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 –)להלן  14/2015פרסמה מכרז שמספרו , מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה וענבל והואיל
 ;"(הליך"ה

 
 ם;המבוקשי םשירותיהלמתן  הליךבמסגרת ההגיש הצעה  והספק והואיל

 
 אמות המידהעל סמך התנאים ו ,בהליך כהצעה הזוכה הספקבהצעה שהגיש בחרה , וענבל והואיל

את השירותים המפורטים באופן מלא מקבל על עצמו לבצע  והספקהקבועים במסמכי ההזמנה, 
 ;כקבלן עצמאיבהסכם זה 

 
בביצוע הפעולות המפורטות  ניסיון , לרבותפרויקטים בניהולמצהיר כי הוא בעל ניסיון רב  הספק והואיל

 ;זה ובהסכם הליךמסמכי הב
 
 

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 

  
  

 למתןם להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור והצדדים מעונייני והואיל
 כמפורט בהסכם זה. המבוקשיםהשירותים 

 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 כללי .1
 

 זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הסכםהמבוא ל 1.1
 

 ן פרשנותו.ייזה נעשו למען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לענ הסכםהכותרות ב 1.2
 

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

 

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

 ;מסמכי ההזמנה להגשת הצעות – 'א נספח 
  אישור בדבר קיום ביטוחים; –  'ב נספח 
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 הגדרות .2

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

  "ו/או מי שימונה מטעמם ענבל חברה לביטוח בע"מוועדת המכרזים ו/או  –"המזמינה; 

 "רדית לביצוע רכש חיסונים עבור משרד ועדת המכרזים הבין מש -"וועדת המכרזים
 הבריאות;

 (14/2015הליך מס' ) מנהל פרויקטלקבלת הצעות לבחירת  מכרז פומבי – ״ההליך״; 

 מציע שהגיש הצעה במסגרת ההליך וקיבל הודעת זכייה  – "ספק, "מנהל הפרויקט"ה
 מענבל.

 "ת וועדת הקמה וניהול מערך רכש חיסונים עבור משרד הבריאות בהנחיי -"פרויקט
 המכרזים. 

 להסכם זה שלהלן 5בסעיף  כהגדרתם –״ המבוקשים ״השירותים. 

 גב' שירי  – ו/או "האחראי על ההתקשרות" ״על ביצוע ההסכם המזמינהאחראי מטעם ה״
 כך; מטעמה לשם שימונה מי כל מרזל, סמנכ"לית ביטוח בענבל או

  "הארכות, אם תהיינה לרבותלהסכם זה  4התקופה המפורטת בסעיף  –"תקופת ההסכם  . 

 

 :חייב בזה כלפי ענבל כדלקמןמאשר, מצהיר ומת ספקה .3
 

זה ולקיום  הסכםעל  ספק, לחתימתו של ההסכםאו  דיןכל על פי אין כל מניעה שהיא,  3.1
 על פיו. והתחייבויותי

 

( "היתרים" –רישומים )יכונו להלן האישורים, והסמכות, השיונות, הירהכל ההיתרים,  3.2
זה על ידי  הסכםהנדרשים לצורך חתימת או אחרים שלתיים או ציבוריים אצל גופים ממ

כל הפרה או מחדל של תנאי  תהנתקבלו ו/או נעשו והינם בתוקף מלא ולא נעש ספקה
 כלשהו שנקבע בהיתרים כאמור.

                     

 ההתקשרות תקופת .4

 

 ההתקשרות סכםה על ענבל מטעם החתימה מורשי חתימת ביום תחל ההתקשרות תקופת 4.1
 זה. ממועד חודשים 18 בתום ותסתיים

 

  ההתקשרות תקופת את להאריך,  הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף, רשאית תהיה בלבד ענבל 4.2
 ,, כולם או חלקםסה"כ נוספים חודשים 18 עד של או תקופות נוספות נוספת לתקופה

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

 

המזמינה רשאית, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הפסקת ההתקשרות,  4.3
 .או כאמור בסעיף  ימים מראש לפחות 21, ספקוזאת באמצעות מסירת הודעה בכתב ל

 

, ספקעל ידי השנעשתה ת של ההסכם של הפרה יסודי הבמקרעל אף האמור בסעיף זה,  4.4
 ספקבאמצעות שליחת הודעה בכתב ל הסכם זה לידי סיוםתהיה ענבל רשאית להביא 

