מסמך השלמות  -מכרז פומבי לבחירת מרכזי סימולציות רפואיות לתכנון וביצוע סדנאות עבור היחידה לניהול
סיכונים ברפואה ,הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ,בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ – 16/2021

סעיף  .6.1.1למסמכי ההזמנה יוחלף ויהא מעתה כך:

.1
מס'

אמת המידה

ניקוד
מרבי

אופן הבחינה

 מציע אשר ביצע עד  20סדנאות שונות בשנת  5 – 2020נקודות
מספר סדנאות רפואיות  בין  21-40סדנאות –  10נקודות
 .1שונות
שביצע המציע  41 סדנאות ומעלה –  15נקודות
בשנת 2020

.2

הגשת מסמך זה (מסמך השלמות) – כשהוא חתום על ידי המציע בראשי תיבות  -חוצץ .5

.3

הגשת מסמך תשובות לשאלות ההבהרה – כשהוא חתום על ידי המציע בראשי תיבות – חוצץ .5

.4

הגשת הסכם התקשרות עדכני –חוצץ .3

.5

הגשת נספח הצעת מחיר בפורמט העדכני – במעטפה נפרדת בהתאם להוראת סעיף  5.7למסמכי ההזמנה.

עד 15
נקודות

בברכה,
ענבל חברה לביטוח

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
1

נספח ג' להזמנה  -הסכם התקשרות עדכני  -מרכז סימולציות רפואיות
שנערך ונחתם בקרית שדה התעופה ביום _____ בחודש__________ ,שנת 2021
ב י ן :ענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה
מרחוב ערבה
קריית שדה התעופה ,ת.ד282 .
נתב"ג 70100
(להלן" :ענבל" ו/או "המזמינה" )
מצד אחד;
ל ב י ן  :שם הספק:
ע.מ /.ח.פ /.מס שותפות
כתובת:
מס' טלפון:
כתובת ה :e-mail

______________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

(להלן " :הספק" ו/או "נותן השירותים")
מצד שני;
הואיל

וענבל  ,מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה (להלן" :הקרן") ,פרסמה הזמנה לקבלת הצעות
ממרכזי סימולציות רפואיות לתכנון וביצוע סדנאות עבור פעילות היחידה לניהול סיכונים ברפואה
(הליך מספר  ,)16/2021להלן" :ההזמנה" ו/או "ההליך" ו – "השירותים המבוקשים" בהתאמה );

והואיל

והספק הגיש הצעה במענה להזמנה ,ובהסתמך ,בין היתר ,על הצהרותיו של הספק במסגרת ההליך,
בחרה בו ענבל למתן השירותים המבוקשים כהגדרתם בהסכם;

והואיל

וענבל מעוניינת להתקשר עם הספק לצורך מתן השירותים המבוקשים כקבלן עצמאי ,הכול כמפורט
בהסכם זה להלן;

והואיל

והספק מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי הסף שנדרשו ממנו כמפורט בהזמנה והינו בעל הידע ,הניסיון,
המיומנות והאמצעים הדרושים על מנת לתת את השירותים המבוקשים ,כמפורט במסמכי ההזמנה
ובהסכם זה על נספחיו ,וכי מתן השירותים המבוקשים שיינתנו על ידו בהתאם להסכם אינו פוגע
בזכויות צד שלישי כלשהו;

והואיל

והספק מעוניין לתת לענבל את השירותים כהגדרתם בהסכם זה ,הכול בתנאים המפורטים בהסכם
זה להלן;

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
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והואיל

והספק מודע לכך ,כי אין בחתימת ענבל על הסכם זה משום התחייבות של ענבל להיקף עבודה
כלשהו;

והואיל

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים ויחסיהם
המשפטיים בקשר למתן השירותים;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא ,פרשנות והגדרות
 .1.1המבוא להסכם והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :ההסכם").
 .1.2הכותרות בראש כל סעיף נועדו לנוחות הצדדים בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות ההסכם.
 .1.3הסכם זה על נספחיו הינו ההסכם היחיד והמלא בין הצדדים ביחס לנושאים המפורטים בו ובכל
הנוגע לשירותים המבוקשים שענבל תמסור לטיפול הספק עקב ההסכם ולאחר חתימתה עליו .כל
המצגים ,ההבטחות ,ההסדרים והמסמכים שקדמו להסכם זה לא יהיו תקפים ,למעט אלה אשר היוו
בסיס לזכייתו של הספק בהליך ,או שאומצו במפורש בהסכם זה.
 .1.4אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות ההזמנה שהינה חלק מההסכם ונספח לו .בכל מקרה של
סתירה ו/או אי התאמה בין נוסח ההזמנה לבין נוסח ההסכם ,ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח ההזמנה לבין נוסח ההסכם ,יגבר נוסח ההסכם ,ויראו את
נוסח ההסכם כנוסח המחייב את הצדדים.
 .1.5הוראות הסכם זה בכללותן יחולו על נותן השירות עצמו  ,לרבות על היועץ המוצע מטעמו.

.2

נספחים והגדרות
 .2.1הגדרות:
הספק
השירות:

ו/או

נותן יחיד או תאגיד הרשום כדין בישראל אשר הוכרז כמציע זוכה במסגרת
ההליך ,קיבל על כך הודעה מענבל וענבל חתמה עמו על הסכם זה.

ההזמנה:

מסמכי הזמנה על כל נספחיה ,כפי שפורסמו במסגרת הליך 16/2021
למרכזי סימולציות רפואיות לתכנון וביצוע סדנאות.

השירותים
המבוקשים:

מכלול השירותים שיסופקו על ידי הספק כמפורט בפרק  5להסכם.

המדינה:

מדינת ישראל.

אחראי מקצועי מטעם מנהלת היחידה לניהול סיכונים ברפואה או מי מטעמה לצורך ביצוע
הסכם זה ותפעול העבודה השוטפת מול הספק.
ענבל:

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
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.3

מסמכי ההסכם
 .3.1המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:
 .3.1.1נספח א' להסכם – מסמכי ההזמנה.
 .3.1.2נספח ב' להסכם – הצעת המחיר.
 .3.1.3נספח ג' להסכם – נספח תצהירים שעל בסיסו זכה הספק במסגרת ההליך.

.4

מהות ההתקשרות
 .4.1ענבל מתקשרת בזאת עם הספק לצורך קבלת השירותים המבוקשים כמפורט בהסכם זה.
 .4.2למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין בהסכם זה כדי לחייב את ענבל להזמין מהספק את השירותים
בכלל ו/או בהיקף מסוים וכן כי השירותים המבוקשים יסופקו גם על-ידי זוכה/ים נוספים בהליך.
 .4.3ענבל שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים שהשתתפו במכרז אך לא זכו בו לצורך מתן
השירותים המבוקשים וזאת בין היתר במקרים של גידול בנפח העבודה ,סיום התקשרות עם מציע
זוכה בהליך או מכל סיבה שהיא בכפוף לצרכי החברה.
 .4.4במקרה כזה הפנייה תיעשה לאותם מציעים שלא זכו כאמור ,וזאת בהתאם לניקוד אותו קיבלו כך
שהפנייה הראשונה תיעשה למציע בעל הציון הגבוה ביותר מבין המציעים שלא זכו .למציע זה נתונה
הזכות לסרב לפנייה ,וענבל תפנה למציע המדורג הבא לאחריו וכן הלאה .מציע שיסכים כאמור,
יידרש להמציא אישור ביטוחי וכן לעמוד בכל התנאים והמחויבויות האמורות במכרז זה.
 .4.5ההתקשרות עם המציעים כאמור תיעשה בכפוף להמשך עמידה בתנאי הסף ועל בסיס ההצעה אותה
הגישו.
 .4.6יובהר ,כי לענבל שמורה הזכות ,בכל עת ,לערוך הליכים נוספים ו/או המשלימים לקבלת השירותים
המבוקשים בהזמנה זו ,בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתקנות חובת
המכרזים .למציעים הזוכים בהליך זה לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד ענבל בהקשר זה.

