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      אקטוארה של מסמך תצהירים – נספח א' להזמנה

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

 .זה מכרז על ענהמ
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 הצעת מחיר –' להזמנה ב נספח

  נספחיו על ההסכם –' להזמנה נספח ג

 
 

 -1 רקפ-

 ההזמנה מטרת .1.1

 ממשלת של מלאה בבעלות ממשלתית חברה הינה( "ענבל" "מ )להלן:בע לביטוח חברה ענבל .1.1.1

 המנהלת הקרן שהינה הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן את מנהלת עיסוקיה שאר ובין ישראל

 הקרן במסגרת. ("הפנימית הקרן" או ""הקרן)להלן:  ישראל ממשלת של העצמי הביטוח את

 כנגד בתביעות התובעים מול ההתנהלות את בשליטתה וגופים ישראל ממשלת עבור ענבל מנהלת

 עבור שונים פיננסים ושירותים ביטוחי כיסוי, ייעוץ שירותי ענבל מספקת ,כן כמו. המדינה

 פעילויות במגוון הממשלה של ביצועית כזרוע ומשמשת שבשליטתה והגופים ישראל ממשלת

   .ופיננסיות ביטוחיות

 צורךל .ישראל ממשלת של הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן את ענבל מנהלת, תפקידה במסגרת .1.1.2

זה  מכרזב ונהפ לזאת ובהתאם, הנזיקין בתחום אקטואריה לשירותי ענבל זקוקה הקרן ניהול

 (."זמנה"ההו/או  "הצעות הציעל הזמנה": להלן)ם אלו שירותי למתן הצעות לקבלת

השירותים יינתנו לענבל ו/או למי מטעמה, לרבות, אך לא רק, עורכי דין חיצוניים המייצגים את  .1.1.3

 ענבל בתיקי תביעה. 

 הגדרות .1.2

 :זו בהזמנה מרכזיים מונחים להלן     

     

  מציע

 

)להלן:  בכתב הצעה והגיש אשר מורשה עוסקאו /ו שותפותאו /ו"מ בע חברה

 "(.ההצעה"

            

 המזמינה/ענבל 

 

 .מ"בע לביטוח חברהענבל  

 ."מבע לביטוח חברה ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן הקרן

 גמלה .סוג חוות דעת לפי  חוו"ד אקטוארית

 

השירותים/ 

 השירותים

 המבוקשים

 

 .נספחיה על זו בהזמנה כאמור המבוקשים השירותים מכלול

 

 מכרזיםהוועדת  

 

 .וועדת המכרזים של ענבל
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ההזמנה/ההזמנה  

 הצעות להציע

 

 .נספחיה כל על זו הזמנה מסמכי

 

 יםהמציע/ 

 ים/הזוכה

 

חתמה עמו על ההסכם המזמינה זה ו מכרזאשר קיבל הודעת זכייה ב מציע

 .  ' להזמנהג כנספחהמצ"ב 

 

מקצועי  אחראי

על מטעם ענבל 

 ביצוע ההתקשרות

 

 .םאו כל מי שימונה מטעמ/ו כספים"ל סמנכ"ל ענבל, מנכ

 מכרזאחראי על ה

 ואיש הקשר

 ומכרזים רכש אגף  ,קורן עומר קלפון "דעו

 

 מכרזל זמנים לוח .1.3

 

 הפעילות התאריך

 םמועד פרסו 23.11.2017

 מועד אחרון לשאלות הבהרה .14:00בשעה  30.11.2017

 מועד מענה לשאלות הבהרה 07.12.2017

 להגשת ההצעות  אחרוןמועד  .14:00בשעה  25.12.2017

 

המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים המנויים לעיל,  

 למציעים, ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. פורסםבהודעה שת

 ההתקשרות תקופת .1.4

ידי  על ההסכם חתימת מועדב ההמתחיל חודשים 36 הינה הזוכה המציע עם ההתקשרות תקופת .1.4.1

 .("התקשרות"תקופת הלהלן: )הצדדים 

 מפעם, שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למתן השירותים המבוקשים מזמינהל .1.4.2

 םכול, חודשים נוספים 24עד של  תקופהלבכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לצרכיה,  ,לפעם

 "(.תקופת ההתקשרות המוארכת)להלן: " םחלקאו 

המקורי, לרבות , אם וכאשר יתממשו, יחולו הוראות ההסכם כהרההא בתקופות כי יובהר .1.4.3

 . , בשינויים המחויביםההוראות הנוגעות לתמורה
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לידי  ההתקשרותהזכות להביא את הסכם  מזמינהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי ל .1.4.4

 60הודעה מוקדמת של ובתנאי שניתנה על כך  ,וללא צורך בכל נימוק סיום, מכל סיבה שהיא

  בכתב.ו מראשימים 

 מכרזה מסמכי פרסום .1.5

 . www.inbal.co.ilבכתובת  באתר ענבלעפ"י דין וכן מסמכי המכרז יפורסמו  .1.5.1

במידה ויהיו עדכוני מועדים ו/או הבהרות ו/או תיקונים במסגרת המכרז, יפורסמו השינויים  .1.5.2

 באתר ענבל ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל.

הגשת הצעתו, ובכל שלב משלבי המכרז, להיכנס לאתר ענבל על המציע חלה החובה, טרם  .1.5.3

אשר יחייבו משפטית את המציע. , ולהתעדכן באופן שוטף בדבר השינויים, ההבהרות והעדכונים

מציע שלא יגיש את הצעתו בהתאם לשינויים, ההבהרות והעדכונים, במידה ואכן פורסמו, הצעתו 

 עלולה להיפסל.

 הקשר איש .1.6

 זה מכרזל קשרב הפניות כל .קורן קלפון עומר "דעו ואה זה מכרזל הקשור בכל המזמינה מטעם הקשר שיא

 .M2717@INBAL.CO.IL אלקטרוני דוארה לתיבת בלבד בכתב הקשר שיאל ייעשו

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.7

 .14:00 בשעה 04.12.2017 ליום עד וזאת לעיל כאמור הקשר שילא בלבד בכתב תוגשנה המציעים שאלות

 .המזמינה באתר יפורסם אשר הבהרות מכתב באמצעות 04.12.2017 ליום עד פורסמנהת לשאלות תשובות

  .הצדדים את תחייבנה המזמינה באתר יפורסמו אשר בכתב תשובות רק

 ההצעות מסירת .1.8

 שדה קריית, הערבה רחוב, "ענבל בית" -מזמינה במשרדיהאל הבמסירה אישית  ההצעות את להגיש יש

 ההצעות(. "ההצעות להגשת האחרון המועד": להלן) 14:00 שעהב 25.12.2017 ליום עד, התעופה

 פרט המעטפה גבי על פרט כל לציין אין כי יודגש. זה במסמך להלן כמפורט סגורות במעטפות תוגשנה

עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ  אקטואריהלמתן שירותי  לקבלת הצעות 27/2017מכרז  ":מכרזה לשם

".  

מעטפות תוך הפרדה מוחלטת ומלאה של הצעת המחיר  3 -תשומת לב המציעים לפרטי הגשת ההצעה ב

מיתר מסמכי ההזמנה. מעטפת הצעת המחיר ומעטפת יתר המסמכים כאשר הן בתוך מעטפה שלישית, 

 למסמכי ההזמנה.  4הכל כמפורט בסעיף 

 .  מכרזה מסגרתב תבחן לא ההצעות להגשת האחרון המועד עד תתקבל שלא הצעה כל

http://www.inbal.co.il/
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 ההצעה תוקף .1.9

 את להאריך הזכות שמורה מזמינהל. ההצעות להגשתמהמועד האחרון  ימים 90 הינותוקף ההצעה 

 תוקף תקופת תום טרם בכך רצונה על , בכתב, הודיעה עוד כל וזאת, נוספים ימים 60 ב ההצעה תוקף

 .ההצעה

 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.10

 מציעים זוכים.  2 עם להתקשר המזמינה בכוונת .1.10.1

 הצרכים גידול בשל אם, זוכה מציעפרישת  בשלאף האמור לעיל, ככל שיעלה הצורך )אם  על .1.10.2

אחד נוסף,  למציע לפנות הזכות למזמינהשמורה  תהא ,(אחרת סיבה מכל ואם המזמינה של

 למתן עמו להתקשר מנת על וזאת, הזוכה מציעכ הוכרזולא  מכרזשהשתתף באו יותר, 

 במקרים כי יובהר. המציע להסכמת כפוףב תעשה כאמור התקשרות. המבוקשים השירותים

 זכו שלא המציעים מבין ביותר הגבוה במקום ו/שדורג ים/המציע אל המזמינה תפנה אלו

 לפעול בדיקהה ועדתו של התחייבות משום באמור אין, האמור מן לגרוע מבלי. מכרזב

הסף  איבתנ שעמדו אחרים למציעים בנוסףשמורה הזכות לפנות  למזמינה, ולעיל כאמור

 . צרכיה לפיו והכל לשיקול דעתה הבלעדי

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.11

המזמינה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון, לשנות  .1.11.1

כי המזמינה אינה  את, להפסיקו או לבטלו. בשים לב לאמור לעיל, מודגש בזמכרזאת ה

מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בהסכם לקבלת 

השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון, להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי או לבטל את 

כל פעולה נוספת שתמצא לנכון, והכול  ולעשותהליכי ההזמנה ואף לפרסם הזמנה חדשה, 

 הדעת שיקול שמור למזמינה כי בזאת מובהר ספק הסרבלעדי. למען לפי שיקול דעתה ה

 או/ו טענות כל תהיינה לא ולמציעים, סבירה בלתי ההצעה אם הצעה בכל לבחור שלא

 . לכך בקשר תביעות

 לצדדים או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה .1.11.2

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

 למועד ותחולה תוקף בעלי יהיו היתר או אישור, רישיון, מסמך שכל ובלבד מציע של להצעתו

 .הצעות להגשת האחרון

עבודה כלשהוא והכל ייקבע על פי  להיקףאינה מתחייבת  המזמינהכי בכל מקרה  יובהר .1.11.3

 שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה ובכפוף להתחייבות תקציבית של המדינה.
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 הממוצעת העבודה כמות .1.12

-מועבר למציעים עלבשנים קודמות  שנמסרו לענבל חוות הדעת כמות מידע לגבי היובהר כי  .1.12.1

בשום צורה ואופן המזמינה את  ו מחייבואינ הנדרש לגבי היקף העבודהמנת לקבל קנה מידה 

 .לעתיד

עבודה כלשהוא והכל ייקבע על פי  להיקףאינה מתחייבת היא  כי בכל מקרההמזמינה מבהירה  .1.12.2

 גבוהים מהאמור. נמוכים/ויכול שיהיו שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה 

מבלי לפגוע באמור לעיל, לידיעה בלבד ומבלי ליצור כל התחייבות לגבי כמות העבודה המוצעת,  .1.12.3

חוות דעת  160 -בהתבסס על שנים קודמות כמות חוות הדעת שהוזמנו עומדת על כמובהר כי 

 לשנה. 

 -2  פרק-

 םהמבוקשי השירותים הגדרת .2

 המבוקשים השירותים .2.1

 מסמכיל 'ג נספחכ המצורף בהסכם לרבות זה, מכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי

 :קמןכדל הינם למזמינה  הנדרשים השירותים ההזמנה,

בתחומים הבאים: כל סוגי גמלאות המלל כמו גם גמלאות המדינה,  תוחוות דעת אקטוארי מתן .2.1.1

 בהתייחס לתוחלת חיים.וחלופות לפי מספר תחשיב הפסדי השתכרות, הכל 

לעיל  לא לפי לוחות המל"ל )הכוללות בחובם  2.1.1אמור בסעיף כחוות דעת אקטוארית  מתן .2.1.2

 קיצור תוחלת חיים(.

 את השירותים הבאים: כוללת גם 2.1.2ו  2.1.1האקטוארית הנ"ל בסעיפים  חווה"ד .2.1.3

  .לפי צורךוהבהרות  עדכונים .א

ות שמתעוררות בעקבות חוות ( לבעינייד)כולל מיידי בשעות העבודה המקובלות מענה טלפוני  .ב

  וכן התייחסות לחוות דעת נגדיות . ,הדעת

יוער כי אירועים אלו אינם עניין , ריםגישואו  בבתי משפטהופעות מבלי להתחייב לכמות  .ג

. בגין הופעות אלו ישולם תעריף קבוע כאמור מאוד שבשגרה ומתרחשים לעיתים רחוקות

 צעת המחיר. סעיף ב' בהב

 כל שרות אחר הרלוונטי לשירותים הנזכרים לעיל. .2.1.4

 גמלה בנפרד.סוג כל חוו"ד בהתייחס למובהר כי התמורה נקובה בהצעת המחיר מתייחסת ל .2.1.5
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רית אהמזמינה ביקשה חוו"ד אקטו₪ ".   Xלדוגמא: מציע רשם בהצעת המחיר את הספרה "

, אזי שהמזמינה תשלם למציע הזוכה גמלת שאריםוגם לעניין גמלת נכות כללית בתיק גם לעניין 

  ₪. 2Xבגין אותו התיק 

 התקשרותה מאפייני .2.2

 יעניק את השירותים הנדרשים. ו המזמינהיפעל בצורה מקצועית על פי הנחיות  מציע זוכה

 בהתאם לזמנים המפורטים להלן:את השירותים הנדרשים  מזמינהל ליתן תחייבמ מציע הזוכהה

 . בקשה מהמזמינהקבלת ה יוםמ ימים 7חוו"ד מלאה "דחופה" בתוך  .2.2.1

 . בקשה מהמזמינהקבלת ה יוםמ יום 30חוו"ד "רגילה" בתוך  .2.2.2

, כי הינו נדרש לספק שירות ובכל זמן הזוכה בכל צורת מדיה*"בקשה" לעניין סעיף זה: הודעה למציע 

 . 2מהשירותים המבוקשים כאמור בסעיף 

 בלבד הזוכה המציע ידי על במלואם המבוקשים השירותים הענקת .2.3

 המיוחדים האמון ויחסי האישיים כישוריו לאור המזמינה ידי על יבחר הזוכה המציע כי מודגש

