכה יידרש לספק את השירותים הנדרשים באמצעות מערכת מידע ממוחשבת
שתסופק על ידי ענבל (להלן" :המערכת הממוחשבת") ,ובין היתר ,את הנתונים הבאים:
 .6.11.1קבלת כל הנתונים והמסמכים הנדרשים על מנת לספק את השירותים להם התחייב
הספק.
- .6.11.2הזנת המלצות ואישורים וכל עדכון שוטף אחר הנדרש במהלך ביצוע השירותים
המבוקשים.
 .6.11.3סריקת כל המסמכים הנלווים הנדרשים ,בהתאם לדרישות ענבל .
 .6.11.4מידע נוסף ,בהתאם לדרישת ענבל כפי שתהא מעת לעת.
עם הגשת הצעתי אני מתחייב לספק את כלל השירותים כאמור בנספח זה:

תאריך

מס' ת.ז

שם מלא של החותם בשם
המציע

חתימה וחותמת המציע
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נספח  – 2אמנת שרות
 .1כללי
 .1.1מטרת אמנת שירות זו ,להסדיר את נהלי העבודה והשירות שיינתנו לאגף תביעות רכב ורכוש
בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה של ממשלת ישראל ,בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
(להלן" :ענבל" ו/או "הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה" ו/או "הקרן") עם השמאי היועץ
אשר ייבחר במסגרת ההליך לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב שמספרו
 02/2021להלן" :השמאי היועץ").
 .1.2מסמך זה מהווה את אמנת השירות המינימאלית לה מחויב השמאי היועץ כלפי ענבל.
 .1.3אמנת השירות היא כלי בידי ענבל ,להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקה ,לתחזוקה
שוטפת ולביצוע פיקוח על השמאי היועץ לקיום תנאי המכרז.
 .1.4השמאי היועץ יהיה מחויב לאמנת שירות זו במלואה.
 .1.5במידה והשמאי היועץ לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות בנספח זה,
מוסכם כי האמור במסמך זה יחול ,בנוסף על כל סעד ו/או עילה העומדת לענבל מכח כל דין.
 .1.6נוהל עבודה זה יעודכן מעת לעת ויישלח לשמאי .הנוהל אינו ממצה את חובות השמאי היועץ
בטיפול בנזקי רכבי הממשלה במסגרת מתן השירותים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה,
בהתאם להוראות כל דין ונוהג ובהתאם להוראות ההליך והחוזה למתן שרותי שמאות שצורף
להליך ,ואינו בא לגרוע מהם .השמאי היועץ נדרש למלא בקפדנות אחר הוראותיו ,כמו גם אחר
הוראות כל דין ונוהג ויתר הוראות המכרז וההסכם על נספחיהם.
 .2אספקת השירותים המבוקשים כאמור במסמכי המכרז ,במפרט הטכני ובאמנה זו
 .2.1השמאי היועץ מחויב לעמוד בזמני האספקה המצוינים בטבלה כאמור בסעיף  3לאמנת שירות
זו ובכלל האמור באמנת שירות זו ,מסגרת הזמנים הינה קשיחה ובלתי ניתנת לשינוי.
 .2.2השמאי היועץ מחויב לספק את השירותים המבוקשים במלואם ברמה הגבוהה ביותר ולעמוד
בכלל הנדרש ,ללא יוצא דופן וזאת עד לשביעות רצונה המלאה של המזמינה.
 .2.3השמאי היועץ יקבל את הזמנת בדיקת הנזק מענבל  ,או מי מטעמה בכתב ו/או טלפונית ו/או
באמצעות המערכת הממוחשבת בכל אמצעי אחר ,כפי שיוחלט על ידי ענבל.
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 .2.4השמאי היועץ לא יקבל הזמנת עבודה אשר קיים לגביה ניגוד עניינים לרבות חשש לניגוד עניינים
בשל בדיקת הנזק על ידו עבור חברת ביטוח אחרת או מכל סיבה אחרת ,מבלי לקבל את אישור
הרפרנט המטפל בענבל מראש ובכתב.
 .2.5מסמכים לבדיקת היועץ המוצע יועברו באמצעות המערכת הממוחשבת .
 .2.6בתיקי קסקו –בנזקים מעל  ₪ 25,000ובתיקי אובדן מוחלט המסמכים יועברו אוטומטית לאחר
עריכת דוח ע"י שמאי הרכב ,ובתיקי צד ג'/שיבוב באמצעות הרפרנט המטפל.
 .2.7השמאי היועץ ישלח את תשובתו/המלצתו ואת חשבון שכ"ט באמצעות המערכת הממוחשבת
בלבד
 .3אמנת שירות-
 .3.1סוג הבדיקה ,אזור ומענה
מס"ד

סוג בדיקה

1

– באזור מרכז /
קסקו
בדיקה פיזית שרון  /אשקלון
/דרום

במידה והזמנת העבודה תתבצע עד השעה  ,12:00השמאי
היועץ יבדוק את הנזק תוך  3שעות ממועד ביצוע ההזמנה.
במידה והזמנת העבודה תתבצע לאחר השעה  12:00השמאי
היועץ יבדוק את הנזק תוך  22שעות ממועד ביצוע ההזמנה.

2

צפון
– באזור
קסקו
בדיקה פיזית (חיפה וצפונה)

במידה והזמנת העבודה תתבצע עד השעה  ,12:00השמאי
היועץ יבדוק את הנזק תוך  4שעות ממועד ביצוע ההזמנה.
במידה והזמנת העבודה תתבצע לאחר השעה  12:00השמאי
היועץ יבדוק את הנזק תוך  22שעות ממועד ביצוע ההזמנה.

3

– באילת
קסקו
בדיקה פיזית

במידה והנזק באילת העבודה תתבצע עד השעה ,11:00
השמאי היועץ יבדוק את הנזק תוך  12שעות ממועד ביצוע
ההזמנה .במידה והזמנת העבודה תתבצע לאחר השעה 11:00
השמאי היועץ יבדוק את הנזק תוך  24שעות ממועד ביצוע
ההזמנה.

4

קסקו -בדיקת כל האזורים
דוחות

 5ימי עבודה מיום שליחת דוח שמאי  /בקשת הרפרנט.

5

6

מענה נדרש

אזור

צ"ג ושיבוב–
בדיקת דוחות

כל
האזורים

 3ימי עבודה מיום בקשת הרפרנט .

צ"ג
ושיבוב–
בדיקה
פיסית של
רכב צ"ג

כל
האזורים

 4ימי עבודה מיום בקשת הרפרנט .
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 .3.2שליחת דוא"ל מענבל ו/או מי מטעמה לשמאי ו/או מי מטעמו הינה השעה המצוינת לצרכי
הזמנת עבודה.
 .4זמינות טלפונית
 .4.1השמאי היועץ יהיה זמין טלפונית ובדוא"ל לענבל בכל יום עבודה בין השעות 08:00-17:00
באמצעות מזכירה מטעמו או באמצעותו אישית.
 .4.2על השמאי היועץ לחזור טלפונית לנציג ענבל בתוך  90דקות מקבלת השיחה ,במידה ולא נתקבל
מענה לנציג ענבל.
 .4.3הודעה על אי זמינות של יותר מ 3 -ימי עבודה :לענבל תעמוד הזכות למסור העבודה לאחר
בתקופה זו או לדרוש יועץ מוצע חלופי ליועץ המוצע במכרז שיעמוד בכלל דרישות המכרז וכלל
דרישותיה והמציע יציג יועץ מוצע חלופי .אישור זהות היועץ החלופי נתון לשיקול דעתה הבלעדי
של ענבל ואין בכך משום שחרור המציע מכלל התחייבויותיו כלפי ענבל.
 .4.4הודעה על אי זמינות של יותר מ 7 -י מי עסקים :לא יינתן אישור לאי זמינות היועץ המוצע
ליותר מ 7 -ימי עסקים ,אלא מסיבות רפואיות ובכל מקרה לענבל תעמוד הזכות למסור העבודה
לאחר בתקופה זו או ליתן הוראות למציע ו/או ליועץ המוצע בדבר הודעה זו או לבטל ההסכם
מידית עם מתן הודעה שכזו והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,צרכיה ונסיבות העניין.
 .4.5ענבל אישרה בכתב את אי תחולת הגבייה בעניין זה מכל סיבה אחרת.
 .5דרישות בשעת חירום
 .5.1בהינתן מצב חירום על השמאי היועץ להיות זמין לביצוע השירותים המבוקשים במפרט הטכני
ונספח זה ,לפי העניין ,בתוך פרקי זמן שייקצבו על ידי המזמינה לפי צרכיה ושיקול דעתה
הבלעדי.
 .5.2הוכרז מצב חירום -מובהר כי אלא אם נאמר אחרת ביצוע הערכת הנזקים כאמור בטבלה
במצב חירום ייעשה תוך  3שעות וכלל המועדים האמורים בכותרת "מענה נדרש" שבטבלה
יבוצעו בתוך  3שעות.
 .5.3במקרים בהם עקב האירוע אין גישה ולא ניתן להגיע פיזית למקום האירוע ,השמאי היועץ
יעדכן את הרפרנט בענבל כי קיימת בעיית נגישות למקום האירוע ויגיע תוך  3שעות מהרגע
שמתאפשרת גישה למקום האירוע.
 .5.4למען הסר ספק ,ההכרזה על שירות בשעת חירום הינה בשיקול דעתה של ענבל בלבד ותבוצע
על ידה בלבד .אין באמור בכלי התקשורת ו/או בכל מקום אחר ,לרבות כל מקום שבדין ,כי
הוכרז צו חירום משום חיוב ענבל והמציע מוותר וויתור מוחלט על כל טענה בעניין זה.
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 .6זמינות לפגישות עבודה נוספות ,מעבר לנדרש במפרט הטכני
 .6.1השמאי היועץ יהיה זמין להגעה לענבל לפי צרכיה ודרישותיה ,כך בין היתר לעיתים נדרש
השמאי היועץ ,ליתן חוו"ד שונות ,להשתתף בפגישות עבודה ,לבצע גיבוי בעבודה מתוך ענבל
וכו'.
 .6.2ענבל תעדכן את השמאי היועץ  4ימי עבודה לפחות ,בטרם תזמנו למשרדיה והשמאי היועץ יערך
בהתאם.
 .7זמינות לעבודה ופריסה ארצית
השמאי היועץ ייתן את שרותי הייעוץ בפריסה כלל ארצית מלאה .השירותים המבוקשים יינתנו
ממשרדו של היועץ ובמידת הצורך ולשיקול דעת ענבל ממשרדי ענבל.

 .8זמינות טלפונית
השמאי היועץ יהיה זמין טלפונית ובדוא"ל לענבל בכל יום עבודה בין השעות  08:00-17:00באמצעות
מזכירה או באמצעותו אישית.
.9

תנאים נוספים

.9.1

לענבל תהא שמורה הזכות לפסול עובד מעובדי השמאי היועץ מלתת שירותים ,מכל סיבה
שהיא וללא מתן הסברים לשמאי ,והשמאי היועץ יחליפו בעובד אחר מטעמו באופן מיידי.

.9.2

על עובדי השמאי היועץ או כל גורם אחר מטעמו ,המגיעים לאתר ענבל לעבוד על פי נהלי
העבודה הנהוגים בענבל.

.9.3

בגין הפרות לפי האמור בנספח זה ובמכרז על נספחיו תהא לענבל האפשרות לבציע חילוט
ערבות הביצוע.

