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 -1פרק -

 כללי .0

 קער .0.1

ו/או  "ענבל")להלן:   רן הפנימית לביטוחי הממשלהנבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקע .0.1.1
אשר ניזוקו בתאונות  כבדיםתיקון כלי רכב הצעות למתן שירותי  תבזאת לקבלפונה "(, המזמינה

 (. "ההזמנה" ו/או "ההזמנה מסמכי")להלן: דרכים 

מספקת שירותי ייעוץ וכיסוי ה ענבל הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל .0.1.2
כול בכפוף , והשבשליטתה עבור ממשלת ישראל והגופיםמגוונים ביטוחי ושירותים פיננסים 

אחד משירותי הניהול  למזמינה מעת לעת. יםכפי שנמסר ,להחלטות ומדיניות הממשלה ובקשתה
 הקרן"הניתנים על ידי ענבל הינו ניהול בנאמנות של הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן: 

הממשלה במטרה להעניק כיסוי ביטוחי ליחידות (. הקרן הפנימית הוקמה על ידי "הפנימית
 הממשלתיות בהתאם למדיניות משרד האוצר והחלטות החשב הכללי.

ושינויים  הדרושהפריסה הארצית , בנפח נותני השירותים בתחום זהב לאור שינויים מערכתיים .0.1.3
 הכבדיםמערכתיים נוספים, ענבל נדרשת למתן מענה ליחידות המכוסות בתיקון רכביהם 

רשותם, עת אלו ניזוקו בתאונות דרכים. מענה זה ניתן ליחידות בצורת הרחבת סוג והיצע שב
 המוסכים הנותנים שירות ליחידות, אשר יבחרו במסגרת מכרז זה.

 היעד וקהל ההתקשרות מטרת .0.2

מטעם משרד  (טון 6מעל ) מורשים כבדים מוסכי רכבזה מופנה למציעים שהנם  קהל היעד: הליך .0.2.1
 ההצעה הגשת ליום נכון העומדים בתנאי הסף המפורטים בהזמנה זו התחבורה במדינת ישראל

   ., בכל אזורי הארץ המוגדרים בהזמנה זו, כפי שיפורט להלן"המוסכים"( )ולהלן:

ליחידות  (פח וצבע)כים ם לאחר תאונות דרקבלת שירותים לתיקוני -מטרת ההתקשרות .0.2.2
אשר ניזוקו בתאונות  טון 6 -מעל ל , ברכבים כבדיםהמכוסות בקרן הפנימית לביטוחי ממשלה

 דרכים.

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו: -הגדרות .0.3
 

ו/או  "מציע"
 "מוסך"

המיועד לתיקון  מוסך מורשה, או רשת מוסכים מורשי משרד התחבורה בישראל
  כלי רכב כבדים.

ישות משפטית אחת, אשר בבעלותה יותר  - "רשת מוסכים" לעניין הזמנה זו
 ממוסך אחד. 

ו/או  "מוסך זוכה"
 "מציע זוכה"

 אחד מהמציעים הזוכים שנבחרו במסגרת הליך זה. 

המערכת "
 "הממוחשבת

רכב בשימוש המזמינה ומקבלי  בכלי תיקונים לניהול הממוחשבת המערכת
 . המציע הזוכה יידרש להתחבר למערכת הממוחשבת.  השירותים

ו/או  "המזמינה"
 "ענבל "

 ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה.

השירותים "
 "המבוקשים

 .כםבמסמכי ההזמנה וכמפורט בהסכהגדרתם 

 כלי רכב כבדים לפחות.  5ישות משפטית אחת בעלת  "צי רכב כבד"
 ' להזמנה זו.בהסכם המסגרת לקבלת שירותים המצורף כנספח  "ההסכם"

 מקבלי"
 /"השירותים

 "היחידות"

 חברות, ס ויחידות ביטחוניות"שב ,ישראל משטרת, הממשלתי הרכב מנהל
השירותים כמפורט  את לו לתת תיאות שענבל אחר גורם כל או/ו ממשלתיות

 .במסגרת הזמנה זו
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, "הרכב כלי"
 "רכבים כבדים"

 לרבות אך לא רק, טון 6מעל שמשקלם  של מקבלי השירותים הרכב כלי
רה כי וכל כלי רכב, אשר המזמינה סבו, משאיות, כבאיות וטיוליות אוטובוסים

 הינו מתאים לקבלת השירותים מהמציע הזוכה. 

נציג ענבל אשר הוסמך לבקר את השמאי מטעם ענבל ומהלך תיקון הנזק מול  "בקר ענבל"
 המוסך לרבות פיקוח ובקרה פיזית במוסך. 

( השירותים מקבלי נציגי לרבות)ו/או היחידה הממשלתית  מטעם ענבל נציג "הטכני המפקח"
 שעימם במוסכים טכניים כמפקחים לשמשעל ידי היחידות הממשלתיות  שאושרו

 . זה במכרז המבוקשים לשירותים בנוגע הסכם לענבל יש
 .ענבל של המכרזים תועד "המכרזים ועדת"

אחראי מטעם ענבל "
 "על ההליך

 עומר קלפון, עו"ד. 

תחת לשונית  -)מכרזים   www.inbal.co.il –אתר האינטרנט הרשמי של ענבל  "אתר ענבל"
 "מכרזים"(.

או  "מרכבמתקן "
 "פחח"

 על תעודת הסמכה לתיקון מרכבים מטעם משרד התחבורה.ב

 בעל תעודת הסמכה לצביעת רכב  מטעם משרד התחבורה.    "רכב צבעי"

מה ומתיחת מרכב )תקן ציוד חובה למפעל לתיקוני ימכשיר הידראולי לרת "מתיחה מתקן"
  .מרכב(

נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר נגרם  תיקון והשלמה של כל פגם ו/או -תיקון חוזר "חוזר תיקון"
כתוצאה מהתיקון הראשון ו/או בעקבותיו, בין אם לחלק המתוקן ובין אם 

 .הלחלקים אחרים ברכב לרבות תיקון והרכבה לקוי

נזק שנגרם כתוצאה מתיקון לקוי לרבות: עבודה, שימוש בחלפים לא מתאימים  "נזק תוצאתי"
גרם לנזק והקשור במישרין ו/או בעקיפין ו/או באיכות ירודה ו/או כל עניין אשר 

 לתיקון לרבות תיקון לקוי שגרם לנזק נוסף ברכב כתוצאה מהתיקון הלקוי .

 
 15 שלאורך מ',  5של שהינו ברוחב  כבדלרכב  ,בסימון ריצפתימסומן  שטח עבודה  "שטח עבודה"

או יותר, עם תאורה מתאימה המשמש להעמדת רכב למטרת  ,מ' 5מ' וגובה של 
תיקונים וטיפולים עם אפשרות לעבודה היקפית על הרכב כולל פתיחת דלתות 

כל סימון המאפשר הפרדה  -)סימון ריצפתי .םומקום לכלי עבודה כלליים וייעודיי
 (. , מתקן הרמה "ליפט" ייחשב כשטח עבודהברורה בעין של עמדת העבודה

תיקון שנעשה במוסך, מטעם חברת ענבל במעטפת הרכב או במערכות   "תיקון"
ידי אנשי מקצוע שהוכשרו לכך ובאמצעים וחומרים  -האוטומטיביות על 

המתאימים לתיקון ואשר עומדים באמות מידה מוכרות ונהוגות לתיקון רכבים 
ע העומד )חלקים מתאימים, התקנה על פי אמות מידה ידועות מוכרות ונהוגות, צב

 בתקנים והתאמתו לרכב וכיו"ב(,

 

http://www.inbal.co.il/
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 להליך זמנים לוח .0.4

 

 הפעילות התאריך

 ההליךמועד פרסום  20.06.2016

 מועד מפגש מציעים 11:00בשעה  27.06.2016
  !חובה אינה אך מומלצת המציעים במפגש הנוכחות

 דוא"ל ישלח המציעים, במפגש להשתתף המעוניין מציע

 המשתתפים שמות המוסך, שם את יכלול בו הקשר לאיש

  ההתקשרות. ודרכי תפקידם מטעמו,
 ו/או המציעים מפגש את לבטל הזכות שמורה למזמינה

 שיקול לפי הכל שונים, במועדים מפגשים למספר לפצלו

 תפורסם זה בסעיף האמור בדבר הודעה הבלעדי. דעתה

 ענבל. באתר
 

 מועד אחרון לשאלות הבהרה 14:00בשעה  04.07.2016

 לאיש ,WORD בקובץ ,בכתב תוגשנה המציעים שאלות

 תשובות------ --- ליום עד וזאת לעיל, כמצוין הקשר

 באתר תפורסמנה המציעים, כלל את המחייבות המזמינה

 הודעות רק כי בזאת מובהר "מכרזים". לשונית תחת ענבל

 והמציעים. ענבל את תחייבנה ענבל באתר שיפורסמו ,בכתב

 

 מועד אחרון למענה של המזמינה לשאלות ההבהרה 11.07.2016

 מועד פתיחת תיבת המכרזים 17.07.2016
 החל ממועד זה ניתן להגיש ההצעות.

  הצעות להגשת אחרון מועד 14:00בשעה  19.07.2016

 ידנית ובמסירה סגורה במעטפה ההצעות, את למסור יש 

 האחרון "המועד )להלן: 19.04.2016 -ה שלישי ליום עד

  (.ההצעות" להגשת

 הבאים: הפרטים את לציין יש המעטפה גבי על  

 ניגש בה העיר )שם _____ בעיר 18/2016 : מס' מכרז 

 למכרז(. מציע

 ההצעות להגשת האחרון המועד עד תתקבל שלא הצעה - 
  כלל. תידון ולא הסף על תיפסל

 

או לדחות את המועד ו/הבלעדי לשנות ו/או להקדים  היקול דעתרשאית, בכל עת, לפי שהמזמינה  .0.4.1
שתפורסם  זו בהודעהלהזמנה האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים 

 ה.באתר האינטרנט של

על המציעים חלה החובה להתעדכן בדבר השינויים ו/או עדכונים ו/או הבהרות שיפורסמו באתר  .0.4.2
  ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. במהלך כל שלבי המכרז המזמינה

 ההתקשרות קופתת .0.5

אשר תחל ממועד חתימת  (שנים 3חודשים ) 36 עם המציע הזוכה תהיה תקופת ההתקשרות .0.5.1
 . )להלן: "תקופת ההתקשרות"(הצדדים על ההסכם 
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, שנה אחת בכל נוספות עד שנתייםאופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למזמינה שמורה ה .0.5.2
בכפוף לתנאים שהוגדרו כולה או חלקה, והכל )להלן: "תקופת ההתקשרות המוארכת"(, פעם 

יחולו אותם התנאים כאמור בתקופת ההתקשרות, בתקופת ההתקשרות המוארכת בהסכם. 
 בשינויים המחויבים.

 מציעים ומפגש שוטפים עדכונים ,ההזמנה מסמכי פרסום .0.6

עדכוני מועדים . במידה ויהיו "מכרזיםלשונית "תחת  המזמינהמסמכי ההזמנה יפורסמו באתר   .0.6.1
יחייבו  המזמינהבאתר  רק השינויים שיפורסמו מכרז,הבהרות ו/או תיקונים במסגרת הו/או 

 .ואת המציעיםהמזמינה משפטית את 

 המזמינה לאתר המכרז להיכנס משלבי שלב ובכל, הצעתו הגשת טרם, החובה חלה המציע על .0.6.2
השינויים, הבהרות ועדכונים אשר  יחייבו משפטית את המציע.  באופן שוטף בדבר ולהתעדכן

 עלולה, ועדכונים, במידה ואכן פורסמולשינויים, הבהרות  בהתאם יגיש את הצעתו שלא מציע
 להיפסל. הצעתו

 ההצעה הגשת לאחר המציע עם התקשרות פרטי .0.7
 ו/או  הבהרות / שלמותה בקשת בדבר המציע מול אל המזמינה של תכתובת כל ההצעה, הגשת לאחר

 פרטים" – 2 מס' בטופס צוינה אשר המציע של הדוא"ל כתובת פי על תעשנה ,תהיינה וכאשר אם עדכונים,

 בכתובת זמין ולהיות  המזמינה באתר שוטף באופן להתעדכן החובה חלה המציע על "המציע של כללים

 את לעדכן החובה חלה המציע על האמור. 2 מס' בטופס ציין אותה המציע האלקטרונית ההתקשרות

 ההצעה. במסגרת הוגשו אשר אחרים או אלו פרטים שונו באם המזמינה

 הקשר איש .0.8

 כתובת: קלפון עומר  עו"ד נוהי  זה למכרז הקשור בכל בקשר לעמוד יש עמו המזמינה מטעם הקשר ישא

  michraz_1816@inbal.co.il אלקטרוני: דואר כתובת ,70100 נתב"ג התעופה, שדה קריית ערבה, רחוב

 .זו לכתובת בכתב תעשה פניה כל

 ההצעה תוקף .0.9
 המזמינה אם נוספים יום 90  או  ,ההצעה הוגשה בו האחרון מהמועד יום 180  הוא ההצעה תוקף משך

 המועד. הארכת על תודיע

  הזוכים המציעים מספר .0.10

 עיר בכל אחד זוכה מציע - כזוכים מציעים 9 לבחור מתחייבת, לא אך מתכוונת, המזמינה .0.10.1

  .זה בסעיף המפורטות מהערים

 יחשבו זה בסעיף נתהמצוי עיר מכל ק"מ 15 של נסיעה במרחק יםהמצוי וקיבוצים מושבים .0.10.2

 .הגיאוגרפית הפריסה לצורך כעומדים

 : הערים רשימת .0.10.3

 והקריות, חיפה נתניה/חדרה, תקווה, פתח יפו,-אביב תל לציון, ראשון שבע, באר אילת,

  ירושלים. עפולה/נצרת,
  מצוי. הינו בה לעיר הצעתו יגיש *מוסך
 מתמודדת. הינה בה עיר לכל ונפרדת שלמה הצעה תגיש מוסכים *רשת

 מטעמים או מסוים באזור או מסוימת בעיר הצעות מספיק יתקבלו שלא ככל  כי מובהר .0.10.4

 מכרז לערוך או זוכים מציעים של יותר קטן מספר לבחור רשאית המזמינה תהיה אחרים,

  וצרכיה. דעתה שיקול לפי והכל מכרז ללא להתקשר או משלים

המזמינה אינה מתחייבת למספר מציעים זוכים מסוים והמספר ייקבע בהתאם לצרכיה  .0.10.5
ושיקוליה בלבד, הכל בכפוף לצרכי המזמינה ולשיקול דעתה הבלעדי ולפי ההצעות 

 שתתקבלנה. 

וזאת על מנת לאפשר  אזור/יובהר כי הדירוג הסופי של המציעים יהיה בהתאם לכל עיר .0.10.6
 לעצמה שומרת המזמינה כי יובהר. ההחלטה קבלת מועדב בהתאם לצרכיה למזמינה מבחר
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 לפצל או לאחד וכן צרכיה"פ ע המוסכים הזוכים מספר את להקטיןאו /ו להגדיל הזכות את
 . הבלעדי דעתה שקול"פ וע צרכיה"פ ע עריםאו לאחד 

 

 המבוקשים השירותים הגדרת .1

  .(המבוקשים" "השירותים )ולהלן: זו להזמנה 2 נספח -הטכני במפרט כהגדרתם הינם המבוקשים השירותים

 
 -2 פרק-

 הסף תנאי .2

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

 במלואם המבוקשים השירותים נתינת  .2.1
 השירותים כלל מתן לשם הדרוש אחר עניין וכל האדם כח המיומנות, היכולת, לו יש כי יצהיר המציע

 במצטבר. לעיל 1 ובסעיף המכרז מסמכיב המפורטים המבוקשים

 והיתרים רישיונות .2.2

   :ההצעה הגשת למועד נכון בתוקף הבאים   רישיונותה בעל להיות המציע על .2.2.1

 התחבורה  משרד מטעם ,רכב כלי )פחחות( מרכב לתיקון מורשה מוסך הנו המציע כי .2.2.1.1

 .70 מקצועי בסימול

 מקצועי בסימול התחבורה משרד מטעם ,רכב לצביעת מורשה מוסך הנו המציע כי  .2.2.1.2

100. 

 מפעל להחזקת התחבורה משרד מטעם בתוקף עסק רישיון בעל להיות המציע על .2.2.1.3

  .1970 תשל"ב רכב( לכלי ומפעלים )מוסכים מרכבים לתיקון

 המקומית. הרשות מטעם בתוקף אישור/ רישיון בעל להיות המציע על .2.2.1.4

 חברות. רשם תדפיס יציג בע"מ חברה שהינו מציע דין. כל עפ"י מותרת התאגדות ינוה המציע .2.2.2

  כדין. התאגדות תעודת ו/או מורשה עוסק תעודת יציג כאמור, בע"מ חברה שאינו מציע
 בתוקף! שלא תעודה ו/או רישיון יוצג לא

   המוסך מאפייני .2.3

 מזכירות. שירותי קיימים במוסך .2.3.1

 .מזכירות( כולל )לא מרכבים תיקוןב עובדים 2 הפחות לכל מעסיק המציע המוסך .2.3.2

 עבודה. כשטחי ריצפתי סימון ומסומנים מקורים עבודה שטחי 2 לפחות במוסך .2.3.3

   .לצביעה מיועד שטח במוסך .2.3.4

 לרכבים דרכים תאונות נזקי )תיקון המבוקשים השירותים בתחום מקצועי וותק -מינימאלי ניסיון .2.4

 .טון( 6 מעל שמשקלם

    זה. במכרז המבוקשים השירותים בתחום שנים (5)  חמש של רלוונטי ניסיון בעל .2.4.1

 עבור שירותים נתן -(2012-2016) זה מכרז פרסום למועד שקדמו השנים 4 מתוך שנתיים במהלך .2.4.2

 רכבים 5 בעלת משפטית ישות זה: מכרז לעניין כבד רכב )צי כבדים רכב ציי ו/או ביטוח חברות 2

 ערךב לחילופין או מהם אחד לכל בשנה ש"ח 100,000 של כספי בערך (ענבל לרבות ,לפחות כבדים

  לשנתיים. יחד הרכב ציי לכל ₪ 300,000 של כולל כספי

 )להלן: 1976-התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות חוקב כנדרש האישורים כל בעל להיות המציע על .2.5

 להלן: כמפורט ציבוריים"(. גופים עסקאות "חוק

 מס( יועץ או רו"ח שומה, )פקיד ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו מורשה פקיד אישור .2.5.1

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

 על  .1975-ו"התשל ,מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו

 .ההצעה הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות האישור

 והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר תצהיר .2.5.2

 1987 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק ולפי (זרים עובדים חוק -להלן) 1991-א"התשנ (,הוגנים תנאים

 עסקאות בחוק כהגדרתם ,אליו זיקה ובעל המציע כי יצהיר המציע (.מינימום שכר חוק – להלן)

 ואם ,מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר הורשע לא ,ציבוריים גופים
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 האישור על .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה – כאמור עבירות משתי ביותר הורשע

  .ההצעה הגשת לתאריך ועדכני תקף להיות

 חדש[. ]נוסח הכנסה מס פקודת להוראות בהתאם במקור מס ניכוי על תקף אישור .2.5.3

 שכר תשלום לעניין 1976 -התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות לחוק ב2 סעיף בדרישות עומד  .2.5.4

 כדין. זרים עובדים והעסקת מינימום

  כספי מחזור .2.6

או לחילופין לשנת  2015לשנת  ₪( 1,000,000) מיליון לפחות שלשנתי  כספי מחזור בעל להיות המציע על
2016. 

