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 1 פרק 

 כללי .1

 ההזמנה מטרת .1.1

 הקרן מנהלתבתפקידה כ ,"(המזמינה" או/ו" ענבל: "להלן) מ"בע לביטוח חברה ענבל .1.1.1

 בזאת פונה, "(הפנימית הקרן)להלן: " ישראל ממשלת של הממשלה לביטוחי הפנימית

כפי  הכל, בהליכי תעבורה םעובדיו/או לדינה למ משפטיים שירותים למתן הצעות קבלתל

 (. "ההליך" :להלן) להלן שיפורט

 מנהלת עיסוקיה שאר ביןו ,ישראל ממשלת של מלאה בבעלות ממשלתית חברה הינה ענבל .1.1.2

 ענבל מנהלת זו במסגרת. ישראל ממשלת של העצמי הביטוח שהינה ,הפנימית קרןה את

 כן. הפנימית בקרן המכוסות המדינה כנגד תביעות בשליטתה וגופים ישראל ממשלת עבור

 ישראל ממשלת עבור שונים פיננסים ושירותים ביטוחי וכיסוי ייעוץ שירותי ענבל מספקת

 ביטוחיות פעילויות במגוון הממשלה של ביצועית כזרוע ומשמשת שבשליטתה והגופים

   .ופיננסיות

 קטגוריות שלהלן: ל ביחס רשאי להגיש הצעה המציע ההליך במסגרת .1.1.3

 :למדינה משפטיים שירותים מתן – 1 קטגוריה .1.1.3.1

כהגדרתם  ,את השירותים המבוקשים שיעניקודין  עורכיזו ייכללו  בקטגוריה

או מתן שירותים /ומשפטיים  בהליכים מדינהה ייצוג במסגרתלהלן,  2בסעיף 

 2.1בסעיף  המפורטים מהתחומים יותר או באחד למדינהמשפטיים אחרים 

 "(.1 קטגוריה)להלן: "להלן 

 :בהליכי תעבורה לעובדים משפטיים שירותים מתן – 2 קטגוריה .1.1.3.2

את השירותים המבוקשים כהגדרתם  שיעניקודין  עורכיבקטגוריה זו ייכללו 

בהליכים משפטיים ו/או מתן שירותים  העובדיםייצוג  במסגרתלהלן,  2בסעיף 

 "(.2 קטגוריה)להלן: " התעבורהבתחום  ,לעובדים משפטיים אחרים

ביחס   הן, מציע בהליך יהיה רשאי להגיש הצעה ככללתשומת לב המציעים מופנית לכך, כי 

תחום נזקי רכב להצעה  . על אף האמור, לא ניתן להגיש2קטגוריה ל ביחס הןו 1קטגוריה ל

בהתאם שלא הצעה וגש שת. במידה 2קטגוריה ליחד עם הגשת הצעה  1)רכוש( בקטגוריה 

   .  בלבד 2לקטגוריה שהוגשה פסל ההצעה יאמור, תל

כי במסגרת הליך זה הם אינם נדרשים להגיש הצעה לכך עים מופנית תשומת לב המצי .1.1.4

כספית וכי התחרות בין המציעים תתבסס על הערכת ההצעות בהתאם לאמות המידה 

 קבועות במכרז בלבד, ובהתאם לתנאיו ושלביו.  ההאיכותיות 
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 הגדרות .1.2
 בצידם: מפורטת שזו כפי תהיה שלהלן המונחים משמעות זה, הליך לצרכי    

 .שומים כדין בישראל )באם רלוונטי(עו"ד או שותפות עו"ד או חברת עו"ד הר עו"ד ו/או מציע:

 היועץידי  על הניתנים 1השירותים המבוקשים לקטגוריה  למתןכח  ייפוי  :כח ייפוי

, לאחר קבלת אישור להעסקתם המשפטים משרד, לממשלה המשפטי

 .פרטיים הדין עורכי להעסקת מהוועדה

להעסקת הוועדה 

עורכי דין 

ו/או  פרטיים

 :הוועדה

 בקשות להתקשרות עםן ולאשר וחבלועדה במשרד המשפטים אשר תפקידה 

 .למדינה שירותים משפטייםלצורך מתן פרטיים דין עורכי משרדי 

 זוכה מציע

  :מותלה

 הזוכיםנכללת ברשימת המציעים  והצעתו הליךל הצעתו שהגישעו"ד 

 .לממשלה המשפטי מהיועץ כח ייפויי קבלתל הממתינים

 המכרזים של ענבל. תועד ועדת המכרזים:

 תחת לשונית "מכרזים". www.inbal.co.ilהאינטרנט הרשמי של ענבל  אתר :ענבל אתר

 דין עורכי

 :במציע

 המבוקשים השירותיםמייעד למתן  המציעאותם  ,במציע שכירים דין עורכי

 .הצעתו את מגיש אליותחומים /בתחום

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  ההזמנה:

נספח כ ורףייחתם עם המציעים הזוכים, בנוסח המצ אשר ההתקשרות הסכם :ההסכם

 להזמנה. ד'

המציע/ים 

 הזוכה/ים:
 .אשר קיבל הודעת זכייה בהליך זה וענבל חתמה עמו על ההסכם מציע

 השירותים

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

 .ישראל מדינת :המדינה

 .הפנימית הקרן באמצעות משפטית להגנה זכאי אשר אדם כל :עובדים

 

http://www.inbal.co.il/
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 להליך זמנים לוח .1.3

 הפעילות התאריך

 מועד פרסום 18.03.19

 מועד אחרון לשאלות הבהרה 25.03.19

 למענה לשאלות ההבהרהמועד אחרון  01.04.19

 להגשת ההצעות וןאחר מועד 14:00: בשעה 08.04.19

ימים  60)עם אופציה להארכה למשך  ימים 90

 (בהזמנה כמפורט נוספים,
 תוקף ההצעה

  

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

 למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. שתעמוד ומבלי, באתר ענבל למציעים פורסםבהודעה שת

 ההתקשרות תקופת .1.4

ושניים  שבעים) חודשים 72 בתקופה לת תהיה הזוכה המציע עם ההתקשרות תקופת .1.4.1

תקופת להלן: ")ידי הצדדים  על ההסכם חתימת מועדהמתחילה ב שש שנים( –חודשים 

 ורא) ההתקשרות תקופתבכל הנוגע להארכת להלן והכל בכפוף לאמור  ,"(התקשרותה

 .(להלן 1.4.6סעיף הוראות לעניין זה את 

 הזוכה המציע על הצדדים ביןההתקשרות  תקופתלגרוע מן האמור לעיל, במועד סיום  מבלי .1.4.2

 סיום)להלן: " סכםהה סיום למועד נכון אצלו הקיימים פתוחים בתיקים ולטפל להמשיך

 "(.בפועל התקשרותה

 בפועלעם המציע הזוכה תישאר בתוקפה עד סיום ההתקשרות  ההתקשרותהאמור,  לאור .1.4.3

, במקרים מיוחדים, ענבל תחליט להעביר את הטיפול בתיק לעורך דין אחר, כןאלא אם 

כי בתקופת  ,יובהרלמען הסדר הטוב והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לצרכיה. 

 תעביר לא ענבל, סיום ההתקשרות בפועלוטרם  ההתקשרות תקופתלאחר סיום  ,הביניים

אצל המציע הזוכה רק תיקים  שארויי זו בתקופה. הזוכה המציע של לטיפולו חדשים תיקים

ויחולו, בכל הקשור  לעיל כאמור ההתקשרות תקופתשהתחיל את הטיפול בהם לפני סיום 

 .ההסכם הוראות, המחויביםאליהם ובשינויים 

, ההליך"ד במסגרת עו משרדי העסקת משך, המשפטים משרדהחלטת בהתאם ל כי ,יודגש .1.4.4

 ששחודשים ) 72 תקופה מרבית בתל יוגבל, למדינה שירותים משפטיים במתןבכל הקשור 

 . (שנים
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עם עורך  ההתקשרות: מתלה לכניסתו לתוקף של ההסכם ו/או להפסקת ההתקשרות תנאי .1.4.5

כפופה למתן אישור להעסקת עורך הדין ע"י , (1)קטגוריה  למדינה ייצוגמתן  שעניינההדין 

 קבלת .מידי שנה )כהגדרתו לעיל( כח ייפוי קבלתלהוועדה להעסקת עורכי דין פרטיים וכן 

כן קבלת יפוי ו ההסכם של לתוקף לכניסתו מתלה תנאי מהווים הכוח ייפויאישור הוועדה ו

 בפועל.להמשך תקופת ההתקשרות עד לסיום ההתקשרות הכח מהווה תנאי מתלה 

ו/או  שהיא סיבה מכל, ההתקשרות תקופת במסגרת מופסק זהכח  ייפויבהתאמה, במידה ו

  יהא בכך כדי להביא לסיום ההתקשרות. ,לא מחודש

 :ההתקשרות תקופת הארכת .1.4.6

בכפוף לאישור  ,האופציהשמורה  לענבל 2 ובקטגוריה 1בקטגוריה  המוגדריםהתחומים  בכל

 להאריך ,שיינתנושאלו ככל , (2 קטגוריהבחל  לא ,רלוונטי באם) הכח ייפויוקבלת  הוועדה

 שנתיים עד למשך, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ענבל לצרכי בכפוף, ההתקשרות תקופת את

 ההסכם פי על שנים לשש מעבר נוספות שנתייםעד  הכל סךוב) שנה בכל פעם עד, נוספות

 ."(המוארכת ההתקשרות תקופת: "להלן)

הסכם, בשינויים העל הצדדים כל הוראות  תחולנהבתקופת ההתקשרות המוארכת  .1.4.7

 המחויבים. 

מכל סיבה בכל עת והסכם לידי סיום, המבלי לגרוע מהאמור לעיל, לענבל הזכות להביא את  .1.4.8

 .ובכתב ימים מראש 60 בתשהיא, בהודעה מוקדמת 

 הזוכים המציעים זכאים יהיו לה התמורה .1.5

 'ה נספחב המפורטים לתעריפים בהתאם הינה בהליך הזוכים המציעים זכאים יהיו לה התמורה

)להלן:  ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ונהליה לעת מעת המזמינה ידי על שיעודכנו כפי, להסכם

 -וחבויות גוף שאינן על רקע תאונות דרכים בתחום  הטרחהשכר תעריפי  ."(טרחההתעריף שכר "

פתוחים לעיון יהיו אולם הם  בנספח ה'אינם מפורטים  דרכיםפיצויים לנפגעי תאונות בתחום 

  להלן. 1.7במשרדי ענבל, בתיאום מראש עם איש הקשר, בהתאם לפרטים שבסעיף  המציעים

 ההליך מסמכי פרסום .1.6

מועדים ו/או הבהרות ו/או  עדכונייפורסמו באתר ענבל. במידה ויהיו  הליךמסמכי ה .1.6.1

ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל  ענבל, יפורסמו השינויים באתר הליךתיקונים במסגרת ה

 ואת המציעים.

