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מכונות צילום אספקה של  שירותי למתןלהציע הצעות  הזמנה
 מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור והדפסה

 08/2016 מכרז מס':

 

מסמך זה הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. כל הזכויות שמורות לענבל חברה לביטוח בע"מ. 

ו חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש, מלא א

 המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מענה על מכרז זה.

 תוכן עניינים

 1........................................................................והשירותים המבוקשים מבוא -א' פרק 

  4................................................................................................הסף  יתנא  –ב'פרק 

  5......................................................................................כללי הגשת ההצעה–ג'פרק  

  7.........................................אמות המידה ומשקולות לבחירת ההצעות  הזוכות ..... –ד'פרק 

  8....................................................................... ההצעותההצעות ובחינת תוקף  –הפרק 

  10..........................................................................................כללייםתנאים  – 'ופרק 

 נספחים

 ............................................................................ 1-8טפסים  –נספח א' להזמנה 

 ...........................(אשר תצורף על ידי המציע )הטבלה הצעת  המחיר –נספח ב' להזמנה 

 .....................................................................על נספחיו הסכםה–נספח ג' להזמנה 

 .......................................................................................המפרט הטכני -1נספח 

 .......................................................................................אמנת השירות -2נספח 

 מבוא -א' פרק 

 כללי .1

בל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "ענבל" ו/או "המזמינה"(,  מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי ממשלת ענ .1.1

מתן לשם  עמה להתקשרותישראל )להלן: "הקרן הפנימית" ו/או "הקרן"(, פונה בזאת לקבלת הצעות 

ות ובגבול , בדרךוזאת בהיקף שירותי אספקה של מכונות צילום והדפסה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

 כפי שיפורטו ביעדי הבקשה המפורטים בהמשך. 

ענבל הינה חברה ממשלתית, בבעלות מלאה של ממשלת ישראל ובין שאר עיסוקיה מנהלת את הקרן  .1.2

הפנימית לביטוחי הממשלה, שהינה הקרן שמנהלת את הביטוח העצמי של ממשלת ישראל. במסגרת 

, תביעות כנגד המדינה. כמו כן, מעניקה הקרן הקרן מנהלת ענבל, עבור ממשלת ישראל  וגופים בשליטתה

כיסוי לנזקים הנגרמים לכלי רכב . בנוסף, מספקת ענבל שירותי ייעוץ וכיסוי ביטוחי ושירותים פיננסים 

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

 טוחיות ופיננסיות.  יב

  הגדרות .1.3
 הלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:ל
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המספקים את השירותים המבוקשים, עפ"י דין עוסק מורשה או תאגיד או שותפות  :מציעה

 אשר יגישו הצעתם במסגרת הליך זה.

 .המכרזים של ענבל תועדו וועדת המכרזים:

 .מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה ההזמנה:

 .הליך זהע אשר קיבל הודעת זכייה במצי מציע זוכה:

 מציע זוכה, אשר המזמינה חתמה עימו על הסכם התקשרות. ספק:

 .ענבל חברה לביטוח בע"מ  המזמינה:

 השירותים

 המבוקשים:

, במפרט הטכני להזמנה 2מציע הזוכה כמפורט בפרק שיסופקו על ידי ה השירותים

 ובאמנת השירות

קבלת  ע הדפסה, לרבות העתקה,פעולת הפעלת מכונה להפקת מסמכים לצורך ביצו פעימת מונה

 מונה לצורך תשלום יתבצע כדלקמן: פקס וכו'. חישובה של פעימת

 אחת. , כולל תיחשב פעימת מונה  Letterאו  A4הדפסת דף בודד עד גודל  .א

 פעימות מונה. , כולל תיחשב שתיLetterאו  A4הדפסה משני צדי הדף עד גודל  .ב

 . אחת מונה פעימתתיחשב  A3הדפסת דף  .ג

 פעימות מונה. שתימשני צדי הדף תיחשב  A3סת דף הדפ .ד

 מטעם אחראי

 ביצוע על ענבל

 :ההליך

 עו"ד עומר קלפון.

אחראי מטעם 

ביצוע ענבל על 

 :ההסכם

 או סמנכ"לית מערכות מידע בענבל.כספים ו/ סמנכ"ל

 מכרז:לוח זמנים ל .1.4

 הפעילות התאריך

 מועד פרסום ההליך 10.03.2016

16.03.2016 
 10:30בשעה 

 מועד מפגש המציעים

ואולם מומלץ להגיש הצעות בכדי  אין חובה להיות נוכח במפגש זההמזמינה מבהירה כי 

 .להגיע למפגש זה
 

28.03.2016 
 14:00בשעה 

 

 מועד אחרון לשאלות הבהרה
 עו"ד עומר קלפון.: הקשר יששאלות המציעים תוגשנה בכתב בלבד לא

03.04.2016 
 19:00בשעה: 

 לתשובות ענבל על שאלות ההבהרהמועד אחרון 
תשובות לשאלות ההבהרה תפורסמנה במכתב הבהרות באתר ענבל. רק תשובות בכתב 

 באתר ענבל תחייבנה משפטית את הצדדים.
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נה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים שנמנו לעיל, המזמי

 בהודעה שתפורסם למציעים באתר ענבל, ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 תקופת ההתקשרות .1.5

( שנים 5חודשים ) 60תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה של בכפוף לאמור בהסכם, 

 על ידי הצדדים )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. הסכםהמתחילה במועד חתימת ה

  מכרזרסום מסמכי הפ .1.6

במידה ויהיו עדכוני מועדים ו/או  www.inbal.co.il בכתובת  מסמכי המכרז יפורסמו באתר ענבל .1.6.1

פטית הבהרות ו/או תיקונים במסגרת המכרז, יפורסמו השינויים באתר ענבל ורק אלו יחייבו מש

 .את ענבל

על המציע חלה החובה, טרם הגשת הצעתו, ובכל נוסף על כל מועד ו/או חובה המוטלת על המציע,  .1.6.2

דבר השינויים, ההבהרות שלב משלבי המכרז, להיכנס לאתר ענבל ולהתעדכן באופן שוטף ב

אשר יחייבו משפטית את המציע. מציע שלא יגיש את הצעתו בהתאם לשינויים, , והעדכונים

 הרות והעדכונים, במידה ואכן פורסמו, הצעתו עלולה להיפסל.ההב

 איש הקשר .1.7

מכרזים, היושב בבית ו רכש מאגף ,קלפון עומר"ד עו הינוהקשר מטעם ענבל בכל הקשור למכרז זה  איש

ובכתובת  70100ענבל, רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג 

ש  הקשר בכתב בלבד יגין הזמנה זו ייעשו לאכל הפניות ב   michraz_0816@inbal.co.ilאלקטרונית:

 באמצעות המייל. על המציע חלה החובה לוודא קבלת פנייתו בענבל.

ימים נוספים אם  60ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, או   180תוקף ההצעה הינו -תוקף ההצעה .1.8

 חברת ענבל תודיע על הארכת המועד מראש ובכתב.

 מספר המציעים הזוכים הדרוש .1.9

 . מציע זוכה אחדוונת ענבל להתקשר עם בכ .1.9.1

לעיל, לענבל שמורה הזכות, בשיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב בין היתר, במחיר על אף האמור  .1.9.2

ההצעה הטובה ביותר ו/או מכל סיבה שתראה לה, בכל שלב משלבי המכרז , להודיע על ביטולו 

יף מציעים זוכים והכל כפי ו/או להודיע על הרחבת מספר הזוכים, ו/או לפצל את הזכייה ולהוס

 שיראה לה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 היקף ההתקשרות .1.10

המזמינה מבהירה כי היקף ההתקשרות אינו ידוע וכפוף לשינויים ותמורות למשך כלל תקופת  .1.10.1

 ההסכם.

12.04.2016  
 

 ועד פתיחת תיבת המכרזיםמ

14.04.2016 
 14:00בשעה 

 מועד אחרון להגשת ההצעות

 הלן, במעטפה סגורה במשרדי המזמינה בבית ענבל,יש למסור את ההצעות, כמוגדר ל

 .ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה
יודגש כי הצעות אשר לא תגענה לתיבת המכרזים עד למועד והשעה שנקבעו לעיל, לא 

)ב( לתקנות חובת המכרזים, 20תתקבלנה ולא תידונה בהתאם להוראות תקנת משנה 

 )להלן: "התקנות"(. 1993-התשנ"ג

 



 נוסח חדש -08/2016מכרז     
 מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור אספקה של מכונות צילום והדפסה שירותי ות למתןלהציע הצע הזמנה

 

____________ 
 חתימת המציע

 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel  

E-mail Address michrazim_0816 @inbal.co.il 
 

- 4 - 

על אף האמור לעיל, המזמינה מביאה לידיעת קהל המציעים כי ממוצע חודשי שנערך אצלה  .1.10.2

פעימות מונה בחודש ואולם מובהר כי מדובר בהערכה בלבד ואין כמות זו  134,000 -מצביע על כ

מונה יכול ותעלה או לחילופין תחייב את המזמינה בשום אופן. למען הסר ספק, כמות פעימות ה

משך כלל תקופת ההתקשרות ומציע זוכה יהיה מחויב להצעת המחיר שלו משך כלל תקופת ב תרד

 ההתקשרות. 

 המבוקשים השירותים הגדרת .2
רטים במפרט הטכני מפובכפוף לצרכי המזמינה השירותים המבוקשים יכללו במצטבר את השירותים ה

 האמור במפרט הטכני ובנספח השירות הכוללים הוראות בדבר קבלן משנה:נוסף על ובאמנת השירות וב

ר במכרז זה, לטובת עמידה בתנאי הסף ו/או בכל תנאי הקשו, בתנאי הסף 3.1.3למעט סעיף מובהר כי  .1.11

 המציע לא רשאי לעשות שימוש בקבלני משנה.

המציע הזוכה יוכל להיעזר בקבלני על אף האמור, ולאחר הודעת הזכייה, לצרכי עמידה בתנאי ההסכם,  .1.12

משנה ו/או בכל אדם אחר מטעמו אך ורק באישור מראש ובכתב של ענבל ובכפוף לחתימת קבלן המשנה 

כה על התחייבות לסודיות וכן על התחייבויות נוספות כאמור ו/או כל אדם אחר מטעם המציע הזו

 בהזמנה זו על נספחיה.

  -'ב פרק -

 תנאי הסף .3

 רשאי להגיש הצעה מציע העונה בעצמו, על כל התנאים הבאים במצטבר: 

 כדלקמן:ואנשי צוות בעל ניסיון  .3.1

 .הצעתו הגשת למועד נכון יפותברצ שנים 3 לפחות מסמכים להפקת מכונות אספקתב עוסק המציע .3.1.1

 (קמעונאיים לא (גדולים עסקיים לקוחות לשלושה הדפסה שירותי/מכונות סיפק המציע .3.1.2

לשנה בכל אחת  ₪ 150,000 -עצמיים שמחזור הרכישות שלהם לא יפחת מ לצרכים הרוכשים

 לכל לקוח.  2013-2015או לחילופין  2012-2014מהשנים 

או לחילופין, הוא התקשר בהסכם בר בעצמו אנשי צוות למתן שירות למכונות  5במציע לפחות  .3.1.3

 לעניין זה.תוקף עם קבלן משנה 

מובהר כבר כאן כי לאור רגישות המידע המצוי אצל המזמינה, אנשי הצוות במציע ו/או בקבלן 

המשנה מטעם המציע יכול ויעברו בדיקות ביטחונית מעת לעת ומציע מתחייב לפעול בהתאם 

 בנוגע לכל איש צוות.  להוראות המזמינה ו/או מי מטעמה

 2012-2014מהשנים  , לא כולל מע"מ, בכל אחת₪ מיליון מציע בעל מחזור כספי שנתי של לפחות  .3.1.4

 .2015-2013או לחילופין 

למתן השירותים המבוקשים נשוא מכרז  דין כל י"עפ הדרוש)תקף(  היתר או/ו רישיון בכל מחזיק המציע .3.2

 זה.

הזמנה זו ובהזמנה זו ל 2סעיף בהאדם ליתן שירות מלא כהגדרתו וכח  , הכליםלמציע הידע, המקצועיות .3.3

 על נספחיה.

כנדרש בחוק ו כנדרש במסמכי המכרז בעל כל האישוריםהמציע הינו התאגדות מותרת עפ"י כל דין ו .3.4

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

בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  פקודת מס  אישור תקף מפקיד השומה ו/או רו"ח .3.4.1

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

 אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. .3.4.2
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לעניין תשלום שכר  1976 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עומד בדרישות סעיף  .3.4.3

 ת עובדים זרים כדין.מינימום והעסק

, 1971 –חדש(, התשל"א  על המציע למלא ולהצהיר כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח .3.5

לחתום בסוף המסמך בחתימה מלאה וכן להחתים עורך דין לצורך , בנספח א' ים כאמורעל התצהיר

 אימות חתימתו.

 מסמכים להוכחת תנאי הסף: .3.6

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

 האישורים והמסמכים הבאים:

יציג המציע את האמור  3.5 -ו 3.3, 3.2, 3.1.4, 3.1.3, 3.1.2, 3.1.1פים להוכחת עמידתו באמור בסעי .3.6.1

  / עו"ד .חתום ומאומת על ידי רו"ח  נספח א' ב

 אישורים חתומים ובתוקף. ע יציג המצי 3.4להוכחת עמידתו באמור בסעיף  .3.6.2

 

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

לדרוש מכל אחד מהמציעים, כולם או חלקם, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או 

סיונו ויכולתו של המציע ו/או מי ישור לנבכל הקו/או לזמנם לראיון דקלרטיביים  המלצות ו/או אישורים

 . מטעמו הקשור במכרז זה, בתנאי הסף כמפורט לעיל

 למען הסר כל ספק, על מציע לעמוד בכל תנאי הסף במועד הגשת ההצעה למכרז.

 

 כללי הגשת הצעה -'ג פרק

  מסמכי ההצעה:מבנה ו .4

כאשר  שלהלן 5בפרק ם כאמור בהזמנה זו, לרבות המסמכיעל ההצעה להכיל את כלל המסמכים כמפורט  4.1

 הם חתומים במלואם.

אותו יש להגיש  הסכםעל המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד למעט את ה :מספר העותקים של ההצעה 4.2

כדין. על המציע להשאיר ברשותו העתק נאמן למקור מההצעה בשלמותה  מקור בשני עותקים חתומים

 על כל נספחיו. הסכםלרבות ה

 :חתימה על ההצעה 4.3

בכל עמוד וחותמת חברה מציע יגיש את ההזמנה על כל נספחיה מלאה וחתומה בראשי תיבות ה .4.3.1

 ובחתימה מלאה בכל מקום שנדרש.

 לעיל.  5הצעת המציע תכיל את כל מסמכי ההזמנה והנספחים הנדרשים כמפורט בפרק  .4.3.2

 מציע אשר לא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש ,עשוי לגרום לפסילת הצעתו. .4.3.3

 המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת המציע )אם רלוונטי( בכל מקום בו התבקש. .4.3.4

 :מילוי ההצעה 4.4

למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים   בהזמנה על נספחיה, והוא חייב  .4.4.1

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

ובנספחיו ו/או כל  הסכםכל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההזמנה על כל נספחיה, בתנאי ה .4.4.2

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

  לפסילת הצעתו. 

 המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו:הדרך ו .5
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עם חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל חוצץ ו כרוך אעל המציע להגיש את הצעתו בקלסר 

 את הכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין להלן:

 כאשר הינם מלאים וחתומים כדין לרבות המסמכים הנדרשים בהם. 1-8טפסים  -1חוצץ  .5.1

 קף כדין.( כאשר הינם חתומים ובתו3.7.5) 3.2 -( ו3.7.3) 3.4אישורים כנדרש בסעיפים  -2חוצץ  .5.2

 ל מסמך נוסף כנדרש במסמכי ההזמנה.המלצות, דוגמאות וכ -3חוצץ  .5.3

 סוגי המכונות המוצעות לרבות מפרט מלא בעברית.  -4חוצץ  .5.4

 העתקים +חותמת חברה. 2 -)נספח ג'( כאשר הינו חתום מקור ב הסכםה – 5חוצץ  .5.5

 ה שפורסמו חתומים. מכתבי ההבהר-ה להציע הצעות חתום מקור + חותמת ומסמכי ההזמנ – 6חוצץ  .5.6

 

 הצעת המחיר במעטפה נפרדת. –הגשת נספח ב' להזמנה  הצעת המחיר .5.7

שם המוצר המוצע תחת הקטגוריה המתאימה ת את  הכולל הטבלה מודפסת וחתומההגשת  .5.7.1

 והמחיר.

