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 2018 דצמבר

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

ישוכפל ולא יעשה בו כל שימוש מלא או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על הכלול בו לא יפורסם, לא 

 הליך זה.
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 תוכן עניינים: 

  ונוהל המכרז ותנאי -חלק א' 

  כללי - 1פרק 

  השירותים המבוקשים  – 2 פרק

  תנאי סף  – 3פרק 

  גשתןהכנת ההצעות וה – 4פרק 

  בחינת ההצעות – 5פרק 

  השיטה - 6פרק 

  התחייבויות המציע – 7פרק 

  תנאים כלליים – 8פרק 

  מסמכי ההצעה –חלק ב' 

  תצהיר פרטים כלליים של המציע - 1טופס ב'

  תצהיר בדבר המציע - 2טופס ב'

  המציע ואיש הקשרתצהיר בדבר ניסיון מקצועי של  - 3טופס ב'

  פירוט ניסיון מקצועי של המציע –( 1) 3נספח ב'

  פירוט ניסיון מקצועי של איש הקשר –( 2) 3נספח ב'

  כתב התחייבות - 4טופס ב'

  התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים - 5טופס ב'

  תצהיר המציע על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 6טופס ב'

  ענייניםהתחייבות להימנע מניגוד  - 7טופס ב'

  התחייבות שמירה על סודיות - 8טופס ב'

  תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות – 9טופס ב'

  בקשה למניעת חלקים חסויים בהצעתי – 10טופס ב'

  מסגרתהסכם  -חלק ג' 

  אישור קיום ביטוחי –נספח ב' 

  נספחים למכרז -חלק ד' 

  ברהלהשתלמות חדוגמאות  - (4')נספח א-(1)'א נספח
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 נוהל המכרז ותנאיו – 'חלק א

 כללי – 1פרק  .1

 רקע: 1.1

מזמינה בזאת מציעים  "(,המזמינה" ו/או "ענבל)להלן: "ענבל חברה לביטוח בע"מ  1.1.1

התקשר עמה בהסכם מסגרת ל העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות

 למתן שירותי ארגון והפקת אירועים עבור ענבל.

מספקת בין היתר  ענבל, אה של ממשלת ישראללתית בבעלות מלהינה חברה ממש ענבל 1.1.2

שירותי ניהול, ייעוץ וביצוע פרויקטים עבור ממשלת ישראל וגופים נוספים אשר 

 בשליטתה.

מקיימת ענבל שני אירועים  השנתית עובדים. במסגרת פעילותה 200-מועסקים כבענבל  1.1.3

  יים.מרכזיים עבור עובדיה וכן ימי עיון ו/או כנסים ייחוד

מציעים זוכים, ( 3עם שלושה )בהסכם מסגרת קשר להתענבל כמזמינה במכרז זה, מטרת  1.1.4

, מעת לעת, על פי הצורך המזמינהומתוכם תבחר מסגרת המאגר ספקי  אשר ירכיבו את

, ספק מסגרת אשר יעניק את הבלעדי שיקול דעתהלובהתאם לתנאים הקבועים במכרז ו

 יטה""הש 6בפרק מפורט במסמכי המכרז כ וגדרתמוהשירותים ביחס לפעילות ספציפית 

 . ("המאגר"ו/או  "ספקי המסגרת מאגר)להלן: "

, מתחייבים ספקי המסגרת המזמינהעבור  םלמען הסר ספק, מובהר כי בביצוע השירותי 1.1.5

, מסמכי הפניה הפרטנית )כהגדרת מונח זה במתן השירותים בהתאם למסמכי המכרז

 בל ונהליה, כפי שיעודכנו מעת לעת.להלן( , וכן בהתאם להנחיות ענ

 הגדרות: 1.2

 לצרכי מכרז זה, משמעות המונחים שלהלן תהיה כפי שזו מפורטת בצידם:

 .במכרז 2.1בסעיף ו מונחים אל כהגדרת - רועים""איו/או "אירוע" 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ - "המזמינה" ו/או "ענבל"

וארגונים העוסק בהפקת אירועים לחברות תאגיד  - "המציע" 

 ה.שהגיש הצעה להליך ז

ספק שהצעתו נבחרה כהצעה זוכה במסגרת הליך זה  - מסגרת" ק"ספ

 חתמה עמו על הסכם מסגרת. המזמינהו

פנייה המופנית באופן אלקטיבי לספקי מכרז המסגרת  - ""פנייה פרטנית

לקבלת הצעות מחיר  בכפוף לשיטה המפורטת בהזמנה זו

 ה.למזמינ יםבעבור מתן שירות

 מסגרת שזכה בפניה פרטנית כלשהי.ספק מכרז  - הזוכה" ספק"ה

 .במסמכי המכרז 2מונח זה בפרק  כהגדרת - "השירותים המבוקשים"
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אחראי מטעם ענבל על "

 ההליך"

 מור מלכה, עו"ד  -

"אחראי מקצועי מטעם ענבל על 

"המנהלת ו/או  ביצוע ההסכם"

 המקצועית"

' רונית פירסט ו/או מי גבה –מנהלת משאבי אנוש בענבל  -

 מטעמה.

 www.inbal.co.il אתר האינטרנט הרשמי של ענבל  - "האינטרנט "אתר

 ."מכרזים"תחת לשונית 

ו/או "מאגר ספקי המסגרת" 
 "המאגר"

 לעיל. 1.1.4כהגדרתו בסעיף  -

 

 "מסמכי המכרז"( להלן:)מבנה המכרז  1.3

 ושה חלקים כמפורט להלן:נוי משלהמכרז ב

 : נוהל המכרז ותנאיו'חלק א 1.3.1

 כללי - 1פרק 

 השירותים המבוקשים - 2פרק 

 תנאי סף - 3פרק 

 הכנת ההצעות והגשתן - 4פרק 

 בחינת ההצעות - 5פרק 

 השיטה - 6פרק 

 התחייבויות המציע - 7פרק 

 תנאים כלליים - 8פרק 

 סמכים הבאים:כוללים את כל המ –חלק ב': מסמכי ההצעה  1.3.2

 תצהיר פרטים כלליים של המציע - 1טופס ב'

 תצהיר בדבר המציע - 2טופס ב'

 תצהיר בדבר ניסיון מקצועי של המציע ואיש הקשר - 3טופס ב'

 פירוט ניסיון מקצועי של המציע –( 1) 3נספח ב' 

 איש הקשרפירוט ניסיון מקצועי של  –( 2) 3נספח ב' 

 כתב התחייבות - 4טופס ב'

 התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים - 5ב' טופס

http://www.inbal.co.il/
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 תצהיר המציע על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 6טופס ב'

 התחייבות להימנע מניגוד עניינים - 7טופס ב'

 התחייבות שמירה על סודיות - 8טופס ב'

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות – 9טופס ב'

 הצעתים חסויים בחשיפת חלקיבקשה למניעת  - 10טופס ב'

 תמסגרחלק ג': הסכם  1.3.3

 הסכם המסגרת

 אישור קיום ביטוחי –נספח ב' להסכם המסגרת 

 חלק ד': נספחים למסמכי המכרז 1.3.4

 דוגמאות להשתלמות חברה –( 4א')-(1נספחים א')

 ות זמנים:לוח 1.4

 המתוכננים להליך הם כדלקמן:לוחות הזמנים  1.4.1

 תאריך ושעה פעילות

 2018בר, בדצמ 31 יום שני, מכרזמועד פרסום ה

 2019 בינואר, 10יום חמישי,  מועד אחרון לשאלות הבהרה

 2019בינואר,  28, שנייום  מועד אחרון להגשת הצעות

 14:00השעה  עד

 

רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות ו/או להקדים ו/או לדחות את המזמינה  1.4.2

 למכרז זהועדים ותנאים אחרים הנוגעים המועד האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות מ

על המציע חלה החובה להתעדכן בדבר השינויים ו/או  בהודעה שתפורסם באתר ענבל.

ולא תהיה למי  מכרזהלך כל שלבי הענבל במ העדכונים ו/או הבהרות שיפורסמו באתר

  מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 תקופת ההתקשרות: 1.5

על הסכם  המזמינהתהיה מיום חתימת ציעים הזוכים תקופת ההתקשרות עם המ 1.5.1

 (. "תקופת ההתקשרות")להלן:  חודשים  12ולמשך  התקשרותה

ריך את תקופת החברה בלבד תהיה רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, להא 1.5.2

או  ןשנים נוספות סה"כ, כול 4ההתקשרות לתקופה נוספת או לתקופות נוספות של עד 

בתקופת ההתקשרות המקורית כאמור בסעיף  הים לתנאים שחלו, והכל בתנאים זןחלק

  (."תקופת ההתקשרות המוארכת")להלן: לעיל  1.5.1
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תקופת ההתקשרות או במהלך יובהר, כי ככל שזכה ספק מסגרת בפניה פרטנית במהלך  1.5.3

נשוא הפניה  יםהשירותהמסגרת לספק את פת ההתקשרות המוארכת, יסיים ספק תקו

 אספקת השירותים כאמורבמסמכי הפנייה הפרטנית, גם אם  ווגדריאלו הפרטנית כפי ש

 חלה לאחר שהסתיימה תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת.

 טפים:שו המכרז ועדכוניםפרסום מסמכי  1.6

. במידה ויהיו עדכוני מועדים "מכרזים"יפורסמו באתר ענבל תחת לשונית  מסמכי המכרז 1.6.1

יפורסמו באתר ענבל ורק הם יחייבו רת הליך זה, אלו סגבמו/או הבהרות ו/או תיקונים 

 .משפטית את ענבל והמציעים

ענבל על המציע חלה החובה, טרם הגשת הצעתו, ובכל שלב משלבי הליך זה להיכנס לאתר  1.6.2

ולהתעדכן באופן שוטף בדבר כל שינוי, הבהרות ועדכונים אשר יחייבו משפטית את 

 המציע.

או העדכונים, במידה ואכן /אם לשינויים ו/או ההבהרות ומציע שלא יגיש את הצעתו בהת 1.6.3

 פורסמו באתר ענבל, הצעתו עלולה להיפסל.

 פרטי התקשרות עם המציע לאחר הגשת ההצעה: 1.7

ההצעה, כל תכתובת של המזמינה אל מול המציע בדבר בקשת השלמות ו/או לאחר הגשת  1.7.1

המייל של המציע אשר  הבהרות ו/או עדכונים, אם וכאשר תהיינה, תעשנה על פי כתובת

חלה  על המציע .("פרטי ההתקשרות של המציע" )להלן: להזמנה 1טופס ב'צוינה ב

 כתובת המייל כאמור לעיל. להתעדכן באופן שוטף באתר ענבל ולהיות זמין בהחובה 

פרטי ההתקשרות של המציע או  שונובאם על המציע חלה החובה לעדכן את המזמינה  1.7.2

  ההצעה. במסגרתהוגשו פרטים אחרים אשר 

 אשת הקשר: 1.8

 עו"ד מור מלכההינה זה  מכרזעמה יש לעמוד בקשר בכל הקשור ל המזמינההקשר מטעם  תאש

 ;7019900, קריית שדה התעופה, נתב"ג 282הערבה, ת.ד. רחוב כתובת:  מאגף רכש ומכרזים;

ת הקשר כל פניה לאש. 8181977-03: ; מס' הטלפוןe25@inbal.co.il כתובת דואר אלקטרוני:

 כאמור תעשה בכתב בלבד לכתובת הדואר האלקטרוני.

 שאלות הבהרה: 1.9

אי בהירויות, סתירות או אי  על המציע לבדוק את מסמכי המכרז ביסודיות. אם לדעת המציע ישנן

ו/או בהוראות המכרז ו/או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות בכתב התאמות בין מסמכי המכרז 

לא יאוחר שאלות הבהרה של המציעים יימסרו,  .(שאלות הבהרה"")להלן:  ולפרט את שאלותיו

על המציע מוטלת  .לעיל 1.8לדוא"ל של אשת הקשר המפורט בסעיף  2019בינואר,  10חמישי,  מיום

 עם אשת הקשר.טלפונית את קבלת הפניה האחריות לוודא 

file:///C:/Users/barakk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OX3T30UK/e25@inbal.co.il
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  תשובת המזמינה לשאלות הבהרה: 1.10

רק  "מכרזים"ענבל תחת לשונית  רהמציעים, יתפרסמו באתהמזמינה המחייבות את כלל תשובות 

 תשובות בכתב שפורסמו באתר ענבל תחייבנה משפטית את ענבל והמציעים.

 ההצעות: הגשת 1.11

ל כל צרופותיה, ההודעות והבקשות להבהרות הנוגעות להליך המכרז, תהיינה ה עהצעה 1.11.1

 .בשפה העברית

עד ליום  לתיבת המכרזים של ענבל סגורהבמעטפה , הגיש במסירה ידניתאת ההצעות יש ל 1.11.2

תיבת . ("המועד האחרון להגשת ההצעות")להלן:  14:00בשעה  2019בינואר, 24חמישי, 

 ת הכניסה, רחוב הערבה, קריית שדה התעופהבל, בקומבבית ענ המכרזים ממוקמת

 .("תיבת המכרזים")להלן: 

סגרת פומבי למתן שירותי מכרז מעל גבי המעטפה יש לציין את הפרטים הבאים בלבד: " 1.11.3

עו"ד מור די ; לי25/2018מס'  ארגון והפקת אירועים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

  ."מלכה

הצעות תיפסל על הסף עד המועד האחרון להגשת ה שלא תימצא בתיבת המכרזים הצעה 1.11.4

 ולפיכך לערעור ניתנת אינה זו סוגיה כי נדגיש. במכרז שהוגשה הצעהכולא תיחשב 

 .חשיבותה

כל מציע נדרש למלא אחר כל ההוראות המפורטות במכרז ולהגיש את הצעתו בהתאם  1.11.5

 להן. 

 תוקף ההצעה: 1.12

  משך תוקף ההצעה הוא עד שנה ממועד ההגשה.

 חובה לקבל הצעה כלשהי:דר היע 1.13

פי שתמצא לנכון, לשנות המזמינה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כ 1.13.1

נוספת שתמצא  ה, ולבצע כל פעולליך חדשואף לפרסם הלהפסיקו או לבטלו את ההליך, 

 לנכון.

 לקבל כל הצעה שהיא,בשים לב לאמור לעיל, מודגש בזה כי המזמינה אינה מתחייבת  1.13.2

את הזכות להתקשר בהסכם לקבלת השירותים המבוקשים במסגרת והיא שומרת לעצמה 

הי ו/או לבחור שתמצא לנכון, ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשכל גורם  הליך זה עם

מירב הנקודות על פי מסמכי ההליך והכל לפי שיקול דעתה זכה בבמציע אחר מזה אשר 

 הבלעדי.

 לו במאגר:מספר המציעים הזוכים שיכל 1.14
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דורגו ( מציעים אשר יעמדו בתנאי הסף ובתנאים המפורטים בהזמנה ואשר י3עד כשלושה )

וענבל חתמה עמם על הסכם מסגרת ייכללו במאגר ספקי  ,להלן המפורט למנגנון בהתאםראשונים 

 מכרז המסגרת.

 

 השירותים המבוקשים– 2פרק  .2

 כללי 2.1

מרכזיים בכל שנה קלנדרית עבור  המזמינה במסגרת פעילותה מקיימת שני אירועים 2.1.1

 רט להלן:עובדיה כמפו

עבור  ה'(-)ימים ד' יומיים רצופים באמצע שבועגיבוש של  –"השתלמות חברה"  .א

 עובדי החברה.

לעובדי החברה ובני ש'( -)ה'נופש של שלושה ימים בסוף שבוע  –"נופש חברה"  .ב

 משפחותיהם.

מקיימת המזמינה אירועים  ,השל המזמינ הפעילות השנתיתכמו כן, ושלא במסגרת  2.1.2

שנה לחברה, אירוע  30ייחודיים: אירוע לציון דוגמאות לאירועים ) ייחודיים נוספים

 "(.אירועים ייחודייםלהלן: ") (פרידה ממנכ"ל החברה וכיוצ"ב

 .(""האירועים ו/או"האירוע"  הלן:יקרא ביחד לעיל ול )כל האמור בסעיף זה 

קף עבודה כלשהו ה אינה מתחייבת לכמות ו/או להילמען הסר ספק יובהר, כי המזמינ 2.1.3

ים יינתנו בהתאם לצרכים, לתקציב ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והשירותים המבוקש

 של המזמינה.

 

 הגדרת השירותים המבוקשים 2.2

 זכו באיזה מהפניות, ככל שי( מציעים זוכים אשר3להתקשר עם שלושה )המזמינה בכוונת  2.2.1

את  איש הקשר מטעמם וקבלני המשנהבאמצעות  יעניקו ,שתערכנה ביניהם הפרטניות

על פי מסמכי המכרז ובהתאם לפניות הפרטניות, והכל בהתאם להנחיות  השירותים

כוללים בין היתר את השירותים הבאים  השירותים כפי שתועברנה מעת לעת. המזמינה,

 :("השירותים המבוקשים" ו/או"השירותים" להלן: )

פיקוח והפקה של ארגון, ניהול, ביצוע, קידום, תכנון, תיאום, שירותי ייעוץ, ליווי, 

 - ובכלל זה ;לעיל 2.1.1אירועים עבור ענבל ובעיקר שני האירועים המפורטים בסעיף 

אירועים מסוגים שונים עבור  לתכניהצעות כתיבת קונספט מקצועי ובניית  2.2.1.1

 המזמינה;

קבלני ם ותיאום הפקה וניהול האירועים בפועל לרבות תיאום לוחות זמני 2.2.1.2

 ;לצורך הפקת הזמנות עבודה ומעקב ביצוע פירוט, יצירת המשנה
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ארגון השונים והגורמים הרלוונטיים לקבלני המשנה ניהול, תיאום והפעלת  2.2.1.3

 ;אירועים, לרבות אלה אשר יתקשרו ישירות אל מול המזמינהוהפקת ה

ביצוע כל ישורים וההיתרים הנדרשים בין על פי דין ובין אחרת להשגת כל הא 2.2.1.4

על ידי המציע ו/או עבור כל פעולה הפעולות הנדרשות לאספקת השירותים 

 ;כאמור שתידרש לבצע המזמינה במסגרת קבלת השירותים כאמור

ביצוע כל הפעולות הנדרשות לצורך אספקת השירותים בכפוף ובהתאם  2.2.1.5

 ;להוראות כל דין

או כל גורם /ו/או מי מטעמה ו המזמינהות בישיבות שונות עם נציגי השתתפ 2.2.1.6

 ;מעת לעת המזמינהככל שיהיה בכך צורך ועל פי דרישות אחר 

שאינה מפורטת לעיל הנדרשת לצורך  נוספת ו/או אחרת כל פעולהביצוע  2.2.1.7

ו/או מי מטעמה המזמינה אספקת השירותים ו/או כל פעולה אחרת שתבקש 

  לצורך אספקת השירותים.