  להזמנה. 5.1.1 בסעיף כאמור שלב למעבר סף בציון עמידה .2.7

 הסף: תנאי להוכחת מסמכים .2.8

את בהתאם לאמור לעיל, על המציע לצרף להצעתו הוכחות מלאות לעמידתו בתנאי הסף ובכלל זה 
 האישורים והמסמכים הבאים:

המציע התצהירים האמורים בנספח יציג  2.6 -ו 2.4, 2.3, 2.1להוכחת עמידתו באמור בסעיפים  .2.8.1
 על ידי רו"ח ו/או עו"ד.  יםומאומת מים, חתוא'

יציג המציע תעודת מוסך מורשה בתוקף מטעם 2.5 -ו 2.2בסעיפים להוכחת עמידתו של המציע  .2.8.2
החברות וכל תעודה רלוונטית אחרת רישום העסק כדין, תדפיס רשם משרד התחבורה, תעודות 

  בתוקף נכון למועד הגשת ההצעה.

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור, המזמינה שומרת לעצמה הזכות, אך אינה חייבת, לפי שיקול דעתה  -הערה
, כולם או חלקם, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים

ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ו/או כל אישור ו/או מסך אחר ו/או לזמנם לראיון בכל הקשור 
 לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו הקשור במכרז זה, בתנאי הסף כמפורט לעיל. 

 
 -3פרק -

 התמורה .3

 המציע הטופס. נוסח פי על השירותים, למתן המבוקשת התמורה את 1 מס' נספח "גע למלא יידרש המציע

  להלן: כמפורט המחיר את להציע דרשיי

מודגש כי באחוזים.  לשעת עבודה( ₪ 250הנחה עבור שעת עבודה )מהמחיר המקסימלי העומד על  .3.1
  .)תוספת תשלום(מובהר כי לא ניתן להציע הנחה שלילית  . 20%המקסימלית הינה  ההנחה

 מטעם המזמינה.  בקר/תמורת צביעת חלק ישולם הסך הנקוב בהערכת שמאי .3.2

 כאמור בהסכם.  - יתר כללי התמורה .3.3
 

 -4פרק -

  ההצעה הגשת ודרך מבנה .4

 תנאי כלל ייבדקו ראשון בשלב כאשר שלבי,-דו מכרז עבור הינה הצעות להציע ההזמנה -ההצעה מבנה .4.1

 בו, המעבר ותנאי הראשון השלב ניקוד לאחר ורק שני ובשלב המידה ואמות הנוספים המסמכים הסף,
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 הגשה ו/או הפרדה ואי חשובה הינה המעטפות בן ההפרדה כן על אשר המחיר. הצעת מעטפות ייפתחו

 הסף. על ההצעה לפסילת עילה תהווה זה, בסעיף כאמור שלא

 הבא: המבנה לפי להלן כמפורט  המסמכים כלל את להכיל ההצעה על

  מעטפות: 3 תכלול ההצעה

 גבי על .4.5 בסעיף כאמור החלוקה לפי נספחיה על בהזמנה הנדרשים המסמכים כלל -1 מעטפה .4.1.1

-הצעות תלקבל מענה להזמנה -1"מעטפה מספר  הבא: הנוסח את לציין יש 1 מספר מעטפה
 נוספים". ומסמכים תצהירים ההזמנה, מסמכי –18/2016מכרז 

 -2 מספר "מעטפה הבא: הנוסח את לציין יש 2 מספר מעטפה גבי על -מחיר הצעת -2 מעטפה .4.1.2
  ".מחיר הצעת -18/2016 מכרז הצעות תלקבל להזמנה מענה

 הנוסח את לציין יש 3 מספר מעטפה גבי על -בלבד 2 +מעטפה1 מעטפה את תכלול -3 מעטפה .4.1.3

  __________ לעיר  -18/2016 מכרז– הצעות תלקבל להזמנה מענה -3 מספר "מעטפה :הבא
 לכל אחת עיר -לעיל 1.13.1 בסעיף הרשימה מתוך להתמודד מציע מבקש בה העיר שם את )ולציין

 ".1+2 מעטפות – הצעה(

 הסכם למעט מקורי, אחד בעותק הצעתו את להגיש המציע על -להגיש שיש ההצעה של העותקים מספר .4.2

  ברשותו. למקור נאמן עותק לשמור המציע על מקוריים. עותקים 2 -ב להגיש יש אותו ההתקשרות

 ההצעה על חתימה .4.3

מציע יגיש את כלל מסמכי ההזמנה חתומים בראשי תיבות בכל עמוד וחותמת חברה במקום  .4.3.1
 המיועד לכך. 

את ההסכם יש להגיש חתום בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד וחתימה וחותמת בסוף ההסכם  .4.3.2
 (.מקור עותקים 2 -ב להגישו)יש 

את הנספחים יש למלא )ולא להשאיר אף מקום ריק( לחתום בכל מקום המיועד לכך ולאמת  .4.3.3
 החתימה באמצעות עו"ד. 

 אין להגיש מקור ההצעותהגשת בשלב את הנספחים להסכם )נספח ביטוח וערבות ביצוע(  .4.3.4
מהבנק או חברת הביטוח אלא לאחר הודעת הזכייה. בעת הגשת ההצעה יש להגיש מסמכים 

 אלו חתומים בראשי תיבות בלבד. 

 מציע שלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת ההצעה. .4.3.5

 .לכך יחתום רק מי שהוסמך -אם המציע הינו תאגיד או שותפות רשומה  .4.3.6

 ההצעה מילוי .4.4

כל שינוי . למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בהזמנה על נספחיה .4.4.1
שיעשה על ידי המציע הזמנה על נספחיה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או כל הסתייגות על ידי 

 . עתוצתוספת בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ה

שאלות הבהרה ופרסום תשובות, הדורשות השינוי והכל בשיקול שינויים יהיו רק לאחר קבלת  .4.4.2
 דעתה הבלעדי של המזמינה.

שמורה הזכות, אך אינה חייבת, לתקן ו/או להשלים בשם מציע, פגם טכני, כל אימת  מזמינהל .4.4.3
 שלא הציג מציע נתון ו/או שגה בהבנת הנתון. 

שמורה הזכות, אך אינה חייבת, לפנות למציע לשם הבהרות ו/או השלמות ו/או כל  מזמינהל .4.4.4
עניין אחר, הפוגם בהצעתו ו/או בפגמים הנובעים מימנה לרבות בקשה להשלמה, בקשה למידע, 

 בקשה להבהרה ו/או כל בקשה אחרת.

, על פי שמורה הזכות לפסול הצעה בשל פגמים שיתגלו בה מזמינהעל אף כלל האמור לעיל, ל .4.4.5
 שיקול דעתה הבלעדי.

 בתוך חוצצים עם בקלסר הצעתו את להגיש המציע על- הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .4.5

   (:"ההצעה" )להלן: לעיל כאמור חתום עמוד כל להלן תהמפורט החלוקה פי על ניילוניות

 '(א נספח) תצהירים -1 חוצץ .4.5.1
, 1971 –בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א על המציע להצהיר כמשמעותו 

 אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימהמסמך הלחתום בסוף על התצהירים הבאים, 
 יסמנו בגוף המסמך בחלקו העליון.  -כל מסמך שמציע נדרש לסמנוו. חתימת

 .בתוקף -הסף תנאי להוכחת מסמכיםו תעודות -2 חוצץ .4.5.2
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את תנאי הסף אותו יצויין כל מסמך על גבי , כאשר 3כלל המסמכים המצוינים בסעיף  .4.5.2.1
 הינו מגשים. 

-פי פקודת מס הכנסה ועל-אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, שעליו לנהל על .4.5.2.2
 , כדין. 1975-פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 כדין שלא העסקה סוראי) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר תצהיר בדבר .4.5.2.3
 שכר חוק ולפי( זרים עובדים חוק -להלן) 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת

)להזמנה נוסח התצהיר מצורך  (.מינימום שכר חוק – להלן) 1987 – ז"התשמ, מינימום .4.5.2.4
 (.3כטופס  מס' 

 העתק נאמן למקור של תעודת מוסך מורשה מטעם משרד התחבורה. .4.5.2.5

 העתק נאמן למקור מרישיון העסק של המציע.  .4.5.2.6

 תעודות של מנהלי המוסך ואנשי המקצוע.  .4.5.2.7

 כל מסמך אחר המוכיח ומגשים את תנאי הסף. .4.5.2.8

 
על מציע לסמן כל מסמך, בצורה ברורה ומסודרת, איזה תנאי סף הינו מממש, על פי סדר תנאי 

 לעיל.  3הסף כאמור בסעיף 

  נוספים: מסמכים -3 חוצץ .4.5.3

 ', על נספחיו, חתום על ידי המציע. בהמצורף כנספח  עותקים 2 -על נספחיו ב הסכם .4.5.3.1

 וד, חתומים בכל עמוד. הזמנה זו כאשר הינה חתומה בכל עמ .4.5.3.2

 חתומות ע"י המציע. -הבהרות אשר פורסמו ע"י המזמינה באתר המזמינה .4.5.3.3

  המחיר הצעת מעטפת .4.5.4

יש להגיש את . להזמנה 1כנספח המחיר על גבי הטופס המצורף  הצעת אתהמציע להגיש  על
מובהר שאין לחשוף את הצעת המחיר בכל חלק אחר של וחתומה.  נפרדת הטופס במעטפה

 ההצעה למעט מעטפת המחיר. 

 

 -5פרק -

 ההצעות בחינת .5

 ההצעות בחינת דרך .5.1

 שלבים. לתתי המחולקים שלבים 2 -ב זו הזמנה פי על שיוגשו ההצעות את תבחן המזמינה 

 לאותה הדרוש הזוכים המוסכים מספר יהיה 2 לשלב 1 משלב יעבור אשר המוסכים מספר עיר, בכל 

 ביותר. הגבוה הציון בעלי יהיו אשר ,3 כפול העיר

 הבא: באופן יערכו והשלבים המבחנים 

 כללית: והתרשמות ביקור מידה, אמות סף, תנאי -(30%) 1 מס' שלב .5.1.1

  הבחינת ההצע - סף מהמציע, לרבות תנאי נדרשיםהמסמכים הבדיקת  - שלב א' .5.1.1.1
   . שנדרשו על פי מסמכי ההזמנהכל המסמכים  ואם הוגשבובדיקה  השהוגש

רק מציע . בתנאי הסף הבחינת עמידת ההצע – ה בתנאי הסףדיקת עמידב -שלב ב'  .5.1.1.2
מפורטים בהזמנה והגישו את כל המסמכים במלואם בתנאי הסף ה העמד ואשר הצעת

 '.גיעברו לשלב 

תן משקל איכות על פי הקריטריונים הבאים : לניקוד האיכות יינמתן ציון  -שלב ג'  .5.1.1.3
 תתי שלבים: 2 -שלושים נקודות(. ניקוד האיכות מחולק ל-30%של שלושים אחוזים )

 21ניקוד איכות בהסתמך על מסמכי ההצעה ) -שלב ג' )חלק ראשון(  .5.1.1.3.1
 :( 30נקודות מתוך 

ניקוד  אמת מידה
 מקסימלי

  עד

 נקודות 9 המלצות ומידת שביעות רצון מהתקשרות קודמת, והתרשמות כללית :  .א
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 כבד בצי רכב יםהמחזיק גופים רקיובהר כי על ההמלצות לכלול  סוג הממליצים:
תיקונים  ושביצעחברות ביטוח(  -או הנותנים להם שירותים )כגון)לרבות ענבל( 

השנים  5השנים מתוך  3במהלך , לפחותבשנה ₪  50,000וטיפולים במוסך בהיקף של 
 (.2011-2016)שקדמו למועד הגשת ההצעות 

 .נקודות 9בגין המלצות ממקבלי שירותים דומים בעבר, יינתנו עד  - בדיקת ממליצים

 שומרת על זכותה לפנות למספר ממליצים או לכולם על פי שיקול  ובהר כי המזמינהמ
 דעתה הבלעדי.

  'תצהיר בדבר ניסיון, תשמש את המזמינה  -2מובהר כי רשימת החברות בטופס מס
 גם כרשימת ממליצים.

 על שני ממליצים לפחותממליצים והמזמינה תיצור קשר עם  6 -מציע לא יציג יותר מ ,
 פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 ניסיון:  .ב

  בגין כל חברת ביטוח ו/או צי רכב כבד, מעבר לנדרש בתנאי הסף תינתן חצי נקודה
 נקודות. 3נוספת ועד 

  רכבים כבדים, תינתן חצי נקודה לכל  20 -צי רכב כבד, הגדול מ תבעלכל חברה בגין
 נקודות. 3ועד  אותה החברהרכבים נוספים של  20

 

 נקודות 6

 מאפייני המוסך:  .ג

 נקודהמעבר לנדרש בתנאי הסף )תיקון מרכבים( תינתן  צוות עובדי המוסךבגין  (1
 נקודות. 4לכל עובד נוסף ועד 

 נקודות. 2יינתנו צוות עובדי המוסך צבעי מוסמך שהינו חלק מבגין  (2

 

 נקודות  6

 

על אף האמור לעיל, למזמינה שמורה הזכות , אך אינה חייבת, לנקד סעיף  .5.1.1.3.2
זה באופן שונה ולהוריד ציון ניקוד המעבר לשלב הבא, בחלוקה לפי ערים, 

נקודות תוך הורדת התנאים לניקוד למחצית מהנדרש בסעיף  12לכדי 
 , וזאת בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:6.1.1.3.1

  .בעיר מסוימת, לא עבר ו/או הגיע אף מציע לרף הניקוד הנדרש 

 .בעיר מסוימת, עבר מציע ו/או הגיע מציע יחיד לרף הניקוד הנדרש 

  בעיר בה נדרש יותר ממציע זוכה אחד, לא עברו ו/או הגיעו יותר מכמות
 , לרף הניקוד הנדרש. 2המציעים לאותה העיר, כפול 

 

במוסכים  יבקרו המזמינה נציגי( 30נקודות מתוך  9במוסך )ביקור  -שלב ג' )חלק שני(  .5.1.1.4
ביקור במוסכים המוצעים, ייבחנו,  במהלך. וניקוד כלליתהמוצעים לצורך התרשמות 
 בין היתר, הנתונים הבאים:

 תהליכי ניהול ושלבי העבודה;  .5.1.1.4.1.1

 ציוד המוסך: חומרים, כלים, מכשור, שיטות עבודה חדשניות;  .5.1.1.4.1.2

 התרשמות מצוות המוסך; .5.1.1.4.1.3

 והתרשמות כללית; המזמינההתאמת המוסך לעבודה עם  .5.1.1.4.1.4
למזמינה שמורה הזכות ושיקול הדעת, לדרוש ממציע נתונים, תמונות,  -*תחלוף ביקור

 הגעה לראיון וכל עניין אחר, כתחליף לביקור במוסך.
בגין כל עמדת עבודה  -האפשריות לביקור יינתנו בגין עמדות עבודה 9נקודות מתוך  2** 

 נקודות. 2 -נקודה ולא יותר מ 1/2נוספת, מעבר לנדרש בתנאי הסף תינתן למציע 
 

 הנקודות האפשריות. 30מתוך  15 –* ציון סף למעבר לשלב פתיחת מעטפת הצעת המחיר 
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 מחיר הצעות פתיחת -(70%) 2 שלב .5.1.2

כמובהר לעיל, רק מציעים שקיבלו בשלב הציון האיכותי את הניקוד הגבוה ביותר,  .5.1.2.1
  יעברו לשלב זה.  

הבאה : להצעת המחיר יינתן משקל של שבעים  הנוסחה פי על המחיר להצעת ציון מתן .5.1.2.2
 ( 70%) אחוזים

שאר   המחיר לשעת עבודה הנמוך ביותר בכל עיר יקבל את מלוא הנקודות בסעיף
המציעים באותה עיר יקבלו ציון ביחס למציע שהציע מחיר הנמוך ביותר לשעת עבודה  

 וזאת בהתאם לנוסחה הבאה: 

  Zi= של המציע  המחיר הצעת

  Zmin=  ביותר הזולה המחיר הצעת

 Yציון הצעת המחיר = 

Zmin/Zi X 70= Y    

מבלי לגרוע מכל סמכויות ועדת המכרזים, מוסבר שלאחר ניקוד כל המציעים בשלב זה, בכל  .5.1.3
לעיל, אשר הציון שלהם הוא  1עיר ייבחרו מציעים, בכמות הנדרשת למזמינה הנקובה בס' 

 הגבוה ביותר ביחס למציעים בעיר בה הינם מתחרים בהצעתם, והם יוכרזו כמציעים הזוכים.  

רוע מכל סמכויות המזמינה, תוכל המזמינה לערוך סיור נוסף במוסך טרם מובהר, כי מבלי לג .5.1.4
ההכרזה על הזוכים או טרם החתימה על הסכם עם המציעים הזוכים וזאת על מנת לתקף את 
החלטת ועדת המכרזים. במקרה שתמצא המזמינה שנתוני המקום שיימצאו בביקור, סותרים 

או שונים מהמוצג במהלך ביקור ההתרשמות את האמור בהצעת המוסך או במסמכי המכרז ו/
 תהיה רשאית המזמינה לשנות את הניקוד הניתן למציע. 