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
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.5

השירותים המבוקשים
מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,לרבות במסמכי ההליך המהווים נספח א' להסכם זה,
השירותים הנדרשים מהספק הינם כדלקמן ובמצטבר:
 .5.1תכנון וביצוע של סדנאות לתרגול צוותים רפואיים בתחומים הבאים :מצבי קיצון במיילדות ,לידה
מכשירנית ,שיפור ממשקי תקשורת בין אנשי צוות במהלך משימה ,גילוי נאות ,סדנאות סוף החיים
וסדנאות נוספות בהתאם לצרכי ושיקול דעתה של ענבל – להלן" :הסדנאות".
 .5.2במסגרת הסדנאות – שימוש במכשור מתקדם כגון בובות ,ציוד רפואי המדמה מתן טיפול רפואי
בזמן אמת תוך הפעלת שחקנים מקצועיים המדמים אינטראקציות המתרחשות בבתי חולים למשל
אינטראקציות במהלך טיפול רפואי ,תקשורת מטפל מטופל ,בין מטפלים ועוד.
 .5.3תכנון ובניה של תהליכי מדידה של הסדנאות ,לרבות מבדקי ידע ו/או שאלונים לבדיקת אפקטיביות
הסדנאות וניתוח המידע המתקבל.
 .5.4בהתאם לצרכי ענבל ולשיקול דעתה הבלעדי ,הספק יתבקש לקיים סדנאות גם מחוץ למרכז
הסימולציה אלא בבתי החולים/מרכזים רפואיים.
 .5.5פגישות עם הגורם המקצועי בענבל ו/או במרכז הסימולציה לבנייה ותכנון הסדנאות וכן בנושא
תהליכי המדידה.
 .5.6העמדת מומחי תוכן מתאימים :מומחים קליניים ו/או מנחה סדנאות ו/או מומחה אחר בהתאם
לתחומי הסדנאות.
 .5.7כל שירות נוסף רלוונטי למתן השירותים המבוקשים בהתאם לצרכי ענבל ,והכל בכפוף לשיקול
דעתה הבלעדי לרבות צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים המבוקשים מהספק.
 .5.8דרישות אבטחת מידע  -על הספק ,עובדיו ,קבלני המשנה המועסקים על ידו ו/או כל מי מטעמו לקיים
במהלך תקופת ההתקשרות לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת את חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א
– ( 1981להלן" :החוק") ותקנותיו ובפרט את תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,תשע"ז2017 -
(להלן" :התקנות") ,הנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים וחוזרי רשות שוק ההון,
ביטוח וחסכון ,הרלוונטיות למערכות המידע ולתהליכי העבודה נשוא התקשרות זו ,וכן הוראות
והנחיות ענבל לעניין הגנת הפרטיות ,אבטחת מידע והגנת סייבר.
(להלן "השירותים המבוקשים").

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
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.6

תקופת ההתקשרות
 .6.1תקופת ההתקשרות עם הספק תהיה לתקופה של  60חודשים (ששים חודשים – חמש שנים)
המתחילה במועד חתימת ההסכם על ידי הצדדים (להלן" :תקופת ההתקשרות ").
 .6.2לענבל שמורה האופציה ,בכפוף לצרכיה ,להאריך את תקופת ההתקשרות בעד  36חודשים (שלושים
וששה חודשים – שלוש שנים) נוספים ,כולן או חלקן (להלן" :תקופת ההתקשרות המוארכת").
 .6.3בתקופת ההתקשרות המוארכת תחולנה על הצדדים כל הוראות ההסכם ,בשינויים המחויבים.
 .6.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי לענבל הזכות להביא את הסכם ההתקשרות לידי סיום,
מכל סיבה שהיא ,בהודעה מוקדמת של  60ימים בכתב ומראש.

.7

ביטול ההסכם
 .7.1מוסכם בזאת כי ענבל רשאית להביא את ההסכם לידי סיום ,מכל סיבה שהיא ,בהודעה מוקדמת
של  60ימים בכתב ומראש.
 .7.2לספק לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום ההסכם ו/או
ביטולו מכל סיבה סבירה שהיא.
 .7.3ענבל תהא רשאית לבטל את ההתקשרות בפועל או לערוך ,באופן חד צדדי ,שינוי בהוראה מהוראות
ההסכם ,אם חל שינוי חקיקה המחייב זאת .חל שינוי כאמור ,המהווה שינוי מהותי בהוראות
הסכם זה ,רשאי הספק לבטל את ההתקשרות בפועל ,והדבר לא ייחשב הפרת ההסכם מצדו.
 .7.4אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של כל צד להפסיק ,לאלתר ,את תקופת ההתקשרות ,בכל מקרה
של הפרה יסודית של ההסכם על ידי הצד שכנגד ,לרבות זכותו של הצד המפסיק לכל סעד או
תרופה כלפי הצד המפר במקרה של הפרה כאמור.
 .7.5בנוסף ,ענבל תהא רשאית לבטל את ההסכם לפי שיקול דעתה הבלעדי בקרות אחד מן האירועים
המפורטים להלן המהווים הפרה יסודית של ההסכם .בכל מקרה הספק יודיע לענבל מיד עם היוודע
לו על כך:
 .7.5.1במקרה בו מסר הספק פרט בהצעתו שהוגשה במסגרת ההליך ו/או הצהיר הצהרה במסגרת
ההליך ו/או הסכם זה שאינם נכונים או אינם מדויקים או מטעים או מוטעים או כוזבים
ו/או חל שינוי במידע שנמסר במסגרת הצעת הספק והוא לא הודיע עליו לענבל מיד עם קרות
השינוי ו/או חל שינוי מהותי בפרט מפרטי הצעתו.
 .7.5.2נגד מי מיחידי הספק נפתחו הליכי פשיטת רגל ,או הוכרז כפושט רגל ,או ניתן צו לכינוס
נכסים זמני או קבוע.
 .7.5.3נגד הספק המאוגד כתאגיד נפתחו הליכי כינוס נכסים זמני או קבוע ,או הליכי פירוק ,או
הוצא נגדו צו לכינוס נכסים זמני או קבוע ,או הוכרז כתאגיד בפירוק.

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :
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 .7.5.4מי מיחידי הספק הוכרז כחייב מוגבל באמצעים.
 .7.5.5נגד הספק או מי מיחידי הספק נפתחו הליכי חקירה פלילית ,או משמעתית ,או הוגשו נגדו
כתב אישום ,או קובלנה משמעתית.
 .7.5.6הספק או מי מיחידי הספק הורשע בעבירה פלילית או משמעתית ,למעט עבירת תעבורה.
 .7.5.7הספק או מי מיחידי הספק נעשה בלתי כשיר לפעולה ,או חדל לפעול מכל סיבה שהיא.
 .7.5.8הספק פעל תוך הפרת אמון לענבל ו/או לעובד אותו ייצג.
 .7.5.9הספק פעל בניגוד עניינים.