בפועל גרת שנבחר לספק את השירותים יות האמור לעיל ולהלן, ספק מסי לגרוע מכללמבל 2.2.2

יהיה אחראי, בין היתר, להעמדת אתר  ,("הספק הזוכה" )להלן: במסגרת פניה פרטנית

האירוע, עובדי האירוע )לרבות: דיילים, אנשי תחזוקה, צוות טכני וכו'(, כל הציוד שיידרש 

סמכים באירוע לרבות אביזרים ותוספות )כגון: אמצעים טכניים, כיבוד, מתנות, מ

 ספק הזוכהכמו כן, ה ;לחלוקה, תפאורה, עיצוב, שילוט וכיוצ"ב( ושאר מרכיבי האירוע

כאמור, יהיה אחראי להובלה, הרכבה, פירוק, ניקיון והחזרה של כל הציוד שישמש 

 והכל על חשבונו. המזמינהבאירוע כפי שיונחה על ידי 

ומתן והתקשרות עם  במסגרת מתן השירותים יהיה אחראי הספק הזוכה לביצוע משא 2.2.3

בעלי תודעת שירות גבוהה שירותים מתאימים, ראויים ו אנשי מקצוע, קבלני משנה ונותני

לשם הוצאת הפעילות אל הפועל ברמה הגבוהה ביותר, וזאת  ("קבלני המשנה" )להלן:

ו/או הדרישות הפנייה הפרטנית הרלוונטית, ההנחיות ההסכם, המכרז, הוראות בהתאם ל

 מעת לעת.מזמינה ל ידי השיועברו לו ע

מטעמה במסגרת פעילות נשוא קבלני משנה תהא רשאית לשלב מזמינה המובהר בזאת, כי  2.2.4

פק הזוכה כאמור מתחייב לעבוד עם הפניה הפרטנית שנדרש לבצע הספק הזוכה, והס

 .מזמינהף פעולה מלא ובהתאם להנחיות הספקים אלו בשיתו

קים ו הקטנת כמות קבלני המשנה המועסשמורה הזכות להורות על הגדלת א מזמינהל 2.2.5

 זוכה ביחס לפעילות מסוימת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.מטעם המציע ה

על ידי  החברה את כל המידע והאסמכתאות כפי שיידרשלאישור  הספק הזוכה יעביר 2.2.6

  .הרלוונטיתפרטנית הפניה המעת לעת ביחס לפעילות נשוא ה מזמינה

וכה לצורך ביצוע י המשנה שיועסקו על ידי הספק הזמובהר בזאת, כי עלות העסקת קבלנ 2.2.7

השירותים, יהיו כלולים בתמורה שתשולם לספק המסגרת ולא ישולמו בנפרד. למען הסר 
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ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ענבל תהיה רשאית לדרוש מהספק הזוכה להמציא 

זכה לקבלני לידה, את תלושי השכר ו/או כל חשבון תשלום אחר אשר שילם הספק ש

 המשנה עבור ביצוע השירותים כאמור.

, אין בתיאור השירותים בהר בזאת, כי בשים לב למהות השירותים, אופיים וחשיבותםמו 2.2.8

שומרת המזמינה כאמור בפרק זה כדי להוות רשימה סגורה ביחס לשירותים הנדרשים ו

, הקשורים לעצמה את הזכות להזמין מספקי המסגרת שירותים נוספים אשר יידרשו לה

מם ו/או לשירותים הנמצאים בתחום עיסוקו והנדרשים מעצם טבעם וטיבם לשירותים עצ

 ומומחיותו של ספק המסגרת.

 איש קשר 2.3

על ידי ספק המסגרת בהצעתו למכרז, העונה על כל תנאי הסף  הוצג וצויןאיש הקשר ש 2.3.1

במהלך  ינהמזמהקבועים במכרז, והוא בלבד, יהיה בקשר ישיר עם מנהלת משאבי אנוש ב

איש דרישותיה והנחיותיה )להלן ובהתאמה: " ולאורך כל תקופת ההתקשרות ויפעל על פי

 "(.המנהלת המקצועית; "-" והקשר

רשאית לפנות למציע בכל שאלה ו/או דרישה בקשר עם איש הקשר שהוצג וצוין  המזמינה 2.3.2

וצוין על  תהא רשאית שלא לאשר את איש הקשר שהוצג המזמינהעל ידי מציע. כמו כן, 

ן איש קשר אחר מטעמו בלא לנמק את דרישתה והכל לפי ידי מציע ולדרוש שיציג ויציי

 שיקול דעתה הבלעדי.

שהוצג תקופת ההתקשרות עמו, להחליף את איש הקשר ך רשאי לבקש במהל ספק מסגרת 2.3.3

במסמכי  נדרשיםתנאי הסף ה יעמוד בכל שד שאיש הקשר החדבבלו םוצוין במסמכי

 אישור מראש ובכתב של המנהלת המקצועית.כפוף לוהכל ב המכרז

להחליף את איש הקשר במהלך תקופת ההתקשרות עם  שמורה הזכות לדרושמזמינה ל 2.3.4

אינה שבעת רצון מתפקודו של איש הקשר ו/או מכל  המזמינהבמידה ו ,ספקי המסגרת

 איש קשר המזמינהיידרש להעמיד לרשות  ספק המסגרתסיבה אחרת כפי שתמצא לנכון. 

 יעמוד בתנאי הסף ובכפוף לאישור מראש ובכתב של המנהלת המקצועית. אחר אשר

 תנאי סף – 3פרק  .3

  התנאים הבאים:בכל , באופן מצטבר, עומדמציע ה זה רשאי להגיש הצעה במכרז 3.1

 מנהליים למציע:תנאי סף 

 עוסקו בישראלכדין  התאגדות הרשומההמציע עצמו הוא  –עוסק מורשה או תאגיד  3.1.1

 .הפקת אירועים לחברות וארגוניםארגון וב

 נשוא לענייןרישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך למציע עצמו קיים  –רישום כדין  3.1.2

 וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין. רישיון עסק,רבות ל, ההתקשרות
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להחזיק בכל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי עצמו על המציע  –ניהול ספרים כדין  3.1.3

( כמפורט "חוק עסקאות גופים ציבוריים"ו )להלן: ק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"חו

 להלן:

 (1): מפקיד מורשה או רו"ח או יועץ מס המעיד אישור - ודיווח פנקסים 3.1.4.1

שעליו לנהלם על פי מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות  עצמו שהמציע

)להלן  1975-תשל"ו, חוק מס ערך מוסףועל פי  ]נוסח חדש[ פקודת מס הכנסה

או שהוא פטור  ("חוק מס ערך מוסף"; -ו"פקודת מס הכנסה" ובהתאמה: 

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח  עצמו שהמציע (2)מלנהלם; 

 כאמור אישור על .למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף

 .ההצעה הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות

בדבר היעדר הרשעות עצמו בכתב של המציע תצהיר  – עבודהדיני קיום  3.1.4.2

פי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאם בעבירות ל

( ולפי חוק שכר מינימום, "חוק עובדים זרים")להלן:  1991-הוגנים(, התשנ"א

(. המציע יצהיר כי הוא ובעל הזיקה "חוק שכר מינימום")להלן:  1987-התשמ"ז

לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, ואם הורשעו ביותר משתי אליו לא 

כי במועד הגשת ההצעה חלפה שנה  –הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 :תנאי סף מקצועיים

שנים במהלך שבע  (4) של לפחות ארבע על המציע עצמו להיות בעל וותק – וותק המציע 3.1.4

 רון להגשת ההצעות בתחום השירותים המבוקשים.נים האחרונות עד למועד האחשה( 7)

מנכ"ל במציע להיות בעל ניסיון עצמו ו/או הבעלים ו/או ה על המציע –ניסיון מקצועי  3.1.5

 המעסיקים אחרים או גופיםו/* בחברות *אירועים( 8בארגון וייזום של לפחות שמונה )

עד האחרון להגשת עד למו השנים האחרונות( 3) עובדים וזאת בשלוש 150דרך קבע לפחות 

שיהא ניסיון  כולבמציע יל "נכאו המו/ל בעלי המציע הניסיון ש , במצטבר.ההצעות

המציע רשאי  שהצטבר גם ממקומות אחרים שאינם במסגרת עבודתם במציע הנוכחי.

 ל.אירועים הכוללים לינה בחו" 4לציין לכל היותר 

( 3)ללקוחות שונים, בשלוש ( אירועים שונים, 8שמונה ) המציעים יידרשו להציג לפחות

. למען הסר ספק, כולל מע"מ₪  200,000השנים האחרונות, שלא יפחתו מהיקף כספי של 

ועדת המכרזים תראה באירועים שונים כאלה שמכילים שונות ברכיבים ו/או בתוכנם 

ירועים שונים ואם . לועדת המכרזים תהא הסמכות לקבוע האם מדובר באעמאירוע לאירו

 לאו.

 :לאיש הקשרמקצועיים תנאי סף 

בשנתיים  **( אירועים5בהפקה של לפחות חמישה )איש הקשר בעל ניסיון –יסיון מקצועינ 3.1.6

רת עבודתו גהאחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות. ניסיון זה יכול שיהא במס
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 2לכל היותר עד ן המציע רשאי לציישל איש הקשר במציע ו/או במסגרות אחרות. 

 ל.אירועים הכוללים לינה בחו"

השנים האחרונות ( 7) ( במהלך שבע4איש הקשר בעל וותק של לפחות ארבע שנים ) -וותק  3.1.7

עד למועד האחרון להגשת ההצעות, בתחום השירותים המבוקשים. הוותק של איש הקשר 

 בודתו במציע.אחרים שאינם במסגרת ע מסגרת עיסוקו במקומות עבודהיכול שיהא גם ב

( 4להכיל לינה ובנוסף לפחות ארבע ) חייבכל אירוע שיוצג  –**"אירועים" לצורך הליך זה 

 מהרכיבים הבאים:

 עריכת סיורים/הדרכות; .1

 ארוחות/קייטרינג; .2

 תוכן אומנותי; .3

 פעילות פנאי/גיבוש; .4

 מתנות; .5

  הסעות; .6

 ציוד מולטימדיה; .7

 הפקות דפוס/גרפיקה; .8

  מיתוג ושילוט. .9

-ו 3.1.5סעיפים הניסיון המקצועי של המציע ושל איש הקשר ) יות לפירוטהנח –כללי 

 (:בהתאמה ,לעיל 3.1.6

 .לצורך עמידה בתנאי הסף שוניםיש לפרט סוגי אירועים כאמור,  ▪

או הגופים להם ניתנו השירותים ו/יש לפרט מגוון רחב ככל הניתן של החברות  ▪

 המבוקשים.

( 1) 3נספח ב' ל גבילעיל ( ייעשה ע 3.1.5עיף ) ס המציעפירוט הניסיון המקצועי של  ▪

 .במסמכי ההצעה 3לטופס ב'

 3נספח ב' ל גבילעיל ( ייעשה ע 3.1.6) סעיף איש הקשר פירוט הניסיון המקצועי של  ▪

 שלהלן בלבד. במסמכי ההצעה 3( לטופס ב'2)

. אין לחרוג מהמקום המוקצה בטופס לכל פרמטר. כל אירוע יפורט בטופס נפרד ▪

 בכתב יד.לא ייבדקו טפסים אשר ימולאו בהקלדה בלבד. ימולא הטופס 

( וניסיון איש הקשר )סעיף 3.1.5לציין אירועים זהים של ניסיון המציע )סעיף  ניתן ▪

3.1.6).  
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, ניתן מכרזלמסמכי ה 3.1.6 -ו 3.1.5בסעיפים לצורך קבלת ניקוד איכות כמפורט  ▪

 **עונים על הגדרת "אירועים"מעבר לנדרש בתנאי הסף, ובלבד כי  לפרט אירועים

 גם בדרישות השוני בין אירוע לאירוע, כאמור לעיל.  , ועומדיםכמפורט לעיל
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 הכנת ההצעות והגשתן – 4פרק  .4

 כללי 4.1

)להלן:  ההצעה תורכב מכלל המסמכים המפורטים להלן - מבנה ההצעה שתוגש 4.5.1

 :("ההצעה"

  לעיל. 1.3כמפורט בסעיף  – מסמכי המכרז (א)

( )לרבות, 1.3.2בסעיף  מפורטכ) במסמכי המכרז חלק ב'–המלא  עהטופס הגשת ההצ (ב)

 כל המסמכים שעל המציע לצרף להצעה כמפורט בטופס(.

 (.3)4.6.4חלק ג' במסמכי המכרז כשהוא חתום כמפורט בסעיף  – הסכם ההתקשרות (ג)

ובהתאם להוראות כל דין  המכרזההצעות למכרז תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי  4.5.2

קבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך קף מעת לעת. המציעים ייחשבו כמי ששיהיה בתו

השתתפות במכרז והגשת ההצעות. בכל מקרה בו הצעה לא מילאה אחר דרישה של תנאי 

 :המכרז, ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדימתנאי 

 אוותית; רישה אם לדעתה מדובר בדרישה לא מהלהתעלם מאי מילוי הד 4.1.2.1

לפנות אל המציעים, או למי מהם, בבקשות הבהרה ו/או בבקשה לקבלת  4.1.2.2

נתונים ו/או מסמכים נוספים, בכל פעם כפי שתמצא לנכון, בהתאם לתנאי 

 אומכרז זה; 

  לפסול את ההצעה. 4.1.2.3

מתוכם מסמך  יודגש, כי על כל מציע להגיש את מסמכי המכרז בשלמותם, מבלי להוציא 4.5.3

לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים  מציע אסורכמו כן, לזה או אחר. 

בהזמנה על נספחיה. כל שינוי שיעשה על ידי המציע בהזמנה על נספחיה, בתנאי ההסכם 

ובנספחיו ו/או כל הסתייגות אחרת של המציע בגוף ההזמנה, או במסמך נפרד, או בכל 

 גרום לפסילת ההצעהדרך אחרת, עלולים ל

 א חייבת, לפסול הצעה כלשהי הכוללת, שינוי, תיקון,הא רשאית, אך לועדת המכרזים ת 4.5.4

 השמטה, הסתייגות וכיו"ב, ביחס למסמכי המכרז. הוספה,

על המציעים להתייחס בהצעותיהם לכל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי המכרז  4.5.5

 ולצרף להן את כל המסמכים הנדרשים לפיהם.

שובה אחרת מלא ומסודר ולא על דרך הפנייה לת ציע יענה לכל שאלה או דרישה באופןהמ 4.5.6

 )גם אם לכאורה השאלות, הדרישות או התשובות זהות(.

 שפת ההצעה 4.2

ההצעה על כל צרופותיה, ההודעות והבקשות להבהרות הנוגעות להליך המכרז, תהיינה בשפה 

 העברית. 
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 שיש להגיש מספר העותקים של ההצעה 4.3

 המציע על. (USB/CDטלי )יק אחד דיגמקורי ועותבעותק אחד ל המציע להגיש את הצעתו ע

 .בשלמותה מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר

 הצעה מלאה 4.4

ההצעה תשובותיו של המציע לשאלות ולפרטים שבטופס ההצעה ימולאו על גבי טופס  4.4.1

 עצמו.

 בעט עם דיו בצבע כחול. למלא יש – פרטים אותם נדרש המציע למלא בכתב יד 4.4.2

ח.פ., ע.מ.(, בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום זהה )א כי המספר המעל המציע לווד 4.4.3

ם במע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה ברשם החברות )בתעודת ההתאגדות(, רישו

)אישור על ניהול ספרים( יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה של המציע, 

  כות לכך.יצרף המציע אישור ו/או הסבר מטעם הרשויות המוסמ

 הצעה חתומה 4.5

, וכל תיקון, עדכון להלן 4.6כמפורט בסעיף והנספחים הנדרשים כל מסמכי המכרז  4.5.7

 כמפורט להלן:בעט עם דיו בצבע כחול, יהיו חתומים שיפורסם באתר ענבל  והבהרה

כל עמוד במסמכי המכרז בו לו צוין בדפוס מקום החתימה )היינו, אין מקום בו נדרש   4.5.8

ייחתם בחותמת המציע ובצירוף ראשי התיבות של מורשה פן מפורש( המציע לחתום באו

 החתימה מטעמו.

החתימה יכללו את האותיות הראשונות של השם הפרטי ושל ראשי התיבות של מורשה  4.5.9

שם המשפחה )למשל: אם שם הפרטי ושם המשפחה של מורשה החתימה הוא דרור סעדון 

 ייחתמו בראשי תיבות ד.ס(.

מקום החתימה, ייחתם בחותמת המציע בצירוף  כרז בו צוין בדפוסכל עמוד במסמכי המ 4.5.10

 החתימה. חתימה של המציע בחתימה מלאה של מורשה 

יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון החברה  –אם המציע הוא תאגיד או שותפות רשומה  4.5.11

 .או בהסכם השותפות בצירוף חותמת התאגיד

 אופן הגשת ההצעה 4.6

 :המפורט להלן יוגשו באופן כלל מסמכי ההצעה 4.6.1

וחצי , רווח שורה 12, גודל גופן DAVID, גופן A4כל מסמכי ההצעה יוגשו בגודל דף ניר  4.6.2

(1.5.) 

מכרז "על גבי הקלסר והמעטפה שיוגשו, יצוינו בדפוס באופן ברור שם המכרז ומספרו  4.6.3

מס'  מסגרת פומבי למתן שירותי ארגון והפקת אירועים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

25/2018". 
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 מסמכי ההצעה יוגשו בקלסר עם חוצצים, על פי הפירוט שלהלן: 4.6.4

  ההצעה טופס הגשת – 1 מס' חוצץ (1)

 תצהיר פרטים כלליים של המציע – 1טופס ב'

 תצהיר בדבר המציע – 2טופס ב'

 תצהיר בדבר ניסיון מקצועי של המציע ואיש הקשר – 3טופס ב'

 פירוט ניסיון מקצועי של המציע –( 1) 3נספח ב' 

 פירוט ניסיון מקצועי של איש הקשר –( 2) 3נספח ב' 

 כתב התחייבות – 4טופס ב'

 התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים – 5טופס ב'

 תצהיר המציע על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 6טופס ב'

 התחייבות להימנע מניגוד עניינים – 7טופס ב'

 התחייבות שמירה על סודיות – 8טופס ב'

  תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות - 9טופס ב'

 בקשה למניעת חשיפת חלקים חסויים בהצעתי – 10טופס ב'

 ים נוספים:אסמכתאות ומסמכ - 2חוצץ  (2)

עדכון  ,וכל תיקוןוכל  לעיל 1.3בסעיף  1מסמכי המכרז כמפורט בפרק  .א

)כל מסמכי המכרז וכל תיקון, עדכון והבהרה  והבהרה שיפורסם באתר ענבל

במציע רשי החתימה ורפו כשהם חתומים בכל עמוד בראשי תיבות של מויצ

 .וחותמת המציע(

תעודת התאגדות מאושרת בידי רשם החברות או עו"ד  – מסמכי התאגדות .ב

 .המציע, נסח עדכני של התאגיד מרשם החברות ו/או השותפויות, לפי העניין

מות, שעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשו - ניהול ספרים .ג

 –ערך מוסף תשל"ו  על פי חוק מסהמציע לנהל על פי פקודת מס הכנסה ו

1975 . 

אישור בתוקף על ניכוי מס במקור )באם רלוונטי( וכי המציע נוהג  - ניכוי מס .ד

לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן 

 .1975-מס על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 ת על נספחיומסגרההסכם  – 3ס' ץ מחוצ (3)
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א' לפרק ב' על המציע להגיש את הסכם המסגרת חתום כדין כמשמעותו בסימן 

שכל עמוד בהסכם ונספחיו חתום – 1971-לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א

בראשי תיבות של מורשה/מורשי החתימה במציע ובצירוף חתימה של המציע 

ציע וחתימה מלאה של מורשה/מורשי ועמוד האחרון להסכם בחותמת המ

 החתימה. 