בדבר  ספקימים מיום שליחת הודעה ל 7 המודיעה לו על סיום ההתקשרות, ובלבד שחלפו
 .שביצע ההפרה

 

 :השירותים המבוקשים .5
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 הגדרת השירותים המבוקשים 5.1

 
 ויקטפרה של תכלולבו בניהול המכרזים( וועדת של מקצועיות להנחיות )בכפוף יסייע הספק

 הן נוספים, וגורמים התרופות חברות הבריאות משרד המכרזים, וועדת בין כאינגרטור וישמש

   הבאות: הפעולות מכלול ביצוע על היתר, בין אחראי ויהיה הרכש ביצוע בשלב והן המכרז בשלב

 .משרדית הבין המכרזים ועדת החלטות אחר ויישום מעקב .5.4

 הממשלה משרדי מטעם הרלוונטיים עייםהמקצו הגורמים מכלול בין ותיאום ניהול .5.5

  פרטיים. וגופים השונים

 השונים הממשלה במשרדי ,המקצועיים הגורמים מכלל מלא מקצועי מידע איסוף .5.6

 החיסונים ספקי עם וההסכמים המכרז מסמכי בניסוח הרכש אנשי וליווי להם ומחוץ

 .הרלוונטיים

 השונים הקצה ולקוחות הבריאות משרד של השוטפים לצרכים ומלא שלם מענה מתן .5.7

  .אחריותן בתחום מצוי החיסונים שרכש

 .פוטנציאלים ספקים עם ומתן משא של מסחרי וליווי ניהול .5.8

 .השונים החיסונים ספקי מול רכש הסכמי אחר ויישום מעקב .5.9

 .השונים החיסונים ספקי מול רכש הסכמי אחר ובקרה פיקוח .5.10

 היווצרות או/ו קיצון במקרי רונותפת ומציאת דחופות חיסונים הזמנות וביצוע ניהול .5.11

 .חיסונים של מסוים בסוג עולמי/לאומי מחסור

 מרובים. גורמים בין אינטגרציה .5.12

 הממשלה במשרדי פגישות לרבות מטעמה מי ו/או המזמינה צרכי לפי מלאה זמינות .5.13

  הצורך. לפי הכל שונים, באתרים ו/או השונים

 הפרויקט. שלמותו תפקידיו ביצוע לצורך הנדרשת אחרת פעולה כל .5.14

 

 כללי  5.2

     והשירותים כלשהו, עבודה להיקף מתחייבת אינה ענבל כי בזאת מובהר ספק, הסר למען 5.2.1
 בהתאם יהבלעד דעתה לשיקול ובכפוף המזמינה של לצרכיה בהתאם יינתנו המבוקשים           

  מטעמה. מי ו/או המכרזים וועדת לדרישות

 

 חברה באמצעות השירותים את לספק ו/או יףלהחל ו/או לשנות רשאי יהיה לא ספקה 5.2.2

 אלא ,ההתקשרות תקופת במהלך המיועד הפרויקט מנהל הותז את להחליף או אחרת

 ובכתב. מראש ענבל בהסכמת

 

 הקשורים השעה והוראות התקנים ,התקנות ,החוקים כל את לקיים מתחייב ספקה 5.2.3

 זה. בהליך כהגדרתם המבוקשים השירותים לביצוע
 

  טמנהל הפרויק 5.3

 

 ידי על שהוגדר המיועד הפרויקט מנהל ידי על בפועל יבוצעו המבוקשים השירותים 5.3.1

 האחראית עם בקשר יהיה המיועד הפרויקט מנהל זה; להליך הצעתו במסגרת המציע

 ויהיה ההתקשרות תקופת כל במשך םמטעמ מי או המזמינה המכרזים, וועדת מטעם

  .שיועברו המסמכים  על חתום

 

 תיעשה המבוקשים השירותים ביצוע לצורך ספקל המזמינה מצד פנייה כל כי יודגש 5.3.2

 המיועד. הפרויקט מנהלל פניה  באמצעות
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 להסתייע רשאי המיועד הפרויקט מנהל ,5.2.2-ו 5.2.1 בסעיפים מהאמור לגרוע מבלי 5.3.3