בהצעתו נתונים שאינם אמתיים, במטרה להוזיל הצעתו ו/או להקנות ל וליכמובהר כי מציע אשר  .5.7.2

ו/או כל עניין אשר יצביע על תכססנות ו/או כל עניין אשר יש בו משום  וגן אחרלו יתרון בלתי ה

 לאלתר.הצעתו פסל ת בשוויוןמכוונת פגיעה 

מבלי לפגוע בזכות המזמינה לפי כל דין ומבלי להטיל זכות זו ו/או אחרת לפתחה של המזמינה, 

ייחסים למצגים שניתנו מציע השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתזכות לדרוש מלמזמינה ה

בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, מקצוענותו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים העומדים לצורך 

, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של הסכםפי הזמנה זאת, הצעתו וה-ביצוע התחייבויותיו על

לרשות המזמינה את תנאי ההשתתפות, לרבות בדיקה אצל כל הגורמים הרשמיים, והמציע יעמיד 

 מיד עם דרישת המזמינה.הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור 

 מסירת ההצעות .6

 3להלן והמעוניין להשתתף במכרז, יגיש את הצעתו באמצעות  3מציע העונה על התנאים המפורטים בסעיף 

 מעטפות כדלקמן:

מעטפה  - 08/2016' מס פומבי מכרזעל גבה יציין המציע את שמו המלא, וכן ירשום עליה: " –1מעטפה מס'  .6.1

 .מסמכי המכרז" במעטפה זו יכניס המציע העתק אחד מכל המסמכים  – 1מס' 

מעטפה  - 08/2016' מס פומבי מכרזעל גבה יציין המציע את שמו המלא וכן ירשום עליה : " - 2מעטפה מס'  .6.2

 גבי טופס הצעת המחירהצעה כספית" במעטפה זו יכניס המציע עותק אחד של הצעתו הכספית על  - 2מס' 

 . הטבלה כאשר הינה מודפסת וחתומה -כאמור בנספח ב'

אספקה  שירותי למתן שירותי למתן -08/2016' מס פומבי מכרזעל גבה ירשום המציע : " – 3מעטפה מס'  .6.3

הזמנה להציע הצעות" במעטפה זו יכניס  - מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור של מכונות צילום והדפסה

 .2ואת מעטפה מס'  1טפה מס' המציע את מע

תשומת לב המציע בהפרדה שבין ההצעה הכספית לשאר מסמכי המכרז, ובהתאם לכך מובהר כי אין לכלול 

נתונים כספיים כלשהם, לרבות העתקים או צילומים של טופס ההצעה הכספית, או כל  1במעטפה מס' 

 חלק ממנו.

 -ד' פרק-

 ה:אמות מידה ומשקולות לבחירת ההצעה הזוכ .7

החלוקה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה יהיו כאמור בפרטי ההזמנה על נספחיה וכאמור בסעיף זה. 

 שלבים: 3 -תתבצע ב



 נוסח חדש -08/2016מכרז     
 מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור אספקה של מכונות צילום והדפסה שירותי ות למתןלהציע הצע הזמנה

 

____________ 
 חתימת המציע

 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel  

E-mail Address michrazim_0816 @inbal.co.il 
 

- 7 - 

 : עם שלב מעברהאפשריות  100נקודות מתוך  15עד  -האיכות שלב -ראשון  שלב .7.1

 בגין המלצות. נקודות יינתנו  15עד  .7.1.1

ממליצים מתוך רשימת הממליצים  2 -המזמינה תכין רשימת שאלות לממליצים ותפנה ל .7.1.1.1

 שתוגש. 

 . 1המלצות לפחות כאמור בנספח א' טופס מספר  5יציג מציע  .7.1.1.2

למזמינה שמורה הזכות לפנות לכל ממליץ, הן מרשימת הממליצים והן מרשימת הלקוחות 

  להוכחת תנאי הסף.

 .ב הבאהאפשריות יעבור לשל 15נקודות מתוך  12רק מציע שקיבל לפחות  -ראשון שלב מעבר

המציעים בעלי הניקוד הגבוה ביותר  עשרתהקמת רשימת מציעים סופית: רק  -שלב מעבר שני

 יעברו לשלב פתיחת הצעת המחיר.

יעברו כלל מציעים לניקוד המקסימאלי או לניקוד הגבוה ביותר שהינו זהה  10 -*הגיעו יותר מ

 המציעים בעלי הניקוד הגבוהה ביותר הזהה את שלב זה.

מדדי גרוע מן האמור, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות במקרים מיוחדים לשנות את מבלי ל**

ציון הסף האמור לרבות במקרים בהם מספר המציעים גבוה מדי או נמוך מדי. במקרה זה, 

 המזמינה תנמק את החלטתה בכתב.

 האפשריות. 100נקודות מתוך  85יינתנו עד  -הצעת המחירשלב  –שני שלב  .7.2

 באופן הבא: הזולה ביותר תיעשה ההנחה בדיקת 

 

  Z_iהצעת המחיר של מציע בודד במכרז =                

  Z_minהצעת המחיר הזולה ביותר של המציע ה:                

Z_min/Z_i    ×85                     

  -ציון סופי .7.3

 ד של רכיב העלות.הציון הסופי של כל מציע יהיה סכום הניקוד של רכיב האיכות בתוספת הניקו .7.3.1

 המציע בעל הציון הסופי הגבוה ביותר יוכרז כמציע ראשון. .7.3.2

 ציון זהה:  .7.3.3

מציעים או יותר לשלב הסופי )ולהלן: "קבוצת המציעים הסופית"(, בעלי ציון  2הגיעו  .7.3.3.1

סופי זהה, המזמינה תעביר הודעה על כך לקבוצת המציעים הסופית הכוללת בקשה 

 . (best and finel)להגשת הצעות מחיר משופרות 

 2תערוך מו"מ עם מציעים או יותר לניקוד זהה, המזמינה  2אם גם לאחר שלב זה הגיעו  .7.3.3.2

 כמציע ראשון.ההצעות המובילות בלבד והמציע בעל הצעת המחיר הטובה ביותר יוכרז 

  הכרזה על מציע ראשון כמציע זוכה -שלב שלישי  .7.4

ונות )דגם אחד מכל סוג( אשר בכוונתו להציב מציע ראשון יציג בפני המזמינה את הדגמים של המכ .7.4.1

    למזמינה שמורה הזכות לדחות דגם המוצע לה משיקוליה המקצועיים. אצל המזמינה. 

 למציע הראשון תינתן הזדמנות להציג דגם המקובל על המזמינה.  -דגם שלא עבר .7.4.2

אשר יאושרו על לא נמצא כי ברשות המציע הראשון דגם או דגמים, התואמים את צרכי המזמינה ו .7.4.3

תיפסל כולה מיום ההודעה למציע כי הינו מציע ראשון, הצעת המציע  עבודה ימי 14ידה, בתוך 

 , והוא יוכרז כמציע הראשון.והמזמינה תפנה למציע הבא בתור בעל הניקוד הגבוה ביותר

לאחר אישור הדגמים אשר יוצבו אצל המזמינה ישלח למציע הראשון מכתב זכייה והוא יוכרז  .7.4.4

  מציע זוכה.כ
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 -ה פרק-

 ובחינת ההצעות תוקף ההצעות המוגשות .8

 הגשת ההצעה .8.1

כי הינו עומד בתנאי הסף האמורים לעיל, הבין את מהות  מצהירהגשת ההצעה פירושה כי המציע  .8.1.1

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

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

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

על  הסכםהגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ההליך על נספחיו, לרבות ה .8.1.2

 נספחיו והכול בלא שינוי ו/או תוספת.

ונים, הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם נכונים ומלאים. המציע המציע מתחייב כי כלל הנת .8.1.3

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

 פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת הצעתו לאלתר.

  בא:על פי הסדר הפי הזמנה זו -המזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו על -בחינת ההצעות .8.2

בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם )כולל בקשת  -בדיקת המסמכים הנדרשים   .8.2.1

 השלמות במקרה הצורך וקבלת ההשלמות(. 

המזמינה תבחן אם ההצעות עומדות בתנאי הסף. המזמינה רשאית לפסול כל הצעה  -תנאי סף  .8.2.2

הנדרשים ו/או אם יתגלה  שלא עמדה בתנאי הסף ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים

 כי פרט מפרטי ההצעה הינו שגוי, לא נכון או לא מלא.

מתן ניקוד להצעות שעמדו בתנאי הסף  -האיכות  1ניקוד ההצעות על פי אמות המידה בשלב  .8.2.3

 בהתאם לאמות המידה המפורטות לעיל. 

 המציע בשלבי המעבר.בדיקת עמידת  .8.2.4

 מעטפות הצעת המחיר. פתיחת  -2ומעבר לשלב  1שכלול הניקוד לשלב  .8.2.5

 והכרזה על מציע זוכה. , אישור הדגמים המוצעים על ידי המציע הראשוןשכלול כלל הניקוד .8.2.6

שליחת הודעות זכיה/דחיה לגבי תוצאות ההליך כולל דרישה  -הודעות זכיה/דחיה לכלל המציעים  .8.2.7

 ש במערכת. מהמציע הזוכה לשלוח את אישור הביטוח הנדרש, ערבות ביצוע ופרטי פתיחת ספק חד

 הודעה על תוצאות ההליך .8.3

הודעה על תוצאות ההליך יימסרו בכתב לכל המציעים על פי כתובתם, כמצוין בהצעתם, ו/או בכתובת 

להזמנה. למען הסר ספק,  מובהר בזאת, כי לא יהיה כל  1-3בטפסים הדואר האלקטרוני שציין המציע 

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

בכתב ו/או בדוא"ל על פי הוראות סעיף זה. כן, מובהר בזאת כי אין במשלוח הודעת הזכיה כדי לחייב את 

 וכל עוד המציע לא המציא כל המסמכים כנדרש.  הסכםהמזמינה, כל עוד לא חתמה המזמינה על ה

 זכות עיון .8.4

בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו  על המציע לציין מראש אילו חלקים .8.4.1

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

שלו מסכים לכך כי במקרה שענבל תתבקש להציג את ההצעה הזוכה, תהא ענבל רשאית להעביר 

לכל דורש כדין אחר. מודגש בזאת כי חשיפת  את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו או

החלקים המסומנים, בעת דרישה, יעמוד במבחן וועדת המכרזים בענבל והינו מצוי בשקול דעתה 

 הבלעדי. ענבל מתחייבת לידע את המציע על דרישה לעיין בהצעתו ועל החלטת וועדת המכרזים.
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שאינו שם הלקוח. מציע המעוניין  בכל מקרה לא יציין מציע זוכה מסמך כ"סוד" ו/או כ"חסוי" .8.4.2

 לציין שם לקוח כסוד ו/או כחסוי, יצרף את שמות לקוחותיו ברשימה נפרדת לעיון המזמינה בלבד.

מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו/או מקצועיים יהא מנוע מלדרוש  .8.4.3

תם ככאלה. מובהר כי אין חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה, גם אם המציע הזוכה לא הגדיר או

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

 ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא. 

זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא זכתה תינתן לכל דורש ע"פ דין וענבל רשאית  .8.4.4

 ת שיהיו כרוכות במימושה. לדרוש תשלום סביר עבור ההוצאו

 :)לאחר הודעת זכייה( הסכםה לחתימתתנאים מקדימים  .8.5

 החל עסקים ימי 10 -מ יאוחר לא, המזמינה לידי ימציא הזוכהכתנאי לחתימת המזמינה על ההסכם 

 :הבאים המסמכים את, הזכייה הודעת ממועד

תשלח אליו  ,הלמציע הזוכ הודעת הזכייהעם משלוח  -חדש ספק יחתתפ וטופס אישורים .8.5.1

המזמינה את רשימת האישורים הנדרשים וטופס פרטי פתיחת ספק חדש במערכת. על המציע 

 לשלוח אל המזמינה האישורים הנדרשים והטופס האמור מלא על כל פרטיו.

על המציע הזוכה להגיש ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית להבטחת  -ביצוע ערבות .8.5.2

בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ג' ,  ₪ 20,000 תקשרות בגובה שלהה הסכםהתחייבויותיו על פי 

 .הסכםל

 במסמכי כאמורחתומים מחברת הביטוח  ביטוח אישוריהמציע הזוכה להציג  על -אישורי ביטוח .8.5.3

 וטופס המסומן כנספח ב' למסמכי ההסכם. ההסכם לרבות, נספחיו על זה מכרז

 -בר הסכם קיים יהא לא המזמינה ידי לע בפועל הסכםה לחתימת עובר כי מובהר ספק הסר למען .8.5.4

באמצעות  הסכםלתוקף תהא רק לאחר חתימת המזמינה על ה הסכםכניסת הו הצדדים בין תוקף

 מורשי החתימה שלה וכל זאת לאחר המצאת כלל האישורים שנדרשו מהמציע הזוכה. 

 התחייבויות המציע .9

 עובדי המציע .9.1

צמו ו/או באמצעות קבלני משנה שאושרו מראש המציע מתחייב לתת את כל השירותים המבוקשים בע

ובכתב על ידי ענבל, ובכפוף לחתימתם על הסכם סודיות וניגוד עניינים או כל מסמך אחר שידרש ע"י 

 ענבל.

 אחריות המציע כלפי המועסקים על ידו .9.2

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

המציע לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידו, או בגין רכושו ונכסיו ו/או על ידי המועסקים על ידו לצורך 

מתן השירותים המבוקשים. אם על אף האמור תחויב ענבל כדין, לשאת בחבות, או לעשות מעשה כלשהו, 

עם דרישתה הראשונה  יפצה אותה על כך המציע באופן מלא, לרבות כל ההוצאות הכרוכות בכך, מיד

 בכתב של ענבל.

 חובת דיווח של המציע לגבי שינויים ו/או עדכונים במציע .9.3

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

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

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

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

 ובכלל זה האפשרות להפסיק את קבלת השירותים המבוקשים מהמציע. 
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 ויותאיסור הסבת זכ .9.4

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

 הנובעות מהליך זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה מראש ובכתב של ענבל.

 ביטוח  .9.5

, לטובתו ולטובת בנספח ב' להסכם ובהסכםהמציע הזוכה מתחייב  לרכוש את כל הביטוחים המפורטים 

 ללא כל סייג.ולהציג לה  את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים  ענבל,

 -ו'פרק -

 תנאים כלליים .10

 העדר חובה לקבל הצעה כלשהי .10.1

פי שיקול דעתה, כפי שתמצא לנכון, לשנות את המכרז,  עלחייבת, המזמינה רשאית אך לא  .10.1.1

את בכפוף לכך שקיימת הצדקה וכל ז , לערוך מו"מ עם מציע אחד או יותרלהפסיקו או לבטלו

 מקצועית/מערכתית/אחרת לכך ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'.

בשים לב לאמור לעיל, מודגש בזאת ,כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא  .10.1.2

לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון, ו/או  הסכםשומרת לעצמה את הזכות להתקשר ב

היענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה, להחליט שלא ל

וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון, וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה 

 מקצועית/מערכתית/אחרת לכך ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'.

אם הינה בלתי למען הסר ספק מובהר בזאת, כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה  .10.1.3

 סבירה, ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה  .10.1.4

ברורה ו/או שאינה ערוכה על פי דרישות מסמכי המכרז, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי  ו/או 

 של המזמינה.

תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים המזמינה  .10.1.5

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

של המציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך ו/או אישור ו/או היתר 

תנאי מכרז זה, ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, ובלבד  ו/או רישיון כנדרש לפי

 שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות. 

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לוותר על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם  .10.1.6

בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת וועדת המכרזים של מהותיים, ואשר אין בהם כדי לפגוע 

 המזמינה.

יובהר כי בכל מקרה, ענבל אינה מתחייבת להיקף הזמנת שירותים כלשהוא והכל ייקבע על פי  .10.1.7

 שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה.

עוד מובהר כי המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לשקול בין יתר שיקוליה את מקצועיותו של  .10.1.8

, לרבות שלהלן 2האמור בשירותים המבוקשים עפ"י האמור בסעיף , ניסיונו בביצוע המציע

/או עבור גופים ציבוריים אחרים לרבות בחינת יכולתו הארגונית שירותים קודמים שניתנו לה

 והכלכלית של המציע ו/או כל שיקול ו/או נימוק אחר, כפי שתמצא לנכון.

נה רשאית, עקב ניסיונה הרע עם המציע ו/או היכרותה, מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה, המזמי .10.1.9

 מציע שהצעתו היא הטובה ביותר, מבין המציעים. לדחות 
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נשוא מכרז זה למציע שהצעתו  שירותי האספקהכן תהיה רשאית המזמינה שלא למסור את  .10.1.10

 היא הטובה ביותר, וזאת אם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי,

כי לגופים אחרים יש ניסיון רע עם המציע.  כמו כן, המזמינה אינה מתחייבת להיקף עבודה 

 כלשהו, אם בכלל, והכל בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.

 ביטול זכייה ו/או הפסקת התקשרות עם מציע זוכה .10.2

לעשות כל  ,, אך אינה חייבתלמזמינה שמורה הזכותמכל סיבה שהיא,  בוטלה זכייתו של מציע זוכה

 אלה: 

-ובחלוף מועד תוקף הצעתו ,)ולהלן: "מציע זוכה שני "( שהשתתף בהליךנוסף לפנות למציע  .10.2.1

מתן השירותים המבוקשים. יובהר כי במקרים אלו תפנה לשם להתקשר עמו בכפוף להסכמתו, ו

ענבל אל המציע שדורג במקום הגבוה ביותר מבין המציעים שלא זכו בהליך. מבלי לגרוע מן 

האמור, אין באמור משום התחייבות של וועדת המכרזים לפעול כאמור לעיל, ולענבל שמורה 

, לפי הסף והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי לפנות למציעים אחרים שעמדו בתנאי בנוסף,הזכות 

 צרכיה ולשם הגשמת מטרותיה כחברה ממשלתית. 

 השירותים המבוקשים.  עד להכרזה על מציע זוכה שני, להתקשר עם כל גורם לשם אספקת .10.2.2

ככל שיעלה הצורך על ידי ענבל )אם בעזיבת מציע זוכה, אם בשל גידול הצרכים של ענבל ואם  .10.2.3

ולא נכלל בין  שהשתתף בהליך,נוסף מכל סיבה אחרת( למזמינה שמורה הזכות לפנות למציע 

 . מתן השירותים המבוקשיםלשם להתקשר עמו , ובכפוף להסכמתו, המציעים הזוכים בהליך

במקרים אלו תפנה ענבל אל המציע שדורג במקום הגבוה ביותר מבין המציעים גם יובהר כי  .10.2.4

 שלא זכו בהליך. 