 יצהיר מציעכל , האמור לאור. הקרן של פנימיים ומידע לפרטיים חשיפתו לאור ממנו הנדרשים

 תקופת בכל כי יודגש. זה בפרק כהגדרתםאת כל השירותים המבוקשים  בעצמו העניקביכולתו לש

 באחרואת היועץ המוצע מטעמו  עצמוהזוכה להחליף המציע  רשאי יהיה לא, המזמינה עם ההתקשרות

 מציע הזוכהה יגיש חריגים במקריםמטעמו.  באחר להסתייעאו /ו המבוקשים השירותים ביצוע לצורך

 ויוכל בכתב בקשתו ינמק, להחלפת היועץ המוצע אישור קבלת לצורך המזמינהלאחראי מטעם  בקשה

 לכל לסרב הזכות לעיל מהאמור לגרוע מבלי. מהמזמינה בכתב אישור קבלת לאחר לכך בהתאם לפעול

 .המזמינה של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה, כאמור החלפה

  זמינות .2.4

בכל  ו/או לעוה"ד המייצג מטעם המזמינה יהיה זמין טלפונית ו/או בדוא"ל למזמינהזוכה  מציע .2.4.1

 .17:00 -ל 08:00בין השעות לכל הפחות , עבודה יום

לפחות מציע זוכה ייתן מענה לשאלות הקשורות במישרין ו/או בעקיפין לשירותים המבוקשים  .2.4.2

 /מקבלת השאלה או לא יאוחר מסיום יום העבודה העוקב, המאוחר מבניהם,  שעות 24בתוך 

 אלא אם אישרה המזמינה, בכתב, מועד מאוחר יותר.  הבהרה/השלמה
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  להסכם. 2.7 בסעיף האמור עליו יחול לעיל, 2.2 ףבסעי באמור זוכה מציע עמד לא -במועד השירות מתן אי .2.5

 -3 פרק-

 הסף תנאי  .3

 :עונה בעצמו על כל התנאים הבאים במצטבראם  רק מכרזב השתתףרשאי ל מציע 

 המציע .3.1

חוות דעת  בתחום אקטואר עבודתשנות ניסיון לפחות, ב 3 בעל ,תאגיד ו/או עוסק מורשה .3.1.1

 . / נתבעים תובעים, מטעם השנים האחרונות  5 -ב ,בנזיקין

 אשר התאגד כדין בישראל. 1968 –לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  בעל רישיון/היתר .3.1.2

  :אי הרשעה בעבירה שיש עמה קלון .3.1.3

או הועמד/ו לדין  בגין ו/ לא הורשע/ו בעברואנשי הצוות מטעמו הבעלים הרשומים של המציע 

ו ועמידתו עבירה שיש עמה קלון. על המציע להגיש תצהיר של בעלי המציע/תאגיד בדבר עמידת

באמור לעיל בתצהיר חתום כדין כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת  של כלל הצוות המוצע

 . 1971-הראיות )נוסח חדש(, התשל"א

כנדרש בחוק עסקאות גופים ו מכרזכנדרש במסמכי ה המציע להיות בעל כל האישוריםעל  .3.1.4

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

אישור תקף מפקיד השומה ו/או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות   .3.1.4.1

 .1975 -פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף התשל"ו

 אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. .3.1.4.2

לעניין  1976 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עומד בדרישות סעיף  .3.1.4.3

 תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

על המציע למלא ולהצהיר כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(,  .3.1.5

לחתום בסוף המסמך בחתימה מלאה , 1-9ים כאמור בטפסים , על התצהיר1971 –התשל"א 

 אימות חתימתו. לצורךרו"ח )בהתאם לנדרש בגוף ההצהרה( /וכן להחתים עורך דין 

 כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר אישור .3.1.6

, מינימום שכר חוק ולפי( "זרים עובדים חוק": להלן) 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת

 גופים עסקאות חוק כהגדרת, יצהיר המציע(. "מינימום שכר חוק" :להלן) 1987 – ז"התשמ

 ואם, מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר הורשע לא כי, ציבוריים

 . האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה – כאמור עבירות משתי ביותר הורשע

 היועץ המוצע .3.2
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באחת לפחות, ( fellow" )חברות מלאהבדרגת "חבר באגודת האקטוארים , אקטואר מוסמך .3.2.1

 או יותר מהאגודות האלה: 

 .The faculty of actuaries and the institute of actuariesהאנגלית:  .3.2.1.1

 . The institute of actuaries of Australiaהאוסטרלית:  .3.2.1.2

 .Society of Actuaries ,Casualty Actuarial Societyארה"ב:  .3.2.1.3

 . Canadian Institute of Actuariesהקנדית:  .3.2.1.4

 .The Israeli association of actuariesהישראלית:  .3.2.1.5

השנים שקדמו למועד הגשת  שלושוזאת במשך תקופה של לא נשללה  3.2.1חברותו כאמור בס'  .3.2.2

  .ההצעה

 חמשבמהלך )במצטבר לכלל התחומים ולפחות שנה אחת בכל תחום(  שנות ניסיון לפחות 3 בעל .3.2.3

 הבאים:  בתחומיםכאקטואר  השנים האחרונות

נתבעים בהתייחס לכל סוגי גמלאות המל"ל, תובעים / הגשת חוו"ד לבימ"ש מטעם  .3.2.3.1

 בתביעות נזיקין.

 בתיקי עיזבונות  ותלוייםהשתכרות לרבות בנוגע להפסדי דעת לבימ"ש חוות  הגשת .3.2.3.2

 )שיטת הידות(.

 הצעה.כאקטואר נכון למועד הגשת ה כשיר לשמש .3.2.4

 לא עובד כשכיר במשרד רו"ח/ חברת ביטוח.  .3.2.5

 היועץ המוצע הינו שותף במציע ו/או שכיר בו.  .3.2.6

 מסמכים להוכחת תנאי הסף:  .3.3

 יציג המציע תעודות ואישורים בתוקף.  3.1.4 -ו 3.1.2 בסעיפים להוכחת תנאי הסף .3.3.1

בתוקף, קורות חיים, יגיש המציע תעודות חתומות  3.2להוכחת תנאי הסף כאמור בסעיפים  .3.3.2

 צילומי תארים ו/או כל תעודה נדרשת אחרת. 

 להוכחת יתר תנאי הסף יחתום המציע על תצהירים ויאמתם כדין.  .3.3.3
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 -4 פרק-

 ההצעה הגשת אופן .4

 ההצעה מסמכי .4.1

 .שלהלן 5ההצעה להכיל את כלל המסמכים כמפורט בפרק  על

 מספר העותקים של ההצעה .4.2

 בשני להגיש יש אותו ההסכם את למעט מקורי אחדקשיח  בעותקלהגיש את הצעתו  מציעעל ה .4.2.1

 בשלמותה. מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאירו כדיןמקור ב חתומים עותקים

 מעטפות: 3 -ב הצעתו את להגיש מציעה על .4.2.2

 . בלבד הכספית ההצעה ובה 1מס'  מעטפה .4.2.2.1

 של םעותקישני  לרבות+מקור  -חתומה ההצעהמסמכי  יתר עותק ובה 2מס'  מעטפה .4.2.2.2

  מקור. -חתומים הסכם ההתקשרות

ועליה יהיה כתוב הנוסח הבא:  2ומעטפה מס'  1מעטפה מס'  תוכהוב 3מעטפה מס'  .4.2.2.3

עבור ענבל חברה לביטוח אקטואריה לקבלת הצעות למתן שירותי  27/2017מכרז  "

 ."בע"מ

 הצעתו בדרך הבאה:  עלעל מציע לחתום  .4.2.3

ומסמכים  )ככל שפורסמו( הבהרות שפורסמועותק אחד של ההזמנה להציע הצעות,  .4.2.3.1

 בכל תחתית עמוד.בראשי תיבות חתימה /חותמת -שהינו מגיש מטעמו

 מקור. -הם חתומים ומאומתים כדין עותק אחד של התצהירים כאשר .4.2.3.2

 מקור.  -עותק אחד של הצעת המחיר חתומה ומאומתת כדין .4.2.3.3

 תיבות בכל עמוד.מקור + ראשי בשני עותקים של ההסכם כאשר הינם חתומים  .4.2.3.4

יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון החברה או  -הינו תאגיד או שותפות רשומה  המציעאם  .4.2.4

 בהסכם השותפות ובתוספת חותמת התאגיד. 

 "נאמן למקור" בידם.חתומה על המציעים לשמור עותק של כלל הצעתם  .4.2.5

 מילוי ההצעה .4.3
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על נספחיה,  זאתאסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בהזמנה  מציעל .4.3.1

על גבי המסמכים הכלולים לפי ההוראות ווהוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק 

 על נספחיה. זאתבהזמנה 

הזמנה על כל נספחיה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או כל ב מציעכל שינוי שיעשה על ידי ה .4.3.2

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

  .תולפסילת הצע

המסמך אותו זה בגרסת וורד פתוחה.  תצהיר ניסיון) 4פרסמה את נספח א' טופס מס' המזמינה  .4.3.3

 !לב כי ניתן להוסיף שורות ניסיון ללא הגבלה אולם אין לשנות את המללתשומת יש להגיש. 

 לל בנספח עלול להוביל לפסילת ההצעה וממילא יחשב כאילו לא בוצע.המשינוי 

 -5 פרק-

 .הצעתו במסגרת להגיש מציעה שעל המסמכים .5

 הכותרת את חוצץ כל על ולרשום להלן המפורטת החלוקה פי על חוצצים עם בקלסר הצעתו את להגיש מציעה על

 :לעיל כמצוין סעיף תת בכל המודגשת

 הסף בתנאי סעיףה מספר את לרשום יש מסמך כל על -תצהיריםמסמכים להוכחת תנאי הסף ו – 1 חוצץ .5.1

  המציע. גישמ אותו

 .לרבות מכתבי הבהרה במידה וישלחו ההזמנה להציע הצעות – 2 חוצץ .5.2

 העתקים. 2 -ראשי תיבות בכל עמוד ב עותקים עם 2 -בחתום מקור  -ההסכם על נספחיו  - 3 חוצץ .5.3

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לרבות  ,שאר המסמכים – 4 חוצץ .5.4

 לא התקיים אף אחד מאלה:

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה (  1)

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; –(   אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)

 !ומהותו המסמך סוג את לציין יש מךמס כל בראש

השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים  מציעדרוש מהל המזמינה רשאית, אך אינה חייבת,

, ניסיונו, אמינותו והאמצעים המקצועית רמתולמצגים שניתנו בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, 

פי ההסכם, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של תנאי -העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל  מציעה .בדיקה אצל כל הגורמים הרשמיים לרבותההשתתפות, 

 ויאפשר בדיקה כאמור והכל בכפוף לכל דין. 
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 -6 פרק-

 הזוכה: ההצעה לבחירת ומשקולות מידה אמות .6

 כדלקמן: ניקוד הצעת המחיר  70% -איכות ו ניקוד 30%אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה יתבססו על 

 נקודות  30 עד  - איכות ניקוד .6.1

 איכות:  ניקוד .6.1.1
 

 ניקוד המידה אמת

 מקסימאלי

כאמור בתנאי  שנה אחתל מעבר המוצע היועץ של ניסיון תשנ כל בגין

 -נקודות. ניקוד מקסימאלי בגין סעיף זה 0.5יקבל מציע  3.2.3.1סף 

 נקודות. 4

 

4 

 

כאמור בתנאי  שנה אחת-ל מעבר המוצע היועץ של ניסיון שנת כל בגין

 -נקודות. ניקוד מקסימאלי בגין סעיף זה 0.5יקבל מציע  3.2.3.2סף 

 נקודות. 4

 

4 

 

במתן חוו"ד בתחום גמלאות  המוצע היועץ של ניסיון שנת כל בגין

 4 -. ניקוד מקסימאלי בגין סעיף זהנקודה אחתמציע היקבל  המדינה

 נקודות.

4 

  -וראיון המלצות .6.1.2

 

 

 המלצות

ממליצים לבדיקת המזמינה, לעניין זה, ממליצים  4יציג לפחות  המציע

 . 4יחשבו מי שהוצגו במסגרת נספח א' טופס מס' 

ממליצים מתוך הרשימה שהוצגה ותשאל בין היתר  2 -תפנה ל המזמינה

ו/או כל עניין  איכות השירות המוענק על ידושאלות בדבר מקצועיותו, 

אחר, לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה, בדבר המציע ו/או היועץ 

 המוצע. 

זה המלצות יכול ויינתנו גם ע"י ענבל ו/או עורכי הדין המייצגים  בעניין

 מטעמה. 

 נקודות.  3.5הניקוד המקסימלי בגין כל המלצה הינו 

 

 תינתן חצי נקודה נוספת נתבעים המייצגתחברה /גוף שהינו ממליץבגין 

8 
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  ריאיון

תזמן לראיון את ארבעת המציעים המובילים מבחינת ניקוד  המזמינה

  .ובתנאי שהינם עומדים בציון הסף האמור עד לשלב זה

 זמין להיות ועליובמשרדי ענבל  הריאיון לתיאום הודעה יקבל מציע

 .מראש כשבוע שיקבע במועד שעה -כ  של לריאיון

 

10 

 .המחיר הצעת פתיחת לשלב יעבור זה בשלב אפשריות נקודות 30 מתוך נקודות 22 צבר אשר מציע רק

* המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ציוני הסף למעבר שלב במידה ומספר המציעים 

 שיעבור שלב יהיה נמוך או גבוה או מכל סיבה אחרת מנימוקים שיירשמו.  