 על יחתמו שהיועצים ובלבד מטעמו יועצים בצוות המבוקשים השירותים ביצוע לצורך

 מראש אישור כך לשם קיבל הפרויקט שמנהל לכך ובכפוף הרלוונטיים התצהירים כלל

  מהמזמינה. ובכתב

 
 ביועצים, שימוש לעשות יבקש הפרויקט מנהל לפיה לעיל 5.3.3 סעיף לפי בקשה הוגשה 5.3.4

  העסקתם. את ענבל תאשר בטרם הצדדים בין תסוכם ליועצים שתשולם התמורה
 

 כקבלן עצמאי ספקמעמד ה .6
 

 ויפעל יוגדרזה  הסכםעל פי  השירותים המבוקשיםביצוע בכי  ,אתבזמובהר ומוסכם  6.1
וועדת המכרזים ו/או ענבל ו/או כל גוף בין לוצוותו  ספקהבין , וכקבלן עצמאי ספקה

יחסי  מתקיימים ולא יתקיימו בעתידלא "(, המדינהציבורי ו/או ממשלתי אחר )וביחד :"
 .וא הסכם זהנש השירותים המבוקשיםעובד ומעביד בגין ביצוע 

 

כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר בשא יי ספקה 6.2
לכל גוף ו/או רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת ו/או שיגיעו ממנו במישרין או 

ו/או עקב קבלת תמורה המבוקשים השירותים ביצוע בעקיפין על פי הוראות כל דין עקב 
 בגינן.

 

מתן עובדיו ו/או כל אדם הקשור עימו בקשר עם צוותו ושא במלוא שכרם של יי ספקה 6.3
ובכל התשלומים המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על השירותים המבוקשים 

 תחייב המדינה לא תישא ולא תהאכי  ,פי כל דין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזה
בתשלום  ותחויב המדינהיל ובמידה על אף האמור לע. בגין כךתשלום כל בשום אופן ב

ישפה אותו ו/או לכל אדם אחר כאמור,  עובדיוצוותו ולרבות  ו/או לצד ג' ספקלכלשהו 
בגין כלל הוצאותיו, לרבות אלך לא רק: הוצאות משפטיות, הוצאות  הספק שיפוי מלא

)להלן:  הראשונההתשלום  דרישתעם מיד  ריבית וכל הוצאה אחרת, ללא יוצא דופן,
 "(.החזרה"

 

 מבלי לפגוע בזכויותיהם עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, הגופים הציבוריים יהיו רשאים 6.4
על  השירותים שיינתנובגין  ספקלנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום המגיע ל

 זה. הסכםידו כאמור ב
 

אחר  בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום ספקה 6.5
 השירותים המבוקשים.כל הקשור בנתינת בלצוותו, עובדיו, והמגיע ממנו על פי כל דין 

 

 לצדדים שלישיים הסבת ההסכם .7

 

מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן  ספקה 7.1
ת ואין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכו לצד שלישי, או חלקן,

לכך ה של האחראית מטעם ענבל קיבל את הסכמת םמזכויותיו על פי הסכם זה, אלא א
ליתן את הסכמתה  או תהיה רשאית לסרב האחראית על ההתקשרותמראש ובכתב. 

 כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכים בתנאים שתמצא לנכון.

 

תיה על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, רשאית להסב את זכויותיה והתחייבויו ענבל תהא 7.2
לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן זכאית היא לשתף צדדיים שלישיים 

 בכל אופן שתמצא לנכון בביצוע התחייבויותיה ושימוש בזכויותיה על פי הסכם זה.
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 תמורה .8

 

 )לא ₪ 314 של בסכום שעתית תמורה ספקל תשולם מבוקשים, השירותים ביצוע בעבור 8.1

  מע"מ(. כולל
 

 על דיווח ענבל לידי ספקה יעביר החולף, בחודש התמורה לתשלום חשבונית הגשת עם יחד 8.2

 התמורה המבוקשים. השירותים ביצוע לצורך בפועל ידו על שניתנו העבודה שעות ביצוע

 בין התאמה קיימת כי ענבל מטעם האחראית מטעם רושיא לאחר רק ספקה לידי תועבר

  .בפועל שניתנו השירותים של והיקפם מהותם לבין ווחודש השעות מספר
 

 מן בחלק שנעשה ייעוץ מתן בעבור .בפועל עבודה דקות 60-כ תחושב עבודה שעת כי יובהר 8.3

 שנקבע. לשעה מהתעריף יחסית תמורה תשולם השעה

 