לפעול כאמור לעיל, ולענבל  המזמינהמבלי לגרוע מן האמור, אין באמור משום התחייבות של  .10.2.5

 .הסף והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי שמורה הזכות גם לפנות למציעים אחרים שעמדו בתנאי

 פסילה בעקבות חוות דעת שלילית. .10.3

 גורם עם או המזמינה עם בעבר עבד אשר מציע הסף על לפסול הזכות  שמורה למזמינה .10.3.1

 או הציוד של בסטנדרטים עמד לא כי ונמצא שירותים ו/או ציוד כספק אחר, ממשלתי

 דעת חוות לגביו שקיימת וא באמינותו בעיה קיימת כי שנמצא או הנדרש, השירות

 עבודתו. טיב על  שלילית

 המזמינה של קודם למכרז הצעה הגיש אשר מציע הסף על לפסול הזכות שמורה למזמינה .10.3.2

 .תתכסיסני ו/או שקרית הצהרה או הצעה הגיש כי מצאונ אחר ממשלתי גורם של או

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין ענבל  -ל השירותים שיינתנו על ידי המציעהמסגרת הארגונית ש .10.4

 יע ו/או עובדיו אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בשום צורה ואופן שהוא.לבין המצ

וכל מסמך אחר הקשור  הסכםמכרז לרבות תצהירים, כל מסמכי ה איסור הפצת מסמכי ההזמנה .10.5

הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם מפורסמים באתר ענבל לשם הגשת הצעות במסגרת  למכרז,

העתיקם, לשנותם, לצלמם, להעבירם לאחר או להשתמש בהם . המציע אינו רשאי למכרז זה בלבד

למען הסר ספק מובהר כי מסמכים אלה הם רכושה של המזמינה  מלבד מטרה זו. למטרה אחרת כלשהי

גם לאחר שמולאו על ידי מציע וכי המזמינה תוכל לעשות ובנתונים שמולאו בהצאות המציעים כל 

ן אם הצעת המציע נבחרה כהצעה זוכה ובין אם לאו, מבלי שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת בי

 שלמציע תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך.

 .ווה ע"י נציג ענבל ו/או מי מטעמומבלי לגרוע מכל האמור, מכלול מתן השירותים יל -ליווי ענבל .10.6

ליך זה ו/או סמכות השיפוט בכל הקשור לניהול הליך זה, או בכל תביעה הנובעת מה -סמכות השיפוט .10.7

 יפו והמרכז. -ו/או ממתן השירותים המבוקשים, תהיה בבתי המשפט באזור תל אביב הסכםמה
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לא תקנה בלעדיות כלשהי  הסכםקבלת הצעת המציעים הזוכים במכרז וחתימה על ה -העדר בלעדיות  .10.8

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

 לביצוע השירותים.

לא תתקבל כל הצעה אשר המחיר הנקוב בה אינה תואם, לדעת ענבל את  -שמירת דינים והוראות .10.9

הוראות הדין וכן מכל סיבה שהיא, ההצעה בכללותה אינה תואמת לדעת ענבל את התחייבות הזוכה על 

 פי דין.

זמנת הצעות זאת, ענבל אינה למרות כל האמור בכל מקום אחר בה -העדר חובה לקבלת איזו מההצעות .10.10

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזה מההצעות שיוגשו במכרז.

 בכבוד רב,           

 מענבל חברה לביטוח בע"
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 תצהיר בדבר ניסיונו של המציע  – )א( 1 טופס מס' נספח א'
 

 במסמכי ההזמנה, הרינו להצהיר כדלהלן: הסף בתנאילצורך הוכחת עמידתנו 
אני הח"מ, שם:____________________ ת.ז: ____________________ מורשה חתימה מטעם: 

"המציע"( ומוסמך להגיש מטעמו הצעה במסגרת הליך  –_______________ ח.פ / ע.מ___________________)להלן 
מ כמפורט במסמכי "בע לביטוח חברה ענבל עבור כונות צילום והדפסהאספקה של מ שירותי ספק למתן תחרותי לבחירת

 ההזמנה על נספחיה, לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מצהיר בזה כדלהלן:

אני מצהיר כי המציע וכל מי שיעסוק מטעמו בביצוע השירותים המבוקשים, לא נמצא במועד הגשת ההצעה ולא ימצא  .1
המבוקשים ואני  השירותים ביצוע עם אורך תקופת ההתקשרות במצב של ניגוד עניינים אישי או מוסדי בקשר לכל

מתחייב לשמור על סודיות במשך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה כמפורט בכתב הסודיות ו/או בסעיפי הסודיות 
 בהזמנה להציע הצעות, בתצהירים, בהסכם ולפי כל דין. 

 די המציע את כלל הכלים, הידע וכח האדם הדרוש בכדי לספק את השירותים המבוקשים במלואם.אני מצהיר כי יש בי .2

הינו חברה בע"מ ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה כל התאגדות אני מצהיר כי המציע  __________________  .3
שנים(  -3חודשים ) 36פחיה מותרת ורשומה אחרת, על פי כל דין,  העוסקת במתן השירותים כהגדרתם בהזמנה על נס

 רצופים לפחות, טרם פרסום מכרז זה. 

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

     כדין ספרים ניהול .4

 גופים עסקאות חוק"– להלן) 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כנדרש האישורים המציע בעל 4.1
 הל את פנקסי החשבונות והרשומותנהמציע מ כי המעידים, מס מיועץ או חשבון מרואה, שומה מפקיד"( ציבוריים

ו יהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותושעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם ונ
 ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס  ערך מוסף.

  לעיונכם )יש לצרף האישורים(. יבוריים לפי חוק גופים צ*מצ"ב אישורים 

  )כן/לא(  מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה"ה 4.2
  לעיונכם )יש לצרף האישורים(.בדין *מצ"ב אישורים כנדרש 

 מכרז זה.בלמתן השירותים המבוקשים  דין כל י"עפ )תקף( הדרוש היתר או/ו רישיון בכל מחזיק אני מצהיר כי המציע .5

הוא התקשר בהסכם בר תוקף  )מחק את המיותר( /אנשי צוות למתן שירות למכונות בעצמו  5מציע לפחות אני מצהיר ב .6
 5בקשר עם עניין זה וכי לפחות  שם:_______________  ח.פ _________________ משנההעם קבלן לפי כל דין 

 אנשי שירות מטעמו נותנים למציע את השירות. 

דים מטעמו מבינים היטב כי לאור רגישות המידע המצוי אצל המזמינה, אנשי הצוות אני מצהיר כי המציע וכלל העוב .7
במציע ו/או בקבלן המשנה מטעם המציע יכול ויעברו בדיקות ביטחונית מעת לעת ומציע מתחייב לפעול בהתאם 

 להוראות המזמינה ו/או מי מטעמה בנוגע לכל איש צוות. 

 הרוכשים קמעונאיים( לא (גדולים עסקיים לקוחות לשלושה הדפסה שירותי/מכונות סיפק המציעאני מצהיר כי  .8

או לחילופין  2012-2014לשנה בכל אחת מהשנים  ₪ 150,000 -לצרכים עצמיים שמחזור הרכישות שלהם לא יפחת מ
  )ב(. 1כאמור בנספח א' לכל לקוח לפי הפירוט  2013-2015

 
 :החתום על באתי ולראיה

    

ם בשם שם מלא של החות תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

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

______________ 
 החותמ+  חתימה
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 תצהיר בדבר ניסיונו של המציע  –( ב) 1 טופס מס' נספח א'
 

 : (מות המידהא) 7לתנאי הסף וסעיף  3.1.1מצ"ב ניסיון המציע להוכחת האמור בסעיף  

 

 
 :החתום על יבאת ולראיה

    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

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

ישי ולאחר שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אמורשה חתימה מטעם המציע הופיע בפני _________, 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני 

 את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 
______________ 

 חותמת+  חתימה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מס"

 ד

הגוף/ארגון מקבל 

השירותים מהמציע 

 )לרבות ענבל(

בין השנים 

xxxx-yyyy 

ממוצע מחזור רכישות של לקוח 

 כן / לא ₪ 150,000 -יותר מ

אנשי קשר: שם+משפחה, תפקיד, 

 טלפונים 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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 תצהיר פרטים כללים - 2טופס  -נספח א'
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר , נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________אני הח"מ, מר/גב' ______________, 

 בכתב כדלקמן: /הלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר /האת האמת וכי אהיה צפוי

 :מידע כללי בדבר המציע

שם: _____________________, ח.פ/ע.מ______________________כתובת: רח' ___________, 

סוג דוא"ל: _______________________,ר ___________, מיקוד ____________,כתובת מספר:____ עי

 ההתאגדות:_________________________, תאריך ההתאגדות:____________.

 טלפון:______________, נייד:_______________ פקס:__________________________

 מורשי החתימה במציע: 

 _, ת.ז_______________, תפקיד____________ שם+משפחה:____________

 שם+משפחה:_____________,ת.ז________________, תפקיד____________ 

 איש הקשר במציע

 שם+משפחה:___ _____________, ת.ז____________, תפקיד____________

 גע להליך זה.יישלחו עדכונים והודעות בכל הנו לעילשל איש הקשר  דוא"ללתשומת לבכם, לכתובת 

 

 לראיה באתי על החתום,
    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

 
 אישור

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

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

______________ 
 חותמת+  חתימה
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 כתב התחייבות  – 3א' טופס מס' נספח 
 

 –__________________ ח.פ / ע.מ____________________)להלן אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם _____ .1
אספקה של  שירותי מתןלצורך  ספק "המציע"( ומוסמך להגיש מטעמו הצעה במסגרת הליך תחרותי לבחירת

כמפורט במסמכי ההזמנה על נספחיה, לאחר שקראתי בעיון מ "בע לביטוח חברה ענבל עבור מכונות צילום והדפסה
וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את הצעתנו להליך בתנאים המפורטים במסמכי את תנאי המכרז 

 ההזמנה ובנספחים שצורפו אליהם.  

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

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

 .וחלקיו פרטיו כל
 .זה בהליך להשתתף מעוניין המציע וכי בהליך שנקבעו הסף בתנאי עומד המציע כי רמצהי הנני .3
נספחיה, בפריסה  כל על בהזמנה המפורטים המבוקשים השירותים כלל את להעניק המציע ביכולת כי מצהיר הנני .4

 .ומלא לשביעות רצונה המלאה של חברת ענבל וכל מי מטעמה מצטבר באופן ארצית-כלל
 שינוי בלא והכל החוזה לרבות, נספחיה על ההזמנה תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע עםמט הצעה הגשת .5

 .תוספת כלשהי או/ו
 ההצעה וכי ומלאים אמיתיים הינם בהצעה שנמסרו והמידע הפרטים, הנתונים כלל כי המציע בשם מתחייב הנני .6

 לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים ילוימ כי  למציע ידוע. ופועלו המציע את ומדויק תקף, מהימן באופן משקפת
 .לאלתר ההצעה

 וכי זה בהליך הצעות הגשת לצורך ונמסרו המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל כי למציע ידוע .7
 .כלשהי אחרת למטרה בהם להשתמש או בהם לעיין לאחר לאפשר, לאחר להעבירם, לצלמם, להעתיקם רשאי אינו

 להגשת האחרון מהמועד ימים 180 במשך בתוקפה תעמוד, צרופותיה כל על, שהוגשה מטעמי עההנני מצהיר כי  ההצ .8
 .ענבל למציע הזוכה מאת ומראש בכתב להודעה בכפוף, נוספים ימים 60 -ו הצעות

ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לי הודעת הזכייה אינה  .9
תקשרות מחייבת בין המציע לענבל וכי ביצוע ההתקשרות מותנה בהגשת אישור קיום ביטוחים על ידינו, יוצרת ה

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

נדרשים באישור הביטוחים התחרותי זה אקיים את כלל כי במידה ואבחר כמציע הזוכה במסגרת הליך מתחייב אני  .10
 קיום הביטוחים המצורף להסכם ההתקשרות לאורך כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת ההארכה, אם תהיה.

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות הזמנה זו, כולן או  .11
 חלקן.

חייבות המופיעה במסמכי ההזמנה ו/או בהסכם ההתקשרות, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק ידוע לי כי כל הת .12
 זה, תחייב אותי במידה ואבחר כמציע הזוכה בהליך זה.

והמוחלט,  הבלעדיה כל האמור לעיל נתון לשיקול דעת וכי, כלשהי הצעה לקבלאינה מחויבת  י כי המזמינהל ידוע .13
 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 .14
ו/או  הזמנהו/או כתוצאה מניסוח מסמכי ה)לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( , מכל סיבה שהיא הליךביטול ה

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

מתחייב  י, אנ1977-חוק העונשין, התשל"זמכוח בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות  .15
 ומצהיר כדלקמן:

 לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך .15.1
במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של הוועדה או של נושא משרה 

 .זהו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך  ענבלו/או עובד 
לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה ו/או עובד  .15.2

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

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה ו/או עובד  .15.3
 ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות המכרז בצורה מלאכותית או בכל דרך ענבל

 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 .16

ו/או  י, ו/או לא לקבל או לפסול את הצעתזהבהליך  ניהבלעדי, לא לשתפ ההזכות, עפ"י שיקול דעת של חברת ענבל
במכרז ו/או לבטל בכל זמן שהוא את הסכם  י, אם יינתן, וזכייתיל לבטל בכל זמן שהוא ציון עובר שיינתן

 ההתקשרות.
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בכל דרך שהיא  המעורב מטעמי מי וכל יועץ, שלוח, קבלןתוכן סעיף זה לידיעת כל עובד,  הבאתי כי, לאשר הריני .17
 .  מנו או בביצוע השירותים המבוקשים עבור חברת ענבל, והנובע מזהבהליך 

שינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות ביטולם /או ועדת המכרזים להכניס תיקונים וכי בסמכות  לי ידוע .18
הסמכויות המוקנות לה לפי כל דין ובמסמכי לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר וכן וקביעתם מחדש, 

 ההזמנה.

ו/או לא הופיעו  שהולטובת, או בשם, כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כל תמוגש האינ הצעהההנני מצהיר כי  .19
 .בהצעה שהוגשה מטעמנו

בהצעה  ים, המצגים וההצהרות הכלולהנתונים, כל שערכתי נאותה בדיקה ולאחר, ידיעתי למיטבהנני מצהיר כי  .20
 בו יש אשר פרט כל מההצעה הושמט ולאנכונים, מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה,  םה למכרז

 .המכרזים ועדת לש דעתה שיקול על להשפיע כדי
 , אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או מהגיונם.זמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל .21

ועל הזכות לבקש מבתי הליך זה לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי  ידוע .22
 האו מי מטעמ זמינהנגד המ ליך זהיך משפטי בקשר עם ההמשפט להוציא צווי מניעה )לרבות צווי ביניים( בכל הל

 .היה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמורא, וספקאו נגד ה
 :החתום על באתי ולראיה

    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

 
 

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

הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 
האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל 

 וחתם עליו. 
______________ 

 חותמת+  חתימה
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 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות –4טופס מס'  נספח 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

 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 חדשים
 

 :החתום על באתי ולראיה
 
    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע זמס' ת.

 
 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 

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

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

 

 ________________________   מטעם חתימה מורשה ת.ז:________________, שם:__________________ הח"מ אני

 השירותים ביצוע לצורך ידו על שיועסקו מי כל כי המציע בשם בזאת מתחייב "המציע"( – )להלן ח.פ/ע.מ_______________

 לא מתחייבים וכן זאת, התקשרות במסגרת אליהם שיגיע מידע לכל בנוגע סודיות על ישמרו בעקיפין, או במישרין  המבוקשים,

 – להלן המפורטות החובות כל את ולקיים ,מוסדי או אישי עניינים ניגוד של במצב להימצא

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

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

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

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

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

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

 המבוקשים. השירותים ביצוע במסגרת לידי שהגיע דבר,

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

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

 על העונש 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

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

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

  אחרים. עם ביחד אחראי

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

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

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

 מידע.

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

 מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עשוי ניא שבעטיו או מזמינהל

 מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים

 בזכות או מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק שלי ובלקר או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו

 )להלן: מיצגים/מייעצים/מציעים בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או שאני לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה,

 אחר"(. "עניין

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

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

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

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

 הגנת וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה מהווים לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש

 .1981 -התשמ"א הפרטיות,
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-על האישית אחריותי למעט נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו/או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .11

 זה. התחייבות כתב פי

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

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

 ההסכם.

 

    

שם מלא של החותם בשם  תאריך

 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

 

 אישור

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

הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

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

 וחתם עליו. 

______________ 

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

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

 ן:בזאת כדלקמאהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  עלי לומר את האמת וכי
הנני נותן/נת תצהירי זה בשם ________________  המבקש להתקשר עם ענבל חברה לביטוח בע"מ. אני  .1

 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם גוף זה.
ב לחוק עסקאות גופים 2אל" כהגדרתם בסעיף "תושב ישר-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) –הנני מצהיר כי  .3
( ב לחוק2ף עד למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת הליך זה, הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעי 3.1

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  -לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
, 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.31.10.2002שנעברה לאחר יום 
לחילופין או  

 
הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה  ב לחוק(2גדרתם בסעיף אליו )כה ספק ובעל זיקהה 3.2

-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -לעניין זה 
(, אולם במועד 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ההתקשרות חלפה שנה 

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

 
    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

 
 אישור

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

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

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

 

 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 למעט המופיע תהיה חשופה לעיון של יתר המציעים, זאת 

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

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

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

 
 בהצעתנו לחיסיון המבוקשנימוק הנימ שם המסמך

  

  

  

  

  

 

    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 המציע חתימה וחותמת מס' ת.ז

 
 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 

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

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

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

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

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"

, 08/2016כי לצורך מתן השירותים המבוקשים במסגרת הליך מס' ת בכתב בזא יםכן, מצהיר/ /נעשהלא אעשה

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

 
    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

 

 
 אישור

___, מאשר בזאת כי ביום _________ אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' _________
הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 
האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל 

 וחתם עליו. 
______________ 

 חותמת+  ימהחת
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 הצעת המחיר -נספח ב'

 08/2016מכרז מס':   

 _________________ –הצעת מחיר מטעם המציע 
 להלן הצעתנו:

 
 כללי הצעת המחיר .א

מציע אשר  אגורות )לפני מע"מ( לפעימת מונה! 4.5 -הצעת המחיר לא תהא גבוהה מ .1

 הצעתו תעלה על האמור, הצעתו תיפסל.