 ענבל לאתרלהיכנס  ,הליךה משלבי שלב ובכל, הצעתו הגשת טרם, החובה חלה המציע על .1.6.2

. המציע את משפטית יחייבו, הבהרות ועדכונים אשר השינויים בדבר שוטף באופן ולהתעדכן

, פורסמוי ואכן במידה, ועדכונים הבהרות, שינוייםל בהתאם הצעתו את יגיש שלא מציע

 דבר להביא לפסילת הצעתו. ה עלול
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 הקשר איש .1.7

אשר עו"ד ברק קרן הינו  ,זה הליךליש לעמוד בקשר בכל הקשור  וש הקשר מטעם ענבל אתיא

 אלקטרוני:דואר כתובת ; 70100רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג בית ענבל,  כתובתו:

m1419@inbal.co.il  (" :הקשר אישלהלן.)"  ייעשו לאיש הקשר בכתב כל הפניות בגין בקשה זו

  (.המבוקש ליעד הגיע שבקשתו לוודא החובה המציע למייל  )עה באמצעותבלבד 

 הבהרות לקבלת פניה .1.8

וזאת עד  ,הקשר אישל בלבדתוגשנה בכתב ופניות לקבלת הבהרות בנוגע להליך שאלות המציעים 

כאמור תעשנה תוך פירוט זהותו של המציע פניות  .12:00בשעה:  2019במרץ  25יום ולא יאוחר מ

 והפונה מטעמו, תוך הפניה לסעיף ו/או הפרט הרלוונטי במסמכי ההליך.  

באתר  מופורסאשר יהודעות הבהרה ב פורסמנהעל כלל המציעים ת רוחביות ת השלכותותשובות בעל

, והכל בהתאם לחלקןתהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות, או  ענבלענבל. 

 - ההצעות הגשת לצורך שנקבע למועד עדכלשהי לפניה  ענבללשיקול דעתה הבלעדי. לא התייחסה 

 .המציע פניית דחיית בכך יראו

ואין כל תוקף ותפורסמנה באתר ענבל תהא בכתב בלבד  יםו/או של נציגה למציע ענבלכל תשובה של 

לא תהיה  ענבללגרוע מכלליות האמור, יובהר כי  מבליפה או בכל דרך אחרת.  עלב שתינתןלתשובה 

 .הליךתנאי העם בקשר מטעמה  אחר גורם כלאו /ו פה שיינתנו על ידי עובדיה-לאחראית להסברים בע

 התייחסות תהא אם, שינוייםאו /ו הבהרות לקבלת המציעים לפניות ענבל של התייחסותה כי מובהר

 .אליה פנה אשר המציע בשם לנקוב מבלי תעשה, ענבל דעת שיקול לפי, שכזו

 ההצעות הגשת .1.9

עליה יש להלן, במעטפה חתומה  4-5 יםיש למסור את ההצעות למכרז זה , כמוגדר בפרק .1.9.1

 המדינהו/או לעובדי  דינהלמ משפטיים שירותים לקבלת 14/2019מס'  פומבי לציין: "מכרז

 תיבתל ,""מבע לביטוח חברה ענבלהקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת  עבור

הנמצאת במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב ערבה, קריית שדה התעופה, בימים  המכרזים

 8להגיש לא יאוחר מיום  ישאת ההצעות , 9:00-18:00(, בשעות וחג ה' )למעט ערבי חג-א'

 "(. "המועד האחרון להגשת ההצעות)להלן:  14:00בשעה  2019, באפריל

 לתיבת הצעתו הגשת עלמטעמה של ענבל,  בכתב אישורניתן לו  לוודא כי המציעבאחריות  .1.9.2

 . כאמור המכרזים

 לא, לעיל שנקבעו והשעה למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעותכי  יודגש .1.9.3

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

 "(.התקנות)להלן: " 1993-תשנ"גה

mailto:m1419@inbal.co.il
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 ההצעה תוקף .1.10

אם חברת ענבל  ,נוספים ימים 60, או ההצעות להגשתמהמועד האחרון  ימים 90 הינותוקף ההצעה 

 .תוקף ההצעות על הארכת מועד תודיע

 המזמינה זכויות .1.11

המזמינה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון, לשנות  .1.11.1

 זה.  הליך, להפסיקו או לבטלו ו/או להתקשר עם כל גורם אחר שלא השתתף בההליךאת 

כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא,  אתבשים לב לאמור לעיל, מודגש בז .1.11.2

והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בהסכם לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא 

לנכון, ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם 

 הסרלמען  הבלעדי. הזמנה חדשה, וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון, והכול לפי שיקול דעתה

 בלתי ההצעה אם הצעה בכל לבחור שלא הדעת שיקול שמור למזמינה כי מובהר ,ספק

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

 של כושרו את שיקוליה יתר בין לשקול, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה כי מובהר עוד .1.11.3

 עבור או/ו עבורה שבוצעו קודמות עבודות לרבות, דומות עבודות בביצוע ניסיונו, המציע

 שיקול כלשל המציע ו/או  והכלכלית הארגונית כולתולרבות בחינת י אחרים ציבוריים גופים

 .ןלנכו שתמצא כפי ,אחר נימוק או/ו

והכל בכפוף לצרכיה ולשיקול  ,אם בכלל ,כלשהו עבודה להיקף מתחייבת נהאי המזמינה .1.11.4

 דעתה הבלעדי.

 שאיננה הצעה כל לדחות, חייבת לא אך, רשאית המזמינה תהא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1.11.5

 דעתה שיקול י"עפ וזאת, הליךה מסמכיפי דרישות  לע ערוכה שאינה או, ברורה או/ו שלמה

 .המזמינה של והבלעדי הסופי

 לצדדים או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה .1.11.6

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

, אישור, מסמך כל המצאת בעניין לרבות, כן לעשות למציע לאפשר או/ו מציע של להצעתו

 הסף בתנאי המציע עמידת הוכחת לצורך ולרבות, זה הליך תנאי לפי כנדרש רישיון או היתר

 או אישור, רישיון, מסמך שכל ובלבד, ו/או ניקוד איכות המציע בהתאם לתנאי ההזמנה

 שומרת זו זכות במסגרת. הצעות להגשת האחרון למועד ותחולה תוקף בעלי יהיו היתר

ו/או לכל גוף ו/או צד ג' אחר  הדין עורכי ללשכת לפנות הזכות את גם המזמינה לעצמה

אודות  פרטים בירור צוינו על ידי המציע בהצעתו( לצורך )לרבות גופים ו/או לקוחות אשר

המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף ו/או ניקוד איכות הצעתו, ובכלל זה בדיקות 

 משמעתיים הליכיםאו /ו הלשכה ידי על הניתנים והיתרים שיונותירים, אישורקיומם של 

 . דין לכל בכפוף והכל, דרכה המתנהלים פלילייםאו /ו
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 אשר זה הליך מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול הזכות את העצמל שומרת מינההמז .1.11.7

 ועדת דעת שיקול לפי והכל השוויון בעיקרון לפגוע כדי בהם אין ואשר מהותיים אינם

 .המזמינה של המכרזים

 עימם ההתקשרות והיקף הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.12

מציעים  מספרזה ולהתקשר בהסכם עם  הליךה לפצל את ההתקשרות נשוא מזמינבכוונת ה .1.12.1

 , לפי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט להלן. מהתחומים אחד כלב וכיםז

  זוכיםמספר ה תחום קטגוריה

1 

 (רכוש)רכב נזקי 

 מציעים זוכים 6עד 

מציעים זוכים  2לתחום זה ייבחרו עד 
מציעים זוכים  4ועד  צפון,החיפה ולאזור 

 1.12.4לכל יתר האזורים )ראו סעיף 
 .להלן(

 מציעים זוכים 3עד  וחבויות רכוש רכושנזקי 

 מציע זוכה אחד הוצל"פהליכי 

 מציע זוכה אחד גביית חובות

 מציע זוכה אחד פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 מציעים זוכים 5עד  חבויות גוף שאינן על רקע תאונות דרכים

מציעים זוכים  2לתחום זה ייבחרו עד 
מציעים זוכים  2עד  צפון,החיפה ולאזור 
מציע זוכה אחד לאזור והמרכז, לאזור 

 .להלן( 1.12.4)ראו סעיף  ירושלים והדרום

 מציעים זוכים 2עד  הגנה משפטית תעבורה 2

להלן, המתאר את אופן בחירת ההצעות  7 פרקתשומת לב המציעים מופנית בעניין זה ל .1.12.2

 .הזוכות

את מספר  לעדכןשיקול הדעת הבלעדי והמוחלט  מזמינהלמובהר כי אף האמור לעיל,  על .1.12.3

והמציעים ייקבע בהתאם לצרכיה ושיקוליה בלבד,  אשר, כזוכים שיוכרזוהמציעים 

בעניין  מזמינהמוותרים בזאת, בויתור בלתי חוזר, על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי ה

 .זה

מציעים זוכים לאזור  2עד בחור לתחום נזקי רכב )רכוש( בכוונת המזמינה ל ,כאמור לעיל .1.12.4

חבויות גוף שאינן על רקע תאונות ; ולתחום מציעים זוכים לכל יתר האזורים 4ועד  צפון,ה

מציעים זוכים לאזור המרכז, ומציע  2עד  צפון,מציעים זוכים לאזור חיפה וה 2עד  דרכים

 זוכה אחד לאזור ירושלים והדרום.
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כל המרחב אשר בסמכות שיפוט בתי המשפט  – הינו" הצפוןחיפה ואזור "  –לעניין זה 

צו בתי משפט )הוראות מעבר( )אזורי , בהתאם לבחיפה ובנצרתהמחוזיים 

 . 1954-השיפוט של בתי המשפט המחוזיים(, תשי"ד

כל המרחב אשר בסמכות שיפוט בתי המשפט  – הינו" המרכזאזור "

 , בהתאם לצו בתי משפט )הוראות מעבר(בתל אביב ובלודהמחוזיים 

 .1954-)אזורי השיפוט של בתי המשפט המחוזיים(, תשי"ד

כל המרחב אשר בסמכות שיפוט בתי  – הינו" והדרום ירושליםאזור "

, בהתאם לצו בתי משפט בירושלים ובבאר שבעהמשפט המחוזיים 

-)הוראות מעבר( )אזורי השיפוט של בתי המשפט המחוזיים(, תשי"ד

1954. 