עם הגשת הצעתי אני מתחייב לכלל האמור בנספח זה ולספק את כלל השירותים כאמור בנספח זה,
לפחות:

תאריך

מס' ת.ז

שם מלא של החותם בשם
המציע

חתימה וחותמת המציע
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נספח א' – נספח תצהירים
הנדון :הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב עבור הקרן הפנימית לביטוחי
הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ – הליך 02/2020
אני הח"מ ,מר/גב' _____________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה __________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
את האמת וכי אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא עשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
אני הוסמכתי כדין על ידי ______________(להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה להליך
 02/2021הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב עבור הקרן הפנימית לביטוחי
הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן" :המכרז").

 .1פרטי המציע:
1

שם המציע כפי שהוא רשום במרשם

2

סוג התארגנות

3

תאריך הרישום

4

מספר מזהה

5

כתובת המציע (רחוב ,מספר ,עיר ,מיקוד
ות.ד)

6

העיר בה מוקם המציע
7

טלפון המציע

8

מספר חשבון בנק

9

מנכ"ל המציע

10

איש הקשר מטעם המציע

שם:
מספר טלפון:
דוא"ל:
שם:
כתובת:
טלפון:
פקס:
דוא"ל:
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לתשומת ליבכם -לכתובת מייל של איש הקשר ואליה בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע
להליך ולמתן השירותים המבוקשים.

 .2מורשי החתימה מטעם המציע
פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת ,אם ישנן:
מס'

שם מורשה חתימה

מס' תעודת זהות

דוגמת חתימה

1
2
3


הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע (יש לסמן בהתאם – אין להשאיר ריק)
ביחד
ביחד בצירוף חותמת החברה
לחוד
לחוד בצירוף חותמת החברה

 .3הצהרות המציע בגין מסמכי המכרז וההצעה
 3.1הנני מצהיר כי קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על כל נספחיו ,תנאיו וחלקיו (לרבות תשובות
לשאלות ההבהרה והבהרות עורך המכרז) ,הבנתי את כל האמור בו וקבלתי הבהרות לגבי כל נושא
שבספק.
 3.2הנני מצהיר כי הגשת ההצעה על ידי משמעה כי הנני עומד בתנאי הסף המבוקשים ,הבנתי את מהות
מתן השירותים המבוקשים ומסכים לכל תנאי .כמו כן ,הנני מצהיר כי טרם הגשת הצעתי זו ,קיבלתי
את מלוא המידע האפשרי ,בדקתי את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות ,ולפיכך אין לי כל טענה כי
לא ידעתי ו/או לא הבנתי פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי מכרז זה ,על כל פרטיו וחלקיו.
 3.3הנני מצהיר כי יש ביכולתי להציע את כלל השירותים המבוקשים במכרז זה ובהסכם ההתקשרות
במצטבר .הנני מצהיר כי יש לי היכולת ,המיומנות ,כוח האדם וכל עניין אחר הדרוש לשם מתן כלל
השירותים המבוקשים המפורטים במסמכי המכרז ובמפרט הטכני במצטבר.
 3.4הנני מצהיר כי הגשת הצעה מטעמי מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז על נספחיו ,לרבות הסכם
ההתקשרות והכל בלא שינוי ו/או תוספת.
 3.5הנני מצהיר ומתחייב כי כלל הנתונים ,הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי הם
משקפים באופן מהימן ,תקף ,מלא ומדויק את המציע ופועלו .ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים יהוו
עילה לפסילת ההצעה לאלתר.
 3.6הנני מצהיר כי ידוע לי שההצעה שהוגשה על ידי ,על כל צורפותיה ,תעמוד בתוקפה במשך  180ימים
מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,או  90ימים נוספים אם ענבל ביקשה להאריך את תוקף ההצעה
כאמור ובכתב.
 3.7הנני מצהיר כי ידוע לי שבחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים .כמו
כן ,ידוע לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי מורשי
החתימה של ענבל .ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המזמינה לזוכה.
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 3.8הנני מחייב כי במידה ואבחר כזוכה אקיים את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט בהזמנה להציע
הצעות למשך כל תקופת ההתקשרות.
 3.9הנני מצהיר כי ידוע לי כי ככל ואזכה בהליך לא אספק ,לאורך כל תקופת התקשורת ,שירותי שמאות
רכב לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ו/או ענבל.
 3.10הנני מצהיר ומתחייב בזאת שלא להתקשר עם גורם שאינו מקיים את הוראות המכרז.
 3.11הנני מצהיר ומתחייב כי לצורך ביצוע השירותים אעמוד בכל דרישות המכרז לרבות דרישות
המחשוב כמפורט במסמכי המכרז.
 3.12הנני מצהיר ומתחייב בזאת לכך שבכל תקופת ההתקשרות אשתמש לצורך מתן השירותים אך ורק
בתוכנות חוקיות המוחזקות על ידי כדין.
 3.13הנני מסכים למסירת מידע מהמרשם הפלילי הרלוונטי למתן השירותים המבוקשים במסגרת מכרז
זה והכל בכפוף לאמור בסעיפים  8ו 14 -לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א – .1981
יובהר כי לא אדרש למסור מידע בנוגע להרשעות שהתיישנו או נמחקו ותיקים שנסגרו.
 3.14ידוע לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות
לבקש מבתי המשפט להוציא צווי מניעה (לרבות צווי ביניים) בכל הליך משפטי בקשר עם המכרז
כנגד המזמינה או מי מטעמה ואהיה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמור.

 .4פרק  – 4תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
.4.1

.4.1

אני הח"מ מצהיר כי [ -יש לסמן  Vבפסקה הרלוונטית]



עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
 ,1976להלן  -החוק) הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו
בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז ,1987-שנעברה לאחר יום .)31.10.2002
או לחילופין



הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר
משתי עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
 ,1987שנעברה לאחר יום  ,)31.10.2002אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.

בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס'  ,)11התשע"ו –  ,2016הנני מצהיר בזאת כי
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998-חלות  /לא חלות עלי
[נא למחוק המיותר] .הנני מתחייב כי ,ככל שהוראות החוק הנ"ל חלות עלי וככל שאזכה בהליך
שבנדון ,אעביר לידי ענבל העתק מהתצהיר שמסרתי למנכ"ל של משרד העבודה והרווחה בעניין
זה ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.

 .5פרק  – 5התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים
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הנני מצהיר ומתחייב לקיים בכל תקופת ההתקשרות ,לגבי העובדים שיועסקו על ידי המציע לצורך ביצוע מתן
השירותים המבוקשים כמפורט במכרז זה ובהסכם ההתקשרות ,אחר האמור בהוראות כל דין ובכלל זה ,הוראות
החוק והפסיקה הקשורים בהעסקת עובדים ,כפי שהם בעת חתימת הסכם ההתקשרות וכפי שישונו מעת לעת ,לרבות
חוקים חדשים שיחוקקו בתקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת.


חוק שרות התעסוקה ,תשי"ט – .1959



חוק שעות העבודה והמנוחה ,תשי"א – .1959



חוק דמי מחלה ,תשל"ו – .1976



חוק חופשה שנתית ,תשי"א – .1950



חוק עבודת נשים ,תשי"ד – .1954



חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשכ"ו – .1965



חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – .1953



חוק החניכות ,תשי"ג – .1953



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



חוק הגנת השכר ,תשי"ח – .1958



חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג – .1963



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



חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – .1987



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



חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט – .1959

 .6פרק  - 6תצהיר אי תאום הצעות
אני הח"מ מצהיר בזאת כי:
א .הצעה זו הוחלטה על ידי באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע
פוטנציאלי אחר.
ב .הצעה זו לא הוצגה בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את
הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
ג.

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

ד .לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה גבוהה או נמוכה מהצעתי זו.
ה .לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
ו.

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או
מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן  Vבמקום המתאים
 המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז
אם כן ,אנא פרט:
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___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א
לחוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח.1988-

 .7פרק  – 7התחייבות לשמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים
אני הח"מ מצהיר בזאת כי הן אני והן העובדים המקצועיים במציע אשר מתעתדים ליתן שירות במסגרת
המכרז מתחייבים לשמירת סודיות ולהיעדר ניגוד עניינים כדלקמן:
ואני הבעלים של המציע /מורשה חתימה עפ"י דין במציע.
הואיל:
וענבל הסכימה להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים לרבות עובדיו ,קבלני
והואיל:
משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות
התחייבות זו וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות כל הדרוש לשמירת סודיות
המידע כהגדרתו להלן.
והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או
והואיל:
יבוא לידיעתי מידע ( )INFORMATIONאו ידע ( )KNOW- HOWכלשהם לרבות תכתובת ,חוות
דעת ,חומר ,תכנית ,מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91
לחוק העונשין ,תשל"ז 1977-מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע
לידיעתי או בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל"-קיצור דרך" לשם הגעה למידע
שהכלל יכול להגיע אליו ,בין בעל פה ובין בכתב ,לרבות בתעתיק ,בדיסקט או בכל כלי
ואמצעי אחר העשוי לאגור מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות אך מבלי גרוע מכלליות האמור,
נתונים ,מסמכים ודו"חות (להלן" :המידע").
והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם
והואיל:
או גוף כלשהם מלבד לנציגי ענבל המוסמכים לעניין ההסכם ללא השגת אישור נציג ענבל
המוסמך ,מראש ובכתב עלול לגרום לענבל או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי
סעיף  118לחוק העונשין ,תשל"ז –  1977ופגיעה בהוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א-
.1981
אי לזאת ,אני מתחייב כלפי ענבל התחייבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת כדלקמן:

.1

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

.2

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

.3

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים ובכפוף
לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לתועלתי האישית או לכל שימוש עצמי אחר
שלא בהתאם לאמור לעיל וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן שהם את
המידע.

.4

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על ידי נותן השירותים
או לאחר מכן וללא הגבלת זמן ,לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם להגיש את המידע ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא
להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף לאף
גורם.
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.5

לנקוט אמצעים כמקובל לשמירה על סודיות המידע לרבות אמצעים סבירים במשרדי לשמירה על
חומרים רגישים.

.6

להביא לידיעת עובדיי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של
שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה ולהחתים אותם על טופס התחייבות זה.

.7

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג אשר ייגרמו
לכם או לצד שלישי כתוצאה מהפרת התחייבותי זו וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור
ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

.8

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או
השייך לכם ,שהגיע לחזקתי או לידיי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן
השירותים או חומר שהכנתי עבור ענבל .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק של חומר
כאמור או של מידע.

.9

שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב
התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו אני עשוי להימצא ,במישרין או בעקיפין,
במצב של ניגוד עניינים ,בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר.
בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני ,עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו ,מנהל אותו
או עובד אחראי בו ,או גוף שלי או שלקרוב שלי חלק בו ,בהון המניות ,בזכות להגשת רווחים ,בזכות
למנות מנהל או בזכות הצבעה וכן גם עניינו של לקוח שאני או מעסיקי או שותפי או עובד העובד עמי
או בפיקוחי ,מייצגים/מייעצים/מציעים (להלן" :עניין אחר").