 ר לרשום ו/או להוסיף פרט במסמך זה שאינו מספר או מילה הנדרשת בו. חל איסור חמו .2

 להלן הצעתנו: .ב
 

 :לפעימת מונה מחיר סופי

 
)ובמלים: _______________________ אגורות __________________ 

 .(אגורות 

  . 9.5 הסך הנקוב כפולפעימת מונה צבעונית נקבל בגין *
 המחירים אינם כוללים מע"מ.**

 

 
       

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

 מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

 תאריך 
 
 
 

חתימה וחותמת החבר 
 במציע

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

 מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.

 תאריך 
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 המפרט הטכני -1נספח 
 08/2016מכרז מס':   

 

 בכפוף לצרכי המזמינה השירותים המבוקשים יכללו במצטבר את השירותים הבאים:

 כללי .1

ל הציוד, לרבות: מתן שירותים כל השירותים הנדרשים לתפעומכונות צילום והדפסה, ו יספק הספק .1.1

תחזוקה מונעת, תיקון שברים, החלפת חלפים נדרשים, ביצוע הדרכות  ביצועהחלפת מתכלים, טכניים, 

עובדים לטיפול בתקלות פשוטות וכל שירות נלווה אחר, ללא יוצא דופן למעט דפים, והכל כמוגדר 

 במסמך זה.

או  JetAdmin למערכת  וההתממשקותחיבורן בעלות מאפיינים המאפשרים  הספק יספק רק מכונות .1.2

מערכת מקבילה לניהול כלל מכונות הצילום והמדפסות בענבל לשליטה על מערך המדפסות ולבקרת 

אחרת שימוש של המשתמשים כולל פעימות מונה של מכונות הצילום, המדפסות, הסורקים וכל מכונה 

 שתסופק במסגרת ההסכם ע"י הספק.

 לטובת סריקה למייל. Active directoryל התממשקות יכולת תקיימ משולבות במכונות .1.3

המכונות יתאימו לעבודה עם כל תכנות מייקרוסופט לרבות שרתי ההדפסה של  -דרישות תאימות .1.4

 מיקרוסופט.

 -מועד ייצור המכונה .1.5

 ב'.   -א' ו 2.1פים מכונות כאמור בסעי .1.5.1

. בכל מקרה הציוד 01.01.2014 -לא תוצע מכונה אשר מועד שיווקה וייצורה החל לפני ה .1.5.1.1

 שיוצב אצל המזמינה יהיה חדש בלבד ולא משומש או מחודש.

במסגרת המכרז הינו ציוד חדש בלבד, שלא נעשה בו שימוש בעבר  ציוד שיסופק לענבלה .1.5.1.2

, חומר מתכלה, הרכבות לא תוצב מכונה מכל סוג מעבר לצורך בדיקתו אצל היצרן.

 (.Refurbishedאו ציוד מחודש ) משומשציוד  שהינו בבחינתרכיב כלשהו למכונה ו/או 

יהיה ציוד חדש בלבד, כפי שיצא משערי מפעלי  לסעיפים אלו שיספק הספקהציוד  .1.5.1.3

 היצרן להוציא תוספות שהיצרן מאשר להוסיף. 

 )ולהלן: "המכונות המשולבות"( ה -ו ד', ג' 2.1מכונות כאמור בסעיפים  .1.5.2

מכונה משומשת שאינה  לא אך( Refurbished)מכונה מחודשת  אומכונה חדשה  .1.5.2.1

 . 01.01.2013 -ובלבד ששנת הייצור שלה לא יהיה קודם ליום ה ,מחודשת

 המכונות יהיו בעלות מגירות מובנות. .1.5.2.2

 ( . heavy dutyהמכונות יהיו מכונות המותאמות לעבודה מאומצת ) .1.5.2.3

 2 -או לכל היותר ממאותו הדגם ככל הניתן כלל המכונות שיוצבו אצל המזמינה יהיו  .1.5.2.4

 דגמים שונים.

 

 

 הציוד סוג .2

 יספק לענבל את הציוד הבא: הספק  .2.1
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 סוג המדפסת

כמות 
הדפסה 
חודשית 
מומלצת 
 מינימלית

גודל 
יחידת 

 טונר

מהירות 
הדפסה 

מינימלית 
PPM 

דו 
 צדדי

אפשרות 
 למגירה נוספת 

 סוג חיבור  פינשר 

חדש/לא  כמות
ושנת ייצור 
 מינימאלית

מדפסת שחור  .א
 תמחלקתילבן 

A4 20000 

20,000 
דף 

בכיסוי 
%5  חובה 40 

ובה לפי ח
 usb+LAN ללא דרישה

חדש בלבד  17
שיווק וייצור 

 -מיום
01.01.2014 

מדפסת לייזר  .ב
+ שחור  צבעונית
 מחלקתית לבן 

A4 20000 

 
צבע  

ושחור 
 חובה 25

חובה לפי 
 usb+LAN ללא דרישה

חדש בלבד  4
שיווק וייצור 

 -מיום
01.01.2014 

 מדפסת משולבת .ג
 A4  שחור לבן

כולל צילום 
, ,סריקה למייל

סריקה לתיקיה, 
התממשקות 

כולל  ,פקס . ADל
 25000 מובנית מגירה

20,000 
דף 

בכיסוי 
%5  

 חובה 30
חובה לפי 

 דרישה
חובה לפי 

 usb+LAN דרישה

חדש או  10
מחודש שיווק 

 -וייצור מיום
01.01.2013 

 מדפסת משולבת  .ד
צבעונית + שחור 

כולל  A4 לבן
צילום ,סריקה 
למייל, סריקה 

לתיקיה, 
 התממשקות

כולל  ,פקס . ADל
 25000 מגירה מובנית

20,000 
דף 

בכיסוי 
%5  

 חובה 30
חובה לפי 

 דרישה
חובה לפי 

 usb+LAN דרישה

חדש או  1
מחודש שיווק 

 -וייצור מיום
01.01.2013 

 מדפסת משולבת  .ה
A4+A3  כולל

צילום ,סריקה 
למייל, סריקה 

לתיקיה, 
התממשקות 

כולל ,פקס . ADל
מגירה מובנית 

 25000 ופינישר

20,000 
דף 

בכיסוי 
%5  

 חובה 30
חובה לפי 

 usb+LAN חובה דרישה

חדש או  1
מחודש שיווק 

 -וייצור מיום
01.01.2013 

מהמציע לשנות את דגם המכונה בכל שלב משלבי המכרז וההתקשרות לענבל שמורה הזכות לבקש  .2.2

תוצאה מכך, וכ שונות מהנדרשהמוצעת, וזאת באם יימצא כי המכונה המוצעת הינה בעלת תכונות 

המכונה חורגת מהפרמטרים המקובלים לתצורה המבוקשת )כגון: ממדים פיזיים, צריכת אנרגיה, 

 מורכבות תפעולית וכיוצא בכך(.

ישנן יחידות בענבל להן יש דרישות ייחודיות המחייבות רכישת מערכות חיצוניות, לדוגמא: שמירה על  .2.3

עובד הנמצא ליד המכונה, יכולת הדפסת נייר הדפסה על ידי קבלת הדפסה לאחר הזדהות ה ןחיסיו

בממדים גדולים במיוחד, יכולת הדפסה על מדיום שונה מנייר וכד'. במקרים שכאלה, לענבל שמורה 

הזכות לרכוש מערכות חיצוניות שיתחברו למכונה כדי לתת את השירות הנדרש או מהספק לאחר מו"מ 

 וניות והתממשקותן למכונות שסיפק.ערכות החיצהמ ו מגורם אחר, הכל לפי שיקול דעתה. ישלב אתא

 

וישמשו ככמות מינימאלית אותה יספק הספק מיד עם זכייתו  הכמויות המצוינות הינן לידיעה בלבד .2.4

למזמינה תעמוד הזכות, בכל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות ההארכה, להזמין מכונות  במכרז.

 :בכמות שלא תעלה עלנוספות 

 א'  2.1 יףמכונות מהאמור בסע 4 .2.4.1

 ב'  2.1מכונה מהאמור בסעיף  1 .2.4.2

 )ביחד(  'ה-ו' ג 2.1מכונות מהאמור בסעיפים  3 .2.4.3
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וזאת כחלק  לפי שיקול דעתה הבלעדי הכלאו לשנות את תמהיל המכונות ואו להפחית את כמות המכונות, 

 מההסכם, ללא כל תוספת ו/או עלות כלשהיא. 

 . הצדדים ינהלו מו"מ בנוגע לתוספת לעיל,  2.4מעבר לאמור בסעיף  חל שינוי אצל המזמינה הדורש תוספת .2.5

, או פחות, לספק חודשים 24ביקשה המזמינה להוסיף מכונה אחת, או יותר, ולהסכם נותר תוקף של  .2.6

ואולם לא יהא בכך משום גריעה בכלל  1.5כאמור במפרט לפי סעיף תהיה הזכות להעמיד מכונה שאינה 

כם וכל מסמך ו/או התחייבות אחרת ועל מכונות טכני זה, אמנת השירות, ההסהמוטל עליו לפי מפרט 

  לעיל.  1.5האמורה בסעיף אלו יחולו כלל הכללים כאמור במכרז על נספחיו, למעט הדרישה 

 נפרד לשחור לבן.  מונהלדפי צבע ו מונהבכל מכונה צבעונית שתוצב אצל המזמינה יהיה  -מכונה צבעונית .2.7

 קה שוטפת אשר יכללו:מתן שירותי תחזו .3

 טיפול בתקלות במערך מכונות הצילום והמדפסות באתרי המזמין. .3.1

אספקה והחלפה של כל הרכיבים הנדרשים כולל אספקת מתכלים לכלל המכונות נשוא מכרז זה כמוגדר  .3.2

 גומיות, סנסורים וכו׳ ולמעט נייר. בנספח א׳ באתר המזמין, לרבות: טונרים, תנורים,

 פ דרישת היצרן לפי כמות מונה והדפסה.החלפת מכלולים ע״ .3.3

 רכיבים נוספים אותם נדרש להחליף באופן שוטף, על פי הנחיות יצרן המדפסות. .3.4

 .אחזקה מונעת, לרבות ניקוי, שימון וכל פעולה אחרת הנדרשת על פי הנחיות היצרן .3.5

 .תיקון שברים או כל נזק אחר הנגרם למדפסת בעקבות שימוש סביר .3.6

 לכל דגם מכונה יהיה מלאי מתכלים לפי הפירוט הבא: -חלקומלאי מתכלים באתר ה .3.7

 מתכלים לכל צבע, לפחות. 3 -מכונות מאותו הדגם  10עד  .3.7.1

 מתכלים לפחות. 5 -מכונות מאותו הדגם 10מעל  .3.7.2

 חידוש מלאי באתר הלקוח יתבצע כנגד מתכלים ריקים לפי דרישות ענבל. 

 עמידה בכלל האמור בנספח השירות. .3.8

 הרחבות למכונה .4

לענבל שמורה הזכות לבקש, בכל מועד שיראה לה, להורות לספק על התקנת מתקן  -תקן לשם הזנת קודמ .4.1

 כדלהלן:בלבד  במכונות המשולבות  לשם הזנת קוד

 לאחר הזנת קוד עובד. רק  או צילום , יותקן מתקן המאפשר הדפסהמשולבת נהמכובכל  .4.1.1

 לפחות. קודים שונים  300על המתקן להיות בעל יכולת קיבול של  .4.1.2

מכונה כאמור לא תפיק שום פלט ללא קוד ותכלול אפשרויות איפוס )בקשת קוד מחדש( לאחר  .4.1.3

 מספר דקות של אי שימוש בעת צילום. 

 במכונה בה קיימת אפשרות זו ללא מתקן חיצוני, לא יחויב מציע זוכה בהתקנת מתקן שכזה.  .4.1.4

 והפקת ניתור לבצע הספק יתקין תוכנת מחשב אשר תותקן בעמדה ייעודית לכך אצל ענבל בעלת יכולת .4.2

 וכו', ללא כל עלות נוספת.  הדפסה כמויות, עובדמדפסת ,  לפי הדפסה כמויות הכולל דוחות

 רשיפו לצורך בה להתקין או למכונה לחבר ניתן אשר נוספים ועזרים רכיביםהרחבות ועזרים נוספים:  .4.3

ר, מגשי פלט, וכו' יתווספו ללא עלות נוספת ייר נוספים, , פינישאו שינוי תפקוד המכונה כגון: מגשי נ

 בהתאם לצרכיה של המזמינה.

 תפוקה ואיכות מתכלים  .5

 , ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007מתכלים יעמדו באחד מהתקנים הבאים:  .5.1.1

ISO/IEC 24711:2007 , ISO/IEC 24712:2007 .בהתאם לעניין , 

במידה ויהיו מדפסות בהן המתכלים לא יהיו באיכות טובה לשביעות רצונה של המזמינה תוכל 

 המזמינה לדרוש שימוש במתכלים  מקוריים עבור אותם מדפסות, ללא תוספת תשלום.
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המזמינה מבהירה כי איכות ההדפסה חייבת להיות מעולה. בכל מקרה של אי שביעות רצון מאיכות  .5.1.2

פסה, המזמינה מבהירה כי קיימת לה הזכות לדרוש, באופן חד צדדי מהמציע, לבצע כל שינוי, ההד

 יהא מחירו אשר יהא, אשר יוביל לאיכות הדפסה מעולה והכל על חשבון המציע. 

 שירות באמצעות קבלן משנה .6

 לא רשאי לעשות שימוש בקבלני משנה. למעט האמור כאן הספקמובהר כי  .6.1

קבלני משנה ו/או בכל אדם אחר מטעמו אך ורק באישור מראש ובכתב של ענבל יוכל להיעזר ב הספק .6.2

ובכפוף לחתימת קבלן המשנה ו/או כל אדם אחר מטעם המציע הזוכה על התחייבות לסודיות וכן על 

 התחייבויות נוספות כאמור בהזמנה זו על נספחיה.

 הבאים:לשם העניינים רק מובהר כי הספק יכול לעשות שימוש בקבלן משנה,  .6.3

 תיקונים טכניים. .6.3.1

 אספקת מתכלים. .6.3.2

כמי שנתן את השירות בעצמו ונושא באחריות המלאה בגין השירות שניתן, גם  הספקייחשב בכל מקרה,  .6.4

הספק משנה יהיה בתנאים ובזמנים החלים על  קבלןוכל טיפול באמצעות  אם בוצע בפועל באמצעות אחר

 עצמו. 

ן המשנה וכלל ההתנהלות מולו, לרבות הפיננסית, הינה ענבל בכל מקרה לא תיצור כל קשר עם קבל .6.5

 באחריותו הבלעדית והמוחלטת של הספק.  

כלפי  , לרבות מנגנון הקנסותהמשנה תחיל את מלוא האחריות והסעדיםקבלן הפרת כל התחייבות על ידי  .6.6

 לא תעמוד כל טענה בעניין זה. הספק ולספק

בכתב,  ענבלהשירותים המבוקשים, יגיש בקשה למשנה לשם מתן  קבלןהמעוניין להתקשר עם ספק  .6.7

 המשנה. קבלןתאשר או לא, את  ענבלהכוללת את חוזה ההתקשרות בניהם, ו

, כדי לגרוע מאחריותו המשנה קבלןבאמצעות  הספקהשירותים שיספק מאין באספקת חלק כי מובהר  .6.8

 הספק ועליו בלבד. יות במלואה הינה עלובכל מקרה האחר ובהתאם לכל דין ההסכםעל פי  הספקשל 

משנה מטעמו וזאת ללא כל צורך  הספק עם קבלןשומרת לעצמה הזכות שלא להסכים להתקשרות  ענבל .6.9

 ה מחויב לעמוד בכלל התחייבויותיו. יהי הספקו/או חובה ליתן הסבר לכך ו

 המשנה  קבלןאי קיזוז ואי תשלום המזמינה ל .6.10

 המציע ידי על יתבצע המשנה קבלןל והתשלום המזמינה מעת תשלום כל יקבל לא המשנה קבלן .6.10.1

  בלבד.

 עובד יחסי רק: לא אך לרבות מקצועיים, יחסים כל קיימים יהיו ולא אין ענבלו המשנה קבלן בין .6.10.2

 סוג. מכל אחריות כל ו/או ביטוחית אחריות שלוחית, אחריות מעביד,

ות קנסות, עמידה אין בעצם העובדה כי ענבל אישרה קבלן משנה, משום גריעה מאחריות המציע, לרב .6.11

 בזמנים וכל התחייבות אחרת. 
 