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
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 .7.6ענבל תודיע בכתב לספק על ביטול ההסכם ותנמק את החלטתה בכתב.
 .7.7יודגש ,כי במקרה של ביטול ההסכם והפסקת ההתקשרות עם הספק ,לא ישולם לספק כל פיצוי או
תשלום מכל סוג שהוא.
 .7.8הפסקת ההתקשרות ביוזמת הספק:
 .7.9הספק יהא רשאי לבקש מענבל את הפסקת ההתקשרות בהסכם זה באמצעות מתן הודעה מוקדמת
מראש ובכתב של  60יום לפחות ,תוך פירוט הנימוקים התומכים בבקשה.
 .7.10מובהר בזאת ומוסכם על הצדדים ,כי במקרים כאמור ,ענבל תהא רשאית להפחית ,לנכות או לקזז
מכל סכום המגיע לספק בנוגע לביצוע הסכם זה ,את הנזקים שהסב הספק לענבל ו/או לקרן
הפנימית ,ככל שהסב כאלה ,בגין הפסקת ההתקשרות עמו והכול בהתאם לסכום אשר יוכח על-ידי
ענבל ו/או הקרן הפנימית.
 .7.11בוטל ההסכם ,לא יעכב הספק מסמך כלשהו או חומר כלשהו ,הנמצא ברשותו מכוח הסכם זה,
לרבות כספים שעליו להעביר לענבל כמנהלת הקרן הפנימית ,גם לא כנגד כל תשלום המגיע לו,
לטענתו ,מאת ענבל ו/או לקרן הפנימית ,והספק יעבירם לרשות נציג ענבל באופן מידי אלא אם כן
התבקש על ידי ענבל לסיים את הטיפול ולהעביר את המסמכים ו/או הכספים בהתאם למוסכם
והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל .הספק מוותר בזאת על כל זכות עיכבון ככל שעומדת
לזכותו ,על-פי כל דין.
 .7.12עם סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא ,בין על ידי הספק ובין על ידי ענבל ,ובין בתום
תקופת ההתקשרות ,יעביר הספק לענבל על פי הוראותיה ,באופן מסודר ,את כל התיקים ,המידע,
החומר והנתונים המצויים ברשותו ,באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החומר לענבל כאמור
ימצא בידי ענבל העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לשירותים.
 .7.13בוטל ו/או תם תוקף ההסכם ,ישיב הספק לענבל את כלל המידע המצוי בידיו ,המסמכים והחומר
מכל סוג ומין שהוא ,לרבות באמצעות מדיה אלקטרונית ודיגיטאלית וכיו"ב ,הקשורים לעניינים
בהם טיפל מיד וסמוך לאחר קבלת הודעת הביטול ו/או תום תוקף ההסכם והספק ישמיד ויימחק
כל חומר המצוי בידיו ו/או בשליטתו הקשור במישרין ו/או בעקיפין להתקשרותו עם ענבל.
 .7.14בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים לא תהיה לספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו כל
תביעה ו/או טענה ו/או עילה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או המדינה ו/או הממשלה ו/או המוסד
הרפואי ו/או גוף ו/או מוסד כלשהו לקבלת תשלום ו/או פיצוי ו/או סעד ו/או תרופה אחרת ,למעט
התמורה כמפורט בנספח הצעת המחיר  ,כולה או מקצתה (תלוי בחלקה היחסי ובמועד סיום
ההתקשרות ,ככל שטרם שולמה בגין תקופת ההתקשרות וככל שאושרה על ידי ענבל).
 .7.15מבלי לגרוע מזכויותיהם של ענבל ו/או המדינה ו/או הממשלה ו/או המוסד הרפואי ו/או גוף ו/או
מוסד כלשהו לפי הסכם זה ,תהא ענבל רשאית וזכאית למסור את ביצוע המשך השירותים ו/או
המטלות ו/או ההתחייבויות הנ"ל לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בעבודות ובמסמכים השונים
שנעשו על-ידי הספק.

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
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 .7.16למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל
ו/או המדינה ו/או הממשלה ו/או המוסד הרפואי ו/או הספק על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין בכל
מקרה בו יפר מי מהצדדים את התחייבויותיו על-פי הסכם זה ו/או כל חלק ממנה.

.8

התחייבויות והצהרות הספק
הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 .8.1כי קרא את תנאי הסכם זה ונספחיו ,כי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שבהסכם זה
ונספחיו והוא מבין ומסכים להם ,וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים
המפורטים בהסכם זה.
 .8.2כי יפעל בהתאם להנחיות המזמינה ככל שיידרש.
 .8.3הספק יעמוד בלוחות הזמנים כפי שיקבעו בתוכנית העבודה המוסכמת בין הצדדים .יובהר כי
התחייבותו של הספק על פי סעיף זה מותנית ביכולת העמידה של מוסדות הבריאות הממשלתיים
בלוחות הזמנים ,וע"פ לו"ז שיסוכם מעת לעת בין המוסד הרפואי הממשלתי ,ענבל והספק.
 .8.4כי קיימים ברשותו ,והוא מתחייב להוסיף ולהמשיך לדאוג כי יהיו ברשותו במשך כל תקופת
ההתקשרות ,כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין ועל ידי כל רשות
מוסמכת לשם מתן השירותים המבוקשים כאמור בהסכם זה.
 .8.5כי הוא בעל הידע ,היכולת ,כוח האדם והניסיון הדרושים לשם מתן השירותים המבוקשים ,והוא
מתחייב לבצעם ברמה של מיומנות ,נאמנות ,וזהירות מקצועית מעולה.
 .8.6מתחייב לאפשר לענבל או מי מטעמה ,מעת לעת ולפי דרישה ,לבחון את טיב השירותים המבוקשים
ולהעביר לענבל כל חומר הקשור למתן השירותים המבוקשים.
 .8.7להעביר לענבל ,טרם חתימתה על הסכם זה  ,אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו –  1976וכן אישור
כדין בדבר ניכוי מס במקור .בהעדר אישורים הנ"ל תהיה ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות המס
את המגיע להם כחוק מהתמורה הנ"ל.
 .8.8כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה ,בין על פי הסכם זה ובין על פי דין ובין אחרת ,להתקשרותו עם
ענבל על פי הסכם זה ולמתן השירותים המבוקשים על ידו.
 .8.9מתחייב לשתף פעולה הצדדים ישתפו פעולה לצורך קידום ההדרכות ,ויפעלו יחדיו בכל האמצעים
העומדים לרשותם מול מוסדות הבריאות הממשלתיים ו/או רשויות משרד הבריאות ו/או מול
צדדים שלישיים על מנת לקדמו.
 .8.10כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או השותפים ו/או כל עובד אחר מטעמו אינו/אינם נמצאים כיום במצב
של ניגוד עניינים או חשש לכך וכי לא יעמיד את עצמו ו/או מי מהשותפים ו/או מי מעובדיו
השכירים במצב של ניגוד עניינים או חשש לכך עם ביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה וימנע מכל
מעשה אשר עלול לפגוע בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה הכול כמפורט בהסכם זה ובהתאם
להתחייבויותיו בנספח התצהירים המצורף כחלק מההסכם.
חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
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 .8.11להודיע לענבל ,לאלתר ,בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי
ענבל.
 .8.12כי הספק המוצע יעניק את השירותים המבוקשים בעצמו ואינו רשאי לבצע את השירותים
המבוקשים באמצעות קבלן משנה.
 .8.13כי ידוע לו כי האמור בפרק זה לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם.
 .8.14למען הסר ספק ,אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבותו של הספק ו/או מי מטעמו לשמירת
סודיות כאמור בהסכם זה על נספחיו ובהתחייבויותיהם בתצהיר המצורף כחלק מההליך.
 .8.15הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין  -כפי שיתעדכנו מעת לעת ,בכל הנוגע לקיום הוראות
הסכם זה ומתן השירותים המבוקשים על פיו.
 .8.16הספק ידאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור למתן
השירותים המבוקשים על פי הסכם זה על מנת שיוכל ליישמם במסגרת ביצוע התחייבויותיו לענבל.