 כלל את בתוכה וכוללת ומוחלטת סופית הינה זה בפרק המפורטת התמורה כי בזאת מובהר 8.4

 הספק. של האפשריות והוצאותי
 

 שירותיםה ביצוע בשל נוספת ו/או אחרת הטבה או תשלום כל לקבל זכאי היהי לא ספקה

 ,אש"ל פקס, הדפסות, צילומים, דואר, טלפון, הוצאות בעד תשלומים לרבות ,המבוקשים
 דרישה ו/או עילה ו/או טענה כל בגין מוחלט וויתור מוותר והספק באלה וכיוצא נסיעות

 זה. בעניין
 

 מטעם האחראית ואישור כדין מס חשבונית קבלת מיום 30 + שוטף בתנאי תשולם התמורה 8.5

  שלעיל. 8.2 בסעיף כאמור נדרש אשר ענבל
 

 להגיע מיוחדות, בנסיבות הזכות, את לעצמה שומרת ענבל זה, בפרק מהאמור לגרוע מבלי 8.6

 התשלום משיטת יםשונ שיהיו ותעריפים התמורה תשלום לאופן בנוגע להסכמות ספקה עם

 לעיל. המפורטת

 

 יניםיוהיעדר ניגוד ענ סודיותשמירת  .9
 

בנוגע לכל מידע שהובא לידיעתו במסגרת מתן  על סודיותמתחייב לשמור  ספקה 9.1
וכן כל עובד אחר  ת היועצים מטעמו,צוו מתחייב כי ספקה השירותים המבוקשים. כמו כן,

רם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או שלוח ו/או גו מטעמו
בכל ישמרו בקפדנות על סודיות אשר יקחו חלק בביצוע השירותים המבוקשים ( "עובדיו"

מסמכים, ניירות עבודה, שיחות,  לרבות, ,שיגיע לידעיתם בעל פה /אוהנוגע לחומר בכתב ו
 ,ם המבוקשיםהשירותי תוך כדי ביצועייחשפו הם  אחר אליונתונים וכל מידע חוות דעת, 

על  לכךלאדם שלא הוסמך  סודיידיעה ו/או מידע כל למסור שלא  ספקכמו כן, מתחייב ה
תקופת כדי תוך  בוקשיםמעבר לביצוע השירותים המ לעשות בו שימושולא ידי ענבל 

 "(. המידע)להלן: ", לפניה או לאחריה ההתקשרות
 

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

 

השירותים  ייקח חלק מטעמו בביצועשוכל אדם אחר עובדיו, צוותו, יחתים את  ספקה 9.3
 זה. על הצהרת סודיות כמפורט בסעיף המבוקשים

 

כדי לשמור על כל  הנדרשצעי בכל אמ ספקכל דין ינקוט הפי על מבלי לגרוע מאחריותו  9.4
 למתן השירותים המבוקשיםמידע ומסמך המוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר 
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לכל דרישה של  ספקלו זאת. כן יציית ה ההתירוכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא 
טחון נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי יענבל בדבר נקיטת אמצעי ב

 קרות האירוע.ד עם ילענבל מ ספקהו למידע כאמור לעיל יודיע על כך מסמכים ו/אל

 

והמידע בסודיות, ולא יפרסם, או יעשה  וו/או מי מטעמו ישמור את תוצאות עבודת הספק 9.5
בכתב  ולמטרה לה נתבקשה הרשות בלבד, שימוש כלשהו במידע, אלא ברשות מפורשת

 .ענבלומראש של 

 

קובל לשמירה על סודיות המידע לרבות אמצעים סבירים ינקוט אמצעים כמ הספק 9.6
 במשרדו לשמירה על חומרים רגישים.

 

או בהפסקתו את כל המידע,  הסכםמתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום ה ספקה 9.7
 ספקהחומר והנתונים המצויים ברשותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב ה

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

 זה על כל נספחיו. הסכםכאמור ב המבוקשים

 

בכל  , במהלך כל תקופת ההתקשרות עם ענבל,שלא לעסוק או להתקשרמתחייב  ספקה 9.8
או שבעטיו  כלפי ענבל לפי הסכם זה, וה בחובותידרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיע

עשוי להימצא, במישרין  , או אחד מעובדיו העוסקים בביצוע השירותים המבוקשים,הוא
"עניין כלענבל לבין עניין אחר.  חובותיו כלפיבין מילוי  בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים או

, בעליו ספקשהאו של גוף  מנהליו ובעליו אצוות היועצים, , ספקשל ה יואחר" ייחשבו עניינ
  או מנהליו הינם בעלי עניין בו.