מובהר כי שינוי הניקוד באופן המבטל את הודעת הזכייה של המוסך, יהיה בכפוף לשימוע  .5.1.5
 שתערוך המזמינה למוסך המציע. 

 הזוכה ההצעה לחישוב נוסחה .5.2

  הבאה: הנוסחה פי על תחושב הזוכה ההצעה

X= המידה. אמות שלב ניקוד 

Y= המחיר. הצעת ציון 

Z= סופי. ציון 

 X+Y=Z 

  זכייה הודעת .5.3

 .ההחלטת בדבר בכתב הודעות למציעים מסורזמינה תהמ .5.3.1

 ניהול משא ומתן עם המציע הזוכה. ת לנהלרשאי היהת המזמינה .5.3.2

 של החתימה מורשיידי -על, להזמנהההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף  ביצוע .5.3.3
 , כנדרש בהסכם. בדבר קיום ביטוחים והגשת אישור ,ביצועהגשת ערבות  ורק לאחר ,זמינההמ

 המציע הזוכה. לביןמזמינה ה בין התקשרות מהווה אינה הזכייה הודעת כי בזאת מובהר .5.3.4
בהסכם עם הזוכה רק לאחר חתימת הסכם על ידי מורשי  השנקשר כמי חשבת המזמינה

 ה.החתימה מטעמ

 -6פרק 

  עיון זכות .6

 בתוספת שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף עלולים בהצעתו חלקים אילו מראש לציין המציע על .6.1
 מסכים שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף העלולים חלקים בהצעתו יציין שלא מציע. קצר הסבר

 הזוכה הצעתו את להעביר רשאית תהא, הזוכה ההצעה את להציג תתבקש המזמינהש במקרה כי לכך
, המסומנים החלקים חשיפת כי בזאת מודגש. אחר כדין דורש כל או זכו שלא מציעים לעיון במלואה

 מתחייבתהמזמינה . הבלעדי דעתה בשקול מצוי והינו בענבל המכרזים וועדת במבחן יעמוד, דרישה בעת
 .המכרזים וועדת החלטת ועל בהצעתו לעיין דרישה על המציע את לידע

 מלדרוש מנוע יהא מקצועיים או/ו מסחריים כסודות בהצעתו מסוימים חלקים הגדיר אשר מציע .6.2
 מן אין כי מובהר. ככאלה אותם הגדיר לא הזוכה המציע אם גם הזוכה בהצעה אלה חלקים חשיפת
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, ההצעה של חלקים גילוי בעניין החלטה כל ליתן דין פי על המכרזים וועדת של מסמכותה לגרוע האמור
 . המלא דעתה שיקול לפי וזאת

 רשאית המזמינהו דין פ"ע דורש לכל תינתן זכתה לא שהצעתו מציע ידי על הזוכה בהצעה העיון זכות .6.3
  .זוכות/הזוכה הצעות/בהצעה מהעיון כתוצאה שיהיו ההוצאות עבור סביר תשלום לדרוש

 *מציע לא רשאי לשמור על חיסיון מפני המזמינה.

 מסורה מקצועיים או מסחריים סודות עם בקשר המציעים טענת בעניין הסופית ההחלטה כי יובהר .6.4
 .דין כל להוראות בכפוף, במסמכים עיון להתיר דעתה שיקול פי על רשאית שתהיה, המכרזים לוועדת

 
 -7פרק -

 

 נוספים כללים ותנאים המכרזים ועדת סמכויות .7

 המכרזים: ועדת סמכויות אלה דין, בכל האמור על בנוסף

 מזמינהה של הדעת ושיקול זכויות על שמירה .7.1

. של ענבלכאמור בהזמנה זו ולפי כל דין, תופעלנה באמצעות ועדת המכרזים  המזמינה וסמכויות זכויות
 חובה לבצע פעולה כלשהי.ו/או מי מטעמה  זמינהמובהר כי אין באמור להלן להטיל על המ

  פרטים השלמת .7.2

מציע השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים הלדרוש מ חייבת,, אך לא המזמינה תהיה זכאיתמובהר כי 
המתייחסים למצגים שניתנו בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, מקצוענותו, ניסיונו, אמינותו 

פי ההסכם, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את -והאמצעים העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
 ע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמורקיומם של תנאי ההשתתפות, והמצי

 שעות מרגע הדרישה.  48וזאת בתוך הזמן הנקוב בדרישה ו/או בתוך 

 ותוספות: השמטות שינויים, ,הסתייגויות .7.3

בכל מקרה של שינוי, השמטה או תוספת שייעשו על ידי המציע בהצעתו לעומת הנדרש במסמכי  .7.3.1
נאי הסף ו/או ערבות ההצעה, או כל הסתייגות לגבי הנדרש, בכל דרך המכרז, לרבות בקשר עם  ת
 :ת אך לא חייבתרשאי תהיה המזמינההסתייגות(,  –או צורה שהיא )לעיל ולהלן 

 לפסול את הצעת המציע; .7.3.1.1

 לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל, ולהתעלם ממנה; .7.3.1.2

 ולהכשירה; לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד,  .7.3.1.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות, בין באמצעות הגשת הצעתו מחדש, כולה או  .7.3.1.4
כי הוא מסיר את  מכרזיםה תעדוחלקה, בין באמצעות הודעה של המציע לו

 ועדתהבלעדית של  הוהחלטת הההסתייגות, ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעת
 ;המכרזים

לתקן את מסמכי המכרז, ובלבד שהתיקון יחול באופן שוויוני על כל המציעים ובהתאם  .7.3.1.5
לנכון, ולאפשר למציעים להגיש מחדש את הצעותיהם  שתמצא המזמינהלצורך, כפי 

 או כל חלק מהן או לתקן את הצעותיהם.

. מזמינהההבלעדי של  המובהר כי ההחלטה בין האפשרויות המנויות לעיל מסורה לשיקול דעת .7.3.2
( לעיל, והמציע 5)-(2לפעול לפי אחת החלופות המנויות בסעיפים קטנים ) מזמינההחליט תאם 

לפסול את הצעתו של המציע וזאת  מזמינהה ת, רשאיהיודיע כי הוא מסרב להסכים להחלטת
 תהיה רשאית. בנסיבות מיוחדות מזמינהלמבלי לגרוע מכל זכות וסמכות אחרת המוקנים 

שיהיה הדבר  הבדרישה מסוימת, אף אם מדובר בדרישת סף, והכל אם מצאלהקל  מזמינהה
 המזמינה.  לטובת

  ומתן משא .7.4

, בכפוף להוראות הדין, לקיים משא ומתן עם המציעים ו/או חלק העל זכות תשומר המזמינה .7.4.1
, בקשר עם כל מאפיין בהצעתם, לרבות הצעתם הכספית וכל חלק אחר בהצעתם; מהמציעים

 . המזמינהכל זאת, מבלי לגרוע מיתר סמכויות 

לקיים הליך מו"מ בכל שלב, כתנאי לבחירה  ת, אך לא חייבת,היה רשאית המזמינהיובהר כי  .7.4.2
אותיו של בזוכה או לקיים המשא ומתן לאחר הבחירה בזוכה ולהתנות כריתת ההסכם בתוצ
 הבלעדי. המשא ומתן זה, בין ביחס למחיר ובין ביחס לשאר חלקי ההצעה, בהתאם לשיקול דעת
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 נוספות סמכויות .7.5

 ליזום או חדש מכרז לפרסם ואף לדחותו, או מכרזה את לבטל זכותה על שומרת המכרזים ועדת .7.5.1

 שהוא, מועד בכל שהיא, סיבה מכל או ארגוניות תקציביות, מסיבות  נוספת, פעולה או הליך כל

 נימוקיםה מן הניה תוגשנה, אשר ההצעות מספר זה, בכלל .במכרז הזוכים קביעת לאחר לרבות

 כי מובהר, ספק הסר למען .מכרזה את לבטל המכרזים ועדת החלטת ביסוד לעמוד עשויים אשר

 טענות כל תהיינה לא ולמשתתפים הצעה בכל לבחור שלא הדעת שיקול שמור המכרזים ועדתול

 שיקול פי על הינה זה סעיף פי על המכרזים ועדת החלטת כי מובהר לכך. בקשר תביעות ו/או

 הבלעדי. דעתה

 החלטה כל ו/או ההליך ייעול ,המזמינה מטרות הגשמת לטובת החלטה כל תקבל המכרזים ועדת .7.5.2

  יניה.עני ואת ענבל של עמדתה את המייצגת אחרת,

 מבחינת אם סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא הזכות לעצמה שומרת המכרזים וועדת .7.5.3

 המכרזים ועדת שלדעת המכרז, מסעיפי לסעיף מפורטת התייחסות חוסר תנאיה, ההצעה, מהות

 כדבעי. ההצעה הערכת מונע

 כפי ומומחים םביועצי כך לצורך להיעזר רשאית אשר המכרזים, ועדת ידי על תיבדקנה ההצעות .7.5.4

  מטעמה. משנה בוועדות ו/או לנכון שתמצא

 המכרזים ועדת כי במפורש, בזאת ומודגש מובהר וחשיבותו מורכבותו המכרז, של מהותו לאור .7.5.5

 את או הצעה כל לדחות הזכות את לעצמה שומרת והיא כלשהי, הצעה לקבל מתחייבת אינה

  והסופי. הבלעדי דעתה שיקול לפי כולן, ההצעות

 שאיננה הצעה כל לדחות חייבת, לא אך רשאית, המכרזים ועדת תהא לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .7.5.6

 בלתי הנחות על מבוססת או מוטעית ההזמנה, מסמכי פי-על ערוכה שאינה או ברורה, או שלמה,

 הבנה על או נכונות

 לא המכרזים. ועדת של והבלעדי הסופי דעתה שיקול פי-על הכל הדרישות, של מוטעית  .7.5.7

  זה. בסעיף האמור עם בקשר מציעים מטעם כלשהן דרישות ו/או טענות תתקבלנה

 אשר זה מכרז מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול הזכות את לעצמה שומרת המכרזים ועדת .7.5.8

 שיקול לפי והכל השוויון בעיקרון לפגוע כדי בהם אין ואשר מסוימת להצעה ביחס מהותיים אינם

 המכרזים. ועדת דעת

 מטעם מיוחדות דרישות וישנן במידה מוסכים עם להתקשר לא הזכות את לעצמה שומרת לענב .7.5.9

 הבלעדי. דעתה שיקול לפי והכל זאת המחייבות הממשלתיות היחידות

 לצרכיה בהתאם הזוכים המוסכים מספר את להפחית או להגדיל הזכות את לעצמה שומרת ענבל .7.5.10

 הבלעדי. דעתה לשיקול

 כי העובדה  לאור היתר בין מתחייבת, אינה ענבל  נספחיו על זה כרזבמ מקום בכל האמור אף על .7.5.11

  זוכה. במוסך בכלל, אם שיטופלו, הרכבים לכמות בידיה, מצוי אינו זה מידע

 המזמינה של התחייבות יצירת משום ופרטיו נספחיו על זה מכרז פרסום בעצם אין כי מובהר .7.5.12

 במידה שיבוצעו התיקונים ו/או הטיפולים כמות הזוכות, ההצעות לכמות המציעים ציבור כלפי

 אחרת. התחייבות כל ו/או ההתקשרות תקופת כלל במשך וזכו

 צרכיה פי על תתקשר, עמם המוסכים מספר את לשנות סמכותה את שומרת ענבל כי מובהר .7.5.13

  זה. בעניין טענה כל תשמע ולא הזוכים עם ההסכם תקופת לאורך גם הבלעדי, דעתה ושיקול

 נוסף כשיר .7.6

"(. נוסף כשיר'  )להלן: "וכוהבלעדי, לקבוע מציעים ככשיר שני, שלישי  ת, לפי שיקול דעתהרשאי ענבל
, במקרה בו יתברר כי נקבעככל ש, ע"פ דירוג הכשירים נוסףלהתקשר בהסכם עם כשיר  תרשאי ענבל

ו/או ההסכם ו/או  זה מכרזאיננו מסוגל ו/או איננו מתכוון לעמוד בתנאי  מזמינהה"י ע שייבחרהזוכה 
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במקרה שההתקשרות עם הזוכה הראשון/שני לא תצא אל הפועל מכל סיבה שהיא ו/או תופסק מכל 
 סיבה שהיא.

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם כל מציע אחר אשר עבר את תנאי הסף ולא זכה בהליך, 
 בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.

 קודמות והתקשרויות מכרזים .7.7

הזוכים וכלל האמור במכרז זה, הינו בנוסף מאת מובהר בזה כי כלל השירותים אשר יינתנו  .7.7.1
למכרז תחזוקה של ענבל ו/או של המדינה ולחוזים עליהם חתמה המזמינה עם גורמים שונים 

 ולכלל האמור בהם על תנאיהם, ככל שאלו קיימים.

ו/או באתר מנהל הרכב  על המציעים חלה החובה, טרם הגשת הצעתם, לעיין באתר ענבל .7.7.2
 הממשלתי ולהתעדכן במכרזים וחוזים קודמים שפורסמו.

הליך זה והצעת המחיר שתיקבע בו גוברים על כל הליך ו/או מכרז אחר ו/או קודם בו זכה  .7.7.3
, למעט פניות פרטניות טון 6המציע הזוכה לשם מתן השירותים המבוקשים לרכבים מעל 

 . 05/2011מכח מכרז מסגרת  לכלי רכב תחזוקה שירותי מתן עבור מחיר הצעות לקבלת

 מציעים בין התמחרות .7.8

למזמינה שמורה הזכות לנהל משא ומתן עם מציע בודד ו/או מספר מציעים, כולם או חלקם,  .7.8.1
בקשר עם מחירים, שירות, התקשרויות, הבהרות וכל עניין אחר, בטרם יוכרז זוכה ו/או לאחר 

 הודעת הזכייה.

למזמינה שמורה הזכות לבקש ממציע, אחד או יותר, לשפר הצעתם הכספית לאחר ההכרזה  .7.8.2
 עליו עצמו כזוכה ו/או עת היותו מציע בודד ו/או חלק מקבוצת מציעים.

 השירותים היקף את להקטין ו/או להגדיל לקבל, שלא הזכות .7.9

 היקף את  להרחיב או לצמצם הזוכה, מהמציע שירותים לקבל שלא הזכות שמורה לענבל .7.9.1

 כי מובהר, .הבלעדי דעתה שיקול ולפי לצרכיה בכפוף ,הזוכה מהמציע המבוקשים השירותים

 כלי במצבת שינויים עקב אם בין השירותים, מקבלי היקף הגדלת עקב בין צורך, בכך שיהיה ככל

 – והיקפם השירותים מגוון הגדלת תצדיק אשר אחרת סיבה מכל אם ובין היחידות אצל הרכב
   הבלעדי. דעתה שיקול פי על כן, לעשות מחויבת לא ךא רשאית, תהיה ענבל

 או זה במכרז ואין כלשהו, מינימאלי בהיקף שירותים להזמנת מחויבת אינה המזמינה כי מודגש, .7.9.2

 מקרה ובכל ענבל ע"י שירותים הזמנת של היקף כל להבטיח כדי התקשרות הסכם על בחתימה

  הפנימית. בקרן המכוסות היחידות דעת לשיקול נתונות קצועיותהמ וההחלטות העבודה חלוקת

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .7.10

 את לשנות לנכון, שתמצא כפי והבלעדי, המוחלט דעתה שיקול פי על עת, בכל רשאית המזמינה .7.10.1

  זה. מכרזב השתתף שלא אחר גורם כל עם להתקשר ו/או לבטלו או להפסיקו ,מכרזה

 והיא שהיא, הצעה כל לקבל מתחייבת אינה המזמינה כי אתבז מודגש לעיל, לאמור לב בשים .7.10.2

 לנכון, שתמצא גורם כל עם השירותים לקבלת בהסכם להתקשר הזכות את לעצמה שומרת

 הזמנה לפרסם ואף ההזמנה, הליכי את לבטל ו/או כלשהי להצעה להיענות שלא להחליט ו/או

 הבלעדי. דעתה שיקול לפי והכול לנכון, שתמצא נוספת פעולה וכל חדשה,

 כמות בנפחי ההתקשרות, במעמד בצרכיה שינוי שיחול ככל כי בזאת מבהירה המזמינה .7.10.3

 המוסכים כמות את להפחית ו/או להוסיף רשאית היא תהה אחרת סיבה מכל או העבודה

 על בהודעה היא תפנה זה, סעיף לפי שימוש ענבל שתעשה ככל ההתקשרות. במהלך הזוכים

  זה. במכרז זכו שלא םלמציעי זו כוונה

 המידה ואמות הסף תנאי בחינת .7.11

 אשר המהותי, הסף תנאי בין להבחין מתחייבת, אינה אך הזכות לעצמה שומרת המזמינה .7.11.1

 בתנאי כך נאמר אם לכן קודם או ההצעות, הגשתל האחרון למועד עד הינו להתקיימותו המועד

  הסף. תנאי של הוכחתו דרכי לבין לתנאיו, ובהתאם הסף

 ונתונים אסמכתאות ולצרף להוסיף מהמציעים לדרוש חייבת, לא אך ת,רשאי היהת ענבל .7.11.2

 הוכנו או שנוצרו אסמכתאות לרבות הסף, בתנאי המציעים של עמידתם להוכחת בקשר נוספים
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 לדעת הדרוש, מסמך וכל נוספות, אסמכתאות ולדרוש ולהוסיף למכרז, ההצעות הגשת לאחר

 המידה. אמותו הסף תנאי להוכחת המזמינה

 לרבות הסף תנאי פרשנות עם בקשר החלטה כל לקבל חייבת, לא אך ת,רשאי היהת זמינההמ .7.11.3

 פורמאליות, כל על לוותר או להסיר ביותר, המסתברת או הסבירה שאינה או רחבה פרשנות

 השאר, בין זה, בכלל ותכליתה. הדרישה לשון עם אחד בקנה עולה שתיבחר שהמשמעות ובלבד

 זהות הוכחה לא אם גם למשנהו אחד גוף או תאגיד של תכונות לייחס תרשאי נההמזמי תהיה

 הדרישה תכלית את המקיימת ערך שוות אחרת בדרישה דרישה להמיר ביניהם, מלאה

 המקורית.