.9

התמורה
 .9.1התמורה בגין השירותים המבוקשים תהיה כמפורט בנספח הצעת המחיר המצורף כנספח ב'
להסכם .בתוספת מע"מ כחוק ,כשיעורו במועד התשלום.
 .9.2במקרים בהם יהיו שינויים ברכיבים השונים כגון מדריכים נוספים ,הארכת שעות הפעילות,
הגדלת מס' שחקנים וכיו"ב  -ייקבע תמחור מתאים לסדנא אשר יאושר מראש על ידי המזמינה,
לפני ביצוע הסדנא.
 .9.3עבור פיתוח סדנא חדשה – עבור יום סדנא א' כמפורט בנספח הצעת המחיר  -ישולם תעריף שעתי
של  150ש"ח ולא יותר מ 30 -שעות.
 .9.4עבור התאמת סדנא קיימת לצרכי ענבל – עבור יום סדנא א' כמפורט בנספח הצעת המחיר -
ישולם תעריף שעתי של  ₪ 150ולא יותר מ 10 -שעות.
 .9.5לענבל שמורה הזכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לאשר חריגה מהשעות המפורטות בסעיפים
 8.2ו 8.3 -לעיל וזאת בנסיבות חריגות בלבד.
 .9.6בעבור סדנאות נוספות שאינן מפורטות בסעיף  5.1לעיל תשולם תמורה בהתאם למוסכם על ידי
הצדדים ובהתאם למתווה הצעת המחיר אשר הוגשה על ידי הספק.
 .9.7לתמורה יתווסף מס ערך מוסף ,במועד תשלום כל תשלום מתשלומי התמורה עפ"י הסכם זה וכנגד
הוצאת חשבונית מס כחוק עבור כל תשלום שנתקבל כאמור.
 .9.8מוסכם בזאת במפורש ובמודגש כי התמורה כאמור תהווה את מלוא התמורה המגיעה ו/או שתגיע
לספק בגין מתן השירותים לפי הסכם ההתקשרות ,וכי לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או החזר נוסף
או אחר.

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
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 .9.9התמורה תשולם לספק בתנאים של שוטף  30 +מיום הגשת חשבון מפורט שיוגש בכפוף להנחיות
העבודה ובכלל זה שהגיש את החשבון וכי החשבון אושר על ידי האחראי על ההסכם על פי הנחיות
העבודה ורק לאחר שיאושר ע"י ענבל.
 .9.10התמורה נשוא התקשרות זו הינה מוחלטת ,הוגנת ונאותה והספק לא יהיה זכאי ו/או לא ישולם לו
כל תשלום נוסף עבור התחייבויותיו אלא על-פי ההסכם שיחתם מולו ,לרבות הוצאות נלוות לביצוע
השירותים המבוקשים כגון תשלומי אש"ל ,הוצאות נסיעות ,ביטול זמן נסיעה ,שכר מרצים ,כיבוד
אשר יוגש במרכז הסימולציה ,הוצאות משרדיות ,צילומים ,טלפונים ,פקסים וכל הוצאה אחרת
מכל סוג שהוא.
 .9.11הספק מצהיר כי ידוע לו שענבל תנכה מכל תשלום עפ"י הסכם זה מיסים ו/או תשלומי מלוות חובה
ו/או היטלים בשיעורים שענבל תהיה חייבת לנכותם במקור לפי כל דין ,אלא אם הספק ימציא
לענבל לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור הניכוי
כאמור .בכל מקרה ענבל תודיע בכתב  7ימים מראש בטרם ביצוע הניכוי ו /או התשלום ,המוקדם
מבניהם .כל מס או היטל תשלום חובה מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים
או על העסקה שעל פי הסכם זה יחולו על הספק וישולמו על ידו.
 .9.12מובהר כי שעת עבודה תחשב כ 60-דקות עבודה בפועל .בעבור חלק מן השעה תשולם התמורה
היחסית מהתעריף שנקבע לשעה.
 .9.13מדיניות דחיות/ביטולי סדנא על ידי המזמינה:


דחיית מועד סדנא בתקופה של עד  10ימים ממועד הסדנא שנקבע – תהא ללא עלות.



דחיית מועד סדנא פחות מ 10-ימים ממועד הסדנא שנקבע – ישולם לספק  15%מעלות הסדנא.



ביטול מועד סדנא בתקופה של עד  14ימים ממועד הסדנא שנקבע תהא ללא עלות.



ביטול מועד סדנא פחות מ 14-ימים ממועד הסדנא – ישולם לספק  50%מעלות הסדנא.

 .9.14המחירים ליום סדנא המפורטים בנספח הצעת המחיר יהיו צמודים לשינויי במדד בין המדד
היסודי למדד הידוע ביום  ,01.01.2024ומדי  24חודשים לאחר מכן .המדד היסודי הוא המדד הידוע
לתאריך .01.08.2021
 .9.15המונח "מדד" משמעו מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה או אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי כל גוף או מוסד רשמי אחר ,או כל
מדד רשמי אחר שיבוא במקומו".

