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אספקה של חלקי חילוף מקוריים ותחליפיים  שירותי למתן הזמנה
 ענבל עבור לביטוחי הממשלה הפנימית בקרן המכוסים הרכב לכלי

 מ"בע לביטוח חברה

 
 01/2017 מכרז מס':

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

בע"מ. המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש, מלא או חלקי, לכל 

המכרז כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומכוון לשני  מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה.

 .המינים
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  8עמוד .........................................................השירותים המבוקשים................-2פרק   
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 14.עמוד ...................................... ההזוכ המות המידה ומשקולות לבחירת ההצעא - 6ק פר 
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 נספחים

 23-38...עמ' .......................................................................... 1-9טפסים  –נספח א' להזמנה 
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 מבוא -1פרק 

 כללי .1.1

מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי  (,"ענבל" ו/או "המזמינה"ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן:  .1.1.1

 עמה להתקשרות(, פונה בזאת לקבלת הצעות "הקרן הפנימית" ו/או "הקרן"ממשלת ישראל )להלן: 

 הפנימית בקרן המכוסים הרכב ותחליפיים לכלי מקוריים חילוף חלקי לאספקת םמתן שירותילשם 

אחריות כפי שיפורטו הוזאת בהיקף ובגבולות  אשר ניזוקו בתאונות דרכים ("החלפים"להלן: )

 . במסמכי הזמנה זו

ענבל הינה חברה ממשלתית, בבעלות מלאה של ממשלת ישראל ובין שאר עיסוקיה מנהלת את הקרן  .1.1.2

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

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

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

הממשלה ומשמשת כזרוע ביצועית של  יטתהוהגופים שבשלפיננסים שונים עבור ממשלת ישראל 

 טוחיות ופיננסיות.  יבמגוון פעילויות ב

המכוסים בקרן הפנימית לכלי הרכב חילוף חלקי אספקת עבור פונה לקבלת הצעות המזמינה  .1.1.3

בשלב מאוחר  זוכההמציע הלמזמינה שמורה הזכות להתנהל עם  .בלבד דרכים תאונותבגין כאמור, 

ו/או   בגין אספקת חלקי חילוף עבור כלי הרכב המכוסים בקרן שלא ניזוקו בתאונות דרכיםגם יותר 

בכפוף  המכוסים בקרן הפנימית, כלי רכבבאחריות נגרמו בתאונות דרכים ש שניזוקועבור רכבי צד ג'  

 הבלעדי של המזמינה. ושיקול דעתה  של המציע הזוכה לאישורו

  הגדרות .1.2
 בהזמנה זו:להלן מונחים מרכזיים 

 
     

  מציע
 

  .ותחליפייםחלקי חילוף מקוריים  המספקת אישיות משפטית

 
 חלקי
 /חלפיםחילוף

 
 

 
 מעבים, מצננים חלקים מכניים פנסים, ,חשמל חלקי, מעטפת חלקי: לרכב חילוף חלקי

 לכלי הרכבהמשמשים לתיקון נזקי תאונות דרכים  וכל חלק אחר המיועד לרכב מנועי
מוצרי תעבורה העומדים בדרישות איכות כ המלאות הדרישות על עוניםהו הממשלתיים

ב לחוק ההגבלים העסקיים, 50והתאמה, כמשמעות מונח זה בצו שפורסם לפי סעיף 
 .1988-תשמ"ח

 
 מקורי חילוף חלק

 
 
 
 
 

 
/או ו בסימן ידו על ומסומן עבורו או המקורי הרכב יצרן"י ע המיוצר חדש חילוף חלק

 ספקים בידי המקורי החלק של אספקתוהניתן לזיהוי בקטלוג יצרן הרכב ואשר  מספר
 .לטיבו הרכב יצרן מאחריות גורעת אינה משניים

 
 חילוף חלק

 /חליפיתחליפי

 
לחלק חילוף מקורי במידותיו  באופן מלא ומושלם התואם מקורי שאינו חדש חילוף חלק

 לצורך זה. יצא"פ כל תקן שהוצא או ע ובתכונותיו

 
חילוף  חלק

 משומש
 
 

 
ומתאים להרכבה  אשר פורק מכלי רכב אחר זהה לחלוטין לחלק המקורי תקין חילוף חלק

 .לצורך זה יצאוהכל ע"פ כל תקן שהוצא או  מסוגו דומהולשימוש בכלי רכב 
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 לחלקי מחירון
 מקוריים חילוף

 

 
 שהוא כפי ,הנקבע ע"י יבואן הרכב הרשמי בישראל החלפים המקוריים מחירוןמ נגזרת

לפים המייצר ח ממפעל או מחירון אחר רשמי יבואן/או ו היבואן"י ע לעת מעת מתפרסם
לפי המחירון הנמוך מבניהם המתפרסמים במערכות  מקוריים. המחיר שייקבע הוא

 .בשוק המקובלותבקרה על שעתונים וחלפים  המבצעות

 
 מעטפת חלקי

 
 

 
 פגושים, תומרא :רק לא אך כגון לוויםהנמרכב הרכב על חלקיהם ואביזריהם  חלקי

 ,פנימית בטנה ,גומיות ,גג ,מנוע מכסה ,מטען תא מכסהכנפיים,  ,דלתות ,ותומכיהם
 ,אבנים/ , מגני גחון אויר כונסי, גלגלים חישוקי ,יצרן סמלי, נוי תוצלח , ספויילר, מנעולים

 '.ווכ צירים ,אור מחזיר
, חוהכ העברת מערכת"ל, תה, המנוע של ופעילותם םבתקינות הקשורים החלפים כל מכניים חלפים

 .הרכב למרכב אלו מערכות המחברים החלקים כולל( ואחורי)קדמי  מתלים

 
 חשמליים חלפים

 
 ,מנוע מחשב: כגון חשמלי מתח דרוש הפעלתם צורךשל ברכב המורכבים חלקים

 .'וכו מאווררים
            

 ענבל/ המזמינה  
 
 .מ"בע לביטוח חברהענבל  

 
 הפנימיתהקרן  

  
 .ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן

 
 ענבל בקר

 
 .במוסך הנזק תיקון אופן ועל הנזק הערכת חות"דו על בקרה יבצע אשר ענבל של נציג/עובד

 
 פריסה ארצית 

 
 לרבות הדרום אזור: הבאים האזורים לרבות, הארץ אזורי בכל מלא שירות מתן יכולת
 .המרכז אזור, וסביבתה ירושלים, הצפון, השפלה אזור, השרון אזור, אילת
 בין אם בזכות עצמו ובין אם באמצעות קבלן משנה מטעמו.  זה לעניין

/ שירות ניידת
 חלוקה רכב

 
 .מלאה ארצית בפריסה המוזמנים חילוף חלקי לחלוקת המיועד רכב

 
 המכרזיםוועדת  

 
 .ענבל של המכרזים וועדת

 
 ענבלאתר   

  
 .מכרזים לשונית תחת www.inbal.co.il ענבל של הרשמי האינטרנט אתר

 
/ההזמנה ההזמנה

 הצעות להציע

 
 .נספחיה כל על זו הזמנה מסמכי

 
 יםהמציע/ 

 ים/הזוכה

 
' ג כנספח ב"המצ סכםה על עמו חתמה וענבל זה בהליך זכייה הודעת קיבל אשר מציע

 .  להזמנה

 
 השירותים

 המבוקשים

 
 2 בפרקו נספחיה על זו בהזמנה כמפורט הזוכה המציע ידי על שיסופקו השירותים מכלול

 .להזמנה
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 מכוסות יחידות

 בקרן

 
 כל או/ו הפנימית בקרן מטופלות או/ו בביטוח עצמי בקרן הפנימית מכוסות אשר יחידות

לרבות משטרת ישראל, שב"ס  המבוקשים השירותים את העניקל תרצה ענבל לו אחר גוף
 ויחידות הממשלה השונות.

 
 המדינה

 
 .ישראל מדינת

 
 מקצועי אחראי

על ביצוע הסכם 
ההתקשרות 

 ענבל מטעם

 
 פרטוק, מנהלת אגף תביעות רכב ורכוש ו/או מי מטעמה. –גב' אודליה הנגבי 

 
 ההליך על אחראי

מטעם  המכרזי
 ענבל

 
 .ומכרזים רכש אגף, אלון שירה"ד עו

 

 

 :מכרזללוח זמנים  .1.3

 

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

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

 

 תקופת ההתקשרות .1.4

 אשר תחל( דשיםוח עשרים וארבעהחודשים ) 24 תקופה שלההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה ל .1.4.1

 "(.תקופת ההתקשרותעל ידי הצדדים )להלן: " הסכםבמועד חתימת ה

לתקופה של  ההתקשרותלהאריך את , אך לא חייבת, ענבל רשאית הארכת תקופת ההתקשרות: .1.4.2

הבלעדי  דעתה לשיקול בכפוף, מלא או חלקי חודשים בכל פעם, באופן 12חודשים נוספים,  36עד 

ימים לפני תום  15על רצונה להאריך את ההתקשרות, בכתב  ספקהודעה למתן צרכיה וזאת ע"י לו

 הפעילות התאריך

 מועד פרסום ההליך , י' בניסן תשע"ז06/04/2017

, כז' בניסן תשע"ז בשעה 23/04/2017
14:00 

 ענבל - 4בחדר ישיבות קומה 

 מועד מפגש המציעים
  , כ"ד בניסן 20/04/2017*אישור השתתפות במפגש זה יש לשלוח עד ליום 

 .m0117@inbal.co.il תשע"ז לדוא"ל:       
 *יובהר כי ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה מהווה תנאי 

 להגשת ההצעה.      
 14:00, ל' בניסן תשע"ז בשעה 26/04/2017

 

 מועד אחרון לשאלות הבהרה     

 אחרון לתשובות ענבל על שאלות ההבהרה מועד , י"א באייר תשע"ז07/05/2017
 צעותההגשת התחילת מועד  , י"ב באייר תשע"ז08/05/2017
, ט"ו באייר תשע"ז בשעה 11/05/2017

14:00 
 מועד אחרון להגשת ההצעות

מים מהמועד האחרון להגשת י 180
האופציה להארכת  למזמינה ההצעות.

 .םימים נוספי 90תוקף ההצעה למשך 

 תוקף ההצעה 

mailto:m0117@inbal.co.il
mailto:m0117@inbal.co.il
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המוארכת  ההתקשרות"(. בתקופת תקופת ההתקשרות המוארכתכאמור )להלן: " הסכםתקופת ה

 בשינויים המחויבים. ההסכם על נספחיו,יחולו על הצדדים כל הוראות 

 

 ומפגש מציעים מכרזרסום מסמכי הפ .1.5

במידה תחת לשונית: מכרזים.  www.inbal.co.il בכתובת  ענבל מסמכי המכרז יפורסמו באתר .1.5.1

ויהיו עדכוני מועדים ו/או הבהרות ו/או תיקונים במסגרת המכרז, יפורסמו השינויים באתר ענבל 

 .ורק אלו יחייבו משפטית את ענבלבלבד 

ובכל שלב משלבי המכרז, להיכנס לאתר ענבל ולהתעדכן  על המציע חלה חובה, טרם הגשת הצעתו .1.5.2

אשר יחייבו משפטית את המציע. מציע שלא , דבר השינויים, ההבהרות והעדכוניםבאופן שוטף ב

צעתו העלולה יגיש את הצעתו בהתאם לשינויים, ההבהרות והעדכונים, במידה ואכן פורסמו, 

 להיפסל.

יתקיים מפגש מציעים והדרכה למילוי ההצעה  14:00 , כ"ז בניסן תשע"ז בשעה23/04/2017ביום  .1.5.3

ה להיות נוכח במפגש זה בכדי להגיש . המזמינה מבהירה כי אין חוב(4)קומה  במשרדי המזמינה

 אולם מומלץ להגיע למפגש זה לאור מורכבותו של ההליך.את ההצעה 

לדוא"ל:  , כ"ד בניסן תשע"ז20/04/2017אישור השתתפות במפגש זה יש לשלוח עד ליום  .1.5.4

m0117@inbal.co.il.  

 הקשר תשא .1.6

הדואר כתובת במכרזים, ו רכש מאגף, שירה אלון"ד עו ההינהקשר מטעם ענבל בכל הקשור למכרז זה  תשא           

הקשר בכתב בלבד באמצעות   שתלא שלחוכל הפניות בגין הזמנה זו י . m0117@inbal.co.il אלקטרוני:ה

 המייל. על המציע חלה החובה לוודא קבלת פנייתו בענבל.

 נוהל העברת שאלות ובירורים .1.7

, ל' בניסן תשע"ז 26/04/2017ליום הקשר כאמור לעיל וזאת עד  שתלאשאלות המציעים תוגשנה בכתב בלבד            

, י"א 07/05/2017ביום  במכתב הבהרות באתר ענבל יפורסמו לשאלות ההבהרהתשובות  .14:00בשעה 

 . רק תשובות בכתב באתר ענבל תחייבנה משפטית את הצדדים.באייר תשע"ז

 מסירת ההצעות .1.8

, אל תיבת המכרזים בלבד, כמוגדר להלן, במעטפה סגורה במסירה ידנית יש למסור את ההצעות .1.8.1

החל בה, קריית שדה התעופה, רחוב הערבמשרדי המזמינה בבית ענבל המצויה בקומת הכניסה 

 14:00בשעה  ,, ט"ו באייר תשע"ז11/05/2017 עד ליום, י"ב באייר תשע"ז ו08/05/2017מיום 

ובהר כי הצעה שתישלח או תימסר בכל דרך אחרת, י(. "המועד האחרון להגשת ההצעות")להלן: 

 . תיפסל על הסף ולא תידון ,תיבת המכרזיםבמסירה ידנית לשלא 

 מעטפות כדלקמן: 3את הצעתו באמצעות מציע יגיש  .1.8.2

' מס פומבי מכרז"על גבה יציין המציע את שמו המלא, וכן ירשום עליה:  - 1מעטפה מס'  .1.8.2.1

מסמכי המכרז" במעטפה  – 1מעטפה מס'  אספקת חלקי חילוף שירותי למתן - 01/2017

 .זו יכניס המציע העתק אחד מכל המסמכים 

' מס פומבי מכרז: " את שמו המלא וכן ירשום עליהמציע על גבה יציין ה - 2מעטפה מס'  .1.8.2.2

הצעה כספית" במעטפה  - 2מעטפה מס'  - אספקת חלקי חילוף שירותי למתן -01/2017

כאמור בנספח  זו יכניס המציע עותק אחד של הצעתו הכספית על גבי טופס הצעת המחיר

 . הטבלה כאשר הינה מודפסת וחתומה -ב'

mailto:m0117@inbal.co.il
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 שירותי למתן - 01/2017' מס פומבי מכרז: "המציעעל גבה ירשום  – 3מעטפה מס'  .1.8.2.3

הזמנה להציע הצעות" במעטפה זו יכניס המציע את מעטפה מס'  - אספקת חלקי חילוף

 .2ואת מעטפה מס'  1

ובהתאם לכך מובהר כי  לשאר מסמכי המכרזהפרדה שבין ההצעה הכספית לתשומת לב המציע                 

נתונים כספיים כלשהם, לרבות העתקים או צילומים של טופס ההצעה  1אין לכלול במעטפה מס' 

  הכספית, או כל חלק ממנו.

לא תתקבלנה יודגש כי הצעות אשר לא תגענה לתיבת המכרזים עד למועד והשעה שנקבעו לעיל,  .1.8.3

)להלן:  1993-חובת המכרזים, התשנ"ג )ב( לתקנות20בהתאם להוראות תקנת משנה ולא תידונה 

 "התקנות"(.

ביעה המציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או ת .ומכאן חשיבותה סוגיה זו לא ניתנת לערעור              

, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של ענבל בעניין זה ו/או כתוצאה ו/או דרישה מכל מין וסוג

 סמכות כאמור. המהשלכותיה של הפעלת 

 

 תוקף ההצעה .1.9

ימים נוספים אם חברת ענבל תודיע  90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, או  180תוקף ההצעה הינו            

 על הארכת המועד מראש ובכתב.

 ת ביצועערבו .1.10

 ערבות לענבל להמציא יתבקש (הסכםהזכייה בלבד וכתנאי לחתימת ה )לאחר הודעת הזוכה המציע

 ההתקשרות חוזה פי על התחייבויותיו להבטחת( שקלים חדשים אלף יםימאת) ₪ 200,000 סך על בנקאית

 . בו לאמור בהתאם ויהיה ההתקשרות הסכםל 'ג כנספח מצורף הביצוע ערבות נוסח. ומסמכי המכרז

 

 מספר המציעים הזוכים הדרוש .1.11

 לסוגי  לפים יספק את הח כאשר כל מציע זוכה בהליך זה מציעים 2בכוונת ענבל להתקשר עם  1.11.1

 להם נתן את ההנחה הגבוהה ביותר. יצרנים               

 , על בהליך זה מציעים 2בכוונת ענבל להתקשר עם כאמור לעיל, כי  1.11.1על אף האמור בסעיף  1.11.2

 הזמנה זו יחולו התנאים הבאים:              

 מציע זוכה יחיד 1.11.2.1

הציע את ההנחות הגבוהות ביותר  הגיש הצעתו במסגרת הזמנה זו ו/או במידה ומציע אחד (1

 כנספחכאמור בטבלה המצורפת  רשימהמכמות כלי הרכב המופיעים ב או יותר %58עבור 

, רשאית ענבל, אך אינה חייבת, לבחור (, בהתאמה"הטבלה" -ו "יחיד מציע"להלן: ) 'ב

 (. "יחיד זוכה"מציע במכרז )ולהלן: יחיד כזוכה הנ"ל במציע 

שונתה מצבת כלי הרכב במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה עם מציע זוכה,  (2

רשאית המזמינה, אך אינה חייבת, לערוך מו"מ בעניין תמחור השירותים המבוקשים 

המציע הזוכה היחיד או המציעים הזוכים או עם החדשים עם  בקשר עם היצרנים

המציעים שתראה לנכון, לרבות התמחרות גלויה, עם לחילופין, לבצע מו"מ, בכל דרך 

המציע הזוכה היחיד ו/או עם כל מציע מרשימת המציעים שהגישו הצעתם הזוכים או 

 למכרז זה כולם ו/או חלקם והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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 שוויון בין ספקים 1.11.2.2

  המציעים הזוכים במכרז,  2על ידי  יצרןהיה וניתנה הנחה השווה בערכה ל  1.11.2.2.1

   לענבל שמורה הזכות, אך אינה חייבת, לקבל אספקת השירותים                   

   ספק אשר הינו מציע זוכה ואשר זכה בפחותהמ זה יצרןהמבוקשים עבור                   

   ולהכריז עליו כספק  בטבלהכאמור  פחות כלי רכבו/או יצרנים סוגי                   

 . יצרןשל אותו ה החלפים                  

                      דרך ההחלטה, דרך החישוב ודרך הודעת הזכייה/דחייה תעשה בהתאם   1.11.2.2.2

 להחלטת וועדת המכרזים ולמציע לא תעמוד כל זכות ו/או עילה ו/או טענה  

 בעניין זה.                   