 ההצעה הגשת .7.12

 מתן מהות את הבין לעיל, האמורים הסף תנאי את בחן המציע כי פירושה ההצעה הגשת .7.12.1

 המידע מלוא את קיבל הצעתו, את הגיש ובטרם ,תנאיה לכל הסכים ,המבוקשים השירותים

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

 .נספחיה על ההזמנה במסמכי הכלול כלשהו תנאי ו/או פרט הבין לא ו/או ידע

 לרבות ,הנספחי על זמנההה תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .7.12.2

 הבחירה ענבל, מזכויות לגרוע מבלי תוספת. ו/או שינוי בלא והכול ',ב כנספח המצורף סכםהה

  להלן. זה בסעיף למפורט בהתאם תהא במכרז כזוכה מציעב

  המציע  של נוספות התחייבויות .8

 המציע עובדי .8.1

 במסגרת ומועסקים עובדים הינם זה, מכרז ביצוע לצרכי ומועסקיו עובדיו כל כי מתחייב המציע

 כמתחייב ההעסקה חוקי כל פי לע פועלים וכן השירותים מקבלי ו/או ענבל של ולא מציעה של הארגונית

 אין עובדיו ו/או המציע לבין השירותים מקבלי ו/או ענבל בין כי בזאת מובהר ספק הסר למען .חוק מכל

 .שהוא ואופן צורה בשום מעביד עובד יחסי יהיו ולא

 סודיות שמירת .8.2

 לא ענבל מהנהלת הרשאה ללא זה. מכרז ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב המציע

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

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

 זכויות הסבת איסור .8.3

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

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

 ההצעה פרטי אמינות .8.4
 המציע ומלאים. אמיתיים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים הנתונים, כלל כי מתחייב המציע

 פרטים מילוי כי למציע ידוע ופועלו. המציע את ומדויק תקף מהימן, באופן משקפת הצעתו כי חייבמת

 לאלתר. הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים

 ביטוח .8.5
 ובמידת ההתקשרות תקופת כל למשך בהסכם המפורטים הביטוחים את ולקיים לבצע מתחייב המציע

 להעלות יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות כל ו.ויהי במידה ההתקשרות, הארכת בתקופות גם הצורך

 הסתייגויות כל תתקבלנה לא ההצעה הגשת לאחר לכך. שנקבע המועד ובתוך להבהרות פניה במסגרת

 .הביטוח לדרישות

 הזוכה מהמציע התחייבויות .9
 הזכייה: הודעת קבלת מיום ימים 10 בתוך יגיש זכייה הודעת שקיבל מציע

 וחהביט מחברת חתום להסכם שצורף הביטוח נספח את .9.1

  מהבנק. מקור – הביצוע ערבות את .9.2

 ויגישם. חדש ספק פתיחת טפסי הזכייה, הודעת עם יחד יקבל, ענבל במערכת קיים שלא זוכה מציע .9.3
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 כלליים תנאים .10

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .10.1
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.

 ההזמנה תוצאות על הודעה .10.2

הודעה על תוצאות ההזמנה יימסרו בכתב לכל מציע על פי כתובתו, כמצוין בהצעה, או בכתובת הדואר 
להסרת ספק  מובהר בזה, כי לא  ירף להצעתו.להזמנה בפרופיל המציע שצהאלקטרוני שציין המציע 

כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות ההזמנה, והיא לא תחייב את המזמינה בכל צורה שהיא,  יהיה
 אלא אם נמסרה בכתב על פי הוראות סעיף זה.  

 ההזמנה מסמכי של עדיפות סדר .10.3
ין מסמכי ההזמנה ביצוע המכרז כפוף לתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה. במקרה של סתירה ב

 השונים, על נספחיהם, יהיה סדר העדיפות ביניהם בסדר המפורט להלן:
  הסכםה –עדיפות ראשונה 

 ההזמנה -עדיפות שנייה 
 יתר מסמכי ההזמנה –עדיפות שלישית 
 הצעת המציע –עדיפות רביעית 

או במקרה שבו קיימת יותר ממשמעות סבירה על אף האמור לעיל, בכל מקרה של הוראות סותרות, 
 .המזמינהתגבר ההוראה שיש בה להטיב ביותר עם אחת, 

 חלה דיןה .10.4

נוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין, כמכרז זה כפוף לדיני מדינת ישראל, 
 ההצעות.והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות במכרז והגשת 

 השיפוט סמכות .10.5

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה, או בכל תביעה הנובעת מהליך 
 .יפו -  אביב בתל ניהול הליך זה, תהיה בבתי המשפט המוסמכים

 
 

 כבוד רב,ב                  
  

 ענבל חברה לביטוח בע"מ       
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 פרטים כללים של המציע ותצהיר – 1טופס מס'  -נספח א'

 

___________ במציע ומורשה חתימה מטעמו,  מצהיר -אני, ______________, ת.ז. _____________ המשמש כ .1

  :בזאת כדלקמן

ח.פ/ע.מ _________________ סוג ההתארגנות: ________________ תאריך   שם המציע: ______________ .א

 עיר:_______________ ___________________:_____רח'-כתובת  ההתארגנות:___________________

 _______     _______________ טלפון: ת.ד._______________________  מיקוד:_____________________

 ______________     מס' פקס במוסך:

  _______נייד: _________מס'  ________________: תפקיד  ________________     וסך:  שם איש הקשר במ .ב

 ________________________  : של איש הקשר דוא"ל

בעלי המציע: שם:___________________ ת.ז ___________________, שם:_________________  .ג

 ת.ז:__________________. 

החתימה במציע: שם:___________________ ת.ז ___________________,  מורשי .ד

 שם:_________________ ת.ז:__________________. 

 שם המנכ"ל במציע:__________________  ת.ז : ______________________.  .ה

 

מטעמו,  ___________ במציע ומורשה חתימה -אני, ______________, ת.ז. _____________ המשמש כ .ו

  :מצהיר בזאת כדלקמן

 לאחר שקראתי את כלל מסמכי המכרז על נספחיו, הבנתי את כלל האמור בהם, מגיש הצעה זאת.  .2

 אני מצהיר כי אעמוד בכל האמור במסמכי המכרז על נספחיו לרבות הנספח הטכני ללא יוצא מהכלל.  .3

 

 :החתום על באתי ולראיה

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע המציעשם מלא של החותם בשם  תאריך

 
 אישור

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

שזיהה את עצמו ע"י ת"ז /  מורשה חתימה מטעם___________ _________ הופיע בפני _________,

המוכר לי באופן אישי 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. 

 
______________ 

 חותמתו חתימה                                                      
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 ומאפייני המציעתצהיר בדבר ניסיון רלוונטי  - 2 טופס מס' -נספח א'
 

אני החתום מטה, _______, נושא ת.ז. מס' ________, אשר משמש בתפקיד ______ מטעם 

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

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

אני מצהיר כי קיבלתי יעוץ משפטי לפיו אני מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע, ולחייב את המציע  .1

 בנכונות הצהרתי זו.

השירותים כלל  וכל עניין אחר הדרוש לשם מתןבעל הניסיון, היכולת, המיומנות, כח האדם  המציע .2

 מסמכי המכרז, במצטבר.ב המבוקשים המפורטים

 אני מצהיר כי המציע בעל הרישיונות הבאים בתוקף:  .3

התחבורה בסימול מקצועי   משרד מטעם, רכב מרכב )פחחות( כלי לתיקון מוסך מורשה רישיון  .3.1

70. 

  ."1.1א."המסומן מצורף בזה רישיון כאמור, לעיונכם 

 .100התחבורה בסימול מקצועי   משרד מטעם, לצביעת רכב מוסך מורשה הנו המציע כי .3.2

 ".1.2א."המסומן מצורף בזה רישיון כאמור, לעיונכם 

בעל רישיון עסק בתוקף מטעם משרד התחבורה להחזקת מפעל לתיקון מרכבים  כי המציע .3.3

 . 1970)מוסכים ומפעלים לכלי רכב( תשל"ב 

 ".1.3"א.המסומן מצורף בזה רישיון כאמור, לעיונכם 

 על המציע להיות בעל רישיון /אישור בתוקף מטעם הרשות המקומית. .3.4

 ". 1.4"א.המסומן מצורף בזה רישיון כאמור, לעיונכם 

 אני מצהיר כי אלו מאפייני המוסך, לפחות:  .4

 במוסך קיימים שירותי מזכירות. .4.1

 הבאים:המוסך המציע מעסיק את העובדים  .4.2

  מקצועיים: מנהלם .4.2.1

 _______________:'מרכבים. תיקון בתחום מקצועי/ת מנהל/ת ___________ ת.ז מר/גב 

 _______________:'צבע. בתחום מקצועי/ת מנהל/ת ___________ ת.ז מר/גב 

 ."1.5א."המסומן לעיונכם בתחום תיקון מרכבים וצבע ת בזה תעודות ומצורפ

  וצבע: מרכבים תיקון בתחום חודשיות( שעות 93) משרה חצי בלפחות המוסך עובדי הם אלו .4.2.2

 צבע / מרכב תיקוני בתחום: עובד/ת ___________ ת.ז מר/גב':_______________ (1

  המיותר( את )מחק

 צבע / מרכב תיקוני בתחום: עובד/ת ___________ ת.ז מר/גב':_______________ (2

  המיותר( את )מחק

 צבע / מרכב תיקוני בתחום: עובד/ת ___________ ת.ז __מר/גב':_____________ (3

  המיותר( את )מחק

 צבע / מרכב תיקוני בתחום: עובד/ת ___________ ת.ז מר/גב':_______________ (4

  המיותר( את )מחק

 צבע / מרכב תיקוני בתחום: עובד/ת ___________ ת.ז מר/גב':_______________ (5

  המיותר( את )מחק
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 צבע / מרכב תיקוני בתחום: עובד/ת ___________ ת.ז מר/גב':_______________ (6

  המיותר( את )מחק

 צבע / מרכב תיקוני בתחום: עובד/ת ___________ ת.ז מר/גב':_______________ (7

 המיותר( את )מחק

 צבע / מרכב תיקוני בתחום: עובד/ת ___________ ת.ז מר/גב':_______________ (8

 יותר(המ את )מחק

 צבע / מרכב תיקוני בתחום: עובד/ת ___________ ת.ז מר/גב':_______________ (9

 המיותר( את )מחק

 צבע / מרכב תיקוני בתחום: עובד/ת ___________ ת.ז מר/גב':_______________ (10

 המיותר( את )מחק

 במוסך שטח וציוד ייעודי לתיקון וצביעת רכבים כבדים וכמינימום נדרש:  .4.3

 מרכב(. ומתיחת לרתמה )מכשיר למתיחה מתקן .4.3.1

  עבודה. כשטחי ריצפתי מוןסי ומסומנים מקורים עבודה שטחי 2 לפחות .4.3.2

ברוחב  , השטחלרכב כבדומיועדים  בסימון ריצפתינים מסומ  שטחי עבודה -עבודהשטחי 

מ', או יותר, עם תאורה מתאימה המשמש להעמדת  5מ' וגובה של  15מ', אורך של  5של 

רכב למטרת תיקונים וטיפולים עם אפשרות לעבודה היקפית על הרכב כולל פתיחת דלתות 

כל סימון המאפשר הפרדה ברורה  -. )סימון ריצפתיםומקום לכלי עבודה כלליים וייעודיי

 מתקן הרמה "ליפט"(.או  בעין של עמדת העבודה

   לצביעה. מיועד שטח .4.3.3

 אני מצהיר כי המציע הוא התאגדות רשומה שהתאגדה כדין. .5

 ."1.6המסומנת "א.מצורפת בזה תעודת התאגדות / עוסק מורשה כדין ובתוקף 

 כדין ספרים ניהול .6

 )להלן: 1976-התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות חוקב כנדרש האישורים כל בעל היני כי מצהיר אני

 כמפורט להלן: ציבוריים"(. גופים עסקאות "חוק

 מס( יועץ או רו"ח שומה, )פקיד ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו מורשה פקיד אישור .6.1

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

 על  .1975-ו"התשל ,מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו

 .ההצעה הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות האישור

 שכר תשלום לעניין 1976 -התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות לחוק ב2 סעיף בדרישות עומד המציע .6.2

 כדין. זרים עובדים והעסקת מינימום

 .".71"א. ניםהמסומ אישורים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבורייםבזה  יםמצורפ

 וותק מקצועי -ניסיון  .7

 המבוקשים השירותים בתחום שנים (5)  חמש לפחות של רלוונטי ניסיון בעל ,המציע כי מצהיר אני .7.1

    זה. במכרז

 פרסום למועד שקדמו השנים 4 מתוך לפחות שנתיים של רלוונטי ניסיון בעל המציע כי מצהיר אני .7.2

 בערך ענבל לרבות רכב ציי ו/או ביטוח חברות 2 לפחות עבור שירותים במתן -(2012-2016) זה מכרז
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 ₪ 300,000 של כולל כספי בערך לחילופין או מהם אחד לכל בשנה ש"ח 100,000 לפחות של כספי

 ניסיוני: טבלת וזוהי לשנתיים יחד הרכב ציי לכל

 

 
 
 
 

 אני מצהיר כי הפרטים בכל מכרז זה, לרבות בטבלה שלהלן הינו נכון ומאומת. 
 

 :החתום על באתי ולראיה

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע בשם המציעשם מלא של החותם  תאריך

 
 אישור

 
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 ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. כן, אישר בפ

 
______________ 

 חותמת+  חתימה

  

שם החברה )לה ניתן  מס"ד
השירות( בתחום תיקון 

 המרכבים

הרכבים מספר 
הכבדים בצי 

הרכב של מקבל 
 השירות

שנות מתן השירות 

(xxxx-yyyy לציין* )
-2012רק בין השנים 

2016 . 

היקף השירות 
הממוצע לשנה 

 ₪()באלפי 

איש הקשר בגוף בו בוצע הייעוץ, 
תפקידו ופרטי התקשרות )טל' 

 נייד + טל' במשרד.

ענבל חברה לביטוח  דוגמא
 בע"מ

עו"ד עומר קלפון, אגף רכש  1000 6201-2012 100
, 0000000-010ומכרזים טל' 

 0000000-10משרד 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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 אישור רו"חוהצהרה על מחזור הכנסות   3 - טופס מס'  -נספח א'

 
 בדבר מחזור הכנסות הצהרה

אני הח"מ ______________ ת.ז. _______________ מכהן כ___________ במציע, ואשר מוסמך למסור תצהיר 
הממוצע של המציע, בהסתמך על הדוחות הכספיים של המציע,  ממוצע מחזור ההכנסותזה מטעם המציע, מצהיר כי 

)מחק את  2,000,000/  1,750,000/  1,500,000/  1,250,000/  1,000,000 -גבוה מ 2016או לחילופין שנת  2015ת שנל
 המיותר(

 
   

 חתימה וחותמת שם מלא תאריך

 
 
 
 רו"ח  אישור

 המציעשל  שנהאישור על מחזור הכנסות ל

המציע, ___________________, אנו, רו"ח ____________, בדקנו את  לבקשתכם ובהסתמך על ספרי החשבון של
)מחק את המיותר( , והרינו  2016/  2015מחזור ההכנסות של המציע המצוין לעיל, _________________, בשנת  

עד ליום  01.01.2016/  31.12.2015עד ליום  1.1.2015לתקופה שבין למיטב ידעתנו לפי המסמכים שהוצגו לנו, לאשר כי 
/  1,750,000/  1,500,000/  1,250,000/  1,000,000מחזור ההכנסות של המציע עמד ע"ס של )מחק את המיותר( היום 

 לפחות.  , )מחק את המיותר( 2,000,000
   
  

    
 חתימה וחותמת רו"ח –שם מלא  שם משרד רו"ח תאריך
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 ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי תצהיר – 4' מס טופס -נספח א'

 
אני הח"מ ______________ מרח'____________________ ת.ז. _______________ לאחר 
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 כלהלן:
כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעם ( ואני מכהן הספק -אני נציג ___________ )להלן 

 -הספק כי 

  1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף ,
( לא הורשעו בפסק דין ב לחוק2החוק( הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  -להלן 

בדים זרים )איסור העסקה עבירה לפי חוק עו -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987
 או

 ב לחוק( כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי 2ספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף ה
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -עבירות )עבירה לעניין זה 
, שנעברה לאחר 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. (, אולם31.10.2002יום 
 

 רלווונטי[]למחוק את הסעיף שאינו 
 

                   ולראיה באתי על החתום, 

______________   _____________     _________________      _____________ 
 חתימה                       ת.ז                                תאריך                       שם+משפחה     

 
 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי 
שברח'___________, מר __________ , מורשה חתימה מטעם __________אשר זיהה עצמו 

ר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת על ידי ת.ז. מספר ___________ / המוכ
 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 
 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך
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 כתב התחייבות  – 5טופס מס'  -נספח א'

 לכבוד,
  ענבל חברה לביטוח בע"מ

אשר ניזוקו בתאונות טון(  6כבדים )מעל תיקון כלי רכב מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי : הנדון
 מדינת ישראל וגופים נוספים עבור כלי הרכב שלדרכים 

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את  .1
אשר ניזוקו טון(  6כבדים )שמשקלם מעל מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי תיקון כלי רכב הצעתי 

 של מדינת ישראל וגופים נוספים בתאונות דרכים ומתן שירותי תיקונים נוספים עבור כלי הרכב
 "(, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז על צרופותיו.  השירותים" -)להלן 

אני מצהיר כי בדקתי היטב את כל מסמכי המכרז והנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם  .2
והאמצעים הדרושים למתן מענה כולל  לשירותים נשוא מכרז זה, במועדם, לרבות המומחיות, 
הידע, המיומנות, הנסיון, היכולות הפיננסיות והטכניות, בהתאם לכל התנאים המפורטים במכרז 

 פותיו.על צרו

ימים מיום קבלת הודעת המזמינה בכתב, אחתום על  10אם הצעתי תיבחר, הנני מתחייב כי בתוך  .3
ההסכם המצורף למכרז זה ואשיב אותו לידי המזמינה כשהוא חתום, בצירוף אישור בדבר קיום 

 ביטוחים וצרוף ערבות ביצוע, הכל כנדרש בהתאם לתנאי המכרז, ההסכם, על נספחיו. 

לעיל וכל פעולה נוספת  32בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף אני מצהיר  .4
את ביצוע  הנדרשת לפי המכרז או לפי דין, כולן או מקצתן, במועד, אאבד את זכותי לקבל

השירותים והמזמינה תהיה רשאית להתקשר עם ספק אחר לביצוע השירותים. כל זאת מבלי לגרוע 
מזכותה של המזמינה לבקש ולתבוע כל סעד המגיע לה על פי דין עקב הפרת ההתחייבויות שאני 

 נוטל על עצמי כאמור. 