 .10בכלל זה ,נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה ,לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי
לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר שלי או עניין
של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.
 .11במקרה שבו לשמאי יש חשש לעניין קיומו של ניגוד עניינים כאמור ,ידווח על כך לאחראי/ת בענבל
על ביצוע ההתקשרות ,אשר תכריע בשאלת קיומו של ניגוד העניינים .
 .12בכל מקרה שאפר התחייבות זו ,לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לענבל ו/או הנמצא
ברשותכם ו/או הקשור לפעילותיכם ,תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפיי אישית בגין
הפרת חובת הסודיות שלעיל .הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות
זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין ,התשל"ז 1997 -וחוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א.1981 -
 .13התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת מעמד של עובד-מעביד ו/או קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבינכם,
למעט אחריותי האישית על-פי כתב התחייבות זה.
 .14מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע אשר התקבלו אצלי בכל דרך שהיא יחולו כל הוראות כתב
התחייבות זה.
 .15מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית לענבל
על פי כל דין או הסכם.
 .8פרק  – 8בקשה למניעת חשיפה חלקים חסויים בהצעתי
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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
מהווה סוד מסחרי ו/או מקצועי שזכות העיון של שאר המציעים איננה חלה לגביהם .כמו כן ,אני מודע
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
כלפי כל מציע אחר נתון לוועדת המכרזים של ענבל ולה בלבד ואין ולא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה בעניין זה.
(יש לחתום על טופס זה ולצרפו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם)
שם המסמך

מס' הסעיף בהצעה

נימוק לחיסיון המבוקש בהצעתנו

ניתן להוסיף שורות נוספות על פי המבנה המפורט לעיל
ולראיה באתי על החתום:

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

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

תאריך

שם מלא של עורך הדין ומ.ר.

חתימה וחותמת עורך הדין

חתימת המציע____________:
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נספח א' – 1תצהיר פירוט עמידה בתנאי הסף וניסיונו של המציע
אני הח"מ מר/גב'_____________ ,נושא ת.ז .מס' ____________ ,מורשה חתימה עפ"י דין במציע אשר משמש
בתפקיד __________ מטעם המציע____________ (להלן – "המציע") לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי
אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה כדלקמן:
 .1כי קיבלתי ייעוץ משפטי לפיו אני מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע ולחייב את המציע בנכונות הצהרתי זו.
 .2כי יש בידי המציע את כלל הכלים ,הידע וכח האדם הדרוש וכל עניין אחר הדרוש לשם מתן כל השירותים
המבוקשים המפורטים במסמכי המכרז במצטבר.
 .3כי המציע וכל מי שיעסוק מטעמו בביצוע השירותים המבוקשים ,לא נמצא במועד הגשת ההצעה ולא ימצא לכל
אורך תקופת ההתקשרות במצב של ניגוד עניינים אישי או מוסדי בקשר עם ביצוע השירותים המבוקשים ואני
מתחייב לשמור על סודיות במשך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה כמפורט בכתב הסודיות ו/או בסעיפי הסודיות
בהזמנה להציע הצעות ,בתצהירים ,בהסכם ולפי כל דין.
 .4כי המציע בעל רישום עסק כדין  -מציע שהינו חברה בע"מ יציג תדפיס רשם חברות ,בתוקף ,על שמו .מציע שאינו
חברה בע"מ כאמור ,יציג תעודת עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה כדין ,בתוקף ,על שמו.

מצ"ב תדפיס  /תעודה בתוקף המסומן .1
 .5כי המציע עוסק בתחום שמאות הרכב  24במשך לפחות  24חודשים (שנתיים) ,שקדמו למועד פרסום מכרז זה (2018-
.)2020
 .6כי למציע שירותי מזכירות קבועים.
 .7כי המציע אינו מספק כיום ,ולא יספק לאורך כל תקופת ההתקשרות ,שירות שמאות רכב עבור הקרן הפנימית
לביטוחי הממשלה ו/או ענבל
 .8ניהול ספרים כדין
הנני מצהיר כי אני בעל כל האישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות
גופים ציבוריים") .כמפורט להלן:
 .8.1אישור פקיד מורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (פקיד שומה ,רו"ח או יועץ מס) המעיד שהמציע
מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות
שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו .1975-על האישור להיות תקף ועדכני נכון ליום הגשת
ההצעה.

*מצ"ב אישור ניהול ספרים בתוקף המסומן .2
 .8.2המציע ובעל זיקה אליו ,כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק
עובדים זרים וחוק שכר מינימום ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור – חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.

חתימת המציע____________:
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 .8.3המציע בעל אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] בתוקף נכון
למועד האחרון להגשת ההצעות.

*מצ"ב אישור ניכוי מס במקור בתוקף המסומן .3
 .8.4המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976 -לעניין תשלום שכר מינימום
והעסקת עובדים זרים כדין.

 .9כי המציע הינו עסק בשליטת אישה [ כן  /לא ]

*מצ"ב אישורים נדרשים עפ"י דין המסומנים .4
 .10אני מצהיר כי היועץ המוצע מטעמי ,שם  +משפחה __________________:ת.ז_____________________:
הינו המציע  /מבעלי המציע  /שותף שווה במציע (מחק את המיותר).
 .11מצ"ב ניסיון המציע להוכחת האמור בסעיף  3.1.1לתנאי הסף וסעיף  .5.2.3.2לאמות המידה:
מס"ד

הגוף/ארגון מקבל
השירותים מהמציע
(לרבות ענבל)

סוג השירותים שנתן
המציע

בין השנים xxxx-yyyy

עיקר
עיסוקו
של
הגוף/
הארגון

ממוצע שנתי
של היקף
שעות הייעוץ
שניתנו על
ידי המציע

אנשי קשר :שם+משפחה,
תפקיד ,טלפונים

1
2
3
4
5
ניתן להוסיף שורות נוספות על פי המבנה המפורט לעיל
ולראיה באתי על החתום:

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

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

תאריך

שם מלא של עורך הדין ומ.ר.

חתימה וחותמת עורך הדין

חתימת המציע____________:
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נוסח מעודכן

נספח א' – 2תצהיר פירוט עמידה בתנאי הסף וניסיונו של היועץ המוצע (לרבות
רשימת ממליצים)
אני הח"מ מר/גב'_____________ ,נושא ת.ז .מס' ____________ ,מורשה חתימה עפ"י דין במציע אשר משמש
בתפקיד __________ מטעם המציע____________ (להלן – "המציע") לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי
אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה כדלקמן:
 .1כי קיבלתי ייעוץ משפטי לפיו אני מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע ולחייב את המציע בנכונות הצהרתי זו.
 .2היועץ המוצע מטעמי הינו שם  +משפחה ___________________:ת.ז_______________________:
(ולהלן" :היועץ המוצע").
 .3אני מצהיר כי היועץ המוצע מטעמי הינו מבעלי המציע או שותף שווה בו.
 .4היועץ המוצע בעל ניסיון מינימאלי כדלהלן:
 .5היועץ המוצע הינו בעל וותק של  10שנים רצופות (משנת  2005ועד היום) ,לפחות ,במהלך  10השנים שקדמו
לפרסום מכרז זה בתחום שמאות הרכב ושימש כשמאי רכב מיום __________ ועד ליום הגשת הצעה זו.

מצ"ב קורות חיים לעיונכם.
 .6בהתאם לאמור בתאי הסף  ,3.2.1לבדיקת אמת המידה כאמור בסעיפים  .5.2.3.2ובהתאם לקורות החיים ,מצ"ב
פירוט שנות ניסיונו של היועץ המוצע בשמאות רכב:
מס"ד

הגוף/ארגון בו עבד
היועץ המוצע כשמאי
(לרבות ענבל)

שכיר/לא  +תפקיד:
שמאי/שמאי יועץ.
*שמאי יועץ ממשרד
שנתן שירותים
לגוף/ארגון יציין
בפירוט דרך מי הועסק
,למי נתן השירותים
ובאיזה היקף

בין השנים xxxx-yyyy

עיקר
עיסוקו
של
הגוף/
הארגון

ממוצע שנתי
של היקף
שעות היעוץ
שניתנו על ידי
היועץ המוצע
לגוף /לארגון

אנשי קשר :שם+משפחה,
תפקיד ,טלפונים

1
2
3
4
5
ניתן להוסיף שורות נוספות על פי המבנה המפורט לעיל

 .7בהתאם לאמור בסעיף  5.2.3.2לאמות המידה היועץ בעל ניסיון מוכח בשמאות רכבי משימה ורכבים מיוחדים,
מצ"ב טבלת נסיונו של היועץ המוצע ברכבי משימה מיוחדים:
חתימת המציע____________:
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מס
"ד

הגוף/ארגון בו עבד
היועץ המוצע
כשמאי בתחום
הרכב
(לרבות ענבל)

תפקיד:
שמאי/שמאי
יועץ/אחר(פר
ט)

בין השנים

סוגי הרכבים ומהות התפקיד

xxxx-yyyy

אנשי קשר :שם+
משפחה ,תפקיד,
טלפונים

1
2
3
4
ניתן להוסיף שורות נוספות על פי המבנה המפורט לעיל

 .8היועץ המוצע בעל ניסיון מקצועי מוכח במתן חוות דעת לכלי רכב מכל הסוגים :
 8.1דוח שמאי בתחום אובדן מוחלט ) -(total lossמצ"ב  2דו"חות אובדן מוחלט לעיונכם.
 8.2דוח שמאי בתחום צדדי ג'  -מצ"ב  2דו"חות לעיונכם.
 8.3הגשת חוו"ד לבתי משפט  -מצ"ב  2חוו"ד לעיונכם.
דו"חות השמאי שיוגשו יהיו גם דו"חות השמאי לבדיקה לפי סעיף  5.2.3.2לאמות המידה וגם ישמשו לצורך
התרשמות כללית אם במהלך בדיקת ההצעה ואם במהלך הראיון.
 .9היועץ המוצע בעל רישיון בתוקף משרד התחבורה ורישיון זה לא נשלל ממנו ,במהלך  5השנים שקדמו לפרסום
הזמנה זו -מצ"ב רישיון בתוקף לעיונכם.

 .10היועץ המוצע חבר באיגוד השמאים -כן  /לא [יש למחוק את המיותר]
ככל שהתשובה היא 'כן'  -מצ"ב אישור חברות באיגוד השמאים לעיונכם.
 .11היועץ המוצע הינו המציע ו/או מבעלי ו/או שותף שווה במציע.
*יש לפרט את הדו"חות בעלות הנזק הגבוהה ביותר בכל תחום ולצרף את הדו"חות עצמם להצעה.
 .12ידוע לי כי ניקוד איכות בגין המלצות יינתן לשיקול דעת המזמינה בלבד וכי ענבל ו/או מי מטעמה רשאית לפנות
לכל איש קשר ו/או לכל גוף או גורם ,ככל שיראה לה ,בין אם הוא צויין כקשר בתצהיר זה ו/או לכל אדם ו/או
גוף הקשור במי מהפרויקטים שצויינו ו/או לכל אדם ו/או גוף אחר ,ככל שיראה לה.
 .13ידוע לי כי למזמינה שמורה הזכות לנקד סעיף זה אף על בסיס מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות
קודמות עם המציע והכל בכפוף לתקנה  22לתקנות חוק חובת המכרזים התשנ"ג – .1993
חתימת המציע____________:
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ולראיה באתי על החתום:

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

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

תאריך

שם מלא של עורך הדין ומ.ר.