 נקודות  70 - המחיר הצעת ניקוד – 2שלב  .6.2

 כללי

  .להזמנה 'ב נספחבאמצעות  תוגשהצעת המחיר של המציע 

 מע"מ.  לוכלת לא המחיר הצעת

 המחיר הצעת ניקוד אופן

למציע יינתן ניקוד עבור סעיף זה באופן יחסי לשאר המציעים כמפורט בנוסחת החישוב  .6.2.1

 שלהלן:

נקודות.  70 –הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא הנקודות עבור רכיב העלות  .6.2.2

 הצעות המחיר האחרות יקבלו ניקוד יחסי כמפורט להלן:

 הנוסחה הבאה:  לפי יהיה  Z i=  מסוים למציע מחיר הצעת ניקוד מתן

Zmin .הצעת המחיר הנמוכה ביותר = 

 Zmin / Zi *70=  הצעת המחירמשוקלל רכיב  ציון

 

חוות בגין  במלואם המבוקשים השירותים כלל מתן בגין תמורה לכלול המחיר הצעת על כי מובהר

 הנקובה התמורה על נוספת תמורה כל תשולם לא כי ומובהר  סייג כל וללא הדעת האקטוארית

 .המחיר בהצעת

 

ציון הסופי של כל מציע יהיה סכום הניקוד של רכיב האיכות בתוספת הניקוד של ה -הסופי הציון .6.3

 .המחיר הצעתרכיב 

 הזכייה חלוקתאו /ו הזוכה ההצעה בחירת אופן .6.4

  .כהצעות הזוכות נהתוכרזת הציון הסופי הגבוה ביותר ובעל ותההצעשתי 
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הצעות או יותר, לניקוד מקסימאלי זהה, המזמינה תהא רשאית  2האמור לעיל, במידה ויגיעו  אףעל  .6.5

 לפנות אל המציעים הללו לטובת שיפור הצעתם.

זה על נספחיו למזמינה שמור שיקול הדעת, אך אינה חייבת, לפנות אל  מכרזעל אף האמור במסמכי  .6.6

 שהציגו. שלושת המציעים המובילים בבקשה לשיפור הצעת המחיר 

אף האמור לעיל, למזמינה שמורה הזכות לבחור במציע זוכה אחד במידה ויהיה פער גדול בין -על .6.7

 שתי ההצעות אשר זכו בציון הסופי הגבוה ביותר.

 

 -7 פרק-

 ההצעות בחינת .7

 כללי .7.1

 מהות את הבין, לעיל האמורים הסף בתנאי עומדכי הינו  סבור מציעה כי פירושה ההצעה הגשת .7.1.1

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

 הבין לא או/ו ידע לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך, והעובדות הפרטים, הנתונים כל

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

 ההסכם לרבות, נספחיו על מכרזה תנאי לכל מראש הסכמה מהווה מציעה מטעם הצעה הגשת .7.1.2

 .תוספת או/ו שינוי בלא לוהכ

 להגשת האחרון מהמועד ימים 90 במשך בתוקפה תעמוד, רופותיהצ כל על, שהוגשה הצעה .7.1.3

 .בכתב מציעל המועד הארכתעל  הודיעה המזמינה אם ,נוספים ימים 60 או, ההצעות

 מציעה. ומלאים אמת הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים, הנתונים כלל כי מתחייב מציעה .7.1.4

 מילוי כי מציעל ידוע. ופועלו המציע את ומדויק תקף, מהימן באופן משקפת הצעתו כי מתחייב

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה עלול להוות כוזבים פרטים

 ההצעות בחינת דרך .7.2

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

 ותקינותם הנדרשים המסמכים כלל הימצאות בדיקת -  הנדרשים המסמכים בדיקת- 'א שלב .7.2.1

 (. ההשלמות וקבלת הצורך במקרה השלמות בקשת כולל)

, אך רשאית המזמינה. הסף בתנאי עומדות ההצעות אם תבחן המזמינה - סף תנאי- 'ב שלב .7.2.2

 כל אליה צורפו שלא הצעה כל או/ו הסף בתנאי עמדה שלא הצעה כל לפסולאינה חייבת 

 .מלא לא או נכון לא ,שגוי הינו ההצעה מפרטי פרט כי יתגלה אם או/ו הנדרשים המסמכים
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 בתנאי שעמדו ההצעות בחינת - המידה אמותהאיכותי של  החלק פי על ההצעות ניקוד- 'ג שלב .7.2.3

 ינוקדו הסף תנאי את שעברו ההצעות כל. לעיל 6 המפורטות בפרק המידה לאמות בהתאם הסף

. רק מציע בהתאם וינוקדו המידה אמותשמפורט בפרק  כפי, ם השוניםמרכיביל בהתאם

 . שיעבור את ציון הסף בשלב זה יעבור לשלב הבא

 ניקוד כולל אישי לראיוןובציוני הסף  שעמדו בתנאי הסף יועציםה הזמנת - אישי ראיון 'ד שלב .7.2.4

 .איוןיהר

 .ההצעות של סופי איכותי ניקוד 'ה שלב .7.2.5

רשאית, בכל שלב מהשלבים האמורים לעיל, ועד לשלב הבא לפנות למציע ולדרוש  מובהר כי המזמינה

 השלמות ו/או הבהרות בנוגע לכל פרט מהצעתו.

 נקודות בשלב האיכות.  22המציעים, אשר עברו את הרף של  שלפתיחת הצעות המחיר  -שלב ו' .7.2.6

מתן ניקוד סופי לכל מציע שהינו סך הניקוד על הצעת המחיר +  הצעות המחיר. בחינת -שלב ז' .7.2.7

 ניקוד איכות.

  .יםזוכה יםמציעה ואישור בחירת -'ח שלב .7.2.8

 מכרזה תוצאות לגבי דחיה/זכיה הודעות שליחת - המציעים לכלל דחיה/זכיה הודעות -'ט שלב .7.2.9

  הזוכה. מהמציע במערכת חדש ספק פתיחת ופרטי הנדרשים האישורים קבלתל דרישה כולל

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .7.3

, לצלמם, לשנותם, להעתיקם רשאי אינו מציעה .המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל

 .כלשהי אחרת למטרה בהם להשתמש או לאחר להעבירם

 מכרזה תוצאות על הודעה .7.4

 בכתובת או/ו, בהצעתם כמצוין, כתובתם פי על מציעיםה לכל בכתב יימסרו מכרזה תוצאות על הודעה

 כל יהיה לא כי, בזאת מובהר,  ספק הסר למען. להזמנה 'א בנספח המציע שציין האלקטרוני הדואר

 אם אלא, שהיא צורה בכל המזמינה את תחייב לא והיא, ההזמנה תוצאות בדבר הודעה לכל תוקף

 כדי ההזמנה בתוצאות אין כי בזאת מובהר כן. זה סעיף הוראות פי על ל"בדוא או/ו בכתב נמסרה

 המזמינה חתימת זה ובכלל לעיל 1 בפרק כמפורט ההתקשרות הושלמה לא עוד כל המזמינה את לחייב

 ע"י המציע הזוכה. והמצאת כל המסמכים הנדרשים ההסכם על

 עיון זכות .7.5

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

 או מסחרי סוד לחשוף העלולים חלקים בהצעתו יציין שלא מציע .מפורט הסבר בתוספת שלו

 תהא, הזוכה ההצעה את להציג תתבקש המזמינהש במקרה כי לכך מסכים שלו מקצועי סוד
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כל גורם אחר הזכאי לו זכו שלא מציעים לעיון במלואה הזוכה הצעתו את להעביר רשאית זו

 . על פי כל דין מכרזלעיין במסמכי ה

ולא נבחר  מקצועיים או/ו מסחריים כסודות בהצעתו מסוימים חלקים הגדיר אשר מציע .7.5.2

, וזאת הזוכה בהצעה אלה מקבילים חלקים חשיפת מלדרוש מנוע יהאלהיות המציע הזוכה, 

 של מסמכותה לגרוע האמור מן אין כי מובהר. ככאלה אותם הגדיר לא הזוכה המציע אם גם

 המלא דעתה שיקול לפי וזאת, ההצעה של חלקים גילוי בעניין החלטה כל ליתן בדיקהה ועדתו

 . ולפי כל דין

 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .7.6

המציע יציג את  וכתנאי לחתימת המזמינה על ההסכם הזוכה למציע ההודעה משלוח עם .7.6.1

 . במערכת חדש ספק פתיחת ופרטיחברת הביטוח ע"י כאשר הם חתומים  הביטוח אישורי

מותנה בהשלמת כל המסמכים  המזמינהההתקשרות בין המציע הזוכה ובין  הסכם .7.6.2

 על נספחיו. זה מכרזים הנדרשים על פי מסמכי והאישור

שקיבל הודעת זכייה  מציעלא עמד המבלי לפגוע בזכויות המזמינה עפ"י כל דין,  .7.6.3

לפי שיקול דעתה , המזמינה, תהא רשאית יו כאמור בהזמנה זו על נספחיהתיובהתחייבו

 .הבלעדי, לבטל את בחירתו

 הוא בקשתו הגשת ובעצם החברה כלפי טענה כל תהיה לא, כאמור בוטלה שבחירתו מציעל .7.6.4

 .כאמור בחירתו ביטול עם בקשר החברה כלפי דרישהאו /ו תביעה, טענה כל על מוותר

 

 -8 פרק-

 המציע התחייבויות .8

 במציע עדכונים או/ו שינויים לגבי המציע של דיווח חובת .8.1

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

 להיות שיכולות מציעב שינוי כל או/ו מציעל הנוגע פרט כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש

 במסגרת הסף מתנאי באחד עמידה באי שינוי זה ובכלל המבוקשים השירותים מתן לגבי השלכות לו

 הדעת שיקול יהיה למזמינה, לעיל כאמור שינוי לגבי מציעמה בכתב הודעה קבלת לאחר. זו הזמנה

 . מציעמה השירותים קבלת הפסקת של אפשרות מתן זה ובכלל לפעול כיצד להחליט הבלעדי
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 סודיות שמירת .8.2

 ללא. וההתקשרות הנובעת ממנו זה מכרז ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב מציעה 

 לעניין. לקבלה מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור ידיעה כל מציעה ימסור לא המזמינה מהנהלת הרשאה

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

  זכויות הסבת איסור .8.3

 לפי חובותיו את או זכויותיו את, בעקיפין או במישרין, לזולת להעביר או/ו ותפנלה רשאי אינו מציעה

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

 ביטוח .8.4

כמפורט בהסכם המצ"ב  הנדרשים הביטוחים את לערוך עליו יהא מכרזב יזכה באם כי מתחייב מציעה

 ולהציגלהסכם,  2בנספח להזמנה ובאישור קיום ביטוחים חתום מחברת הביטוח כמפורט   'ג כנספח

 להנחיות בכפוף או הזכייה מכתב קבלת מיום ימים 10 תוך ביטוחיםה עריכת אישור מסמך את מזמינהל

הביטוח  בנספחכמפורט  הנדרשים והתנאים הכיסויים את כוללים הם כאשר הזכייה במכתב שיינתנו

  .המצורף להסכם

 - 9 פרק-

 כלליים תנאים .9

 של במקרה. מכרזה במסמכי המפורטים לתנאים כפוף מכרזה ביצוע -מכרזה מסמכי של עדיפות סדר .9.1

 המזמינה. עם ביותר להטיב בה שיש ההוראה תגבר השונים מכרזה מסמכי בין סתירה

 בין כי בזאת מובהר, ספק הסר למען - מציעה ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת  .9.2

 .שהוא ואופן צורה בשום מעביד עובד יחסי יהיו לא הזוכה המציע לבין המזמינה

 מי או/ו המזמינה נציג י"ע ילוו השירותים מתן מכלול, האמור מכל לגרוע בלימ -המזמינה ליווי .9.3

  .מטעמו

 תביעה בכל או, זה מכרזל הנוגעים ולעניינים לנושאים הקשור בכל השיפוט סמכות -השיפוט סמכות .9.4

  .והמרכז יפו-אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה, זה מכרזמ הנובעת

  ,בברכה                

 

 "מבע לבטוח חברה ענבל         
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   1טופס מס'  -נספח א' 

 כתב התחייבות

 
 לכבוד:

  ענבל חברה לביטוח בע"מ

 הפנימית הקרן עבור גוף תביעות אגף עבור נזיקין תביעות בתחום אקטואריה שירותי למתן הצעות לקבלת הזמנה: הנדון

 27/2017 מכרז -"מבע לביטוח חברה ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי

וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את הצעתי במסגרת  מכרזאני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי ה .1

הפנימית  הקרן עבור גוף תביעות אגף עבור נזיקין תביעות בתחום אקטואריה שירותי למתן הצעות הציעל ההזמנה

 מכרז"(, בתנאים המפורטים במסמכי ההשירותים" -)להלן  "מבע לביטוח חברה ענבל בהנהלתלביטוחי הממשלה 

 על צרופותיו.  

ומחיות, כוח האדם על נספחיו והנני בעל הידע, הניסיון, המ מכרזאני מצהיר כי בדקתי היטב את כל מסמכי ה .2

זה, במועדם, לרבות המומחיות, הידע, המיומנות,  מכרזוהאמצעים הדרושים למתן מענה כולל  לשירותים נשוא 

 על צרופותיו. מכרזהנסיון, היכולות הפיננסיות והטכניות, בהתאם לכל התנאים המפורטים ב

אישור בדבר קיום  אצרףבכתב,  ענבלימים מיום קבלת הודעת  10אם הצעתי תיבחר, הנני מתחייב כי בתוך  .3

 , סעיף זה הינו תנאי לחתימת ענבל על ההסכם. ההסכם, על נספחיו או מכרזביטוחים, הכל כנדרש בהתאם לתנאי ה

לעיל וכל  מכרזובכלל האמור במסמכי ה 2אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .4

או לפי דין, כולן או מקצתן, במועד, אאבד את זכותי לקבל את ביצוע השירותים  רזמכפעולה נוספת הנדרשת לפי ה

לבקש ולתבוע  ענבלתהיה רשאית להתקשר עם ספק אחר לביצוע השירותים. כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של  ענבלו

 כל סעד המגיע לה על פי דין עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי כאמור. 

טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לי כי ביצוע  מכרזחירת ההצעה הזוכה בידוע לי כי ב .5

העתקי והצגת  זה על ידי מורשי החתימה של ענבל מכרזההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי 

ידוע לי עיל, ביצוע הביטוחים כאמור לפוליסות ביטוח מאושרות ע"י מבטח היועץ או אישור בחתימת המבטח על 

 לזוכה.  ענבלכי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין 

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

 תקופת ההתקשרות.

הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, שינוי או תיקון והיא תעמוד בתוקפה ותחייב אותי לתקופה של  .7

 כנקוב בהזמנה להציע הצעות. ימים נוספים באם תודיע על כך ענבל, 60, או יום מן המועד האחרון להגשת הצעות 90

כלולות בהם )בלא שינוי ו/או תוספת כלשהי(, ואת כל ההתחייבויות ה מכרזמקבל את תנאיהם של מסמכי ה יאנ .8

את האמור בהם  ןמבי אני לרבות הסמכות לנהל משא ומתן, ובפרט את הסמכויות המוקנות בהם לוועדת המכרזים,

 .על פיהם ימגיש את הצעת יוהשלכותיהם ואנ

חוקיות שתמש לצורך מתן השירותים אך ורק בתוכנות א ,כל תקופת ההתקשרותאני מתחייב בזאת לכך שב .9

 המוחזקות על ידי כדין. 

בהירות, -איהבנה, -ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על איאולא  מכרזהלכל האמור במסמכי  םמסכי יאנ .10

 וללא שהיא עילה מכלאו תביעה ו/או דרישה כאמור, /ומוותר מראש על כל טענה  יו/או אי ידיעה ואנ התאמה חוסר

אותן בטרם מועד הגשת ההצעה והיה  תימתחייב כי העלימצהיר ו יטענות כאמור,  אנ י. ככל שיש להכלל מן יוצא

כל טענה בקשר עם שיטת בחינת  ימצהיר ומתחייב כי אין ל יכמי שוויתר עליהן. כן אנ יאותן יש לראות תיולא טענ

 , וכי אלה מובנים ומוסכמים עלי.מכרזם במסמכי הההצעות או הדרישות בהן עלי לעמוד, כפי שהם מפורטי

זה, כולן או  מכרזידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות  .11

 חלקן.
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ובכלל הנספחים, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת  מכרזידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת ה .12

 את הצדדים.

והמוחלט, והכל  הבלעדיה כל האמור לעיל נתון לשיקול דעת וכי, כלשהי הצעה לקבלאינה מחויבת  ענבלי כי ל ידוע .13

 ובכפוף להוראות כל דין.  מכרזבהתאם לאמור במסמכי ה

ו/או  מכרזב ימוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה של אני .14

ו/או  מכרזו/או כתוצאה מניסוח מסמכי ה)לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( , מכל סיבה שהיא מכרזביטול ה

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

מתחייב ומצהיר  י, אנ1977-של"זבנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות חוק העונשין, הת .15

 כדלקמן:

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך  .15.1

במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של הוועדה או של נושא משרה 

 .מכרזכל גורם אחר, בקשר הו/או מי מטעמם ו/או  ענבלו/או עובד 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה ו/או עובד  .15.2

 . מכרזו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור ה ענבל

ו חבר בה ו/או נושא משרה ו/או עובד לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/א .15.3

בצורה מלאכותית או בכל דרך  מכרזו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות ה ענבל

 אחרת שאינה כדין.  

פעלנו בניגוד לאמור לעיל, תהיה לוועדה הזכות, י ו/או מי מטעמ ימאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אנ יהננ .16

ו/או לבטל בכל זמן שהוא ציון  י, ו/או לא לקבל או לפסול את הצעתמכרזב ניהבלעדי, לא לשתפ העתעפ"י שיקול ד

 ו/או לבטל בכל זמן שהוא את הסכם ההתקשרות. מכרזב י, אם יינתן, וזכייתיעובר שיינתן ל

בכל דרך שהיא  המעורב מטעמי מי וכל ספק, שלוח, קבלןתוכן סעיף זה לידיעת כל עובד,  הבאתי כי, לאשר הריני .17

 , והנובע מהם.  מכרזב

כי בסמכות ועדת המכרזים להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות ביטולם וקביעתם  לי ידוע .18

 .מכרזמחדש, לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויות ועדת המכרזים, והכל כמפורט במסמכי ה

 אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו. לטובת, או בשם, כל תמוגש האינ הצעהה .19

 .המוסמכים הגופים ידי על כדין אושרו המציע והתחייבות ההצעה הגשת .20

נכונים,  םה מכרזלבהצעה  ים, המצגים וההצהרות הכלולהנתונים, כל שערכתי נאותה בדיקה ולאחר, ידיעתי למיטב .21

 שיקול על להשפיע כדי בו יש אשר פרט כל מההצעה הושמט ולאמלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה, 

 .המכרזים ועדת של דעתה

 , אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או מהגיונם.זמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל .22

 

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תאריך     חותמת
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  2טופס מס'  -נספח א'

 ותצהירפרטים כללים של המציע  

 

 שם המציע: _________________ •

 ומספר: ________________  רחוב •

 עיר:_______________________  •

    מיקוד:_____________________ •

 ת.ד._______________________ •

 ________________      טלפון: •

 ______________     מס' פקס: •

 ________________: תפקיד  ________________     :  שם איש הקשר •

 ______________________: _________של איש הקשר מס' טלפון נייד •

 ___________________________    : להתכתבויות של איש הקשר דוא"ל •

ולמתן השירותים  מכרזלתשומת לבכם, לכתובת דוא"ל זו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע ל

 המבוקשים.

 המציע:מאפייני  -תצהיר 

 

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

  :מטעמו,  מצהיר בזאת כדלקמן

כלל  בעל____________________, אנו/אני משרד אקטוארים מוסמך ו/או אקטואר מוסמך משנת:  .1

 1968 –לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  רישיון/היתרהרישיונות והתעודות הדרושים לשם כך, לרבות 

השנים  3הרישיונות כאמור לא נשללו במהלך עדכניים ובתוקף ו והםאשר התאגד כדין בישראל, 

 האחרונות.

הצוות מטעמו לא הורשע/ו בעבר ו/או הועמד/ו לדין  בגין עבירה  ואנשיהבעלים הרשומים של המציע  .2

 שיש עמה קלון. 

אישור תקף מפקיד השומה ו/או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  פקודת המציע בעל  .3

 המצ"ב.  1975 -מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף התשל"ו

 וראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ המצ"ב.אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם לההמציע בעל  .4

 שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר תישעהורלא  אני, ואף אחד מעובדי ו/או שותפי, .5

 . האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה – כאמור עבירות משתי ביותר תיהורשע ואם, מינימום

 : מטעמי היועץ המוצע או אני .6
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באחת או  לפחות,( fellow" )מלאה"חברות  בדרגת האקטוארים באגודת חבר, מוסמך אקטואר .6.1

 יותר מהאגודות האלה: 

 .The faculty of actuaries and the institute of actuaries: האנגלית .6.1.1

 . The institute of actuaries of Australia: האוסטרלית .6.1.2

 .Society of Actuaries ,Casualty Actuarial Society"ב: ארה .6.1.3

 . Canadian Institute of Actuaries: הקנדית .6.1.4

 .The Israeli association of actuaries: הישראלית .6.1.5

  .השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה שלושוזאת במשך תקופה של לא נשללה  חברותי כאמור .6.2

שנות ניסיון לפחות )במצטבר לכלל התחומים ולפחות שנה אחת בכל תחום( במהלך  3 בעלהייני  .6.3

 הבאים:  בתחומיםהשנים האחרונות כאקטואר  חמש

נתבעים בהתייחס לכל סוגי גמלאות המל"ל, תובעים/ לבימ"ש מטעם  הגשת חוו"ד .6.3.1

 בתביעות נזיקין.

בתחום גמלאות המדינה בהתאם לתלושי נתבעים תובעים/הגשת חוו"ד לבימ"ש מטעם  .6.3.2

 הגמלה.

השתכרות לרבות בתיקי עיזבונות  ותלויים )שיטת בנוגע להפסדי דעת לבימ"ש חוות  הגשת .6.3.3

 הידות(.

 הצעה.ואר נכון למועד הגשת הכשיר לשמש כאקטאני  .6.4

 אני לא עובד כשכיר במשרד רו"ח/ חברת ביטוח.  .6.5

 אני שותף או שכיר במציע.  .6.6

 

 :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 _________ 
עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי  שזיהה את מורשה חתימה מטעם___________ הופיע בפני _________,

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. 

 
______________              _________________                  ______________________________      ___ 

 מהתאריך                                         שם+משפחה                                   חותמת                            חתי          
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  3' מס טופס -נספח א'

 ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי תצהיר 

 
מרח'____________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי אני הח"מ ______________ 

 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:
( ואני מכהן כ___________ , מורשה חתימה במציע ומוסמך להצהיר המציע"אני נציג ___________ )להלן: "

 -מטעם המציע כי 
החוק(  -, להלן 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף עד  •

( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות ב לחוק2המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף 
נים(, עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוג -)עבירה לעניין זה 

 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א
 או

ב לחוק( כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות 2מציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף ה •
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -)עבירה לעניין זה 

ם במועד (, אול31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א
 ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[ 
 

            ולראיה באתי על החתום, 

        
______________   _____________     _________________      _____________ 

 חתימה                       ת.ז                                תאריך                       שם+משפחה     

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אישור

 

___ במשרדי שברח'___________, הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד _____________
מר __________ , מורשה חתימה מטעם __________אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ / 
המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
 
 

   

 חתימה וחותמת עו"ד שם עו"ד תאריך

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  4 טופס מס' -נספח א'

 בדבר ניסיון רלוונטי  תצהירנוסח  

  – והיועץ המוצעתצהיר בדבר ניסיון המציע נוסח 
מובהר כי המזמינה מפרסמת מסמך זה בגרסת וורד פתוחה, על המציע למלא באופן ממוחשב את הטופס  •

 להדפיסו, לאמתו כדין ולצרף להצעתו. 

 חל איסור חמור לעשות שינוי במלל. שינוי שכזה עלול לגרום לפסילת ההצעה.  •

 . 3ניתן להוסיף שורות ללא הגבלה בטבלת הניסיון כאמור בסעיף  •
 

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

"( לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה המציע"

 כדלקמן: 

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

 זו.

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

 , במצטבר.מכרזמסמכי הב המפורטים

. )אמות מידה( 6.1.1)תנאי סף( וסעיף  .3.2.3)בהתאם לסעיף  מטעם המציע היועץ המוצעניסיון להלן טבלה המפרטת את  .3

 להזמנה:

 

 

 זה, לרבות בטבלה שלהלן הינו נכון ומאומת כדין. מכרזאני מצהיר כי הפרטים בכל  .4

 אנשי הקשר כאמור בטבלה זו הינם גם ממליצי.  .5
 :החתום על באתי ולראיה

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 אישור

 

__________ ,  מר'___________, שברח במשרדי"ד ________________ עו בפני הופיע___________  ביום כי בזה מאשר הנני

 עליו כי שהזהרתיו ולאחר, אישית לי המוכר___________ /  מספר.ז. ת ידי על עצמו זיהה__________אשר  מטעם חתימה מורשה

 .עליה וחתם"ל הנ הצהרתו נכונות אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר
 
 

   

 "דעו וחותמת חתימה "דעו שם תאריך

שם החברה )לה  מס"ד
ניתנו השירותים 

 המבוקשים(

 ממשלתי
 כן/לא

שנת מתן 
 השירות 

 

 סוגי שירות
)מתוך האמור 

  ( 3.2.3בסעיף 

איש הקשר 
בגוף לו ניתנו 

 השירותים 

מס' טל' 
)נייד + 
 משרד(

של איש 
 הקשר

כתובת דואר 
אלקטרוני 

של איש 
 הקשר

1        

2        
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  5 טופס מס' -נספח א'

 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות

 

 במתן ידי על שיועסקו העובדים לגבי ,זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הנני כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 שהם כפי ,להלן המפורטים העבודה בחוקי ,זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים השירותים

 ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות ,לעת מעת שישונו כפי או/ו ההסכם חתימת בעת

 .המוארכת ההתקשרות תקופת

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 החותם בשם המציעשם מלא של  תאריך

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

 אישור
 

מר הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי שברח'___________, 

__________ , מורשה חתימה מטעם __________אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ / המוכר לי אישית, 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 הנ"ל וחתם עליה.
 

   

 וחותמת עו"דחתימה  שם עו"ד תאריך

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  6טופס מס'  -נספח א'

 במציעהחתימה  פרטי המציע ומורשי

 שם

 המציע

 

  (מזהה )/ח.פ/ע.מ/ע.ר' מס

  סוג ההתאגדות

  ההתאגדות תאריך

  הבעלים שמות

המוסמכים לחתום  שמות

 ת.ז שלהם בהתאגדות ומס'

 

של  המנהל הכללי םש

 ההתאגדות

 

  ההתאגדות מען

פקסים  /טלפונים

 בהתאגדות

 

  אגדותל בהתדוא" תבכתו

 
   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

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

 אישור
 

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי שברח'___________, מר __________ , 

______אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו מורשה חתימה מטעם ____

 להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
 

   

 חתימה וחותמת עו"ד שם עו"ד תאריך
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 7 טופס מס' -נספח א'

 שמירה על סודיות  והיעדר ניגוד ענייניםתצהיר 

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

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים גוף( )נזקי נזיקין תביעות בתחום אקטואריה לשירותי 27/2017

 המציע. של הבעלים ואני והואיל:

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

 סמך על וכן זו, התחייבות להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו אחר אדם

 להלן. כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות השירותים נותן התחייבות

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

 מסמך, תכנית, חומר, דעת, חוות תכתובת, לרבות כלשהם (KNOW- HOW) ידע או (INFORMATION) מידע

 מסוגים 1977-תשל"ז העונשין, לחוק  91בסעיף כהגדרתה דיעהי או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, רישום,

 שידיעתו מידע או להסכם בקשר באו לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים,

 בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל למידע הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש

 מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי אחר צעיואמ כלי בכל או בדיסקט

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

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

 עלול ובכתב מראש המוסמך ענבל נציג אישור הגשת ללא הסכם,ה לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד

 – תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל ,למשרד לגרום

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977

 

 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

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

 לאמור בהתאם שלא אחר עצמי שימוש לכל או האישית לתועלתי או לפרנסתי לנצלו או במידע תמשלהש לא

 המידע. את שהם, אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן לעיל,

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

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

 כל או המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא

 שהוא. כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר כתוב חומר

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

 מבחינה הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על שמירה לרבות

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית,

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

 אהיה אם ובין האמור כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת ו,ז התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי

 אחרים. עם ביחד אחראי

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

 שהכנתי ומרח או השירותים מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע

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

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

 בין עניינים, ניגוד של במצב ,בעקיפין או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן שמכוח

 עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי

 חלק שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של

 או שאני לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה, בזכות או מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו,

 אחר"(. "עניין )להלן: מיצגים/מייעצים/מציעים בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי

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

 גוף של עניין או קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי

 בו. חבר קרובי או שאני

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

 הסודיות חובת הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות כםל תהיה לפעילותיכם, הקשור ו/או

 מהווים לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל.