 

מנהל , ידווח 9.8יש ספק לעניין קיומו של ניגוד עניינים כאמור בסעיף  ספקשבו לבמקרה  9.9
על כך לאחראית בענבל על ביצוע ההתקשרות, אשר תכריע בשאלת קיומו של  הפרויקט

 ניגוד העניינים. 

 

שהפרתו תהווה הפרה  הסכםמהווה תניה יסודית ב חלקיו,, על כל בסעיף זההאמור  9.10
 .הסכםיסודית של ה

 

 ניהול המידע .10

 

הספק יתעד באופן ברור ומסודר את כלל עבודתו וכל המידע שיגיע לידיו הקשור במישרין  10.1
 ו/או בעקיפין לביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה. 

 

כל הבא בנעליו יוכל לקבל על הספק ינהל את כלל המידע באופן כזה, שעם סיום העסקתו  10.2
 עצמו את כלל התחייבויות הספק באופן פשוט, מהיר ונגיש. 

 

 בעלות על מידע .11

 
דין, חישובים, נתונים, בדיקות, -כל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות חוות דעת, תכתובת, כתבי בי

שירותים צילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים ללעיל,  10ניהול המידע כאמור בסעיף 
ו/או  מהמזמינה ספקהשקיבל  מסמכים , אועבור המזמינה ספקהכנו ע״י הושזה, נשוא ההסכם 

הינם רכושה וקניינה  (״המידע׳׳בדרך אחרת, בכל פורמט שהוא לרבות פורמט אלקטרוני )להלן: 
תהיה רשאית להשתמש במידע בעצמה ו/או באמצעות כל צד ג׳ שתבחר, לפי ראות אשר , ענבלשל 
 ענבלמתחייב למסור ל ספקהלפי שיקול דעתה.  ותה וללא כל הגבלה, וכן ליתן למידע פומביעיני

מבלי לגרוע מכלליות האמור,  .ענבליד עם דרישתה כל מידע כאמור ובכל פורמט על פי בחירת מ
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נוסף בכל פורמט אחר שתגדיר בפורמט אלקטרוני ״פתוח״/לא מוגן סיסמה ובענבל ל ספקיעביר ה
 לרבות חוות דעת, חוזים וכיו״ב, עם השלמתו של המסמך. המך שהוכן על ידו עבור, כל מסענבל

 
 
 

 :אחריות לנזקים .12

 

"(, שיגרם נזק: "ולחוד ישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )יכונו להלן ביחדי ספקה 12.1
ו/או עובדיו  ספקו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של ה ו/או למדינה לענבל

 םשירותיהביצוע עם ו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימו, עקב ו/או בקשר ו/או שליחי
 המבוקשים.

 

או כל גורם אחר הוצאות כלשהן ו/יגרמו לענבל ו במידהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  12.2
ו/או כל אדם ו/או גוף עובדיו, שליחיו צוותו, , ספקמעשה או מחדל של ההנובעות מ

 ספקכתוצאה ממחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב ה , לרבות נזק שיגרםהקשורים עימו
סכום, בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה ה, במלוא תהדריש מיד עםלשפות את ענבל, 

 להם כאמור.
 

להבטחת  ו/או המדינה על ידי ענבל שישולמויחולו כל ההוצאות, או התשלומים,  ספקעל ה 12.3
 ספק, והספקזה על ידי ה סכםהבמקרה של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות יה זכויות

, תהדריש מיד עםלפי סעיף זה, ה מתחייב להחזיר לענבל כל הוצאה שהוצאה על יד
פי חוק באותה עת, החל ממועד הוצאת  לעבתוספת ריבית בשיעור המקסימלי שיותר 

  הסכומים.

 
 

 ביטוח .13

פח ב' בנספח א' להסכם זה )נס המפורטים הביטוחים כל את ולקיים לבצע, מתחייב הספק 13.1
משרד הבריאות,  -ישראל מ, מדינת"ענבל חברה לביטוח בע ולטובת להסכם זה( לטובתו

 כל את הכוללים הביטוחים את, לענבל חברה לביטוח בע"מ ולהציג משרד האוצר
 בנספח. מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר  הנדרשים והתנאים הכיסויים

 התנאים יכללו הנדרשות הביטוח יסותפול בכל מבלי לגרוע מהאמור בנספח הביטוח 13.2
 :הבאים

 