הממוקם יחשב כמשרד הנ"ל יהאזורים מקם באחד ומשרד שאינו ממ

 ר הקרוב ביותר למשרדו.ובאז

 יחולו הכללים הבאים:  בהתאם לאמור,

 : בתחום נזקי רכב )רכוש(

המציעים בעלי הניקוד הגבוה ביותר אשר משרדם ממוקם באזור הצפון, העומדים במלוא  2

 תנאי ההזמנה, יוכרזו כזוכים באזור זה; 

, העומדים ביתר האזוריםהמציעים בעלי הניקוד הגבוה ביותר אשר משרדם ממוקם  4

 . (יחד)כל יתר האזורים במלוא תנאי ההזמנה, יוכרזו כזוכים ל

 :תחום חבויות גוף שאינן על רקע תאונות דרכיםב

, הצפוןחיפה או המציעים בעלי הניקוד הגבוה ביותר אשר משרדם ממוקם באזור  2

 ים אלו; אזורלהעומדים במלוא תנאי ההזמנה, יוכרזו כזוכים 

, העומדים במלוא המרכזהמציעים בעלי הניקוד הגבוה ביותר אשר משרדם ממוקם באזור  2

 ;זה אזורלתנאי ההזמנה, יוכרזו כזוכים 

, העומד ירושלים או הדרוםממוקם באזור  והמציע בעל הניקוד הגבוה ביותר אשר משרד

 .ים אלואזורל הההזמנה, יוכרז כזוכ במלוא תנאי

, שאינן על רקע תאונות דרכים חבויות גוף -בתחומי נזקי רכב )רכוש( ומובהר כי התחרות 

 על פי החלוקה שלעיל. –אזורים הרלוונטייםבין המציעים שמשרדם ממוקם בתתבצע 

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למסור לטיפולו של מציע 

בו זכה )למשל: מסירת שזכה באזור מסוים הליכים משפטיים שיתנהלו באזור אחר מזה 
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הליך המתנהל באזור הצפון לטיפולו של מציע שזכה באזור המרכז(, והכל לפי צרכי 

 .המזמינה

בו ממוקם משרדם,  את האזורלהזמנה  נספח א'מסגרת ציין בהמציעים נדרשים למובהר כי 

 .ואשר ביחס אליו מוגשת הצעתם, בהתאם להגדרות שבסעיף זה לעיל

 עמד רשא, יותר או אחדמציע לשומרת לעצמה את הזכות לפנות  המזמינה כשיר נוסף. .1.12.5

 מהתחומים אחד בכל יםכזוכ ושהוכרז יםדורג במדרג ההצעות לאחר המציעו הסף בתנאי

לכך כי ובכפוף "(, על מנת שיעניק את השירותים על פי הצעתו, כשיר נוסף)להלן: " הליךב

. המקורית הסכים ליתן השירותים על פי הצעתווכי עומד בתנאים ובדרישות המכרז המציע 

 להלן.  7.4יחולו הוראות סעיף  כאמור במקרה

שיקול הדעת  נתון למזמינהלמען הסר ספק מובהר, כי  היעדר התחייבות להיקף מינימאלי. .1.12.6

הבלעדי באשר לקביעת היקף ההתקשרות עם כל אחד מהמציעים הזוכים ולזוכים אין ולא 

, מלבד הליךתהיה זכות מוקנית להיקף התקשרות מינימאלי כלשהו, ללא קשר לתוצאות ה

לכל אחד מהמציעים הזוכים, לא תהיה,  .הכללתם ברשימת הזוכים בהליך, בהתאם לתנאיו

הגשת הצעתם זו הם מוותרים, באופן בלתי חוזר, ומתחייבים שלא להעלות כל טענה ובעצם 

בקשר עם היקף ההתקשרות שייקבע  מזמינהכנגד ה , מכל מין וסוג,ו/או דרישה ו/או תביעה

 עם כל אחד מהזוכים. מזמינהעל ידי ה

רשאית לבצע חלק מהשירותים בעצמה או באמצעות צדדים מבצעת ו המזמינהכמו כן, 

 שלישיים שלא במסגרת ההליך, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

למען הסר ספק, מובהר כי המזמינה, על פי שיקול דעתה המקצועי  היעדר בלעדיות. .1.12.7

 נשוא השירותים מתןלצורך  יםהזוכ יםמציעה מבין מיוהבלעדי, תהא רשאית לא לפנות ל

ובמקום זאת להתקשר ו/או לערוך הליכים תחרותיים אחרים בקשר עם מתן , ההליך

ו/או לערוך הליכים  זה, הליךבמסגרת  יםלהיות מבוצע היו יםאשר יכול םשירותים כלשה

או להתקשר עם כל גורם אחר לצורך כך, הכל בהתאם לקבלת שירותים משפטיים משלימים 

כי למציע הזוכה לא תוענק בלעדיות כלשהי להוראות כל דין. בהתאם לכך, מובהר מפורשות 

 ביחס לשירותים. המזמינהעל ידי 

לגרוע מן האמור לעיל, למזמינה שמורה הזכות לתת עדיפות  מבלי עדיפות בחלוקת העבודה. .1.12.8

לאופי ההליכים  הנוגעיםשונים  שיקוליםבשל  אחר זוכה מציע פניעל  מסוים זוכהלמציע 

 ים, ניסיון ושיקולמומחית, ידע, גיאוגרפי מיקוםהמשפטיים הרלוונטיים, לרבות בשל 

  .הבלעדי דעתה ולשיקול המזמינהבכפוף לצרכי  והכל, נוספים רלוונטיים
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 2  פרק

 המבוקשים המשפטיים השירותים .2

 של תמציתי תיאור להלן ,להזמנה ד' נספחכ המצורף בהסכם לרבות זה, הליך במסמכי מהאמור לגרוע מבלי

 השירותים" ו/או "השירותים" )להלן: מהתחומים אחד לכל ביחס מהמציע הנדרשים השירותים

 ."(המבוקשים

 ראו השירותים, למתן בנוגע לפירוטו בלבד וכללי תמציתי תיאור מהווה שלהלן המבוקשים השירותים תיאור

 בתחומים הדין עורכי לעבודת )הנחיות להסכם ד' נספח לרבות ,ובנספחיו בהסכם המפורטות ההוראות את

 השונים(.

  :להלן המפורטים בתחומים למדינה משפטיים שירותים מתן -  1 קטגוריה .2.1
 תחומילהלן )להלן: " יםהמפורט תחומיםהלפחות אחד מבלהיות בעל ניסיון מוכח  ציעעל המ

 "(:למדינהמשפטיים  שירותיםההתמחות במתן 

בכל הנוגע שלישיים  מצדדיםובמתן הגנה בתביעות  השבהטיפול בתביעות  :(רכוש) רכב נזקי .2.1.1

 רכב;ל םלנזקי

במתן הגנה בתביעות בכל הנוגע לנזקי ו השבהבתביעות טיפול  :נזקי רכוש וחבויות רכוש .2.1.2

 רכוש; וחבויות

ביטוח עבור בתי  מחברותלרבות גביית חובות  למיניהןבגביית חובות  טיפול :חובות יתיגב .2.1.3

 ובגין טיפול בחולים אחרים; דרכים תאונות בנפגעי טיפול בגין ממשלתייםההחולים 

 ;דין פי על תשלומיםית יול בגבטיפ  :לפועלהליכי הוצאה  .2.1.4

 חוקפי  לעלנפגעי תאונות דרכים לרבות  בתביעות טיפול :לנפגעי תאונות דרכים פיצויים .2.1.5

 ;1975 –הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה 

מתן בטיפול  :(ברפואה מקצועית אחריותעל רקע תאונות דרכים )למעט  ןגוף שאינ חבויות .2.1.6

 חבות, החינוך במערכת תלמידים כלפיגוף  ותילרבות חבו ,בגין נזקי גוף תביעותהגנה ב

 .השבה, מחזיקי מבנים ובכלל זה תביעות מעבידים

 :תעבורה בהליכי לעובדים משפטיים שירותים מתן - 2 קטגוריה .2.2
 תחום)להלן: "מתן ייצוג ו/או שירותים משפטיים בהליכי תעבורה בלהיות בעל ניסיון מוכח  מציעעל ה

 ."(בהליכי תעבורה לעובדים משפטיים שירותיםבמתן  ההתמחות
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 לעיל( הקטגוריות שתי על )חל אחרים משפטיים שירותים .2.3

 על יהא לעובדים שירותים משפטייםו/או מתן  למדינהמשפטיים  שירותיםהנוגע למתן  בכל .2.3.1

 תחוםה עם בקשר נוספים משפטיים שירותים, למזמינה לספק, הצורך במידת, המציע

שביחס אליו דעת בתחום  חוות מתן, כגון יעוץ ו/או הצעתו את המציעאליו הגיש  שביחס

 .וצרכיה המזמינה של הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף והכל, הגיש המציע את הצעתו

ישיבות עם נציגי ניהול ההליך המשפטי כולל בין היתר את איסוף כל החומר הנדרש,  .2.3.2

הגשת הערכות סיכון, הגשת כתבי הגנה/תביעה, הגשת היחידות הממשלתיות הרלוונטיות, 

דין בהתאם לצורך ובכלל זה הליכי ביניים ובקשות -הודעות לצדדים נוספים, הגשת כתבי בי

פנייה לרופאים מומחים ו/או יועצים לצורך הגשת חוות דעת  ביניים, הכנת עדים ומומחים,

, טרחההתעריף שכר ל לכפוף התאם ובמקצועיות במסגרת הליכים לבית המשפט )והכל ב

(, הגשת ליום התשלום, העדכני הבלעדי דעתה שיקול לפיידי ענבל,  עלכפי שיעודכן מעת לעת 

חקירה, סיכומים, ניהול הליכי גישור  תצהירים וחוות דעת, הופעה בבית משפט, ניהול הליכי

ובוררות וכיוצא בזה, וכן טיפול בתוצאות ההליך, ובכלל זה משלוח מכתבי דרישה לקבלת 

הוצאות משפט ו/או טיפול בחישוב הפיצוי וביצועו וכן הגשת בקשות ותגובות לאחר מתן 

 פסק הדין ככל שנדרש.