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

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

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי

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

 זה.

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

 ההסכם. לרבות הסכם או דין

 
 :החתום על באתי ולראיה

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי שברח'___________, 
______אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ / מר __________ , מורשה חתימה מטעם ____

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 
 

   

 חתימה וחותמת עו"ד שם עו"ד תאריך
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8טופס מס'  –נספח א'   

 בקשה למניעת חשיפה חלקים חסויים בהצעתי 

 

 חשופה תהיה במלואה הצעתי זה, מכרזב הזוכה כהצעה תיבחר והצעתי במידה וכי חסוי מסמך כל בהצעתי אין כי מצהיר אני

 העיון שזכות מקצועי ו/או מסחרי סוד מהווה בה שהאמור להלן, המצורפת בטבלה המופיע למעט זאת המציעים, יתר של לעיון

 לקבל הזכות את ממני תמנע מסחרי כסוד מההצעה חלק פירוט כי מודע אני כן, כמו לגביהם. חלה איננה המציעים שאר של

 הצורך. במידת אחר מציע של בהצעה עיון ךבמהל דומה מידע

 

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

 

 הבהצעסעיף עמוד  וק לחיסיון המבוקשנימ הנימ המסמך נושא

   

   

   

   

   

 

 

 :החתום על באנו ולראיה
 

_______________ __________________ _________________  

      חתימה                                          תאריך                                  ומשפחה פרטי שם

_______________ __________________ _________________  

 חתימה                                          תאריך                                  ומשפחה פרטי שם
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 9טופס מס'  –נספח א' 

 
 תצהיר בדבר היעדר הרשעות, כתבי אישום וחקירות פליליות של המציע 

 

 מטעם חתימה מורשה _________________, ת.ז. נושא ________________________, הח"מ, אני

 לאחר "המציע"(, )להלן: ____________ ת.ז( מורשה/תאגיד, )עוסק רישום מס' בעל ____________________,

 כדלקמן: בכתב בזה מצהיר כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עליי כי שהוזהרתי

 

 - הקשר"( "איש )להלן: 2 מספר בטופס שהוגדר הקשר איש לרבות ומנהליו, זה בסעיף כהגדרתו לו זיקה בעל וכן המציע

 האחרונות, השנים בשבע חלוט דין בפסק הורשעו לא – הצהרותיהם על בהסתמך - המציע עובדי וכן יריהם,תצה על בהסתמך

 משטרה ידי על נחקרו לא וכן אישום כתבי כנגדם ועומדים תלויים ולא האחרונות השנים בשבע אישום כתבי כנגדם עמדו לא

 העונשין, בחוק המפורטות העבירות מן יותר או באחת זאת כל – האחרונות השנים בשבע אזהרה תחת אחרת חוקרת רשות או

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

 בהצהרתי האמת את לומר עליי וכי העסקתי, מקום נגד ו/או נגדי צעדים לנקיטת לגרום עלולה כוזבת הצהרה מסירת כי לי ידוע

 הצהרה ומסירת במרמה דבר לקבלת ניסיון בגין סנקציות לרבות כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי זו

 כוזבת.

 

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

 

 _________ המצהיר: חתימת ____________________ המצהיר: שם __________ תאריך:

 

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

 אישור

 

 מר שברח'___________, במשרדי ________________ עו"ד בפני הופיע ___________ ביום כי בזה מאשר הנני

 אישית, לי המוכר / ___________ מספר ת.ז. ידי על עצמו זיהה __________אשר מטעם חתימה מורשה , __________

 הצהרתו נכונות אישר כן, יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר

 עליה. וחתם הנ"ל

 

 
   

 חתימה וחותמת עו"ד שם עו"ד תאריך
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 הצעת המחיר -נספח ב'
 
 _________________ –הצעת מחיר מטעם המציע 

 
 להלן הצעתנו:

 
 
 : נזיקין תביעותכלל שירותי האקטואריה בתחום  למתן .א
 

  ₪()ובמלים: ________________ ₪  בגין כל סוג גמלה לכל חוות דעת אקטוארית ₪  _________
 
 .אינם כוללים מע"מהמחירים  •
 

על נספחיו  מכרזהאמורים במסמכי ההמחירים כוללים את כלל השירותים למעט האמור בסעיף ב' שלהלן,  •
לרבות כל הוצאה נלווית כגון אך לא רק: הוצאות נסיעה, הוצאות משרד, הוצאות הדפסה, טלפוניה, 
פקסימיליה וכל הוצאה אחרת, תהא אשר תהא, הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למתן השירותים המבוקשים 

תמורה נוספת ו/או עודפת, בשום מקרה מענבל חברה ואני מודע כי לא אהיה זכאי לכל  27/2017נשוא מכרז 
  לביטוח בע"מ ו/או מי מטעמה.

 

 תשלומים נוספים .ב
 

 )לא כולל מע"מ(.₪  600בגין הופעה בבתי משפט ישולם מחיר סופי של  •
בבתי משפט או גישורים, יוער כי אירועים אלו אינם עניין שבשגרה הופעות *מבלי להתחייב לכמות 

 ומתרחשים לעיתים רחוקות מאוד. 

 

 (. 01)מהדורה  13.9.2.2מ בתי המשפט ישולמו דמי נסיעה כאמור בהוראת תכ"ם שמספרה  -בגין נסיעה אל ו •

 לא תשולם כל תמורה.  -בגין ביטול זמן נסיעה •
 

 
 

       
 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימה וחותמת המציע

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

 תאריך 
 
 
 

חתימה וחותמת החבר 
 במציע

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

 .מכרזחתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות ה מורשי

 תאריך 
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 להזמנה ג' נספח
 

 
 לענבל חברה לביטוח בע"מ הסכם למתן שרותי ייעוץ

 

 בשנה _____________ביום ____ בחודש בקרית שדה התעופה בנתב"ג שנערך ונחתם 

 
 
 

 ענבל,  חברה לביטוח בע"מ בין:
 ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג  מרח'

 ("המזמינה"" ו/או ענבל)להלן: "
 מצד אחד;       

 
 מר/גב' ________________________   ובין:

   _____________________________ 
   _____________________________ 
   _____________________________ 
   "( היועץ)להלן: "   

 מצד שני; 
 מבוא:

( מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה של "ענבל"וענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן:   הואיל:
 ( "המזמינה" ו/או"הקרן הפנימית" ממשלת ישראל )להלן: 

ובמסגרת עבודתה של ענבל זו מספקת שירותי ייעוץ, כיסוי ביטוחי ושירותים פיננסים  :          והואיל
הממשלה שליטתה ומשמשת כזרוע ביצועית שב יםשונים עבור ממשלת ישראל והגופ

   ופיננסיות. במגוון פעילויות ביטוחיות

רת הליך תחרותי לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום והיועץ נבחר במסג      :      והואיל
תביעות נזיקין עבור אגף תביעות גוף בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל 

כהגדרתם להלן על סמך, בין היתר,  בע"מ, לספק השירותים המבוקשיםחברה לביטוח 
להתקשר עם  תהצהרותיו והצעתו כפי שהוגשו במסגרת ההליך האמור( וענבל מעוניינ

רות ישמעביד ו/או במסגרת -יצירת יחסי עובדלא לעל בסיס קבלני וכנותן שירות היועץ 
 ;מכךהמדינה על כל המשתמע 

 בהסכם זה,  בתנאים המפורטים ם המבוקשים שירותיהאת  לענבללהעניק  וכןמועץ והי            והואיל:
 בתפקיד של אקטואר .

יהם, כמפורט בתנאי הסכם וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים בינ :והואיל
  זה להלן;

 
 הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: ,פיכך הוסכםל
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  כללי .1
 

 המבוא להסכם זה והצהרותיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו ביחד עימו. 1.1

 

 .כותרות הסעיפים הינן לנוחות הצדדים בלבד ולא יעשה בהן כל שימוש לצורך פרשנותו 1.2

 

מסמכי ההזמנה לקבלת הצעות על נספחיה והצעת היועץ מצורפים בזאת ומהווים חלק  1.3
 (.כם"להס 1 נספח"בלתי נפרד מההסכם )להלן: 

 
מצורף בזאת ומהווה חלק בלתי נפרד  העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח 1.4

 ".להסכם 2 נספח"-יצורף ויסומן כ -"  עריכת ביטוחים : "אישורמההסכם )להלן
 

מועד תחילת מתן השירותים לא יאוחר מהזוכה  יועץומצא על ידי הת הביטוח )פוליסת
פי הסכם זה, וזאת  בהתאם לנוסח אישור הביטוח שיצורף למכתב -המבוקשים על

 הזכיה(.

 
 "."ההסכםהסכם זה לרבות המסמכים והנספחים המפורטים לעיל, יכונו להלן:  1.5

  

 

 השירותים המבוקשים .2

 

ליתן לענבל את השירותים הבאים מבלי לגרוע מכלליות השירותים שיינתנו ע"י היועץ לענבל, מתחייב היועץ 
 בעל פה ו/או בכתב לפי הנחיותיה:

חוות דעת אקטואריות בתחומים הבאים: כל סוגי גמלאות המלל כמו גם גמלאות המדינה, תחשיב  מתן .2.1

 הפסדי השתכרות, הכל לפי מספר חלופות ובהתייחס לתוחלת חיים.

לעיל  לא לפי לוחות המל"ל )הכוללות בחובם קיצור תוחלת  2.1חוות דעת אקטוארית כאמור בסעיף  מתן .2.2

 חיים(.

 את השירותים הבאים: כוללת גם 2.2ו  2.1חווה"ד האקטוארית הנ"ל בסעיפים  .2.3

)כולל נייד( לבעיות  בשעות העבודה המקובלות , מענה טלפוני מידיעדכונים והבהרות לפי צורך

 התייחסות לחוות דעת נגדיות. וכן עקבות חוות הדעת, שמתעוררות ב

 כל שרות אחר הרלוונטי לשירותים הנזכרים לעיל. .2.4

 התקשרותה מאפייני .2.5

 יעניק את השירותים הנדרשים. ו ענבליפעל בצורה מקצועית על פי הנחיות  היועץ 

 בהתאם לזמנים המפורטים להלן:את השירותים הנדרשים  ענבלל ליתן תחייבמ היועץ

 . בקשה מענבלימים מיום קבלת ה 7חוו"ד מלאה "דחופה" בתוך  .2.5.1



 27/2017מכרז  

 חתימת המציע_________
 מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור אקטואריה שירותי למתן הצעות לקבלת 27/2017 מכרז

    :Tel   03-9778149טלפון:  , 7019900, קריית שדה התעופה, נתב"ג 282בית ענבל, רח' הערבה ת.ד. 
  

- 33 - 

 . בקשה מענבליום מיום קבלת ה 30חוו"ד "רגילה" בתוך  .2.5.2

, כי הינו נדרש לספק שירות ובכל זמן בכל צורת מדיה יועץל*"בקשה" לעניין סעיף זה: הודעה 

 . 2מהשירותים המבוקשים כאמור בסעיף 

  זמינות .2.6

 בכל יוםמזמינה ו/או לעוה"ד המייצג מטעם ענבל יהיה זמין טלפונית ו/או בדוא"ל ל היועץ .2.6.1

 .17:00 -ל 08:00, לכל הפחות בין השעות עבודה

בתוך לפחות ייתן מענה לשאלות הקשורות במישרין ו/או בעקיפין לשירותים המבוקשים  היועץ .2.6.2

מקבלת השאלה/ ם, או לא יאוחר מסיום יום העבודה העוקב, המאוחר מבניהשעות  24

 , בכתב, מועד מאוחר יותר. ענבלאלא אם אישרה  הבהרה/השלמה

 המועדים בכלל במלואו השירות מתן .2.7

 במועדים כאמור ההזמנות בביצוע יועץה ויפגר היה , זה חוזה פי על ענבל של בזכויותיה לפגוע מבלי

 כדלקמן: מופחת תעריף לו ישולם לעיל, 2.5 בסעיף האמורים

 1.5% יופחתו לעיל, 2.5.2 בסעיף כאמור רגילה חוו"ד בהגשת ממנו, חלק או יום, כל של פיגור בגין .2.7.1

  זו. חוו"ד בגין ליועץ שתשולם מהתמורה

 לפי לפיגור ייספרו לא לחוו"ד הבקשה הגשת שמיום הימים 30 מתום הראשונים הימים שבעת

  זה. סעיף

 3% יופחתו לעיל, 2.5.1 בסעיף כאמור דחופה חוו"ד בהגשת ממנו, חלק או יום, כל של פיגור בגין .2.7.2

  זו. חוו"ד בגין ליועץ שתשולם מהתמורה

  וחגים. שבתות לרבות השנה ימות כל הינם זה סעיף לעניין פיגור ימי ספק, הסר למען .2.7.3

 )להלן: "השירותים המבוקשים"( 

 התקשרותמאפייני ה .3

לה יעניק את  גוף בענבל, ובאי כוחם, תביעותהיועץ יפעל בצורה מקצועית על פי הנחיות מחלקת  .3.1

 השירותים הנדרשים. במסגרת זו, תפעל ענבל לפי אלה: 

השירותים  במתןו מיזמיםהיועץ ב שלהעסקה הבקרה שוטפת אחר היקפי  -ומעקב בקרה .3.1.1

 המבוקשים.