– ישראל ענבל חברה לביטוח בע"מ, מדינת: נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם 13.3
 ;                                   לעיל השיפוי להרחבי הבריאות, משרד האוצר בכפוף משרד

 

 כל להם היהי לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .13.3.1
 רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך ניתנה על אם, אלא תוקף

 לביטוח. למנכ"ל ענבל חברה
 

 ענבל כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .13.3.2
, משרד הבריאות, משרד האוצר ועובדיהם - ישראל מ, מדינת"חברה לביטוח בע

            ;                                                                                                                            זדון כוונת מתוך לנזק  שגרם אדם לטובת ליחו שהויתור לא ובלבד
   

 הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הספק .13.3.3
 ;הפוליסות תנאי פי על המבוטח על בות המוטלותהחו כל ולמילוי
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 על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .13.3.4
 ;  הספק

 

 אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .13.3.5
ענבל חברה לביטוח בע"מ,  כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר, המבטח

 פי על הזכויות המזכה במלוא ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת
 הביטוח;

 

 הביטוחים   קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי   13.4

 . הסכםה חתימת למועד עד מ"לענבל חברה לביטוח בע הספק ידי על יומצאו, כאמור   13.5
 

ענבל חברה לביטוח בע"מ,  וכל עוד  עם תהחוזי ההתקשרות תקופת בכל מתחייב הספק 13.6
פוליסות  כי מתחייב הספק. הביטוח פוליסות את בתוקף קיימת,  להחזיק  אחריותו
 מ"ענבל חברה לביטוח בע עם הסכםה עוד כל, בשנה שנה על ידו מדי תחודשנה הביטוח
 .  בתוקף

 

 י"ע ומותוחת מאושרות  המחודשות הביטוח העתקי פוליסות את להציג מתחייב הספק 13.7
מ לכל המאוחר "לענבל חברה לביטוח בע  חידושן על מבטחו בחתימת אישור  או המבטח

 .        הביטוח תקופת תום לפני שבועיים
       

  דין פי על עליו החלה חובה מכל הספק את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין  13.8
 מ, מדינת"חברה לביטוח בע ענבל של כוויתור האמור את לפרש ואין הסכםה   פי  ועל

 ועל דין פי על לה המוקנים סעד או זכות כל על  משרד הבריאות, משרד האוצר  – ישראל
 .זה  הסכם  פי

 
 

 זכות קיזוז .14

 
 מהתמורהכי ענבל תהא רשאית לקזז  הספק מסכיםמבלי לפגוע בזכויות ענבל לפי כל דין. 

ם זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות על פי הסכ הספקכל סכום המגיע לה מאת שתשולם לספק 
לענבל  שייגרם על ידובמיסוי והיטלי חובה החלים על התמורה, ו/או נזק  ו/או חיובים שמקורם

 .או ביצוע השירותים המבוקשים ו/או למדינה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מביצוע הסכם זה

 

 

 ניכוי במקור .15
 

שור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי זה, אי הסכםימציא לענבל, עם חתימת  ספקה
"( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה אישור מס הכנסהבמקור או פטור הימנו )להלן: "

תהא  הסכם. בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת ההסכםתקפים מעת לעת עד לתום תקופת ה
חוק מהתמורה ו/או מכל סכום ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כ

 .מנהל הפרויקטכסף שהיא חייבת בתשלומם ל
 

 הפרה יסודית .16
 

 הינם תנאים יסודיים )על כל סעיפי המשנה שלהם( 12-ו ,10, 9, 7 ,6בסעיפים התנאים הקבועים 
די סיום לכ ההסכםאת  גינם תהיה רשאית ענבל להביאשהפרתם מהווה הפרה יסודית שבבהסכם 

 .ולנקוט כל פעולה אחרת למיצוי זכויותיה לפי כל דין
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 משלוח הודעות .17

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

 קדם מבין השניים. בדואר רשום בבית הדואר, המו

 סמכות שיפוט .18

בעלי הסמכות  המשפט בבתי ורק אך הינה זה הסכםל הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות
 .יפו-אביב-תל ו/או המרכז באזור העניינית

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
_________________________________ 

 החתימה וחתימות מורשיי ספקהחותמת 
 

__________________________________ 
 חותמת ענבל וחתימות מורשיי החתימה

________________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה

 

__________________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה

 
_______________________________ 

 תפקיד של מורשה החתימה
 

__________________________________ 
 תפקיד של מורשה החתימה

 
_______________________________ 

 שם מלא של מורשה החתימה
__________________________________ 

 שם מלא של מורשה החתימה
 
 