 ביטול זכייה  1.11.2.3

ו/או מכל  שינוי מהותי הרכב של ענבלו/או שונתה מצבת  בוטלה זכייתו של מציע זוכה

 לעשות כל אלה:  , אך אינה חייבת,למזמינה שמורה הזכות, סיבה אחרת

 לא אשר  ,("חלופי זוכה"מציע )ולהלן:  שהשתתף בהליךנוסף לפנות למציע  1.11.2.3.1

 לשם להתקשר עמו ובכפוף להסכמתו,  נכלל בין המציעים הזוכים בהליך                   

מתן השירותים המבוקשים. יובהר כי במקרים אלו תפנה ענבל אל המציע                    

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

וועדת המכרזים לפעול כאמור  האמור, אין באמור משום התחייבות של

 לפנות למציעים אחרים שעמדו בתנאי בנוסףולענבל שמורה הזכות  לעיל

, לפי צרכיה ולשם הגשמת מטרותיה הסף והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי

 כחברה ממשלתית. 

 בהתאם עם המציעים הזוכים או עם המציע הזוכה היחיד לנהל משא ומתן  1.11.2.3.2

 קשר עם מכרז זה ו/או השינויים שיתקבלו. ב צרכי ענבלל

                    אספקת לשם גורם כל עם תקשרלה, חלופי זוכה מציע על להכרזה עד 1.11.2.3.3

 המבוקשים.  השירותים

 

בממוצע.  ₪ 5,000,000 -כשילמה ענבל לשני ספקים זוכים  2015-2016בין השנים  – הערכת שווי התקשרות 1.12

 כלשהו והנתונים מובאים לצרכי הערכה בלבד. סכום יובהר כי ענבל אינה מתחייבת לתשלום 

 קבלני משנה 1.13

   לא רשאי לעשות מובהר כי לטובת עמידה בתנאי הסף ו/או בכל תנאי הקשור במכרז זה, המציע  1.13.1

 . 3.1.4שימוש בקבלני משנה, למעט הוכחת עמידתו בסעיף               

המציע הזוכה יוכל להיעזר בקבלני משנה ו/או בכל אדם אחר לצרכי עמידה בתנאי ההסכם,  1.13.2

ב של ענבל ובכפוף לחתימת קבלן המשנה ו/או כל אדם אחר מטעמו אך ורק באישור מראש ובכת

מטעם המציע הזוכה על התחייבות לסודיות וכן על התחייבויות נוספות כאמור בהזמנה זו על 

 נספחיה.

 מובהר כי מציע יכול לעשות שימוש בקבלן משנה, בין היתר לשם העניינים הבאים: 1.13.3

 הוכחת עמידתו בפריסה ארצית. 1.13.3.1

 המספקים את חלקי החילוף )ניידות(. הצגת ניידות חלוקה  1.13.3.2

כאמור לעיל, באמצעות קבלני  1.13.3.2, 1.13.3.1המעוניין להוכיח עמידתו כאמור בסעיפים 

 .'א בנספח 3טופס משנה, ימלא ויגיש את 
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 המבוקשים השירותים הגדרת - 2פרק 

 

 במפרט להלן:ל האמור כהשירותים המבוקשים יכללו במצטבר את  ,בכפוף לצרכי המזמינה .2

 

 כללי 2.1

לכלי רכב המכוסים בקרן הפנימית כמוגדר קי חילוף מקוריים ותחליפיים חל יספק הספק 2.1.1

 .("חלפים" ,חלקי חילוף"")להלן:   ההזמנהלמסמכי  1.2בסעיף 

 בהתאם לצרכיה של ענבל. לעת, מעת דרישה פ"עאספקת החלפים תהיה  2.1.2

, בתנאים ובמועדים זובמסמכי הזמנה  כאמורמלאה  ארצית בפריסה יינתן השירות 2.1.3

 . על נספחיה בהזמנה זוהמופיעים 

ם יהא מקורי, או מובהר בזאת כי בחירת סוג החלק המוזמן, לרבות הא ,למען הסר ספק 2.1.4

הספק יהא חייב תה הבלעדי של ענבל או מי מטעמה. , נתונה לשיקול דעתחליפי או משומש

למלא אחר תנאי ההזמנה, למעט אם קיבל מראש אישור בקר ענבל ו/או שמאי מטעם ענבל 

יובהר כי ענבל שומרת לעצמה את הזכות לרכוש  בכתב לאספקת סוג חלק שונה מהמוזמן.

 חלפים משומשים מספק החלפים אך הספק אינו מתחייב לספקם.

נדירים בלבד  במקרים בהם שימוש יעשה כי יובהר משומשיםה החלפים לעניין 2.1.4.1

במקרה הצורך ובהתאם לשיקול דעת כאשר תאשר ענבל שימוש בחלפים משומשים 

 . מטעם ענבל שמאיבקר ענבל ו/או 

. במקרה קזמין גם חלקי חילוף משומשים מהספשומרת לעצמה את הזכות לה ענבל 2.1.4.2

בהתאם למחיר המקובל תתואם מול בקר ענבל ו/או שמאי ענבל  קזה עלות החל

-מלא תפחת ק ובכל מקרה ההנחה על עלות החלבעת הרכישה בשוק המשומשים 

 .ללא אביזריו() מעלות החלק המקורי 50%

הספק יתחייב כלפי ענבל לעמוד בכל דרישות המכרז על נספחיו ולספק כל חלק על פי דרישה.  2.1.5

מציע יספק המינה, ובכפוף לאישור המז אין בידי הספק חלק החילוף הנדרשש במקרה

א עומד במכלול תוך שהו החלק החלק הנדרש ע"י רכישתו מספק אחר שבידו מצויאת  הזוכה

 זה הסכםקבע וע"פ ההנחות שנקבעו בשנ ן האספקה, לרבות זמהסכםהתחייבויותיו ב

ומובהר כי ככל שעלות החלק תהא גבוהה מהתחייבויותיו של הספק כלפי ענבל, הספק יספוג 

 כל תשלום עודף על הצעת הספק במכרז. התשלום וענבל לא תשלם בכל מקרהת את יתר

במידה ולא ניתן יהיה להשיג את החלק המבוקש מאף ספק אחר בארץ, לאחר קבלת אישור 

מראש ובכתב של ענבל, יוכל הספק להזמין את החלק המבוקש בדואר אוויר ובמקרה שכזה, 

 בכתב מול ענבל. זמן האספקה יהא שונה מהרגיל ויתואם מראש ו

ביצוע ההזמנות, המשלוח, אישור מסירת החלפים במוסך, הדו"ח החודשי המועבר לענבל  2.1.6

לרבות המסמכים הדרושים ו/או כל נוהל אחר הדרוש לדעת ענבל לשם ביצוע יעיל ו/או נוח 

ל לפי שיקול דעתה , ייקבעו ע"י ענבל מעת לעת ואפשר שישונו מעת לעת, הכההסכםשל 

 . נבלהבלעדי של ע

הספק לציין בכל חשבונית את מספרו הקטלוגי  עלעוד לא הודיעה ענבל לספק אחרת,  כל 2.1.7

הרכב, האם החלק  סוגהחלק המסופק, , תיאור המוחלף ו/או הרכיב שהוזמן של החלק

 מקורי או תחליפי .
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או /עביר תעודת משלוח למוסך בכל אספקת חלק מכל סוג שהוא )מקורי תחליפי ויהספק  2.1.8

ענבל רשאית לדרוש על פי שיקול . תיאור ויבואןמק"ט,  יון מס' רישוי הרכב,( בצמשומש

 מתעודות המשלוח.  יםדעתה מעת לעת העתק

לצורך בדיקת עלות תיקון רכב לקבל, ללא תמורה,  ענבל ו/או מי מטעמה יהיו זכאים 2.1.9

מהספק הצעת מחיר לאספקת החלפים הדרושים עפ"י רשימת החלפים שתועבר לספק 

מרגע הפנייה לספק. מובהר בזאת כי אין במתן ההצעה דית יי. ההצעה תועבר מלצורך זה

 הנ"ל על ידי הספק כדי לחייב את ענבל לרכוש את החלפים הכלולים בה או איזה מהם. 

המוצעים בהצעת המחיר אשר תוגש מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל כוללים המחירים   2.1.10

מסים ו/או תשלומי חובה החל/ים ו/או יחולו לפי כל תשלום ו/או הוצאה ו/או בהזמנה זו 

לאספקת החלפים למוסך ו/או לסדנא , בכל שלב עד הסכםדין ו/או נוהג במהלך תקופת ה

בכל חלקי הארץ כמצוין בהזמנה אשר תשוגר לספק לרבות עלות אחסון , אריזה הובלה ו/או 

 כל עלות אחרת.

 כמות החלפים שבכוונת המזמינה להזמין .2.2

כל ספק, מובהר בזאת, כי מספר החלפים שיירכשו על ידי היחידות הממשלתיות למען הסר  .2.2.1

, שנת ייצור הרכב, להחלטת היחידות הממשלתיות /או ענבל הינו כפוף למהות הנזקיםהשונות ו

לכל החלטה אחרת של המדינה ביחס לרכישת תקציביות החלות על המדינה ו/או  וכן למגבלות

ן בעצם הזמנה זו כדי לחייב את המזמינה במינימום ו/או אשר על כן, איהחלפים כאמור. 

מקסימום להזמנת חלקי חילוף מספק זוכה והמזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא להזמין 

 מהמציע הזוכה כל חלק. 

נוספים, המזמינה שומרת לעצמה  ים הכפופים להסכם זה תתרחב ביצרניםככל שמצבת הרכב .2.2.2

ציעים הזוכים בהזמנה זו ו/או לפנות רק למציע זוכה אחד הזכות לבצע תמחור תחרותי בין המ

 ו/או לפנות לכל מציע אחר ו/או לערוך מכרז נפרד והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי. 

)כדוגמת רכבי הקרקל, רכבי משימה של כוחות המשטרה  םככל שרכבים מיוחדים וייחודיי .2.2.3

 םומיוחד אחר( דורשים חלפים ייחודיי ייחודוהשב"ס, רכבי יחידות ביטחוניות שונות וכל רכב י

)כגון חלפים ממגנים(,  םוככל שכלי הרכב המופיעים במצבת כלי הרכב דורשים חלפים ייחודיי

מהספקים הזוכים ו/או אלו המזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפנות לשם קבלת חלפים 

והכל  אחרמבי ו/או כל הליך לערוך תחרות בין המציעים הזוכים ו/או לערוך הליך תחרותי פו

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

המכרז לא יכלול אספקת חלקי חילוף מקוריים ו/או חליפיים ו/או משומשים לכלי רכב לגביהם  .2.2.4

קיימים ו/או יהיו קיימים הסכמי אחזקה עם מוסכים מורשי יבואן, על פי "מכרז מסגרת למתן 

( ו/או הליכים אחרים. ענבל 05/11)מכרז מס'  שירותי תחזוקה לכלי הרכב של מדינת ישראל"

יבואן בהתאם  תחת הסכמי אחזקה מול מוסכי מורשי שומרת את הזכות לרכישת חלפים לרכבים

 לצרכי ענבל ושיקול דעתה המוחלט.

 

 איכות החלפים: 2.3

הישראלי הרשמי תחליפים העומדים בדרישות התקן יספק חלקי חילוף מקוריים ו מציע הזוכהה .2.3.1

 ו/או הדין.  1953 -כמשמעותו בחוק התקנים התשכ"ג

יהיו בטיב, מציע הזוכה למען הסר ספק מובהר בזאת כי חלקי החילוף התחליפיים שיספק ה .2.3.2

 המיוצר ומסופק ע"י היצרן המקורי את החלק המקורי באופן מלא התואמיםבאיכות ובמידות 

 1953 -רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, התשכ"גובכל מקרה בו קיים ו/או יהיה תקן ישראלי 
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, לרבות הגדרת "חלק התואם לחלק מקורי בתכונותיו ובמידותיו" ו/או כל הוראת דין אחרת

כהגדרתו במוצרי תעבורה העומדים בדרישות איכות והתאמה כמשמעותם בצו שפורסם לפי 

, חלקה או ות זאשר תחול על ההתקשרו ,1988-ב לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח50סעיף 

 רישות אלו.דהחלק האמור עומד ב יהיהכולה, 

לקבוע האם לענבל או לבקר ענבל ו/או שמאי מטעמה תהיה הזכות מבלי לפגוע באחריות הספק,  .2.3.3

 .אם לאואו עונה על דרישותיה מסוים חלק 

/או לעיל, ו 2.3.2באמור בסעיף  מתחייב כי במידה שסיפק חלק תחליפי שלא עמד מציע הזוכהה .2.3.4

ליף הספק את החלק בחלק מתאים קביעת השמאי ו/או בקר ענבל, יח ל פיע בהגדרות סעיף זה

 גם כאשר בוצעו בחלק המוחלף עבודות לצורך התקנתו ברכב. ,אחר

אינו כי החלק שסיפק הספק פגום ו/או או המוסך,  קבעה ענבל או שמאי מטעמה או המבוטח .2.3.5

 אי ההתאמה. מיד עם גילוי יע על כך ענבל לספק(, תוד"אי התאמה": תואם דרישות ענבל, ) להלן

 ככל הניתן מיד עם גילוי אי ההתאמה או במועד הסמוך לכך.תימסר לספק  התאמה-הודעה על אי .2.3.6

מבלי שיוציא דרישה וזאת  החלק שסיפקאת ידאג, על חשבונו, לקבל לידיו חזרה  מציע הזוכהה .2.3.7

ו/או  גם אם בוצעו בו שינויים ,ספק. החלק הפגום יוחזר ללתשלום עבורו ו/או עבור אספקתו

שימוש ו/או כל שינוי אחר ובכל מקרה לא תהיה כל דרישת תשלום עבור חלק זה מידי המציע 

הזוכה לידי המזמינה. היה ובוצע תשלום על ידי המזמינה, המציע הזוכה יזכה את המזמינה מיד 

 עם הודעת המזמינה.

ו בכתב בשם הספק במוסך עם העתק לשמאי החלק המוחזר, יאשר קבלתאת נציג הספק שיקבל  .2.3.8

 הבודק.

הספק מתחייב לספק מיד חלק חליפי ו/או מקורי לשביעות רצון "ענבל" או השמאי מטעמה.  .2.3.9

 ו באמנת השירות שלהלן. בהתאם ללוח הזמנים שנקבעק יסופק החל

בכל מקרה, ככל שבוצע תשלום עבור חלק שאינו לשביעות רצון ענבל או מי מטעמה, הספק לא  .2.3.10

יחייב את ענבל ו/או מי מטעמה בעלות החלק ו/או כל תשלום אחר שנעשה בגין אספקת החלק 

 לרבות דמי משלוח, מיסים וכיו"ב. 

מיצרן ו/או מסוג לופי חלק חשלא להסכים לקבל  רה בזאת כי שמורה לה הזכות המלאההמזמינה מבהי

 .ל הנתונים כאמור, משיקולים ענייניים ו/או מקצועייםא בעל כומסוים, גם אם ה

 תחזוקה, אחריות ושירות .2.4

חודשים מיום  12יה אחריות מלאה של היצרן או היבואן למשך המקוריים המוצעים תה לחלפים .2.4.1

 רכישתם. 

 למשך חצי שנה. לחלפים התחליפיים והמשומשים תהיה אחריות מלאה של המציע .2.4.2

הספק יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לענבל ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו מובהר כי  .2.4.3

עקב פגם ו/או אי התאמה ו/או ליקוי בחלקי החילוף  ,לרבות נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או נזק אחר

 . המסופקים על ידו בכל מועד בו התגלו ואפילו לא נמסרה לו הודעה על אי התאמה

מציע מקוריים ו/או תחליפיים תיעשה ביום ההזמנה, במידה שההזמנות נמסרו לאספקת חלפים  .2.4.4

, 10:00. כל שאר ההזמנות יסופקו ביום שלמחרת ההזמנה עד לשעה 10:00עד שעה  הזוכה

במידה ולא ניתן יהיה להשיג את החלק  ובתיאום מול המוסך המתקן.מלאה בפריסה ארצית 

ארץ, לאחר קבלת אישור מראש ובכתב של ענבל, יוכל הספק להזמין המבוקש מאף ספק אחר ב

את החלק המבוקש בדואר אוויר ובמקרה שכזה, זמן האספקה יהא שונה מהרגיל ויתואם מראש 

 ובכתב מול ענבל.
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המציע הזוכה מתחייב לספק החלפים שהוזמנו במדויק, במועדים הנקובים, להיות בקשר ישיר  .2.4.5

 . למזמינהכמו גם קשר ישיר ורציף עם המוסכים הקשורים ורציף עם נציגי המזמינה 

 קנסות  .2.5

 במקרה של אי עמידה בזמני האספקה הנקובים בהזמנה ישלם הספק לענבל פיצוי מוסכם כדלהלן:

 לכל יום איחור ו/או חלק ממנו. ₪ 150עבור איחור ביום הראשון והשני ישלם המציע הזוכה  .2.5.1

לכל יום איחור ו/או חלק  ₪ 500עבור איחור של יותר מיומיים, ישלם המציע הזוכה הסך של  .2.5.2

 ממנו. 