על ידי ענבל תכנית עבודה ונהלי עבודה,  יוגדרוועץ יל -ונהלי עבודה  ליועץתוכנית עבודה  בניית .3.1.2

 והנהליםעבודה ה. במסגרת תוכנית המבוקשיםהשירותים  מתןברמה הרבעונית בנוגע ל יעודכנוש

, מטלות רוחב, היקף הפעילות בכל פרויקט, לו"ז לביצוע מיזמים, היקפי השניתן כמה עדיוגדרו, 

 ועוד.
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את  שנותשירות מסוים על אחר, ל ביצועהזכות לתעדף תהא  לענבל –שירותים מבוקשים  תעדוף .3.1.3

 ,אחרל אחד יועץמסוים מ מיזםכנית העבודה כפי שזו נקבעה בין הצדדים, להעביר עבודה בתו

. במקרים אלו על היועץ ועודרוחביים/אחר(  בקש שירותים נקודתיים מהיועץ )פרויקטאליים/ל

 .ככל שנדרש ועל פי תחום מומחיותו לשתף פעולה עם הגורם המקבל

וף לשעות ובכפ לצרכיה בהתאםלענבל את השירותים הנדרשים על ידה בכל עת סבירה  יתחייב ליתןהיועץ  .3.2

 ולזמני העבודה המקובלים במשק.

שייבחר במסגרת הליך זה תהיה כפופה, בין היתר, להקצאת התקציב הנדרש וכן לקבלת  היועץ העסקת .3.3

 כל האישורים הנדרשים ממשרדי הממשלה השונים;

 על ידי היועץ בלבדלואם השירותים המבוקשים במהענקת  .4

 לאורוזאת  ממנו הנדרשים המיוחדים האמון ויחסי האישיים כישוריו לאורענבל  ידי על בחרנ היועץ כי מודגש

את כל  בעצמו העניקביכולתו לש כל היועץ מצהיר, האמור לאור. הקרן של פנימיים ומידע לפרטיים חשיפתו

 רשאי יהיה לאהיועץ , ענבל עם ההתקשרות תקופת בכל כי יודגש. זה בפרק כהגדרתםהשירותים המבוקשים 

 יגיש חריגים במקריםמטעמו.  באחר להסתייעאו /ו המבוקשים השירותים ביצוע לצורך באחר עצמולהחליף 

 לאחר לכך בהתאם לפעול ויוכל בכתב בקשתו ינמק, אישור קבלת לצורך ענבללאחראי מטעם  בקשההיועץ 

 דעתה לשיקול נתונה, כאמור החלפה לכל לסרב הזכות לעיל מהאמור לגרוע מבלי. ענבלמ בכתב אישור קבלת

 .ענבל של הבלעדי

 תקופת ההסכם וסיום ההתקשרות .5

 

)להלן:  ענבלחודשים( החל מיום חתימת ההסכם על ידי  36תוקפו של  הסכם זה הינו למשך  שלוש שנים ) .5.1

 (. "תקופת ההסכם"

לענבל תהא הזכות להאריך את תקופת ההסכם, וזאת עד שנתיים נוספות, בין בהארכה אחת ובין במספר  .5.2

(. הודעה על מימוש זכותה זאת של ענבל "תקופות ההארכה"ו/או  "תקופת ההארכה"הארכות )להלן: 

הינה  יום לפני תום תקופת ההסכם ו/או תקופת הארכה, לפי העניין. האופציה 60ליועץ בכתב,  רתימס

. בתקופות ההארכה יחולו הוראות הסכם זה, לרבות  צרכיה ולפי ענבל של הבלעדי דעתה שיקולבכפוף ל

 ההוראות הנוגעות לתמורה. 

להביא לסיומו בכל עת של הסכם זה, בהודעה  ענבל  תהא רשאיתעל אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי   .5.3

 , וזאת מכל סיבה שהיא. ליועץמראש ובכתב, שתימסר 

למען הסר ספק מובהר כי במקרה של סיום ההסכם כאמור בסעיף זה, לא יהיה זכאי היועץ לכל פיצוי  .5.4

 יועץלו/או תשלום, מלבד התמורה בגין העבודה שבוצעה על ידו בפועל, עד לסיום ההסכם בפועל. כמו כן 

יטולו מכל כתוצאה מסיום ההסכם ו/או ב המדינה  לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או 

והוא לא יהיה רשאי לתבוע ו/או לקבל פיצוי או תשלום כלשהו בעד כל נזק, פגיעה במוניטין  סיבה שהיא

 או הפסד העלולים להיגרם לו מכך, פרט לתמורה בעד אותו החלק מעבודת הייעוץ שבוצעה עד לסיומו.

ל ידי ענבל, יעביר היועץ סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, בין על ידי היועץ ובין עעם  .5.5

את כל המידע, החומר והנתונים שיהיו מצויים ברשותו, באופן , באופן מסודר, לענבל ועל פי הוראותיה
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העותק היחידי של המידע ענבל כאמור ימצא בידי  שעם סיום ההתקשרות והעברת החומר לענבל

 והנתונים הנוגעים לשירותים ו/או להסכם זה. 

כאמור, על פי ובכפוף להוראותיה, מתחייב היועץ להשמיד כל חומר,  ר לענבלביצוע העברת החומעם  .5.6

 מידע ונתון שיישארו ברשותו בקשר עם הסכם זה ו/או השירותים. 

 

 התחייבויות והצהרות של היועץ  .6
 היועץ מצהיר בזאת: 

 

בעל הכישורים, הניסיון, המיומנות, המקצועיות, הידע והמומחיות הקשורים למתן השירותים כי הוא  .6.1

 ייעוץ  בתחום השירותים המבוקשים כמפורט בהסכם זה.הינו עוסק במתן המבוקשים, וכי 

רקע הא בעל ו, וההשירותים המבוקשיםליתן את , הזמן והמשאבים את כל האמצעים וי יש בידכ .6.2

 המבוקשים  על מנת לבצע את השירותיםאקטואר אלמנטר בתחום ומובהק בייחוד ח מקצועי, וידע מוכה

 מקצועית מעולה.לפי הסכם זה ברמה  וואת כל התחייבויותי

, ובכישורי שלהשתמולהשקיע מיטב מרצו וכוחותיו  בנאמנות ובמסירות,בתום לב,  ואת תפקיד למלא .6.3

-ה לנגד עיניו בכל הנוגע למילוי התחייבויותיו עלענבל, כאשר רק טובתה תהילתועלת  נווניסיו וידיעותי

 פי הסכם זה.

יהיו באיכות וברמת דיוק גבוהים, ויעמדו ולמדינה  לענבלא יספק ושהם המבוקשים שירותיהכי כל  .6.4

 .לכך שיקויים האמור בסעיף זה היחיד  א האחראיובדרישות כל דין, וה

וזמין  באופן יעיל יםלשם מתן השירות נחוציםאת כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו  לעשות .6.5

 ענבל והמדינה.ולשביעות רצון 

א מכיר היטב את ו, ההמבוקשים א בדק את כל הטעון בדיקה מוקדמת ביחס למתן השירותיםוהכי  .6.6

על כל טענה  , בוויתור בלתי חוזר,מוותר מראש או, וההמבוקשים  הדרישות במסגרת מתן השירותים

 בקשר עם האמור לעיל.ו/או המדינה  ענבלו השגה אחרת כלשהי כלפי ו/או דרישה ו/או תביעה ו/א

בהסכם זה ולבצע את  ענבלדין, להתקשר עם כל אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח כי  .6.7

 ועל פי הסכם זה ואין בחתימת ןהמנוגדת להתחייבויות שנת ועל פיו, אין כל התחייבות של ההתחייבויותי

, ועל פיו משום הפרה של הסכם או התחייבות אחרים כלשהם של וו בביצוע התחייבויותיעל הסכם זה א

בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר  ענבל ו/או את המדינה לשפות את או /לפצות ו והוא מתחייבוכל דין, 

  .בכפוף להוראות הסכם זה בקשר עם הפרת הצהרתו זו ןתוגש כנגד

סכם הוא יהיה רשום כעוסק מורשה ע"פ חוק מס ערך מוסף, כי הוא מתחייב שבמשך כל תקופת הה .6.8

 , וינהל ספרי חשבונות כדין.1975-התשל"ה

ענבל ו/או המדינה ולצורך כל ניגוד עניינים עם  , בתקופת ההתקשרות,ולכל מי מטעמו ,לוולא יהיה אין  .6.9

 מידיבאופן לענבל דיע כל ניגוד עניינים כאמור. כן מתחייב היועץ להו רייווצמתחייב לפעול לכך שלא כך 

 על כל עניין אישי שיש לו ו/או למי מטעמו ו/או אשר עשוי ליצור ניגוד עניינים כאמור.

כי בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות יוצרים של אחר ולא יגרום לענבל ו/או למדינה להפר זכויות יוצרים  .6.10

מדינה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או של אחר. הפר היועץ את הוראות סעיף זה, ישפה את ענבל ו/או את ה

 הוצאה שייגרמו להן, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת מיד עם דרישה ראשונה של ענבל.
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יציג עצמו כנותן שירותים עבור חברת ענבל ו/או עבור מדינת ישראל ללא אישור מראש ובכתב  לאכי  .6.11

 מענבל. 

שיתקבל אישור מוקדם ובכתב של נציג  מבלי לענבלכל פעולה הכרוכה בהוצאה כספית יבצע  לאכי  .6.12

 ענבל.ולפעול בעניין זה על פי הנחיות נציג  מוסמך של ענבל

 .פורטו בפניויש כפי ולא יחרוג מהוראות ענבל ת ענבלויבצע את המטלות במסגרת דרישכי  .6.13

ת בתקופת פכי הוא יעמיד את שירותיו באופן בלעדי לענבל ולמדינה ולא יעסוק בכל עבודה אחרת/נוס .6.14

 ההסכם העלולה במישרין ו/או בעקיפין, להעמידו במצב של ניגוד עניינים. 

האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של  .6.15

 ההסכם.

 

 אופן ביצוע השירותים .7
 
כפי שיתואם עם ענבל, הכל לפי תכנית  לפי תיקים שיועברו לטיפולו )חוות דעת וכו'(היועץ יבצע השירותים   

 העבודה וצרכי ענבל. 

 התמורה .8
 

בתמורה לביצועם במשך תקופת ההסכם, וכל עוד לא נקבע אחרת בין הצדדים, תשלם ענבל ליועץ,  .8.1

, תמורה כאמור בהצעת המחירהשירותים המבוקשים ויתר התחייבויותיו על פי הסכם זה, המלא של 

 . ("התמורה")להלן: במועד התשלום בתוספת מע"מ כחוק, כשיעורו 

התאם והכל בהמבוקשים מספר היועצים נותני השירותים זכות לשנות להפחית או להגדיל את ה לענבל .8.2

 ענבל. הבלעדי שלכפוף לשיקול דעתה להיקפי העבודה וב

 ענבל אינה מתחייבת לנפח העבודה וכמות התיקים שיועברו ליועץ.  .8.3

הקבועה בסעיף א' להצעת תמורה הלמעט התשלומים הקבועים בסעיף ב' להצעת המחיר של היועץ,  .8.4

וכוללת את כלל האמור בשירותים התקשרות זו הינה מוחלטת, הוגנת ונאותה  נשואהמחיר של היועץ 

כל תשלום נוסף עבור  לווהיועץ לא יהיה זכאי ו/או  לא ישולם המבוקשים ובהסכם זה על נספחיו 

משרדיות,  הוצאות הוצאות ותשלום עבור נסיעות, ל,"אש תשלומי אך לא רק: לרבות, חייבויותיוהת

 אחרות מכל סוג שהוא. הוצאותו/או  צילומים, טלפונים, פקסים

מוסכם בזאת כי היועץ לבדו יישא בכל ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן השירותים המבוקשים,  .8.5

ה החלים עליו ו/או תשלומי ביטוח או כל תשלום אחר שיחול עליו ובכלל זה תשלומי מסים והיטלי חוב

פי הסכם זה כל זאת באופן -בעתיד וכן בכל הוצאות הכרוכות בכל הסיכונים והאחריות של היועץ על

 שענבל לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

ל חודש, היועץ יגיש לענבל לכ 10 -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אחת לכל חודש קלנדרי ולא יאוחר מה .8.6

בפורמט דיווח  כמות חוות דעתחשבונית עסקה או חשבון בגין החודש החולף, שצמוד אליו דיווח 

 שייקבע  על ידי ענבל. 

ישולם ליועץ  חשבונית עסקה,על ידי נציג ענבל, אליו תצורף  לעיל 8.6האמור בסעיף לאחר אישור  .8.7

ימים מיום אישור  45בתנאי תשלום של שוטף +  , וזאתלאחר ניכוי מס במקור כדין התשלום החודשי

 הגורם המקצועי בענבל את החשבונית. 
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 .תפעל החברה בהתאם לאישור ימציא לחברה אישור כדין בדבר פטור מניכוי במקור היועץ .8.8

למען הסר ספק, מודגש בזה, כי ענבל תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ הימנה, כל סכום  .8.9

מאת היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו/או חיובים שמקורם במיסוי המגיע לה 

והיטלי חובה החלים על  התמורה, ו/או נזק שהוא יגרום, אם יגרום, לענבל ו/או למדינה ו/או לצדדים 

 שלישיים כתוצאה מביצוע הסכם זה.

 קניין רוחני .9

 

", וכן כי work for hireתוצרי השירותים, ניתנים על בסיס "מוסכם בזה במפורש כי השירותים, וכן כל  .9.1

כל הזכויות, לרבות הזכות להגיש בקשות לפטנט ו/או מדגם, הזכות לפטנט ו/או למדגם, סודות 

מסחריים, סימני מסחר, זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין תעשייתי או רוחני כלשהן, לגבי המצאות 

ויות, פיתוחים, שיפורים, רעיונות ויישומים, מחקרים, מצגות, ו/או )כשירות פטנט או אחרות(, התקדמ

הרצאות, שהיועץ או מי מטעמו ימציא, יפתח, יהגה או שיגיע אליו באופן אחר, לבד או בשיתוף עם 

ו/או תוצרי השירותים, לרבות כל הזכויות  המבוקשים  אחרים, בקשר עם ו/או הנובעים מהשירותים

הנלווים להם ו/או המבוססים ו/או מכילים חלק מהם, ובכלל זה כל תיעוד נלווה בכל מוצר, ו/או פרסום 

באופן מלא ובלעדי לה (, תהיינה לקניינה הבלעדי של ענבל, ותהיינה שייכות "תוצרי השירותים")להלן: 

ת לנהוג בהן מנהג בעלים, לרבות ללא הגבלה, לפעול למימושן וה רשאייינלכל צורך ועניין באופן שתה

 מוותר על כל זכות כאמור.וחורן בכל העולם, והיועץ ממחה בזאת לענבל ומס

מתחייב לשתף פעולה עם ענבל בכל הקשור בביצוע האמור בסעיף זה, ליתן כל מידע ותיעוד ולחתום היועץ  .9.2

הסכם זה ובלא כל ה, וזאת גם לאחר סיום תקופת והמדינה על כל מסמך, הכול כפי שיתבקש ע"י ענבל

 תמורה.

