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.  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 מענה
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 - "כללי" :1 פרק -

 כללי .1

 ,מנהלת את הקרן הפנימית התחומיםשאר  ביןו ,ענבל הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל

כיסוי ביטוחי ושירותים פיננסים  ,הביטוח העצמי של ממשלת ישראל. כן מספקת ענבל שירותי ייעוץ השהינ

 ומשמשת כזרוע ביצועית של הממשלה במגוון פעילויות ביטוחיות שבשליטתה עבור ממשלת ישראל והגופים

  ופיננסיות.

 

 מטרת ההזמנה .1.1

 

 כללי -מטרת ההזמנה .1.1.1

 מתן על אמונה היא, הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן כמנהלת ענבל של  תפקידה  במסגרת

 הציוד למגווןביטוחי  כיסוי מתן על וכן באחזקתה או הממשלה שבבעלות למבניםביטוחי  כיסוי

 .ייחודי ציודלרבות  ,השונות הממשלתיות היחידות של ובאחזקתן שבבעלותן והתכולה

הערכות  צורךלרכוש , ענבל זקוקה לשירותי שמאות הביטוחי כחלק ממתן שירותי הכיסוי

 ת.ות כלליושונות בתחומים כאמור, הן מבחינת נזקים והן מבחינת הערכות ביטוחי

 הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלתכ מ"בע לביטוח חברה ענבלבזאת  פונהכך  לצורך

למתן  הצעות לקבלת בהזמנה(, בהתאמה" הפנימית הקרן" - ו" המזמינה" או/ו" ענבל: "להלן)

 הרכוש בתחוםובקרה  ייעוץ שירותי ולמתן( אלמנטארי) הרכוש בתחום שמאות שירותי

 . להלן.1.1.2כמפורט בסעיף הכל , (אלמנטארי)

 לשתי קטגוריותחלוקה  .1.1.2

 

 במסגרת הליך זה תבחר המזמינה זוכים בשתי קטגוריות כדלהלן: .1.1.2.1

תחת  -(אלמנטריהרכוש )לשירותי שמאות בתחום  - 1מס'  קטגוריה .1.1.2.1.1

למתן שירותי שמאות בתחום  המציעים הזוכיםידרשו  קטגוריה זו

)מכאן ולהלן:  מטה בהתאם לפריסה הארצית המפורטת ,האלמנטארי

 . "(שמאי רכוש"

תחת קטגוריה  -בתחום האלמנטריובקרה שירותי ייעוץ  -  2מס'  קטגוריה .1.1.2.1.2

מכאן ) האלמנטארי בתחוםובקרה  ייעוץ שירותי למתן הצעות יוגשו זו

 "(.שמאי יועץולהלן: "

תנאי הסף וכן אמות המידה והמשקולות לבחירת  ,התמורההשירותים המבוקשים,  .1.1.2.2

 , ויהיו מפורטים להלן בנפרדלגבי כל קטגוריה ייחודייםההצעות הזוכות הינם 

  . , בהתאמה5-ו 4 ,3, 2במסגרת פרקים 
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רכוש בקטגוריה מס'  למתן שירותי שמאות הגיש הצעהש מציערק כי  בזאת מובהר .1.1.2.3

 מציע, זאת עם יחד .2ובקרה בקטגוריה מס' ייעוץ יכול להגיש הצעה למתן שירותי  1

 להגיש הצעה למתן שירותי ייעוץ חייב לא רכוששיגיש הצעה למתן שירותי שמאות 

של הזמנה זו, לרבות תנאי הסף  2חייב לעמוד בדרישות קטגוריה מס'  ולא ובקרה

 .להלן 5.2-. ו4.2 בפרקים, כפי שיפורטו 2ואמות המידה שנקבעו לקטגוריה מס' 

 מציערק אם התיבחנה  2תחת קטגוריה מס' למתן שירותי ייעוץ  ותהצעכי  מובהרכן  .1.1.2.4

    .1קטגוריה מס' תחת  אלמנטארי שמאות בתחום שמאי להיות נבחר המגיש

, למזמינה שמורה הזכות למנות 2מס'  לא נבחר שמאי יועץ במסגרת קטגוריהבמידה ו .1.1.2.5

רשימת  לרבות מתוך, שמאי יועץ הן באמצעות הליך נפרד מכל סוג וככל שיראה לה

הכל לפי שיקול דעתה ווהן בכל אמצעי אחר,  1המציעים הזוכים בקטגוריה מספר 

 הבלעדי. 

 הגדרות. 1.2

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו: 

רכוש  שמאי

 המציע/או ו

 בתחום הרכוש /תהעוסקשותפות ו/או חברה ו/או עמותה ו/או עוסק מורשה 

 /התוהצע /ההגיש אשרלהלן ו. 4.2בפרק  כמפורטבתנאי הסף  /תעומדה )אלמנטארי(

 (."ההצעה"במסגרת ההליך האמור )להלן: 

וועדת 

 המכרזים

 המכרזים של ענבל. תעדוו

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  ההזמנה

 השירותים

 המבוקשים

 .זו להזמנה 2מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה כמפורט בפרק 

בתנאי הסף העומד  שהוא בעלים של משרד שמאות או שותף שווה בו, רכוש שמאי יועץ שמאי 

זכה בקטגוריה  להלן ואשר .4.3פרק  בתנאי הסף של בנוסףו .4.2בפרק כמפורט 

 .ה יהראשונה והגיש הצעתו גם במסגרת הקטגוריה השני

המציע/ים 

 הזוכה/ים

המצ"ב והמסומן  הסכםהוענבל חתמה עמו/ם על  זהמציע/ים שהצעתו/ם זכתה בהליך 

 להזמנה.  נספח ד'גם על  – 2, ולגבי המציע הזוכה בקטגוריה מס' הזמנהל 'גנספח כ

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

 לרבות מצב חירום שהוכרז על ידי ענבל 

  www.inbal.co.il:כתובתו אשר ענבל של האינטרנט אתר ענבל אתר
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 רפרנט

 אחראי

/פרויקט נזק תבתביעעל הטיפול   המקצועי מטעם הקרן הפנימית, האחראי  הנציג

מהווה הגורם  הרפרנט .בתחום זה התשלומיםביצוע על  כןבתחום הרכוש ומסוים 

 הישיר שמש איש הקשריו בענבל כל החומר הרלוונטי לתביעה/פרויקטאת  המרכז

, וזאת בכל ומול היחידות הממשלתיותהמציע/ים הזוכים מטעם הקרן הפנימית מול 

 נתנו מתוקף הליך זה. ישירותים שיבהנובע והקשור 

אחראי 

 מקצועי

 מטעם ענבל

 וז התקשרותלצורך ביצוע  האו כל מי שימונה מטעמ/ו אגף תביעות רכב ורכוש מנהלת

 ./יםהזוכה /יםותפעול העבודה השוטפת מול המציע

על  תאחראי

ההליך 

 המכרזי

 מטעם ענבל

 עו"ד תהל צוק

 לוח זמנים להליך. 1.3

 זמנים לוחות תאריך

 ההליךמועד פרסום  21.12.2016

 מועד אחרון לשאלות הבהרה  31.12.2015

 ההבהרה שאלות על ענבל לתשובות אחרון מועד 7.1.2016

 מועד פתיחת תיבת ההצעות  10.1.2016

  21.1.2016  

13:00בשעה   

 מועד אחרון להגשת ההצעות 

מהמועד האחרון  ימים 120 

נתונה להגשת ההצעות. למזמינה 

אופציה להארכת תוקף ההצעה ה

 נוספים.  ימים 90-ב

 תוקף ההצעה 

לעיל,  המפורטיםהמזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים . 1.3.1

 כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. מהמצעים, ולא תהיה למי ענבל באתר למציעים פורסםבהודעה שת
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 פרסום מסמכי ההליך  .1.4

מועדים ו/או הבהרות ו/או תיקונים  עדכונייפורסמו באתר ענבל. במידה ויהיו  מכרזמסמכי ה .1.4.1

ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל ואת  ענבל, יפורסמו השינויים באתר מכרזה במסגרת 

 המציעים.

 

 ענבל לאתר להיכנס ,המכרז משלבי שלב ובכל ,הצעתו הגשת טרם ,החובה חלה המציע על .1.4.2

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

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

 .להיפסל עלולה הצעתו

 הקשר שתא .1.5

ערבה, קריית ה: רחוב הכתובת אשר, ד תהל צוק"עו נהזה הי להליךהקשר מטעם ענבל בכל הקשור  אשת

תעשה  פנייה כל. inbal.co.il2015._09mimichraz@, כתובת דואר אלקטרוני: 70100שדה התעופה, נתב"ג 

 .03-9778767בכתב לכתובת זו ו/או טלפונית למספר הטלפון כדלקמן: 

 נוהל העברת שאלות ובירורים .1.6

 וזאת ,לעיל כמצוין הקשר לאשת האלקטרוני הדואר באמצעות בכתב תוגשנה המציעים שאלות .1.6.1

 התשובות תפרסם ענבל לעיל. .1.3 בסעיף בטבלה כמפורט הבהרה לשאלות האחרון למועד עד

 .ענבל באתר ויהיו במידה ההבהרה לשאלות

 אשר תשובה או/ו תוספת או/ו עדכון או/ו תיקון או/ו שינוי או/ו הבהרה רק כיבזאת מובהר .1.6.2

 .והמציעים ענבל את משפטית תחייבנה בכתב ענבל י"ע ייערכו

 מסירת ההצעות   .1.7

מצאת הנ מכרזיםה תיבתלהלן, במעטפה חתומה ל 6כמוגדר בפרק  ,יש למסור את ההצעות למכרז זה

(, בשעות וחג ה' )למעט ערבי חג-רחוב הערבה, קריית שדה התעופה, בימים א'במשרדי המזמינה בבית ענבל, 

"המועד האחרון )להלן:  18:00בשעה יאוחר מהמועד האחרון שהוגדר לקבלת הצעות  , לא9:00-18:00

 "(. להגשת ההצעות

 תידונה ולא תתקבלנה לא ,לעיל שנקבעו והשעה למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש

 "(.התקנות" )להלן: 1993-תשנ"גה המכרזים, חובת לתקנות )ב(20 משנה תקנת להוראות בהתאם

 העדר חובה לקבל הצעה כלשהי .1.8

המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל עם כל אחד 

לקבלת השירותים עם כל  הסכםמהמציעים, או חלק מהם, משא ומתן בנפרד ו/או במקובץ ו/או להתקשר ב

גורם שתמצא לנכון, ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לפצל את ההתקשרות בין מציעים 

mailto:michrazim_09.2015@inbal.co.il
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זאת  וכלשונים ו/או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה, וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון, 

אף  על '.וכוב שינוי מדיניות/נהלים בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית/מערכתית/אחרת לכך ו/או עק

באמצעות  התקשרל ענבל , בכוונת. להלן2.2-. ו2.1ולאמור בפרקים  בכפוף לצרכי המזמינהוהאמור לעיל, 

 הפריסהפי ל (יםי)שירותי שמאות אלמנטאר 1בקטגוריה מס'  זוכים מציעים שבעה עםההליך האמור 

, ללא זיקה שמאי יועץ – 2להלן, וכן עם זוכה אחד תחת קטגוריה מס' . 1.9.1המפורטת בסעיף  הגאוגרפית

 . גיאוגרפית

 פריסה גיאוגרפית .1.9

 מציעים )שבעה( 7 עם 1'מס קטגוריה תחת המכרזי ההליך באמצעות להתקשר ענבל בכוונתכאמור לעיל, 

 :הבאה הגיאוגרפית הפריסה לפי זוכים

מספר השמאים/ משרדי שמאות  אזור

 הדרוש

 3 והמרכז תל אביב

 1 וסביבתה ירושלים

 2 והצפון וסביבותיה חיפה

 1 דרום לרבות אילת והערבה

 גיאוגרפית לחלוקה ו/או מסוים זוכים מציעים למספר מתחייבת אינה המזמינה כי מובהר זאת עם יחד .1.9.1

  לאחריו. והן ההסכם על החתימה בטרם הן ,בלבד שיקוליהלו לצרכיה בהתאם ייקבע והמספר מסוימת

 אזורים לפצל ו/או לאחד ו/או לגרוע ו/או הזוכים המציעים מספר את להגדיל הזכות שמורה למזמינה .1.9.2

 .הבלעדי דעתה לשיקול ובהתאם לצרכיה בהתאם וזאת

 ממוקם/מים היכן התצהירים( )נספח א' בנספח 1 טופס מסגרתב להצהיר הזוכה המציע על .1.9.3

   לעיל. המפורטים האזורים לפי המשרד לסיווג בהתאם תיבחן שהצעתו לו ידוע וכי משרדו/משרדיו,

לעיל, הקצאת השמאים שיעשה בהתאם לחלוקה הגיאוגרפית בקטגוריה זו על אף שהליך הבחירה  .1.9.4

משמעות הגשת הצעה הינה מובהר ומודגש כי בהתאם לכך . הזוכים בהליך תהא בפריסה כלל ארצית

 .להעניק שירותים בכל האזורים גם יחדהמציע ת נכונו

 הזכות שמורה למזמינה כי וכן משרדו מצוי שבו לאזור שמאי להקצאת עדיפות תיתן המזמינה כי מובהר .1.9.5

  .אחראזור בשמשרדו נמצא להקצות אחוז מסוים מההקצאות באזור מסוים לשמאי 

 או/ו ענבל י"ע שייקבע אחר סכום כל או ₪ 200,000 על העולה בסכום בנזקים לטיפול הנוגע בכל כי מובהר .1.9.6

 בבחירת רחב דעת משיקול ענבל תהנה /מסווגותיוחדותמ יחידות של נזקים ו/או אחרים מיוחדים נזקים
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 לאזור זיקה ללא וזאת ,זה בהליך המפורטות המידה אמות לפי שהתקבל הניקוד בסיס על לרבות ,השמאי

   .בפועל הנזק התרחש שבו הגיאוגרפי

 אינו והמציע, הצעתו הגשת לשם למציע נמסרים והם המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל. 1.10

 .כלשהי אחרת למטרה בהם להשתמש או בהם לעיין לאחר לאפשר, לאחר להעבירם, לצלמם, להעתיקם רשאי

 

 ביועצים  להיעזר(, חייבת לא אך) רשאית תהיה אשר, ענבל ידי על תתבצע הזוכים ובחירת ההצעות בדיקת .1.11

 .כך לשם מטעמה חיצוניים ומומחים
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 - המבוקשים השירותים :2 פרק -

 . כללי2.1

' ג  כנספח המצורף הסכםב לרבות, על נספחיו זה מכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי .2.1.1

 הינם הנדרשים השירותים, )הסכם שמאי רכוש( ובהסכם המצורף כנספח ד' להזמנה )הסכם שמאי יועץ( להזמנה

 השירותים" או/ו" השירותים: "להלן) מצטבר באופןהיות מסוגל לספק את כולם ל המציע ועל כדלקמן

 "(.המבוקשים

 לעיל.  1להלן יפורטו השירותים המבוקשים בכל אחת משתי הקטגוריות כפי שהוגדרו בפרק . 2.1.2

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו, והשירותים המבוקשים . 2.1.3

 ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. יינתנו בהתאם לצרכיה של המזמינה

 אלא/ת, אחר משרד או חברה באמצעות השירותים את לספק/או ו להחליף ראשי יהיה לא הזוכה המציע. 2.1.4

 .בעצמה המכרז תנאי בכל תעמוד המוצעת שהחברה ובלבד, ובכתב מראש ענבל בהסכמת

הזוכה מתחייב לקיים את כל החוקים, התקנות, התקנים והוראות השעה הקשורים לביצוע  מציעה.2.1.5

 השירותים המבוקשים המפורטים בהליך זה. 

 מתן שירותי שמאות בתחום הרכוש )אלמנטארי( – 1. השירותים המבוקשים תחת קטגוריה מס' 2.2

 כללי . 2.2.1

 ו" המזמינה" או/ו" ענבל: "להלן) הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת ,מ"בע לביטוח חברה ענבל. 2.2.1.1

(  ותכולה מבנה) רכוש שמאות שירותי למתן הצעות לקבלת בהזמנה בזאת פונה(, בהתאמה" הפנימית הקרן" -

 הזמנה במסמכי בהמשך שיפורטו כפי אחריות ובגבולות בהיקף והכל 09/2015 שמספרו פומבי במכרז, ענבל עבור

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

, הנזק בדיקת, האירוע למקום פיזית הגעה השאר בין הכולל רכוש שמאות שירותי לתת המציע על. 2.2.1.2

 שמאי ח"דו העברת, ביניים עדכוני, הנזק שיקום על ובקרה הנזק, פיקוח ליווי, הנזק על ראשונה הודעה העברת

 ,הנזק כינוןחשבוניות שהוגשו לאחר  בגיןלדו"ח השמאי  תוספות ,לתביעה רלוונטי חומר וכל תמונות לרבות

, ובהתאם למפורט מתן עדות בבית משפט במידת הצורך,  והכל בכמות ובמועדים כשם שיידרש ע"י המזמינה

 .ג' להסכם ההתקשרות )נספח ג' להזמנה זו(לנוהל העבודה עם ענבל המצורף כנספח 

שירות רלוונטי נוסף למתן השירותים המבוקשים, לרבות צמצום ו/או הרחבה של  על המציע לספק כל. 2.2.1.3

 .והכל בכפוף לצרכי ענבל ולשיקול דעתה הבלעדי מהמציעהיקף השירותים המבוקשים 

 כל ידי על השירותיםמבלי לגרוע מן האמור מובהר כי באזורים לגביהם נבחר יותר משמאי אחד יינתנו . 2.2.1.4

 לב בשיםלרבות שיקולי שירות ומקצועיות ו דעתה ולשיקול ענבל לצרכי בכפוף, ירוגיןלס מהשמאים אחד

 תיעשה סעיף לפי העבודה שהקצאת מתחייבת אינה המזמינה כי מובהר .העניין ולנסיבות צרכיהשביעות רצונה, ל

 וועדת ההקצאות של ענבל רשאית להקצות אחוז מסוים לשמאי מאזור אחר. וכן, כאמור, כי  ,אחיד באופן

 

  תקופת ההתקשרות. 2.2.2

 חודשים ושישה שלושים) חודשים 36הינה ים הזוכים תחת קטגוריה זו ההתקשרות עם המציע תקופת. 2.2.2.1

 (. "שמאיםהתקשרות תקופת ה")להלן:  הסכםה על חתימת הצדדים מועד( המתחילה בשנים לושש –
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  ההתקשרות תקופת את להאריך ולצרכיה הבלעדי דעתה לשיקול בכפוףתהיה רשאית,  בלבד ענבל. 2.2.2.2

 שיקול דעתה וצרכיהעל פי  והכל נוספים, כולם או חלקם, בשלמות או לפרקים חודשים 24 עדשל  לתקופה

 "(.ההארכה תקופת)להלן: "

דעתה הבלעדי, להחליט על הפסקת ההתקשרות לפי התנאים  . המזמינה רשאית, בכל עת ולפי שיקול2.2.2.3

 יום מראש לפחות.  30, וזאת באמצעות מסירת הודעה בכתב למציע הזוכה, המפורטים בהסכם

 לאפשר הזכות לענבל תהיהלגרוע מהאמור לעיל, במועד סיום תקופת ההתקשרות בין הצדדים,  מבלי. 2.2.2.4

 סיום)להלן: " ההתקשרות סיום למועד נכון אצלו והקיימים הפתוחיםבתיקים  לסיים הטיפולמציע הזוכה ל

 "(. בפועל ההתקשרות

 אף וזאת מסוימת, עבודה לביצוע שנבחר זוכה מציע של עבודתו את להפסיק זכותה על שומרת .המזמינה2.2.2.5

 סעיף תנאי לפי הבא הזוכה למציע המזמינה תעבור כזה במקרה המבוקשים. השירותים מתן התחלת לאחר

   .לעיל 2.2.1.4

 שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכוש – 2' מס קטגוריה תחת המבוקשים השירותים 2.3

 כללי  .2.3.1

 

 - ו" המזמינה" או/ו" ענבל: "להלן) הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת מ"בע לביטוח חברה ענבל .2.3.1.1

 מבנה) רכוש שמאותייעוץ  שירותי למתן הצעות לקבלת בהזמנה בזאת פונה(, בהתאמה" הפנימית הקרן"

 בהמשך שיפורטו כפי אחריות ובגבולות בהיקף והכל 09/2015 שמספרו פומבי במכרז, ענבל עבור(  ותכולה

 "(.ההזמנה" או/ו" ההזמנה מסמכי: "להלן) זו הזמנה במסמכי

, שמאות רכוש והתקני בטיחות רכוש. במסגרת בתחום הרכושובקרה שמאי יועץ יידרש לתת שירותי ייעוץ  .2.3.1.2

ירכז פרויקטים בתחום /או ינהל ויבצע בקרה על דו"חות שמאי בתחום הרכוש, תפקידו, השמאי היועץ 

חוות דעת מתן תקני בטיחות רכוש, יבצע שערוכים למחלקת החיתום, סקרי סיכונים, פרויקטים מיוחדים, ה

 אינה מהווהמובהר כי הרשימה המופיעה תחת סעיף זה  ועוד.לבית המשפט לרבות דו"חות נגדיים לצדדי ג' 

במהלך תקופת ההתקשרות, וכי  ו/או ממצה של כל המשימות שידרשו מהשמאי היועץ רשימה סגורה

 מטבען להשתנות מעת לעת.עשויות  משימות אלו

מציע זוכה אחד תחת קטגוריה זו. מציע זה  עםבאמצעות ההליך האמור  התקשרבכוונת ענבל למובהר כי  .2.3.1.3

שים תחת קטגוריה זו יינתנו ממשרדו של השירותים המבוקיידרש לתת שירותי ייעוץ בפריסה כלל ארצית. 

במשרדי ענבל, בהתאם למס' השעות הנדרש וזאת  המציע הזוכה, למעט פגישת ייעוץ שתיערך אחת לשבועיים

מובהר כי תדירות הפגישות  בתיאום מראש עם הרפרנט/ים שמונה/ו לתביעה או לפרויקט הספציפי.

זמינה, וכי ייתכן שהמציע הזוכה יידרש להגיע למשרדי הנערכות במשרדי ענבל עשויה להשתנות לפי צרכי המ

 הרפרנט המטפל. בתיאום מראש ובאישור בתקופות מסוימות, בתדירות גבוהה יותר  ענבל

)שמאי יועץ( לא ייתן שירותי ייעוץ לגבי תיקי תביעה/פרויקטים  2מובהר כי המציע הזוכה בקטגוריה מס'  .2.3.1.4

 .  1לגביהם נתן שירותי שמאות תחת קטגוריה מס' 

 

 תקופת ההתקשרות .2.3.2

 – חודשים עשרים וארבעה) חודשים 24הזוכה תחת קטגוריה זו הינה  ההתקשרות עם המציע תקופת  .2.3.2.1

 "(. יועץ התקשרותה תקופת)להלן: " הסכםה על חתימת הצדדים מועד( המתחילה בשנתיים
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 לתקופה  ההתקשרות תקופת את להאריך ולצרכיה הבלעדי דעתה לשיקול בכפוףתהיה רשאית,  בלבד ענבל  .2.3.2.2

)להלן:  שיקול דעתה וצרכיהעל פי  והכל נוספים, כולם או חלקם, בשלמות או לפרקים חודשים 36 עדשל 

 "(.יועץההארכה  תקופת"

המזמינה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הפסקת ההתקשרות לפי התנאים  .2.3.2.3

 יום מראש לפחות.  30המפורטים בהסכם, וזאת באמצעות מסירת הודעה בכתב למציע הזוכה, 

ל מובהר כי המזמינה מעסיקה שמאי יועץ פנימי, אשר יספק את השירותים המבוקשים תחת פרק זה במקבי .2.3.2.4

ינתנו על ידי המציע ילמציע הזוכה בקטגוריה זו, בהיקף הולך ופוחת, וזאת כנגד הגדלת היקף השירותים ש

 מעת ענבל י"ע שייקבע כפי חודשי שעות בהיקף השירותים יבצע היועץהזוכה, לפי פירוט השעות כדלקמן: 

 בשנתיים היותר לכל )כלומר, המקורית ההסכם תקופת במהלך לחודש שעות 25 על יעלה לא זה היקף לעת.