    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

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

לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא  _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר
 צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

______________ 
 חותמת+  חתימה
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 השירות אמנת -2 נספח                        
 08/2016מס': מכרז 

 השירותים המבוקשים יכללו במצטבר את השירותים הבאים: ענבל,בכפוף לצרכי 

 כללי .1

 מסמך זה מהווה את אמנת השירות המינימאלית לה מחויב הספק כלפי ענבל.  .1.1

, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקה, לתחזוקה שוטפת ולביצוע אמנת השירות היא כלי בידי ענבל .1.2

 לקיום תנאי המכרז. ספקפיקוח על ה

בנספח זה, במידה והזוכה לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות   –פיצויים מוסכמים  .1.3

 מוסכם כי 

, התקנת ענבלבאתר  ן, הצבתןלהפקת מסמכים והרחבות לה ותיהיה אחראי על אספקת המכונ הספק .1.4

ן כל תקלה או שבר, החלפת כל הרחבות נדרשות, תפעולה השוטף לאורך כל תקופת ההתקשרות, תיקו

בתפעול בסיסי של המכונה להפקת מסמכים )תפעול שוטף ענבל מתכלה נדרש )למעט נייר( והדרכת עובדי 

 של המכונה, הוספת נייר, החלפת מתכלים ושחרור נייר תקוע(.

 ספק כמוגדר בהצעתו. ללא כל תוספת תשלום על התשלום שיקבל ה השירותים יינתנו .1.5

)כגון רשת המחשוב חריותו של הספק אחרים שאינם באלרכיבים המקושר  בציודלה תקהיה ותימצא  .1.6

תקין. )היות וכל הציוד  למצב עבודה הציודהנדרש על מנת להביא את כל  את ספקיעשה ה, (ענבלאצל 

 (.הספקבאחריותו המלאה והמוחלטת של 

יבה שהיא וללא מתן ל ס, מכםלתת שירותימ ספקעובד מעובדי השמורה הזכות לפסול  אתה לענבל .1.7

 די. ספק יחליפו בעובד אחר מטעמו באופן מיי, והספקל הסברים

 בענבל.לעבוד על פי נהלי העבודה הנהוגים  ענבלאו כל גורם אחר מטעמו, המגיעים לאתר  ספקעל עובדי ה .1.8

 המכונותקיום רכיבי  .2

ולא מוצר אשר נשאר  וטףבייצור ש היהיוכן כל ציוד שיסופק במסגרת המכרז הספק  כל ציוד שהוצע בהצעת

במהלך תקופת המכרז או תקופת ההתקשרות. חשש להפסקת הייצור  במלאי אולם יצורו השוטף הופסק  וללא

במפרט הטכני ובכלל מסמכי ההזמנה השירותים המבוקשים כאמור כמו כן, כל הרכיבים הנדרשים לצורך מתן 

 . להציע הצעות על נספחיה

 שינויים והתאמות .3
יש לו הידע הדרוש לכך והוא מתחייב ששינויים והתאמות שיבצע בציוד יבוצעו על פי הוראות מצהיר ש ספקה

במפרט הטכני ובכלל מסמכי השירותים המבוקשים והנחיות היצרן ולא יפגעו במחויבות הספק והיצרן לתת 

לבו בציוד וכן ששינויים והתאמות אלה ישתעבור המכונות שיוצבו בענבל ההזמנה להציע הצעות על נספחיה 

 כך שלא ימנעו שדרוג הציוד על פי הוראות היצרן בעתיד, ואף ימשיכו לפעול לאחר שדרוג מסוג זה.

 הפסקת יצור של הציוד המוצע .4
על ידי היצרן, יפנה הספק  במכרז )ואשר זכה במכרז( תהמוצע מכונהדגם הופסק הייצור או התמיכה בבמידה ו

 הבאות: תעמוד לענבל האפשרות לבחור אחת מדרכי הפעולה כןכמו  מידע כאמור.המידית עם היוודע לו  לענבל

בכפוף לקבלת אישורה של ענבל, מראש ובכתב, לספק במקום הדגם שייצורו הופסק, ציוד שתכונותיו  .4.1

עולות או זהות )על פי בדיקת וקביעת עורך המכרז( על תכונות הציוד שבהצעת הספק הזוכה, במחיר 

 הזוכה;

 ל הספק;להפסיק ההתקשרות מו .4.2
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 להתקשר עם אחר לקבלת כלל השירותים המבוקשים כאמור במסמכי המכרז וההסכם; .4.3

 לפעול בהתאם להוראות כל דין. .4.4

 ואספקת ציוד אחר הוספת ציוד .5

 ציוד נוסף, הזהה/דומה בתכונותיו לציוד שפורסם במכרז .5.1

גין הציוד הספק מתחייב בזה כלפי ענבל להוספת ציוד לפי דרישות ענבל, ככל שיידרש. תמחור ב .5.1.1

 הנוסף יהא זהה לתמחור הציוד שהוצע בהצעת הספק. 

 לא יתווסף ציוד ללא אישור ענבל מראש ובכתב.  .5.1.2

 ציוד נוסף, הזהה/דומה/מצוי בתחום המכרז, במטרותיו, לציוד שפורסם במכרז .5.2

לענבל תעמוד האפשרות להוסיף ציוד מסוג אחר )לדוגמא: לאור התפתחות טכנולוגית חדישה שלא  .5.2.1

קיימת ערב פרסום המכרז, זיהוי צורך חדש וכו'(, שלא התפרסם במכרז, הכל לפי שיקול הייתה 

 דעתה וצרכיה, גם במהלך ההתקשרות. 

 הוספת ציוד מסוג אחר, תיעשה בתיאום עם הספק.  .5.2.2

מובהר בזה כי לענבל עומדת הזכות המלאה, ושיקול הדעת הבלעדי, באם לרכוש ציוד מסוג אחר  .5.2.3

 היא אינה מתחייבת להתקשר בהסכם לאספקת הציוד האחר מהספק. מהספק, או מספק אחר ו

 החזרת/החלפת הציוד .6
ימים מראש להחזיר ציוד, וזאת  90בהודעה של  שענבל תהא רשאיתכי הינו מודע לכך  הספק מצהיר .6.1

במקרים בהם חלים שינויים ארגוניים במשרד כגון: איחוד משרדים או צמצום כוח אדם במשרד, או 

 המשרד לפחות ציוד לעומת הכמות הקיימת ברשותו.  במידה ויזדקק

לבקש החלפת ציוד קיים בגין צרכים תפעוליים חדשים במשרד כגון: צורך בהפקת כמות  תרשאי ענבל .6.2

ימים מראש. במקרים אלו, המזמין  90גדולה יותר של מסמכים מכפי שנצפה מראש, וזאת בהודעה של 

התואמת  ויחליפה בדגם אחר של מכונה להפקת מסמכים יחזיר את המכונה להפקת מסמכים הספציפית,

  את צרכי ענבל.

תקופת ההתקשרות לציוד המחליף לא תשתנה ולא תוארך והיא תחושב על פי מועד ההצבה של המכונה  .6.3

 "המקורית" המוחלפת. 

לענבל שמורה הזכות להחליף את דגם או יצרן המכונה, בכל מכונה אשר תהיה מוצבת אצלה במקרה של  .6.4

סר התאמה לצרכיה. חוסר התאמה לעניין זה: תקלות חוזרות ונשנות, גודל פיסי שאינו מתאים וחוסר חו

 תאימות לאפליקציות קיימות או עתידיות בענבל. 

 תחזוקה, אחריות ושירות .7

 כלל הציוד שיוצב אצל ענבל יהיה בבעלותו ובאחריותו המלאה של הספק.  .7.1

השירותים המבוקשים כאמור במפרט הטכני ובכלל הספק יעמיד מערך תמיכה אשר יותאם להיקף  .7.2

 בענבל. מסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה

ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו יתאים וירחיב, בהתאם לצורך, את מערך  30הספק מתחייב כי תוך  .7.3

את כמות הטכנאים ומערך התמיכה שלו באופן המתאים ענבל התמיכה אשר ברשותו, ויעמיד לרשות 

 במכרז. ולצרכים התפעוליים והטכניים הנדרשים כתוצאה מזכיית
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 תשישמש הן לקבלת הזמנות, הן להתייעצויומלא מערך התמיכה של הספק יהיה מרכז תמיכה  .7.4

 . ן לטיפול בנדרש במסגרת מתן השירותים המבוקשיםמקצועיות, הן להודעה על תקלות וה

כל קריאה תקבל מספר סידורי וירשמו לגביה  כל הקריאות ירשמו במערכת רישום קריאות ממוחשבת. .7.5

כל הפרטים הרלוונטיים ואפיון השירות הנדרש/תקלה וכד'. בסיום הטיפול ירשם זמן סגירת הטיפול 

 בנוגע לאופן הטיפול בה.  םבשירות הנדרש/ תקלה והפרטים הרלוונטיי

 לספק יש מערך תמיכה מינימאלי כדלקמן:  .7.6

 .8:00-17:00ות מרכז שירות ותפעול בעל מענה בשע .7.6.1

 .8:00-17:00מרכז תמיכה טכנית בעל מענה בשעות  .7.6.2

טכנאי שירות בעל ניסיון של לפחות שנה במתן שירות לציוד המוצע. היה הציוד המוצע מוצע  .7.6.3

 בעל ניסיון של שנתיים במתן שירות לציוד דומה. -לשוק פחות משנה

 טכנאי מומחה: טכנאי בעל תעודת הסמכה רשמית מטעם היצרן.  .7.6.4

 סור הוצאת רכיבי זיכרון מענבלאי .8

כל רכיבי המכונה המוצעת  בכתב ויגיש דו"ח למחלקת מערכות מידע אצל המזמינה, בדבריפרט  ספק .8.1

על ידו אשר בהם קיים אלמנט זיכרון או אלמנט אשר יכול להישאר בו שייר של טביעת מסמך לרבות 

 ב אופטי כגון תוף וכדומה )להלן:, אלמנט נצרFLASH ,RAM ,DISKאלמנט אלקטרוני או צריבה כגון 

 "הרכיבים"(. 

, הן לצורך מתן שירותי תפעול, כל אחד מן הרכיבים יפורק מן המכונה לפני הוצאתה משטחי המזמין .8.2

  והן מכל סיבה שהיא. הן בתום תקופת ההתקשרות לצורך החזרת המכונה לספק 

מן הרכיבים ויפרט את אופן הפירוק הסבר לגבי כל אחד  לעיל יכלול 8.1הפירוט שיוגש כאמור בסעיף  .8.3

שלו מן המכונה וניתוקו. יש לצרף להסבר צילום מדויק של מיקום כל אחד מן הרכיבים במכונה כחלק 

 ה.רמתיאו

להוציא מכונה לתיקון  ענבל,במהלך תקופת ההתקשרות מתחייב הספק, באם יידרש לעשות כן עלי ידי  .8.4

מכונה בדגם זהה. רכיבי הזיכרון/ההתקן של המכונה  מחוץ ליחידה בה היא מוצבת, ולהעמיד במקומה

לא  ספקהמקורית יוכנסו למכונה החלופית, עד להחזרת המכונה המקורית מהתיקון. במידה וברשות ה

 בעלות רכיבי הזיכרון של המכונה החלופית. ספקשא היתהיה מכונה זהה י

ה מחוץ לשטחי ענבל, הנושאת למען הסר כל ספק, באחריותו המלאה של הספק לדאוג שלא תוצא מכונ .8.5

 בתוכה רכיב זיכרון מכל סוג. 

 זמנים .9

 באופן מיידי. -מענה טלפוני ע"י נציג הספק .9.1

 דקות מסיום השיחה עם נציג הספק.  60בתוך  -מענה ו/או חזרה לענבל ע"י טכנאי טלפוני .9.2

 ביום העבודה העוקב ליום הזמנת הטכנאי. 14:00טנאי יגיע עד לשעה  -הגעת טכנאי .9.3

ו/או שענבל דורשת מקולקלת שהינה ו/או לצרכי ענבל החלפת מכונה שאינה מתאימה  -ת מכונההחלפ .9.4

 מרגע הודעת ענבל על כך.  שבעה ימי עסקיםתתבצע בתוך החלפתה 

שעות מרגע קבלת הקריאה  24תוך סתיים הלא  השתיקונבמקרה של תקלה במכונה  -החלפה זמנית .9.5

עד לתיקון מלא של התקלה וזאת בהתאם לתנאים במערך התמיכה, יספק הספק מכונה חלופית 

 הבאים:

  .מההפגוהמוחלפת /  המכונהרמת עולה על שווה או תהייה  תהחלופי המכונהרמת  .9.5.1

 על המכונה החלופית יותקנו כל ההרחבות למכונה שהיו מותקנות על המכונה שהוחלפה.  .9.5.2

 המוחלפת. צורת התחברותה לרשת של המכונה החלופית תהיה תואמת לזו של המכונה .9.5.3
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הזוכה יעביר, על פי דרישת המזמין, את כל תוכנות הבסיס והגדרות הנתונים האגורים במכונה  .9.5.4

על ידי העברת הנתונים בלבד או על  תהמוחלפת אל המכונה החלופית. העברה זו יכולה להיעשו

 ידי העברת התקנים/מדיות בין המכונה הפגומה למוחלפת, וזאת על פי דרישת המזמין.

 ריטיתתקלה ק .9.6

תקלה קריטית הינה תקלה בציוד שאין לו תחליף זמני ואשר גורם להפסקת עבודה, לדוגמא:  .9.6.1

 בציוד שיוצב באגף התפעול של הקרן הפנימית.

 שעות.  3תקלה קריטית תתוקן בתוך  .9.6.2

 קנסות מנגנון  .10

ו התיקון מבלי לגרוע מזכותה של ענבל לפי ההסכם ולפי כל דין, במקרים של אי עמידה בזמני האספקה ו/א

 ו/או הוספת מכונה ו/או שינוי ו/או עדכון הנקובים בנספח שירות זה ישלם הספק קנסות כדלקמן:

 ₪ 100בגין אי מענה למזמינה ו/או אי חזרה אליה במועדים הנקובים בנספח השירות ישולם קנס של  .10.1

 לכל יום או חלק ממנו. 

 לכל יום ו/או חלק ממנו.  ₪ 150בגין אי הגעת טכנאי לתיקון במועד שנקבע, ישולם קנס של  .10.2

לכל שעת איחור,  ₪ 10שעות מרגע פתיחת הקריאה, ישולם קנס של  72 -הושבתה מכונה למשך יותר מ .10.3

ממועד פתיחת הקריאה )רטרואקטיבית( ועד להגעת הטכנאי בפועל ובנוסף, למזמינה שמורה הזכות 

המקולקלת ולמציע הזוכה לא תעמוד  בכל עת, אך אינה חייבת, להזמין מכונה חדשה ולהחליפה במכונה

 כל טענה בעניין זה. 

לכל יום,  ₪ 100בגין כל עניין אחר, הקשור במועדים ובגין אי אספקה של מכונה במועד יוטל קנס של  .10.4

 או חלק ממנו.

לא ייספרו שבתות/חגים באותו השבוע בו נתקבלה הקריאה ואולם החל מיום החול  -יום/חלק ממנו .10.5

/החג שהתקיימו בשבוע בו נפתחה הקריאה ואילך, גם ימים אלו יבואו בחשבון הראשון שלאחר השבת

 לעניין הטלת הקנס. 

 מובהר כי אין הגבלת הפרות או סכום להטלת קנסות.  .10.6

 מנגנון הקנסות לא יופעל בכל אחד מהמקרים הבאים: .10.7

 האיחור נעשה ביוזמת ענבל. .10.7.1

ה: רעידת אדמה, שריפה, האיחור נבע כתוצאה מכל עליון )כח עליון לעניין סעיף ז .10.7.2

 שיטפון, תאונה וכיו"ב(. 

מציע זוכה פנה בבקשה בכתב לאורכה והמזמינה אישרה האורכה עד לתאריך נקוב,  .10.7.3

 בכתב. 

הספק מצהיר כי הוא מודע לכך שכלל הציוד המותקן אצל המזמינה לא יהא מבוטח אצל ענבל בכל  .10.8

כל נזק שייגרם לציוד ולציוד אחר הקשור  צורה שהיא והספק הוא האחראי הבלעדי לאובדן, גניבה או

 בו וכי חלה עליו האחריות הבלעדית לבטחו. 

יכול ויעשה  בדרך של קיזוז מחשבונית בחתימה ואישור של  –מימוש פיצויים מוסכמים על ידי ענבל  .10.9

ויובהר, אין בפיצויים המפורטים בטבלה כדי בכל דרך אחרת  מורשה חתימה ענבל  ו/או על ידי ענבל 

 לרבות חילוט ערבות הביצוע.  הספקהפעלת כל סנקציה אחרת כנגד  מענבלמנוע ל

אי עמידה בתנאי מתנאי נספח זה ו/או הסכם ההתקשרות על כלל נספחיו ואשר לא מופיע בטבלה, יגרור  .10.10

הטלת קנסות אשר יוגדרו ע"י ענבל בהתאם להפרה עצמה ובהודאה מראש לספק וזאת מבלי לפגוע 

 ל כלפי הספק לפי כל דין.בזכויותיה של ענב

 ביטוח המכונות .11
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הספק יהיה אחראי באופן בלעדי ומוחלט לבטח את כלל הציוד והמכונות שיוצבו אצל המזמינה מפני  .11.1

כל נזק, לרבות נזק שיגרם כתוצאה מרשלנות של המזמינה ו/או מי מיחידיה ו/או הקשור אליה במשירין 

ו נזקי אש ו/או נזק תוצאתי כתוצאה מכל פעולה ו/או ו/או בעקיפין לרבות, אך לא רק: נזקי מים ו/א

עניין שנעשה במכונה על ידי כל אדם בין אם הינו קשור למזמינה ובין אם לא וכל נזק אחר, שעלול לפגום 

 במכונה בכל דרך. 