חתימה וחותמת עורך הדין

חתימת המציע____________:
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נספח ב'– התחייבות לעבודה עם תוכנות בעלות רישוי כדין
אני הח"מ ,מר/גב' ______________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,ומר/גב'
___________________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ______________ ,מורשה חתימה
ב__________________________ (שם החברה/ארגון/עוסק מורשה) ,מס' ח.פ/.ע.מ.
___________ (להלן" :המציע") לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו להצהיר את האמת וכי אהיה/נהיה
צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן ,מצהיר/ים בזאת בכתב כי לצורך מתן
השירותים המבוקשים במסגרת מכרז מס'  ,02/2021ובכלל ,משתמש המציע בתוכנות בעלות רישיון
שימוש כדין ,ובהן בלבד.
ולראיה באתי על החתום:

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

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

תאריך

שם מלא של עורך הדין ומ.ר.

חתימה וחותמת עורך הדין

חתימת המציע____________:
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נספח ג' – הסכם ההתקשרות
שנערך ונחתם ביום ___ בחודש ___ בשנה ___
ב י ן:

ענבל חברה לביטוח בע"מ
מרחוב ערבה
קריית שדה התעופה
נתב"ג 70100
(להלן" :ענבל")
מצד אחד;

לבין:

שם הספק________________ :
ח.פ/.ע.מ________________ :
כתובת:
(להלן" :השמאי"" ,שמאי יועץ")
מצד שני;

(להלן" :השמאי"" ,השמאי היועץ")
מצד שני;

והואיל וענבל ,מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה פרסמה מכרז שמספרו ( 02/2021להלן
– "ההליך"" ,המכרז");
והואיל והשמאי הגיש הצעה במסגרת ההליך למתן השירותים המבוקשים;
והואיל וענבל ,בחרה בהצעה שהגיש השמאי בהליך כהצעה הזוכה ,על סמך התנאים ואמות
המידה הקבועים במסמכי ההזמנה ,והשמאי מקבל על עצמו לבצע באופן מלא את
השירותים המבוקשים המפורטים בהסכם זה כקבלן עצמאי;
והואיל השמאי מצהיר כי הוא בעל ניסיון רב במתן השירותים המבוקשים ,לרבות ניסיון בביצוע
הפעולות המפורטות במסמכי ההליך ובהסכם זה;
והואיל והשמאי מצהיר כי יש לו הידע ,הניסיון ,המיומנות וכל האמצעים הדרושים לצורך ביצוע
ומילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה בהיקף הנדרש על ידי ענבל וברמה המקצועית
הגבוהה ביותר;

חתימת המציע____________:
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והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור למתן
השירותים המבוקשים כמפורט בהסכם זה.
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1כללי
 1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 1.2הכותרות בהסכם זה נעשו למען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעניין פרשנותו.
 1.3בכל מקום בו יופיע המונח "ההסכם" הכוונה להסכם זה על כל נספחיו המהווים חלק בלתי
נפרד הימנו.
 1.4הנספחים המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו הינם:
 .1.4.1נספח א' – מסמכי ההזמנה להגשת הצעות על כלל נספחיו;
 .1.4.2נספח  – 1המפרט הטכני;
 .1.4.3נספח  – 2אמנת השירות;
 .1.4.4נספח  -3ערבות הביצוע;
 .2הגדרות
בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו הפירוש והמשמעות המוקנים להם במסמכי ההזמנה,
ובנוסף יהיו למונחים הבאים הפירוש הבא:
" .2.1ענבל" – וועדת המכרזים ו/או ענבל חברה לביטוח בע"מ ו/או מי שימונה מטעמם;
" .2.2וועדת המכרזים" -ועדת המכרזים של ענבל;
 .2.3״ההליך״ – מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב עבור
הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ על נספחיו (הליך
מס' ;)02/2021
" .2.4השמאי" – שמאי שהגיש הצעה במסגרת ההליך וקיבל הודעת זכייה מענבל;
 .2.5״השירותים המבוקשים״ – כהגדרתם בסעיף  8להסכם זה שלהלן.
 .2.6״האחראי מטעם ענבל על ביצוע ההסכם״ ו/או "האחראי על ההתקשרות" – מנהלת אגף
תביעות רכב ורכוש ו/או כל מי שימונה מטעמה לצורך ביצוע הסכם זה ותפעול העבודה
השוטפת מול השמאי;
" .2.7תקופת ההסכם" – התקופה המפורטת בסעיף  5להסכם זה לרבות הארכות ,אם תהיינה.
" .2.8הסכם"" ,הסכם זה" -הסכם זה על כלל נספחיו;
 .3מהות ההתקשרות

חתימת המציע____________:
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 3.1ענבל מתקשרת בזאת עם השמאי ,באופן לא בלעדי ,לצורך קבלת שירותי ייעוץ שמאות
בתחום הרכב כאמור בהזמנה להציע הצעות על נספחיה.
 3.2למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין בהסכם זה כדי לחייב את ענבל להזמין מהשמאי את
השירותים המבוקשים בכלל ו/או בהיקף מסוים.
 3.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ענבל שומרת לעצמה את הזכות לקבל שירותים גם משמאים
נוספים וזאת במקרים חריגים או מיוחדים עקב מומחיות מיוחדת או מורכבות התיק,
רגישותו או אם תחומו אינו כלול במסמכי המכרז או מכל טעם ראוי אחר.
 3.4בכל מקרה שבו יתווסף תחום נוסף לתחומים שפורטו במסגרת ההליך ,רשאית ענבל לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,לקבוע כי גם תחום זה יטופל ע"י מי מהשמאים נותני השירותים
המבוקשים לענבל והוא מצוי בתחום מומחיותם .כן רשאית ענבל לפי שיקול דעתה הבלעדי,
בכל מקרה שבו יגרע תחום מהתחומים שפורטו בהליך ,להקצות לשמאים נותני השירותים
המבוקשים לענבל ,תיקים מתחומים דומים.
 3.5במהלך הטיפול בתיק או עניין ,ענבל רשאית ,להוציאו מידי השמאי ,ולהעבירו לטיפול שמאי
אחר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה ועקב נסיבות מיוחדות שבעטיין סבורה
שהעברת התיק או העניין חיונית בין עקב המומחיות הנדרשת או גודלו או היקפו או
מורכבותו או רגישות עניינו ,או מכל טעם ראוי אחר .כן רשאית ענבל להוציא תיק או עניין
מידי השמאי כאמור ,במקרה בו קיימת אי שביעות רצון שלה מניהולו ע"י השמאי ובכלל זה
מקצועיותו ו/או קשור לאופן ניהול התיק או העניין ו/או חוסר שביעות רצון מטיפולו בתיק
ו/או איכות מתן השירותים המבוקשים בתיק או בעניין.
 3.6ההחלטה על הקצאת שעות או אי אילו עניינים המנויים במפרט הטכני תעשה בהתאם לצרכי
ענבל ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי ,במטרה להעניק לה את מירב היתרונות ,בהתאם לסוג
התיקים ,היקפם ,רגישותם ,תחומי מומחיות מיוחדים ומידת התאמתו של השמאי לטיפול
בהם ,על פי הערכת ענבל מעת לעת לאיכות מתן השירותים המבוקשים ע"י השמאי ,בין
היתר ,מקצועיותו ,איכות טיפולו בתיקים ,עבודתו מול ענבל ,ושביעות רצונה מהאיכות
הכוללת של מתן השירותים המבוקשים.
 3.7לשמאי ידוע כי ענבל אינה מתחייבת למספר השעות ו/או עניין מסוים והכל ייקבע בהתאם
לצרכיה ושיקוליה בלבד ,בהתאם לתחומים השונים המפורטים במפרט הטכני ובמסמכי
המכרז על נספחיו.
 3.8לשמאי ידוע כי לענבל שמורה הזכות לפנות למשרד/י שמאים אחר ,ככל שיעלה הצורך על ידי
ענבל אם בהגדלת היקף העבודה בענבל הדורש יועצים נוספים ,וזאת על מנת להתקשר עמו/ם
למתן השירותים המבוקשים.
 3.9יובהר כי בכל מקרה ענבל אינה מתחייבת להיקף תיקים שיועברו לשמאי ו/או להיקף עבודה
כלשהוא והכל ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה.
 3.10ענבל אף שומרת לעצמה את הזכות ,ככל שיעלה הצורך על ידי ענבל ,אם בעזיבת מציע זוכה,
אם בשל גידול הצרכים של ענבל ואם מכל סיבה אחרת ,לפנות למציע שהשתתף בהליך ,עמד
בתנאי הסף ,ולא היה המציע הזוכה בהליך וזאת על מנת להתקשר עמו למתן השירותים
המבוקשים והכל בכפוף להסכמתו של המציע .יובהר כי במקרים אלו תפנה ענבל אל המציע
שדורג במקום הגבוה ביותר מבין המציעים שלא זכו בהליך .מבלי לגרוע מן האמור ,אין
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באמור משום התחייבות של ועדת המכרזים לפעול כאמור לעיל ,ולענבל שמורה הזכות גם
לפנות למציעים אחרים שעמדו בתנאי הסף ובכל זמן נתון אחר והכל לשיקול דעתה הבלעדי
ולפי צרכיה .
 .4השמאי מאשר ,מצהיר ומתחייב בזה כלפי ענבל כדלקמן:
 4.1כל ההיתרים ,הרישיונות ,ההסמכות ,האישורים ,והרישומים (יכונו להלן – "היתרים") אצל
גופים ממשלתיים או ציבוריים או אחרים הנדרשים לצורך חתימת הסכם זה על ידי השמאי
נתקבלו ו/או נעשו והינם בתוקף מלא ולא נעשתה כל הפרה או מחדל של תנאי כלשהו שנקבע
בהיתרים כאמור.
4.2

כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – 1998
(להלן" :חוק שוויון זכויות") ,במידה והן חלות עליו ו/או יחולו עליו במהלך תקופת
ההתקשרות ,וכן בנוסף ,במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק  100עובדים לפחות במהלך תקופת
ההתקשרות ,יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ויפעל ליישום הוראות והנחיות ,כלל שיינתנו.

4.3

כי קרא את תנאי הסכם זה ונספחיו ,כי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שבהסכם זה
ונספחיו והוא מבין ומסכים להם ,וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים
המפורטים בהסכם זה בצורה מעולה ובהתאם לכלל דרישות ענבל.

4.4

לפעול בהתאם להנחיות העבודה כאמור במפרט הטכני ובאמנת השירות ובהתאם לכל הנחיה
אחרת הקיימת בענבל.

4.5

כי הוא בעל הידע ,היכולת ,כוח האדם והניסיון הדרושים לשם מתן השירותים המבוקשים,
והוא מתחייב לבצעם ברמה של מיומנות ,נאמנות ,וזהירות מקצועית מעולה.

4.6

כי הוא מתחייב לאפשר לענבל או מי מטעמה ,מעת לעת ולפי דרישה ,לבחון את טיב השירותים
המבוקשים ולהעביר לענבל כל חומר הקשור למתן השירותים המבוקשים.

4.7

להעביר לענבל ,טרם חתימתה על הסכם זה ,אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי
חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו – 1976
וכן אישור כדין בדבר ניכוי מס במקור .בהעדר אישורים הנ"ל תהיה ענבל רשאית לנכות
ולשלם לרשויות המס את המגיע להם כחוק מהתמורה הנ"ל.