מכרזים. כמו כן, ידוע לי ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת ה .5
כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי מורשי החתימה 
של ענבל, והגשת ערבות לביצוע ואישורים בדבר קיום ביטוחים, כאמור. ידוע לי כי הודעת הזכייה 

 אינה מהווה התקשרות בין המזמינה לזוכה. 

נדרשים כמפורט בהזמנה להציע הביטוחים הכי במידה ואבחר כזוכה אקיים את כלל מתחייב אני  .6
 הצעות למשך כל תקופת ההתקשרות.

הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, שינוי או תיקון והיא תעמוד בתוקפה ותחייב  .7
 הצעות.יום מן המועד האחרון להגשת הצעות כנקוב בהזמנה להציע  180אותי לתקופה של 

מקבל את תנאיהם של מסמכי המכרז ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם )בלא שינוי ו/או  יאנ .8
לרבות הסמכות לנהל משא  תוספת כלשהי(, ובפרט את הסמכויות המוקנות בהם לוועדת המכרזים,

 .על פיהם ימגיש את הצעת יאת האמור בהם והשלכותיהם ואנ ןמבי אני ומתן,

פדה יתרה שלא להתקשר עם גורם שאינו מקיים את הוראות המכרז, לרבות אני מצהיר שאקפיד הק .9
להזמנה להציע הצעות, הקובע, בין היתר כי לצורך מתן השירותים במסגרת מכרז זה,  3, 2סעיפים 

 אני רשאי להתקשר רק עם מוסך מורשה מטעם משרד התחבורה. 

מכרז לרבות דרישות המחשוב אני מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים, אעמוד בכל דרישות ה .10
 כמפורט במסמכי המכרז והדרישות לעניין שירותי המזכירות .

שתמש לצורך מתן א ,כל תקופת ההתקשרותבהתאם לאמור לעיל, אני מתחייב בזאת לכך שב .11
 המוחזקות על ידי כדין. חוקיות השירותים אך ורק בתוכנות 

הבנה, -עות ו/או דרישות המבוססות על איציג כל תביאולא  המכרזלכל האמור במסמכי  םמסכי יאנ .12
או תביעה ו/או דרישה /ומוותר מראש על כל טענה  יו/או אי ידיעה ואנ התאמה חוסרבהירות, -אי

מתחייב כי מצהיר ו יטענות כאמור,  אנ י. ככל שיש להכלל מן יוצא וללא שהיא עילה מכלכאמור, 
כמי שוויתר עליהן. כן  יאותן יש לראות תיאותן בטרם מועד הגשת ההצעה והיה ולא טענ תיהעלי

כל טענה בקשר עם שיטת בחינת ההצעות או הדרישות בהן עלי  ימצהיר ומתחייב כי אין ל יאנ
 לעמוד, כפי שהם מפורטים במסמכי המכרז, וכי אלה מובנים ומוסכמים עלי.

הוראות מכרז  ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי .13
 זה, כולן או חלקן.

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת  .14
 את הצדדים.

ה כל האמור לעיל נתון לשיקול דעת וכי, כלשהי הצעה לקבלאינה מחויבת  י כי המזמינהל ידוע .15
 ובכפוף להוראות כל דין.  והמוחלט, והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז הבלעדי
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מוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה  אני .16
ו/או )לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( במכרז ו/או ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא  ישל

כתוצאה מניסוח מסמכי המכרז ו/או כתוצאה מכל שימוש של ועדת המכרזים בסמכות המוקנית 
 לה לפי מסמכי ההזמנה ו/או לפי הדין. 

 י, אנ1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .17
 מתחייב ומצהיר כדלקמן:

, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל .17.1
כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל 

ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר, בקשר  ענבלשל הוועדה או של נושא משרה ו/או עובד 
 להליך המכרז.

ו בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/א .17.2
ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי  ענבלמשרה ו/או עובד 

 הקשור להליך המכרז. 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא  .17.3
ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות המכרז  ענבלמשרה ו/או עובד 

 בצורה מלאכותית או בכל דרך אחרת שאינה כדין.  

פעלנו בניגוד לאמור לעיל, תהיה י ו/או מי מטעמ ימאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אנ יהננ .18
ו לא לקבל או לפסול את בהליך במכרז, ו/א ניהבלעדי, לא לשתפ הלוועדה הזכות, עפ"י שיקול דעת

במכרז ו/או לבטל בכל  י, אם יינתן, וזכייתיו/או לבטל בכל זמן שהוא ציון עובר שיינתן ל יהצעת
 זמן שהוא את הסכם ההתקשרות.

 המעורב מטעמי מי וכל יועץ, שלוח, קבלןתוכן סעיף זה לידיעת כל עובד,  הבאתי כי, לאשר הריני .19
 , והנובע מהם.  המכרזיבכל דרך שהיא בהליך 

כי בסמכות ועדת המכרזים להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות  לי ידוע .20
ביטולם וקביעתם מחדש, לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויות ועדת המכרזים, והכל 

 כמפורט במסמכי המכרז.

 סתרו באופן כלשהו.לטובת, או בשם, כל אדם או ישות אשר הו תמוגש האינ הצעהה .21

 .המוסמכים הגופים ידי על כדין אושרו המציע והתחייבות ההצעה הגשת .22

בהצעה  ים, המצגים וההצהרות הכלולהנתונים, כל שערכתי נאותה בדיקה ולאחר, ידיעתי למיטב .23
 כל מההצעה הושמט ולאנכונים, מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה,  םה למכרז

 .המכרזים ועדת של דעתה שיקול על להשפיע כדי בו יש אשר פרט

, אלא אם עולה אחרת מהקשר זמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל .24
 הדברים או מהגיונם.

לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות  ידוע .25
רבות צווי ביניים( בכל הליך משפטי בקשר עם המכרז לבקש מבתי המשפט להוציא צווי מניעה )ל

 .היה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמורא, וספקאו נגד ה האו מי מטעמ זמינהנגד המ

 בכבוד רב ,
 

 
 תפקיד  חתימה  שם
     

 תאריך     חותמת
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 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות – 6 טופס מס' -נספח א'

 
 העובדים לגבי ,זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הנני כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 בחוקי ,זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים השירותים במתן ידי על שיועסקו

 לרבות ,לעת מעת שישונו כפי או/ו ההסכם חתימת בעת שהם כפי ,להלן המפורטים העבודה

 .המוארכת ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים
o 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שרות חוק. 
o 1959 – א"תשי ,והמנוחה העבודה שעות חוק. 
o 1976 – ו"תשל ,מחלה דמי חוק. 
o 1950 – א"תשי ,שנתית חופשה חוק. 
o 1954 – ד"תשי ,נשים עבודת חוק. 
o 1965 – ו"תשכ ,ולעובד לעובדת שווה שכר חוק. 
o 1953 – ג"תשי ,הנוער עבודת חוק. 
o 1953 – ג"תשי ,החניכות חוק. 
o 1951 – א"תשי (לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק. 
o 1958 – ח"תשי ,השכר הגנת חוק. 
o 1963 – ג"תשכ ,פיטורין פיצויי חוק. 
o 1995 – ה"תשנ (,משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 
o 1987 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק. 
o 2002 – ב"התשס (,עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 
o 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שירות חוק. 

 
 :החתום על באתי ולראיה

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 אישור

 
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 ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. יעשה כן, אישר בפ

 
______________ 

 חותמת+  חתימה
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 שמירה על סודיות  והיעדר ניגוד ענייניםתצהיר  - 7 טופס מס' -נספח א'
 

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

  מכרז במסגרת
   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים 18/2016
 המציע. של הבעלים ואני והואיל:

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

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

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

 להלן. כהגדרתו המידע
 או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

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

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

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

 הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם רבקש באו לידיעתי שהגיע

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

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

 (."המידע" )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים,
 אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

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

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

 הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 – תשל"ז העונשין, לחוק 118 ףסעי לפי פלילית

 .1981-התשמ"א
 כדלקמן: חוזרת ובלתי מותנית בלתי התחייבות ענבל כלפי מתחייב אני לזאת, אי

 הימנה. נפרד בלתי חלק מהווה זו להתחייבות המבוא .1

 השירותים. ממתן הנובע או הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .2

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

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

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

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

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

 לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא בעקיפין, ובין במישרין

 כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר כתוב חומר כל או המידע את מחזקתי להוציא

 שהוא.

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

 הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט ר,השא ובין ושלמותו, המידע סודיות על שמירה לרבות זה,

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה

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

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

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

 כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד או

 אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור

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

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



18/2016מכרז   

 

חתימת המציע_____                                                 27 

 

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

 מידע. של או כאמור חומר

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

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

 בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין עניינים, ניגוד

 עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" ניין"ע

 מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי

 בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או שאני לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה, בזכות או

 אחר"(. "עניין )להלן: מיצגים/מייעצים/מציעים

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

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

 בו. חבר קרובי או שאני גוף של עניין או קרובי

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

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

 זה התחייבות לכתב בהתאם שלא ידעבמ ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל. הסודיות חובת

 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה מהווים לאחר מסירתו לרבות
1981. 

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

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי למעט

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

 זה. התחייבות

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

 ההסכם. לרבות הסכם או דין כל פי על
 

 :החתום על באתי ולראיה

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 אישור

 
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 ולאחר שהזהרתיו 

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

 
______________ 

 חותמתוחתימה  
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 תצהיר בדבר העדר הרשעות -8טופס מס'  –נספח א' 

 
 תצהיר בדבר היעדר הרשעות, כתבי אישום וחקירות פליליות של המציע 

מורשה חתימה  אני הח"מ, ________________________, נושא ת.ז. _________________,
מטעם ____________________, בעל מס' רישום )עוסק מורשה/תאגיד, ת.ז( ____________ 

"(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים  המציע)להלן: "
 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

ומנהליו, לרבות איש הקשר שהוגדר בטופס מספר  המציע וכן בעל זיקה לו כהגדרתו בסעיף זה .1
בהסתמך על הצהרותיהם  -בהסתמך על תצהיריהם, וכן עובדי המציע  -"( איש הקשר)להלן: " 2
לא הורשעו בפסק דין חלוט בשבע השנים האחרונות, לא עמדו כנגדם כתבי אישום בשבע  –

לא נחקרו על ידי משטרה או השנים האחרונות ולא תלויים ועומדים כנגדם כתבי אישום וכן 
כל זאת באחת או יותר מן העבירות  –רשות חוקרת אחרת תחת אזהרה בשבע השנים האחרונות 

"( על פרקיו השונים ו/או על פי חוק העונשין)להלן: " 1977-המפורטות בחוק העונשין, התשל"ז
 כל דין אחר.

נגדי ו/או נגד מקום העסקתי, ידוע לי כי מסירת הצהרה כוזבת עלולה לגרום לנקיטת צעדים  .2
וכי עליי לומר את האמת בהצהרתי זו וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 כן, לרבות סנקציות בגין ניסיון לקבלת דבר במרמה ומסירת הצהרה כוזבת.
 

 אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3
 

 ר: ____________________ חתימת המצהיר: _________תאריך: __________ שם המצהי
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

 

 אישור
______________, , אני הח"מ, 1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 15בהתאם לסעיף 

עו"ד )מ.ר __________( מרחוב __________________ מאשר/ת כי ביום ____ בחודש _____ 
ידי ת.ז. מס' -שנת _____ הופיע/ה בפניי במשרדי מר/גב' _____________, שזיהה עצמו על

___________, המוסמך לחתום בשם המציע, ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, 
וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה 

 בפניי.
______________  _______________  _________________ 

 חתימת עורך הדין        חותמת                                 תאריך
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 הצעת המחיר – 1נספח 
 

 _________________ –הצעת מחיר מטעם המציע 
 

 להלן הצעתנו: 18/2016בהמשך להגשת הצעתנו במכרז שמספרו 
 

 לשעת עבודה( 250₪שעת עבודה )מהמחיר המקסימלי העומד על  הנחה ממחיר .א
 .₪ ______ 

  ₪(__________ )ובמלים: __________________₪ _________  מחיר סופי: .ב

  אינם כוללים מע"מ.המחירים 

  מטעם ענבל.ו/או בקר תמורה צביעת חלק ישולם לי הסך הנקוב בהערכת השמאי 

  המחירים כוללים את כלל השירותים האמורים במסמכי ההליך על נספחיו לרבות כל הוצאה נלווית כגון
סיעה, הוצאות משרד, הוצאות הדפסה, טלפוניה, פקסימיליה וכל הוצאה אחרת, אך לא רק: הוצאות נ

תהא אשר תהא, הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למתן השירותים המבוקשים ואני מודע כי לא אהיה 
  .זכאי לכל תמורה נוספת ו/או עודפת, בשום מקרה מענבל חברה לביטוח בע"מ ו/או מי מטעמה

 
 

 

 

       
 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  וחותמת המציעחתימה 

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם 
 מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

 תאריך 
 
 
 

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימה וחותמת החבר במציע
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם 

 מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

 תאריך 
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 הטכני המפרט -2 נספח

 מסמכיל נספחכ המצורף בהסכם לרבות ,המכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי

 )להלן: במצטבר קמןכדל הינם הרכב כלי עבור מהמציע הנדרשים השירותים עיקר ,ההזמנה

 :(המבוקשים" "השירותים ו/או "השירותים"

   כללי -דרכים תאונות במסגרת תיקונים .1

 והתיקון זוכה מציעב לתיקון יוכנס תאונה לאחר רכב ענבל, של הבלעדי דעתה שיקול פי על .1.2

 בכפוף והכל מטעמה שמאי ו/או ענבל בקר ידי על המאושרת התיקון הצעת סך על יעלה לא

 העבודה. שעת על זה מכרז במסגרת הזוכה המציע שיציע להנחה

 ברכבים ייחודיים להתקנים תיקונים כוללים אינם המבוקשים השירותים  כי מובהר .1.3

 יתוקנו אינם כבאיות ברכבי  וכו' משאבות זרנוקים, גלילה, תריסי ,קצף דודי כגון  ייעודיים

 מוסך של בשירותיו שימוש לעשות הזכות שמורה למזמינה האמור, אף על זה. מכרז תבמסגר

  אלו. בתיקונים מומחיות לו אשר זוכה

 התיקון, ביצוע לצורך הדרושים החלפים את הזוכה למציע ענבל תספק תאונה, של במקרה .1.4

  .התיקון לצורך הנדרשת העבודה את ורק אך יבצע המוסך

 דמי ואת זה במכרז הזוכה המציע שיציע להנחה בכפוף – עבודהה מחיר את תכלול העלות .1.5

 להסכם. 5.3 בסעיף כאמור בחלפים הטיפול

 לקרן יש עימו ספק ידי על למוסך יסופקו תאונה עקב שניזוקו מקיף וציוד צמיגים שמשות, .1.6

 .אלו בגין טיפול די ישולמו לא הסכם. ממשלה לביטוחי הפנימית

 ובאישור בתאום הזכות, לעצמה שומרת המזמינה לעיל, כאמור 1.4 בסעיף האמור אף על .1.7

 ו/או תחליפיים ו/או חדשים חילוף חלקי להזמין בלבד, בכתב המזמינה ובאישור זוכה מציע

 יספק והוא משלה חלפים ספק למזמינה כאן, כבר מובהר ואולם זוכה ממציע משומשים

 כל בגינם תשולם לא בכתב, המזמינה באישור שלא שיותקנו חלפים כי מובהר .החלפים

  התקנתם. אישר המזמינה מטעם שמאי אם גם וזאת התקנתם לאחר יפורקו לא והם תמורה

 הן הזוכה המציע אחריות תחול יהא, אשר אספקתו מקור יהא רכב, על המורכב חלק כל על .1.8

 חלה הזוכה המציע על . הרכב בטיחות ועל התקנתו השלכות לעניין והן עצמו החלק לעניין

 חלק המקצועית שלדעתו אימת וכל מושלמת תאימות לרמת וחלק חלק כל לבדוק ובהח

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

 תשובה וקבלת העניין לברור עד התקנתו את ולהשהות ענבל ולשמאי לבקר כך על להודיע

 על תהיה החלק ואיכות ההתקנה בגין האחריות שך.להמ הפעולה דרכי בגין והשמאי מהבקר

 . בלבד ועליו המוסך

 )מעל כבדים רכב כלי תיקון זה, סעיף פי על בשירות להשתמש מתכוונת המזמינה כי מובהר, .1.9

 היבואנים מול תחזוקה והסכמי ענבל שפרסמה  התחזוקה בהסכמי  נכללים הם אם בין טון( 6
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 ענבל, של הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף והכל לאו, אם ובין בעבר הרכב מנהל שפרסם

  כלכלית. כדאיות של בשיקולים היתר בין ובהתחשב,

 רכב לכלי תיקונים שירותי .2

 מי ו/או המזמינה של כבדים רכב לכלי וצבע פחחות תיקוני שירותי לתת הזוכה המציע על .2.1

  מטעמה.

 השמאי בדיקת לאחר , ענבל מטעם שמאי להגעת המוסך ימתין לתיקון, למוסך רכב כניסת עם .2.2

 לשמאי. החשבונית תועבר התיקון סיום לאחר התיקון. יחל ואישורו

 אשר ,  ענבל של המידע מערכות ידי על הנתמך העבודה תהליך במסגרת מתוקנים אשר רכבים .2.3

 את הרכב ןתיקו טרם הממוחשבת במערכת להזין המציע יידרש זה במסמך מצורפים עיקריו

 הרכב. תיקון לצורך הנדרשים והחלפים העבודות פירוט

2.4.   