 אי עמידה בזמני האספקה / איחור:  .2.5.3

 ליעדו. 15:00ולא הגיע עד השעה  10:00כל חלק שהוזמן לפני השעה  .2.5.3.1

 ביום שלמחרת. 10:00ולא הגיע ליעדו עד השעה  10:00כל חלק שהוזמן אחרי השעה  .2.5.3.2

 לק שהוזמן, והחלק שסופק אינו החלק שהוזמן.כל ח .2.5.3.3

כל חלק שהוזמן והינו פגום ו/או לא מתאים ו/או לא עומד בדרישות ו/או לא הותקן ברכב  .2.5.3.4

 מקבל התיקון, מכל סיבה הקשורה בחלק עצמו. 

 אספקההזמני / איכות אי עמידה ב .2.6

. בגין המצורף לה ההסכםהזמנה זאת וויסודי לקיום  מהותילעיל, הינה תנאי  2.5בסעיף עמידה בכלל האמור 

 יחולו, בנוסף לאמור בכל מקום אחר, הכללים הבאים:לעיל  2.5בסעיף אי עמידה של הספק באמור 

המזמינה המצורף להזמנה זאת, לא עמד הספק באיכות או במועדים הנקובים או באמור בהסכם  .2.6.1

 תשלח לספק מכתב התראה. 

לענבל עומדת הזכות, אך  שימוע בקשר עם הפרותיו.במעמד מכתב התראה שלישי יזומן הספק ל .2.6.2

 אינה חייבת, למחוק מכתב התראה לאחר השימוע. 

לא עמד הספק באיכות או במועדים הנקובים בנספח זה או באמור בהסכם בפעם הרביעית, לענבל  .2.6.3

הזכות להפסיק את ההסכם באופן מיידי וללא כל התראה נוספת והספק מוותר וויתור מלא סופי 

 לט בגין כל טענה שתעמוד לו בעניין זה. ומוח

 לפעול שלא בהתאם לאמור לעיל. ת לעצמה את הזכותענבל שומר .2.6.4

 אמצעי מחשוב: .2.7

למציע צריכים להיות האמצעים בכדי לעמוד בשיטות העבודה המקובלות עם המזמינה, הן מבחינת תכנה והן 

 מבחינת חומרה כאשר בענייני חלפים השיטה הנוכחית היא כדלקמן: 

אחת לחודש יועבר ע"י ספק החלפים קובץ של נתוני החשבוניות הכולל את כל הנתונים  .2.7.1

  המפורטים בנספח.

  .FTPהקובץ יועבר ע"י הספק ובאחריותו למחיצה / כספת מוסכמת ב  .2.7.2

פורמט הקובץ  הקובץ יהיה עם שם בקונבנציה קבועה ובמבנה קבוע שיוסכם ויאושר ע"י ענבל. .2.7.3

   .XMLקובץ יהיה קובץ טקסט שטוח או 

בעלת הנתונים מחשוב כת מער קופת ההתקשרותהמציע יחזיק, יפעיל ויתחזק בכל ת .2.7.4

 כמפורט להלן:המינימאליים 

 ;4GBעם זיכרון מינימום של   PCמחשב  .2.7.5

 ;SP1כולל   WIN7 32/64 BITמערכת הפעלה  .2.7.6

 ;CROME -ו INTERNET EXPLORER 11דפדפן אינטרנט:  .2.7.7

 ומעודכנת באופן שוטף;תכננת אנטי וירוס מותקנת  .2.7.8

 POP-UPולאפשר  ACTIVEX, JAVA, JUNIPER , CHECKPOINT CLIENTאפשרות להרצת  .2.7.9

 מול אתר האינטרנט והמערכת של ענבל;
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ל בלבד, וזאת על פי הנחיות ענב ל ענבל באחת משתי האופציות הבאותחיבור למערכת המחשוב ש .2.7.10

 ;ובכפוף לצרכיה על פי שיקול דעתה הבלעדי

  ;MB 10/1טרנט מהיר בקצב מינימאלי של   חיבור לאינ .2.7.11

 ;נת תוכנות השתלטות דרך האינטרנטאפשרות לתמיכה טכנית באמצעות התק .2.7.12
 

 

 

 

 תנאי סף -3פרק                                                                       

 תנאי הסף .3

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

 בעל ניסיון כדלקמן: .3.1

ספקתם במתכונת הנדרשת אבניהול מלאי חלקי חילוף ולפחות )רצופות( שנים שלוש בעל וותק של  .3.1.1

  .במכרז

או נותני שירות לציי רכב )כגון חברות חברות בעלות ציי רכב  2סיפק מלאי חלקי חילוף ללפחות  .3.1.2

 בשנתיים שקדמו להגשת ההצעה. רכבים 3,000המונים לפחות ביטוח וכו'( 

               מהשנים  , לא כולל מע"מ, בכל אחת₪ליון ימ 5מציע בעל מחזור כספי שנתי של לפחות  .3.1.3

 .2014-2016לחילופין  או 2013-2015

 .לעיל 1.2גדרתה בסעיף מתן השירותים בפריסה ארצית מלאה כה .3.1.4

 ואספקתם  לכלי רכבחילוף  חלקי למכירת דין כל י"עפ הדרוש)תקף(  היתר או/ו רישיון בכל מחזיק המציע .3.2

 השנים חמש תקופת במהלך נפסלו לא כאמור ההיתרים או/ו הרישיונות וכי המוצעת ההתקשרות במתכונת

 .המכרז פרסום למועד שקדמו

בהזמנה זו כמפורט הזמנה זו ול 2סעיף בח האדם ליתן שירות מלא כהגדרתו ולמציע הידע, המקצועיות וכ .3.3

 על נספחיה.

כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, ו כנדרש במסמכי המכרז המציע להיות בעל כל האישוריםעל  .3.4

 :"(חוק עסקאות גופים ציבורייםן: ")להל 1976-התשל"ו

פקודת מס רים כדין בהתאם להוראות ניהול ספאישור תקף מפקיד השומה ו/או רו"ח בדבר  .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

לעניין תשלום שכר  1976 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עומד בדרישות סעיף  .3.4.3

 כדין.מינימום והעסקת עובדים זרים 

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

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

 אימות חתימתו.

 

 

 מבנה ההצעה -4 פרק

  מסמכי ההצעה:מבנה ו. 4

כאשר  שלהלן 5בפרק בהזמנה זו, לרבות המסמכים כאמור המסמכים כמפורט  כלעל ההצעה להכיל את  4.1

 הם חתומים במלואם.
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אותו יש להגיש  ההסכםאת הצעתו בעותק אחד למעט על המציע להגיש  :מספר העותקים של ההצעה 4.2

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

 על כל נספחיו. הסכםה לרבות הבשלמות

 :חתימה על ההצעה 4.3

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

 ובחתימה מלאה בכל מקום שנדרש.

 . הלןל 5ספחים הנדרשים כמפורט בפרק הצעת המציע תכיל את כל מסמכי ההזמנה והנ .4.3.2

 לגרום לפסילת הצעתו. עלולכנדרש מציע אשר לא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים  .4.3.3

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

 התבקש.

 :מילוי ההצעה  4.4

והוא חייב  היא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בהזמנה על נספחיהלמציע אסור לשנות בכל דרך ש .4.4.1

 על נספחיה. ום הכלולים בהזמנה זלמלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכי

ובנספחיו ו/או  הסכםההזמנה על כל נספחיה, בתנאי הכל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס  .4.4.2

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

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להתייחס לשינויים במסמכים  הצעתו.לגרום לפסילת 

   כאילו לא בוצעו.

 

 

 -5 פרק-

 המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו:הדרך ו .5

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

 להלן:הכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין 

בצירוף מכתבי הבהרות במידה  מסמכי ההזמנה להציע הצעות חתום מקור + חותמת - 1חוצץ  .5.1

 .ופורסמו

 +חותמת חברה. עותקים 2 -מקור בב( כאשר הינו חתום 'ג נספח) הסכםה - 2חוצץ  .5.2

 .כנדרש במפרט הטכניהחלפים על המציע להגיש עותק של כתב האחריות על  –אחריות  - 3חוצץ  .5.3

 כאשר הינם מלאים וחתומים כדין. 1-9טפסים  - 4חוצץ  .5.4

 כאשר הינם חתומים ובתוקף כדין.לעיל  3ישורים כנדרש בסעיף א - 5חוצץ  .5.5

  המלצות, דוגמאות וכל מסמך נוסף כנדרש במסמכי ההזמנה. - 6חוצץ  .5.6

 הצעת המחיר .5.7

 .במעטפה נפרדתהצעת המחיר  – להזמנה נספח ב'הגשת              

ת את  שיעורי ההנחה המוצעים לכל רכב הנכלל במצבת הכולל וחתומההטבלה מודפסת הגשת  .5.7.1

 הרכב.כלי הרכב לפי יצרן 

תיים, במטרה להוזיל הצעתו ו/או יבהצעתו נתונים שאינם אמל וליכמובהר כי מציע אשר  .5.7.2

ו/או כל עניין אשר יצביע על תכססנות ו/או כל עניין אשר יש  להקנות לו יתרון בלתי הוגן אחר

 .הצעתו עלולה להפסל - בשוויוןמכוונת בו משום פגיעה 
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  -ת זו ו/או אחרת לפתחה של המזמינה מבלי לפגוע בזכות המזמינה לפי כל דין ומבלי להטיל זכו

השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים למצגים שניתנו  מציעזכות לדרוש מלמזמינה ה

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

אחרת את קיומם של תנאי וכן לבדוק בכל דרך  הסכם, הצעתו והופי הזמנה ז-צוע התחייבויותיו עלבי

והמציע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים  כל הגורמים הרשמיים בדיקה אצללרבות  ההשתתפות,

 מיד עם דרישת המזמינה.הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור 

 

 

 

 -6 פרק-

 

 אמות מידה ומשקולות לבחירת ההצעה הזוכה: .6

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה יהיו כאמור בפרטי ההזמנה על נספחיה וכאמור בסעיף זה. החלוקה  .6.1

תתי שלבים עם שלב מעבר אשר שקלולם יהווה את הציון  2-שלבים, אמות המידה יתחלקו ל 2 -תתבצע ב

מאפייני  -( המורכב מרכיב האיכות30נקודות )% 30הסופי. השלב הראשון הינו בעל ניקוד מקסימלי של 

המציע, המלצות, ביקור אצל הספק ו/או ראיון אישי והתרשמות כללית מההצעה ומהמציע )להלן: 

( מורכב מרכיב העלות 70%נקודות ) 70(. השלב השני הינו בעל ניקוד מקסימלי של "האיכות"רכיב 

 (."העלות"רכיב )להלן: 

לשנות את ציוני הסף, לרבות במקרים יובהר כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות, במקרים מיוחדים, 

  בהם מספר המציעים אשר עברו שלב הינו גבוה מדיי או נמוך מדיי. המזמינה תנמק החלטתה בכתב.
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ניקוד  אמת מידה

 מקסימלי 

 (:30%נקודות ) 30 –השלב הראשון: רכיב האיכות 

 כלליתלקוחות נוספים, המלצות, מידת שביעות רצון מהתקשרות קודמת, והתרשמות 

 

 , בכפוף לאמור להלן:נקודות 10בגין המלצות ממקבלי שירותים דומים בעבר, יינתנו עד  .א

מלקוחותיו )חברות ביטוח, מוסכים,  שנייםיעביר המלצות בכתב של לפחות  המציע .1

העומדים בתנאים  אחרים או מוסדות או גופים ו חכירת רכבהשכרה א רותחב

הנדרשת להם סיפק חלקי חילוף במתכונת , (, לרבות ענבללהלן 3המפורטים בסעיף 

 סיפק ללקוחות אלואת התקופה במהלכה  יפרט המציע. בהמלצות אלה במכרז זה

את את היקף העבודה )ממוצע הזמנות לכל שנת עבודה, בכל שנה בנפרד(, חלפים, 

 לא, מקרה בכל שביעות רצונם מהעבודה של המציע ופרטים בדבר אופי עבודתם מולו.

ו/או  01.03.2013 -יום ה לפני עימם לעבוד חדל אשר מגורמים המלצות מציע יציג

  לעיל. 3.1.2המלצות שאינן עומדות בתנאים האמורים בסעיף 

המזמינה מבהירה בזאת כי רק שתיים מתוך ההמלצות שיוגשו ייבדקו לשם הניקוד.  .2

. כמו שיקול דעתה הבלעדי של המזמינהההחלטה את מי מהממליצים לבדוק נתונה ל

יובהר כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנקד המלצה אחת מתוך שתי כן 

 .בלבד ההמלצות בהתאם לניסיון קודם שלה עם המציע

 יובהר כי על ההמלצות לעמוד בתנאים הבאים )במצטבר( לפחות:   .3

  בעל או נותן שירותים לציי רכב המונים לפחות הינו גוף או מוסד אשר הינו הממליץ

 .רכבים 3,000

  קיבל שירותים במשך שנתיים לפחות מהמציע.או מוסד אשר  גוףהינו הממליץ 

  קיבל שירותים בפריסה ארצית מלאה. או מוסד אשר  גוףהינו הממליץ 

 בנספח א'. 2להוכחת עמידתו בסעיף זה, יציג מציע את טופס 

 

נקודות 10  

 נקודות(: 10מאפייני המציע )עד  .ב

לעיל, תינתן חצי  3.1.3מהמחזור הכספי המינימאלי הקבוע בסעיף  גדול בגין מחזור כספי  .1

 נקודות(.   2.5נוספים )עד למקסימום של  ₪ 500,000נקודה בגין כל 

 בנספח א'. 6להוכחת עמידתו בסעיף זה, יציג מציע את טופס 

 7.5לכל רכב )עד למקסימום  נקודה 0.5 מספר כלי רכב לאספקת חלקי החילוףבגין  .2

 נקודות(.

 בנספח א'. 3להוכחת עמידתו בסעיף זה, יציג מציע את טופס 

נקודות 10  

  

 

 

 

 

 

 

 

  שלב מעבר א'
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 נקודות 70 -)גובה ההנחות( רכיב עלות החלפים - 2שלב  .6.2

 עשה באופן הבא:ההנחה הזולה ביותר תבדיקת 

 :ובהמשך להלן)ענבל  באתרכפי שתפורסם )נספח ב'( הטבלה הצעת המחיר להנחה תוגש על פי  .6.2.1

 .("הטבלה"

 ניקוד עבור סעיף זה באופן יחסי לשאר המציעים כמפורט בנוסחת החישוב שלהלן: למציע יינתן .6.2.2

הגבוהים ביותר יקבל  את מלוא הנקודות עבור רכיב  נחההאחוזי האת מציע שיציע  .א

על פי הנוסחה נקודות. הצעות המחיר האחרות יקבלו ניקוד יחסי  70 –העלות 

 :הבאה

  Z_iבמכרז =  הצעת המחיר של מציע בודד               

  Z_maxהצעת המחיר הזולה ביותר של המציע ה:                

Z_i/Z_max    ×70                ניקוד המציע הi   נקודות  70מתוך 

 הצעת המחיר )נספח ב' להזמנה( .ב

כמשמעו בסעיף מקוריים הצעת המחיר בהצעה הינה הצעה מבוססת הנחה מהמחירון לחלפים 

 הכללים החלים על הצעת המחיר: להלן לעיל, 1.2

i.  הטבלה  .שינתנוגובה ההנחות  רטובה יפומודפסת  כאשר הינה טבלההאת המציע יגיש

כאשר הינה ומעלה(  2007)גרסת הפעלה  בקובץ מסוג "אקסל" כאמור תופיע באתר ענבל

ולאחר  על מציע למלא את הטבלה באתר במלואהיובהר כי . בלבד פתוחה לשם הזנת נתונים

 בחותמת מקור.מכן להדפיסה ולחתום 

ii.  הרובריקות בכל הטבלה ולא להשאיר אף  . על המציע למלא את כליצרנים 39הטבלה כוללת

 טבלה )לנד רובר(. ב 12מס"ד  ניתן להזין הנחה שלילית למעט יצרן מקום ריק. לא

iii.  39עד  1כאמור בטבלה בשורות  היצרנים חלה חובה למלא את הצעת המחיר בכלהמציע על. 

 . 0 -ו רשם את גובה ההנחהמציע שלא יעשה כן, יחשב הדבר כאיל

iv.  מציעים זוכים, כל מציע יזכה ביצרן  שניבכל מקרה, למעט אם נאמר אחרת, כאשר יעמדו

 בו נתן את אחוז ההנחה הגבוה ביותר. 

יעבור  המקסימליות לשלבים האמורים לעיל, 20 נקודות מתוך 15מציע אשר יצבור רק 

  .ביקור בבית העסק-לשלב הבא

 

נקודות( 10) והתרשמות כללית ביקור אצל המציע  

לבקר אצל מציע ו/או לזמנו לראיון התרשמות במשרדיה ולנקד את למזמינה שמורה הזכות 

שירותים שנתן ומאופי התחייבויותיו ההמציע עפ"י ההתרשמות ממנו, מיכולותיו, מ

 הקודמות ו/או הנוכחיות ו/או מכל סיבה אחרת, ככל שתראה לנכון. 