ניהול ההליך המשפטי עד תומו, השירותים המשפטיים המבוקשים יכללו את כל הכרוך ב .2.3.3

באותה ערכאה. טיפול בהליך ערעור או בקשת רשות ערעור, בתום ההליך, יהא לפי דרישת 

המזמינה בכפוף לשקול דעתה הבלעדי וצרכיה. בנוסף, הטיפול המשפטי כולל קיום כל 

מנהלתיים הנדרשים לביצוע השירותים המשפטיים, לרבות צילום, -ההיבטים הטכניים

, סריקה, ניהול פגישות, זימון עדים, הזמנת חוות דעת ממומחים רפואיים, נסיעות העתקה

כל האמצעים המנהליים, מחישוביים, , המציע יהיה אחראי לכך שיהיו בידיו . כמו כן'וכו

ארגוניים ומשרדיים הנדרשים לצורך מתן השירותים המבוקשים באופן מלא לרבות תוכנות 

 משפטיות.

המועסקים על ידו ו/או עורכי הדין המציע, שותפיו למשרד הטיפול  המשפטי יינתן על ידי  .2.3.4

בלבד, ולא על ידי מי מטעמם והכל בכפוף להסכם ההתקשרות ומסמכי ההזמנה. יובהר 

להיעזר/להסתייע, לצורך מתן הייצוג המשפטי על  המציעבזאת, כי אין בכך כדי למנוע מ

, ככל שהדבר נדרש מבחינה מקצועית המציעמשרד ן אחרים בידם, במתמחים ו/או עורכי די

 ולשם קידום הטיפול היעיל בתיק.

הוראות והנחיות המזמינה להטיפול המשפטי כולל עמידה בכל תנאי ההסכם והכל בכפוף  .2.3.5

ימסרו מעת לעת על יכפי שהמצורפים למסמכי ההליך והעבודה  ינהלהמפורטות בלדרישות ו

 ידי המזמינה, וכפי שישונו מעת לעת על ידי המזמינה. 

היות בעל ללפעול שמגיש את הצעתו למתן שירותים משפטיים בתחום ההוצאה  מציעעל  .2.3.6

מערכת מנהלית חשבונאית לרבות מערכת מחשוב המתאימה לטיפול המשפטי בתיקי 

 לניהול התיקים האמורים. ים/ותהוצאה לפועל וכן עליו להעסיק לפחות שתי פקיד
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 הזוכים המציעים לכלל דרישה – מחשוב דרישות .2.4
 .להסכם 'ו נספחב המפורטות המחשוב דרישות מלוא לעמוד יידרשו הזוכים המציעים
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 3 פרק

 הסף תנאי .3

, על כל התנאים הבאים להליך ההצעותהגשת ל האחרוןמועד ל נכוןרשאי להגיש הצעה מציע העונה בעצמו, 

 במצטבר )בחלוקה לפי הקטגוריה אליה מגיש המציע את הצעתו(: 

 (התחומים לכל ביחס המציעים מכלל נדרש) יםכללי סף תנאים .3.1

 השירותים המבוקשים במלואם  יכולת להענקת .3.1.1

 מסמכיב כמפורטהשירותים המבוקשים  מלואאת  יכולת הענקתהמציע  שליש ביכולתו 

 שירותיו. את מציעלתחום/ים אליו/הם הוא  ביחס ,הליךה

 בלשכת עורכי הדין בישראל ותחבר .3.1.2

ובעלי רישיון  רשומים כדין כחברים בלשכת עורכי הדיןהעוסקים בעריכת דין במציע  כל

  .קףעו"ד בתו

 ציבוריים גופים עסקאות חוק בדרישות עמידה .3.1.3

 1976-ציבוריים, התשל"וחוק עסקאות גופים לפי  הדרושיםכל האישורים  בעל הינוהמציע 

 :להלן כמפורט ,"(חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "

עסקאות גופים ציבוריים )פקיד שומה, רו"ח  חוקב כהגדרתו מורשה פקיד אישור .3.1.3.1

 מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעידאו יועץ מס( 

 לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח נוהג ושהינו

  . 1975-ו"התשל, מוסף ערך מס חוק

 שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר תצהיר .3.1.3.2

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

תצהיר  , וכן("מינימום שכר חוק" :להלן) 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק

חוק )להלן: " 1998-בדבר קיום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 . "(שוויון זכויות

  מקצועיים סף תנאי .3.2
 את גישהמבקש המציע ל אליוש לקטגוריה התאםבמקצועי הותק הו תבדריש לעמוד המציע על

 כמפורט להלן: ,הצעתו

  למדינהמשפטיים  שירותים מתן - 1 קטגוריה .3.2.1

 עורכי הדין המוקצים מטעם המציע למתן השירותים המבוקשים ותק .3.2.1.1
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 הינו ,את השירותים המשפטיים למדינה עניקכל אחד מעורכי הדין במציע אשר י

 אחד בכל( התמחות כולל לא) ד"כעו ניסיון שנות חמש לפחות של ותק בעל

 החל נצברשהוותק כאמור  ובלבד ,הצעתו את המציע מגישאליו  םמיתחומה

  .הליךל ההצעות להגשת האחרון מועדלועד  1.1.2012 מיום

 ניסיון מקצועי של המציע .3.2.1.2

בכל אחד מהתחומים אליו  תיקים 50הינו בעל ניסיון בניהול של לפחות ציע המ

שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון הבחמש  מגיש המציע את הצעתו,

 . ההצעות להליךלהגשת 

 בהליכי תעבורה לעובדיםמתן שירותים משפטיים  - 2 קטגוריה .3.2.2

 ותק עורכי הדין המוקצים מטעם המציע למתן השירותים המבוקשים .3.2.2.1

 לעובדיםאת השירותים המשפטיים עניק כל אחד מעורכי הדין במציע אשר י

 כולל לא) ד"כעו ניסיון שנות שלוש לפחות של ותק בעל הינו ,בהליכי תעבורה

 1.1.2012, ובלבד שהוותק כאמור נצבר החל מיום התעבורה תחוםב( התמחות

  .הליךמועד האחרון להגשת ההצעות ללועד 

 ניסיון מקצועי של המציע .3.2.2.2

בשלוש  בתחום התעבורה, תיקים 30 הינו בעל ניסיון בניהול של לפחותהמציע 

 .ההצעות להליךשנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ה

תיק אחד יוגדר ככולל את כל ההליכים המשפטיים בכל לעיל,  3.2.2.2 -ו 3.2.1.2לצורך סעיפים 

עליון, הודעות צד ג', הליכי ביניים, בקשות המחוזי וביהמ"ש הלרבות ערכאת ערעור ב ,הערכאות

תיק כייחשב הוא שונות, כתבי בית דין, הליכי ביניים וכיוצ"ב )אם תיק מתנהל במספר ערכאות 

אם התנהל בערכאה אחת גם תיק למען הסר ספק, מובהר כי המציע רשאי להציג בהצעתו . (דאח

 בלבד.

  ותהרשע עדריהו עניינים ניגוד עדריה .3.3
בין  כוללת( למדינהמשפטיים  שירותים מתן) 1 בקטגוריה עניינים ניגודהעדר  חובת: יובהר כי הערה

 ; בניגוד עניינים עם המדינה כמפורט להלן להימצאהיתר חובה שלא 

אינה  (בהליכי תעבורה לעובדיםמשפטיים  שירותים מתן) 2 בקטגוריה עניינים ניגודהעדר  חובת

 ניגוד יתקייםמסוימות  בנסיבות כי ייתכןשכן  ,המדינה עם עניינים ניגודב להימצא שלאכוללת חובה 

 .אלו בתביעות המדינה עובד ייצוג מסגרתבהמדינה  מולעניינים מובנה 

 מתן שירותים משפטיים למדינה  - 1קטגוריה  .3.3.1

מצב של ניגוד עניינים או ב נמצאים אינםעובדי המציע  כלו במציע השותפים כל .3.3.1.1

כלפי המזמינה והן כלפי היחידות הממשלתיות ו/או גופים  הןחשש לניגוד עניינים 
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 עומדיםוכן  ,הפנימיתו/או המטופלים בקרן  המכוסיםאחרים לגבי כל התחומים 

בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה להעדר ניגוד עניינים  המפורטות הדרישותבכל 

  .לעתלעת וכפי שתהיינה מעת  מעתכמפורסם 

 עבירההורשעו בעבירה פלילית או  לאכל השותפים במציע וכל עובדי המציע  .3.3.1.2

 ,תעבורהו, למעט עבירות חוכמשמעתית על פי חוק לשכת עורכי הדין והכללים מ

לפי חוק המרשם הפלילי  ביחס לעבירת הנ"ל או שחלפה תקופת ההתיישנות

וכן כי לא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום  ,1981-ותקנות השבים התשמ"א

עבירה מהעבירות המנויות לעיל ולא מתנהלת נגדם חקירה בגין עבירה  בגין

 למעט בעבירות תעבורה.  ,מעבירות אלה

 בהליכי תעבורה לעובדיםשירותים משפטיים מתן  - 2 קטגוריה .3.3.2

עצמאיים, בלתי תלויים ואינם  הינםעובדי המציע  כלו במציע השותפים כל .3.3.2.1

 . ווכלפי עובד אותו ייצג המזמינה כלפיאו חשש לכך, /ו עניינים בניגודנמצאים 

כל השותפים במציע וכל עובדי המציע לא הורשעו בעבירה פלילית או עבירה  .3.3.2.2

חוק לשכת עורכי הדין והכללים מכוחו, למעט עבירות תעבורה, משמעתית על פי 

או שחלפה תקופת ההתיישנות ביחס לעבירת הנ"ל לפי חוק המרשם הפלילי 

, וכן כי לא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום 1981-ותקנות השבים התשמ"א

בגין עבירה מהעבירות המנויות לעיל ולא מתנהלת נגדם חקירה בגין עבירה 

  רות אלה, למעט בעבירות תעבורה.מעבי
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 4 פרק

 ההצעה מבנה .4

 ההצעה של העותקים מספר .4.1

 להגיש יש אותו ההסכם את למעטושני העתקים,  מקורי אחד בעותקעל המציע להגיש את הצעתו 

 בשלמותה. מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר המציע על. כדין חתומים עותקים בשני

 ההצעה על חתימה .4.2

 כשהם, לעיל 5המציע תכיל את כל מסמכי ההזמנה והנספחים הנדרשים כמפורט בפרק הצעת  .4.2.1

 . להלן כמפורט, המציע של החתימה מורשי ידי על חתומים

 המזמינהלהוראות ההליך,  בהתאםמציע לא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים ש ככל .4.2.2

 מטעם זה בלבד. ולו לפסול את הצעתו  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,תהיה רשאית

בכל מקום  המציעחתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת מסמכי ההזמנה  עלהמציע יחתום  .4.2.3

 בו התבקש, ובכל דף אחר ישים חותמת וחתימה ו/או יחתום בראשי תיבות.

יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון החברה או  -אם המציע הינו תאגיד או שותפות רשומה  .4.2.4

 . השותפות ובתוספת חותמת התאגיד הסכםב

 ההצעה מילוי .4.3

למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בהזמנה על נספחיה, והוא  .4.3.1

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

אי ההסכם ובנספחיו ו/או כל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההזמנה על כל נספחיה, בתנ .4.3.2

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

 .המזמינההכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  - לגרום לפסילת ההצעה

, ההזמנהבנוסף, אי מילוי פרט שנדרש מן המציע למלא ו/או אי חתימה ו/או סטייה מדרישות  .4.3.3

 .המזמינההכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  –עלולים גם כן לגרום לפסילת ההצעה 

 מושחר עותק .4.4

על המציע לציין בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בה  .4.4.1

. מובהר כי בכל מקרה שיקול הדעת הבלעדי בתוספת הסבר קצר ,והמהווים לדעתו מידע סודי

 .מזמינהיחס לנתונים ו/או מסמכים כאמור נתון לוהסופי ב

יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים  מידע סודיאשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כ מציע .4.4.2

 בכדיאמור באלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה. מובהר כי אין 
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כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה,  פי דין ליתן עללגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים 

 . הבלעדיוזאת לפי שיקול דעתה 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע רשאי להגיש עותק אחד נוסף של המסמכים שהוגשו על  .4.4.3

ידו, שבו הושחר המידע שלדעת המציע הוא מהווה מידע סודי או סוד מסחרי או מקצועי שאין 

  ".ריתיסומן במילים "סודיות מסחלגלותו למציעים האחרים. עותק זה 

אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע. למען הסדר הטוב מובהר  המזמינה .4.4.4

תבחר לגלות למציעים האחרים מידע אשר סומן על ידי המציע  שהמזמינהבזאת, כי ככל 

המידע למציע, לפני גילוי המידע, על החלטתה בדבר  המזמינהכמידע שאין לגלותו, תודיע 

שעות כדי לערער על  48שבכוונתה לגלות בפני המציעים האחרים ותינתן למציע שהות של 

 .החלטה זו

רשאית  המזמינהלמען הסר ספק, במידה והמציע לא יגיש עותק מושחר כאמור לעיל, תהא  .4.4.5

לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול 

 .וללא הודעה מוקדמתדעתה הבלעדי 
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 5 פרק

 ההצעה מסמכי .5

על  צייןעם חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן ולאו באוגדן כרוך על המציע להגיש את הצעתו בקלסר 

 :כמפורט להלןכל חוצץ את הכותרת המודגשת בכל תת סעיף 

 תחומיםול קטגוריותדרושים לשונים הבין המסמכים התשומת לב המציעים מופנית לשוני  :תוכללי ותהער

 את להגיש מבקש הוא אליהם שביחס מיםהתחומ אחד כליחס לב המסמכים אתלהגיש ; וכן לדרישה השונים

בחלק מהמסמכים נדרש המציע להדפיס את תשובתו על גבי הנספח הרלוונטי. אין להגיש  ,כמו כן .הצעתו

 .ידני ולא אלקטרוני מילוי נדרש בו במקום יד בכתב מסמכים

, כי אז נדרש המציע ההליךככל שמציע מעוניין להגיש את הצעתו ליותר מקטגוריה אחת, בהתאם לתנאי 

  לצרף את המסמכים כאמור ביחס לכל אחת מהקטגוריות אליהן מגיש המציע את הצעתו בנפרד.

 1 תשומת לב המציעים מופנית לכך, כי ככלל, מציע בהליך יהיה רשאי להגיש הצעה הן ביחס  לקטגוריה

יחד עם  1. על אף האמור, לא ניתן להגיש הצעה לתחום נזקי רכב )רכוש( בקטגוריה 2והן ביחס לקטגוריה 

. במידה שתוגש הצעה שלא בהתאם לאמור, תיפסל ההצעה שהוגשה לקטגוריה 2הגשת הצעה לקטגוריה 

 בלבד.     2

 ביחס אשר והתחומים הקטגוריות מהםלהזמנה,  נספח א', במסגרת באופן ברור ובהצעת לציין המציע על

 .הצעתו את להגיש מבקש הוא אליהם

 כללי תצהירים מסמך - 1 חוצץ .5.1

 נספח א'כחתום ומאומת כדין, בנוסח המצורף  ,יםתצהירהמסמך  אתלהצעתו  צרףל המציע על

 . להזמנה

 :הבאות הצהרותה את כולל התצהירים מסמך

 ;המציע פרופיל .5.1.1

 קריאהלרבות  ,נספחיה כל על ההזמנה תנאי הבנתהכולל בין השאר הצהרה על כללי  תצהיר .5.1.2

 מסמכיבענבל  זכויות, ההליך במסגרת יתפרסמו שאלו ככל, ההבהרות מכתביוהבנה של 

 ;ועוד ההתקשרות תקופת כל במשך הביטוחו המחשוב בדרישות לעמוד התחייבות, ההזמנה

 ;המציע מטעם החתימה מורשיאישור בדבר  .5.1.3

לספק את  ויכולת על צהיר המציע, ילעיל 3.1.1לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף  .5.1.4

 ;השירותים המבוקשים

העוסקים חברות  יצהיר המציע על, לעיל 3.1.2הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף  לצורך .5.1.5

 ;ויצרף רישיונות עו"ד בתוקף ביחס אליהם בישראל בעריכת דין במציע בלשכת עורכי הדין
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 בדרישות תועמיד יצהיר המציע על, לעיל 3.1.3לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף  .5.1.6

"פקיד מורשה" ויצרף את נספח ג' להזמנה חתום על ידי , ציבוריים גופים עסקאות חוק

ואת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות  ,כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים

 . גופים ציבוריים

של  ותקהוו ניסיוןהיצהיר המציע על , לעיל 3.2הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף לצורך  .5.1.7

 הצעתו את להגיש המציע מבקש אליו והתחום הקטגוריה פי עלעורכי הדין המוצעים מטעמו, 

מגיש  הםאלי שביחס התחומיםמ אחד כלב הנדרש ולוותק לניסיון ביחס נפרד פירוט תתל יש)

 (.הצעתו את המציע

 עניינים ניגוד עדריההיר המציע על , יצלעיל 3.3הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף לצורך  .5.1.8

  .עדר הרשעותיהו

שיינתן למוסר במעמד הגשת  העתק אישור בכתב של ענבל בדבר הגשת הצעה לתיבת המכרזים .5.1.9

 )טופס ורוד(.  ההצעה

  (הצעתו את המציע מגיש אליו תחום לכל) מקצועי ניסיון תצהיר - 2 חוצץ .5.2

חתום ומאומת כדין, בנוסח  תצהירעל המציע לצרף להצעתו המציע,  הצעתלצורך בחינת איכות 

 להזמנה.  'בנספח המצורף כ

 אם: לדוגמא) הצעתו אתהמציע  מגישאליו  תחוםקטגוריה/ לכל ביחסהמציע למלא נספח זה  על

הנספח  אתעליו להגיש  ,תחומים לשלושה המבוקשים השירותים מתןל הצעתו את מגיש המציע

 (. את כל המסמכים הנדרשים זה וצץח תחתולהכניס , לתחומים המבוקשים בהתאמה ,פעמיםשלוש 

בתחום שנוהלו על ידי המציע , את רשימת התיקים היתר ביןעל המציע למלא בנספח ב' להזמנה, 

השנים האחרונות שקדמו למועד  (2)ביחס לקטגוריה ( או בשלוש 1בחמש )ביחס לקטגוריה המבוקש 

 . האחרון להגשת ההצעות להליך

המנוהלים על /שנוהלואך ורק את התיקים  לציין נדרשבנספח ב' להזמנה, שהטבלה   השלמתלצורך 

 .מגישים את הצעתםבתחום אליו הם המציע ידי 

   נספחיו על ההסכם - 3 חוצץ .5.3

בשני עותקים חתומים  ,להזמנה 'ד נספחכ הסכם ההתקשרות, בנוסח המצורף המציע להגיש את על

 . המציע מטעםידי מורשי החתימה  על כדין

 להמציא אותם נדרש המציע ,להסכם הנספחיםאת צורך לצרף  איןלמען הסדר הטוב מובהר כי 

או מהמזמינה  הזכייהלא יאוחר מעשרה ימי עבודה לאחר קבלת הודעת  ,מלאים וחתומים כנדרש

 .הזכייהכפי שיפורט במכתב 
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 6 פרק

 הזוכות ההצעות לבחירת ומשקולות מידה אמות .6

  כללי .6.1

 ושהגיש מועמדות מציע: לדוגמאכל תחום אליו הגיש את הצעתו. ל ביחסבנפרד  ינוקדמציע  כל

 להלן המפורטות המידה אמות פי על התחומיםמ אחד לכל בקשר הצעתו תיבדקלשלושה תחומים 

 בהתאםלהזמנה  'ב נספחעל כל מציע למלא את  ,האמור לאור. לגבי התחום אליו הגיש את הצעתו

 . לעיל 5 פרקב הזבעניין  הנחיות ורא. הצעתו את מגיש אליו התחומים מספרל

   הזוכה ההצעה לבחירת המידה אמות .6.2

  למדינהמשפטיים  שירותים מתן – 1 קטגוריה 

 קטגוריה) למדינה משפטיים שירותים מתן של בתחום הזוכה ההצעה לבחירת המידה אמות .6.2.1

 :להלן נחלקות לשני שלבים, כמפורט( 1

  המציע הצעתבסיס  עלאיכותי  ניקוד - 1 שלב .6.2.2

  נקודות 65 –שלב זה  עבור המקסימאלי הניקוד  

 אמת 'מס
 מרבי ניקוד קריטריונים חלוקת הבחינה אופן המידה

1.  
ניסיון 

מקצועי של 
 מציעה

 שנוהלותבחן את רשימת התיקים  המזמינה

שנים הבחמש , בתחום המבוקש מציעעל ידי ה

האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת 

 המציע ידי על שצוין כפי, ות להליךהצעה

 .להזמנה' ב בנספח

 

אמת מידה זו יוענק  בגיןהניקוד 

על ידי  שיוצגוהתיקים  מספרעל פי 

המציע בנספח ב' העומדים 

בדרישות המפורטות בעמודה 

)מעבר למספר התיקים  שמימין

 . הנדרש בתנאי הסף(

תיקים  51-60 אשר יציג מציע

 נקודות. 4יקבל 

תיקים  70-61מציע אשר יציג 

 נקודות. 7יקבל 

תיקים  90-71מציע אשר יציג 

 . נקודות 10יקבל 

 תיקים ומעלה 91מציע אשר יציג 

  נקודות.  15יקבל 

 15 עד
 נקודות
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2.  

מתן 
השירותים 
המבוקשים 

במספר 
 תחומים

אשר ביחס אליו הגיש  נוסףתחום  כלעבור 

המציע את הצעתו והוכיח עמידה בתנאי הסף 

שנקבעו ביחס לתחום זה, יוענק ניקוד איכות 

כמפורט בעמודה משמאל )הגשת הצעה 

לתחום אחד בלבד לא תזכה בניקוד בגין אמת 

 מידה זו(.

 והוכיחגיש הצעתו המציע ש

עמידה בתנאי הסף ביחס לשני 

 .נקודות 3 -תחומים  

גיש הצעתו והוכיח המציע ש

עמידה בתנאי הסף ביחס לשלושה 

 נקודות. 6 - ומעלה תחומים

 6 עד
 נקודות

3.  

יכולות 
מקצועיות 
של המציע 

בתחום 
 המבוקש

בגין אמת מידה זו יוענק בהתבסס על  הניקוד

מילולי של היכולות הכלליות של התיאור ה

' ב בנספח המציע ידי על שיפורט כפי, המשרד

 יםהמפורט קריטריוניםבהתאם לו, להזמנה

 .  תחום לכל ביחס משמאל בעמודה

ניסיון  למציע: נזקי רכב )רכוש(

בעבודה עם חברות ביטוח בתחומי 

 .נזקי רכב רכוש

 10 עד
  נקודות

בחלוקה )
לפי התחום 

 הרלוונטי(

 למציע: נזקי רכוש וחבויות רכוש

ניסיון עם חברות ביטוח בתחומי 

 .(רכוש )אלמנטרי - ונזיקיןביטוח 

טיפול ב ניסיון למציע: גבית חובות

בגין בגביית חובות מחברות ביטוח 

ובגין  טיפול בנפגעי תאונות דרכים

 .טיפול בחולים אחרים

 למציע: לפועל הוצאה הליכי

התמחות מיוחדת ו/או ניסיון 

 מחשובבתחום והינו בעל מערכות 

 .השירותים מתן לצורךמתקדמות 

: לנפגעי תאונות דרכים פיצויים

 זהניסיון קודם בתחום  למציע

 .בייצוג חברות ביטוח

גוף שאינן על רקע תאונות  חבויות

דרכים ואינן עוסקות באחריות 

: למציע מקצועית ברפואה

התמחות מיוחדת ו/או ניסיון 

בתחומים הבאים: תביעות 

בהקשר לרשויות מקומיות  חבויות

למוסדות החינוך  בהקשרו/או 

השונים ו/או חברות ביטוח ו/או 

תביעות שקשורות בחבויות 

 .ו/או תביעות השבה מעבידים
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4.  

יכולות 
מקצועיות 

של 
השותפים 

ועורכי הדין 
 במציע

בתחום 
 המבוקש

בגין אמת מידה זו יוענק בהתבסס על  הניקוד

פירוט ניסיונם של עורכי הדין המוצעים מטעם 

המציע, כפי שיפורט על ידי המציע בנספח ב' 

פי הניסיון המפורט בקורות  עללהזמנה, ו

 החיים שיצורפו להצעת המציע.

 להתרשמות בהתאם יוענק הניקוד

 וקורות הניסיון מפירוט המזמינה

 10 עד .המוצעים הדין עורכי של החיים
 נקודות

5.  

 התרשמות
 מעבודות

 של קודמות
 המציע

הניקוד בגין אמת מידה זו יוענק בהתבסס על 

דין, חוות דעת או כל -הדוגמאות של כתבי בי

יצורף על ידי המציע בהתאם  אשרמסמך אחר 

 לנדרש בנספח ב' להזמנה.

 להתרשמות בהתאם יוענק הניקוד

 שצורפו מהדוגמאות המזמינה

 .להצעה
 14 עד

 נקודות

 המלצות  .6

תבחן ותעריך שתי המלצות לפחות  המזמינה

במסגרת נספח  המציעהרשימה שיגיש  מתוך

ב' להזמנה, אשר ייבחרו לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי של המזמינה. 

לקוחות,  מאת המלצות צרףהמציע מתבקש ל

מוסדיים, וכן /ציבורייםעדיפות לגופים ב

המציעים רשאים לצרף  שופטים או מגשרים.

המלצה אחת מאת ענבל, ובלבד שההמלצות 

 הנוספות יינתנו מאת גורמים אחרים.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמינה שומרת 

ניקוד במסגרת  להעניקלעצמה את הזכות 

אמת מידה זו גם על בסיס מידת שביעות 

מאופן ביצוע התקשרויות  המזמינהשל הרצון 

 . ה אחת בין השתיים()יחשב כהמלצ  קודמות

כך, המזמינה תהיה רשאית להסתמך  לצורך

אך לא על כל מידע שיימצא רלוונטי, לרבות 

 ידי על שהוצגושיחות עם מזמיני העבודה רק, 

  .ונציגים נוספים של מזמיני העבודה המציע

הניקוד יוענק בהתאם להתרשמות 

שצורפו  המלצותהמזמינה מה

להצעה, ועל כל מידע נוסף 

שיימצא רלוונטי, לרבות שיחות 

עם מזמיני העבודה שהוצגו על ידי 

 .המציע

 10 עד
 נקודות

 65 עד :זה שלב עבור ניקוד"כ סה
 נקודות

 : אישי ןריאיו – 2מעבר לשלב  .6.2.3

מספר מציעים שהינם בעלי הציון הגבוה ביותר בתחומים  הריאיון האישי יעברו – 2לשלב 

להלן פירוט בדבר מספר המציעים שיעברו לשלב הריאיון, עבור שאליהם הגישו הצעותיהם. 

 כל אחד מהתחומים:
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מספר המציעים אשר יועברו   זוכיםמספר ה תחום
 יאיוןלשלב הר

 (רכוש)רכב נזקי 

 מציעים זוכים 6עד 

 2לתחום זה ייבחרו עד 
חיפה מציעים זוכים לאזור 

מציעים זוכים  4ועד  צפון,הו
לכל יתר האזורים )ראו 

 .להלן( 1.12.4סעיף 

10 

 6 מציעים זוכים 3עד  וחבויות רכוש רכושנזקי 

 4 מציע זוכה אחד הוצל"פהליכי 

 4 מציע זוכה אחד גביית חובות

פיצויים לנפגעי תאונות 
 דרכים

 4 מציע זוכה אחד

שאינן על רקע חבויות גוף 
 תאונות דרכים

 מציעים זוכים 5עד 

 2לתחום זה ייבחרו עד 
חיפה מציעים זוכים לאזור 

מציעים זוכים  2עד  צפון,הו
מציע זוכה והמרכז, לאזור 

 אחד לאזור ירושלים והדרום
 .להלן( 1.12.4)ראו סעיף 

10 

 

  אישי איוןיר -  2 שלב .6.2.4

 נקודות 35 -שלב זה  עבור המקסימאלי הניקוד

"ד עוההמשרד ועם  ראשעם  אישיראיון  מסגרתהניקוד יינתן על בסיס התרשמות אישית ב

 על פי הקריטריונים הבאים:  ,המציעאשר יעניקו בפועל את השירותים מטעם 

 רבימ ניקוד המידה אמת

 נקודות 20עד  .הפגנת ידע בתחום ומקצועיות בתכני השירות המבוקש

ציע לרבות עוצמה אישית, מוטיבציה, התרשמות כללית מהמ
 השירותים את תתורצון ל המציע של ורהיטות הבעה, ייצוגיות

 עבודת על לפקח המציע מיכולת התרשמות וכן לענבל המבוקשים
 . במציעהדין  עורכי

 נקודות 15עד 

  2סף לשלב  ציון .6.2.5

מקסימאליות שניתן לצבור בשלב  נקודות 35מתוך  נקודות 20לפחות  צבורי לאש מציע

תילקח בחשבון בקבלת החלטה לגבי המציעים  לא היאו הצעתו תדחה  –האישי  איוןיהר

 .הנוספים הכשיריםהזוכים ו/או 
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לגרוע מן האמור, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות במקרים מיוחדים לשנות את ציון  מבלי

 המזמינה, זה במקרה. קטןהינו  יםהסופיבמקרים בהם מספר המציעים  לרבותהסף האמור 

 . בכתב התהחלט את תנמק

  בהליכי תעבורה לעובדיםמתן שירותים משפטיים  – 2 קטגוריה 

בהליכי  לעובדיםמשפטיים  שירותים מתן של בתחום הזוכה ההצעה לבחירת המידה אמות .6.2.6

 :להלן נחלקות לשני שלבים, כמפורט( 2 קטגוריה) תעבורה

 המציע הצעת בסיס על איכותי ניקוד - 1 שלב

 נקודות  65 –המקסימאלי עבור שלב זה  הניקוד

 אמת 'מס
 ניקוד קריטריונים חלוקת הבחינה אופן המידה

 מרבי

1.  
ניסיון 

מקצועי של 
 מציעה

שנוהלו תבחן את רשימת התיקים  המזמינה

בתחום התעבורה, בשלוש מציע על ידי ה

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון 

להליך, כפי שצוין על ידי  להגשת ההצעות

 המציע בנספח ב' להזמנה.

 

אמת מידה זו יוענק  בגיןהניקוד 

על ידי  שיוצגועל פי כמות התיקים 

המציע בנספח ב' העומדים 

בדרישות המפורטות בעמודה 

)מעבר למספר התיקים  שמימין

 . הנדרש בתנאי הסף(

תיקים  31-40מציע אשר יציג 

 .נקודות 4יקבל 

תיקים  50-41יציג ציע אשר מ

 .נקודות 7יקבל 

תיקים  60-51מציע אשר יציג 

 ת.נקודו 10יקבל 

תיקים ומעלה  61מציע אשר יציג 

 נקודות.   15יקבל 

 15 עד
 נקודות
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2.  

יכולות 
מקצועיות 
של המציע 

בתחום 
 התעבורה

בגין אמת מידה זו יוענק בהתבסס על  הניקוד

מילולי של היכולות הכלליות של התיאור ה

' ב בנספח המציע ידי על שיפורט כפי, המשרד

 .  להזמנה

 

 להתרשמות בהתאם יוענק הניקוד

בייצוג  המציעניסיון מ המזמינה

יינתן  .התעבורה בתחוםבתיקים 

גרם בהליכי  ייצוגיתרון לניסיון ב

 מוות ברשלנות. 

 15 עד
 נקודות

3.  

יכולות 
מקצועיות 

של 
השותפים 

ועורכי הדין 
 במציע

בתחום 
 התעבורה

הניקוד בגין אמת מידה זו יוענק בהתבסס על 

פירוט ניסיונם של עורכי הדין המוצעים מטעם 

המציע, כפי שיפורט על ידי המציע בנספח ב' 

פי הניסיון המפורט בקורות  עללהזמנה, ו

 החיים שיצורפו להצעת המציע. 

 להתרשמות בהתאם יוענק הניקוד

 וקורות הניסיון מפירוט המזמינה

 10 עד .המוצעים הדין רכיעו של החיים
 נקודות

4.  

 התרשמות
 מעבודות

 של קודמות
 המציע

הניקוד בגין אמת מידה זו יוענק בהתבסס על 

דין, חוות דעת או כל -הדוגמאות של כתבי בי

יצורף על ידי המציע בהתאם  אשרמסמך אחר 

 לנדרש בנספח ב' להזמנה.

 להתרשמות בהתאם יוענק הניקוד

 שצורפו מהדוגמאות המזמינה

 .להצעה
 15 עד

 נקודות

 המלצות  .5

תבחן ותעריך שתי המלצות לפחות  המזמינה

במסגרת נספח  המציעהרשימה שיגיש  מתוך

ב' להזמנה, אשר ייבחרו לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי של המזמינה. 

המציעים רשאים לצרף המלצה אחת מאת 

ענבל, ובלבד שההמלצות הנוספות יינתנו מאת 

 גורמים אחרים.

המציע מתבקש לצרף המלצות מאת לקוחות, 

מבלי בעדיפות לגופים ציבוריים/מוסדיים, וכן 

לגרוע מן האמור לעיל, המזמינה שומרת 

לעצמה את הזכות להעניק ניקוד במסגרת 

אמת מידה זו גם על בסיס מידת שביעות 

הרצון של המזמינה מאופן ביצוע התקשרויות 

 .ם()יחשב כהמלצה אחת בין השתיי  קודמות

הניקוד יוענק בהתאם להתרשמות 

שצורפו  המלצותהמזמינה מה

להצעה, ועל כל מידע נוסף 

שיימצא רלוונטי, לרבות שיחות 

עם מזמיני העבודה שהוצגו על ידי 

 .המציע

 10 עד
 נקודות
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כך, המזמינה תהיה רשאית להסתמך  לצורך

על כל מידע שיימצא רלוונטי, לרבות שיחות 

 .המציע ידי על שהוצגועם מזמיני העבודה 

 65 עד :זה שלב עבור ניקוד"כ סה
 נקודות

 : אישי ןריאיו – 2מעבר לשלב  .6.2.7

 מציעים שהינם בעלי הציון הגבוה ביותר. ה חמשתהריאיון האישי יעברו  – 2לשלב 

  אישי ראיון -  2 שלב .6.2.8

 נקודות 35 -המקסימאלי עבור שלב זה  הניקוד

עם עוה"ד אשר יעניקו בפועל  אישיראיון  מסגרתהניקוד יינתן על בסיס התרשמות אישית ב

 את השירותים מטעם המציע, על פי הקריטריונים הבאים: 

 רבימ ניקוד המידה אמת

 נקודות 20עד  .הפגנת ידע בתחום ומקצועיות בתכני השירות המבוקש

התרשמות כללית מהמציע לרבות עוצמה אישית, 
מוטיבציה, ייצוגיות, הבעה ורהיטות של המציע ורצון 

 התרשמות וכן לענבל המבוקשים השירותים את תתל
 . במציעהדין  עורכי עבודת על לפקח המציע מיכולת

 נקודות 15עד 

  2סף לשלב  ציון .6.2.9

מקסימאליות שניתן לצבור בשלב  נקודות 35מתוך  נקודות 20לפחות  צבורי לאש מציע

תדחה הצעתו והיא לא תילקח בחשבון בקבלת החלטה לגבי המציעים   –איון האישי יהר

 הזוכים ו/או הכשירים הנוספים.

לגרוע מן האמור, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות במקרים מיוחדים לשנות את ציון  מבלי

 המזמינה, זה במקרה. קטן הינו הסופיים המציעים רמספ בהם במקרים לרבותהסף האמור 

 . בכתב החלטתה את תנמק
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 7 פרק

 ההצעות ובחינת ההליך שלבי ;ההצעות הגשת .7

 ההצעה הגשת .7.1

הבין את מהות קרא את כל מסמכי ההזמנה על כל נספחיה, הגשת ההצעה פירושה כי המציע  7.1.1

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

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

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

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ההליך על נספחיו, לרבות ההסכם  7.1.2

 א שינוי ו/או תוספת.והכול בל

 הקבוע האחרון מהמועד יום 90 במשך בתוקפה תעמוד, צרופותיה כל על, שהוגשה הצעה 7.1.3

 .בכתב מהמציע המועד הארכת את ביקשה ענבל אם נוספים יום 60 או, ההצעות להגשת

ומלאים.  ייםאמיתמתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם  המציע 7.1.4

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

 כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת הצעתו לאלתר.

 ההצעות בחינת שלבי .7.2
 פי הזמנה זו כדלקמן: -המזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו על 

הליך בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם )כולל  - ההצעה שלמות בדיקת שלב א'

 (. בהתאם לתנאי המכרז, ככל שנדרשהשלמות 

 הבהרות הליך)כולל  הסף בתנאי ההצעותבדיקת עמידת  – סףה תנאיב העמידה בדיקת שלב ב'

עומדים בתנאי הסף של שיימצאו כרק מציעים . (בהתאם לתנאי המכרז, ככל שנדרש

 '.גההליך יעברו לשלב 

בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם  -אמות המידה ל בהתאםההצעות  ניקוד 'ג שלב

בהתאם לאמות המידה שפורטו  נוקדולאמות המידה. כל ההצעות שעברו את תנאי הסף י

 הגיש המציע את הצעתו.  הםאלי תחוםוה קטגוריהל ובהתאם ,לעיל 6בפרק 

קטגוריה ל ביחסלעיל,  6 בפרקשנקבע לאמות המידה, כפי ציון הסף מעבר בחינת  -סף  ציון 'ד שלב

 .  והצעתהמציע את הגיש  אליה תחוםלו

 כולל ניקוד הראיון ,את ציון הסף לראיון אישי שעברוהזמנת המציעים  -אישי  ראיון שלב ה'

 .לעיל 6בהתאם למפורט בפרק 

 ביחסלעיל,  6 בפרקשנקבע לראיון האישי, כפי ציון הסף מעבר בחינת  - הראיון של סף ציון  שלב ו'

 .  והצעתהמציע את הגיש  אליה תחוםלוקטגוריה ל
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 המותלים יםהזוכ יםבחירת המציע -מציעים זוכים ומציעים זוכים מותלים  בחירת 'ז שלב

 (. 2)קטגוריה  הזוכים המציעים בחירתו (1)קטגוריה 

הזוכים המותלים  למציעיםייפוי כח ו הוועדה להעסקת עורכי דין פרטייםאישור  קבלת  'חשלב 

 . כח ייפוי קבלתוהוועדה צורך אישור ל המותליםזוכים ההמציעים פרטי  העברת -

 בכל הזוכים המציעים בדברוהכרזה  סופית החלטה -זכיה/דחיה לכלל המציעים  הודעות  'ט שלב

מציעים והשלמת ל אי זכייה/היזכיליחת הודעות ש, התחומיםאחת מהקטגוריות ו

 .ההתקשרות עם הזוכים

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור 7.2

באתר ענבל לשם הגשת  מפורסמיםכל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם 

, לצלמם, להעבירם לשנותם. המציע אינו רשאי להעתיקם, בלבד כך ולשם, ת במסגרת הליך זהוהצע

למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה  להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.לאחר או 

תוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי  מזמינהגם לאחר שמולאו על ידי המציע, וכי ה מזמינהשל ה

שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את השירותים ובין אם לאו, מבלי שלמציע 

 יעה בקשר לכך.תהא כל טענה או תב

 ההליך תוצאות על הודעה 7.3

או /ו, תם, כמצוין בהצעםעל פי כתובת יםמציעההודעה על תוצאות ההזמנה יימסרו בכתב לכל 

, כי לא אתהסר ספק  מובהר בז מען. לזמנהלה נספח א'בכתובת הדואר האלקטרוני שציין המציע ב

יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות ההזמנה, והיא לא תחייב את המזמינה בכל צורה שהיא, 

מובהר בזאת כי אין בתוצאות  כןאו בדוא"ל על פי הוראות סעיף זה. /ואלא אם נמסרה בכתב 

ובכלל זה זה  7ההזמנה כדי לחייב את המזמינה כל עוד לא הושלמה ההתקשרות כמפורט בפרק 

 ת המזמינה על ההסכם.חתימ

 פיםנוס יםכשיר מציעים 7.4

, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציע אחד או יותר, אשר עמד בתנאי לעיל כאמור 7.4.1

 הליךהסף ודורג במדרג ההצעות לאחר המציעים שהוכרזו כזוכים בכל אחד מהתחומים ב

ובכפוף לכך כי "(, על מנת שיעניק את השירותים על פי הצעתו, כשיר נוסףלהלן: "ו לעיל)

 ,המציע עומד בתנאים ובדרישות המכרז וכי הסכים ליתן השירותים על פי הצעתו המקורית

ו/או ההסכם,  הליךוזאת הן במקרה שהמציע הזוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי ה

בתוך פרק עדה להעסקת עורכי דין פרטיים את אישור הווהן במקרה שמציע מותלה לא קיבל 

הזמן שקבעה לכך המזמינה, והן במקרה בו המזמינה תהיה מעוניינת בקבלת השירותים נשוא 

 ההליך מגורם נוסף, והכל בכפוף לצרכי המזמינה ולשיקול דעתה הבלעדי. 