 עותק דיגיטלי של ההצעה  – 4חוצץ מס'  (4)

( 3)4.6.4 –( 1)4.6.4מסמכי ההצעה כמפורט בסעיף י שיכיל את כל עותק דיגיטל

  ויכלול את התיקיות המפורטות להלן:

 .טופס ההצעה – 1תיקיה מס' 

 אסמכתאות ומסמכים נוספים. – 2תיקיה מס' 

 .הסכם המסגרת על נספחיו – 3תיקיה מס' 

 בחינת ההצעות – 5פרק  .5

והכל בהתאם  ותקבע את זהות המציעים הזוכים, שהוגשו במכרז המזמינה תבחן את ההצעות 5.1

 שלבים המפורטים להלן:ל

 תנאי סף, אמות מידה והתרשמות כללית: -שלב מיון ראשוני  - 1שלב מס'  5.1.1

יקה באם הוגשו כל בחינת ההצעה שהוגשה ובד –בדיקת ההצעה: א' 1שלב  .א

 ם שנדרשו על פי מסמכי ההזמנה.המסמכי

 במידת הצורך תבצע המזמינה פניה בדרישה להשלמות. – השלמות: ב' 1שלב  .ב

בחינת עמידת ההצעה בתנאי הסף. רק מציע  – בדיקת עמידה בתנאי הסףג':  1שלב  .ג

והגיש את כל המסמכים  זמסמכי המכראשר הצעתו עמדה בתנאי הסף המפורטים ב

 '.ד 1יעבור לשלב )אם בעת הגשת ההצעה ואם בשלב ההשלמות( מלואם ב

תיבדקנה  ההצעותבשלב זה  – ניקוד איכות ההצעה על פי אמות המידה :'ד 1שלב  .ד

של בהתאם לפרמטרים המפורטים בטבלה סיס הנתונים שיוצגו בהן, ותנוקדנה על ב

 דות. נקו 60לי אפשרי בשלב זה להלן. סה"כ ניקוד מקסימאמות המידה 

 40על המציע לצבור לפחות  שלב הראיונות וההמלצות 2לשלב מס' על מנת לעבור 

 בשלב זה. נקודות האפשרויות 60נקודות מתוך 

יינתן על  עבור שלב זה איכותהמתן ניקוד  - מידה עבור איכות ההצעהטבלת אמות ה

 אמות המידה המפורטות להלן:פי 

 

 



 סח מעודכן"נו"
 25/2018 מכרז

 
 
 

  18עמוד | 
 

 ניקוד מקסימאלי מידהאמת  מס'

 ףבסעישרוע נוסף מעבר לנדרש בתנאי הסף כל איבגין  .1
 12, עד למקסימום של נקודות 2יינתנו , לעיל 3.1.5

 .אירועים נוספים שינוקדו

 נקודות 24

 עבור כל שנת ניסיון נוספת של המציע מעבר לנדרש .2
, עד 1תינתן נקודה  לעיל, 3.1.4 בתנאי הסף בסעיף

 .שנים נוספות 8למקסימום של 

 נקודות 8

עבור כל שנת ניסיון נוספת של איש הקשר מעבר  .3
 1תינתן נקודה , לעיל 3.1.7בסעיף בתנאי הסף לנדרש 

 .שנות ניסיון נוספות 8עד למקסימום של 

 נקודות 8

 20עבור איכות עבודות קודמות של המציע יינתנו עד  .4
 נקודות.

פרמטר זה יינתן בין היתר על פי הניקוד עבור 
 :הקריטריונים הבאים

 מיקום האירוע; -

 מגוון הספקים שנטלו חלק באירוע; -

 מורכבות הליך ההפקה; -

 גיוון הפעילויות בין האירועים השונים; -

התאמת האירוע לשכבות גיל שונות בהתאם  -
 לאופי החברה;

 התרשמות כללית. -

 נקודות 20

 

 נקודות( 40) הניקוד המינימלי הנדרש בשלב זהבלו את יקמציעים שלא כאמור, 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמינה שומרת  הם לא יידונו עוד.והצעותי ייפסלו,

לעצמה את הזכות לשנות את ציון הסף האמור בכל מקרה כפי שתמצא לנכון, בין 

 היתר במקרים בהם מספר  המציעים שעלה לשלב הראיונות גבוה או נמוך מדי.

 שלב הראיונות וההמלצות: – 2ס' שלב מ 5.1.2

איון מודל של אירוע יהלך הרזה יתבקשו להציג במ מציעים אשר עלו לשלב .א

"השתלמות/גיבוש חברה", בן יומיים רצופים לעובדי החברה הכולל לינה ופעילות 

' אנספח מצ"ב כ –קיימה בעבר המזמינה שגיבוש על בסיס הדוגמאות לאירועים 

 .מסמכי המכרזל

שי חות שני אנקשר עם לפ המזמינהלאחר הריאיון יתקיים שלב ההמלצות בו תיצור  .ב

 ציין בנספח התצהירים כפי שהמזמינה תמצא לנכון. קשר אשר המציע
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מתן ניקוד עבור שלב זה יינתן  - טבלת אמות המידה עבור הראיונות וההמלצות

 המפורטות בטבלה שלהלן: אמות המידהבהתאם ל

 

ניקוד  אמת מידה מס'
 מקסימלי

ש ראיון אישי עם נותני השירותים במציע לרבות אי .1

למזמינה מטעם המציע )על כל נותני הקשר המוצע 

השירותים כאמור להגיש לריאיון באופן אישי(. 

הניקוד בריאיון יתבסס בין היתר על הקריטריונים 

 הבאים:

 התרשמות אישית מנותני השירותים; -

 בקיאות מקצועית; -

דוגמא ליצירת אירוע חברה אשר יבחן לפי  -

"ז, קריטריונים של מקוריות, יעילות, לו

ניצול המשאבים הכספיים באופן מיטבי 

 ומתן מענה הולם לצרכי החברה; 

ניסיון עבר רלוונטי דומה לנדרש ע"י  -

 המזמינה;

 זמינות; -

 יחסי אנוש. -

 נקודות 25

המציע חוות דעת ממליצים אשר שכרו את שירותי  .2

ו/או קיבלו ממנו שירותים שונים בעלי אופי דומה 

ה. המזמינה לאלה הנדרשים במסגרת הליך ז

תתקשר לקבל חוות דעת ממליצים מתוך רשימת 

התצהירים.  אנשי הקשר שציין המציע בנספח

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל 

 גורם אחר אשר ציין המציע בהצעתו.

את הזכות, במידה ויש לה המזמינה שומרת לעצמה 

הכרות מקצועית קודמת עם המציע, לנקד בסעיף 

הידע שלה ועל סמך הניסיון בעבודה זה גם על סמך 

 שלה מול המציע בלבד.

 נקודות 15
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  בחירת מציעים זוכים במכרז: 3שלב מס'  5.1.3

ניקוד ) 2בתום שלב מס'  האיכות הגבוה ביותר בעלי ציון ,מציעיםשלושה עד בחירה של 

רז במכ , יוכרזו כזוכים(2יחד עם הניקוד משלב מס'  1הניקוד משלב מס'  סכימה של -סופי 

 . מסגרת ויצורפו למאגר ספקי המסגרת בנושא הפקת אירועיםה

 

  שליחת הודעה על תוצאות המכרז )הודעת זכיה/דחיה( לכלל המציעים :4שלב מס'  5.1.4

 המציעים על תוצאות המכרז.שליחת הודעה לכלל 

 השיטה – 6פרק  .6

 ("הדרכהה" )להלן:המזמינה הדרכה במשרדי  :1שלב  6.1

הניתן הפעילות הנדרשת לביצוע עבור רטת ובהירה ככל תוצג בצורה מפו ההדרכהשלב ב 6.1.1

ספק בין להמזמינה תיאום ציפיות מוקדם בין צורך הבנה ונועד ל . שלב זההמזמינה

 ועלות.המסגרת בהיבטי תוכן 

"זימון )להלן:  ספקי המסגרת יזומנו להדרכה אצל המנהלת המקצועית במשרדי ענבל 6.1.2

ואיש הקשר ספק המסגרת ובת דוא"ל של הזימון להדרכה יעשה בכתב לכת (.להדרכה"

  .כפי שצוינו במסמכי ההצעה שהגיש מטעמו

לת שעות מקב 48תוך  מחויב קיבל זימון להדרכהאשר איש הקשר של כל ספק מסגרת  6.1.3

 )לכתובת דוא"ל ממנה נשלח הזימון(. במייל חוזר לאשרהזימון 

להגיע פק( מחויב איש הקשר בעצמו )ולא נציג מטעמו ו/או נציג אחר של הסיובהר,  6.1.4

 להדרכה במשרדי ענבל. 

באם איש הקשר אינו יכול להגיע להדרכה במועד שנקבע בזימון להדרכה עליו לציין זאת  6.1.5

הזימון וליצור קשר טלפוני עם המנהלת המקצועית בענבל  במייל חוזר למייל ממנו נשלח

 . ("להדרכה "מועד חדש)להלן:  מועד חדש להדרכהולתאם 

( נציגים 2איש קשר רשאי לצרף אליו להדרכה שני ). הקשר והוא בלבד להדרכה יגיע איש 6.1.6

 וקיבלובלבד שהגיש בקשה בכתב )באמצעות דוא"ל( , נוספים של ספק המסגרת לכל היותר

 .מזמינהשל המנהלת המקצועית ב את אישורה בכתב

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע, עבור כל פניה פרטנית, כי ההדרכה תיעשה  6.1.7

 שותף לכל ספקי המסגרת או באופן נפרד. במ

ללי פרטי ומאפייני יוצגו באופן כ . בהדרכההמנהלת המקצועית ההדרכה תתבצע על ידי 6.1.8

ם לצורך אספקת השירותים המבוקשים. כמו כן, יוצגו באופן ספציפי יהרלוונטימזמינה ה

 ההמזמינ על ידי הפעילות המבוקשתביצוע וקיום ההכרחיים להמאפיינים יותר הפרטים ו

 ובניהם: נשוא פניה פרטנית ספציפית
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לפעילות, ועל הזוכה יהיה לעמוד מקסימלי סכום תקציבי ב תנקובהמזמינה  - תקציב .א

  ;בסכום התקציבי שיינתן

 ;תאריכי הפעילותאופציות ל .ב

 ;מספר ימים ולינות נדרשים .ג

 ;מאפייני קהל היעד לביצוע הפעילות: גילים, תחומי עניין .ד

פרידה/ נופש חברה/ השתלמות חברה ו/או כל  נדרש: כנס/ טקס/מרכיבי השירות ה .ה

מועדפים לביקור, מסלולי טיול מועדפים ודרגת קושי, אירוע ייחודי אחר, אתרים 

דרישות ספציפיות עבור נכים ובעלי מוגבלויות, ארוחות שטח, מלווים רפואיים, 

 .וכו' ות הנדרשמאבטחים, דרישות כשרות מיוחדות וכל מרכיב אחר ו/או נוסף לשיר

 מחיר הצעת להגיש יוכל לא ,כאמור הדרכה עברמסגרת שלא  ספקבזאת כי  מובהר .ו

 .הפרטנית הפניה במסגרת

עם  כולל הערכה כספיתשוויוני( באופן )רשאית המזמינה לנהל דיאלוג  ההדרכהבשלב  6.1.9

ספק שיגיש תכנית מיטבית והכל לצורך בנית  –לקבלת הבהרות נדרשות ספקי המסגרת 

 .גרת הצעתו לפניה פרטניתגרת במסהמס

לערוך  שלא, היינוד ,1 שלב את לבצע שלא הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית המזמינה 6.1.10

 . הצעות לקבלת פרטנית בפניה ישירות לפנותאלא  ,הדרכה

 פניה פרטנית לקבלת הצעות - 2שלב  6.2

 כללי 6.2.1

קבלת הצעות מחיר מספקי המסגרת לשירותים  -הפניה הפרטנית מטרת  6.2.1.1

  וקשים לאירועים ספציפיים.המב

פניה פרטנית לקבלת הצעת מחיר תופנה אך ורק לספקי מכרז המסגרת אשר  6.2.1.2

נדרש הדרכה במשרדי ענבל כעברו את הואשר  המסגרתספקי נמצאים במאגר 

 באם שלב זה אכן התקיים. ,לעיל 8.1בסעיף לב ההדרכה המפורט בש

 תיאור שלבי הפניה הפרטנית 6.2.2

 פניה פרטנית –שלב א  .א

כל ספקי המזמינה תפנה בפניה פרטנית ל - רטניתספקים אליהם תופנה הפניה הפ 

 התקיים(. 1)באם שלב  1נכחו בהדרכה המפורטת בשלב אשר מכרז המסגרת 

, ככל תהיה ברורה ואחידה בניסוחה ותכלול פירוט מדויק ואחיד - הפניה הפרטנית 

גיאוגרפי, ום ילות, מיקתאריכי פע)כגון:  מרכיבי השירותים המבוקשים של שניתן,

על ו/או שירותים מועדפים  מספר משתתפים, מקומות לינה, סוג פעילות וכו'(

  .של בתי מלון, מסעדות, אתרים, אמנים, מרצים וכו'(המזמינה 
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המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף תנאי סף נוספים בהם  – תנאי סף נוספים

)לרבות ערבות ביצוע,  פניה הפרטניתיצטרך ספק המסגרת לעמוד במסגרת הצעתו ל

לקבוע  , אך אינה מחויבת,כמו כן המזמינה שומרת לעצמה את הזכותביטוחים וכו'(. 

בפניה הפרטנית אמות מידה איכותיות לצורך ניקוד איכותן של ההצעות הפרטניות 

 שיוגשו. 

 הגשת הצעות לפניה הפרטנית –שלב ב'  .ב

על בסיס הידע והניסיון המקצועי  תמפורטמלאה והצעה יגישו  ספקי המסגרת 

 ההצעה במסגרת ההדרכה שיוצגו ולדרישות לתנאיםלנתונים, בהתאם  שברשותם

המחירים לינה, תאריכים, לו"ז,  לרבותהמוצע, האירוע תכני תכלול מפרט מדויק של 

ספקים שיועסקו על ידו ו/או יעניקו לו שירותים , מי ה פעילות באירועהנדרשים לכל 

צורך ביצוע השירותים המבוקשים עבור המזמינה וכן כל דרישה אחרת לבמסגרת ו

  שיידרש ספק המסגרת לפרט ו/או להציג במסגרת הצעתו.

 ההצעות, בחינה שהוגשו כנדרשקבלת  – 'לב גש .ג

תתפים בפניה הפרטנית. בחינה קבלת הצעות המחיר מספקי מכרז המסגרת המש 

 .מהמציעיםרך בקשת השלמות ודרש ובמידת הצכנ ההצעות שהוגשו באם הוגשו

 בחינת עמידה בתנאי הסף )אם נדרשו( – 'שלב ד .ד

, ככל תבדוק את עמידתם של ספקי מכרז המסגרת והצעתם בתנאי הסף המזמינה 

. רק מציעים שעמדו בתנאי הסף האמורים יעברו לשלב שהיו כאלה בפניה הפרטנית

 הבא.

 ניקוד ההצעות – 'השלב  .ה

אמות המידה  .שנקבעו לאותה פניה פרטנית המידהאמות ניקוד ההצעות על פי 

שייקבעו את זהות ההצעה הזוכה, יכול שיהיו אמות מידה איכותיות ו/או כספיות, 

 הכל בהתאם לשיקול דעתה של המזמינה ועל פי צרכיה בכל אירוע ואירוע. 

 נוספת )אופציונאלי(התמחרות  – 'ושלב  .ו

ן המציעים שמשתתפים ות ביהתמחרהמזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבצע  

ם והכל על פי שיקול יבפניה הפרטנית בין אם בין כל המציעים ו/או בין חלק מהמציע

 דעתה הבלעדי וצרכיה.

 ניקוד לאחר התמחרות –ז' שלב  .ז

 ע.צניקוד ההצעות על פי אמות המידה ולאחר שלב ההתמחרות, ככל שזה יתב

 זכיה/דחיהבחירת זוכה ושליחת הודעות  – 'חשלב  .ח

על ידי ועדת  בחירת המציע הזוכה עמו תתקשר ענבל לביצוע האירוע הספציפי 

  , ושליחת הודעה זכיה/דחיה לכלל המציעים שהשתתפו בפניה הפרטנית.המכרזים
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 במסגרת הפניה הפרטניתיובהר בזאת, כי המזמינה מתייחסת להצעות המחיר שיוגשו  6.2.3

 כולו או חלקו.לשם השוואה ואינה מתחייבת לרכוש את השירות המוצע 

המזמינה אינה מתחייבת למספר והיקף הפקות אירועים ו/או כל שירות אחר, ולמזמינה  6.2.4

 או/ו מציעים מספר ביןשמורה הזכות לבחור מציע אחד או יותר ולפצל את השירותים 

  .המבוקשים השירותים לביצוע אחר ספק בכל לבחור

 פניות פרטניות שלא על פי השיטה 6.3

 על פי השיטהלפנות במקרים מיוחדים בפניות פרטניות שלא  ה את הזכותשומרת לעצמהמזמינה 

 המזמינה.וועדת המכרזים של  בכפוף לאישורה שלוזאת 

 שינוי השיטה 6.4

החברה ועל פי שיקול לעצמה את הזכות לשנות את השיטה מעת לעת לפי צרכי  המזמינה שומרת

שציין המציע במסגרת וא"ל תישלח במייל לד שיטה ששונתההודעה בכתב על דעתה הבלעדי. 

  .תפורסם באתר ענבלו הצעתו

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות, בתום השנה הראשונה להתקשרות 

בין שלושת ספקי המסגרת לבחירת תחרותי ף להחלטתה של ועדת המכרזים, לערוך הליך ובכפו

יתרת התקופה שנותרה משלב זה ועד זה, , שיספק השירותים נשוא מכרז מבניהםבלבד ספק אחד 

, מבלי לערוך פניות )ככל שזו תמומש על ידי המזמינה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי( בהתקשרות

ממש את זכותה הבלעדית ל שלא תהא רשאית המזמינה. במצב כזה, נוספות ליתר הספקים

ים ת עמם תסתי, וההתקשרובהליך התחרותי כאמור זכו שלאלהאריך ההתקשרות עם הספקים 

אמות המידה  , לרבותבהליך התחרותי זה רה של הספקשיטת הבחי. בהתאם להוראות החוזה

 ייקבעו על ידי ועדת המכרזים - ומנגנון התמורה בגין מתן השירותים משלב זה ואילך לבחירתו

בחתימתם על מסמכי ההזמנה, המציעים מצהירים בזאת כי . ויימסרו מראש לספקי המסגרת

ם בזאת על כל טענה ו/או דרישה כלפי בא לידיעתם וכי הם מסכימים לכך וכי הם מוותריהדבר הו

  ענבל בעניין זה.

 התחייבויות המציע – 7 פרק .7

 התחייבות המציע בהגשת הצעתו 7.1

 מתן מהות את הבין לעיל, האמורים הסף תנאי את בחןהגשת ההצעה פירושה כי המציע  7.1.1

 מלוא את קיבל הצעתו, את הגיש ובטרם ,תנאיה לכל הסכים ,המבוקשים השירותים

 כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך והעובדות, הפרטים הנתונים, כל את בדק האפשרי, המידע

 .נספחיה על ההזמנה במסמכי הכלול כלשהו תנאי ו/או פרט הבין לא ו/או ידע לא כי טענה

 בותרל ,הנספחי על זמנההה תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת 7.1.2

 .תוספת ו/או שינוי בלא והכול המסגרת הסכם

 חובת דיווח של המציע לגבי שינויים ו/או עדכונים במציע 7.2
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 ו/או הצהרותיו ו/או מהתחייבויותיו באלו שיחול שינוי בכל המזמינה את לעדכן מחויב המציע

 יכיבהל שהגיש הפרטניות ההצעות בתנאי לרבות ,נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש הנתונים

 השלכות לו להיות שיכולות מציעב שינוי כל ו/או מציעל הנוגע פרט כל זה ובכלל השונים, התיחור

 זו הזמנה במסגרת הסף מתנאי באחד עמידה באי שינוי זה ובכלל המבוקשים השירותים מתן לגבי

 שינוי לגבי מהמציע בכתב הודעה קבלת לאחר .מכוחה שייערכו הפרטניות מהפניות באיזה ו/או

 של אפשרות מתן זה ובכלל לפעול כיצד להחליט יהבלעד הדעת שיקול יהיה למזמינה לעיל, אמורכ

 .מהמציע השירותים קבלת הפסקת

 שמירת סודיות 7.3

 ללא זה. הליך ביצוע עקב אליהם גענהשת ידיעות בסוד לשמור מתחייבים מטעמו מי ו/או מציע

 מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור הידיע כל מטעמו מי ו/או המציע ימסרו לא ענבל מהנהלת הרשאה

 העונשין, לחוק 119 -ו 118 סעיפים הוראות מטעמו מי ו/או המציע על חולוי זה, לעניין לקבלה.