10 

 שלב מעבר ב' 

שלב  - 2לעבור לשלב  נקודות על מנת 30נקודות מתוך  23בשלב זה על המציע לצבור לפחות 

.רכיב העלות  
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v. " הנחה  15%לרשום עד ן זה בלבד, ניתן ליצר -בטבלה( 12מס' " )רובר לנדרכבים מסוג

סייג בגין סוג יצרן זה בחלפים מקוריים בלבד. )בקשה לתוספת על מחיר המחירון(  תשלילי

 על כלל מסמכי המכרז במקומות הרלוונטיים. יחול

"דיסקברי" נכון למועד כתיבת  -מסוג "דיפנדר" ו לאור העובדה כי ככל הנראה ביצרנים

מובהר בהקשר זה כי למזמינה שמורה הזכות  מסמכי המכרז אין הנחות ממחירון היבואן,

אחרים ו/או בהתאם לשינוי הוראות היבואן  נהל מול המציע הזוכה בהקשר ליצרניםלהת

בעניין ההנחות לחלפים מקוריים, בעניין אחוזי ההנחה שיינתנו ובלבד, שאחוזי הרווח של 

  המציע הזוכה לא יגדלו כתוצאה מהתנהלות זו.

הנמוך ממוצע ההנחה  בנספח התמורה 14-39 חוז הנחה ליצרניםוכל להציע אמציע לא י

ויופיע יחושב אוטומטית  1-13ה של יצרנים )ממוצע ההנח 1-13שננקב עבור יצרנים 

 (. נספח ב' – לנוחיותכם בטבלה השמאלית העליונה בנספח התמורה

 

vi. הסבר מילולי לטבלה- 

אחוז ההנחה לפי סוג החלפים )כל סוג בפני עצמו( במכפלת אחוז החלפים המקוריים  .1

 החלפים"החישוב ספציפי )להלן:  יצרןלאחוז ההנחה שניתנה ע"י הספק  במכפלת

 אחוז ההנחה לפי סוג החלפים במכפלת תחליפייםאחוז החלפים ה, בתוספת( "המקוריים

החישוב " :הלן)ל ספציפייצרן אחוז ההנחה שניתנה ע"י הספק ל במכפלת )כל סוג בפני עצמו(

 . (תחליפיים"החלפים ה

האחוז היחסי של  במכפלתחישוב החלפים התחליפיים,  בחיבורחישוב החלפים המקוריים  .2

 .יצרןתיתן את האחוז היחסי המלא לכל  יצרןכמות הרכבים מאותו  ה

 -סיכום

תהווה את האחוז המשוקלל כהנחה המוצעת ע"י  יצרןכלל האחוזים היחסיים לכל  חיבור .3

 ספק החלפים.

vii. טבלה ולא להשאיר אף משבצת ריקהאשר בהמשבצות  על המציע למלא את כל הערכים בכל 

, במידה והמציע לא פירט בהצעתו על בהזמנהכפי שהובהר אחרת הצעתו עלולה להיפסל. 

בחשבון לצורך הערכת שווי  עניין זה יילקח ,כלשהונספחיה, נתונים אודות מחיר מוצע לחלק 

 .ההצעה

viii. להנחה משוקללת  דרך החישובדוגמה לZi כאמור בטבלה, מבוצעת עפ"י הנוסחה הבאה: 
 

 
 

 בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בסעיף זה לאמור בטבלה, האמור בטבלה גובר.
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ix. נחה של חלקי האחוזי המפרטות את  אשר ימולאו על ידי המציע, ,ת בטבלההמשבצות הריקו

חלק של כל  שווי ערך. חלוקה לחלפים מקוריים ותחליפייםבלעיל  1.2כהגדרתם בסעיף מעטפת 

 להלן:כמפורט יצרן רכב מקורי/תחליפי, לפי 

 (.80%)שווי ערך של לרבות מראות חלקי מעטפת  .1

 (.10%)שווי ערך של  חשמלייםמכניים ו חלפים  .2

 (.10%)שווי ערך של מעבים ופנסים  ,מצננים .3

x.  כי בתקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה יתווספו לצי כלי הרכב  שבטיפול  ענבל מאחר שיתכן

"הרכבים )ולהלן:  בטבלהעל אלה הנזכרים יצרנים שונים ו/או נוספים מכלי רכב נוספים 

,המזמינה רשאית אך אינה חייבת לבצע הליך תחרותי בין המציעים הזוכים בכל  ("הנוספים

 כל טענה בקשר לכך. לרכבים הנוספים ולמציע אין ולא תהא שור לאספקת חלפיםהק

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

 העלות.

 

 
 -7 פרק-

 ובחינת ההצעות תוקף ההצעות המוגשות .7

 הגשת ההצעה  .7.1

כי הינו עומד בתנאי הסף האמורים לעיל, הבין את מהות  מצהירהמציע שהגשת ההצעה פירושה  .7.1.1

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

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

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

על  הסכםנאי ההליך על נספחיו, לרבות ההגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל ת .7.1.2

 נספחיו והכול בלא שינוי ו/או תוספת.

מהמועד האחרון להגשת  ימים 180על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך  הצעה שהוגשה, .7.1.3

 ימים נוספים, אם ענבל ביקשה בכתב את הארכת המועד מהמציע. 90ההצעות, או 

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

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

 אלתר.פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת הצעתו ל

  סדר הבא:בהתאם לפי הזמנה זו -המזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו על -בחינת ההצעות .7.2

ל המסמכים הנדרשים ותקינותם )כולל בקשת בדיקת המצאות כ -בדיקת המסמכים הנדרשים .7.2.1

 השלמות במקרה הצורך וקבלת ההשלמות(. 

רשאית לפסול כל הצעה המזמינה תבחן אם ההצעות עומדות בתנאי הסף. המזמינה  -תנאי סף  .7.2.2

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

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

 . 1הצעות על פי אמות המידה בשלב ניקוד ה .7.2.3

 לניקוד האיכות.  א' מעבר שלב ביניים .7.2.4

מתן ניקוד להצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם  - ורביק–ניקוד ההצעות על פי אמות המידה .7.2.5

 לאמות המידה המפורטות לעיל. 

  פתיחת הצעות מחיר.  - ב' מעבר שלב ביניים .7.2.6
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מתן ניקוד להצעות שעמדו בתנאי  -רכיב העלות  – 2ניקוד ההצעות על פי אמות המידה בשלב  .7.2.7

 לעיל.  6הסף בהתאם לאמות המידה המפורטות בפרק  ניהסף ובציו

 ל ההצעות.סופי של כ ניקוד .7.2.8

 .יםהזוכים בחירת המציע .7.2.9

שליחת הודעות זכיה/דחיה לגבי תוצאות ההליך כולל  -ל המציעים הודעות זכיה/דחיה לכ .7.2.10

דרישה מהמציע הזוכה לשלוח את אישור הביטוח הנדרש, ערבות ביצוע ופרטי פתיחת ספק 

 חדש במערכת. 

 .2לערוך התמחרות בין המציעים אשר הגיעו לשלב  , אך אינה חייבת,ענבל רשאית -הערה כללית

 איסור הפצת מסמכי ההזמנה .7.3

הינם רכושה הבלעדי של  ך אחר הקשור למכרז,מוכל מס מכרז לרבות תצהירים, הסכםהכל מסמכי 

. המציע אינו רשאי מכרז זה בלבדהמזמינה והם מפורסמים באתר ענבל לשם הגשת הצעות במסגרת 

 מלבד מטרה זו. לצלמם, להעבירם לאחר או להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהילהעתיקם, לשנותם, 

למען הסר ספק מובהר כי מסמכים אלה הם רכושה של המזמינה גם לאחר שמולאו על ידי מציע וכי 

ות המציעים כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת עהמזמינה תוכל לעשות בנתונים שמולאו בהצ

תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר  בחרה כהצעה זוכה ובין אם לאו, מבלי שלמציעבין אם הצעת המציע נ

 כך.ל

 הודעה על תוצאות ההליך .7.4

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

, כי לא יהיה כל להזמנה. למען הסר ספק,  מובהר בזאת 1בטופס מס' הדואר האלקטרוני שציין המציע 

והיא לא תחייב את המזמינה בכל צורה שהיא, אלא אם  קף לכל הודעה בדבר תוצאות ההזמנהתו

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

א המציא כל וכל עוד המציע ל הסכםכל עוד לא חתמה המזמינה על ה כדי לחייב את המזמינה,

 המסמכים כנדרש. 

 זכות עיון .7.5

לו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו יעל המציע לציין מראש א .7.5.1

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

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

בזאת  בהרזכו או לכל דורש כדין אחר. מו להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא

כי חשיפת החלקים המסומנים, בעת דרישה, יעמוד במבחן וועדת המכרזים בענבל והינו מצוי 

ל ידע את המציע על דרישה לעיין בהצעתו ועיקול דעתה הבלעדי. ענבל מתחייבת לישמסגרת ב

 החלטת וועדת המכרזים.

ם בהצעתו הינו סוד מסחרי או מקצועי יעביר העתק המסמך מציע המעוניין לציין כי חלק מסוי .7.5.2

 מושחר יחד עם הגשת הצעתו. 

שם הלקוח. מציע המעוניין  כ"סוד" ו/או כ"חסוי" את בכל מקרה לא יציין מציע זוכה מסמך .7.5.3

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  .7.5.4

לה. מובהר כי אין יר אותם ככאחשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה, גם אם המציע הזוכה לא הגד

טה בעניין גילוי חלקים לגרוע מסמכותה של וועדת המכרזים על פי דין ליתן כל החלכדי אמור ב

 וזאת לפי שיקול דעתה המלא.  של ההצעה
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זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא זכתה תינתן לכל דורש ע"פ דין וענבל רשאית  .7.5.5

 ו כרוכות במימושה. לדרוש תשלום סביר עבור ההוצאות שיהי

 :)לאחר הודעת זכייה( הסכםה לחתימתתנאים מקדימים  7.6

 עסקים ימי 7 -מ יאוחר לא, המזמינה לידי ימציא הזוכה הודעת זכייה אינה הודעה על חתימה על הסכם.

 תנאי הינה זה בסעיף כאמור המסמכים רשימת)המצאת  הבאים המסמכים את הזכייה הודעת ממועד החל

 (:המזמינה ידי על הסכםה לחתימת

תשלח אליו המזמינה  ,למציע הזוכה הודעת הזכייהעם משלוח  -חדש ספק יחתתפ וטופס אישורים .7.6.1

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

 האישורים הנדרשים והטופס האמור מלא על כל פרטיו.את המזמינה 

על המציע הזוכה להגיש ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית להבטחת  -ביצוע ערבות .7.6.2

בהתאם (, שקלים חדשיםאלף  מאתיים) ₪ 200,000התחייבויותיו על פי חוזה ההתקשרות בגובה של 

 .הסכםלנוסח המצ"ב כנספח ג' ל

 לרבות, נספחיו על זה מכרז במסמכי כאמור ביטוח אישוריהמציע הזוכה להציג  על -אישורי ביטוח .7.6.3

 וטופס המסומן כנספח ב' למסמכי ההסכם. ההסכם

 -בר חוזה קיים יהא לא ,המזמינה ידי על בפועל הסכםה לחתימת עובר כי מובהר ספק הסר למען .7.6.4

באמצעות  הסכםא רק לאחר חתימת המזמינה על הכניסת החוזה לתוקף תהו הצדדים בין תוקף

 ל האישורים שנדרשו מהמציע הזוכה.החתימה שלה וכל זאת לאחר המצאת כמורשי 

 -8רק פ-

 התחייבויות המציע .8

 עובדי המציע .8.1

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

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

 המציע כלפי המועסקים על ידואחריות  .8.2

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

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

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

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

 בכתב של ענבל.

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

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

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

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

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

 ובכלל זה האפשרות להפסיק את קבלת השירותים המבוקשים מהמציע. 

 איסור הסבת זכויות .8.4

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

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

 ביטוח  .8.5

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

 ללא כל סייג.את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים ולהציג לה  ענבל
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 -9פרק -

 נוספיםתנאים  .9

 המסגרת הארגונית של השירותים שיינתנו על ידי המציע  .9.1

עובד מעביד בשום  למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין ענבל לבין המציע ו/או עובדיו אין ולא יהיו יחסי

 .כלשהוצורה ואופן 

 ליווי ענבל .9.2

 עמו. מבלי לגרוע מכל האמור, מכלול מתן השירותים ילווה ע"י נציג ענבל ו/או מי מט

 סמכות השיפוט  .9.3

סמכות השיפוט בכל הקשור לניהול הליך זה, או בכל תביעה הנובעת מהליך זה ו/או מהחוזה ו/או ממתן 

 יפו והמרכז. -השירותים המבוקשים, תהיה בבתי המשפט באזור תל אביב

 העדר בלעדיות  .9.4

ביצוע השירותים לא תקנה בלעדיות כלשהי ל הסכםעים הזוכים במכרז וחתימה על הקבלת הצעת המצי

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

 שמירת דינים והוראות .9.5

תואם, לדעת ענבל את הוראות הדין וכן מכל סיבה  וכל הצעה אשר המחיר הנקוב בה אינ לא תתקבל

 שהיא, ההצעה בכללותה אינה תואמת לדעת ענבל את התחייבות הזוכה על פי דין.

הזכות, אך אינה חייבת, לפי שיקול דעתה את מבלי לפגוע בכלליות האמור, המזמינה שומרת לעצמה  .9.6

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

ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ו/או לזמנם לראיון בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע 

ו/או מי מטעמו הקשור במכרז זה, בתנאי הסף כמפורט לעיל. למען הסר כל ספק, על מציע לעמוד בכל 

 תנאי הסף במועד הגשת ההצעה למכרז.

 הצעה כלשהי העדר חובה לקבל .9.7

פי שיקול דעתה, כפי שתמצא לנכון, לשנות את המכרז,  עלחייבת, המזמינה רשאית אך לא  .9.7.1

להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית/מערכתית/אחרת לכך ו/או 

 עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'.

והיא  בל כל הצעה שהיאאינה מתחייבת לק בשים לב לאמור לעיל, מודגש בזאת ,כי המזמינה .9.7.2

שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בחוזה לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון, ו/או 

שה, להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חד

רת וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית/מערכתית/אח וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון

 לכך ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'.

 ם הינה בלתי סבירהשיקול הדעת שלא לבחור בהצעה א כי למזמינה ספק מובהר בזאת למען הסר .9.7.3

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

תהא המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל .9.7.4

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

 המזמינה.

המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים  .9.7.5

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

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

ובלבד  ורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסףולרבות לצ תנאי מכרז זהו/או רישיון כנדרש לפי 

 שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות. 
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מתנאי מכרז זה אשר אינם לעצמה את הזכות לוותר על קיום דרישה או תנאי המזמינה שומרת  .9.7.6

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

 המזמינה.

והכל ייקבע על פי  חייבת להיקף הזמנת שירותים כלשהויובהר כי בכל מקרה, ענבל אינה מת .9.7.7

 וצרכיה.שיקול דעתה הבלעדי 

עוד מובהר כי המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לשקול בין יתר שיקוליה את מקצועיותו של  .9.7.8

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

/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.

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה, המזמינה רשאית, עקב ניסיונה הרע עם המציע ו/או היכרותה,  .9.7.9

 מבין המציעים.  מציע שהצעתו היא הטובה ביותרלדחות 

זה למציע שהצעתו היא ז נשוא מכר שירותי האספקהכן תהיה רשאית המזמינה שלא למסור את  .9.7.10

ועל פי שיקול דעתה המקצועי, כי  ם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוךוזאת א הטובה ביותר

ייבת להיקף עבודה כלשהו, לגופים אחרים יש ניסיון רע עם המציע.  כמו כן, המזמינה אינה מתח

 והכל בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי. אם בכלל

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 חברה לביטוח בע"מענבל 
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o  יובהר כי יש למלא את כל הטפסים במסגרת נספח א' באופן ממוחשב ולא באופן ידני )לנוחיותך, מצ"ב

 (.wordהטפסים בקובץ 

o .יש להדפיס את הטפסים המצ"ב ולחתום עליהם בפני עו"ד 
o .יודגש כי אין לשנות/לעדכן/למחוק אף נתון המצוי בטופס 

 

 נספח א'

פרטים כללים של המציע ותצהיר - 1טופס מס' נספח א'   

 _________________ :שם המציע 

 המציע:_______________ כתובת 

 ומספר: ________________  רחוב 

  _______________________:עיר 

 _____________________:מיקוד    

 _______________________.ת.ד 

 טלפון : ____________________      

 'פקס: מס ___________________     

 תפקיד  ________________       :הקשר איש שם :________________ 

 'הקשר איש של נייד טלפון מס: _______________________________ 

 הקשר איש של להתכתבויות דוא"ל:     ___________________________ 

ולמתן השירותים עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך זו בלבד יישלחו  דוא"ללתשומת לבכם, לכתובת 

 המבוקשים.

 מאפייני החברה:  -תצהיר 

בזאת מצהיר ___________ במציע, -___ המשמש כאני, ______________, ת.ז. __________

  כדלקמן:

תחליפיים ו  מקוריים חילוף חלקי לאספקת םמתן שירותיבהמציע הינו חברה בעלת רישיון לעסוק  .1

 כאמור בכל דין. רכב לכלי

 ל המטלות נשוא המכרז.וח האדם לשם ביצוע כל המחשוב, החומרה, התכנה וכלחברה יש את כ .2

 החומרה והתוכנה המצויים אצל החברה ללא יוצא מהכלל הינם בעלי רישוי חוקי מלא. כל .3

 :החתום על באתי ולראיה
 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

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

 
 

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

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

 
______________ 

מתחותו חתימה                                                        
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תצהיר בדבר ניסיון רלוונטי - 2 טופס מס' נספח א'  

 
 

 הנדון: תצהיר בדבר ניסיון המציע
 

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

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

 מצהיר בזה כדלקמן: 

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

 בנכונות הצהרתי זו.