 לא והרביעית השלישית בשנה השעות מספר הארכה, תקופת שתהיה וככל תהיה אם להתקשרות(. הראשונות

 על המותרות השעות מספר יעלה לא - שתהיה וככל אם -  החמישית בשנה ואילו חודשיות, שעות 50 על יעלה

  לצרכיה. ובהתאם ענבל של הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם הכלו חודשיות, שעות 50-100

 חייבת, אינה אך הזכות, שמורה לענבל אולם היועץ את מחייב לעיל .2.3.2.4 בסעיף המפורט השעות היקף .2.3.2.5

  וצרכיה. הבלעדי דעתה שיקול לפי והכל ייעוץ שעות להוסיף ו/או להפחית

 למי או האגף למנהלת לחריגה בקשה תועבר ,המותרת החודשית השעות בכמות חריגה שקיימת במידה .2.3.2.6

 שלא חורגות שעות בגין תמורה כל תשולם לא ספק הסר למען .בדיעבד ולא אלו שעות יתבצעו בטרם מטעמה,

  מראש. אושרו

 ,המבוקשים השירותים מתן התחלת לאחר אף זוכה מציע של עבודתו את להפסיק זכותה על שומרת המזמינה .2.3.2.7

 תהא המזמינה כזה במקרה .(בהתאמה ,ההזמנה למסמכי /ד','ג )נספח ההתקשרות הסכם לתנאי בהתאם

 הצעתם את הגישו לא שכלל מציעים לרבות הבלעדי, דעתה לשיקול בהתאם המציעים לכלל לפנות רשאית

   זו. קטגוריה במסגרת

 דרישות בשעת חירום .2.4

השירותים המבוקשים תחת פרק זה, לפי העניין, בתוך  בהינתן מצב חירום על המציע להיות זמין לביצוע .2.4.1

פרקי זמן שייקצבו על ידי המזמינה לפי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי אלא אם נאמר אחרת ביצוע 

שעות. במקרים בהם עקב האירוע אין גישה ולא ניתן להגיע פיזית  3הערכת נזקים במצב חירום ייעשה תוך 

שעות  3ן את הרפרנט בענבל כי קיימת בעיית נגישות למקום האירוע ולהגיע תוך יש לעדכ למקום האירוע,

 מהרגע שמתאפשרת גישה למקום האירוע.  

 אין. בלבד ידה על ותבוצע בלבד המזמינה בשיקול הינה חירום בשעת שירות על ההכרזהלמען הסר ספק,  .2.4.2

 חיוב משום חירום צו הוכרז כי, שבדין מקום כל לרבות, אחר מקום בכל או/ו התקשורת בכלי באמור

 .זה בעניין טענה כל על מוחלט וויתור מוותר מציעהו המזמינה
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 - תמורה :3 פרק -

 . כללי3.1

עבור ביצוע השירותים המבוקשים תשלם ענבל למציע הזוכה תמורה בהתאם למפורט להלן, בכל  .3.1.1

 לעיל.  1אחת משתי הקטגוריות כפי שהוגדרו בפרק 

אישור הרפרנט המטפל של מיום קבלת  30בשתי הקטגוריות התמורה תשולם בתנאי שוטף +  .3.1.2

 שהוגשה על ידי הספק. חשבונית ה

, כאמור בפרק זה, יעביר המציע הזוכה לידי בתום הטיפולעם הגשת חשבונית לתשלום התמורה  .3.1.3

 ה תועבר רק לאחר אישור של התמור .שניתנובענבל דיווח ובו פירוט השירותים  הרפרנט המטפל

מטעם ענבל כי קיימת התאמה בין השירותים שניתנו בפועל, מהותם והיקפם, לבין  הגורם המוסמך

 התמורה כפי שהיא מופיעה בחשבונית לתשלום. 

להלן הינה סופית ומוחלטת, והמציעים  3.3ו/או בסעיף  3.2מובהר כי התמורה המפורטת בסעיפים  .3.1.4

לקבל כל תשלום או הטבה אחרת ו/או נוספת בשל ביצוע השירותים  הזוכים לא יהיו זכאים

, דואר, צילומים, טלפוןמשרד המציע )ובכללם הוצאות המבוקשים, לרבות תשלומים עבור 

וכיוצא באלה. כמו כן לא יהיה/ו המציע/ים הזוכים זכאים לתשלום עבור (, אש"ל הדפסות, פקסים

 הפעלת מערכות המידע של ענבל. 

רוע מן האמור בפרק זה, ענבל שומרת לעצמה את הזכות, בנסיבות מיוחדות, להגיע עם מבלי לג .3.1.5

הזוכה/ים להסכמות בנוגע לאופן תשלום התמורה ותעריפים שיהיו שונים משיטת המציע/ים 

 התשלום המפורטת לעיל. 

או במסגרת  ,ש"בביהמ עדות מתן התמורה המשולמת עבורמבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי  .3.1.6

 ₪ 700 תהייה  השמאי, אצל תפקידו את שסיים עובד של עדות , לרבותוכיוצא באלה הליך גישור

הנסיעה למקום  עבור זמן תמורה הסכום האמור כולל את ה, בתוספת מע"מ כדין. עבור כל יום עדות

 מתן העדות ובחזרה. 

 העולה במרחק לנסיעה מ"לק ל"חשכ בחוזר הנקוב התעריף פי על ענבל תשלם, נסיעה הוצאות בגין .3.1.7

 אחת פעם ישולמו האמורות הנסיעה הוצאות כי מובהר להזמנה(. 1)ר' נספח ב' כיוון לכל מ"ק 30 על

 .הנסיעה אותה במסגרת השמאי שיבצעהעבודות  כל בגין

 )אלמנטארי( הרכוש בתחום שמאות שירותי מתן - 1 מס' בקטגוריה שירותים מתן עבור התמורה .3.2

 להזמנה זו 1כמפורט בנספח ב' קבועה לפי תעריף ענבל שתשולם למציע הזוכה בקטגוריה זו הינההתמורה  .3.2.1

 . )נספח התמורה(

 רגיל בחישוב או) כינון בערכי בשומה שנקבע הנזק להערכת בהתאם תהא הטבלה פי על הטרחה שכר קביעת .3.2.2

 .ביטוח תת קביעת ולפני( כינון בערכי נקבע לא אם

, לרבות עקב הפסקת עבודתו לפי תנאי סעיף עבור עבודת שמאות  חלקיתהזוכה התמורה שתשולם למציע  .3.2.3

. לשעת עבודה מ"מע+  170₪ הינה שעתית, תהייה כל עבודה אחרת שהתמורה בגינהבעבור או  ,לעיל 2.2.2.3

 השעה מן בחלק תהשנעשעבודת שמאות  מתן בעבור. בפועל עבודה דקות 60-כ תחושב עבודה שעת כי יובהר

 .לשעה שנקבע מהתעריף יחסית תמורה תשולם
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 הרכוש שמאות בתחום ייעוץ שירותי - 2 מס' בקטגוריה שירותים מתן עבור התמורה .3.3

 בגובהתשלום לפי תעריף שעתי  זומתן שירותי הייעוץ תשלם ענבל למציע הזוכה תחת קטגוריה  עבור .3.3.1

לא יעלה על האמור  המפורטות העבודה שעותמספר לשעה, בתוספת מע"מ כדין, כאשר  ₪ 170

למען הסר ספק יובהר כי בתקופת ההתקשרות שעות בחודש.  20-ולא יפחת מ לעיל 2.3.2.4 בסעיף

עוד . ₪ 4,250בגובה ולכל היותר  ₪ 3,400לכל הפחות בגובה המקורית תהא התמורה החודשית 

לאחר שנה מיום  כאמור התגמול מבנהענבל שומרת על זכותה, אך לא חייבת, לשנות  כי יובהר

   .ההתקשרות היקף אשרור, ולאחר )נספח ד'( ההתקשרות עם המציע הזוכה סכםהעל  החתימה

 מחייב. 2.3.2.4 בסעיף המפורט השעות היקף כי בזה מובהר, 2.3.2.5 בסעיף כאמור, ספק הסר למען .3.3.2

 לפי והכל ייעוץ שעות להוסיף או/ו להפחית, חייבת אינה אך, הזכות שמורה לענבל אולם היועץ את

 . וצרכיה הבלעדי דעתה שיקול

ייקבע מס'  ,קשורות לתביעה או פרויקט ספציפי בגין ישיבות שנקבעו בענבל או מחוצה לה שאינן .3.3.3

, ויוגש דו"ח נפרד הרפרנט המטפל בתביעה טרם תחילת ביצוע הפרויקט מול השעות המוקצב מראש

נתן כפל תשלום בגין ישיבה הקשורה לתיק תביעה או לפרויקט ימובהר כי בכל מקרה לא י .בהתאם

 ספציפי. 

 בענבל המטפל הרפרנטעל ידי  מראש יקבעובקרה  שערוכים ,סקרים ביצועמספר השעות שיוקצה ל .3.3.4

 .הפרויקט אותו על האחראי

הן של היחידה המבצעת והן פרויקטים משותפים של  ,בעבור פרויקטים של התקני בטיחות רכוש .3.3.5

טבלה המצורפת בנספח התאם לב המותרהמרבי מספר השעות ייקבע דה המבצעת, יענבל והיח

 מול הפרויקט ביצוע תחילת טרם מראש ייקבע פרויקט לכל המוקצב השעות' מסלהזמנה זו. 2ב'

 . פרויקט אותו על שאחראי ,הרפרנט

. לעיל, במידה שקיימת חריגה בכמות השעות החודשית המותרת ,תועבר 2.3.2.6בסעיף  כאמור .3.3.6

. למען הסר בדיעבד ולא אלו שעותבקשה לחריגה למנהלת האגף או למי מטעמה, בטרם יתבצעו 

 ספק לא תשולם כל תמורה בגין שעות חורגות שלא אושרו מראש. 

. 3.3.5 -.3.3.3 סעיפים וכן, 2.3.2.4מעבר לשעות המפורטות בסעיפים  נוספותואושרו שעות  במידה .3.3.7

-כ תחושב עבודה שעת כי יובהרלשעת עבודה.  ₪ 170ישולם שכר טרחה חורג לפי תעריף שעתי של 

 יחסית תמורה תשולם השעה מן בחלק ושנעששירותי ייעוץ  מתן בעבור. בפועל עבודה דקות 60

 .לשעה שנקבע מהתעריף

ות והמציע הזוכה בקטגוריה זו יידרש למתן שירותי שמאות רכוש )אלמנטרי(, לרב ככל מובהר כי .3.3.8

. לעיל )התמורה עבור מתן 3.2בהתאם לסעיף  התמורה, תשולם הפקת דו"חות בגין נזקי צד ג'

 תכלללהזמנה זו )נספח התמורה(, וזו לא  1שמאי רכוש( ובנספח ב' – 1שירותים בקטגוריה מס' 

 במסגרת מכסת השעות כמפורט בפרק זה.
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 - סף תנאי :4 פרק -

 :הבאים התנאים כל על מצטבר באופן העונה מציעבמסגרת הליך זה  הצעה להגיש רשאי

 ללי. כ4.1

 כלל מתן לשם הדרוש אחר עניין וכל האדם כח המיומנות, היכולת, לו יש כי יצהיר המציע .4.1.1

 פרטים תצהיר – 2-א' )טופס זה מכרזי הליך של 2 בפרק המפורטים המבוקשים השירותים

 .המציע( של כללים

 ללא ,(1-11 טפסים) 'א נספחב המצורפים והתצהירים הנספחים כלל על יחתום מציעה. 4.1.2

 הרשעה אי, סודיות חובת, עניינים ניגוד העדר על שמירה רק: לא אך לרבות  מחיקה, ו/או שינוי

  .לכך שנדרש היכן ,עו"ד בחתימת תצהיר כל ויאמת ,כדין רישוי בעלות תוכנות עם ועבודה

. המציע יגיש את כל האישורים המפורטים להלן. על כל האישורים להיות תקפים 4.1.3

 ועדכניים ליום הגשת ההצעה:

מורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )פקיד שומה, רו"ח  פקיד אישור. 4.1.3.1 

 נוהג ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע או יועץ מס( המעיד

, מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח

  . 1975-ו"התשל

 אישור על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.. 4.1.3.2

 שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר אישור בדבר. 4.1.3.3

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

( ערוך בתצהיר מאומת כדין )לפי טופס מינימום שכר חוק – להלן) 1987 – ז"התשמ, מינימום

 .1976 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2נספח א' להזמנה זו( ובהתאם לסעיף ב 6

להגיש אישור ותצהיר לפיו  "עסק בשליטת אישה"ל מציע העונה על ההגדרה . ע4.4.1.3

 העסק הוא בשליטת אישה )על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה";

 (.1992 -המכרזים, תשנ"ב"אישור"; ו"תצהיר" ראה חוק חובת 

 :1בתחום שמאות רכוש תחת קטגוריה מס'  םיימינימאל תנאי סף .4.2

 ותק מינימאלי .4.2.1

 .רכוש שמאות בתחום לפחות שנים שלוש של וותק עם שמאות משרד .4.2.1.1

ו/או המנהל המקצועי ( במשרד השותפים אחד או) השמאות משרד בעל .4.2.1.2

השנים  15מתוך  לפחות שנים (10) עשר של ותק בעל הינושל המשרד 

 .)מבנה ותכולה( הרכוש שמאות בתחוםלהגשת ההצעה,  שקדמו 

מינימאלי  ותק יהיו בעליבפועל  את השירותים לענבלעובדי המציע שיתנו  .4.2.1.3

 3. השירותים הניתנים על ידי עובד המציע שלו ותק של עד אחת שנהשל 
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בפיקוחו של שמאי בכיר ו/או מנהל שנים בתחום שמאות הרכוש יבוצעו 

 מקצועי ו/או שותף במציע.  

 ניסיון מקצועי מינימאלי  .4.2.2

 בתי של הרכוש בתחום פחותהכל ל נזקים 50 ה שלדיקבבניסיון מוכח  .4.2.2.1

 השנתיים מתוך אחת רצופה שנה במשךנזקים זו הינה  כמות. ודירות עסק

 (.ענבל)לרבות  לפחות אחת ביטוח חברת עבור האחרונות

 

 בבתי נזקים 5 בלפחות המציע טיפל לעיל הנדרשים הנזקים 50  מתוך .4.2.2.2

 150,000 של כספי בהיקף טבע נזקי 2-ו אש נזקי 3: הבא הפירוט לפי, עסק

 .אחד כל ₪  לפחות

 

 : 2שמאות רכוש תחת קטגוריה מס' יעוץ בתחום  םיינימאליתנאי סף מ .4.3

להגשת  השנים שקדמו  15מתוך  לפחות רצופות שנים( 10)עשר  של בעל ותקהמציע  .4.3.1

 ; (מבנה ותכולה) רכוש שמאות בתחוםש הרכו שמאות בתחוםההצעה, 

 לעיל.  .4.2.1.1האמור בסעיף ו/או שותף שווה במציע בעלי מהוא המציע  .4.3.2

שנות  10-בכל אחת מ 4.2.2נזקים כאמור בסעיף  ניסיון בבדיקתבעל עצמו המציע  .4.3.3

  .הניסיון

 בבתי אשוטבע  נזקי 3השנים שקדמו להגשת ההצעה טיפל המציע בלפחות  15 במהלך .4.3.4

, ובכללם לפחות נזק כל אחד ₪ 300,000מבהיקף שלא פחת או גופים מוסדיים  עסק

 טבע אחד ונזק אש אחד. 
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  - הזוכה ההצעה לבחירת ומשקולות מידה אמות :5 פרק -

  כללי .5.1

 100 עד ויקנו בלבד איכות שיקולי על יתבססו הזוכה ההצעה לבחירת המידה אמות .5.1.1

 .כדלקמן נקודות

 את לשנות מיוחדים במקרים, הזכות את המזמינה לעצמה שומרת, לעיל האמור אף על .5.1.2

 נמוך הינו הסף ציון את שעברו המציעים מספר בהם במקרים לרבות, האמור הסף ציון

, זה במקרה. לראיון יוזמנו אשר השמאים של המקסימלי המספר את או/ו מידי גבוה או

 . החלטתה את בכתב לנמק יהיה המזמינה על

 כלל האמור בתקופות וותק וניסיון הינו מעבר לנדרש בתנאי הסף. .5.1.3

  1לקטגוריה מס'  אמות המידה .5.2

שלבים עם ציון מעבר. רק מציע שקיבל  2 -ל תחולקאמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה  .5.2.1

האפשריות בשלב הראשון יעבור לשלב השני ויזומן  75נקודות מתוך  60ניקוד העולה על 

 נקודות לכל היותר. 25לראיון התרשמות, שמשקלו 

 .לעיל 1בסעיף  כמפורט יםאזורה על בהתבססיהיה בקטגוריה זו  הסופידירוג השמאים  .5.2.2

, לפי שיטת הניקוד שתפורט ציון האיכות הגבוה ביותר בעלייהיו אלו,  הזוכים המציעים

 אזור באותו האחרים המציעים של האיכות לציוני ביחס וייבחרובכל אזור פריסה  להלן, 

 פריסה והכל בהתאם לצרכי ענבל במועד קבלת ההחלטה. 

להקצות את הטיפול בנזקים , אך לא חייבת, המזמינה שומרת על זכותהכאמור לעיל,  .5.2.3

ו/או  אחרים יםמיוחד נזקים ו/או ענבל "יע שייקבע אחר סכום כל אוש"ח  200,000מעל 

למציע/ים שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר וזאת על פי צרכיה /מסווגות יחידות מיוחדות

בנוסף לכך,  .וזאת ללא זיקה לאזור הגיאוגרפי שלגביו נבחנוושיקול דעתה הבלעדי 

 למקצועיות בהתאם וזאת, ההקצאות אופן את לשנות הזכות לענבל שמורה תהיה בהמשך

 .הבלעדי דעתה לשיקול ובהתאם ענבל של לצרכים בהתאם, השמאי שיפגין

 

 פירוט אופן הניקוד .5.2.4

 ניקוד מידה אמות 

)או אחד השותפים בו(  שמאותה משרד בעל של וותק .1

 שמאות בתחוםו/או המנהל המקצועי של המשרד 

 4.2.1.2בסעיף  יםהקבוע מעבר לתנאי הסף רכוש

 ."(וותק נוסף)להלן: "

את המציע וותק נוסף כאמור מזכה 

 בנקודה נוספת לכל שנת ניסיון.

 נקודות 10 מקסימום של עד

 

 



 
 

 09/2015מכרז  מ"בע לביטוח חברה ענבלהקרן הפנימית בהנהלת  עבורמתן שירותי שמאות רכוש ל הצעות להציע הזמנה
 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel 

17 
  

 בתחום השירותים המבוקשיםמוכח  מקצועי ניסיון .3

 .4.2.2מעבר לתנאי הסף הקבוע בסעיף 

.  ניסיוןתצהיר מפורט של המציע לכל שנת  יש להגיש

כל  במשךשנת ניסיון תיחשב ככזו אם המציע טיפל 

נזקים לכל הפחות, בתחום  50-ב רצופה שנה

ומתוכם  ביטוח חברת עבורהשירותים המבוקשים, 

 נזקי 3: הבא הפירוט לפי, עסק בבתי נזקים 5 לפחות

 ₪  לפחות 150,000 של כספי בהיקף טבע נזקי 2-ו אש

 (. אחד כל

 (ענבל לרבות) שם חברת הביטוחבתצהיר יפורט: 

ענבל שומרת לעצמה את  .הרלוואנטייםכמות הנזקים ו

בתצהיר את  שצוינוהגורמים הזכות לבדוק עם 

 אמיתות תכנו.

 

נקודות  2-כל שנת ניסיון נוספת מזכה ב

 נוספות

 נקודות 10 מקסימום של עד

 

 מגוונים טיפול בתחומי התמחות .4

 התחומים הבאיםאחד או יותר מכל התמחות ב

 .'נק 1.5 - רפואי ציוד .א

 ודהנק 1 -ימי וציוד שיט כלי .ב

 ודהנק 0.5- ימיים משלוחים .ג

 .נקודה 0.5 –  אומנות יצירות .ד

 .נקודה 0.5נזקי חקלאות  .ה

 נק' 1-ציוד הנדסי .ו

להוכחת התמחות כאמור בסעיף זה יש לצרף דוגמא 

 .(. להלן6.3.3.3הטיפול )ר' סעיף  /מילדו"ח בתחום

 נזק ותח"דוכאמור יוגשו לבדיקה יודגש בזאת כי 

  .המציע שטיפל ביותר הגבוהה בעלות

 

  נקודות 5עד 

 . 

 

 

 של המקצועית היכולת -השמאי חות"דו איכות .5

 שהוגשו, מהדוגמאות עולה שהיא כפי וערךת השמאים

    .להלן 6כמפורט בפרק 

 נקודות 20עד 
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 נזק ותח"דוכאמור יוגשו לבדיקה יודגש בזאת כי 

  .המציע שטיפל ביותר הגבוהה בעלות

של דוחות שמאי מובהר כי במידה והוגשו דוגמאות 

לעיל )תחומי טיפול  4לשם הוכחת אמת מידה מס' 

המזמינה תהא רשאית לנקד גם אותם מגוונים(, 

 במסגרת אמת מידה זו.

 שניםה שלושבמשך  מציעהבהם טיפל  הנזק סכומי .6

 .השקדמו להגשת ההצע

זו יגיש באמת מידה מובהר בזאת כי מציע העומד 

ם . לעיל את הדו"חות בסכומי4.2.2במסגרת סעיף 

 עליהם הצהיר במסגרת סעיף זה.  

 

 נקודות 10 עד

-150,000 בגיו נזקים בסכומים שבין

לכל  1 של נקודה יינתן ניקוד 300,000

 10  מקסימום של עדשיוצג ו דו"ח

 .נקודות

 ו/או

כנגד כל דו"ח שהוגש על סכום העולה 

נקודות נוספות  2נתנו יי ₪ 300,000על  

 10לאותו הדו"ח ועד למקסימום של 

 נקודות. 

 שהמשרד ביצע המשנה מבטחי מול עבודה בגין .7

בגין שני  המציע יגיש מכתב מינוי ממבטחי המשנה

 .השנים האחרונות 3 - מקרים ב

 נקודות 5עד 

  המלצות .8

 3המלצה אחת מתוך  לפחות של העל פי בדיק

שירותי שמאות רכוש להם נתן המציע ממליצים 

 ההמלצות) השנים שקדמו להגשת ההצעה 5במהלך 

 חברות או/ו ממשלתיים גופים ,ביטוח  מחברותיינתנו 

 סטטוטוריות או/ו מקומיות רשויות או ממשלתיות

 מתן בגין ענבל לרבות ,ממשלתיות ביטוח קרנות או/ו

יובהר כי לפחות שתי ממליצות  (רכוש שמאות שירותי

 חברות ביטוח.מתוך הרשימה תהיינה 

יובהר כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנקד 

על בסיס מידת שביעות הרצון מאופן  אףסעיף זה 

והכל בכפוף  עם המציעביצוע התקשרויות קודמות 

  נקודות 15עד 
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 –"ג התשנלתקנות חוק חובת המכרזים  22לתקנה 

ל המציע לציין כי יובהר כי במקרה זה ע .1993

 המזמינה הינה גורם ממליץ  

יינתן לשיקול דעת  ניקוד איכות בגין המלצות

 המזמינה בלבד.

 אישי ראיון .9

לרבות עוצמה ומכישוריו התרשמות כללית מהמציע 

אישית, מוטיבציה ורצון לתת את השירותים 

הפגנת ידע ומקצועיות בתחום וכ המבוקשים

 יםהמבוקש יםהשירות

איון האישי יינתן לשיקול דעת יניקוד איכות בגין הר

 המזמינה בלבד. 

 

 נקודות 25 עד

 

 

  2מס'  קטגוריהאמות מידה ל .5.3

כאמור לעיל, תחת קטגוריה זו יבחנו רק מציעים אשר הגישו את הצעתם וזכו בקטגוריה  .5.3.1

 .  1מס' 

שלבים עם ציון מעבר. רק שני המציעים  2 -אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה תחולק ל .5.3.2

לראיון ויזומנו שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר בשלב הראשון יעברו לשלב השני 

 נקודות לכל היותר.  30התרשמות בענבל, שמשקלו 

 פירוט אמות המידה .5.3.3

 ניקוד מידה אמות 

  מקצועי וותק ניסיון .1

 שנים ( 10מעל עשר )וותק 

 

 נקודות 10עד  

 

בחברות ביטוח או ניסיון מקצועי בתפקיד בקר נזקי רכוש  .3

 מקומיות רשויות או ממשלתיות חברות גופים ממשלתיים ו/או

 לרבות ענבל. ממשלתיות ביטוח קרנות או/ו סטטוטוריות או/ו

 נקודות 5עד 

 לכל שנת ניסיון 1נקודה  תינתן
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 התמחות בתחומי טיפול.  .4

להתמחות כל התמחות בתחום מהתחומים הבאים )מעבר 

( תקנה .4.2.2.2לפי סעיף  תנאי סף בנזקי טבע ואש המהווה

 למציע נקודות כדלקמן:

 .'נק 1.5 - רפואי ציוד .א

 ודהנק 1 -ימי וציוד שיט כלי .ב

 ודהנק 0.5- ימיים משלוחים .ג

 .נקודה 0.5 –  אומנות יצירות .ד

 .נקודה 0.5נזקי חקלאות  .ה

 נק' 1-ציוד הנדסי .ו

 נקודות 5 –סקרי סיכונים .ז

 נקודות 5  -סיקור/שערוך  .ח

להוכחת התמחות כאמור בסעיף זה יש לצרף דוגמא לדו"ח 

 . להלן(.6.3.3.3הטיפול )ר' סעיף בתחום/מי 

 בעלות נזק ותח"דוכאמור יוגשו לבדיקה יודגש בזאת כי 

  .המציע שטיפל ביותר הגבוהה

 

  נקודות 15עד 

 

בהם טיפל המציע במשך שלוש השנים שקדמו  הנזק סכומי 

 להגשת ההצעה.