_______________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה

 

__________________________________ 
 ימהשם מלא של מורשה החת
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 אישור קיום ביטוחים -נספח ב'
 

 לכבוד,
 

 ;משרד הבריאות, משרד האוצר – ישראל מ, מדינת"ענבל חברה לביטוח בע
 
 .,נ.ג.א
  

 ביטוחים קיום אישור  :הנדון
 
 

 "( הספק" להלן_____)_________________________ למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו
 

ניהול  למתן שירותי  בקשר________________  יום עד_______________  מיום  הביטוח לתקופת
 הביטוחים את,  מ"בע לביטוח חברה ענבל  עם הסכםמכרז ו  פי על,  פרויקט לביצוע רכש תרופות

 :                                                      להלן רטיםהמפו
                          

 
 המעבידים חבות ביטוח

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

     
  הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000  מסך יפחת לא האחריות גבול. 2

 .(שנה)    
 
  משרד – ישראל מדינת, מ"בע לביטוח חברה ענבל את לשפות מורחב הפוליסה פי על . הביטוח3

  הם כי כלשהי מקצוע מחלת/עבודה  תאונת קרות לעניין ונטען  היה הבריאות, משרד האוצר     
 .הספק וממועסקי מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד בחבות נושאים    

           
 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח

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

 המוחזקים. והשטחים ישראל מדינת תחומי ורכוש בכל    
 
 (; שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 250,000 מסך יפחת לא האחריות . גבול2
 
 .Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל . בפוליסה3
 
  משרד  – ישראל מדינת, מ"בע לביטוח חברה ענבל את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .4

 .מטעמו והפועלים הספק מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו ככל הבריאות, משרד האוצר     
 

 מקצועית אחריות  ביטוח
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 הפועלים כל ובגין עובדיו, הספק של מקצועית חובה מהפרת נזק כל תכסה ליסההפו .1

  בלתי מצג, השמטה או טעות, מחדל לרבות, רשלנות,  ממעשה כתוצאה אירע ואשר מטעמו    
 , תרופות רכש לביצוע ניהול פרויקט שירותי למתן  בקשר, לב בתום שנעשו רשלנית הצהרה נכון    
 מ. "בע לביטוח חברה ענבל עם כםהסו למכרז בהתאם    
 
 ב. "ארה דולר 250,000 -מ יפחת לא(  שנה) הביטוח ולתקופת למקרה האחריות גבול .2
 
 :הבאות ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי .3

 ;עובדים של יושר ואי מרמה -      
  חברה ענבל כנגד הספק תביעות על יחול לא הכיסוי אולם, צולבת אחריות -      
 ;       הבריאות, משרד האוצר משרד - ישראל מדינת, מ"בע לביטוח         

 ;ביטוח מקרה עקב עיכוב או/ו השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן  -     
 .חודשים 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת  -     
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  משרד  – ישראל דינתמ, מ"בע לביטוח חברה ענבל את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .4

  הפועלים וכל הספק מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו ככל הבריאות, משרד האוצר     
 .            מטעמו     

 
 כללי

 
 :הבאים התנאים נכללו  הביטוח בפוליסות

 
   – ישראל מדינת  ,ענבל חברה לביטוח בע"מ: נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם.  1

      לעיל. השיפוי להרחבי בכפוף ד הבריאות, משרד האוצרמשר     
 
  אלא  תוקף, כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה . בכל2

 למנכ"ל ענבל חברה  רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת ידינו הודעה על ניתנה אם    
 לביטוח.    
 
 ענבל חברה לביטוח כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/וףתחל זכות כל על מוותרים . אנו3

 יחול  לא שהויתור ובלבד, ועובדיהם משרד הבריאות, משרד האוצר - ישראל מ, מדינת"בע    
      זדון.  כוונת לנזק מתוך שגרם אדם לטובת    
 
   כל  יולמילו הפוליסות כל עבור הביטוח  דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראי הספק.  4

 .       הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות     
 
 .הספק על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות.  5
 
  כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף . כל6

  הינו והביטוח, ישראל מדינת ל חברה לביטוח בע"מ, כלפי ענב יופעל לא אחר ביטוח קיים    
 .הביטוח פי על הזכויות המזכה במלוא ראשוני ביטוח בחזקת    

                                               
             

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