 ________________, הינו בעל ניסיון כדלקמן:אני מצהיר כי המציע ,  .2

 . ספקתם במתכונת הנדרשת במכרזאבניהול מלאי חלקי חילוף ובעל וותק של שלוש שנים )רצופות( לפחות  .2.1

סיפק מלאי חלקי חילוף ללפחות שתי חברות בעלות ציי רכב או נותני שירות לציי רכב  )כגון חברות ביטוח  .2.2

 ים בשנתיים שקדמו להגשת ההצעה.רכב 3,000וכו'( המונים לפחות 

או לחילופין  2013-2015מהשנים  , לא כולל מע"מ, בכל אחת₪ מיליון 5בעל מחזור כספי שנתי של לפחות  .2.3

2014-2016. 

חילוף לכלי רכב ואספקתם  חלקי למכירת דין כל י"עפ )תקף( הדרוש היתר או/ו רישיון בכל מחזיק .2.4

 השנים חמש תקופת במהלך נפסלו לא כאמור ההיתרים או/ו הרישיונות וכי המוצעת ההתקשרות במתכונת

 .המכרז פרסום למועד שקדמו

 למסמכי ההזמנה. 2למציע הידע, המקצועיות וכח האדם ליתן שירות מלא כהגדרתו בסעיף  .2.5

 למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .2.6

 מצ"ב לעיונכם :

 ניכוי מס במקור.  .א

 פנקסי חשבונות. אישור על ניהול .ב

 אישור התאגדות חברה כדין ותעודת עוסק מורשה.  .ג
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 להלן מפורט ניסיון המציע בתחום השירותים המבוקשים, או דומה להם, על פי סדר כרונולוגי :  .2.7

 
שם  מס"ד

החברה 
מקבלת )

השירותים 
המבוקשים 

כנדרש 
במסמכי 
 (ההזמנה

מספר 
 הרכבים

מקבל בגוף 
 השירותים

של היקף כספי 
השירותים 

המבוקשים בגוף 
 מקבל השירות

תקופת מתן 
השירות )יש 

לציין: בין השנים 
XXXX-YYYY) 

איש הקשר בגוף בו 
בוצע הייעוץ ופרטי 

 התקשרות

1      
2      
3      
4      
 

ב' לחוק חובת המכרזים,                        2)מחק את המיותר( עסק בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף  הינו/ אינוהמציע  .3

 מצ"ב אישור "עסק בשליטת אישה" כנדרש בכל דין.  

 

 :החתום על באתי ולראיה
 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 אישור

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

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

ליו. וחתם ע  
 

______________ 
חותמת+  חתימה  
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  3 טופס מס'נספח א' 

 פריסה ארצית ו/או ניידות שירות באמצעותי/ קבלן משנה

 המכוסים הרכב ותחליפיים לכלי מקוריים חילוף חלקי לאספקת םשירותילקבלת הצעות למתן הזמנה : הנדון

 01\1720ס' מכרז מ הפנימית בקרן

הזמנה שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את הצעתי לאני הח"מ, לאחר  .1

 המכוסים הרכב ותחליפיים לכלי מקוריים חילוף חלקי לאספקת םמתן שירותיללשם התקשרות לקבלת הצעות 

כמות  טים במסמכי ההזמנה על צרופותיה ולשם הוכחת"(, בתנאים המפורהשירותים" -)להלן  הפנימית בקרן

 הניידות העומדות לרשותי, באמצעות קבלן משנה מטעמי עמו אני קשור בהסכם בר תוקף, אני חותם על הצהרתי זו.

כי לשם עמידה בתנאים המפורטים בגוף ההזמנה, לשם הצגת פריסה ארצית מלאה בכל חלקי מדינת אני מצהיר  .2

 ישראל , הריני להצהיר כי ברשותי כמות ניידות השירות הבאות: 

 ניידות השירות :________________.מס' 

 לחילופין ו/או בנוסף, אני קשור בהסכם עם:  .3

מס' ניידות  ___._______שם החברה: ___________, ח.פ/ע.מ:____________, כתובת:__________ .3.1

 השירות :________________.

מס' ניידות  ___._______שם החברה: ___________, ח.פ/ע.מ:____________, כתובת:__________ .3.2

 השירות :________________.

מס' ניידות  ___._______שם החברה: ___________, ח.פ/ע.מ:____________, כתובת:__________ .3.3

 השירות :________________.

 )ניתן להוסיף חברות נוספות במסמך נפרד(

 בהזמנה להציע הצעות. 1.2ניידת שירות לעניין זה, כמשמעה בסעיף 

 מי בחוזה בר תוקף. תתי סעיפיו כאמור לעיל, קשורים עיעל  3היר כי כל הרשומים בסעיף צמאני  .4

 יב לכמות הניידות בפריסה הארצית כשם שהוצהר עליה בתצהיר זה. במידה ואבחר כמציע זוכה, אני מחוכי ידוע לי  .5

במכרז ו/או  ימוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה של אני .6

ו/או כתוצאה מניסוח מסמכי המכרז ו/או )לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( מכל סיבה שהיא  ביטול המכרז

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

 , אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או מהגיונם.זמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל .7
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 בכבוד רב,

 

 

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תאריך     חותמת

 

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

 
 

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

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

 
 

 
______________ 

מתחותו חתימה                                                        
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כתב התחייבות - 4טופס מס' נספח א'   

 

 לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ - ועדת המכרזים

  

 המכוסים הרכב ותחליפיים לכלי מקוריים חילוף חלקי לאספקת םשירותילקבלת הצעות למתן הזמנה : הנדון

 01/2017מכרז מס'  הפנימית בקרן

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את הצעתי  .1
תחליפיים  או/ו מקוריים חילוף חלקי לאספקת םמתן שירותיללשם התקשרות לקבלת הצעות הזמנה ל

פורטים במסמכי ההזמנה על בתנאים המ "(השירותים" )להלן: הפנימית בקרן המכוסים הרכב לכלי
 .  נספחיה

אני מצהיר כי בדקתי היטב את כל מסמכי ההזמנה והנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם  .2
ות, הידע, לשירותים נשוא הזמנה זו, במועדם, לרבות המומחי מתן מענה כוללוהאמצעים הדרושים ל

 .לכל התנאים המפורטים בהזמנה על נספחיההמיומנות, הניסיון, היכולות הפיננסיות והטכניות, בהתאם 

לעיל וכל פעולה נוספת הנדרשת  2אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .3
או לפי דין, כולן או מקצתן, במועד, אאבד את זכותי לקבל את ביצוע השירותים על נספחיה ו/לפי ההזמנה 

והמזמינה תהיה רשאית להתקשר עם ספק אחר לביצוע השירותים. כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של 
לבקש ולתבוע כל סעד המגיע לה על פי דין עקב להטיל קנסות כאמור במסמכי ההזמנה ו/או המזמינה 

 ת שאני נוטל על עצמי כאמור. הפרת ההתחייבויו

ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לי כי ביצוע  .4
והגשת  זה על ידי מורשי החתימה של ענבל ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז

ע לי כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות כאמור. ידו ביטוחים ערבות לביצוע ואישורים בדבר קיום
 בין המזמינה לזוכה. 

נדרשים כמפורט בהזמנה להציע הצעות הביטוחים ה י במידה ואבחר כזוכה אקיים את כלכמתחייב אני  .5
 למשך כל תקופת ההתקשרות.ובהסכם 

ותחייב אותי הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, שינוי או תיקון והיא תעמוד בתוקפה  .6
יום נוספים אם חברת ענבל תודיע על הארכת  90או צעות ההמועד האחרון להגשת היום מ 180לתקופה של 

 כנקוב בהזמנה להציע הצעות.המועד מראש ובכתב 

הם )בלא שינוי ו/או תוספת מקבל את תנאיהם של מסמכי המכרז ואת כל ההתחייבויות הכלולות ב יאנ .7
 אנילרבות הסמכות לנהל משא ומתן.  המוקנות בהם לוועדת המכרזים, ובפרט את הסמכויות כלשהי(

 .על פיהם ימגיש את הצעת יאת האמור בהם והשלכותיהם ואנ ןמבי

גורם שאינו  אני מצהיר שאקפיד הקפדה יתרה שלא להתקשר עםככל שמסמכי המכרז מאפשרים לי,  .8
קשר עם שום גורם הקשור בדבר הזמנה להציע הצעות ובכל מקרה לא אתמקיים את הוראות סעיפי ה

 לטובת המזמינה ללא אישור המזמינה בכתב. םשירותי

 אעמוד בכל דרישות המכרז.  מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים אני .9

שתמש לצורך מתן השירותים אכל תקופת ההתקשרות בהתאם לאמור לעיל, אני מתחייב בזאת לכך שב .10
 המוחזקות על ידי כדין. חוקיות אך ורק בתוכנות 
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-ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על איאולא  מכרזהזמנה וההלכל האמור במסמכי  םמסכי יאנ .11
/או תביעה ו/או דרישה ומוותר מראש על כל טענה  יו/או אי ידיעה ואנ התאמה חוסרבהירות, -איהבנה, 

 תימתחייב כי העלימצהיר ו ית כאמור,  אנטענו י. ככל שיש להכלל מן יוצא וללא שהיא עילה מכלכאמור, 
והיה  גם אי תשובה ו/או מענה( -והסכמתי לתשובות שנתקבלו )ובכלל זה אותן בטרם מועד הגשת ההצעה

כל טענה בקשר עם  ימצהיר ומתחייב כי אין ל יכמי שוויתר עליהן. כן אנ יאותן יש לראות תיולא טענ
וכי אלה מובנים  ד, כפי שהם מפורטים במסמכי המכרזמושיטת בחינת ההצעות או הדרישות בהן עלי לע

 ומוסכמים עלי.

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות הזמנה זו,  .12
 כולן או חלקן.

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת את  .13
 הצדדים.

 הבלעדיה כל האמור לעיל נתון לשיקול דעת וכי כלשהי הצעה לקבלאינה מחויבת  י כי המזמינהל ידוע .14
 והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובכפוף להוראות כל דין.  והמוחלט

 ימוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה של אני .15
ו/או כתוצאה מניסוח )לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( במכרז ו/או ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא 

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

 י, אנ1977-שין, התשל"זח הדין, לרבות חוק העונובנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכ .16
 מתחייב 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  .16.1
בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של הוועדה או 

 בקשר להליך המכרז. ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר ענבלשל נושא משרה ו/או עובד 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה  .16.2
ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך  ענבלו/או עובד 

 המכרז. 

רין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במיש .16.3
ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות המכרז בצורה  ענבלו/או עובד 

 מלאכותית או בכל דרך אחרת שאינה כדין.  

תהיה לוועדה פעלנו בניגוד לאמור לעיל, י ו/או מי מטעמ ימאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אנ יהננ .17
 יבהליך במכרז, ו/או לא לקבל או לפסול את הצעת ף אותיהבלעדי, לא לשת ההזכות, עפ"י שיקול דעת

במכרז ו/או לבטל בכל זמן שהוא את  יזכיית , את, אם יינתןיו/או לבטל בכל זמן שהוא ציון עובר שיינתן ל
 הסכם ההתקשרות.

בכל דרך  המעורב מטעמי מי וכל יועץ, שלוח, קבלןתוכן סעיף זה לידיעת כל עובד,  הבאתי כי לאשר הריני .18
 .  המכרזישהיא בהליך 

אני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי, למעט המופיע ברשימה זו הכוללת רק את שמות הלקוחות  .19
את הזכות לקבל להם נתתי שירות וכי אני מודע לכך כי עצם הוספת רשימת לקוחות כאמור תמנע ממני 

מידע דומה במהלך עיון ו/או כל הליך אחר, מכל הצעה אחרת במכרז. וזוהי רשימת הלקוחות החסויים: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
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כי בסמכות ועדת המכרזים להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות ביטולם  לי ידוע .20
והכל כמפורט  תר סמכויות ועדת המכרזיםבהתאם ליוקביעתם מחדש, לטפל בהסתייגויות ולפעול 

 במסמכי המכרז.

 כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו. או בשם לטובת תמוגש האינ הצעהה .21

 .המוסמכים הגופים ידי על כדין אושרו המציע והתחייבות ההצעה הגשת .22

 למכרזבהצעה  ים, המצגים וההצהרות הכלולהנתוניםכל  ,שערכתי נאותה בדיקה ולאחר ידיעתי למיטב .23
 בו יש אשר פרט כל מההצעה הושמט ולא יקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעהמדו, נכונים, מלאים םה

 .המכרזים ועדת של דעתה שיקול על להשפיע כדי

, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או זמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל .24
 מהגיונם.

ה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש לי כי הגשת ההצע ידוע .25
 זמינהמבתי המשפט להוציא צווי מניעה )לרבות צווי ביניים( בכל הליך משפטי בקשר עם המכרז נגד המ

 .היה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמוראו ספקאו נגד ה האו מי מטעמ

 

 בכבוד רב,

 

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תאריך     חותמת

 

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

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

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

 עליו. 
 

______________ 
מתחותו חתימה                                                        
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ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי תצהיר - 5' מס טופסנספח א'   

 

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

 -_______ ואני מוסמך להצהיר מטעם הספק כי אני מכהן כ____( הספק -אני נציג ___________ )להלן 

 

  החוק(  -, להלן 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף
( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לחוקב 2ף הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעי

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

 או

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

במועד  (, אולם31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א
 ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

נטי[]למחוק את הסעיף שאינו רלוו  

                    
_____________        ___________           _____________  ______________   

 .ז                          חתימהתאריך                        שם+ משפחה                    ת                  

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

 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי שברח'___________, 
זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי מר __________ אשר 

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

 

 

 

 

 

 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך
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אישור רו"חו הצהרה על מחזור הכנסות - 6טופס מס' נספח א'   

 

אני הח"מ ______________ ת.ז. _______________ מכהן כ___________ במציע ואשר מוסמך למסור תצהיר זה מטעם המציע, 

היה )מחק את המיותר( המחזור השנתי  2014-2016או לחילופין  2013-2015ים שנמצהיר כי בהסתמך על הדוחות הכספיים של המציע, ל

 . ₪מיליון  5 לפחות

 

   

 חתימה וחותמת שם מלא תאריך

 

 

 

 אישור

המציעשל  שנהאישור על מחזור הכנסות ל  

המציע, ___________________, אנו, רו"ח ____________,  לבקשתכם ובהסתמך על ספרי החשבון של
בדקנו את מחזור ההכנסות של המציע המצוין לעיל, _________________, בשנים )מציע רשאי לבחור את 

 (:2014-2016או  2013-2015השנים 

 ( מחזור ההכנסות של המציע עמד ע"ס _________________.1.1.2013-31.12.2013) 2013

 ( מחזור ההכנסות של המציע עמד ע"ס _________________.1.1.2014-31.12.2014) 2014

 ( מחזור ההכנסות של המציע עמד ע"ס _________________.1.1.2015-31.12.2015) 2015

 ( מחזור ההכנסות של המציע עמד ע"ס _________________.1.1.2016-31.12.2016) 2016

   

  

    

רו"ח –שם מלא  שם משרד רו"ח תאריך  חתימה וחותמת 
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חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות - 7 טופס מס'נספח א'   

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

 מעת שישונו כפי או/ו ההסכם חתימת בעת שהם כפי ,להלן המפורטים העבודה בחוקי זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר

 .המוארכת ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות ,לעת

o 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שרות חוק. 

o 1959 – א"תשי ,והמנוחה העבודה שעות חוק. 

o 1976 – ו"תשל ,מחלה דמי חוק. 

o 1950 – א"תשי ,שנתית חופשה חוק. 

o 1954 – ד"תשי ,נשים עבודת חוק. 

o 1965 – ו"תשכ ,ולעובד לעובדת שווה שכר חוק. 

o 1953 – ג"תשי ,הנוער עבודת חוק. 

o 1953 – ג"תשי ,החניכות חוק. 

o 1951 – א"תשי (לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק. 

o 1958 – ח"תשי ,השכר הגנת חוק. 

o 1963 – ג"תשכ ,פיטורין פיצויי חוק. 

o 1995 – ה"תשנ (,משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 

o 1987 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק. 

o 2002 – ב"התשס (,עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 

o 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שירות חוק. 