4.8

כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה ,בין על פי הסכם זה ובין על פי דין ובין אחרת ,להתקשרותו
עם ענבל על פי הסכם זה ולמתן השירותים המבוקשים על ידו.

4.9

כי הוא ו/או השמאים במשרד ו/או השותפים ו/או כל עובד אחר מטעמו אינו/אינם נמצאים
כיום במצב של ניגוד עניינים או חשש לכך וכי לא יעמיד את עצמו או מי מטעמו במצב של
ניגוד עניינים או חשש לכך עם ביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה וימנע מכל מעשה אשר
עלול לפגוע בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה הכל כמפורט בהסכם זה ובהתאם
להתחייבויותיו בתצהיר המצורף כחלק מההסכם.

 4.10להודיע לענבל ,לאלתר ,בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי
ענבל ו/או המדינה.
 4.11כי ידוע לו כי האמור לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם.
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 4.12למען הסר ספק ,אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבותו של השמאי ו/או מי מטעמו לשמירת
סודיות כאמור בהסכם זה על נספחיו ובהתחייבויותיהם בתצהיר המצורף כחלק מההליך.
 4.13השמאי מתחייב למלא אחר הוראות כל דין  -כפי שיתעדכנו מעת לעת ,בכל הנוגע לקיום
הוראות הסכם זה ומתן השירותים המבוקשים על פיו .השמאי ידאג להתעדכן בכל החידושים
וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור למתן השירותים המבוקשים על פי הסכם
זה על מנת שיוכל ליישמם במסגרת ביצוע התחייבויותיו לענבל.
 .5תקופת ההתקשרות
5.1

תקופת ההתקשרות תהיה מיום חתימת המזמינה על הסכם ההתקשרות ולמשך  24חודשים
(להלן" :תקופת ההתקשרות").

5.2

ענבל רשאית ,אך לא חייבת ,להאריך את תקופת ההתקשרות של עד  42חודשים נוספים,
באופן חלקי או מלא ,בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה וזאת על ידי מתן הודעה לשמאי
בכתב על רצונה להאריך את ההתקשרות 30 ,יום לפני תום תקופת ההתקשרות כאמור
(להלן" :תקופות ההתקשרות המוארכת") .בתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו על
הצדדים כל הוראות ההסכם בשינויים המחויבים.

5.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במועד סיום תקופת ההתקשרות בין הצדדים ,שמורה למזמינה
האופציה שהמציע הזוכה ימשיך לספק את השירותים המבוקשים שהופנו לטיפולו בטרם
מועד סיום ההתקשרות (להלן" :סיום ההתקשרות בפועל").

5.4

על אף האמור בסעיף זה ,במקרה של הפרה יסודית של ההסכם שנעשתה על ידי השמאי,
תהיה ענבל רשאית להביא הסכם זה לידי סיום באמצעות שליחת הודעה בכתב לשמאי
המודיעה לו על סיום ההתקשרות ,ובלבד שחלפו  7ימים מיום שליחת הודעה לשמאי בדבר
ההפרה שביצע.

 .6היקף ההתקשרות
 6.1היקף ההתקשרות המוערך (ולא יעלה בכל מקרה על) בכ 80 -שעות בחודש והספק מצהיר
בזה כי על אף האמור בסעיף זה ,מדובר בכמות שעות מוערכת בלבד וכי לאור העובדה שכמות
השעות הינה בהתאם לצרכי ענבל ,ענבל אינה מחויבת לכמות השעות שיאושרו בפועל אשר
יכול ויהיו פחות או יותר מכמות השעות המוערכת.
 6.2לענבל בלבד שמורה הזכות לאשר מראש ,תוספת שעות .בכל מקרה ,על כל שעה מעבר ל80 -
שעות אלו יחולו כלל הכללים ,לרבות התמורה ,החלים על שעות אלו.
 6.3במידה שקיימת חריגה בכמות השעות החודשית המותרת ,תועבר בקשה לחריגה למנהלת
האגף או למי מטעמה ,בטרם יתבצעו שעות אלו ולא בדיעבד .למען הסר ספק לא תשולם כל
תמורה בגין שעות חורגות שלא אושרו מראש.
 6.4מובהר כי היקף השעות ,התמורה וקיום כלל הסכם זה כפוף בין היתר לאישור תקציבי ויכול
שישתנה מעת לעת ,ע"י הודעה מצד ענבל לשמאי היועץ.
 .7תמורה
7.1

תמורה בגין מתן השירותים המבוקשים
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 .7.1.1בעבור ביצוע השירותים המבוקשים ,תשולם לשמאי תמורה שעתית בסכום של 170
( ₪לא כולל מע"מ).
 .7.1.2יחד עם הגשת חשבונית לתשלום התמורה בחודש החולף ,יעביר השמאי לידי ענבל
דיווח על ביצוע שעות העבודה שניתנו על ידו בפועל לצורך ביצוע השירותים
המבוקשים .התמורה תועבר לידי השמאי רק לאחר אישור מטעם האחראית מטעם
ענבל כי קיימת התאמה בין מספר השעות שדווחו לבין מהותם והיקפם של השירותים
המבוקשים שניתנו בפועל.
 .7.1.3יובהר כי שעת עבודה תחושב כ 60-דקות עבודה בפועל .בעבור מתן ייעוץ שנעשה בחלק
מן השעה תשולם תמורה יחסית מהתעריף לשעה שנקבע.
7.2

בגין חוות דעת נגדית/נוספת  -שמאי יועץ לא יגיש חוו"ד נגדית/נוספת בכל מקרה ,ואולם
במקרים נדירים ומיוחדים ובאישור מראש ובכתב ייתכן ויידרש לכך וככל שיידרש ,בגין
הגשת חוות נגדית לבית המשפט תשולם תמורה קבועה של  .₪ 500הגשת חוות הדעת
כוללת בדיקה פיזית של הרכב.

7.3

תמורה בגין נסיעות
 .7.2.1בגין נסיעות תשולם תמורה כאמור בסעיף  2.4.3להוראת החשב הכללי מס' 13.9.0.2
 .7.2.2בגין ביטול זמן במהלך נסיעה אל היעד וממנו תשולם תמורה של  ₪ 70בגין כל שעת
נסיעה ,החל מהק"מ ה 31 -בלבד.
 .7.2.3הגיע הספק לאזור מסוים וביצע יותר מבדיקה אחת או טיפול באירוע אחד ,לא תשולם
תמורה כפולה או עודפת בגין ביטול זמן נסיעה אלא רק לביטול זמן הנסיעה בפועל.
 .7.2.4בגין ביטול זמן נסיעות של הספק לענבל לא תשולם לספק כל תמורה.

7.4

תמורה בגין עדות בבית משפט -שמאי יועץ לא ייתן עדות בבית משפט ,ואולם במקרים
נדירים ומיוחדים ובאישור מראש ובכתב ייתכן ויידרש לכך וככל שיידרש בגין עדות בבית
המשפט תשולם התמורה הנקובה בהחלטת בית המשפט ובלבד ,שתמורה זו לא תשולם
לשמאי היועץ דרך קופת בית המשפט או בכל דרך אחרת אשר תגרום לשמאי היועץ לקבל
תמורה סופית גבוהה מהתמורה הנקובה בהחלטת בית המשפט.

מובהר בזה כי ללא אישור בכתב חתום ע"י מנהלת אגף רכב בענבל ,לא תשולם כל תמורה
בגין האמור בסעיפים  7.3ו 7.4 -שלעיל.
 7.5מובהר בזאת כי התמורה המפורטת בפרק זה הינה סופית ומוחלטת וכוללת בתוכה את
כלל הוצאותיו האפשריות של השמאי והשמאי לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום או הטבה
אחרת ו/או נוספת בשל ביצוע השירותים המבוקשים ,לרבות תשלומים בעד הוצאות
טלפון ,דואר ,צילומים ,הדפסות ,פקס ,אש"ל ,וכיוצא באלה והשמאי מוותר וויתור מוחלט
בגין כל טענה ו/או עילה ו/או דרישה בעניין זה.
7.6

התמורה תשולם בתנאי שוטף  30 +מיום קבלת חשבונית מס כדין ,צילום החלטת בית
המשפט ואישור האחראית מטעם ענבל.
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7.7

מבלי לגרוע מהאמור בפרק זה ,ענבל שומרת לעצמה את הזכות ,בנסיבות מיוחדות ,להגיע
עם השמאי להסכמות בנוגע לאופן תשלום התמורה שיהיו שונים משיטת התשלום
המפורטת לעיל.

7.8

כלל האמור בסעיף התמורה כפוף לאישור הרפרנט המטפל בענבל לביצוע שעות העבודה /
הנסיעה /העדות /הגשת חוות הדעת.