 סעיף במסגרת יגיש זו מידה באמת העומד מציע כי בזאת מובהר

 סעיף במסגרת הצהיר עליהם בסכומים חות"הדו את לעיל 4.3.4

 .  זה

 

 נקודות 10עד 

 ₪ 300,000בגיו נזקים מעל 

נוספים על בתחום טבע/אש, 

( 3בתנאי הסף )אלו הדרושים 

לכל  1 של נקודה יינתן ניקוד

  מקסימום של עדשיוצג ו דו"ח

 .נקודות 5

כנגד כל דו"ח שהוגש על סכום 

נתנו יי ₪ 1,000,000העולה על  

 נקודות נוספות לאותו הדו"ח  2

 חות שמאי"של דודוגמאות  

 עולה שהיא כפי וערךת היועץ של המקצועית היכולת

  .  להלן 6שהוגשו, כמפורט בפרק  מהדוגמאות

 נקודות 10עד 
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 בעלות נזק ותח"דוכאמור יוגשו לבדיקה יודגש בזאת כי 

  .המציע שטיפל ביותר הגבוהה

חות שמאי לשם "מובהר כי במידה והוגשו דוגמאות של דו

לעיל )תחומי טיפול מגוונים(,  4הוכחת אמת מידה מס' 

 זו.המזמינה תהא רשאית לנקד גם אותם במסגרת אמת מידה 

  המלצות .5

להם ממליצים  3המלצה אחת מתוך  לפחות של הפי בדיק על

ו/או שירותי שמאות  נתן המציע שירותי ייעוץ שמאות רכוש

 השנים שקדמו להגשת ההצעה 5במהלך  רכוש )אלמנטארי(

 או/ו ממשלתיים גופים,ביטוח  מחברותיינתנו  ההמלצות)

 או/ו סטטוטוריות או/ו מקומיות רשויות או ממשלתיות חברות

 שמאות שירותי מתן בגין ענבל לרבות ממשלתיות ביטוח קרנות

( 2שתיים )יובהר כי לפחות  ('א נספחב 3טופס כמפורט ב ,רכוש

 ת ביטוח.חבר ( ממליצות תהיינה3מתוך שלוש )

מובהר כי המזמינה שומרת על זכותה להעניק למציע ניקוד נמוך 

יותר מהאמור ככל וההמלצות יינתנו מגופים להם נתן המציע 

 שירותי שמאות רכוש בלבד )ללא שירותי ייעוץ שמאות רכוש(.   

 אףיובהר כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנקד סעיף זה 

ע התקשרויות על בסיס מידת שביעות הרצון מאופן ביצו

לתקנות חוק חובת  22והכל בכפוף לתקנה  עם המציעקודמות 

יובהר כי במקרה זה על המציע לציין . 1993 –"ג התשנהמכרזים 

   .כי המזמינה הינה גורם ממליץ

 ניקוד איכות בגין המלצות יינתן לשיקול דעת המזמינה בלבד. 

 

 נקודות 15עד 

 ישיא ראיון

את הניקוד הגבוה  ושקיבל היועציםשני המזמינה תזמן את 

ותנקד עפ"י התרשמות אישי לראיון  1-5באמות המידה  ביותר

 .מהם כללית

איון האישי יינתן לשיקול דעת המזמינה יניקוד איכות בגין הר

 בלבד. 

 נקודות  40עד 
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מובהר כי המזמינה שומרת על זכותה לזמן מספר גדול/קטן 

איון האישי, והכל בכפוף לצרכיה ייותר של מציעים לשלב הר

ולשיקול דעתה. במקרה זה, המזמינה תנמק את החלטתה 

 בכתב. 

המזמינה שומרת על זכותה לנקד את היועץ כאמור בהתאם 

להתרשמותה ממנו במסגרת ראיון אישי אליו זומן תחת 

. מובהר בזאת כי במקרה זה המזמינה אינה 1קטגוריה מס' 

 קוד תחת שתי הקטגוריות. מחויבת להעניק את אותו הני

 

 

 לפנות רשאית תהא המזמינה ,יועץ מאיש נבחר לא זו קטגוריה לפי הבחינה שבתום במקרה .5.3.4

 את הגישו לא שכלל מציעים לרבות הבלעדי, דעתה לשיקול בהתאם המציעים לכלל

   זו. קטגוריה במסגרת הצעתם
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 - ההצעה מבנה :6 פרק-

 ההצעה מבנה .6.1

/ההסכמים הסכםה את למעט מקורי אחד בעותק ,זה בפרק כמפורט הצעתו את למלא המציע על .6.1.1

 על. כדין חתומים עותקים בשני להגיש יש אותו )בהתאם לקטגוריה/קטגוריות לגביהן הוגשה ההצעה(,

 בשלמותה. מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר המציע

בכל מקום בו התבקש, ובכל דף אחר  המציעחתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת בהמציע יחתום . 6.1.2

 שהוסמך מי יחתום תאגיד הינו והמציע במידה. כנדרשישים חותמת וחתימה ו/או יחתום בראשי תיבות, 

 .התאגיד למסמכי ובהתאם ידו על לכך

 ההצעה מילוי .6.2 

 על שיעשה שינוי כל .נספחיה על זו בהזמנה המופיעים תנאי או/ו פרט כל שהיא דרך בכל לשנות אסור .6.2.1

 דרך בכל או ,נפרד במסמך או ,המסמכים בגוף תוספת ידי על הסתייגות כל או/ו ההזמנה במסמכי המציע ידי

  .הצעתו לפסילת לגרום עלולים ,אחרת

 .אזור/ים ובאיזה הצעתו מגיש הינו קטגוריות לאילו א' נספחב 1 טופס גבי על לציין מציע על .6.2.2

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .6.3

 על בסיכות מהודקים ולא שמרדפים בתוך יימצאו המסמכים כאשר חוצצים עם בקלסר הצעתו את להגיש המציע על

 לעיל: כמצוין סעיף תת בכל המודגשת הכותרת את חוצץ כל על ולרשום להלן המפורטת החלוקה פי

 תעריף שכר טרחה.ב' ונספח  (תצהיריםא' )נספח נספח  – 1 חוצץ .6.3.1

' א בסימן כמשמעותו להצהיר המציע על , על כל הטפסים המצויים בולהזמנה' א נספח. 6.3.1.1

', א בנספח המופיעים התצהירים גבי על, 1971 – א"התשל(, חדש נוסח) הראיות לפקודת' ב לפרק

. לכך שנדרש היכן דין עורך ידי על חתימתו את לאמת וכן מלאה בחתימה תצהיר כל בסוף לחתום

 ענבל שומרת לעצמה את הזכות לבדוק עם הגורמים שצוינו בתצהיר את אמיתות תכנו.

 .המציע ידי על חתום להזמנהלהזמנה )תעריף שכר טרחה ( ' ב נספח הגשת. 6.3.1.2

 הסכםה – 2 חוצץ .6.3.2

אישור קיום ביטוחים  -הסכםל נספח א' לרבות( הסכם' להזמנה )הג נספחהמציע להגיש את  על

ערבות נספח ב' להסכם  (,הביטוחחתומה ע"י חברת  הביטוח)בשלב זה אין צורך להציג את תעודת 

נוהל עבודה לשמאים בחברת  – הסכםג' ל ביצוע )בשלב זה אין להציג ערבות ביצוע מהבנק( ונספח
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יש לחתום בתחתית כל דף מדפי בנוסף,  , במקור.ידו על חתומים עותקים בשני, והכל ענבל

   ההסכם ונספחיו בראשי תיבות.

הסכם  –יש לחתום גם על נספח ד' להזמנה  –במידה וההצעה מוגשת תחת שתי הקטגוריות 

 התקשרות שמאי יועץ. 

 חות שמאי"דושל דוגמאות  – 3 חוצץ. 6.3.3

 לפי הפירוט להלן: חות שמאי"של דו דוגמאותהמציע להגיש  על

 ביותר שטיפל המציע. ההגבוה בעלות הנזקנזק אש, חות "דו. 6.3.3.1

 ביותר שטיפל המציע. ההגבוה בעלות הנזקנזק טבע,  חות "דו. 6.3.3.2

 בו מתמחה הוא כי צהירה לגביו התמחות תחום כל עבור ח"לדו דוגמא להגיש המציע על.6.3.3.3

 :הבאים נושאיםאחד או יותר מהב

 . ציוד רפואי 

  ימי.כלי שיט וציוד 

 .משלוחים ימיים 

 .יצירות אומנות 

 .נזקי חקלאות 

  נזק בציוד הנדסי 

, /שערוכיםסקריםבעריכת בתפקיד בקר נזקי רכוש ו/או . במידה והמציע הינו בעל ניסיון 6.3.3.4

)אמות מידה לבחירת  .5.3כאמור בסעיף , ₪ 300,000-דו"חות בערכים הגבוהים מ בעריכתאו ו/

 יש לצרף דוגמאות רלוואנטיות במסגרת חוצץ זה. (, 2בקטגוריה מס'  ההצעה הזוכה

 קורות חיים ומסמכים נוספים -4חוצץ  .6.3.4

להוכחת  כל מסמך נוסף רלוונטיכן במסגרת חוצץ זה יגיש מציע קורות חיים, המלצות ו. 6.3.4.1

  .ניסיונו של המציע

מכתב מינוי ממבטחי במידה והמציע בעל ניסיון בעבודה מול מבטחי המשנה יצורף . 6.3.4.2

 . לעיל (.5.1.2.8)ר' סעיף  השנים האחרונות 3 -המשנה בגין שני מקרים ב 

 ההצעה  הגשת. 6.4

כלל המסמכים הנדרשים קלסר הכולל את אחת בלבד ובה ההצעה תכלול מעטפה . 6.4.1

 .החוצצים כמפורט לעיל, לפי בהזמנה על נספחיה
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 למתן הצעות להציע הזמנה. על גבי המעטפה יש לציין את הנוסח הבא: "מענה ל6.4.2

מכרז מספר  -מ"בע לביטוח חברה ענבל בהנהלת הפנימית הקרן עבור רכוש שמאות שירותי

 .לאזור/ים ____________ " 09/2015

 : כללית הערה. 6.5

 למצגים המתייחסים נוספים מסמכים או/ו פרטים השלמות מהמציע לדרוש הזכות למזמינה

 והאמצעים אמינותו, ניסיונו, מקצוענותו, לכישוריו בקשר לרבות, להזמנה בהתאם שניתנו

 תא אחרת דרך בכל לבדוק וכן, הסכםה פי-על התחייבויותיו ביצוע לצורך לרשותו העומדים
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 לרשות יעמיד והמציע, הרשמיים הגורמים כל אצל בדיקה לרבות, ההשתתפות תנאי של קיומם

 . דין לכל בכפוף והכל כאמור בדיקה ויאפשר ל"הנ הפרטים את המזמינה
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 - ובחינתן ההצעות הגשת דרך :7 פרק-

 הגשת ההצעה. 7.1

 הבין, לעיל האמורים הסף בתנאי כי הינו עומד שווידאעל המציע להגיש את ההצעה לאחר . 7.1.1

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

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

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

 לרבות, נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה גשת. ה7.1.2

 .תוספת או/ו שינוי בלא על נספחיו וההבהרות למכרז אם תהיינה והכול הסכםה

האחרון  מהמועד ימים 120 במשך בתוקפה תעמוד, פותיהורצ כל על, שהוגשה הצעה. 7.1.3

 ענבל.בכפוף להארכת המועד ע"י  נוספים ימים 90 ו/או, ההצעות להגשת

. ומלאים נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים, הנתונים כל כי מתחייב המציע. 7.1.4

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

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים מילוי

 בחינת ההצעות דרך. 7.2

והכל בהתאם , כדלקמן, לפי השלבים פי הזמנה זו-על תבחן את ההצעות שיוגשו המזמינה

 : לקטגוריה/קטגוריות תחתן הוגשו

בחינת כלל ההצעות שהוגשו ובדיקה באם הוגשו כל  - בדיקת מסמכים נדרשים שלב א'

 השלמות במקרה הצורך(. בקשת )כולל  לעיל 6פרק בכפוף להמסמכים הנדרשים 

 בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף. - תנאי סף שלב ב'

ההצעות בקטגוריה זו יבחנו ביחס  הגיאוגרפייםהמציעים לפי האזורים  חלוקת שלב ג' 

לשאר ההצעות שהוגשו באותו אזור גיאוגרפי )קרי האזור בו מצוי משרד/משרדיו 

תעשה לשיקול  1.9מובהר כי חלוקת המציעים לאזורים כאמור בסעיף של המציע(. 

של האזורים  לטווח הגיאוגרפילב  בשים, ובהתאם לצרכיה  מינה בלבדדעת המז

 .  לגביהם הגיש המציע את הצעתו

לשלב ניקוד האיכות לפי אמות שעברו את תנאי הסף יעברו  המציעים - אמות מידה ד' שלב

( וזאת ביחס לשאר ההצעות שעברו את תנאי 5.2)סעיף  1המידה של קטגוריה מס' 

 גיאוגרפי.הסף באותו טווח 

 כמפורט ,נקודות 75 מתוך 60 של המעבר ציון את יעבורש מציע רק – מעבר ציון  'ה שלב

 לעיל, האמור אף על .1 מס' בקטגוריה שירותים מתן עבור אישיה לראיון זמןיו ,לעיל

 המעבר ציון את לשנות מיוחדים במקרים הזכות את המזמינה לעצמה שומרת
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 או נמוך הינו המעבר ציון את שעברו המציעים מספר בהם במקרים לרבות האמור

 החלטתה. את בכתב לנמק יהיה המזמינה על זה, מקרהב .דיימ  גבוה

 הסף ציון את עברו אשר המציעים לכל אישיים ראיונות קיום – אישי ראיון 'ו שלב

  .לעיל כאמור 1 מס' בקטגוריה

 אזור לאותו ביחס הראשונה הקטגוריה תחת הצעותל סופי ניקוד מתן – סופי ניקוד  'ז שלב

 ובחירת האישי והריאיון לעיל 5 בפרק המפורטות המידה לאמות בהתאם גיאוגרפי,

   .1 מס' בקטגוריה גיאוגרפי אזור בכל הזוכים המציעים

 בקטגוריה גם הצעתם את שהגישו המציעים ניקוד - 2 קטגוריה מידה אמות 'ח שלב

 המידה אמות ולפי '(ז )שלב הראשונה בקטגוריה הזוכים בחירת לאחר נתןיי יהיהשנ

 לתת זכותה על שומרת המזמינה כי מובהר לעיל(. .5.3 )סעיף 2 מס' קטגוריה של

 הקטגוריה לפי בניקוד להשתמש וכן שונות בקטגוריות מציע לאותו שונה ניקוד

  הבלעדי. דעתה שיקול לפי והכל יה,יהשנ בקטגוריה גם הראשונה

 ביותר הגבוה הניקוד את שקיבלו (2 מס' )בקטגוריה המציעים שני – אישי ראיון 'ט שלב

 אישי. לראיון יוזמנו לעיל ח' בשלב

  ההליך. תוצאות לגבי המציעים לכלל הודעות שליחת - המציעים לכלל הודעות 'י שלב

 ליךהודעה על תוצאות הה. 7.3

 הדואר בכתובת או בהצעה, כמצוין כתובתו, פי על מציע לכל בכתב יימסרו ההליך תוצאות על הודעה

 בדבר הודעה לכל תוקף כל יהיה לא כי ,אתבז מובהר ספק להסרת .בהצעתו המציע שציין האלקטרוני

 הוראות פי על בכתב נמסרה אם אלא שהיא, צורה בכל המזמינה את תחייב לא והיא ,ההליך תוצאות

 ידה. על נחתם אם אלא שהוא, אופן בכל המזמינה את יחייב לא סכםהה כן, כמו זה. סעיף

  המשנה וועדות המכרזיםועדת ו. 7.4

 מהות מבחינת אם סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא הזכות לעצמה שומרת ענבל .7.4.1

 /אוו המכרזים ועדתו שלדעת ההליך, מסעיפי לסעיף מפורטת התייחסות חוסר תנאיה, ההצעה,

 כדבעי. ההצעה הערכת מונע המשנה וועדות

 הליך כל ליזום או חדש הליך לפרסם ואף ההליך כל את לבטל הזכות נשמרת המכרזים לוועדת .7.4.2

 באתר תפורסם הביטול הודעת הבלעדי. דעתה שיקול פי על הכול לנכון, שתמצא נוספת פעולה ו/או

 ענבל.

 לקבלת המציע, הגוף אל וההערכה הבדיקה במהלך לפנות הזכות שמורה המכרזים לוועדת .7.4.3

 ההצעות. בבדיקת להתעורר שעלולות בהירויות-אי להסיר כדי או להצעתו, הבהרות

 עיון זכות. 7.5
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 מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף עלולים בהצעתו חלקים אילו מראש לציין רשאי המציע .7.5.1

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

 תרשאי ענבל תהא ,הזוכה ההצעה את להציג תתבקש ענבלש במקרה כי לכך מסכים שלו מקצועי

  זכו. שלא מציעים לעיון במלואה הזוכה הצעתו את להעביר

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

 כי מובהר ככאלה. אותם הגדיר לא הזוכה המציע אם גם הזוכה בהצעה אלה חלקים חשיפת מלדרוש

 של חלקים גילוי בעניין החלטה כל ליתן דין פי על המכרזים ועדתו של מסמכותה לגרוע האמור מן אין

  דין. פי על  והכל המלא דעתה שיקול פיל וזאת ההצעה,

 עבור בתשלום וכרוכה למציע תינתן זכתה לא שהצעתו מציע ידי על הזוכה בהצעה העיון זכות .7.5.3

  .זוכות/הזוכה /הצעותבהצעה מהעיון כתוצאה שיהיו ההוצאות

 ההתקשרות הסכםמקדימים לכניסתו לתוקף של  תנאים. 7.6

 נכון העדכני הטרחה שכר תעריף גם הזוכה למציע ישלחו למציע הזכייה תהודע משלוח עם .7.6.1

 .במערכת חדש ספק פתיחת ופרטי הנדרשים האישורים לשליחת דרישה כולל ,ההודעה משלוח למועד

 הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף לעת, מעת להשתנות יכול הטרחה שכר תעריף כי יובהר ספק הסר למען

  לצרכיה. ובכפוף ענבל של

 מורשי באמצעות הסכםה על המזמינה חתימת לאחר רק האת לתוקף הסכםה כניסת כי יובהר .7.6.2

  כדלקמן: ,הזוכה המציעמ שנדרשו האישורים כלל המצאת לאחר זאת וכל שלה החתימה

 הסכםה לביצוע בנקאית ערבות .7.6.2.1

 חוזרת ובלתי מותנית בלתי אוטונומית, בנקאית ערבות להמציא מציעה על .7.6.2.1.1

 המחירים למדד צמודה ,ישראלי בנק מאת ,הסכםל 'ב נספחכ המצורף בנוסח

 00020, של בשיעור ,בע"מ לביטוח חברה ענבל לפקודת כדין, ומבוילת לצרכן

 )מיום ההתקשרות תקופת כל אורךל בתוקף ,חדשים( שקלים אלף )עשרים ₪

 חודשים וששה ההתקשרות תקופת סיום מועד ועד השירותים מתן תחילת

 ממועד חודשים 42 דהיינו, ,חודשים( שישה ועוד ההתקשרות )תקופת נוספים

 מחויב ההתקשרות תקופת את תאריך ענבלו במידה .השירותים מתן תחילת

 חודשים וששה הנוספת ההתקשרות לתקופת מחודשת ערבות בהגשת הספק

 להמשך מהותי תנאי יהווה זה ותנאי הנוספת לתקופה מעבר נוספים

  ההתקשרות.

 יגיש ענבל של היועץ השמאי להיות ונבחר הקטגוריות בשתי שזכה מציע .7.6.2.1.2

 בלתי אוטונומית, בנקאית ערבות 7.6.2.1.1 בסעיף לפי ערבותה במקום

 עימו ההתקשרות להסכם 'ב נספחכ המצורף בנוסח חוזרת ובלתי מותנית

 למדד צמודה ,ישראלי בנק מאת תהא זאת ערבות ,להזמנה( ד' )נספח

 בשיעור ,בע"מ לביטוח חברה ענבל לפקודת כדין, ומבוילת לצרכן המחירים

 תקופת כל אורךל בתוקף ,חדשים( שקלים אלף ואחד )חמישים ₪ 00051, של
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 66 דהיינו, נוספים חודשים וששה ההארכה תקופת לרבות ההתקשרות

 .השירותים מתן תחילת ממועד חודשים ושישה( )שישים

כמפורט לעיל להבטחת מילוי  המציע הזוכה,שימציא  /יותהערבות .7.6.2.1.3

ההתקשרות תוחזק בידי ענבל  הסכםזמנה וההתחייבויותיו על פי תנאי ה

הזוכה לא  מציעהבו בכל מקרה , כולה או חלקה, אשר תהיה רשאית לחלטה

 .הסכםההצעתו ו/או ההזמנה ו/או יעמוד בהתחייבויותיו על פי 

עתו ו/או על פי הצבהתחייבויותיו על פי  מציעבכל מקרה בו לא יעמוד ה .7.6.2.1.4

בהודעה בכתב  הסכם, רשאית ענבל לבטל את ההסכםהההזמנה ו/או על פי 

, החל מתאריך שייקבע על ידי ענבל בהודעה, זאת לאחר שניתנה מציעל

לא תיקן את המעוות בהתאם  מציעלתקן את המעוות וה אפשרות מציעל

ת להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויו

 הצדדים על פי כל דין. 

רשאית ענבל לחלט את הערבות הבנקאית הנ"ל, וכן  הסכםהיה ובוטל ה .7.6.2.1.5

יפצה את ענבל על כל  מציעלמי שיקבע ע"י ענבל וה הסכםלמסור את ביצוע ה

 הפסד ונזק שיגרמו לה בגין כך.

ים מאת כמחילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה כתשלום פיצויים מוס .7.6.2.1.6

את הנזקים מעבר לסכום  מציעלענבל וענבל תהא זכאית לתבוע מה מציעה

 הנקוב בערבות, מבלי שחילוט הערבות יגרע מזכויותיה על פי כל דין.

  יםביטוחאישור קיום  .7.6.2.2

 בהתאם יםבעצמו ועל חשבונו לביטוח ידאג יזכה אם כימתחייב  המציע .7.6.2.2.1

המציע לוודא טרם הגשת הצעתו כי הינו עומד  עלעל נספחיו.  הסכםב לקבוע

 . במלואן )נספח ג' להזמנה( הסכםל 'א בנספח כמפורטבדרישות הביטוח 

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח  .7.6.2.2.2

מ להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות "בע

עם ענבל חברה  הסכםבשנה, כל עוד ההביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה 

מ בתוקף. הספק מתחייב לשלוח העתקי מקור מהפוליסות "לביטוח בע

המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור עריכת ביטוחים 

מ לכל המאוחר "בחתימת המבטח על חידושן לענבל חברה לביטוח בע

 שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.   

עיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו אין בכל האמור בס .7.6.2.2.3

מ על כל "על פי דין ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע

 זה. הסכםזכות או סעד המוקנים לה על פי דין ו
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 - המציע התחייבות :8 פרק -

 המציע עובדי .8.1

 משנה בקבלני כך לצורך להיעזר רשאי ואינו בעצמו המבוקשים השירותים כל את לתתהמציע מתחייב 

 .זה להליך הקשור בכל עבודתו ביצוע לצורך

 אחריות המציע כלפי המועסקים על ידו .8.2

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

 הסכם למטרות ידו על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או, ידו על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו המציע

 המציע כך על אותה יפצה, כלשהו מעשה לעשות או, בחבות לשאת, כדין ענבל תחויב האמור אף על אם. זה

 .ענבל של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן

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

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

 מתן לגבי השלכות לו להיות שיכולות במציע שינוי כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש

 קבלת לאחר. זו הזמנה במסגרת הסף מתנאי באחד עמידה לאי הגורם שינוי לרבות המבוקשים השירותים

 לפעול כיצד להחליט הבלעדי הדעת שיקול יהיה למזמינה, לעיל כאמור שינוי לגבי מהמציע בכתב הודעה

 . מהמציע המבוקשים השירותים קבלת הפסקת של אפשרות מתן זה ובכלל

 איסור הסבת זכויות .8.4

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

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

 מטעם המציע איש קשר .8.5

מתחייב להעמיד איש קשר במשרדו אשר יהיה זמין למתן מענה בשעות העבודה המקובלות, ומעבר המציע 

 .2.1.6אליהן בעת הכרזה על מצב חירום לפי סעיף 
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 -כלליים תנאים :9 פרק-

 המציע לבין ענבל בין כי בזאת מובהר ספק הסר למען המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת .9.1

 שהוא ואופן צורה בשום מעביד עובד יחסי יהיו ולא אין עובדיו או/ו

 .מטעמו מי או/ו ענבל נציג י"ע ילווה השירותים מתן מכלול, האמור מכל לגרוע מבליל ענב ליווי. 9.2

 בלעדיות העדר. 9.3

 תהיה וענבל השירותים לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא ההסכם על וחתימה במכרז הזוכים המציעים הצעת קבלת

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

 והוראות דינים שמירת. 9.4

אשר לדעת ענבל אינה תואמת  הצעהלא תתקבל   וכן הדין הוראותנוגדת  את ענבל לדעת אשר הצעה כל תתקבל לא

 .דין פי על הזוכה התחייבות את בכללותה

 מההצעות איזו לקבלת חובה העדר .9.5

 או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה ענבל, זאת הצעות בהזמנת אחר מקום בכל האמור כל למרות

 .במכרז שיוגשו מההצעות איזה

 השיפוט סמכות. 9.6

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

 . והמרכז יפו אביב תל באזור המשפט

 

 

 בכבוד רב,               

 מ"בע לביטוח חברה ענבל                                                                                                
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 תצהיריםנספח ה –מסמכי ההזמנה ל א'ספח נ
 
 

, 1971–בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"אעל מורש/י החתימה במציע להצהיר, כמשמעותו 

  כדלקמן:, המצורפים בנספח זהעל מכלול התצהירים 

 

קטגוריות והאזור/ים בהם מצויים משרד/משרדי  –תצהיר פרטים כללים )לרבות מהות ההצעה  -( 1טופס מס' )

 המציע(

 כתב התחייבות -( 2טופס מס' )

 תצהיר בדבר ניסיונו של המציע )לרבות רשימת ממליצים(  -( 3טופס מס' )

 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות -( 4טופס מס' )

 ענייניםשמירה על סודיות  והיעדר ניגוד התחייבות ל -( 5טופס מס' )

 והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירותתצהיר בדבר היעדר הרשעות  -( 6טופס מס' )

 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים

 בקשה למניעת חשיפה חלקים חסויים בהצעתי -( 7טופס מס' )
 

 תוכנות בעלות רישוי כדיןתצהיר עבודה עם  -( 8טופס מס' )

 
 

תיבות בתחתית כל דף של נספח  בנוסף, הנכם מתבקשים לחתום בראשי  .מלאה בחתימה כל טופסלחתום בסוף 
 זה
 

 אנא מלאו את הפרטים החסרים במקומות המסומנים, בהתאם לנתונים הנכונים אודות המציע ביום הגשת ההצעה.
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 תצהיר פרטים כללים - 1טופס א'
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת , אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________

 בכתב כדלקמן: /הלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר /הוכי אהיה צפוי

 :מידע כללי בדבר המציע

 ח.פ/ע.מ______________________שם: ____________________________________, 

 כתובת: רח' ___________, מספר:____ עיר ___________, מיקוד ____________

 כתובת דוא"ל: ___________________________________________

 סוג ההתאגדות:_________________________ תאריך ההתאגדות:____________

 __________ פקס:__________________________טלפון:______________, נייד:_____

 

 מורשי החתימה במציע: 

 שם+משפחה: ______________________ת.ז_________________ תפקיד____________

 שם+משפחה: ______________________ת.ז_________________ תפקיד____________ 

  

 איש הקשר במציע

 ______________________ת.ז_________________ תפקיד____________שם+משפחה: 

 כתובת דוא"ל: _____________________________________

 יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך זה. לעיללתשומת לבכם, לכתובת מייל של איש הקשר 

 

 )נא למחוק את המיותר( האזורים לגביהם מוגשת ההצעה

  והצפוןחיפה 

 אביב והמרכז-תל 

 ירושלים וסביבותיה 

 דרום לרבות אילת והערבה 

המציע מצהיר כי הוא מחזיק במשרדים/סניפים באזורים שסומנו וכן כי ידוע לו שהצעתו תיבחן ביחס לאזורים אלו ושמנגד 

 יתכן שיידרש לתת את השירותים גם באזורים נוספים שלא סומנו על ידו.

 ההצעה הקטגוריות לגביהן מוגשת

  'שמאי רכוש )אלמנטרי(1קטגוריה מס : 

  'שמאי יועץ 2קטגוריה מס : 

 בלבד 2תשומת לבכם לכך כי לא ניתן להגיש הצעה תחת קטגוריה מס' 

   

 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 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 כתב התחייבות  – 2נספח א'

  

ש מטעמו הצעה "המציע"( ומוסמך להגי –אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם _______________________ )להלן  .1
שירותי שמאות כמפורט במסמכי  מתןלצורך  שמאי רכוש )אלמנטרי( ו/או שמאי יועץ לבחירת במסגרת הליך תחרותי

וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את הצעתנו להליך בתנאים המכרז , לאחר שקראתי בעיון את תנאי ההזמנה
 המפורטים במסמכי ההזמנה ובנספחים שצורפו אליהם.  

תים המבוקשים מטעמו המציע, עובדיו וכן הנציגים במציע האחראיים על הגשת ההצעה וביצוע השירו כי מצהיר הנני .2
המפורטים במסמכי ההזמנה והנספחים שצורפו  התנאים לכל והסכימו, המבוקשים השירותים מהות את הבינו

 ולפיכך, והעובדות הפרטים, הנתונים כל את בדקו, האפשרי המידע מלוא את קיבלו, זו םהצעת הגישו אליהם, ובטרם
 .וחלקיו פרטיו כל על,  זה הליך במסמכי הכלול כלשהו תנאי או/ו פרט הבין לא או/ו ידע לא כי טענה כל למציע אין

 .זה בהליך להשתתף מעוניין המציע וכי בהליך שנקבעו הסף בתנאי עומד המציע כי מצהיר הנני .3

תיבחן ביחס  ישהצעת יכי ידוע לוכן  1בטופס א' מחזיק במשרדים/סניפים באזורים שסומנו אנימצהיר כי  הנני .4
  .לאזורים אלו

הנני מתחייב כי, בהתאם לצרכי המזמינה, אתן את השירותים המבוקשים גם באזורים נוספים על אלו שסומנו בטופס  .5
 לעיל.  1א'

, בפריסה נספחיה כל על בהזמנה המפורטים המבוקשים השירותים כלל את להעניק המציע ביכולת כי מצהיר הנני .6
 .חברת ענבל וכל מי מטעמה ומלא לשביעות רצונה המלאה של מצטבר באופן ארצית-כלל

 או/ו שינוי בלא והכל החוזה לרבות, נספחיה על ההזמנה תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .7
 .תוספת כלשהי

 ההצעה וכי ומלאים אמיתיים הינם בהצעה שנמסרו והמידע הפרטים, הנתונים כלל כי המציע בשם מתחייב הנני .8
 לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים מילוי כי  למציע ידוע. ופועלו המציע את ומדויק תקף, מהימן באופן משקפת
 .לאלתר ההצעה

 אינו וכי זה בהליך הצעות הגשת לצורך ונמסרו המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל כי למציע ידוע .9
 .כלשהי אחרת למטרה בהם להשתמש או בהם לעיין לאחר לאפשר, לאחר להעבירם, לצלמם, להעתיקם רשאי

 להגשת האחרון מהמועד ימים 120 במשך בתוקפה תעמוד, צרופותיה כל על, שהוגשה מטעמי הנני מצהיר כי  ההצעה .10
 .ענבל למציע הזוכה מאת ומראש בכתב להודעה בכפוף, נוספים ימים 90 -ו הצעות

ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לי הודעת הזכייה אינה יוצרת  .11
התקשרות מחייבת בין המציע לענבל וכי ביצוע ההתקשרות מותנה בהגשת אישור קיום ביטוחים על ידינו, בהתאם 

רף למסמכי מכרז זה על ידי מורשי החתימה לנוסח שצורף להסכם ההתקשרות, וכן מותנה בחתימת ההסכם המצו
 מטעם חברת ענבל. 

נדרשים באישור הביטוחים הכי במידה ואבחר כמציע הזוכה במסגרת הליך תחרותי זה אקיים את כלל מתחייב אני  .12
 .לאורך כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת ההארכה, אם תהיה קיום הביטוחים המצורף להסכם ההתקשרות

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

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה במסמכי ההזמנה ו/או בהסכם ההתקשרות, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה,  .14
 תחייב אותי במידה ואבחר כמציע הזוכה בהליך זה.

והמוחלט,  הבלעדיה כל האמור לעיל נתון לשיקול דעת וכי, כלשהי הצעה לקבלמחויבת אינה  י כי המזמינהל ידוע .15
 ובכפוף להוראות כל דין. הזמנהוהכל בהתאם לאמור במסמכי ה

ו/או  הליךב ימוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה של אני .16
ו/או  הזמנהו/או כתוצאה מניסוח מסמכי ה)לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( , מכל סיבה שהיא הליךביטול ה

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

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

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  .17.1
במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של הוועדה או של נושא משרה ו/או 

 .זהו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך  ענבלעובד 

 ענבללא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה ו/או עובד  .17.2
 ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך המכרז. 
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 ענבלמשרה ו/או עובד  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 בצורה מלאכותית או בכל דרך אחרת 

 שאינה כדין.  

ת המכרזים פעלנו בניגוד לאמור לעיל, תהיה לוועדי ו/או מי מטעמ ימאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אנ יהננ .18
ו/או  י, ו/או לא לקבל או לפסול את הצעתזהבהליך  ניהבלעדי, לא לשתפ הל דעתהזכות, עפ"י שיקו של חברת ענבל

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

בכל דרך שהיא  המעורב מטעמי מי וכל יועץ, שלוח, קבלןתוכן סעיף זה לידיעת כל עובד,  הבאתי כי, לאשר הריני .19
 .  מנו או בביצוע השירותים המבוקשים עבור חברת ענבל, והנובע מזהבהליך 

שינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות ביטולם /או כי בסמכות ועדת המכרזים להכניס תיקונים ו לי ידוע .20
 פי כל דין ובמסמכי ההזמנה.הסמכויות המוקנות לה ללטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר וכן וקביעתם מחדש, 

ו/או לא הופיעו  לטובת, או בשם, כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו תמוגש האינ הצעהההנני מצהיר כי  .21
 .בהצעה שהוגשה מטעמנו

בהצעה  ים, המצגים וההצהרות הכלולהנתונים, כל שערכתי נאותה בדיקה ולאחר, ידיעתי למיטבהנני מצהיר כי  .22
 כדי בו יש אשר פרט כל מההצעה הושמט ולאנכונים, מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה,  םה למכרז

 .המכרזים ועדת של דעתה שיקול על להשפיע

 , אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או מהגיונם.זמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל .23

ועל הזכות לבקש מבתי המשפט הליך זה לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי  ידוע .24
או נגד  האו מי מטעמ זמינהנגד המ ליך זהלהוציא צווי מניעה )לרבות צווי ביניים( בכל הליך משפטי בקשר עם ה

 .היה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמורא, וספקה

 

 :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 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 תצהיר בדבר ניסיונו של המציע )לרבות רשימת ממליצים( – 3נספח א' 
 

למסמכי ההזמנה,  5ומתן ניקוד בהתאם לאמות המידה המפורטות בפרק  4לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שפורטו בפרק 

על המציע למלא את הפרטים החסרים במקומות המסומנים, בהתאם למצבו במועד הגשת ההצעה ולהוסיף את חתימתו לצורך 

 –אימות הפרטים  

אני מצהיר כי המציע וכל מי שיעסוק מטעמו בביצוע השירותים המבוקשים, לא נמצא במועד הגשת ההצעה ולא  .1

 השירותים ביצוע עם במצב של ניגוד עניינים אישי או מוסדי בקשר ימצא לכל אורך תקופת ההתקשרות

אני מתחייב לשמור על סודיות במשך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה כמפורט בכתב הסודיות ו/או ו המבוקשים

 בסעיפי הסודיות בהזמנה להציע הצעות, בתצהירים, בהסכם ולפי כל דין. 

 אדם הדרוש בכדי לספק את השירותים המבוקשים במלואם. אני מצהיר כי יש בידי הכלים, הידע וכח ה .2

     כדין ספרים ניהול .3

 או כל התאגדות מותרת ורשומה אחרת, על פי כל דין. מ"בע חברה/פטור עוסק/ מורשה עוסק הוא המציע .3.1

 *מצ"ב מסמכי ההתאגדות לעיונכם )יש לצרף את מסמכי ההתאגדות(.

 גופים עסקאות חוק"– להלן) 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כנדרש האישורים המציע בעל .3.2

 :המציע כי המעידים, מס מיועץ או חשבון מרואה, שומה מפקיד"( ציבוריים

שהוא פטור  או מוסף ערך מס וחוק הפקודה פי על לנהלם שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את הלנמ .3.3

 מלנהלם;

למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס  ערך ו ולדווח יהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותונ .3.4

 מוסף.

  *מצ"ב אישורים כנדרש לעיונכם )יש לצרף האישורים(. 

" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה )על עסק בשליטת אישהל מציע העונה על ההגדרה "ע .4

" ראה חוק חובת המכרזים, "אישור"; ו"תצהיר משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה";

 (.1992 -תשנ"ב

 ותק מינימאלי .5

 .רכוש שמאות בתחום לפחות שנים שלושלמציע )המשרד עצמו( ותק של  .5.1

 עשר של ותק בעל הינוו/או המנהל המקצועי של המשרד ( במשרד השותפים אחד או) השמאות משרד בעל .5.2

 .)מבנה ותכולה( הרכוש שמאות בתחוםהשנים שקדמו להגשת ההצעה,  15מתוך  לפחות שנים

 אחת.  של שנהמינימאלי  ותק לענבל את השירותים בפועל יהיו בעליעובדי המציע שיתנו  .5.3

שנים בתחום שמאות הרכוש יבוצעו בפיקוחו של  3השירותים שינתנו על ידי עובד המציע שלו ותק של עד  .5.4

 שמאי בכיר ו/או מנהל מקצועי ו/או שותף במציע.  

 ניסיון מקצועי מינימאלי  .6

נזקים זו  כמות. ודירות עסק בתי של הרכוש בתחום פחותכל הל נזקים 50 ה שלדיקניסיון מוכח בבלמציע  .6.1

 (.ענבל)לרבות  לפחות אחת ביטוח חברת עבור האחרונות השנתיים מתוך אחת רצופה שנה במשךהינה 

-ו אש נזקי 3: הבא הפירוט לפי, עסק בבתי נזקים 5 בלפחות המציע טיפל לעיל הנדרשים הנזקים 50  מתוך .6.2

 .אחד כל ₪  לפחות 150,000 של כספי בהיקף טבע נזקי 2
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 דוגמאות של דו"חות נזק בעלות הגבוהה היותר בתחומים נוספים,  וכן כאמור ניסיון פירוט להלן לעיל, הסף תנאי להוכחת

 כמפורט להלן:

הגוף/ארגון/מזמין  מס"ד

 הדו"ח

 )לרבות ענבל(

 ציבורי

 כן/ לא

חברת 

 ביטוח

 כן/ לא

עיקר 

עיסוקו 

של 

הגוף/ 

 הארגון

 תחום השמאות

 

אנשי קשר:   היקף כספי

שם+ 

משפחה, 

תפקיד, 

 טלפונים 

   אש     1

   אש      2

   אש     3

   טבע      4

   טבע     5

   ציוד רפואי     6

כלי שיט      7

 וציוד ימי

  

משלוחים      8

 ימיים

  

יצירות      9

 אומנות

  

   נזקי חקלאות     10

נזק בציוד      11

 הנדסי

  

דו"ח בקר      13

 נזקי רכוש

 2)בקטגוריה 

שמאי  –בלבד 

 יועץ(

  

 סקרים     14

 2)בקטגוריה 

שמאי  –בלבד 

 יועץ(

  

 שערוכים     15

 2)בקטגוריה 

שמאי  –בלבד 

 יועץ(
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להצעה,  3 מס' במסגרת חוצץולצרף את הדו"חות עצמם בכל תחום בעלות הנזק הגבוהה ביותר את  הדו"חות פרט *יש ל

 . להזמנה 6כאמור בפרק 

 

 **ניתן לצרף טבלה נוספת לפי הצורך. 

 

 :רשימת הממליצים

 

 
 מתוך הרשימה תהיינה חברות ביטוח. לפחות שתי ממליצות *מובהר כי 

מובהר כי המזמינה שומרת על זכותה להעניק למציע ניקוד נמוך יותר מהאמור ככל וההמלצות יינתנו מגופים להם נתן ** 
 המציע שירותי שמאות רכוש בלבד )ללא שירותי ייעוץ שמאות רכוש(.   

מה רשאית לפנות לכל ענבל ו/או מי מטעניקוד איכות בגין המלצות יינתן לשיקול דעת המזמינה בלבד וכי ידוע לי  כי *** 
איש קשר ו/או לכל גוף או גורם, ככל שיראה לה, בין אם הוא צויין  כקשר בתצהיר זה ו/או לכל אדם ו/או גוף הקשור במי 

 מהפרויקטים שצויינו ו/או לכל אדם ו/או גוף אחר, ככל שיראה לה.
על בסיס מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע  אףיובהר כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנקד סעיף זה  ****

 .1993 –"ג התשנלתקנות חוק חובת המכרזים  22והכל בכפוף לתקנה  עם המציעהתקשרויות קודמות 
 

 :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 מורשה חתימה מטעם המציע _________, 

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

______________ 

 חותמת+  חתימה

 

 

 
 
 

הגוף/ארגון  מס"ד

מבצע/מזמין 

 הפרויקט

)לרבות 

 ענבל(

 ציבורי

 כן/ לא

עיקר עיסוקו 

של הגוף/ 

/מזמין הארגון

 הדו"ח

חברת 

 ביטוח

 )כן/ לא(

 

 תחום השמאות

 

האם ניתנו 

 שירותי ייעוץ

 )כן/לא(    

 אנשי קשר: היקף כספי

שם+ 

משפחה, 

תפקיד, 

 טלפונים 

1         

2         

3         
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 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות –4נספח א'

 

 המבוקשים השירותים ביצוע לצורך המציע ידי על שיועסקו העובדים כל לגבי ,זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הנני

 הקשורים והפסיקה החוק הוראות אחר ,זה ובכלל ,דין כל בהוראות האמור אחר ההזמנה, ובמסמכי בהסכם כמפורט

 חדשים חוקים לרבות ,לעת מעת שישונו כפי או/ו זה להליך המצורף הסכם חתימת בעת קיימים שהם כפי ,עובדים בהעסקת

 .המוארכת ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו
 

 :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 

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

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 ענייניםשמירה על סודיות  והיעדר ניגוד ל התחייבות -  5נספח א'
 

 כל כי המציע בשם בזאת מתחייב "המציע"( – )להלן ________________________  חב' מטעם חתימה מורשה הח"מ, אני

 אליהם שיגיע מידע לכל בנוגע סודיות על ישמרו בעקיפין, או במישרין  המבוקשים, השירותים ביצוע לצורך ידו על שיועסקו מי

 החובות כל את ולקיים ,מוסדי או אישי עניינים ניגוד של במצב להימצא לא מתחייבים וכן זאת, התקשרות במסגרת

 – להלן המפורטות

 השירותים. ממתן בעקיפין ו/או במישרין הנובע אוו/ הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .1

 לא לעיל, לאמור פוףובכ השירותים, מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .2

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

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

 בין ,זמן הגבלת וללא מכן לאחר אוו/ ההתקשרות תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .3

 אחר כתוב חומר כל או מידע כל גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא בעקיפין, ובין במישרין

 המבוקשים. השירותים ביצוע במסגרת לידי שהגיע דבר, או חפץ כל או

 שמירה לרבות זה, התחייבות כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .4

 או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על

 אחרת.

 ואת סודיות שמירת של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי אוו/ משנה קבלני אוו/ עובדי לידיעת להביא .5

 זה. התחייבות טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש

 לכם ייגרמו אשר ,ועניין סוג מכל תוצאה אוו/ הוצאה אוו/ פגיעה אוו/ נזק לכל דין כל פי על מזמינהה כלפי אחראי להיות .6

 כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד ו/או מטעמכם למי אוו/

  אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם בין ,האמור

 ו/או לכם השייך אוו/ מכם שקיבלתי חפץ אוו/ אחר אוו/ כתוב חומר כל ,לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .7

 שקיבלתי אוו/ השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע ,עקיף או ישיר באופן עמכם, מההתקשרות כתוצאה אליי שהגיע

 שהוא כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני כן, כמו ענבל. עבור שהכנתי חומר או השירותים מתן עקב גוף או אדם מכל

 מידע. של או כאמור חומר של

 מתן שמכוח או זה התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .8

 או תפקידי מילוי בין עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או מזמינהל השירותים

 שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי

 רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או

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

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

 או תפקידי מילוי בין בו לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון .9

 קרובי או שאני גוף של עניין או קרובי של עניין או שלי אחר מקצועי עניין לבין מזמינה,ל השירותים מתן במסגרת קיעיסו

 בו. חבר

 הקשור ו/או ברשותכם הנמצא ו/או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .10

 כי מצהיר הנני שלעיל. הסודיות חובת הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות מזמינהל תהיה לפעילותיכם,

 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה מהווים לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע
 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997
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 אחריותי למעט נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל אישי קשר אוו/ מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .11

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית

 זה. התחייבות כתב הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .12

 הסכם או דין כל פי על לענבל המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .13

 ההסכם. לרבות

 

 

   

 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 

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

______________ 

 חותמת+  חתימה
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  תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות –6נספח א'
 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי

 

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

אני  הנני נותן/נת תצהירי זה בשם ________________  המבקש להתקשר עם ענבל חברה לביטוח בע"מ. .1
 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם גוף זה.

ב לחוק עסקאות גופים 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה", "הורשע" ו .2
"החוק"(. אשר מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי הם  –)להלן  1976–ציבוריים, התשל"ו

 ברורים לי.
 (את המיותר יש למחוק) –מצהיר כי הנני  .3

 
ובעל זיקה אליו )כהגדרתם  המציע/בעל השליטה במציעעד למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת הליך זה,  3.1

עבירה לפי חוק עובדים  -( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה ב לחוק2בסעיף 
חוק שכר מינימום, או לפי  1991-נאים הוגנים(, התשנ"אזרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת

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

לחילופין או  

הורשעו בפסק דין חלוט ביותר  ב לחוק(2אליו )כהגדרתם בסעיף  ובעל זיקה /בעל השליטה במציעהמציע 3.2
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  -משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

(, אולם 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-הוגנים(, התשנ"א
 אחרונה.במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה ה

 
 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 
 

   

 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 

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

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 בקשה למניעת חשיפה חלקים חסויים בהצעתי – 7נספח א'

 

תהיה  וכי במידה והצעתי תיבחר כהצעה הזוכה בהליך זה, הצעתי במלואה אני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי
בטבלה המצורפת להלן, שהאמור בה מהווה סוד מסחרי ו/או למעט המופיע חשופה לעיון של יתר המציעים, זאת 

 פירוט חלק מההצעה כסוד מסחריאני מודע כי מקצועי שזכות העיון של שאר המציעים איננה חלה לגביהם. כמו כן, 
 .הצורךבהצעה של מציע אחר במידת תמנע ממני את הזכות לקבל מידע דומה במהלך עיון 

ף האמור בתצהירי זה או בכל מקום אחר, השיקול האם מידע מסויים יוצג או לא כלפי כל מציע אני מצהיר כי על א
 אחר נתון לוועדת המכרזים של ענבל ולה בלבד ואין ולא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

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

 

 עמוד בהצעתנו הנימוק לחיסיון המבוקש המסמך נושא שם המסמך

    

    

    

    

    

 
 

   

 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 

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

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 התחייבות לעבודה עם תוכנות בעלות רישוי כדין – 8נספח א'
 

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

מורשה חתימה  ___________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________,

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

לעונשים הקבועים בחוק אם  יםצפוי/ /נהיהלהצהיר את האמת וכי אהיה /נוכי עלי /נולאחר שהוזהרתי "( המציע"

, 09/2015ים המבוקשים במסגרת הליך מס' כי לצורך מתן השירותבזאת בכתב  יםכן, מצהיר/ /נעשהלא אעשה

 ובכלל, משתמש המציע בתוכנות בעלות רישיון שימוש כדין, ובהן בלבד. 