 . 1977 -תשל"ז 

 עובדי המציע 7.4

 ידי על ומועסקים עובדים הינם זה, מכרז ביצוע לצרכי מועסקיוו עובדיו כל כי מתחייב המציע

 אינם ו/או המזמינה של מועסקים ינםא מקרה ובכל לאו, אם יןוב ישיר באופן אם בין ,מציעה

 הסר למען .חוק מכל כמתחייב ההעסקה חוקי כל עפ"י פועל המציע כיו המזמינה ידי על מועסקים

 יהיו ולא אין מטעמו המשנה קבלני ו/או עובדיו ו/או המציע לבין המזמינה בין כי בזאת מובהר ספק

 .שהוא ופןוא צורה בשום מעביד עובד יחסי

 אחריות המציע כלפי המועסקים על ידו 7.5

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

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

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

  .ענבל של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן המציע

 איסור הסבת זכויות 7.6

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

 .ענבל של ומראש בכתב הסכמה ללא חלקן, או כולן זה, מכרז תנאי לפי

 אמינות פרטי ההצעה 7.7

 המציע ומלאים. אמתיים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים הנתונים, כלל כי מתחייב המציע

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

 לאלתר. הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים

 כי ההזמנהאיסור הפצת מסמ 7.8
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 הצעתו, הגשת לשם למציע נמסרים והם המזמינה של הבלעדי שהרכו הינם ההזמנה מסמכי כל

 בהם להשתמש או בהם לעיין לאחר לאפשר לאחר, להעבירם לצלמם, להעתיקם, רשאי אינו והמציע

  כלשהי. אחרת למטרה

 ביטוח 7.9

 ענבל ולטובת לטובתו בזה, המפורטים הביטוחים כל את מורשה מבטח אצל לרכוש מתחייב הספק

 כאשר הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את כוללים כשהם לענבל ולהציגם מ"בע לביטוח חברה

  ת לא יפחתו מהמצוין להלן:האחריו גבולות

 ביטוח חבות מעבידים

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת  .א

 ;ישראל והשטחים המוחזקים

 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנת ביטוח.  5,000,000 -גבול האחריות לא יפחתו מסך  .ב

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה  .ג

 ויחשב כמעבידם.

הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ היה ונטען לעניין קרות  .ד

 ה כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי ומועסקי הספק.ודתאונת עב

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .א

 גוף ורכוש בגין כל פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 דולר ארה"ב. 5,000,000יפחת מ  לאגבול האחריות למקרה ולשנה   .ב

 .Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

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

 משנה ועובדיהם.

 .שיעובדי ענבל, משתתפים, אורחים, מוזמנים, מרצים ואמנים,  כולל רכושם ייחשבו צד שלי .ה

 כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה .ו

   יבוטל;

הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל  שייחשבו אחראים  .ז

 למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 ביטוח אחריות מקצועית
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ח אחריות מקצועית בכל הקשור למתן שירותי צועית בביטואחריותו המקהספק יבטח את  .א

ארגון והפקת אירועים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ , שתיזום ענבל חברה לביטוח מעת 

 .לעת כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים

 דולר ארה"ב.  500,000גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ   .ב

 בות הבאות:לול את ההרחסה יורחב לכהכיסוי על פי הפולי .ג

 אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד ענבל חברה לביטוח בע"מ. •

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  •

הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או  .ד

 מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 ביטוח רכוש

 האירועים קיום לצורך הכנס באתרי וימצא יותקן יובא, אשר אחר רכוש וכל וד,הצי את חיבט הספק

   ערכם. ובמלוא לגביו למקובל בהתאם הסיכונים כל או מורחב אש בביטוח הכנס/האירוע במסגרת

 ויכלול הרכוש ישוכר/ בעלי ידי על מבוטח יהיה שלו שאינו אחר רכוש וכל הציוד, כי ידאג לחילופין

 שיבוב כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ. ה זכות על ויתור סעיף

 ביטוח נוספים

                    לגבי: ויוודא ידאג הספק

למפעילי מקומות קיום האירועים/הכנסים יהיה  - מקום/מקומות קיום הכנסים/האירועים .א

ב דולר ארה" 5,000,000שלישי בגבול אחריות שאינו פחות מסך  ביטוח אחריות כלפי צד

וחים יורחבו לכלול סעיף ויתור למקרה ולתקופה,  וכן ביטוח רכוש למבנים ותכולתם. הביט

 על זכות השיבוב כלפי  ענבל חברה לביטוח בע"מ ועובדיהם. 

קיומם של ביטוחים מתאימים לגבי ציוד וכל רכוש אחר  –לי מקצוע, ספקים, קבלני משנה בע .ב

ים וכן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי אשר יעשו בהם שימוש במקומות האירועים/הכנס

עם כלי רכב גם ביטוחי כלי  וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם.  כאשר הפעילות משולבת

 רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. רכב  הכוללים ביטוח חובה,

מפעילי הפעילויות בתחום יציגו ביטוח אחריות כלפי צד  -מפעילי פעילות ספורט אתגרי  .ג

דולר ארה"ב, הכולל ביטול חריג אחריות  2,500,000ל  אחריות שאינו  פחות מסך שלישי  בגבו

 מקצועית.

 כללי

  הבאים: התנאים יכללו מהספק הנדרשות הביטוח פוליסות בכל
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בכפוף להרחבי ענבל חברה לביטוח בע"מ, לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים:  .1

 השיפוי כמפורט לעיל.

דים לא יהיה להם כל תוקף לא אם טול הביטוח  ע"י אחד הצדבכל מקרה של צמצום או בי .2

יום לפחות במכתב רשום לחשב ענבל חברה לביטוח  60ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 בע"מ.

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

ים ומוזמנים,  ובלבד שהוויתור לביטוח בע"מ ועבדיהם, מרצים, אומנים, משתתפים, אורח

 נזק מתוך כוונת זדון.לא יחול לטובת אדם  שגרם ל

עבור כל הפוליסות ולמילוי הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח  .4

 כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 עדית על הספק.ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בל .5

תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי  לא יפחתו מהמקובל על  .6

 פי תנאי  "פוליסות נוסח ביט".

עיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר כל ס .7

הינו בחזקת ביטוח  קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ והביטוח

 ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

 ביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי, ככל שקיים בפוליסות .8

הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על ביצוע העתקי פוליסות  ▪

הביטוחים יומצאו על ידי הספק לענבל חברה לביטוח בע"מ עד למועד חתימת 

 שבועיים לפחות לפני ביצוע הכנס.  החוזה/

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בע"מ להחזיק  ▪

הספק  מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על כל עוד   בתוקף את פוליסות הביטוח.

 . ההסכם עם  ענבל חברה לביטוח בע"מ בתוקף

הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים  ▪

ם בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור הכיסוי ה

מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את או  ענבל חברה לביטוח בע"מ

חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף 

 , וגבולות  האחריות בהתאם לכך.הכיסויים

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל  ▪

ן לפרש את האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע"מ על כל דין ועל פי החוזה ואי

  סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי  חוזה זה.
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 תנאים כלליים – 8פרק  .8

 על תוצאות ההליךעה הוד 8.1

 הדואר בכתובת או בהצעה, כמצוין כתובתו, פי על מציע לכל בכתב יימסרו ההליך תוצאות על הודעה 

 לכל תוקף כל יהיה לא כי בזה, מובהר  ספק להסרת להזמנה. א' בנספח מציעה שציין האלקטרוני

 נמסרה אם אלא שהיא, צורה בכל המזמינה את תחייב לא והיא ההזמנה, תוצאות בדבר הודעה

 אם אלא שהוא, אופן בכל המזמינה את יחייב לא המסגרת הסכם זה. סעיף הוראות פי על בכתב

 .ידיה על נחתם

 

 וזכות עיוןסוד מסחרי  8.2

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד  8.2.1

ים העלולים לחשוף מקצועי שלו בתוספת הסבר מפורט. מציע שלא יציין בהצעתו חלק

סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו מסכים לכך כי במקרה שענבל תתבקש להציג את 

את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא ההצעה הזוכה, תהא ענבל רשאית להעביר 

 זכו. 

מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו/או מקצועיים יהא מנוע  8.2.2

ם אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם מלדרוש חשיפת חלקי

יתן כל ה של ועדת המכרזים על פי דין לככאלה. מובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכות

  החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.

 מסגרתתנאים מקדמיים לכניסתו לתוקף של הסכם ה 8.3

 החתימה מורשי באמצעות, המזמינה חתימת לאחר רק תהא קףלתו ההסכם כניסת כי ובהרי

 . וכנדרש בזמן, הזוכה המציע ידי על כאמור האישורים והמצאת ההסכם על, שלה

 התחייבות של קיומה או תקציב המצאות הינו פרטנית התקשרות לכל נוסף מקדים תנאי, כן כמו

ישור קיום ביטוחי לפניה חברה לטובת מתן השירותים המבוקשים והמצאת אה של תקציבית

  .יע הזוכההפרטנית על ידי המצ

 הדין החל 8.4

 ,דין לכל בהתאם ותוגשנה תערכנה ההצעות .לעת מעת כנוסחם ,ישראל מדינת לדיני כפוף זה מכרז 

 .ההצעות והגשת במכרז השתתפות לצורך מתאים משפטי ייעוץ שקיבלו כמי ייחשבו והמציעים

 סמכות שיפוט 8.5

 מהליך הנובעת תביעה בכל או ,זה למכרז הנוגעים ולעניינים לנושאים שורקה בכל השיפוט סמכות

 .יפו -  אביב תל באזור או/ו המרכז באזור המוסמכים המשפט בבתי תהיה ,זה הליך ניהול

  



 סח מעודכן"נו"
 25/2018 מכרז

 
 
 

  29עמוד | 
 

 

 מסמכי הגשת ההצעה - 'חלק ב

 תצהיר פרטים כללים של המציע - 1טופס ב'

 

מ. ________מורשה חתימה ב ____________ ח.פ./ע.אני הח"מ מר/גב' ______________ ת.ז. ______

ומוסמך להגיש מטעמו הצעה במסגרת מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי  ("המציע"_____________ )להלן: 

ו/או "המכרז" : )להלן ובהתאמה 25/2018ארגון והפקת אירועים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ, הליך מס': 

(, לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ונספחיו, מצהיר בזה "ענבל"ו/או "המזמינה"  ;-ו"ההליך" 

 כדלהלן:

 

 פרטי התקשרות של המציע: .1

 _________________________________ ____המציע: ________________ שם 1.1

 ________________________________________מספר רישום )ח.פ., ע.מ.(:  1.2

 : מען המציע 1.3

 , עיר:____________, מיקוד:_______, ת.ד.:______________רחוב ומס' בית: 

_______ 

 _______ ____: ________מספר טלפון 1.4

 : ____________________   פקס פרמס 1.5

 ___________________דוא"ל: _______________כתובת  1.6

 זה הודעות ותכתובת מהמזמינה לרבות הודעות זכיה/דחיה בכל הנוגע להליךלתשומת ליבכם, 

  .לעיל( 1.6ולמתן השירותים המבוקשים יישלחו לכתובת דוא"ל של המציע )סעיף 

 פרטי איש הקשר במציע: .2

 ______________________פרטי:_________, שם משפחה: שם 2.1

 מס' ת.ז.:_________________ 2.2

 :_____________________איש הקשר במציע תפקיד 2.3

 ___מספר טלפון:___________________________ 2.4

 _______________________________פר נייד:סמ 2.5
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 ___________________________________: כתובת דוא"ל 2.6

 

 מציע:מטעם ההחתימה י מורש .3

שורות בטבלה בהתאם  להוסיף/להסיר . ניתןמטעם המציע יפורטו מורשי החתימה לןבטבלה שלה

 לצורך.

 חתימה תפקיד מס' ת.ז. שם +שם משפחה

    

    

 מציע: פרופיל ה .4

הסבר כללי על המציע, ניסיון המציע, היקף השירותים שמספק מציע )יש לתאר את פעילות ה

 :( וכו'()שותפים, שכירים, צוות אדמיניסטרטיבי במציעהיקף כוח האדם  המציע,

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

  :החתום על באתי ולראיה

    

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז המצהירשם מלא של  תאריך

 

 אישור

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

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

ני את נכונות התצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

 דלעיל וחתם עליו. 
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______________ 

  חותמת+  חתימה
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 תצהיר בדבר המציע - 2טופס ב'

 

 אני הח"מ מר/גב' ______________ ת.ז. ______________מורשה חתימה ב ____________ ח.פ./ע.מ.

( ומוסמך להגיש מטעמו הצעה במסגרת מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי "המציע"_____________ )להלן: 

ו/או "המכרז" : )להלן ובהתאמה 25/2018ארגון והפקת אירועים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ, הליך מס': 

ונספחיו, מצהיר בזה  (, לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז"ענבל"ו/או "המזמינה"  ;-ו"ההליך" 

 כדלהלן:

 

הנני מצהיר כי המציע וכל מי שיעסוק מטעמו בביצוע השירותים המבוקשים, לא נמצא במועד הגשת ההצעה  .1

 השירותים ביצוע עם ינים אישי או מוסדי בקשרולא ימצא לכל אורך תקופת ההתקשרות במצב של ניגוד עני

תקופת ההתקשרות ולאחריה כמפורט בכתב הסודיות  המבוקשים ואני מתחייב לשמור על סודיות במשך כל

 ו/או בסעיפי הסודיות בהזמנה להציע הצעות, בתצהירים, בהסכם ולפי כל דין. 

ח האדם הדרוש והכלים, הידע וכ י המציע כלמצהיר כי המציע עוסק בארגון והפקת אירועים, כי יש ביד הנני .2

 בכדי לספק את השירותים המבוקשים במלואם.

אחרת כל התאגדות  ו/או הינו חברה בע"מ ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומהציע יר כי המהנני מצה .3

 ., על פי כל דיןמותרת ורשומה

 ההתאגדות(.*מצ"ב מסמכי ההתאגדות לעיונכם )יש לצרף את מסמכי 

מבוקשים הנני מצהיר כי המציע מחזיק בכל רישיון ו/או היתר הנדרשים לו על פי דין לצורך מתן השירותים ה .4

 מצ"ב העתק של רישיון עסק למתן השירותים, בתוקף במועד הגשת ההצעה.  ., לרבות רישיון עסקבהליך זה

 חוק": להלן) 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כנדרש האישורים הנני מצהיר כי המציע בעל .5

 הל את פנקסינהמציע מ כי דיםהמעי, מס מיועץ או חשבון מרואה, שומה מפקיד( "ציבוריים גופים עסקאות

הג לדווח והחשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם ונ

 למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס  ערך מוסף.ו ולדווח ילפקיד השומה על הכנסות

 *מצ"ב אישורים כנדרש לעיונכם )יש לצרף האישורים(. 

 

 
 :החתום על באתי יהראול

    

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז שם מלא של המצהיר תאריך
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 אישור

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

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

ני את נכונות התצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

 דלעיל וחתם עליו. 

 

______________ 

 חותמת+  חתימה

  



 סח מעודכן"נו"
 25/2018 מכרז

 
 
 

  34עמוד | 
 

 ניסיון מקצועי של המציע ואיש הקשרבדבר תצהיר  -3טופס ב'

 

____מורשה חתימה ב ____________ ח.פ./ע.מ. אני הח"מ מר/גב' ______________ ת.ז. __________

( ומוסמך להגיש מטעמו הצעה במסגרת מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי "המציע"________ )להלן: _____

ו/או "המכרז" : )להלן ובהתאמה 25/2018ארגון והפקת אירועים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ, הליך מס': 

(, לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ונספחיו, מצהיר בזה ל""ענבו/או "המזמינה"  ;-ו"ההליך" 

 כדלהלן:

 ניסיון מקצועי של המציע .1

הינו בעל ניסיון בארגון וייזום של מנכ"ל במציע הבעלים ו/או הו/או הנני מצהיר כי המציע  1.1

עובדים  150או גופים המעסיקים דרך קבע לפחות ו/שונים בחברות  ( אירועים8) שמונהלפחות 

 במצטבר. ,השנים האחרונות( 3) שלושבוזאת 

 ."פירוט ניסיון המקצועי של המציע"( 1)3בנספח ב'לעיל מפורט  1.1ניסיון כאמור בסעיף  1.2

 קצועי של איש הקשר מניסיון  .2

עמוד י , אשר יספק את השירותים בפועל ואשרהנני מצהיר כי איש הקשר המוצע על ידי המציע 2.1

( אירועים 5) חמישההינו בעל ניסיון בהפקה של לפחות  ,בקשר ישיר עם המנהלת המקצועית

 .  שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בשנתיים האחרונות

 ".פירוט ניסיון מקצועי של איש הקשר" (2)3ב' לעיל מפורט בנספח 2.1ניסיון כאמור בסעיף  2.2

 לעיל(: 2-ו 1ל המציע ושל איש הקשר )סעיפים הנחיות לפירוט הניסיון המקצועי ש –כללי  .3

 יש לפרט סוגי אירועים שונים ככל הניתן. ▪

 או הגופים להם ניתנו השירותים המבוקשים.ו/הניתן של החברות  יש לפרט מגוון רחב ככל ▪

 שלהלן בלבד. 1טופס מס'  ל גבילעיל ( ייעשה ע 1) סעיף  המציעפירוט הניסיון המקצועי של  ▪

 שלהלן בלבד. 2טופס מס'  ל גביע ייעשה לעיל ( 2) סעיף איש הקשר פירוט הניסיון המקצועי של  ▪

הטופס ימולא . אין לחרוג מהמקום המוקצה בטופס לכל פרמטר. כל אירוע יפורט בטופס נפרד ▪

 לא ייבדקו טפסים אשר ימולאו בכתב יד.בהקלדה בלבד. 

  .(2( וניסיון איש הקשר )סעיף 1ם זהים של ניסיון המציע )סעיף לציין אירועין נית ▪

עבר מ מסמכי ההזמנה, ניתן לפרט אירועיםל 3.1.5 ורט בסעיףקוד איכות כמפלצורך קבלת ני ▪

לנדרש בתנאי הסף, ובלבד כי עונים על הגדרת "אירועים" במסמכי ההזמנה, ועומדים גם 

 בדרישות השוני בין אירוע לאירוע, כאמור לעיל. 

 וותק .4

מבוקשים, בין הנני מצהיר כי המציע הינו בעל ________שנות וותק במתן השירותים ה 4.1

 _________ . -השנים _________ ל 
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הבעלים של המציע ו/או מנכ"ל המציע הינו בעל ______ שנות וותק במתן הנני מצהיר כי  4.2

השירותים המבוקשים. )הן במסגרת המציע והן במסגרות אחרות(, בין השנים _________ 

 _________. -ל 

למתן השירותים המבוקשים הינו בעל _____ הנני מצהיר כי איש הקשר המוצע על ידי המציע  4.3

ים המבוקשים )הן במסגרת המציע והן במסגרות אחרות(, בין וותק במתן השירות שנות

 _________. -השנים _________ ל 

 

 

 :החתום על באתי ולראיה

    

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז שם מלא של המצהיר תאריך

 

 

 אישור

_________ ________, מאשר בזאת כי ביום _, מ"ר _______, מרח' ____אני הח"מ, עו"ד __________

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

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

 וחתם עליו. דלעיל

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 (1)-3ב'נספח 

 פירוט ניסיון מקצועי של המציע

במסמכי המכרז  3.1.5  נדרשים לעמידה בתנאי הסף בסעיף 8( )כאשר 20אירוע מס' ___ )מתוך 

 (נוספים ניתן לפרט לצורך קבלת ניקוד האיכות 12ועד 

 

 באירוע:בעלים ו/או המנכ"ל( ומה תפקידו/חלקו יש לציין מיהו בעל הניסיון )המציע ו/או ה

_______________________________________________________________ 

 לפרט( -היכן נרכש ניסיון זה )במציע עצמו או במקומות עבודה קודמים 

________________________________________________________________________ 

 

 הלקוח

  :שם הלקוח

  :איש הקשר אצל הלקוח

  :תפקיד איש הקשר

  :מספר טלפון

  :מספר נייד של איש הקשר

  :דוא"ל של איש הקשר

 

 האירוע

שם האירוע ותיאור תמציתי )לרבות ציון האם: 

 כנס/ השתלמות/השקה / נופש חברה וכיוצ"ב(

 

תקופת מתן שירותי הפקת אירועים )חודש ושנה של 

 ום מתן השירותים(תחילת וסי

 

  הפקת האירועים שהוענקו.ותי תיאור שיר
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 חייבכל אירוע שיוצג  –"אירועים" לצורך הליך זה 

( מהרכיבים 4להכיל לינה ובנוסף לפחות ארבע )

 הבאים:

 עריכת סיורים/הדרכות; .1

 ארוחות/קייטרינג; .2

 תוכן אומנותי; .3

 פעילות פנאי/גיבוש; .4

 מתנות; .5

  הסעות; .6

 ציוד מולטימדיה; .7

 וס/גרפיקה;ת דפהפקו .8

  .ושילוטמיתוג  .9

  מספר המשתתפים

  היקף כספי כולל מע"מ
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 (2)-3נספח ב'

 הקשרפירוט ניסיון מקצועי של איש 

 (במסמכי המכרז 5.1.6 בסעיף בהתאם לתנאי הסף 5 לפרט נדרש( )5מתוך ___ ) אירוע מס' 

 לפרט( -היכן נרכש ניסיון זה )במציע עצמו או במקומות עבודה קודמים 

_______________________________________________________________ 

 

 הלקוח

  שם הלקוח:

  איש הקשר אצל הלקוח:

  תפקיד איש הקשר:

  מספר טלפון:

  מספר נייד של איש הקשר:

  דוא"ל של איש הקשר:

 

 

 האירוע

שם האירוע ותיאור תמציתי )לרבות ציון האם: 

 ופש חברה וכיוצ"ב(השקה / נהשתלמות/כנס/ 

 

תקופת מתן שירותי הפקת אירועים )חודש ושנה של 

 תחילת וסיום מתן השירותים(

 

 תיאור שירותי הפקת האירועים שהוענקו.