בהתאם לסעיף זה הספק מתחייב כלפי המזמינה לשאת באופן בלעדי ומוחלט בכל עלות של כל נזק  .11.2

 ו/או בעקיפין למכונות ו/או לציוד שיציב אצלה לאורך כלל תקופת ההתקשרות. הקשור במישרין 

 
    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

 
 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני 
הה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא _________, שזי

 צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 
______________ 

 חותמת+  חתימה
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 הסכם התקשרות

 נחתם ביום ___ בחודש ___ בשנה ___שנערך ו
 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב ערבה  
 קריית שדה התעופה  
 70100נתב"ג   
  "ענבל"()להלן:  

 מצד אחד;             

 שם הספק: ________________ ל ב י ן :
 ח.פ./ע.מ: ________________  

       :כתובת 
 הספק"(")להלן:  
 מצד שני;                                                                                                                            

 
  

 
 "ההליך", "המכרז"(; –)להלן  08/2016וענבל פרסמה מכרז שמספרו  והואיל

 השירותים המבוקשים;למתן במסגרת ההליך הגיש הצעה  ספקוה והואיל
 

על סמך התנאים ואמות המידה הקבועים  בהליך כהצעה הזוכה, ספק, בחרה בהצעה שהגיש הוענבל אילוהו
מקבל על עצמו לבצע באופן מלא את השירותים המבוקשים המפורטים  ספקבמסמכי ההזמנה, וה

 ;כקבלן עצמאיבהסכם זה 
 

ניסיון בביצוע הפעולות  תבמתן השירותים המבוקשים, לרבומצהיר כי הוא בעל ניסיון רב  ספקה והואיל
 ובהסכם זה; מסמכי ההליךהמפורטות ב

 
מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון, המיומנות וכל האמצעים הדרושים לצורך ביצוע ומילוי כל  ספקוה והואיל

 זה בהיקף הנדרש על ידי ענבל וברמה המקצועית הגבוהה ביותר; הסכםהתחייבויותיו על פי 
  

השירותים  למתןיינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור והצדדים מעונ והואיל
 המבוקשים כמפורט בהסכם זה.

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1
 

 זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הסכםהמבוא ל 1.1

 ן פרשנותו.יניזה נעשו למען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לע הסכםהכותרות ב 1.2

 זה על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. הסכם" הכוונה להסכםבכל מקום בו יופיע המונח "ה 1.3

  הנספחים המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו הינם: 1.4

 ;העל כלל נספחימסמכי ההזמנה להגשת הצעות  – 'א נספח .1.4.1

  אישור בדבר קיום ביטוחים; –  'ב נספח .1.4.2

 המפרט הטכני; – 1נספח  .1.4.3

 אמנת השירות; – 2נספח  .1.4.4

 ערבות הביצוע; -3נספח  .1.4.5
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 הגדרות .2

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו הפירוש והמשמעות המוקנים להם במסמכי ההזמנה, ובנוסף יהיו 
 למונחים הבאים הפירוש הבא:

  "ענבל חברה לביטוח בע"מ ו/או מי שימונה מטעמם;–"ענבל 

 "המכרזים של ענבל; ועדת -"וועדת המכרזים 

  הליך מס'  אספקה של מכונות צילום והדפסהבתחום  ספקמכרז פומבי לקבלת הצעות לבחירת  –״ההליך״(
 ;( על נספחיו08/2016

 שהגיש הצעה במסגרת ההליך וקיבל הודעת זכייה מענבל; ספק – "ספק"ה 

  להסכם זה שלהלן. 8בסעיף  כהגדרתם –״השירותים המבוקשים״ 

 סנכ"ל  -מר מעוז שרעבני – ו/או "האחראי על ההתקשרות" ״ענבל על ביצוע ההסכםאחראי מטעם ״ה
 כך; לשם ומטעמ שימונה מי כל ביטוח בענבל אוכספים ב

  "הארכות, אם תהיינה לרבותלהסכם זה  5התקופה המפורטת בסעיף  –"תקופת ההסכם; 

 "הסכם זה על כלל נספחיו; -"הסכם", "הסכם זה 

 מהות ההתקשרות .3

אספקה של מכונות צילום והדפסה  שירותי קבלת לצורך, בלעדי לא באופן, ספקה עם בזאת קשרתמת ענבל 3.1
 כאמור בהזמנה להציע הצעות על נספחיה.

השירותים  את ספקמה להזמין ענבל את לחייב כדי זה בהסכם אין כי בזאת מובהר, ספק הסר למען 3.2
 . מסוים בהיקף או/ו בכלל המבוקשים

 וזאת ם נוספיםספקגם מ שירותים לקבל הזכות את לעצמה שומרת ענבל, עילל האמור מן לגרוע מבלי 3.3
 .מיוחדים או חריגים במקרים

 דעתה שיקול לפי ענבל רשאית, ההליך במסגרת שפורטו לתחומיםנוסף  תחוםמקרה שבו יתווסף  בכל 3.4
 מצוי ואוה ם נותני השירותים המבוקשים לענבלספקמה מי"י ע יטופל זה תחום גם כי לקבוע, הבלעדי
להתקשר עם כל גורם, בכל שלב, לשם קבלת , הבלעדי דעתה שיקול לפי ענבל רשאית כן. מומחיותם בתחום

 חלק מהשירותים המבוקשים.

 הבלעדי דעתה שיקול לפי, אחר ספק לטיפול ולהעבירו, ספקה מידי  להוציא עניין זה או אחר, רשאית  ענבל 3.5
 .מיוחדות נסיבות ועקב לצרכיה ובהתאם

 תעשה או אי אילו עניינים המנויים במפרט הטכני כמות המדפסות ואיכות הציוד והשירות על טהההחל 3.6
 לסוג בהתאם, היתרונות מירב את לה להעניק במטרה, הבלעדי דעתה שיקול פי-ועל ענבל לצרכי בהתאם

השירותים  מתן לאיכות לעת מעת ענבל הערכת פי על, וב לטיפול ספקה של התאמתו ומידת העניין
עבודתו מול ענבל, ושביעות רצונה השירות ב, בין היתר, מקצועיותו, איכות ספקהע"י  המבוקשים

 .מהאיכות הכוללת של מתן השירותים המבוקשים

 כלוה מסויים ענייןמכונות אשר יוצבו אצלה ו/או ו/או  לכמות הדפסותמתחייבת  אינהידוע כי ענבל  ספקל 3.7
 . במפרט הטכני ובמסמכי המכרז על נספחיו למפורטתאם ייקבע בהתאם לצרכיה ושיקוליה בלבד, בה

על ידי ענבל אם בהגדלת היקף  הצורך שיעלה ככל, אחר ספק ל לפנות הזכות שמורה ענבללידוע כי  ספקל 3.8
כולם  השירותים המבוקשים למתן/ם עמו להתקשר מנת על וזאת, ואם מכל סיבה אחרת העבודה בענבל

 או חלקם. 

 ייב בזה כלפי ענבל כדלקמן:מאשר, מצהיר ומתח ספקה .4

"היתרים"( אצל גופים  –רישומים )יכונו להלן האישורים, והסמכות, השיונות, הירהכל ההיתרים,  4.1
נתקבלו ו/או נעשו  ספקהזה על ידי  הסכםהנדרשים לצורך חתימת או אחרים ממשלתיים או ציבוריים 

 נקבע בהיתרים כאמור.כל הפרה או מחדל של תנאי כלשהו ש תהוהינם בתוקף מלא ולא נעש
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קרא את תנאי הסכם זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שבהסכם זה ונספחיו והוא  כי 4.2
 מבין ומסכים להם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהסכם זה

 בצורה מעולה ובהתאם לכלל דרישות ענבל.

כאמור במפרט הטכני ובאמנת השירות ובהתאם לכל הנחיה אחרת עבודה בהתאם להנחיות ה לפעול 4.3
 הקיימת בענבל. 

כי הוא בעל הידע, היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושים לשם מתן השירותים המבוקשים, והוא מתחייב  4.4
 לבצעם ברמה של מיומנות, נאמנות, וזהירות מקצועית מעולה. 

ה, מעת לעת ולפי דרישה, לבחון את טיב השירותים המבוקשים מתחייב לאפשר לענבל או מי מטעמכי הוא  4.5
 ולהעביר לענבל כל חומר הקשור למתן השירותים המבוקשים.

, אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות זה הסכם על חתימתה טרםלענבל,  להעביר 4.6
וכן אישור כדין בדבר ניכוי  1976 –גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

מס במקור. בהעדר אישורים הנ"ל תהיה ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות המס את המגיע להם כחוק 
 מהתמורה הנ"ל.

כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה, בין על פי הסכם זה ובין על פי דין ובין אחרת, להתקשרותו עם ענבל על  4.7
 מבוקשים על ידו.פי הסכם זה ולמתן השירותים ה

כיום במצב של  ים/אינם נמצאואינ ו/או כל עובד אחר מטעמו ו/או השותפים ם במשרדספקההוא ו/או  כי 4.8
במצב של ניגוד עניינים או חשש לכך עם  מטעמומי  אוניגוד עניינים או חשש לכך וכי לא יעמיד את עצמו 

לפגוע בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם ביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה וימנע מכל מעשה אשר עלול 
 ו בתצהיר המצורף כחלק מההסכם. יתיובהתאם להתחייבוו כמפורט בהסכם זה  הכלזה 

להודיע לענבל, לאלתר, בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי ענבל ו/או  4.9
 המדינה.

 בהסכם. כי האמור לעיל מהווה תניה יסודית וידוע ל כי 4.10

לשמירת סודיות  מי מטעמו/או ו ספקהלמען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבותו של  4.11
 בתצהיר המצורף כחלק מההליך.  הםכאמור בהסכם זה על נספחיו ובהתחייבויותי

כפי שיתעדכנו מעת לעת, בכל הנוגע לקיום הוראות הסכם זה  -מתחייב למלא אחר הוראות כל דין  ספקה 4.12
 ן השירותים המבוקשים על פיו. ומת

השירותים ידאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור למתן   ספקה 4.13
 . לענבלעל פי הסכם זה על מנת שיוכל ליישמם במסגרת ביצוע התחייבויותיו  המבוקשים

ו לתמורה כל שהיא מלבד כי הסכם זה נחתם ללא התחייבות ענבל למינימום או מקסימום הדפסות ו/א 4.14
 התמורה הנקובה בסעיף התמורה. 

 ההתקשרות  תקופת .5

 בתום ותסתיים ההתקשרות הסכם על ענבל מטעם החתימה מורשי חתימת ביום תחל ההתקשרות תקופת 5.1
 זה. ממועדשנים(  5) חודשים 60

 את להאריך , הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף, רשאית תהיה בלבד ענבל, ונדירים בלבד במקרים מיוחדים 5.2
 נוספים סה"כ, כולם או חלקם, חודשים 6 עד של נוספת או תקופות נוספות לתקופה  ההתקשרות תקופת

 "(.המוארכת ההתקשרות תקופות: "להלן) המקורית ההתקשרות לתקופת זהים בתנאים והכל

רשאית  , תהיה ענבלספקעל אף האמור בסעיף זה, במקרה של הפרה יסודית של ההסכם שנעשתה על ידי ה 5.3
המודיעה לו על סיום ההתקשרות, ובלבד  ספקלהביא הסכם זה לידי סיום באמצעות שליחת הודעה בכתב ל

 בדבר ההפרה שביצע. ספקימים מיום שליחת הודעה ל 7שחלפו 

מובהר כי הסכם זה על תקופת ההתקשרות המצוינת בו הינו עבור השירותים המבוקשים ולא עבור מכונה,  5.4
מבין ומודע לכך שמשך כלל תקופת ההתקשרות לענבל תעמוד הזכות להזמין כמויות  הספק מצהיר כי הוא

ובכפוף למפרט הטכני, הזמנת מכונות  כאמורו בגבולות -ללא תוספת תשלום גדולות יותר של מכונות
  נוספות בכל שלב משלבי ההסכם לא תאריך את תקופת ההסכם.
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ט הטכני, הצדדים ינהלו מו"מ בנוגע לאותה הורחב ההסכם ע"י הוספת מכונות מעבר לקבוע במפר 5.5
התוספת ואולם מובהר לספק כי ככל שלא יבשיל המו"מ לכדי עסקה ו/או מכל סיבה אחרת, לענבל תעמוד 

  הזכות לבצע את ההגדה עם כל ספק אחר.

 היקף ההתקשרות .6

 הינו למתן כלל השירותים המבוקשים במלואם. היקף ההתקשרות  6.1

התמורה וקיום כלל הסכם זה כפוף בין היתר לאישור תקציבי ויכול שישתנה  ,ההתקשרותמובהר כי היקף  6.2
 . ספקמעת לעת, ע"י הודעה מצד ענבל ל

 תמורה .7

  כאמור בהצעת המחיר שהגיש הספק לענבל. תמורה ספקל ביצוע השירותים המבוקשים , תשולם בעבור .7.1

בתוכה את כלל הוצאותיו  מובהר בזאת כי התמורה המפורטת בפרק זה הינה סופית ומוחלטת וכוללת .7.2
ו/או כל תשלום או הטבה אחרת היה זכאי לקבל לא י ספקוה ספקשל ההצפויות והבלתי צפויות האפשריות 

בשל ביצוע השירותים המבוקשים, לרבות תשלומים בעד הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, נוספת 
 כל טענה ו/או עילה ו/או דרישה בעניין זה.מוותר וויתור מוחלט בגין  ספקוה וכיוצא באלה, פקס, אש"ל

 אישור האחראי בענבל את החשבונית שהוצגה לו על ידי הספק.  מיום 45+  שוטף בתנאי תשולם התמורה .7.3

 ספקמבלי לגרוע מהאמור בפרק זה, ענבל שומרת לעצמה את הזכות, בנסיבות מיוחדות, להגיע עם ה .7.4
 משיטת התשלום המפורטת לעיל. השונ השיהילהסכמות בנוגע לאופן תשלום התמורה 

 מובהר כי התמורה תהא פר פעימת מונה ותשולם רק בגין פעימת מונה שבוצעה בפועל.  .7.5

 הגדרת השירותים המבוקשים .8

  להסכם זה.-ו 2, 1א', ב', השירותים המבוקשים יהיו כמשמעם וכהגדרתם בנספחים  8.1

בה והאיכותית ביותר בין היתר בהתאם יבצע את כלל האמור במסמכי המכרז על נספחיו בצורה הטו ספקה 8.2
 למפרט הטכני ומסמכי ההליך במועדים הנקובים באמנת השירות ובהסכם זה. 

כלל האמור בסעיף זה ולמען הסר ספק גם בהזמנה להציע הצעות, במפרט הטכני, באמנת השירות ובהסכם  8.3
ו/או כל מי שתמנה לצורך  זה, יבוצע בצורה הטובה ביותר ובכפוף להנחיות מנהלת האגף המקצועי בענבל

 כך. 

 ("השירותים המבוקשים")להלן וביחד:  

 כקבלן עצמאי ספקמעמד ה .9

, כקבלן עצמאי ספקה יוגדר ויפעלזה  הסכםעל פי  השירותים המבוקשיםביצוע בכי  את,מובהר ומוסכם בז 9.1
ר )וביחד בין וועדת המכרזים ו/או ענבל ו/או כל גוף ציבורי ו/או ממשלתי אחלוצוותו  ספקהבין ו

השירותים המבוקשים נשוא יחסי עובד ומעביד בגין ביצוע :"המדינה"(, לא מתקיימים ולא יתקיימו בעתיד 
 .הסכם זה

כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף ו/או רשות בשא יי ספקה 9.2
ביצוע רין או בעקיפין על פי הוראות כל דין עקב ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת ו/או שיגיעו ממנו במיש

 ו/או עקב קבלת תמורה בגינן.השירותים המבוקשים 

מתן השירותים עובדיו ו/או כל אדם הקשור עימו בקשר עם צוותו ושא במלוא שכרם של יי ספקה 9.3
ספק ובכל התשלומים המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל דין. למען הסר המבוקשים 

על אף האמור . בגין כךתשלום כל בשום אופן ב תחייב המדינה לא תישא ולא תהאכי  ,מובהר ומוסכם בזה
ו/או לכל אדם אחר  ו/או לצד ג' לרבות צוותו ועובדיו ספקבתשלום כלשהו ללעיל ובמידה ותחויב המדינה 

הוצאות משפטיות, הוצאות בגין כלל הוצאותיו, לרבות אלך לא רק:  שיפוי מלא ספקישפה אותו הכאמור, 
 )להלן: "ההחזר"(. הראשונההתשלום  עם דרישתמיד  ריבית וכל הוצאה אחרת, ללא יוצא דופן,

לנכות ו/או לקזז  מבלי לפגוע בזכויותיהם עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, הגופים הציבוריים יהיו רשאים 9.4
 זה. הסכםעל ידו כאמור ב שים שיינתנוהשירותים המבוקבגין  ספקאת סכום ההחזר מכל תשלום המגיע ל

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל  ספקה 9.5
 לצוותו, עובדיו, ובכל הקשור בנתינת השירותים המבוקשים.דין 
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 יהיה כן. דין כל והוראות הנזיקין, העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד ספקה 9.6
 הסכם למטרות ידו על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או, ידו על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו ספקה

 ספקה 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

 ההסכם לביצוע בנקאית ערבות .10

להסכם  3 נספחחוזרת בנוסח המצורף כמציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי ה ספקה 10.1
 ,, צמודה למדד המחירים לצרכן ומבוילת כדין, לפקודת ענבל חברה לביטוח בע"מבנק ישראלי, מאת זה

תקופת ההתקשרות )מיום תחילת  כל אורך, בתוקף ל)עשרים אלף שקלים חדשים( ₪ 20,000בשיעור של 
)תקופת  וששה חודשים נוספיםועד מועד סיום תקופת ההתקשרות  מתן השירותים המבוקשים

. במידה מתן השירותים המבוקשיםחודשים ממועד תחילת  60דהיינו,  ,חודשים( שישהועוד  ההתקשרות
 תקופת ההתקשרות הנוספתערבות מחודשת ל בהגשת ספקענבל תאריך את תקופת ההתקשרות מחויב הו

 ותנאי זה יהווה תנאי מהותי להמשך ההתקשרות. וששה חודשים נוספים מעבר לתקופה הנוספת

 זהזמנה והסכם הכמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי ה ,ספקהמציא ההערבות ש 10.2
לא יעמוד  ספקבו הבכל מקרה , כולה או חלקה, תוחזק בידי ענבל אשר תהיה רשאית לחלטה

 זה על נספחיהם. ההסכםהצעתו ו/או ההזמנה ו/או בהתחייבויותיו על פי 

ההסכם, רשאית הצעתו ו/או על פי ההזמנה ו/או על פי בהתחייבויותיו על פי  ספקבכל מקרה בו לא יעמוד ה 10.3
, החל מתאריך שייקבע על ידי ענבל בהודעה, זאת לאחר ספקענבל לבטל את ההסכם בהודעה בכתב ל

לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע  ספקלתקן את המעוות וה אפשרות ספקה לשניתנ
 בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. 