 .8הגדרת השירותים המבוקשים
 8.1השירותים המבוקשים יהיו כמשמעם וכהגדרתם בנספחים א' 2 ,1 ,להסכם זה.
 8.2השמאי יבצע את כלל האמור במסמכי המכרז על נספחיו בצורה הטובה והאיכותית ביותר
בין היתר בהתאם למפרט הטכני ומסמכי ההליך במועדים הנקובים באמנת השירות ובהסכם
זה.
 8.3כלל האמור בסעיף זה ולמען הסר ספק גם בהזמנה להציע הצעות ,במפרט הטכני ,באמנת
השירות ובהסכם זה ,יבוצע בצורה הטובה ביותר ובכפוף להנחיות מנהלת האגף המקצועי
בענבל ו/או כל מי שתמנה לצורך כך.
(להלן וביחד" :השירותים המבוקשים")
 .9מעמד השמאי כקבלן עצמאי
 9.1מובהר ומוסכם בזאת ,כי בביצוע השירותים המבוקשים על פי הסכם זה יוגדר ויפעל השמאי
כקבלן עצמאי ,ובין השמאי וצוותו לבין וועדת המכרזים ו/או ענבל ו/או כל גוף ציבורי ו/או
ממשלתי אחר (וביחד ":המדינה") ,לא מתקיימים ולא יתקיימו בעתיד יחסי עובד ומעביד
בגין ביצוע השירותים המבוקשים נשוא הסכם זה.
 9.2השמאי יישא בכל תשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי וכל מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר
לכל גוף ו/או רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת ו/או שיגיעו ממנו במישרין או
בעקיפין על פי הוראות כל דין עקב ביצוע השירותים המבוקשים ו/או עקב קבלת תמורה
בגינן.
 9.3השמאי יישא במלוא שכרם של צוותו ועובדיו ו/או כל אדם הקשור עימו בקשר עם מתן
השירותים המבוקשים ובכל התשלומים המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי
כל דין .למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזה ,כי המדינה לא תישא ולא תהא חייבת בשום
אופן בכל תשלום בגין כך .על אף האמור לעיל ובמידה ותחויב המדינה בתשלום כלשהו
לשמאי ו/או לצד ג' לרבות צוותו ועובדיו ו/או לכל אדם אחר כאמור ,ישפה אותו השמאי
שיפוי מלא בגין כלל הוצאותיו ,לרבות אלך לא רק :הוצאות משפטיות ,הוצאות ריבית וכל
הוצאה אחרת ,ללא יוצא דופן ,מיד עם דרישת התשלום הראשונה (להלן" :ההחזר").
 9.4מבלי לפגוע בזכויותיהם עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,הגופים הציבוריים יהיו רשאים
לנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום המגיע לשמאי בגין השירותים המבוקשים
שיינתנו על ידו כאמור בהסכם זה.
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 9.5השמאי בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע
ממנו על פי כל דין לצוותו ,עובדיו ,ובכל הקשור בנתינת השירותים המבוקשים.
 9.6השמאי בלבד הינו אחראי כלפי כל המועסקים על ידו לפי דיני העבודה ,הנזיקין והוראות כל
דין .כן יהיה השמאי לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידו ,או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי
המועסקים על ידו למטרות הסכם זה .אם על אף האמור תחויב ענבל כדין ,לשאת בחבות ,או
לעשות מעשה כלשהו ,יפצה אותה על כך השמאי באופן מלא ומיד עם דרישתה הראשונה
בכתב של ענבל.
 .10ערבות בנקאית לביצוע ההסכם
 10.1השמאי המציא ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ובלתי חוזרת בנוסח המצורף
כנספח  3להסכם זה ,מאת בנק ישראלי ,צמודה למדד המחירים לצרכן ומבוילת כדין,
לפקודת ענבל חברה לביטוח בע"מ ,בשיעור של ( ₪ 20,000עשרים אלף שקלים חדשים),
בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות (מיום תחילת מתן השירותים המבוקשים ועד מועד
סיום תקופת ההתקשרות וששה חודשים נוספים (תקופת ההתקשרות ועוד שישה חודשים),
דהיינו 66 ,חודשים ממועד תחילת מתן השירותים המבוקשים .במידה וענבל תאריך את
תקופת ההתקשרות מחויב השמאי בהגשת ערבות מחודשת לתקופת ההתקשרות הנוספת
וששה חודשים נוספים מעבר לתקופה הנוספת ותנאי זה יהווה תנאי מהותי להמשך
ההתקשרות.
 10.2הערבות שהמציא השמאי ,כמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי ההזמנה
והסכם זה תוחזק בידי ענבל אשר תהיה רשאית לחלטה ,כולה או חלקה ,בכל מקרה בו
השמאי לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הצעתו ו/או ההזמנה ו/או ההסכם זה על נספחיהם.
 10.3בכל מקרה בו לא יעמוד השמאי בהתחייבויותיו על פי הצעתו ו/או על פי ההזמנה ו/או על פי
ההסכם ,רשאית ענבל לבטל את ההסכם בהודעה בכתב לשמאי ,החל מתאריך שייקבע על
ידי ענבל בהודעה ,זאת לאחר שניתנה לשמאי אפשרות לתקן את המעוות והשמאי לא תיקן
את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה .אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות
הצדדים על פי כל דין.
 10.4היה ובוטל ההסכם מכל סיבה שהיא ,למעט ביטול מחמת סיום תקופת ההתקשרות ,רשאית
ענבל לחלט את הערבות הבנקאית הנ"ל ,וכן למסור את ביצוע ההסכם למי שיקבע ע"י ענבל
והשמאי יפצה את ענבל על כל הפסד ונזק שיגרמו לה בגין כך.
 10.5חילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה כתשלום פיצויים מוסכמים מאת השמאי לענבל וענבל
תהא זכאית לתבוע מהשמאי את הנזקים מעבר לסכום הנקוב בערבות ,מבלי שחילוט
הערבות יגרע מזכויותיה על פי כל דין.
 .11הסבת ההסכם לצדדים שלישיים
 11.1השמאי מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או
חלקן ,לצד שלישי ,ואין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו
על פי הסכם זה ,אלא אם קיבל את הסכמתה של האחראית מטעם ענבל לכך מראש ובכתב.
האחראית על ההתקשרות תהיה רשאית לסרב או ליתן את הסכמתה כאמור ,מכל סיבה
שהיא ומבלי לנמק את החלטתה ,או להסכים בתנאים שתמצא לנכון.
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 11.2ענבל תהא רשאית להסב את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן,
לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי ,וכן זכאית היא לשתף צדדיים שלישיים בכל
אופן שתמצא לנכון בביצוע התחייבויותיה ושימוש בזכויותיה על פי הסכם זה.
 .12שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים
השמאי מתחייב כלפי ענבל התחייבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת כדלקמן:
 12.1לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים.
 12.2להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתו במסגרת מתן השירותים
ובכפוף לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתו או לתועלתו האישית או לכל
שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל ,בכל
דרך או אופן שהם את המידע.
 12.3מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,השמאי מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתו על ידי ענבל
או לאחר מכן וללא הגבלת זמן ,לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם להגיש את
המידע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת
אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתו את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר,
בין ישיר ובין עקיף לאף גורם.
 12.4לנקוט אמצעים כמקובל לשמירה על סודיות המידע לרבות אמצעים סבירים במשרדו
לשמירה על חומרים רגישים.
 12.5להביא לידיעת עובדיו או קבלני משנה או מי מטעמו את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה
זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה ולהחתים אותם על הצהרת סודיות
כמפורט בסעיף זה.
 12.6להיות אחראי כלפי ענבל על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג אשר
ייגרמו לענבל או לצד שלישי כתוצאה מהפרת התחייבות זו וזאת בין אם יהיה השמאי
אחראי לבדו בגין כל האמור ובין אם יהיה אחראי ביחד עם אחרים.
 12.7להחזיר לידי ענבל ולחזקתה מיד כשיתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבל מענבל
או השייך לענבל ,שהגיע לחזקתו או לידיו עקב מתן השירותים או שקיבל מכל אדם או גוף
עקב מתן השירותים או חומר שהכין עבור ענבל .כמו כן ,השמאי מתחייב לא לשמור אצלו
עותק של חומר כאמור או של מידע.
 12.8שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובות השמאי שלפי
הסכם זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו עשוי השמאי להימצא ,במישרין או
בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים ,בין מילוי תפקידו או עיסוקו במסגרת מתן השירותים
לענבל לבין עניין אחר .בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני ,עניינו של קרובו או של גוף שהשמאי
או קרוב שלו חבר בו ,מנהל אותו או עובד אחראי בו ,או גוף של השמאי או שלקרוב שלו חלק
בו ,בהון המניות ,בזכות להגשת רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה וכן גם עניינו
של לקוח שהשמאי או מעסיקו או שותפו או עובד העובד עמו או בפיקוחו,
מייצגים/מייעצים/מציעים (להלן" :עניין אחר").
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 12.9בכלל זה ,נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה ,לא ידוע לשמאי על ניגוד עניינים קיים או
שהוא עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו או עיסוקו במסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין
אחר שלו או עניין של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.
 12.10במקרה שבו לשמאי יש חשש לעניין קיומו של ניגוד עניינים כאמור ,ידווח על כך לאחראי/ת
בענבל על ביצוע ההתקשרות ,אשר תכריע בשאלת קיומו של ניגוד העניינים .
 12.11בכל מקרה שיפר השמאי התחייבות זו ,לרבות בכל מקרה שיגלה מידע כאמור השייך לענבל
ו/או הנמצא ברשותה ו/או הקשור לפעילותה ,תהיה לענבל זכות תביעה נפרדת ועצמאית
כלפי השמאי באופן אישי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל .השמאי מצהיר כי ידוע לו
ששימוש במידע שלא בהתאם לסעיף זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק
עונשין ,התשל"ז 1997 -וחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981 -
 12.12התחייבות השמאי לא תפורש כיוצרת מעמד של עובד-מעביד ו/או קשר אישי מכל סוג שהוא
בינו לבין ענבל ,למעט אחריותו האישית על-פי הסכם זה.
 12.13מוסכם וידוע לשמאי כי על העתקים של המידע אשר התקבלו אצלו בכל דרך שהיא יחולו כל
הוראות סעיף זה.
 12.14מוסכם וידוע לשמאי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת
המוקנית לענבל על פי כל דין או הסכם.
 12.15האמור בסעיף זה ,על כל חלקיו ,מהווה תניה יסודית בהסכם שהפרתו תהווה הפרה יסודית
של ההסכם.
 .13ניהול המידע
 13.1השמאי יתעד באופן ברור ומסודר את כלל עבודתו וכל המידע שיגיע לידיו הקשור במישרין
ו/או בעקיפין לביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה.
 13.2השמאי ינהל את כלל המידע באופן כזה ,שעם סיום העסקתו כל הבא בנעליו יוכל לקבל על
עצמו את כלל התחייבויות השמאי באופן פשוט ,מהיר ונגיש.
 .14אחריות לנזקים
 14.1השמאי יישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד (יכונו להלן ביחד ולחוד" :נזק") ,שיגרם
לענבל ו/או למדינה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של השמאי ו/או עובדיו
ו/או שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימו ,עקב ו/או בקשר עם ביצוע השירותים
המבוקשים.
 14.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה ויגרמו לענבל ו/או כל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות
ממעשה או מחדל של השמאי ,צוותו ,עובדיו ,שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימו,
לרבות נזק שיגרם כתוצאה ממחדל בפיקוח ובבקרה ,מתחייב השמאי לשפות את ענבל ,מיד
עם דרישתה ,במלוא הסכום ,בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה להם כאמור.
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 14.3על השמאי יחולו כל ההוצאות ,או התשלומים ,שישולמו על ידי ענבל ו/או המדינה להבטחת
זכויותיה במקרה של הפרה ,או אי מילוי הוראה מהוראות הסכם זה על ידי השמאי,
והשמאי מתחייב להחזיר לענבל כל הוצאה שהוצאה על ידה לפי סעיף זה ,מיד עם דרישתה,
בתוספת ריבית בשיעור המקסימלי שיותר על פי חוק באותה עת ,החל ממועד הוצאת
הסכומים.
 .15סיום ההתקשרות
 15.1מוסכם בזאת כי ענבל רשאית להביא את ההסכם לידי סיום ,מכל סיבה שהיא ,בהודעה
מוקדמת של  60ימים בכתב ומראש ובכפוף לחוק.
 15.2לשמאי לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום
ההסכם ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא.
 15.3ענבל תהא רשאי לבטל את ההתקשרות הפעילה או לערוך ,באופן חד צדדי ,שינוי בהוראה
מהוראות ההסכם ,אם חל שינוי חקיקה המחייב זאת.
 15.4אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של ענבל להפסיק ,לאלתר ,את תקופת ההתקשרות בכל
מקרה של הפרת יסודית של ההסכם על ידי השמאי ,לרבות זכותה של ענבל לכל סעד או
תרופה כלפי הצד המפר במקרה של הפרה כאמור.
 15.5בנוסף ,ענבל תהא רשאית לבטל את ההסכם או את ההתקשרות הפעילה לפי שיקול דעתה
הבלעדי בקרות אחד מן האירועים המפורטים להלן המהווים הפרה יסודית של ההסכם.
בכל מקרה שמאי יודיע לענבל מיד עם היוודע לו על כך:
 .16.5.1במקרה בו מסר שמאי פרט בהצעתו שהוגשה במסגרת ההליך ו/או הצהיר הצהרה
במסגרת ההליך ו/או הסכם זה שאינם נכונים או אינם מדויקים או מטעים או
מוטעים או כוזבים ו/או חל שינוי במידע שנמסר במסגרת הצעת שמאי והוא לא
הודיע עליו לענבל מיד עם קרות השינוי ו/או חל שינוי מהותי בפרט מפרטי הצעתו.
 .16.5.2חל שינוי ביחידי שמאי.
 .16.5.3כנגד השמאי או כנגד מי מיחידי השמאי נפתחו הליכי פשיטת רגל ,או הוכרז כפושט
רגל ,או ניתן צו לכינוס נכסים זמני או קבוע.
 .16.5.4נגד שמאי או כנכד תאגיד בו הינו שותף או בעל עניין נפתחו הליכי כינוס נכסים
זמני או קבוע ,או הליכי פירוק ,או הוצא נגדו צו לכינוס נכסים זמני או קבוע ,או
הוכרז כתאגיד בפירוק.
 .16.5.5השמאי או מי מיחידי השמאי הוכרז כחייב מוגבל באמצעים.
 .16.5.6נגד שמאי או מי מיחידי שמאי נפתחו הליכי חקירה פלילית ,או משמעתית ,או
הוגשו נגדו כתב אישום ,או קובלנה משמעתית.
 .16.5.7שמאי או מי מיחידי שמאי הורשע בעבירה פלילית או משמעתית ,למעט עבירת
תעבורה.
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 .16.5.8שמאי או מי מיחידי שמאי נעשה בלתי כשיר לפעולה ,או חדל לפעול מכל סיבה
שהיא.
 .16.5.9שמאי פעל תוך הפרת אימון לענבל ו/או למדינה ו/או לעובד אותו ייצג.
 .16.5.10שמאי פעל בניגוד עניינים (כמפורט בהסכם) אם בתיק כללי או באופן ספציפי.
 .16.5.11שמאי מסר את ביצוע הטיפול/ייצוג בתיק/ים (או חלק מהם) שהועברו לטיפולו
לאחר/ים שאינו/ם עובד/ים אצל שמאי.
 15.6טיפול בתיק שנעשה ברשלנות ,ובמיוחד ,אך לא רק ,במידה והסב נזק לענבל ו/או למדינה
ו/או טיפול בתיק שנעשה בניגוד להנחיות וגרם לענבל ו/או למדינה נזק של ממש יהווה
הפרה יסודית של ההסכם .טיפול כאמור בתיק אחד בלבד ,שהרשלנות בו לא היתה קיצונית
או לא הסבה נזק של ממש לא תהווה הפרה יסודית .ואולם ,טיפול כאמור ביותר מתיק
אחד יהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 15.7ענבל תודיע בכתב לשמאי על ביטול ההסכם ותנמק את החלטתה בכתב.
 15.8הפסקת ההתקשרות ביוזמת השמאי
השמאי יהא רשאי לבקש מענבל את הפסקת ההתקשרות בהסכם זה ,אך ורק בהתקיים
התנאים הבאים:
 .16.8.1הפסקת התקשרות פעילה  -באמצעות מתן הודעה מוקדמת מראש ובכתב של 60
יום לפחות ,תוך פירוט הנימוקים התומכים בבקשה.
 .16.8.2שיקול הדעת הבלעדי לאישור הבקשה יהא לענבל בלבד .בין יתר שיקולי ענבל,
תבחן ענבל את נימוקי הבקשה ,את כמות התיקים הפעילים המצויים בטיפולו של
השמאי והשלב בו הם נמצאים וכן ,אם הפסקת הטיפול כאמור לא תסב לענבל ו/או
לקרן ו/או למדינה ,נזק בלתי הפיך ו/או נזק משמעותי ובין היתר עקב הצורך
שיעלה במינוי שמאי אחר בשלב מאוחר בטיפול בתיקים הפעילים .בכל מקרה,
תנאי להפסקת העבודה יהא העברת הטיפול בתיקים בצורה מסודרת ובשיתוף
פעולה מלא ,למי שתורה עליו ענבל.
 .16.8.3מובהר בזאת ומוסכם על הצדדים ,כי במקרים כאמור ,ענבל תהא רשאית להפחית,
לנכות או לקזז מכל סכום המגיע לשמאי בנוגע לביצוע הסכם זה ,את הנזקים
שהסב השמאי לענבל ו/או לקרן הפנימית ,ככל שהסב כאלה ,בגין הפסקת עבודתו.
 15.9היה וענבל החליטה לבטל את ההתקשרות ימשיך השמאי ליתן את השירותים המבוקשים
בתיקים שבטיפולו ,כנדרש מניהול מקצועי ,הולם וראוי של תיקים אלה ,הכול בהתאם
לדרישות ותנאי ההסכם ונספחיו .לענבל שמורה הזכות להחליט על הוצאת התיקים
מטיפולו של שמאי והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וצרכיה.
 15.10עם סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא ,בין על ידי השמאי ובין על ידי ענבל,
יעביר השמאי לענבל ועל פי הוראותיה ,באופן מסודר ,את כל התיקים ,המידע ,החומר
והנתונים המצויים ברשותו מכל סוג ומין שהוא ,לרבות באמצעות מדיה אלקטרונית
ודיגיטאלית וכיו"ב באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החומר לענבל כאמור ימצא בידי
ענבל העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לשירותים.
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 15.11עם תום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,לרבות הפסקת עבודתו של השמאי על ידי
ענבל ,ומבלי לגרוע מזכויותיה של ענבל על פי כל דין ועל פי הסכם זה ,מתחייב השמאי
לפעול כדלקמן:
 .16.11.1להשלים במועדם את כל הדו"חות והמטלות שטרם הושלמו.
 .16.11.2במידה שאין באפשרות השמאי להשלים את הדוחות והמטלות כאמור לעיל ,יודיע
על כך השמאי מידית לענבל ,ויעביר לידיה את כל התיקים הפתוחים ,וזאת מבלי
לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ועל פי הסכם זה.
 .16.11.3יחזיר לידי ענבל כל תיק וכל חומר שהועבר אליו על פי דרישתה.
 .16.11.4ישמור על תיקי ענבל עד תום המועד הקבוע בדין ולא יבערם אלא בהסכמת ענבל
בכתב ומראש.
 .16.11.5ימציא לענבל את שמות כל השמאי שהועסקו על ידו לרבות מספרי תעודות הזהות
שלהם ופרטי יצירת הקשר עימם.
 .16.9.1הסתים או בוטל ההסכם ,לא יעכב השמאי מסמך כלשהו או חומר כלשהו ,הנמצא
ברשותו מכוח הסכם זה והטיפול בתיקים ,לרבות כספים שעליו להעביר לענבל
כמנהלת הקרן הפנימית שמסיבה כלשהי ,ובניגוד להוראות ההזמנה והסכם זה,
הגיעו לידיו ,גם לא כנגד כל תשלום המגיע לו ,לטענתו ,מאת ענבל ו/או לקרן
הפנימית ,והשמאי יעבירם לרשות ענבל ו/או לקרן הפנימית באופן מיידי אלא אם
כן התבקש על ידי ענבל לסיים את הטיפול בתיק והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי
של ענבל וצרכי ענבל .השמאי מוותר בזאת על כל זכות עיכבון ככל שעומדת לזכותו,
על-פי כל דין.
 .16.9.2יודגש ,כי במקרה של ביטול ההסכם והפסקת ההתקשרות עם שמאי ,לא ישולם
לשמאי כל פיצוי או תשלום מכל סוג שהוא.
 .16ביטוח
 16.1השמאי מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים אותם הוא מספק  /מבצע
עבור מדינת ישראל ו/או ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן ביחד" :המזמין") ,ככל שנהוגים
בתחום פעילותו (לדוגמה :ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח
אחריות מקצועית ,ביטוח חבות 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 אחר ,לפי העניין) ,בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים
והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו .ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה ,עליו
לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם ,וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי
אחריותם הישירה ,כנדרש בסעיף זה ,או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם
ולאחריותם הישירה.
 16.2הספק יוודא כי בכל ביטוחיו ,המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג
עבודות קבלניות  /הקמה) ,המזמין יתווסף כמבוטח נוסף ,בכפוף להרחבת שיפוי כלפי
המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח .
 16.3הספק יוודא כי בכל ביטוחיו ,המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ,ייכלל סעיף ויתור
על זכות התחלוף  /השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון) .
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 16.4המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות,
מעת לעת ולפי דרישה.
 16.5אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את השמאי מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל
פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע"מ ,על כל זכות או
סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי הסכם זה.
 .17בעלות וזכויות יוצרים על הנתונים והתוצרים
 17.1מוסכם בזאת ,כי כל הזכויות ,וכל זכויות הקנין הרוחני ,לרבות זכויות היוצרים ,כפי שהן
קבועות היום או כפי שתהיינה קבועות בעתיד ,בישראל ,בכל מקום אחר בעולם ,ולתקופה
בלתי מוגבלת ,וכל זכות קניינית או זכות אחרת ,בכל הנתונים ,הבדיקות ,הצילומים וכל
יתר התוצרים והמסמכים שיאספו ,ייקלטו ,יוכנו ,או יופקו במסגרת מתן השירותים לפי
הסכם זה ,או בקשר אליו ,על כל מרכיביהם ,או מסמכים שקיבל השמאי מענבל ו/או בדרך
אחרת ,בכל פורמט שהוא לקבות פורמט אלקטרוני (להלן" :תוצרי השירות") הינן קניינה
הבלעדי והמוחלט של ענבל ,ללא כל תמורה נוספת לזו הנקובה בהסכם זה .ענבל תהא
רשאית לעשות בכל תוצרי השירות כל שימוש שתמצא לנכון ,לרבות כל שינוי ,הכנסת
תוספות ,השלמות או עריכה מחדש ,פרסומם או העברתם לאחר ,ולנהוג בהם מנהג בעלים,
בתקופת מתן השירותים המשפטיים או לאחריה.
 17.2השמאי מתחייב למסור לענבל מיד עם דרישתה כל מידע כאמור ובכל פורמט על פי בחירת
ענבל .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,יעביר השמאי לענבל בפורמט אלקטרוני ״פתוח״/לא
מוגן סיסמה ובנוסף בכל פורמט אחר שתגדיר ענבל ,כל מסמך שהוכן על ידו עבורה לרבות
חוות דעת ,חוזים וכיו״ב ,עם השלמתו של המסמך.
17.3

לשמאי או למי שיצר את החומר לא תהא 'זכות מוסרית' בו ,וכל שימוש או שינוי כאמור
אינו מהווה פגיעה ב'זכות מוסרית'.

17.4

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי בעת כל שימוש כאמור שייעשה בתוצרי השירות ,על
ידי ענבל ,בכל הקשר שהוא ,לא תהא כל חובה שהיא לציין את שם השמאי או מי מטעמו,
בהקשר לחומר האמור.

17.5

השמאי מוותר על כל זכות תביעה בקשר לתוצרי השירות ,ומצהיר על אישורו לכל שימוש
שתעשה ענבל בחומר זה.

17.6

מוסכם בזאת ,כי השמאי אינו רשאי לעשות שימוש מכל סוג שהוא בתוצרי השירות,
כולם או חלקם ,בין בעצמו ,בין באמצעות אחרים ,שלא למטרות ביצוע ההסכם ,בלא
לקבל היתר מראש ובכתב על כך ענבל ובתנאים שייקבעו על ידו.

17.7

מודגש בזאת ,כי תוצרי השירות הינם רכוש של ענבל והשמאי לא יהא רשאי לעכבם תחת
ידיו ,אף אם יגיעו לו לטענתו תשלומים מאת ענבל ,והוא מוותר על כל זכות עיכבון זו.

17.8

מיד עם סיום תקופת ההתקשרות ,או בכל מקרה של ביטול ההסכם ,או סיום הטיפול
בתיק ו/או עניין או בכל מקרה בו נציג ענבל ידרוש זאת ,ימסור השמאי לאלתר לידי נציג
ענבל כל חומר כאמור ,גם אם נוצר על ידו או נמסר לידיו ,ללא כל סייג.

17.9

בהסכמים שיחתום השמאי עם עובדיו ,לרבות עובדי קבלן מטעמו או נותני שירותים,
יבטיח עמידה בחובה המפורטת בכל הנאמר בסעיף ,ויכולתם של אותם עובדים לעמוד
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בתנאי סעיף זה .הסכמים אלה יהוו וויתור מפורש על כל זכות של אותם עובדים או נותני
שירותים על זכויות בתוצרים האמורים שהוכנו או הופקו במסגרת ביצוע הסכם זה ,או
בקשר אליו ובאחריותו המלאה של השמאי להחתימם על הסכמים אלו ובכל מקרה
אחריותו תהא מוחלטת בכל הקשור בהם.
 .18סטייה או ויתור
 18.1סטייה מתנאי ההסכם  -הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה על נספחיו במקרה
מסוים או בסדרת מקרים ,לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.
 18.2ויתור על זכויות  -לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות
המוקנות לו על פי הסכם זה על נספחיו במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך
ויתור על זכות מזכויותיו.
 18.3חתימת הצדדים  -כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף
אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה
בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.
 .19אחריות ושיפוי
 19.1השמאי ישא באחריות לכל נזק או פגיעה או אובדן או הפסד ,מכל סוג שהוא ,שייגרם לענבל
או לצד שלישי ,בגין מעשה או מחדל ,בזדון ,במרמה וכיוצ"ב ,או ברשלנות ,בקשר עם ביצוע
השירותים המבוקשים הניתנים על-פי הסכם זה ,על ידו ,או על-ידי עובדיו ,או על-ידי מי
מטעמו.
 19.2מוסכם בין הצדדים ,כי ענבל ו/או המדינה שבעניינם ניתנים השירותים המבוקשים לא ישאו
בכל תשלום ,הוצאה או נזק ,מכל סוג שהוא ,שייגרמו לגופו או לרכושו של השמאי או מי
מטעמו ,או לצד צד שלישי ,כתוצאה מביצועו של הסכם זה ,או בקשר אליו.
 19.3השמאי מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים
כאמור בהסכם זה על נספחיו ,וכי הוא מתחייב ליתן ולבצע את השירותים המבוקשים וכן
כל פעולה אחרת הקשורה במתן השירותים המבוקשים ,במקצועיות ,במיומנות ,בקפדנות
ובזהירות ,כמפורט בהסכם זה ובכפוף להנחיות ולהוראות כל דין.
 19.4בכל מקרה של תביעה כנגד ענבל ו/או הקרן הפנימית ו/או גופים המכוסים או מטופלים
בקרן הפנימית ו/או מדינת ישראל ,בגין נזק כלשהו בקשר לשירותים שהיו בטיפולו של
השמאי ,יפצה השמאי וישפה את ענבל ו/או הקרן הפנימית באמצעות ענבל ו/או מדינת
ישראל ו/או גופים אחרים אשר הוגשה כנגדם התביעה ,עם דרישתם הראשונה ,על כל סכום
בו יחויבו בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור ,וכן בגין מלוא הוצאותיהם בגין ההליך
המשפטי שיינקט כנגדם כאמור ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.
 19.5ענבל תודיע לשמאי על הגשת תביעה ו/או דרישה כאמור ותיתן לו ,ככל שהדבר יתאפשר,
אפשרות להצטרף להליכים המשפטיים ,ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה
כאמור.
 19.6השמאי בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק ,פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים
ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו.
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 19.7אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות השמאי ,על פי כל דין ,כלפי ענבל ו/או המדינה
ו/או צד שלישי ,אלא להוסיף עליה בלבד.
 19.8קיזוז
 .19.8.1ענבל תהיה רשאית לקזז מכל סכום שהיא תחוב לשמאי בקשר למתן השירותים
המבוקשים על-פי הסכם זה ,כל סכום קצוב אשר השמאי יחויב כלפי ענבל ו/או
הקרן ו/או המדינה מכל סיבה שהיא.
 .19.8.2בוטל ההסכם עקב הפרתו על-ידי השמאי ,או בגין הצהרת שווא של השמאי לגבי
פרט מפרטי הצעתו במסגרת ההליך ,או בגין שינוי שחל בפרטי הצעתו של השמאי
שלא הודיע עליו מיד עם קרות השינוי ,או בגין קרות אחד מן האירועים המפורטים
בהסכם ,רשאית ענבל להפחית מכל תשלום ,לרבות תמורה ,שישולם לשמאי בגין
טיפולו בתיק עד לאותו מועד ,את סכום הנזקים שהסב השמאי לענבל ו/או
למדינה ,ככל שהסב כאלה ,בהתאם לסכום שייקבע על-ידי ענבל .הפחתה כאמור
יכולה להיעשות בדרך של קיזוז או עיכבון עד למועד סיום ההליכים בתיק או
בעניין .לא ביצעה ענבל קיזוז או עיכבון כאמור ,יחויב השמאי בהשבת הכספים
ששולמו לו וכן ישפה השמאי את ענבל ו/או הקרן בגין נזקים שנגרמו עקב ביטול
ההסכם ,ככל שנגרמו כאלה ,מיד עם דרישת ענבל ,ובהתאם לסכום שתקבע.
 .20ניכוי במקור
השמאי ימציא לענבל ,עם חתימת הסכם זה ,אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי
במקור או פטור הימנו (להלן" :אישור מס הכנסה") ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה 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 לכל מעין דהוא.
 .21שונות
 21.1מסמכי ההסכם  -מוסכם בין הצדדים ,כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם
והמותנה ביניהם במלואו ,וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות ,הצהרות ,מצגים,
הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בע"פ ,שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו ,אם נעשו,
קודם לחתימתו .יובהר כי לגבי שמאים יועצים שעובדים כיום עם ענבל ושיש עמם הסכם
ו/או התחייבויות קודמות ,הסכם זה יחליף וישקף נכונה את המוסכם והמותנה בין
הצדדים במלואו וכי הצדדים לא יהיו קשורים בהסכם ו/או התחייבות קודמת ,באם
קיימים .הסכם זה יחליף כל התקשרות קודמת
 21.2מוסכם על הצדדים ,כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהא תקף רק אם נעשה בכתב
ונחתם על-ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.
 21.3השמאי לא יציג כלפי כל גורם שהוא את פעילותו על-פי הסכם זה כפעילות ענבל ,ולא יציג
עצמו כסוכן ,שלוח או נציג ענבל ,אלא בהתאם לייפוי הכוח או בהתאם לאישור בכתב
ומראש של נציג ענבל .השמאי לא ייעשה שימוש בתוארו או בתפקידו על-פי הסכם זה שלא
במסגרת פעילותו על-פי הסכם זה והנובעת ממנו.
 21.4נציגי ענבל  -נציגי ענבל לצורך הסכם זה הם מנכ"ל ענבל ו/או סמנכ"ל ביטוח בענבל או מי
מטעמם.
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 .22הפרה יסודית
התנאים הקבועים בסעיפים  ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3ו( 21-על כל
סעיפי המשנה שלהם) הינם תנאים יסודיים בהסכם שהפרתם מהווה הפרה יסודית שבגינם תהיה
רשאית ענבל להביא את ההסכם לכדי סיום ולנקוט כל פעולה אחרת למיצוי זכויותיה לפי כל דין.
 .23משלוח הודעות
כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין במבוא להסכם זה לעיל תחשב
כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת ,או בתום  72שעות מעת שנמסרה למשלוח
בדואר רשום בבית הדואר ,המוקדם מבין השניים.
 .24סמכות שיפוט
הסמכות המקומית בכל הקשור והנוגע להסכם זה הינה אך ורק בבתי המשפט בעלי הסמכות
העניינית באזור המרכז ו/או תל-אביב-יפו.
ולראיה באו הצדדים על החתום
_________________________________ __________________________________
חותמת ענבל וחתימות מורשיי החתימה
חותמת השמאי וחתימות מורשיי החתימה
________________________________
שם מלא של מורשה החתימה

__________________________________
שם מלא של מורשה החתימה

_______________________________
תפקיד של מורשה החתימה

__________________________________
תפקיד של מורשה החתימה

_______________________________
שם מלא של מורשה החתימה

__________________________________
שם מלא של מורשה החתימה

_______________________________
שם מלא של מורשה החתימה

__________________________________
שם מלא של מורשה החתימה
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נספח  3להסכם
לכבוד
ענבל חברה לביטוח בע"מ
רח' ערבה
ת.ד282 .
קריית שדה התעופה70100 ,

תאריך________________

הנדון :ערבות מס_____________ .

 .1לבקשת ה"ה ________________________________________________ (להלן" :המבקש/ים"),
אשר נבחרו להיות הספקים/נותני השירות של חברתכם עבור מתן שירותי ייעוץ שמאות רכב עבור ענבל חברה
לביטוח בע"מ ,אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 20,000במילים :עשרים אלף שקלים
חדשים)( ,להלן" :סכום הקרן הנ"ל") בתוספת הפרשי הצמדה ,הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל ,למדד
המחירים לצרכן כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה למדד") ,בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש
בקשר להתקשרותכם עמו במסגרת ההליך למתן שירותי אספקה ,התקנה ותיקון נזקי שמשות לכלי הרכב
המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ( ,להלן" :ענבל").
 .2הקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן" :סכום הערבות".
 .3לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו:
א.

"מדד המחירים לצרכן"

 משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזיתלסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

ב.

"המדד החדש"

 מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"יערבות זו.

ג.

"המדד היסודי"

 -מדד המחירים לצרכן המפורסם ביום פרסום המכרז.

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה ,סכום השווה להכפלת ההפרש
בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש (עד לסכום הקרן הנ"ל) ומחולק במדד היסודי .אם יתברר
כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו ,יועמד סכום הערבות על סכום הקרן הנ"ל.
 .4אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות ,לפי החישוב דלעיל תוך  7ימים (במילים :שבעה ימים) לאחר
קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,שתימסר לנו בכתובתנו :רחוב _________ ,בעיר ______ ,מיקוד_____,
טלפון ושם איש קשר _______( ,יש להכניס את כתובת הבנק) ,כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום הערבות,
בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום האמור מאת המבקש ,ובלבד שדרישתכם
נמסרה לנו לפני יום פקיעת הערבות .לשם הסרת ספק ,דרישתכם לתשלום סכום הערבות יכול שתיעשה
לשיעורים ,ובלבד שסך התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.
 .5ערבותנו זו הינה מוחלטת ,אוטונומית ובלתי מותנית.
 .6ערבות זו תישאר בתוקף למשך  66חודשים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות ,קרי עד ליום ___________
(כולל) בלבד ,ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת .הדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב
לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
חתימת המציע____________:
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נוסח מעודכן

 .7ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.
בכבוד רב,
שם הבנק _____________________
סניף ________________________
מספר סניף ___________________
תאריך_____________:
חתימה של מורשיי החתימה וחותמת הבנק____________________:

חתימת המציע____________:
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