  חוזרים תיקונים .3

 המציע המזמינה, מטעם שמאי ו/או הבקר לדעת שבו במקרה כי מובהר ספק הסר למען .3.1

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

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

 שני על מקובל יהיהו ענבל "יע שייבחר בורר, להכרעת המחלוקת תועבר חוזר", "תיקון הנו

 או דרישה טענה, כל על בזאת מוותר הזוכה מציעהו ומכרעת, סופית תהא קביעתוו הצדדים

 זה. בעניין תביעה

 או לשנות לאשר, המקצועי, םדעת שיקול פי על ,רשאים ענבל מטעם המקצועיים הגורמים  .3.2

 ולהנחות חוזרים תיקונים על להורות בסיומה, או במוסך העבודה במהלך תיקונים לדחות

 לתיקון הוראה מתן ו/או טיפולים ו/או קוניםתי ודחיית שינוי אישור,  המוסך. את מקצועית

 בכתב. הזמנה באמצעות יהיו חוזר

 במציע לא קרי אחר, במוסך חוזר תיקון לבצע ואחרות אלוכ מסיבות ידרשי רכב וכלי במידה .3.3

 התיקון את שביצע הזוכה למציע הודעה כך על תינתן הראשון, התיקון את שביצע הזוכה

 למציע תינתן האמור, אף על החוזר. התיקון בעלות ויביח הראשון הזוכה והמציע הראשון

 ולבצע שלו למוסך הרכב את חשבונו על לגרור אפשרות הראשון התיקון את שביצע הזוכה

 על עולה שאינו במרחק למוסך תעשה שהגרירה לכך בכפוף וזאת החוזר התיקון את בעצמו

 לביצוע הזמנים מלוח הסטיי תהיה ושלא ברכב החוזרת התקלה האירע בו מהמקום ק"מ 60

 לעיל. בעשנק כפי תיקון

 ככל תמורה", ללא חוזר "תיקון המילים בציון ,לעיל כמצוין הזמנה תימסר חוזר לתיקון .3.4

 הראשון. התיקון בוצע בו זוכה מציע באותו יתבצע החוזר שהתיקון

 . לקוי מתיקון כתוצאה תוצאתי נזק .3.5

 לקוי תיקון בעקבות השמאי ו/או הבקר לדעת שבו במקרה כי מובהר ספק הסר למען .3.5.1

 וזאת התיקון, של בביצועו הזוכה המציע מחויב יהיה  לרכב נוסף נזק נגרם המוסך של

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

 ענבל "יע שייבחר בורר, להכרעת המחלוקת תועבר ", תוצאתי "תיקון הנו מסוים
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 מוותר הזוכה מציעוה ומכרעת, סופית תהא קביעתוו הצדדים שני על למקוב יהיהו

 זה. בעניין תביעה או דרישה טענה, כל על בזאת

 תוצאתי נזק בעקבות תיקון לבצע ואחרות אלוכ מסיבות ידרשי רכב וכלי במידה .3.5.2

  המחויבים. בשינויים לעיל, כאמור 3.4 סעיף יחול לקוי, מתיקון כתוצאה

  השירותים הזמנת .4
 הבא: אופןב יתבצע רכב כלי תיקון לביצוע אישור

 מזין המוסך ענבל של המידע מערכות ידי על הנתמך  העבודה תהליך יופעל לגביהם רכב בכלי .4.1

 והחלפים העבודות את המוסך( של במחשב שתותקן ענבל )מערכת הממוחשבת למערכת

   הרכב. תיקון לצורך הדרושים

 יגיע , ענבל של המידע מערכות ידי על נתמך שאינו דההעבו תהליך יופעל שלגביהם רכב בכלי .4.2

  עבודה. הוראת למוסך ישאיר תיקון, הצעת שיכתוב ולאחר למוסך ענבל מטעם שמאי

  העבודה תהליך חל שלגביו העבודה תהליך לגבי הדרכה יקבלו הזוכים המוסכים כי מובהר .4.3

 של המידע מערכות ידי על הנתמך העבודה תהליך לעומת ענבל מידע במערכת נתמך שאינו

  האופציות. לשתי בהתאם להיערך המוסכים ועל , ענבל
  לא  עבודה הוראת או ,עבודה תהזמנ ללא שיתבצע תיקון בעבור כי  מודגש, לעיל לאמור בהתאם

 ענבל, דיי על יובא עבודה הוראת או עבודה הזמנת להוציא המורשים על מידע תמורה. כל תשולם

  בלבד. ובכתב מראש הזוכים המוסכים לידיעת

 המבוקשים השירותים לעניין כלליות הוראות .5

 אחד במוסך מסוים רכב לכלי הנדרשים התיקונים כל את לבצע מתחייבת אינה המזמינה .5.1

 אורך לכל מסוים למוסך התיקונים ביצוע לצורך רכב כלי להצמיד התחייבות אין )קרי מסוים

 תיקון כל ביצוע לצורך הרכב כלי את להפנות רשאית תהא המזמינה ההתקשרות(. תקופת

 לצרכיה בכפוף עת, בכל לנכון, שתמצא כפי עיר בכל זה, במכרז זוכה כמציע שיוכרז מוסך לכל

 מלא טיפול ולטפל הרכב, כלי את לקבל חייב יהיה והזוכה הבלעדי דעתה שיקול פי ועל

 נספחיו. על המכרז להנחיות ובהתאם טעמהמ מי ו/או ענבל להנחיות בהתאם

 הבלעדי, דעתה שיקול לפי ענבל, רשאית תהא זה, מכרז נשוא המבוקשים השירותים במסגרת .5.2

 שהינם משומשים ו/או חלופיים ו/או מקוריים חילוף בחלקי להשתמש זוכה מציעל להורות

 לפי פורסםש בצו זה מונח כמשמעות והתאמה, איכות בדרישות העומדים תעבורה מוצרי

 העבודות את יבצע ,זוכה מציע .1988-תשמ"ח העסקיים, ההגבלים לחוק ב50 סעיף

  הרכב. כלי של היבואן ו/או היצרן להוראות ובהתאם בכפיפות זה מכרז נשוא והשירותים

 השירותים מתן את לספק רשאי יהיה לא זוכה מציע זו, בהזמנה מהאמור לגרוע מבלי .5.3

  .אחר מוסך באמצעות המבוקשים

 היחידה נציג ע"י לאיסופו ועד לטיפול מכניסתו החל למוסך, שהגיע רכב כי בזה מובהר .5.4

  עצמו. המוסך בתוך ישהה המזמינה,

 התיקון לאחר השארתו ו/או רכב כלי תיקון ביצוע על חמור איסור חל כי מובהר זה בכלל .5.5

 המוסך. לתחומי מחוץ

 המגרש מרחק -"צמוד" זה )בעניין וסךלמ הצמוד חנייה מגרש שקיים ככל לעיל, האמור אף על .5.6

 יהיה ניתן המוסך, של הבלעדית ובבעלותו מגודר הינו כאשר מהמוסך( מטרים 3 על עולה לא

 לא הרכב כלי למגרש, ייעודי שומר שבהיעדר ובלבד, זה במגרש תיקון לאחר רכב כלי להשאיר

  בערב. 18:00 השעה אחרי בו, ישהה

 שימוש )כגון השירותים בביצוע הכרוכים והאישורים ןהתיקו הוראות הסכם,ה תקופת בכל .5.7

 הזוכה מציעומה הזוכה למציע מהמזמינה יועברו וכד'( חריגות עבודות אישור בחלפים,



18/2016מכרז   

 

חתימת המציע_____                                                 33 

 

  מודל- כאשר וזאת הממוחשבת המערכת באמצעות השירותים למקבלי ו/או למזמינה

  .לתוקף ייכנס ענבל של המידע מערכות ידי על הנתמך העבודה

 המוסך לתחומי מחוץ רכב להשאיר יורשו לא מטעמו, משנה מוסך ו/או זוכה מציע יכ מובהר .5.8

 מקרה. בכל

 309 בדיקת אחורי, ציר בדיקת פרונט, כיוון :לדוגמא הכוללות חוץ עבודות על -חוץ עבודות .5.9

 הבאים: הכללים יחולו מוסמך, מכון הדורשת בדיקה, וכל

  המתאימה. הרישוי תעודת ובעל מוסמך במכון ורק אך תעשה חוץ עבודת .5.9.1

 .ענבל מטעם בקר ו/או ענבל מטעם השמאי באישור ורק אך תיעשה חוץ עבודת .5.9.2

 לרבות וההסכם המכרז פי על הזוכה המציע התחייבויות וכלל זה במפרט האמור כלל .5.9.3

 רכב הוצאת בעת גם הזוכה המציע על יחולו הזוכה, המציע ואחריות ביטוח דרישות

 חוץ. לעבודות

 המבוקשים השירותים מתן זמינות .6

 הטיפול כי מתחייב  כן כמו זה. חוזה נשוא הרכב בכלי לטיפול עדיפות לתת מתחייב זוכה מציע .6.1

 ביצוע בתחילת ואישורו השמאי הגעת ממועד שעה חצימ יאוחר לא יחל ברכב/ים בפועל

  .למוסך הרכב הגעת מרגע שעה חצי יחל ברכב הטיפול שמאי אין בהם במקרים ו/או התיקון

 שהוקצה הזמן על יעלה לא הזוכה במציע הרכב שהיית משך בכתב, המזמינה אישרה אם אלא  .6.2

 של במקרה למוסך. הרכב נכנס בגינה הפעולה לביצוע ענבל בקר או שמאי ע"י הרכב לתיקון

 הבאות מהדרכים באחת לפעול רשאית המזמינה היתר"(, היית"ש )להלן: יותר ארוכה שהייה

   הבלעדי: דעתה שיקול לפי הכל בכולן, או

 )להלן: ערך שוות ברמה או הזוכה במציע השוהה הרכב מסוג חלופי רכב לשכור .6.2.1

 היתר. שהיית תקופת כל למשך וזאת ,הזוכה  מוסךה חשבון על החלופי"( "הרכב
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 מהתמורה החלופי הרכב השכרת  עלות את לקזז המזמינה רשאית תהא זה במקרה

  הזוכה. מציעה זכאי יהיה לה

 : הבאה בדרך קנסות להטיל  .6.2.2

 ₪. 450 של בסך קנס ימים 7 ועד ממנו חלק ו/או שלם עבודה יום עבור .6.2.2.1

  . ₪ 1000 של קנס ממנו חלק ו/או נוסף 7 -ה ליום מעבר ,יום כל עבור .6.2.2.2

 ואישור למוסך הרכב כניסת ממועד שעות 24 הינו זה סעיף לעניין יום, .6.2.2.3

 התיקון. לביצוע ענבל מטעם שמאי

  במוסך. הרכב של היתר שהיית זמן בגין תשלם לא המזמינה .6.2.2.4

 קנסות. מנגנון כל חישוב לצורך אחד כתיקון יחשבו חוזרים תיקונים כי בזאת מובהר .6.2.3

 מאלה: אחת בכל יחול לא קנסות מנגנון .6.2.4

 התיקון. זמן הארכת בכתב אישרה, והמזמינה ביקש מוסךה .6.2.4.1

 קלקול עובדים, )עזיבת מתמשכת בעיה על ובכתב מראש הודיע המוסך .6.2.4.2

 מתמשכת בעיה מקרה בכל השירות. מתן את לעכב עלולה אשר וכו'( מכשיר

 בשנה. ימים 14 -מ יותר ולא ברציפות ימים 7 -מ יותר לא תימשך

 שהיא. סיבה מכל מהמזמינה, בכתב באישור .6.2.4.3

  חירום תיקון .6.3

 הכרזה חירום. תיקוני נוהל יוכרז במיוחד רגיש בטחוני מצב ו/או מלחמה של במקרה .6.3.1

 הכרזה המבטלת להודעה ועד בכתב, הזוכה למציע המזמינה פניית באמצעות תיעשה

  זו.

 הבאים: בשינויים לעיל האמור כלל יחול חירום, תיקון על בהודעה .6.3.2

 למוסך. הגיעם עם מיד המזמינה רכבי את יתקן הספק .6.3.2.1

 וללא למוסך הגעתו עם מיד יטופל והרכב שמאי, נדרש לא חירום בתיקון .6.3.2.2

  המתנה. כל

 המציע, של המחיר בהצעת כנקוב תהיה חירום תיקון בגין התמורה .6.3.2.3

  .15% בתוספת

 אספקת כי בהמצא ואולם המזמינה מידי יסופקו חלפים חירום בתיקון .6.3.2.4

 הזוכה בהסכמת יותר, מהירה תהיה הזוכה המציע באמצעות החלפים

  הצדדים. בין שיסוכמו במחירים באמצעותו תהיה החלפים אספקת

  המידע מערכות ידי על הנתמך -העבודה מודל .7

 העבודה מודל הוראות כל אחר למלא מחויב יהיה זה, במכרז שיבחר המציע כי מובהר . .7.1

 ענבל. של המידע תמערכו ידי על הנתמך

 ידי על הנתמך  עבודה מודל ,ענבל של המידע מערכת ידי על נתמך שאינו העבודה מודל .7.2

 הממוחשבת: והמערכת  ענבל של המידע מערכות

 ענבל של המידע מערכות ידי על הנתמךמודל עבודה  .7.2.1

 זין למערכת הממוחשבת את העבודות והחלפים הנדרשים לתיקון הרכבהמוסך י .א
  במידה ונדרש תמונות הנזקבצירוף 

בקר ענבל ו/או השמאי יאשרו  במערכת הממוחשבת את  הצעת תיקון  המוסך טרם  .ב
 תיקון הרכב. 

 שאינו נתמךמודל העבודה  .7.2.2

 עם הגעת הרכב לתיקון במוסך ימתין המוסך להגעת שמאי מטעם ענבל. .א

 התיקון של הרכב. מידית לאחר בדיקת השמאי ואישורו בלבד, יחל   .ב

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

 המערכת הממוחשבת .7.2.3
חלפים. המערכת מאפשרת מחירי במערכת הממוחשבת משולבת מערכת אוכפת 

בחירת מק"טים מתאימים או שימוש במסך תמונות לחלקי הרכב מהמערכת. 
של חלפים מקוריים בלבד ועל בסיסם תחזיר המערכת חלפים  המוסך מזין מק"טים
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)במידה  תחליפיים מתאימים. המערכת מציגה חלפים מקוריים וחלפים תחליפיים
  .ויש(

  נלווים םשירותי .8

  וצבע. פחחות -מרכב תיקוני ורק אך למזמינה שירותים ייתן זוכה מציע .8.1

 לבצע הזוכה המציע יתבקש לפיו דברים מצב ייתכן ונדירות רחוקות לעיתים האמור, אף על .8.2

 'וכו חשמל מיזוג, מכאניים, תיקונים רק: לא אך כגון וצבע מרכב תיקוני שאינם תיקונים
  נלווים"(. "שירותים וביחד: )להלן

 למתן ייעודיות מחלקות קיימות הזוכה במציע אם אלא נלווים שירותים ייתן לא זוכה מציע .8.3

  .הנלווים השירותים

 שירותים מתן לצורך מטעמו משנה בקבלני שימוש לעשות זוכה מציע יוכל , האמור, אף על .8.4

   הבאות: להוראות בכפוף נלווים.

  בלבד. התחבורה משרד מורשה מוסך הינו המשנה מוסך .8.4.1

 הנדרש העיסוק בתחום הסמכה כתב בעל מקצועי מנהל ידי על ינוהל המשנה מוסך .8.4.2

 אותו כי המציע שהצהיר כפי עיסוקה תחום הינו זה סעיף לעניין הנדרש העיסוק תחום

 המשנה. מוסך יספק

 הזוכה. מהמוסך ק"מ 5 עד של במרחק יהיה המשנה מוסך .8.4.3

 ההתקשרות, משלבי שלב בכל המשנה, מוסך ביטחוניות, דרישות לאור כי מובהר .8.4.4

 שירות מליתן אותו לפסול היתר בין העלולות בטחוניות לבדיקות יידרשו ייתכן

 כל מלטעון מנוע ויהא התחייבויותיו בכלל לעמוד חייב יהיה זוכה מציע למזמינה.

 זה. בעניין טענה

 באחריות ונושא בעצמו השירות את שנתן כמי המציע ייחשב כאמור, מקרה בכל .8.4.5

 באמצעות טיפול וכל אחר באמצעות בפועל בוצע אם גם שניתן, השירות בגין המלאה

  עצמו. וכההז המציע על החלים ובזמנים בתנאים יהיה משנה מוסך

 מלוא את תחיל המשנה מוסך ידי על נספחיה על זו הזמנה עפ"י התחייבות כל הפרת .8.4.6

 זה. בעניין טענה כל תעמוד לא הזוכה ולמציע הזוכה המציע כלפי והסעדים האחריות

 מוסך באמצעות הזוכה המציע שיספק השירותיםמ חלק באספקת אין כי מובהר .8.4.7

 ובכל דין לכל ובהתאם זה הסכם פי על הזוכה מציעה של מאחריותו לגרוע כדי ,המשנה

  הזוכה. המציע על הינה במלואה האחריות מקרה

 כי ועלה ההתקשרות משלבי שלב בכל המשנה מוסכי על ביקורת המזמינה ביצעה .8.4.8

 ו/או על להורות הזכות לעצמה שומרת המזמינה בתנאים, עומד אינו המשנה מוסך

 ו/או צורך כל ללא וזאת מטעמו נהמש מוסך עם המציע להתקשרות להסכים שלא

 זו הזמנה לפי התחייבויותיו בכלל לעמוד מחויב יהיה והמציע לכך הסבר ליתן חובה

   נספחיה. על

 הצעת רק, לא אך לרבות, זה במכרז החלים הכללים כלל יחולו המשנה מוסך על .8.4.9

 כלפי הזוכה המציע והתחייבויות המזמינה באמצעות חלפים אספקת המציע, מחיר

 מזמינה.ה

  -המשנה למוסך המזמינה תשלום ואי קיזוז אי .8.4.10

 המשנה למוסך והתשלום המזמינה מעת תשלום כל יקבל לא המשנה מוסך .א

  בלבד. המציע ידי על יתבצע

 קבלת למעט יחסים, כל קיימים יהיו ולא אין והמזמינה המשנה מוסך בין .ב

  ה. נספח במסגרת התחייב להם השירותים

  בלבד. ועליו המציע על תחול המשנה למוסך בהפניה האחריות .ג

 המציע, מאחריות גריעה משום משנה, מוסך אישרה ענבל כי העובדה בעצם אין .ד

  אחרת. התחייבות וכל זמנים קנסות, לרבות
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   מחשוב דרישות .9

 הבאות: המחשוב בדרישות ההתקשרות תקופת בכל לעמוד מתחייב המציע

 המחשוב ממערכות אחת את בפועל ההתקשרות תקופת בכל תחזקוי יפעיל יחזיק, המציע .9.1

 להלן: כמפורט

 .4GB של מינימום זיכרון עם  PC מחשב .א

 .SP1 כולל  WIN7 32/64 BIT הפעלה מערכת .ב

 . INTERNET EXPLORER 11 אינטרנט: דפדפן .ג

 .שוטף באופן ומעודכנת מותקנת וירוס אנטי תכננת .ד

-POP ולאפשר ACTIVEX, JAVA, JUNIPER , CHECKPOINT CLIENT להרצת אפשרות .ה

UP ענבל של והמערכת האינטרנט אתר מול. 