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
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 .10אחריות ושיפוי
 .10.1הספק יישא באחריות לכל נזק או פגיעה או אובדן או הפסד ,מכל סוג שהוא ,שייגרם לענבל או לצד
שלישי ,בגין מעשה או מחדל של הספק ,בזדון ,במרמה ,ברשלנות וכיוצ"ב ,למעט אחריות בגין
נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ,בקשר עם ביצוע השירותים הניתנים על-פי הסכם זה ,על ידו ,או
על-ידי עובדיו ,או על-ידי מי מטעמו.
 .10.2על הספק יחולו כל ההוצאות שייגרמו ,אם ייגרמו ,לענבל ו/או המדינה ו/או לצד שלישי כלשהו,
כתוצאה ממעשי הספק ,עובדיו ,שליחיו וכל מי שבא מטעמו ו/או ממחדל כאמור ,למעט אחריות
בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ,והוא מתחייב לשפות את ענבל ו/או הממשלה לפי דרישתם
הראשונה ,בעבור כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה ו/או נזק שנגרמו להם ו/או לצד שלישי.
 .10.3מוסכם בין הצדדים ,כי ענבל ו/או המדינה שבעניינם ניתנים השירותים המבוקשים לא יישאו בכל
תשלום ,הוצאה או נזק ,מכל סוג שהוא ,שייגרמו לגופו או לרכושו של הספק או מי מטעמו ,או לצד
צד שלישי ,כתוצאה מביצועו של הסכם זה ,או בקשר אליו.
 .10.4הספק מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור
בהסכם זה ,וכי הוא מתחייב ליתן ולבצע את השירותים המבוקשים וכן כל פעולה אחרת הקשורה
במתן השירותים המבוקשים ,במקצועיות ,במיומנות ,בקפדנות ובזהירות ,כמפורט בהסכם זה
ובכפוף להנחיות ולהוראות כל דין.
 .10.5בכל מקרה של תביעה כנגד ענבל ו/או הקרן הפנימית ו/או גופים המכוסים או מטופלים בקרן
הפנימית ו/או מדינת ישראל ,בגין נזק כלשהו בקשר לשירותים שהיו בטיפולו של הספק ,למעט
אחריות בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ,לרבות (אך מבלי לגרוע) בגין כל שירות או פעולה שנעשו
על פי הנחיית המזמינה ו/או מי מטעמה ,אך למעט במקרים בהם נגרם נזק ישיר לענבל או מי מטעמה
בשל מעשה/מחדל/רשלנות מצד הספק ו/או מי מטעמו  -יפצה הספק וישפה את ענבל ו/או הקרן
הפנימית באמצעות ענבל ו/או מדינת ישראל ו/או גופים אחרים אשר הוגשה כנגדם התביעה ,עם
דרישתם הראשונה ,על כל סכום בו יחויבו בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור ,וכן בגין מלוא
הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט כנגדם כאמור ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי
דין.
 .10.6ענבל תודיע לספק על הגשת תביעה ו/או דרישה כאמור ותיתן לו ,ככל שהדבר יתאפשר ,אפשרות
להצטרף להליכים המשפטיים ,ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור.
 .10.7הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק ,פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על פי
כל דין לאנשים המועסקים על ידו.
 .10.8אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק ,על פי כל דין ,כלפי ענבל ו/או צד שלישי ,אלא
להוסיף עליה בלבד.
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 .11קיזוז
 .11.1ענבל תהיה רשאית לקזז מכל סכום שהיא תחוב לספק בקשר למתן השירותים המבוקשים על-פי
הסכם זה ,כל סכום קצוב אשר הספק יחויב כלפי ענבל ו/או הקרן מכל סיבה שהיא.
 .11.2בוטל ההסכם עקב הפרתו על-ידי הספק ,או בגין הצהרת שווא של הספק לגבי פרט מפרטי הצעתו
במסגרת ההליך ,או בגין שינוי שחל בפרטי הצעתו של הספק שלא הודיע עליו מיד עם קרות השינוי,
או בגין קרות אחד מן האירועים המפורטים בהסכם ,רשאית ענבל להפחית מכל תשלום ,לרבות
תמורה ,שישולם לספק בגין עבודתו עד לאותו מועד ,את סכום הנזקים שהסב הספק לענבל ,ככל
שהסב כאלה ,בהתאם לסכום שיוכח על-ידי ענבל .הפחתה כאמור יכולה להיעשות בדרך של קיזוז
או עיכבון עד למועד סיום ההליכים בתיק .לא ביצעה ענבל קיזוז או עיכבון כאמור ,יחויב הספק
בהשבת הכספים ששולמו לו וכן ישפה הספק את ענבל ו/או הקרן בגין נזקים שנגרמו עקב ביטול
ההסכם ,ככל שנגרמו כאלה ,מיד עם דרישת ענבל ,ובהתאם לסכום שתקבע.

 .12ביטוח
 .12.1הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים  /עבודות אותם הוא מספק /
מבצע עבור מדינת ישראל ו/או ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן ביחד" :המזמין") ,ככל שנהוגים
בתחום פעילותו (לדוגמה :ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח אחריות
מקצועית ,ביטוח חבות מוצר ,ביטוח עבודות קבלניות ,ביטוח משולב אחריות מקצועית  /מוצר,
ביטוחי כלי רכב  ,ביטוח צמ"ה ,ביטוח רכוש ,ביטוח סחורה בהעברה ,ביטוח נאמנות ,או כל ביטוח
אחר ,לפי העניין) ,בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על
ידו .ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה ,עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם,
וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה ,כנדרש בסעיף זה ,או לוודא כי ביטוחיו
יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.
 .12.2הספק יוודא כי בכל ביטוחיו ,המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות
קבלניות  /הקמה) ,המזמין יתווסף כמבוטח נוסף ,בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל
באותו סוג ביטוח.
 .12.3הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות  /הקמה ,המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות,
ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה ,כמבוטחים נוספים.
 .12.4הספק יוודא כי בכל ביטוחיו ,המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ,ייכלל סעיף ויתור על זכות
התחלוף  /השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
 .12.5המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות ,ללא
מידע מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות ,מעת לעת ולפי דרישה.
 .12.6אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.
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 .13יחסי מזמין – קבלן עצמאי
 .13.1מובהר ומוסכם בזאת ,כי בביצוע השירותים המבוקשים על פי הסכם זה יוגדר ויפעל הספק כקבלן
עצמאי ,ובין הספק וצוותו לבין ענבל ו/או כל גוף ציבורי ו/או ממשלתי אחר (וביחד" :המדינה"),
לא מתקיימים ולא יתקיימו בעתיד יחסי עובד ומעביד בגין ביצוע השירותים המבוקשים נשוא
הסכם זה.
 .13.2תשלומי מס הכנסה :הספק ישלם עבור עצמו את כל תשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי וכל מס,
היטל ו/או תשלום חובה אחר המגיע ו/או שיגיע על פי כל דין לכל גוף ו/או רשות ,בקשר ו/או בנוגע
למתן השירותים המבוקשים לענבל ולביצוע הסכם זה.
 .13.3הספק מצהיר ,כי ככל שנעשתה פנייה למי מטעמו ,הפנייה נעשתה בידיעתו ובהסכמתו ואין בכך
משום השתת כל אחריות ביחסי עובד -מעביד בין ענבל לבין שכיר מטעם הספק וכלל האחריות
בעניין זה ,לרבות כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה מכל סוג ומין תרבוץ לפתחו של הספק
במלואה וללא כל סייג.
 .13.4שיפוי ענבל :מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל מתחייב הספק לשפות את ענבל ו/או מי מטעמה,
עם דרישתם הראשונה ,בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מתביעה או דרישה שתוגש
נגדם ,ואשר תתבסס על קיומם כביכול של יחסי עובד – מעביד בין ענבל לבין הספק ,בקשר ו/או
בנוגע למתן השירותים המבוקשים ו/או לביצוע הסכם זה .ענבל תודיע לספק על הגשת תביעה ו/או
דרישה כאמור ותיתן לו ,ככל שהדבר יתאפשר ,אפשרות להצטרף להליכים המשפטיים ,ולהשתתף
בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור.
 .13.5היה ועל-אף האמור בסעיף זה ומסיבה כלשהי ,תוגש תביעה ע"י הספק ו/או מי מטעמו כנגד ענבל
ו/או המדינה בגין כספים וזכויות מעבר לקבוע בהסכם זה ,ובכלל זה כספים וזכויות הנובעים
מיחסי עובד מעביד ,ו/או אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת ,לרבות על ידי גוף שיפוטי ,כי הספק ו/או
מי מטעמו הינו עובד של ענבל ו/או של המדינה ,או כי הוא זכאי לזכויות כשל עובד ,או אם תחולנה
על ענבל הוצאות נוספות מעבר לא מור בהסכם זה ,הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד-מעביד
בינה לבין הספק במהלך תקופת ההתקשרות על-פי הסכם זה ,יחולו ההוראות הבאות:
.13.5.1

במקום התמורה ששולמה לספק מתחילת ההתקשרות שבין הצדדים תבוא תמורה
מופחתת (ברוטו) בשיעור של  40%מהתמורה ששולמה בפועל ,ויראו את הספק,
במקרה כזה ,כזכאי אך ורק לתמורה המופחתת (ברוטו) רטרואקטיבית ממועד תחילת
ההתקשרות שבין הצדדים (קרי ,לתמורה בת  60%מהתמורה אשר שולמה בפועל).

.13.5.2

על הספק יהיה להחזיר לענבל כל סכום ששולם ממועד תחילת ההתקשרות ואשר שולם
מעל לתמורה המופחתת (להלן" :ההפרש") ,וזאת בצמוד למדד המחירים לצרכן (לעניין
סעיף זה – "מדד הבסיס" :המדד הידוע במועד כל תשלום; "המדד החדש" :המדד
הידוע במועד ההחזר בפועל) ועם הפרשי ריבית חודשית צמודה בשיעור  4%לשנה .דינו
של ההפרש הינו גם כדין פיצוי מוסכם וקבוע מראש ושיעורו נראה לצדדים כשיעור
פיצוי סביר בגין הנזק שאותו ניתן לצפות במועד חתימת הסכם זה והוא אינו ממצה
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את זכויותיה וסעדיה שיעמדו לזכות ענבל על-פי כל דין כנגד הספק בגין הגשת תביעה
כאמור לעיל.
.13.5.3

מבלי לגורע מכל זכות העומדת לה ,ענבל תהיה רשאית לקזז סכומים עודפים אלה כנגד
כל סכום שיגיע ממנה לספק או למי שיבוא מכוחו .כמו-כן ,ענבל תהיה רשאית לקזז
מכל סכום ,כל סכום שהספק יהיה חייב לה ,לרבות ניכויי חובה חוקיים והוצאות
החלים ו/או שיחולו על ענבל כתוצאה מהסכם זה ולרבות הנזק שנגרם לחברה כתוצאה
ממתן השירותים המבוקשים והפיצוי נשוא סעיף זה.

.13.5.4

בחתימתו על הסכם זה נותן ו/או מאשר הספק הוראה בלתי חוזרת לענבל לביצוע קיזוז
כאמור לעיל ו/או תשלום מימנו לענבל.

.13.5.5

האמור בסעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו תיחשב
כהפרה יסודית של ההסכם.
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 .14העדר ניגוד עניינים ,חובת סודיות ואי הרשעה
 .14.1העדר ניגוד עניינים
 .14.1.1הספק מתחייב כי הוא יהיה אחראי על כך שכל השותפים במציע ו/או עובדי המציע וכל מי
מטעמו ימנעו מלהיות בכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים הן כלפי ענבל והן
כלפי היחידות הממשלתיות ו/או גופים אחרים לגבי כל התחומים המכוסים ו/או המטופלים
בקרן וכן יצהירו על היותם עצמאיים ,בלתי תלויים ושאינם נמצאים בניגוד עניינים (אי תלות
וניטראליות) או חשש לכך ,בעבודתם עם ענבל החל ממועד תחילת עבודתם עם ענבל.
 .14.2חובת סודיות
.14.2.1

הספק מתחייב כי הוא אחראי על כך שכל השותפים ו/או כל העובדים אצלו ומטעמו
ישמרו על סודיות גמורה ומוחלטת לרבות אי העברת מסמך או אי העברת מידע
לידיעת כל אדם שאינו מטעם או באישור המזמינה ואינו קשור למתן השירותים
המבוקשים על ידי המזמינה.

.14.2.2

הספק מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו מענבל ו/או אצל עובדיו ומי מטעמו
במסגרת התקשרות זו ,יהיה בגדר סוד מקצועי למעט מידע פומבי שפורסם ברבים,
מידע אשר גילויו אושר ע"י המזמינה בכתב; מידע שהגיע לידי הספק מידי צד שלישי,
שלא ע"י הפרת הסכם זה על ידי הספק; מידע שניתן להוכיח כי היה בידי הספק לפני
חשיפתו על ידי המזמינה ולא הושג תוך הפרה של הסכם זה או הפרת כל דין.

.14.2.3

הספק מתחייב לשמור בסוד ולהיות אחראי שכל עובדיו ישמרו בסוד ,כל ידיעה ומידע
מכל מין וסוג שהוא הנוגע ,במישרין ו/או בעקיפין ,לענבל ו/או למי מטעמה ו/או
לגופים הקשורים עמה ,שיגיעו ו/או הגיעו אליו מענבל בקשר להסכם זה ו/או למתן
השירותים המבוקשים על פיו ,ולא למסור כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל
מסמך כאמור לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל מראש ובכתב (יכונו להלן ביחד:
"המידע" או "מידע").הספק מתחייב בשמו ובשם עובדיו ,לא להעביר ,לא להודיע,
לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף ,כל מידע שיגיע אליו כאמור ,ולא
לעשות בו שימוש במשך תקופת ההתקשרות לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת
ובכל עת שהיא בעתיד אף בתום תקופת ההתקשרות.

.14.2.4

הספק מצהיר בשמו ובשם עובדיו שידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה
עלול להוות ,בין היתר ,עבירה לפי פרק ז' ,סימן ה' (סודות רשמיים) של חוק העונשין,
התשל"ז – .1977

.14.2.5

מבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין ינקוט הספק בכל אמצעי מתאים
שיש ברשותו כדי לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על ידו בקשר
לשירותים ולהסכם זה וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת
בכתב ומראש .כן יעמוד הספק בדרישות ענבל בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים
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לאלה שננקטו על ידו .במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל
יודיע על כך הספק לענבל מיד עם אירועה.
.14.2.6

"מידע" לעניין הסכם זה יכלול בין השאר :תכניות עבודה ,הסכמים ,דו"חות ,נתונים
רפואיים ורשומות רפואיות ,נתונים סטטיסטיים ,נתוני תביעות ,חשבונות ,תיקים וכל
יתר מסמכים המתייחסים למתן השירותים ,לרבות טיוטות ,העתקים וניירות עבודה,
נתונים שנאספו ,תוצרים מכל סוג ,בין שהוכנו ע"י ענבל ו/או הממשלה ו/או המרכז
הרפואי ו/או מטעמם ובין שהוכנו על-ידי הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו כאמור
לעיל ,וכן לרבות כל ידיעה שהגיעה אל הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עקב ביצוע
הסכם זה.

.14.2.7

מוסכם בזאת כי הספק לא יהיה רשאי לעשות שימוש בחומרים ככל שהם מתבססים
על מקרים ו /או מידע אשר מקורו בענבל ו /או מהמוסד הרפואי הממשלתי אלא
בכפוף לאישור מראש ובכתב ידוע לספק כי שמירת הסודיות הינה מכרעת מבחינתה
של ענבל .על הספק להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתן
במסגרת מתן השירותים ,ובכפוף לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו
לפרנסתו או לתועלתו האישית או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל,
וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן שהם ,את המידע.

.14.2.8

הספק ינקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את
התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות שמירה על סודיות המידע ושלמותו ,ובין
השאר ,לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית
או אחרת.

.14.2.9

הספק יביא לידיעת עובדיו או קבלני משנה או מי מטעמו את האמור בהתחייבות זו
לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה ולהחתים אותם על
התחייבות זו.

.14.2.10

הספק יהא אחראי כלפי המזמינה על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או
תוצאה מכל סוג ,אשר ייגרמו לה או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת
התחייבויותיו ,וזאת בין אם יהא אחראי לבדו בגין כל האמור ובין אם ביחד עם
אחרים.

.14.2.11

הספק יחזיר לידי ולחזקת המזמינה מיד לכשיתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או
חפץ שקיבל או השייך למזמינה ,שהגיע לחזקת או לידי הספק עקב מתן השירותים או
שקיבל מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהוכן עבור ענבל .כמו כן,
הספק מתחייב לא לשמור אצלו עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

.14.2.12

הספק יישא באחריות לכל נזק או פגיעה או אובדן או הפסד ,מכל סוג שהוא ,שייגרם
לענבל או לצד שלישי ,בגין מעשה או מחדל של הספק ,בזדון ,במרמה ,ברשלנות
וכיוצ"ב ,למעט אחריות בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ,בקשר עם ביצוע
השירותים הניתנים על-פי הסכם זה ,על ידו ,או על-ידי עובדיו ,או על-ידי מי מטעמו.
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.14.2.13

על הספק יחולו כל ההוצאות שייגרמו ,אם ייגרמו ,לענבל ו/או המדינה ו/או לצד
שלישי כלשהו ,כתוצאה ממעשי הספק ,עובדיו ,שליחיו וכל מי שבא מטעמו ו/או
ממחדל כאמור ,למעט אחריות בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ,והוא מתחייב
לשפות את ענבל ו/או הממשלה לפי דרישתם הראשונה ,בעבור כל תביעה ו/או דרישה
ו/או הוצאה ו/או נזק שנגרמו להם ו/או לצד שלישי.

 .14.3אי הרשעה
הספק מתחייב בשמו ובשם עובדיו כי כל השותפים במשרדו ו/או עובדי משרדו ו/או מי
מטעמו לא הורשעו בעבירה פלילית למעט עבירות תעבורה או שחלפה תקופת ההתיישנות
לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א –  1981וכן כי לא תלוי ועומד נגד מי
מהם כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות לעיל ,ולא מתנהלת נגדם חקירה בגין עבירה
מעבירות אלה למעט בעבירות תעבורה ,ובמידה וכן ידווח על כך או סמוך לאחר קרותם.

 .15איסור הסבת זכויות
 .15.1מוסכם בזה במפורש ובמודגש כי הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכויותיו
ו/או חובותיו על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן לאחר/ים ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא
ובכפוף להסכמת ענבל בכתב ומראש.
 .15.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק אינו רשאי למסור לאחר/ים את ביצוע השירותים המבוקשים
ו/או כל חלק מהם ,ו/או למסור לאחר/ים כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים
המבוקשים.
 .15.3מוסכם בזה במפורש ובמודגש כי בכל מקרה בו תסכים ענבל (ככל שתסכים  -לפי שיקול דעתה) ,כי
במתן השירותים המבוקשים ו/או כל חלק מהם ,ייעזר הספק באדם אחר מטעמו (לרבות כוח עזר
כלשהו) ,תותנה הסכמתה של ענבל הן באישור זהותו ,בכתב ומראש ,של אותו אדם וכן בכך שכל
אדם כאמור יוחתם ,מראש ובכתב ,על התחייבות לסודיות וכן על התחייבויות נוספות כאמור
בהסכם זה.
 .15.4אחריות הספק  -למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הספק כלפי
ענבל למתן השירותים המבוקשים ולביצוע כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה.

 .16בעלות וזכויות יוצרים על הנתונים והתוצרים
 .16.1מוסכם בזאת ,כי כל הזכויות ,וכל זכויות הקניין הרוחני ,לרבות זכויות היוצרים ,כפי שהן קבועות
היום או כפי שתהיינה קבועות בעתיד ,בישראל ,בכל מקום אחר בעולם ,ולתקופה בלתי מוגבלת,
וכל זכות קניינית או זכות אחרת ,בכל הנתונים ,התוצרים והמסמכים שיאספו ,ייקלטו ,יוכנו ,או
יופקו במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה ,או בקשר אליו ,על כל מרכיביהם (להלן" :תוצרי
השירות") הינן קניינה הבלעדי והמוחלט של ענבל ,ללא כל תמורה נוספת לזו הנקובה בהסכם זה.
ענבל תהא רשאית לעשות בכל תוצרי השירות כל שימוש שתמצא לנכון ,לרבות כל שינוי ,הכנסת
תוספות ,השלמות או עריכה מחדש ,פרסומם או העברתם לאחר ,ולנהוג בהם מנהג בעלים,
בתקופת מתן השירותים המבוקשים או לאחריה.
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 .16.2לספק לא תהא 'זכות מוסרית' בו ,וכל שימוש או שינוי כאמור אינו מהווה פגיעה ב'זכות מוסרית'.
 .16.3למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי בעת כל שימוש כאמור שייעשה בתוצרי השירות ,על ידי ענבל,
בכל הקשר שהוא ,לא תהא כל חובה שהיא לציין את שם הספק או מי מטעמו ,בהקשר לחומר
האמור.
 .16.4הספק מוותר על כל זכות תביעה בקשר לתוצרי השירות ,ומצהיר על אישורו לכל שימוש שתעשה
ענבל בחומר זה.
 .16.5מוסכם בזאת ,כי הספק אינו רשאי לעשות שימוש מכל סוג שהוא בתוצרי השירות ו/או בכל חומר
ו/או ידיעה שנתקבלה כתוצאה מהתקשרות זו ,כולם או חלקם ,בין בעצמו ,בין באמצעות אחרים,
שלא למטרות ביצוע ההסכם ,בלא לקבל היתר מראש ובכתב על כך מענבל ובתנאים שייקבעו על
ידו וזאת ללא הגבלת זמן.
 .16.6מודגש בזאת ,כי תוצרי השירות הינם רכוש של ענבל והספק לא יהא רשאי לעכבם תחת ידיו ,אף
אם יגיעו לו לטענתו תשלומים מאת ענבל ,והוא מוותר על כל זכות עיכבון זו.
 .16.7מיד עם סיום תקופת ההתקשרות ,או בכל מקרה של ביטול ההסכם או בכל מקרה בו נציג ענבל
ידרוש זאת ,ימסור הספק לאלתר לידי נציג ענבל כל חומר כאמור ,גם אם נוצר על ידו או נמסר
לידיו ,ללא כל סייג.
 .16.8בהסכמים שיחתום הספק עם עובדיו ,לרבות עובדי קבלן מטעמו או נותני שירותים ,יבטיח עמידה
בחובה המפורטת בכל הנאמר בסעיף זה ,ויכולתם של אותם עובדים לעמוד בתנאי הסעיף .הסכמים
אלה יהוו וויתור מפורש על כל זכות של אותם עובדים או נותני שירותים על זכויות בתוצרים
האמורים שהוכנו או הופקו במסגרת ביצוע הסכם זה ,או בקשר אליו.
 .16.9כל החומרים שנוצרו ע"י הספק ואשר אין להם קשר למתן השירותים המבוקשים או שנוצרו לפני
מתן השירותים המבוקשים לענבל ונעשה בהם שימוש לצורך מתן השירותים המבוקשים לענבל
יהיו בבלעדיות מלאה של הספק ובלבד שאינם נוצרו או הותאמו או פותחו עבור ענבל.