 

 :החתום על באתי ולראיה
 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 אישור

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

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

______________ 
חותמת+  חתימה  
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  החתימה של המציע הורשמ - 8טופס מס' נספח א' 

 

שם   .א

 המציע

 

 

  , מספר חברה, מס' עמותה(המס' המזהה )ת.ז .ב

 

  סוג התארגנות )עצמאי, חברה, עמותה(   .ג

 

  תאריך התארגנות .ד

 

 שותפות( : שמות הבעלים )במקרה של חברה/ .ה

 

 

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: .ו

 

 

  שם המנהל הכללי .ז

 

שם איש הקשר למכרז  .ח

 זה

 

 

מען המציע )כולל  .ט

 מיקוד(

 

 

  טלפונים .י

 

  פקסימיליה .יא

 

  כתובת דואר אלקטרוני .יב

 
   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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  חתימה אישור

___________ וה"ה ת.ז.                       , עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה אני הח"מ 
 וכי הם חתמו על מסמך זה בפני. מוסמכים לחתום בשם המציע __________ולחייבו                        ___________  ת.ז 

 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של רו"ח / עו"ד תאריך
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 נספח א' טופס מס' 9 - תצהיר שמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים

 סודיות לשמירת מתחייבים ,המכרז במסגרת שירות ליתן עתידים אשר במציע המקצועיים בדיםהעו וכל אני כי בזאת מצהיר הח"מ אני

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר

 מבוא

 מטעמו. חתימה ומורשה "(השירותים נותן" )ולהלן: המציע של הבעלים ואני הואיל:

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

 נותן התחייבות סמך על וכן זו התחייבות להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו

 להלן. כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות השירותים

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

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

 כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1977-תשל"ז העונשין, לחוק 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או חרי/עסקימס סוד

 הכלל אשר למידע הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם בקשר לידיעתי שהגיע מידע או הציבור

 בין מידע לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל או בדיסקט ,בתעתיק לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול

 (."המידע" )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים, האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר

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

 אוו/ לענבל לגרום עלול ובכתב מראש ךהמוסמ ענבל נציג אישור הגשת ללא ההסכם, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי

 הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 – תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים

 .1981-התשמ"א הפרטיות,

 כדלקמן: ענבל כלפי מתחייב אני ובנוסף בהתאם

 תנאיו. יתר עם אחת בכפיפה ויקרא והימנ נפרד בלתי חלק מהווה זו ותלהתחייב המבוא .1

 השירותים. ממתן בעקיפין ו/או במישרין הנובע אוו/ הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .2

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

 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, אחריםל

 לכל לאפשר לא זמן הגבלת וללא מכן לאחר אוו/ ההתקשרות תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע מבלי .4

 לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא בעקיפין, ובין במישרין בין המידע, את להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם

 .שהוכל לצד ,עקיף ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר כתוב חומר כל אוו/ המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם

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

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

 העונש ואת סודיות שמירת של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי אוו/ משנה קבלני אוו/ עובדי לידיעת להביא .6

 זה. התחייבות טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על

 למי אוו/ לכם ייגרמו אשר ,ועניין סוג מכל תוצאה אוו/ הוצאה אוו/ פגיעה אוו/ נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .7

 אהיה אם ביןו האמור כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוכל שלישי לצד אוו/ מטעמכם

  אחרים. עם ביחד אחראי
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 שהגיע ו/או לכם השייך אוו/ מכם שקיבלתי חפץ אוו/ אחר אוו/ כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .8

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

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

 מידע. של

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

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

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

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

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

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

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

 בו. חבר קרובי או שאני גוף של עניין או קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי

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

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

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

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת

-על האישית אחריותי למעט נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו/או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .12
 זה. התחייבות כתב פי

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

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

 ההסכם.

 :החתום על באתי ולראיה
 

   

החותם בשם המציעשם מלא של  תאריך  חתימה וחותמת המציע 

 
 אישור

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

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

 
______________ 

חותמתוחתימה    
 
 

 

 

 

 

 



 01/2017מכרז 
 

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 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 Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

E-mail Address michrazim_accident_warning@inbal.co.il 
  

- 39 - 

 נספח ג' - הסכם

 

  ________, שנה ____________חודש  _____,ביום  קריית שדה התעופהשנערך ונחתם ב

  

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב ערבה  

 קריית שדה התעופה  

 282ת.ד.  

 70100נתב"ג   

  (, "החברה""ענבל")להלן:  

 מצד אחד; 

 ______________ ל ב י ן :

 ח.פ./עוסק מורשה: ____________  

   כתובת: 

   מס' טלפון: 

  מס' פקס':  

 _______________ דוא"ל:  

 ("הספק" )להלן: 

 מצד שני; 

 

 

ספקה של חלקי חילוף מתן שירותי אוענבל פרסמה הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז לשם  הואיל

תחליפיים לכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )ולהלן: מקוריים ו

)ולהלן:  01/2017שמספרו  "ענבל"( "השירותים"( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ )ולהלן:

הצעתו נבחרה להיות ההצעה הזוכה על ידי וועדת המכרזים "ההזמנה"(, והספק הגיש הצעתו ו

 של ענבל.

 

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים  והואיל

השירותים ")להלן בחוזה זה:  לאספקת חלקי חילוף לרכביםויחסיהם המשפטיים בקשר 

 ;"(המבוקשים

 

המצורפת  ספקכמפורט בהצעת ה, השירותים המבוקשיםהגיש הצעה לענבל למתן  ספקוה והואיל

 ;א' נספח -לחוזה זה כ
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 ניסיון לרבותהמבוקש ובמתן השירותים מצהיר כי הוא בעל ניסיון רב בתחום  ספקוה והואיל

 בביצוע הפעולות המפורטות בחוזה זה להלן; משמעותי

 

יסיון, המיומנות, העובדים וכל האמצעים הדרושים לצורך מצהיר כי יש לו הידע, הנ ספקוה והואיל

בהיקף הנדרש על  ועל פי ההזמנה על נספחיה זה הסכםמילוי כל התחייבויותיו על פי ביצוע ו

 ;רוברמה המקצועית הגבוהה ביותוהדין ידי ענבל 

 

לבצע  , בחרה בוספק כאמור במסמכי ההזמנהעל סמך, בין היתר, הצהרותיו של הוענבל  והואיל

בהזמנה על נספחיה  השירותים המפורטיםאת  ,ו/או ספק חיצוני כקבלן עצמאי ,עבורה

 ;ובהסכם זה

 

 למתןוהצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור  והואיל

 זה; הסכםבו בהזמנה על נספחיה השירותים המפורטים

 

 : הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין 

 

 כללי .1

 

 חלק בלתי נפרד הימנו. יםזה מהוו הסכםהמבוא להנספחים ו 1.1

 ן פרשנותו.ילמען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעני כתבוזה נ הסכםהכותרות ב 1.2

 לרבות ההזמנה על נספחיה זה על כל נספחיו הסכםהכוונה ל "ההסכם"בכל מקום בו יופיע המונח  1.3

 ויקראו בכפיפה אחת עם יתר תנאיו.  המהווים חלק בלתי נפרד הימנו

 בכל מקום בו ישנה סתירה בין מסמכי ההזמנה ומסמכי המכרז, יגבר הסעיף המיטיב עם ענבל.  1.4

 ואלה הנספחים להסכם זה: 1.5

 הצעת המחיר, הצעת הספק והמענה להזמנה להציע הצעות. -נספח א' -

 אישור עריכת ביטוחים. -נספח ב' -

 נוסח ערבות ביצוע. -נספח ג' -

 

 הנספחים, כאשר הם מלאים וחתומים במלואם, הינם תנאי לקיום הסכם זה.

 

 :מאשר, מצהיר ומתחייב בזה כלפי ענבל כדלקמן ספקה .2

 

זה ולבצע  הסכםסמכויות לחתום על וה , האמצעים, התעודות, כח האדםכל הכוחותאת יש  ספקל 2.1

 את כל התחייבויותיו על פיו.
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זה ולקיום  הסכםעל  ספקמניעה שהיא, בין על פי דין ובין על פי חוזה, לחתימתו של האין כל  2.2

 על פיו. והתחייבויותי

שיונות, הסמכות, אישורים, הודעות ורישומים )יכונו להלן ביחד: "היתרים"( יכל ההיתרים, ר 2.3

 ספקה זה על ידי הסכםאצל גופים ממשלתיים או ציבוריים הנדרשים או רצויים לצורך חתימת 

ו/או לביצוע התחייבויותיו על פיו נתקבלו ו/או נעשו והינם בתוקף מלא ולא נעשו כל הפרה או 

 מחדל של תנאי כלשהו שנקבע בהיתרים כאמור.

 

אשר יש ו/או יכולה אין לספק ולא היו לו בעבר התקשרויות ו/או יחסים ו/או חוזים כלשהם  2.4

ניין אחר, ום למצב של ניגוד עניינים ו/או כל עזה ולגר הסכםלהיות להם השפעה כלשהי על ביצוע 

כי לא ימצא במצב של ניגוד עניינים הספק יקפיד  במלואו ו/או בחלקו. העלול לסכל ביצוע ההסכם

  זה. הסכםתוקפו של למשך 

לענבל ספקים נוספים המבצעים את השירותים הנוספים ולספק אין ולא תהא מובהר בזאת כי  2.5

  כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה. 

 

 :של השירותהמסירה והקבלה  .3

 

 להסכם 4את כל המפורט בסעיף  מקבל בזה על עצמו לבצע ספקוה ספקאת ה אתענבל ממנה בז 3.1

רט הכל כמפוו חילוף לרכבים אספקת חלקילשירותי כקבלן עצמאי, ובכל המסמכים הנלווים  זה

 ., בהזמנה ובנספחיםזה הסכםב

 

 כל המסמכיםאת וכן  והבין את ההזמנה על נספחיההיטב  קראמצהיר ומאשר בזאת כי  ספקה 3.2

, כי הוא מודע למורכבות הרבה, למידת מתן השירותים המבוקשיםלוהקשורים הנוגעים  האחרים

ספק מסכים ליטול וה השירותים המבוקשיםבמסגרת  הדרשהגבוהה ולהיקף הנרחב  המיומנות

כל תנאיו, בהתחייבות גמורה, מוחלטת על זה  הסכםואת ביצועו של  ת השירותיםעל עצמו א

 .ובלתי מסויגת כלפי ענבל

 

, התקשרותה תקופתכל  לאורךדין ועל פי מתחייב לקיים מערכת חשבונות מסודרת  ספקה 3.3

 .דרשיולהמציא לענבל אישורים ככל שי

 

 השירותים המבוקשים .4

 במפרט להלן:כל האמור השירותים המבוקשים יכללו במצטבר את  ,בכפוף לצרכי המזמינה

 

 כללי  .4.1

לכלי רכב המכוסים בקרן הפנימית כמוגדר קי חילוף מקוריים ותחליפיים חל יספק הספק .4.1.1

 .("חלפים" ,חלקי חילוף"")להלן:   למסמכי ההזמנה 1.2בסעיף 
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 בהתאם לצרכיה של ענבל. לעת, מעת דרישה פ"עאספקת החלפים תהיה  .4.1.2

במסמכי הזמנה זו, בתנאים ובמועדים  כאמורמלאה  ארצית בפריסה יינתן השירות .4.1.3

 המופיעים בהזמנה זו על נספחיה. 

ם יהא מקורי, או מובהר בזאת כי בחירת סוג החלק המוזמן, לרבות הא ,למען הסר ספק .4.1.4

הספק יהא חייב תה הבלעדי של ענבל או מי מטעמה. , נתונה לשיקול דעתחליפי או משומש

למלא אחר תנאי ההזמנה, למעט אם קיבל מראש אישור בקר ענבל ו/או שמאי מטעם ענבל 

יובהר כי ענבל שומרת לעצמה את הזכות לרכוש  בכתב לאספקת סוג חלק שונה מהמוזמן.

 חלפים משומשים מספק החלפים אך הספק אינו מתחייב לספקם.

במקרים נדירים בלבד  בהם שימוש יעשה כי יובהר משומשיםה החלפים לעניין .4.1.4.1

במקרה הצורך ובהתאם לשיקול דעת כאשר תאשר ענבל שימוש בחלפים משומשים 

 . מטעם ענבל שמאיבקר ענבל ו/או 

. במקרה קזמין גם חלקי חילוף משומשים מהספשומרת לעצמה את הזכות לה ענבל .4.1.4.2

בהתאם למחיר המקובל תתואם מול בקר ענבל ו/או שמאי ענבל  קזה עלות החל

-מלא תפחת ק ובכל מקרה ההנחה על עלות החלבעת הרכישה בשוק המשומשים 

 .ללא אביזריו() מעלות החלק המקורי 50%

הספק יתחייב כלפי ענבל לעמוד בכל דרישות המכרז על נספחיו ולספק כל חלק על פי דרישה.  .4.1.5

מציע יספק הובכפוף לאישור המזמינה,  חלק החילוף הנדרש אין בידי הספקש במקרה

א עומד במכלול תוך שהו החלק החלק הנדרש ע"י רכישתו מספק אחר שבידו מצויאת  הזוכה

 זה הסכםקבע וע"פ ההנחות שנקבעו בשנ ן האספקה, לרבות זמהסכםהתחייבויותיו ב

ומובהר כי ככל שעלות החלק תהא גבוהה מהתחייבויותיו של הספק כלפי ענבל, הספק יספוג 

 את יתרת התשלום וענבל לא תשלם בכל מקרה כל תשלום עודף על הצעת הספק במכרז.

ביצוע ההזמנות, המשלוח, אישור מסירת החלפים במוסך, הדו"ח החודשי המועבר לענבל  .4.1.6

נוהל אחר הדרוש לדעת ענבל לשם ביצוע יעיל ו/או נוח  לרבות המסמכים הדרושים ו/או כל

ל לפי שיקול דעתה , ייקבעו ע"י ענבל מעת לעת ואפשר שישונו מעת לעת, הכההסכםשל 

 . הבלעדי של ענבל

הספק לציין בכל חשבונית את מספרו הקטלוגי  עלעוד לא הודיעה ענבל לספק אחרת,  כל .4.1.7

הרכב, האם החלק  סוגר החלק המסופק, , תיאוהמוחלף ו/או הרכיב שהוזמן של החלק

 מקורי או תחליפי .

או /עביר תעודת משלוח למוסך בכל אספקת חלק מכל סוג שהוא )מקורי תחליפי ויהספק  .4.1.8

ענבל רשאית לדרוש על פי שיקול . תיאור ויבואןמק"ט,  ( בציון מס' רישוי הרכב,משומש

 מתעודות המשלוח.  יםדעתה מעת לעת העתק

לצורך בדיקת עלות תיקון רכב לקבל, ללא תמורה,  טעמה יהיו זכאיםענבל ו/או מי מ .4.1.9

מהספק הצעת מחיר לאספקת החלפים הדרושים עפ"י רשימת החלפים שתועבר לספק 

מרגע הפנייה לספק. מובהר בזאת כי אין במתן ההצעה דית יילצורך זה. ההצעה תועבר מ

 כלולים בה או איזה מהם. הנ"ל על ידי הספק כדי לחייב את ענבל לרכוש את החלפים ה

המוצעים בהצעת המחיר אשר תוגש מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל כוללים המחירים  .4.1.10

כל תשלום ו/או הוצאה ו/או מסים ו/או תשלומי חובה החל/ים ו/או יחולו לפי בהזמנה זו 

לאספקת החלפים למוסך ו/או לסדנא , בכל שלב עד הסכםדין ו/או נוהג במהלך תקופת ה

חלקי הארץ כמצוין בהזמנה אשר תשוגר לספק לרבות עלות אחסון , אריזה הובלה ו/או בכל 

 כל עלות אחרת.



 01/2017מכרז 
 

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 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 Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

E-mail Address michrazim_accident_warning@inbal.co.il 
  

- 43 - 

 

 כמות החלפים שבכוונת המזמינה להזמין .4.2

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי מספר החלפים שיירכשו על ידי היחידות הממשלתיות  .4.2.1

הרכב, להחלטת היחידות , שנת ייצור /או ענבל הינו כפוף למהות הנזקיםהשונות ו

לכל החלטה אחרת של המדינה תקציביות החלות על המדינה ו/או  הממשלתיות וכן למגבלות

אשר על כן, אין בעצם הזמנה זו כדי לחייב את המזמינה ביחס לרכישת החלפים כאמור. 

במינימום ו/או מקסימום להזמנת חלקי חילוף מספק זוכה והמזמינה שומרת לעצמה את 

 א להזמין מהמציע הזוכה כל חלק. הזכות של

ככל שמצבת הרכבים הכפופים להסכם זה תתרחב ביצרנים נוספים, המזמינה שומרת  .4.2.2

לעצמה הזכות לבצע תמחור תחרותי בין המציעים הזוכים בהזמנה זו ו/או לפנות רק 

למציע זוכה אחד ו/או לפנות לכל מציע אחר ו/או לערוך מכרז נפרד והכל בהתאם לשיקול 

 המלא והבלעדי.  דעתה

)כדוגמת רכבי הקרקל, רכבי משימה של כוחות המשטרה  םככל שרכבים מיוחדים וייחודיי .4.2.3

ומיוחד אחר( דורשים חלפים  יוהשב"ס, רכבי יחידות ביטחוניות שונות וכל רכב ייחוד

)כגון  םוככל שכלי הרכב המופיעים במצבת כלי הרכב דורשים חלפים ייחודיי םייחודיי

חלפים ממגנים(, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפנות לשם קבלת חלפים אלו 

מהספקים הזוכים ו/או לערוך תחרות בין המציעים הזוכים ו/או לערוך הליך תחרותי 

 פומבי ו/או כל הליך אחר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

יפיים ו/או משומשים לכלי רכב המכרז לא יכלול אספקת חלקי חילוף מקוריים ו/או חל .4.2.4

לגביהם קיימים ו/או יהיו קיימים הסכמי אחזקה עם מוסכים מורשי יבואן, על פי "מכרז 

( ו/או 05/11מסגרת למתן שירותי תחזוקה לכלי הרכב של מדינת ישראל" )מכרז מס' 

הליכים אחרים. ענבל שומרת את הזכות לרכישת חלפים לרכבים תחת הסכמי אחזקה מול 

 כי מורשי יבואן בהתאם לצרכי ענבל ושיקול דעתה המוחלט.מוס

 

 איכות החלפים: .4.3

הישראלי יספק חלקי חילוף מקוריים ותחליפים העומדים בדרישות התקן  מציע הזוכהה .4.3.1

 ו/או הדין.  1953 -הרשמי כמשמעותו בחוק התקנים התשכ"ג

יהיו בטיב, וכה מציע הזלמען הסר ספק מובהר בזאת כי חלקי החילוף התחליפיים שיספק ה .4.3.2

המיוצר ומסופק ע"י היצרן  את החלק המקורי באופן מלא התואמיםבאיכות ובמידות 

ובכל מקרה בו קיים ו/או יהיה תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים,  המקורי

, לרבות הגדרת "חלק התואם לחלק מקורי ו/או כל הוראת דין אחרת 1953 -התשכ"ג

רתו במוצרי תעבורה העומדים בדרישות איכות והתאמה בתכונותיו ובמידותיו" כהגד

אשר  ,1988-ב לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח50כמשמעותם בצו שפורסם לפי סעיף 

 רישות אלו.דהחלק האמור עומד ב יהיה, חלקה או כולה, ותחול על ההתקשרות ז

לקבוע לענבל או לבקר ענבל ו/או שמאי מטעמה תהיה הזכות מבלי לפגוע באחריות הספק,  .4.3.3

 .אם לאואו עונה על דרישותיה מסוים חלק האם 

לעיל,  2.3.2באמור בסעיף  מתחייב כי במידה שסיפק חלק תחליפי שלא עמד מציע הזוכהה .4.3.4

ליף הספק את החלק בחלק קביעת השמאי ו/או בקר ענבל, יח ל פיע /או בהגדרות סעיף זהו

 גם כאשר בוצעו בחלק המוחלף עבודות לצורך התקנתו ברכב. ,חרמתאים א
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אינו כי החלק שסיפק הספק פגום ו/או או המוסך,  קבעה ענבל או שמאי מטעמה או המבוטח .4.3.5

אי  מיד עם גילוי (, תודיע על כך ענבל לספק"אי התאמה": תואם דרישות ענבל, ) להלן

 ההתאמה.