כל זכות, קניינית או אחרת, בתוצרי יועץ פגוע בכלליות ההוראה דלעיל, מובהר בזאת כי אין למבלי ל .9.3

השירותים, ואסור לו להשתמש בהם לכל מטרה פרט למטרת קיום התחייבויותיו לענבל עפ"י הסכם זה. 

ן וסוג היועץ מצהיר ומתחייב בזה כי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו תביעות ו/או דרישות מכל מי

שהוא כלפי ענבל בכל עניין הנוגע או הנובע, במישרין או בעקיפין, לשירותים ו/או לתוצרי השירותים, 

 לבעלות בהם ו/או לזכויות הקניין הרוחני בהם.  

בתוצרי ה כל שימוש לפי שיקול דעת לעשות תזכאי אהענבל תמאשר ומתחייב בזה כי בנוסף היועץ  .9.4

שהוא וכל מטרה אחרת ולרבות הכנסת שינויים  גורםיתר להעבירם לכל נשוא הסכם זה ובין ה יםהשירות

וזאת בלי צורך לבקש הבלעדי  ןאחר לפי שיקול דעת שימושלעשות בהם כל  השירותים ו/אובמסמכי 

 ים.לכל תמורה או תוספת תמורה בגין שימוש זה בתוצרי השירות זכאייהיה שהיועץ ובלי מהיועץ רשות 

 ותבעלן תהיינה זכות בלעדית והלענבל והמדינה יל, מוצהר ומובהר בזאת כי אמור לעמהלגרוע  בלימ .9.5

היועץ על ידי  יערךישאו חוות דעת או נכס רוחני )לרבות פיסי או מדיה מגנטית( זכות היוצרים בכל מסמך 

 .התקשרות זו נשואבמהלך מתן השירות היועץ נתן על ידי ישי שירותאו בהסתמך על 

כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של האמור בסעיף זה, על  .9.6

 ההסכם.

 אחריות ושיפוי היועץ .10
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והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור בהסכם  יהיועץ מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד .10.1
מתן זה, וכי הוא מתחייב ליתן ולבצע את השירותים המבוקשים וכן כל פעולה אחרת הקשורה ב

השירותים המבוקשים, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בהסכם זה ובכפוף להוראות כל דין 
 וכל רשות מוסמכת.

או מי מטעמה, בגין נזק כלשהו כאמור לעיל, יפצה היועץ וישפה את ו/בכל מקרה של תביעה כנגד ענבל  .10.2
, על כל סכום בו יחויבו בשל או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, עם דרישתם הראשונהו/ענבל 

או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין מלוא הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, לרבות 
 הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. 

נבל תודיע ליועץ על הגשת תביעה ו/או דרישה כנגדה ותיתן לו, ככל שהדבר יתאפשר, אפשרות ע .10.3
 ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור. להצטרף להליכים המשפטיים,

האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של  .10.4
 ההסכם.

 

 ביטוח  .11
 

היועץ מתחייב לרכוש ולבצע את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת הקרן הפנימית לביטוחי 

מ כשהם כוללים את כל "מ ולהציגם לענבל חברה לביטוח בע"ענבל חברה לביטוח בעהממשלה בהנהלת 

 הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 
 ביטוח חבות המעבידים .11.1

  
 היועץ  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת .11.1.1

 ישראל והשטחים המוחזקים. 

 הביטוח.למקרה ולתקופת דולר ארה"ב  לעובד,  5,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .11.1.2

לביטוחי  הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית .11.1.3

 הממשלה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה לרבות מחלת מקצועית כלשהי כי הם נושאים

 בחבות מעביד כלשהו כלפי  מי עובדי היועץ.  

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .11.2
 

בביטוח אחריותו כלפי צד שלישי היועץ יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל  .11.2.1

 בגין נזקי גוף ורכוש  עקב פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 דולר ארה"ב.  250,000 –גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  .11.2.2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .11.2.3

ע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח ב .11.2.4

 הממשלה ככל שתחשב אחראית  למעשי ו/או מחדלי היועץ וכל הפועלים מטעמו. 

 אחריות מקצועית ביטוח .11.3
 

 היועץ יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית; .11.3.1

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של היועץ, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו   .11.3.2

ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, 

למתן שירותי אקטואריה בתחום תביעות נזיקין עבור  הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר
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אגף תביעות גוף בענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, 

 בהתאם למכרז והסכם עם ענבל חברה  לביטוח בע"מ.

 דולר ארה"ב;  250,000 –גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  .11.3.3

 ול את ההרחבות הבאות:הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכל .11.3.4

 
 מרמה ואי יושר של עובדים; .11.3.4.1
 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש או העיכוב עקב מקרה ביטוח; .11.3.4.2
 . אולם הביטוח לא יחול כלפי תביעות היועץCross  Liability -אחריות צולבת  .11.3.4.3

 כנגד ענבל חברה לביטוח בע"מ;
 חודשים; 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .11.3.4.4

 
לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הביטוח יורחב  .11.3.5

 הממשלה ככל  שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי היועץ וכל  הפועלים מטעמו.

 כללי .11.4
 

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:      
      

הפנימית  לשם המבוטח תתווסף כמבוטח נוסף: ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן .11.4.1

 לביטוחי הממשלה, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

 
 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם .11.4.2

יום לפחות במכתב רשום למנכ"ל ענבל חברה לביטוח  60ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  

 בע"מ. 

 השתתפות או חזרה כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, .11.4.3

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

היועץ  יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל  .11.4.4

 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 נקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על היועץ.ההשתתפויות העצמיות ה .11.4.5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים  .11.4.6

מ והביטוח  הינו בחזקת ביטוח ראשוני "ביטוח אחר, לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח בע

 במלוא הזכויות על פי הביטוח.המזכה 

ביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים העתקי פוליסות ה .11.4.7

 מ עד למועד חתימת ההסכם. "כאמור לעיל, יומצאו לענבל חברה לביטוח בע

מ וכל עוד "היועץ מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בע .11.4.8

כי פוליסות הביטוח  אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את  פוליסות הביטוח. היועץ מתחייב

מ בתוקף. היועץ  "תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם ענבל חברה לביטוח בע

מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור 

מ לכל המאוחר "חידושן לענבל חברה  לביטוח בעקיום ביטוחים בחתימת המבטח על 

 ני סיום תקופת הביטוח.   שבועיים לפ
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אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את היועץ מכל חובה החלה עליו על פי דין  ואין  .11.4.9

נימית לביטוחי לפרש את האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפ

 או סעד המוקנים לה על פי דין ועל  פי חוזה זה.הממשלה על כל זכות 

 (עצמאיקבלן  –יחסי מזמין מעביד ) -יחסי עובד  אי תחולת  .12

 

עצמאי, וכי לא יחולו בין קבלן  –היועץ מאשר ומצהיר כי היחסים בין הצדדים הינם יחסי מזמין  .12.1

 הצדדים, בשום פנים ואופן, יחסי עובד מעביד.

לאומי עבור עצמו את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לשלם היועץ מבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב  .12.2

וכל מס, היטל ו/או תשלום חובה אחר המגיע ו/או שיגיע על פי כל דין לכל גוף ו/או רשות, בקשר ו/או 

 בנוגע למתן השירותים המבוקשים לענבל ולביצוע הסכם זה.

לעיל מתחייב היועץ לשפות את ענבל ו/או מי מטעמה, עם דרישתם זה מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .12.3

ו הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מתביעה או דרישה שתוגש נגדם, ואשר הראשונה, בגין כל נזק א

או מי מעובדיו, שלוחיו וכיוצ"ב מעביד בין ענבל לבין היועץ  –תתבסס על קיומם כביכול של יחסי עובד 

 , בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים המבוקשים ו/או לביצוע הסכם זה.

גש תביעה ע"י היועץ או מי מטעמו כנגד ענבל ו/או , תומסיבה כלשהיאף האמור בסעיף זה ו-עלהיה ו .12.4

המדינה בגין כספים וזכויות מעבר לקבוע בהסכם זה, ובכלל זה כספים וזכויות הנובעים מיחסי עובד 

היועץ הינו עובד של ענבל יקבע על ידי רשות מוסמכת, לרבות על ידי גוף שיפוטי, כי מעביד, ו/או אם י

הוצאות נוספות מעבר  ענבלאי לזכויות כשל עובד, או אם תחולנה על זכהוא , או כי ו/או של המדינה

במהלך תקופת היועץ לבין  המעביד בינ-לאמור בהסכם זה, הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד

  פי הסכם זה,  יחולו ההוראות הבאות:-ההתקשרות על

מופחתת מתחילת ההתקשרות שבין הצדדים תבוא תמורה ליועץ במקום התמורה ששולמה  .12.4.1

כזכאי אך  ,במקרה כזה היועץ,ויראו את מהתמורה ששולמה בפועל,   40% של )ברוטו( בשיעור

ורק לתמורה המופחתת )ברוטו( רטרואקטיבית ממועד תחילת ההתקשרות שבין הצדדים )קרי, 

 מהתמורה אשר שולמה בפועל(. 60%לתמורה בת 

לת ההתקשרות ואשר שולם מעל כל סכום ששולם ממועד תחי לענבליהיה להחזיר היועץ על  .12.4.2

 –לעניין סעיף זה , וזאת בצמוד למדד המחירים לצרכן )("ההפרש")להלן:  לתמורה המופחתת

: המדד הידוע במועד ההחזר "המדד החדש": המדד הידוע במועד כל תשלום; "מדד הבסיס"

כדין פיצוי  דינו של ההפרש הינו גם לשנה.  4%בפועל( ועם הפרשי ריבית חודשית צמודה בשיעור 

מוסכם וקבוע מראש ושיעורו נראה לצדדים כשיעור פיצוי סביר בגין הנזק שאותו ניתן לצפות 

פי כל -במועד חתימת הסכם זה והוא אינו ממצה את זכויותיה וסעדיה שיעמדו לזכות ענבל על

 דין כנגד היועץ בגין הגשת תביעה כאמור לעיל.

לקזז סכומים עודפים אלה כנגד כל סכום  תיה רשאיהת מבלי לגורע מכל זכות העומדת לה, ענבל .12.4.3

כן, ענבל תהיה רשאית לקזז מכל סכום, כל סכום -ו. כמואו למי שיבוא מכוחליועץ  השיגיע ממנ

שהיועץ יהיה חייב לה, לרבות ניכויי חובה חוקיים והוצאות  החלים ו/או שיחולו על ענבל כתוצאה 

ממתן השירותים המבוקשים והפיצוי נשוא  מהסכם זה ולרבות הנזק שנגרם לחברה כתוצאה

 סעיף זה.
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בחתימתו על הסכם זה נותן ו/או מאשר היועץ הוראה בלתי חוזרת לענבל לביצוע קיזוז כאמור  .12.4.4

 לעיל.

האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של  .12.5

 ההסכם.

 

 וחובות איסור הסבת זכויות  .13

 

אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או היועץ מוסכם בזה במפורש ובמודגש כי  .13.1

חובותיו על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן לאחר/ים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא בכפוף 

 בכתב ומראש. להסכמת ענבל

ביצוע השירותים המבוקשים ו/או מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היועץ אינו רשאי למסור לאחר/ים את  .13.2

כל חלק מהם, ו/או למסור לאחר/ים כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים המבוקשים, 

 אלא בהסכמת ענבל מראש ובכתב. 

, בכפוף לאישור מוסכם בזה במפורש ובמודגש כי בכל מקרה בו תסכים ענבלמבלי לפגוע באמור לעיל,  .13.3

קשים ו/או כל חלק מהם, ייעזר היועץ באדם אחר מטעמו )לרבות כי במתן השירותים המבוהמדינה, 

כוח עזר כלשהו(, תותנה הסכמתה של ענבל הן באישור זהותו, בכתב ומראש, של אותו אדם וכן בכך 

שכל אדם כאמור יוחתם, מראש ובכתב, על התחייבות לסודיות וכן על התחייבויות נוספות כאמור 

 בהסכם זה.

ור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של היועץ כלפי ענבל למתן השירותים למען הסר ספק אין באמ .13.4

 המבוקשים ולביצוע כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה.

היועץ בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על פי כל  .13.5

 המועסק על ידו.לאדם  דין 

 ף זה, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.האמור בסעי - תניה יסודית .13.6

 
 

 הקניין על והגנה, עניינים ניגוד העדרסודיות,  .14

 

יהיה בגדר סוד מקצועי, למעט מידע והמדינה היועץ מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו מענבל  .14.1

כי פורסם ברבים והיה ידוע לכל ו/או מידע שהיה ידוע למציע טרם התקשרותו בהסכם  הוכחפומבי ש

 זאת וכלצו של רשות מוסמכת, ע"פ זה ו/או מידע אשר המציע נדרש לגלותו ע"פ על פי כל דין ו/או 

 .ובכתב מראש לענבל כך על הודעה למתן בכפוף

היועץ מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין, לענבל  .14.2

ו/או  , שיגיעו ו/או הגיעו אליו מענבלעמהלמי מטעמה ו/או לגופים הקשורים המדינה ו/או ו/או 

ולרבות בקשר להסכם זה ו/או למתן השירותים המבוקשים על פיו,  מהמדינה ו/או מצדדים שלישיים

ולא למסור כל ידיעה ו/או  ("מידע"או "המידע" )יכונו להלן ביחד: סודות מקצועיים כאמור לעיל 

היועץ מאשר כי  .נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל מראש ובכתב

 ענבל מסרה לו כי היא רואה חשיבות רבה ומיוחדת בשמירה על סודיות המידע. 
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ידיעות ומידע חשה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, מובהר כי "המידע" כולל גם לצורך המ .14.3

תוך כדי ו/או  היועץ או מי מטעמו ו/או שיגיעו לידיעת למי מטעמו ויועץ אל ושנמסרו ו/או שיימסר

מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל ולרבות  לפעילותה,ו, לעסקיה ענבל, בקשר למתן השירותיםעקב 

, פיתוחים םלמוצרי רמידע עסקי, פיננסי, מקצועי, טכני, טכנולוגי, מסחרי וכלכלי וכולל מידע בקש

התקשרויות, שיטות שיווק, ומידע של צדדים שלישיים  ם, לקוחות, ספקים,מצאות, תוכניות, נהליהו

 אשר נמסר לענבל ו/או למדינה לצורך ביצוע השירותים. 

דיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף, כל מידע היועץ מתחייב לא להעביר, לא להו .14.4

כאמור, ולא לעשות בו שימוש במשך תקופת ההסכם, או בכל עת שהיא בעתיד )להוציא שימוש במידע 

 ככל שיידרש לצורך ביצוע הסכם זה(.

בחינתה של היועץ מאשר כי ידוע לו כי המידע הינו רכושה של ענבל, וכי הוא בעל ערך רב לענבל, וכי מ .14.5

ענבל המידע כולו הינו בגדר סוד מסחרי ו/או מידע סודי וחיוני לניהול עסקיה. היועץ מאשר כי חשיפתו 

לאחרים של המידע, כולו או חלקו, ו/או שימוש על ידי אחר במידע כולו או חלקו, הכל בכל הקשר 

זקים כבדים ישירים ובכל נושא למעט לצורך ביצוע השירותים לתועלתה של ענבל, יגרום לענבל לנ

 ועקיפים, חלקם בלתי הפיכים, לרבות פגיעה במוניטין. 

לאור ערכו וחשיבותו של המידע לענבל ובפרט חשיבות שמירתו בסוד ו/או תפקידו של היועץ ולאור  .14.6

ביועץ ו/או לצורך הבטחת  ןעל ידו לענבל ו/או לאור האמון אשר יינת ומהות השירותים אשר יינתנ

ועל האינטרסים הלגיטימיים של ענבל ו/או לאור הנזק העלול להיגרם  ןעל הקנייההגנה על המידע 

 לענבל ו/או לאור התמורה המשולמת ליועץ בהסכם זה, מתחייב בזאת היועץ :

של היועץ, מוסכם בזאת כי במידה ויקבע על ידי  ומבלי שהדבר יהווה הצדקה להפרת התחייבויותי .14.7

עיף זה, הרי שבנוסף לכל סעד לו תהא ענבל זכאית על פי דין, ענבל כי היועץ הפר את מי מהוראות ס

 יחולו ההוראות הבאות )במצטבר(:

היועץ ישלם לענבל מיד עם דרישתה הראשונה לכך פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך השווה  .14.7.1

 לארבעה חודשי עבודה בממוצע בתקופת העסקתו. 

ץ מכל מקור שהוא ומכל עילה ענבל תהא רשאית לעכב ו/או לקזז כל סכום שהיא תחוב ליוע .14.7.2

 שהיא עד לתשלום הפיצוי המוסכם האמור לעיל.

היועץ נותן בזאת את הסכמתו כי ענבל, אם תרצה בכך לפי שיקול דעתה, תהא זכאית לקבל  .14.7.3

מבית המשפט המוסמך צו קבוע למניעת או הגבלת פעולותיו של היועץ או של צדדים 

 או הנובע מכך.  והיועץ את התחייבויותי שלישיים ביחס ליועץ, בכל הנוגע להפרתו של

היועץ מצהיר שידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר, עבירה לפי פרק  .14.8

 .1977 –ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

צעי מתאים שיש ברשותו מבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין ינקוט היועץ בכל אמ .14.9

כדי לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על ידו בקשר לשירותים ולהסכם זה וכדי 

כן יציית היועץ לכל דרישה כמו למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת בכתב ומראש. 

ל ידו. במקרה של תקלה בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו עוהמדינה סבירה של ענבל 

 כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על כך היועץ לענבל מיד עם אירועה.
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למען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבותו של היועץ לסודיות כאמור תחול הן במשך כל תקופת הסכם  .14.10

ם עובדיהעל או /והן בכל עת שהיא בעתיד, ללא מגבלת זמן עליו וותקופות ההארכה, ככל שיהיו, 

היועץ מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא יהיה לו במהלך  .מטעמו, במידה ויאושרו כאלו בהתאם להסכם

תקופת מתן השירותים המבוקשים, ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל 

ניגוד עניינים או של זה לא יהיה לו עם גורם כלשהו, קשר עסקי או אחר העלול להעמידו במצב של 

 .םחשש לניגוד ענייני

היועץ מתחייב להודיע לענבל ולמדינה  על  כל מצב  של ניגוד עניינים או של חשש לניגוד עניינים מיד  .14.11

עם היוודע הנתון או המצב שעשוי להעמידו בניגוד עניינים או החשש לניגוד עניינים. היועץ יימנע 

 הוד עניינים עד לקבלת התייחסות ענבל והמדינה, ומשנתקבלמלבצע כל פעולה העלולה להעמידו בניג

 לפעול בהתאם להודעת ענבל והמדינה. -התייחסות כאמור

היועץ יהיה מנוע מלייעץ בכל נושא שהוא או להיות מועסק או לשמש נושא משרה אצל גורם שהוא  .14.12

ץ לענבל או המדינה נוגע לסוגיות שבהן ייעבצד לסכסוך משפטי או אחר, מול ענבל או מול המדינה, 

 24-בהן בהיותו מועסק לפי הסכם זה, כל עוד הסכסוך תלוי ועומד, אך לא יותר מ  או שהיה מעורב

ידי ענבל או המדינה, והכל אלא אם כן קיבל אישור מראש ובכתב מאת -חודשים מתום העסקתו על

ל משרד האוצר ועם סגן החשב הכללי הממונה על מיזמים, שיתייעץ לעניין זה עם היועץ המשפטי ש

 מנהלת אגף הפרויקטים בענבל.

( עומד בנוסף "עניינים ניגוד"הסדר כל האמור בנוגע להעדר ניגוד עניינים בסעיפים לעיל  )להלן :  .14.13

להסכם זה, ובכל מקרה  1 נספחחלק מ "נספח תצהירים"  אשר מהווה  –להזמנה  'א נספחלאמור ב

 של סתירה ביניהם, יגבר הנוסח שבהסכם זה.

האמור בסעיף זה, על כל סעיפי השמנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב  - תניה יסודית .14.14

 כהפרה יסודית של ההסכם.

 קיזוז .15

 
ענבל תהיה רשאית לקזז מכל מבלי לפגוע באמור לעיל בכל הנוגע לזכות הקיזוז, מובהר בזאת שוב כי  

 פי הסכם זה, כל סכום אשר היועץ -סכום שהיא תחוב ליועץ בקשר למתן השירותים המבוקשים על

 מכל סיבה שהיא. יהיה חייב לה 

 יסודיתת והפר .16

 

מבלי לגרוע באמור בכל דין, הפר היועץ את ההסכם בהפרה יסודית ו/או הפר את ההסכם בהפרה  .16.1

ימי עבודה ממועד דרישתה בכתב של ענבל, תהיה רשאית  5שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך 

לנקוט באחד או יותר מהאמצעים שיפורטו להלן, וזאת מבלי לגרום ענבל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

 פקיעתו של ההסכם:ל

, כולם או ם המבוקשיםשירותיה, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך מתן מידיתלהפסיק  .16.1.1

 .חלקם

 עוץ, דרך קבע או באופן ארעי.יאחר על מנת להשלים את שירותי היהיועץ ביועץ להחליף את  .16.1.2
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)להלן: את הוצאותיה במקרים האמורים היועץ מאת ו/או לקזז  תהא זכאית לגבות ענבל .16.1.3

כולל מע"מ מהוצאות  15%של  לעיל בתוספת הוצאות מנהליות בשיעור"( ההפרה הוצאות"

 ההפרה.

על פי סעיף זה אינה מביאה את ההסכם לידי גמר ואינה  ענבללמען הסר ספק, מוצהר בזאת, כי פעולת  .16.2

 על פי הסכם זה. ומהתחייבויותיהיועץ משחררת את 

לבטל הסכם  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,רשאית הא ענבלת, לעיל מבלי לגרוע מן האמור, ובנוסף לאמור .16.3

מבלי ללא צורך במתן התראה כלשהי וליועץ, , ע"י מתן הודעה בכתב בחלקוזה מיד, במלואו או 

, בקרות הוזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף שיעמוד לזכות, תשלום פיצוי כלשהוב שתחויב

 אחד מהמקרים הבאים:

 . היועץהפרה יסודית של ההסכם ע"י  .16.3.1

 .עבירה שיש עמה קלוןהיועץ נחשד בביצוע  .16.3.2

 ו או בקשה לפשיטת רגל.בקשה לפירוק או בקשה להסדר עם נושיהיועץ או על ידו הוגשה כנגד  .16.3.3

של היועץ ו/או על כספים המגיעים ליועץ מענבל והמוחזקים ע"י ענבל הוטל עיקול על רכוש  .16.3.4

 .יום 14והעיקול לא הוסר תוך 

 סטייה או ויתור מתנאי ההסכם .17

 
הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא 

 ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

 ויתור על זכויות .18

לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה במקרה 
 מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.

 חתימת הצדדים .19

 
כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני 

 הצדדים והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

 שונות .20
 

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  - מסמכי ההסכם .20.1

במלואו, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או 

 בע"פ, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

 .מנהל אגף הפרויקטים ו/או מי מטעמם -והסמנכ"ל נציגי ענבל לצורך הסכם זה הם: המנכ"ל,  .20.2

 .של הודעה ליועץ בדרךבכל עת וזאת  את נציגהלהחליף  תהיה רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ענבל .20.3

 כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה - משלוח הודעות .20.4

שעות מעת שנמסרה  72לעיל תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

 למשלוח בדואר רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

בתי המשפט המוסמכים לדון בהסכם זה והסמכות מקומית בכל עניין הנוגע להסכם זה יידון אך ורק  .20.5

 יפו.-אביב-עיר תלבבתי המשפט המוסמכים של אזור המרכז או ה
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 תנאי מתלה להסכם  .21
 

הסכם זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי אחרון מורשי החתימה של ענבל, ולאחר ובכפוף לקבלת אישור 
 תקציבי לביצועו .

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

 תאריך: _________________
 
 
  ___________________     _____________________ 

 היועץ                    ענבל                  

 
 שם:_____________________

 תפקיד:___________________

 חתימה:___________________

 

 שם:_____________________

 תפקיד:___________________

  חתימה:___________________
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 ביטוחים קיום אישור  -2נספח 
 
 

 לכבוד 
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ 
 

 א.ג.נ.,
  

 יםביטוח קיוםאישור :  הנדון                                            
 

 למבוטחנו _______________________________)להלן "היועץ"(  הננו מאשרים בזה כי ערכנו
 

 למתן שירותי בקשר  ________________לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום 
כמנהלת הקרן הפנימית  אקטואריה בתחום תביעות נזיקין עבור אגף תביעות גוף בענבל חברה לביטוח בע"מ

 את הביטוחים המפורטים להלן: לביטוחי הממשלה, בהתאם למכרז ולהסכם עם ענבל חברה לביטוח בע"מ,
 

 ביטוח חבות המעבידים
 
 . אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים. 1

     
 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 5,000,000. גבולות האחריות לא יפחתו מסך  סך 2
 
 . הביטוח מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה היה 3

 ונטען לעניין קרות  תאונת עבודה לרבות  מחלת מקצועית כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהי     
 כלפי מי מעובדי היועץ.    
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
       

 כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל ביטוח אחריות . אחריותו החוקית ב1
 מי  מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. תחו    
 
 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  )שנה(.  250,000.  גבולות האחריות שלא יפחתו מסך   2
 
 (.CROSS LIABILITY. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת )3
 
 משלה ככל . הביטוח מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי המ4

 שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי היועץ וכל הפועלים מטעמו.     
                                                                                       -   4   - 

 
 ביטוח אחריות מקצועית

 
 כל הפועלים מטעמו  ואשר .  הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של היועץ, עובדיו ובגין 1

 אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית      
 למתן שירותי אקטואריה בתחום תביעות נזיקין עבור אגף תביעות גוף בענבל שנעשו בתום לב, בקשר      
 משלה, בהתאם למכרז והסכם עם ענבל חברה  כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי המ חברה לביטוח בע"מ     
 לביטוח בע"מ;     

 
 דולר ארה"ב;     250,000.  גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( לא יפחת מ 2
 
 .   הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:3
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 מרמה אי יושר של עובדים;  -      
 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; -      
 אולם הביטוח לא יחול כלפי תביעות היועץ כנגד ענבל; Cross  Liability -אחריות צולבת  -      
 חודשים; 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -      

 
 ת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ככל .  הביטוח מורחב לשפות את  ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהל4

 שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי היועץ, עובדיו וכל הפועלים מטעמו.     
 

 כללי
 

 בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:
  
 כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי  ענבל חברה לביטוח בע"מ .  לשם המבוטח התווספה כמבוטח נוסף: 1

 פוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.בכ הממשלה,     
 
 .  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על 2

  282מ, ת.ד. "יום לפחות במכתב רשום למנכ"ל ענבל חברה לביטוח בע  60ידינו הודעה מוקדמת של       
 .7015103נתב"ג מיקוד      

 
 מ  "ים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי ענבל חברה לביטוח בע.  אנו מוותר3

 ועובדיה,  ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת  זדון.     
 
 .  היועץ  אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות המוטלות 4

 על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.     
 
 .  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על היועץ.5
    
 .  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים 6

 ביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה      
 במלוא הזכויות על פי הביטוח.     

             
 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

 
 

 בכבוד רב,                                                                                           
                                                                   

                                                                    ___________________________ 
 חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח                  תאריך______________      

 