 דעתה שיקול פי על בלבד, ענבל הנחיות פי על וזאת ענבל, של המחשוב למערכת חיבור .ו

 .לצרכיה ובכפוף הבלעדי,

 . MB 10/1   של מינימאלי בקצב מהיר לאינטרנט חיבור .ז

 פי על הכל האינטרנט, דרך השתלטות תוכנות התקנת באמצעות טכנית לתמיכה אפשרות .ח

  .הבלעדי דעתה שיקול פי ועל המזמינה, הנחיות

 עבודה כילצורלרבות המחשוב עצמו, מובהר בזאת, כי עלות כל תשתיות המחשוב הנדרשות  .9.2

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

 בלבד. הזוכה מציעה חשבון על יהיו וכו'( )בזק לספקים שוטפת ותקשורת

 מתן לצורך נדרש שהדבר שתמצא וככל דעתה, שיקול פי על רשאית, תהא ענבל כי , מובהר כן  .9.3

 המחשוב מערכות את לעדכן ו/או לשנות תתקשר, מוע הזוכה, למציע להורות השירותים,

 להלן(, )כהגדרתה הממוחשבת במערכת שדרוגים תואמות שתהיינה מנת על אצלו המותקנות

 בלבד. הזוכה המציע חשבון על ייעשה כאמור עדכון ו/או שינוי שיהיו. במידה

 להורות רשנד שהדבר שתמצא וככל דעתה, שיקול פי על רשאית, תהא ענבל כי , מובהר כן .9.4

 ממוחשבת מידע מערכת באמצעות יתבצעו עמה השוטפים העבודה שקשרי הזוכה, למציע

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

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

השירותים להם התחייב קבלת כל הנתונים והמסמכים הנדרשים על מנת לספק את  .9.4.1
  מציע הזוכה.ה

במהלך הטיפול בתיק  וכל עדכון שוטף אחר  הנדרש הערכות סיכון, הזנת בקשות, .9.4.2
 התביעה.

 סריקת כל המסמכים הנלווים הנדרשים, בהתאם לדרישות ענבל . .9.4.3

) שישלפו מהמערכת (לצורך  הזנת תוכנית עבודה המבוססת על מק"טים  ושעתונים .9.4.4
קבלת אישור לביצוע עבודה והתחשבנות , הזנת נתוני מד אוץ, סיווג מוקדי נזק וכל 

 עדכון שוטף אחר הנדרש במהלך הטיפול בתביעה בהתאם לדרישות ענבל.

סריקת כל המסמכים הנלווים הנדרשים וצירוף תמונות הרכב לפני ואחרי תיקון  .9.4.5
 בהתאם לדרישות ענבל .

ביחס הן בכתב והן בע"פ המציע מתחייב לתת לענבל כל דיווח שיידרש  -המציע של דיווח חובת .10
 .שעות מרגע הצגת הדרישה 48 -וזאת לא יאוחר מ הסכםה ל פי לביצוע השירותים ע

אני מאשר כי קראתי את כלל המפרט הטכני על כלליו, לרבות מודל העבודה, לוחות הזמנים, 
וכי אספק את כלל האמור למזמינה, במידה ואוכרז כזוכה דרישות מחשוב וכל פרט אחר 

 במכרז.
__________   _______________     _________________             _____________ 

 תאריך                         שם+משפחה                        ת.ז                               חתימה          
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 מסגרת לקבלת שירותיםהסכם 

 
 ________, שנה ____________חודש  _____,ביום  קריית שדה התעופהשנערך ונחתם ב

  
 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 70100נתב"ג   282ת.ד. , קריית שדה התעופה , מרחוב ערבה 
  (, "החברה""ענבל")להלן:  

 מצד אחד;   
 

 _______________________ : ל ב י ן
 ח.פ./עוסק מורשה: ________________ 
    _________________________כתובת:  
 (, "הספק""מוסך"ה)להלן:  

 מצד שני; 
 

)ולהלן: "ההזמנה"(,  18/2016וענבל פרסמה הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז שמספרו  הואיל
 המכרזים של ענבל.והספק הגיש הצעתו והצעתו נבחרה להיות ההצעה הזוכה על ידי וועדת 

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים  והואיל
אשר ניזוקו  טון( 6 )מעל כבדים רכב כלי תיקוןשירותי  למתןויחסיהם המשפטיים בקשר 

 ;"(השירותים המבוקשיםו/או " השירותים")להלן בהסכם זה: "  בתאונות דרכים

כמפורט בהצעת הספק המצורפת השירותים המבוקשים, והספק הגיש הצעה לענבל למתן  והואיל
 ;א' נספח -להסכם זה כ

תיקון כלי רכב כבדים למתן שירותי המבוקש )והספק מצהיר כי הוא בעל ניסיון רב בתחום  והואיל
בביצוע הפעולות המפורטות בהסכם זה  משמעותי ניסיון לרבות( אשר ניזוקו בתאונות דרכים

 להלן;
והספק מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון, המיומנות, העובדים וכל האמצעים הדרושים לצורך  והואיל

בהיקף  ועל פי ההזמנה וההצעה על נספחיה ביצוע ומילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה
 ותר;וברמה המקצועית הגבוהה ביוהדין הנדרש על ידי ענבל 

 ,לבצע עבורה על סמך, בין היתר, הצהרותיו של הספק כאמור במסמכי ההזמנה, בחרה בווענבל  והואיל
 ;בהזמנה על נספחיה ובהסכם זה השירותים המפורטיםאת  ,כקבלן עצמאי

 למתןוהצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור  והואיל
 בהסכם זה;ו המפורטים בהזמנה על נספחיההשירותים 

  
 : לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 כללי .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.הנספחים ו 1.1

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

לרבות  על כל נספחיו)ולהיפך(  זה הסכםהכוונה לבכל מקום בו יופיע המונח "ההסכם"  1.3
ויקראו בכפיפה  המהווים חלק בלתי נפרד הימנובמלואה,  ההזמנה על נספחיה והצעת הספק

 אחת עם יתר תנאיו. 

בכל מקום בו מופיעים המינוחים "הזמנה", "הסכם", "הסכם", "מכרז", "הצעה", "הצעת  1.4
 ור בסעיף זה על כלל נספחיהם. הספק" ומסמכיהם, הכוונה לכלל המסמכים כאמ

בכל מקום בו ישנה סתירה בין מסמכי ההזמנה ומסמכי המכרז, יגבור הסעיף המיטיב עם  1.5
 ענבל. 

בכל מקום בו ישנה התייחסות למתן השירותים המבוקשים לענבל, מובהר בזאת כי המדובר  1.6
, הממשלתי הרכב הוא במתן השירותים המבוקשים גם ליחידות המכוסות בענבל לרבות מנהל
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 את לו לתת תאות שענבל אחר גורם כל או/ו ממשלתיות חברות, ס"ושב ישראל משטרת
 השירותים כמפורט במסגרת הזמנה זו )ולהלן: "היחידות המכוסות", "היחידות"(.

 סוג ההסכם: הסכם זה הינו הסכם מסגרת להזמנת שירותים לפי צורך.  1.7

 ואלה הנספחים להסכם זה: 1.8

 וההזמנה להציע הצעות על כלל נספחיה.הצעת הספק  -נספח א' -

 אישור עריכת ביטוחים. -נספח ב' -

 ערבות ביצוע. -נספח ג' -

 הצעת מחיר הספק. -1נספח  -

 המפרט הטכני. -2נספח  -
 הנספחים, כאשר הם מלאים וחתומים במלואם, הינם תנאי לקיום הסכם זה.

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

והסמכויות לחתום על הסכם זה ולבצע  , האמצעים, התעודות, כח האדםהכוחותלספק יש כל  2.1
 את כל התחייבויותיו על פיו.

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

שיונות, הסמכות, אישורים, הודעות ורישומים )יכונו להלן ביחד: "היתרים"( יכל ההיתרים, ר 2.3
זה על ידי  הסכםאצל גופים ממשלתיים או ציבוריים הנדרשים או רצויים לצורך חתימת 

הספק ו/או לביצוע התחייבויותיו על פיו נתקבלו ו/או נעשו והינם בתוקף מלא ולא נעשו כל 
 קבע בהיתרים כאמור.הפרה או מחדל של תנאי כלשהו שנ

אשר יש ו/או יכולה אין לספק ולא היו לו בעבר התקשרויות ו/או יחסים ו/או חוזים כלשהם  2.4
להיות להם השפעה כלשהי על ביצוע הסכם זה ולגרום למצב של ניגוד עניינים ו/או כל עניין 

של כי לא ימצא במצב הספק יקפיד  אחר, העלול לסכל ביצוע ההסכם במלואו ו/או בחלקו.
  תוקפו של הסכם זה.ניגוד עניינים למשך 

מבלי לפגוע באמור במסמכי ההזמנה בדבר שמירת זכותה של ענבל, מובהר בזאת כי קיימת  2.5
הפרדה מלאה בין השירותים המבוקשים כמשמעו במסמכי המכרז על נספחיו ובהסכם זה 

ם זה לשם לבין אספקת חלקי החילוף אשר ישמשו לתיקון הנזקים. הספק החתום על הסכ
מתן שירותי תיקונים לרכבים אשר ניזוקו בתאונות דרכים, יהה מנוע מאספקת חלקי החילוף 
הנדרשים לצרכי התיקון, כל זמן שהינו הספק בפועל אלא אם עשתה ענבל שימוש בזכותה 

 לפעול אחרת ובהסכמת הספק. 

 של השירות:המסירה והקבלה  .3

 2את כל המפורט בנספח  את הספק והספק מקבל בזה על עצמו לבצע אתענבל ממנה בז 3.1
אשר ניזוקו  טון( 6 )מעל כבדים רכב כלי תיקוןשירותי  למתןכקבלן עצמאי, להסכם זה, 

 ., בהזמנה ובנספחיםזה הסכםהכל כמפורט וכמותנה בבתאונות דרכים, ו

 2את נספח וכן  ה, והבין את ההזמנה על נספחיהיטב  קראהספק מצהיר ומאשר בזאת כי  3.2
של הגבוהה ולהיקף הנרחב  , כי הוא מודע למורכבות הרבה, למידת המיומנותלהסכם זה

התוצאות ם ויבטיה, על כל ההשירותים וביצועם באופן מלא למתן הההשקעה הדרוש
ואת ביצועו האמור בהסכם זה על נספחיו והספק מסכים ליטול על עצמו את  - בכךהקשורות 

 .כל תנאיו, בהתחייבות גמורה, מוחלטת ובלתי מסויגת כלפי ענבלעל של הסכם זה 

, התקשרותה תקופתכל  לאורךדין ועל פי הספק מתחייב לקיים מערכת חשבונות מסודרת  3.3
 .דרשיולהמציא לענבל אישורים ככל שי

הסכם זה הינו הסכם מסגרת לקבלת השירותים כאשר הזמנות עבודה ייעשו באמצעות  3.4
 ם מהיחידות אל הספק מעת לעת וככל שיידרשו. הכנסת הרכבים הכבדי

ות תקופות הספק מצהיר ומתחייב כי הוסבר לו, כי משך כלל תקופת ההתקשרות, לרב 3.5
ין בכך משום עילה יבת בכמות הרכבים שיוטפלו אצלו, אם בכלל, ואההארכה, ענבל אינה מחו

 ו/או מי מטעמה.  דו והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או עילה כנגד ענבללביטול הסכם מצ

 השירותים המבוקשים .4
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השירותים המבוקשים  , על כלל נספחיו,זההסכם מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר במסמכי 
 להסכם זה ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.  2יהיו כהגדרתם בנספח א' ובנספח 

 התמורה .5

ותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיו של השירותים המבוקשים ביצוע ל שעת עבודהתמורת  5.1
 מחיר(.       הלהסכם זה )הצעת  1בנספח הספק כלפי ענבל תשלם ענבל לספק תמורה כמפורט 

 הסך הנקוב בהערכת שמאי מטעם ענבל. ספק תמורת צביעת חלק, ישולם ל 5.2

סך בגין כל חלק חילוף שיותקן על רכב וסופק באמצעות ספק החלפים של ענבל, ענבל תשלם ה 5.3
                         מערך החלק לספק, כדמי טיפול.  5%של 

התמורה הנ"ל מהווה תמורה סופית למילוי כל התחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה, ופרט  5.4
 לכך לא יהיה הספק זכאי לכל תמורה נוספת.

במידה ותמומש אופציית תקופת ההארכה כאמור בהסכם על נספחיו, התמורה לעיל תהיה  5.5
שנים מיום חתימת ההסכם.  3צמודה לשינויי במדד בין המדד היסודי למדד הידוע בתום 

 המדד היסודי הוא המדד הידוע לתאריך החתימה על ההסכם.

המחירים כוללים את כלל השירותים האמורים במסמכי ההליך על נספחיו לרבות כל הוצאה  5.6
אות הדפסה, טלפוניה, נלווית כגון אך לא רק: הוצאות נסיעה, הוצאות משרד, הוצ

פקסימיליה וכל הוצאה אחרת, תהא אשר תהא, הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למתן 
השירותים המבוקשים ואני מודע כי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת ו/או עודפת, בשום 

  מקרה מענבל חברה לביטוח בע"מ ו/או מי מטעמה.

רקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המונח "מדד" משמעו מדד המחירים לצרכן הכולל י 5.7
המרכזית לסטטיסטיקה או אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי כל גוף או מוסד רשמי אחר, או 

 כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו".

מקור שהוגש  -ימים מיום אישור הרפרנט בענבל את החשבון 45התמורה תועבר לספק בתום  5.8
 ע"י הספק. 

 שרותוסיום ההתק ההתקשרותתקופת  .6

 ההתקשרות תקופת 6.1

ההסכם הינו לתקופה בת שלוש שנים  )שלושים ושישה חודשים( מיום חתימת ההסכם   
 ולהלן: "תקופת ההתקשרות"(.)

 ההתקשרות תקופת להארכת אופציה 6.2

 12חודשים נוספים,  24לתקופה של עד  ההתקשרותלהאריך את , אך לא חייבת, ענבל רשאית
צרכיה וזאת ע"י להבלעדי ו דעתה לשיקול בכפוף, מלא או חלקי חודשים בכל הארכה, באופן

ימים לפני תום תקופת  15על רצונה להאריך את ההתקשרות, בכתב  ספקמתן הודעה ל
המוארכת  ההתקשרותההסכם כאמור )להלן: "תקופת ההתקשרות המוארכת"(. בתקופת 

 יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים. 

 מכל, סיום לידי ההסכם את להביא רשאית תהא ענבל כי בזה מוסכם, לעיל האמור על אף  6.3
 .ומראש בכתב ימים 10 של מוקדמת בהודעה, שהיא סיבה

 ענבלמבלי לגרוע מהאמור לעיל, במועד סיום תקופת ההתקשרות בין הצדדים, שמורה ל 6.4
)להלן:  ההסכםלטפל בכלי רכב שהופנו לטיפולו בטרם מועד סיום ספק ימשיך האופציה שה

 "סיום ההתקשרות בפועל"( וזאת עד לסיום הטיפול ברכב. 

רשאית לממש את האופציה להארכת תקופת ההתקשרות  תהא בנוסף, מובהר בזאת, כי  ענבל 6.5
, וזאת על פי שיקול הספקם אינה מחויבת לממש האופציה עם הספקים ואולביחס לחלק מן 

יתור בלתי חוזר על כל טענה, דרישה או ומוותר בזאת בוהספק דעתה הבלעדי והמוחלט. 
 תביעה ביחס לאי מימוש האופציה כאמור על ידי ענבל.

 , צוותו ועובדיומעמד הספק .7

הספק  ויפעל זה יהא הסכםעל פי  השירותים המבוקשיםביצוע כל בכי  את,מובהר ומוסכם בז .7.1
 או מי מטעמה לענבלוצוותו כקבלן עצמאי ובלתי תלוי לכל דבר וענין ואין ולא יהיו בין הספק 

ו/או בגין כל קשר הקיים בניהם.  הסכם זה, הנספחים לו והצעת הספקיחסי עובד ומעביד בגין 
מיחסי עובד  יםמכל אחריות ו/או חובה כלשהם הנובעתהא פטורה ענבל כי  אתבז מצהירהספק 
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-עובדומעביד, לרבות במקרה בו יפורשו היחסים בין הצדדים, על ידי ערכאה כלשהי, כיחסי 
 מעביד.

את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס , צוותו ועובדיו שא וישלם עבור עצמויהספק י .7.2
ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף ו/או רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת ו/או שיגיעו 

תמורה  ו/או עקב קבלת מתן השירותים ממנו במישרין או בעקיפין על פי הוראות כל דין עקב 
 בגינן.

עובדיו ו/או כל אדם הקשור עימו ובכל התשלומים צוותו ושא במלוא שכרם של יהספק י .7.3
המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל דין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזה 

על תשלום ו/או החל עליהם על פי כל דין. כל כי ענבל לא תישא ולא תהא חייבת בשום אופן ב
ו/או לכל  לרבות צוותו ועובדיו תחויב ענבל בתשלום כלשהו לספקהאמור לעיל ובמידה ואף 

וישפה אותה שיפוי מלא וללא  , יחזיר לה הספקהקשור במישרין ו/או בעקיפין לספקאדם אחר 
בקשר עם עניין זה כל הסכומים שהיה על ענבל לשלם בגין כהתשלום  עם דרישתמיד  כל סייג

 )להלן: "ההחזר"(.

השירותים נבל תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום המגיע לספק בגין ע .7.4
 על ידו כאמור בהסכם זה. שיינתנו

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע  .7.5
מישרין ו/או בעקיפין לצוותו, עובדיו, קבלן המשנה ו/או כל הקשור אליו, בממנו על פי כל דין 

ובכל הקשור בנתינת השירותים המבוקשים ו/או כתוצאה מהם והוא מתחייב בזאת התחייבות 
בלתי חוזרת ובלתי מותנית, לשפות את ענבל, מיד עם דרישתה הראשונה, שיפוי מלא בגין כל 

בעניין  תביעה ו/או דרישה הקשורה עם עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בעניין זה ו/או
 מעביד ו/או כל עניין אחר.  -יחסי עובד

 והיעדר ניגוד עניינים שמירת סודיות .8

עובדיו ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או כן באחריותו כי צוותו וו על סודיותמתחייב לשמור  הספק .8.1
בכל שלוח ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: "עובדיו"( ישמרו בקפדנות על סודיות 

, לרבות אשר ייחשף להםמסמכים מר בכתב ו/או בעל פה, שיחות, נתונים וכל מידע והנוגע לחו
שהוכנו על ידי ענבל ובין שהוכנו על ידי הספק ו/או עובדיו  בין העתקים וניירות עבודה,

ובקשר כל ידיעה ומידע שהגיעו אליהם עקב  על סודיות, וכן לשמור בהזמנה ולעילכהגדרתם 
קבלן כולא למסור ידיעה ו/או ידיעות ו/או מידע כאמור לאדם שלא הוסמך זה ביצוע הסכם עם 

 על ידי ענבל ולא יעשו בו שימוש תוך תקופת ביצועו, לפניה או לאחריה )להלן: "המידע"(. 

אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז', כי הספק מצהיר שידוע לו  .8.2
 .1977 -חוק העונשין, התשל"ז סימן ה' )סודות רשמיים( של 

באישור בכתב ומראש של  ,עובדיו, שליחיו, וקבלני המשנה שיעסיקצוותו, הספק יחתים את  .8.3
 זה. 6לביצוע המטלות על פי הסכם זה, על הצהרת סודיות כמפורט בסעיף ענבל, 

 פי כל דין ינקוט הספק בכל אמצעי סביר כדי לשמור על כל מידעעל מבלי לגרוע מאחריותו  .8.4
וכדי למנוע  למתן השירותים המבוקשיםומסמך המוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר 

לו זאת. כן יציית הספק לכל דרישה של ענבל בדבר נקיטת  העיון בהם מכל אדם שענבל לא התיר
טחון נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע יאמצעי ב

 קרות האירוע.ד עם יודיע על כך הספק לענבל מכאמור לעיל י

הספק מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום ההסכם או בהפסקתו את כל המידע,  .8.5
החומר והנתונים המצויים ברשותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב הספק למחוק 

, כך שבידי ענבל ימצא ולהשמיד כל חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע הסכם זה
כאמור בהסכם  שירותי הייעוץ לניהול ידעהעותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לביצוע 

 זה על כל נספחיו.

 ושלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיהספק מתחייב  .8.6
עשוי להימצא,  הואיו שלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעט

במסגרת מתן  ואו עיסוק ובמישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקיד
או של  וו של קרוביי, ענייניוהשירותים לענבל לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו עניינ

 ואו לקרוב של וחבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של ואו קרוב שלשהספק גוף 
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חלק בו, בהון המניות, בזכות להגשת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו 
, ואו בפיקוח ו, או עובד העובד עמואו שותפ ואו מעסיק שהספקשל לקוח, 

 מיצגים/מייעצים/ספקים )להלן: "עניין אחר"(.

 שהואעל ניגוד עניינים קיים או  לספקבכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע  .8.7
 ובמסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר של ואו עיסוק ועשוי לעמוד בו בין מילוי תפקיד

 בו. יםחבר ואו קרובי שהואאו עניין של גוף  ואו עניין של קרובי

 .ה יסודית בהסכםמהווה תני בסעיף זההאמור  .8.8

 :אחריות לנזקים .9

יגרם לענבל ו/או  : "נזק"(ולחוד ספק ישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )יכונו להלן ביחד .9.1
לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל אדם ו/או 

 . השירותים המבוקשים ביצועעם גוף הקשורים עימו, עקב ו/או בקשר 

או כל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות ו/יגרמו לענבל ו במידהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .9.2
או ממחדל כאמור, לרבות  עובדיו, שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימוצוותו, מהספק, 

 עםמיד נזק שיגרם כתוצאה ממחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב הספק לשפות את ענבל, 
 סכום, בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה להם כאמור.ה, במלוא תהדריש

על הספק יחולו כל ההוצאות, או התשלומים, שייעשו על ידי ענבל להבטחת זכויות ענבל במקרה  .9.3
של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הספק, והספק מתחייב להחזיר לענבל 

, בתוספת ריבית בשיעור תהדריש מיד עםנבל לפי סעיף זה, וכל הוצאה שהוצאה על ידי ע
  פי חוק באותה עת, החל ממועד הוצאת הסכומים. לעהמקסימלי שיותר 

 ביטוח  .10
מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת חברת ענבל מוסך ה

הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא ולהציג  לענבל את הביטוחים הכוללים הכיסויים  והתנאים 
 יפחתו מהמצוין להלן:

 ביטוח חבות המעבידים .10.1

יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי   מוסךה .10.1.1
 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים . 

דולר  5,000,000דולר ארה"ב לעובד, וסך של  5,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך   .10.1.2
 ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח. 

הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את חברת ענבל, חברה לביטוח בע"מ ככל  .10.1.3
 וכל הפועלים מטעמו. מוסךשייחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי ה

 ביטוח אחריות מוסכים  .10.2

ביטוח אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות מוסכים  בכל  .10.2.1
 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים, הכולל: 

 אחריות כלפי צד שלישי; .א

 אחריות לרכב במוסך; .ב

 אחריות לשרות, טיפול ותיקון. .ג

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  .10.2.2
 , קבלני  משנה ועובדיהם.קבלנים

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח  250,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .10.2.3
 )שנה(.

      .            CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .10.2.4

הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ  ככל שתחשב אחראית למעשי   .10.2.5
 ועלים מטעמו. ו/או מחדלי המוסך והפ

כלי רכב של מדינת ישראל, חברות ממשלתיות וגופים ממשלתיים אחרים  ייחשב  .10.2.6
 רכוש צד שלישי.  

 כללי .10.3

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים: .10.3.1
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בכפוף להרחבי השיפוי  כמפורט  חברה לביטוח בע"מ,  -ענבללשם המבוטח תתווסף  .10.3.2
 לעיל.

הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף בכל מקרה של צמצום או ביטול  .10.3.3
 יום לפחות במכתב רשום לחשב ענבל. 60אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל,  .10.3.4
 ענבל חברה לביטוח בע"מ חברות ממשלתיות וגופים ממשלתיים נלווים ועובדיהם,

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

המוסך יהיה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות  .10.3.5
 ולמילוי  כל  החובות  המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 .מוסךההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על ה .10.3.6

ליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כל סעיף בפו .10.3.7
כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי ענבל, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני 

 המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים  .10.4
 כאמור לעיל, יומצאו ענבל עד למועד חתימת ההסכם.                         

מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל,  יחזיק  בתוקף את פוליסות  מוסךה .10.5
טוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה,  כל עוד מתחייב כי פוליסות הבי מוסךהביטוח. ה

מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות  מוסךההסכם עם ענבל בתוקף. ה
וחתומות ע"י המבטח או אישור חתום על ידי המבטח על חידושן לענבל, לכל המאוחר 

 שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.   

מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל  מוסךלפטור את האין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי  .10.6
פי הסכם זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי 

 דין ועל פי הסכם זה.

 איסור העברת ו/או הסבת ההסכם על ידי הספק .11

ו/או התחייבות  או כל חלק ממנו ו/או כל זכותו/אין הספק רשאי להעביר או להסב הסכם זה  .11.1
המפורשת של ענבל  ההסכמתל אך ורק בכפוףאלא  ,הכלולים בהסכם זה ו/או הנובעים ממנו

  בכתב ומראש.

שאר הספק אחראי כלפי ענבל לביצועו של הסכם יהיה ויקבל הספק מענבל הסכמה כאמור, י .11.2
 זה עד לסיומו.

 אחריות ופטור מאחריות .12
ל כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה ו/או תביעה והספק מוסכם בזה כי לספק אין ולא יהיו כלפי ענב

במפורש בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל של ענבל ו/או הנהלתו ו/או עובדיו בזאת מוותר 
 בביצוע התפקידים המוטלים עליהם, ובלבד שפעלו בתום לב ובמסגרת תפקידם.

 ניכוי במקור .13
ן על גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי הספק ימציא לענבל, עם חתימת הסכם זה, אישור כדי

"( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה תקפים אישור מס הכנסהבמקור או פטור הימנו )להלן: "
מעת לעת עד לתום תקופת ההסכם. בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת ההסכם תהא ענבל 

מורה ו/או מכל סכום כסף רשאית לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהת
 שהיא חייבת בתשלומם לספק.

 ביטול או סיום ההסכם, הפסקה .14

ענבל בלבד תהא רשאית לבטל ו/או להפסיק ו/או לסיים את ההסכם עם הספק, וזאת בכל עת  .14.1
 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.ושתמצא ענבל לנכון מכל סיבה שתראה בעיניה 

מראש ביטול ההסכם ו/או הפסקתו ו/או סיומו על ידי ענבל יעשו על ידי מתן הודעה לספק  .14.2
  לאחר מתן ההודעה.מים י 10ויכנסו לתוקף ובכתב 

פלילי ו/או לא אתי ו/או שיש  -לעיל, כל חשד לכוונה ו/או מעשה 14.2למרות האמור בסעיף  .14.3
ק ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או בו לגרום לנזק לענבל, הקשור במישרין ו/או בעקיפין לספ

 מי מטעמו, יביא לסיום ההסכם במועד בו תקבע ענבל.
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שהשירותים זכות לבטל את ההסכם כל זמן  לא תהיה כלבמפורש, כי לספק  אתמובהר בז .14.4
 והכל לפי קביעת ענבל ואישורה על כך בכתב.המבוקשים טרם הושלמו, 

אמצעות הכלים, המקום, המיקום, כח הספק מתחייב לספק את השירותים המבוקשים ב .14.5
ידו למתן השירותים המבוקשים. הספק -האדם, התעודות והאישורים )בתוקף( אשר הוצעו על

ימים מיום הידיעה על שינוי זה ו/או על  3מתחייב להודיע לענבל על כל שינוי כאמור בתוך 
 הצפי לשינוי זה. 

או הופסק ההסכם כאמור לעיל, תשלם בוטל בכפוף לחובות הספק כלפי ענבל עפ"י הסכם זה,  .14.6
שבוצעו על ידו עד לביטול ו/או הפסקת  מהשירותים המבוקשיםענבל לספק בעד אותו חלק 

לסילוק סופי, גמור ומוחלט של כל התמורה הכספית המגיעה לספק על פי  זה יחשבההסכם ו
 הסכם זה ו/או בקשר אליו.

לה בהסכם זה וסיימה או ביטלה את  השתמשה ענבל בסמכות או בזכות כלשהי מאלו שהוקנו .14.7
ההסכם )כולו או מקצתו( או הפסיקה את ביצועו )כולו או מקצתו(, לא תהיה לספק עילת 
תביעה כלשהי נגד ענבל, והספק לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לקבל פיצוי או תשלום כלשהו בעד 

בעד אותו חלק כל נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מכך, פרט לתמורה 
שבוצעו על ידו עד למועד סיום ו/או ביטול ו/או הפסקת ההסכם, הכל לפי  מהשירותים

 המקרה.

מבלי לגרוע מזכויותיה של ענבל לפי הסכם זה תהיה ענבל רשאית וזכאית בכל אחד מהמקרים  .14.8
לאחר ולהשתמש השירותים המבוקשים המפורטים בסעיף זה לעיל, למסור את המשך ביצוע 

 ובמסמכים השונים שנעשו על ידי הספק.  תוכניותבלה בללא הג

למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל על פי הסכם זה  .14.9
על פי הסכם זה ו/או כל חלק  והתחייבויותיו/או על פי כל דין בכל מקרה בו יפר הספק את 

בהר בזה כי הזכויות המוקנות לספק על מהן. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מו
 , לא יחולו במקרה של הפרת ההסכם על ידי הספק.הסכם זהפי 

ענבל תהיה זכאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם  .14.10
 זה בכל עת  וללא הסכמת הספק. 

מישרין ו/או בעקיפין כל מידע, מסמך, נייר, הליך, פרוצדורה ו/או כל עניין אחר הקשור ב .14.11
לשירותים המבוקשים נשוא הסכם זה, יהיו שייכים במלואם לענבל ולה בלבד. במסגרת זו 

 הספק מתחייב להעביר כל מידע לענבל, ככל שתבקש, בכל מסגרת זמן. 

 שונות .15

פי הסכם  לעבמקרה מסוים, או במקרים מסוימים, בזכויותיה  תשתמשבמקרה שענבל לא  .15.1
יתור ענבל על זכויות אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים וזה לא יחשב הדבר כו

 שיקרו לאחר מכן.

מבלי לגרוע מזכויות ענבל ו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, רשאית ענבל  לקזז כנגד כל  .15.2
סכום שהספק חייב ו/או יהיה חייב לה ו/או על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, כל סכום אשר 

 נבל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.יגיע לו מע

 הינם תנאים יסודיים. 41-ו  12, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2התנאים הקבועים בסעיפים  -הפרה יסודית .16

 משלוח הודעות .17

להסכם זה לעיל תחשב  מבואכל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין ב
שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר  72כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

 רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

 סמכות שיפוט .18

 המוסמכים באזור המשפט בבתי ורק אך הינה זה להסכם הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות
 .לבדב יפו-אביב-תל ו/או המרכז

 
 

 הספק  ע  נ  ב  ל
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 -יוגש חתום מחברת הביטוח רק לאחר הודעת הזכייה-
 לכבוד 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רחוב הערבה, אירפורט סיטי, לוד

 א.ג.נ., 

 .אישור  קיום  ביטוחיםהנדון:                                           

_____________________________________ )להלן הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו 
"המוסך"( לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשר למתן 
שירותי תיקון כלי רכב כבדים אשר ניזוקו בתאונות דרכים לכלי הרכב של מדינת ישראל וגופים 

ל חברה לביטוח בע"מ, על פי מכרז נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענב
 וחוזה עם ענבל חברה לביטוח בע"מ , את הביטוחים כמפורט להלן:

 ביטוח חבות המעבידים

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

ר למקרה     דול 5,000,000דולר ארה"ב לעובד וסך  5,000,000גבולות האחריות לא יפחת מסך  .2
 ולתקופת הביטוח )שנה(.

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב     .3
 כמעבידם.

עבודה/מחלת    "מ  היה ונטען לעניין קרות תאונת הביטוח מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע.4
 כלפי מי מעובדי ומועסקי המוסך.  ד  כלשהםמקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעבי

 ביטוח אחריות מוסכים 

ביטוח אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות מוסכים  בכל תחומי מדינת  .1
  -ישראל והשטחים המוחזקים, הכולל: 

 א.  אחריות כלפי צד שלישי;     

 ב.  אחריות לרכב במוסך;     

 ות, טיפול ותיקון.ג.   אחריות לשר     

. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני      2
 משנה ועובדיהם.

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 250,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .3

 .                                                                          CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת .  4

שתחשבו אחראית למעשי  ו/או מחדלי  . הביטוח מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ  ככל5
 המוסך והפועלים מטעמו. 

 וש צד שלישי.  . כלי רכב של מדינת ישראל, חברות ממשלתיות וגופים ממשלתיים אחרים  ייחשב רכ6

 כללי

 בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

בכפוף  להרחבי השיפוי ענבל חברה לביטוח בע"מ  .  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  1
 כמפורט לעיל.

.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם 2
יום לפחות במכתב רשום לענבל חברה לביטוח בע"מ, קריית   60מוקדמת של   ניתנה על ידינו הודעה

 .70100נתב"ג, מיקוד  282שדה התעופה, ת.ד. 
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.  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל, ענבל חברה 3
ובלבד  שהוויתור לא יחול לביטוח בע"מ חברות ממשלתיות וגופים ממשלתיים נלווים ועובדיהם, 

 לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ת ולמילוי  כל  .  המוסך יהיה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסו4
 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.החובות 

 ל המוסך.      .  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית ע5

.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר 6
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, ענבל חברה לביטוח בע"מ, חברות ממשלתיות 

י וגופים ממשלתיים נלווים והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני   המזכה במלוא הזכויות על פ
 הביטוח.

 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

 

 

 בכבוד רב,                                                                                       

 

                                                                    ___________________________ 

 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח
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 -תוגש מהבנק רק לאחר הודעת הזכייה-
 

 ההסכם )ערבות ביצוע(ערבות בנקאית לביצוע  -' להסכם גנספח 
 ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכייה( 10 –)יוגש לענבל על ידי הספק הזוכה לא יאוחר מ 

 תאריך________________
 לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 רח' ערבה 

  282ת.ד. 
 70100קריית שדה התעופה, 

 הנדון: ערבות מס. _____________

(, אשר "ים/המבקש"לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .1
אשר  טון( 6כבדים )מעל תיקון כלי רכב שירותי  מתןלשם נבחרו להיות הספקים/נותני השירות של חברתכם 

אנו ערבים בזה  מ )ולהלן: "ענבל"(, "בע לביטוח חברה ענבל עבור ניזוקו בתאונות דרכים )ולהלן: "השירותים"(
 סכום"(, )להלן: עשרת אלפי שקלים חדשים בלבד)במילים: ₪   10,000 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

( בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט "ל"הנ הקרן
בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמו  ,"(למדד הצמדה הפרשי" להלן )להלן:

 ענבל. עבור השירותיםבמסגרת 

 ".הערבות סכוםהקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן: " .2

 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .3
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה  - "מדד המחירים לצרכן" א.

 מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו. - "המדד החדש" ב.

 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - "היסודי המדד" ג.

 

השווה להכפלת ההפרש אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום  
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.

לאחר קבלת  )במילים: שבעה ימים(ימים  7תוך  את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל םאנו מתחייבים לשלם לכ .4
דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד_____, )יש 
להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם 

את המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו לפני יום פקיעת הערבות. לשם או לדרוש תחילה את הסכום האמור מ
הסרת ספק, דרישתכם לתשלום סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים, ובלבד שסך התשלומים לא יעלה על 

 סכום הערבות.

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .5

כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. ) 2020בנובמבר,  31ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .6
 הדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7
 בכבוד רב, 

 בנק _____________________שם ה 
 ________________________סניף  
 ___________________מספר סניף  

  תאריך:_____________
 חתימה של מורשיי החתימה וחותמת הבנק:____________________

 