ן מיד עם גילוי אי ההתאמה או במועד הסמוך ככל הניתתימסר לספק  התאמה-הודעה על אי .4.3.6

 לכך.

מבלי שיוציא וזאת  החלק שסיפקאת ידאג, על חשבונו, לקבל לידיו חזרה  מציע הזוכהה .4.3.7

גם אם בוצעו בו  ,. החלק הפגום יוחזר לספקדרישה לתשלום עבורו ו/או עבור אספקתו

ישת תשלום עבור חלק ו/או שימוש ו/או כל שינוי אחר ובכל מקרה לא תהיה כל דר שינויים

זה מידי המציע הזוכה לידי המזמינה. היה ובוצע תשלום על ידי המזמינה, המציע הזוכה 

 יזכה את המזמינה מיד עם הודעת המזמינה.

החלק המוחזר, יאשר קבלתו בכתב בשם הספק במוסך עם העתק את נציג הספק שיקבל  .4.3.8

 לשמאי הבודק.

קורי לשביעות רצון "ענבל" או השמאי מטעמה. הספק מתחייב לספק מיד חלק חליפי ו/או מ .4.3.9

 ו באמנת השירות שלהלן. בהתאם ללוח הזמנים שנקבעק יסופק החל

בכל מקרה, ככל שבוצע תשלום עבור חלק שאינו לשביעות רצון ענבל או מי מטעמה, הספק  .4.3.10

לא יחייב את ענבל ו/או מי מטעמה בעלות החלק ו/או כל תשלום אחר שנעשה בגין אספקת 

 החלק לרבות דמי משלוח, מיסים וכיו"ב. 

מיצרן ו/או מסוג לופי חלק חשלא להסכים לקבל  רה בזאת כי שמורה לה הזכות המלאההמזמינה מבהי

 .ל הנתונים כאמור, משיקולים ענייניים ו/או מקצועייםוא בעל כמסוים, גם אם ה

 

 תחזוקה, אחריות ושירות .4.4

חודשים  12יה אחריות מלאה של היצרן או היבואן למשך המקוריים המוצעים תה לחלפים .4.4.1

 מיום רכישתם. 

 למשך חצי שנה.לחלפים התחליפיים והמשומשים תהיה אחריות מלאה של המציע  .4.4.2

הספק יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לענבל ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו מובהר כי  .4.4.3

עקב פגם ו/או אי התאמה ו/או ליקוי בחלקי  ,לרבות נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או נזק אחר

 . החילוף המסופקים על ידו בכל מועד בו התגלו ואפילו לא נמסרה לו הודעה על אי התאמה

מקוריים ו/או תחליפיים תיעשה ביום ההזמנה, במידה שההזמנות נמסרו אספקת חלפים  .4.4.4

זמנה עד לשעה . כל שאר ההזמנות יסופקו ביום שלמחרת הה10:00עד שעה  מציע הזוכהל

במידה ולא ניתן יהיה להשיג את  ובתיאום מול המוסך המתקן.מלאה בפריסה ארצית , 10:00

החלק המבוקש מאף ספק אחר בארץ, לאחר קבלת אישור מראש ובכתב של ענבל, יוכל הספק 

להזמין את החלק המבוקש בדואר אוויר ובמקרה שכזה, זמן האספקה יהא שונה מהרגיל 

 כתב מול ענבל. ויתואם מראש וב

המציע הזוכה מתחייב לספק החלפים שהוזמנו במדויק, במועדים הנקובים, להיות בקשר  .4.4.5

 ישיר ורציף עם נציגי המזמינה כמו גם קשר ישיר ורציף עם המוסכים הקשורים למזמינה. 

 קנסות  .4.5

 :במקרה של אי עמידה בזמני האספקה הנקובים בהזמנה ישלם הספק לענבל פיצוי מוסכם כדלהלן

לכל יום איחור ו/או חלק  ₪ 150עבור איחור ביום הראשון והשני ישלם המציע הזוכה  .4.5.1

 ממנו.
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לכל יום איחור ו/או  ₪ 500עבור איחור של יותר מיומיים, ישלם המציע הזוכה הסך של  .4.5.2

 חלק ממנו. 

 אי עמידה בזמני האספקה / איחור:  .4.5.3

 ליעדו. 15:00ולא הגיע עד השעה  10:00כל חלק שהוזמן לפני השעה  .4.5.3.1

ביום  10:00ולא הגיע ליעדו עד השעה  10:00כל חלק שהוזמן אחרי השעה  .4.5.3.2

 שלמחרת.

 כל חלק שהוזמן, והחלק שסופק אינו החלק שהוזמן. .4.5.3.3

 כל חלק שהוזמן והינו פגום ו/או לא מתאים ו/או לא עומד בדרישות .4.5.3.4

 ו/או לא הותקן ברכב מקבל התיקון, מכל סיבה הקשורה בחלק עצמו. 

 

 אספקההזמני / איכות אי עמידה ב .4.6

לעיל, הינה תנאי מהותי ויסודי לקיום הזמנה זאת וההסכם  4.5עמידה בכלל האמור בסעיף 

לעיל יחולו, בנוסף לאמור בכל מקום אחר,  4.5המצורף לה. בגין אי עמידה של הספק באמור בסעיף 

 הכללים הבאים:

ורף להזמנה לא עמד הספק באיכות או במועדים הנקובים או באמור בהסכם המצ .4.6.1

 זאת, המזמינה תשלח לספק מכתב התראה. 

לענבל  במעמד מכתב התראה שלישי יזומן הספק לשימוע בקשר עם הפרותיו. .4.6.2

 עומדת הזכות, אך אינה חייבת, למחוק מכתב התראה לאחר השימוע. 

לא עמד הספק באיכות או במועדים הנקובים בנספח זה או באמור בהסכם בפעם  .4.6.3

ת להפסיק את ההסכם באופן מיידי וללא כל התראה נוספת הרביעית, לענבל הזכו

 והספק מוותר וויתור מלא סופי ומוחלט בגין כל טענה שתעמוד לו בעניין זה. 

 ענבל שומרת לעצמה את הזכות לפעול שלא בהתאם לאמור לעיל. .4.6.4

 

 אמצעי מחשוב: .4.7

ינה, הן למציע צריכים להיות האמצעים בכדי לעמוד בשיטות העבודה המקובלות עם המזמ

 מבחינת תכנה והן מבחינת חומרה כאשר בענייני חלפים השיטה הנוכחית היא כדלקמן: 

אחת לחודש יועבר ע"י ספק החלפים קובץ של נתוני החשבוניות הכולל את כל  .4.7.1

  הנתונים המפורטים בנספח.

  .FTPהקובץ יועבר ע"י הספק ובאחריותו למחיצה / כספת מוסכמת ב  .4.7.2

 בנציה קבועה ובמבנה קבוע שיוסכם ויאושר ע"י ענבל.הקובץ יהיה עם שם בקונ .4.7.3

   .XMLפורמט הקובץ יהיה קובץ טקסט שטוח או קובץ 

בעלת מחשוב כת מער קופת ההתקשרותהמציע יחזיק, יפעיל ויתחזק בכל ת .4.7.4

 כמפורט להלן:הנתונים המינימאליים 

 ;4GBעם זיכרון מינימום של   PCמחשב  .4.7.5

 ;SP1כולל   WIN7 32/64 BITמערכת הפעלה  .4.7.6

 ;CROME -ו INTERNET EXPLORER 11דפדפן אינטרנט:  .4.7.7

 תכננת אנטי וירוס מותקנת ומעודכנת באופן שוטף; .4.7.8

 ACTIVEX, JAVA, JUNIPER , CHECKPOINT CLIENTאפשרות להרצת  .4.7.9

 מול אתר האינטרנט והמערכת של ענבל; POP-UPולאפשר 



 01/2017מכרז 
 

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 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 Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

E-mail Address michrazim_accident_warning@inbal.co.il 
  

- 46 - 

וזאת על פי  אותל ענבל באחת משתי האופציות הבחיבור למערכת המחשוב ש .4.7.10

 ;ובכפוף לצרכיה ל בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדיהנחיות ענב

  ;MB 10/1חיבור לאינטרנט מהיר בקצב מינימאלי של    .4.7.11

 ;נת תוכנות השתלטות דרך האינטרנטאפשרות לתמיכה טכנית באמצעות התק .4.7.12

 

 והכל ענבל צרכיל בהתאם אחר שירות ו/או המבוקשים השירותים למתן רלוונטי נוסף שירות כל

 השירותים היקף של רחבהה ו/או צמצום לרבות הבלעדי דעתה קוליולש ענבל לצרכי בכפוף

 .ספקל בהודעה המבוקשים

 

 , צוותו ועובדיוספקמעמד ה .5

 

 ספקה ויפעל זה יהא הסכםעל פי  אספקת חלקי חילוףשירותי ביצוע כל בכי  את,מובהר ומוסכם בז .5.1

לענבל יחסי עובד ומעביד וצוותו  ספקכקבלן עצמאי ובלתי תלוי לכל דבר וענין ואין ולא יהיו בין ה

כי  אתבז מצהיר ספקהו/או בגין כל קשר הקיים בניהם.  זה הסכםו/או בגין  השירותיםבגין ביצוע 

מיחסי עובד ומעביד, לרבות במקרה בו  יםמכל אחריות ו/או חובה כלשהם הנובעתהא פטורה ענבל 

 מעביד.-יפורשו היחסים בין הצדדים, על ידי ערכאה כלשהי, כיחסי עובד

 

את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס ו/או , צוותו ועובדיו שא וישלם עבור עצמויי ספקה .5.2

ו/או שיגיעו ממנו  אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף ו/או רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת

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

 

כל אדם הקשור עימו קבלני משנה מטעמו ו/או עובדיו ו/או צוותו ושא במלוא שכרם של יי ספקה .5.3

הם על פי כל דין. ובכל התשלומים המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליבמישרין ו/או בעקיפין 

תשלום ו/או כל למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזה כי ענבל לא תישא ולא תהא חייבת בשום אופן ב

לרבות  ספקיב ענבל בתשלום כלשהו לתחועל אף האמור לעיל ובמידה והחל עליהם על פי כל דין. 

ם את כל הסכומים התשלו עם דרישתמיד  ספקו/או לכל אדם אחר כאמור, יחזיר לה ה צוותו ועובדיו

לרבות כל הוצאה ו/או תשלום בין בתביעה ובין אם לא, בין עפ"י פסק  שהיה על ענבל לשלם כאמור

 "(.ההחזר)להלן: " דין ובין אם בפשרה

 

השירותים בגין  ספקענבל תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום המגיע ל .5.4

חייבת להודיע לספק על כוונתה לנכות ו/או לקזז תשלום, ענבל מת זה. הסכםעל ידו כאמור ב שיינתנו

 ימים בטרם ביצוע הקיזוז ולאפשר לו להגיב. 7
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בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו  ספקה .5.5

בות בלתי ו והוא מתחייב בזאת התחייכל הקשור בנתינת שירותיבלצוותו, עובדיו, ועל פי כל דין 

חוזרת ובלתי מותנית, לשפות את ענבל, מיד עם דרישתה הראשונה, שיפוי מלא בגין כל תביעה ו/או 

מעביד  -דרישה הקשורה עם עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בעניין זה ו/או בעניין יחסי עובד

 ו/או כל עניין אחר. 

 

 

 יניםיוהיעדר ניגוד ענ סודיותשמירת  .6

 

עובדיו ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או שלוח כן באחריותו כי צוותו וו על סודיותמתחייב לשמור  ספקה .6.1

בכל הנוגע לחומר ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: "עובדיו"( ישמרו בקפדנות על סודיות 

, םשירותיהמתייחסים לאשר ייחשף להם ומסמכים בעל פה, שיחות, נתונים וכל מידע ו /אובכתב ו

ו/או עובדיו כהגדרתם  ספקלרבות העתקים וניירות עבודה, שהוכנו על ידי ענבל ובין שהוכנו על ידי ה

 הסכםביצוע ובקשר עם כל ידיעה ומידע שהגיעו אליהם עקב  על סודיותוכן לשמור  בהזמנה ולעיל

בל ולא יעשו קבלן על ידי ענכולא למסור ידיעה ו/או ידיעות ו/או מידע כאמור לאדם שלא הוסמך זה 

 "(. המידעבו שימוש תוך תקופת ביצועו, לפניה או לאחריה )להלן: "

 

אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז', סימן ה' כי מצהיר שידוע לו  ספקה .6.2

 .1977 -)סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

 

באישור בכתב ומראש של ענבל עובדיו, שליחיו, וקבלני המשנה שיעסיק צוותו, יחתים את  ספקה .6.3

 זה. 6על הצהרת סודיות כמפורט בסעיף  זה הסכםלביצוע המטלות על פי 

 

בכל אמצעי סביר כדי לשמור על כל מידע ומסמך  ספקפי כל דין ינקוט העל מבלי לגרוע מאחריותו  .6.4

וכדי למנוע עיון בהם מכל  ן השירותים המבוקשיםלמתהמוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר 

טחון ילכל דרישה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי ב ספקלו זאת. כן יציית ה האדם שענבל לא התיר

נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על 

 קרות האירוע.ד עם ילענבל מ ספקכך ה

 

או בהפסקתו את כל המידע, החומר  הסכםלפי ענבל להעביר במועד סיום המתחייב בזאת כ ספקה .6.5

למחוק ולהשמיד כל  ספקוהנתונים המצויים ברשותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב ה

זה, כך שבידי ענבל ימצא העותק היחידי של  הסכםשר עם ביצוע חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בק

 זה על כל נספחיו. הסכםכאמור ב לניהול ידע ץשירותי הייעותונים הנוגעים לביצוע המידע והנ
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שלפי  ושלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותימתחייב  ספקה .6.6

עשוי להימצא, במישרין או  הואכתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו 

במסגרת מתן השירותים לענבל לבין  ואו עיסוק ושל ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידבעקיפין, במצב 

חבר  ואו קרוב של ספקשהאו של גוף  וו של קרוביי, ענייניועניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו עניינ

שת חלק בו, בהון המניות, בזכות להג ואו לקרוב של ובו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של

, ואו שותפ ואו מעסיק ספקשהינו של לקוח, יוכן גם ענ בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעהרווחים, 

 , מיצגים/מייעצים/מציעים )להלן: "עניין אחר"(.ואו בפיקוח ואו עובד העובד עמ

 

עשוי  שהואעל ניגוד עניינים קיים או  ספקלבכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע  .6.7

או עניין  ובמסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר של ואו עיסוק ולעמוד בו בין מילוי תפקיד

 בו. יםחבר ואו קרובי שהואאו עניין של גוף  ושל קרובי

 

 .הסכםמהווה תניה יסודית ב בסעיף זההאמור  .6.8

 

 :אחריות לנזקים .7

 

"(, שיגרם לענבל ו/או נזק: "ולחוד להלן ביחדשא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )יכונו יהספק י .7.1

לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף 

תחליפיים ספקה של חלקי חילוף מקוריים ומתן שירותי אביצוע עם הקשורים עימו, עקב ו/או בקשר 

 ל.שלה עבור ענבלכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממ

, ספקאו כל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות מהו/יגרמו לענבל ו במידהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .7.2

או ממחדל כאמור, לרבות נזק שיגרם  עובדיו, שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימוצוותו, 

סכום, ה, במלוא תהדריש מיד עםלשפות את ענבל,  ספקכתוצאה ממחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב ה

 בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה להם כאמור.