מכל סיבה שהיא, בוטל ההסכם ולענבל נגרמו נזקים ו/או הספק לא יעמוד בכלל התחייבויותיו ו/או היה  10.4
רשאית ענבל לחלט את הערבות הבנקאית הנ"ל, וכן למסור ופת ההתקשרות, למעט ביטול מחמת סיום תק

. למען הסר יפצה את ענבל על כל הפסד ונזק שיגרמו לה ספקאת ביצוע ההסכם למי שיקבע ע"י ענבל וה
ספק, ענבל רשאית לבטל את הערבות כולה או חלקה גם בגין אי עמידה של הספק במי מתנאי אמנת 

 טכני ו/או תנאי המכרז על נספחיו. השירות ו/או המפרט ה

לענבל וענבל תהא זכאית  ספקים מאת הכמחילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה כתשלום פיצויים מוס 10.5
את הנזקים מעבר לסכום הנקוב בערבות, מבלי שחילוט הערבות יגרע מזכויותיה על פי כל  ספקלתבוע מה

 דין.

 לצדדים שלישיים הסבת ההסכם .11

לצד  סב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן,מתחייב לא לה ספקה 11.1
 םואין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה, אלא א שלישי,

תהיה רשאית  האחראית על ההתקשרותלכך מראש ובכתב. ה של האחראית מטעם ענבל קיבל את הסכמת
תן את הסכמתה כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכים בתנאים לי או לסרב

 שתמצא לנכון.

רשאית להסב את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לצדדים שלישיים  ענבל תהא 11.2
בביצוע  על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן זכאית היא לשתף צדדיים שלישיים בכל אופן שתמצא לנכון

 התחייבויותיה ושימוש בזכויותיה על פי הסכם זה.

 והיעדר ניגוד עניינים שמירת סודיות .12

בנוגע לכל מידע שהובא לידיעתו במסגרת מתן השירותים המבוקשים.  על סודיותמתחייב לשמור  ספקה 12.1
גוף ו/או ו/או כל אדם ו/או  מתחייב כי צוות היועצים מטעמו, וכן כל עובד אחר מטעמו ספקכמו כן, ה

אשר יקחו חלק בביצוע השירותים שלוח ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: "עובדיו"( 
בכל הנוגע לחומר בכתב ו/או בעל פה שיגיע לידעיתם, לרבות, ישמרו בקפדנות על סודיות המבוקשים 

תוך כדי ביצוע שיחות, מסמכים, ניירות עבודה, חוות דעת, נתונים וכל מידע אחר אליו הם ייחשפו 
לאדם שלא הוסמך  סודיידיעה ו/או מידע כל למסור שלא  ספקכמו כן, מתחייב ה ,השירותים המבוקשים
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, ההתקשרותתקופת כדי תוך  מעבר לביצוע השירותים המבוקשים לעשות בו שימושעל ידי ענבל ולא  לכך
 לפניה או לאחריה )להלן: "המידע"(. 

עבירה לפי פרק ז', סימן ה'  עלול להוותהתחייבויותיו על פי סעיף זה  אי מילויכי מצהיר שידוע לו  ספקה 12.2
 .1977-)סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז

על ייקח חלק מטעמו בביצוע השירותים המבוקשים שוכל אדם אחר עובדיו, צוותו, יחתים את  ספקה 12.3
 הצהרת סודיות כמפורט בסעיף זה.

כדי לשמור על כל מידע ומסמך  הנדרשבכל אמצעי  ספקינקוט ה פי כל דיןעל מבלי לגרוע מאחריותו  12.4
וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם  למתן השירותים המבוקשיםהמוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר 

טחון נוספים לאלה ילכל דרישה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי ב ספקלו זאת. כן יציית ה השענבל לא התיר
לענבל  ספקהרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על כך שננקטו על ידו. במק

 קרות האירוע.ד עם ימ

והמידע בסודיות, ולא יפרסם, או יעשה שימוש כלשהו  וו/או מי מטעמו ישמור את תוצאות עבודת ספקה 12.5
 .ענבלבכתב ומראש של  ולמטרה לה נתבקשה הרשות בלבד, במידע, אלא ברשות מפורשת

ינקוט אמצעים כמקובל לשמירה על סודיות המידע לרבות אמצעים סבירים במשרדו לשמירה על  ספקה 12.6
 חומרים רגישים.

מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום ההסכם או בהפסקתו את כל המידע, החומר  ספקה 12.7
כל חומר,  למחוק ולהשמיד ספקוהנתונים המצויים ברשותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב ה

מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע הסכם זה, כך שבידי ענבל ימצא העותק היחידי של המידע 
 כאמור בהסכם זה על כל נספחיו. השירותים המבוקשיםוהנתונים הנוגעים לביצוע 

בכל דרך שהיא בעיסוק  , במהלך כל תקופת ההתקשרות עם ענבל,שלא לעסוק או להתקשרמתחייב  ספקה 12.8
הוא, או אחד מעובדיו העוסקים או שבעטיו  כלפי ענבל לפי הסכם זה, וש בו משום פגיעה בחובותישי

עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי  בביצוע השירותים המבוקשים,
 ועצים, בעליו או, צוות היספקיו של ה"עניין אחר" ייחשבו עניינכלענבל לבין עניין אחר.  חובותיו כלפי

  , בעליו או מנהליו הינם בעלי עניין בו.ספקשהאו של גוף  מנהליו

לעניין קיומו של ניגוד עניינים כאמור, ידווח על כך לאחראי/ת בענבל על ביצוע  ספקיש  ספקבמקרה שבו ל 12.9
 ההתקשרות, אשר תכריע בשאלת קיומו של ניגוד העניינים. 

 שהפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. וה תניה יסודית בהסכםמהו בסעיף זה, על כל חלקיו,האמור  12.10

 ניהול המידע .13

יתעד באופן ברור ומסודר את כלל עבודתו וכל המידע שיגיע לידיו הקשור במישרין ו/או בעקיפין  ספקה 13.1
 לביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה. 

יוכל לקבל על עצמו את כלל  ינהל את כלל המידע באופן כזה, שעם סיום העסקתו כל הבא בנעליו ספקה 13.2
 באופן פשוט, מהיר ונגיש.  ספקהתחייבויות ה

 בעלות על מידע .14

ניהול המידע דין, חישובים, נתונים, בדיקות, -כל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות חוות דעת, תכתובת, כתבי בי
כנו הושזה, סכם צילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא ההלעיל,  10כאמור בסעיף 

ו/או בדרך אחרת, בכל פורמט שהוא לרבות פורמט  מענבל ספקהשקיבל  מסמכים , אועבור ענבל ספקהע״י 
תהיה רשאית להשתמש במידע בעצמה ו/או אשר , ענבלהינם רכושה וקניינה של  (״המידע׳׳אלקטרוני )להלן: 

 ספקהלפי שיקול דעתה.  ותליתן למידע פומביבאמצעות כל צד ג׳ שתבחר, לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה, וכן 
מבלי לגרוע מכלליות  .ענבלמיד עם דרישתה כל מידע כאמור ובכל פורמט על פי בחירת  ענבלמתחייב למסור ל
, ענבלבפורמט אלקטרוני ״פתוח״/לא מוגן סיסמה ובנוסף בכל פורמט אחר שתגדיר ענבל ל ספקהאמור, יעביר ה

 לרבות חוות דעת, חוזים וכיו״ב, עם השלמתו של המסמך. הכל מסמך שהוכן על ידו עבור

 אחריות לנזקים .15
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ו/או  : "נזק"(, שיגרם לענבלולחוד ישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )יכונו להלן ביחדי ספקה 15.1
ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל אדם  ספקו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של ה למדינה

 השירותים המבוקשים.ביצוע עם ורים עימו, עקב ו/או בקשר ו/או גוף הקש

מעשה או או כל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות מו/יגרמו לענבל ו במידהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  15.2
עובדיו, שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימו, לרבות נזק שיגרם כתוצאה צוותו, , ספקמחדל של ה

סכום, בעבור כל ה, במלוא תהדריש מיד עםלשפות את ענבל,  ספק, מתחייב הממחדל בפיקוח ובבקרה
 תביעה או הוצאה שנגרמה להם כאמור.

יה להבטחת זכויות ו/או המדינה על ידי ענבל שישולמויחולו כל ההוצאות, או התשלומים,  ספקעל ה 15.3
חייב להחזיר לענבל מת ספק, והספקבמקרה של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות הסכם זה על ידי ה

 לע, בתוספת ריבית בשיעור המקסימלי שיותר תהדריש מיד עםלפי סעיף זה, ה כל הוצאה שהוצאה על יד
  פי חוק באותה עת, החל ממועד הוצאת הסכומים.

 סיום ההתקשרות .16

 60לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של  ההסכםלהביא את  תרשאי ענבלכי  אתמוסכם בז 16.1
 .ובלבד שלספק ניתנה הזדמנות להעלות טענותיו בפני המזמינה כתב ומראשימים ב

לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום ההסכם ו/או ביטולו  ספקל 16.2
 מכל סיבה שהיא.

 מהוראות בהוראה שינוי, צדדי חד באופן, לערוך או הפעילה ההתקשרות את לבטל רשאי תהא  ענבל 16.3
 . זאת המחייב חקיקה שינוי חל אם, ההסכם

, לאלתר, את תקופת ההתקשרות בכל מקרה של ענבל להפסיקשל ה ור לעיל כדי לגרוע מזכותאין באמ 16.4
לכל סעד או תרופה כלפי הצד המפר  ענבלשל  ה, לרבות זכותספקההפרת יסודית של ההסכם על ידי 

 במקרה של הפרה כאמור.

 בקרות הבלעדי דעתה שיקול לפי הפעילה ההתקשרות את או ההסכם את לבטל רשאית תהא ענבל, בנוסף 16.5
 לענבל יודיע ספק מקרה בכל. ההסכם של יסודית הפרה המהווים להלן המפורטים האירועים מן אחד
 :כך על לו היוודע עם מיד

 ההליך במסגרת הצהרה הצהיר או/ו ההליך במסגרת שהוגשה בהצעתו פרט ספק מסר בו במקרה .16.5.1
 שינוי חל או/ו כוזבים או וטעיםמ או מטעים או מדויקים אינם או נכונים שאינם זה הסכם/או ו

 חל/או ו השינוי קרות עם מיד  לענבל עליו הודיע לא והוא ספק הצעת במסגרת שנמסר במידע
 .הצעתו מפרטי בפרט מהותי שינוי

 .ספק ביחידי שינוי חל .16.5.2

 ניתן או, רגל כפושט הוכרז או, רגל פשיטת הליכי נפתחו ספקה מיחידי מי נגדאו כ ספקכנגד ה .16.5.3
 .קבוע או זמני נכסים לכינוס צו

 או, קבוע או זמני נכסים כינוס הליכי נפתחו או כנכד תאגיד בו הינו שותף או בעל עניין ספק נגד .16.5.4
 .בפירוק כתאגיד הוכרז או, קבוע או זמני נכסים לכינוס צו נגדו הוצא או, פירוק הליכי

 .באמצעים מוגבל כחייב הוכרז ספקה מיחידי מיאו  ספקה .16.5.5

 כתב נגדו הוגשו או, משמעתית או, פלילית חקירה הליכי נפתחו ספק ידימיח מי או ספק נגד .16.5.6
 .משמעתית קובלנה או, אישום

 . תעבורה עבירת למעט, משמעתית או פלילית בעבירה הורשע ספק מיחידי מי או ספק .16.5.7

 .שהיא סיבה מכל לפעול חדל או, לפעולה כשיר בלתי נעשה ספק מיחידי מי או ספק .16.5.8

 .ייצג אותו לעובד/או ו למדינה/או ו לענבל ןאימו הפרת תוך פעל ספק .16.5.9

 כללי או באופן ספציפי.אופן פעל בניגוד עניינים )כמפורט  בהסכם( אם ב ספק .16.5.10

)או חלק מהם( שהועברו לטיפולו לאחר/ים שאינו/ם  השירותים המבוקשיםמסר את ביצוע  ספק .16.5.11
 .ספקעובד/ים אצל 
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דה והסב נזק לענבל ו/או למדינה שנעשה בניגוד , אך לא רק, במיובמיוחד, ברשלנות שנעשה שירות או  16.6
 להנחיות וגרם לענבל ו/או למדינה נזק של ממש יהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 .בכתב החלטתה את ותנמק ההסכם ביטול על ספקל בכתב תודיע ענבל 16.7

 ביטול ההסכם 16.8

 סוג מכל והחומר המסמכים כלל את לענבל ספק ישיב, ההסכם את לבטל החליטה וענבל היה .16.9.1
 מיד הקשורים להתקשרות זו "בוכיו ודיגיטאלית אלקטרונית מדיה באמצעות לרבות, שהוא ומין

 .  הביטול הודעת קבלת לאחר וסמוך

 השירותים המבוקשים את ליתן ספקה ימשיך הפעילה ההתקשרות את לבטל החליטה וענבל היה .16.9.2
 . ונספחיו סכםהה ותנאי לדרישות בהתאם הכול וראוי הולם, מקצועי מניהול כנדרש

ובין על ידי ענבל, יעביר  ספקהעם סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, בין על ידי  .16.9.3
לענבל ועל פי הוראותיה, באופן מסודר, את כל המידע, החומר והנתונים המצויים ברשותו  ספקה

י של באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החומר לענבל כאמור ימצא בידי ענבל העותק היחיד
 המידע והנתונים הנוגעים לשירותים. 

 זה הסכם מכוח ברשותו הנמצא, כלשהו חומר או כלשהו מסמך ספקה יעכב לא, ההסכם בוטל .16.9.4
 והסכם ההזמנה להוראות ובניגוד, כלשהי שמסיבהואשר  לענבל להעביר שעליו כספים לרבות

 ספקוה, הפנימית לקרן/או ו בלענ מאת, לטענתו, לו המגיע תשלום כל כנגד לא גם, לידיו הגיעו, זה
והכל בכפוף  אחרתענבל  תורהאלא אם כן  מיידיו/או לקרן הפנימית באופן  ענבל לרשות יעבירם

 עומדתככל ש עיכבון זכות כל על בזאת מוותר ספקה. ענבללשיקול דעתה הבלעדי של ענבל וצרכי 
 .דין כל  פי-על, לזכותו

 פיצוי כל ספקל ישולם לא, ספק עם ההתקשרות והפסקת ההסכם ביטול של במקרה כי, יודגש .16.9.5
 . שהוא סוג מכל תשלום או

 ביטוח .17

 בע"מ  מתחייב, לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת ענבל חברה לביטוח הספק
ולהציג לענבל חברה לביטוח את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות 

 א יפחתו מהמצוין להלן:האחריות ל

 המעבידים  חבות ביטוח 17.1

 ישראל מדינת תחומי  בכל מעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את  יבטח הספק .א
  המוחזקים; והשטחים

  הביטוח ולתקופת למקרה, ב לעובד"ארה דולר 5,000,000  מסך יפחת לא האחריות גבול.  ב     
 ;(שנה)          

 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה  ג.      
 כמעבידם; ויחשב         

 ונטען לעניין קרותענבל חברה לביטוח בע"מ היה  את לשפות על פי הפוליסה יורחב הביטוח.  ד     
 כלשהם כלפי מי מעובדי   בחבות מעביד נושאת היא כי  כלשהי מקצוע מחלת/עבודה  תאונת          
 .  , קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותוהספק          

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 17.2
  צד כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותו את יבטח הספק.  א    

 ;                                                         המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל, ורכוש שלישי  גוף           
 (שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 500,000 מסך יפחת לא האחריות גבול.  ב     
 ;Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה.  ג     
 לישי בגין פעילות של  קבלנים, ד.  הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד ש     

 ועובדיהם;  משנה  קבלני          
                        ביטוח בע"מ ייחשב רכוש צד שלישי;ה. רכוש ענבל חברה ל

 אחראית מ ככל שתחשב"ענבל חברה לביטוח בע את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח. ו
 .מטעמו והפועלים הספק מחדלי או/ו למעשי

  PRODUCTS LIABILITY  - המוצר חבות וחביט 17.3
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 בגין אספקת מכונות צילום והדפסה    המוצר חבות בביטוח היצרן וחבות חבותו את יבטח הספק. א    
 , בהתאם שירותכולל מוצרים נלווים ואביזרים מתכלים, חלקי חילוף, תיקון תקלות, תחזוקה ו        
      וח בע"מ;ענבל חברה לביט עם וחוזה למכרז         

      למוצרים האחריות חוק פי על וכן חדש נוסח – הנזיקין פקודת פי על יהיה בפוליסה הכיסוי. ב    
 ;1980-פגומים        

  בגין (שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 500,000 מסך יפחת לא האחריות גבול. ג    
                                                                     ;ולרכוש לגוף נזק       

 ;CROSS LIABILITY  -צולבת  אחריות סעיף ייכלל בפוליסה. ד    
    ;חודשים 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת. ה    

 . הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שתחשב אחראיתו    
 הפועלים מטעמו.כל לי הספק ולמעשי ו/או מחד        

 ביטוח רכוש  17.4
מכונות , בערכי כינון את הציוד או כל הסיכונים ציוד אלקטרוני יבטח בביטוח אש מורחבהספק 

 צילום ה
                כולל נזקי טבע, פריצה, גניבה ושוד.  ענבל חברה לביטוח בע"מל המסופקיםדפסה הוה

 כללי 17.5
 לו התנאים הבאים:הביטוח הנ"ל יכלבכל פוליסות א. 

