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  20/2018פר מכרז פומבי מס
 

ענבל חברה עבור כנסים מתן שירותי אירוח אולמות ו רתישכללקבלת הצעות הזמנה 

 לביטוח בע"מ
 

מסמך זה הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. המידע הכלול בו לא יפורסם, לא 

 ל מכרז זה.שימוש, מלא או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה עכל ישוכפל ולא יעשה בו 

 כל הזכויות שמורות לענבל חברה לביטוח בע"מ.

 המכרז כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומכוון לשני המינים.

 

 

 תוכן עניינים
 

 פרק עמוד

              2 מבוא - 1פרק    

8 
המבוקשיםהשירותים  -2 פרק  

9 
תנאי הסף - 3פרק   

10 
מבנה ההצעה - 4פרק   

11 
שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו המסמכים - 5פרק   

12 
הזוכות ההצעות לבחירת ומשקולותאמות המידה  - 6פרק   

13 
ןהגשת ההצעות ובחינת אופן - 7פרק   

16 
התחייבויות המציע - 8פרק   

17 
מורהתה - 9פרק   

17 
תנאים כלליים - 10פרק   

 

 נספחים

     תצהירים  -להזמנה  נספח א'
 מחירהצעת   - להזמנה 'ב נספח

 התקשרות הסכם   -להזמנה  נספח ג'
 אישור קיום ביטוחים –להסכם ההתקשרות  1נספח ג'
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  מבוא : 1 רקפ

 כללי .1

הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של  ("המזמינה" או/ו "ענבל": להלן)מ "בע לביטוח חברה ענבל .1.1

רה מתמחה במתן המדינה, המשמשת זרוע ביצועית של ממשלת ישראל ושל גופים ציבוריים. החב

שירותי ייעוץ, כיסוי ביטוחי, שירותי ניהול מגוונים ומסייעת למשרד האוצר במימוש יעדיו. בנוסף,   

. ("הקרן" ו/או "הפנימית "הקרן: ישראל )להלן ממשלת לביטוחי הפנימית הקרןאת  מנהלתענבל 

  המדינה. במסגרת הקרן, מנהלת ענבל עבור ממשלת ישראל וגופים בשליטתה תביעות כנגד

כפי שיפורט והכל  ח כנסיםאירומתן שירותי אולמות ו רתישכל הצעות לקבלת בזאת פונההמזמינה  .1.2

 (. "ההליך"ו/או  "הצעות לקבלת הליך": להלן)במסמך זה 

מוזמנים, כתלות  30-100 -כ כנסים בשנה אשר בהם צפויים להשתתף 40 –כ  המזמינה עתידה לקיים .1.3

ינה שמורה האופציה לקיים כנסים נוספים במהלך השנה באותם למזמבסוג המפגש וקהל היעד. 

 התנאים הכלולים במסגרת מכרז זה. 

ין יצו .השונים כנסיםלמתן שירותי אירוח ת אולמות ורישכלהצעות  תקבלשם להינה מטרת הזמנה זו  .1.4

 ך התקשרות עם ספקים לשם אספקת כיבוד לכנסיםהליך נפרד לצור צפוי להתפרסם על ידי ענבלכי 

ו לאפשר הכנסת כיבוד חיצוני יחויב במסגרת מכרז זה, ים הזוכיםיודגש כי המציע .האמורים

מראש על ידי  אם להזמנה ספציפית אשר תתואם מולםכיבוד בהת ויספק ,או לחילופין לאולמות

, בכפוף לעמידתם של המציעים הזוכים בדרישות החוק ובתנאים נוספים שיכול ויוצגו על ידי המזמינה

וזאת במחיר זהה או זול יותר מהמחיר שצוין על ידי ספקי  ינה בכל הקשור לאספקת הכיבודהמזמ

של  והכל בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי זכו במכרז לאספקת הכיבוד לכנסיםהכיבוד אשר י

 .  המזמינה

 הגדרות .1.5

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:
 

 .ענבל חברה לביטוח בע"מ המזמינה/  ענבל

 .הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל ן הפנימיתהקר

ספק  /המציע 

 השירותים המבוקשים

משכיר אולמות אשר  מורשה עוסק תאגיד )חברה בע"מ או שותפות( או

 שירותי אירוח כנסים.מספק ו

 .ועדת המכרזים של ענבלו  עדת מכרזיםוו

 .מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה ההזמנה

יובהר כי טווח  .15:00ועד השעה  7:30החל מהשעה הכנסים יתקיימו  מסגרת הפעילות

לקיום השעות המדויקות  השעות יכלול גם את זמני ההקמה והפירוק.

 מול המציעים הזוכים. יתואמו מראש  כנסכל 
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רת ישכמכלול השירותים שיסופקו על ידי המציעים הזוכים ובכלל זה,  המבוקשים השירותים

הזמנה זו על כמפורט בוהכל כנסים  רותי אירוחשיאספקת אולמות ו

 נספחיה.

  

מטעם איש קשר 

 המציעים

, יהיה הקשר מטעם המציעים ידאג לתקינות הציוד הטכני והפעלתואיש 

אספקת שירותי ל יערכו התיאומים הנוגעים זמין למענה על שאלות ומולו

 .האירוח באולמות

בימים בהם  רותיםאיש הקשר יהיה זמין באופן שיאפשר את מתן השי

 מתקיימים הכנסים וידאג לתפעול השוטף בהתאם לבקשת נציגי ענבל.

על  םוענבל חתמה עמזה  הליךת זכייה בוהודע ואשר קיבל יםמציע המציעים הזוכים

  להזמנה.  'ג כנספחההסכם המצ"ב 

על  תקצועימ תאחראי

ביצוע הסכם 

 טעםההתקשרות מ

 ענבל 

ו סמנכ"ל ביטוח ומנהלת ו/אברפואה  מנהלת היחידה לניהול סיכונים

 הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ו/או מי מטעמן.

אחראית אשת הקשר ו

על ההליך המכרזי 

 מטעם ענבל

 .עו"ד שירה אלון, אגף רכש ומכרזים

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

 .מכרזים

 

 למכרז זמנים לוח    .1.6

 הפעילות התאריך                   

 ההליךמועד פרסום  2018בנובמבר,  14יום רביעי, 

 2018בנובמבר,  28יום רביעי, 

 14:00בשעה 

 שאלות הבהרהלמועד אחרון 

לכתובת  בכתב בלבדשאלות ההבהרה ישלחו על ידי המציעים 

 .m2018@inbal.co.il המייל:

באתר המזמינה המציעים יפורסמו  לשאלותתשובות 

)www.inbal.co.il( "רק תשובות . תחת לשונית: "מכרזים

 .הצדדיםמשפטית את  מטעם המזמינה יחייבובכתב 

 2018בדצמבר,  19יום רביעי, 

  14:00בשעה 

 להגשת ההצעות  חרוןאמועד 

 ,במסירה ידנית, במעטפה סגורה ההצעות את להגיש יש

 במשרדילתיבת המכרזים אשר ממוקמת בדלפק הקבלה 

. התעופה שדה קריית, 3 הערבה רחוב, ענבל בבית המזמינה

הצעות במסמכי הזמנה זו.  7בפרק אופן הגשת ההצעה מפורט 

לו על יפס ההצעות להגשת האחרון המועד עד שלא יתקבלו

   ליך זה.ה במסגרת נובחי לאו הסף

http://www.inbal.co.il/
mailto:m2018@inbal.co.il
mailto:m2018@inbal.co.il
http://www.inbal.co.il/
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מהמועד האחרון  חודשים 30

 למזמינה להגשת ההצעות.

האופציה להארכת תוקף שמורה 

תקופה נוספת, כפי ההצעה למשך 

 .שתיקבע

 תוקף ההצעה

 

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

ולא תהיה למי  תחת לשונית: "מכרזים" )www.inbal.co.il(באתר המזמינה  פורסםדעה שתבהו לעיל

באופן להתעדכן באתר המזמינה  יובהר כי באחריות המציעים  מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 .סמובדבר כל עדכון ו/או הבהרה שיפורסמו, ככל שיפור שוטף

 

 ההתקשרות תקופת .1.7

אשר תחל ( חודשים )שלושים ושישה חודשים 36 תהא לתקופה של הזוכה המציע עם ההתקשרות .1.7.1

 .("התקשרות"תקופת ההלן: )לעל ידי הצדדים הסכם ההתקשרות במועד חתימת 

 תקופהן השירותים המבוקשים לשמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למת מזמינהל .1.7.2

והכל בכפוף לשיקול  באופן חלקי או מלא(, עשרים וארבעה חודשיםם נוספים )חודשי 24עד של 

 "(.תקופת ההתקשרות המוארכת)להלן: "צרכיה לדעתה הבלעדי ו

כל הוראות  על הצדדים , יחולותתממשש תקופת ההתקשרות המוארכת, אם וככליובהר כי ב

 בשינויים המחויבים. ההסכם על נספחיו, 

 את להביא רשאית תהא המזמינה כי בזאת מוסכם, לעיל 1.7.2-ו 1.7.1 בסעיפים האמור על אף  .1.7.3

 ובכתב. מראש ימים 14 של מוקדמת בהודעה, שהיא סיבה מכל, סיום לידיההתקשרות  הסכם

( 3המציע הזוכה יהא רשאי להביא את הסכם ההתקשרות לידי סיום בהודעה מוקדמת של שלושה ) .1.7.4

 חודשים מראש ובכתב.

 

  מכרזפרסום מסמכי ה .1.8

עדכוני תחת לשונית: מכרזים.  www.inbal.co.il בכתובת המזמינהמסמכי המכרז יפורסמו באתר  .1.8.1

 הםורק בלבד  זהיפורסמו באתר ככל שיהיו,  מכרז,מועדים ו/או הבהרות ו/או תיקונים במסגרת ה

 יחייבו משפטית את ענבל.

 המזמינהמשלבי המכרז, להיכנס לאתר ובכל שלב  וגשת הצעתחלה חובה, טרם ה על המציע .1.8.2

שהצעתו מציע  , ככל שיפורסמו.ולהתעדכן באופן שוטף בדבר השינויים, ההבהרות והעדכונים

 הצעתו להיפסל.עלולה בהתאם לשינויים, ההבהרות והעדכונים, במידה ואכן פורסמו, תוגש שלא 
 

 הקשר תאש .1.9

כתובת  .מכרזיםו רכש מאגף, שירה אלון"ד עו ההינר למכרז זה בכל הקשו המזמינההקשר מטעם  תאש 

בכתב הקשר   שתלא שלחוי הז מכרזכל הפניות בגין  .m2018@inbal.co.il  :לפניות אלקטרוניהדואר ה

 .הקשרשפנייתו התקבלה על ידי אשת באמצעות המייל. על המציע חלה חובה לוודא  בלבד

 

http://www.inbal.co.il/
http://www.inbal.co.il/
mailto:m2018@inbal.co.il
mailto:m2018@inbal.co.il


 
 
 

 נוסח מעודכן -20/2018 מכרז 

 
 03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282, קריית שדה התעופה, ת.ד 3 רח' הערבה - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava 3 St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000  
 

 
 עמודים 44 מתוך 5 עמוד

 ובירורים שאלות הגשת אופן .1.10

 :הקשר שתאכתובת הדואר האלקטרוני של ל בכתב בלבד ישלחושאלות המציעים            

m2018@inbal.co.il תשובות לשאלות ההבהרה. 14:00בשעה  2018 ,בנובמבר 28ם רביעי, וזאת עד ליו 

רק תשובות . תחת לשונית: מכרזים www.inbal.co.il: המזמינהות באתר במכתב הבהר יפורסמו

 משפטית את הצדדים. יחייבו המזמינהבאתר אשר יופיעו בכתב 
 
 

  ההצעות מסירת .1.11

 את יגיש ,מכרזב להשתתף והמעוניין להלן 3 בפרק המפורטים הסף תנאיב עומד אשר מציע .1.11.1

 כדלקמן: מעטפות שלוש אמצעותב הצעתו

 מספר פומבי מכרז" עליה: ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין גבה על - 1 מס' מעטפה (1

 לביטוח חברה ענבל עבור כנסים ירוחא שירותי מתןו אולמות רתישכל הצעות קבלת - 20/2018

 הנדרשים המסמכים כל את המציע יכניס זו מעטפהל ."מכרזה מסמכי - 1 מס' מעטפה - בע"מ

 .המחיר הצעת למעט

 מספר פומבי מכרז" עליה: ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין גבה על - 2 מס' מעטפה (2

 לביטוח חברה ענבל עבור כנסים אירוח שירותי מתןו אולמות רתישכל הצעות קבלת - 20/2018

 אשר רהמחי הצעת את רק המציע יכניס זו מעטפהל ."המחיר הצעת - 2 מס' מעטפה - בע"מ

 ההזמנה. למסמכי ב' כנספח המצורף המחיר הצעת טופס גבי על תוגש

 רתישכל הצעות קבלת - 20/2018 מספר פומבי מכרז" המציע: םוירש גבה על - 3 מס' מעטפה (3

 המציע יכניס זו למעטפה ".בע"מ לביטוח חברה ענבל עבור כנסים אירוח שירותי ומתן אולמות

  .2 מס' ומעטפה 1 מס' מעטפה את

 

 לכלול אין כי ובהרי כן, כמו .המכרז מסמכי לשאר המחיר הצעת שבין להפרדה המציע לב תשומת

 כל או המחיר הצעת טופס של צילומים או העתקים לרבות ,כלשהם כספיים נתונים 1 'מס במעטפה

 תידון. ולא הסף על המציע של הצעתו תיפסל כן, לא שאם ממנו חלק

 

 המצויה ,בלבד המכרזים תיבת אל סגורה במעטפה יתידנ במסירה ההצעות את למסור יש .1.11.2

 נתב"ג, התעופה, שדה קריית ,3 הערבה רחובב הממוקמים מינההמז במשרדי הכניסה בקומת

 (.ההצעות" להגשת האחרון "המועד )להלן: 14:00 בשעה 2018 בדצמבר, 19 רביעי, ליום עד

 המכרזים, לתיבת ידנית במסירה שלא אחרת, דרך בכל תימסר או שתישלח הצעה כי יובהר

 .תידון ולא הסף על תיפסל

לא תיבת המכרזים עד למועד והשעה שנקבעו לעיל, ביימצאו יודגש כי הצעות אשר לא  .1.11.3

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

 "(.התקנות)להלן: " 1993-התשנ"ג

 

ו המציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/א ומכאן חשיבותה. לערעורסוגיה זו לא ניתנת              

בעניין זה ו/או  המזמינהבקשר עם הפעלת סמכויותיה של  תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג

 סמכות כאמור. הכתוצאה מהשלכותיה של הפעלת 

mailto:m2018@inbal.co.il
http://www.inbal.co.il/


 
 
 

 נוסח מעודכן -20/2018 מכרז 

 
 03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282, קריית שדה התעופה, ת.ד 3 רח' הערבה - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava 3 St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000  
 

 
 עמודים 44 מתוך 6 עמוד

 

 ההצעה תוקף .1.12

האופציה להארכת שמורה  הלמזמינ מהמועד האחרון להגשת ההצעות.חודשים  30תוקף ההצעה הינו 

       תקופה נוספת, כפי שתיקבע.תוקף ההצעה למשך 

              

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.13

כפי שתמצא לנכון, לשנות ו המזמינה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי .1.13.1

והיא  כלשהיייבת לקבל הצעה כי המזמינה אינה מתח יובהרו או לבטלו. , להפסיקמכרזאת ה

 שירותים עם כל גורם שתמצא לנכוןשומרת לעצמה את הזכות להתקשר בהסכם לקבלת ה

מירב לבחור במציע אחר, גם אם לא זכה בו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או 

 והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנקודות על פי מסמכי מכרז זה 

 בדרישה שלישיים לצדדים או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי ,רשאית המזמינה .1.13.2

 . מציעה של להצעתו ביחס השלמות או/ו הסברים או/ו הבהרות או/ו נוסף מידע להמציא

עבודה כלשהו והכל ייקבע על פי שיקול  להיקףאינה מתחייבת  המזמינהכי בכל מקרה  יובהר .1.13.3

 . דעתה הבלעדי וצרכיה

 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.14

צברו את . המציעים הזוכים יהיו אלה שבהליך זה שני מציעיםלהתקשר עם  המזמינהבכוונת  .1.14.1

מבלי לגרוע מן האמור, למזמינה שמורה האופציה להתקשר עם  ניקוד הגבוה ביותר. ה

 מציעים זוכים נוספים והכל בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.

 שוויון בין ספקים  .1.14.1.1

ר יהווה את הניקוד הגבוה ביותר, אשבמידה ויותר משני מציעים יצברו ניקוד זהה 

מציעים אלה כך שהשניים שישפרו  ערוך התמחרות ביןשמורה הזכות למזמינה ל

את הצעתם הכספית, קרי, יציעו הצעת מחיר זולה יותר, יהיו אלה שיזכו במסגרת 

 המכרז.   

 הפסקת התקשרות /ביטול זכייה .1.14.1.2

מו ו/או מכל סיבה או שהופסקה ההתקשרות עי בוטלה זכייתו של מציע זוכה

"מציע להלן: ) שהשתתף בהליך אחרלפנות למציע  למזמינה שמורה הזכותאחרת, 

להתקשר עמו ובכפוף להסכמתו,  נכלל בין המציעים הזוכיםלא אשר  ,("חלופי זוכה

אפשרות זו תעמוד לרשות המזמינה החל ממועד  מתן השירותים המבוקשים.לשם 

 חודשים( לאחר מכן. 24ים )הכרזת הזכייה במכרז ועד לתום שנתי

מבין  מציע שדורג במקום הגבוה ביותרל המזמינהתפנה  ה שכזה,יובהר כי במקר

לפעול המזמינה  התחייבות של כלאין באמור יודגש כי המציעים שלא זכו בהליך. 

שמורה הזכות לפנות למציעים אחרים שעמדו בתנאי הסף  מזמינהול כאמור לעיל

 .ל דעתה הבלעדישיקובהתאם לצרכיה ווהכל 

 הזוכים מהמציעים השירותים הזמנת אופן  .1.14.1.3
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ככל  באופן שווה,לחלק את ימי הכנסים הצפויים באולמות  המזמינה תשתדל

בין שני המציעים הזוכים אולם אינה מתחייבת לכך ולמציעים הזוכים לא  הניתן,

 תהא כל זכות, עילה או טענה בהקשר זה.

 השירותים היקף את יןלהגדיל ו/או להקט הזכות שלא לקבל, .1.14.1.4

, ים הזוכיםמהמציעבהיקף שווה שלא לקבל שירותים שמורה הזכות  מזמינהל

והכל  ים הזוכיםמציעאחד המ המבוקשיםאת היקף השירותים  לצמצם או להרחיב 

 מחויבת אינה המזמינה כי יודגשכמו כן,  .הבלעדי דעתה שיקול ולפי לצרכיה בכפוף

 הסכם על בחתימה או זה במכרז ואין כלשהו מינימאלי בהיקף שירותים להזמנת

  .המזמינה ידי על שירותים הזמנת של מסוים היקף להבטיח כדי תקשרותהה

 

  קבלני משנה .1.15

 הוכחת לצורך משנה בקבלני להיעזר/שימוש לעשות רשאי יהיה לא המציע כי ובהרי .1.15.1

 ידו על תוגש המציע הצעת זה. במכרז הקשור אחר תנאי בכל ו/או הסף בתנאי עמידה

 הנדרשים התנאים בכל האישית עמידתו ויוכיח הרישיונות בכל חזיקשי זה הואו בלבד

 .ההליך במסגרת

 זרלהיע יוכל הוא ההסכם, בתנאי עמידה לצרכיו בהליך כזוכה מציע של בחירתו לאחר .1.15.2

 מראש באישור ורק אך המבוקשים השירותים אספקת לצורך מטעמו משנה בקבלני

 סודיות שמירתל התחייבות על משנהה קבלן לחתימת ףובכפו המזמינה של בובכת

 נספחיה. על זו בהזמנה מפורטכ נוספות ייבויותהתח על וכן עניינים ניגוד והיעדר

 בפני המציע יציג משנה, קבלן באמצעות השירותים לביצוע אישור לקבלת כתנאי .1.15.3

 ביצוע לשם הנדרשים המשנה קבלן של והרישיונות האישורים כל את המזמינה

 אמיתות בגין האחריות המשנה. קבלן בעזרת הזוכה המציע לבצע עתיד אותו שירותה

  בלבד. הזוכה המציע על תחול ותוקפם האישורים

 עבודתו עקב בעקיפין ו/או במישרין שייגרם עניין לכל הבלעדי האחראי יהיה המציע .1.15.4

 וכל עובדים זכויות אכיפת בטיחות, אובדן, נזק, כל לרבות מטעמו המשנה קבלן של

  מסויגת. ובלתי מלאה אחריותב וזאת אחר עניין

 לקבלן בעקיפין ו/או במישרין הקשורים קיזוז ו/או תשלום ו/או תמורה כל כי יודגש .1.15.5

 ביחוי הזוכה המציע .הזוכה מהמציע רק יקוזזו ו/או הזוכה למציע רק ישולמו המשנה

 וזאת מטעמו המשנה קבלן בצעשי השירותים בגין מלאה באחריות אתלש מקרה בכל

 סייג. כל ללא
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 המבוקשים השירותים :2  פרק
 
 להלן: המפורט כל את יכללו המבוקשים השירותים .2

 :כללי.2.1

 

 (. 30-100 –יבה בהתאם למספר המשתתפים )כ ומות ישאולם הרצאות כולל מק  .2.1.1

העמדת כסאות נוחים לישיבה, הצבת שולחנות, סידור הלרבות מראש רגון האולם א  .2.1.2

כל בהתאם לכמות )אשר יסופק בנפרד(, הצבת מיחמים וה ת לפריסת הכיבודשולחנו

 . המשתתפים בכנס

 חיבור מחשב נייד.ל( עם שלט רחוק ואפשרות )ברקו מקרן חד קרן .2.1.3

 מסך הקרנה .2.1.4

 ציוד הגברה עם רמקולים וחיבור למיקרופון/ים. .2.1.5

 חיבור לאינטרנט אלחוטי עבור המציגים/ המרצים. .2.1.6

 פודיום/ דוכן למרצה. .2.1.7

 ודות חשמל פזורות בחדר וכן בקרבת הפודיום.נק .2.1.8

 שירותים לגברים ונשים, לרבות שירותי נכים. .2.1.9

 והכל   חדרי השירותים, לרבות גישה נוחה לחנייה ולמוגבלויותהאולם יהיה נגיש לבעלי  .2.1.10

 .בהתאם להוראות החוק הנוגעות לעניין           

 המזמינה.ידי נציג עם אפשרות לשליטה בטמפרטורה על  ווירמערכות מיזוג א .2.1.11

 האולם יהיה נקי ומסודר )לרבות חדרי השירותים( לאורך כל היום בו מתקיים הכנס. .2.1.12

 תריסים ו/ או , תהיה אפשרות לסגור אותם באמצעות קיימים חלונות באולםבמידה ו .2.1.13

 .תהצללה לצורך הצגת מצגו וילונות אשר יאפשרו           

 לפחות.  ניותח 100האולם המוצע יכלול במתחמו  –ניה ח .2.1.14

החניות יהיו במתחם האולם או בחניון סמוך למתחם האולם אשר לו הסדר   .2.1.14.1

 250לא יעלה על של החניות מהאולם מרחק קבוע עם האולם. מכל מקום, ה

  מטר.

 המיועדים לנכים.חניה לפחות מקומות  מתחם החניה יכלול שני  .2.1.14.2

ן הן בטרם יום הכנס וה, המזמינהעמדת איש קשר לתיאום שוטף מול השירותים יכללו ה .2.1.15

בהם  ביום הכנס עצמו. איש הקשר יהיה זמין באופן שיאפשר את מתן השירותים בימים

וודא שהכל מתנהל כשורה )לרבות סיוע בהפעלת ציוד טכני, מיזוג ויהכנסים  מתקיימים

 אוויר, שמירה על ניקיון האולם הצבת שולחנות וכיסאות ועוד(.

אטלים אשר ישנעו את המשתתפים מהתחנות אפשרות לאספקת שירותי הסעות/ש .2.1.16

 הציבוריות לאולם. 
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 על מראש תבוצעש להזמנה בהתאם והכל איכותיתו גבוהה ברמה השירותים את לספק מתחייב המציע .2.2

  .רצונה ולשביעות המזמינה ידי

באולם אחר  האולם המיועד לשם מתן השירותיםיהיה רשאי להחליף את  לאהזוכה  המציעכי  ובהרי .2.3

 בכתב.  האישורמראש מול המזמינה ולאחר קבלת תיאום אלא ב ,תקופת ההתקשרות לכ משךב

 

  :הצפוי כנסים כמות .2.4

בכוונתה נכון לימים אלה, אולם  ,מסוימתכי המזמינה אינה מתחייבת לקיום כמות כנסים ובהר י

קול והכל לפי שיבמהלך השנה  איש( 30-100 -כ )כשבכל כנס צפויים להשתתף כנסים 40 -לקיים כ 

למזמינה שמורה האופציה להרחיב את ההתקשרות ובהתאם לצרכיה. של המזמינה דעתה הבלעדי 

 באותם התנאים הכלולים במסגרת מכרז זה. ,בכל שנהמההיקף הצפוי כאמור,  100%בהיקף של 
 

 בכפוף והכל המזמינה צרכיל בהתאם אחר שירות ו/או המבוקשים השירותים למתן הרלוונטי נוסף שירות כל

 .מציעל בהודעה המבוקשים השירותים היקף של הרחבה ו/או צמצום לרבות הבלעדי דעתה ולשיקול לצרכיה

 

 סף תנאי :3 פרק

 :הסף תנאי  .3

 על כל התנאים הבאים:  מצטבר באופןבעצמו מציע העונה רשאי להגיש הצעה במסגרת הליך זה, 

 תצהירים נספח - להזמנה א' נספח הגשת .3.1

הטפסים המצורפים לנספח זה, להצהיר על אמיתות האמור בהם  על המציע למלא את מכלול

מסמך הלחתום בסוף  ,1971- בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"אכמשמעותו 

 ו.חתימת אימות לצורך דין להחתים עורך מלאה וכן בחתימה

 עמידה הוכחת לצורך .מורשה עוסק או פות(שות או בע"מ )חברה תאגיד הינו המציע - משפטית ישות .3.2

  .מורשה עוסק כדין/תעודת חברה התאגדות אישור המציע יצרף זה, בתנאי

הממוקם באחת הנפות הבאות: תל אביב/ פתח תקווה/ רמלה /רחובות והכל  המציע בעל אולם .3.3

. יובהר כי על המציע אתר המפות הממשלתיבהתאם למוגדר באתר המפות הממשלתי. קישור לאתר: 

להיכנס לאתר המפות הממשלתי, ללחוץ על הביטוי "שכבות", לבחור בנפות משרד הפנים ולבדוק 

 100 כמות שלהאם האולם המוצע ממוקם באחת מן הנפות אשר צוינו לעיל. בנוסף, על האולם להכיל 

לפחות במתחם האולם ו/או בחניון סמוך אשר לו הסדר  חניות 100הקצאה של וכן  לפחות משתתפים

 יחתום זה, בתנאי עמידה הוכחת לצורך מטר. 250 על יעלה לא מהאולם החניות מרחק עם המציע.

 וכן התצהירים( )נספח ההזמנה למסמכי א' נספח במסגרת 2 מספר בטופס המצ"ב ההצהרה על המציע

    בבעלותו. מצוי האולם כי המעיד מסמך יצרף

 לאולם ביותר הקרובה הציבורית לתחבורה שהתחנה כך הציבורית התחבורה בהיבט נגיש יהיה האולם .3.4

 לאולם והגישה ההגעה דרכי את יפרט ובו נספח יצרף המציע היותר. לכל מטר 400 של במרחק תמצא

 כבותר תכלול ציבורית תחבורה הגדרת זה, סף תנאי יישום לצורך כי יובהר ציבורית. תחבורה באמצעות

 בלבד. ואוטובוסים

https://www.govmap.gov.il/?c=203206.25,595000&z=0
https://www.govmap.gov.il/?c=203206.25,595000&z=0
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 הגשת למועד קדמו אשר האחרונות השנתיים במהלך – אירועים ו/או כנסים אירוח בשירותי ניסיון  .3.5

 עשר בחמישה זה מכרז במסגרת הנדרשת במתכונת המבוקשים השירותים את המציע סיפק ההצעה,

 ההצהרה על המציע םיחתו זה, בתנאי עמידה הוכחת לצורך לפחות. בשנה אירועים ו/או כנסים (15)

  התצהירים(. )נספח ההזמנה למסמכי א' נספח במסגרת 2 מספר בטופס המצ"ב

הן בהיבט דרכי הגישה לאולם והן בהיבט מבנה האולם נגיש לנכים המתחם בו מצוי האולם יהיה  .3.6

 הוכחת לצורךעצמו )לרבות גישה לחדרי השירותים והקצאת שתי חניות לפחות המיועדות לנכים(. 

 למסמכי א' נספח במסגרת 2 מספר בטופס המצ"ב ההצהרה על המציע יחתום זה, בתנאי עמידה

 התצהירים(. )נספח ההזמנה

  רישיונותו היתריםהצגת  .3.7

המציע מחזיק בכל רישיון או היתר הנדרשים על פי דין לצורך מתן השירותים המבוקשים ובכלל זה 

 בתוקף נכון למועד הגשת ההצעה. רישיון עסק. המציע יצרף את הרישיונות וההיתרים כשהם

 

 

 ציבוריים גופים עסקאות חוקב כנדרש ישוריםא .3.8
 

    )להלן: 1976-התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות חוקב כנדרש האישורים כל בעל להיות המציע על     

 :(ציבוריים" גופים עסקאות "חוק      

 (מס יועץ או "חרו ,שומה קיד)פ ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו מורשה פקיד אישור (1

 על לדווח נוהג שהינו ,מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד

 על  .1975-ו"התשל ,מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו

 .ההצעה הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות האישור

 והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות עותהרש היעדר בדבר אישור (2

 1987 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק ולפי (זרים עובדים חוק -להלן) 1991-א"התשנ (,הוגנים תנאים

 גופים עסקאות בחוק כהגדרתם ,אליו זיקה ובעל ואה כי יצהיר המציע (.מינימום שכר חוק – להלן)

 והורשע ואם מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי יותרב והורשע לא ,ציבוריים

 להיות האישור על .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה - כאמור עבירות משתי ביותר

 למסמכי א' נספח במסגרת 4 מספר בטופס מצ"ב התצהיר .ההצעה הגשת יוםל נכון ועדכני תקף

 .(התצהירים נספח ) ההזמנה

 חדש(. )נוסח הכנסה מס פקודת להוראות בהתאם במקור מס ניכוי על קףת אישור .3.9

 

 ההצעה מבנה - 4 פרק

 מבנה ומסמכי ההצעה: .4

בהזמנה זו, לרבות המסמכים  את כל המסמכים כמפורט לולכההצעה המוגשת על ידי המציע ת.4.1

 מלאים וחתומים.כאשר הם  להלן 5בפרק  המפורטים

 מספר העותקים של ההצעה.4.2

 יש אותו ,ההסכם את למעט ,כשהוא חתום במקור אחד בעותקגיש את הצעתו להמציע על ה

 נאמןהעתק  ברשותו להשאיר מציעה על. כדיןמקור חותמת ב חתומים עותקים בשני להגיש

 לרבות ההסכם על נספחיו. בשלמותה מההצעהלמקור 

 חתימה על ההצעה.4.3
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וחותמת חברה  המציע יגיש את ההזמנה על כל נספחיה מלאה וחתומה בראשי תיבות .4.3.1

 בכל עמוד. 

בכל מקום בו  המציעיחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת מציע ה .4.3.2

יחתום רק מי שהוסמך לכך  -הינו תאגיד או שותפות רשומה מציע אם ה. התבקש

 בתקנון החברה או בהסכם השותפות ובתוספת חותמת התאגיד. 

לגרום לפסילת לול ש עלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדראשר מציע  .4.3.3

 .תוהצע

 מילוי ההצעה.4.4

הזמנה מסמכי האסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים במציע ל .4.4.1

חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים  והוא ונספחיה

 על נספחיה.זו בהזמנה 

הסכם ובנספחיו ו/או הזמנה על כל נספחיה, בתנאי המציע בכל שינוי שיעשה על ידי ה .4.4.2

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

שלא להתייחס המזמינה שומרת לעצמה את הזכות  .תועלולים לגרום לפסילת הצע

 לשינויים שבוצעו. 

 

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים - 5 פרק
 

 ההצעה הגשת דרך .5

 את חוצץ כל על ולרשום להלן המפורטת החלוקה פי על חוצצים עם בקלסר הצעתו את להגישמציע ה על

 :הלןל כמצוין סעיף תת בכל המודגשת הכותרת

 : 1מעטפה מספר  .5.1

 על חתוםל מציעה עליובהר כי  הזמנה.מסמכי הא' ל נספח  הגשת - תצהירים - 1 חוצץ .5.1.1

יש  .1971 –ש(, התשל"א ראיות )נוסח חדהתצהירים כמשמעותם בסימן א' לפרק ב' לפקודת ה

  .החתימה אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה תצהיר כללחתום בסוף 

  .יודגש כי יש לצרף לחוצץ זה את כל האישורים הנדרשים במסגרת נספח התצהירים

 לעיל כאשר הינם חתומים ובתוקף נכון ליום הגשת ההצעה.  3אישורים כנדרש בפרק  - 2 חוצץ .5.1.2

  ונספחיוההסכם  - 3 חוצץ .5.1.3

בשני עותקים חתומים  ה,הזמנמסמכי הל 'ג נספחהסכם ההתקשרות, להגיש את  מציעה על

 כמשמעותו וחותמת בסוף הסכם(וחותמת החברה על כל עמוד וכן חתימה מלאה )חתימה  כדין

להסכם אישור  את הנספח .1971-הראיות )נוסח חדש(, התשל"א בסימן א' לפרק ב' לפקודת

לאחר בראשי תיבות בלבד.  חתוםו ריק יש להגיש כשהוא להסכם( 1נספח ג'חים )קיום ביטו

 כנדרש. כשהוא מלא וחתום ויציגהזוכה מציע ה הודעת הזכייה בלבד

 יע הצעותמסמכי ההזמנה להצ - 4חוצץ  .5.1.4

  יש לצרף עותק אחד של מסמכי ההזמנה כשהוא חתום בראשי תיבות בכל עמוד.

 .(שיפורסמו ככל)מכתבי ההבהרות  - 5חוצץ  .5.1.5

 הצעת המחיר :2מעטפה מספר  .5.2



 
 
 

 נוסח מעודכן -20/2018 מכרז 

 
 03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282, קריית שדה התעופה, ת.ד 3 רח' הערבה - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava 3 St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000  
 

 
 עמודים 44 מתוך 12 עמוד

 .זומעטפה ביודגש כי יש לכלול את הצעת המחיר אך ורק . הזמנהמסמכי הל 'בנספח הגשת 

 :3מעטפה מספר  .5.3

 .2ומעטפה מספר  1תכיל את מעטפה מספר 
 

 

ציע השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים למצגים המזכות לדרוש מישנה למזמינה יובהר כי 

את שתמצא לנכון וכן לבדוק בכל דרך  והצהרותיו ניסיונו שניתנו בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו,

מיד המציע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור . קיומם של תנאי ההשתתפות

 עם דרישתה.

 הזוכות ההצעות לבחירת ומשקולותאמות המידה  - 6פרק 
 

 : והכל בהתאם לפירוט להלן עלות 60% -איכות ו 40% ירת ההצעות הזוכות:לבחאמות המידה 
 

  נקודות 40סה"כ  - וביקור באולמות המלצות, איכות ההצעה על סמך הצהרות - שלב א' .6.1

 מעבר לתנאי הסף הנדרשים. ושיוצג בגין פרמטרים הינוהטבלה  הניקוד שיינתן במסגרת ובהר כיי

 

 מקסימלי ניקוד אמת מידה

 האולם מתחנת רכבת מרחק .1
)חמישה( ק"מ ]מרחק נסיעתי[ מתחנת  5לאולם אשר ממוקם ברדיוס של עד 

 .נקודות 5רכבת, יינתנו 
 

נספח ב 8 -ו  2טפסים לבהתאם אמת מידה זו תיבחן על סמך הצהרות המציע 
אל מול נתונים מתוך יישומי ניווט , למסמכי ההזמנה )נספח התצהירים( א'

 . נסיעה

 נק' 5

 

  ות רצון מהתקשרויות קודמותשביע .2

שייבחרו מרשימת ממליצים הכוללת אמת מידה זו תיבחן באמצעות המלצות 

מסגרת המציע שירותים דומים לנדרש בסיפק להם אשר לקוחות לפחות שלושה 

 .מכרז זה

למסמכי  נספח א'ב 8מספר  בטופסבטבלה המופיעה  רשימת הממליצים תפורט      

 .ההזמנה )נספח התצהירים(
 

סה"כ בהתאם למדדים  נקודות 10 נקודות ועד 5עבור כל המלצה יינתנו עד 

 הבאים:

 נקודות 2 עד - תפעול הציוד הטכני באולם

 נקודות 2 עד -גמישות המציע לשינויים ובקשות 

 נקודה. עד -שביעות רצון כללית 
 

 

 

המזמינה מבהירה בזאת כי רק שתיים מתוך ההמלצות שיוגשו ייבדקו לשם 

שיקול דעתה הבלעדי של וד. ההחלטה את מי מהממליצים לבדוק נתונה להניק

יובהר כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנקד המלצה המזמינה. כמו כן, 

 אחת מתוך שתי ההמלצות בהתאם לניסיון קודם שלה עם המציע.

)במידה והמזמינה לא תצליח ליצור קשר עם הממליצים, לאחר עדכון המציע, 
 (.ניקוד בגין המלצות אלהלא יינתן 

 נק' 10
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 נקודות 52 – ביקור באולמות – 'בשלב     .6.2

 ביקור  והתרשמות מהאולמות והכל בהתאם לפרמטרים הבאים:

 נקודות. 5יינתנו עד  –בגין התרשמות מגודל האולם ואבזורו  .6.2.1

 נקודות. 5יינתנו עד  –בגין התרשמות מניקיון מתחם האולם וחדרי השירותים  .6.2.2

 נקודות. 5יינתנו עד  –מות מהציוד הטכני ואביזרי העזר לקיום הכנסים בגין התרש .6.2.3

)לרבות נגישות  התרשמות כללית ממתחם האולם והתאמתו לצרכי המזמינה .6.2.4

 נקודות. 10יינתנו עד  – מרחק החניות ממיקום האולם(בחינת לתחבורה ציבורית ו

 

 נקודות 60 - רכיב העלות - שלב ג'    .6.3

אשר  התאם לפירוטב לשכירת האולם, לרבות שימוש בציוד הטכניכוללת המציע יגיש הצעת מחיר 

  למסמכי ההזמנה. כנספח ב'לעיל וזאת על גבי טופס הצעת המחיר המצ"ב  2צוין בפרק 

 

    ושאר המציעים ינוקדו ביחס אליו נקודות 60הזולה ביותר יקבל המחיר  תהמציע שיציע את הצע              

   נוסחה הבאה:בהתאם ל           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   הניקוד של רכיב הסופי של כל מציע יהיה סכום הניקוד של רכיב האיכות בתוספת  ציוןה=  ציון סופי .6.4

 .)שלב א'+ שלב ב'+ שלב ג'( העלות            

 

 ובחינתן ההצעות הגשת אופן - 7 פרק

 ובחינתן ותההצע הגשת אופן .7

 ההצעה הגשת .7.1

 את הבין, לעיל האמורים הסף בתנאי עומדסבור שהוא  מציעה כי פירושה ההצעה הגשת .7.1.1

 המידע מלוא את קיבל, הצעתו את הגיש ובטרם םתנאיה לכל הסכים, שירותיםה מהות

 לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך והעובדות הפרטים, הנתונים כל את בדק, האפשרי

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

 לרבות ,נספחיו על זהמכר תנאי לכל מראש הסכמה מהווהמציע ה מטעם הצעה הגשת .7.1.2

 .או סייג תוספת, שינוי בלא והכול ההסכם

 (  = Pmin\Pi) *60ניקוד הצעת המחיר 
                                                        

 Pminהצעת המחיר הזולה ביותר =     

                                                        

      Piהצעת המחיר של המציע =        
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 להגשת האחרון מהמועדחודשים  30 במשך בתוקפה תעמוד, פותיהרוצ כל על, שהוגשה הצעה .7.1.3

למשך תקופה נוספת, כפי  . למזמינה שמורה האופציה להארכת תוקף ההצעהההצעות

 שתיקבע.

. ומלאים ייםתיאמ הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים, הנתונים כל כי מתחייבמציע ה .7.1.4

 מילוי כימציע ל ידוע. פועלו את ומדויק תקף, מהימן באופן משקפת הצעתו כי מתחייבמציע ה

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה עלול להוות כוזבים פרטים

 

 ההצעות בחינת דרך .7.2

 כולל) ותקינותם הנדרשים המסמכים כל הימצאות בדיקת - הנדרשים המסמכים בדיקת 'א לבש

 (. ההשלמות וקבלת הצורך במקרה השלמות בקשת

 כל לפסול רשאית המזמינה. הסף בתנאי עומדות ההצעות אם תבחן המזמינה - סף תנאי 'ב שלב

 הנדרשים מסמכיםה כל אליה צורפו שלא הצעה כל או/ו הסף בתנאי עמדה שלא הצעה

 .מלא לא או נכון לא הינו שגוי, ההצעה מפרטי פרט כי יתגלה אם או/ו

  ם לאמות המידה עליהן הצהיר המציע.בדיקה וניקוד בהתא - ניקוד איכות  שלב ג' 

 .הצעות המחיר שהוגשו וניקוד ההצעות פתיחת מעטפות -ניקוד הצעת המחיר  'דשלב 

והמלצה בפני  לעיל 6.4לאמור בסעיף בהתאם  ההצעות שלניקוד סופי  - סופי ניקוד 'ה שלב

 .ים הזוכיםוועדת המכרזים על המציע

   לעיל(. 1.15)בכפוף לסעיף  המכרזים עדתוועל ידי  זוכה מציע בחירת 'ו שלב

 תוצאותבהתאם ל יהידח/היזכי הודעות שליחת - המציעים לכל היידח/יהיזכ הודעות  'ז שלב

ופרטי פתיחת ספק  אישור קיום ביטוחים לשלוח ים הזוכיםעכולל דרישה מהמצי ,המכרז

 חדש במערכת. 

 

 המכרז מסמכי הפצת איסור .7.3

הינם רכושה הבלעדי של  מכרז לרבות תצהירים, הסכם וכל מסמך אחר הקשור למכרז,כל מסמכי ה

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

מלבד מטרה  עתיקם, לשנותם, לצלמם, להעבירם לאחר או להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהילה

 זו.

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

המזמינה תוכל לעשות בנתונים שמולאו בהצעות המציעים כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי 

אם הצעת המציע נבחרה כהצעה זוכה ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה ו/או וזאת בין 

 תביעה בקשר לכך.

 

 מכרזה תוצאות על הודעה .7.4

 בכתובת או/ו, בהצעתם כמצוין, כתובתם פי עלמציעים ה לכל בכתבתימסר  המכרז תוצאות על הודעה 

. )נספח התצהירים( הזמנהה מסמכיל 'א נספחבמסגרת  1טופס מספר ב נושציי האלקטרוני הדואר

 תחייב לא והיא המכרז תוצאות בדבר הודעה לכל תוקף כל יהיה לא כי, בזאת מובהר ספק, הסר למען

 ,כןכמו . זה סעיף הוראות פי על ל"בדוא או/ו בכתב נמסרה אם אלא, שהיא צורה בכל המזמינה את
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ד לא חתמה המזמינה על עו כל ,המזמינה את לחייב כדי במשלוח הודעת הזכייה אין כי בזאת מובהר

 וכל עוד המציע הזוכה לא המציא את כל המסמכים כנדרש לאחר הודעת הזכייה. ההתקשרות הסכם 

 

  עיון זכות  .7.5

  או סוד מקצועי שלוו/מציע לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי על ה .7.5.1

תו חלקים העלולים לחשוף סוד . מציע שלא יציין בהצעבתוספת הסבר קצר )באם רלוונטי(

תתבקש להציג את ההצעה  המזמינהמסכים לכך כי במקרה ש ,או סוד מקצועי שלוו/מסחרי 

או לכל  כה במלואה לעיון מציעים שלא זכולהעביר את הצעתו הזו תרשאי כה, היא תהיההזו

וועדת  במבחן עמודתפת החלקים המסומנים, בעת דרישה, בזאת כי חשי בהר. מוכדיןאחר דורש 

ידע ימתחייבת להמזמינה קול דעתה הבלעדי. ישמסגרת ב המצוי הוהינ של המזמינההמכרזים 

 את המציע על דרישה לעיין בהצעתו ועל החלטת וועדת המכרזים.

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

 מושחר יחד עם הגשת הצעתו. 

לקוח כסוד  . מציע המעוניין לציין שם, לא יציין מציע שם לקוח כ"סוד" ו/או כ"חסוי"רהבכל מק .7.5.3

 3בטופס מספר ברשימה נפרדת לעיון המזמינה בלבד את שמות לקוחותיו  ו/או כחסוי, ירשום

 )נספח התצהירים(.  למסמכי ההזמנה נספח א'במסגרת 

ם ו/או מקצועיים יהא מנוע מלדרוש מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריי .7.5.4

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

ה בעניין גילוי חלקים לגרוע מסמכותה של וועדת המכרזים על פי דין ליתן כל החלטכדי אמור ב

 בלעדי.של ההצעה וזאת לפי שיקול דעתה ה

. המזמינה לא זכתה תינתן למציע בתאום מראש על ידי מציע שהצעתו זכות העיון בהצעה הזוכה .7.5.5

  ור ההוצאות שיהיו כרוכות במימוש זכות העיון.תהא רשאית לדרוש תשלום סביר עב

 

 ()לאחר הודעת הזכייה ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .7.6

 ימי 7 -מ יאוחר לא, המזמינה לידי ימציא הזוכההסכם. ה דעת זכייה אינה מהווה הודעה על חתימתהו

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

 (:המזמינה ידי על הסכםה לחתימת תנאי

 

טופס  מינהתשלח אליו המז ,למציע הזוכה הודעת הזכייהעם משלוח  - חדש ספק יחתתפ טופס .7.6.1

הטופס האמור מלא על את  למזמינהשלוח הזוכה לל המציע פתיחת ספק חדש במערכת. עפרטי 

 כל פרטיו.

  אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת הביטוחהמציע הזוכה להציג  על - אישורי ביטוח .7.6.2

 .ההתקשרות הסכםל 1'לנספח גבהתאם                      

 הסכם קיים יהא אל ,המזמינה ידי על בפועל הסכםה חתימת בטרם כי מובהר ,ספק הסר למען .7.6.3

 הסכםא רק לאחר חתימת המזמינה על הלתוקף תה הסכםכניסת הו הצדדים בין תוקף - בר

 ל האישורים שנדרשו מהמציע הזוכה.החתימה שלה וכל זאת לאחר המצאת כבאמצעות מורשי 
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 המציע התחייבויות - 8 פרק
 
  המציע התחייבויות .8

 
 עובדי המציע .8.1

מטעמו  ים המבוקשים בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנהאת כל השירות ספקהמציע מתחייב ל

ואישורים מתאימים  , היתריםהמצאת רישיונותבכפוף להמזמינה, שאושרו מראש ובכתב על ידי 

 . יםחתימתם על הסכם סודיות וניגוד עניינובכפוף ל

 אחריות המציע כלפי המועסקים על ידו .8.2

בודה, הנזיקין והוראות כל דין. דיני העל התאםבחראי כלפי כל המועסקים על ידו א יהאהמציע בלבד 

יהיה המציע לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידו, או בגין רכושו ונכסיו ו/או על ידי  מו כן,כ

כדין לשאת  המזמינהויב המועסקים על ידו לצורך מתן השירותים המבוקשים. אם על אף האמור תח

ד עם , לרבות כל ההוצאות הכרוכות בכך, מי, יפצה אותה על כך המציע באופן מלאכלשהיבחבות 

 .דרישתה הראשונה בכתב

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

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

 ותשיכול שינוי כל או/והנוגע למציע  פרט כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש הנתונים

 באחד עמידה אישינוי אשר עשוי להוביל ללרבות  ,המבוקשים השירותים מתן לגבי השלכות לו להיות

 למזמינה, לעיל כאמור שינוי לגבי מציעהמ בכתב הודעה קבלת לאחר. במסגרת הזמנה זו הסף מתנאי

 השירותים קבלתאת  קיספלה אפשרותה זה ובכלל לפעול כיצד להחליט הבלעדי הדעת שיקול יהיה

 . לאלתר מציעהמהמבוקשים 

 זכויות הסבת איסור  .8.4

    חובותיו את אוו/ זכויותיו את, בעקיפין או במישרין, לזולת להעביר או/ו מחותלה רשאי אינו מציעה 

 .ענבל שלובכתב  מראש הסכמה ללא, חלקן או כולן, זה מכרז תנאיל בהתאם 

 סודיות שמירת  .8.5

. מתן השירותים המבוקשיםו זה מכרז ביצוע עקב אליו כל ידיעה שתגיע בסוד לשמור מתחייב מציעה

ללא הרשאה מפורשת מהנהלת  לקבלה מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור ידיעה כל ימסור לא המציע

  ענבל.

 ביטוח .8.6

להסכם התקשרות( כשהוא חתום ומאושר  1נספח ג'הביטוח )מתחייב להציג את נספח  הזוכה מציעה

 הביטוח.חברת  על ידי
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  התמורה - 9 פרק

  התמורה .9

 המזמינה ידי על לו תשולם המציע, של התחייבויותיו ויתר המבוקשים ותיםשירה מכלול ביצוע עבור .9.1

 להזמנה ובכפוף הזמנהה מסמכיל ב' נספח גבי על שהגיש המחיר להצעת בהתאם חודשית תמורה

 הכנס. בטרם מולו תתואם אשר הספציפית

ימים מסוף  לושיםש . התמורה תשולםבצירוף דו"ח לאישור המזמינה חשבוניתישלח  המציע הזוכה .9.2

 (.30שוטף + קרי, גשה החשבונית )והחודש בו ה

 שםל הנדרשות והעקיפות הישירות העלויותאשר כוללת את כל  תמורה סופיתהתמורה הנ"ל מהווה  .9.3

זה ופרט לכך לא יהיה  מציע הזוכה בהתאם למכרזמילוי כל התחייבויותיו של הו השירותים אספקת

 זכאי לכל תמורה נוספת.מציע הזוכה ה

 סייגים לתמורה .9.4

 ם לכל קיזוז ו/או עיכוב תשלו ורה משום גריעה מזכותהאין בהתחייבות המזמינה לתשלום התמ

 ח כל דין.וומכ בהתאם לאמור במכרז זה על נספחיו

 כלליים תנאים - 10 פרק

 תנאים כלליים  .10

 מכרזה מסמכי של עדיפות סדר .10.1

 ,  המכרז מסמכיב סתירה של במקרה. המכרז במסמכי המפורטים לתנאים כפוף המכרז ביצוע            

 .המזמינה עם ביותר המיטיבה ההוראה תגבר            

 המסגרת הארגונית של השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה .10.2

   עובד יחסי יהיו לאו , איןו/או עובדיו הזוכה המציע לבין ענבל בין כי ,בזאת מובהר ,ספק הסר למען            

 .כלשהו ואופן צורה בשום מעביד            

 השיפוט סמכות .10.3

  המשפט תיבב תהיה, זה ממכרז הנובעת תביעה בכל או, למכרז זה הקשור בכל השיפוט סמכות            

  והמרכז. יפו-אביב תלאזור ב כיםהמוסמ            

 העדר בלעדיות .10.4

להם לא תקנה  הסכמי התקשרות מולם,עים הזוכים במכרז וחתימה על ת המציוהצע קבלת

על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית בכל עת,  אתה המזמינהובלעדיות כלשהי לביצוע השירותים 

 ביצוע השירותים.צורך להתקשר עם אחר/ים ל

 שמירת דינים והוראות .10.5

את הוראות הדין וכן מכל  המזמינה, לדעת תואם ואשר המחיר הנקוב בה אינ הכל הצע לא תתקבל

 את התחייבות הזוכה על פי דין. המזמינהצעה בכללותה אינה תואמת לדעת סיבה שהיא, הה

לפי שיקול דעתה הבלעדי,  הזכות,את מבלי לפגוע בכלליות האמור, המזמינה שומרת לעצמה  .10.6

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

ים ו/או מי של המציע ותיהםויכול צות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונםו/או המל

מציע לעמוד בכל תנאי הסף במועד הגשת ה. למען הסר כל ספק, על ים במכרז זההקשור מטעמם

 ההצעה למכרז.
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 העדר חובה לקבל הצעה כלשהי .10.7

המכרז, להפסיקו או לבטלו ואף לשנות את  ,עדיהבל פי שיקול דעתה על, המזמינה רשאית .10.7.1

בכפוף לכך שקיימת הצדקה  ,ש וכל פעולה נוספת שתמצא לנכוןחד מכרז לפרסם

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

ומרת לעצמה את הזכות והיא ש אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא כי המזמינהיודגש  .10.7.2

ו/או להחליט שלא להיענות  השירותים עם כל גורם שתמצא לנכוןלקבלת  הסכםלהתקשר ב

 .כלשהילהצעה 

ם הינה שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אנתון  מובהר בזאת כי למזמינה ,ספק למען הסר .10.7.3

 בקשר לכך.  הו/או תביע הכל טענ הולמציעים לא תהי בלתי סבירה

הצעה שאיננה שלמה ו/או ברורה ו/או לדחות כל  המזמינה רשאית ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל .10.7.4

 .פ"י שיקול דעתה הבלעדיוזאת ע ערוכה על פי דרישות מסמכי המכרז שאינה

, עימו , המזמינה רשאית, עקב ניסיונה הרע עם המציע ו/או היכרותהתמבלי לגרוע מכל זכו .10.7.5

 . הצעותמבין הקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר מציע שהצעתו לדחות 

זה למציע שהצעתו נשוא מכרז  שירותי אספקת הכיבודלא למסור את ת רשאיהמזמינה תהיה  .10.7.6

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

 ם אחרים יש ניסיון רע עם המציע. כי לגופי

רישה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים שלישיים בדת המזמינה תהא רשאי .10.8

להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו של המציע ו/או 

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

ובלבד שכל מסמך,  ורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסףולרבות לצ תנאי מכרז זהכנדרש לפי 

 למועד האחרון להגשת הצעות. נכון שור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה רישיון, אי

מתנאי מכרז זה אשר אינם המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לוותר על קיום דרישה או תנאי  .10.9

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

 המזמינה.

בכפוף לשיקול דעתה והכל  כלשהו ותחייבת להיקף הזמנאינה מת המזמינה יובהר כי בכל מקרה, .10.10

 הבלעדי וצרכיה.

לשקול בין יתר שיקוליה את מקצועיותו של המציע, ניסיונו  מובהר כי המזמינה תהא רשאיתעוד  .10.11

או עבור גופים ציבוריים /שירותים קודמים שניתנו להלרבות  המבוקשים,שירותים הבביצוע 

בחינת יכולתו הארגונית והכלכלית של המציע ו/או כל שיקול ו/או נימוק אחר, לרבות , אחרים

   כפי שתמצא לנכון.

ועדת המכרזים של המזמינה תהא רשאית, בכל שלב, לעיין בהצעות הכספיות של מציעים אשר  .10.12

                                               וזאת בהתאם לשיקול דעתה ולצורך היעילות הכלכלית של המכרז.  הצעתם נפסלה ולא נידונה

 
 

 בכבוד רב,
ענבל חברה לביטוח בע"מ      
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 נספח א' למסמכי ההזמנה – נספח תצהירים

 

 

ם של המציע ותצהיריפרטים כללי - 1טופס מס' נספח א'   

 _________________ :שם המציע 

 המציע:_______________ כתובת 

 ומספר: ________________  רחוב 

 ר:_______________________ עי 

 _____________________:מיקוד    

 _______________________.ת.ד 

 פקס: מס'           _____________________ : טלפון _______________     

 תפקיד  ________________       :הקשר איש שם :________________ 

 'הקשר איש של נייד טלפון מס: _______________________________ 

 הקשר איש של דוא"ל:     ___________________________ 

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

 המבוקשים.

 מאפייני החברה: -תצהיר 

מצהיר במציע,  ___________- ___ המשמש כת.ז. __________נושא ______________,  אני

  בזאת כדלקמן:

 כאמור בכל דין. כנסיםאירוח מתן שירותי בלעסוק להשכיר אולם ו היתרים ורישיונותהמציע בעל  .1

נשוא  ל השירותיםלשם ביצוע כהנדרש וח האדם וכ שיונות, האישוריםברשות המציע כל הרי .2

 המכרז.

 :החתום על באתי ולראיה          
 

   

בשם המציע שם מלא של החותם תאריך  חתימה וחותמת המציע 

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

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

ו כי עליו להצהיר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיהופיע 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  את האמת וכי

 וחתם עליו. 
 

______________ 
מתחותו חתימה                                                        

 

o יש להדפיס את הטפסים המצ"ב ולחתום עליהם בפני עו"ד 
o יודגש כי אין לשנות/לעדכן/למחוק אף נתון המצוי בטופס 
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והחזקת רישיונות / אישורים רלוונטיים , מאפייני האולםהמציעצהיר בדבר ניסיון ת - 2 טופס מס' נספח א'  

 
 

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

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

 כדלקמן:  מצהיר בזאת

 הצהרתי זו.בנכונות ולחייב את המציע  זה בשם המציע אני מוסמך למסור תצהירהנני מצהיר כי  .1

 :________אני מצהיר כי המציע , ________ .2

המבוקשים קדמו למועד הגשת ההצעה, סיפק המציע את השירותים חרונות אשר במהלך השנתיים הא .2.1

 לפחות.בשנה  ו/או אירועים ( כנסים15בחמישה עשר )זה מכרז רת במתכונת הנדרשת במסג

 למלא חובה אין כי )יובהר רכבת. מתחנת נסיעתי[ ]מרחק ק"מ )חמישה( 5 עד של ברדיוס ממוקם האולם .2.2

 לזכות עשויה ואשר ההזמנה למסמכי 6 בפרק המפורטת 1 מספר מידה לאמת מתייחס הסעיף זה. סעיף

 (.נוסף בניקוד המציע את

 וכי כנסים אירוח שירותי מתןול אולם השכרתל דין כל י"עפ הדרוש )תקף( היתר או/ו רישיון בכל חזיקמ .2.3

 .המכרז פרסום למועד שקדמו השנים חמש תקופת במהלך נפסלו לא כאמור ההיתרים או/ו הרישיונות

 מנה.ההז למסמכי 2 בפרק המפורטים השירותים מלוא את לספק האדם חווכ המקצועיות הידע, למציע .2.4

 בהתאם והכל רחובות רמלה/ תקווה/ פתח אביב/ תל הבאות: הנפות באחת הממוקם אולם בעל מציעה .2.5

 הקצאה וכן לפחות משתתפים 100 של כמות להכיל האולם על בנוסף, הממשלתי. המפות באתר למוגדר

 החניות מרחק המציע. עם הסדר לו אשר סמוך בחניון ו/או האולם במתחם לפחות חניות 100 של

 בבעלותו(. מצוי האולם כי המעיד נספח יצרף )המציע מטר 250 על להיע לא מהאולם

 לאולם ביותר הקרובה הציבורית לתחבורה שהתחנה כך הציבורית התחבורה בהיבט נגיש האולם .2.6

 והגישה ההגעה דרכי את יפרט ובו נספח יצרף )המציע מהאולם היותר לכל מטר 400 של במרחק נמצאת

 בלבד. ואוטובוסים רכבות תכלול ציבורית תחבורה הגדרת ציבורית(. בורהתח באמצעות לאולם

 עצמו האולם מבנה בהיבט והן לאולם הגישה דרכי בהיבט הן לנכים נגיש האולם מצוי בו המתחם .2.7

  לנכים(. המיועדות לפחות חניות שתי והקצאת השירותים לחדרי גישה )לרבות

 ציבוריים. גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל המציע ברשות .2.8

 לעיונכם: מצ"ב

  במקור. מס ניכוי .א

 חשבונות. פנקסי ניהול על אישור .ב

  מורשה. עוסק תעודת / כדין חברה התאגדות אישור .ג

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

 כנדרש בכל דין.   שליטת אישה"מצ"ב אישור "עסק ב
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 :החתום על באתי ולראיה

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 
 
 

 אישור
 

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

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

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

 
 וחתם עליו. 

 
 
 
 
 

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

לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את הצעתי  ני הח"מ,א
 "(השירותים" )להלן: אירוח כנסיםמתן שירותי רת אולמות וישכללשם התקשרות לקבלת הצעות הזמנה ל

 .  פורטים במסמכי ההזמנה על נספחיהבתנאים המ

ני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם מצהיר כי בדקתי היטב את כל מסמכי ההזמנה והנהנני  .1
לשירותים נשוא הזמנה זו, במועדם, לרבות המומחיות, הידע,  מתן מענה כוללוהאמצעים הדרושים ל

 .לכל התנאים המפורטים בהזמנה על נספחיה, בהתאם סיון והיכולות הפיננסיותהמיומנות, הני

על הזמנה ירותים ושאר הדרישות המפורטות בא אספק את השמצהיר בזאת כי ידוע לי שאם להנני     .2
או לפי דין, כולן או מקצתן, במועד, אאבד את זכותי לקבל את ביצוע השירותים והמזמינה נספחיה ו/

ביצוע השירותים. כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של צורך תהיה רשאית להתקשר עם ספק אחר ל
הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי  המזמינה לבקש ולתבוע כל סעד המגיע לה על פי דין עקב

 כאמור. 

של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לי כי ביצוע  צעה הזוכה במכרז טעונה אישורידוע לי כי בחירת הה    .3
 זה על ידי מורשי החתימה של המזמינה ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז

. ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המזמינה ביטוחים בדבר קיום והגשת אישור
 לזוכה. 

  נדרשים כמפורט בהזמנה להציע הביטוחים ה אקיים את כל ,י במידה ואבחר כזוכהכמתחייב הנני     .4
 למשך כל תקופת ההתקשרות.ובהסכם הצעות 

א תעמוד בתוקפה ותחייב אותי הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, שינוי או תיקון והי    .5
. למזמינה שמורה האופציה להארכת תוקף מהמועד האחרון להגשת ההצעות חודשים 30לתקופה של 

 תקופה נוספת, כפי שתיקבע. ההצעה למשך

ובפרט  בלא שינוי ו/או תוספת כלשהי מכרזכל ההתחייבויות הכלולות בו את כל התנאיםמקבל  יאנ    .6
 . ת המכרזיםלוועדת יאת הסמכות המוקנ

ובכל מקרה לא הזמנה גורם שאינו מקיים את הוראות סעיפי ה שלא להתקשר עםהנני מתחייב     .7
 כתב.ללא אישור המזמינה מראש וב םשירותיאף גורם לצורך ביצוע האתקשר עם 

 . צורך ביצוע השירותיםל אעמוד בכל דרישות המכרזהנני מתחייב כי    .8

ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אולא  מכרזהזמנה וההלכל האמור במסמכי  םמסכיהנני     .9
או תביעה ו/או /ומוותר מראש על כל טענה  יו/או אי ידיעה ואנ התאמה חוסרבהירות, -איהבנה, -אי

מתחייב מצהיר ו יאנטענות כאמור,  יל ש. ככל שיהכלל מן יוצא וללא שהיא עילה מכלדרישה כאמור, 
תשובה  גם היעדר - והסכמתי לתשובות שנתקבלו )ובכלל זה הגשת ההצעה טרם מועדאותן  תיכי העלי

מצהיר  יאנ ,כןכמו כמי שוויתר עליהן.  ייש לראות טענות נוספות, תיוהיה ולא טענ ו/או מענה(
ד, כפי שהם לעמו יכל טענה בקשר עם שיטת בחינת ההצעות או הדרישות בהן עלי יומתחייב כי אין ל

 וכי אלה מובנים ומוסכמים עלי. מפורטים במסמכי המכרז

עדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות הזמנה וידוע לי כי ו .10
 זו, כולן או חלקן.

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת  .11
 את הצדדים.
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 הבלעדיה כל האמור לעיל נתון לשיקול דעת וכי כלשהי הצעה לקבלמחויבת  אינה י כי המזמינהל ידוע .12
 והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובכפוף להוראות כל דין.  והמוחלט

מוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה  אני .13
ו/או כתוצאה לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( )במכרז ו/או ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא  ישל

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

 י, אנ1977-ח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"זובנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכ .14
 קמן:מתחייב ומצהיר כדל

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל  .14.1
דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של 

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

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה  .14.2
ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור  המזמינהו/או עובד 

 להליך המכרז. 

ושא משרה לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נ .14.3
ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות המכרז  המזמינהו/או עובד 

 בצורה מלאכותית או בכל דרך אחרת שאינה כדין.  

פעלנו בניגוד לאמור לעיל, י ו/או מי מטעמ יאנששר כי אם יתעורר חשד סביר לכך מא יהננ .14.4
בהליך במכרז, ו/או לא לקבל  ף אותילשת הבלעדי, לא התהיה לוועדה הזכות, עפ"י שיקול דעת

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

 מטעמי מי וכל יועץ, שלוח, קבלןתוכן סעיף זה לידיעת כל עובד,  הבאתי כי לאשר הריני .14.5
 .  המכרזידרך שהיא בהליך בכל  המעורב

אני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי, למעט המופיע ברשימה זו הכוללת רק את שמות הלקוחות  .15
להם נתתי שירות וכי אני מודע לכך כי עצם הוספת רשימת לקוחות כאמור תמנע ממני את הזכות 

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

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ביטולם  ויים במסמכי ההזמנה לרבותתיקונים ושינ בצעעדת המכרזים לוכי בסמכות ו לי ידוע .16
 והכל כמפורט במסמכי המכרז. יהבהתאם ליתר סמכויותוקביעתם מחדש, לטפל בהסתייגויות ולפעול 

 כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו. או בשם לטובת תמוגש האינ הצעהה .17

 .המוסמכים הגופים ידי על כדין אושרו המציע והתחייבות ההצעה הגשת .18
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בהצעה  יםוההצהרות הכלול המצגים ,הנתוניםכל  ,שערכתי נאותה בדיקה ולאחר ידיעתי למיטב .19
 כל מההצעה טהושמ ולא למועד הגשת ההצעהנכון יקים ומעודכנים מדו, נכונים, מלאים םה למכרז

 .המכרזים עדתוו של דעתה שיקול על להשפיע כדי בו יש אשר פרט

, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים זמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל .20
 או מהגיונם.

לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות  ידוע .21
המשפט להוציא צווי מניעה )לרבות צווי ביניים( בכל הליך משפטי בקשר עם המכרז נגד  לבקש מבתי

 .היה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמוראו האו מי מטעמ זמינההמ

 

 בכבוד רב,

 

 תפקיד  חתימה  שם

     

    חותמת

 

 תאריך 

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

 אישור
 
 

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

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

 
 
 

______________ 
מתחותו חתימה                                                        
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ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי תצהיר - 4 'מס טופסנספח א'   

 

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

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

 

  ן , להל1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף- 
( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי לחוקב 2ף החוק( הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעי

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

(, אולם 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א
 במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

[מחוק את הסעיף שאינו רלוונטי]יש ל  

                      
________                 _____________                   __________                      __________ 

 חתימה           ת.ז                                     + משפחה                     שם              תאריך                            

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

 אישור

, שברח'__________הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי  כי ביום _________ הנני מאשר בזאת
ולאחר שהזהרתיו כי  פר ___________ / המוכר לי אישית____ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מסמר ______

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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חקיקה בתחום העסקת עובדים םלקיו התחייבות - 5טופס מס' נספח א'   

 על שיועסקו העובדים לגבי שיהיו( )ככל הארכות לרבות סכםהה תקופת בכל לקיים מתחייב הנני כי בכתב בזאת מצהיר אני

 בעת שהם כפי ,להלן המפורטים העבודה בחוקי זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר ,האמורים השירותים במתן ידי

 ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות ,לעת מעת ישונוש כפי או/ו ההסכם חתימת

 .המוארכת

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 והשו 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
 

הופיע בפני _________,  ___, מאשר בזאת כי ביום _______מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' _________אני הח"
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

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

חותמת+  חתימה  
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  החתימה של המציע הורשמ - 6טופס מס' נספח א' 

 

  שם  המציע .א

 

  (המס' המזהה )מספר חברה, מס' שותפות .ב

 

  (  סוג התארגנות )חברה/ שותפות .ג

 

  תאריך התארגנות .ד

 

  שמות הבעלים .ה

 

 

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

 

 

  שם המנהל הכללי .ז

 
 
 
 

   

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

 

 ___________ וה"ה ת.ז.                       , עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה אני הח"מ 

 י.יוכי הם חתמו על מסמך זה בפנ מכים לחתום בשם המציע __________ולחייבומוס                        ___________  ת.ז 

 

 

 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של רו"ח / עו"ד תאריך
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 נספח א' טופס מס' 7 - תצהיר שמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים

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

   כדלקמן: עניינים ניגוד

 מבוא

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

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

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

 להלן. כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות השירותים נותן

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

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

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

 הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש יעתושיד מידע או להסכם בקשר לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת

 אחר ואמצעי כלי בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל אשר למידע

 )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים, האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי

 (."המידע"

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

 לגרום עלול ובכתב מראש ךהמוסמ ענבל נציג אישור הגשת ללא ההסכם, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד

 ופגיעה 1977 – תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים אוו/ מזמינהל

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות

 כדלקמן: המזמינה 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 שריןבמי הנובע אוו/ הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .2

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

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

 המידע. את שהם אופן או דרך לבכ לנצל, אחריםל לאפשר או

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

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

 ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר כתוב חומר כל אוו/ המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או םאד לידיעת להביא

 .שהוכל לצד עקיף,

 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 כלב לנקוט השאר, ובין ושלמותו המידע סודיות
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 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 העונש

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

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

  אחרים. עם ביחד אחראי אהיה

 ו/או לכם השייך אוו/ מכם שקיבלתי חפץ אוו/ אחר אוו/ כתוב חומר כל ךלכ כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .8

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

 מידע. של שהולכ עותק אצלי לשמור לא מתחייב ניהנ כן, כמו .המזמינה עבור שירותיםה מתן עקב גוף או אדם מכל

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

 או תפקידי מילוי בין עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או מזמינהל רותיםהשי

 שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין מזמינהל השירותים מתן במסגרת עיסוקי

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

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

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

 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 ראח עניין לבין מזמינהל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או

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

 לי ידוע כי מצהיר יהננ 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 בהתאם שלא במידע ששימוש

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת

 שיתהאי 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-על

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

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

 ההסכם. לרבות הסכם

 :החתום על באתי יהולרא
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 

 אישור
 
 

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

יהא צפוי לעונשים הקבועים  ו כי עליו להצהיר את האמת וכיולאחר שהזהרתי, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי __________  
 

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

 
 
 

______________ 
חותמתוחתימה    

 



 
 
 

 נוסח מעודכן -20/2018 מכרז 

 
 03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282, קריית שדה התעופה, ת.ד 3 רח' הערבה - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava 3 St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000  
 

 
 עמודים 44 מתוך 30 עמוד

 נספח א' טופס מס' 8 – התייחסות לאמות המידה המפורטות בפרק 6 למסמכי ההזמנה

 

 :מתחנת רכבת האולםמרחק   .1

  .רכבת מתחנת נסיעתי[ ]מרחק ק"מ )חמישה( 5 עד של ברדיוס ממוקם האולם

 בעיגול: להקיף נא

 

 שביעות רצון מהתקשרויות קודמות: .2

 

 רשימת ממליצים
 

 מספר נייד מספר טלפון תקופת מתן השירות שם הממליץ

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לא כן
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 נספח ב' למסמכי ההזמנה – הצעת המחיר

 

 

 

 ענבל עבורכנסים אירוח  שירותי מתןרת אולמות וישכלהריני מגיש את הצעתי להזמנה לקבלת הצעות מחיר  .1

 .מ"בע לביטוח חברה

 

 הצעת המחיר הינה כמפורט להלן: .2
 

: הינו למסמכי ההזמנה 2רת האולם ומכלול השירותים הנלווים אשר צוינו בפרק ישכעבור  הכוללהמחיר        

 בתוספת מע"מ כדין. ש"ח,________

 

במסגרת הסכם זה והוא כולל כל הזמנת שירות אשר תבוצע יודגש כי המחיר המוצע לעיל יהא קבוע עבור 

 חניות לפחות במתחם האולם ו/או בחניון סמוך אשר לו הסדר עם המציע. 100הקצאה של 

 

גרת ההליך הנ"ל והריני הריני מאשר כי הצעתי דלעיל שלמה וכוללת את כל הקשור בביצוע ההתקשרות במס .3

 מאשר את האמור לעיל בחתימתי להלן:

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא
     

 למסמכי ההזמנה 1.11סעיף והכל כמפורט ב בלבד 2מעטפה מספר לצרף נספח זה לכי יש  ודגשי
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 נספח ג' למסמכי ההזמנה - הסכם ההתקשרות

 

  2018________, שנת 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; 

 

"( ההזמנה)להלן: "פרסמה הזמנה להציע הצעות "( ענבל)להלן: "חברה לביטוח בע"מ וענבל  הואיל

" או השירותיםלהלן: ") כנסיםירוח מתן שירותי ארת אולמות וישכבמסגרת מכרז ל

והספק הגיש הצעתו והצעתו נבחרה להיות  20/2018שמספרו "( "השירותים המבוקשים

 כה על ידי וועדת המכרזים של ענבל;ההצעה הזו

 

ם מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים והצדדי והואיל

  שירותים המבוקשים;לויחסיהם המשפטיים בקשר 

 

הניסיון, המיומנות, העובדים וכל האמצעים המומחיות, מצהיר כי יש לו הידע,  ספקוה והואיל

 פי ההזמנה על נספחיהועל  זה הסכםמילוי כל התחייבויותיו על פי הדרושים לצורך ביצוע ו

 ;רוברמה המקצועית הגבוהה ביותוהדין בהיקף הנדרש על ידי ענבל 

 

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

 ;הזמנה על נספחיה ובהסכם זהמסמכי הב השירותים המפורטיםאת  עבורה

 

 למתןיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור והצדדים מעוניינים להסד והואיל

 זה; הסכםבו בהזמנה על נספחיה השירותים המפורטים
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 : לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 כללי .1

 

 .ממנוחלק בלתי נפרד  יםזה מהוו הסכםהמבוא להנספחים ו.   1.1

 ן פרשנותו.יהיה להן כל נפקות לענילמען הנוחות בלבד ולא ת כתבוזה נ הסכםהכותרות ב.   1.2

ת ההזמנה על לרבו זה על כל נספחיו הסכםהכוונה ל "ההסכם"בכל מקום בו יופיע המונח .  1.3

 ויקראו בכפיפה אחת עם יתר תנאיו.  ממנו המהווים חלק בלתי נפרד נספחיה

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

 הנספחים להסכם זה:.  1.5

 אישור קיום ביטוחים - 1ג' נספח -

  

 תנאי לקיום הסכם זה. המלא והחתום מהווה הנספח                       

 

 :כלפי ענבל כדלקמן אתמאשר, מצהיר ומתחייב בז ספקה .2

 

ה ז הסכםסמכויות לחתום על וה ח האדםו, כהרישיונות, האישורים האמצעים,כל את יש  ספקל.  2.1

 ולבצע את כל התחייבויותיו על פיו.

זה ולקיום  הסכםעל  ספקאין כל מניעה שהיא, בין על פי דין ובין על פי חוזה, לחתימתו של ה.  2.2

 על פיו. והתחייבויותי

"( היתריםיכונו להלן ביחד: "אשר רישומים )ההודעות והאישורים, ה שיונות,ירהכל ההיתרים, .  2.3

ו/או  ספקזה על ידי ה הסכםלצורך חתימת  ם הנדרשיםים או ציבורייאצל גופים ממשלתי

של  כל הפרה תהאו נעשו והינם בתוקף מלא ולא נעשלביצוע התחייבויותיו על פיו נתקבלו ו/

 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 זה ולגרום למצב של ניגוד עניינים ו/או כל ע הסכםעה כלשהי על ביצוע להיות להם השפ

מצא במצב של יכי לא יהספק יקפיד  במלואו ו/או בחלקו. אחר, העלול לסכל ביצוע ההסכם

  זה. הסכםתוקפו של ניגוד עניינים למשך 

 המבוקשיםספים המבצעים את השירותים ספקים נועם  להתקשרענבל בכוונת מובהר בזאת כי .  2.5

  ולספק אין ולא תהא כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה. 

או לחילופין יספק כיבוד בהתאם . יודגש כי הספק יחויב לאפשר הכנסת כיבוד חיצוני לאולם  2.6

, בכפוף לעמידתו של הספק בדרישות ר תתואם מולו מראש על ידי ענבללהזמנה ספציפית אש

וזאת במחיר  י ענבל בכל הקשור לאספקת הכיבודהחוק ובתנאים נוספים שיכול ויוצגו על יד

זהה או זול יותר מהמחיר שצוין על ידי ספקי הכיבוד אשר יזכו במכרז לאספקת הכיבוד 

  והכל בהתאם לצרכי ענבל ולשיקול דעתה הבלעדי. לכנסים
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 :של השירותהמסירה והקבלה  .3

 להסכם 4מפורט בסעיף את כל ה על עצמו לבצע אתמקבל בז ספקוה ספקאת ה אתענבל ממנה בז .3.1

רט הכל כמפווכנסים השכרת אולמות ומתן שירותי אירוח צורך לובכל המסמכים הנלווים  זה

 ., בהזמנה ובנספחיםזה הסכםב

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

למידת כי הוא מודע ו ת הסכם זהלרבו, מתן השירותים המבוקשיםלוהקשורים הנוגעים  האחרים

ספק מסכים ליטול על וה השירותים המבוקשיםמתן במסגרת  תדרשנה המקצועיותו המיומנות

כל תנאיו, בהתחייבות גמורה, מוחלטת ובלתי על זה  הסכםואת ביצועו של  ת השירותיםעצמו א

 .מסויגת כלפי ענבל

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

 .דרשיולהמציא לענבל אישורים ככל שי

 

 השירותים המבוקשים .4
 

 להלן: המפורט כל את יכללו המבוקשים השירותים     

 :כללי .4.1

 

 (. 30-100 -ה בהתאם למספר המשתתפים ) כומות ישיבאולם הרצאות כולל מק .4.1.1

 שולחנות העמדת לישיבה, כסאות נוחים הצבת שולחנות, סידור הלרבות מראש רגון האולם א .4.1.2

 )אשר יסופק בנפרד(, הצבת מיחמים והכל בהתאם לכמות המשתתפים בכנס.  לפריסת הכיבוד

 חיבור מחשב נייד.ל( עם שלט רחוק ואפשרות )ברקו מקרן חד קרן .4.1.3

 מסך הקרנה .4.1.4

 ציוד הגברה עם רמקולים וחיבור למיקרופון/ים. .4.1.5

 חיבור לאינטרנט אלחוטי עבור המציגים/ המרצים. .4.1.6

 ודיום/ דוכן למרצה.פ .4.1.7

 נקודות חשמל פזורות בחדר וכן בקרבת הפודיום. .4.1.8

 שירותים לגברים ונשים, לרבות שירותי נכים. .4.1.9

 והכל בהתאם   חדרי השירותים, לרבות גישה נוחה לחנייה ולהאולם יהיה נגיש לבעלי מוגבלויות .4.1.10

 .להוראות החוק הנוגעות לעניין   

 .ענבלבטמפרטורה על ידי נציג עם אפשרות לשליטה  ווירמערכות מיזוג א .4.1.11

 האולם יהיה נקי ומסודר )לרבות חדרי השירותים( לאורך כל היום בו מתקיים הכנס. .4.1.12

 תריסים ו/ או , תהיה אפשרות לסגור אותם באמצעות קיימים חלונות באולםבמידה ו .4.1.13

 .תהצללה לצורך הצגת מצגו וילונות אשר יאפשרו              

  .חניות לפחות 100במתחמו  האולם המוצע יכלול –ניה ח .4.1.14

החניות יהיו במתחם האולם או בחניון סמוך למתחם האולם אשר לו הסדר קבוע עם   .4.1.14.1

  מטר. 250של החניות מהאולם לא יעלה על מרחק האולם. מכל מקום, ה
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 המיועדים לנכים.חניה לפחות מקומות  מתחם החניה יכלול שני  .4.1.14.2

ן ביום , הן בטרם יום הכנס והמול ענבלאיש קשר לתיאום שוטף  השירותים יכללו העמדת .4.1.15

 בהם מתקיימים הכנס עצמו. איש הקשר יהיה זמין באופן שיאפשר את מתן השירותים בימים

וודא שהכל מתנהל כשורה )לרבות סיוע בהפעלת ציוד טכני, מיזוג אוויר, שמירה על הכנסים וי

       ניקיון האולם הצבת שולחנות וכיסאות ועוד(.

ת שירותי הסעות/שאטלים אשר ישנעו את המשתתפים מהתחנות הציבוריות אפשרות לאספק .4.1.16

              לאולם.

 על מראש שתבוצע הזמנהל בהתאם והכל ואיכותית גבוהה ברמה השירותים את לספק מתחייב המציע .4.2

  רצונה. ולשביעות ענבל ידי

באולם אחר  השירותיםהאולם המיועד לשם מתן יהיה רשאי להחליף את  לאהזוכה  המציעכי  ובהרי .4.3

 בכתב.  האישורולאחר קבלת  מראש מול ענבלתיאום אלא ב ,תקופת ההתקשרות כל משךב

 

  :הצפוי כנסים כמות .4.4

לימים אלה, בכוונתה לקיים  אולם נכון ,מסוימתאינה מתחייבת לקיום כמות כנסים  כי ענבליובהר 

והכל לפי שיקול דעתה ך השנה איש( במהל 30-100 -כ )כשבכל כנס צפויים להשתתף כנסים 40 -כ

 מהיקף 100%שמורה האופציה להרחיב את ההתקשרות בהיקף של  לענבלובהתאם לצרכיה. הבלעדי 

 באותם התנאים הכלולים במסגרת מכרז זה. ,בכל שנהאמור לעיל, כ ,הכנסים הצפוי בשנה
 

 בכפוף והכל ענבל כיצרל בהתאם אחר שירות ו/או המבוקשים השירותים למתן הרלוונטי נוסף שירות כל

 .מציעל בהודעה המבוקשים השירותים היקף של הרחבה ו/או צמצום לרבות הבלעדי דעתה ולשיקול לצרכיה

 

 , צוותו ועובדיוספקמעמד ה .5

על פי  כנסיםהשכרת האולמות ומתן שירותי אירוח שירותי ביצוע כל בכי  את,מובהר ומוסכם בז .5.1

 ספקתי תלוי לכל דבר וענין ואין ולא יהיו בין הכקבלן עצמאי ובל ספקה ויפעל זה יהא הסכם

ו/או בגין כל קשר  זה הסכםו/או בגין  השירותיםמעביד בגין ביצוע  -לענבל יחסי עובד וצוותו 

מכל אחריות ו/או חובה כלשהם תהא פטורה ענבל כי  אתבז מצהיר ספקההקיים בניהם. 

חסים בין הצדדים, על ידי ערכאה מיחסי עובד ומעביד, לרבות במקרה בו יפורשו הי יםהנובע

 מעביד.-כלשהי, כיחסי עובד

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

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

ו/או עקב קבלת תמורה  רותיםמתן השיראות כל דין עקב ממנו במישרין או בעקיפין על פי הו

 בגינן.

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

ובכל התשלומים המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל במישרין ו/או בעקיפין 

כל כי ענבל לא תישא ולא תהא חייבת בשום אופן בדין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזה 

יב ענבל בתשלום כלשהו תחועל אף האמור לעיל ובמידה ותשלום ו/או החל עליהם על פי כל דין. 

התשלום  עם דרישתמיד  ספקו/או לכל אדם אחר כאמור, יחזיר לה ה לרבות צוותו ועובדיו ספקל
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ל הוצאה ו/או תשלום בין בתביעה ובין לרבות כ את כל הסכומים שהיה על ענבל לשלם כאמור

 "(.ההחזר)להלן: " אם לא, בין עפ"י פסק דין ובין אם בפשרה

השירותים בגין  ספקענבל תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום המגיע ל .5.4

ענבל מתחייבת להודיע לספק על כוונתה לנכות ו/או לקזז  זה. הסכםעל ידו כאמור ב שיינתנו

 ימים בטרם ביצוע הקיזוז ולאפשר לו להגיב. 7ם, תשלו

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע  ספקה .5.5

ו והוא מתחייב בזאת התחייבות כל הקשור בנתינת שירותיבלצוותו, עובדיו, וממנו על פי כל דין 

ם דרישתה הראשונה, שיפוי מלא בגין כל בלתי חוזרת ובלתי מותנית, לשפות את ענבל, מיד ע

תביעה ו/או דרישה הקשורה עם עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בעניין זה ו/או בעניין 

 מעביד ו/או כל עניין אחר.  - יחסי עובד

 

 יניםיוהיעדר ניגוד ענ סודיותשמירת  .6

כל אדם ו/או גוף ו/או  עובדיו ו/אוכן באחריותו כי צוותו וו על סודיותמתחייב לשמור  ספקה .6.1

בכל "( ישמרו בקפדנות על סודיות עובדיושלוח ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: "

אשר ייחשף להם מסמכים בעל פה, שיחות, נתונים וכל מידע ו או/הנוגע לחומר בכתב ו

וכנו על ידי , לרבות העתקים וניירות עבודה, שהוכנו על ידי ענבל ובין שהשירותיםהמתייחסים לו

כל ידיעה ומידע  על סודיותוכן לשמור  הזמנה ולעילמסמכי הבו/או עובדיו כהגדרתם  ספקה

ולא למסור ידיעה ו/או ידיעות ו/או מידע כאמור זה  הסכםביצוע ובקשר עם שהגיעו אליהם עקב 

חריה קבלן על ידי ענבל ולא יעשו בו שימוש תוך תקופת ביצועו, לפניה או לאכלאדם שלא הוסמך 

 "(. המידע)להלן: "

אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז', סימן כי מצהיר שידוע לו  ספקה .6.2

 .1977 -ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

באישור בכתב ומראש של ענבל עובדיו, שליחיו, וקבלני המשנה שיעסיק צוותו, יחתים את  ספקה .6.3

 זה.סודיות כמפורט בסעיף  על הצהרת זה הסכםעל פי  לביצוע המטלות

בכל אמצעי סביר כדי לשמור על כל מידע  ספקפי כל דין ינקוט העל מבלי לגרוע מאחריותו  .6.4

וכדי למנוע  למתן השירותים המבוקשיםומסמך המוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר 

לכל דרישה של ענבל בדבר נקיטת  ספקת הלו זאת. כן יציי העיון בהם מכל אדם שענבל לא התיר

מידע מסמכים ו/או עם טו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי טחון נוספים לאלה שננקיאמצעי ב

 קרות האירוע.ד עם ילענבל מ ספקיודיע על כך ה ,כאמור לעיל

או בהפסקתו את כל  הסכםבמועד סיום הלרשותה לפי ענבל להעביר מתחייב בזאת כ ספקה .6.5

למחוק  ספק. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב המר והנתונים המצויים ברשותוהחו המידע,

זה, כך שבידי ענבל ימצא  הסכםשר עם ביצוע ולהשמיד כל חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בק

זה על  הסכםכאמור בהשירותים המבוקשים העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לביצוע 

 נספחיו.

 ולעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותי שלאמתחייב  ספקה .6.6

עשוי להימצא, במישרין או  הואזה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו  הסכםשלפי 

במסגרת מתן השירותים לענבל  ואו עיסוק ובעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקיד
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או קרוב  ספקשהאו של גוף  וו של קרוביי, ענייניואחר" ייחשבו עניינלבין עניין אחר. בכלל "עניין 

חלק בו, בהון המניות,  ואו לקרוב של וחבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של ושל

או  ספקשהינו של לקוח, יוכן גם ענ בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעהבזכות להגשת רווחים, 

עניין , מיצגים/מייעצים/מציעים )להלן: "ואו בפיקוח והעובד עמ , או עובדואו שותפ ומעסיק

 "(.אחר

עשוי לעמוד בו בין  שהואעל ניגוד עניינים קיים או  ספקלזה, לא ידוע  הסכםנכון למועד חתימת  .6.7

 ואו עניין של קרובי ובמסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר של ואו עיסוק ומילוי תפקיד

 בו. יםחבר ואו קרובי שהואאו עניין של גוף 

 .הסכםמהווה תניה יסודית ב בסעיף זההאמור  .6.8

 

 :אחריות לנזקים .7

"(, שיגרם לענבל ו/או נזק: "יכונו להלןאשר שא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )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 

כיבוד לכנסים של היחידה ספקה של מתן שירותי אביצוע עם ם עימו, עקב ו/או בקשר הקשורי

 ל.ענבלניהול סיכונים ברפואה עבור 

או כל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות ו/יגרמו לענבל ו במידהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .7.2

חדל כאמור, לרבות או ממ עובדיו, שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימוצוותו, , ספקמה

, תהדריש מיד עםלשפות את ענבל,  ספקנזק שיגרם כתוצאה ממחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב ה

 כאמור. בור כל תביעה או הוצאה שנגרמה להסכום, בעהבמלוא 

במקרה של  יהידי ענבל להבטחת זכויות על שולמושי התשלומיםוכל ההוצאות  יחולו ספקעל ה .7.3

ספק מתחייב להחזיר לענבל כל וה ספקזה על ידי ה הסכםהוראות מילוי הוראה מ הפרה, או אי

, בתוספת ריבית בשיעור המקסימלי תהדריש מיד עםלפי סעיף זה,  ההוצאה שהוצאה על יד

  הסכומים. תשלוםפי חוק באותה עת, החל ממועד  לעשיותר 

 

 :ביטוח .8

ענבל חברה תו ולטובת מתחייב, לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטוב נותן השירותים

את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר  לענבלולהציג  לביטוח בע"מ

 ת האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן: גבולו

 

 ביטוח חבות המעבידים .א

יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי  נותן השירותים .1

 חים המוחזקים ;  מדינת ישראל והשט

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

  )שנה(;

 נה ועובדיהם היה ויחשב          הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני מש .3

 כמעבידם;    

 קרות לעניין היה ונטען וח בע"מ ענבל חברה לביטהביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את  .4
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 נותן   מעובדי תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי     

 , קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.השירותים    

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

ל בביטוח אחריות כלפי צד יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישרא נותן השירותים .1

 שלישי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח. 2,500,000–גבולות האחריות לא יפחתו מ  .2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  ) .3

ין פעילות של קבלנים, קבלני משנה הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בג .4

 ועובדיהם.

 המשתתפים באירועים, לרבות אורחים, אמנים מוזמנים ורכושם ייחשבו לצד שלישי.  .5

ככל שייחשבו אחראים  למעשי ו/או מחדלי   ענבל חברה לביטוח בע"מהביטוח יורחב לשפות את  .6

 וכל הפועלים מטעמו. נותן השירותים

  

 ביטוח רכוש .ג

השירותים בביטוח אש מורחב   ןיבטח את המבנים ותכולתם, כולל הציוד באתר בו יינת נותן השירותים

 בערכי כינון.

שלו יהיה מבוטח על ידי בעלי/שוכרי הרכוש ויכלול  שאינולחילופין, ידאג כי הציוד , וכל רכוש אחר 

 .הועובדי ענבל חברה לביטוח בע"מסעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי 

 

 כללי .ד

 -בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:          

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

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

 ענבל.ב רשום לחשב יום לפחות במכת 60על   כך הודעה מוקדמת של 

ענבל חברה לביטוח המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  .3

 ועובדיה, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון; בע"מ

 אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל נותן השירותים .4

 המבוטח על פי תנאי הפוליסות; החובות  המוטלות על

 ;נותן השירותיםההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  .5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח        .6

ינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה  במלוא  הזכויות על   אחר,  לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח ה

 ;הביטוח פי

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

להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל ולביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל 

 שקיים. 
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ח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי העתקי פוליסות הביטו

 עד למועד חתימת ההסכם.  לענבל חברה לביטוח בע"מ נותן השירותים

להחזיק בתוקף את  ענבל חברה לביטוח בע"ממתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם  נותן השירותים

ייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה מתח נותן השירותיםפוליסות הביטוח. 

מתחייב להציג  את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות  נותן השירותיםבתוקף.  ענבל חברה לביטוח בע"מעם 

לכל  לענבל חברה לביטוח בע"מבחתימת מבטחו על חידושן וחתומות ע"י המבטח או אישור מאושרות 

 לפני תום תקופת הביטוח.    המאוחר שבועיים

 

מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה  נותן השירותיםאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את 

על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל   ענבל חברה לביטוח בע"מואין לפרש את האמור כוויתור של 

 פי חוזה זה.

 

 על ידי הספק הסכםה איסור העברת ו/או הסבת .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 מראש ההסכמתל אך ורק בכפוףאלא  ,זה ו/או הנובעים ממנו הסכםהכלולים ב

  ובכתב.

 הסכםבל לביצועו של כלפי ענ הבלעדי אחראיהספק שאר הימענבל הסכמה כאמור, י ספקהיה ויקבל ה .9.2

 זה עד לסיומו.

 

 התמורה .10

 ענבל ידי על לו תשולם הספק, של התחייבויותיו ויתר המבוקשים ותיםשירה מכלול ביצוע עבור .10.1

 הזמנה.ה מסמכיל ב' נספח גבי על שהגיש המחיר להצעת בהתאם חודשית תמורה

ים מסוף החודש בו ימ לושיםש. התמורה תשולם בצירוף דו"חחשבונית  הספק ישלח לאישור ענבל .10.2

 (.30שוטף + קרי, גשה החשבונית )וה

 שםל הנדרשות והעקיפות הישירות העלויותאשר כוללת את כל  תמורה סופיתהתמורה הנ"ל מהווה  .10.3

 ספקבהתאם למכרז זה ופרט לכך לא יהיה ה ספקמילוי כל התחייבויותיו של הו השירותים אספקת

 זכאי לכל תמורה נוספת.

 סייגים לתמורה .10.4

בהתאם  ם לכל קיזוז ו/או עיכוב תשלו ורה משום גריעה מזכותהלתשלום התמ בהתחייבות ענבלאין 

 ח כל דין.וומכ לאמור במכרז זה על נספחיו

 

 ההתקשרות וסיום ההתקשרותתקופת  .11

  חודשים )שלושים ושישה חודשים( אשר תחל  36תהא לתקופה של  ספקה עם ההתקשרות .11.1

 .("התקשרות"תקופת ההלן: רות על ידי הצדדים )לבמועד חתימת הסכם ההתקש          
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 תקופהשמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למתן השירותים המבוקשים ל ענבלל .11.2

והכל בכפוף לשיקול  באופן חלקי או מלא(, עשרים וארבעה חודשיםחודשים נוספים ) 24עד של 

 "(.תקופת ההתקשרות המוארכת)להלן: "דעתה הבלעדי ולצרכיה 

ובהר כי בתקופת ההתקשרות המוארכת, אם וככל שתתממש, יחולו על הצדדים כל הוראות י

 ההסכם על נספחיו, בשינויים המחויבים. 

תהא רשאית להביא את הסכם  ענבללעיל, מוסכם בזאת כי  11.2 -ו 11.1על אף האמור בסעיפים  .11.3

והכל  אש ובכתבימים מר 14עה מוקדמת של ההתקשרות לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהוד

 להסכם זה. 14בכפוף לאמור בסעיף 

( 3הספק יהא רשאי להביא את הסכם ההתקשרות לידי סיום בהודעה מוקדמת של שלושה ) .11.4

 חודשים מראש ובכתב. 

 

 אחריות ופטור מאחריות .12

 ספקאין ולא יהיו כלפי ענבל כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה ו/או תביעה וה ספקכי ל אתמוסכם בז

ו בביצוע במפורש בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל של ענבל ו/או הנהלתו ו/או עובדיזאת במוותר 

 ובלבד שפעלו בתום לב ובמסגרת תפקידם. התפקידים המוטלים עליהם

 

 ניכוי במקור .13

זה, אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי במקור או  הסכםספק ימציא לענבל, עם חתימת ה

קפים מעת לעת עד "( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה תאישור מס הכנסהמנו )להלן: "פטור הי

תהא ענבל רשאית לנכות ולשלם  הסכם,אישור מס הכנסה תקף בתקופת ה . בהעדרהסכםלתום תקופת ה

 .ספקלרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או מכל סכום כסף שהיא חייבת בתשלומם ל

 

 הסכםביטול או סיום ה, הפסקה .14

וזאת בכל עת שתמצא  ספקעם ה הסכםו לסיים את התהא רשאית לבטל ו/או להפסיק ו/א ענבל .14.1

ימים  14בהודעה מוקדמת של  הכל על פי שיקול דעתה הבלעדיומכל סיבה שתראה בעיניה  ,לנכון

 .מראש ובכתב

או לא אתי ו/או שיש בו לגרום ו/ פלילי לעיל, כל חשד לכוונה ו/או מעשה 14.1למרות האמור בסעיף  .14.2

נזק 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.

 לעיל עד מועד סיום ההתקשרות. 4ל השירותים כמפורט בסעיף הספק מתחייב לספק את כ .14.3

כאמור לעיל, תשלם ענבל  הסכםבוטל או הופסק ה"י הסכם זה, לחובות הספק כלפי ענבל עפ בכפוף .14.4

לסילוק  זה יחשבו הסכםל ידו עד לביטול ו/או הפסקת השבוצעו ע מהשירותים אותו חלק בעד ספקל

 זה ו/או בקשר אליו. הסכםספק על פי סופי, גמור ומוחלט של כל התמורה הכספית המגיעה ל

ת זה וסיימה או ביטלה א הסכםו שהוקנו לה בבזכות כלשהי מאלהשתמשה ענבל בסמכות או  .14.5

ספק עילת תביעה )כולו או מקצתו( או הפסיקה את ביצועו )כולו או מקצתו(, לא תהיה ל הסכםה

לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לקבל פיצוי או תשלום כלשהו בעד כל נזק, פגיעה  ספקוה כלשהי נגד ענבל
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שבוצעו על  מהשירותיםלתמורה בעד אותו חלק במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מכך, פרט 

 , הכל לפי המקרה.הסכםסיום ו/או ביטול ו/או הפסקת הידו עד למועד 

תהיה ענבל רשאית וזכאית בכל אחד מהמקרים  ,זה הסכםלגרוע מזכויותיה של ענבל לפי מבלי  .14.6

 .אחרספק להשירותים המבוקשים המפורטים בסעיף זה לעיל, למסור את המשך ביצוע 

זה ו/או  הסכםכדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל על פי  זהאין באמור בסעיף  ,מען הסר ספקל .14.7

. מובהר ןזה ו/או כל חלק מה הסכםעל פי  והתחייבויותיאת  ספקעל פי כל דין בכל מקרה בו יפר ה

 .ועל יד הסכםלא יחולו במקרה של הפרת ה הסכם זהעל פי  ספקכי הזכויות המוקנות ל אתבז

 שונות .15

את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה בכל עת  ענבל תהיה זכאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות .15.1

 . הספקהסכמת צורך בללא ו

כל מידע, מסמך, נייר, הליך, פרוצדורה ו/או כל עניין אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין לשירותים  .15.2

  .לענבל המבוקשים נשוא הסכם זה, יהיו שייכים במלואם

 הספק מתחייב להעביר כל מידע לענבל, ככל שתבקש, בכל מסגרת זמן.  .15.3

לא  ,זה הסכםפי  לעבמקרה מסוים, או במקרים מסוימים, בזכויותיה  תשתמשבמקרה שענבל לא  .15.4

ים ולא לגבי מקרים שיקרו על זכויות אלה, לא לגבי המקרה המסומצידה יתור וחשב הדבר כויי

 .בעתיד

לקזז כנגד כל סכום ו/או על פי כל דין, רשאית ענבל  זה הסכםעל פי  מבלי לגרוע מזכויות ענבל .15.5

 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 

 בטרם ביצוע הקיזוז ולאפשר לו להגיב.ימים  7תשלום, 

 

 הפרה יסודית .16

והפרתם תהווה הפרה  הינם תנאים יסודיים 14-ו 12, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2בסעיפים התנאים הקבועים           

 יסודית של ההסכם.

 

 משלוח הודעות .17

תחשב כאילו  ,ילזה לע הסכםל מבואכמצוין ב ,לפי כתובתו ,כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו

שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית  72דה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום הגיעה ליע

 הדואר, המוקדם מבין השניים.
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 סמכות שיפוט .18

 המוסמכים באזור המשפט בבתי ורק אך הינה זההסכם ל הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות

 .בלבד יפו-אביב-תל ו/או המרכז

 

 

 

 

 הספק  ע  נ  ב  ל
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 אישור קיום ביטוחים - להסכם ההתקשרות 1'נספח ג

 

 לכבוד 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 , איירפורט סיטי, לוד3בכתובת: רחוב הערבה 

 

 א.ג.נ.,

 אישור קיום ביטוחיםהנדון:  

 

נותן ________)להלן "הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו __________________________

לשכירת  "(  לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשרהשירותים

ענבל חברה לביטוח בהתאם  למכרז וחוזה עם  עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ, ת לצורך קיום כנסים אולמו

 ,  את הביטוחים המפורטים להלן:  בע"מ

                                                                         

 : פוליסה מספר ____________ביטוח חבות המעבידים

 

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

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

 . כמעבידם ויחשבלכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה   רחבמוהביטוח  .3

עבודה/מחלת מקצוע  תאונתהיה ונטען  לעניין קרות  ענבל חברה לביטוח בע"מלשפות את  מורחבהביטוח  .4

משנה  , קבלניקבלנים, נותן השירותיםכלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי 

 .  ועובדיהם שבשירותו

 

 : פוליסה מספר:____________ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 

בכל  אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין  פעילותו .1

 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

 ר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.דול 2,500,000כום של גבול האחריות לא יפחת מס .2

 .CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .3

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  משנה  .4

 ועובדיהם. 

 . , לרבות, אורחים, אמנים, מוזמנים ורכושם ייחשבו צד שלישייםהמשתתפים באירוע .5

נותן ו/או מחדלי  למעשי ככל שייחשבו אחראים   ענבל חברה לביטוח בע"מלשפות את  מורחבהביטוח  .6

 וכל הפועלים מטעמו.  השירותים
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 : פוליסה מספר:______________ביטוח רכוש

 

 .כינון בערכי מורחב אש בביטוח השירותים  יינתן בו באתר הציוד כולל, ותכולתם המבניםביטוח 

 

 כללי

 

 פוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:ב

  

כמפורט השיפוי בכפוף להרחבי  ענבל חברה לביטוח בע"מלשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  .1

 לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו  .2

 .ענבלב רשום לחשב יום לפחות במכת  60הודעה מוקדמת של  

 ענבל חברה לביטוח בע"מאנו מוותרים  על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי  .3

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. רשהוויתוובלבד  ועובדיה,

כל החובות אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי    נותן השירותים .4

 המוטלות  על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 .נותן השירותיםההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  .5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח  .6

ו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא  הזכויות על פי אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינ

 הביטוח.

__________)יש  תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט .7

",  בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי המצוין לעיל ולביטול חריג כוונה ו/או לציין את השנה(

 ים.רשלנות רבתי ככל שקי

 

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

 

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                         

 

_____________________________ 

 חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

 

 תאריך: __________________                                                      