 

על ידי ענבל להבטחת זכויות ענבל במקרה  שולמוכל ההוצאות, או התשלומים, שי יחולו ספקעל ה .7.3

ספק מתחייב להחזיר לענבל כל וה ספקזה על ידי ה הסכםמילוי הוראה מהוראות  של הפרה, או אי

, בתוספת ריבית בשיעור המקסימלי שיותר תהדריש מיד עםסעיף זה,  לפי ההוצאה שהוצאה על יד

  הסכומים. תשלוםפי חוק באותה עת, החל ממועד  לע

 

 ביטוח   .8

 
ברה לביטוח בע"מ לרכוש את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתה ולטובת ענבל, חהספק מתחייב 
ולהציג לה  את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר  )להלן "ענבל"(

 גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
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 ביטוח חבות המעבידים .8.1

 
בטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת  הספק י .8.1.1

 ישראל והשטחים המוחזקים;
 

דולר ארה"ב  5,000,000 -דולר ארה"ב  לעובד ו 1,500,000מסך האחריות לא יפחתו גבולות  .8.1.2
 למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(;

 
ת תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי הביטוח יורחב לשפות את ענבל היה ונטען לעניין קרו .8.1.3

 .כלשהם כלפי מי מעובדי הספק כי היא נושאת בחבות מעביד
 
 
 

 לישיביטוח אחריות כלפי צד ש .8.2
 

החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי  הספק יבטח את אחריותו .8.2.1
 גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

 
 דולר ארה"ב; 250,000 –גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  .8.2.2

                                                        
 ;Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .8.2.3

 
שב אחראית למעשי ו/או מחדלי הספק וכל ככל שתחהביטוח יורחב לשפות את ענבל  .8.2.4

 . הפועלים מטעמו
 

                                                                         
 

 ביטוח חבות המוצר  .8.3
 

 לענבל. ים על ידוחבות המוצר בגין החלפים המסופק ציג ביטוחהספק י .8.3.1
 

 דולר ארה"ב. 250,000גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  .8.3.2
 

 .CROSS  LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .8.3.3
  

פגם במוצרים אשר  בגין נזק עקבככל שתחשב אחראית  ורחב לשפות את ענבלהביטוח י .8.3.4
 .סופקו ע"י הספק

     
   

 כללי .8.4
 

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:
 

השיפוי  תתווסף כמבוטחת נוספת ענבל חברה לביטוח בע"מ, בכפוף להרחבתלשם המבוטח  .8.4.1
 כמפורט לעיל.

 
, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ע"י אחד הצדדיםמקרה של צמצום או ביטול הביטוח  בכל .8.4.2

 לפחות במכתב רשום לענבל.יום  45ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 
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ובלבד  ב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי ענבל ועובדיההמבטח מוותר על כל זכות שיבו .8.4.3
 לנזק מתוך כוונת זדון.וויתור לא יחול לטובת  אדם שגרם שה

 
כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  לעדיב הספק יהיה אחראי .8.4.4

 מבוטח על פי תנאי הפוליסות.כל החובות המוטלות על ה
 

 .ה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספקההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליס .8.4.5
 

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  .8.4.6
והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא  ביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל קיים

 הזכויות על פי הביטוח.
 

מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו כמפורט בנספח הביטוח  העתקי פוליסות הביטוח .8.4.7
 עד למועד חתימת ההסכם.    יום ביטוחים, יומצאו על ידי הספק לענבל אישור ק –

     
ק בתוקף את פוליסות זית עם ענבל להחזיבכל תקופת ההתקשרות החוהספק מתחייב  .8.4.8

לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את  הביטוח. הספק מתחייב
העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימתו על חידושן ענבל, לכל 

                                                      המאוחר שבועיים לפני תום תקופות הביטוח הקיימות.                       
   

בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין אין בכל האמור  .8.4.9
בל על כל סעד או זכות המוקנים לה על ואין לפרש את האמור כוויתור של ענ ועל פי ההסכם

 זה. פי הדין ועל פי הסכם
 
 

 ספקעל ידי ה הסכםו/או הסבת האיסור העברת  .9

 

זכות ו/או התחייבות או כל חלק ממנו ו/או כל ו/זה  הסכםספק רשאי להעביר או להסב אין ה .9.1

המפורשת של ענבל בכתב  ההסכמתל אך ורק בכפוףאלא  ,זה ו/או הנובעים ממנו הסכםהכלולים ב

  ומראש.

 

זה עד  הסכםספק אחראי כלפי ענבל לביצועו של שאר הימענבל הסכמה כאמור, י ספקהיה ויקבל ה .9.2

 לסיומו.

 

 התמורה .10

 

 ,כלפי ענבל ספקותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיו של ההשירותים המבוקשים תמורת ביצוע  .10.1

 .להזמנה להציע הצעותת המחיר המצורפת בהצעתמורה כמפורט  ספקתשלם ענבל ל

איש הקשר ביחידה וע"י התשלום יבוצע לאחר קבלת חשבונית בצירוף דו"ח, אשר תאושר ע"י  .10.2

                (.30ימים מסוף החודש בו הגשה החשבונית )שוטף +  לושיםענבל, ש

ופרט לכך הסכם זה לפי  ספקהתמורה הנ"ל מהווה תמורה סופית למילוי כל התחייבויותיו של ה .10.3

 תמורה נוספת. זכאי לכל ספקלא יהיה ה
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אין בהתחייבות המזמינה לתשלום התמורה משום גריעה מזכותה של המזמינה  סייגים לתמורה: .10.4

לכל קיזוז ו/או עיכוב תשלום בגין קנסות ו/או כל עניין אחר העומד לה מכח הסכם זה על נספחיו 

ים בטרם ימ 7ענבל מתחייבת להודיע לספק על כוונתה לנכות ו/או לקזז תשלום,  ומכח כל דין.

 ביצוע הקיזוז ולאפשר לו להגיב.

 

 

 וסיום ההתקשרות ההתקשרותתקופת  .11

  

 ההתקשרות תקופת .11.1

: להלן מיום חתימת ההסכם חודשים )עשרים וארבעה חודשים( 24 של לתקופה הינו ההסכם

 (."ההתקשרות תקופת")

 ההתקשרות תקופת להארכת אופציה .11.2

 12, חודשים נוספים 36לתקופה של עד  ההתקשרותלהאריך את , אך לא חייבת, ענבל רשאית        

מתן צרכיה וזאת ע"י להבלעדי ו דעתה לשיקול בכפוף, מלא או חלקי באופןחודשים בכל פעם, 

כאמור  הסכםימים לפני תום תקופת ה 15 על רצונה להאריך את ההתקשרותבכתב  ספקהודעה ל

ארכת יחולו על הצדדים כל המו ההתקשרות"(. בתקופת תקופת ההתקשרות המוארכת)להלן: "

 , בשינויים המחויבים. על נספחיו זה הסכםהוראות 

 הסכםה את להביא רשאית תהא ענבל כי בזה מוסכם, לעיל 11.2-ו 11.1 בסעיפים האמור על אף  .11.3

 .ומראש בכתב ימים 60 של מוקדמת בהודעה, שהיא סיבה מכל, סיום לידי

 

 אחריות ופטור מאחריות .12

 

 ספקאין ולא יהיו כלפי ענבל כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה ו/או תביעה וה ספקמוסכם בזה כי ל

ו בביצוע במפורש בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל של ענבל ו/או הנהלתו ו/או עובדיבזאת מוותר 

 ובלבד שפעלו בתום לב ובמסגרת תפקידם. התפקידים המוטלים עליהם

 

 ניכוי במקור .13

 

זה, אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי במקור  הסכםתימת ספק ימציא לענבל, עם חה

קפים מעת לעת "( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה תאישור מס הכנסהאו פטור הימנו )להלן: "

תהא ענבל רשאית לנכות  הסכם,אישור מס הכנסה תקף בתקופת ה . בהעדרהסכםעד לתום תקופת ה

ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או מכל סכום כסף שהיא חייבת 

 .ספקבתשלומם ל
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 הסכםביטול או סיום ה, הפסקה .14

 

וזאת בכל עת  ספקעם ה הסכםו לסיים את התהא רשאית לבטל ו/או להפסיק ו/א ענבל .14.1

בהודעה  הכל על פי שיקול דעתה הבלעדיושתמצא ענבל לנכון מכל סיבה שתראה בעיניה 

 .ימים מראש ובכתב 60מוקדמת של 

 

מראש  ספקו/או הפסקתו ו/או סיומו על ידי ענבל יעשו על ידי מתן הודעה ל הסכםביטול ה .14.2

  יום לאחר מתן ההודעה. 60ויכנסו לתוקף ובכתב 

 

א אתי ו/או שיש פלילי ו/או ל -לעיל, כל חשד לכוונה ו/או מעשה 14.2למרות האמור בסעיף  .14.3

בו לגרום לנזק לענבל, הקשור במישרין ו/או בעקיפין לספק ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו 

 ו/או מי מטעמו, יביא לסיום ההסכם במועד בו תקבע ענבל.

 

הספק יהא רשאי לבטל ו/או להפסיק ו/או לסיים את ההסכם עם המזמינה בהתראה  .14.4

 חודשים מראש ובכתב.  6מוקדמת של 

 

 לעיל.  4מתחייב לספק את כל השירותים כמפורט בסעיף הספק  .14.5

 

כאמור לעיל,  הסכםבוטל או הופסק הבכפוף לחובות הספק כלפי ענבל עפ"י הסכם זה,  .14.6

ל ידו עד לביטול ו/או הפסקת שבוצעו ע מהשירותים אותו חלק בעד ספקתשלם ענבל ל

ספק על לסילוק סופי, גמור ומוחלט של כל התמורה הכספית המגיעה ל זה יחשבו הסכםה

 זה ו/או בקשר אליו. הסכםפי 

 

זה וסיימה או ביטלה  הסכםבזכות כלשהי מאלו שהוקנו לה בהשתמשה ענבל בסמכות או  .14.7

ספק עילת )כולו או מקצתו( או הפסיקה את ביצועו )כולו או מקצתו(, לא תהיה ל הסכםת הא

לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לקבל פיצוי או תשלום כלשהו בעד  ספקוה גד ענבלתביעה כלשהי נ

כל נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מכך, פרט לתמורה בעד אותו חלק 

, הכל לפי הסכםסיום ו/או ביטול ו/או הפסקת השבוצעו על ידו עד למועד  מהשירותים

 המקרה.

 

תהיה ענבל רשאית וזכאית בכל אחד  ,זה הסכםל לפי לגרוע מזכויותיה של ענבמבלי  .14.8

השירותים המבוקשים מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, למסור את המשך ביצוע 

 .לאחר

 



 01/2017מכרז 
 

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 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 Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

E-mail Address michrazim_accident_warning@inbal.co.il 
  

- 53 - 

זה לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל על  14למען הסר ספק אין באמור בסעיף  .14.9

זה  הסכםעל פי  והתחייבויותיאת  ספקזה ו/או על פי כל דין בכל מקרה בו יפר ה הסכםפי 

. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי הזכויות ןו/או כל חלק מה

 .ספקעל ידי ה הסכםלא יחולו במקרה של הפרת ה הסכם זהעל פי  ספקהמוקנות ל

 

 את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה ענבל תהיה זכאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות .14.10

 . הספקללא הסכמת בכל עת ו

 

כל מידע, מסמך, נייר, הליך, פרוצדורה ו/או כל עניין אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין  .14.11

לשירותים המבוקשים נשוא הסכם זה, יהיו שייכים במלואם לענבל ולה בלבד. במסגרת זו 

 הספק מתחייב להעביר כל מידע לענבל, ככל שתבקש, בכל מסגרת זמן. 

 שונות .15

 הסכםפי  לעבמקרה מסוים, או במקרים מסוימים, בזכויותיה  תשתמשבמקרה שענבל לא  .15.1

יתור ענבל על זכויות אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים ולא יחשב הדבר כו ,זה

 שיקרו לאחר מכן.

 

ם לקזז כנגד כל סכוו/או על פי כל דין, רשאית ענבל  זה הסכםעל פי מבלי לגרוע מזכויות ענבל  .15.2

 ספקי כל דין, כל סכום אשר יגיע לזה ו/או על פ הסכםחייב ו/או יהיה חייב לה ו/או על פי  ספקשה

ענבל מתחייבת להודיע לספק על כוונתה לנכות ו/או לקזז  זה ו/או על פי כל דין. הסכםמענבל על פי 

 ימים בטרם ביצוע הקיזוז ולאפשר לו להגיב. 7תשלום, 

 

 הפרה יסודית .16

 

 הינם תנאים יסודיים. 14-ו 12, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2בסעיפים התנאים הקבועים 

 

 משלוח הודעות .17

זה לעיל תחשב כאילו  הסכםל מבואכל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין ב

 שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום 72דה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום הגיעה ליע

 בבית הדואר, המוקדם מבין השניים.

 סמכות שיפוט .18

 המרכז המוסמכים באזור המשפט בבתי ורק אך הינה זההסכם ל הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות

 .בלבד יפו-אביב-תל ו/או
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 הספק  ע  נ  ב  ל

 

 

 

 

 

 

 אישור קיום ביטוחים -  נספח ב'

 

  לכבוד,

 ענבל חברה לביטוח בע"מ 

 

 א.ג.נ.,

 אישור קיום ביטוחיםהנדון:                                               

 

"( ספק, "החברההננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________)להלן "ה

ספקה של שירותי אלתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשר למתן 

את   ל,תחליפיים לכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה עבור ענבמקוריים וחלקי חילוף 

 הביטוחים המפורטים להלן:

 
  

 ביטוח חבות המעבידים .1
 

כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת  ישראל והשטחים  של הספק אחריותו החוקית .1.1
 המוחזקים;

 
, דולר ארה"ב למקרה 5,000,000 -דולר ארה"ב  לעובד, ו 1,500,000גבולות  האחריות לא יפחתו מסך  .1.2

 ולתקופת ביטוח )שנה(;
 

ת תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא הביטוח יורחב לשפות את ענבל היה ונטען לעניין קרו .1.3
 כלשהם כלפי מי מעובדי החברה.נושאת בחבות מעביד 

 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
 

החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש  אחריותוהספק יבטח את  .2.1
 בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

 
 דולר ארה"ב; 250,000 –גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  .2.2

                                                      
 ;Cross  Liability -סעיף אחריות צולבת  בפוליסה ייכלל .2.3
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 . שב אחראית למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמוככל שתחהביטוח יורחב לשפות את ענבל  .2.4
                                                                            

 
 ביטוח חבות המוצר  .3

 
 לענבל. ים על ידוהחלפים המסופקציג ביטוח חבות המוצר בגין הספק י .3.1

 
 דולר ארה"ב. 250,000גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  .3.2

 
 .CROSS  LIABILITY -סעיף אחריות צולבת  ייכללבפוליסה  .3.3

  
ם במוצרים אשר סופקו ע"י בגין נזק עקב פגהביטוח יורחב לשפות את ענבל ככל שתחשב אחראית  .3.4

 .הספק
     
   

 כללי .4
 

 ת הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:בכל פוליסו
 

השיפוי כמפורט  תתווסף כמבוטחת נוספת ענבל חברה לביטוח בע"מ, בכפוף להרחבתלשם המבוטח  .4.1
 לעיל.

 
לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  ניתנה על  ,ע"י אחד הצדדיםמקרה של צמצום או ביטול הביטוח  בכל .4.2

 יום לפחות במכתב רשום לענבל.  45כך הודעה מוקדמת של 
 

ויתור ובלבד שהו ב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי ענבל ועובדיההמבטח מוותר על כל זכות שיבו .4.3
 לנזק מתוך כוונת זדון.לא יחול לטובת  אדם שגרם 

 
לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות כלפי המבטח  הספק יהיה אחראי בלעדי .4.4

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 

 .ה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספקההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליס .4.5
 

ביטוח  את אחריות המבטח, כאשר קיים טוח המפקיע או מצמצם בדרך כלשהיכל סעיף בפוליסות הבי .4.6
 והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.פעל כלפי ענבל אחר לא יו

 
אישור  –העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו כמפורט בנספח הביטוח  .4.7

 לענבל  עד למועד חתימת ההסכם.     יום ביטוחים, יומצאו על ידי הספקק
   

ק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק ההתקשרות החוזית עם ענבל להחזי בכל תקופתהספק מתחייב  .4.8
לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את העתקי פוליסות הביטוח  מתחייב

מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימתו על חידושן ענבל, לכל המאוחר שבועיים לפני תום 
 תקופות הביטוח הקיימות.                                                                            

 
בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי  אין בכל האמור  .4.9

בל על כל סעד או זכות המוקנים לה על פי הדין ועל פי ואין לפרש את האמור כוויתור של ענ ההסכם
 זה. הסכם
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 בכבוד רב,

                                                    

                                                                    

                                                                                                   תאריך______________                        

 

 חתימת מורשי הספק וחותמת הספק_________________

 החוזה )ערבות ביצוע(ערבות בנקאית לביצוע  - הסכםל' גנספח 
 ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכייה( 10 –לא יאוחר מ  הספק)יוגש לענבל על ידי 

 תאריך________________
 לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 רח' ערבה 

  282ת.ד. 
 70100קריית שדה התעופה, 

 הנדון: ערבות מס. _____________

(, אשר נבחרו להיות "ים/המבקש"לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .1
 בקרן המכוסים הרכב תחליפיים לכליספקה של חלקי חילוף מקוריים וא שירותי מתןלשם הספקים/נותני השירות של חברתכם 

אנו ערבים בזה כלפיכם  )ולהלן:"ענבל"(,  מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור : "השירותים"()ולהלן לביטוחי הממשלה הפנימית
( בתוספת "ל"הנ הקרן סכום"(, )להלן: מאתיים אלפי שקלים חדשים בלבד)במילים:   ₪ 200,000 לסילוק כל סכום עד לסך של 

בכל  ,"(למדד דההצמ הפרשי" הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן )להלן:
 ענבל. עבור השירותיםהמגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמו במסגרת 

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

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

 ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם  - "מדד המחירים לצרכן" א.

 מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו. - "המדד החדש" ב.

 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - "היסודי המדד" ג.

 

ההצמדה, סכום השווה להכפלת ההפרש בין המדד החדש אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי  
למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד היסודי. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי 

 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
הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד_____, טלפון ושם איש קשר _______, )יש 

שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה  להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום הערבות, בלי
ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו לפני יום פקיעת הערבות. לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום  ר מאת המבקשאת הסכום האמו

 ובלבד שסך התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.ום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים סכ

 ובלתי מותנית.ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית  .5

כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. ) חודשים מתאריך הוצאת מסמך זה 13לתום 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
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 בכבוד רב,          

 בנק _____________________שם ה 

 ________________________סניף  

        מספר סניף ___________________ 
  תאריך:_____________

 החתימה וחותמת הבנק:____________________ חתימה של מורשה