 חייבכל אירוע שיוצג  –"אירועים" לצורך הליך זה 

( מהרכיבים 4להכיל לינה ובנוסף לפחות ארבע )

 הבאים:
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 עריכת סיורים/הדרכות; .1

 ייטרינג;ות/קארוח .2

 תוכן אומנותי; .3

 פעילות פנאי/גיבוש; .4

 מתנות; .5

  הסעות; .6

 ציוד מולטימדיה; .7

 הפקות דפוס/גרפיקה; .8

  .מיתוג ושילוט .9

  מספר המשתתפים

  היקף כספי כולל מע"מ
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 התחייבות כתב -4טופס ב'

 

_ ח.פ./ע.מ. אני הח"מ מר/גב' ______________ ת.ז. ______________מורשה חתימה ב ___________

( ומוסמך להגיש מטעמו הצעה במסגרת מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי "המציע"_____________ )להלן: 

ו/או "המכרז" הלן ובהתאמה: )ל 25/2018ארגון והפקת אירועים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ, הליך מס': 

 כדלהלן: מציעמתחייב ומצהיר בזאת בשם ה(, "ענבל"ו/או "המזמינה"  ;-ו"ההליך" 

המציע, עובדיו וכן הנציגים במציע האחראיים על הגשת ההצעה וביצוע השירותים המבוקשים  כי .1

במסמכי ההזמנה המפורטים  התנאים לכל והסכימו, המבוקשים השירותים מהות מטעמו הבינו את

 כל תא בדקו, האפשרי המידע מלוא את קיבלו, זו הצעתם הגישו והנספחים שצורפו אליהם, ובטרם

 תנאי או/ו פרט הבין לא או/ו ידע לא כי טענה כל למציע אין ולפיכך, והעובדות הפרטים, הנתונים

 .וחלקיו פרטיו כל על,  זה הליך במסמכי הכלול כלשהו

 .זה בהליך להשתתף מעוניין המציע וכי בהליך שנקבעו הסף בתנאי עומד המציע כי מצהיר הנני .2

 כל על בהזמנה המפורטים המבוקשים השירותים כלל את יקלהענ המציע ביכולת כי מצהיר הנני .3

 ומלא לשביעות רצונה המלאה של חברת ענבל ו/או מי מטעמה. מצטבר נספחיה, באופן

 והכל החוזה לרבות, נספחיה על ההזמנה תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .4

 .תוספת כלשהי או/ו שינוי בלא

 וכי ומלאים נכונים הינם בהצעה שנמסרו והמידע הפרטים, הנתונים ללכ כי מצהיר ומתחייב הנני .5

 כוזבים פרטים מילוי כי למציע ידוע. ופועלו המציע את ומדויק תקף, מהימן באופן משקפת ההצעה

 .לאלתר ההצעה לפסילת עילה יהווה

 המזמינה לש הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל כי ידוע למציע ו/או מי מטעמוהנני מצהיר כי  .6

 לאפשר, לאחר להעבירם, לצלמם, להעתיקם רשאי אינו וכי זה בהליך הצעות הגשת לצורך ונמסרו

 .כלשהי אחרת למטרה בהם להשתמש או בהם לעיין לאחר

 האחרון מהמועד ימים 90 במשך בתוקפה תעמוד, צורפותיה כל על, שהוגשה הנני מצהיר כי ההצעה .7

 .ענבל למציע הזוכה מאת ומראש בכתב להודעה בכפוף, נוספים ימים 60 -ו ההצעות להגשת

מצהיר כי ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה של ועדת המכרזים. כמו כן,  הנני .8

ידוע לי הודעת הזכייה אינה יוצרת התקשרות מחייבת בין המציע לענבל וכי ביצוע ההתקשרות מותנה 

, בהתאם כל שיידרש בשלב החתימה על הסכם המסגרת()כ ידינו על ביטוחיםבהגשת אישור קיום 

שצורף להסכם ההתקשרות, וכן מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי  לנוסח

 .החתימה מטעם חברת ענבל מורשי

אקיים את כלל  פניה תחרותיתכי במידה ואבחר כמציע הזוכה במסגרת מתחייב  הנניבכל מקרה,  .9

התחרותית  ו/או לפניה שור קיום הביטוחים המצורף להסכם ההתקשרותנדרשים באיהביטוחים ה

 הרלוונטית, לפי העניין.
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 הנני מתחייב להשתמש לצורך מתן השירותים האמורים אך ורק בתוכנות המוחזקות על ידי כדין; .10

 

 

 :החתום על באתי ולראיה

    

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז שם מלא של המצהיר תאריך

 

 

 אישור

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

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

את נכונות התצהיר  ניאת האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

 דלעיל וחתם עליו. 

 

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים התחייבות - 5טופס ב'

 

אני הח"מ מר/גב' ______________ ת.ז. ______________מורשה חתימה ב ____________ ח.פ./ע.מ. 

הצעה במסגרת מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי  ( ומוסמך להגיש מטעמו"המציע"_____________ )להלן: 

ו/או "המכרז" : )להלן ובהתאמה 25/2018ארגון והפקת אירועים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ, הליך מס': 

  (, מתחייב ומצהיר בזאת בשם המציע כדלהלן:"ענבל"ו/או "המזמינה"  ;-ו"ההליך" 

השירותים  המציע לצורך ביצוע יסקו על יד, לגבי העובדים שיועהמסגרתלקיים בכל תקופת הסכם  .1

אחר אחר האמור בהוראות כל דין ובכלל זה,  המבוקשים כמפורט בהליך זה ובהסכם המסגרת,

וכפי  הסכם המסגרת כפי שהם בעת חתימת הוראות החוק והפסיקה הקשורים בהעסקת עובדים,

תקופת ההתקשרות ב ותלרבשישונו מעת לעת, לרבות חוקים חדשים שיחוקקו בתקופת ההתקשרות 

  המוארכת.

 אמת. הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי הוא .2

 

 

 

 

 

 :החתום על באתי ולראיה

    

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז שם מלא של המצהיר תאריך

 

 

 אישור

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

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

ני את נכונות התצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

 דלעיל וחתם עליו. 

 

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 המציע על פי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  - 6טופס ב'

אני הח"מ מר/גב' ______________ ת.ז. ______________מורשה חתימה ב ____________ ח.פ./ע.מ. 

( ומוסמך להגיש מטעמו הצעה במסגרת מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי "המציע"_____________ )להלן: 

ו/או "המכרז" )להלן ובהתאמה:  25/2018לביטוח בע"מ, הליך מס': ארגון והפקת אירועים עבור ענבל חברה 

  (, מתחייב ומצהיר בזאת בשם המציע כדלהלן:"ענבל"ו/או "המזמינה"  ;-ו"ההליך" 

ב לחוק עסקאות 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -קה", "הורשע" ובתצהיר זה, המונחים "בעל זי .1

 (. ""החוק)להלן:  1976–גופים ציבוריים, התשל"ו

 הנני מצהיר ומאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי הם ברורים לי. .2

 (:יש למחוק את המיותר) –הנני מצהיר כי  .3

היועץ ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף עד למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת הליך זה,  3.1

עבירה לפי חוק  -יין זה ( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לענב לחוק2

חוק או לפי  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ;לחילופין או (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-שכר מינימום, התשמ"ז

ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות 2יועץ ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף ה 3.2

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  -בירה לעניין זה )ע

, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-הוגנים(, התשנ"א

  מועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.(, אולם ב31.10.2002

 

 

 :החתום על באתי ולראיה

    

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז שם מלא של המצהיר ךתארי

 

 אישור

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

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

ני את נכונות התצהיר א צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפאת האמת וכי הוא יה

 דלעיל וחתם עליו. 

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 להימנע מניגוד עניינים התחייבות - 7טופס ב'

 
 

אני הח"מ מר/גב' ______________ ת.ז. ______________מורשה חתימה ב ____________ ח.פ./ע.מ. 

( ומוסמך להגיש מטעמו הצעה במסגרת מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי "המציע"____________ )להלן: _

ו/או "המכרז" : )להלן ובהתאמה 25/2018ארגון והפקת אירועים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ, הליך מס': 

 (, מתחייב ומצהיר בזאת בשם המציע כדלהלן:"ענבל"ו/או "המזמינה"  ;-ו"ההליך" 

 ההתקשרות לרבות תקופת ההתקשרות המוארכתהנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת  .1

יד אותי במצב עם ענבל ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, קשרים עסקיים או קשרים אחרים שעלולים להעמ

 של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כאמור. 

למזמינה באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא במצב של ניגוד הנני מתחייב להודיע  .2

 עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

ים / זכויות / הטבות כלשהן, בין שניתן להעריכן בכסף הנני מצהיר ומתחייב שלא לקבל לידיי עמלות / כספ .3

לצתי לענבל להתקשר עם ספק מסוים ו/או שורה של ספקים, ובין שלא ניתן להעריכן בכסף, בתמורה להמ

 ולא אקבל כל הטבה או תשורה מנותני השירותים השונים מלבד התמורה שאקבל מענבל לפי הצעתי לעיל.

חד אחר מטעמו או בעבורו לא יקבל ולא ייתן טובת הנאה במישרין או בעקיפין הנני מתחייב כי המציע או כל א .4

 בוקשים.בקשר עם השירותים המ

הנני מתחייב לעשות כל שביכולתי ע"מ להיטיב את תנאי ההתקשרות אשר יסופקו לענבל על ידי נותני  .5

 שירותים שונים במסגרת התקשרות זו. 

 

 :החתום על באתי ולראיה

    

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז מלא של המצהירשם  תאריך

 

 אישור

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

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

ני את נכונות התצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

 דלעיל וחתם עליו. 

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 שמירה על סודיות התחייבות - 8טופס ב'

מר/גב' ______________ ת.ז. ______________מורשה חתימה ב ____________ ח.פ./ע.מ. אני הח"מ 

_____________ )להלן: "המציע"( ומוסמך להגיש מטעמו הצעה במסגרת מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי 

ו/או  "המכרז": ובהתאמה)להלן  25/2018ועים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ, הליך מס': ארגון והפקת איר

 (, מתחייב ומצהיר בזאת בשם המציע כדלהלן:"ענבל"" ו/או "המזמינה ;-ו "ההליך"

הנני מתחייב כלפי ענבל  לשמור את המידע שיובא לידיעתי או את המידע שהוא תוצר של ההליכים שאתן  .1

י עם ענבל בסודיות מוחלטת, ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים במסגרת התקשרות

 ים כפי שייקבעו על ידי ענבל. הנדרש

למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא  .2

סיום ההתקשרות ביני לבין לידיעת כל אדם אחר את המידע בין במהלך תקופת ההתקשרות והן לאחר 

 ענבל.

או כל חומר אחר הקשור במתן השירותים  הנני מתחייב שלא להשאיר ברשותי כל עותק ממסמך .3

 המבוקשים הן במהלך תקופת ההתקשרות והן בתום תקופת ההתקשרות עמה.

שין )בטחון הנני מצהיר כי ידוע לי כי אי מילוי התחייבות ע"פ מסמך זה, מהווה עבירה לפי חוק דיני העונ .4

 .1977 –המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים(, תשל"ז 

 ום לכך, שהסודיות כאמור תישמר גם על ידי עובדיי, מנהליי, ועובדים אחרים מטעמי.הנני מתחייב לגר .5

 

 :החתום על באתי ולראיה

    

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז שם מלא של המצהיר תאריך

 

 

 אישור

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

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

ני את נכונות התצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

 דלעיל וחתם עליו. 

 

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות - 9טופס ב'

אני הח"מ מר/גב' ______________ ת.ז. ______________מורשה חתימה ב ____________ ח.פ./ע.מ. 

למתן שירותי ( ומוסמך להגיש מטעמו הצעה במסגרת מכרז מסגרת פומבי "המציע"_____________ )להלן: 

ו/או "המכרז" : )להלן ובהתאמה 25/2018ארגון והפקת אירועים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ, הליך מס': 

  (, מתחייב ומצהיר בזאת בשם המציע כדלהלן:"ענבל"ו/או "המזמינה"  ;-ו"ההליך" 

או בגין עבירה שנושאה הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי או נחקרתי בעבר בגין עבירה כנגד בטחון המדינה, 

יות וכיו"ב(, או בגין עבירות לפי פיסקאלי )כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמ

, למעט עבירות שלגביהן חלפה 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414 -ו 393עד  383, 297עד  290סעיפים 

 .1981 -לילי ותקנות השבים תשמ"אתקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפ

ו/או שיהיה קיים אודותיי במרשם הפלילי  הואיל וכך, אני נותן/ת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים

 .1981 -על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"א

דע כאמור לעיל. כמו כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מי

 הסכמה זו תהא תקפה מיום הגשת הצעתי ובמשך כל תקופת ההתקשרות עם המזמינה.

 

 

 :החתום על באתי איהולר 

    

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז שם מלא של המצהיר תאריך

 

 

 אישור

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

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

ני את נכונות התצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

 דלעיל וחתם עליו. 

 

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 למניעת חשיפת חלקים חסויים בהצעתי בקשה - 10טופס ב'

אני הח"מ מר/גב' ______________ ת.ז. ______________מורשה חתימה ב ____________ ח.פ./ע.מ. 

( ומוסמך להגיש מטעמו הצעה במסגרת מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי "המציע"_____________ )להלן: 

ו/או "המכרז" : )להלן ובהתאמה 25/2018טוח בע"מ, הליך מס': ארגון והפקת אירועים עבור ענבל חברה לבי

 (, מתחייב ומצהיר בזאת בשם המציע כדלהלן:"ענבל"ו/או "המזמינה"  ;-ו"ההליך" 

חסוי וכי במידה והצעתי תיבחר כהצעה הזוכה בהליך זה, הצעתי במלואה כי אין בהצעתי כל מסמך הנני  .1

מהווה סוד  למעט המופיע בטבלה המצורפת להלן, שהאמור בהתהיה חשופה לעיון של יתר המציעים, זאת 

מסחרי ו/או מקצועי שזכות העיון של שאר המציעים איננה חלה לגביהם. כמו כן, אני מודע כי פירוט חלק 

מההצעה כסוד מסחרי תמנע ממני את הזכות לקבל מידע דומה במהלך עיון בהצעה של מציע אחר במידת 

 .הצורך

ול האם מידע מסוים יוצג או לא כלפי אף האמור בתצהירי זה או בכל מקום אחר, השיקמצהיר כי על  הנני .2

כל מציע אחר נתון לוועדת המכרזים של ענבל ולה בלבד ואין ולא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

 בעניין זה.

 )יש לחתום על טופס זה ולצרפו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם(

 

 לחיסיון המבוקש בהצעתנו קוהנימ שם המסמך

  

  

 

 :החתום על באתי ולראיה

    

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז שם מלא של המצהיר תאריך

 

 אישור

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

ר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכ

ני את נכונות התצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

 דלעיל וחתם עליו. 

______________ 
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 מסגרת הסכם - 'גחלק 

 בע"מ בל חברה לביטוחהפקת אירועים עבור ענארגון ולמתן שירותי מסגרת הסכם 

 2019שנערך ונחתם בקרית שדה התעופה בנתב"ג ביום ____ בחודש____ 

 

ן  בי

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 הערה, קרית שדה התעופהרחוב 

 282, ת.ד. 7019900מיקוד 

 ("החברה")להלן: 

 מצד אחד;

 ובין

 :_____________ספקשם ה

 ח.פ./ע.מ.:______________

 _מרחוב:______________

____________________ 

 ("ספק המסגרת" ו/או" הספק"להלן: )

 מצד שני;

 

  

 הואיל:

במסגרתו פנתה בבקשה לקבלת הצעות  25/2018פומבי מס'  מסגרתמכרז  פרסמה החברהו (א)

 ;("המכרז")להלן:  הפקת אירועיםארגון ושירותי למתן 

 ן והפקת אירועיםספק המסגרת הגיש הצעה למכרז על מנת להיכלל במאגר ספקים לארגוו (ב)

 (;"הצעת ספק המסגרת")להלן:  עבור החברה

לצורך מתן שירותי ארגון והפקת בחרה בספק כספק מסגרת החברה וועדת המכרזים של  (ג)

 אירועים;

מעוניינת להתקשר עם ספק המסגרת לצורך מתן השירותים המבוקשים, הכל החברה ו (ד)

 כמפורט בהסכם זה להלן;
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מסגרת שהוראותיו יחולו על אותם השירותים שיבוצעו  והצדדים מעוניינים לכרות הסכם (ה)

עבור החברה שעליהן יוחלו הוראות הסכם המסגרת באופן המצוין  ספק המסגרתעל ידי 

  להלן בהסכם זה;

 לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 ופירושים מבוא .1

המבוא להסכם זה וההגדרות הכלולות בו וכן נספחי ההסכם המצורפים בזאת ו/או  1.1

 ., מהווים חלק בלתי נפרד הימנוורפו לו בעתיד ו/או המאוזכרים בושיצ

ות הסעיפים הינן לצורך הנוחות בלבד ולא יסתמכו עליהן בפירוש או בביאור כותר 1.2

 הסכם זה.

 ונספחים הגדרות .2

זה ובנספחיו תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם, אלא אם בהסכם  2.1

 דברים או הקשרם:משמעות זו אינה מתיישבת עם תוכן ה

 3, וכמוגדר בסעיף נספחיוהסכם זה על כל  - "הסכם מסגרת" ו/או"הסכם" 

 להלן;

הזמנת עבודה, ביחס לפעילות ספציפית,  - "הזמנת עבודה"

 ;חתומה על ידי מורשי החתימה בחברה

 25/2018 שמספרומכרז מסגרת פומבי  - "המכרז"

למתן שירותי ארגון והפקת אירועים, 

חברה, לרבות כל נספחיו שפרסמה ה

 והמסמכים המצורפים אליו;

הצעת ספק המסגרת כפי שהוגשה על ידו  - "המסגרתהצעת ספק "

במכרז, על כל נספחיה ומסמכיה, לרבות 

 ;מסמכי ההבהרות

"השירותים ו/או "השירותים" 

 המבוקשים"

עבור שירותי ארגון והפקת אירועים  -

 , כפי שפורטו במכרז ובסעיף ___החברה

 להלן;

המאגר בו נכללים כלל ספקי המסגרת  - "מאגר ספקי המסגרת"

שנבחו על ידי החברה במכרז ועמם כרתה 

 ;החברה הסכמי מסגרת

פעילות ספציפית ומוגדרת הנדרש לחברה  - "פעילות"

 ;בתחום השירותים נשוא מכרז זה
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  להסכם זה יצורפו הנספחים דלהלן המהווים חלק בלתי נפרד ממנו: 2.2

 מסמכי המכרז - א' נספח

 אישור קיום ביטוחי - נספח ב'

 

 הסכם מסגרת .3

 אספקתהסכם זה מהווה הסכם מסגרת להסדרת היחסים בין הצדדים ביחס ל 3.1

נת עבודה שתוצא בוצעו בהתאם להזמהשירותים י .שיוזמנוהשירותים אם וככל 

כל  ברה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללאעל ידי החהמסגרת לספק 

 סלא תהיה כל טענה ו/או עילה ביח לספק להיקף מינימאלי כלשהי.צידה התחייבות מ

 להיקף השירותים המוזמנים ו/או לטיבם ו/או לאופיים.

החברה למינוי ספק אין בחתימת הצדדים על הסכם זה כדי להוות התחייבות מצד  3.2

ם אם וככל לאירוע כזה או אחר, והוא כולו נועד להסדיר את יחסי הצדדיהמסגרת 

ספק שירותים ביחס לאירוע/ים מסוים/ים ול תבחר להזמין מספק המסגרת שהחברה

 יה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.לא תההמסגרת 

 ההתקשרות מהות  .4

במסגרת אירועים עליהם תחליט  חברהמתחייב לספק את השירותים ל ספק המסגרת 4.1

 נופש חברה וכד'. בלבד, כדוגמת האירועים הבאים: השתלמות חברה,  החברה

מוזכרים מתחייבת במסגרת הסכם זה לקיים את האירועים האינה החברה יודגש, כי  4.2

, וכמו כן החברה אינה מתחייבת לקיים את השירותיםמספק המסגרת ולהזמין לעיל 

 .ספק המסגרתבאמצעות את אירועי החברה ולהזמין את השירותים 

עות עם ספקים שלא באמצשומרת לעצמה את הזכות להתקשר ישירות החברה  4.3

לצורך קבלת השירותים וכן את הזכות שלא לקיים שום אירוע בתקופת  הספק

 ספק המסגרתו הלןהאמורים לההתקשרות או לחילופין להוסיף על האירועים 

ולא תהיה לו כל טענה כלפי  החברהמתחייב לספק את השירותים בהתאם לדרישות 

האירועים האמורים או שלא יף על ו להוסאלגרוע  החברהככל שתחליט החברה 

 להזמין את השירותים ממנו, אלא באמצעות ספקים אחרים.

הזמנת ספק ל החברהתוציא  הספקלהשתמש בשירותיו של  החברה ככל שתחליט 4.4

 עבודה לקבלת השירותים.

עם ספקי שירות מתאימים וראויים ובעלי ספק המסגרת במסגרת השירותים יתקשר  4.5

להוציא לפועל יהיה מחד  החברהאירוע אותו בחרה מנת שהתודעת שירות גבוהה על 

י ברמת גבוהה ומאידך בעלות נמוכה וזאת בהתאם לדרישות שיועברו לו על יד

 החברה ככלבהזמנת העבודה קודם לכל אירוע ולשינויים שיידרשו על ידי החברה 

 שיידרשו.
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ות ר, לרבבטרם יתקשר עם ספק כלשהו, לבחון, בין הית כי מתחייב ספק המסגרת 4.6

שיפורטו ע למחירם ואיכותם של הפרטים גומבלי לפגוע בכלליות האמור, את כל הנו

ת ממצאיו ככל שיתבקש לכך במסגרת הזמנת א חברהל גויציבפניות הפרטניות 

ובהתאם החברה לפעול בהתאם להוראות  הספקהעבודה. למען הסדר מובהר, כי על 

 להוראות כל דין.

שאית לדרוש מספק המסגרת לבדוק ולבחון חברה רלמרות האמור לעיל, תהיה ה 4.7

נתונים נוספים בטרם יתקשר עם ספק כלשהו ולספק המסגרת לא תהיה כל טענה 

 בעניין זה.

מחיר ההצעות  להעביר לבחינתה אתספק המסגרת החברה תהיה רשאית להנחות את  4.8

רק לאחר של הספקים השונים טרם להתקשרות עימם ויהיה רשאי להתקשר עמם 

  .בל אישור החברה לכך קודם לכןשיק

מתחייב לתאם בין כל הספקים המרכיבים את האירוע, ולקיים ספק המסגרת  4.9

במהלכו, לרבות פגישה במשרדי החברה לפי הצורך ופגישות ספקים בטרם האירוע 

 לוח זמנים מסודר לכל אירוע. וללא כל הגבלה, ולנהל

ודה )כולה או חלקה( החברה תהיה רשאית לבטל ו/או לשנות את הזמנת העב 4.10

שהוצאה לספק המסגרת ו/או לדחות את מועד האירוע נשוא הזמנת העבודה בלא 

תשלום או פיצוי בגין הביטול כאמור ולספק שתחויב לשלם לספק המסגרת כל 

בהתאם לשיקול דעתה נה בעניין זה, וזאת המסגרת לא תהיה כל תביעה ו/או טע

  ניתן.ובכפוף למתן הודעה מוקדמת לספק, ככל ש

 הצהרות והתחייבויות ספק המסגרת .5

 ספק המסגרת מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

כי ברצונו לספק שירותי ארגון והפקת אירועים לחברה, ככל שתחליט החברה  5.1

 והצעת המחיר שהגיש.להשתמש בשירותיו, הכל על פי הסכם זה 

פק את כי יש לו הידע, היכולת, הכישורים המקצועיים, האמצעים והיכולת לס 5.2

 .על פי הסכם זהלחברה, ם ותיהשיר

כי בחן ובדק את כל הנתונים הנוגעים לאספקת השירותים על ידו לחברה ולמילוי  5.3

פי כל דין, יתר התחייבויותיו על פי המכרז ועל פי הסכם זה, וכי אין כל מניעה על 

הסכם, או אחרת, לאספקת השירותים על ידו לחברה על פי ובהתאם לאמור בהסכם 

 ובפניות הפרטניות של החברה מעת לעת.זה 

כי יש בידו כל האישורים והרישיונות הנדרשים התקפים בהתאם להוראות כל דין,  5.4

 לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות לביצוע השירותים

עבור החברה על פי הוראות הסכם זה. ספק המסגרת מתחייב להציגם לחבר בעת עת 

 שיידרש לכך. 
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כי כל ההצהרות, המצגים, המידע, הנתונים והמסמכים שניתנו ו/או הוגשו ו/או  5.5

הוצגו על ידו במסגרת ההצעה שהגיש במכרז, מדויקים ומלאים וכי יש לראות בהם 

ם זה, וכי הוא הציג בפני החברה את מלוא המידע, כאילו נתנו על ידו גם במסגרת הסכ

הסכם זה. בכל מקרה של שינוי הנתונים והמסמכים הרלוונטיים להתקשרות ב

מהותי בעמידתו של ספק מכרז המסגרת בתנאי המכרז, על ספק המסגרת להודיע על 

ימי עבודה מיום השינוי. בכפוף  (3) , לא יאוחר משלושהחברהכך לאלתר בכתב ל

השינוי, החברה תחליט באם ספק המסגרת יכול להמשיך ולתת את שירותיו למהות 

ר מהווה הפרת הסכם במקרה זה, וכן ביטול ההתקשרות עמו, ובאם אין השינוי כאמו

  והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

כי הוא קיבל את כל ההסברים הנחוצים לו לגיבוש הצעותיו שיוגשו מעת לעת בפניות  5.6

ולמילוי התחייבויותיו, ומצא את כל אלה לנחת דעתו, ואין ולא יהיו לו כל הפרטניות 

כלפי החברה בקשר עם הנתונים ו/או העובדות הקשורים לביצוע  טענה ו/או תביעה

השירותים, בקשר לאי מסירת מידע ו/או בקשר לאי התאמה מכל מין וסוג שהוא, 

 לרבות טענות לביטול ההסכם או לשינויו.

מתחייב ליידע ולהדגיש בפני קבלני המשנה עמם הוא מתקשר בקשר ספק המסגרת  5.7

 את השירותים מהם ולא החברה.להסכם זה כי הוא בלבד רוכש 

מתחייב להודיע לחברה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו  5.8

 שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו לספק את השירותים בהתאם להסכם זה.

חייב לאפשר רישום של עובדי החברה לאירועים באמצעות מערכת רישום מת 5.9

 מקוונת.

בלנים וקבלני המשנה שיעסקו בביצוע השירותים מטעמו יהיו כי העובדים, הק 5.10

מקצועיים ומיומנים וכי העבודות יבוצעו באופן הטוב ביותר ולשביעות רצונה המלא 

 של החברה.

ניות הפרטניות שענבל תערוך בקשר עם כי ישתתף ויגיש הצעת מחיר בכל אחת מהפ 5.11

 הסכם מסגרת זה.

מי כל גורם אחר הקשור עם החברה ו/או לעבוד בשיתוף פעולה עם הספק מתחייב  5.12

השותף לביצוע כל הפעולות הנדרשות לביצוע השירותים, והכל על פי הנחיות  מטעמה

 והוראות החברה. 

בלות לצורך ביצוע להעמיד איש קשר בעבודה מול החברה בשעות העבודה המקו 5.13

 השירותים המבוקשים וכן לעמוד בלוחות הזמנים כפי שייקבעו על ידי החברה

 במסגרת הפניות הפרטניות, מעת לעת. 
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להעמיד לרשות החברה ללא כל תמורה נוספת כל סיוע שיהיה דרוש לצורך הפעלת  5.14

מסקנות הנובעות ממתן השירותים או יישומן, גם לאחר תקופת ההסכם, ולרבות 

 תן עדות בהליכים משפטיים.מ

המפורט  הכי הבין את השיטה בה ינוהלו הפניות הפרטניות כאמור בפרק השיט 5.15

 החברה וכי בכוותנו להשתתף בכל הפניות הפרטניות שייערכו על ידי להלן  8בסעיף 

 בקשר עם הסכם זה.

כל הצעת מחיר שתוגש במסגרת הפניה הפרטנית בה זכה ספק המסגרת, תצורף  5.16

 להסכם זה ותסומן כנספח ב' להסכם ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

על ידי המזמינה במסגרת הפניה הפרטנית  כל אישור ביטוחי, במידה ויידרש לכך 5.17

 יצורף להסכם זה ויסומן כנספח ג' להסכם ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

ספק המסגרת מתחייב כי בכל מקרה של הפסקת ההסכם, מכל סיבה שהיא, להעביר  5.18

שר יהיו מצויים ומר והנתונים מכל מין וסוג שהוא אלחברה את כל המידע, הח

 נוגע להסכם זה ו/או למתן השירותים על פיו.ברשותו בקשר ו/או ב

האמור בסעיף זה על כל סעיפים המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת  5.19

 כל חלק ממנו, על ידי ספק המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 ההתקשרותתקופת  .6

, שתחל מיום חתימת החברה על אחת( חודשים )שנה 12ההסכם הינו לתקופה של  6.1

 (."תקופת ההתקשרות")להלן: הסכם ה

החברה בלבד תהיה רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת  6.2

 ןסה"כ, כול שנים נוספות 4ההתקשרות לתקופה נוספת או לתקופות נוספות של עד 

המקורית כאמור  ההתקשרותתקופת זהים לתנאים שחלו ב, והכל בתנאים ןאו חלק

 (."תקופת ההתקשרות המוארכת" )להלן: לעיל 6.1בסעיף 

יובהר, כי ככל שזכה ספק המסגרת בפניה פרטנית במהלך תקופת ההתקשרות או  6.3

במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת, מתחייב ספק המסגרת לסיים לספק את 

ה הפרטנית, גם אם השירותים נשוא הפניה הפרטנית כפי שאלו יוגדרו במסמכי הפני

חר שהסתיימה תקופת ההתקשרות או תקופת אספקת השירותים כאמור חלה לא

 ההתקשרות המוארכת.

בלי לגרוע מכל זכות וסעד המוקנים לחברה לפי הסכם זה ולפי כל דין, תהא החברה  6.4

רשאית לבטל את ההסכם כולו או חלקו, בכל עת, מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב 

 ו.( ימים מראש, וזאת ללא תשלום פיצוי כלשה30ים )שתימסר לספק שלוש

במקרה של ביטול ההסכם כאמור, תשלם החברה לספק אך ורק את התמורה  6.5

הקבועה בהסכם זה, המגיעה לספק מהחברה בגין השירותים שסופקו על ידו בפועל, 
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עד למועד הביטול כאמור. הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף ובכלל זה פיצוי בגין 

 ובדן רווח.א

 

 

 שירותים ה .7

 כללי 7.1

לותה מקיימת שני אירועים מרכזיים בכל שנה קלנדרית במסגרת פעי החברה 7.1.1

 עבור עובדיה כמפורט להלן:

ה'( -גיבוש של יומיים רצופים באמצע שבוע )ימים ד' –"השתלמות חברה"  .א

 עבור עובדי החברה.

ש'( בסוף שבוע לעובדי החברה ובני -נופש של שלושה ימים )ה' –"נופש חברה"  .ב

 משפחותיהם.

 חברה, מקיימת הפעילות השנתית של החברהושלא במסגרת הכמו כן,  7.1.2

דוגמאות לאירועים "(. אירועים ייחודייםאירועים ייחודיים נוספים )להלן: "

שנה לחברה, אירוע פרידה ממנכ"ל החברה  30ייחודיים: אירוע לציון 

 וכיוצ"ב. 

 "(."האירועיםו/או "האירוע"  )כל האמור בסעיף זה יקרא ביחד לעיל ולהלן: 

אינה מתחייבת לכמות ו/או להיקף עבודה  חברהפק יובהר, כי הלמען הסר ס 7.1.3

בכפוף תאם לצרכים, לתקציב וכלשהו והשירותים המבוקשים יינתנו בה

  לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 הגדרת השירותים המבוקשים 7.2

ספק המסגרת יעניק לחברה את השירותים, וזאת בהתאם למפורט במסמכי  7.2.1

 התאם להנחיות ולדרישות החברה.צורפים להסכם זה ובמהמכרז ה

י ספק מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יכללו השירותים, שיוענקו על יד 7.2.2

ו/או  "השירותים"המסגרת, את השירותים המפורטים להלן )להלן: 

 (:"השירותים המבוקשים"

שירותי ייעוץ, ליווי, קידום, תכנון, תיאום, ארגון, ניהול, ביצוע, פיקוח 

עים עבור ענבל ובעיקר שני האירועים המפורטים בסעיף והפקה של אירו

 -ובכלל זה ;לעיל 7.1

מקצועי ובניית הצעות לתוכניות הפקת אירועים כתיבת קונספט  7.2.2.1

 ;מסוגים שונים עבור ענבל
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הפקה וניהול האירועים בפועל לרבות תיאום לוחות זמנים  7.2.2.2

ותיאום הספקים ונותני השירותים, יצירת פירוט לצורך הפקת 

 ;נות עבודה ומעקב ביצועהזמ

ניהול, תיאום והפעלת ספקי השירותים השונים והגורמים  7.2.2.3

הרלוונטיים לאירועים, לרבות אלה אשר יתקשרו ישירות אל מול 

 ;המזמינה

השגת כל האישורים וההיתרים הנדרשים בין על פי דין ובין אחרת  7.2.2.4

לביצוע כל הפעולות הנדרשות לאספקת השירותים המבוקשים על 

ציע ו/או עבור כל פעולה כאמור שתידרש לבצע המזמינה ידי המ

 ;ורבמסגרת קבלת השירותים כאמ

ביצוע כל הפעולות הנדרשות לצורך אספקת השירותים בכפוף  7.2.2.5

 ;ובהתאם להוראות כל דין

השתתפות בישיבות שונות עם נציגי ענבל ו/או מי מטעמה ו/או כל  7.2.2.6

 ;מעת לעת גורם אחר ככל שיהיה בכך צורך ועל פי דרישות ענבל

ביצוע כל פעולה נוספת ו/או אחרת שאינה מפורטת לעיל הנדרשת  7.2.2.7

ספקת השירותים המבוקשים ו/או כל פעולה אחרת לצורך א

  שתבקש ענבל ו/או מי מטעמה לצורך אספקת השירותים.

ספק המסגרת שיספק בפועל את ליות האמור לעיל ולהלן, מבלי לגרוע מכל 7.2.3

ניה פרטנית )להלן: לזכייתו במסגרת פים לחברה בכפוף השירותים המבוקש

עמדת אתר האירוע, עובדי יהיה אחראי, בין היתר, לה(, "הספק הזוכה"

האירוע )לרבות: דיילים, אנשי תחזוקה, צוות טכני וכו'(, כל הציוד שיידרש 

באירוע לרבות אביזרים ותוספות )כגון: אמצעים טכניים, כיבוד, מתנות, 

 ;וב, שילוט וכיוצ"ב( ושאר מרכיבי האירועמסמכים לחלוקה, תפאורה, עיצ

אי להובלה, הרכבה, פירוק, ניקיון כמו כן, הספק הזוכה כאמור, יהיה אחר

ו/או כפי שיונחה על  החברה והחזרה של כל הציוד שישמש באירוע למשרדי

 והכל על חשבונו. החברה ידי

במסגרת מתן השירותים יהיה אחראי הספק הזוכה לביצוע משא ומתן  7.2.4

קשרות עם אנשי מקצוע, קבלני משנה ונותני שירותים מתאימים, והת

( לשם הוצאת "קבלני המשנה" ת שירות גבוהה )להלן:ראויים ובעלי תודע

הפעילות אל הפועל ברמה הגבוהה ביותר, וזאת בהתאם למסמכי המכרז, 

ו/או הדרישות שיועברו לו על מסמכי הפנייה הפרטנית הרלוונטית, ההנחיות 

 מעת לעת. ידי החברה

תהא רשאית לשלב ספקים מטעמה במסגרת פעילות  החברהמובהר בזאת,  7.2.5

נשוא הפניה הפרטנית שנדרש לבצע הספק הזוכה, והספק הזוכה כאמור 
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יתוף פעולה מלא ובהתאם להנחיות מתחייב לעבוד עם ספקים אלו בש

 החברה.

שמורה הזכות להורות על הגדלת או הקטנת כמות קבלני המשנה  לחברה 7.2.6

ס לפעילות מסוימת, לפי שיקול דעתה ועסקים מטעם המציע הזוכה ביחהמ

 הבלעדי.

מידע והאסמכתאות שיידרשו את כל ה החברהיעבירו לאישור הספק הזוכה  7.2.7

מעת לעת ביחס לפעילות נשוא הפניה הפרטנית הרלוונטית, על ידי החברה 

 ובכלל זה כל הקשור לקבלני המשנה ולסך ההוצאות. 

קו על ידי הספק הזוכה לות העסקת קבלני המשנה שיועסמובהר בזאת, כי ע 7.2.8

לצורך ביצוע השירותים, יהיו כלולים בתמורה שתשולם לספק המסגרת ולא 

ישולמו בנפרד. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ענבל תהיה 

רשאית לדרוש מהספק הזוכה להמציא לידה, את תלושי השכר ו/או כל 

שנה עבור ביצוע שר שילם הספק שזכה לקבלני המחשבון תשלום אחר א

 השירותים כאמור.

מובהר בזאת, כי בשים לב למהות השירותים, אופיים וחשיבותם, אין  7.2.9

בתיאור השירותים כאמור בפרק זה כדיי להוות רשימה סגורה ביחס 

שומרת לעצמה את הזכות להזמין מספקי החברה לשירותים הנדרשים ו

רשים מעצם אשר יידרשו לה, הקשורים והנדהמסגרת שירותים נוספים 

טבעם וטיבם לשירותים עצמם ו/או לשירותים הנמצאים בתחום עיסוקו 

 ומומחיותו של ספק המסגרת.

 איש קשר 7.3

איש הקשר שהוצג וצוין על ידי ספק המסגרת בהצעתו למכרז, העונה על כל  7.3.1

אבי בקשר ישיר עם מנהלת משתנאי הסף הקבועים במכרז, והוא בלבד, יהיה 

)לרבות תקופת  כל תקופת ההתקשרות במהלך ולאורךאנוש בחברה 

ויפעל על פי דרישותיה והנחיותיה )להלן ובהתאמה:  ההתקשרות המוארכת(

 "(.המנהלת המקצועית; "-" ואיש הקשר"

אי לבקש במהלך תקופת ההתקשרות )לרבות תקופת מסגרת רשהספק  7.3.2

בהצעה שהגיש  שציין, להחליף את איש הקשר ההתקשרות המוארכת(

 במכרזבכל תנאי הסף הנדרשים איש הקשר החדש עומד במכרז, ובלבד ש

 והכל בכפוף לאישור מראש ובכתב של המנהלת המקצועית.

החברה רשאית לדרוש בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות )לרבות תקופת  7.3.3

אינה שבעת החברה , במידה וההתקשרות המוארכת( להחליף את איש הקשר

ספק רת כפי שתמצא לנכון. ל איש הקשר ו/או מכל סיבה אחרצון מתפקודו ש

עומד בכל תנאי איש קשר אחר אשר  החברה לרשותיידרש להעמיד  המסגרת
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ובכפוף לאישור מראש ובכתב של המנהלת  במכרזהסף הנדרשים 

  המקצועית.

 

  השיטה .8

 ("ההדרכה" )להלן: חברהה במשרדי הדרכה: 1 שלב 8.1

 הנדרשת הפעילות הניתן ככל ובהירה תמפורט בצורה תוצג ההדרכה בשלב 8.1.1

 בין מוקדם ציפיות ותיאום הבנה לצורך נועד זה שלב. חברהה עבור לביצוע

 .ועלות תוכן בהיבטי המסגרת ספק לבין החברה

המסגרת יזומנו להדרכה אצל המנהלת המקצועית במשרדי ענבל  ספקי 8.1.2

א"ל של (. הזימון להדרכה יעשה בכתב לכתובת דו"להדרכה"זימון )להלן: 

 איש הקשר מטעמו כפי שצוינו במסמכי ההצעה שהגיש. ספק המסגרת ו

 48 תוך מחויב להדרכה זימון קיבל אשר מסגרת ספק כל של הקשר איש 8.1.3

 נשלח ממנה"ל דוא)לכתובת  חוזר במייל לאשר הזימון מקבלת שעות

 (.הזימון

ויב , איש הקשר בעצמו )ולא נציג מטעמו ו/או נציג אחר של הספק( מחיובהר 8.1.4

 . החברהלהגיע להדרכה במשרדי 

איש הקשר אינו יכול להגיע להדרכה במועד שנקבע בזימון להדרכה  באם 8.1.5

עליו לציין זאת במייל חוזר למייל ממנו נשלח הזימון וליצור קשר טלפוני עם 

 חדש"מועד דש להדרכה )להלן: ולתאם מועד ח בחברההמנהלת המקצועית 

 (. "להדרכה

 להדרכה אליו לצרף רשאי קשר איש. בלבד והוא הקשר איש יגיע להדרכה 8.1.6

 בקשה שהגיש ובלבד, היותר לכל המסגרת ספק של נוספים נציגים( 2) שני

 המקצועית המנהלת של בכתב אישורה את וקיבל"ל( דוא)באמצעות  בכתב

 ברה.חב

הזכות לקבוע, עבור כל פניה פרטנית, כי ההדרכה החברה שומרת לעצמה את  8.1.7

 פקי המסגרת או באופן נפרד.תעשה במשותף לכל ס

ההדרכה תתבצע על ידי המנהלת המקצועית. בהדרכה יוצגו באופן כללי  8.1.8

 הרלוונטיים לצורך אספקת השירותים המבוקשים.חברה פרטי ומאפייני ה

נים ההכרחיים לביצוע כמו כן, יוצגו באופן ספציפי יותר הפרטים והמאפיי

פניה פרטנית ספציפית  וקיום הפעילות המבוקשת על ידי המזמינה נשוא

 ובניהם:
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המזמינה תנקוב בסכום תקציבי מקסימלי לפעילות, ועל  -תקציב  .א

 הזוכה יהיה לעמוד בסכום התקציבי שיינתן; 

 אופציות לתאריכי הפעילות; .ב

 מספר ימים ולינות נדרשים; .ג

 צוע הפעילות: גילים, תחומי עניין;מאפייני קהל היעד לבי .ד

ס/ פרידה/ נופש חברה/ השתלמות מרכיבי השירות הנדרש: כנס/ טק .ה

חברה ו/או כל אירוע ייחודי אחר, אתרים מועדפים לביקור, מסלולי 

טיול מועדפים ודרגת קושי, דרישות ספציפיות עבור נכים ובעלי 

רישות כשרות מוגבלויות, ארוחות שטח, מלווים רפואיים, מאבטחים, ד

 .מיוחדות וכל מרכיב אחר ו/או נוסף לשירות הנדרש וכו'

מובהר בזאת כי ספק מסגרת שלא עבר הדרכה כאמור, לא יוכל להגיש  .ו

 ת מחיר במסגרת הפניה הפרטנית.הצע

כולל הערכה בשלב ההדרכה רשאית המזמינה לנהל דיאלוג )באופן שוויוני(  8.1.9

והכל לצורך בנית  –עם ספקי המסגרת לקבלת הבהרות נדרשות  כספית

 עתו לפניה פרטנית.תכנית מיטבית שיגיד ספק המסגרת במסגרת הצ

, היינוד ,1 שלב את לבצע שלא הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית המזמינה 8.1.10

 . הצעות לקבלת פרטנית בפניה ישירות לפנותאלא  הדרכה,לערוך  שלא

 פניה פרטנית לקבלת הצעות - 2שלב  8.2

 כללי 8.2.1

קבלת הצעות מחיר מספקי המסגרת  -מטרת הפניה הפרטנית  8.2.1.1

  ם ספציפיים.לשירותים המבוקשים לאירועי

פניה פרטנית לקבלת הצעת מחיר תופנה אך ורק לספקי המסגרת  8.2.1.2

אשר נמצאים במאגר ספקי המסגרת ואשר הגיעו להדרכה 

לעיל  8.1במשרדי ענבל כנדרש בשלב ההדרכה המפורט בסעיף 

 באם שלב זה אכן התקיים.

 תיאור שלבי הפניה הפרטנית 8.2.2

 פניה פרטנית – 'שלב א

המזמינה תפנה בפניה פרטנית לכל  - הפרטניתניה ספקים אליהם תופנה הפ 

 1)באם שלב  1ספקי מכרז המסגרת אשר נכחו בהדרכה המפורטת בשלב 

 התקיים(.
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תהיה ברורה ואחידה בניסוחה ותכלול פירוט מדויק  -הפניה הפרטנית  

ואחיד, ככל שניתן, של מרכיבי השירותים המבוקשים )כגון: תאריכי 

פר משתתפים, מקומות לינה, סוג פעילות וכו'( , מספעילות, מיקום גיאוגרפי

ו/או שירותים מועדפים על המזמינה של בתי מלון, מסעדות, אתרים, 

  אמנים, מרצים וכו'(.

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף תנאי סף  – תנאי סף נוספים

נוספים בהם יצטרך ספק המסגרת לעמוד במסגרת הצעתו לפניה הפרטנית 

ת ביצוע, ביטוחים וכו'(. כמו כן המזמינה שומרת לעצמה את ערבו)לרבות 

הזכות, אך אינה מחויבת, לקבוע בפניה הפרטנית אמות מידה איכותיות 

 לצורך ניקוד איכותן של ההצעות הפרטניות שיוגשו. 

 הגשת הצעות לפניה הפרטנית –שלב ב' 

יון ספקי המסגרת יגישו הצעה מלאה ומפורטת על בסיס הידע והניס 

המקצועי שברשותם בהתאם לנתונים, לתנאים ולדרישות שיוצגו במסגרת 

ההדרכה ובפניה הפרטנית. ההצעה תכלול בין היתר מפרט מדויק של פרטי 

האירוע המתוכנן לרבות כתב כמויות, המחירים הנדרשים לכל פריט ופריט 

תים על ידי המציע ו/או ספקים שונים שיועסקו על ידו ו/או יעניקו לו שירו

במסגרת ולצורך ביצוע השירותים המבוקשים עבור המזמינה וכן כל דרישה 

  אחרת שיידרש ספק המסגרת לפרט ו/או להציג במסגרת הצעתו.

 קבלת ההצעות, בחינה שהוגשו כנדרש –שלב ג' 

קבלת הצעות המחיר מספקי מכרז המסגרת המשתתפים בפניה הפרטנית.  

רש ובמידת הצורך בקשת השלמות כנדבחינה ההצעות שהוגשו באם הוגשו 

 מהמציעים.

 בחינת עמידה בתנאי הסף )אם נדרשו( –שלב ד' 

המזמינה תבדוק את עמידתם של ספקי מכרז המסגרת והצעתם בתנאי הסף  

ככל שנדרשו בפניה הפרטנית. רק מציעים שעמדו בתנאי הסף האמורים 

 יעברו לשלב הבא.

 ניקוד ההצעות –שלב ה' 

אמות  פי אמות המידה שנקבעו לאותה פניה פרטנית.על ניקוד ההצעות 

המידה שייקבעו את זהות ההצעה הזוכה, יכול שיהיו אמות מידה איכותיות 

ו/או כספיות, הכל בהתאם לשיקול דעתה של החברה ועל פי צרכיה בכל 

 אירוע ואירוע.

 נוספת )אופציונאלי( התמחרות –שלב ו' 
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התמחרות בין המציעים צע המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לב 

שמשתתפים בפניה הפרטנית בין אם בין כל המציעים ו/או בין חלק 

 .של החברה מהמציעים והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה

 ניקוד לאחר התמחרות –שלב ז' 

ניקוד ההצעות על פי אמות המידה ולאחר שלב ההתמחרות, ככל שזה 

 יתבצע.

 עות זכיה/דחיההודבחירת זוכה ושליחת  –שלב ח' 

בחירת המציע הזוכה עמו תתקשר ענבל לביצוע האירוע הספציפי על ידי  

ועדת המכרזים, ושליחת הודעה זכיה/דחיה לכלל המציעים שהשתתפו 

  בפניה הפרטנית.

תייחס להצעות המחיר שיוגשו במסגרת הפנייה ת חברהיובהר בזאת, כי ה 8.2.3

שירות המוצע כולו או ת ההפרטנית לשם השוואה ואינה מתחייבת לרכוש א

 חלקו.

אינה מתחייבת למספר והיקף הפקות אירועים ו/או כל שירות אחר,  חברהה 8.2.4

 ביןשמורה הזכות לבחור מציע אחד או יותר ולפצל את השירותים  לחברהו

 .המבוקשים השירותים לביצוע אחר ספק בכל לבחור או/ו מציעים מספר

 פניות פרטניות שלא על פי השיטה 8.3

על לעצמה את הזכות לפנות במקרים מיוחדים בפניות פרטניות שלא  שומרת החברה

 וזאת בכפוף לאישורה של וועדת המכרזים של המזמינה. פי השיטה

 שינוי השיטה 8.4

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השיטה מעת לעת לפי צרכי  8.4.1

ה תישלח החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בכתב על שיטה ששונת

  יל לדוא"ל שציין המציע במסגרת הצעתו ותפורסם באתר ענבל.במי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות, בתום השנה  8.4.2

הראשונה להתקשרות ובכפוף להחלטתה של ועדת המכרזים, לערוך הליך 

תחרותי בין שלושת ספקי המסגרת לבחירת ספק אחד בלבד מבניהם, 

מכרז זה, משלב זה ועד יתרת התקופה שנותרה רותים נשוא שיספק השי

בהתקשרות )ככל שזו תמומש על ידי המזמינה, בהתאם לשיקול דעתה 

הבלעדי(, מבלי לערוך פניות נוספות ליתר הספקים. במצב כזה, המזמינה 

לממש את זכותה הבלעדית להאריך ההתקשרות עם  שלאתהא רשאית 

תקשרות עמם תסתיים כאמור, והה בהליך התחרותי זכו שלאהספקים 

בהתאם להוראות החוזה. שיטת הבחירה של הספק בהליך תחרותי זה, 

לרבות אמות המידה לבחירתו ומנגנון התמורה בגין מתן השירותים משלב 
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ייקבעו על ידי ועדת המכרזים ויימסרו מראש לספקי המסגרת.  -זה ואילך 

ר הובא בזאת כי הדבבחתימתם על מסמכי ההזמנה, המציעים מצהירים 

לידיעתם וכי הם מסכימים לכך וכי הם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או 

 דרישה כלפי ענבל בעניין זה.  

 ואופן ביצוע התשלום תמורההד .9

, בהתאם להצעת שסופקו ספק המסגרת יגיש לחברה חשבונית מס עבור השירותים 9.1

תמחור , בהתאם לכללי הכזוכההמחיר שהוגשה על ידו בפניה הפרטנית בה הוכרז 

  (."התמורה")להלן:  והתשלום שהוגדרו בפניה הפרטנית הרלוונטית 

אושר ים מהמועד בו ימ 30+  לספק המסגרת בתנאים של שוטףהתמורה תשולם  9.2

  .החשבון על ידי החברה

מובהר ומוסכם בזאת, כי התמורה כאמור הינה בהתאם לאספקת השירותים בפועל  9.3

התמורה היחידה שתשולם לספק  רישות הביצוע של החברה והיאדובהתאם ל

 המסגרת עבור אספקת השירותים.

למען הסר ספק מובהר, כי במידה וספק המסגרת יבצע שירותים שלא נדרשו על ידי  9.4

החברה וללא שניתן אישור לביצוען על ידי החברה ובכתב, לא יהיה זכאי ספק 

כל טענה  פק המסגרת יהיה מנוע מלטעוןבגין שירותים אלא וסהמסגרת לכל תמורה 

 בעניין זה. 

התמורה האמורה לעיל, הנה התמורה המלאה, הסופית והמוחלטת, והיא כוללת את  9.5

כל הוצאות ספק המסגרת, מכל מין וסוג שהיא, הן ישירות והן עקיפות, בהם יצטרך 

על  ספק המסגרת לשאת לצורך מתן השירותים ו/או לצורך מילוי התחייבויות אחרת

ת לא יהיה זכאי, מכל סיבה שהיא, לכל תשלום ו/או פי הסכם זה, וספק המסגר

 תמורה נוספים, מכל סוג שהוא. 

ספק המסגרת יגיש את החשבוניות כשהן תואמות את הקבוע בהצעת המחיר שהגיש  9.6

בפניה הפרטנית. כל עיכוב בתשלום הנגרם מאי התאמה בין הצעת המחיר לבין 

ייב את החברה לפצות את ספק בפועל, לא יהיה בו כדיי לח חשבונית ביצוע העבודה

המסגרת על כך, לרבות העדר זכות של ספק המסגרת לקבלת תשלומים בגין 

  התייקרויות, ולא תהיה לספק כל טענה בקשר לכך.

החברה רשאית לשנות את מנגנון התמורה כמפורט  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 9.7

נה, שיטת ל שבתום שנת ההתקשרות הראשו, וזאת ככלעיל 9.6- 9.1בסעיפים 

ייקבע מנגנון ייתכן ובחירת הספקים תשתנה לבחירה בספק אחד קבוע, ולצורך כך 

 לעיל.  8.4.2תמורה שונה על ידי ועדת המכרזים, כאמור בסעיף 

 ניגוד ענייניםו סודיות .10
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הביא לידיעת כל אדם הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או ל 10.1

על נספחיו ו/או למתן  או בקשר להסכם זהו/אליו עקב כל מידע ו/או ידיעה שתגיע 

 .("המידע")להלן:  , תוך תקופת ההסכם ולאחריההשירותים המבוקשים על פיו

ספק המסגרת מתחייב לשמור בעצמו בסוד וכן לגרום לכך שעובדיו ו/או כל מי  10.2

וסוג שהוא אשר  יןו/או מידע ו/או מסמך מכל מ מטעמו ישמרו בקפדנות על כל ידע

ו/או למתן השירותים הסכם זה על נספחיו לאליהם תוך כדי ו/או בקשר  גיעוי

לרבות כל מידע, נתון או מסמך שיימסר להם ו/או שיגיע אליהם המבוקשים על פיו, 

  באמצעו החברה ו/או מי מטעמה. 

וד על ידי עובד שלו וכל מי מטעמו. הספק יהיה אחראי כלפי החברה לגבי גילוי כל ס 10.3

ק יהיה אחראי למילוי כל התחייבויותיו האמורות בסעיף זה גם על ידי כמו כן, הספ

 עובדיו וכל מי מטעמו.

בדבר  1977-"זתשלנשין, לחוק העו 118הספק מצהיר כי ידועות לו הוראות סעיף  10.4

 דיעת עובדיו.שמירת סוד בידי "בעל חוזה". הספק מתחייב להביא הוראות אלה לי

ן ינקוט ספק המסגרת בכל אמצעי סביר כדי לשמור מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל די 10.5

על כל המידע ומסמך המוחזקים על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בקשר עם הסכם זה 

על נספחיו ו/וא בקשר למתן השירותים המבוקשים על פיו וכדי למנוע עיון בהם מכל 

 אדם שהחברה לא התירה לו זאת. 

ותה במועד סיום ההסכם או חייב בזאת כלפי החברה להעביר לרשהספק מת 10.6

בהפסקתו את כל המידע, החומר והנתונים המצויים ברשותו. עם ביצוע ההעברה 

כאמור, מתחייב הספק למחוק ולהשמיד כל חומר, מידע ונתון שנשארו אצלנו בקשר 

 עם ביצוע הסכם זה.

זה לא קיים כל ניגוד עניינים כי החל ממועד חתימת הסכם הספק מתחייב ומצהיר,  10.7

ו או בין התחייבויותיו על פי הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או בינ

האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהי ובין אם לא, לרבות כל עסקה או 

התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים 

גרת מתן השירותים ולצורך ביצוע שבהם עוסקים השירותים, זולת במס לתחומים

 הסכם זה. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

היה ונוצר מצב של ניגוד עניינים, ידווח הספק על כך מיד למנהלת המקצועית של  10.8

 החברה בכתב וימלא אחר הנחיות החברה בנדון.

 מעביד-יחסי עובדאי תחולת  ;הצדדיםיחסי  .11

ל התחייבויותיו כלפי החברה על פי הסכם זה כקבלן עצמאי, הספק יקיים את כ 11.1

 והיחסים בינו לבין החברה יהיו כיחסים שבין מזמין לבין קבלן עצמאי.
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את כל תשלומי החובה החלים עליו לפי כל דין מתוקף בעצמו ועל חשבונו ישלם  הספק 11.2

 מעמדו ופעולותיו לפי הסכם זה.

עובדיו ו/או לכל מי רה לבין הספק ו/או מעביד בין החב-אין ולא יהיו יחסי עובד 11.3

 מטעמו בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

מוצהר ומוסכם בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה לחברה,  11.4

לפקח, להדריך או להורות לספק ו/או לכל המועסקים בידו ו/או לכל מי מטעמו 

הוראות הסכם זה במלואן, ולספק,  וע הסכם זה, אלא אמצעי להבטיח את קיוםבביצ

לכל המועסקים על ידו ולכל מי מטעמו לא תהיינה זכויות של עובדים כלפי החברה 

והם לא יהיו זכאים מהחברה לזכויות כלשהן המגיעות לעובדים ממעסיקם ו/או 

ביצוע הסכם זה ו/או לפיצויים ו/או לתשלומים ו/או להטבות כלשהן בקשר עם 

 ו/או בקשר עם  ביטול או סיום הסכם זה או חלק ממנו.ו הוראה שנתנה על פי

מעביד בינו -הספק מתחייב כי לא יתבע את החברה בעילה כלשהי שעניינה יחסי עובד 11.5

 .מי מטעמו לבין החברה מועסקיו ו/או לכל ו/או

ו/או הוצאה שיגרמו לחברה הספק מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק  11.6

ה המתבססת על הטענה כי בין החברה לבין הספק ו/או עקב תביעה ו/או דריש

מעביד ו/או הנובעת מביצוע השירותים -שררו יחסי עובד מועסקיו ו/או כל מי מטעמו

 וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של החברה.

לחדול  וזאת מבלי לנמק את החלטתה,, החברה תהיה רשאית להורות לספק 11.7

הו במתן השירותים ו/או להרחיק כל מלהעסיק או להתקשר עם ספק או עובד כלש

ספק ו/או עובד כאמור ממתן השירותים מיד עם דרישתה הראשונה של החברה ולא 

. הוראה כאמור לא תהווה לשוב ולהעסיקו במתן השירות בין במישרין ובין בעקיפין

א יהיה זכאי לשום פיצוי בגין הפסד עילה לאי עמידת הספק בתנאי ההסכם והספק ל

 גרם אם יגרם, כתוצאה מההוראה ויישומה. או נזק שיי

מתחייב לשאת ולשלם בעצמו ועל חשבונו את שכרם של עובדיו או המועסקים  הספק 11.8

 מטעמו וכן כל תשלומי החובה וההוצאות הנלוות ובכלל זה:

ם על ידו וכן את כל ישא וישלם בעצמו ועל חשבונו את שכרם של עובדיו והמועסקי 11.9

 ביטוח, הכנסה מס תשלומיהוצאות הנלוות, לרבות תשלומי החובה, ההפרשות וה

 ספקה על שיחולו סוציאליים תנאים או היטל, מס תשלום וכל עובדים קרנות, לאומי

 י.הסוציאל וביטחונם העסקתם, עבודתם תנאי, עובדיו בגין

חל על מעבידים בגין ההחובות על פי הוראות כל דין ו/או הסכם כלשהו  כל לקיום 11.10

 האמור את וכן, לסוגיהם העבודה חוקי את, האמור מכלליות רועלג ובלי עובדיהם

 הארגונים של התיאום לשכת שבין הכלליים הקיבוציים ההסכמים בהוראות

 בענף ףתוק-בר והוא שנערך קיבוצי הסכם כל או ההסתדרות לבין הכלכליים
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 ההרחבה צווי לרבות, בעתיד יתוקנו או, יוארכו אלה שהסכמים כפי או, המתאים

 .אלה הסכמים פי על וצאושה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב לקיים בכל תקופת ההתקשרות  11.11

)לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת( לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע 

 .1987-הסכם זה, אחר הוראות  חוק שכר מינימום, תשמ"זהשירותים על פי 

 ושיפויאחריות  .12

 או/ומי מטעמה  או/ו לחברה שייגרמו אובדןאו  נזק לכלפי דין, -על באחריות ישא הספק

, מועסקיו, של עובדיו או/ו שלו מחדל אוו/ מעשה עקב או לרכושם כלשהו שלישי לצד

לרבות, מבלי  ,זה הסכם ביצועו/או עקב  כדי תוך מטעמו או מכוחו שבא מי כל או שליחיו

 הספק של מקצועית שגיאה עקב נ"למי מהל שיגרם נזק כל בגיןלגרוע מכלליות האמור, 

 .המקצועית חובתו במילוי הזנחה או/ו

לכל נזק ו/או אובדן שיגרם לעובדיו, לקבלני משנה מטעמו פי דין, -עליהיה אחראי ספק ה

ו/או למועסקים על ידו ו/או לכל מי הפועל מטעמו בקשר ו/או בנוגע לביצוע התחייבויותיו 

 .הסכם זהעל פי 

, לרכוש או/ו לגוף, אובדן או/ו נזק לכל מאחריותטעמה מ מי כלה והחבר את פוטר ספקה

 לנזק שגרם מי כלפי למעט, דין פי על או/ו זה הסכם פי-על הספק של באחריותו שהם

 ן.בזדו

או נזק כאמור ו/בגין אובדן כל מי מטעמה, או ו/ החברהמתחייב לשפות ולפצות את  הספק

מי  , עובדיהחברה ו/או כל מי מטעמהנגד  או תביעה, שתוגשו/לעיל וכנגד כל דרישה 

 ,לרבות הוצאות משפטיות ,בגין כל אובדן או נזק כאמור לעיל מי מהנ"ל , ושלוחימהנ"ל

, מיד עם דרישתה בכתב של על פי האמור לעיל ספקאשר האחריות לגביהם חלה על ה

 ( ימים מדרישת החברה.7החברה ולא יאוחר משבעה )

 ביטוח .13

 לטובתו בזה, המפורטים הביטוחים כל את מורשה מבטח אצל לרכוש מתחייב הספק

 והתנאים הכיסויים כל את כוללים כשהם לענבל ולהציגם מ"בע לביטוח חברה בלענ ולטובת

  ת לא יפחתו מהמצוין להלן:האחריו גבולות כאשר הנדרשים

 ביטוח חבות מעבידים

ידים בכל תחומי הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעב .א

 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנת ביטוח.  5,000,000 -גבול האחריות לא יפחתו מסך  .ב

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  .ג

 היה ויחשב כמעבידם.
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ה לביטוח בע"מ היה ונטען לעניין הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות  את ענבל חבר .ד

 הספק. דה כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי  מעובדי ומועסקי קרות תאונת עבו

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד  .א

 ל והשטחים המוחזקים.שלישי גוף ורכוש בגין כל פעילותו בכל תחומי מדינת ישרא

 דולר ארה"ב. 5,000,000לא יפחת מ  גבול האחריות למקרה ולשנה  .ב

 .   Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  .ד

 קבלני  משנה ועובדיהם.

צד ם, מוזמנים, מרצים ואמנים,  כולל רכושם ייחשבו עובדי ענבל, משתתפים, אורחי .ה

 שלישי.

כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או  .ו

   יבוטל; במשקה

הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל  שייחשבו  .ז

 טעמו.אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מ

 ביטוח אחריות מקצועית

תו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית בכל הקשור למתן הספק יבטח את אחריו .א

שירותי ארגון והפקת אירועים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ , שתיזום ענבל חברה 

 לביטוח מעת לעת כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 דולר ארה"ב.  500,000 גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  .ב

 רחב לכלול את ההרחבות הבאות:הכיסוי על פי הפוליסה יו .ג

אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד ענבל חברה לביטוח  •
 בע"מ.

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  •

ו הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/א .ד

 מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 רכושביטוח 

 קיום לצורך הכנס באתרי וימצא יותקן יובא, אשר אחר רכוש וכל הציוד, את יבטח הספק

 למקובל בהתאם הסיכונים כל או מורחב אש בביטוח הכנס/האירוע במסגרת האירועים
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 על מבוטח יהיה שלו שאינו אחר רכוש וכל הציוד, כי ידאג לחילופין   ערכם. ובמלוא לגביו

שיבוב כלפי ענבל חברה לביטוח ה זכות על ויתור סעיף ויכלול שהרכו שוכרי/ בעלי ידי

 בע"מ. 

 ביטוח נוספים

                    לגבי: ויוודא ידאג הספק

 למפעילי מקומות קיום - מקום/מקומות קיום הכנסים/האירועים .א

ישי בגבול אחריות שאינו פחות של האירועים/הכנסים יהיה ביטוח אחריות כלפי צד

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופה,  וכן ביטוח רכוש למבנים ותכולתם. 5,000,000מסך 

הביטוחים יורחבו לכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי  ענבל חברה לביטוח בע"מ 

 ועובדיהם. 

ל קיומם של ביטוחים מתאימים לגבי ציוד וכ –בעלי מקצוע, ספקים, קבלני משנה  .ב

במקומות האירועים/הכנסים וכן ביטוח אחריות רכוש אחר אשר יעשו בהם שימוש 

כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם.  כאשר הפעילות משולבת עם 

 כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב  הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי.

ת ילויות בתחום יציגו ביטוח אחריומפעילי הפע -מפעילי פעילות ספורט אתגרי  .ג

דולר ארה"ב, הכולל  2,500,000כלפי צד שלישי  בגבול  אחריות שאינו  פחות מסך 

 ביטול חריג אחריות מקצועית.

 כללי

  הבאים: התנאים יכללו מהספק הנדרשות הביטוח פוליסות בכל

להרחבי  בכפוףענבל חברה לביטוח בע"מ, לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים:  .1

 לעיל.השיפוי כמפורט 

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

יום לפחות במכתב רשום לחשב ענבל חברה  60אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 לביטוח בע"מ.

ה חברהמבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי ענבל  .3

מרצים, אומנים, משתתפים, אורחים ומוזמנים,  ובלבד  לביטוח בע"מ ועבדיהם,

 שהוויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות  .4

 ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. תפויות העצמיות הנקובותההשת .5
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תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי  לא יפחתו  .6

 מהמקובל על פי תנאי  "פוליסות נוסח ביט".

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח,  .7

ענבל חברה לביטוח בע"מ והביטוח הינו בחזקת טוח אחר לא יופעל כלפי כאשר קיים בי

 ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

 ביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי, ככל שקיים בפוליסות .8

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על  ▪

וח בע"מ עד למועד י הספק לענבל חברה לביטביצוע הביטוחים יומצאו על יד

 חתימת החוזה/שבועיים לפחות לפני ביצוע הכנס.  

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בע"מ  ▪

להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק  מתחייב כי פוליסות הביטוח 

 בע"מ בתוקף. תחודשנה על כל עוד  ההסכם עם  ענבל חברה לביטוח 

כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי למען הסר  ▪

הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום 

או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח  אישור ענבל חברה לביטוח בע"מ

ם רכוש ולקבוע את הביטוחיועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף ו

 הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות  האחריות בהתאם לכך.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על  ▪

פי כל דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח 

  חוזה זה.פי הדין ועל פי   בע"מ על כל סעד או זכות המוקנים להם על

 הסבהאיסור  .14

 חובה אוו/ זכות כל לאחר לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר שלא מתחייב ספקה 14.1

 כאמור פעולה לכל תוקף יהיה לא כי מובהר. חלקן או כולן, מהסכם זה הנובעות

; החברה לא ובכתב מראש, החברה מאת מפורשת הסכמה לכך ניתנה כן אם אלא

 .מסיבות סבירותמה כאמור, אלא תימנע ממתן הסכ

 מהתחייבות הספק את לשחרר כדי בכך יהיה לא, כאמור החברה הסכמת ניתנה 14.2

 .זה הסכם ולפי דין כל פי על כלשהי חובה אוו/ ואחריות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב שלא לבצע את התחייבויותיו על פי  14.3

אלא בהסכמה ורם אחר, כל גהסכם זה או חלקן, באמצעות קבלן משנה ו/או 

 מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.
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למען הסר ספק מובהר, כי החברה תהיה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד  14.4

 .את חובותיה וזכויותיה על פי הסכם זה, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה

 קיזוז .15

על פי החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לה מהספק על פי הסכם זה ו/או  15.1

כל הסכם אחר שקיים בינה לבין הספק אם קיים, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע 

 מהספק לחברה לפי כל דין.

מזכותה של החברה לגבות את החוב האמור בכל  אינן גורעות ,15.1ת סעיף הוראו 15.2

דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבות שהמפיק יידרש להמציא )אם יידרש( 

 אחר שבינו לבין החברה. ל הסכםזה ו/או כבמסגרת הסכם 

 הפסקת ההתקשרות .16

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, תהיה החברה רשאית להביא הסכם זה לידי  16.1

 ימים מראש, בהתרחש אחד מהמקרים הבאים: 7סיום, בהתראה  בכתב של 

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק; ויובהר, על ספק  16.2

 לחברה בדבר מינוי כאמור. מידית המסגרת להודיע

אם ימונה מפרק זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק; ויובהר, על ספק המסגרת  16.3

 להודיע מידית לחברה בדבר מינוי כאמור.

אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק המסגרת; ויובהר, על ספק המסגרת להודיע  16.4

 מידית לחברה בדבר מתן צו כאמור.

יום; יובהר,  30קיו לתקופה רצופה העולה על את עס אם הספק הפסיק לנהל 16.5

 במקרה המפורט לעיל על הספק להודיע מידית לחברה בדבר הפסקה כאמור.

 אם הספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, ללא הסכם החברה;  16.6

 .אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם 16.7

שיש עמה  אם ספק המסגרת או אחד מנושאי המשרה שלו הורשעה בעבירה פלילית 16.8

 קלון.

סודית את ההסכם. סעיפים אלו ייחשבו כסעיפים יסודיים יבמקרה של הפרה  16.9

 .4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17 –בהסכם, שהפרתם תיחשב להפרה יסודית 

בלי לגרוע מכל סעד  –הפר הספק הפרה שאינה יסודית בהסכם זה, רשאית החברה  16.10

, לבטל את ההסכם, ובלבד, שניתנה הין ולפי הסכם זאחר שהיא זכאית לו לפי כל ד

( ימים לפחות לתיקון ההפרה והספק לא תיקן 14לספק התראה של ארבעה עשר )

 את ההפרה בתוך הזמן הנקוב בהתראה כאמור.
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למרות האמור לעיל, תהא רשאית החברה שלא לבטל את ההסכם במקרה של הפרה  16.11

לפי הסכם זה  תולעשות בעצמה או באמצעים אחרים, את אשר חייב הספק לעשו

 ולחייב את הספק בהוצאותיה.

בכל מקרה של הפרת ההסכם או תנאי  –מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת של ההסכם  16.12

תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת  –מתנאיו על ידי צד להסכם 

 .1970-חוזה(, תשל"א

 

 כללי .17

ל הסכם ו/או לכהסכם זה ממצה את כל אשר אושר בין הצדדים, ולא יהיה תוקף  17.1

 הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.

אי מימוש על ידי מי מהצדדים כל זכות מזכויותיהם על פי הסכם זה, או ויתור על  17.2

הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יראה כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של 

 אותה הוראה או הוראה אחרת, הדומה לה או שונה ממנה. 

ו הנחה מטעם של מי מהצדדים לא יהיו בני תוקף אלא אם כן ויתור, ארכה אכל  17.3

 נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.

מבלי לפגוע בזכויות החברה לפי הסכם זה או על פי דין, רשאית החברה לקזז כל  17.4

סכום שיגיע לה מהספק על פי הסכם זה מכל סכום אשר יגיע לספק המסגרת מאת 

 א.החברה, מכל מקור שהו

סכם זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי שינויים בה 17.5

 הצדדים.

מובהר ומוסכם בזאת כי לספק המסגרת אין ולא תהא כל זכות עכבון ו/או שעבוד  17.6

 ו/או כל זכות אחרת לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים לחברה.

וסף או אחר תו הצד לסעד נסעד שנקבע בהסכם זה אין בו כדי לגרוע מזכותו של או 17.7

 על פי הסכם זה או על פי כל דין.

 כתובות והודעות .18

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לזולתו בכתב, תימסר לצד השני או במשרדו. הודעה 

שנשלחה בדואר רשום לפי הכתובת המפורטת להלן בסעיף זה )אלא אם הודיע צד למשנהו 

שעות מעת מסירתה  72 לתעודתה בתום בכתב על שינוי בכתובתו( תיחשב כאילו הגיעה

 למשלוח ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה. 

 כתובות הצדדים לעניין הסכם זה הן:

 החברה:
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 הספק:

 סמכות שיפוט .19

אביב ו/או המרכז תהיה הסמכות המקומית, -לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל

 . הפרתו ואכיפתוהייחודית והבלעדית בכל עניין הקשור להסכם זה, לרבות פרשנותו, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 הספק:
 
 

____________________        __________________         _________________ 

 הספק וחתימת חותמת ותפקידו חתימה מורשה שם ותפקידו חתימה מורשה שם

 

 ענבל:

 

____________________        __________________         _________________ 

 ענבל וחתימת חותמת ותפקידו חתימה מורשה שם ותפקידו חתימה מורשה שם

 

  



 סח מעודכן"נו"
 25/2018 מכרז

 
 
 

  73עמוד | 
 

 רלוונטי רק לזוכה בפניה פרטנית -אישור קיום ביטוחי -להסכם  נספח ב'

 

 

 תאריך___________                                                                                                                          לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' ערבה 

  282ת.ד. 

 3260סימוכין:                               0099701קריית שדה התעופה, 

 

 

 אישור קיום ביטוחיםהנדון:  

 

( "הספק": למבוטחנו _________________________)להלן הננו מאשרים בזה כי ערכנו

"תקופת )להלן:  מיום _______________ עד יום ________________ הביטוח לתקופת

את , שירותי ארגון והפקת אירועים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מבכל הקשור למתן ( הביטוח"

 הביטוחים המפורטים להלן:

 (מספר פוליסה:__________________) ביטוח חבות המעבידים:

 ל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכ .1

 דולר לעובד, מקרה ולתקופת הביטוח. 5,000,000גבולות האחריות לא יפחת מסך  .2

ורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב מהביטוח  .3

  מעבידם.

  יק אחר במאכל או במשקהכל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מז .4

 בוטל;מ

מ היה ונטען לעניין קרות תאונת "מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע הביטוח .5

כלפי מי מעובדי ומועסקי  ע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהםמקצועבודה/מחלת 

 הספק.

 (מספר פוליסה:__________________) ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:

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

 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.   בכל תחומי

 למקרה ולתקופת הביטוח.  דולר ארה"ב, 5,000,000גבולות האחריות שלא יפחתו מסך  .2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .3
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 משתתפים, אורחים, מוזמנים מרצים  ואמנים, כולל רכושם ייחשבו צד שלישי.עובדי ענבל,  .4

את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני הביטוח מורחב לכסות  .5

 משנה ועובדיהם.

הביטוח מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שייחשבו  אחראים למעשי ו/או  .6

   ועלים מטעמו.                                                                           מחדלי הספק וכל הפ

 

  (מספר פוליסה:__________________) ביטוח  אחריות מקצועית:

עים עבור ענבל חברה הפקת אירוושירותי ארגון למתן ביטוח אחריותו המקצועית בכל הקשור  .1

כל תחומי מדינת ישראל והשטחים במעת לעת בע"מ ה לביטוח שתיזום ענבל חברלביטוח בע"מ, 

  .המוחזקים

 דולר ארה"ב; 500,000-ולתקופה לא יפחת מסך גבול האחריות למקרה  .2

 ורחב לכלול את ההרחבות הבאות:מהכיסוי על פי הפוליסה  .3

 ;אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד ענבל חברה לביטוח בע"מ -

 חודשים. 6ארכת תקופת הגילוי לפחות ה -

שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי ורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל מהביטוח  .4

 הספק וכל הפועלים מטעמו.

 (מספר פוליסה:__________________) ביטוח רכוש:

רוע לצורך ביטוח כל הציוד, וכל רכוש אחר מטעם הספק אשר יובא, יותקן וימצא באתרי הכנס/האי

 רכם. קיום האירועים בביטוח אש מורחב או כל הסיכונים בהתאם למקובל לגביו ובמלוא ע

 יכלל

 בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

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

 .לעילמפורט 

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

יום לפחות במכתב רשום לחשב ענבל חברה לביטוח  60מוקדמת של  ידינו הודעהניתנה על 

 .בע"מ

על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ,  םאנו מוותרי .3

בד שהוויתור לא יחול לטובת אדם אומנים, משתתפים, אורחים ומוזמנים ובלמרצים, עובדיה, 

  מתוך כוונת זדון.שגרם לנזק 

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

  על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.המוטלות 
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 ה תחולנה בלעדית על הספק.ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליס .5

 

וליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר כל סעיף בפ .6

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני 

 המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בל על פי אחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו מהמקו תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים, .7

 תנאי "פוליסות נוסח ביט".

 ביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי, ככל שקיים בפוליסות.  .8

 

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

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                                                               

                                                                    ___________________________ 

 חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

 

  



 סח מעודכן"נו"
 25/2018 מכרז

 
 
 

  76עמוד | 
 

 

 נספחים למסמכי ההזמנה –חלק ד' 

 דוגמאות להשתלמות חברה –( 4א')-(1א') נספחים

  



 סח מעודכן"נו"
 25/2018 מכרז

 
 
 

  77עמוד | 
 

 2013דוגמא להשתלמות חברה שנת  –( 1נספח א')

  



 סח מעודכן"נו"
 25/2018 מכרז

 
 
 

  78עמוד | 
 

  2014מות דוגמא להשתל –( 2נספח א')



 סח מעודכן"נו"
 25/2018 מכרז

 
 
 

  79עמוד | 
 

 2016שנת  מות חברהדוגמא להשתל –( 3נספח א')

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 סח מעודכן"נו"
 25/2018 מכרז

 
 
 

  80עמוד | 
 

 2017דוגמא להשתלמות חברה שנת  –( 4נספח א')

 