היותו למציע על המזמינה לעיל, תודיע  7.4.1לפעול כאמור בסעיף המזמינה במידה ותבחר  7.4.2

, כשלעניין זה יראו הליךכשיר נוסף, והכשיר הנוסף יפעל בהתאם להוראות החלות על הזוכה ב

 על פי סעיף זה כמועד הודעת הזכייה. המזמינה במועד פניית 
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או על קבלת מזמינה ללהודיע המזמינה ימים ממועד פניית  7לכשיר הנוסף תינתן שהות של  7.4.3

לחזור המזמינה , או שהשיב בשלילה, תהא רשאית הצעתה. לא עשה כן הכשיר הנוסףדחיית 

 .ולהציע את הצעתה זו למציע שדורג במדרג ההצעות במקום שלאחר הכשיר הנוסף וכך הלאה

למען הסר ספק, מובהר כי מימוש הזכות האמורה לפי סעיף זה לפנות לכשיר נוסף או למציע  7.4.4

בלעדי והמוחלט של הבא שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, הינו לפי שיקול דעתה ה

, וכי למציעים אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת המזמינה

או אי קבלת ייפוי כח על /ועקב ביטול זכייתו של המציע הזוכה  בהליךהצעתו כהצעה הזוכה 

 .ו/או ביטול הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכהידי מציע מותלה 

לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה, המזמינה בזכותה של  אין באמור לעיל כדי לפגוע 7.4.5

לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לבצע הליך חדש לבחירת זוכה למתן השירותים. אין 

 מזמינהבבחירת כשיר נוסף או בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שתעמודנה ל

 כנגד הזוכה במקרה כאמור.

 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים 7.5

כל הפרטים אותם נדרש תשלח המזמינה את  ,זוכההמשלוח ההודעה למציע  בד בבד עם 7.5.1

, טפסי הנדרשים הביטוח אישוריובכלל זה נספחי ההסכם, המצאת , המציע להמציא לידיה

וכן כל פרט נוסף הנדרש למזמינה לצורך הסדרת ההתקשרות עם  במערכת חדש ספק פתיחת

 . ציע הזוכההמ

, הינו 1המציעים הזוכים בקטגוריה הסכם הלכניסתו לתוקף של מוקדם  תנאיכאמור לעיל,  7.5.2

 במסגרת ופסקיכח ה ייפויבמידה וכמו כן, )כהגדרתו לעיל(.  כח ייפויואישור הוועדה  קבלת

, יהא בכך כדי להביא לסיום חודשיו/או לא  שהיא סיבה מכל, ההתקשרות תקופת

 ההתקשרות. 

, מטעמה החתימה מורשי באמצעות, המזמינה חתימת לאחר רק תהא לתוקף ההסכם כניסת 7.5.3

על ידי המציע הזוכה, לעיל  כאמורכלל האסמכתאות הנדרשות  המצאתלאחר  ההסכם על

 כנדרש.

ימי עסקים ממועד קבלת  10בתוך  לעיל כאמור המוקדמים תנאיםלא עמד המציע הזוכה ב 7.5.4

, לפי שיקול דעתה המזמינה, תהא רשאית קבעה המזמינה, או מועד אחר שהודעת המזמינה

המקדימים. למציע  התנאיםהבלעדי, לבטל את זכייתו או ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר 

ובעצם הגשת הצעתו הוא מוותר  מזמינהשזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי ה

ביטלה  .בקשר עם ביטול זכייתו כאמור מזמינהעל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ה

המזמינה את זכייתו של המציע כאמור לעיל, תהיה רשאית המזמינה לפנות למציע או 

שזכייתו בוטלה( ולהכריז עליו לאחר הצעת המציע הזוכה )למציעים הבאים במדרג ההצעות 

 כזוכה במקומו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
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 8 פרק

 המציע התחייבויות 8

תשומת לב המציעים מופנית להתחייבויות המציע המפורטות בהסכם ההתקשרות. מבלי לגרוע מהאמור, 

 במסגרת התחייבויות המציע, יכללו הנושאים הבאים: 

 המציע עובדי 8.1

המציע מתחייב כי כל עובדיו ומועסקיו לצרכי ביצוע הליך זה, הינם עובדים ומועסקים במסגרת 

 בל וכן פועלים עפ"י כל חוקי ההעסקה כמתחייב מכל חוק.ולא של ענ מציעהארגונית של ה

 ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות 8.2

המציע בלבד הינו אחראי כלפי כל המועסקים על ידו לפי דיני העבודה והנזיקין. כן יהיה המציע לבדו 

הסכם זה.  אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות

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

  המציע באופן מלא ומיד עם דרישתה הראשונה בכתב של ענבל.

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

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

הנתונים שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל פרט בשינוי מצבת עורכי הדין במציע 

ו/או שינוי כלשהוא במבנה המציע ו/או כל שינוי במציע שיכולות  שייתנו את השירותים המבוקשים

שלכות לגבי מתן השירותים המבוקשים ובכלל זה שינוי באי עמידה באחד מתנאי הסף להיות לו ה

במסגרת הזמנה זו. לאחר קבלת הודעה בכתב מהמציע לגבי שינוי כאמור לעיל, למזמינה יהיה שיקול 

קבלת השירותים  הפסקתהצעתו להליך או  דחייתהדעת הבלעדי להחליט כיצד לפעול ובכלל זה 

 מהמציע. 

 סודיות שמירת 8.4

ללא המציע לא ימסור המציע מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע הליך זה. 

 מציעהרשאה מהנהלת ענבל כל ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין זה, יחולו על ה

 . 1977 -לחוק העונשין, תשל"ז  119 -ו 118הוראות סעיפים 

יחתום בעצמו ויחתים את המועסקים על ידו וכל אחר מטעמו ם בנוסף, כל אחד מהמציעים הזוכי

  .להסכם ׳זנספח , על כתב התחייבות לסודיות בנוסח המצורף כםשירותיההלוקח חלק במתן 

  זכויות הסבת איסור 8.5

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

 לפי תנאי הליך זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של ענבל.
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 ביטוח 8.6

  נספחמפורט בכ נדרשיםאת הביטוחים ה ערוךבאם יזכה בהליך יהא עליו ל כיהמציע מתחייב 

. כתנאי מוקדם לחתימת ישראל מדינתאו /ולטובתו ולטובת ענבל  סכםלה נספח ג'ורף כהמצ

 להסכם נספח ג'כ המצורף להציג לענבל את מסמך אישור עריכת ביטוחיםההסכם, המציע יידרש 

 במכתב שיינתנו להנחיות בכפוף או הזכייה מכתב קבלת מיום ימים 10 תוך המבטחים"י ע חתום

כאשר גבולות ו ,הביטוחיםכאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים בנספח  ,הזכייה

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת . זה בנספחהאחריות לא יפחתו מהמצוין 

פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך.  לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות 

 לדרישות הביטוח.
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  9 פרק

 תנאים כלליים 9

 ההליך מסמכי של עדיפות סדר 9.1

ההליך כפוף לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. במקרה של סתירה בין מסמכי ההליך ביצוע  9.1.1

 השונים, על נספחיהם, יהיה סדר העדיפות ביניהם בסדר המפורט להלן:

 ;הסכםה –עדיפות ראשונה  9.1.1.1

 ;מסמך זה -עדיפות שנייה  9.1.1.2

 .יתר מסמכי ההליך -עדיפות שלישית  9.1.1.3

סותרות, תגבר ההוראה שיש בה להטיב ביותר על אף האמור לעיל, בכל מקרה של הוראות  9.1.2

 עם ענבל.

 עניינים ניגוד עדרהי 9.2
 :מביאה בזאת לידיעת כל מציע את ההוראות הבאות מזמינהה

)לרבות דירקטור או מנכ"ל(, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שאחד מהאמורים  מזמינהאורגן ב

לעיל מחזיק בו, במישרין או בעקיפין, זכויות כלשהן, ו/או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

 .בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –" קרוביוכל לקחת חלק במכרז זה. לעניין זה "

זה ו/או חשש  הליךנשוא  השירותיםו, אשר לגביו קיים חשש של ניגוד עניינים עם מציע או מי מטעמ

את אישורה  המזמינהלא יוכל לקחת חלק במכרז, אלא אם נתנה  – המזמינהלניגוד עניינים בינו לבין 

  לכך ובכפוף לתנאים שתעמיד למציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 חל דין 9.3

ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין, הליך זה כפוף לדיני מדינת 

 והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו יעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.

 השיפוט סמכות 9.4

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

 תל אביב יפו והמרכז.  באזורניהול הליך זה, תהיה בבתי המשפט 

 בהליך ההשתתפות הוצאות 9.5

בגין הוצאות  מהמזמינההמציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי 

 .מכל סיבה שהיא הליךה ביטול של במקרה לרבותאלה, 
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 בלבד אחת יישות ידי על הצעה הגשת ;בודדת הצעה 9.6

, או הנשלט על מציעכל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט ב

" כאחזקה של שליטהידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "

מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית  50%-מ למעלהבמציע ו/או החזקה של  מהזכויות 50%-למעלה מ

 .מהדירקטורים 50%-או הזכות למנות יותר מ

למען הסר ספק, מובהר כי לא ניתן להגיש  לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים.

המבקשות לחבור יחדיו שתי ישויות משפטיות  לש( Joint Ventureהצעה באמצעות מיזם משותף )

 זה. הליךבמסגרת לצורך הגשת ההצעות 

          

 

 בכבוד רב,  

 מ"בע לביטוח חברה ענבל

 