 

 

   

 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 

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

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 נספח ב'1 להזמנה – תעריף שכר טרחה על פי תעריפון הקרן

 קטגוריה מס' 1 – שמאי רכוש

 1שכר טרחה שמאים לפי קטגוריה מס'  .1

 

 שכר קביעתתיקבע בהתאם לטבלה שלהלן.  1התמורה שתשולם למציע הזוכה תחת קטגוריה מס'  .1.1

 לא אם רגיל בחישוב או, כינון בערכי בשומה שנקבע הנזק להערכת בהתאם תהא הטבלה פי על הטרחה

 :ביטוח-תת קביעת ולפני כינון בערכי נקבע

 

 

 
   ללא מע"מ -שכ"ט נזק עד נזק מ...

 ₪ 0 ₪ 3,000 ₪ 280   

 ₪ 3,001 ₪ 6,000 ₪ 400   

 ₪ 6,001 ₪ 12,000 ₪ 650   

 ₪ 12,001 ₪ 16,000 ₪ 720   

 ₪ 16,001 ₪ 20,000 ₪ 820   

 ₪ 20,001 ₪ 24,000 ₪ 910   

 ₪ 24,001 ₪ 28,000 ₪ 1,050   

 ₪ 28,001 ₪ 32,000 ₪ 1,220   

 ₪ 32,001 ₪ 36,000 ₪ 1,340   

 ₪ 36,001 ₪ 40,000 ₪ 1,460   

 ₪ 40,001 ₪ 60,000 1550 ₪    

 ₪ 60,001 ₪ 80,000 ₪ 2,080   

 ₪ 80,001 ₪ 100,000 ₪ 2,520   

 ₪ 100,001 ₪ 120,000 ₪ 2,970   

 ₪ 120,001 ₪ 160,000 3130 ₪    

 ₪ 160,001 ₪ 240,000 ₪ 4,420   

 ₪ 240,001 ₪ 340,000 ₪ 5,600   

 ₪ 340,001 ₪ 400,000 ₪ 6,500   

 ₪ 400,001 ₪ 500,000 ₪ 7,500   

 ₪ 500,001 ₪ 600,000 ₪ 8,500   

 ₪ 600,001 ₪ 700,000 ₪ 9,600   

 ₪ 700,001 ₪ 800,000 ₪ 10,600   

 ₪ 800,001 ₪ 1,000,000 ₪ 12,100   
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  תשולם התמורה כנגזרת של גובה הנזק, לפי הפירוט כדלהלן:מש"ח  1בנזקים מעל  .1.2

מגובה הנזק עבור הנזק  1.1%תשולם תמורה לפי  מש"ח 2-מש"ח ל 1כאשר הנזק השולי בין  .1.2.1

  השולי. 

 מגובה הנזק השולי.  1%מש"ח תשולם תמורה לפי  4.5-מש"ח ל 2כאשר הנזק השולי בין  .1.2.2

 .מגובה הנזק השולי 0.8%מש"ח תשולם תמורה לפי  4.5כאשר הנזק השולי עולה על  .1.2.3

 לא שהיחידה או לרבות היעדר כיסוי אשהי סיבה מכל עבודתו להפסיק השמאי התבקש בהם בנזקים .1.3

במקרים שבהם יידרש השמאי לבצע עבודה אחרת שהתמורה בגינה הינה וכן , כספית דרישה הגישה

לשעה  ₪ 170לפי תעריף של וזאת  בפועל בוצעוש תשולם התמורה בהתאם לשעות העבודהשעתית 

 .מטעמה מי או ורכוש  רכב תביעות אגף מנהלת ורלאיש ובכפוף בתוספת מע"מ כדין

 טבלת מרחקים – הוצאות רכב .2

ק"מ תשולם תמורה בהתאם לתעריף הקבוע בחוזר חשכ"ל,  לפי  30בעבור נסיעה למרחק העולה על   .4.1

 המרחקים המצוינים בטבלה שלהלן:

 שיבצע השונות השמאות עבודות כל בגין אחת פעם  ישולמו המשולמות הנסיעה הוצאות כי מובהר .4.2

  .הנסיעה אותה במסגרת השמאי

ק"מ  30בו עולה הצורך בביקור נוסף באתר הנזק,  וכל עוד נסיעה זו הינה ברדיוס העולה על  במקרה .4.3

 לכל כיוון, תשולם תמורה נוספת רק לאחר קבלת אישור הרפרנט המטפל בתיק.

 כללי .3

או בעבור כל  עבודתו הפסקת עקב לרבות, חלקית  שמאות עבודת עבור הזוכה למציע שתשולם התמורה .5.1

 . עבודה לשעת מ"מע+  170₪עבודה אחרת שהתמורה בגינה הינה שעתית, תהייה 

 מן בחלק שנעשתהשמאות  עבודת מתן בעבור. בפועל עבודה דקות 60-כ תחושב עבודה שעת כי יובהר .5.2

 .לשעה שנקבע מהתעריף יחסית תמורה תשולם השעה

 .מוסף ערך מס כוללים אינם ,נספחיו על, זה הסכם פי על התעריפים או/ו המחירים כל .5.3

מיום קבלת אישור הרפרנט המטפל של החשבונית  30בשתי הקטגוריות התמורה תשולם בתנאי שוטף +  .5.4

 שהוגשה על ידי הספק. 

, כאמור בפרק זה, יעביר המציע הזוכה לידי הרפרנט  עם הגשת חשבונית לתשלום התמורה בתום הטיפול .5.5

התמורה תועבר רק לאחר אישור של  הגורם המוסמך  .ל דיווח ובו פירוט השירותים שניתנוהמטפל בענב

מטעם ענבל כי קיימת התאמה בין השירותים שניתנו בפועל, מהותם והיקפם, לבין התמורה כפי שהיא 

 מופיעה בחשבונית לתשלום.

 פנקסים  ניהול אישור ימציא שהשמאי לכך וכפוףהשמאי  של הבנק לחשבון ישירות תשולם התמורה .5.6

 .התשלום ליום בתוקף במקור מס ניכוי אישורו

 פי על בניכויו חייבת היא אשר תשלום כל ינוכה ,זה הסכם פי על ,ענבל חייבת בו תשלום מכלמובהר כי  .5.7

 .דין

 ,ספקים ,המס לרשויות תשלומים לרבות ,בתשלומם חייב שהשמאי כספים לקזז רשאית תהייה ענבל .5.8

 לענבל שנגרם נזק לרבות ,לשמאי בתשלומם חייבת שהיא כספים מתוך אחרים שלישיים וצדדים עובדים
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 מי  של או שלו שירותיו או/ו השמאי תפקידי של מקצועי בלתי או/ו רשלני או/ו לקוי מביצוע כתוצאה

 .ענבל מתחייבת להודיע על כך למציע הזוכה חמישה ימים מראש .מטעמו

 וקיזוז עיכבון זכות כל על השמאי בזאת מוותר ,חודםיוי השירותים במהות בהתחשב .5.8.1

 .דין כל פ"ע לו המוקנים

ענבל שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תעריף שכר הטרחה המצוין לעיל, בכפוף לצרכיה  .5.9

 ולשיקול דעתה הבלעדי.

 השמאי משרד הוצאות בתוכה כוללתוכאמור בנספח זה הינה מוחלטת, הוגנת ונאותה תמורה ה .5.10

לא ישולם כל וכי לעיל(  4למעט דמי נסיעה )המפורטים בסעיף ו ענבל של המידע מערכות הפעלת לרבות

הכנה, הפקה, הגשה של דו"חות ומסמכים, משרדיות,  הוצאותחנייה,  ל,"אש תשלומיכגון תשלום נוסף 

ם, שכר, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות צילומים, טלפונים, פקסיהכנת מצגות וסקירות, 

למציע ו/או לכלל הפועלים בשמו ו/או מטעמו, מסי קנייה, רישיונות, מכס, בלו וכל היטל אחר מטעם 

, ישירות או עקיפות מכל סוג שהוא, ובנוסף, לא אחרות הוצאותמשרד האוצר ו/או כל רשות אחרת, 

 דה בזמנים ו/או בימים חריגים.תינתן תוספת על התמורה המוצעת עבור עבו

כל ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן השירותים המבוקשים, ובכלל בהמציע הזוכה יישא לבדו  .5.11

ים והיטלי חובה החלים עליו ו/או תשלומי ביטוח או כל תשלום אחר שיחול עליו בעתיד תשלומי מסזה 

הנדסי וכל זאת באופן שהמזמינה ו/או וכן בכל הוצאות הכרוכות בכל הסיכונים והאחריות שלי כיועץ 

 מי מטעמה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

 
 

________      _______________  _____________ ___________ 

 חותמת   חתימה   שם מורשה החתימה  תאריך 

____________________________________________________________________ 

 עורך דין  אישור

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ 

בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי 

אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,  באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
 

      _____________             ______________________   _____________     
 חותמת ומספר רישיון עורך דין     חתימת עורך הדין                תאריך           
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 נספח ב'2 להזמנה – שכר טרחה קטגוריה מס' 2 )שמאי יועץ(

 קטגוריה מס' 2 – שמאי יועץ

 

 שכ"ט התקני בטיחות רכוש

לשעת עבודה, כאשר  ₪ 170לפי תעריף שעתי של לענבל וליחידה תשולם תמורה  משותף פרויקטבעבור  .2.1

   להלן:שעות העבודה המרביות יקבעו לפי הטבלה ש

     משותף פרויקט עלות כ"סה

 שעות' מקס    עד מ

 0              50,000                 10 

 50,001    150,000    20  

 150,001   300,000              35   

 300,001   500,000               45   

 500,001   1,000,000               60   

    בתיאום מראש עם מנהלת האגף  1,000,001 

 

לשעת עבודה, כאשר  ₪ 170לפי תעריף שעתי של תשולם תמורה בלבד  פרויקט בביצוע היחידהבעבור   .2.2

   להלן:שעות העבודה יקבעו לפי הטבלה ש

   בפועל   פרויקט עלות כ"סה

 שעות ימוםמקס  עד              מ 

 0                         50,000  3.5 

              50,001        150,000  7 

 150,001             300,000   12.25  

  300,001 1,000,000 15 

  בתיאום מראש עם מנהלת האגף.   1,000,001 
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 נספח ג' - הסכם ההתקשרות 

 קטגוריה מס' 1 – שמאי רכוש

 

 הסכם ההתקשרות

 

 חברה לביטוח בע"מענבל  ב י ן:

 ערבה המרחוב  

 קריית שדה התעופה  

 70100נתב"ג   

  "ענבל"(" ו/או המזמינה)להלן: " 

 מצד אחד; 

 משרד שמאים ________________ ל ב י ן :

 ח.פ./ע.מ: ________________  

  ___ כתובת: 

 ("המציע הזוכה")להלן:  

 מצד שני; 

 והואיל
הזמנה  מספר שמאי רכוש )אלמנטארי( שכותרתו "וענבל פרסמה הליך פומבי לבחירת 

להציע הצעות למתן שירותי שמאות בתחום הרכוש )אלמנטארי( ולמתן שירותי ייעוץ 

בתחום הרכוש )אלמנטארי( עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל 

", בה הוזמנו מציעים להגיש את הצעותיהם למתן השירותים חברה לביטוח בע"מ

 (;או "ההזמנה" "המכרז" –ים כמפורט במסמכי המכרז )להלן המבוקש

 

 ;1בקטגוריה מס'  מציע הזוכה הגיש הצעה במסגרת ההליך למתן השירותים המבוקשיםהו והואיל

 

, על סמך 1בקטגוריה מס'  וענבל בחרה בהצעה שהגיש המציע הזוכה בהליך כהצעה הזוכה והואיל

ההזמנה, והמציע הזוכה מקבל על עצמו לבצע את  התנאים והקריטריונים הקבועים במסמכי

 השירותים המפורטים בהסכם זה כקבלן עצמאי;
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והמציע הזוכה מצהיר כי הוא בעל ניסיון רב במתן שירותי שמאות רכוש )אלמנטרי(   

 הנדרשים לרבות ניסיון בביצוע הפעולות המפורטות במסמכי המכרז ובחוזה זה;

 

כי יש לו הידע, הניסיון, המיומנות, העובדים וכל האמצעים הדרושים  והמציע הזוכה מצהיר והואיל

לצורך ביצוע ומילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה בהיקף הנדרש על ידי ענבל וברמה 

 המקצועית הגבוהה ביותר;

  

והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור למתן  והואיל

 תים המבוקשים כמפורט בהסכם זה.השירו

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 כללי .1
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1
 

 הכותרות בהסכם זה נעשו למען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעניין פרשנותו. 1.2
 

כל נספחיו המהווים חלק בלתי  בכל מקום בו יופיע המונח "ההסכם" הכוונה להסכם זה על 1.3
 נפרד הימנו.

 

 הגדרות .2

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפירוש והמשמעות המוקנית להם במסמכי ההזמנה, 

 ובנוסף יהיו למונחים הבאים הפירוש הבא:

  ( לבחירת שמאי רכוש )אלמנטארי( ושמאי יועץ בתחום 09/2015מכרז פומבי )מספר  -״ההליך״

 ר הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל;הרכוש עבו

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

 הממשלה;

  "הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה  –"הקרן" ו/או "הקרן הפנימית

 לביטוח בע"מ.

 "שותפות ו/או חברה ו/או עמותה ו/או עוסק מורשה העוסק/ת בתחום  – "המציע הזוכה

ואשר הגיש/ה הצעתו/ה  בהזמנההרכוש )אלמנטארי( העומד/ת בתנאי הסף כמפורט 

, קיבל הודעת זכייה מענבל וענבל חתמה איתו ("ההצעה"במסגרת ההליך האמור )להלן: 

 על הסכם זה;

  ם זה; להסכ 5כהגדרתם בסעיף  -״השירותים המבוקשים״ 
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  "מנהלת אגף  –״האחראית מטעם ענבל על ביצוע ההסכם״ ו/או "האחראית על ההתקשרות

תביעות רכב ורכוש ו/או כל מי שימונה מטעמה לצורך ביצוע התקשרות זו ותפעול 

 העבודה השוטפת מול המציע/ים הזוכה/ים.

  "שלהלן לרבות הארכות 4התקופה המפורטת בסעיף  –"תקופת ההסכם  . 

 

 :הזוכה מאשר, מצהיר ומתחייב בזה כלפי ענבל כדלקמן המציע .3
 

אין כל מניעה שהיא, על פי כל דין או חוזה, לחתימתו של המציע הזוכה על חוזה זה ולקיום  3.1
 התחייבויותיו על פיו.

 

( אצל "היתרים" –כל ההיתרים, רישיונות, הסמכות, אישורים, הודעות ורישומים )יכונו להלן  3.2
ציבוריים הנדרשים לצורך חתימת חוזה זה על ידי המציע הזוכה נתקבלו גופים ממשלתיים או 

ו/או נעשו ונמצאים בתוקף ולא נעשתה כל הפרה או מחדל של תנאי כלשהו שנקבע בהיתרים 
 כאמור.

                     

 תקופת ההתקשרות .4
 

תקופת ההתקשרות תחל ביום חתימת מורשי החתימה מטעם ענבל על הסכם ההתקשרות  4.1
 חודשים ממועד זה. 36תסתיים בתום ו

 
ענבל בלבד תהיה רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי,  להאריך את תקופת ההתקשרות   4.2

חודשים נוספים, כולם או חלקם, והכל בתנאים זהים לתקופת  24לתקופה נוספת של עד 
 (."תקופות ההתקשרות המוארכת"ההתקשרות המקורית )להלן: 

 
ת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הפסקת ההתקשרות, וזאת המזמינה רשאית, בכל ע 4.3

 ימים מראש לפחות. 60באמצעות מסירת הודעה בכתב למציע הזוכה, 
 

על אף האמור בסעיף זה, במקרה שבו המציע הזוכה לא מילא אחר התחייבויותיו המפורטים  4.4
תהיה ענבל רשאית  להסכם או שביצע הפרה יסודית של ההסכם כמפורט בהסכם זה,  5בסעיף 

ימים מיום שליחת הודעה בכתב למציע הזוכה בדבר  7להביא הסכם זה לידי סיום, תוך 
 ההפרה, ולאחר שניתנה לו האפשרות להשמיע את טענותיו.

 
מבלי לגרוע מן האמור ענבל תהיה זכאית להורות לשמאי להפסיק ביצוע עבודת שמאות ללא  4.5

ת ההערכות שביצע ולהגיש את המסמכים שאסף הנמקה כלשהי ועל השמאי יהיה להשלים א
עד לאותו שלב. ענבל תהיה זכאית לעשות כל שימוש שייראה לה במסמכים הללו לרבות הטלת 
המשך העבודה על כל שמאי או גורם אחר לשיקול דעתה, ולשמאי לא תהיינה זכויות כלשהן 

 בשמאות או בתביעות לתשלום או כל סעד אחר בגין סעיף זה.
 

השתמשה  ענבל בזכותה שבסעיף הקודם, יהיה השמאי זכאי לתמורה רק בגין אותן שמאויות  4.6
שבוצעו עד לשלב ההודעה על סיומה המוקדם של ההזמנה וזאת בהתאם לחלק היחסי כאמור 
לעיל, והשמאי לא יהיה זכאי לפיצויים או לתשלום כלשהו אחר מעבר לסכומים אלה. הרפרנט 

ע איזה חלק של השמאות הושלם לצורך חישוב התמורה. באם ענבל האחראי בענבל יבחן ויקב
תפסיק את עבודת השמאי בשל נזק שאינו מכוסה ישולם שכ"ט בהתאם לשעות העבודה 

 שהשקיע השמאי ובלבד שלא יעבור את תעריף ענבל לנזק שנבדק.
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לנדרש  אם  השמאי לא שלח הודעה ראשונית ו/או לא יידע את ענבל על פרטי האירוע ,בהתאם 4.7
ולא היה ביכולתה של ענבל לעצור את המשך ביצוע העבודה מכל סיבה שתיראה לה וללא 

לשעה, וזאת  170₪הנמקה, ישולם שכ"ט בהתאם לשעות שהשקיע השמאי לפי תעריף של  
רק עד למועד בו יכול היה השמאי לדעת כי מדובר בנזק ללא כיסוי או כל סיבה אחרת שהיה 

 לבד שלא יעבור את תעריף ענבל לנזק שנבדק.עליו ליידע את ענבל וב
 

 כל האמור לעיל יחול גם במקרים בהם תחליט ענבל להפסיק עבודת השמאי בתיק בודד. 4.8
 

במקרה של הפסקת ההתקשרות ע"י ענבל לפני תום תקופת ההתקשרות לא תהא לשמאי כל  4.9
צאה מכך ולא טענה מסוג כלשהו כלפי ענבל, לא בכל הקשור לנזק העלול להיגרם לשמאי כתו

 בכל עניין אחר.
 

יום. במקרה  90השמאי יהיה זכאי להביא הסכם זה לידי סיום תוך הודעה בכתב ומראש של  4.10
 נוהל עבודת שמאים ועל פי הנחיות ענבל. –זה יהיה חייב לנהוג בהתאם לנספח ג' לחוזה 

 
 זה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במועד סיום תקופת ההתקשרות בין הצדדים לפי סעיף  4.11

מכל סיבה שהיא, לרבות הפסקת עבודתו של השמאי על ידי ענבל, ומבלי לגרוע מזכויותיה 
 של ענבל על פי כל דין ועל פי הסכם זה, מתחייב השמאי כדלקמן:

 
 לסיים הטיפול בתיקים הפתוחים הקיימים אצלו נכון למועד סיום ההתקשרות. 4.11.1

 
 ו.להשלים במועדם את כל הדו"חות והמטלות שטרם הושלמ 4.11.2

 
במידה שאין באפשרות השמאי להשלים את הדוחות והמטלות כאמור לעיל, להודיע על  4.11.3

כך מיידית לענבל, ויעביר לידיה את כל התיקים הפתוחים, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה 
 על פי כל דין ועל פי הסכם  זה.

 
 להחזיר לידי ענבל כל תיק וכל חומר שהועבר אליה על פי דרישתה. 4.11.4

 
תיקי ענבל עד תום המועד הקבוע בדין ולא יבערם אלא בהסכמת ענבל בכתב לשמור  על  4.11.5

 ומראש.
 

למציא לענבל את שמות כל השמאים שהועסקו על ידו לרבות מספרי תעודות הזהות  4.11.6
 שלהם.

 
 "(.סיום ההתקשרות בפועל)להלן: "

 
 :השירותים המבוקשים .5

 

 כללי 5.1
ביצוע השירותים המבוקשים על ידי המציע הזוכה שייבחר, יותנה, בין היתר, בקבלת כל  5.1.1

 .13האישורים הנדרשים מהמציע הזוכה כאמור בסעיף 
 

 נוהל עבודת שמאים.  –להסכם זה נספח ג' השירותים המבוקשים יינתנו בהתאם ל 5.1.2

 

על המציע לתת שירותי שמאות רכוש הכולל בין השאר הגעה פיזית למקום האירוע,  5.1.3
בדיקת הנזק, העברת הודעה ראשונה על הנזק, ליווי הנזק, פיקוח ובקרה על שיקום 
הנזק, עדכוני ביניים, העברת דו"ח שמאי לרבות תמונות וכל חומר רלוונטי לתביעה, 



 
 

 09/2015מכרז  מ"בע לביטוח חברה ענבלהקרן הפנימית בהנהלת  עבורמתן שירותי שמאות רכוש ל הצעות להציע הזמנה
 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel 

54 
  

שו לאחר כינון הנזק, מתן עדות בבית משפט תוספות לדו"ח השמאי בגין חשבוניות שהוג
במידת הצורך,  והכל בכמות ובמועדים כשם שיידרש ע"י המזמינה, ובהתאם למפורט 

 נוהל העבודה עם ענבל המצורף כנספח ג' להסכם זה. ב
 

על המציע לספק כל שירות רלוונטי נוסף למתן השירותים המבוקשים, לרבות צמצום  5.1.4
תים המבוקשים מהמציע והכל בכפוף לצרכי ענבל ולשיקול ו/או הרחבה של היקף השירו

 דעתה הבלעדי.
 

מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי באזורים לגביהם נבחר יותר משמאי אחד יינתנו  5.1.5
השירותים על ידי כל אחד מהשמאים לסירוגין, בכפוף לצרכי ענבל ולשיקול דעתה לרבות 

 כי מובהר רצונה, צרכיה ולנסיבות העניין.שיקולי שירות ומקצועיות ובשים לב לשביעות 

וכן, כאמור,   אחיד, באופן תיעשה סעיף לפי העבודה שהקצאת מתחייבת אינה המזמינה
 כי וועדת ההקצאות של ענבל רשאית להקצות אחוז מסוים לשמאי מאזור אחר.

 
מובהר בזה כי ענבל אינה מתחייבת להזמין מן השמאי מספר הזמנות מוגדר מראש או  5.1.6

זמין מן השמאי הזמנות בכלל, אלא רק על פי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכיה לה
 בתקופת ההסכם. 

 

 השמאים משרד צוות 5.2
 

עובדי המציע שיתנו לענבל את השירותים בפועל יהיו בעלי ניסיון מינימאלי של שנה אחת. מובהר כי 

שנים בתחום שמאות הרכוש יבוצעו  3השירותים הניתנים על ידי עובד המציע שלו ותק של עד 

 בפיקוחו של שמאי בכיר ו/או מנהל מקצועי ו/או שותף במציע.  

 

 מעמד המציע הזוכה כקבלן עצמאי .6
 

מובהר ומוסכם בזאת, כי בביצוע השירותים המבוקשים על פי חוזה זה יהא ויפעל המציע הזוכה  6.1
כקבלן עצמאי, ובין המציע הזוכה וצוותו לבין חברת ענבל לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בגין 
ביצוע השירותים המבוקשים. המציע הזוכה מצהיר בזאת כי ענבל תהא פטורה מכל אחריות 

כלשהם הנובעים מיחסי עובד ומעביד, לרבות במקרה בו יפורשו היחסים בין  ו/או חובה
 מעביד.-הצדדים, על ידי ערכאה כלשהי, כיחסי עובד

 

המציע הזוכה יישא וישלם עבור עצמו, צוותו ועובדיו את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי  6.2
/או עירונית ו/או אחרת ו/או וכל מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף ו/או רשות ממשלתית ו

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

 

המציע הזוכה יישא במלוא שכרם של צוותו ועובדיו ו/או כל אדם הקשור עימו בקשר עם מתן  6.3
ו/או החלים עליהם על פי כל השירותים המבוקשים ובכל התשלומים המגיעים להם ו/או מהם 

דין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזה, כי ענבל לא תישא ולא תהא חייבת בשום אופן בכל 
תשלום בגין כך. על אף האמור לעיל ובמידה ותחויב ענבל בתשלום כלשהו למציע הזוכה לרבות 

ישת התשלום את צוותו ועובדיו ו/או לכל אדם אחר כאמור, יחזיר לה המציע הזוכה מיד עם דר
 "(.ההחזרכל הסכומים שיהיה על ענבל לשלם כאמור )להלן: "



 
 

 09/2015מכרז  מ"בע לביטוח חברה ענבלהקרן הפנימית בהנהלת  עבורמתן שירותי שמאות רכוש ל הצעות להציע הזמנה
 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel 

55 
  

 

ענבל תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום המגיע למציע הזוכה בגין  6.4
 השירותים שיינתנו על ידו כאמור בחוזה זה.

 

כל תשלום אחר המציע הזוכה בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או  6.5
 המגיע ממנו על פי כל דין לצוותו, עובדיו, ובכל הקשור בנתינת השירותים המבוקשים.

 
 הסבת ההסכם לצדדים שלישיים .7

 

 משרד השמאיםלעיל, ביצוע השירותים המבוקשים יעשה ע"י צוות  5.2בהתאם לאמור בסעיף  7.1
קשרות ייעשה רק אחרי במהלך תקופת ההת בצוות זה. כל שינוי לעיל 5.2כפי שהוגדר בסעיף 

 קבלת אישור בכתב מטעם האחראית על ההתקשרות בענבל.  
 

, המציע הזוכה מתחייב לא להסב ו/או להמחות או להעביר 7.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  7.2
את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן, לצד שלישי, ואין הוא רשאי להעביר או להמחות 

מזכויותיו על פי הסכם זה, אלא אם קיבל את הסכמתה של האחראית  או למסור לאחר כל זכות
מטעם ענבל לכך מראש ובכתב. האחראית על ההתקשרות תהיה רשאית לסרב או ליתן את 
הסכמתה כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכים בתנאים שתמצא 

 לנכון.
 

והתחייבויותיה על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לצדדים ענבל תהא רשאית להסב את זכויותיה  7.3
שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן זכאית היא לשתף צדדיים שלישיים בכל אופן שתמצא 

 לנכון בביצוע התחייבויותיה ושימוש בזכויותיה על פי הסכם זה.
 

 תמורה .8
 

 בהתאם למפורט להלן:עבור ביצוע השירותים המבוקשים תשלם ענבל למציע הזוכה תמורה 
 

התמורה שתשולם למציע הזוכה שמאי רכוש )אלמנטרי( הינה קבועה לפי תעריף ענבל כמפורט  8.1
 להזמנה )נספח התמורה(. 1בנספח ב'

 
קביעת שכר הטרחה על פי הטבלה תהא בהתאם להערכת הנזק שנקבע בשומה בערכי כינון  8.2

 ת תת ביטוח.)או בחישוב רגיל אם לא נקבע בערכי כינון( ולפני קביע
 

התמורה שתשולם למציע הזוכה עבור עבודת שמאות  חלקית, לרבות עקב הפסקת עבודתו  8.3
לעיל, או בעבור כל עבודה אחרת שהתמורה בגינה הינה שעתית, תהייה  2.5לפי תנאי סעיף 

דקות עבודה בפועל. בעבור  60-+ מע"מ לשעת עבודה. יובהר כי שעת עבודה תחושב כ 170₪
אות שנעשתה בחלק מן השעה תשולם תמורה יחסית מהתעריף שנקבע מתן עבודת שמ

 לשעה.
 

מיום קבלת אישור הרפרנט המטפל של החשבונית  30התמורה תשולם בתנאי שוטף +  8.4
 שהוגשה על ידי הספק. 

 
עם הגשת חשבונית לתשלום התמורה בתום הטיפול, כאמור בפרק זה, יעביר המציע הזוכה  8.5

לידי הרפרנט המטפל בענבל דיווח ובו פירוט השירותים שניתנו. התמורה תועבר רק לאחר 
אישור של  הגורם המוסמך מטעם ענבל כי קיימת התאמה בין השירותים שניתנו בפועל, 

 פי שהיא מופיעה בחשבונית לתשלום. מהותם והיקפם, לבין התמורה כ
 

מובהר כי התמורה המפורטת בסעיף זה הינה סופית ומוחלטת, והמציעים הזוכים לא יהיו  8.6
זכאים לקבל כל תשלום או הטבה אחרת ו/או נוספת בשל ביצוע השירותים המבוקשים, לרבות 

ת, פקסים(, אש"ל תשלומים עבור הוצאות משרד המציע )ובכללם טלפון, דואר, צילומים, הדפסו
וכיוצא באלה. כמו כן לא יהיה/ו המציע/ים הזוכים זכאים לתשלום עבור הפעלת מערכות המידע 
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 של ענבל. 
 

מבלי לגרוע מן האמור בפרק זה, ענבל שומרת לעצמה את הזכות, בנסיבות מיוחדות, להגיע  8.7
ו שונים משיטת עם המציע/ים הזוכה/ים להסכמות בנוגע לאופן תשלום התמורה ותעריפים שיהי

 התשלום המפורטת לעיל. 
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי התמורה המשולמת עבור מתן עדות בביהמ"ש, או  8.8
במסגרת הליך גישור וכיוצא באלה, לרבות עדות של עובד שסיים את תפקידו אצל השמאי, 

ת התמורה עבור עבור כל יום עדות, בתוספת מע"מ כדין. הסכום האמור כולל א ₪ 700תהייה  
 זמן  הנסיעה למקום מתן העדות ובחזרה. 

 
בגין הוצאות נסיעה, תשלם ענבל על פי התעריף הנקוב בחוזר חשכ"ל לק"מ לנסיעה במרחק  8.9

להזמנה(. מובהר כי הוצאות הנסיעה האמורות  1ק"מ לכל כיוון )ר' נספח ב' 30העולה על 
 רת אותה הנסיעה.ישולמו פעם אחת בגין כל העבודות שיבצע השמאי במסג

 
 

 שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים .9
 

המציע הזוכה מתחייב לשמור על סודיות בנוגע לכל מידע שהובא לידיעתו במסגרת מתן  9.1
השירותים המבוקשים. כמו כן, המציע הזוכה מתחייב כי צוות היועצים מטעמו, וכן כל עובד 
אחר מטעמו ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או שלוח ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: 

בקפדנות על סודיות בכל הנוגע לחומר בכתב ו/או בעל פה שהובא לידיעתם, ( ישמרו "עובדיו"
לרבות שיחות, נתונים וכל מידע ומסמכים אשר ייחשפו אליהם בקשר למתן השירותים 
המבוקשים, לרבות העתקים וניירות עבודה, שהוכנו על ידי ענבל או שהוכנו על ידי היועצים 

עובדי המציע הזוכה לשמור על סודיות כל ידיעה ומידע  מטעמו של המציע הזוכה. בנוסף, יחויבו
שהגיעו אליהם עקב ובקשר עם ביצוע חוזה זה ולא למסור ידיעה ו/או ידיעות ו/או מידע כאמור 
לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל ולא יעשו בהם שימוש תוך תקופת ההתקשרות, לפניה או 

 "(. המידעלאחריה )להלן: "
 

שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה עלול להוות עבירה לפי  המציע הזוכה מצהיר 9.2
 .1977 -פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

 

המציע הזוכה יחתים את צוותו, עובדיו, שליחיו, וקבלני המשנה שיעסיק לצורך ביצוע השירותים  9.3
 זה.המבוקשים על הצהרת סודיות כמפורט בסעיף 

 

מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין ינקוט המציע הזוכה בכל אמצעי סביר כדי לשמור על כל  9.4
מידע ומסמך המוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר למתן השירותים המבוקשים וכדי 
למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת. כן יציית המציע הזוכה לכל דרישה של 

נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי  ענבל בדבר
 למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על כך המציע הזוכה לענבל מיד עם קרות האירוע.

 

המציע הזוכה מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום החוזה או בהפסקתו את כל  9.5
ותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב המציע המידע, החומר והנתונים המצויים ברש

הזוכה למחוק ולהשמיד כל חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע חוזה זה, כך 
שבידי ענבל ימצא העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לביצוע השירותים המבוקשים 

 כאמור בחוזה זה על כל נספחיו.
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א לעסוק או להתקשר, במהלך כל תקופת ההתקשרות עם ענבל, המציע הזוכה מתחייב של 9.6
בכל דרך שהיא, בעיסוק שיש בו משום פגיעה בפועל או למראית עין בחובותיו כלפי ענבל לפי 
הסכם זה, או שבעטיו הוא, או אחד מעובדיו העוסקים בביצוע השירותים המבוקשים, עשוי 

יינים בין מילוי חובותיו כלפי לענבל לבין עניין להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענ
אחר. כ"עניין אחר" ייחשבו ענייניו של המציע הזוכה, צוות היועצים, בעליו או מנהליו או של גוף 

 שהמציע הזוכה, בעליו או מנהליו הינם בעלי עניין בו. 
 

, ידווח 9.3ף במקרה שבו למציע הזוכה יש ספק לעניין קיומו של ניגוד עניינים כאמור בסעי 9.7
היועץ המוביל על כך לאחראית בענבל על ביצוע ההתקשרות, אשר תכריע בשאלת קיומו של 

 ניגוד העניינים. 
 

 האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בחוזה. 9.8
 

 בעלות על מידע .10
 

כל המסמכים מכל סוג שהוא שנוסחו ו/או נעשו ע"י המציע הזוכה, לרבות דו"חות שמאי, חוות דעת, 
תכתובת, חישובים, נתונים, בדיקות, צילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא 
 ההסכם זה, שהוכנו במסגרת ביצוע השירותים המבוקשים עבור המזמינה, או מסמכים שקיבל המציע

 (״המידע׳׳הזוכה מהמזמינה ו/או בדרך אחרת, בכל פורמט שהוא לרבות פורמט אלקטרוני )להלן: 
הינם רכושה הבלעדי וקניינה של ענבל, אשר תהיה רשאית להשתמש במידע בעצמה ו/או באמצעות 

למידע פומביות לפי שיקול דעתה. המציע  כל צד ג׳ שתבחר, לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה, וכן ליתן
הזוכה מתחייב למסור לענבל מיד עם דרישתה כל מידע כאמור ובכל פורמט על פי בחירת ענבל. מבלי 
לגרוע מכלליות האמור, יעביר המציע הזוכה לענבל בפורמט אלקטרוני ״פתוח״/לא מוגן סיסמה ובנוסף 

ידו עבורה לרבות חוות דעת, חוזים וכיו״ב, עם  בכל פורמט אחר שתגדיר ענבל, כל מסמך שהוכן על
 השלמתו של המסמך.

 
 :אחריות לנזקים .11

 

"(, שיגרם נזקהמציע הזוכה יישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )יכונו להלן ביחד ולחוד: " 11.1
לענבל ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של המציע הזוכה ו/או עובדיו ו/או שליחיו 

 דם ו/או גוף הקשורים עימו, עקב ו/או בקשר עם ביצוע השירותים המבוקשים.ו/או כל א
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ויגרמו לענבל ו/או כל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות 

ממעשה או מחדל של המציע הזוכה, צוותו, עובדיו, שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים 

כתוצאה ממחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב המציע הזוכה לשפות את עימו, לרבות נזק שיגרם 

 ענבל, מיד עם דרישתה, במלוא הסכום, בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה להם כאמור.

 

על המציע הזוכה יחולו כל ההוצאות, או התשלומים, שישולמו על ידי ענבל להבטחת זכויותיה  11.2
חוזה זה על ידי המציע הזוכה, והמציע הזוכה במקרה של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות 

מתחייב להחזיר לענבל כל הוצאה שהוצאה על ידה לפי סעיף זה, מיד עם דרישתה, בתוספת 
 ריבית בשיעור המקסימלי שיותר על פי חוק באותה עת, החל ממועד הוצאת הסכומים. 

 

 ביטוח  .12
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ה לטובתו ולטובת ענבל חברה המציע הזוכה מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בז

לביטוח בע"מ, ולהציגם לענבל חברה לביטוח בע"מ כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים 

 אישור קיום הביטוחים. –בנספח א' להסכם זה הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא  יפחתו מהמצוין 

 

 תנאי מתלה לצורך כניסת ההסכם לתוקפו .13
לאחר שהספק העביר לידי חברת ענבל אישור על קיום ביטוחים הסכם זה לא ייכנס לתוקפו אלא 

ום ע"י חברת ביטוח ישראלית להסכם( חתנספח א' לעיל )בנוסח המצורף כ 12כמפורט בסעיף 

ולאחר וכן ערבות ביצוע חתומה על ידי בנק ישראלי בנוסח המצורף כנספח ב' להסכם זה,  מוכרת

 חתימת מורשי החתימה בענבל על הסכם זה.

 

 ניכוי במקור .14
 

המציע הזוכה ימציא לענבל, עם חתימת חוזה זה, אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין 

"( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה אישור מס הכנסההניכוי במקור או פטור הימנו )להלן: "

תהא תקפים מעת לעת עד לתום תקופת החוזה. בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת החוזה 

ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או מכל סכום 

 כסף שהיא חייבת בתשלומם ליועץ.

 

 הפרה יסודית .15
 

)על סעיפי  9)על סעיפי המשנה(,  7, 6.3, 6.2, 5.1.1, 3.2התנאים הקבועים בסעיפים  15.1
הינם תנאים יסודיים בהסכם )על סעיפי המשנה(,  11-)על סעיפי המשנה( ו 10המשנה(, 

שהפרתם מהווה הפרה יסודית שבגינם תהיה רשאית ענבל להביא את ההסכם כאמור בסעיף 
לכדי סיום ולנקוט כל פעולה אחרת למיצוי זכויותיה לפי כל דין. הפרה יסודית של ההסכם  4.4

ים לנדרש דו"חות הערכת הנזק אותם מוסר השמאי לקויים, חסרים או אינם תואמתתקיים ככל ו
 נוהל עבודת שמאים.   -על ידי המזמינה, מסמכי ההזמנה על נספחיהם לרבות נספח ג' 

 

 משלוח הודעות .16

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין במבוא לחוזה זה לעיל תחשב כאילו 

שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר  72הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

 רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

 סמכות שיפוט .17
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נה אך ורק בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית הסמכות המקומית בכל הקשור והנוגע לחוזה זה הי

 יפו.-אביב-באזור המרכז ו/או תל

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

                 __________________    __________________ 

 המציע הזוכה                 ענבל               

                 __________________    __________________ 

 1שם+ חתימה מורשה חתימה                 1שם+ חתימה  מורשה חתימה                   

                 __________________                  __________________ 

 2שם+ חתימה מורשה חתימה                  2שם+ חתימה מורשה חתימה                  

 

 תאריך ___________________                                                         
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 אישור בדבר קיום ביטוחים –נספח א' להסכם 

 ייחתם כדין ע"י חברת ביטוח מוכרת ע"י המציע הזוכה בהליך בלבד

 לכבוד 

  ענבל חברה לביטוח בע"מ

 א.ג.נ.,

 .אישור קיום ביטוחים

 

 הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________)להלן "השמאי"( לתקופת

  

הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר למתן שירותי שמאות רכוש 

ענבל, את  )מבנים ותכולות, ציוד רפואי, ציוד הנדסי, כלי שייט וציוד ימי,  משלוחים ימיים(   לפי הסכם עם

 הביטוחים המפורטים להלן:

 ביטוח חבות המעבידים

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

 דולר למקרה ולתקופת 5,000,000דולר ארה"ב לעובד וסך  1,500,000. גבולות האחריות לא יפחת מסך  2

 הביטוח )שנה(.    

את ענבל היה  ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי היא  הביטוח יורחב לשפות. 3

 כלפי מי מעובדי החברה. נושאת בחבות מעביד  כלשהם

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 . אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל 1

 ראל והשטחים המוחזקים.  תחומי מדינת יש    

 למקרה ולתקופת הביטוח,  )שנה(.  דולר ארה"ב,  250,000.  גבולות האחריות שלא יפחתו מסך   2

 (.CROSS LIABILITY. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת )3

 . הביטוח יורחב לשפות את  ענבל  ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי השמאי  וכל  הפועלים 4

 מטעמו.     

 ביטוח אחריות מקצועית

 .  הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המציע , עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר  אירע 1

 כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה  רשלנית שנעשו      
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 ים ותכולות, ציוד רפואי, ציוד הנדסי,  כלי שייט וציוד בתום לב בקשר למתן שירותי שמאות רכוש )מבנ    

 ימי,  משלוחים ימיים(   לפי הסכם עם ענבל.    

 דולר ארה"ב;     250,000.  גבול האחריות למקרה ולתקופה )שנה( לא יפחת מ 2

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .3

 מרמה אי יושר של עובדים;  -      

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש או העיכוב עקב מקרה ביטוח; -      

 אולם הביטוח לא יחול כלפי תביעות השמאי כנגד ענבל; Cross  Liability -אחריות צולבת  -      

 חודשים; 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -      

 או מחדלי השמאי, עובדיו וכל הביטוח יורחב לשפות את  ענבל  ככל שתחשב אחראית למעשי ו/. 4

 הפועלים מטעמו.       

 כללי

 ללו התנאים הבאים:כי בפוליסות הביטוח

 , בכפוף להרחבי השיפוי ענבל חברה  לביטוח בע"מ .  לשם המבוטח תתווסף כמבוטחים נוספים:  1

 כמפורט לעיל.     

 .  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על 2

 יום לפחות במכתב רשום לענבל.  45ידינו הודעה מוקדמת של      

 .  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי ענבל ועובדיה,  ובלבד  שהויתור 3

 ול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.לא יח     

 .  השמאי  אחראי בלעדי 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 השמאי.5

 בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  קיים .  כל סעיף 6

 ביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על      

 פי הביטוח.     

            

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

                                                    

                                                                    ___________________________ 

 תאריך______________                        חתימת מורשי החברה  וחותמת החברה

 

 חתימת מורשי החברה  וחותמת החברה
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  ערבות בנקאית לביצוע החוזה )ערבות ביצוע( -נספח ב' לחוזה 

 שמאי רכוש – 1קטגוריה מס' 

 ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכיה( 10 –)יוגש לענבל מלא לא יאוחר מ 

 תאריך________________

 לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' ערבה 

  282ת.ד. 

 70100קריית שדה התעופה, 

 הנדון: ערבות מס. _____________

לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .1

מתן שירותי שמאות רכוש (, אשר נבחרו להיות הספקים/נותני השירות של חברתכם עבור "המבקש/ים"

  20,000₪עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ,  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

( בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים "סכום הקרן הנ"ל"שקלים חדשים(, )להלן:  עשרים אלף)במילים: 

, בכל "הפרשי הצמדה למדד"( מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן )להלן:

המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמו במסגרת ההליך למתן שירותי 

אספקה, התקנה ותיקון נזקי שמשות לכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה עבור ענבל 

 (."ענבל"לביטוח בע"מ,  )להלן:  חברה

 הקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן: "סכום הערבות". .2

 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .3

משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה  - "מדד המחירים לצרכן" א.

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום מדד  - "המדד החדש" ב.

 בפועל עפ"י ערבות זו.
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 לצרכן המפורסם ביום פרסום המכרז.מדד המחירים  - "המדד היסודי" ג.

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת  

רש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנד

היסודי. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום 

 הקרן הנ"ל.

ימים )במילים: שבעה ימים( לאחר  7אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל תוך  .4

שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, 

מיקוד_____, טלפון ושם איש קשר _______, )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם 

עד לסכום הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום האמור מאת 

ני יום פקיעת הערבות. לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו לפ

 סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים, ובלבד שסך התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .5

עד ליום חודשים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות, קרי  66למשך ערבות זו תישאר בתוקף  .6

)כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 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, 

 שם הבנק _____________________ 

 סניף ________________________ 

 ___________________מספר סניף  

 

 תאריך:_____________ 

 חתימה של מורשיי החתימה וחותמת הבנק:____________________
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 נוהל עבודת השמאי –נספח ג' לחוזה 

  מבוא .1
מטרת נוהל עבודה זה, להסדיר את נהלי העבודה של אגף תביעות רכב ורכוש בקרן  .1.1

הפנימית לביטוחי הממשלה של ממשלת ישראל, בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ  )להלן: 
( עם השמאי אשר ייבחר "הקרן"ו/או "הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה" ו/או  "ענבל"

)להלן:  09/2015במסגרת ההליך לקבלת הצעות למתן שירותי שמאות רכוש, שמספרו 
 (."השמאי"

 

נוהל עבודה זה יעודכן מעת לעת ויישלח למציעים הזוכים. הנוהל אינו ממצה את חובות  .1.2
חי השמאים בטיפול בנזקי רכוש הממשלה במסגרת מתן  השירותים עבור הקרן הפנימית לביטו

הממשלה, בהתאם להוראות כל דין ונוהג ובהתאם להוראות ההליך והחוזה למתן שרותי שמאות 
שצורף להליך, ואינו בא לגרוע מהם. השמאים נדרשים למלא בקפדנות אחר הוראותיו, כמו גם 

 אחר הוראות כל דין ונוהג ויתר הוראות ההליך והחוזה.
 

 כללי - עבודה נוהל .2

 בכל ו/או טלפונית ו/או בכתב בלבד, ידה ועל , מענבל  הנזק  דיקתב הזמנת  את  יקבל השמאי .2.1

 ענבל. ידי על שיוחלט כפי אחר, אמצעי
 

 לעיל .2.1 בסעיף כמפורט ענבל מעובדי  שלא נזק הערכת לביצוע הזמנה קיבל והשמאי היה .2.2

 היפנ אלא בפניה השמאי יטפל לא ענבל, ידי על המכוסה ממשלתית יחידה של ישירה בפניה אלא
 . "(המטפל הרפרנט" )להלן: בענבל המטפל לרפרנט  היחידה נציג את

 
 בשל עניינים לניגוד חשש לרבות עניינים ניגוד לגביה קיים אשר עבודה הזמנת יקבל לא השמאי .2.3

 הרפרנט אישור את לקבל מבלי אחרת, סיבה מכל או אחרת ביטוח חברת עבור ידו על הנזק בדיקת

  ובכתב. מראש בענבל המטפל
 

 בנזק הטיפול בנושא עקרוני ענין יש כאשר או 100,000₪ על עולה הנזק  גובה בהם במקרים .2.4

 יעדכן השמאי לאירוע, שלישי צד אחריות עולה כאשר או וכו'( בכיסוי בעיות רוחב, )השפעות

  הטיפול. להמשך הנחיותיו ויקבל המטפל הרפרנט את אלקטרוני בדואר וכן טלפונית
 

 שיקול לפי השמאי של עבודתו הפסקת על להורות זה בשלב רשאית תהייה ענבל כי יובהר .2.5

 בפועל, שביצע העבודה בעבור היחסית התמורה לשמאי תשולם כאמור במקרה הבלעדי. דעתה

 עבודת הפסקת  של במקרה עבודה נוהל)" זה להסכם ג' ובנספח  8 בסעיף כמפורט והכל

 "(.השמאי
 

 התמחות לעניין מומחים למנות הצורך עולה בו  מקרה בכל ענבל את לעדכן מתחייב השמאי .2.6

 או  שונים מומחיות בתחומי יעוץ מהנדס , כשל חוקר מעליות, יועץ כגון הנזק בתחום מיוחדת

 מינוי "(.מיוחד מומחה" )להלן: וכו' שריפות חוקר כללי, חוקר כשל, חוקרי כגון האחריות בדיקת

 העסקת לעניין הן ומראש, בכתב להמטפ הרפרנט באישור רק ייעשה כאמור מיוחד מומחה

 המיוחד. למומחה שישולם הטרחה שכר גובה לעניין והן המיוחד המומחה
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 המומחה" )להלן: האחריות ו/או הנזק הערכת לצורך נוסף למומחה יזדקק והשמאי במידה .2.7

 המומחה העסקת לעניין הן ומראש בכתב המטפל הרפרנט באישור רק הדבר ייעשה "(הנוסף

 הנוסף. למומחה שישולם הטרחה שכר גובה לעניין והן הנוסף

  הזמנים לוחות .3

 אם אלא הנזק, להערכת הזמנה קבלת ממועד שעות 5-מ יאוחר לא הנזק את יבדוק השמאי .3.1

 .מענבל אחרת הנחיה קיבל
 

 הערכת הזמנת ממועד שעות 24 תוך ראשונית נזק הערכת לענבל להעביר מתחייב השמאי .3.2

 הנזק.
 

 
 הערכת דו"ח" )להלן: ענבל ע"י כנדרש ערוך הנזקים, בגין דו"ח לענבל לשלוח מתחייב השמאי .3.3

 הרלוואנטית הממשלתית מהיחידה שקיבל מיום ימים משבעה יאוחר לא "(השומה דו"ח" או "נזק

  . העניין לצורך הדרושים המהותיים המסמכים  כל את
 

 הנזק הערכת דו"ח מבנה .4

  הבאים: הנתונים את היתר בין יכלול הנזק הערכת דו"ח .4.1

 הנזק, מיקום השמאי, ביקור תאריכי ההודעה, קבלת תאריך תביעה, תיק מספר האירוע, תאריך , הדו"ח תאריך

 נזק הערכת הרפרנט, הנחיות לפי  מדווח ושטח המבנה שווי בדיקת השבה, תביעת לאפשרות התייחסות פרק ,

  הנזק. עלות וסה"כ תכולה,ל נזק הערכת למבנה,

  כינון. .ערך3 שיפוי; ערך .2 היחידה; .דרישת1 פרמטרים: שלושה לפי תתבצע הנזק עלות הערכת .4.2

 

 ליחידה. תזכורת השמאי יוציא האירוע ממועד שנה מחצי למעלה בחלוף תוקן לא שהנזק במידה .4.3

 
 שיפוי בערכי דו"ח  השמאי יכין עהאירו ממועד שנה בחלוף  תיקון חש' הוגשו לא / תוקן לא והנזק במידה .4.4

  בלבד.

 
 ערכי בגין לדו"ח תוספת תוגש התיקון, חשבונית וקבלת הנזקים תיקון גמר לאחר  - כינון ערך תוספת .4.5

  השמאי. אצל התיקון ביצוע עבור החשבונית מקבלת ימים משלושה יאוחר לא תוגש לדו"ח התוספת כינון.

 
 ידווח או לשמאי הדו"ח יוחזר חסר, ו/או לקוי השמאי דו"ח כי די,הבלע דעתה שיקול לפי תמצא, וענבל היה .4.6

 ענבל הודעת ממסירת שעות 48 בתוך וזאת ידה, על כנדרש מתוקן דו"ח לענבל ימציא והשמאי כך, על לשמאי

  החסר. ו/או הליקוי על

 
 הגשה לצורך דו"חותיו את להשלים השמאי מתחייב המשפט לבית נזק הערכת דו"ח בהגשת הצורך בעת .4.7

 הדין, עורך של הערותיו קבלת ממועד יום 20 תוך וזאת ענבל, של הדין עורך הנחיות פי על המשפט לבית

 תשלום תוספת וללא

 נזקים שיקום -עבודה נוהל .5

 בשיקום הצורך ועולה התפשטותו, נזק/מניעת הקטנת לצורך וחיוני דחוף שלו שהשיקום נזק של במקרה .5.1

 מפרט שהוא כך כדי תוך המטפל לרפרנט ובע"פ בכתב השמאי יפנה הנצלה, ו/או שיקום חברת באמצעות הנזק
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 תקצה וענבל הדרוש ההתמחות וסוג הנזק של משוער היקף שניזוק, הציוד סוג הנזק, סוג האירוע, מהות את

  הנזק. שיקום לצורך חברה  לשמאי

 השיקום עבודות על לפקח יהיה שמאיה על  ענבל, ידי על שיתבקש ,וככל5.1 בסעיף כאמור במקרה  .5.2

 הרפרנט הוראות לפי והכל העבודות, ביצוע כדי תוך או לפני העבודה עלויות את המשקמת החברה עם ולסכם

 מומחיותו מיטב ולפי הנסיבות לפי המטפל,

 אשר הדחוף, השיקום ביצוע עבור כמויות כתב שעות 24 תוך השמאי יכין ענבל, חב' ע"י שיידרש ככל .5.3

 סיוע כל לענבל להושיט השמאי על כי (.מובהר2.9.1 בסעיף )כאמור ענבל ע"י שנבחר הספק ידי על יתבצע

 המבצע. הספק בחירת בעניין שיתבקש מקצועי

 המאגר  במסגרת נזקים שיקום לחברות פרטנית פניה באמצעות נזק שיקום לבצע תבחר ענבל בו במקרה .5.4

 סיוע וכל נדרש מידע כל יספק וכן, בתיק ענבל מטעם שימונו והמפקח המתכנן עם פעולה השמאי ישתף שלה,

 השיקום. לביצוע ענבל ע"י שימונו המקצועיים לגורמים מבוקש

 חשבוניות הגשת אופן .6

 1ד' )נספח התעריפון מול טרחתו שכר את חישב פיו על אשר הנזק סכום החשבונית גבי על יציין השמאי

 על שהוגשה החשבונית של המטפל הרפרנט אישור קבלת מיום 30 + שוטף בתנאי תשולם התמורה להזמנה(.

   הספק. ידי

  השמאי עבודת הפסקת של במקרה עבודה  נוהל .7

 שיקול לפי וזאת בכלל, או מסוימת שמאות עבודת ביצוע להפסיק לשמאי רותלהו רשאית תהייה ענבל .7.1

 את ולהגיש שביצע ההערכות את להשלים יהיה השמאי על זה, במקרה כלשהי. הנמקה וללא הבלעדי דעתה

 לרבות הללו במסמכים לה שייראה שימוש כל לעשות רשאית תהייה ענבל שלב. לאותו עד שאסף המסמכים

 זכויות או טענה כל תהיה לא ולשמאי דעתה, שיקול לפי אחר גורם או שמאי כל על דההעבו המשך הטלת

 זה. סעיף בגין אחר סעד כל או לתשלום בתביעות או השמאות בתוצרי כלשהן

 שבוצעו עבודות אותן בגין רק יחסית לתמורה זכאי השמאי יהיה דלעיל סעיף לפי בזכותה ענבל השתמשה .7.2

 כלשהו אחר לתשלום או לפיצויים זכאי יהיה לא והשמאי העבודה, של המוקדם ומהסי על ההודעה לשלב עד

 את תפסיק ענבל באם כי מובהר המטפל. הרפרנט ידי על ייעשה היחסית התמורה חישוב אלה. לסכומים מעבר

 שהשקיע העבודה לשעות בהתאם שכ"ט ישולם אחרת, סיבה מכל או מכוסה שאינו נזק בשל השמאי עבודת

 שלא ובלבד  ענבל שתקבע כפי העבודה, השלמת לאחוזי בהתאם או לשעה 170₪ של תעריף לפי השמאי

 שנבדק. הנזק לעלות ענבל תעריף את יעבור

 היה ולא לנדרש ,בהתאם האירוע פרטי על ענבל את יידע לא ו/או ראשונית הודעה שלח לא השמאי  אם .7.3

 בהתאם שכ"ט ישולם הנמקה, וללא לה שתיראה סיבה מכל העבודה ביצוע המשך את לעצור ענבל של ביכולתה

 כי לדעת השמאי היה יכול בו למועד עד רק וזאת לשעה, 170₪  של תעריף לפי השמאי שהשקיע לשעות

 לנזק ענבל תעריף את יעבור שלא ובלבד ענבל את ליידע עליו שהיה אחרת סיבה כל או כיסוי ללא בנזק מדובר

 שנבדק.

 ומבלי ענבל, ידי על השמאי של עבודתו הפסקת לרבות שהיא, סיבה מכל קשרותההת תקופת תום עם .7.4

 כדלקמן: לפעול השמאי מתחייב זה, הסכם פי ועל דין כל פי על ענבל של מזכויותיה לגרוע

 לסיים הטיפול בתיקים הפתוחים הקיימים אצלו נכון למועד סיום ההתקשרות. .7.4.1
 הושלמו.להשלים במועדם את כל הדו"חות והמטלות שטרם  .7.4.2



 
 

 09/2015מכרז  מ"בע לביטוח חברה ענבלהקרן הפנימית בהנהלת  עבורמתן שירותי שמאות רכוש ל הצעות להציע הזמנה
 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel 

68 
  

במידה שאין באפשרות השמאי להשלים את הדוחות והמטלות כאמור לעיל, יודיע על כך  .7.4.3
השמאי מידית לענבל, ויעביר לידיה את כל התיקים הפתוחים, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה על 

 פי כל דין ועל פי הסכם  זה.
 

 יחזיר לידי ענבל כל תיק וכל חומר שהועבר אליו על פי דרישתה. .7.4.4
 

ישמור  על תיקי ענבל עד תום המועד הקבוע בדין ולא יבערם אלא בהסכמת ענבל בכתב  .7.4.5
 ומראש.

 
 ימציא לענבל את שמות כל השמאים שהועסקו על ידו לרבות מספרי תעודות הזהות שלהם .7.4.6

 עימם. הקשר יצירת ופרטי
 

 כל לשמאי תהא לא ההתקשרות תקופת תום לפני ענבל ע"י ההתקשרות הפסקת של במקרה .7.4.7

 ולא מכך כתוצאה לשמאי להיגרם העלול לנזק הקשור בכל לא ענבל, כלפי כלשהי מסוג ענהט

  אחר. עניין בכל
 

 מחשוביות דרישות .8
 

 המחשוב ממערכות אחת את בפועל ההתקשרות תקופת בכל ולתחזק להפעיל להחזיק, מתחייב המציע

 הבלעדי: דעתה שיקול פי ועל המזמינה, הנחיות פי על והכל כדלקמן,

 

 מחשב PC  4 של מינימום זיכרון עםGB 

 הפעלה מערכת WIN7 32/64 BIT  כולל SP1 

 אינטרנט: דפדפן INTERNET EXPLORER 11  

 שוטף; באופן ומעודכנת מותקנת וירוס אנטי תכננת 

 להרצת אפשרות ACTIVEX, JAVA, JUNIPER , CHECKPOINT CLIENT ולאפשר P OP-
UP ענבל של והמערכת האינטרנט אתר מול; 

 ענבל הנחיות פי על וזאת הבאות, האופציות משתי באחת ענבל של המחשוב למערכת חיבור 

 לצרכיה: ובכפוף הבלעדי, דעתה שיקול פי על בלבד,
o של מינימאלי בקצב מהיר לאינטרנט חיבור   MB 10/1  
o האינטרנט. דרך השתלטות תוכנות התקנת באמצעות טכנית לתמיכה אפשרות  
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  נספח ד' - הסכם ההתקשרות 

 קטגוריה מס' 2 – שמאי יועץ

 הסכם ההתקשרות

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב הערבה  

 קריית שדה התעופה  

 70100נתב"ג   

  "ענבל"(" ו/או המזמינה)להלן: " 

 מצד אחד; 

 משרד שמאים ________________ ל ב י ן :

 ח.פ./ע.מ: ________________  

  ___ כתובת: 

 "(היועץאו " "המציע הזוכה")להלן:  

 מצד שני; 

 והואיל
הזמנה  וענבל פרסמה הליך פומבי לבחירת מספר שמאי רכוש )אלמנטארי( שכותרתו "

להציע הצעות למתן שירותי שמאות בתחום הרכוש )אלמנטארי( ולמתן שירותי ייעוץ 

בהנהלת ענבל בתחום הרכוש )אלמנטארי( עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה 

", בה הוזמנו מציעים להגיש את הצעותיהם למתן השירותים חברה לביטוח בע"מ

 "(;ההזמנה" או "המכרז" –המבוקשים כמפורט במסמכי המכרז )להלן 

 

והמציע הזוכה, אשר הינו שמאי במקצועו והינו בעל משרד לשמאות הגיש הצעה במסגרת  והואיל

 הקטגוריות; ההליך למתן השירותים המבוקשים בשתי

 

וענבל בחרה בהצעה שהגיש המציע הזוכה בהליך כהצעה הזוכה בשתי הקטגוריות גם יחד,  והואיל

על סמך התנאים והקריטריונים הקבועים במסמכי ההזמנה, והמציע הזוכה מקבל על עצמו 

 לבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה כקבלן עצמאי;
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בעל ניסיון רב במתן שירותי ייעוץ שמאות )אלמנטרי( הנדרשים והמציע הזוכה מצהיר כי הוא  והואיל

 לרבות ניסיון בביצוע הפעולות המפורטות במסמכי המכרז ובחוזה זה;

 

והמציע הזוכה מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון, המיומנות, העובדים וכל האמצעים הדרושים  והואיל

בהיקף הנדרש על ידי ענבל וברמה לצורך ביצוע ומילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה 

 המקצועית הגבוהה ביותר;

  

והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור למתן  והואיל

 השירותים המבוקשים כמפורט בהסכם זה.

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1
 

 בלתי נפרד הימנו.המבוא להסכם זה מהווה חלק  .1.1
 

 הכותרות בהסכם זה נעשו למען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעניין פרשנותו. .1.2
 

בכל מקום בו יופיע המונח "ההסכם" הכוונה להסכם זה על כל נספחיו המהווים חלק בלתי  .1.3
 נפרד הימנו.

 

 הגדרות .2

להם במסמכי ההזמנה, בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפירוש והמשמעות המוקנית 

 ובנוסף יהיו למונחים הבאים הפירוש הבא:

  לבחירת שמאי רכוש )אלמנטארי( ושמאי יועץ בתחום  09/2015מכרז פומבי מספר  –״ההליך״

 הרכוש עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל;

  "יטוחי ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לב –"ענבל" ו/או "המזמינה

 הממשלה;

  "הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה  –"הקרן" ו/או "הקרן הפנימית

 לביטוח בע"מ.

 "שותפות ו/או  - 1מבעלי/שותף במשרד השמאות שזכה בקטגוריה מס'  – "המציע הזוכה

חברה ו/או עמותה ו/או עוסק מורשה העוסק/ת בתחום הרכוש )אלמנטארי( והעומד/ת 

בתנאי הסף כמפורט בהזמנה עבור שתי הקטגוריות גם יחד ואשר הגיש/ה הצעתו/ה 

בל בשתי הקטגוריות , קיבל הודעת זכייה מענ("ההצעה"במסגרת ההליך האמור )להלן: 

 המפורטות בהזמנה וענבל חתמה איתו על הסכם זה;

  להסכם זה;  5כהגדרתם בסעיף  -״השירותים המבוקשים״ 

  "מנהלת אגף  –״האחראית מטעם ענבל על ביצוע ההסכם״ ו/או "האחראית על ההתקשרות

תביעות רכב ורכוש ו/או כל מי שימונה מטעמה לצורך ביצוע התקשרות זו ותפעול 
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 העבודה השוטפת מול היועץ הזוכה.

  "שלהלן לרבות הארכות 4התקופה המפורטת בסעיף  –"תקופת ההסכם  . 

 

 :המציע הזוכה מאשר, מצהיר ומתחייב בזה כלפי ענבל כדלקמן .3
 

אין כל מניעה שהיא, על פי כל דין או חוזה, לחתימתו של המציע הזוכה על חוזה זה ולקיום  .3.1
 התחייבויותיו על פיו.

 

( אצל "היתרים" –כל ההיתרים, רישיונות, הסמכות, אישורים, הודעות ורישומים )יכונו להלן  .3.2
גופים ממשלתיים או ציבוריים הנדרשים לצורך חתימת חוזה זה על ידי המציע הזוכה נתקבלו 
ו/או נעשו ונמצאים בתוקף ולא נעשתה כל הפרה או מחדל של תנאי כלשהו שנקבע בהיתרים 

 כאמור.
 

ירותים יתבצע במלואו באמצעות משרד השמאות שבבעלות היועץ או שהוא שותף מתן הש .3.3
שווה בו, אשר זכה בקטגוריה מס' אחד להליך )שמאי רכוש(, ויהיה באחריותו המלאה של 

 היועץ. 
 

היועץ מצהיר כי ישקיע את מירב מרצו בתפקיד זה, ומתחייב לעמוד בלוחות הזמנים כפי  .3.4
 עת.שייקבעו על ידי החברה מעת ל

 
היועץ מצהיר כי הוא יישא באחריות מלאה לכל נזק שייגרם לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו  .3.5

עקב מעשה או מחדל שנגרם על ידו או על ידי מי מטעמו בקשר לביצוע השירותים המבוקשים 
 על פי הסכם זה. 

                     

 תקופת ההתקשרות .4
 

מה מטעם ענבל על הסכם ההתקשרות תקופת ההתקשרות תחל ביום חתימת מורשי החתי .4.1
 )עשרים וארבעה( חודשים ממועד זה. 24ותסתיים בתום 

 
ענבל בלבד תהיה רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי,  להאריך את תקופת ההתקשרות   .4.2

)שלושים ושישה( חודשים נוספים, כולם או חלקם, והכל בתנאים  36לתקופה נוספת של עד 
 (."תקופות ההתקשרות המוארכת"זהים לתקופת ההתקשרות המקורית )להלן: 

 
 יעלה לא זה היקף לעת. מעת ענבל ע"י שייקבע כפי חודשי שעות בהיקף השירותים יבצע היועץ .4.3

 הראשונות בשנתיים היותר לכל )כלומר, המקורית ההסכם תקופת במהלך לחודש שעות 25 על

 השלישית בשנה השעות מספר הארכה, תקופת שתהיה וככל תהיה אם להתקשרות(.

 יעלה לא - שתהיה וככל אם -  החמישית בשנה ואילו ת,חודשיו שעות 50 על יעלה לא והרביעית

 של הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם והכל חודשיות, שעות 50-100 על המותרות השעות מספר

  לצרכיה. ובהתאם ענבל
 

מחייב את היועץ אולם  4.3למען הסר ספק מובהר בזה כי היקף השעות המפורט בסעיף  .4.4
הפחית ו/או להוסיף שעות ייעוץ והכל לפי שיקול לענבל שמורה הזכות, אך אינה חייבת, ל

 דעתה הבלעדי וצרכיה. 
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המזמינה רשאית, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הפסקת ההתקשרות,  .4.5
היועץ יהיה זכאי ימים מראש לפחות.  60וזאת באמצעות מסירת הודעה בכתב למציע הזוכה, 

 יום.  90ומראש של  להביא הסכם זה לידי סיום תוך הודעה בכתב
 

על אף האמור בסעיף זה, במקרה שבו המציע הזוכה לא מילא אחר התחייבויותיו המפורטים  .4.6
להסכם או שביצע הפרה יסודית של ההסכם כמפורט בהסכם זה,  תהיה ענבל  5בסעיף 

ימים מיום שליחת הודעה בכתב למציע הזוכה  7רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, תוך 
 , ולאחר שניתנה לו האפשרות להשמיע את טענותיו.בדבר ההפרה

 
במקרה של הפסקת ההתקשרות ע"י ענבל לפני תום תקופת ההתקשרות לא תהא ליועץ כל  .4.7

טענה מסוג כלשהו כלפי ענבל, לא בכל הקשור לנזק העלול להיגרם ליועץ כתוצאה מכך ולא 
 בכל עניין אחר. 

 
היועץ זכאי לתמורה רק בגין אותן השעות לעיל, יהיה  4.5השתמשה ענבל בזכותה שבסעיף  .4.8

שבוצעו עד לשלב ההודעה על סיומה המוקדם של ההזמנה וזאת בהתאם לחלק היחסי כאמור 
 לעיל, והיועץ לא יהיה זכאי לפיצויים או לתשלום כלשהו אחר מעבר לסכומים אלה. 

 
בתיק/פרויקט כל האמור לעיל יחול גם במקרים בהם תחליט ענבל להפסיק עבודת היועץ  .4.9

 בודד.
 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במועד סיום תקופת ההתקשרות בין הצדדים לפי סעיף זה,  .4.10
מכל סיבה שהיא, לרבות הפסקת עבודתו של היועץ על ידי ענבל, ומבלי לגרוע מזכויותיה של 

 ענבל על פי כל דין ועל פי הסכם זה, מתחייב היועץ כדלקמן:
 

הפתוחים/הפרויקטים הקיימים אצלו נכון למועד סיום לסיים הטיפול בתיקים  .4.10.1
 ההתקשרות, אלא אם קיבל הודעה אחרת מידי מנהלת ההתקשרות בענבל.

 
 להשלים במועדם את כל הדו"חות והמטלות שטרם הושלמו. .4.10.2

 
במידה שאין באפשרות היועץ להשלים את הדו"חות והמטלות כאמור לעיל, עליו  .4.10.3

עביר לידיה את כל התיקים הפתוחים, וזאת מבלי להודיע על כך מיידית לענבל, ולה
 לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ועל פי הסכם  זה.

 
 להחזיר לידי ענבל כל תיק וכל חומר שהועבר אליה על פי דרישתה. .4.10.4

 
לשמור על תיקי ענבל עד תום המועד הקבוע בדין ולא יבערם אלא בהסכמת ענבל  .4.10.5

 בכתב ומראש.
 
 "(.פועלסיום ההתקשרות ב)להלן: " 
 

 :השירותים המבוקשים .5
 

 כללי .5.1
 

ביצוע השירותים המבוקשים על ידי המציע הזוכה שייבחר, יותנה, בין היתר, בקבלת כל  .5.1.1
 שלהלן. 13האישורים הנדרשים מהמציע הזוכה כאמור בסעיף 

שמאי יועץ יידרש לתת שירותי ייעוץ ובקרה בתחום הרכוש, שמאות רכוש והתקני  .5.1.2
בטיחות רכוש וכן ייעוץ שמאות בפרויקטים מיוחדים ככל שיידרש לכך. במסגרת תפקידו, 
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השמאי היועץ יבצע בקרה על דו"חות שמאי בתחום הרכוש, ינהל ו/או ירכז פרויקטים 
ים למחלקת החיתום, סקרי סיכונים, פרויקטים בתחום התקני בטיחות רכוש, יבצע שערוכ

מיוחדים, מתן חוות דעת לבית המשפט לרבות דו"חות נגדיים לצדדי ג' ועוד. מובהר כי 
הרשימה המופיעה תחת סעיף זה אינה מהווה רשימה סגורה ו/או ממצה של כל 
המשימות שידרשו מהשמאי היועץ במהלך תקופת ההתקשרות, וכי משימות אלו עשויות 

 מטבען להשתנות מעת לעת.
 

השירותים המבוקשים תחת הסכם זה יינתנו ממשרדו של המציע הזוכה, למעט פגישת  .5.1.3
ייעוץ שתיערך אחת לשבועיים במשרדי ענבל, בהתאם למס' השעות הנדרש וזאת 
בתיאום מראש עם הרפרנט/ים שמונה/ו לתביעה או לפרויקט הספציפי. מובהר כי 

שרדי ענבל עשויה להשתנות לפי צרכי המזמינה, וכי ייתכן תדירות הפגישות הנערכות במ
שהמציע הזוכה יידרש להגיע למשרדי ענבל בתדירות גבוהה יותר בתקופות מסוימות, 

 בתיאום מראש ובאישור הרפרנט המטפל. 
 

על המציע לספק כל שירות רלוונטי נוסף למתן השירותים המבוקשים, לרבות צמצום  .5.1.4
ותים המבוקשים מהמציע והכל בכפוף לצרכי ענבל ולשיקול ו/או הרחבה של היקף השיר

 דעתה הבלעדי.
 

 מובהר כי המציע הזוכה יידרש לתת שירותי ייעוץ בפריסה כלל ארצית.  .5.1.5
 

עוד מובהר כי היועץ לא ייתן שירותי ייעוץ לגבי תיקי תביעה/פרויקטים לגביהם נתן  .5.1.6
 )שמאי רכוש(.   1שירותי שמאות תחת קטגוריה מס' 

 

 המציע הזוכה כקבלן עצמאי מעמד .6
 

מובהר ומוסכם בזאת, כי בביצוע השירותים המבוקשים על פי חוזה זה יהא ויפעל  .6.1
המציע הזוכה כקבלן עצמאי, ובין המציע הזוכה וצוותו לבין חברת ענבל לא יתקיימו יחסי 
עובד ומעביד בגין ביצוע השירותים המבוקשים. המציע הזוכה מצהיר בזאת כי ענבל תהא 

ורה מכל אחריות ו/או חובה כלשהם הנובעים מיחסי עובד ומעביד, לרבות במקרה בו פט
 מעביד.-יפורשו היחסים בין הצדדים, על ידי ערכאה כלשהי, כיחסי עובד

 

המציע הזוכה יישא וישלם עבור עצמו, צוותו ועובדיו את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח  .6.2
גוף ו/או רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או  לאומי וכל מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל

אחרת ו/או שיגיעו ממנו במישרין או בעקיפין על פי הוראות כל דין עקב מתן השירותים ו/או 
עקב קבלת תמורה בגינן. המציע הזוכה בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או 

ו, עובדיו, ובכל הקשור בנתינת פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לצוות
 השירותים המבוקשים.

 

בקשר  המציע הזוכה יישא במלוא שכרם של צוותו ועובדיו ו/או כל אדם הקשור עימו .6.3
עם מתן השירותים המבוקשים ובכל התשלומים המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם 
על פי כל דין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזה, כי ענבל לא תישא ולא תהא חייבת בשום 
אופן בכל תשלום בגין כך. על אף האמור לעיל ובמידה ותחויב ענבל בתשלום כלשהו למציע 

ותו ועובדיו ו/או לכל אדם אחר כאמור, יחזיר לה המציע הזוכה מיד עם הזוכה לרבות צו
 "(.ההחזרדרישת התשלום את כל הסכומים שיהיה על ענבל לשלם כאמור )להלן: "

 



 
 

 09/2015מכרז  מ"בע לביטוח חברה ענבלהקרן הפנימית בהנהלת  עבורמתן שירותי שמאות רכוש ל הצעות להציע הזמנה
 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel 

74 
  

ענבל תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום המגיע למציע הזוכה  .6.4
 בגין השירותים שיינתנו על ידו כאמור בחוזה זה.

 

 ת ההסכם לצדדים שלישייםהסב .7
 

 ביצוע השירותים המבוקשים יעשה ע"י היועץ בעצמו.   .7.1
 

, המציע הזוכה מתחייב לא להסב ו/או להמחות או להעביר 7.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .7.2
את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן, לצד שלישי, ואין הוא רשאי להעביר או 

או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה, אלא אם קיבל את הסכמתה של  להמחות
הנהלת ענבל לכך מראש ובכתב. הנהלת ענבל תהיה רשאית לסרב או ליתן את הסכמתה 

 כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכים בתנאים שתמצא לנכון.
 

ק לקבלת שירותים מבעל מומחיות מיוחדת )להלן: מבלי לגרוע מן האמור במידה והיועץ יזדק .7.3
"( יפנה בכתב לקבלת אישור האחראית על ההתקשרות מטעם ענבל מראש נותן השירותים"

 וקבלת אישור מפורש לרבות לעניין שכר הטרחה לנותן השירותים. 
 

ענבל תהא רשאית להסב את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה, כולן או מקצתן,  .7.4
לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן זכאית היא לשתף צדדיים שלישיים בכל 

 אופן שתמצא לנכון בביצוע התחייבויותיה ושימוש בזכויותיה על פי הסכם זה.
 

 תמורה .8
 

 עבור ביצוע השירותים המבוקשים תשלם ענבל למציע הזוכה תמורה בהתאם למפורט להלן:
 

עבור מתן שירותי הייעוץ תשלם ענבל למציע הזוכה תחת קטגוריה זו תשלום לפי תעריף  .8.1
לשעה, בתוספת מע"מ כדין, כאשר מספר שעות העבודה המפורטות  ₪ 170שעתי בגובה 

שעות בחודש. למען הסר ספק יובהר  20-לעיל ולא יפחת מ 4.3לא יעלה על האמור בסעיף 
 ₪ 3,400התמורה החודשית לכל הפחות בגובה כי בתקופת ההתקשרות המקורית תהא 

. עוד יובהר כי ענבל שומרת על זכותה, אך לא חייבת, לשנות ₪ 4,250ולכל היותר בגובה 
מבנה התגמול כאמור לאחר שנה מיום החתימה על הסכם זה ולאחר אשרור היקף 

 ההתקשרות.  
 

ו פרויקט ספציפי, ייקבע בגין ישיבות שנקבעו בענבל או מחוצה לה שאינן קשורות לתביעה א .8.2
מס' השעות המוקצב מראש טרם תחילת ביצוע הפרויקט מול הרפרנט המטפל בתביעה, ויוגש 
דו"ח נפרד בהתאם. מובהר כי בכל מקרה לא יינתן כפל תשלום בגין ישיבה הקשורה לתיק 

 תביעה או לפרויקט ספציפי. 
 

ראש על ידי הרפרנט המטפל מספר השעות שיוקצה לביצוע סקרים, שערוכים ובקרה יקבע מ .8.3
 בענבל האחראי על אותו הפרויקט.

 
בעבור פרויקטים של התקני בטיחות רכוש, הן של היחידה המבצעת והן פרויקטים משותפים  .8.4

של ענבל והיחידה המבצעת, ייקבע מספר השעות המרבי המותר בהתאם לטבלה המצורפת 
ע מראש טרם תחילת ביצוע להזמנה. מס' השעות המוקצב לכל פרויקט ייקב 2בנספח ב'

 הפרויקט מול הרפרנט שאחראי על אותו פרויקט. 
 

היועץ אינו רשאי לקבל תמורה כספית כלשהי מיחידה המכוסה בחברה ו/או מנותן מובהר כי  .8.5
 שירות לחברה אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב מהחברה.

 
במידה שקיימת חריגה בכמות השעות החודשית המותרת ,תועבר בקשה לחריגה למנהלת  .8.6

האגף או למי מטעמה, בטרם יתבצעו שעות אלו ולא בדיעבד. למען הסר ספק לא תשולם כל 
 תמורה בגין שעות חורגות שלא אושרו מראש. 
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שכר טרחה לעיל ישולם  4.3במידה ואושרו שעות נוספות מעבר לשעות המפורטות בסעיף  .8.7
דקות  60-לשעת עבודה. יובהר כי שעת עבודה תחושב כ ₪ 170חורג לפי תעריף שעתי של 

עבודה בפועל. בעבור מתן שירותי ייעוץ שנעשו בחלק מן השעה תשולם תמורה יחסית 
 מהתעריף שנקבע לשעה.

 
 מובהר כי ככל והמציע הזוכה בקטגוריה זו יידרש למתן שירותי שמאות רכוש )אלמנטרי(, .8.8

להזמנה )התמורה  1לרבות הפקת דו"חות בגין נזקי צד ג', תשולם התמורה בהתאם לנספח ב'
שמאי רכוש(, וזו לא תיכלל במסגרת מכסת השעות  – 1עבור מתן שירותים בקטגוריה מס' 

 כמפורט בפרק זה.
 

מיום קבלת אישור הרפרנט המטפל של החשבונית  30התמורה תשולם בתנאי שוטף +  .8.9
 י הספק. שהוגשה על יד

 
עם הגשת חשבונית לתשלום התמורה בתום הטיפול, כאמור בפרק זה, יעביר המציע הזוכה  .8.10

דו"ח לידי הרפרנט המטפל בענבל דיווח ובו פירוט השירותים שניתנו בחודש החולף )להלן: "
התמורה תועבר רק לאחר אישור של הגורם המוסמך מטעם ענבל כי קיימת  פעילות"(.

ם שניתנו בפועל, מהותם והיקפם, לבין התמורה כפי שהיא מופיעה התאמה בין השירותי
 בחשבונית לתשלום. 

 
ימים מתום כל חודש  3דו"ח הפעילות המלא יועבר למנהלת ההתקשרות בענבל בתוך  .8.11

בטבלה המכילה את הרכיבים כמפורט   Microsoft Excelקלנדארי הדו"ח יוגש בפורמט
מין/מאשר הפעילות. הדו"ח יכלול את מלוא להסכם זה, לרבות ציון שם מז נספח א'ב

 הפעילויות שביצע היועץ בחודש החולף ומס' השעות שהוקדש לכל פעילות.  
 

מובהר כי התמורה המפורטת בסעיף זה הינה סופית ומוחלטת, והמציעים הזוכים לא יהיו  .8.12
רבות זכאים לקבל כל תשלום או הטבה אחרת ו/או נוספת בשל ביצוע השירותים המבוקשים, ל

תשלומים עבור הוצאות משרד המציע )ובכללם טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקסים(, 
אש"ל וכיוצא באלה. כמו כן לא יהיה/ו המציע/ים הזוכים זכאים לתשלום עבור הפעלת מערכות 

 המידע של ענבל. 
 

מבלי לגרוע מן האמור בפרק זה, ענבל שומרת לעצמה את הזכות, בנסיבות מיוחדות, להגיע  .8.13
עם המציע/ים הזוכה/ים להסכמות בנוגע לאופן תשלום התמורה ותעריפים שיהיו שונים 

 משיטת התשלום המפורטת לעיל. 
 

ו מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי התמורה המשולמת עבור מתן עדות בביהמ"ש, א .8.14
במסגרת הליך גישור וכיוצא באלה, לרבות עדות של עובד שסיים את תפקידו אצל היועץ, 

עבור כל יום עדות, בתוספת מע"מ כדין. הסכום האמור כולל את  ₪ 700תהייה בגובה 
 התמורה עבור זמן  הנסיעה למקום מתן העדות ובחזרה. 

 
חשכ"ל לק"מ לנסיעה במרחק  בגין הוצאות נסיעה, תשלם ענבל על פי התעריף הנקוב בחוזר .8.15

להזמנה(. מובהר כי הוצאות הנסיעה האמורות  1ק"מ לכל כיוון )ר' נספח ב' 30העולה על 
 ישולמו פעם אחת בגין כל העבודות שיבצע היועץ במסגרת אותה הנסיעה.

 

 חובת נאמנות  .9
 

בכל הקשור למתן השירותים יפעל היועץ תוך נאמנות והגינות מוחלטת כלפי החברה  .9.1
 והגורמים והגופים הקשורים עימה, לרבות ובמיוחד מדינת ישראל ומוסדותיה.

 

על היועץ להודיע לחברה באופן מיידי על כל מצב שבשלו הוא עלול להימצא בניגוד עניינים  .9.2
 בין במישרין ובין בעקיפין. 

 

על היועץ להודיע לחברה על שמות לקוחותיו הציבורים הקיימים במועד חתימת ההסכם   .9.3
 ולקבל אישור מראש ובכתב על כל לקוח נוסף לו יעניק היועץ שירותים.  
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במהלך תקופת הפעילות ובמשך תקופה של שנה לאחר תום הפעילות מתחייב היועץ שלא  .9.4
ם ניגוד עניינים עם פעילותו בחברה, וזאת לפעול ולא לתת שירותים לגורמים שיש בהם משו

בין במישרין או בעקיפין, בעצמו או באמצעות אחרים, כשכיר, כעצמאי, כבעל עניין, כיועץ או 
 בכל דרך אחרת, בתשלום או ללא תשלום. 

 

 שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים .10
 

תו במסגרת מתן המציע הזוכה מתחייב לשמור על סודיות בנוגע לכל מידע שהובא לידיע .10.1
השירותים המבוקשים. כמו כן, המציע הזוכה מתחייב כי צוות היועצים מטעמו, וכן כל עובד 
אחר מטעמו ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או שלוח ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: 

ם, ( ישמרו בקפדנות על סודיות בכל הנוגע לחומר בכתב ו/או בעל פה שהובא לידיעת"עובדיו"
לרבות שיחות, נתונים וכל מידע ומסמכים אשר ייחשפו אליהם בקשר למתן השירותים 
המבוקשים, לרבות העתקים וניירות עבודה, שהוכנו על ידי ענבל או שהוכנו על ידי היועצים 
מטעמו של המציע הזוכה. בנוסף, יחויבו עובדי המציע הזוכה לשמור על סודיות כל ידיעה 

עקב ובקשר עם ביצוע חוזה זה ולא למסור ידיעה ו/או ידיעות ו/או מידע ומידע שהגיעו אליהם 
כאמור לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל ולא יעשו בהם שימוש תוך תקופת ההתקשרות, 

 "(. המידעלפניה או לאחריה )להלן: "
 

רה המציע הזוכה מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה עלול להוות עבי .10.2
 .1977 -לפי פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

 

המציע הזוכה יחתים את צוותו, עובדיו, שליחיו, וקבלני המשנה שיעסיק לצורך ביצוע  .10.3
 השירותים המבוקשים על הצהרת סודיות כמפורט בסעיף זה.

 

עי סביר כדי לשמור על כל מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין ינקוט המציע הזוכה בכל אמצ .10.4
מידע ומסמך המוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר למתן השירותים המבוקשים וכדי 
למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת. כן יציית המציע הזוכה לכל דרישה של 

שהי ענבל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כל
 למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על כך המציע הזוכה לענבל מיד עם קרות האירוע.

 

המציע הזוכה מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום החוזה או בהפסקתו את כל  .10.5
המידע, החומר והנתונים המצויים ברשותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב המציע 

ולהשמיד כל חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע חוזה זה, כך הזוכה למחוק 
שבידי ענבל ימצא העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לביצוע השירותים המבוקשים 

 כאמור בחוזה זה על כל נספחיו.
 

המציע הזוכה מתחייב שלא לעסוק או להתקשר, במהלך כל תקופת ההתקשרות עם ענבל,  .10.6
שהיא, בעיסוק שיש בו משום פגיעה בפועל או למראית עין בחובותיו כלפי ענבל לפי  בכל דרך

הסכם זה, או שבעטיו הוא, או אחד מעובדיו העוסקים בביצוע השירותים המבוקשים, עשוי 
להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי חובותיו כלפי לענבל לבין עניין 
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אחר" ייחשבו ענייניו של המציע הזוכה, צוות היועצים, בעליו או מנהליו או של אחר. כ"עניין 
 גוף שהמציע הזוכה, בעליו או מנהליו הינם בעלי עניין בו. 

 
ידווח  10.6במקרה שבו למציע הזוכה יש ספק לעניין קיומו של ניגוד עניינים כאמור בסעיף  .10.7

שרות, אשר תכריע בשאלת קיומו של היועץ המוביל על כך לאחראית בענבל על ביצוע ההתק
 ניגוד העניינים. 

 

 האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בחוזה ויחול הן במהלך תקופת החוזה והן לאחריה. .10.8
 

 בעלות על מידע .11
 

כל המסמכים מכל סוג שהוא שנוסחו ו/או נעשו ע"י המציע הזוכה, לרבות תיקים, רישומים,  .11.1
תובת, חישובים, נתונים, בדיקות, צילומים וכל יתר מסמכים, דו"חות שמאי, חוות דעת, תכ

המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא ההסכם זה, שהוכנו במסגרת ביצוע השירותים 
המבוקשים עבור המזמינה, או מסמכים שקיבל המציע הזוכה מהמזמינה ו/או בדרך אחרת, 

רכושה הבלעדי וקניינה  בכל פורמט שהוא לרבות פורמט אלקטרוני )להלן: ״המידע׳׳( הינם
של ענבל, אשר תהיה רשאית להשתמש במידע בעצמה ו/או באמצעות כל צד ג׳ שתבחר, לפי 
ראות עיניה וללא כל הגבלה, וכן ליתן למידע פומביות לפי שיקול דעתה. המציע הזוכה מתחייב 

לגרוע למסור לענבל מיד עם דרישתה כל מידע כאמור ובכל פורמט על פי בחירת ענבל. מבלי 
מכלליות האמור, יעביר המציע הזוכה לענבל בפורמט אלקטרוני ״פתוח״/לא מוגן סיסמה 
ובנוסף בכל פורמט אחר שתגדיר ענבל, כל מסמך שהוכן על ידו עבורה לרבות חוות דעת, 

 חוזים וכיו״ב, עם השלמתו של המסמך.
 

מבלי לפגוע בכלליות ההוראה דלעיל, מובהר בזאת כי אין ליועץ כל זכות, קניינית או אחרת,  .11.2
בתוצרי השירותים, ואסור לו להשתמש בהם לכל מטרה פרט למטרת קיום התחייבויותיו 
לחברה עפ"י הסכם זה. היועץ מצהיר ומתחייב בזה כי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו 

מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה בכל עניין הנוגע או הנובע, במישרין או תביעות ו/או דרישות 
 בעקיפין, לשירותים ו/או לתוצרי השירותים, לבעלות בהם ו/או לזכויות הקניין הרוחני בהם.  

 
 :אחריות לנזקים .12

 

"(, נזקהמציע הזוכה יישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )יכונו להלן ביחד ולחוד: " .12.1
נבל ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של המציע הזוכה ו/או עובדיו ו/או שיגרם לע

 שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימו, עקב ו/או בקשר עם ביצוע השירותים המבוקשים.
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ויגרמו לענבל ו/או כל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות 

המציע הזוכה, צוותו, עובדיו, שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים  ממעשה או מחדל של

עימו, לרבות נזק שיגרם כתוצאה ממחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב המציע הזוכה לשפות את 

 ענבל, מיד עם דרישתה, במלוא הסכום, בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה להם כאמור.

 

התשלומים, שישולמו על ידי ענבל להבטחת זכויותיה על המציע הזוכה יחולו כל ההוצאות, או  .12.2
במקרה של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות חוזה זה על ידי המציע הזוכה, והמציע הזוכה 
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מתחייב להחזיר לענבל כל הוצאה שהוצאה על ידה לפי סעיף זה, מיד עם דרישתה, בתוספת 
 ל ממועד הוצאת הסכומים. ריבית בשיעור המקסימלי שיותר על פי חוק באותה עת, הח

 

 ביטוח  .13
 

המציע הזוכה מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת ענבל חברה 

לביטוח בע"מ, ולהציגם לענבל חברה לביטוח בע"מ כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים 

 –הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין בנספח א' להסכם ההתקשרות שמאי רכוש 

גם את המילים  אישור קיום הביטוחיםל. היועץ הזוכה יוסיף אישור קיום ביטוחים -נספח ג' להזמנה 

 .  לאחר המילים "בקשר למתן שירותי שמאות רכוש" "וכן למתן שירותי ייעוץ שמאות רכוש"

 

 תנאי מתלה לצורך כניסת ההסכם לתוקפו .14
 

הסכם זה לא ייכנס לתוקפו אלא לאחר שהספק העביר לידי חברת ענבל אישור על קיום ביטוחים 

לעיל חתום ע"י חברת ביטוח ישראלית מוכרת וכן ערבות ביצוע חתומה על ידי  13כמפורט בסעיף 

, ולאחר זה להסכםנספח ב' בנוסח המצורף כמשווי ההתקשרות  %10-בסכום השווה לבנק ישראלי 

 מורשי החתימה בענבל על הסכם זה.חתימת 

 
 ניכוי במקור .15

 

המציע הזוכה ימציא לענבל, עם חתימת חוזה זה, אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין 

"( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה אישור מס הכנסההניכוי במקור או פטור הימנו )להלן: "

אישור מס הכנסה תקף בתקופת החוזה תהא תקפים מעת לעת עד לתום תקופת החוזה. בהעדר 

ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או מכל סכום 

 כסף שהיא חייבת בתשלומם ליועץ.

 

 הפרה יסודית .16
 

)על  10)על סעיפי המשנה(,  9)על סעיפי המשנה(,  7, 6.3, 6.2, 5.1.1, 3.2התנאים הקבועים בסעיפים 
)על סעיפי המשנה(, הינם תנאים יסודיים בהסכם שהפרתם מהווה הפרה יסודית  11-י המשנה( וסעיפ

לכדי סיום ולנקוט כל פעולה אחרת למיצוי  4.4שבגינם תהיה רשאית ענבל להביא את ההסכם כאמור בסעיף 
 זכויותיה לפי כל דין. 

 
 שונות .17

 

היועץ ו/או מי מטעמו כנגד החברה היה ועל אף האמור בהסכם זה, תוגש תביעה בין על ידי  .17.1
ו/או מי מטעמה בגין כספים וזכויות מעבר לקבוע בהסכם זה, ובכלל זה כספים וזכויות הנובעים 

מן התמורה  40%מיחסי עבודה, מתחייב היועץ לשלם לחברה פיצוי מוסכם בשיעור של 
 הכוללת אשר שולמה ליועץ ממועד חתימת הסכם זה ואילך.
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הצדדים כי שיעור פיצוי זה נראה לצדדים כשיעור פיצוי סביר בגין הנזק  מוסכם ומוצהר בין .17.2
 אותו ניתן לצפות במועד חתימת הסכם זה. 

 
אין בקביעת שיעור הפיצוי ותשלומו כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר שיעמדו לזכות החברה  .17.3

 כנגד היועץ בגין הגשת תביעה כאמור. 
 

החברה תהיה רשאית לקזז מכל סכום, כל סכום שהיועץ יהיה חייב לחברה, לרבות ניכויי  .17.4
חובה חוקיים והוצאות החלים ו/או שיחולו ו/או עלולים לחול על החברה כתוצאה מהסכם זה 

פי הסכם זה ולרבות הפיצוי נשוא ס'  -ולרבות נזק שנגרם לחברה כתוצאה ממתן שירותיו על
 לעיל.  53

 
בהסכם זה ייעשה בכתב ובהסכמת הצדדים. כל ויתור של צד להסכם זה על זכות  כל שינוי .17.5

מזכויותיו יהא מחוסר תוקף אלא אם נעשה בכתב, ובמידה שיהיה תקף, יהיה תקף לשעתו 
 לעניינו בלבד, ולא ייצור כל השתק או מניעות כלפי העתיד. 

 
 

 משלוח הודעות .18

כתובתו כמצוין במבוא לחוזה זה לעיל תחשב כאילו כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי 

שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר  72הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

 רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

 סמכות שיפוט .19

 הסמכות המקומית בכל הקשור והנוגע לחוזה זה הינה אך ורק בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית

 יפו.-אביב-באזור המרכז ו/או תל

 ולראיה באו הצדדים על החתום

                 __________________    __________________ 

 המציע הזוכה                 ענבל               

                 __________________    __________________ 

 1שם+ חתימה מורשה חתימה                 1שם+ חתימה  מורשה חתימה                   

                 __________________                  __________________ 

 2שם+ חתימה מורשה חתימה                  2שם+ חתימה מורשה חתימה                  

 

 תאריך ___________________                                                         
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 טבלת דיווח שמאי יועץ -נספח א' להסכם שמאי יועץ 

 

 מס"ד 

מספר 

 תביעה

מזמין 

העבודה/ 

גורם 

 מאשר

סוג 

 העבודה

תאריך 

קבלת 

 העבודה 

תאריך 

 ביצוע

תיאור 

 הפעילות

זמן 

 מרחק טיפול

חתימת 

מזמין 

 העבודה 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

 

 Microsoft Excel*הטבלה תוצג בפורמט 
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 ערבות בנקאית לביצוע החוזה )ערבות ביצוע(  -נספח ב' להסכם שמאי יועץ 

 ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכיה( 10 –)יוגש לענבל מלא לא יאוחר מ 

 

 תאריך________________

 לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' ערבה 

  282ת.ד. 

 70100קריית שדה התעופה, 

 הנדון: ערבות מס. _____________

לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .8

מתן שירותי ייעוץ שמאות (, אשר נבחרו להיות הספקים/נותני השירות של חברתכם עבור "המבקש/ים"

  51,000₪עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ,  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של רכוש 

( בתוספת הפרשי הצמדה, "סכום הקרן הנ"ל"אלף שקלים חדשים(, )להלן:  חמישים ואחד)במילים: 

"הפרשי הצמדה  ן )להלן:הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט להל

, בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמו במסגרת ההליך למתן למדד"(

שירותי אספקה, התקנה ותיקון נזקי שמשות לכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה עבור 

 (."ענבל"ענבל חברה לביטוח בע"מ,  )להלן: 

 י ההצמדה למדד יקראו להלן: "סכום הערבות".הקרן הנ"ל בתוספת הפרש .9

 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .10

משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה  - "מדד המחירים לצרכן" א.

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום  - "המדד החדש" ב.

 ערבות זו.בפועל עפ"י 
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 מדד המחירים לצרכן המפורסם ביום פרסום המכרז. - "המדד היסודי" ג.

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת  

ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד 

כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום  היסודי. אם יתברר

 הקרן הנ"ל.

ימים )במילים: שבעה ימים( לאחר  7אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל תוך  .11

קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, 

_____, טלפון ושם איש קשר _______, )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם מיקוד

עד לסכום הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום האמור מאת 

המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו לפני יום פקיעת הערבות. לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום 

 הערבות יכול שתיעשה לשיעורים, ובלבד שסך התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.סכום 

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .12

חודשים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות, קרי עד ליום  66ערבות זו תישאר בתוקף למשך  .13

הדרישה על פי ערבות זו צריכה  ___________ )כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

 להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .14

 בכבוד רב, 

 שם הבנק _____________________ 

 סניף ________________________ 

 מספר סניף ___________________ 

 

 תאריך:_____________ 

 החתימה וחותמת הבנק:____________________ חתימה של מורשיי

 

 