 .17סטייה או ויתור
 .17.1סטייה מתנאי ההסכם  -הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת
מקרים ,לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.
 .17.2ויתור על זכויות  -לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו
על פי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.
 .17.3חתימת הצדדים  -כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם
נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה
בדרך האמורה.
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 .18שונות
 .18.1מסמכי ההסכם  -מוסכם בין הצדדים ,כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה
ביניהם במלואו ,וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים
והתחייבויות ,בכתב או בע"פ ,שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
יובהר כי לגבי ספקים שעובדים כיום עם ענבל ושיש עמם הסכם ו/או התחייבויות קודמות ,הסכם
זה יחליף וישקף נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי הצדדים לא יהיו קשורים
בהסכם ו/או התחייבות קודמת ,באם קיימים .הסכם זה יחליף כל התקשרות קודמת עם הספק
והוא זה בלבד שיגדיר את ההתקשרות בין הצדדים.
 .18.2מוסכם על הצדדים ,כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהא תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם
על-ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.
 .18.3הספק לא יציג כלפי כל גורם שהוא את פעילותו על-פי הסכם זה כפעילות ענבל ,ולא יציג עצמו
כסוכן ,שלוח או נציג ענבל ,אלא בהתאם לאישור בכתב ומראש של נציג ענבל .הספק לא ייעשה
שימוש בתוארו או בתפקידו על-פי הסכם זה שלא במסגרת פעילותו על-פי הסכם זה והנובעת ממנו,
וזאת למעט שמוטלת עליו חובה על פי דין לעשות כן.
 .18.4נציג ענבל  -נציג ענבל לצורך הסכם זה הינה סמנכ"ל ביטוח בענבל ו/או מי מטעמה.
 .18.5משלוח הודעות  -משלוח הודעות וכל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין
בכותרת להסכם זה לעיל תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת ,או בתום 72
שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר ,המוקדם מבין השניים.
 .18.6סמכות שיפוט  -הסמכות המקומית בכל הקשור והנוגע להסכם זה הינה אך ורק בבתי המשפט
בעלי הסמכות העניינית באזור המרכז ו/או תל-אביב-יפו.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
תאריך( :ימולא על ידי ענבל) ___________________
ענבל:

הספק:
________________________________________
חותמת הספק וחתימת מורשה החתימה מטעמו

______________ __________________
שם מלא

תפקיד מורשה החתימה

______________ __________________
שם מלא

תפקיד מורשה החתימה

שם המציע_______________ :

___________________________
חותמת ענבל וחתימת מורשה החתימה מטעמה

_____________

_____________

שם מלא

תפקיד מורשה החתימה

_____________

_____________

שם מלא

תפקיד מורשה החתימה

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :
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נספח ב'  -הצעת המחיר (תצורף במעטפה נפרדת) – נוסח עדכני

אני הח"מ ,________________ ,ת.ז/.ח.פ( ____________ .להלן" :המציע") ,מתכבד בזה להגיש הצעת
מחיר במסגרת הגשת הצעה בהליך למרכזי סימולציות רפואיות לתכנון וביצוע סדנאות עבור היחידה לניהול
סיכונים ברפואה ,הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ,בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ ,הליך מס' 16/2021
(להלן" :ההליך").
המציע נדרש להגיש הצעת מחיר כמפורט במתווה שלהלן:

.1

יום סדנא א' אשר אלו מרכיביו :
 עד  20משתתפים (עם אפשרות לפצל לעד ארבע תתי-קבוצות).
 אורך יום האימון – כ 7 -שעות
 צילום התרחישים
 דיון מבוסס תרחישים מצולמים
 מנחה קבוצות אחד שהינו מומחה בתקשורת מטעם מרכז הסימולציה
 מומחה תוכן מתאים -אחד.
 מערכת לצפייה בתרחישים בזמן אמת.

פירוט

הצעת מחיר ליום סדנא א' אשר
מתקיים במרכז הסימולציה (לא כולל
מע"מ)

הצעת מחיר ליום סדנא א' אשר מתקיים
במרכז הרפואי בו ניתנת ההכשרה (לא
במרכז הסימולציה)  -לא כולל מע"מ

משקל 40% -

משקל 40% -

הכולל
סדנא
יום
מבוססת
סימולציה
עד ארבעה
שחקנים
שחקנים
משקל – 40%
סדנא
יום
סימולציה
סימולטור

הכולל
מבוססת

משקל – 20%
יום סדנא הכולל מודל
משולב מבוסס עד ארבעה
שחקנים וכן סימולטור
משקל – 40%
חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
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הצעת המחיר ליום סדנא א' ,כמפורט לעיל ,תכלול את כל העלויות הנלוות של מרכז הסימולציה לרבות נסיעות,
ביטול זמן ,שכר מרצים ,כיבוד קל* ועוד).
*כיבוד קל יינתן כשהסדנאות מתקיימות במרכז הסימולציה בלבד ויכלול עמדת קפה ,מים קרים וכריכים
בסיסיים ו/או מאפים;

 .1.1עבור פיתוח סדנא חדשה ישולם תעריף שעתי של  150ש"ח ולא יותר מ 30 -שעות.
 .1.2עבור התאמת סדנא קיימת לצרכי ענבל ישולם תעריף שעתי של  ₪ 150ולא יותר מ 10 -שעות.
 .1.3לענבל שמורה הזכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לאשר חריגה מהשעות כמפורט בסעיפים  1.1ו1.2 -
לעיל וזאת בנסיבות חריגות בלבד.

.2

יום סדנא מקוצר – יום סדנא ב' אשר אלו מרכיביו :
 מודל סימולציה רב משתתפים.
 אורך הפעילות עד  3שעות
 2 שחקנים
 מצלמה וצילום התרחישים
 דיון מבוסס תרחישים מצולמים
 מנחה קבוצות מומחה בתקשורת מטעם מרכז הסימולציה.

פירוט

הצעת מחיר ליום סדנא ב' שיתקיים במקום
ההכשרה לא כולל מע"מ – משקל של 20%

שילוב סימולציה בכנס מקצועי או הכשרה
שתתקיים במרכז הארץ

הצעת המחיר ליום סדנא ב' כמפורט לעיל ,ת כלול את כל העלויות הנלוות של מרכז הסימולציה (לרבות :נסיעות,
ביטול זמן ,וכד').
 המחירים אינם כוללים מע"מ.
" התמורה תשולם לספק בתנאי שוטף  30 +מיום ביצוע הסדנא.
 במקרים בהם יהיו שינויים ברכיבים השונים כגון מדריכים נוספים ,הארכת שעות הפעילות ,הגדלת מס' שחקנים
וכיו"ב  -ייקבע תמחור מתאים לסדנא אשר יאושר מראש על ידי המזמינה ,בתיאום עם הספק ,לפני ביצוע הסדנא.
 המחירים כוללים את כלל השירותים האמורים במסמכי ההליך על נספחיו לרבות כל הוצאה נלווית כגון אך לא רק:
הוצאות נסיעה ,ביטול זמן ,הוצאות משרד ,הוצאות הדפסה ,טלפוניה ,הוצאות עבור כיבוד קל כמפורט לעיל ,שכר
עבור השחקנים/מומחה התוכן וכל הוצאה אחרת ,תהא אשר תהא ,הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למתן השירותים
המבוקשים ואני מודע כי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת ו/או עודפת ,בשום מקרה מענבל חברה לביטוח בע"מ
ו/או מי מטעמה.

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
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 המחירים ליום סדנא המפורטים בטבלאות לעיל יהיו צמודים לשינויי במדד בין המדד היסודי למדד הידוע ביום
 ,01.01.2024ומדי  24חודשים לאחר מכן .המדד היסודי הוא המדד הידוע לתאריך .01.08.2021
 המונח "מדד" משמעו מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי כל גוף או מוסד רשמי אחר ,או כל מדד רשמי אחר שיבוא
במקומו".

ולראיה באתי על החתום:

____________________
תאריך

__________________
שם וחתימת המציע
אישור

אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

שם המציע_______________ :

_______________
חתימת עורך-הדין

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :
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