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

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

 יום לפחות במכתב רשום למנכ"ל ענבל חברה לביטוח; 60ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 
 .   המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי ענבל חברה לביטוח3        

 כוונת זדון; ובלבד שהוויתור לא יחול  לטובת אדם שגרם לנזק  מתוך, ועובדיה              
 פי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל .   הספק אחראי בלעדית כל4        

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות; החובות              
 .  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;5        
 היא את אחריות המבטח, כאשר קיים .  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל ש6        

 המזכה במלואביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני            
  הזכויות על פי הביטוח;           

 בכפוף  תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט",. 7       
 להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.                                                     

 ב.  העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימתו על קיום 
 לענבל חברה לביטוח  עד למועד חתימת ההסכם. הספקהביטוחים כאמור יומצאו על ידי      
 , וכל עוד בע"מ ב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוחמתחיי  הספקג.  
  מתחייב כי פוליסות הביטוח הספקלהחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח.  קיימת,אחריותו      
 בתוקף.בע"מ בשנה, כל עוד ההסכם עם ענבל חברה לביטוח שנה תחודשנה על ידו מדי      
    פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח  מתחייב להציג את העתקי הספק     
 לכל המאוחר שבועיים  לפני תום בע"מ בחתימת מבטחו על חידושן לענבל חברה לביטוח או אישור      
 הביטוח.תקופת      

 מכל חובה החלה עליו על פי כל דין  ועל  הספקד.  אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את 
 סעד המוקניםעל כל זכות או  בע"מ החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוחפי       

 על פי הדין ועל פי חוזה זה. לה      
 והתוצרים הנתונים על יוצרים וזכויות בעלות .18

 יוםה קבועות שהן כפי, היוצרים זכויות לרבות, הרוחני הקנין זכויות וכל, הזכויות כל כי, בזאת מוסכם 18.1
 זכות וכל, מוגבלת בלתי ולתקופה, בעולם אחר מקום בכל, בישראל, בעתיד קבועות שתהיינה כפי או

 במסגרת יופקו או, יוכנו, ייקלטו, שיאספו והמסמכים התוצרים, הנתונים בכל, אחרת זכות או קניינית
 קניינה הינן"( תהשירו תוצרי: "להלן) מרכיביהם כל על, אליו בקשר או, זה הסכם לפי השירותים מתן

 בכל לעשות רשאית תהא ענבל .זה בהסכם הנקובה לזו נוספת תמורה כל ללא, ענבל של והמוחלט הבלעדי
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, מחדש עריכה או השלמות, תוספות הכנסת, שינוי כל לרבות, לנכון שתמצא שימוש כל השירות תוצרי
 .לאחריה או המשפטיים םהשירותי מתן בתקופת, בעלים מנהג בהם ולנהוג, לאחר העברתם או פרסומם

 פגיעה מהווה אינו כאמור שינוי או שימוש וכל, בו' מוסרית'זכות  תהא לא החומר את שיצר למי או ספקל 18.2
  '.מוסרית'זכות ב

במידע הקשור במישרין ו/או בעקיפין  שהוא סוג מכל שימוש לעשות רשאי אינו ספקה כי, בזאת מוסכם 18.3
 ביצוע למטרות שלא, אחרים באמצעות בין, בעצמו בין, חלקם או כולם, למתן השירותים המבוקשים

 .ידו על שייקבעו ובתנאים ענבל כך על ובכתב מראש היתר לקבל בלא, ההסכם

 או ויתור סטייה .19

במקרה מסוים או על נספחיו הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה  -סטייה מתנאי ההסכם  19.1
 גזרה שווה בכל מקרה אחר.בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה 

לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי  -ויתור על זכויות  19.2
 במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.על נספחיו הסכם זה 

הא לו כל תוקף אלא אם נעשה כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא י -חתימת הצדדים  19.3
 בכתב ובחתימת שני הצדדים והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

  יאחריות ושיפו .20

לצד שלישי,  או ענבלבאחריות לכל נזק או פגיעה או אובדן או הפסד, מכל סוג שהוא, שייגרם ל ישא ספקה 20.1
"ב, או ברשלנות, בקשר עם ביצוע השירותים המבוקשים כיוצובזדון, במרמה  בגין מעשה או מחדל,

 ידי מי מטעמו. -ידי עובדיו, או על-פי הסכם זה, על ידו, או על-הניתנים על

בכל תשלום,  ישאוניתנים השירותים המבוקשים לא  םבעניינענבל ו/או המדינה שבין הצדדים, כי  מוסכם 20.2
או מי מטעמו, או לצד צד שלישי,  ספקהו לרכושו של הוצאה או נזק, מכל סוג שהוא, שייגרמו לגופו א
 כתוצאה מביצועו של הסכם זה, או בקשר אליו. 

 מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור בהסכם זה ספקה 20.3
במתן  וכן כל פעולה אחרת הקשורה , וכי הוא מתחייב ליתן ולבצע את השירותים המבוקשיםעל נספחיו

 הנחיות, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בהסכם זה ובכפוף לבמקצועיותהשירותים המבוקשים, 
 הוראות כל דין.ול

/או הקרן הפנימית ו/או גופים המכוסים או מטופלים בקרן הפנימית ובכל מקרה של תביעה כנגד ענבל  20.4
וישפה את  ספקה, יפצה ספקהיפולו של ו/או מדינת ישראל,  בגין נזק כלשהו בקשר לשירותים שהיו בט

 םאשר הוגשה כנגד אחרים גופים/או ו ישראל מדינת/או ו ענבל באמצעות הפנימית הקרן/או וענבל 
התביעה, עם דרישתם הראשונה, על כל סכום בו יחויבו בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין 

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

ותיתן לו, ככל שהדבר יתאפשר, אפשרות להצטרף  אמורעל הגשת תביעה ו/או דרישה כ ספקלענבל תודיע  20.5
 להליכים המשפטיים, ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור.

ו כל תשלום אחר המגיעים ממנו על פי כל בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים א ספקה 20.6
 דין לאנשים המועסקים על ידו.

, על פי כל דין, כלפי ענבל ו/או המדינה ו/או צד שלישי, ספקאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות ה 20.7
 אלא להוסיף עליה בלבד. 

 קיזוז .21

פי הסכם -וקשים עלבקשר למתן השירותים המב ספקלתחוב  יאענבל תהיה רשאית לקזז מכל סכום שה 21.1
 מכל סיבה שהיא. המדינה/או ו הקרןו/או  ענבליחויב כלפי  ספקהזה, כל סכום קצוב אשר 

 במסגרת הצעתו מפרטי פרט לגבי ספקה של שווא הצהרת בגין או, ספקה ידי-על הפרתו עקב ההסכם בוטל 21.2
 קרות בגין או, השינוי קרות עם מיד עליו הודיע שלא ספקה של הצעתו בפרטי שחל שינוי בגין או, ההליך

 סכום את, תמורה לרבות, תשלום מכל להפחית  ענבל רשאית, בהסכם המפורטים האירועים מן אחד
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. ענבל ידי-על שייקבע לסכום בהתאם, כאלה שהסב ככל, למדינה או/ו לענבל ספקה שהסב הנזקים
 יחויב, כאמור עיכבון או זוזקי  ענבל ביצעה לא. ןעיכבו או קיזוז של בדרך להיעשות יכולה כאמור הפחתה

 ביטול עקב שנגרמו נזקים בגין/או הקרן ו ענבל את ספקה ישפה וכן לו ששולמו הכספים בהשבת ספקה
 .שתקבע לסכום ובהתאם, ענבל דרישת עם מיד, כאלה שנגרמו ככל, ההסכם

 ניכוי במקור .22
יב בו בגין הניכוי במקור או פטור ימציא לענבל, עם חתימת הסכם זה, אישור כדין על גובה המס שהוא חי ספקה

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

 לכל מעין דהוא.  ף שהיא חייבת בתשלומםאת המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או מכל סכום כס
 שונות .23

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  -מסמכי ההסכם  23.1
במלואו, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או 

 ם יועציםספק לגבי כי יובהראם נעשו, קודם לחתימתו. בע"פ, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, 
 את נכונה וישקף יחליף זה הסכם, קודמות התחייבויות/או ושעובדים כיום עם ענבל  ושיש עמם הסכם 

, קודמת התחייבות/או ו בהסכם קשורים יהיו לא הצדדים וכי במלואו הצדדים בין והמותנה המוסכם
 את שיגדיר בלבד זה והוא היועץ ספקה עם קודמת שרותהתק כל יחליף זה הסכם. קיימים באם

 בין הצדדים.  ההתקשרות

-על ונחתם בכתב נעשה אם רק תקף יהא הכלליים בתנאים או בהסכם שינוי כל כי, הצדדים על מוסכם 23.2
 .הצדדים של המוסמכים הנציגיםידי 

, ולא יציג עצמו כסוכן, ענבלפי הסכם זה כפעילות -לא יציג כלפי כל גורם שהוא את פעילותו על ספקה 23.3
 לא ספקה. ענבל, אלא בהתאם לייפוי הכוח או בהתאם לאישור בכתב ומראש של נציג ענבלשלוח או נציג 

 .ממנו והנובעת זה הסכםפי -על פעילותו במסגרת שלא זה הסכםפי -על בתפקידו או בתוארו שימוש ייעשה

 ו/או סמנכ"ל ביטוח בענבל או מי מטעמם. מנכ"ל ענבל  נציגי ענבל לצורך הסכם זה הם - נציגי ענבל 23.4

 הפרה יסודית .24
)על כל סעיפי  23 -ו 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3התנאים הקבועים בסעיפים 

בהסכם שהפרתם מהווה הפרה יסודית שבגינם תהיה רשאית ענבל להביא  הינם תנאים יסודייםהמשנה שלהם( 
 .סכם לכדי סיום ולנקוט כל פעולה אחרת למיצוי זכויותיה לפי כל דיןאת הה

 משלוח הודעות .25

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

 המוקדם מבין השניים. 
 סמכות שיפוט .26

 בעלי הסמכות העניינית באזור המשפט בבתי ורק אך הינה זה להסכם הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות
 יפו.-אביב-תל ו/או המרכז

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
_________________________________ 

 וחתימות מורשיי החתימה ספקחותמת ה
 

__________________________________ 
 חותמת ענבל וחתימות מורשיי החתימה

________________________________ 
 של מורשה החתימהותפקי שם מלא 

 

__________________________________ 
 של מורשה החתימה ותפקיד שם מלא

 
_______________________________ 

 של מורשה החתימה ותפקיד שם מלא
__________________________________ 

 של מורשה החתימהותפקיד שם מלא 
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 החוזה )ערבות ביצוע(ערבות בנקאית לביצוע  -' לחוזה גנספח 
 תאריך________________

 לכבוד
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' ערבה 
  282ת.ד. 

 70100קריית שדה התעופה, 
 הנדון: ערבות מס. _____________

(, אשר נבחרו להיות "ים/המבקש"ת ה"ה ________________________________________________ )להלן: לבקש .1

 ענבל עבור : "השירותים"()ולהלן מכונות צילום והדפסהאספקה של  שירותי מתןלשם הספקים/נותני השירות של חברתכם 

עשרים אלפי )במילים:   ₪ 20,000 כל סכום עד לסך של  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק )ולהלן:"ענבל"(,  מ"בע לביטוח חברה

( בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים "ל"הנ הקרן סכום"(, )להלן: שקלים חדשים בלבד

ם עמו בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכ ,"(למדד הצמדה הפרשי" לצרכן כמפורט להלן )להלן:

 ענבל. עבור השירותיםבמסגרת 

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

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

 משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. - "מדד המחירים לצרכן" א.

 ד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.מד - "המדד החדש" ב.

 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - "היסודי המדד" ג.

 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת ההפרש בין המדד החדש  

הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד היסודי. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי למדד היסודי בסכום הקרן 

 או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום הקרן הנ"ל.

לאחר קבלת דרישתכם  )במילים: שבעה ימים(ימים  7תוך  את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל םאנו מתחייבים לשלם לכ .4

שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד_____, טלפון ושם איש קשר _______, )יש הראשונה בכתב, 

להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה 

ני יום פקיעת הערבות. לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום את הסכום האמור מאת 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

ריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כולל( בלבד, ולאחר תא) חודשים מתאריך הוצאת מסמך זה 60לתום ערבות זו תישאר בתוקף עד  .6

 הדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7

 בכבוד רב,                                             

 בנק _____________________שם ה 
 ________________________סניף  
 פר סניף ___________________מס 

  תאריך:_____________
 חתימה של מורשיי החתימה וחותמת הבנק:____________________

 
 

 אישור קיום ביטוחים -נספח ביטוח                                                  
 לכבוד    

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ;
 א.ג.נ.,

 אישור קיום ביטוחים : הנדון                                             
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לתקופת הביטוח   הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________________)להלן "הספק"( 
 עבורלמתן שירותי אספקה של מכונות צילום והדפסה  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר

 את הביטוחים המפורטים להלן:           ,בע"מלביטוח  ח בע"מ, בהתאם למכרז וחוזה עם ענבל חברהענבל חברה לביטו
 המעבידים  חבות ביטוח

 אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל  תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.. 1
 )שנה(.וח דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביט 5,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך   .2
 . ויחשב כמעבידם לנים,  קבלני משנה ועובדיהם היהלכסות את חבותו של המבוטח כלפי קב מורחבהביטוח . 3
 מחלת/עבודה  תאונת ונטען לעניין קרותענבל חברה לביטוח בע"מ היה  את לשפות על פי הפוליסה מורחב הביטוח .4

קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  ,הספקמי מעובדי כלשהם כלפי  בחבות מעביד  נושאת היא כי  כלשהי מקצוע
 שבשירותו.  

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

 .המוחזקים והשטחים
 .ולתקופת הביטוח )שנה( דולר ארה"ב למקרה 500,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .2
 .Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .3
 . ועובדיהם  משנה  קבלניד שלישי בגין פעילות של  קבלנים, הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צ. 4
 .רכוש ענבל חברה לביטוח בע"מ ייחשב רכוש צד שלישי. 5
למעשי ו/או מחדלי הספק  לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שתחשב אחראית מורחבהביטוח על פי הפוליסה . 6

   והפועלים מטעמו.
 PRODUCTS LIABILITY – המוצר חבות ביטוח

מוצרים נלווים מכונות צילום והדפסה כולל אספקת  בגין המוצר חבות בביטוח של הספק והיצרן חבותו ביטוח .1
 ענבל חברה לביטוח בע"מ. עם וחוזה , בהתאם למכרזשירותף, תיקון תקלות, תחזוקה וואביזרים מתכלים, חלקי חילו

 . 1980-פגומים למוצרים האחריות חוק פי על וכן חדש נוסח – הנזיקין פקודת פי על יהיה בפוליסה הכיסוי .2
                                                                         ולרכוש. לגוף נזק בגין( שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 500,000 מסך יפחת לא האחריות . גבול3
 .CROSS LIABILITY  - צולבת אחריות סעיף ייכלל . בפוליסה4
 חודשים. 6 לפחות הגילוי תקופת . הארכת5
למעשי ו/או מחדלי הספק  רה לביטוח בע"מ ככל שתחשב אחראיתלשפות את ענבל חב מורחבהביטוח על פי הפוליסה  .6

                             הפועלים מטעמו.כל ו
 ביטוח רכוש  

מכונות הצילום וההדפסה המסופקים לענבל חברה לביטוח לציוד, ל או כל הסיכונים ציוד אלקטרוני  ביטוח אש מורחב
         בע"מ בערכי כינון כולל נזקי טבע, פריצה, גניבה ושוד.                   

 כללי
 התנאים הבאים: נכללופוליסות הביטוח הנ"ל ב
 .כמפורט לעילהשיפוי בכפוף להרחבי  ,ענבל חברה לביטוח בע"מ לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :. 1
 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא  אם   .2

 למנכ"ל ענבל חברה לביטוח בע"מ. יום לפחות במכתב רשום  60מוקדמת של הודעה ידינו ניתנה על      
 ענבל חברה לביטוח בע"מעל כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  . אנו מוותרים 3

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

 ת. כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסו    
 .ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. 5
ביטוח אחר לא יופעל אשר קיים היא את אחריות המבטח, ככל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל ש  .6

 מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח. ענבל חברה לביטוח, כלפי 
להרחבת הכיסויים בכפוף  תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט",. 7

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

                                                          בכבוד רב,                                                                                                     
 

                                                                  ___________________________ 
 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח


